
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي في دولة اإلمارات، يوو   •

الثالثاء، تحقيق نتائج مالية قياسية خالل الوببوا الوثوالو  
. وسجلت الوموجومووعوة  يواد  يفوتوة فوي 2222من عا  

% على أساس سنوو  35إيباداتها للببا الثال ، بنسبة 
% 53مليار درهم، بنسبة نوموو فواقوت  1..6لتصل إلى 

لوتوصول إلوى  2222خالل األشهب التسعة األولى من عا  

المجموعة هذه الزيواد  إلوى   مليار درهم. وعزت  3..5
النمو القو  في أعمال القطاع الوبوحوب  وقوطواع الومو   
ايقتصادية والمناطق الحب . وحقق قطاع الموانئ نومووا  

% فوي إيوباداتول عولوى أسواس سونوو  عولوى 61بنسبة 
أساس المقارنوة الوموثولويوة ودلوع عونو  توعو يولوهوا بواألثوب 

. 2226اإليجابي لعق  توري  البمال غيب المكبر في عا  
وارتفعت األربوا  قوبول اسوتوقوطواع الوفووائو  وال وبائو  

 2222واإلهالك وايستهالك خالل الوببوا الوثوالو  لوعوا  
مليوو   .39% على أساس سنو  لتصل إلى 32بنسبة 

% عولوى أسواس سونوو  2.درهم )بنسبة نمو أكثب من 

مليار درهم في األشهب التسعوة األولوى   6.13ليصل إلى 
( محققة هواموأ أربوا  قوبول اسوتوقوطواع 2222من عا  

% 2.3.الفوائ  وال بائ  واإلهالك وايستوهوالك بولو  
% لألشهب التوسوعوة 5.9.خالل الببا الثال  من العا ، و

. ومن المتوقا أ  تووالول أربوا  2222األولى من عا  
المجموعة قبل استقطاع الوفووائو  وال وبائو  واإلهوالك 

وايستهالك هذا األداء م عوموة  بوبافوعوة تيو ويولويوة فوي 
قطاعي الموانئ والم   ايقتصادية والمناطق الحب  فوي 
المبحلة المقبلة. وحقق لافي أربا  الموجومووعوة نومووا  

% على أساس سونوو  خوالل الوببوا ..ملموسا  بنسبة 
مليو  درهم )بنوسوبوة  .55ليصل إلى  2222الثال  لعا  

% على أساس سنو  ليصل إلوى 31نمو بل ت أكثب من 
مليو  درهم خالل األشهب التسعة األولى مون عوا   9.6
(. وحقق قطاع الموانئ نموا  فوي أحوجوا  مونواولوة 2222

% خالل الببا الثالو  عولوى أسواس 56الحاويات بنسبة 
% عولوى أسواس سونوو  خووالل 21سونوو  )أكوثوب موون 

( مو فووعوا  بوزيواد  2222األشهب التسعة األولى من عا  
الطاقة ايستيعابية بع  التوسوا الوتوي شوهو توهوا كول مون 
مبافئ أبوظبي ومحطة كوسكو أبوظبوي لولوحواويوات فوي 

. وشومولوت أهوم اإلنوجووا ات 2226مويونواء خولويوفوة عوا  
البئيسية التي تم تحقيقها خالل الببا الوثوالو  مون الوعوا  

% 12الحالي، توقيا اتفاقية ايستحوواد عولوى حصو  

في شبكة "جلوبوال فويو ر شويوبويونوج" )جوي إ  إس(، 
اليبكة العالمية ليحن الحاويات الوتوي توتونوذ مون دبوي 

 مقبا  لها.

 شبكة المالحة الوطنية  2222 نوفمبب .6النميس 

 إدار  التنطيط والبحوث

 األخبــار

التقبيب اليومي      

Panamax(   إل يوجوا ر ا ت   سوفون FFAا ل مووسوتوقوب ل ي ) 

 أ سوعووا ر   أ هوم   ا لوسولوا   فووي   ا لوسووو     ا لوعووا لوموي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سوطوو ل   ا لويوب كوة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 8 مؤجرة للغير

 0 3 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 )  وادي فيران (

1 0 

 0 12 إجمالي 

 66:22(  الساعة 2356إل ار رقم )

 ت يب )أسبوع( ت يب )أمس( اليو 

1769 5 58 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.46 0.041 0.041 جنيل

 25.43  0.96 1.03 1.03 يورو

 29.15 0.84 1.18 1.19 استبليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

12341.2 1.68 4.75 

DJIA (أمريكا ) 

33553.83 0.12 3.2 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7351.19 0.25 0.75 

225  NIKKEI  

27930.57 0.35 1.77 

DFMI  )دبي( 

3347.99 0.11 0.5 

TASI   )السعودية( 

11151.24 0.49 1.66 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
92.22 0.69 0.3 

 1.36 1.3 300.37 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1288 12 105 

BCI )point( 1333 38 304 

BPI 82 )point( 1688 7 47 

BSI )point( 1180 6 52 

BHSI )point( 768 4 35 

CAPE Hire 11054 317 2524 

PANAMAX Hire 13860 65 429 

 1120 330 12686 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15196 65 429 

 1120 330 13970 رحلة دائرية باألطلنطي

 1618 441 22691 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1044 382 14095 رحلة دائرية بالباسيفيك

 951 311 11603 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 12983 67 568 

 912 81 7669 الهندرحلة الصين / شرق 

 953 43 7729 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 728 22 6753 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 13825 67 629 

BDTI )point(  2033 72 159 

VLCC HIRE  67615 8849 13757 

SUEZMAX Hire 87708 3281 7046 

AFRAMAX Hire 81713 6031 13106 

BCTI )point(   1389 21 104 

 MR Atlantic Basket Hire 48790 5294 14547 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 19200  200 

 السو  المالحي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 14000 253 13511 2022نوفمبر 

 0 13583 740 12496 2022ديسمبر 

 0 11833 557 10975 2023يناير 

 0 11833 482 10960 2023الربع األول من 

 0 12750 368 12632 2023الربع الثاني من 

 0 13733 193 12164 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 925 625 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1180 770 اليوم

 14 17 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1067 684 اليوم

 11 8 تغير)أمس(

   


