
قالت المنطقة االقتصادية لقناة السويس  يس   •

بيان أنها بصدد اإلعالن عس  السءسدل الس س س س  
ألولى إنتاجات األمونيا الخضرال ي  منسطسقسة 
ن مسة االنسطسالقسة  السخنة الصسنساعسيسةا نسًامسنسا

بسمسديسنسة  سر   COP27الرسمية لمستنسمسر 
 61الشيخ. ويأن  هذا نتيجة نوقية المنطقة لـ

مذكرة ن اهم مة  ركات عالميةا وما نمس س س  
م  بنسيسة نسةستسيسة نسدعسم هسذا السمسشسروعسات 

مسوانس   1مناطس  نسنساعسيسة و  4وامتالكها 
بسسةسسريسسة نسسطسسر عسس سسى السسءسسةسسريسس  األبسسيسس  

ونقو  استرانيجية الهيسةسة نسةسو   والمتوسط.
 3نوطي  نناعة الهيدروجي  األخضر ع سى 
مةاور رئيسية وه  نصنية الوقود األخضسر 
ونسسويسسيسسر الصسسنسساعسسات السسمسس سسمسس سسة لصسسنسساعسسات 

إلسى خسدمسات  الهيدروجي  األخضرا إضسايسة 
نموي  الس   بالوقسود األخضسر عس  طسريس  

 موانةها التاب ة.

نراج ت أرباح  ركة مسالةسة السقسطسريسة يس   •

% 3بسنسسسءسة  2222الربة الثالث مس  عسا  
مساليسيس     262ع ى أساس سسنسوإ إلسى 

بتأثير م  ارن سا  السمسصساريسش الستسشس سيس سيسة 
مس سيسون  631.1% ونوالن إلسى 682بنسءة 

  نسستسسيسسجسسة نسسجسسنسسيسس  مسسخسسصسسصسسات بسسقسسيسسمسسة     
م يون   لت طية االنخ اض الةانر  81.1

ي  قيمة أنول ناب ة لشركة مالةة كابيستسال. 
بينما ارن  ت أرباح الشركة بنهسايسة األ سهسر 
% 32التس ة األولى م  ال ا  الةال  بنسءة 

م يون   بدعم مس  نسمسو  816ونوالن إلى 
% ونسوالن إلسى 21إيرادات التش ير بنسءسة 

مسس سسيسسار  ا إضسسايسسة إلسسى نسسراجسسة  2.11
السمسسصسساريسسش اإلداريسسة والسس سمسسومسسيسسة بسسنسسسسسءسسة 

 م يون  . 627% إلى نةو 67.3

  ركة المالةة الوطنية  2222 نويمءر 63األةد 

 إدارة التخطيط والءةوث

 األخءــار

التقرير اليوم       

Panamax(   إل يسجسا ر ا ت   سس س  FFAا ل مسسسستسقسء       

 أ سس سسا ر   أ هسم   ا لسسس سة   يسس    ا لسسسسو     ا لس سسا لسمس  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سسطسو ل   ا لسشسر كسة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 7 مؤجرة للغير

 0 4 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 ) إسنا (

1 0 

 0 12 إجمالي 

 (  بيانات الجم ة2128إندار رقم  

 ن ير  أسءو ( ن ير  أم ( اليو 

1772 61 88 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.39 0.041 0.041 جني 

 25.27  0.96 1 1.03 يورو

 28.91 0.84 1.13 1.18 استرلين 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11756.56 0 5.02 

DJIA (أمريكا ) 

33747.86 0.1 4.15 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7318.04 0.78 0.23 

225  NIKKEI  

28263.57 2.98 3.91 

DFMI  )دبي( 

3407.31 0.68 1.7 

TASI   )السعودية( 

11211.7 1.71 3.4 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
95.99 2.48 2.62 

 4.01 0.9 299 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1355 35 32 

BCI )point( 1544 108 201 

BPI 82 )point( 1637 18 63 

BSI )point( 1213 14 55 

BHSI )point( 787 10 49 

CAPE Hire 12807 895 1668 

PANAMAX Hire 13399 161 564 

 870 290 11596 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 14735 161 564 

 870 290 12880 رحلة دائرية باألطلنطي

 1154 532 21273 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 902 117 14721 رحلة دائرية بالباسيفيك

 733 13 12201 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 13348 147 597 

 1051 337 8224 الهندرحلة الصين / شرق 

 961 393 8289 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 528 228 7253 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 14174 167 869 

BDTI )point(  1894 9 58 

VLCC HIRE  54753 515 5461 

SUEZMAX Hire 84899 2008 8478 

AFRAMAX Hire 70804 1261 3121 

BCTI )point(   1340 16 141 

 MR Atlantic Basket Hire 34458 658 1917 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 19200  200 

 السو  المالة  ال الم   

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 14000 457 14300 2022نوفمبر 

 0 13583 675 13639 2022ديسمبر 

 0 11833 500 11929 2023يناير 

 0 11833 413 11749 2023الربع األول من 

 0 12750 590 13254 2023الربع الثاني من 

 0 13733 525 12425 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 900 600 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1196 772 اليوم

 5 3 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1069 701 اليوم

 21 18 تغير)أمس(

   


