
 

 مالمح سوق السفن

كة المالحة الوطنية    إدارة التخطيط والبحوث  -شر

 2020 2021 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

 

KAMSARMAX 

 

 26 34.75 35 35 بناء جديد

 Resale 42 42 40.5 29.5إعادة بيع 

 22 33 34.5 34.5 سنوات 5مستعمل 

 13.75 23.5 25.5 25.5 سنوات 10مستعمل 

PANAMAX 
 

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

 25.5 34.25 34.5 34.5 بناء جديد

 5.5 13.25 13 13.25 سنة 20مستعمل 

SUPRAMAX 

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

 24 32.5 32.5 32.5 بناء جديد

 Resale 39 39 37 26.5إعادة بيع 

 10.75 21 22 22.5 سنوات 10مستعمل 

CONTAINER 

2766 TEU** 

 30.25 39 40 40 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 

 405 560 625 645 الهند

 415 590 665 670 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 415 580 640 660 الهند

 410 600 675 675 بنجالديش

ب سوق الصب الجاف  الغزو الروسي ألوكرانيا يضر

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

 .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

ي الوقت نفسه، قدمت روسيا 
 
ي 24وف

 
ي منن النفنحني ف % من إجمالي واردات االتحاد األوروب 

% من إمدادات الفحي العالمية. وإذا أوقفت الحرب والعقنبانات دنادرات 21و  4242عام 

 لنمنواوننة ة نة روسنينا. ونن نين نة لن لن ، 
 
الفحي الروسنينة، ننينن  نإلنوا اامنداد النعنالنلي اناننينا

تفع أسعار الفحي، مما  حد من طيب العد د منن الندنينداا ايسنكنبفنة النتنينفنة االسن ن ندام  ستر

ليفحي من جانب ولديها ةساسية من تيقدات األسعار العالمية )الهند عىل سبيل المتنا(،، 

 مما يؤثر بشكل أكت  عىل ت ارة الفحي والطيب عىل الشحن. 

ا وارداتها من الفحي )نحي الكوك وغنت  ننحني النكنوك، منن روسنينا وسن   وادت ال ي   مؤخر 

ي ةننالنة عندم قنندرة روسننيننا عننىل إمننداد ال نني   
 
الننيننا. لننكننن ف الن ننوتننر النن ن ننارع السنناينن  مننع أسنتر

، مما يزفد من األميا(.  الي
اء الفحي األستر ة إل شر  بالفحي، نقد تضطر األخت 

ن  األوسن  22عالوة عىل ذل ، ت ندر أوالنراننينا ةنوالي  % منن منحنادنينينهنا إل منننطنقنة ال ر

ي الندننحننر 
 
وشنمننا( إننن.فننقنيننا. تننعنن نمنند كنن   الندننينداا بشننكنل الننفنت  عننىل إمندادات النن رة والنقننمن  ف

 Supramaxوالننن Handysizeاألسننود. إذا تننفنناقننمننت األومننة، سنن نن نن ثننر قننطنناعننات سننفننن الننن

 بشدة.  Panamaxوالن

ا، ددرت أوالرانيا  ي عنام  51.3أخت  
 
% 12، أكنت  منن 4242منينكنوا طنن منن خنام النحند ند ف

ي النكنفنا  منن أجنل النعنمنل بنكنامنل 
 
اوفنل ف . يينما تس مر الت  منها اانت م وجهة دوب ال ي  

طاق ها، جدير بال الر أنه   ب سد الع ز ال ع أةدث ه أوالرانيا عن ط.ف  وفادة ال ادرات 

، نسنينإلنوا  ي
 
النينا منن دنادراتنهنا لن نينفنينة النطنينب اا ناف اليا. ولكن ةتر إذا وادت أسنتر من أستر

كناك ت ثت  الفت  ن ي ة الرتفاع م وس  المسانة الدح.فنة لنينننقنل. ومنع ذلن ، تسنود أعن نقناد 

اليا لن تإلوا قادرة عىل تعبفن  ة نة أوالنراننينا النمنفنقنودة، منمنا سنكنؤدع إل إبنطناء  ب ا أستر

 ت ارة خام الحد د العالمية. 

