
 

  

 

 مالمح سوق السفن

كة المالحة الوطنية    إدارة التخطيط والبحوث  -شر

 2020 2021 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

 

KAMSARMAX 

 

 26 34.75 36.5 36.75 بناء جديد

 Resale 44 44 40.5 29.5إعادة بيع 

 22 33 38 38 سنوات 5مستعمل 

 13.75 23.5 29 29 سنوات 10مستعمل 

PANAMAX 
 

 “DWT K 57-55”جديد 
 ” DWT K 57”مستعمل 

 25.5 34.25 36 36.25 بناء جديد

 5.5 13.25 13.75 13.75 سنة 20مستعمل 

SUPRAMAX 

 ”    K DWT06-07 ”جديد 
 “DWT  K70”مستعمل 

 24 32.5 34.25 34.5 بناء جديد

 Resale 41.5 41.5 37 26.5إعادة بيع 

 10.75 21 23 23 سنوات 10مستعمل 

CONTAINER 

2766 TEU** 

 30.25 39 41 41 بناء جديد

 Resale 58 58 48 29إعادة بيع 

 13 44 56 56 سنة 10مستعمل 

 9 41 52 52 سنة 15مستعمل 

 مليون دوالرأسعار السفن بناء جديد/مستعمل 

 )طن / دوالر( أسعار تخريد السفن 
 2020 2021 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

PANAMAX/
KAMSARMAX 

 405 560 660 650 الهند

 415 590 660 650 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 415 580 670 660 الهند

 410 600 665 655 بنجالديش

 أوكرانيا تتطلع لزيادة صادرات الحبوب وسباق آسيوي محموم عىل اإلمدادات

ي الغاليات حتى مستوى التب"Ldt    "Light displacement*  يقاس سعر التخريد بما يسىم 
 

 .خي  وهو وزن السفينة باستثناء البضائع والوقود والماء والصابورة والمخازن والركاب والطاقم مع احتساب الماء ف

كة  * تم اختيار األسعار وفقا لقياسات سفن تقارب قياسات سفن الشر

ي بيانات السفينة بشكل شهري فقط TEU 2500** بيانات سفينة الحاويات 
ى

  متاحة للبناء الجديد فقط بشكل أسيوعي وباف

  
ة من العام السابق. وتشتر البيانات أن هيئة ميناء اإلسكندرية استقبقتقخقل يقاي  قنقا قي الق قا  

الفتر

مقخقيقون طقن سقق اسقتقبقتقالق قا يقاي  2..2مخيون طن من إج ال  ك ية الحبوب، مبارنة بنقحقو  1..6

  بانخفاض بنستة 
%. وبخغ حجق السفن التر سق من يال قا نقبقض بعقا ق  3. نا ي من العام ال ا  

  
سفينة ياي  نا ي  34سفينة، وذلك مبارنة بنحو  43الصب الجاف النظيف ياي  نا ي ال ا  

  بزيادة قدرها 
  .2من العام ال ا  

ا قي الق قا   %. ك ا استبتخل هيئة ميقنقاء اإلسقكقنقدريقة يقاي اقتا

، والتر كانل  1.6  
مخيقون  6.1ألف طن من الحبوب، وذلك مبارنة بنفس الش ي من العام ال ا  

اج  نسبته   %.41طن، وذلك بتر

سقفقيقنقة، وذلقك  32وبخغل حجق السفن التر سق من يال ا نبض بعقا ق  الصقب القجقاف القنقظقيقف 

  بقانقخقفقاض ققدر   41مبارنة بنحو 
ا قي مقن القعقام الق قا   %. اقيق قا بقخقغ حقجقق 21سفينقة يقاي اقتا

مقخقيقون طقن، وذلقك مقبقارنقة  ..6الواردات من الحبوب ياي ش ي مارس ب يناء اإلسكندرية قيابقة 

اج  بخغل نسبته  .38بنحو    بتر
%. 23.3ألف طن سق سداول ا ياي نفس الش ي من العام ال ا  

سفينة بقزيقادة  قن  41وبخغل السفن التر سق من يال ا نبض بعا   الصب الجاف النظيف قيابة 

  بنحو 
سفينة. وبالقنقسقتقة  33قيابة  2.22%، إذ كانل ياي مارس 1نفس الش ي من العام ال ا  

مخيون طن، وذلك مقبقارنقة  3.1ل يناء دمياط، ااستبتخل ياي الربقق  األوي من العام الجاري نحو 

اجق  ققدر   4.21بنحو    بقتر
%. وحسقب بقيقانقات 62مخيون طن ياي الربقق  األوي من العقام الق قا  

  
سقفقيقنقة نقبقخقل حقبقوب القبق ق   11ال يناء ابد استبتخل هيئقة مقيقنقاء دمقيقاط يقاي  قنقا قي الق قا  

اجق   18والذرة واوي الصويا، وذلك مبارنة بنحو  ، بقتر  
سفينة ياي نفس الش ي من العام الق قا  

