
 

 

 مالمح سوق السفن

كة المالحة الوطنية    إدارة التخطيط والبحوث  -شر

 2019 2020 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

 

KAMSARMAX 

 

 27.5 26 34.5 34.5 بناء جديد

 Resale 43 42 29.5 31إعادة بيع 

 23.5 22 34.5 35 سنوات 5مستعمل 

 13.5 13.75 25 25.5 سنوات 10مستعمل 

PANAMAX 
 

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

 27 25.5 34 34 بناء جديد

 6 5.5 14 14.25 سنة 20مستعمل 

SUPRAMAX 

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

 25.5 24 32 32 بناء جديد

 Resale 38.5 38 26.5 28إعادة بيع 

 12.5 10.75 23 23 سنوات 10مستعمل 

CONTAINER 

2576 TEU/2766 TEU** 

 31.5 30 39 39 بناء جديد

 9 13 44 44 سنة 10مستعمل 

 6.5 9 40 40 سنة 15مستعمل 

 مليون دوالرأسعار السفن بناء جديد/مستعمل 

 )طن / دوالر( أسعار تخريد السفن 
 2019 2020 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

PANAMAX/
KAMSARMAX 

 365 405 585 600 الهند

 385 415 595 595 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 395 415 595 620 الهند

 395 410 600 600 بنجالديش

ئ 
 
ات ازدحام الموان  تتبع مؤشر

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

  سنة متاحة بشكل شهري فقط 15بعمر  TEU 2500** بيانات سفينة الحاويات 

ي النلنجا     3.23أعالي البحار أن نسبة 
 
% من  جمنلنالي  نألن  ا  نلنجا  النعنلنارف النلنالن ي  

ة 22..مقارنة بلعج ط  2 وال تظهر هنه  االتنلناهنا  أف ج نارة .10.-102.% خالا الألتر

 حتر اآلن عىل العهدئة2 

ا  ازدحنا  النلنجا    منقنابنط منعنج نط مسنعن  نا    اللسعجى الحالي للؤشر
تساعد اللقارنة بي  

ي السنانا 2 عنىل  نانانط النلن ناا   .10.-102.
 
ي وضع  دة االخعناقا   

 
"ما قبط كجرونا"  

ي عنا  
 
ي النلنعنج نط  

 
ي اللجا     

 
ي قلاع الحاو ا   فإن جملالي  لة الحاو ا  اللعجامدة  

 
 

2 و نقنارن هنها بنن نسنبننة .10.-102.% عن  مسنعنجى 2.حننتر تنار نزنن  ننب نند بن ننسنبنة  1.0.

ي أعنالي النبنحنار 02% لنالزدحنا  بنالن نسنبنة لسنألن  ال ن  النلنا   و 3.
 
% لسنألن  الننحن   

 بنكط عا 2 

نتيح لنا نهج ملاثط تحديد "النقاط السناخنننة" لنالزدحنا 2 فنقند ارتنألنع منؤشر ازدحنا  منجا    

ي عا  .2لل ي   ب سبة  Panamaxوالن Capesize أل  الن
 
  %.1.0  

 
حنتر تنار نزن  منقنارننة

ي منننج  ..2 عىل نألس ا  اس  ارتألنع ازدحنا  النحناو نا  بن نسنبنة .10.-102.بلا  
 
  %

ي  منش ننكننا النننلننالناننة  و 20شر  آ ناننا  و
ر
نن  ي السنناحننط الير

 
ي .%02   ي السنناحننط النن ننر  

 
  %

ي النلنجا    منننه بنداينة 
 
 مش كا النلالاة2 عىل أ اس اللجا    الألردية  زاد   نلنة النحناو نا   

ي مننينننننا  .2بنن ننسننبننة  .10.الننلننا  حننتر اآلن مننقننارنننة بننلننعننج ننط 
 
  %Ningboي 22  و

 
  %

Yantianي 22  و
 
  %Oaklandي 02.  و

 
  %LA/Long Beach 2 

 تنىلثنت  كندنت  عنىل االقنعن ناد النلنالن ي 
ي
لهلك كان لن"اخعناقا "  ال ط النعنجر ند النلنننقنجلنة بنحنرا

