
االقتصادية، يوو   “ فيدوموستي“ذكرت صحيفة  •

الجمعة، أن روسويوا قود يووصوي مووقو  مو قو  
لصووادرات الووووومووو و يوو  دوار ال ووموو  مووعوود 
انخفاض حاد في األسعار العالمية في األسوامويو  

األخيرة. وقال  الصحيفة، نوالً عن مصدرين لو  
ً م و ن هو    ً حواوومويوا يحددهما حضرا اجتومواعوا
الخطوة، أن و ارة الزراعة الروسيوة سوتويوتوووي 
مممثيي الوطوا  هو ا األسو وو  لوموفواق وة فواورة 
فرض قيود مو قوتوة عويوا الصوادرات. ويوعوتو ور 

روسيا من مين أك ر مصدري الومو و ي  دوار 
ال م  وال  ور في العال . ونوي  الصحيفة عن 
الوحواوووموة قووولوجوا خوالغ اجووتوموا  مو ويوو ، يووو  
الخمي ، أن أسعار  ي  دوار ال م  يراجعو  

% خالغ األيا  الع ورة الوموا.ويوة. 02م كثر من 

وقالو  الوحواووموة موالوفوعوس أنوجوا سوتو وعوا  لوا 
مضاعفة م وتوريوايوجوا مون الوحو وو  لصوفودو  

أموثواغ،  3االحتياطيات الحاومي  لا أكوثور مون 
ماليين طون. ويوجودل الصوفودو   02لتصس  لا 

  لا الم اعدة في يجدئة األسعار المحيية.

فووي سوويووا  مووتووصووس، قووالوو  و ارة الووزراعووة  •

األوكرانية أنجا يوتووقو  يوراجو   نوتواب الوحو وو  

% عويوا أسوا  01خالغ العا  الجاري مف و وة 
مييون طن، وفواً لوكالة  3...سفوي ليصس  لا 

 مويوومو ورب“األن اء األلوموانويوة. ونووويو  وكوالوة 
لألن اء عن الو ارة أن محصوغ الوموو سوول “

مويويوون  01.1% ليصس  لوا 01يتراج  مف  ة 

طن، وسوول يوفوخوفوو موحوصووغ الو رة أيضواً 
مويويوون  00.1% أو أكثر ليصس  لوا 01مف  ة 

طن. ومن المتوق  يراج  الم واحوة الوموزروعوة 
مييون هواوتوار لوتوصوس  لوا  ..0مالح و  مواق  

مييوون هواوتوار. ويوتووقو  الوو ارة  يوادة  02.0
 نووتوواب مووحووصوووغ موو ور عوو وواد ال ووموو  موون       

  مييون طن. 00.1مييون طن  لا  00.0

 شركة المالحة الوطفية  0203 مار  01األحد 

  دارة التخطيط وال حوث

 األخ ــار

التورير اليومي      

Panamax(   ج يوجوا ر ا ت   سوفون FFAا ل موو وتووو  ي ي   

 أ سوعووا ر   أ هو    ا لو ويو    فووي   ا لو ووو     ا لوعووا لوموي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سوطوو غ   ا لو ور كوة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 9 مؤجرة للغير

 0 3 لحساب الشركة

 0 0 حوض / إصالح

 توقف / انتظار تشغيل
 )وادي سفاجا(

1 0 

 0 13 إجمالي 

 (  ميانات الجمعة0120 صدار رق   

 ي ير  أس و ( ي ير  أم ( اليو 

1979 1 11 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.85 0.0.32 0.032 جفيه

 33.43 0.92 1.09 1.07 يورو

 37.92 0.81 1.23 1.22 استرليفي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

15625.08 0 6.26 

DJIA (أمريكا ) 

32237.53 0.41 1.18 

FTSE 100 ()انجلترا 

7405.45 1.26 0.95 

225  NIKKEI  

27385.25 0.13 0.19 

DFMI  )دبي( 

3349.48 0.43 0.01 

TASI   )السعودية( 

10462.76 0.16 4.1 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
74.99 1.21 2.77 

 3.1 3.77 252.98 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1489 5 46 

BCI )point( 1882 26 31 

BPI 82 )point( 1572 12 151 

BSI )point( 1332 1 14 

BHSI )point( 703 1 9 

CAPE Hire 15611 215 256 

PANAMAX Hire 12813 111 1360 

 1198 100 10861 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 14149 111 1360 

 1198 100 12145 رحلة دائرية باألطلنطي

 1318 150 21959 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2028 202 14180 رحلة دائرية بالباسيفيك

 906 97 8963 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 14657 11 155 

 462 31 13069 الهندرحلة الصين / شرق 

 972 36 14521 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1094 75 13925 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 12652 11 152 

BDTI )point(  1622 20 43 

VLCC HIRE  67070 55 7105 

SUEZMAX Hire 82801 1370 3895 

AFRAMAX Hire 86645 2320 8268 

BCTI )point(   1200 9 130 

 MR Atlantic Basket Hire 36608 1040 1569 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 17500  250 

 ال و  المالحي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغيرعن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12333 7 13304 2023مارس 

 0 13667 335 14911 2023أبريل 

 0 13717 92 16504 2023مايو 

 0 13656 203 15984 2023الربع الثاني من 

 0 14200 160 16836 2023الربع الثالث من 

 0 14150 71 15875 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 725 465 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 893 645 اليوم

 20 7 تغير)أمس(

 سنغافورة

 743 564 اليوم

 3 1 تغير)أمس(

   


