
العامة للسلع التمومنيمنميمةر م متم       أعلنت الهيئة •

 7   الحبنب الحكمنممف  مف م م ر أممن ا  منميم  
نن وب  أنها ألغت موارسة دوليمة ل م اا الم موم  

ديسمموممبمم               03-51   لمملمم ممحمم   ممف المم ممتمم   ممم  

وأضما مت أا اعسمعمار    . 0300يناي   51-5و/أو 

الوع وضة على أساس تسليم ظهم  السم ميمنمة أو 
التكملم مة وال محم  أمانمت أعملمى مم    على أساس 

وذأ  متعاملنا أا هيئة السلع    اعسعار الوتنقعة.

التونينية طلبت م  الونردي  خ م  عم وضمهمم 
دو را على أسماس المتمكملم مة وال محم   063   إلى 

  الطلب. خالل الو اوضاتر لك  التجار ر ضنا 

 ف سياق مت لر أعلنت أوأ انيا أنها لمم تمتمعمهم   •

بأ  التزامات ج ي   تتجاوز ش وط ات اق ت  يم  
الحبنب عب  البحم  اعسمند المومنقمع  مف يمنلميمن 

إلقناع روسيا باستئناف م ارأتمهما  مف ا تم ماق. 

وعل ت روسيا م ارأتها  مف ا تم ماق الموم عمن  

م  اعمم الوتح   مطلع اعسبنع الواضف بعم  مما 
قالت أنه هجن  على س   م  أسطنلها  ف البح  

اعسند. لك  منسكن استأن ت الو ارأة منت م  

اعسبنعر وذأ ت وزار  الم  ماع الم وسميمة انمهما 
تل ت ضوانات م  أوأ انيا بأنها ل  تستغمل مموم  

ت  ي  الحبنب عب  البح  اعسمند  مف عموملميمات 

عسك ية ض  روسيما. وأوضم  المومتمحم   بماسمم 
وزار  الخارجية اعوأ انية  ف بياا أا أييم  لمم 

ت    شيئاً ج ي اً لم وسميما لضموماا عمندتمهما إلمى 

ا ت اق الذ  يسته ف السواح بت  يم  المحمبمنب 

اعوأمم انمميممة عمم ممب انمم  ع اعزمممة المم وسمميممة 
 ب اي . وأضماف للمم تمتمعمهم   02اعوأ انية ين  

دولتنا بأ  المتمزاممات جم يم   لميم  المومنم من  

عليها بال عل  ف اتم ماق ت م يم  المحمبمنب. وأأم  
لتذأ وا أنه بونجب هذا ا ت اق يلتمز  المطم  ماا 

بضواا تن ي  بيئة عمومل نممنمة يمومكم  ا عمتموماد 

عليها لوو  ت  ي  الحبنب. ولم تع ض أوأ انيما 
 مو  ت  ي  الحبنب قط للخط ل.

 ش أة الوالحة النطنية  0300 نن وب  8الثال اا 

 إدار  التخطيط والبحن 

 اعخبــار

الت  ي  الينمف      

Panamax(   إل ي جما ر ا ت   سم    FFAا لمومسمتم مبملمف   

 أ سمعما ر   أ همم   ا ل سملمع     ف   ا لمس ن ق   ا لمع ا لمو ف 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سمطمن ل   ا لم م  أمة 

 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 

 55:33(  الساعة 0101إص ار رقم  

 تغي   أسبنع( تغي   أمن( الين 

1672 12 25 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.3 0.041 0.041 جنيه

 24.3  0.99 1 1 ينرو

 28  1.14 0.87  0.87 است لينف

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11443.71 2.37 0.62 

DJIA (أمريكا ) 

32827 1.31 0.29 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7299.99 0.48 2.9 

225  NIKKEI  

27872.11 1.25 0.7 

DFMI  )دبي( 

3384.16 0.16 2.01 

TASI   )السعودية( 

11572.14 0.23 0.82 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
97.72 0.2 3.05 

 1.99 0.24 310.75 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1337 14 126 

BCI )point( 1404 61 155 

BPI 82 )point( 1696 4 49 

BSI )point( 1251 17 186 

BHSI )point( 826 10 57 

CAPE Hire 11648 509 1285 

PANAMAX Hire 13929 34 438 

 1440 205 12261 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15265 34 438 

 1440 205 13545 رحلة دائرية باألطلنطي

 2068 427 22000 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 266 24 15647 رحلة دائرية بالباسيفيك

 445 14 12920 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 13761 184 2047 

 1769 112 8894 الهندرحلة الصين / شرق 

 1714 161 8857 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1256 75 7650 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 14863 180 1035 

BDTI )point(  1842 6 15 

VLCC HIRE  49669 377 10209 

SUEZMAX Hire 74455 1966 5083 

AFRAMAX Hire 67533 150 1127 

BCTI )point(   1200 1 13 

 MR Atlantic Basket Hire 35676 699 3838 

Containership  2,500 TEU 
19000  500 

 السنق الوالحف العالوف  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 14167 518 13200 2022نوفمبر 

 0 13667 679 12289 2022ديسمبر 

 0 11917 311 10814 2023يناير 

 0 11972 250 10876 2023الربع األول من 

 0 12917 378 12161 2023الربع الثاني من 

 0 13783 271 11668 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 875 570 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1285 812 اليوم

 40 9 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1063 705 اليوم

 5 5 تغير)أمس(

   


