
قالت الشركة المتحدة للحبوب الروسية، أنها أسست مشرروارا   •

المصرية لتوريد الحبوب الرروسريرة  »أسترا«مشتركا  مع شركة 
للسرو  الرمرصرريرةس وأسرسرت الشرركرة الرروسريرة، الرمرشررو  
المشترك من خالل فراها الترارارج يرريرن وكسربروره ومر رر  

أيررو «سويسراس وسيحمل المشرو  الرمرشرتررك الرارديرد اسر  
س يأتي هذا في 2222وسيبدأ العملياه في الربع األول من  »نايل

الوقت الذج ذكره فيه وزارة الزرااة الروسية ارلرم مروقرعرهرا 
اإللكتروني، أن الرسوم الامركيرة ارلرم ررا راه الر رمر  مرن 

 والر لرلر رن األسربرو   4س49 والرا  ولم  49البال ، ستزيد من 
الم بلس ويت  تحديد األسعار أسبوايا ، وتسررج برعرد ةرالةرة أيرام 
امل من نشرها، وسيت  ت بيق الضريبة الاديدة، اارتربرارا  مرن 

يناير، طب ا  لما ذكرتره الرمردمرة الصرحريرة  11 يسمبر حتم  24
بوزارة الزرااة في تعليق منفصلس وسيت  اإلاالن ان الضريبة 

 يسرمربررس وبردأه روسريرا  02يناير في  11حتم  12للفترة من 
 1س21الضريبة ااتبارا  من الثاني من يونيو المرايري، بر ريرمرة 

 والر لل ن، وسيكون مستوى األسبو  الم بل هو األالم الرم 
 اإلطال س

قلريرال ، يروم الرارمرعرة، برعرد  برنتانمفضت الع و  اآليلة لمام  •

رعو  استمر ةالةة أيام، في تداول يعيف، خرالل ار رلرة اريرد 
الميال ، لركرن الرمرام ال يرزال يرتراره رروب تسراريرل مركراسر  
أسبواية، في حريرن ترركرز السرو  ارلرم الرمر رواه الرمر ربرلرة 

تررايرعرت  س، وتأةير الرمرترحرور أومريركررون»أوبك+«لمامواة 
 27س50% ولرم 29س1سرنرترا  أو  12الع و  اآليلة لمام برنت 
% في الالسة الساب ةس وال يزال 1س2 والر للبرميل، بعد رعو  

%س وكانت األسوا  9المام بصد  تسايل زيا ة أسبواية بنحو 
في الوالياه المتحدة مغل ة الامعة بسب  ا لة اريرد الرمريرال س 
وانتعشت أسعار النفط هذا األسبو  مع انحسار المماوف بشأن 

الم االقتصا  العالمي، وذ أشاره بياناه أوليرة  تأةير أوميكرون
، »أوبرك+«ولم أنه يسب  أارايا  مريية أخفس وياتمع تكتل 

الذج يض  منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلرفرااهرا، 
في الرابع من يناير الم بلس وقال أحد المحللين أنه من المررير  

ألف  922أن تب ي المامواة الم قرارها بزيا ة ومدا اه النفط 
برميل يوميا  في ايتمااها الم بل، طالما ظلت أسعار النفط أالم 

 والرا  للبرميلس لكن بعض المستثمرين ظلوا فري حرالرة  52من 
حذر بسب  زيا ة اإلرابراه برأومريركررونس وقرال نرا ر  ر رير  
الوزراا الروسي، يوم الامعة، أن روسيا تعت رد أنره مرن  ريرر 
المري  أن تتغير أسعار النفط كثيرا ، العام الم ربرل، مرع ترعرافري 
ال ل  ولم مستوياه ما قربرل يرا رحرة كرورونرا، برحرلرول نرهرايرة 

 772و 792س وقال نوفاك أن موسكو تعتزم ونتاج ما بين 2222
مليون طن من النفط العام الم بل، متوقعا  زيا ة اإلنتاج برنرهرايرة 

مليون طنس وأيراف  729%، أج نحو 1س2، بنسبة 2221اام 
أنه وف ا  للتوقعاه، فأن ال ل  سيستمر في التعافيس وأوي  أنه 
بالنسبة لروسيا، نتوقع أن يصرل الر رلر  فري شرهرر مرايرو ولرم 

 مستوى ما قبل االنكماشس 

 شركة المالحة الوطنية  2221 يسمبر 20األحد 

 و ارة التم يط والبحوث

 األخبــار

الت رير اليومي      

Panamax(   إل يرارا ر ا ه   سرفرن FFAا ل مررسرتر رب ل ي ) 

 أ سرعررا ر   أ هر    ا لرسرلرع   فرري   ا لرسررو     ا لرعررا لرمري 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سر رو ل   ا لرشرر كرة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 4 مؤجرة للغير

 0 8 لحساب الشركة

 0 2 حوض

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 0 14 إجمالي 

 ( بياناه الامعة 2071وردار رق  )

 تغير )أسبو ( تغير )أم ( اليوم

1810 2 10 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.74 0.064 0.064 ينيه

 17.85 0.88 1.13 1.13 يورو

 21.12 0.74 1.33 1.33 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11755.46 0 0.75 

DJIA (أمريكا ) 

35950.56 0.55 1.65 

FTSE 100  )انجلترا(   

7372.1 0.02 1.41 

225  NIKKEI  

28782.59 0.05 0.83 

DFMI  )دبي( 

3150.3 0.18 2.21 

TASI   )السعودية( 

11271.46 0.6 0.36 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
76.14 0.92 3.56 

 5.13 0.09 299.36 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2217 2 162 

BCI )point( 2312 39 415 

BPI 82 )point( 2573 58 129 

BSI )point( 2290 13 179 

BHSI )point( 1466 12 81 

CAPE Hire 19176 318 3437 

PANAMAX Hire 21822 520 1164 

 1575 775 22341 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 23158 520 1164 

 1575 775 23625 رحلة دائرية باألطلنطي

 222 682 33023 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1409 323 20467 رحلة دائرية بالباسيفيك

 384 187 15295 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 25188 142 1970 

 615 0 20671 الهندرحلة الصين / شرق 

 658 8 21550 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1393 29 21250 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 26384 223 1458 

BDTI )point(  786 2 17 

VLCC HIRE  8823- 947 443 

SUEZMAX Hire 3257 586 3464 

AFRAMAX Hire 9333 701 2120 

BCTI )point(   788 5 24 

 MR Atlantic Basket Hire 13826 210 2292 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 65000  0 

 السو  المالحي العالمي 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 25000 354 23675 2022يناير 

 0 22667 68 23650 2022فبراير 

 0 24000 103 24164 2022مارس 

 0 23889 175 23830 2022الربع األول من 

 528 23889 171 24075 2022الربع الثاني من 

 0 20667 21 22000 2022الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 693 539 اليوم

 10 1 تغير)أمس(

 اسطنبول
 720 662 اليوم

 11 13 تغير)أمس(

 سنغافورة

 647 620 اليوم

 4 5 تغير)أمس(

   


