
ألف  نفم مفم  038اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية  •

القمح في مناقصة أغلقت الخميس الفمفا في لفلفيف فم ففي 
 11-1أغسطفس( و) 31-11أغسطس( و) 11-1الفترات )

 31-11أكتفورفر( و) 11-1سبتمبر( و) 38-11سبتمبر( و)

أكتورر(. وقد حصلت شركة المالحة الوننية عفلفأ أحفقفيفة 

 ش نة اشترتها الهيئة. 11ش نات مم أصل  18نقل 

أعلنت مجموعة موانئ أروظبي أنها تفوصفلفت  لفأ اتفففا   •

% مفم حصف" لاليفركفة الفتفارفعفة 08لالست واذ عفلفأ 

الففدولففيففة لففنففقففل الففبففلففالففعل الففمففالفف ففة رففالفف ففامففل ليففركففتففي 
لتففرانسففمففال الففدولففيففة لففلففنففقففل الففبفف ففر ل )تففرانسففمففال(  

ولترانس الجو الدوليةل )تي سي آ ( اللتيم تتخذان مفم 

 118مصر مقراً لهما. ورلغت القيمة اإلجمفالفيفة لفلفصفففقفة 

مليون دوالل  حيث سيتم تمويلها رال امل مم االحتيانفيفات 

مليون دوالل رفتفاليف   011النقدية للمجموعة والتي رلغت 
مالس الما ي  حيث تعد هذه الصفقة أول اسفتف فواذ  31

دولي لمجموعة موانئ أروظبي. وتفعفد لتفرانسفمفالل  ف  

حاويات يعمل في منانق الير  األوس  والفبف فر األحفمفر 

والخليج الفعفررفي والسفاحفل اليفرقفي لفلفقفال، األففريفقفيفة  

آالف حففاويففة  181رففمففنففاولففة  0801وقففامففت  ففالل عففا  
نمطية  فيما تعد لتي سي آ ل شركة ش م وتفريغ تعمفل 

في ميناء األدرية حيث تعد ميغل ال اويات ال صر  ففيف   

وتدير  طيم لليسييم لفلفعفمفلفيفات هفمفا الفبفلفالفع الصف  

ألف   10.1رفمفنفاولفة  0801وال اويات  وقامت في عفا  

مليون نم مم البلالع الص . وكانفت  1.0حاوية نمطية و
الفمفا فيفة عفالفدات  10اليركتان قد حققتا  الل األشهر الـ

ً قفبفل اسفتفقفطفا   00.1وصلت  لأ  مليون دوالل  وألرفاحفا

 01.3الفوالفد واللفرالف  واإلهفالال واالسفتفهفالال رفلفغفت 

مليون دوالل. وتفوففر هفذه الصفففقفة لفمفجفمفوعفة مفوانفئ 

أروظبي موقعاً في السو  لت قيق المزيد مم فرص الفنفمفو 
في مصر ومنطقتي الب ر األحمر والخليج الفعفررفي. وتفعفد 

هذه الصفقة األ يفر، ففي سفلفسفلفة مفم االتفففاقفيفات الفتفي 

أررمتها مجموعة موانئ أروظبي في القطفا  الفبف فر  ففي 

مصر  ومم  منها تلك الموقَّعفة مفع شفركفة الفمفجفمفوعفة 
المصرية للم طات متعدد، األغفرا  والفتفي تفنف" عفلفأ 

التطوير والتيفغفيفل الفمفيفتفرال لفمفيفنفاء الفعفيفم السفخفنفة  

واالتفاقية المبرمة مع الهيئة العامة لموانئ الب ر األحفمفر 

لتطوير وتيغيل و دال، ألصفة لعمليات السفم السفيفاحفيفة 

 في ميناء شر  اليي .

 شركة المالحة الوننية  0800 يوليو 3األحد 

  دال، التخطي  والب وث

 األ بــال

التقرير اليومي      

Panamax(   إل ي جفا ل ا ت   سفف م FFAا لفمفسفتفقفبفلفي ) 

 أ سفعفا ل   أ هفم   ا ل سفلفع   ف ي   ا لفس و     ا لفع ا لفم ي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سفطفو ل   ا لفيفر كفة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 9 مؤجرة للغير

 0 0 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 -وادي سدر -)وادي العريش 

 (وداي طيبه -وادي الكرنك -إدفو 
5 0 

 0 14 إجمالي 

 (  ريانات الجمعة0110 صدال لقم )

 تغير )أسبو ( تغير )أمس( اليو 

1814 5 13 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.82 0.053 0.053 جني 

 19.73 0.95 1.05 1.04 يولو

 22.92 0.82 1.21 1.2 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

9225.61 0 2.27 

DJIA (أمريكا ) 

31097.26 1.05 1.28 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7168.65 0.01 0.56 

225  NIKKEI  

25935.62 1.73 2.1 

DFMI  )دبي( 

3201.81 0.67 0 

TASI   )السعودية( 

11592.89 0.6 2.5 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
111.63 2.3 1.32 

 10.1 8.05 305.43 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2214 26 117 

BCI )point( 2381 53 15 

BPI 82 )point( 2477 8 218 

BSI )point( 2290 16 159 

BHSI )point( 1276 9 58 

CAPE Hire 19745 445 130 

PANAMAX Hire 20961 72 1957 

 1900 65 21016 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 22297 72 1957 

 1900 65 22300 رحلة دائرية باألطلنطي

 1941 18 30900 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2129 149 19618 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1845 265 16983 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 25192 175 1750 

 1857 243 25136 الهندرحلة الصين / شرق 

 2450 50 28408 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 3550 522 22521 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 22973 164 1036 

BDTI )point(  1224 10 5 

VLCC HIRE  22707- 710 3395 

SUEZMAX Hire 21931 799 507 

AFRAMAX Hire 22347 1692 2788 

BCTI )point(   1551 15 148 

 MR Atlantic Basket Hire 47431 398 1594 

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 23750 11 22175 2022يوليو 

 0 23500 18 22871 2022أغسطس 

 0 23250 111 23250 2022سبتمبر 

 0 20750 108 20971 2022الربع الرابع من 

 0 15167 179 15014 2023الربع األول من 

 0 15250 164 15525 2023الربع الثاني من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 1200 850 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1385 1056 اليوم

 10 26 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1258 1122 اليوم

 20 5 تغير)أمس(

   


