
ذكرت مصادر حكومية أن الهنه ه  ع زه هفه   ر ه   •

الههرههلههر الههىههاههرت  سههاههز  ههادرات ك ههر ا ر  
% سهاهز النهره هات 02تخاض ضريبة به ه هبهة 

الخارجية من ا ر  ا بيض، م  س ي أكبر مص ر 
لألر   ي ال الم لا يطرة ساز ا س هار الهىهرهاهيهة  
تحلرت الن   زص ير ك ر ا ر  ت رضت رسوما 

% ساز  ادرات مخفاف ا نواع ا خرى  هي 02
تسه  مهخهاتش بنهإلن اجنهفها ،  0200سبفهىهبهر 

ب ههبههد مهه هه   أمههس مههن الههىههفههوسهه   ههي ا مههطههار 
الىوسىية  ي الوعيات الرئي ية الىه هفهلهة لهألر   
تأسان م ؤت  حكومي، طاد أن  هادرات ا ر  
لم زفباطإل ساز الرغم من رسو  الفص يهر الهبهاله هة 

%، تلنذا ال بد ن هفه ه  أنهي ع يهوجه  سهبهد 02
لف ايس الرسو  أت إل ائنا  تارزا ت  ادرات ا ر  

% لفصس إلز م هفهوى مهيهاسهي بهاه  3 5الن  ية 
  تكان هذا أكثر 0200مايون طن  ي سا   02 00

من النر ات اججىالية  كهبهر أربه  دت  مصه رة 
به هه  الههنه هه ، تهههي زههايهبنهه  ت ههيهفهه ها  تبهاك ههفههان 
تالوعيات الىفر ة  تما  الهىه هؤت  يع يهىهكه ه ها 
اسفئ اش  ادرات ك ر ا ر       ن شخصها مها 
 ي الصين أت أي دتلة أخهرى يهريه م كهىهادة خها  
لص   اجيثانو  أت ك اف لهاهىهاشهيهةي  نهاه هس أن 
ز فناكي   اسف ا الىراية  من جنة أخرى، مهالهت 
ت ارة ال ذاء الن  ية،  ي بيان مبس سه ة أيها ، أن 
الركومة الن  يهة طهاهبهت مهن يمهؤسه هة اله هذاء 
الن  يةي الركومية بي  ماهيهونهي طهن أخهرى مهن 
ال ىح  ي ال وق الىافوحة، لرىاية الى فنهاهكهيهن 
من ارزااع أس ار الربوب تاله مهيهو  تيهإلزهي ههذا 
 5اججراء باجضا ة إلهز اسهفه ا  الهرهكهومهة بهيه  

مبيين طن من ال ىح، بهره هد تكهالهة بهاهومهبهر  
لألنباء  تسيفم ز  يم ال ىح من احفياطيات اله تلهة 
لىطاحن ال ميو تالىنفرين باللهىهاهة سهن طهريهو 
الى اي ة سبر اجنفرنت  تمهن الهىهرجهح أن يهبه هي 
رئيس ت راء الن   ساز ال يود الىهاهرتضهة سهاهز 
زص ير اله هىهح مه  امهفهراب اعنهفهخهابهات اله هامهة 

 الن  ية 

 شركة الىبحة الوط ية  0205 مارس 1ا رب اء 

 إدارة الفخطي  تالبروث

 ا خبــار

الف رير اليومي      

Panamax(   ج يهلها ر ا ت   سهاهن FFAا ل ىهه هفه هب ا ي   

 أ سه هها ر   أ ههم   ا له هاه     ههي   ا له ههو ق   ا له هها لهىهي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سهطهو     ا لهنهر كهة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 11 مؤجرة للغير

 0 0 لحساب الشركة

 حوض / إصالح
 )إدفو(

1 0 

 توقف / انتظار تشغيل
 )وادي العرب(

1 0 

 0 13 إجمالي 

 11:22(  ال اسة 0388إ  ار رمم  

 ز ير  أسبوع( ز ير  أمس( اليو 

1836 19 0 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.58 0.033 0.033 ج يي

 32.39 0.94 1.05 1.06 يورت

 36.84 0.82 1.2 1.2 اسفرلي ي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

17002.08 0 0.17 

DJIA (أمريكا ) 

32656.7 0.71 1.43 

FTSE 100 ()انجلترا 

7876.28 0.74 0.64 

225  NIKKEI  

27516.53 0.26 1.52 

DFMI  )دبي( 

3443.39 0.16 0.03 

TASI   )السعودية( 

10102.7 1.08 1.63 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
83.89 1.75 1.96 

 7.86 0.65 254.08 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 990 55 396 

BCI )point( 729 28 426 

BPI 82 )point( 1421 104 578 

BSI )point( 1105 55 298 

BHSI )point( 536 19 74 

CAPE Hire 6042 227 3529 

PANAMAX Hire 11449 932 5200 

 5832 642 9241 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 12785 932 5200 

 5832 642 10525 رحلة دائرية باألطلنطي

 5872 547 20436 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 4461 1217 12350 رحلة دائرية بالباسيفيك

 2636 724 6365 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 12158 605 3280 

 3500 781 12469 الهندرحلة الصين / شرق 

 4793 800 14436 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 4391 725 14288 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 9641 339 1316 

BDTI )point(  1414 51 108 

VLCC HIRE  36202 2949 199 

SUEZMAX Hire 79185 3185 6362 

AFRAMAX Hire 64366 4247 11288 

BCTI )point(   847 41 209 

 MR Atlantic Basket Hire 37103 8300 6953 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 16750  500 

 ال وق الىبحي ال الىي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12750 2386 16525 2023مارس 

 0 14000 1843 16950 2023أبريل 

 0 13833 1511 16743 2023مايو 

 0 13806 1549 16778 2023الربع الثاني من 

 0 14333 1304 16361 2023الربع الثالث من 

 0 14150 918 15564 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 730 460 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 970 691 اليوم

 0 1 تغير)أمس(

 سنغافورة

 795 592 اليوم

 3 14 تغير)أمس(

   


