
أظهرت بيانات وزارة الزراعة األوكررانريرة  ر    •

ملي ن طرن  6.32اإلثنين، أن البالد صدرت نح  
 .626-6266من الحب ب حتى اآلن في م سم 

ملي ن طن صدرتهرا برحرلر    33..انخفاضاً من 

الفترة نفسها من الم سم السابق3 واشتملت هذه 
مرلرير ن طرن مرن الر رمر   632الكمية على نح  

مرلرير ن  331ملي ن طن من الذرة ونح   .3.3و
أشرهرر  2طن من الشعير3 وبرعرد حررار لرنرحر  

جراء الحرب، وُرفع الحرار عن ثرالثرة مر انر  

أوكرانية مطلة على البحر األسر د فري مرنرطر رة 
في   لي  بم جب المبادرة التي ت سطت   أود سا 

وكريرير 3   فيها األمم المتحدة وتركيا بين م سك  
وتت لى فرق مشتركة فري الربر سرفر ر ترفرترير  

وقالرت الرحركر مرة    جميع السفن بم جب االتفاق3

ملي ن طن مرن  33أن أوكرانيا ربما تحرد نح  
الحب ب هذا العا  هب طا من رقرم قريراسري عرنرد 

وذلك بسبرب سريرطررة  6263ملي ن طن في  62
الررر ررر ات الرررروسررريرررة عرررلرررى أرا  وضرررعررر  

المحاصيل3 وتركز أوكرانيا جه دها حاليا لز ادة 
اتفاق مرع روسريرا لرترررد رر   الرادرات بم جب 

عملريرات  الحب ب عبر البحر األس د على تسر ع 
تفتي  السفن وليس إضافة المز د من المر انر  

مرال ريرن طرن  1وصدرت أوكرانيا نح     للمبادرة3

وأكرتر برر     من المنتجات الزراعية فري سربرترمربرر 
مال ين طرن فري نر فرمربرر ولركرن الشرحرنرات  2و
مرال ريرن طرن فري  4تضاءلت بشدة إلى أقل من   

كيي  هذا التضرال  إلرى إبرطراء   د سمبر3 وتعزو 
وأضافت ال زارة أن من غريرر    عمليات التفتي 3

وص   سفن جد دة إلى أوكررانريرا   المت قع حاليا 
سفينة ترنرتر رر  44وذكرت أن   من أجل تحميلها3

الرترفرترير  فري مضريرق الربر سرفر ر مرن بريرنرهرا        
فررارغررة فرري انررترر ررار تررحررمرريررلررهررا           سررفرريررنررة  24

  سفينة محملة بالمنتجات الزراعية بالفعل3 63و

 شركة المالحة ال طنية  .626  نا ر 33األربعاء 

 إدارة التخطيط والبح ث

 األخبــار

الت ر ر الي مي      

Panamax(   إل  رجرا ر ا ت   سرفرن FFAا ل مررسرتر رب ل ي   

 أ سرعررا ر   أ هرم   ا لرسرلرع   فرري   ا لرسرر  ق   ا لرعررا لرمري 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سرطر      ا لرشرر كرة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 10 مؤجرة للغير

 0 0 لحساب الشركة

 حوض / إصالح
 )إدفو(

1 0 

 توقف / انتظار تشغيل
 وادي سفاجا( -كرنك ل)وادي ا

2 0 

 0 13 إجمالي 

 33:22(  الساعة 6323إصدار رقم  

 تغير  أسب ع( تغير  أمس( الي  

1883 9 34 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 27.5 0.036 0.036 جنيه

 29.57 0.92 1.07 1.07   رو

 33.47 0.82 1.21 1.21 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

15462.57 0 2.62 

DJIA (أمريكا ) 

33704.1 0.56 1.71 

FTSE 100 ()انجلترا 

7694.49 0.39 1.86 

225  NIKKEI  

26446 1.03 2.84 

DFMI  )دبي( 

3319.77 0.18 0.37 

TASI   )السعودية( 

10663.47 0.28 0.37 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
79.53 0.71 2.81 

 5.74 1.42 268.59 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1096 43 154 

BCI )point( 1536 60 99 

BPI 82 )point( 1189 61 249 

BSI )point( 803 22 165 

BHSI )point( 534 8 80 

CAPE Hire 12741 496 820 

PANAMAX Hire 9369 547 2239 

 3480 1000 10436 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 10705 547 2239 

 3480 1000 11720 رحلة دائرية باألطلنطي

 2145 581 20005 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1971 352 7693 رحلة دائرية بالباسيفيك

 2412 544 5269 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 8831 242 1815 

 781 219 5469 الهندرحلة الصين / شرق 

 1007 393 5450 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1309 240 4191 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 9610 138 1441 

BDTI )point(  1423 31 42 

VLCC HIRE  20438 374 4860 

SUEZMAX Hire 68319 6231 5516 

AFRAMAX Hire 66776 4162 4396 

BCTI )point(   1019 24 186 

 MR Atlantic Basket Hire 24833 505 4424 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 17750  1000 

 الس ق المالحي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12950 617 9029 2023يناير 

 0 12000 404 9550 2023فبراير 

 0 11917 439 12393 2023مارس 

 0 12289 487 10324 2023الربع األول من 

 0 12961 347 13507 2023الربع الثاني من 

 0 14250 97 13464 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 850 550 اليوم

 5 5 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1030 689 اليوم

 5 7 تغير)أمس(

 سنغافورة

 857 589 اليوم

 10 3 تغير)أمس(

   


