
حقق الميناء المغربي "طنجة  الةمةطة خةل" نة   خةنة   •

ي  ةةبةر األةطةة   الة ةة ةر ا بةيةة   0202 ي قةةيةاخةةيةا رقةةمةا
 02ا يين حاوي  ان حجم  7المط خل، بطداو  أكثر ان 

ي. وأفاد بيان لبألبط  المينائي  "طةنةجة  الةمةطة خةل"  قداا
% 02بأن رواج ال اويات بالميناء حقق نم اي يصل إلر 

ي أنةى تةر   ةداو  اةا 0202اقارن  اع خنة   ، اضةيةًةا

ي.  02ابةية ن حةاوية  اةن حةجةم  7.277اجم  ى  قةداةا
وأشار إلر أن هذا الرواج يعّد نطيج  لةبةنةمة  الةمةطة ا ةل 

" بعد االنةطة ا الةنةاتة  0 داء ايناء "طنج  المط خل 
، والةثةالة  0222خةنة     ”TC 4“لبر يًةيةن الةرابةع 

“TC7”    وشةدد الة ةيةان  ةبةر أن هةةذ  0202خةنة .

النطيج   ةككةد ريةادط "طةنةجة  الةمةطة خةل" فةي الة ة ةر 
ا بي  المط خل وأفريقيا، كما  كرس اكانةطةى بة  ةًةى 
انص  رئيألي  لك ريات الط الًةات الة ة ةرية  الةعةالةمةية ، 
بًضل "ايةرخةال اليةن" و"خةي إه إيةى خةي تةي إه" 
ي  و"هاباج ل يد"  بر الط الي. كما حةقةق الةمةيةنةاء رقةمةا

ي  بر األط   ال م ل  اإلتمالي  المطداول  بة ةبة    قياخيا
ابي ن طن ان ال ضائع  و  اةرط، بةنةمة  نألة ةطةى  222
، اةنة هةا بةأن الة ةمة لة  0202% اقارن  اع خن  02

المطداول  بمركب "طنج  المط خل"  مثل بالطةالةي أكةثةر 

% ان إتمالي ال ةمة لة  الةمةعةالةجة  اةن طةر  22ان 
اجم ع ا انئ المغرب. كما  جاوز النقل   ةر شةاحةنةات 

ألف شةاحةنة ،  222 ط    0202النقل الدولي ن   خن  
، "حةية  تةر  0202% اةقةارنة  اةع خةنة  22بنم  

  ةقةيةق هةذا ا داء بأةكةل أخةاخةي بةًةضةل اخةطة ةنةا  
الصادرات الصنا ي ، وكذا بًضل ا داء الجيد لةبةمة خةم 
الً حي و ادرات الصنا ات الةغةذائةية ". وحةقةق نةقةل 

العربات الجديدط قًزط ابم خة  نة   الألةنة  اا ةذةا، إا 
ألف  ةربة  تةديةدط فةي الةر ةيةًةيةن  202ترت اعالج  

المخصصين لبعربات بميناء "طنجة  الةمةطة خةل" نة   
% اةقةارنة  اةع الةعةاه 02، بةنةمة  يةعةاد  0202خنة  

الماضي.  بر  عيد آنر، خجبت حركة  نةقةل الة ةضةائةع 

ي 2الألائب  نم اي بنأل    ي إتةمةالةيةا % ، حي  خجبت رواتا
ابي ن طن اةن الةمة ةروقةات الةمةعةالةجة .  8.8يصل إلر 

بينما وا ل رواج ال ضائع الألائة ة  الصةبة ة  االر ةًةاع، 
%، بًضل نم  نقل لةًةائةف الصةبةب وشةًةرات 27بنم  

  ربينات الطاق  الري ي  والة ة ة ب  ةبةر الةخةصة  . 
بينما  بر األةطة   نةقةل الةمةألةافةريةن،  ةأ ةر بةالألةيةاا 

ألةف  287الص ي، إا خجل ايناء "طنج  الةمةطة خةل" 
 %.22، بانخًاض 0202األافر ن   خن  

 شرك  الم ح  ال طني   0200يناير 27الخميس 

 إدارط الطخطيل وال   ث

 ا ن ــار

الطقرير الي اي      

Panamax(   إل يةجةا ر ا ت   خةًةن FFAا ل مةةألةطةقة  ب ي   

 أ خةعةةا ر   أ هةم   ا لةألةبةع   فةةي   ا لةألةة  ا   ا لةعةةا لةمةي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ خةطة      ا لةأةر كة  

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 1 4 مؤجرة للغير

 0 9 لحساب الشركة

 حوض

 ) وادي الكرنك(
1 0 

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 1 14 إجمالي 

 22:22( الألا   0738إ دار رقم  

  غير  أخ  ع(  غير  أاس( الي ه

1827 8 29 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.74 0.064 0.064 تنيى

 18 0.87 1.13 1.14 ي رو

 21.59 0.72 1.36 1.37 اخطرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

12060 0 0.14 

DJIA (أمريكا ) 

36290.32 0.11 0.16 

FTSE 100  )انجلترا(   

7551.72 0.81 0.89 

225  NIKKEI  

28489.13 0.96 0.04 

DFMI  )دبي( 

3187.85 0.63 0.99 

TASI   )السعودية( 

11962.930.05 4.21 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
84.23 0.52 3.03 

 1.59 1.62 278.42 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2027 124 262 

BCI )point( 2097 228 335 

BPI 82 )point( 2565 150 392 

BSI )point( 1936 22 138 

BHSI )point( 1227 23 73 

CAPE Hire 17390 1894 2777 

PANAMAX Hire 21745 1354 3529 

 4415 2280 21911 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 23081 1354 3529 

 4415 2280 23195 رحلة دائرية باألطلنطي

 3582 1636 34559 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 3292 758 20159 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1392 348 16785 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 21294 249 1519 

 1521 15 18229 الهندرحلة الصين / شرق 

 2892 309 16358 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 3157 264 16107 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 22094 412 1308 

BDTI )point(  694 4 11 

VLCC HIRE  12990- 989 2193 

SUEZMAX Hire 2667- 868 1037 

AFRAMAX Hire 5195 517 1821 

BCTI )point(   607 6 20 

 MR Atlantic Basket Hire 11245 545 512 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 68000  0 

 الأل ا الم حي العالمي 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 25333 635 21254 2022يناير 

 0 22750 789 21475 2022فبراير 

 0 24167 393 22896 2022مارس 

 0 24083 606 21875 2022الربع األول من 

 0 24194 108 23371 2022الربع الثاني من 

 0 20750 286 22054 2022الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 742 594 اليوم

 15 16 تغير)أمس(

 اسطنبول
 794 707 اليوم

 19 10 تغير)أمس(

 سنغافورة

 722 675 اليوم

 12 20 تغير)أمس(

   


