
قالت مجموعة موانئ أبووبو ون أنوقوا اقواوت ا و واقو وة  •

% فون روة وة بولووبوا  08لالستحواذ على حصو  

ف در ر   نج "بن إف إس" الشة ة الاالم ة الااملوة 
فن رحن الحاايات، مش ةة إلى أن الق مة اإلبوموالو وة 

مولو وون را ر  088% من الشة ة بلوتوت 08لحصة 

مولو وار را ر،  1فن ح ن أن الق مة المؤسس ة  و ولو  

على أن يتم  مويل الص قة بالكامل ع ة  وموويول بوديود 

لالستحواذ. اقالت المجموعة اإلمارا  ة أن ا ستثموار 

ا ستةا  جن ذا الق مة التةا مو وة يسوقوم فون  ووسو و  
الحضور الاالمن للمجموعوة بشوكول بوار  فون قو وا  

الشحن اإلقل من للحاايات، ايدعم  ن  ذ استةا  ج تقوا 

طووويوولووة اصموود لووتووصوو ووا ااحوودة موون أبووة  الووالعوو وو وون 

اصساس  ن على مستوى الاالم فون قو واعوات الشوحون 

ال حةي قص ة المودى االشوحون اإلقولو ومون. اسوجولوت 

"بن إف إس" التن  تخذ من ربن موقوةا لوقوا،  وال  
الماض ة أراًء قوياً محققة عائدات بلتوت  11اصرقة الـ

مولو وون  101مل ار را ر، اصافن أرباح بل   1.801

سو و ونوة  12را ر. ا متلك "بلوبا  ف در ر  و ونوج" 

ممولوو وة اقو ود الوتوشوتو ول ابويحوجواغ إبوموالو وة  و ولو        

ألف حااية نم  ة، ا ت ن عمولو وا وقوا مونواطو   51.1
الشةق اصاسط ار ه القارة القندية، ابنوب روةقون 

آسوو ووا، ا ووةبووط  وودمووا ووقووا اإلمووارات بووكوول موون الووقوونوود 

ابا ستان اسةيوالنوكوا امصوة االسووران ابو و وو ون 

االوو ووموون االسوواوووريووة االوو ووحووةيوون االصوو وون ا وووريووا 

الوجونوووبو ووة ابوو و ووو ون افو ووتونوواغ ا وو وة ووا. اسووتوقوووغ 

مجموعة موانئ أبوب ن بودموج "بون إف إس" فون 
الق ا  ال حةي التاب  لقا الذي يقدغ موحو وشوة روامولوة 

من  ودموات الشوحون ا ودموات الواومولو وات الو وحوةيوة 

االخدمات  حت س ا الماء. اس ساعد  كامل  دموات 

"بن إف إس" م  س  ن ف در  ا ةانسمار، فن بال 

مجموعة موانئ أبوب ن أ  وة مودار احو ود لوخودموات 
الشحن اإلقل من للحاايات فن الواوالوم مون حو و  عودر 

ً مون حو و  طواقوة  الس ن المملو ة، االوثوالو  عوالومو وا

س  نة  وفة ساة اسوتو واوابو وة  51الحمولة م  امتالك 

ألوف حواايوة نومو و وة. ا وخوضو  الصو وقوة  188  ل  

للموافقات التنش م ة الال مة، امن المتووقو  إ ومواموقوا 

. اسو و وقوى الو وةيو  1815فن الةب  اصا  مون عواغ 
اإلراري الحالن لشة ة "بن إف إس" فون مووقواوه، 

 %.18م  احت اب مؤسسن الشة ة بحصة 

 رة ة المالحة الوطن ة  1811 نوفم ة 2اصحد 

 إرارة التخ  ط اال حوث

 اص  ــار

التقةية ال ومن      

Panamax(   إل ي جوا ر ا ت   سو  ن FFAا لوموسوتوقو ولون   

 أ سواوا ر   أ  وم   ا ل سولو    ف ن   ا لوس و ق   ا لوا ا لوم ن 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سو وو     ا لوشوة  وة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 7 مؤجرة للغير

 0 4 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 ) إسنا (

1 0 

 0 12 إجمالي 

 11:88(  الساعة 1111إصدار رقم  

  ت ة  أس و (  ت ة  أمس( ال وغ

1684 32 37 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.25 0.041 0.041 بن ه

 24.16  0.99 1.01 1 يورا

 27.59  1.13 0.87  0.87 استةل نن

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11194.85 0.6 1.11 

DJIA (أمريكا ) 

32403.22 1.26 1.4 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7334.84 2.03 4.07 

225  NIKKEI  

27199.74 1.68 0.35 

DFMI  )دبي( 

3350.47 0.6 0.03 

TASI   )السعودية( 

11606.67 1.46 0.88 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
98.57 4.12 2.92 

 2.23 0.21 311.49 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1323 33 211 

BCI )point( 1343 118 327 

BPI 82 )point( 1700 1 117 

BSI )point( 1268 19 215 

BHSI )point( 836 5 61 

CAPE Hire 11139 981 2713 

PANAMAX Hire 19363 4 1051 

 2125 125 12466 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15299 4 1051 

 2125 125 13750 رحلة دائرية باألطلنطي

 2373 305 22427 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 827 72 15623 رحلة دائرية بالباسيفيك

 774 14 12934 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 13945 216 2373 

 3000 154 9275 الهندرحلة الصين / شرق 

 2979 93 9250 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 2688 69 7781 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 15043 90 1099 

BDTI )point(  1836 8 13 

VLCC HIRE  49292 775 9923 

SUEZMAX Hire 76421 1561 1816 

AFRAMAX Hire 67683 660 1781 

BCTI )point(   1199 20 28 

 MR Atlantic Basket Hire 36375 3821 3873 

Containership  2,500 TEU 
19000  500 

 السوق المالحن الاالمن  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 1083 14167 422 13718 2022نوفمبر 

 1266 13667 268 12968 2022ديسمبر 

 1533 11917 239 11125 2023يناير 

 1378 11972 278 11126 2023الربع األول من 

 1050 12917 264 12539 2023الربع الثاني من 

 0 13783 250 11939 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 875 570 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1245 803 اليوم

 40 27 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1068 700 اليوم

 21 7 تغير)أمس(

   


