
قال نائب رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين األوكرانيين  •

ألو  نون  066أمس األربعاء، أن روسيا سرقت نحو  
من الحب ب من منانق أوكرانية محتلة وصّدرت بعض 
هذه الكميات. وأضاف أن بالده ستطالب بتعو ضوض مون 
روسيا على سرقة الحوبو ب وعولوى تودمويور موموتولوكوات 

ألو   066المزارعين. وتابع "حتى الي م، ُسلب نوحو  
نن من الشركات الزراعية ونُقلت لمنطقة شبه جوزضور  
القرم المحتلة مؤقتاً ومن هونواي ضوتول نوقولونوا لومو انو ، 
خص صاً ميناء سيفاست ب ل، ومنه تتحري سوفون ىلوى 

ألو  نون  066الشرق األوسط". وأشار ىلى أن نوحو  

من الحب ب ُشحنت بالفعل لس رضا وفقاً ألدلة سوّجولوتونوا 
 ال الضات المتحد . 

ال ضزال الفحل أهل مصدر في ألمانيا إلنتوا  الوكونوربواء،  •

 لكن حصة مصادر الطاقة المتجدد  زادت أضضا مؤخرا.
% مون 92.5جواء  2622ففي الربع األول مون عوام 

مولويوار  0.3.1ىجمالي حجل الكنرباء الم لد  البوالو وة 
كيل وات / ساعة من مصادر ناقة تقليدضة مثول الوفوحول 
وال از الطبيعي والطاقة الن وضة، حسبما أعولون موكوتوب 
اإلحصوواء االتووحووادغ. وبوولوو ووت حصووة مصووادر الووطوواقووة 
المتجدد  مثل ناقة الرضوا  والويوالضوا الوكونوروضو ئويوة 

%، بوحوسوب بويوانوات الوموكوتوب. 0...وال از الحيو غ 
وبينما انيفضت كمية الكنرباء الم ذضة للوشوبوكوات مون 
المصادر الوتوقولويودضوة ارتوفوعوت نسوبوة مصوادر الوطواقوة 

المتجدد . وكان أهل مصدر للطاقة خالل األشنر الثالثة 
مون  30.9األولى من العام الحالي ه  الفحل الذغ شكل 

ىجمالي الكنرباء التي جور  تو لويودهوا. وزادت كومويوة 
الكنرباء الم لد  من الوفوحول فوي الشوبوكوات األلوموانويوة 

% مقارنوة بوالوربوع الومومواثول مون الوعوام 02.9بنسبة  
الماضي. وبل ت حصة ناقة الرضا ، ثانوي أهول مصودر 

% فوي الوربوع 36.0لت ليد الكنرباء في ألمانيا، نسبة 
األول. وأوضح المكتب أن كمية الكنرباء الومو لود  مون 

% في غض ن عوام. 21.1ناقة الرضا  ارتفعت بنسبة 
وعزا المكتب هذا االرتفاع ىلى أن الربع األول من عوام 

كان بال رضا  نسوبويوا. وانويوفوضوت عولوى نوحو   2620
ملح ظ كميات الكنرباء الم لود  مون الو واز الوطوبويوعوي 

 والم لد  من الطاقة الن وضة.

 شركة المالحة ال ننية  2622 ض ني  5اليميس 

 ىدار  التيطيط والبح ث

 األخبــار

التقرضر الي مي      

Panamax(   إل ض جوا ر ا ت   سوف ن FFAا لوموسوتوقوبولوي   

 أ سوعوا ر   أ هول   ا ل سولوع   ف ي   ا لوس   ق   ا لوع ا لوم ي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سوطو  ل   ا لوشور كوة 

 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 

 00:66(  الساعة 0..2ىصدار رقل  

 ت ير  أسب ع( ت ير  أمس( الي م

1852 2 1 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.71 0.054 0.053 جنيه

 20.08 0.93 1.06 1.07 ض رو

 23.47 0.79 1.25 1.25 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

10236.06 1.87 1.51 

DJIA (أمريكا ) 

32910.9 0.81 0.3 

FTSE 100  )انجلترا(   

7551.09 0.55 0.24 

225  NIKKEI  

28246.53 0.04 3.04 

DFMI  )0.98)دبي 

3379.76 0.47 0.98 

TASI   )السعودية( 

12585.75 0.08 0.66 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
123.09 0.4 7.64 

 2.93 0 393.79 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2410 104 223 

BCI )point( 2457 211 470 

BPI 82 )point( 2747 68 104 

BSI )point( 2585 47 118 

BHSI )point( 1510 27 85 

CAPE Hire 20380 1748 3894 

PANAMAX Hire 23387 616 940 

 2200 1335 21206 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 24723 616 940 

 2200 1335 22490 رحلة دائرية باألطلنطي

 1577 736 33791 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 687 491 23268 رحلة دائرية بالباسيفيك

 608 245 19406 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 28436 512 1302 

 329 157 27814 الهندرحلة الصين / شرق 

 1041 58 29467 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1193 314 25000 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 27171 495 1541 

BDTI )point(  1090 1 14 

VLCC HIRE  32821- 1038 148 

SUEZMAX Hire 6224 1527 2286 

AFRAMAX Hire 12158 305 2362 

BCTI )point(   1430 22 23 

 MR Atlantic Basket Hire 40961 1438 4926 

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

 الس ق المالحي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 23583 1064 23343 2022يونيو 

 83 23667 1368 24771 2022يوليو 

 167 23500 1267 25229 2022أغسطس 

 195 23472 1238 25067 2022الربع الثالث من 

 167 20467 628 22986 2022الربع الرابع من 

 250 15167 507 16939 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 1300 730 اليوم

 0 10 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1481 1178 اليوم

 7 7 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1350 1142 اليوم

 4 17 تغير)أمس(

   