  نقحقو .قدر  
مقخقيقون طقن،  6.14%. وبخغل ك يات الحبوب ال تداولة بال يناء ياي  نا ي ال ا  

اجق  ققدر   6.11وذلك مبارنة بنحو    بقتر
%. كق قا 6مخيون طن ياي نفس الش ي من العقام الق قا  

ا ي من العام الجاري قيابقة  سقفقيقنقة  11سقفقيقنقة، وذلقك مقبقارنقة بقنقحقو  12استبتض ال يناء ياي اتا

اج  قدر     بتر
 6.34%. وقامل هيئة ال يناء باستبتاي نحو 68ياي نفس الش ي من العام ال ا  

اجق  نففف  مقخقيقون طقن يقاي  6.88مخيون طن، وذلك مبارنة بنحو    بقتر
الشق قي مقن القعقام الق قا  

  قيابة .2قدر  
مخقيقون طقن، وذلقك مقبقابقض  6.43%. ك ا استبتض ميناء دمياط ياي مارس ال ا  

اج  بخغل نسبته  6.16نحو   %.       3.3مخيون طن بتر

                           )Reuters(                                                                    
                                                              

أ خنل أوكيانيا أن بولندا ستخفف العقوابق  

  مقحقاولقة 
الصحية وسقزيقد أ قداد الق قفقفقشقمر  ل 

لقققزيقققادة  قققادرات القققحقققبقققوب األوكقققيانقققيقققة  قققتا 

أراضقققيققق قققا بقققعقققد سقققوققققيققق  اسقققفقققا  بقققمر  القققتقققخقققد قققن 

الق ققتقجققاوريقن. ومقق  إنقا  الق ققوا    األوكقيانققيققة 

اضققتققيت أوكققيانققيققا إل إرسققاي الشققحققنققات  ققتا 

حقققدودهقققا القققغقققربقققيقققة مقققعقققتققق قققدة  ققق  السقققعققققة 

ة  ق     الصقغقتر
ال حدودة لخبقتقارات والق قوا  

ن ي القدانقوب. لقإقن إجقياءات القجق قار  وققخقة 

الق قفقفقشقمر  سقحققد مقن الشقحقنقات  قتا الق قعقابققي 

    الحدود م  بولندا. 

وانخفعل  قادرات القحقبقوب األوكقيانقيقة إل 

قة األول مقن    األمقام القعقألو
أقض من النقصقف ل 

ألقف  111ألقف طقن مقن  ...ما و إل نقحقو 

 .  
ة القق ققبققابققخققة مققن الققعققام القق ققا     الققفققتر

طققن ل 

وسققظقق ققي بققيققانققات رسقق ققيققة أن أوكققيانققيققا  ققدرت 

  الق قوسقق مقن  31.61
مخيون طن حتر اآلن ل 

بقالق قبقارنقة مق   2.22إل  قونقيقو  2.26 وليو 

  الققق ققوسقققق السقققابقققق.  3.14.
مققخقققيقققون طقققن ل 

 4..وتشقتر بقيققانقات أن شققحقنققات حقجق قق قا    

  أبقريقض بقالقبقتقارات  ققتا 
ققبقخقل ل 

 
مقخقيقون طقن ن

القققحقققدود القققغقققربقققيقققة. وبقققعقققد  يقققارسقققه لققق قققوسقققكقققو 

، ققاي األمقمر  القعقام لقةمقق الق قتقحقدة أنقه   
  أوايقي الشق قي الق قا  

وكييف ل 

  إ قادة اإلنقتقاز الق راك  ألوكقيانقيقا وغنقتقاز األنقذمقة 
مص ق    ال سا قدة ل 

  روسيا وروسيا البيعاء إل األسوا  العال ية. 
 واألس دة ل 

   سققيققا 
ووسقق  األ مققة الققعققالقق ققيققة القق ققسققتققعققية، يسقق  مسققتققوردو الققبقق قق  ل 

جاهد قن إلمقجقاد مصقادر جقدمقدة لقعمقداد بقعقد أن حقظقيت الق قنقد سصقد قي  

 .
 
  محاولة لخحد من ارسفقاع أسقعقار  مقحقخقيقا

  ل 
الب   متخ  األسبوع ال ا  

  أكقتا 
   سيا،    الب   من ال ند، ثا  

وا ت د ال ستوردون، ويصو ا ل 

  
  الققعققالققق، بققعققد سققياجقق  الصققادرات مققن مققنققتققبققة الققتققحققي األسققود ل 