ا النروسنينة  ، نإا الحرب يي   روسيا وأوالرانيا س ؤدى لعرقية إبحار السفن إل النمنواب  واال الي

تر التطتلتب عتا ستفتن الصتب التجتافر متمتا يتجتعتل واألوالرانينة.  ونتتتيتجتة لتذلتضر ستلتتتضر

  )Drewry(     العديد من السفن عاطلة عن العمل. 

ناع ينني   روسننيننا  مننن شنن ا إطننالننة أمنند الون

وأوالرانيا  أا يؤدع إل ان فاض منعندالت 

إ ن نار سنفننن ال ننب النن نا . ننعنىل منندى 

السنننننوات الننقنننيننينننيننة الننمنننا ننينننة، أدننندننحنننت 

روسيا وأوالرانيا م ندرفنن رسنينسنكني   لسنينع 

ال ننننب، ةننننينننن  ت نننندر روسننننيننننا الننننفننننحنننني 

والحفنوب ومننن ن نات ال نينب واألسنمندة، 

ينننينننننننمنننا ت ننندر أوالنننراننننينننا النننحنننفنننوب وخنننام 

النحنند نند ومنننن نن ننات ال ننينب. بننالنن ننالي نننإا 

ي 
 عنننننىل األرا  

 
النننننحنننننرب النننننداسنننننرة ةنننننالنننننينننننا

األوالرانية من جاننب والنعنقنبانات الندولنينة 

ي تي نر ها عىل روسيا إل س ؤدع بنال 
التر

 ش  إل عرقية دادرات ك   السيع. 

باا انة إل ذلن ، ين ني تنحنمنينل أكنت  منن 

ا  022 ي النننمنننواب 
 
سنننفنننكنننننننة دنننب جنننا  ف

النروسنينة واألوالنرانننينة بشننكنل شننهنرع، وإذا 

عننطنننينننت النننحنننرب الشنننحننننننات ةنننتر لنننمننندة 

شنننهنننر واةننند ننننقننن ، ننننقننند تننندنننحننن  كننن   

ي منكناا ،خنر، 
 
السفن عن شحنات بد ينة ف

%. ومنن ثني، ننإا سنو  2مما يزفد المعروض من السفن بن كنت  منن 

اة مزدوجنة، ننمنن جناننب سنينشنهند  سيع ال ب ال ا  سكواجه ض 

ي 
 
ي النن نن ننارة، ومننن جننانننب ،خننر سنن ننحنند  وفننادة ف

 
اننن ننفنناض ةنناد ف

 كفوطية شد دة عنىل منعندالت 
 
العرض من ش نه أا  مارس  غوطا

ي تشننهنندكنا سننو  سننفننن ال ننب 
ن بننحنالننة االننن ننعناس الننتر ن اا ن ننار وفو 

 .4242ال ا  من  نها ة عام 

 عنن تنولنيند 
 
وقد شهدت غالفية دو( أورواا ةالنة منن الن نحنو( بنعنيندا

الطناقنة عنن طن.فن  النمنحنطنات النننووفنة عنىل منر السنننوات النمنا نينة 

وتحولت إل توليد الطاقة عن ط.ف  محطات تعمل بالغاو الطفيعي 

ا د عنىل النكنهن.اناء. وتنقنوم روسنينا  من أجل تيفية الطيب المحىلي المتر 

ي جنزء  
ي يتي  اة ياجاتها من الغناو، وفن بر يإمداد دو( االتحاد األوروب 

الفت  من الغاو عت  خ  األناييب ال ع  مر عنت  أوالنراننينا. وقند ينؤدى 

ي األوالننرانننينننة إل النن ننن ثننت  عنننىل 
ت نناعنند النننحننرب الننداسنننرة عننىل األرا  

ي سن نؤدع 
ا، مما يؤدع إل وفنادة أسنعنار النغناو النتر

 
إمدادات الغاو أ ض

ي إل  بندوركنا لنرننع أسنعنار النفنحنني، ةنينن  سننينضنطنر االتنحنناد األوروب 

الن نحنو( إل تننولنيند النطناقننة بناسن ن ندام النفنحني. بنناا ناننة إل ذلنن ، 

ي وقت ساي  عن عدم منواننقن نه عنىل إقنامنة 
 
ي ف أعين االتحاد األوروب 

ي ةننالننة إذا قننامننت روسننيننا بننغننزو  Nordstream 4خنن  أنننايننيننب 
 
ف

 أوالرانيا. 

