
 

 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 40 42 29.5 31إعادة بيع 

 23.5 22 34 32 سنوات 5مستعمل 

 13.5 13.75 24.5 23.5 سنوات 10مستعمل 

PANAMAX 
 

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

 27 25.5 34 34 بناء جديد

 6 5.5 13.25 13.25 سنة 20مستعمل 

SUPRAMAX 

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

 25.5 24 32 32 بناء جديد

 Resale 37 37 26.5 28إعادة بيع 

 12.5 10.75 21.5 21 سنوات 10مستعمل 

CONTAINER 

2576 TEU/2766 TEU** 

 31.5 30 39.5 40 بناء جديد

 9 13 44 44 سنة 10مستعمل 

 6.5 9 41 41 سنة 15مستعمل 

 مليون دوالرأسعار السفن بناء جديد/مستعمل 

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

PANAMAX/
KAMSARMAX 

 365 405 610 590 الهند

 385 415 640 615 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 395 415 630 610 الهند

 395 410 620 610 بنجالديش

 تتبع اتجاهات استخدام أنواع الوقود البديلة للسفن

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 

نا، و  38بالغاز الطبيعي المسال فقط، مع وجود  سنفنةنانم  ن نمن   422من هذه السفنن ينينل النبناناً ،نالني 

 . ي األسطول ال المي
 بالف   ف 

ا استخلام أنواع الويود البليلم األخرى، ،يث  م طلب بااً 
 
منلنةنو   5.7سفنةنانم بنوز   432ازداد أيض

طنن لننتنقننو  ينادست دنن  اسننتننخنلام أنننواع الننويننود الننبننليننلنم بننخندف الننغنناز الننطننبنيننعي النمننسننال، أو الننلفننع 

. ننتنضنمنن سلن  دنلت سنفنن ينادست دن  اسنتنخنلام عن  منن النغناز النطنبنينعي النمنسنال 
بالبطاسينم   النيننن ي 

ول المنسنال عةندنم، منع وجنود   م لل استي اب ويود غاز البتر
 
وخياسات أخرى من الويود. اس فع أيضا

ي سننن   57
ول النمنسنال  ف  ول المسنال ججنمنةنع ننايندت غناز النبنتر سفةام يادست د  استخلام غاز البتر

ي  ن نمن  
 لنلنسنفنن الن ر

ل
 ساننل

 
. عا  يطاع السفن السيا،ينم وسنفنن النرعناب ينطنادنا

 
طلبات بااً السفن ،اليا

نا.  4.2سفنةنانم منن هنذا النان ع بنوز   28بالبطاسيات   الينةام، ،يث نتم طلب بااً  منلنةنو  طنن ،نالني 

ي دام 
سفن ،اويات   م  بويود منددو   5، ب ل طلب بااً  4442اكتسب ويود المةثانول يوت دفع ف 

س  ج كم متي ي سننن  طنلنبنات بناناً السنفنن .  44من جانب شر
سفةام يادست د  استخلام النمنةنثناننول ف 

 
 
ي سن  طلبات البااً. ويل ،صن  دنلد كنبنتي منن  84هااك أيضا

سفةام يادست د  استخلام األمونيا ف 

اف النلولنينم. ودن  النرغنم منن وجنود  ي تستخلم األمونيا كويود د  موافقم جينات اششر
 8السفن ال ر

نا 
 
نا نناان  ا، إال أ  هااك اهتمنام  ي سن  طلبات البااً ،الي 

سفن فقط يادست د  استخلام الييلسوج ي  ف 

، مع وجود  ي   م  بالييلسوج ي 
ي سننن  طنلنبنات النبناناً تسنتنخنلم النينينلسوجن ي   2بالسفن ال ر

سنفنن ف 

 فقط كويود. 