  تنىلثنت  كندنت  عنىل تنجافنر السنلنة 
ي النجقنف ننألنسن   كنان الزدحنا  النلنجا  

 
 كتر م  عنا  اآلن2 و 

ن  ي
ي عدد م  القلاعا   مع العىلثت  عىل قلاع  نحن  النحناو نا  النتر

 
وظرو   ج  النح   

ا  تهكر عنىل ومنجد تنزنألنان  حندة  ت در  اللناو   الرئيساة2 بنكط عا   ال تجمد مؤشر

ا  ازدحنا  النلنجا    النلنننعنظنلنة والنلنتننسنقنة تسنلنح بنتنعندنع تنلننك  تنلنك االضنلنرا   لنشن  منؤشر

 اإلتلاها  ذا  العىلثت  اللليق عىل أ جا  النح 2 

 

 )Clarksons( 

ت نندر  "اخننعننننناقننا "  ننالنن ننط الننعننجر نند 

ي 
 
عناو   ال ح  اللاللاة هها النلنا   و 

وقنف  نابننق قنلننننا بننعنجضننينح تننىلثنت  ازدحننا  

الننننلننننجا    عننننىل  ننننج   ننننألنننن  الننننحنننناو ننننا  

و ج   ألن  ال ن  النلنا 2 وننلنجد هنها 

ا  د ع جل اللجض ع إللنقنا  ننظنرة أخنرى 

عننننىل الننننعنننننىلثنننننت  عنننننت  قننننلننننناعنننننا  الننننننحننننن  

ا   النننننننننبنننننننننحنننننننننرف  بنننننننننا نننننننننعنننننننننزننننننننندا  منننننننننؤشر

Clarksons    الزدحننا  الننلننجا    لننعننقننديننن

ي 
 
جح نائنانا  منحندثننة  ووضنع االزدحنا   

السنننننانننننا   وتنننننحنننننديننننند بنننننلننننن  "النننننننننننقننننناط 

 الساخنة"2 

و ط اضلرا   ال ط العنجر ند النلنالنلنانة منننه ظنهنجر و نا  كنجروننا  

ي قننلنناع   ننألنن  الننحنناو ننا 2 
 
احننعننط ازدحننا  الننلننجا    أبننرز الننلننننناو نن   

ي 
 
أكنعن  نر  بنلنا جمنلنالي  نلنة  01نجضح منؤشر ازدحنا  النلنجا    أنن   

ي اللجا    نحج 
 
مليجن حاو ة مكافئة )داخط  .الحاو ا  اللعجامدة  

ي مناطنق النلنزنلنا ث  تنلن نط 
 
% من  جمنلنالي  نلنة 3222اللينا  أو  

ا  لجا اللال ي لسأل  الحاو ا 2 بلقارنة هها بلعج نط "منا قنبنط  

ة  %  و العنالي فنإن 3022والهف بلا  .10.-102.كجرونا'' عت  الألتر

% جضنننافننناننننة مننن   نننلننننة ا  نننلننننجا "عنننالننننق" نننننتنننانننلننننة 2أكنننتر منننن  

ن  أ نجا   ي ت  
لالخعناقا   وهي مز  م  "اللاصألة الل النانة'' النتر

 ح  الحاو ا  غت  اللادية وال تظهر أف عالمة عىل النعنهندئنة حنتر 

 اآلن2 

ننا2 
ي
ي قنلناع نناقنال   نألن  ال ن  النلنا  أي 

 
نا  
ي
كنان النعنىلثنت  منلنحنجظ

 Capesizeُينننظنننهنننر منننؤشر ازدحنننا  النننلنننجا    لنننقنننلننناعنننا   ننننألننن  النننن

مليجن ط  م  الجزن الساك  معجامدة  .1.اآلن أن  Panamaxوالن

ي النلننجا     تننلنن نط 
 
% منن  جمنلننالي حننلننجلننة ا  نلننجا الننلننالنن ي 3223 

ة .2..لسننألنن  ال نن  الننلننا   مننقننارنننة بننلننعننج ننط  % خننالا الننألننتر

  منلنا  ناعند عنىل دعن  ارتنألناع منلندال  جينلنار  نألن  .10.-102.

