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قيا  علي  قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليـوم الخميي  ابب

، علييي  %17.75و% 16.75سييي ري عاايييد ابييييدا  وابقيييراة لليلييية وا يييد  عنيييد مسيييتو  

ند مسيتو  الترتيب، وكذلك اببقا  عل  كل من س ر ال ملية الرايسية وس ر االاتمان والخصم ع

17.25.%

عرب فاينان 

ا مين   4/7/2018قرر وزير المالية إليزام المت ياملين ميل الجهيات ال كوميية المختلتية اعتبيار 

ة التي  تزييد بسداد جميل المست قات المالية ال كومية بما فيها المسيت قات الريريبية والجمركيي

صييل ألف جنيه بإ د  وساال الدفل ابلكترون ، من خالل منظومة الدفل والت 100قيمتها عن 

.وزار  المالية بالت اون مل البنك المركز  والجهاز المصرفيأرستهاابلكترون  الت  

جريد  المال 

 يي  ٢٠٢٠-٢٠١٩فازت مصر برااسة المجل  الدولي للمشروعات الصغير ، للدور  القادمة 

  نجييا المهنييد   أ مييد م مييد عامييان فييي اقتنييام منصييب راييي  المجليي  فييي االنتخابييات التيي

26  مين أجريت ف  ختام المؤتمر الدولي للمشروعات الصغير  الذ  عقيد في  تيايوان فيي التتير

.2018يونيو 29يونيو ال  

أموال الغد

18/2019أعلن مجل  اليوزرا  الملخيم التنتييذي لبرنيامل عميل ال كومية خيالل التتير  مين 

ن ، والذ  قدمه الدكتور مصطت  مدبولي، راي  مجل  الوزرا ، وزيير االسيكا2022/ 21إل  

.  ”مصر تنطلق“والمرافق والمجتم ات ال مرانية، اليوم للبرلمان، ت ت عنوان 

جريد  المال 

بنشييا  ابطيياريوافييق مجليي  الييوزرا  عليي  مشييرو  قييرار راييي  الجمهورييية بشيي ن االتتييا  

ي تواجيه الت الف الدولي للطاقة الشمسية، ويهيدف الت يالف إلي  م الجية الت يديات الرايسيية التي

فر لليدول التوسل في استخدام الطاقة الشمسية إدراكا  من الدول األطراف ب ن الطاقة الشمسية تيو

.الغنية بها فرصا  ال مايل لها لت قيق االزدهار والتنمية المستدامة

جريد  المال

 مين أكد الدكتور م مد م يط، وزير المالية، مساند  وزار  المالية بكيل قيو  المنظومية الجدييد  للتي

تتير  الص ي  ي  ستلتزم الخزانة ال امة بدعم األعبيا  الماليية للمنظومية الجدييد  خاصية خيالل ال

ل قيييدر  االنتقاليييية لتطبيقهيييا ول يييين اكتميييال الت هييييل والتشيييغيل وتطبييييق م يييايير الجيييود  واكتميييا

.  المنظومة عل  تمويل نتسها ذاتي ا

بوابة األهرام
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 تي  2017أشيهر مين يولييو 9ملييار دوالر خيالل 11ميزان المدفوعات ي قق فااريا قيمتيه 

لي  وأرجل البنك ذلك إل  استمرار األار ابيجيابي لقيرار ت ريير سي ر الصيرف ع2018مار  

.م امالت االقتصاد المصري مل ال الم الخارجي

اليوم السابل

تريلييون جنييه  يي  تشيهد زيياد  فيي 1.42بد  تنتيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصير ب جيم 

مليار جنيه عن مسيتويات موازنية 200تريليون جنيه بزياد  1.42 جم مصروفاتها لتصل إل  

.  ، وهو ما يرجل إل  زياد  مخصصات ال ديد من البرامل ذات الب د االجتماعي2017/2018

المصري اليوم

ار  الغياز ندعم مشرو  مصير للت يول لمركيز إقليميي لتيداول وتجي: المدير التنتيذي للبنك الدولي

يرا  الي  والبترول سوا  من خالل التمويل للبنية األساسيية والمسياعدات التنيية والريمانات، مشي

أهمييية المشييرو  لتيي مين إمييدادات الطاقيية ودعييم ال القييات االقتصييادية والسياسييية بييين الييدول
.  المشاركة في المشرو 