مققنققتققا ل 

  ورطقة 
أ باب الغ و . ومن ال يج  أن مقكقون الق قسقتقوردون اآلسقيقويقون ل 

شدمدة. ابد كانل الق قنقد ا  القتقدمقض ألوكقيانقيقا وروسقيقا، ويصقو قا اقيق قا 

 تعخق بالبق ق  القذي يسقتقخقدم كقعقخقف. هقق  قتقحق قون بقالقفقعقض  قن بقدا قض 

اء ال قزيقد مقن القبق ق  القيو   رنقق 
   سيا لألو

اليوم. وستخ  ال ستورد ن ل 

مشكات السداد ال يستتة بالعبقوبقات الق قفقيوضقة  ق  القبقنقو  القيوسقيقة 

وارسقفققاع أقسقاط الققتقق مقمر   قق  الشققحققن. وقققد اضقتققي الققتقجققار الققذ قن لقق ققس 

ا مقن  اء الب   الق قنقدي، وا قتقتقار  لد  ق يتابات ا ت اد إل إلغاء  بود شو

مقنققتققصقف  ققونققيقو لققن مققكققون هقنققا  القق قزيققد مققن الشققحقنققات القق قنققدمققة وسقق  

اليا.    كندا وأوروبا وأستر
  مياك  التصد ي التبخيدمة ل 

 مشكات إنتاز ل 

  مرص سقياجقعقل حقجقق بعقا ق  الصقب القجقاف القنقظقيقف مقن القحقبقوب 
ول 

  اإلسكنقدريقة ودمقيقاط يقاي 
"الب   والذرة واوي الصويا" الواردة ل ينا  

%، حقيقا اسقتقبقتقخقل 68.3الربقق  األوي مقن القعقام الق قال  القجقاري بقنقسقتقة 

مقخقيقون طقن يقاي نقفقس  3.8ما قمر  طقن، وذلقك مقبقارنقة بقنقحقو  8قيابة 

  كااة قتا ات الصب الجافالأسعار بناء ارسفعل :  السفن الجديدة
 
   سفن ل

 
واستبيت ل

 قتاع الصب الجاف سق طخب بناء سفينتمر  من قتاع  الحاوياتقتاع 
 
ل ذا األسبوع. ل

  13ح ولة  Ultramaxالق
 
  قتاع سفن الحاويات 2.23ألف طن، لخفسخيق ل

 
“ اليوااد”. ول

   ام  ..28سق طخب بناء سفينتمر  
 
 .2.23حاوية لخفسخيق ل

  قتا ات سفن الصب الجاف وقتاع سفن الحاويات  السفن المستعملة: 
 
استبيت األسعار ل

  قتاع الق
 
ألف طن  14ح ولة  RIO TAMARAسق بي  السفينة  Panamaxل ذا األسبوع. ل

  ROSCO OLIVEمخيون دوالر. ومن نفس البتاع سق بي  السفينة 23.4، مبابض 2.63بناء 

 سق بي  السفينة  23، مبابض ما  زيد  ن .2.6ألف طن بناء  13ح ولة 
 
مخيون دوالر. أمعا

PALAIS  مخيون دوالر.  22، مبابض 2.63ألف طن بناء  14ح ولة 

  ج ي  البتا ات ل ذا األسبوع  تا نالبية وج ات  :التخريففد
 
انخفعل أسعار التخريد ل

  أوكيانيا وكذلك 
 
  هذا    يخفية است يار  دم اليبمر  العام بسبب الرصاع ل

التخريد. م  ر

  سبدمق  يوض هذا 
 
دد ن ل ين كانوا متر . وقد ورد أن العدمد من ال شتر ضغوط االقتصاد الك  

األسبوع بينق الح ولة ال حدودة ال تاحة لسو  التخريد، بعد أن سبنوا ن ا "االنتظار 

قب". وقد وردت سباريي  ن محاوالت إ ادة سفاوض بعد البي  من قتض البا  مر  بالتخريد 
والتر

  هذا    يخفية انخفاض قي ة الع خة مبابض 
  باكستان(. م  ر

 
  شته البارة ال ندمة )يا ة ل

 
ل

شادي لتخريد ناقخة  . ويتخغ السعي اإلستر الدوالر األمريك  وانخفاض أسعار الصخب ال ح  

ا   VLCCنف    اقة   ال ند وبنجاديش، وكاه ا  نخفض  .14حالي 
 
ب بدار دوالر / لختن ل

شادي  .6   باكستان،  تخغ السعي اإلستر
 
  الوقل نفسه ل

 
دوالرات  ن األسبوع السابق. ول

ا  دوالر  ن  64دوالر/ لختن، بانخفاض  144لختخريد بالنستة لناقات النف  الع اقة حالي 

   ام 
 
حتر اآلن، بانخفاض  2.22األسبوع السابق. وكانل أحجام التخريد العال ية محدودة ل

مخيون طن من الو ن الساكن سق بيع ا  1.3%    أساس سنوي، حيا سق اإلباغ  ن 23

  العام حتر اآلن، سق اإلباغ  ن 
 
مخيون  6.1مخيون طن من ناقات النف  و  3.4لختخريد. ل

% من ال بيعات العال ية    22% و 14طن من سفن الصب الجاف لختخريد، وهو ما م  ض 

 .  التوال 

ي أسبوع
 

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(250العدد األسبوعي ) 2022مايو  22  


