
فاز ميناء دمياط بجائزة "أفضل ميناء فى التحول   •
 "Just In Timeالرقموى تطويو ويوو مونو ولمو  

، تذلو  الو   تفوتوفوالويو  الويول  الو وحور  “ للسفن
التى أقيمت طحت شعار"نقل بحر   0202العالمى 

مستدا  لكلكو  مسوتودا " بوادروكونودراو   تأشوار 
بيان تلى أن فلز ميناء دمياط بهذه الوجوائوزة  واء 
نتيج  لنجاح الجهلد التى قامت بها هويو و  مويونواء 
دمياط فى طنفيذ تطويو ويوو مودد مون الومونو ولموا  
اآللي  ت الدما  التحل  الرقمى بغرض طويوسويور ت 
ط سيط اال راءا  ترفع كفاءة التشغيل ت االرطقواء 
بمن لم  الحرك  بالميناء فيث نجحت الهيو و  فوى 
الربط الش كى مع الوموجوتوموع الومويونوائوى بولارويو  
ش ك  ألياف طربط مع م الجها  الحكلمي  العامل  
بالميناء مثل الجمارك تالورقوابو  مولوى التوادرا  
تاللاردا  تالحجر التحى تمتولوحو  الوكويومويواء 
تشرط  الميناء تكذل   ميع التلكي   المو فويو  
تالشركا  بادضاف  تلى طغيويو  الومويونواء بشو وكو  

، كوموا G4بتكنللل يوا   APN Networkمغلق 
  G0Gطم الوربوط موع مشورتم الوموحول  الورقوموى

بوولزارة ادطتوواال  تطووكوونووللوول وويووا الوومووعوولوولمووا  
بالتكامل مع متلح  الضرائ  تالسجول الوتوجوار  
تالتوممويونوا  مولوى اوفوراد تالومونوشو   تالوجوهواز 
المركز  للتع    العام  تادفتاء  تكوذا نوجوحوت 
الهي   فى طي يو الفاطلرة الملفدة لولوسوفون فويوث 
طم دمج  ميع الجها  ذا  التل  بفاطلرة السوفون 
تالتى طتضمن )هي   الميناء تقيام النقل ال حور  
تمتلحو  الوجوموارك تالوحوجور التوحوى تالوهويو و  
المترا  لس م  الومو فو  الو وحوراو  تالوجولازا  
تشرط  الميناء ( ليقل  العميل بسداد مسوتوحوقوا  
الووجووهووا  ضووموون فوواطوولرة تافوودة تلووجووهوو  تافوودة 
تلكترتنياً  كما قاموت الوهويو و  بوتويو ويوو مونو ولمو  

)Just In Time (  بهدف طلفير اللقت ت الفض
التكاليف ت طقليل االن وعواتوا  الضوارة مون السوفون 
داالل تالارج الميناء تاللصل  تلى صفر انوتو وار 
للسفن فى منيق  االنت ار الخار ى تهل ما اتوفوو 
مع شعوار الويول  الو وحور  الوعوالوموى لوهوذا الوعوا ، 
تأضاف ملض أن نجاح الهي   فوى طويو ويوو طولو  
المن لما   اء نتيج  للتنسيو الكامل ت المستمر 
الذ  طقل  به الهي   مع  مويوع الوجوهوا  الوعوامولو  

 بالميناء 

 شرك  الم ف  اللطني  0202أكتلبر  02اوفد 

 تدارة التخييط تال حلث

 اوال ــار

التقرار اليلمي      

Panamax(   د اوجوا ر ا     روفون FFAا ل مووسوتوقو  ل ي ) 

 أ روعووا ر   أ هوم   ا لوسولوع   فووي   ا لوسوول     ا لوعووا لوموي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ رويول     ا لوشور كو  

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 2 مؤجرة للغير

 1 10 لحساب الشركة

 إصالح / حوض

 وادي سفاجة()
1 0 

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 1 13 إجمالي 

 ( بيانا  الجمع  0314تصدار رقم )

 طغير )أر لم( طغير )أمس( اليل 

1902 12 1 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.75 0.063 0.063  نيه

 18.68 0.84 1.18 1.18 الرت

 20.66 0.76 1.31 1.3 ارترليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

10987.43 0 2.96 

DJIA (أمريكا ) 

28335.57 0.1 0.95 

FTSE 100  )انجلترا(   

5860.28 1.29 1 

225  NIKKEI  

23516.59 0.18 0.45 

DFMI  )دبي( 

2192.71 0.33 0.24 

TASI   )السعودية( 

8451.47 0.63 1.5 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
42.46 1.75 1.62 

قبببمبببو ر )دوالر/

 طن(
232.49 0.48 1.2 

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1415 14 62 

BCI )point( 2261 26 145 

BPI 82 )point( 1274 19 49 

BSI )point( 972 0 4 

BHSI )point( 597 0 2 

CAPE Hire 18749 212 1203 

PANAMAX Hire 10133 175 437 

 755 315 9641 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 11469 175 437 

 755 315 10925 رحلة دائرية باألطلنطي

 409 982 20305 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 325 38 11547 رحلة دائرية بالباسيفيك

 23 2 4088 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 10696 4 40 

 57 36 9093 الهندرحلة الصين / شرق 

 288 57 8413 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 339 50 9453 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 10748 5 41 

BDTI )point(  417 4 0 

VLCC HIRE  3399 1451 1838 

SUEZMAX Hire 794- 349 57 

AFRAMAX Hire 1063 238 225 

BCTI )point(   333 6 22 

 MR Atlantic Basket Hire 7344 803 488 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 11750  650 

 السل  الم في العالمي 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 11650 6 10756 2020أكتوبر 

 0 11667 172 11353 2020نوفمبر 

 0 11250 112 11084 2020ديسمبر 

 0 8917 97 11065 2020الربع الرابع من 

 0 9917 16 8984 2021الربع األول من 

 0 11522 12 10328 2021الربع الثاني من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك

 386 295 اليوم

 4 1 تغير)أمس(

 اسطنبول
 396 346 اليوم

 1 0 تغير)أمس(

 سنغافورة

 344 340 اليوم

 1 0 تغير)أمس(

   


