
 

 

 

 مالمح سوق السفن

كة المالحة الوطنية    إدارة التخطيط والبحوث  -شر

 2020 2021 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

 

KAMSARMAX 

 

 26 34.75 34.75 34.75 بناء جديد

 Resale 40.5 40.5 40.5 29.5إعادة بيع 

 22 29.54 33 33 سنوات 5مستعمل 

 13.75 23.5 23.5 23.5 سنوات 10مستعمل 

PANAMAX 
 

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

 25.5 34.25 34.25 34.25 بناء جديد

 5.5 13.25 13.25 13.25 سنة 20مستعمل 

SUPRAMAX 

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

 24 32.5 32.5 32.5 بناء جديد

 Resale 37 37 37 26.5إعادة بيع 

 10.75 21 21 21 سنوات 10مستعمل 

CONTAINER 

2576 TEU/2766 TEU** 

 30 40 40 40 بناء جديد

 13 44 44 44 سنة 10مستعمل 

 9 41 41 41 سنة 15مستعمل 

 مليون دوالرأسعار السفن بناء جديد/مستعمل 

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

PANAMAX/
KAMSARMAX 

 405 560 560 560 الهند

 415 590 590 590 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 415 580 580 580 الهند

 410 600 600 600 بنجالديش

ي طريقه الكتساب صفة ممر مالحي 
 
 القطب الشمالي ف

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 353نسبتها 
ي 6102% مقارنة بما كان عليه ف 

. وكان للغاز الطبيعي المسال والنفط  الطنط طألطب اف ط   ف 

ي تم نقلها ع   الممر. 
انزيت التر  إجمالي بضائع ال ر

 طرطت لتطزاز تطريي لطتطرطزيط  لتطمط طتطه. 
" وف وع الروسي لط"تطويطر الطمطمطر الطاطشطرل الوطمطالي

ي إطار المشر
وف 

ي رفع كثافة حركة النقل ع   طريق الاشر الومالي لتالغ 
مطلط ططن ططل بطشطلططل عطا   01ويتمثل الهزز ف 

ي إططار تط ا 6131مطييطن   ططل بطشطلططل عطا   001و 6162
. غط   لن الطمطهطمطة الطرئطألطسطيطة لطط"روإطاتطط " ف 

ط  ي ي تشويل خ  الوشل الاشرل الومالي إل ممر ميحة يرمل عىل مزار الرا ، ويطلطت 
وع، تتمثل ف  المشر

جم ع المراي   الزولية إطاء مل حيث السيمة وجطدة الخزمات المقزمة، وذلك عىل المزى الاريز. 

ي الطرطالطم  طن   لوروسطا ووإطيطا، والط ل يطرطز ل طرز الطمطمطرات 
وت ا ما تتم    به قناة السويس، الممطر افعع ف 

ي التجارة الرالمية، وال ل بزلت لمس تطب ق ترريفة إيجار جزيزة لطقطاططرات مط طنطاء 
الميحية الزولية ف 

اوح  ن   
 دوالر/الساعة، طاقا لشمطالت السفل ال افية.  0011إل  311غرب  طرإريز ت ر

ي المقابل ثبتت قناة السويس ترريفة إيجار القاطرات لزخطل لو خروج السفل بالم ناء عىل مزار 
 62ف 

 لططجطط ب عططمططيء جططزد 6166إططاعططة بططمططا فطط ططهططا الططرطططططيت وااجططازات الططرإططمططيططة خططيل عططا  
م
، توططجططيططرططا

ي عطا  
ي  بطرإريز. وحققت قناة السويس رقما قياإيا بالنساة لربطر السفل ف  الإتخزا  الم ناء الغرب 

% عطل عطا  03.0للف إف نة، وتطط رقطم غط   مسطبططا  طزيطادة بطلطغطت  01، حيث شهزت مررو 6160

للف إف نة. كما شهزت قناة السويس خيل الرا  عبطر إفل مطشطمطلطة  02.1ال ل شهز عبطر  6103

 %.61.1 زيادة  نساة  6103مل طن طل خيل عا   130مل طن طل مقارنة بط  0010بط 

ي القناة بفضل قناة السويس الجزيطزة مطل 
كما شهزت قناة السويس تقليص زمل مزة انتظار السفل ف 

. تطرط ي 6103إاعات خيل عا   0إل  2، مقارنة بمزة انتظار مل 6160إاعات خيل عا   2إل  3

ي تظهر يطما برطز يطط ، 
ي إطار التشزيات الاشرية التر

ت ه التططرات زخما ولتمية ل    لقناة السويس، ف 

خاصة مع ترإ خ دور الممر الميحي الومالي ال ل يقرص الرحلة  ن   وإيا ولوروسا  نشط ن ف الطقت 

، وتططفططر نططشططط  ي  05الط ل تطططفططره قططنططاة السططويطس. تطرططتطط   الططقططنطاة لعع مططمطر بططشططرل  ططن   الططقططارتطن  
 ف 
م
يطططمطا

% مطل إجطمطالي 01المتطإ  مل وقت الرحلة ع   طريق رلس الرجاء ال الط.. ويطرط   مطل خطيلطهطا نطشطط 

، و65حركة التجارة الرالمية، وما يقرب مل 
م
% مطل إجطمطالي 011% مل إجمالي حركة الطاطضطائطع عطالطمطيطا

