
قال وزير البنية التحتحتحيحة ااويحرامح  يح    •

الخميس أن اتحاحات تيح يحر الحتحبح    ح  

البتر ااس د الذي تم الحتح  حل هلحيح   ح  
أ  021ي لي  سحيحمح د  أ أىحروف و ح حا يح احا

ل يالة رويترزف ولم ي ِل ال زير بتاحا حيحل 
أىرو. ولم يتسَن تأيي  تيريتاتح  بكح حل 

اسححتحح ححل. وسححاقحح  ا تححاححات الححذي  ححرو 
الت  ل هلي     ي لحيح   ح  تحأحنح  أزاحة 
غذاء قالمية ان ىالل السحمحاب بحتحيح يحر 

الم اد الغذائية وااسم ة احن الحيح يح  احن 
ا امئ أويراميا المطلة قلى البتر ااسح د 
والت  يامت ق  أغل تها روسيا. ان  حهحتح  

رح  اااين اليا  لألام المحتحتح ة بحاتحاحات 
 ميع ااطراف قلى تم ي  ابحادرة ححبح   
البتر ااس د لتسهيل  حادرا  أويحرامحيحا 
الزراقية ان ا امئها قلى البتحر ااسح د. 

وقحال  ح  بحيححان  أرححح  بححاتحاححات  ححمحيححع 
ااطراف قلى ا ا لة ابادرة التب      
الحبحتحر ااسح د لحتحسحهحيحل انبحتحار ا اححن 

لححتححيحح يححر الححتححبحح   والححمحح اد الححغححذائححيححة 
وااسم ة ان أويراميا . وأضاف أن ااام 
المتت ة  التزاة تمااا بحتحذلحيحل الحيح حبحا  

المتب ية أاا  تي ير ااغذية وااسم ة ان 
روسيا ا تتادية  وه   زء احن ا تحاحات 
تيتبره ا س ح  أاحرا بحالحه ااهحمحيحة. احن 
 هت   رب الرئيس ااويرام ف أم  بحتح  

والحطحاقحة احع   التياون  ح  احأحالح  اااحن 
الرئيس التري ف ي   الأميةف وأي  لح  أن 
أويراميا ستظحل ضحااحنحة لحألاحن الحغحذائح  

  اليالم .

 شرية المالحة ال طنية  2122 م  مبر 21ااح  

 هدارة التخطيط والبت ث

 ااىبــار

الت رير الي ا       

Panamax(   ن يحأحا ر ا     سحاحن FFAا ل مححسحتح حب ل     

 أ سحيححا ر   أ هحم   ا لحسحلحع    حح    ا لحسحح  ت   ا لحيححا لحمح  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سحطح  ل   ا لحكحر يحة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 8 مؤجرة للغير

 0 2 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 وادي العرب ( -)  وادي فيران 

2 0 

 0 12 إجمالي 

 (  بياما  الأمية2532ه  ار رقم  

 تغير  أسب ع( تغير  أاس( الي  

1752 17 20 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.47 0.041 0.041  ني 

 25.43  0.96 1.03 1.03 ي رو

 29.24 0.84 1.19 1.18 استرلين 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

12515.71 0 6.46 

DJIA (أمريكا ) 

33745.69 0.59 0.01 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7385.52 0.53 0.92 

225  NIKKEI  

27899.77 0.11 1.29 

DFMI  )دبي( 

3352.16 0.56 1.62 

TASI   )السعودية( 

11139.16 0.03 0.65 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
87.62 2.41 8.72 

 1.29 1.74 295.14 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1189 39 166 

BCI )point( 1122 66 422 

BPI 82 )point( 1594 56 43 

BSI )point( 1170 5 43 

BHSI )point( 763 0 24 

CAPE Hire 9305 550 3502 

PANAMAX Hire 13007 507 392 

 495 430 12091 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 14343 507 392 

 495 430 13375 رحلة دائرية باألطلنطي

 654 509 21927 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1846 542 12875 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1356 363 10845 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 12870 59 478 

 555 0 7669 الهندرحلة الصين / شرق 

 503 57 7786 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 365 135 6888 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 13727 7 447 

BDTI )point(  2365 168 471 

VLCC HIRE  72246 4895 17493 

SUEZMAX Hire 105449 8941 20550 

AFRAMAX Hire 110750 14497 39946 

BCTI )point(   1461 69 121 

 MR Atlantic Basket Hire 66897 14914 32439 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 19200  0 

 الس ت المالح  اليالم   

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 14000 71 13218 2022نوفمبر 

 0 13583 275 11554 2022ديسمبر 

 0 11833 333 10346 2023يناير 

 0 11833 128 10639 2023الربع األول من 

 0 12750 61 12550 2023الربع الثاني من 

 0 13733 53 12018 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 925 625 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1140 761 اليوم

 0 5 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1051 649 اليوم

 11 18 تغير)أمس(

   


