
أعلنت تركيا انتهاء أزمة  تةيةلةيةي  حرةيةا  ةركة   •

السفن في الةمةمةر ا مةن لةتةلةبوةر الة ة ة   مةن 

أحكرانيا في ال  ر األر د، حع ّرت عةن تةفةهةمةهةا 

لمخاحف م رك  األمني ، مشيرة إلى أنةهةا تةب   
خيا ات لش ن ال ة ة   مةن الةمة انةس الةرحرةية   

حأعلن الرئيس التركي أمةس أنةت تةال ااتةفةا  مة  
 حريا على م اصل  اليمل بااتفاقي  الرباعي  بين 

 حريا حأحكرانيا حتركيا حاألمال المت ةبة الةمة قةية  
و لي  الماضي  حأضاف "تةال  22في إرطن  ل في 

ااتفا  على أن وت اصل تلبور ال     ع ر مةمةر 
ال  ر األر د كما كان في السابةي  مةمةر الة ة ة   

ويمل ا ن بشكل جيةب، حنةنةلةنةا مة ضة   تلةبوةر 

ال     حاألرمبة لمر ل  جبوبة جيبة"  بةبح اةا، 
أعلنت حزا ة البفا  الرحري ، ارةتةاةنةاف  حرةيةا 

اليمل بااتفاقي   حقالت أنت بفضةل مشةا كة  األمةال 
المت ةبة، حكةكلةم بةمةسةاعةبة تةركةيةا، تةمةكةنةا مةن 

ال ل ل علةى الضةمةانةات الةخةطةية  الة زمة  مةن 
أحكرانيةا بشة ن عةبس ارةتةخةباس الةمةمةر ا نسةانةي 

حالم انس األحكراني ، التي تةال تة ةبوةباةا مةن أجةل 

تلةبوةر الةةمةنةتةرةةات الةا اعةيةة   جةراء عةةمةلةيةةات 
عسكرو  ضب  حريا، حترى م رك  أن الضمانةات 

التي  للت عليها في ال قت ال الةي تة ةبح كةافةية  
حتست نف تةنةفةيةك ااتةفةاقةية   حقةال مةنةسةي األمةال 

المت بة أنةت وةتة قة  أن تةاةاد  السةفةن الةمة ةمةلة  
الم انس األحكراني  الي س الخميس، على الرغال من 

عبس حج د خطط لت ركات السفن فةي الةنةانةي مةن 
ن فم ر في إطا  ااتفا    فةي السةيةا  هاتةت، قةال 

حزور الخا جي  التركي أن لةبى  حرةيةا مةخةاحف 

بش ن األمن حصاد ات رليها في إطةا  ااتةفةاقةية   
حأضاف أن أننرة تيتنةب أنةت رةيةتةال الةتة صةل إلةى 

اتفا  لتمبوب ااتفاقي   بةبح ،، قةال حزوةر الةبفةا  
التركي أن تركيا تب   خيا ات لش ن ال     من 
الم انس الةرحرةية ، حأكةب أن أنةنةرة تة اصةل بةكل 
الره د ل بء تلبور ال     حاألرمبة من الم انس 

الرحري ، حأعةر  عةن تةنةتةت بةارةتةمةرا  تةنةفةيةك 
 ااتفاقي  

 شرك  الم    ال طني   2022 ن فم ر 3الخميس 

 إدا ة التخطيط حال   ث

 األخ ــا 

التنرور الي مي      

Panamax(     وةرةا   ا ت   رةفةن FFAا ل مةةسةتةنة  ل ي   

 أ رةيةةا     أ اةال   ا لةسةلة    فةةي   ا لةسةة      ا لةيةةا لةمةي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ رةطة  ل   ا لةشةر كة  

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 7 مؤجرة للغير

 0 4 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 ) إسنا (

1 0 

 0 12 إجمالي 

 00:00(  الساع  2523إصبا   قال  

 تاير  أر   ( تاير  أمس( الي س

1636 16 26 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.1 0.041 0.041 جنيت

 23.71  0.98 1.01 1.01 و  ح

 27.52  1.13 0.86  0.87 ارترليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11242.07 0 6.53 

DJIA (أمريكا ) 

32147.76 1.55 0.97 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7144.14 0.58 1.25 

225  NIKKEI  

27663.39 0.06 1.16 

DFMI  )دبي( 

3345.29 0.12 0.07 

TASI   )السعودية( 

11530.29 0 2.28 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
95.55 0.63 0.37 

 1.35 4.11 310.85 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1321 56 385 

BCI )point( 1286 0 599 

BPI 82 )point( 1683 13 324 

BSI )point( 1332 57 300 

BHSI )point( 855 12 85 

CAPE Hire 10664 845 4973 

PANAMAX Hire 13813 117 2916 

 4070 395 12631 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15149 117 2916 

 4070 395 13915 رحلة دائرية باألطلنطي

 3391 332 23127 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2593 71 15476 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1636 94 12939 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 14649 632 3301 

 3952 509 9429 الهندرحلة الصين / شرق 

 4907 478 9343 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 4575 369 7850 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 15394 216 1519 

BDTI )point(  1819 8 15 

VLCC HIRE  45304 4702 4101 

SUEZMAX Hire 79265 625 3846 

AFRAMAX Hire 65895 229 878 

BCTI )point(   1187 8 37 

 MR Atlantic Basket Hire 32101 468 2319 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 19500  1500 

 الس   الم  ي اليالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 15250 1103 14064 2022نوفمبر 

 0 14933 900 13404 2022ديسمبر 

 0 13450 464 11300 2023يناير 

 0 15846 667 14989 2022الربع الرابع من 

 0 13350 552 11140 2023الربع األول من 

 0 13967 710 12571 2023الربع الثاني من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 890 570 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1245 766 اليوم

 0 17 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1050 699 اليوم

 21 16 تغير)أمس(

   


