
كشفت الهيئة العامة للموانئ السعععوة عة امعوانعئا  •

الستار عن استراتيجية جد دة لعلعمعر علعة العمع ع علعة  

قالت أنها ستكون إ ذاناً بمر لة جد عدة يعم مسعيعرة 
الن ل ال حري والعدعدمعال العلعوجعيعسعتعيعة يعم الع ع ة 

ستمكنها من مواصلة مساعيها الرامية لتنمية قطاع 

بحري مسعتعداو وتعحع عيع  تعحعوة العمعمعلعكعة لعمعركع  
لوجيستم عالمم. وتهدف االستراتيجية الجد دة إلى 

إ داث تحوة نوعم لمنظومة العمعوانعئ السعععوة عة  

ً خع ة السعنعوال  061من خ ة أكثر من  مشعروععا
ال اةمة  تهدف إلى ز اةة الطعاقعة االسعتعيعععابعيعة يعم 

معلعيعون  عاو عة قعيعاسعيعة  01الموانئ إلى أكثر معن 

سنو اً  وريع الحصة السوقية للمملكة من المساينة 

%  وريع نسع عة إاع عاة العمعوانعئ 04اإلقليمية إلى 
% معن اعاقعتعهعا االسعتعيعععابعيعة اإلجعمعالعيعة. 01إلى 

وترمم االستراتيجية إلى العمعسعا عمعة يعم تعحعسعيعن 

التصنيف العدولعم لعلعمعمعلعكعة يعم معااعر ا ونعكعتعاة 
ععلعى  01لدطوا الن ل ال حري  وريعه إلى المرت ة 

مستوى ةوة الماار  وكذلك ريع تصنيف الممعلعكعة 

  والسعععم 0.10يم ماار ا ةاء اللوجيسعتعم إلعى 
إلى تح ي  ت ّدو يم ترتيب المعمعلعكعة معمعن معااعر 

إلعى  04أةاء الددمال اللعوجعيعسعتعيعة معن العمعرتع عة 

ً ومعمعان ر عاةتعهعا إقعلعيعمعيعاً.  01المعرتع عة  ععالعمعيعا
وستسا م االستراتيجية الجد عدة  ويع  امعوانعئا  

يم ريع عدة مراك  الددمال العلعوجعيعسعتعيعة إلععاةة 

معركع اً  بعاإلمعايعة إلعى تعحعسعيعن  01التصد ر إلى 

تصنيف المملكة يم ماار التجارة العابرة للعحعدوة  
على مستوى العالم بعحعلعوة  04وريعها إلى المرت ة 

. من جان ه  أبان رئيس العهعيعئعة العععامعة 0101عاو 

للموانئ  أن إاع   االسعتعراتعيعجعيعة العجعد عدة  ع تعم 
متس اً مع أ مية قطاع الن ل ال حري والموانئ الذي 

 عد الشر ان الرئيسم ل قتصعاة العواعنعم وتعحع عيع  

متطل ال العتعنعمعيعة العواعنعيعة الشعامعلعة  معفعيعداً بع ن 
ركائ  رئيسيعة   0استراتيجية اموانئا ترتك  على 

 م: تمكيعن العنعمعو واالبعتعكعار يعم العنعظعاو الع عيعئعم 

ال حري يم المملعكعة  وتععع  ع  العطعابعع العتعنعظعيعمعم 

للهيئة ونموذجها التش يلم  وممان بيئة تنعظعيعمعيعة 
 وتجار ة يعالة وموثوقة.

 اركة الم  ة الوانية  0100 نا ر 4ا  د 

 إةارة التدطيط وال حوث

 ا خ ــار

الت ر ر اليومم      

Panamax(   إل  عجعا ر ا ل   سعفعن FFAا ل مععسعتع ع  ل م   

 أ سععععا ر   أ  عم   ا لعسعلعع   يععم   ا لعسععو     ا لععععا لعمعم 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سعطعو ة   ا لعشعر كعة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 1 4 مؤجرة للغير

 0 9 لحساب الشركة

 حوض

 ) وادي الكرنك(
1 0 

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 1 14 إجمالي 

 ( بيانال الجمعة 0064إصدار رقم  

 ت ير  أس وع( ت ير  أمس( اليوو

1798 16 33 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.74 0.064 0.064 جنيه

 17.88 0.88 1.12 1.13  ورو

 21.4 0.73 1.35 1.35 استرلينم

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

12043.42 0 0.79 

DJIA (أمريكا ) 

36231.66 0.01 0.29 

FTSE 100  )انجلترا(   

7485.28 0.47 1.36 

225  NIKKEI  

28478.56 0.03 1.09 

DFMI  )دبي( 

3219.57 0.75 0.74 

TASI   )السعودية( 

11480.1 0.43 1.76 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
81.75 0.29 5.1 

 0.1 1.94 282.92 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2289 7 72 

BCI )point( 2432 76 120 

BPI 82 )point( 2957 56 384 

BSI )point( 2074 50 216 

BHSI )point( 1300 35 166 

CAPE Hire 20167 632 991 

PANAMAX Hire 25274 507 3452 

 3985 600 26326 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 26610 507 3452 

 3985 600 27610 رحلة دائرية باألطلنطي

 5118 234 38141 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2984 647 23451 رحلة دائرية بالباسيفيك

 2882 236 18177 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 22813 552 2375 

 921 357 19750 الهندرحلة الصين / شرق 

 2300 817 19250 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1986 765 19264 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 23402 622 2982 

BDTI )point(  705 6 81 

VLCC HIRE  10797- 342 1974 

SUEZMAX Hire 1630- 640 4887 

AFRAMAX Hire 7016 1643 2317 

BCTI )point(   627 15 161 

 MR Atlantic Basket Hire 10733 503 3093 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 68000  3000 

 السو  الم  م العالمم 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 25333 150 23039 2022يناير 

 0 22750 257 23500 2022فبراير 

 0 24167 275 23968 2022مارس 

 0 24083 127 23502 2022الربع األول من 

 0 24194 171 24007 2022الربع الثاني من 

 0 20750 183 22179 2022الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 739 553 اليوم

 17 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 776 695 اليوم

 6 3 تغير)أمس(

 سنغافورة

 702 640 اليوم

 7 7 تغير)أمس(

   