ي 
 
ال   اللا  للجصنجا جل أعنىل النلنسنعن  نا   كنتر من  عنقند2 و 

ي 
 
 االزدحننا  اإلمنلننالي لسننألن  الننحنن   

النجقنف نننألنسن   يننظنهننر مننؤشر

ي كنط من  قنلنابي ال ن  النلنا  الأ نلنار بنننا  ا عقنر  :  السفن الجديدة •
سنألن    

ي تنلننك الننقنلنناعننا  هننها  والنحنناو ننا   فناننلننا 
لنن  نننعن  اإلبننال  عنن  أى طننلننبننا  بننننا    

 ا  د ع2 

ي    السفن المستعممملمة:  •
تنبنانن نف ا  نلنار منا بني   ارتنألناع وا نعنقنرار لنهنها ا  ندن ع2   

أل  ط   بنننا   20حلجلة  LENA Bت  بيع السألينة  Kamsarmaxقلاع  أل  الن
ي قنلناع النن .322مقابط  102.عا  

تن  بنينع السنألنينننة  Ultramaxمليجن دوالر2 و   
KANOURA  ي  2.مننقننابننط  103.ألنن  طنن   بنننننا   20حننلننجلننة

مننلننيننجن دوالر2 و  
أل  ط  بننا  عنا   .2حلجلة  PACIFIC 12ت  بيع السألينة  Supramaxقلاع الن
 مليجن دوالر2  02232  مقابط 112.

ي  : التخريممد •
تبان ف أ لار  العزش د منا بني   ارتنألناع وا نعنقنرار لنبنلن  النقنلناعنا  و  

بل  الجمها  هها ا  د ع2 عىل الرغ  م  الحالنة النهندو  داخنط السنج   هنننا  
ي النهننند  

تجقلا  بعدفق محعلط لناقال  النألط   ن مسع  ا  ا  لار  خاصة   
ة منا قنبنط احنعنألناال    منا تننهند فنتر

 
ي االرتنألناع منرة أخنرى2 عنادة

ي  Diwaliآخهة   
  (
ي ننناط النعنزنش ند  وقند ارتنألنلنف 

نا   
ي
نا طنألنانأل الرابع م  نجفلت  م  هها اللا ث ارتنألناعي
ي السننج  الننهنننننديننة بننلننا ي ننط جل 

ننا أ طنن  عننىل أ نناس  31ا  ننلننار    ا أمننش نن نناي دوالري
أ دجبي  ملنا قند جننلنع النلنب ند من  منال  نناقنال  النننألنط النزنا  عنىل تنزنش ندهنا2 
ي بنناكسننعننان 

ون الننهنننننجد اآلن بنننكننط واضننح عننىل نننظننرائننهنن     هننها  و ننعننألننج  الننلنننننتر
ا تعنلناوز  دوالر أ طن  هنها ا  ندن ع2 ارتنألنلنف  211و نلالدجش  و لرضجن أ لاري

ي  منلنا يندعن  
ي النهننند خنالا ا  ندن ع النلناع 

ا  لار اللحلاة للنعلنا  ال نلن    
ي مسع  ا  ا  لار الللروضة م   احنا  النعنزنش ند2 ننبنرر أن ننرى منا جذا  

ارتألاع   
ي أمناكن  أخنرى  Diwaliكانف هه  الب ادة مؤقعة أ  أنها  نتنسنعنلنر بنلند احنعنألناا

   2

ا عىل صناعة النعنزنش ند  أف 
ي
ة أي  ي ا  هر ا خت 

ي   
نؤثر ترامع جنعاج ال ل  ال يت 

ي ال ي   م   ىلنها أن تجفر اللب د م  الندعن    نلنار 
ي اإلنعاج   

تزألا ا  أخرى   
 2الزردة

ي أسبوع
 

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(222العدد األسبوعي ) 2021أكتوبر   25  