ي 
 ف 
ل
ا بنلين 

 
ي تسنتنخنلم وينود

هقذا، استمرت ،صم سن  طلبات بااً السفنن النمنقنوننم منن السنفنن الن ر

ي ينطنادنات 
االس فاع. وال ندال الغاز الطبيعي المسال هو الخياس الرانل النةنوم ، منع  نداينل اشينبنال دنلنينا ف 

الشنننن النبنننرئ النرننإنسنينم. وغا جناننب النغناز النطننبنينعي النمنسنال، ينننرئ  نطن ينر خنيناسات أخنرى منثنن  

ي اشينبنال دن  أننواع 
المةثانول والييلسوج ي  واألمونيا. بالاظر إا النمنسنتنقنبن ، سنينقنو  ينينا  النانمنو ف 

وست  تبع انتقال يطادات الشنن البنرئ لتقو  صليقم للبي م.  ي ض 
ا ف   أساسي 

ل
 الويود البليلم دام 

)Clarkson’s( 

 

ي 
تستي دمليم استي اب أنواع الوينود النبنلينلنم ف 

ي مسناس 
السن  ال المي لطلبات بناناً السنفنن ف 

ت، منع وجنود   صادلئ خندل السنانوات األخنتي

% من النموالت المطلن ةنم ا   تسنتنخنلم 82

أنواع ويود بنلينلنم دنانل النتنسنلنينم. وين نتنت  النغناز 

ننا 
 
الننطننبننيننعي الننمننسننال هننو الننخننينناس األكننت  اننةننود

الةوم، د  الرغم منن أ  أننواع النوينود األخنرى 

"ماخفضم الكرةو " و "الخاليم منن النكنرةنو " 

ا، مع طنلنبنات بناناً سنفنن جنلينلت   قتسب زخم 

ا إا جاب مع البنث  ملنوظم هذا ال ام، جاب 

 والتط ير المستمر. 

ا مننن بننلايننم نننوفننمننت  
، عننا  هننانناك 4442ادنتننبنناس 

 72.2 نبنلن    جGT سنفنةنانم بنيجنمنااي وز  347

مننلننةننو  طننن مننن الننمننقننرس أ   ننقننو  يننادست دنن  

ي سننن  طنلنبنات بناناً 
 ف 
ل
ا بنلين 

 
اسنتنخنلام وينود

ي سل  النلفنع 
السفن د  مستوى ال الم جبما ف 

، جGT بالبطاسيات   الين ي  . من ،يث الوز  

نا وين ننادل 23ينمنثنن  هننذا زيننادت يننلسهنا  % سنانن ي 

% منن الننننمننوالت الننمنطننلن ةننم. وينل تسنناسع 82

اسننننتننننخننننلام أنننننواع الننننويننننود الننننبننننليننننلننننم، ،ننننيننننث 

ي سن  طلبات 
استغريت ،صم  ل  السفن ف 

ي  2.2البااً 
ساوات لتتضادف منن مسنتنواهنا ف 

سانم لنتنتنضنادنف  4.8، ولكايا لم تستغرق سوى 4427الرةننع األول من دام 

ي النانمنو، دن  النرغنم منن دنلم النينقن ي  82مرت أخرى إا 
%. استمر اال ناه ف 

المستمر عشأ  النتنوينينت وخنيناسات النتنقنانولنوجنينا، منع ا،نتنمنال الننناجنم إا 

ا لتنننقنةنق أهنلاف االننبن نا نات  خياسات "صفر كرةو " القابلم للتطبةق  ناسي 

 د  الملى الط ي . 

ي تت  الغاز الطبنينعي النمنسنال ،ن ر ا   خنيناس النوينود النبنلين  النراننل لنلنسنفنن 

منلنةنو  طنن مندوده  25.8سفةنانم بنوز   723النليلت، ،يث  م طلب بااً 

% منن 84بمنرعات يادست د  ال م  بنالنغناز النطنبنينعي النمنسنال. ينمنثن  هنذا 

نا منن جGT إجمااي سن  طلبات بااً السفن من ،يث الوز  
 
% 42، اس فناد

ت ج24يب  دام و  %  من هنذه 87% يب  خمس ساوات. و تقو  ،صم كبتي

النموالت من نايدت الغاز الطبيعي المسال القادست د  استخلام ،مولتيا  

ي سن  طنلنبنات  223كويود، مع وجود 
نايلم غاز طبيعي من  ل  الاوديم ف 

البااً.  وضح النصم المتبقنينم كنينف ينقنتنسنب النغناز النطنبنينعي النمنسنال ينوت 

ي يطادات الشنن البنننرئ النرننإنسنينم. بن نل طنلنبنات بناناً 
دفع كويود بلي  ف 

ت، ننتنقنو   ي السنانوات األخنتي
ي 44السنفنن النمنلننننوظنم ف 

% مننن الننننمنوالت ف 

منلنةنو   2.4سنفنةنانم بنيجنمنااي سن نم  54سن  طلبات بااً سفن الناويات ج

،اويم مكاف نم  ينادس دن  اسنتنخنلام النغناز النطنبنينعي النمنسنال كنوينود. هناناك 

