
طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في  مرير  •

أول أمس االثنيي  مينيا رية ل يراة غيمييية  ييير 
محددة م  القمح م  الموردي  العالميي  لل ح  

 11-11أ سيي(ييس  و  11-1فيي  الييتييتييرا   
 13-11سيييبيييتيييميييبييير  و  11-1أ سييي(يييس  و 

 أغتوبر . 11-11أغتوبر  و  11-1سبتمبر  و 

المؤسسة العامة للحبوب إجراةا  ترسية الدفعة  •

، 2322الثالثة م  القمح المستورد ليهي ا اليعيا  
ألف ط  للتوريد م  مناشئ أوروبا،  591بكمية 

وأمييريييكييا ال ييمييالييييية والييايينييوبييييية، وأسييتييراليييييا. 
وأوضح محافظ المؤسسة العيامية ليليحيبيوب، أ  

موانئ المملكة مستمرة ف  استقبال ست  القيميح 
المتعا د عليها وفق جداول اليتيورييد اليميعيتيميدة، 
مبيناً أ  التعا د على ه ه الدفعة ييتتي  في  إطيار 

تعزيز المخزو  االستراتيا  م  القمح والحتاظ 
عليه عند المستويا  اآلمنة وتلبية غل احتياجا  
شرغا  الم(ياحي  مي  اليقيميح. وبييتي  أ  فيتيرة 
وصول الدفعة الثالثة المتيعيا يد عيليييهيا سيتيكيو  

، بيوا يع 2321يناير  2322خالل التترة نوفمبر 
سييتي  لييميييينياة جييدة  1سييتي  مييولعية عيلييى  8

بواخر  1ألف ط ، وعدد  181اإلسالم  بكمية   

ألف ط ، وعدد  181لميناة ينبع التااري بكمية 
باخرتي  لميناة الملك عبد العزيز بالدما  بكيمييية 

شييرغيية  25ألييف طيي ، و ييد تييمييت دعييوة  121
عالمية متخررة ف  تايارة اليحيبيوب، تيقيدميت 

شرغة للمنافسة وتمت اليتيرسييية عيليى           11منها 
شرغا  غانت عروضها األ ل سعراً لل يحينيا   5

الم(لوبة. ي غر، أ  موسم تسلم القميح اليميحيلي  
م  المزارعي  للموسم الزراع  الحال  مسيتيمير 

حتى شهر أغتوبر المقيبيل، وجيرس تسيليم غيمييية 
ألف ط ، وذلك ف  إطار خي(يتيهيا ليتينيوييع  121

مرييادر شييراة الييقييمييح وتييعييزيييز الييمييخييزونييا  

 االستراتياية منه.

 شرغة المالحة الوطنية  2322 يونيو 29األربعاة 

 إدارة التخ(يط والبحوث

 األخبــار

التقرير اليوم       

Panamax    إل ييايا ر ا     سيتي  FFAا ل مييسيتيقيب ل     

 أ سيعييا ر   أ هيم   ا ليسيليع   فيي    ا ليسييو     ا ليعييا ليمي  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سي(يو ل   ا لي ير غية 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 9 مؤجرة للغير

 0 1 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 -وادي سدر -)وادي العريش 

 (وادي الكرنك -إدفو 
4 0 

 0 14 إجمالي 

 11:33   الساعة 2511إصدار ر م  

 تغير  أسبوع  تغير  أمس  اليو 

1819 9 7 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.79 0.053 0.053 جنيه

 19.79 0.95 1.05 1.05 يورو

 22.94 0.82 1.22 1.21 استرلين 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

9179.63 0 5.34 

DJIA (أمريكا ) 

30946.99 1.56 1.37 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7266.62 0.78 1.6 

225  NIKKEI  

26804.6 0.91 2.51 

DFMI  )دبي( 

3248.68 0.12 0.56 

TASI   )السعودية( 

11647.4 0.2 0.1 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
117.06 0.78 7.07 

 12.59 0 332.16 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2204 91 280 

BCI )point( 2152 180 558 

BPI 82 )point( 2566 86 285 

BSI )point( 2416 23 55 

BHSI )point( 1313 21 23 

CAPE Hire 17849 1487 4628 

PANAMAX Hire 21756 778 2754 

 2245 810 21731 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 23092 778 2564 

 2245 810 23015 رحلة دائرية باألطلنطي

 3413 722 31514 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2628 677 20653 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1385 552 18129 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 26572 260 606 

 1371 664 25900 الهندرحلة الصين / شرق 

 2158 1042 29225 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 2235 1128 24236 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 23631 383 419 

BDTI )point(  1212 3 8 

VLCC HIRE  24714- 405 6672 

SUEZMAX Hire 19623 1929 1023 

AFRAMAX Hire 24120 275 1663 

BCTI )point(   1628 36 91 

 MR Atlantic Basket Hire 45644 627 1765 

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

 السو  المالح  العالم   

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 23833 93 23007 2022يونيو 

 0 23750 1185 20404 2022يوليو 

 0 23500 854 21357 2022أغسطس 

 0 23500 930 21124 2022الربع الثالث من 

 0 20467 793 19739 2022الربع الرابع من 

 0 15167 553 14493 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 1200 850 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1448 1117 اليوم

 20 5 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1357 1104 اليوم

 8 26 تغير)أمس(

   


