
سعى أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى إبراا  افرقراتريرا   •

بشأن األمن الغذائي لتخقيف ضغوط اإلمراااا  ااررفرقرا  
الحاا في األسعار الذي فقاتم بسبب الحاب فري أارراااريرا  

الم فمتنع عن فقايم الاعم لالفقاتيا  سوى الرنرنرا ام را 

عضروا،   461اسايالاكا فقط. افسعى المنظمة؛ التي فضم 

للتوصل إلى افقاتيتين في اجتما  ربيا لوزراء التجارة هذا 

األسبو  في جنيف بشأن خطوا  لرترخرقريرف أزمرة الرغرذاء 
،. اسرتركرون  التي فناا البلاان األترل ارمروا، ااألررعرا ضرعرقرا

، إلبرقراء األسرواو مرقرتروحرة  اعرا  فرقريريرا  إحااها إعرالارا

ال اارا   ازيااة الشقافية. أما األخراى فسرتركرون تراارا، 

، بررعررا  فرقرريرريررا ال رراارا  إلرى  بررااررامرر  األ ررذيررة  مرلررًمررا

العالمي   الذي يسعى إلى مركرافرحرة الرجرو  فري األمراررن 
المتضارة من النًاعا  االكوارث افرغريرا الرمرنرال. اترا  

االة فاضت تيواا، عرلرى  03صنااو النقا الاالي إن احو 

صاارا  الغذاء االطاتة اسلع أخاى؛ من بيننا الننا التي 

فاضت تيواا، على القرمر . اترا  مرترحراث براسرم مرنرظرمرة 

التجارة العالمية في مؤفما صحقي أن أعضراء الرمرنرظرمرة 
عبااا عن اعم ااسع لكال الن ين؛ باستعناء م ا االننرا 

اسايالاكا. اأضاف المتحاث أن فنًاايا التي راات متراااة 

في السابق تار  الموافقة على الن يرن. اارقرلرت اررار  

عن متحاث باسم منظمة التجارة العالمية  تولر  أن م را 
اسايالاكا امتنعتا عن الت ويرت عرلرى ارفرقراتريرة ألارنرمرا 

فاياان أن فارك الاا  األعضاء أن تارفنما علرى ف رايرا 

الغذاء تا فكون محاااة  حيث أن رال الربرلرايرن  مسرترورا 

صاف  للغذاء اتا فضرارفرا بشراة جرااء ارفرقرا  أسرعرار 

المواا الغذائية ااضطااب سالسل التوريا بسربرب الرحراب 
فرري أارررااارريررا. ابررحررسررب ف ررايررحررا  إعررالمرريررة لرروزارة 

الخارجية الم اية  فرقرا فرقرامرت م را برمرشراا  تراار 

خاص بنا لالجتما   يناف إلى فوفيا حلو  عملريرة لراعرم 

المًارعين االمنتجريرن افرعرًيرً الرقرارا  اإلارتراجريرة مرن 

الحبوب االغال   اان فقايم مًيا من التقاصيرل. افرقرامرت 
م ا بمشاا  القراار برالرنريرابرة عرن الربرلراان األفرايرقريرة 

االعابية  حو  فعًيً استجابة المنظرمرة لرترحرايرا  األمرن 

الغذائي في الاا  النرامريرة الرمرسرتروراة ال رافريرة لرلرغرذاء 

، برأن م را فراضرت تريرواا، عرلرى  االاا  األتل اموا،. علما

صاارا  المواا الغرذائريرة مرنرذ مرارض الرمراضري  حريرنرمرا 
حظا  ف ايرا عراا مرن السرلرع األسراسريرة مرعرل الرقرمر  

االاتيق االًيو  االذرة. أما الننا  التي لرنرا فرارير  مرن 

عاتلة ارفقاتيا  التجراريرة مرترعرااة األطرااف  فرترايرا أن 

فسم  منظمة التجارة العالمية للراا  الرنرامريرة برارحرترقرا  

بمخًااا  المواا الغذائية اان مواجنرة عرقروبرا  لرخراو 
 القواعا الخاصة بالاعم الًراعي. 

 شارة المالحة الوطنية  2322 يوايو 41األربعاء 

 إاارة التخطيط االبحوث

 األخبــار

التقايا اليومي      

Panamax(   إل ي جرا ر ا     سرق ن FFAا لرمرسرترقربرلري   

 أ سرعرا ر   أ هرم   ا ل سرلرع   ف ي   ا لرس و و   ا لرع ا لرم ي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سرطرو     ا لرشرا ررة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 1 7 مؤجرة للغير

 0 4 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل

وادي  -)وادي العريش 
 وادي اليرموك( -سدر 

3 0 

 1 14 إجمالي 

،  44:33(  الساعة 2112إصاار رتم    صباحا

 فغيا  أسبو ( فغيا  أمس( اليو 

1821 11 29 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.76 0.053 0.053 جني 

 19.68 0.95 1.04 1.04 يورا

 22.58 0.83 1.21 1.2 استاليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

9981.22 0 0.67 

DJIA (أمريكا ) 

30364.83 0.5 8.48 

FTSE 100  )انجلترا(   

7233.44 0.64 4.75 

225  NIKKEI  

26326.16 1.14 6.76 

DFMI  )0.98)دبي 

3290.72 0.21 3.23 

TASI   )السعودية( 

12075.22 0.45 4.88 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
121.17 0 0.02 

 0.07 0 393.52 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2284 24 230 

BCI )point( 2308 62 360 

BPI 82 )point( 2629 29 186 

BSI )point( 2451 12 181 

BHSI )point( 1372 28 165 

CAPE Hire 19138 511 2990 

PANAMAX Hire 22321 254 1682 

 2655 587 19886 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 23657 254 1682 

 2655 587 21170 رحلة دائرية باألطلنطي

 1895 304 32632 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1640 55 22119 رحلة دائرية بالباسيفيك

 713 89 18938 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 26963 129 1985 

 835 121 27136 الهندرحلة الصين / شرق 

 575 375 30100 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 86 486 25400 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 24696 496 2970 

BDTI )point(  1147 15 58 

VLCC HIRE  33104- 1332 755 

SUEZMAX Hire 13456 5979 5705 

AFRAMAX Hire 17191 1264 4728 

BCTI )point(   1621 35 213 

 MR Atlantic Basket Hire 36832 84 5567 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 75000  0 

 السوو المالحي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 23833 971 23800 2022يونيو 

 0 23917 1196 26389 2022يوليو 

 0 23500 957 26646 2022أغسطس 

 0 23556 993 26512 2022الربع الثالث من 

 0 20467 736 24182 2022الربع الرابع من 

 0 15167 307 17636 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 1280 710 اليوم

 20 10 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1468 1149 اليوم

 5 2 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1400 1142 اليوم

 68 12 تغير)أمس(

   


