
تكلف المستويات المرتفعة لتلوث األوزون في آسيا كالً  •

من الصين واليابان وكوريا الجنجبجوبجيجةئ  سجارجر تج ج ر 
ً مجن مجحجارجيج  األرز  36بحوالي  مليار دوالر سجبجويجا

وال مح والذرةئ على ما أظهرت دراسة حج يج جة ت جرت 
في مجنجلجة يتجايجتج جر فجودي الجمجتج جصجصجة  وبج جال  

األوزون فججي يالسججتججراتججوسججفججيججريئ و ججو ي جج جج ججة 
األوزوني ال هيرة التجي تجحجمجي األر  مجن األ جعجة 

ن األوزون ي ك  لج   ووجودف فجي أفوق ال بفسنيةئ ف
الط  ات السفلى من الغال  النوي ملوثاً ثاتوياً يص جح 
ساماً عب ما يزداد تجركجيجزف  و جو يجبج جأ عج جر تجفجاعج  
كيمياري تاوم عن ا تال  ملوثينئ غال اً ما يب ع ان مجن 
السججيججارات أو الصججبججاعججةئ مجج  قججو  ال ججمجج ئ و جج  
يت ا الن م  عملية التم ي  الضجورجي لجلجبج جات وتجمجوف  
وبه   تح ي  الجتجأثجيجرات عجلجى أر  الجوا ج ئ  ج ج  
ال اح ون بياتات األوزون التي استحصلوا عجلجيجهجا مجن 
أك ر من ثالثة آال  مو   مرا  ة فجي الصجيجن وكجوريجا 

%66النبوبية واليابانئ على تموذوهم  وووج وا أن 
من محصول ال مح في الصين يف   سبوياً بس ب تلجوث 

% فجي كججوريجا الججنجبججوبججيججة 82األوزونئ مجج   سجارة 
% لليابان  وبجالجبجسج جة أللجى األرزئ كجاتج  تسج جة 63و

%ئ رغم أن ال جاحج جيجن ووج وا 86ال سارر في الصين 
أن السالالت الهنيبة كات  أك ر عرقة لل جطجر ب جكج  
ملحوظ من السالالت الفطرية  وكات  البس ة في كوريا 

%ئ فيما بلغ  ما يجزيج   جلجيجالً عجن 66النبوبية ز ا  
% في اليابان  كذلج،ئ تجأثجرت مجحجارجيج  الجذرة فجي 5

الصين وكوريا النبوبيجة بجمجسجتجويجات أ ج   وال تجزر  

الذرة في اليابان بكميجات كج جيجرة  و جال الج جاحج جون أن 
البتارج التي تورلوا ألليها كات  محج ودة بجالجعج يج  مجن 
العوام ئ بما فيها ووود معظم أوهزة مرا  جة األوزون 
في المبا   الحضريةئ باإلقافة أللى أن مستوياته فجي 
ً مجا تجكجون أعجلجى  وكجتج جوا فجي  المبا   الريفية غالج جا
ال راسة أن األوزون السطحي يي جكج  تجهج يج اً لج مجن 

% 09الغذارييئ تظراً أللى تأثيراته في مبجطج جة تجوفجر 
% من ال مح  وي ول ال اح ون أتجه 44من أرز العالم و

من المعرو  أن األوزون يؤثر ب ك  ك ير على ألتجتجا  
المحجارجيج   ومج  ذلج،ئ فجأن الج جسجارة الجمج ج رة فجي 
محاري  األرزئ  صوراً األتوا  الهنيجبجةئ  ج  تجكجون 
رادمة بعض ال ي  لمن لم يكن يعلم ذل، في الساب   

 36وفي المنمو ئ ت  ر ال راسات  سارر سبوية ت لغ 
 مليار دوالر 

  ركة المالحة الو بية  8988يباير 89ال مي  

 ألدارة الت طيط وال حوث

 األ  ــار

الت رير اليومي      

Panamax(   إل يجنجا ر ا ت   سجفجن FFAا ل مججسجتج ج  ل ي   

 أ سجعججا ر   أ  جم   ا لجسجلج    فججي   ا لجسججو ق   ا لجعججا لجمجي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سجطجو ل   ا لج جر كجة 

 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 

 66:99( الساعة 8638ألر ار ر م  

 تغير  أس و ( تغير  أم ( اليوم

1841 29 14 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.74 0.064 0.064 وبيه

 17.88 0.88 1.13 1.13 يورو

 21.46 0.73 1.36 1.36 استرليبي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11715.01 0 2.86 

DJIA (أمريكا ) 

35028.65 0.96 3.48 

FTSE 100  )انجلترا(   

7589.66 0.35 0.5 

225  NIKKEI  

27772.93 1.11 2.51 

DFMI  )دبي( 

3183.99 0.48 0.12 

TASI   )السعودية( 

12260.13 0.54 2.48 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
88.52 0.09 5.09 

 5.11 3.58 292.66 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1570 74 457 

BCI )point( 1226 90 871 

BPI 82 )point( 2095 128 470 

BSI )point( 1812 28 124 

BHSI )point( 1139 23 88 

CAPE Hire 10169 744 7221 

PANAMAX Hire 17516 1159 4229 

 4430 985 17481 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 18852 1159 4229 

 4430 985 18765 رحلة دائرية باألطلنطي

 4900 1196 29659 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 3775 642 16384 رحلة دائرية بالباسيفيك

 3966 1870 12819 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 19935 307 1359 

 900 464 17329 الهندرحلة الصين / شرق 

 2525 592 13833 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 2432 646 13675 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 20503 406 1591 

BDTI )point(  692 2 2 

VLCC HIRE  15835- 1292 2845 

SUEZMAX Hire 2908- 654 241 

AFRAMAX Hire 3248 885 1947 

BCTI )point(   567 14 40 

 MR Atlantic Basket Hire 7265 1052 3980 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 69500  1500 

 السوق المالحي العالمي 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 25333 257 19843 2022يناير 

 0 22750 643 17011 2022فبراير 

 0 24167 1029 19225 2022مارس 

 0 24083 643 18693 2022الربع األول من 

 0 24194 861 21196 2022الربع الثاني من 

 0 20750 447 20946 2022الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 792 624 اليوم

 5 1 تغير)أمس(

 اسطنبول
 813 734 اليوم

 1 5 تغير)أمس(

 سنغافورة

 770 697 اليوم

 7 6 تغير)أمس(

   


