
قال وزير الزراعة الروسي أن بالده  سالوال الدن لال يال الا  •

ملودن طن من الحبدب متاحالة لاللالبالوال  مالن  03حدالي 

محصدل المدسم الزراعي الحالي، بفضل الالمالحالصالدل 
القواسي وتباطؤ الصاهرات في ب اية مدسم التصال يالر  

وأضالالالال الالالالدزيالالالر فالالالي مالالالقالالالابالالاللالالالة مالالال   الالالحالالالوالالالفالالالة 

"كالالدمالالوالالرسالالاسالال " الالالروسالالوالالة أن  الالاهرات الالالحالالبالالدب 

ماللالوالدن طالن   03و 55للمدسم الحالي تق ر بما بالوالن 

وأشارت وكالة "بلدمبرج" لألسباء إلى أسه فالي حالوالن 

تداجه روسوا مش دت في استوراه البذور الالزراعالوالة، 
فإس ا تحقق اكتفاء ذاتواً من الحبدب الرئوسوالة بالبالسال  

%  وقالال الالدزيالر إن روسالوالا 03و 03تتراوح بالوالن 

ستتم ن من تحقوق االكتالفالاء الالذاتالي مالن بالذور زيال  

عباه الشمس خدل السالبالدات الالقاللالواللالة الالمالقالباللالة  فالي 

الدق  سفسه، فإن المدقف أ عال  بالالالبالسالبالة لالتالقالاو  

% مالن 0ببجر الس ر والبطاطس، حوث تبالتالا الالبالده 
% مالن تالقالاو  الالبالطالاطالس، 0تقاو  ببجر السال الر و

وتحتاج إلى تقلوص اعالتالمالاهعالا عاللالى عالذ  الالدارهات  

ورفض وزير الزراعة التعلوق عاللالى مسالتالقالبالل اتالفالا  

تص ير الحبدب بون روسوا واألمم المتح ة وأوكراسوالا، 

 قائد أسه ال يفو  روسوا 

ت ثف أطرال "اتفا  إسطببدل" بشأن الالمالمالر ا مالن  •

للحبدب في البحالر األسالده، اتصالاالتال الا الالرامالوالة إلالى 
مالار،، وعالد  81تج ي   للمرة الثالاسالوالة قالبالل حاللالدل 

المدع  الذ  سوالبالتال الي فالواله الالتالمال يال  األول لالدتالفالا  

، في حوالن و الل األمالوالن 2322يدلود  22المدق  في 

العام لألمم أول أمس إلالى أوكالراسالوالا، لاللالقالاء الالرئالوالس 

األوكراسي في كووف لمباقشة استمرار مالبالاهرة الالبالحالر 
األسده للحبدب بالعالبالا الرعالا جالمالوالعالاً، بالا ضالافالة إلالى 
قضايا أخرى ذات  لة  يشار إلالى أن اتالفالا  تصال يالر 

الحبدب، الذ  يبت ي في مالبالتالصالف مالار، الالجالار ، 

يبص على أسه يم ن تم ي  العمل به، ما لم يخطر أحال  

األطرال ا خرين ببوِة تع يله أو إلغائه   وبوبما أكال ت 

تركوا وأوكراسوا واألمم المتح ة اسالتالمالرارعالا فالي بالذل 
الج ده الستمرار االتفا  وتالمال يال  ، بال ا أن روسالوالا، 

الطرل الراب  لدتفا ، ال تزال تتمسك بمدقفال الا الالذ  

يرعن المدافقة على التم ي  بالتالبالفالوالذ الشالق الالمالتالعاللالق 

بخروج أسم ت ا ومبتجات ا الزراعوة أسدة بالالحالبالدب 

 األوكراسوة 

 شركة المدحة الدطبوة  2320 مار، 0الخموس 

 إهارة التخطوط والبحدث

 األخبــار

التقرير الودمي      

Panamax(     ي جالا ر ا ت   سالف ن FFAا لالمالسالتالقالباللالي   

 أ سالعالا ر   أ عالم   ا ل ساللال    ف ي   ا لالس د     ا لالع ا لالم ي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سالطالد ل   ا لالشالر كالة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 10 مؤجرة للغير

 0 1 لحساب الشركة

 0 0 حوض / إصالح

 توقف / انتظار تشغيل
 وادي الكرنك( -)إدفو 

2 0 

 0 13 إجمالي 

 88:33(  الساعة 2500إ  ار رقم  

 تغور  أسبدع( تغور  أمس( الودم

1814 0 19 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.83 0.033 0.032 جبوه

 32.54 0.94 1.05 1.05 يدرو

 36.57 0.84 1.18 1.18 استرلوبي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

16315.62 0 4.72 

DJIA (أمريكا ) 

32798.4 0.18 0.42 

FTSE 100 ()انجلترا 

7929.92 0.13 0.19 

225  NIKKEI  

28623.15 0.63 4.09 

DFMI  )دبي( 

3419.77 0.21 0.77 

TASI   )السعودية( 

10462.7 0.5 1.65 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
82.59 0.08 1.82 

 3.23 1.5 247.83 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1327 29 228 

BCI )point( 1550 79 621 

BPI 82 )point( 1592 12 77 

BSI )point( 1161 0 5 

BHSI )point( 612 11 56 

CAPE Hire 12851 650 5148 

PANAMAX Hire 12989 106 691 

 940 55 10881 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 14325 106 691 

 940 55 12165 رحلة دائرية باألطلنطي

 427 55 21491 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1258 350 14940 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1545 415 8588 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 12770 5 56 

 1037 150 12019 الهندرحلة الصين / شرق 

 1261 356 13564 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1563 382 13025 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 11016 196 1004 

BDTI )point(  1495 8 40 

VLCC HIRE  50673 10476 15076 

SUEZMAX Hire 71062 3032 7116 

AFRAMAX Hire 73221 828 3369 

BCTI )point(   827 43 11 

 MR Atlantic Basket Hire 36824 8927 2105 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 16750  0 

 السد  المدحي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغيرعن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12333 410 14539 2023مارس 

 0 13883 682 16718 2023أبريل 

 0 13883 585 16714 2023مايو 

 0 13856 574 16698 2023الربع الثاني من 

 33 14200 346 16300 2023الربع الثالث من 

 83 14100 165 15404 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 730 465 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 970 689 اليوم

 13 13 تغير)أمس(

 سنغافورة

 796 611 اليوم

 18 11 تغير)أمس(

   


