
قالت مسؤولة باألمم المتحدح ي محاال اينحأحهح    ح حا  •

تححلمحح   د تححؤة  نححدححأححة محح   ححاة ا  األ ححمحح ي 
 لحف  033الرو هة إلى مايو  إلى تخفهف تراكم 

ط  في الماا ئ األو وبحهحة بلحأح   كحدحر بح ح   د 
عالجت األمم المتد ي الحمحخحاول الحرو حهحة الحتحي 

ه ة  اتفاق تص مر الدداب عدر الحدحدحر األ حاة  
وتم تم م  اتفاق، م  ل إلى تخفهف  زمحة الحاح ا  

ال المهة بمساع ي  وكرا ها في تص مر محأحتحجحاتح حا 
الححا اعححهححة محح  مححاا ححئ الححدححدححر األ ححاة، أل بحح ححة 
ن ا ، على الرغم م  إعالد  و ها عح ال تحلحدحهحة 

ب    وو فت األمحهحأحة الح حامحة لحمحؤتحمحر  مطالد ا 
األمم المتد ي للتجا ي والتأمهة، في إفاةي  دفحهحة 

في جأهف، تم م  ايتفاق بل ه تق ال ولحأحأح حا قحالحت 
  ه ما زال هأاك عحمح  يبح  مح  إ حجحازر   ح حا  

القااع   و ضافت "قحلحأحا بحاضحا   كهفهة تطدهق 

تاال إ أا ما زلأا لم  ص  إلحى يحهحر  حرمح   محا زال 
نمة  عحمحال محأحدحاحي إ حجحازهحا ونصحا حا بلحلد 

األ م ي"  وقالت    ا تلم   د تأاد اللدأة التي 
م  المقر   د تددر م  هالأ ا إلى محايو  عحدحر 

مازامدهحق  حمحا جحا لحلحصحاة ا  فحي الحمحسحتحقحدح  
وتاب ت  د ال مح  جحا     حال نحدحأحة إ سحا حهحة 
 نرى إلى غرب  فرمقها، بمساع ي مح  الحدحأحامحة 

الفحر سحهحة وبحر حامحي األغح محة الح حالحمحي والحدحأح  
الحح ولححي  ويصححلححت مححا ححأححا عححلححى ضححمححا ححا  

لصاة ات ا م  الدداب واأل م ي في إطا  ايتفحاق 
الماقح  فحي محالحهحا والح   تحا حطحت فحهحه األمحم 

المتد ي وتركها  ولأأ ا نأت م   د ال قابا  محا 
زالت تفرض قهاةا على اللحدحأحا ، عحلحى الحرغحم 
م  ع ال ا ت  اف ا بلحأح  محدحانحر  وفحي ا فحاةي 

 فس ا، عدر  المسؤولحة األمحمحهحة عح  تحفحا لح حا 
بإمأاد تحا ح   و حهحا و وكحرا حهحا يتحفحاق عحلحى 

نروط تصح محر  و حهحا األمحا حهحا مح  نحالل نح  
  ابهب إلى الددر األ اة ولأأ ا لم ت كر تفحا حهح   
و حاة ا  األمحا ححهحا، وهححي محأححاد   حهححسحي فححي 

األ م ي، لم تأ  جا ا م  إعاةي التج م  الماقح حة 
   امة األ داع الماضي 

 نركة المالية الاطأهة  2322  افمدر 22الثالنا  

 إةا ي التخطه  والدداث

 األندــا 

التقرمر الهامي      

Panamax(     محجحا   ا      حفح  FFAا ل مححسحتحقحد ل ي   

    ح ححا       هحم   ا لحسحلح    فححي   ا لحسححا ق   ا لح ححا لحمحي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

    حطحا ل   ا لحلحر كحة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 10 مؤجرة للغير

 0 1 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 )  وادي العرب (

1 0 

 0 12 إجمالي 

 00:33(  الساعة 2500إ  ا   قم  

 تاهر    داع( تاهر   مس( الهاال

1742 10 29 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.5 0.041 0.041 جأهه

 25.15  0.97 1.03 1.02 ما و

 29.06 0.84 1.18 1.18 ا ترلهأي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

12449.9 0 2.58 

DJIA (أمريكا ) 

33700.28 0.13 0.49 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7376.85 0.12 0.11 

225  NIKKEI  

28115.74 0.61 0.77 

DFMI  )دبي( 

3328.4 0.32 0.81 

TASI   )السعودية( 

10879.56 0.47 2.61 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
87.4 0.06 6.31 

 2.35 0.5 293.67 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1177 12 148 

BCI )point( 1129 7 317 

BPI 82 )point( 1549 45 118 

BSI )point( 1164 6 33 

BHSI )point( 757 6 23 

CAPE Hire 9363 58 2632 

PANAMAX Hire 12601 406 1066 

 370 340 11751 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 13937 406 1066 

 370 340 13035 رحلة دائرية باألطلنطي

 509 436 21491 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2337 506 12369 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1740 445 10400 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 12800 70 364 

 82 75 7756 الهندرحلة الصين / شرق 

 168 108 7929 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 378 228 7203 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 13631 96 411 

BDTI )point(  2459 94 553 

VLCC HIRE  75391 3145 22518 

SUEZMAX Hire 121940 16491 38534 

AFRAMAX Hire 118337 7587 47046 

BCTI )point(   1515 54 160 

 MR Atlantic Basket Hire 67622 725 26554 

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

 الساق الماليي ال المي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 14000 75 13293 2022نوفمبر 

 0 13583 475 12029 2022ديسمبر 

 0 11833 218 10564 2023يناير 

 0 11833 330 10969 2023الربع األول من 

 0 12750 329 12879 2023الربع الثاني من 

 0 13733 246 12264 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 925 625 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1128 744 اليوم

 12 17 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1030 647 اليوم

 21 2 تغير)أمس(

   


