
أعلن مسؤول روسي أمس الثالثاال، ت دالدالاتالا ادال ال،   •

د،رتخي تسدح ألوكالاايال ال، دالرالاالاتالا الال ال ال   عال الا 
تال مال، ت لال الن  06م ايئه، على ال  الا األسال ل لالدالا  

تال مال،    026يه، سرلرزم درداتالا  لالدالا  أك  ف ق،لت 

ومنذ أن وقعت م س   وك  ف على م ،لر  داالاتالا 
تال لال ال   22ال     ع ا ال  ا األس ل في داك ، في 

الع،م الد،ضيت وهي م ،لر  داعده، األمم الدالرال الا ت 
صالالاترأ أوكالالاايالال الال، مالالثتالال الالن األ الالنالال،ن مالالن الالال الال الال   
والدنرج،أ الغذائ ة األخاى ع ا م ايئه،  واقراحالت 

روس ،ت السد،ح درجاتا االد ، ت لال الن لالنالاالف مالا  
اد ،  الرجاتا الس،دقت د ند، دعهاأ األمالم الالدالرال الا  

د ذل كل م، في وسعه، لضدال،ن دالءال،  االدال ال،  عاللالى 
ح،له  وق،ل مسؤول ك  ا د،ل   مة األوكالاايال الةت أن 
ك  ف سرلرزم د ن ل االد ،  الالدال الام ساللال ال،   وقال،لالت 

روس ، الثثا، ت أيهال، وافالءالت ايالًالثقال،  مالن  حسالن 
الن ة  على دداتا االد ، ت ل ن جالز ا  رئال السال ال،  مالن 

االد ،  لم ترم دن  ذ  حرى اآلن دد، تاضي مال سال ال   
وايرءا الدر اث دإسم ال امل ن الغا ت لالعالام ادالخال،  
م، ت  ي من إجاا اأ إلزالة العء ،أ الري دالعالرالا  

ص،لراأ روس ، من الدنرج،أ الزراع ة واألسالدالا ت 
ق،ئث  أن االدا،الأ دشأن االدال ال،  سالرالسالرالدالا  ورلا  

على سؤال ح ل س ب دداتا روس ال، لالثدال ال،  لالدالا  
ت م،  الدنا ص علال الهال، فالي  026ت م،  داال  من  06

االد ، ت ق،ل الدر اث أن قاار مال سال ال  كال،ن دال،لر  

حسن ي ة على أمل أيه دعا ماور مثالل هالذ  الال الرالا  
الً تلةت س رم ال ف،  د،اللرزام،أ الري قًع ه، على 

أي سهم  وأض،ف أيه من ال اضح أن الجز  الالثال،يالي 
الذي تهدن، من االد ،  لم ترم ال ف،  ده دعا  ودالءال ل 
روس ، أن الاول الغالادال الة أعاللالنالت الالرالزامالهال، دالافال  

الء  ل الري دع ق ص،لراأ روسال ال، مالن الالدالنالرالجال،أ 
الزراع ة واألسدا ت ل نه، لم دِف دهذ  االلالرالزامال،أ  

وال دسرهاف العء د،أ الالغالادال الة الالءالًال،ع الالزراعالي 
الاوسي صااحةت ل ن م س   دء ل أن اإلجالاا اأ 
ضا شاك،أ الرأم ن وشاك،أ الخام،أ الل ج سرال الة 

والس ن وال ن ك الاوس ة ددثل حظالاا  فالعاللال ال،  عاللالى 
 ص،لراأ ال ثل 

 شاكة الدثحة ال  ن ة  2623 م،رس 01األردع،  

 إلار  الرخً ط وال   ث

 األخ ــ،ر

الرءاتا ال  مي      

Panamax(   إل ت جال، ر ا أ   سال  ن FFAا لالدالسالرالءال اللالي   

 أ سالعال، ر   أ هالم   ا ل ساللال    ف ي   ا لالس       ا لالع ، لالد ي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سالًال  ل   ا لالشالا كالة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 10 مؤجرة للغير

 0 2 لحساب الشركة

 0 0 حوض / إصالح

 توقف / انتظار تشغيل
 )إدفو(

1 0 

 0 13 إجمالي 

 00:66(  الس،عة 2190إصاار رقم  

 دغ ا  أس  ع( دغ ا  أمس( ال  م

1902 8 88 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.85 0.0.32 0.032 جن ه

 33.19 0.93 1.06 1.07 ت رو

 37.57 0.82 1.21 1.21 اسرال ني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

15362.25 0 6.51 

DJIA (أمريكا ) 

32155.4 1.06 2.13 

FTSE 100 ()انجلترا 

7637.11 1.17 3.57 

225  NIKKEI  

27229.48 0.03 4.27 

DFMI  )دبي( 

3350.83 1.4 1.96 

TASI   )السعودية( 

10255.77 0.48 2.08 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
78.37 1.19 5.91 

 0.25 2.12 252.24 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1587 122 289 

BCI )point( 2110 289 639 

BPI 82 )point( 1743 63 163 

BSI )point( 1263 28 102 

BHSI )point( 665 15 64 

CAPE Hire 17500 2401 5299 

PANAMAX Hire 14349 564 1466 

 800 545 11736 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15685 564 1466 

 800 545 13020 رحلة دائرية باألطلنطي

 1619 800 23055 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2249 456 16839 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1896 294 10069 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 13889 309 1114 

 1694 407 13563 الهندرحلة الصين / شرق 

 2321 386 15529 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 2257 500 14900 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 11965 268 1145 

BDTI )point(  1480 2 7 

VLCC HIRE  65116 3901 24919 

SUEZMAX Hire 67221 1277 6873 

AFRAMAX Hire 68284 1379 5765 

BCTI )point(   1013 41 229 

 MR Atlantic Basket Hire 40856 3314 12959 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 17000  250 

 الس   الدثحي الع،لدي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغيرعن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12333 82 15000 2023مارس 

 83 13667 193 17086 2023أبريل 

 67 13800 175 17629 2023مايو 

 61 13711 233 17302 2023الربع الثاني من 

 0 14200 257 16843 2023الربع الثالث من 

 0 14150 186 15925 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 730 465 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 974 679 اليوم

 7 11 تغير)أمس(

 سنغافورة

 767 588 اليوم

 10 8 تغير)أمس(

   