  ن   وإيا ولوروسا. 
م
 تجارة الشاويات المنقطلة بشرا

)Reuters( 

، ال تطسطاب صطفطة  يتجه الممر الاشرل الومالي

، برز لن قطفط ت حطركطة الطنطقطل  ممر ميحي دولي

ي عططا  
ه ف  % 52،  ططنططسططاططة 6160لطلططاططضططائططع عطط  

 . ي
ة نفسها مل الرا  الماض   مقارنة بالف ر

وتططجططاوز وزن الططشططمطططالت الططمططنططقطططلططة عططىل مططنر  

ي مططرت عطط   تطط ا الططمططمططر 
السططفططل الططتططجططاريططة الططتر

،  01الاشرل حتر الط ي
مل شطهطر دمسطمط   الطمطاض 

ي طل مقابل 
ي  0.3مل طب 

. 6161مل طن ططل ف 

وفقا لطبطيطانطات الطمطجطلطس الطرطا  لطلطمطمطر الطاطشطرل 

 .  الومالي

والططمططمططر الطططاقططع بططالططقطططططب الوططمططالي تططط لعططىل 

نقطة عىل مشططر دوران كططكطب افرو، ويطقطع 

. وتسطتطقطاطل تط ه  ي المشي  المتجمز الومطالي
ف 

المنطقة لقل ما يمكل مل لشطرطة الوطمطس، لط ا 

ي الكرة افر ية تطغططط طهطا 
ي ل رد منطقة ف 

ترز ثاب 

طاقة إميكة مطل الطثطلط  عطىل مطزار الطرطا . غط   

ي مطل شطأنطه لن يطمطاي الطجطاطال 
لن التغ   المطنطاح 

ي 
الطثططلططجططيططة ويططرططيططز تططرططريطف تطط ه الططمططنططططقططة، الططتر

ة مططل الططثططلطط ، وقططز  شطهططزت ذوسططان كططمططيطات كطبطط  

لعططانططت الططمططنططظططمططة الططرططالططمططيططة لطط رصططاد الططجططويططة 

ي مطططنطططططططقطططة 
تسطططجطططيطططل ارتطططفطططاع درجطططة الطططشطططرارة ف 

ي الطرطالطم إل 
ي ترز اف رد ف 

خويانسك التر ي صطيطف عطا   30ف  
درجطة مطيطويطة ف 

6161 . ي القطب الومالي
 ، وتط رقم قياسي ف 

ي تنا نقطة مضيية بالنساة للقائمن   عىل توطغطيطل الطمطمطر 
ويرز التغ   المناح 

طكطات افجطنططبططيططة والسططفطل الطرططمططيقططة  ط ، الطط يططل مسططتطهططزفطططن جطط ب الشر الطمططيحي

ي كوطفطهطا الطمطجطلطس الطرطا  
ي الطبطيطانطات الطتر

 ف 
م
ه، وتطط مطا يطظطهطر جطلطيطا للمرور ع  

ت  ، فقطز عط   ي عطا   16للممر الاشرل الومالي
 11، مطنطهطم 6160إطفط طنطة ف 

 إف نة غ   روإية. 

طكطة الطمطوطغطلطة لطلطبطنطيطة الطتطشطتطيطة لطططريطق بطشططر  تطرطز "روإطاتطط " الطروإطيطة، الشر

ي 6100الومال من  عا  
. ولّإس المجلس الرا  للطمطمطر الطاطشطرل الوطمطالي ف 

اء حططل 6101 ي إعطزاد تطقط طيطم لطلطخط  
ط مطل عطمطلطه، ف  ، يتمثل الطغطرو الطرئطألط ي

 .  المسائل المهمة المترلقة بالتنمية وافداء المستقر لطريق الاشر الومالي

ي ذلططك 
ولظططهططرت  ططيططانططات الططمططجططلططس لن شططشططنططات مططل الططمطططاد الططخططا  بططمططا ف 

افخوطاب والططخطامططات الطمططرطزنططيطة الطخطا  الطمططشطتطويططة عططىل نسططب مطرتططفطرططة مططل 

الطشطزيططز، شططلطلطت غطالططبطيطة الطشططمططالت الطمطنططقططلطة عطىل مطنر  السطفطل الطتططجطاريططة 

. لما السفل المتجهة غرسطا فطنطقطلطت  قا ع   الممر الاشرل الومالي
المتجهة عر

ي الغالب بضائع عامة وسضائع منقطلة باإتخزا  حاويات الوشل. 
 ف 

ووصل الطزن ااجمالي لطلطاطضطائطع الطمطنطقططلطة عط   الطمطمطر الطاطشطرل الوطمطالي إل 

، مقابل 6160دمسم    01مل طن طل حتر  33.5مستطى قياسي حيث بلغ 

ي عا   33
. فيما يتطقع المجلس الرا  للممر، لن 6161مل طن طل مسجلة ف 

 زيطادة  32يفطا ت ا المؤعر عىل لإاس إنطل مستطى 
ي
مل طن ططل مسطجطز

 

 

 

 

 
تحتجب األخبار الخاصة ببناء السفن الجديدة والسفن 

 لعطالت 
ً
المستعملة و أسواق تخريد السفن هذا األسبوع نظرا

 أعياد الميالد 

ي أسبوع
 

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(232العدد األسبوعي ) 2022يناير  3  


