
أرست المؤسسة العامة للحبوب الدفعة الثاثاةث ثة  •

لشراء القمح من المستامرين السثعثوييث ثن فث  
الخارج، على الشثرةثة السثعثوييثة لثرثسثتثاثمثار 

بثتثوريثد  »سثالث «الزراع  واإلةتاج الح ثواةث  
سثنثن  5ألث  نثن، مثو عثة عثلثى  033ةم ة 

للوصول إلى مواةئ المملكة خثرل الثنثتثر  مثن 
، عثلثى أت مثتث  0300ةوفمبر القايم إلى ينثايثر 

مرس ة الدفعة الثاثالثاثة واةخث ثر  خثرل الثنثتثر  
المحدي  لها. وةاةت المؤسسة قد أرست الدفعثة 
اةولثى مثن اثراء الثقثثمثح مثن الثمثثسثتثثاثمثثريثثن 

مثؤخثرام مثن  »سثالث «السعويي ن ف  الخارج لـث
أل  نن، مثو عثة عثلثى   043أجل موريد ةم ة 

سنن للوصول إلثى مثواةثئ السثعثوييثة خثرل  4
النتر  من أغسطس الماضث  إلثى أةثتثوبثر مثن 
العام الجاري، معلنة عن مرس ة الدفعات التال ثة 
خرل النتر  الثمثحثدي لثهثا هثتثى ةثهثايثة يثولث ثو 
المثقثبثل. وأوضثح مثحثافثس الثمثؤسثسثة الثعثامثة 
للحبوب، أت الكم ة الت  ممت مثرسث ثتثهثا مثمثاثل 

الدفعة الااةث ثة مثن مشثتثريثات الثمثؤسثسثة مثن 
المستامرين السعويي ن ف  الخارج الت  مثعثايل 

ألثث  نثثن مثثن هثثجثث   033% أي بثثنثثحثثو 03
استهرك المملكة، وذلث  فث  إنثار خثطث  يعث  
المخزوةات االسترام ج ة ومنويع مصاير اثراء 
الثثقثثمثثح بثثزيثثاي  االعثثتثثمثثاي عثثلثثى االسثثتثثاثثمثثارات 
السعوييثة فث  الثخثارج وربثطثهثا بثاالسثتثهثرك 

المحل . ويعثت الثمثؤسثسثة الثعثامثة لثلثحثبثوب 
المستامرين السعوييث ثن إلثى الثتثقثدم لثلثتث  ث ثل 
للمنافسات الثمثخثصثصثة لثهثاد الثمثبثاير  خثرل 
اةعثوام الثقثايمثة. ومثعثقثثد لثجثنثة وفثر  السثلثثع 
الغاائ ة المنباقة من لجثنثة اةمثن الثغثاائث  فث  
السعويية اجتماعات يورية السثتثعثراف وفثر  
السلع الغاائ ة اةساس ة ف  أسثوا  الثمثمثلثكثة، 

وآخر التطورات فث  أسثوا  الثغثااء الثعثالثمث ثة 
وسثثرثثسثثل اإلمثثداي فثث   ثثل مثثداعثث ثثات اة مثثة 

 الروس ة اةوةراة ة.

 ارةة المرهة الونن ة  0300 يوة و 02الارثاء 

 إيار  التخط   والبحوث

 اةخبــار

التقرير ال وم       

Panamax(   إل يثجثا ر ا ت   سثنثن FFAا ل مثثسثتثقثب ل     

 أ سثعثثا ر   أ  ث    ا لثسثلثع   فثث    ا لثسثثو     ا لثعثثا لثمث  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سثطثو ل   ا لثشثر ةثة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 1 8 مؤجرة للغير

 0 1 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 -وادي سدر -)وادي العريش 

 وادي العرب( -إسنا  -إدفو 
5 0 

 1 14 إجمالي 

 22:33(  الساعة 0452إصدار رق   

 مغ ر  أسبوع( مغ ر  أمس( ال وم

1840 1 8 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.77 0.053 0.053 جن ه

 19.78 0.94 1.04 1.05 يورو

 23.05 0.81 1.22 1.22 استرل ن 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

9680.18 0 3.34 

DJIA (أمريكا ) 

29888.78 0.13 2.06 

FTSE 100  )انجلترا(   

7121.81 1.5 1.45 

225  NIKKEI  

26246.31 1.84 1.44 

DFMI  )0.98)دبي 

3284.02 2.3 0.18 

TASI   )السعودية( 

11361.53 0.55 3.47 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
114.8 0.59 6.86 

 3.43 0 380.02 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2596 18 336 

BCI )point( 3031 44 785 

BPI 82 )point( 2872 10 272 

BSI )point( 2470 3 7 

BHSI )point( 1336 7 64 

CAPE Hire 25138 362 6511 

PANAMAX Hire 24510 89 2443 

 4542 354 23841 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 25846 89 2443 

 4542 354 25125 رحلة دائرية باألطلنطي

 2536 137 34864 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1709 105 23773 رحلة دائرية بالباسيفيك

 859 47 19708 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 27167 28 75 

 14 50 27271 الهندرحلة الصين / شرق 

 1658 216 31383 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1557 93 26471 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 24051 118 1141 

BDTI )point(  1204 1 72 

VLCC HIRE  31386- 2475 3050 

SUEZMAX Hire 20646 137 13169 

AFRAMAX Hire 22457 1327 6530 

BCTI )point(   1719 3 133 

 MR Atlantic Basket Hire 43879 1975 7131 

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

 السو  المره  العالم   

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 23833 550 23579 2022يونيو 

 167 23750 2022 24414 2022يوليو 

 0 23500 1964 24607 2022أغسطس 

 56 23500 1935 24556 2022الربع الثالث من 

 0 20467 1490 22789 2022الربع الرابع من 

 0 15167 1315 16021 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 1300 650 اليوم

 0 30 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1495 1151 اليوم

 0 21 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1357 1058 اليوم

 35 29 تغير)أمس(

   


