
قررت اإلمارات وقف تصدير وإعادة تصدير القمق ق   •

ودقيق الم   الذي يكون منشؤه الهنقد  مق قا يشق ق  

ال ناطق الحرة  وذلك ل دة أرمعة أشهر امقدقدام مق  
مايو ال اضي  مشيرة إلق  أن القمقرار يقعقىقق عق ق  

ج يع أصنقا  القمق ق  الصق قا والقعقادي والقر قيقع  

وع   دقيق الم  . وأوضحق  واارة اقققدقصقاد أن 
هذا المرار يأتي مراعقاة لق قدقعقورات القدولقيقة القدقي 

أثققرت عقق قق  اة ققيققامققيققة وققريققة الققدقق ققارة  وتققمققديققرا  

ل عالقات ال دينة واقسدراتقيق قيقة القدقي تقرمق  دولقة 
اإلمارات مالهند  خاصة معد توقيع اتفاقيقة الشقرايقة 

اققدصادية الشام ة مي  الى دي   ومقوا قمقة وقكقومقة 

الققهققنققد عقق قق  تصققديققر الققمقق قق  إلقق  الققدولققة مققهققد  

اقسققدققهققالل القق ققحقق ققي. وقققالقق  الققواارة إةقق  عقق قق  
الشقريقات القرا قىققة  قي تصقديقر أو إعقادة تصقديققر 

أصنا  الم   ودقيق الم   ذات الق قنقشقأ القهقنقدي  

وال وضحة  ي المقرار  والقدقي تقت اسقدقيقرادهقا إلق  
مايو ال اضي  تمديت ط ا إلق   31الدولة قى  تاريخ 

الواارة م  أج  الحصول ع ق  إذن تصقديقر خقار  

الدولة  مع تو ير ج يع الوثائق وال  قدقنقدات القدقي 
ت اعد ع   الدحمق م  الىياةات ال دع مة مقالشقحقنقة 

ال راد تصديرها م  ويث ال نشأ وتاريخ الق قعقامق قة 

وأي مقدقعقق قىقات أخقرل ققد تقعق ققىقهقا الققواارة مقهققذا 
الخصوص. ومين  الواارة أيضقا  أةق   قيق قا يقخق  

مند ات المق ق  ودققيقق القمق ق  ذات الق قنقشقأ  قيقر 

الهندي  ي ك  ل شريقات القرا قىقة  قي تصقديقره أو 

إعادة تصديره أن تموم مذلك معد تمديت ط ا ل واارة 
ل حصول ع   إذن تصقديقر خقار  القدولقة  ويقكقون 

الع ا مؤيدا  مك  الوثائق وال  دندات القدقي ت قاعقد 

ع   الدحمق م  منشأ الشحنة ال راد تصقديقرهقا أو 
إعققادة تصققديققرهققا. ولققفققدقق  الققواارة إلقق  أن إذن 

الدصدير الذي تصدره ل شريات يكون صالقحقا  لق قدة 

يوما  م  تاريخ اإلصدار وي ا تمقديق ق  لقةدارة  13
ال  ريية ال قعقنقيقة مق  أجق  اسقدقكق قال اإلجقرامات 

 لدصدير الشحنة إل  خار  الدولة. 

 شرية ال الوة الوطنية  2322 يوةيو 31الخ يس 

 إدارة الدخعي  والىحوث

 األخىــار

الدمرير اليومي      

Panamax(   إل يق قا ر ا ت   سقفق  FFAا ل  قق قدقمقى   ي   

 أ سقعققا ر   أ هقت   ا لق ق قع    ققي   ا لق ققو     ا لقعققا لق قي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سقعقو ل   ا لقشقر يقة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 1 7 مؤجرة للغير

 0 2 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 -وادي سدر -)وادي العريش 

 وادي العرب( -إسنا  -إدفو 
5 0 

 1 14 إجمالي 

 صىاوا   33:33(  ال اعة 2442إصدار رقت  

 تغير  أسىوع( تغير  أمس( اليوم

1,831  10 21 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.77 0.053 0.053 جني 

 19.65 0.96 1.04 1.03 يورو

 22.87 0.82 1.2 1.2 اسدرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

9,969.97  0 2.6 

DJIA (أمريكا ) 

30668.53 1 6.81 

FTSE 100  )انجلترا(   

7,225.07  0.66 4.32 

225  NIKKEI  

26,431.20  0.4 6.43 

DFMI  )0.98)دبي 

3339.53 0.11 1.19 

TASI   )السعودية( 

12,015.94  0.31 4.53 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
118.83  0.27 3.46 

 2.03 1.96  385.8 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2,387  103  23 

BCI )point( 2,551  243  94 

BPI 82 )point( 2,706  77  41 

BSI )point( 2,454  3 131 

BHSI )point( 1,349  23  161 

CAPE Hire 21,157  2,019  777 

PANAMAX Hire 23019 698  368 

 515  805   20,691 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 24,355  698  368 

 515  805   21,975 رحلة دائرية باألطلنطي

 482  677   33,309 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 364  785   22,904 رحلة دائرية بالباسيفيك

 155  313   19,251 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 26,997  34  1439 

 778 100   27,036 الهندرحلة الصين / شرق 

 1083 450   30,550 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 979  579   25,979 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 24,284  412  2887 

BDTI )point(  1,168  21  78 

VLCC HIRE  32,314 - 790  507 

SUEZMAX Hire 18,536  5,080  12312 

AFRAMAX Hire 18,721  1,530  6563 

BCTI )point(   1,706  85  276 

 MR Atlantic Basket Hire 34,805  2,027  6156 

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

 ال و  ال الوي العال ي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0   23,833  350   23,450 2022يونيو 

 0   23,917  1,071   25,318 2022يوليو 

 0   23,500  796   25,850 2022أغسطس 

 0   23,556  863   25,649 2022الربع الثالث من 

 0   20,467  657   23,525 2022الربع الرابع من 

 0   15,167  561   17,075 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
  1300  720 اليوم

 20 10 تغير)أمس(

 اسطنبول
  1495  1169 اليوم

 27 20 تغير)أمس(

 سنغافورة

  1357  1099 اليوم

 42 42 تغير)أمس(
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