
قالت وزارة البنية التحتية األوكرانييية التيبيت  •

مليون طي   7.4سفينة تحمل  122أن إجمالي 

م  المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا حيتي  
اآلن بموجب اتفاق توسطت فيه األمم المتحيةة 

وتركيا لفتح اليميوانيل اليبيحيركية األوكيرانييية. 

وأضييافييت الييوزارة أن سييمييانييي سييفيي  تييحييمييل 

ط  م  المينيتيجيات اليزراعييية مي   212111

المقرر أن تغادر الموانل األوكرانييية اليميطيلية 

عل  البحر األسود أمس التبت. مي  جيانيبي يا 

ذكرت وحةة مراقبة المحاصيل التابعة لالتحياد 
األوروبي اإلسينييي  فيي أحيةي تيقيةكيراتي يا أن 

محصول الذرة في أوكرانيا التي تيعيصيه بي يا 

% ع  اليعيا  17الحرب م  المتوقع أن ك بط 

أعيوا  إلي   5% ع  المتوسط لـي5الماضي و

مليون ط . وفيما كتعلق بيةوار الميميس   11

والذي تعة أوكرانييا أحية أكيبير مصيةركيه فيي 

العالم  م  الميتيوقيع أن كيتيراجيع اليميحيصيول 
ميليييون  21.1% ع  العا  الماضيي إلي  25

% عيي  الييمييتييوسييط           1طيي   بييانيي ييفييا  

سنوات. وقالت الوحةة في تقيركير رحيرب  5لـ

روسيا ضة أوكيرانيييا تي يةت اني يفياضيا  فيي 

المنطقة الميزروعية بياليذرة ودوار الميميس  

وبالتالي فأن توقعاتنا لإلنيتيال ليليميحيصيولييي  

سينيواتر.  5كلييي يميا أقيل مي  اليميتيوسيط لـي
% مي  إنيتيال اليذرة 7وأضافيت أن حيواليي 

% مي  فيول 4% مي  دوار الميميس و21و

الصوكا هي في مناطيق تمي ية حياليييا  أعيميا   

عتكركة. وبالنتبة للمحاصيل المتوكة  اليتيي 

انت   ميوسيم حصيادهيا  فيأن اليحيصية تيبيلي  

% 11% م  مجمل إنتال القمح اليلييي  و11

 % لبذور اللفت.21للمعير و

 تركة المالحة الوطنية  1111 سبتمبر 15األحة 

 إدارة الت طيط والبحوي

 األخبــار

التقركر اليومي      

Panamax(   إل كيجيا ر ا ت   سيفي  FFAا ل مييتيتيقيب ل ي   

 أ سيعييا ر   أ هيم   ا ليتيليع   فييي   ا ليتييو ق   ا ليعييا ليميي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سيطيو ل   ا ليمير كية 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 5 مؤجرة للغير

 0 7 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 )وادي سدر(

1 0 

 0 13 إجمالي 

 (  بيانات الجمعة1512إصةار رقم  

 تغير  أسبوع( تغير  أمس( اليو 

1645 16 32 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 19.5 0.052 0.052 جنيه

 19.2 0.96 1.01 1.03 كورو

 21.98 1.08 0.89 0.92 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

9933.05 0 1.45 

DJIA (أمريكا ) 

29590.41 1.62 4 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7018.6 1.97 3.01 

225  NIKKEI  

27153.83 0.58 1.5 

DFMI  )دبي( 

3408.95 0.72 2.3 

TASI   )السعودية( 

11142.71 2.78 4.66 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
86.15 4.76 5.69 

 2.41 1.48 323.52 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1816 96 263 

BCI )point( 2206 277 687 

BPI 82 )point( 1995 3 5 

BSI )point( 1652 15 101 

BHSI )point( 966 14 61 

CAPE Hire 18293 2293 5694 

PANAMAX Hire 16623 24 46 

 560 365 13651 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 17959 24 46 

 560 365 14935 رحلة دائرية باألطلنطي

 600 250 24350 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 498 559 19714 رحلة دائرية بالباسيفيك

 178 29 14271 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 18172 164 1115 

 440 104 16283 الهندرحلة الصين / شرق 

 1458 308 19225 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1531 410 16567 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 17383 253 1102 

BDTI )point(  1498 1 6 

VLCC HIRE  44167 570 3254 

SUEZMAX Hire 59472 1224 1031 

AFRAMAX Hire 44835 1144 933 

BCTI )point(   1242 14 13 

 MR Atlantic Basket Hire 56286 9919 12700 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 40500  22500 

 التوق المالحي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 10917 43 15450 2022سبتمبر 

 0 12417 886 18986 2022أكتوبر 

 0 13667 182 17836 2022نوفمبر 

 0 13167 526 17724 2022الربع الرابع من 

 0 14833 221 11964 2023الربع األول من 

 0 15083 247 13043 2023الربع الثاني من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 980 680 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1193 789 اليوم

 8 10 تغير)أمس(

 سنغافورة

 926 690 اليوم

 23 18 تغير)أمس(

   


