
أعلنت الهيئة العامة للموانئ )موانئ( عن إضااةاة  •

لميناا    )PIL(شركة باسيفيك إنترناشيونال الينز
شنجهاي ومينا  سنااااةاوإل إلام  الماة ال ا ان 

ةي مينا  الملك عابال   )GCS(المالحية الُمباشرل 
العزيز، التي تربط الصين بمنطقة الخليج العرباي، 
بما يسهم ةي زيادل الطاقة االستيعابياة الاماتاوةارل 
للعم عمليات االستيراد والتصلير. يأتاي للاك ةاي 
إطاإ إغبة الخطوط المالحية ةي التوسع وإضاةاة 
 لمات ش ن جليلل تعزز مستوى التنااةساياة ةاي 
ظل الريادل اللولية الاتاي حاقاقاتاهاا الامامالا اة ةاي 
ال فا ل الت ايالاياة لالاماوانائ الساعاودياة، والا ي 
ينع س ب  ٍل مباشر علم جودل تاقاليام الاخالماات 
للمستوإدين والمصلإين الم الايايان والالولايايان، 
وتلبية الطلب المتزايل ةي قطاا  الاناقال الابا اري. 
وتتابع موانئ  ططها الهادةة لتقليم  لمات ةعالة 
ومباشرل لالاعاماال  والاوكاال  الابا اريايان، حايا  

 لمات جليلل لل  ن الاماالحاي  7أضاةت ُمؤ راً 
لتعزيز إباط ماوانائ الساعاودياة باماوانائ ال ار  
والارب عبر استقطاب كابارى شاركاات الاخاطاوط 
المالحية، مما سيسهم ةي تقالايال الامالل الازماناياة 
للمصلإين والاماساتاوإديان، وتاناماياة الاواإدات، 
ودعم وت فيز تصلير المنتجات الوطنية، تامااشايااً 
مع مستهلةات "االستراتاياجاياة الاوطاناياة لالاناقال 
والخلمات اللوجيستية" وبرامج إؤياة الامامالا اة 

، لترسيخ م انتها مركزاً لوجيستياً عاالامايااً 0202
وم وإ إبط للقاإات الثاال.. وتاوا ال جاهاود اا 
التطويرية ةي مينا  الملك عابال الاعازياز الاباالاااة 

كيلومتراً مربعا ًويصل علد أإ افاتاه  91مساحته 
إ يفاً ُم تملة الاخالماات والاتاجاهايازات،  30إلم 

يم ن من  اللها استقبال السفن العمالقة، إضااةاة 
م طات متطوإل لل اويات والبضائع العامة  0إلم 

ماليين طن، حيا   921بطاقة استيعابية تصل إلم 
طن  00110172ناول المينا   الل العام الماضي 

من البضائع، كما سجلت أعلاد ال اوياات باناهااياة 
 حاوية. 9732012العام نفسه ن و 

 شركة المالحة الوطنية  0200 يونيو 00الخميس 

 إداإل التخطيط والب و.

 األ بــاإ

التقرير اليومي      

Panamax(   ج ياجاا إ ا ت   سافان FFAا ل مااساتاقاب ل ي ) 

 أ ساعااا إ   أ  ام   ا لاسالاع   ةااي   ا لاسااو     ا لاعااا لاماي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ ساطاو ل   ا لا ار كاة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 1 9 مؤجرة للغير

 0 1 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 -وادي سدر -)وادي العريش 
 إسنا ( -إدفو 

4 0 

 1 14 إجمالي 

 99:22(  الساعة 0310إ لاإ إقم )

 تاير )أسبو ( تاير )أمس( اليوم

1836 10 5 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.77 0.053 0.053 جنيه

 19.86 0.94 1.04 1.05 يوإو

 23.03 0.81 1.22 1.22 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

9612.9 0 3.58 

DJIA (أمريكا ) 

30483.13 0.15 0.6 

FTSE 100  )انجلترا(   

7089.22 0.88 1.88 

225  NIKKEI  

26171.25 0.08 0.98 

DFMI  )0.98)دبي 

3213.47 0.7 3.77 

TASI   )السعودية( 

11336.26 0.14 5.66 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
109.95 1.6 7.47 

 7.12 5.7 358.34 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2349 135 38 

BCI )point( 2343 367 208 

BPI 82 )point( 2797 54 91 

BSI )point( 2475 4 21 

BHSI )point( 1338 2 11 

CAPE Hire 19430 3047 1727 

PANAMAX Hire 23834 486 815 

 3075 210 23766 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 25170 486 815 

 3075 210 25050 رحلة دائرية باألطلنطي

 1318 300 34627 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 206 583 22698 رحلة دائرية بالباسيفيك

 75 338 19176 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 27224 46 227 

 178 86 27214 الهندرحلة الصين / شرق 

 833 284 31383 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 414 143 26393 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 24080 30 204 

BDTI )point(  1214 7 46 

VLCC HIRE  31681- 2757 633 

SUEZMAX Hire 21466 1606 2930 

AFRAMAX Hire 22878 312 4157 

BCTI )point(   1732 7 26 

 MR Atlantic Basket Hire 46776 474 11971 

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

 السو  المالحي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 23833 178 23054 2022يونيو 

 0 23750 1903 22054 2022يوليو 

 0 23500 1465 22621 2022أغسطس 

 0 23500 1611 22456 2022الربع الثالث من 

 0 20467 1382 20868 2022الربع الرابع من 

 0 15167 486 15214 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 1320 640 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1462 1131 اليوم

 36 22 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1362 1074 اليوم

 44 25 تغير)أمس(

   


