
، وهى  "Wallenius Marine"تقوم شركة  •
شركة سويدية لبناء السىنى ، طىيى ىويىر ت ى ى ى  

، الى ىدمىو ىة  "Oceanbird"لناقلة الس ارات
آالف  ركبة. وتىيىبىاطى   7ط اقة الرياح، وطسعة 

السن نة طحج ها  ع ناقالت الس ارات اليقل ديىة، 
قىد ىا ، وتىعىلىو السىنى ىنىة      056ح ث يبلغ طولها 

"أشرمة  جنىحىة" يىبىلىغ ارتىنىاه كى   ىنىهىا     5
قىىد ىىا ، وسىىيىىةىىوى قىىاررن مىىلىى  الىىدوراى     006
ررجة روى ل س طعضها الىبىعىو. ويىجى   006

أى تةوى األشرمة، الي  سىيى ىنىع  ى  الىنىوال  
وال وار ال ركبة، طهذا الحج  لىيىولى ىد قىون ر ىع 

ألف طى . وقىا ى   05كا  ة للسن نة، الي  تزى 
طىىيىىركىى ىى  أجىىهىىزن   "Wallenius"شىىركىىة 

اسيبعار  وق سننها الى ىوجىورن، أءىنىاء مىبىور 
ال ح ط األطلس ، وج ع الب انىات حىوس سىرمىة 

قد ا   وق  سىيىو   056الرياح وانحرا ها حي  
س ح البحر، ليحق ق أق   اسينارن    ال ىاقىة 
ال ياحة للرياح. وتىقىوس البىركىة أى انىبىعىاءىات 

% 9السن نة    ءان  أكس د الةرطوى أق  طنحو 
 قارنة طبركات النق  اليقل دية، ورغ   لك، لى  
تةوى خال ة ت ا ا     االنبعاءات، ألنىهىا سىيى ى  
تعي د مل  ال ىحىركىات لىلىيىحىرو راخى  وخىار  
ال وانئ و   حىاالت الى ىوارل، لىةى  سىيىةىوى 

"Oceanbird"  أط أ    حىا ىالت السى ىارات
الق اسى ىة، حى ىث سى ىسىيى ىرق مىبىور الى ىحى ىط 

يىىو ىىا ، طىىدال   ىى  الىى ىىدن  20األطىىلىىسىى  حىىوالىى  
أيىىام. وتسىىيىىقىىدم نىىاقىىالت  7الىىقىى ىىاسىى ىىة، وهىى  

طىنىا   ى   06الس ارات الةب رن واليقل دية نىحىو 
طنا     ءىانى  أكسى ىد  206الوقور يو  ا ، وتولد 

الةرطىوى. وتىيىعىرا ةىنىامىة الىنىقى  الىبىحىر  
لض وطات    شأنها تقل   انبعاءات ءان  أكس ىد 
الةرطوى وغازات االحيباس الىحىرار  األخىر ، 
ح ث أرخل  ال ن  ة البحرية الدول ة تىقىنى ىضىا  

%  ى  إجى ىالى  انىبىعىاءىات 56إلزا  ا  طىنىسىبىة 
غازات االحيباس الحرار  السنوية طحلىوس مىام 

"   "Oceanbird. وقىىد تىى  ت ىى ىى ىى 0656
ليحق ق هذا الهدف. وس سيى ىرق األ ىر حىوالى  
ءالث سنوات حىيى  إطىالق الىنىسىقىة الىنىهىا ى ىة 

 للسن نة.

 شركة ال الحة الوطن ة 0606أكيوطر  02األرطعاء 

 إرارن اليق  ط والبحوث

 األخبــار

اليقرير ال و ي      

Panamax(   ج يىجىا ر ا ت   سىنى  FFAا ل  ىىسىيىقىب ل ي   

 أ سىعىىا ر   أ هى    ا لىسىلىع    ىىي   ا لىسىىو ق   ا لىعىىا لى ىي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سى ىو س   ا لىبىر كىة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 2 مؤجرة للغير

 1 10 لحساب الشركة

 إصالح / حوض

 وادي سفاجا()
1 0 

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 1 13 إجمالي 

  22:06( السامة 0200إةدار رق   

 ت  ر  أسبوه( ت  ر  أ س( ال وم

1905 4 14 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.75 0.063 0.063 جن  

 18.58 0.84 1.18 1.17 يورو

 20.57 0.76 1.3 1.3 اسيرل ني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

10559.71 0 5.36 

DJIA (أمريكا ) 

27463.19 0.80 2.99 

FTSE 100  )انجلترا(   

5728.99 1.09 1.89 

225  NIKKEI  

23418.51 0.29 0.93 

DFMI  )دبي( 

2189.68 0.07 0.11 

TASI   )السعودية( 

8198.21 0.01 4.18 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
41.2 1.83 6.24 

قبببمبببو ر )دوالر/

 طن(
227.81 0 1.9 

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1413 11 63 

BCI )point( 2244 37 180 

BPI 82 )point( 1295 4 22 

BSI )point( 968 4 5 

BHSI )point( 596 0 1 

CAPE Hire 18606 302 1485 

PANAMAX Hire 10317 30 194 

 800 235 10291 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 11653 30 194 

 800 235 11575 رحلة دائرية باألطلنطي

 1023 164 20941 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 319 155 11349 رحلة دائرية بالباسيفيك

 2 15 4074 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 10644 46 60 

 65 47 8964 الهندرحلة الصين / شرق 

 225 10 8456 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 222 16 9508 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 10737 0 15 

BDTI )point(  426 1 3 

VLCC HIRE  4092 674 1071 

SUEZMAX Hire 2978 873 3928 

AFRAMAX Hire 2134 557 721 

BCTI )point(   330 4 14 

 MR Atlantic Basket Hire 7942 40 1429 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 11750  650 

 السوق ال الحي العال ي 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 50 11517 9 10766 2020أكتوبر 

 50 11533 288 10681 2020نوفمبر 

 0 11167 397 10450 2020ديسمبر 

 33 11406 232 10632 2020الربع الرابع من 

 0 9506 88 8706 2021الربع األول من 

 0 10583 35 10181 2021الربع الثاني من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك

 381 289 اليوم

 4 2 تغير)أمس(

 اسطنبول
 379 334 اليوم

 7 5 تغير)أمس(

 سنغافورة

 338 325 اليوم

 0 5 تغير)أمس(

   