ا 
 
 27نايلم نفط دمديم يادست د  استخلام الغاز الطبيعي المسال ج 42أيض

سننفننةنناننم صننب جنناف مننن طننراز  28منناننيننا  ننم طننلننب بننانناوهننا هننذا النن ننام ، و

Capesizeنايلم نفط من يطناع  24، وAframaxسنفنةنانم سنينا،نينم  45، و

ي  ن نمن  
ا. ددوت د  سل ، عنا  هناناك اهنتنمنام بنالسنفنن الن ر ييل الطلب ،الي 

ي ينطناع الصنب الننناف و الأسن ناس بناناً اسنتنقنرت :  السفن الجدديددة •
 
 سنفنن ف

 
اس نفن نت ف

ي ينطناع الصنب الننناف،  نم اشبندب دنن طنلنب بناناً الننناوينات لنينذا األسنبن عيطاع 
 
. وف

  25،مولم  Handymaxسفةنت ي  من طراز الن
 
 . 4448ألف طن لدستدم ف

 ينطناع الصننب    السدفددن الددمدسددتدعددمدلددة:   •
 
 نبنناننننت األسن نناس منا بن ي  اننخنفنناق واسننتنقنراس ف

 
 
 يطاع الناويات ليذا األسنبن ع. جناًت النمنبنين نات لنينذا االسنبن ع ف

 
الناف واستقراس ف

 ينطنادنات Handysizeوالن Capesizeيطادات الن
 
، ولم نتم االبندب دنن أى منبنين نات ف

 .Kamsarmax ،Panamax ،Supramaxالن

 جمةنع النقنطنادنات هنذا األسنبن ع. دن  النرغنم منن  : التخريددد •
 
استقرت أس اس  التخريل ف

ي 
 
ي سننوق ننناينندت النناننفننط، عننا  هننانناك نننقنن  ف

 
اسننتننمننراس منن ننلالت اشيننننناس الضنن ننيننفننم ف

الننننمنولننم الننمنتننا،ننم منن الننقننطناع لسننوق الننتنخننريننل، ،نيننث نننتنبنن   الننمندك نننينن  "االننتننظنناس 
ي المستقب . من غتي المرجح أ  نتم  نوفنتي ،نمنوالت 

 
يب" لظروف سوق اشيناس ف والتر

ي من نظنم النقنطنادنات األخنرى ين ينم 
 
من يطادات أخرى، ،يث  ظ  من نلالت اشيننناس ف

ي بن نا النقنطنادنات . 
 
ت ف ي األسابةع األختي

 
اجع الطفيف ف عشك  دام جد  الرغم من التر

ي النمولنم النمنتنا،نم بنننلنول دنام 
 
ا ف ي ظ  هذه الخلفيم، يل نتويع مرايبو السوق نقص 

 
ف

،نل   صننننةننح هننبنواي ألسنن ناس الننخنردت الننمننننلنيننم هنذا األسننبن ع،  ننمنااننينا مننع  . 4444
نا  VLCCانخفاق أس اس الصلب المنليم. نبل  س ر الخردت اشسااديم لن  ي النينانل ،نالني 

 
ف

ي الننويننت نننفننسننا، نننبننلنن  سنن ننر الننخننردت اشسانناديننم لسننفننن  757
 
ا أمننريننلي لننلننطننن. وف

دوالس 
نا  ي بانددين  ،نالني 

 
منانذ بنلاينم الن نام ،ن ر  دوالس أمنرينلي  لنلنطنن.  224الصب الناف ف

ملةو  طن من النموالت للتخريل د  مستوى ال نالنم،  42.5ا  ،  م اشبدب دن بةع 
نا بنننسنبنم 

 
نا طنفنينف

 
% دن  أسنا  سنانوئ منن ،نينث النوز  السناكنن. 7مما يمث  اننخنفناض

ي دنام 24يمث  يطاع نايدت الافنط أكنت  بسنبنم ج
 
%  منن النننمنولنم النمنبنادنم لنلنتنخنرينل ف

 ، ر ا  .  4442

ي أسبوع
 

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(222العدد األسبوعي ) 2021نوفمير  29  


