
قالت موانئ دبي العالمية أنها ستبيع حصةة أقةةةيةة  ةي  •

ميناء رئيسي ومنطقتي أعةمةا إ ىلةن وةنةقوع  ةقةاعةق 
كنقيإ حيث أشارت ىلن أن ونقوع كيس دي ديبو ىي 
بالسمان دو كيبك )سي دي بي كةيةوس سةيةعةصة  عةةةن 

%عبر مشةرو  مشةتةرد دةقيةق 22حصة  بةغ نسبتها 
معها سيستثمر الصةنةقوع الةيةنةقي بةمةودةبة   ةمةسةة 

أن وةنةقوع  مةيارات دوالر  ي ثالثة منشآت. وأضا ت
مةيار دوالر  ي مةيةنةاء  2.2سي دي بي كيو سيستثمر 

دب  عةيإ ومجمع الصناعات الوطنية. ومن المقرر أن 
يمو  الصنقوع المبةغ المتبقي عبر االقتراض. وقةالةت 

الشركة  ي بيان: " تضمن هذه العمةية قيمة ىدةمةالةيةة 
مةيار دوالر لألوو  الثةالثةة".  22لةمشرو   بةغ نعو 

وأضا ت أن الفروة ستتاح لمستثمريةن خ ةريةن عةةةن 
المقى الطوي  لةةةعةصةو  عةةةن حصةة ىضةا ةيةة  صة  
قيمتها ىلن ثالثة مةةيةارات دوالر. واقةتةرضةت دي بةي 

لتموي  شةراء دبةي  2222مةيار دوالر  ي  1.8وورلق 
لعصة وغار المساهةمةيةن وىعةادش الشةركةة لةةةمةةةيةيةة 

 اليامةة لةعيومة.

أ ادت وزارش الزراعة األوكرانيةإ أن وةادرات الةبةالد  •

مةةةيةون طةن حةتةن ا ن  ةي  2..2من العبوب بةغةت 
 821إ بما يشم  2222  - 2228موسم يونيو  ويوليو 

ألف طن  ي األيام الخمسة األولن من الشهةر الةعةالةي. 
 81.2.1وأضا ت الوزارش أن اليمية اإلدمالية  شةمة  

مةةةيةون طةن مةن الةذرش  22.2مةيون طن من القمح و
مةيون طن من الشعير. وأشارت ىلن أن شعةنةات  ..2و

الذرش هيمنت عةن وادرات يونيو. ووةقرت أوكةرانةيةا 
ب قةبة   ما يص  ىلن ستة ماليين طن من العبوب شةهةريةا
الغزو الروسي لين اليميات قةت  ةي األشةهةر الةقةةةيةةةة 
الماضية ىلن نعو مةيون طن. واعتادت أوكرانياإ وهةي 
دولة ىنتاج زراعي كبرىإ  صقير معظم سةةةعةهةا عةبةر 
موانئ بعرية لين الغزو الروسي أدبرها عةن  صةقيةر 
السةع والعبوب بواسطة السيك العقيقية عبر حقودهةا 
الغربية أو عبر موانئ أوغر عةن نهر الةقانةوب. وقةا  

مسؤولون  ي قطاعي الةزراعةة والةنةقة  أن أوكةرانةيةا 
 ستهقف زيادش طاقتها الةتةصةقيةريةة مةن مةوانةئ نةهةر 
القانوب مما قق يسمح بشعن العبوب لموانئ رومةانةيةا 

 عةن البعر األسود. 

 شركة المالحة الوطنية  2222 يونيو 1األربعاء 

 ىدارش التخطيط والبعوث

 األ بــار

التقرير اليومي      

Panamaxس   إل ي جةا ر ا ت   سةف ن FFAا لةمةسةتةقةبةةةي ) 

 أ سةعةا ر   أ هةم   ا ل سةةةع     ي   ا لةس و ع   ا لةع ا لةم ي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سةطةو     ا لةشةر كةة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 1 7 مؤجرة للغير

 0 4 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل

وادي  -)وادي العريش 
 وادي اليرموك( -سدر 

3 0 

 1 14 إجمالي 

 88:22س  الساعة 2222ىوقار رقم )

  غير )أسبو س  غير )أمسس اليوم

1850 8 16 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.69 0.054 0.054 دني 

 20.01 0.93 1.06 1.06 يورو

 23.54 0.79 1.24 1.25 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

10048.36 0.64 1 

DJIA (أمريكا ) 

33180.14 0.8 0.58 

FTSE 100  )انجلترا(   

7594.09 0.06 0.18 

225  NIKKEI  

28234.29 1.04 2.83 

DFMI  )دبي( 

3400.67 0.82 0.44 

TASI   )السعودية( 

12694.49 0.25 1.76 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
121.2 0.63 1.34 

 1.45 1.94 393.79 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2514 46 52 

BCI )point( 2668 89 0 

BPI 82 )point( 2815 26 58 

BSI )point( 2632 28 111 

BHSI )point( 1537 28 77 

CAPE Hire 22128 738 2 

PANAMAX Hire 24003 234 521 

 1655 608 22541 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 25339 234 521 

 1655 608 23825 رحلة دائرية باألطلنطي

 1524 598 34527 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 199 156 23759 رحلة دائرية بالباسيفيك

 398 241 19651 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 28948 311 1224 

 443 58 27971 الهندرحلة الصين / شرق 

 1142 183 29525 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 993 129 25314 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 27666 501 1384 

BDTI )point(  1089 1 30 

VLCC HIRE  33859- 1128 986 

SUEZMAX Hire 7751 2044 2482 

AFRAMAX Hire 12463 1573 3402 

BCTI )point(   1408 28 18 

 MR Atlantic Basket Hire 42399 1114 5089 

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

 السوع المالحي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 250 23583 1457 24407 2022يونيو 

 333 23750 1690 26139 2022يوليو 

 750 23667 1461 26496 2022أغسطس 

 695 23667 1462 26305 2022الربع الثالث من 

 500 20300 865 23614 2022الربع الرابع من 

 500 15417 511 17446 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 1300 740 اليوم

 70 10 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1474 1171 اليوم

 3 5 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1346 1125 اليوم

 34 1 تغير)أمس(

   


