
 054كرةر ت درقرحيرل  ر الر  يرقررت وزارة النقل األمرر •

ملة ن دوالرت ف  ص رة منح للمشروعات المرردرةر ر  
بالم انئت لتعزيز القحرة االستةعابة ت ودحسةن  ررةر  
السلعت  ةث مازال االقتصاد األمريكر  مرترارررا مرن 
سالسل اإلمحاد المكتظ ت طةرقرا لرمرا  ةررو مسر ولر ن 
بإدارة الرئةس األمريك . و ةر وزير النقل األمريكر ت 
ف  بةان "أننا فخ رون براإلعرالن عرن  رلا الرترمر يرل 

لرعرعرل  -لمساعحة الم انئ ف  دحسةن بنةتها التحتةر  
السلع دتحرك بكفاءة أعرلر ت والرمرسراعرحة فر   برقراء 
التكالةف دحت السة رةت لألسرر األمرريركرةر "ت  سر  
وةال  "بل مةرج" لألنةاء أمس األربعاء. وأضاف أن 
الرئةس "يق د أةةر استثمار ادرحرادع عرلر  اإلطرال ت 
ف  دححيث م انئ برلرحنرات األمرر الرلع سرةرحرسرن مرن 
سالسل الت ريح التابع  لنا ولحةاة األمريكةرةرنت الرليرن 
يعتمحون علةها". وقال المس ول ن للصرحرافرةرةرن فر  
مكالم   ادفة  أنه يع  عل  مقحم  ال لةات  ظهار أن 
مشروعادهل ستحسن من  رة  الرةرارائرع مرن  رالل 
الم انئت واالمتثال أل حاف  دارة برايرحن  ر ل قارايرا 
مثل دغةر المناخ والمساواة العرقة  وبةن الرعرنرسرةرنت 
والسةاسات الرامة   ل  دعزيز الةناء والشراء محرلرةرا . 
وعل  العان  األوروب ت قالت شرة  الرنرقرل الرةرحررع 

مةررسر ت أمرس األربرعراءت  -الحنمارةة   يه.ب  م للر 
أنها دحاول دع يض ثالث  أيام من درعرلرةرع الرعرمرل فر  
مح ادها بم انئ شرمرال أوروبرا برعرح أن أدت مر  ر  
ال قس السةئ األ ةرة  ل  اض راب  ررةر  الرمرال ر  

 راوير  فرارفر  فر  الرةرحرر.  62ووق ع  ادث سق ط 
ونقلت وةال  بل مةرج عن المس ول بعملةات مةررسر  
ف  شمال أوروبات ق له ف  رسال  عرةرر اإلنرتررنرت أن 
السفن وأطقمها لل دتاررر مرن الرعر اصرف األ رةررة. 
وأضاف دري  أن الحاويات الفارف  عل  متن السفةن  
"مارة س ف " سق ت ف  الةحر ف  الرمرسرافر  برةرن 
مةناءع بريمر  افن األلرمرانر  ورودرردام الرهر لرنرحع. 
وقالت شرة  مةرس  أن الر رقرس سرةر  اضر ررابرات 
ةثةرة ف  الم انئت ةما دكحست السرفرن الرتر  درنرترظرر 
الح  ل  لةهات ماةف  "الترةةز  الل األيرام الرمرقرةرلر  
عل  دع يض التأ ةرات ودقلةل زمن االنتظار الرمرمرترح 

 بالفعل ف  م انئ شمال أوروبا".

 شرة  المال   ال طنة   مارس 3الخمةس 

  دارة التخ ةط والةح ث

 األ ةــار

التقرير الة م       

Panamax(   إل يرعرا ر ا ت   سرفرن FFAا ل مررسرترقرة ل     

 أ سرعررا ر   أ  رل   ا لرسرلرع   فرر    ا لرسرر      ا لرعررا لرمر  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سر ر  ل   ا لرشرر ةر  

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 5 مؤجرة للغير

 0 5 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 0 4 توقف / انتظار تشغيل

 0 14 إجمالي 

  00:44( الساع  6335 صحار رقل  

 دغةر  أسة ع( دغةر  أمس( الة م

1929 11 15 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.74 0.064 0.064  نةه

 17.5 0.9 1.12 1.1 ي رو

 21.11 0.74 1.34 1.34 استرلةن 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11189.29 0 0.99 

DJIA (أمريكا ) 

33891.35 1.79 2.32 

FTSE 100  )انجلترا(   

7429.56 1.36 0.92 

225  NIKKEI  

26577.27 0.7 2.34 

DFMI  )دبي( 

3496.24 0.82 6.78 

TASI   )السعودية( 

12762.9 0.86 1.88 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
116.96 3.57 14.39 

 14.35  0 368.07 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2137 68 107 

BCI )point( 1840 150 352 

BPI 82 )point( 2634 33 65 

BSI )point( 2471 28 83 

BHSI )point( 1421 1 67 

CAPE Hire 15258 1239 2923 

PANAMAX Hire 22367 293 587 

 1850 75 18741 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 23703 293 587 

 1850 75 20025 رحلة دائرية باألطلنطي

 1195 50 31641 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 55 341 25264 رحلة دائرية بالباسيفيك

 64 252 14388 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 27178 302 907 

 2043 757 29900 الهندرحلة الصين / شرق 

 2571 792 32417 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 4785 1250 32321 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 25577 24 1208 

BDTI )point(  1466 17 741 

VLCC HIRE  3867- 1566    17780 

SUEZMAX Hire 88686 1579    89733 

AFRAMAX Hire 65675 956    59786 

BCTI )point(   935 145 245 

 MR Atlantic Basket Hire 17198 738 3821 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 77500  0 

 الس   المال   العالم  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 22917 318 24268 2022مارس 

 0 24333 64 26814 2022أبريل 

 0 23833 64 27193 2022مايو 

 0 24028 80 26837 2022الربع الثاني من 

 0 21200 172 25871 2022الربع الثالث من 

 0 19717 0 24025 2022الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 993 774 اليوم

 71 19 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1044 951 اليوم

 65 60 تغير)أمس(

 سنغافورة

 967 850 اليوم

 81 52 تغير)أمس(

   


