
كشفت صحيفة "سوزجو" التركية النقاق ع  ق   •
التركية وافقاقت    "Global Ports"أن شركة

 لى بيع حق انتف ع وحاوق القتقشق قيقن لق قيقنق   
 "QTerminals WLL"أنقاق لقيق  لشقركقة 
مقلقيقون رو وأ وأتق فقت  041الاارية  ما بن 

الصحيفة  أنه في البي ن القي  أرلقت بقه شقركقة           
"Global Ports Holding"   لققبققووصققة

لندن  أوتحت الشركة أنه  تخاط لسقدار جق   
مليون رو و في  051م  سندات اليووو الب ل ة 

  بعد بيع حق ا نقتقفق ع لقلقشقركقة 0100نوف بر 
الااريةأ وأوتحت أن لهيئة مين   أناق لقيق  فقي 
الشرق األوسط )مين   أكدني ( الحق في تش قيقن 

أ 0102وإراوة مين   أنقاق لقيق  حقتقى أ سقاق  
ويحتن الق قيقنق   مقهق نقة كق مقة بشقهقن  ق   فقي 
األسواق القعق لق قيقة بق ق  يشق قن رسقيق  والشقرق 
األوسط في   يتعلق ب لبض ئع الصق  و حق ويق ت 
الشح  الخ صة به  قد حقاقق إيقرارات فقي  ق   

مليون رو وأ ويقعقد مقيقنق    5أ.4قدوك   0102
أنا لي  كقو أكقبقر مقيقنق   مقنقلقا  قلقى السق حقن 

مين بحر  بي  إزميقر ومقرسقيق أ  11.بحوالي 
وتبلغ الا قة ا ستيع بية لل ين   فقي الق قتقوسقط 

ماليي  ط  مق   4سفينة  و 0511بشهن سنوى 
 ألف ح ويةأ 051البض ئع الع مة والص   و

تققراجققعققت أسققعقق و الققنققفققط أمقق   بققعققد بققيقق نقق ت  •
ال خق ونق ت األمقيقركقيقة دشقيقة حقدو  تقخق قة 
إمدارات   ل ية  ك   أن اوتف ع ح  ت اإلصق بقة 
بفيروس كووون  ف ق ت الالق إزا  تب طؤ تع فقي 

 20أ40الال   لى الوقورأ وسجن دق   بقرنقت 
%أ وزار مقق  15أ0رو و لقلققبقرمققيقن بقتققراجقع 

 41الض ط تج وز ح  ت اإلص ب ت بق لقفقيقروس 
مليون  في أنح   الع لا يقو  القثقال ق   مقع تقجقدر 
إجرا ات الع ل الع   فقي بقعقل الق قنق طقق فقي 
أوووبقق أ و ققلققى جقق نقق  اإلمققدارات  ققق ل وزيققر 
الا قة الروسي أول أم  أن م  الس بق ألوانقه 
من قشة مستابن اإلنقتق ا القعق لق قي لقلقنقفقط بقعقد 
ريس بر  وذلك بعد أقن م  أسبوع م  إ النه أن 
داط تخفيف قيور اإلنتق ا القحق لقيقة يقنقبق قي أن 

 ت ضي في مس وك أ

 شركة ال الحة الوطنية 0101أكتوبر  00الخ ي  

 إراوة التخايط والبحو 

 األدبــ و

التارير اليومي      

Panamax(   إل يقجق  و ا ت   سقفق  FFAا ل  ققسقتقاقب ل ي ) 

 أ سقعقق  و   أ كقا   ا لقسقلقع   فققي   ا لقسققو ق   ا لقعقق  لق قي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سقاقو ل   ا لقشقر كقة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 2 مؤجرة للغير

 1 11 لحساب الشركة

 إصالح / حوض
 

0 0 

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 1 13 إجمالي 

  00:01( الس  ة 0000إصداو وقا )

 ت ير )أسبوع( ت ير )أم ( اليو 

1914 5 15 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.75 0.063 0.063 جنيه

 18.7 0.84 1.18 1.18 يووو

 20.7 0.76 1.3 1.31 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11101.63 0 2.05 

DJIA (أمريكا ) 

28210.82 0.35 1.06 

FTSE 100  )انجلترا(   

5776.5 1.91 0.88 

225  NIKKEI  

23473.73 0.7 0.14 

DFMI  )دبي( 

2175.14 0.18 1.36 

TASI   )السعودية( 

8496.85 0.42 0.79 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
41.73 5.03 1.39 

قبببمبببو ر )دوالر/

 طن(
231.39 0.36 5.53 

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1346 4 291 

BCI )point( 2068 4 742 

BPI 82 )point( 1257 16 156 

BSI )point( 972 1 8 

BHSI )point( 596 1 3 

CAPE Hire 17151 30 6154 

PANAMAX Hire 9973 150 1404 

 3005 205 9286 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 11309 150 1404 

 3005 205 10570 رحلة دائرية باألطلنطي

 2664 527 19391 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 668 48 11620 رحلة دائرية بالباسيفيك

 82 2 4078 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 10693 11 82 

 14 28 9057 الهندرحلة الصين / شرق 

 162 125 8356 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 286 117 9403 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 10728 24 53 

BDTI )point(  424 1 12 

VLCC HIRE  5411 248 16 

SUEZMAX Hire 1069 119 1772 

AFRAMAX Hire 1571 158 1404 

BCTI )point(   339 5 11 

 MR Atlantic Basket Hire 6484 29 638 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 11100  350 

 السوق ال الحي الع ل ي 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 83 11650 25 10750 2020أكتوبر 

 166 11667 303 10966 2020نوفمبر 

 83 11250 216 10850 2020ديسمبر 

 112 11522 181 10855 2020الربع الرابع من 

 0 9456 178 8997 2021الربع األول من 

 0 10583 72 10329 2021الربع الثاني من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك

 382 296 اليوم

 5 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 395 346 اليوم

 6 3 تغير)أمس(

 سنغافورة

 345 340 اليوم

 1 0 تغير)أمس(

   