ي اانة قطاعات ال ب ال ا  والحاوفاتالأسعار يناء اس قرت :  السفن الجديدة
 
 سفن ف

ي ةاوفات له ا األسفبع ةمولة 
 4322له ا األسفبع. وقد تي اابالغ عن طيب يناء سفكنتر

ي الن ف األو( من 
 
. نيما لي ي ي اابالغ عن أع 4242ةاوفة مكانئة ليواةدة، لي سييي ف

 طيدات يناء سفن دب جا  له ا األسفبع. 

ي قطاعات سفن ال ب ال ا  ما يي   اس قرار   السفن المستعملة: 
 
تداينت األسعار ف

ي قطاع سفن 
 
ي قطاع سفن الحاوفات له ا األسفبع. ف

 
وارتفاع يينما اس قرت األسعار ف

، 4224ألف طن يناء  02،  ةمولة DARYA KIRTHIتي يكع السفكنة  Kamsarmaxالن

 GALAXYميكوا دوالر. ومن نفس القطاع تي يكع السفكنة  43مقابل ما  قرب من 

ي قطاع سفن  3..2مقابل ما  قرب من  4224ألف طن، يناء  02ةمولة 
 
ميكوا دوالر. ف

، مقابل 4220ألف طن يناء  01ةمولة  CORAL RUBYتي يكع السفكنة  Panamaxالن

 قطاع الن 20ما  قرب من 
 
، نقد تي يكع السفكنة Supramaxميكوا دوالر. أما ف

ORCHID  ميكوا دوالر.  44.1، مقابل ما  قرب من 4224ألف طن واناء  33ةمولة 

ي معظي القطاعات والوجهات ك ا األسفبع.  :التخريتتد
 
ظيت  ارتفعت أسعار  ال  .فد ف

ي ةي   
 
ي ين الدتش وااكس اا عند مس بفات قبفة ك ا األسفبع، ف

 
أسعار ال  .فد ف

ي الهند بشكل ميحوظ. وف وقع مراقفو السو  أا تظل أسعار ال ردة 
 
ارتفعت األسعار ف

الهند ة المحيية قبفة عىل المدى الق ت  بعد ورود تقارفر عن وفادة الطيب عىل ال يب 

الهندع من دو( أورواية، وس  اة ما( تشد د إمدادات ال يب العالمية عىل خيفية 

ي أوالرانيا. والا يزا( كناك قدر الفت  من عدم اليقي    حي  ي دن  
 
الواع المس مر ف

ي ذل . اما أا اس مرار 
 
ي أوالرانيا ف

 
الحموالت إل سو  ال  .فد، ةي  ساكي الواع ف

ي سو  ال  .فد من ش نه بقاء األسعار عند مس بفات مرتفعة، ةي  
 
نقص الحموالت ف

يؤدع الواع المس مر إل سحب بع  المالكي   لسفنهي من سو  ال  .فد. وفديغ سعر 

شادع لسفكنة دب جا  من طراو ا   Capesizeال  .فد ااستر ي الهند ةالي 
 
 122ف

ي ين الدتش وااكس اا  42دوالر/ ليطن، يزفادة 
 
، يينما يديغ ف دوالر عىل أساس أسفوعي

، واالكما ارتفع  133دوالر و 113 دوالرات عىل أساس  3دوالر ليطن الواةد عىل ال والي

 .  أسفوعي

ي أسبوع
ر

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(241العدد األسبوعي ) 2022مارس  7  