بوابة االهرام

دان أن يؤكيو " قصية نجيال" البنك الدولي وصندو  النقد يشييدان ببرنيامل ابصيالل المصيري 

ختية توق ات نمو االقتصاد المصري عل  المد  القريب مواتية، في ظل تسار  م يدل النميو و

سيتمرار الترخم والبطالة وتقليم مستويات ال جيز فيي ال سياب الخيارجي والماليية ال امية واال

.  في إصالل دعم الوقود بما يسهم في تختية عجز الموازنة

اليوم السابل

ان ال كومية ال كومة تنوي التوسل بزراعة مليون فدان بإفريقيا لت قييق األمين الميااي كشيف بيي

ملييون فيدان فيي إفريقييا، إلي  1.1امام البرلمان عن استهداف ال كومة للتوسل فيي زراعية ن يو

داه جانييب التوصييل التتييا  مييل إايوبيييا بشيي ن بنييا  سييد النهريية وخاصيية قواعييد مييل  الخييزان وميي

.  الزمن  لت قيق األمن المااي للدولة

عرب فاينان 

تالشيي  الرييغوط الترييخمية ستتالشيي  ب ييد شييهرين توق ييت وزييير  التخطيييط أن ت: التخطيييط

قيات ب يد الرغوط الترخمية لإلصال ات االقتصادية األخير ، والتي شملت رفيل أسي ار الم رو

، خاصة أن وريل 2016شهرين من اآلن، كما  د  ب د قرار ت ويم س ر الصرف في نوفمبر 

.   ارالبنية األساسية ال الية والمتمالة في المجم ات االستهالكية ست د من ترخم األس

المال

بنك االستامار القومي 
National Investment Bank

األخبار األسبوعية 

الدعم التني لالستامار

2018يوليو 5الخمي  ( 2)عدد 



2018يوليو2

2018يوليو3

2018يوليو3

2018يوليو4

2018يوليو4

2018يوليو5

ية
ول
 د
ار
خب
أ

ر 
با
خ
أ

ية
ول
د

ر 
با
خ
أ

ية
ول
د

ر 
با
خ
أ

ية
ول
د

ر 
با
خ
أ

ية
ول
د

ر 
با
خ
أ

ية
ول
د

أكبه  سجلت أسعار النحاس أدنى مستوى في سبعة أشهر  مهت سحسهل السهوع لاهعل النلهل مه 

الهي  مسترلك في العالم الصي ، التي دخلهت فهي خهتج سجهار  مهت الوالهاح الفتحهلو فهي الو هت

ة أشهر  فهي عقود النحهاس القياسهية ل هال  ت هوأغلقت.برالتباطأ فيه  ناع الصناعاح التحوللية 

دوارا للن 523بالفئة إلى ستة آاج و1.6بورصة لنلن للفعادن منخفاة 

( رويترز)لندن 

ل قيود ت افت أس ار الذهب مين أدني  مسيتو  فيي سيب ة أشيهر تقريبيا، وزاد اليذهب فيي تسيوية ا

بينميا . دوالر لألوقيية1253.50دوالر، أو ما ي ادل وا دا بالماة إلي  11.80األمريكية اآلجلة 

بالمايية إليي  2.6ارتتييل البالتييين .ارتتييل البالتييين ميين أدنيي  مسييتو  فييي عشيير سيينوات تقريبييا 

. في الوقت الذي تراجل فيه الدوالر. دوالر لألوقية837.10

( رويترز)لندن /نيويورك

لغ مين عبر شيركا  تجياريين كبيار للوالييات المت يد  فيي منظمية التجيار  ال الميية عين قلقهيم البيا

. ا تمييال فييرة الواليييات المت ييد  رسييوما جمركييية إرييافية عليي  واردات السيييارات ومكوناتهييا

عنهيا  ذرت اليابان من أن مال تلك ابجرا ات قد تدفل إل  سلسلة من ابجرا ات المرياد  ينيتل

بليد عريو فيي منظمية 40و يذر أكاير مين .في النهاية انهيار النظيام التجياري المت يدد األطيراف

يهييدد التجييار  ال المييية، ميين أن الت ييرك األمريكييي قييد يتسييبب فييي أرييرار بالغيية للسييو  الدولييية و

.نظام منظمة التجار  ال المية

( رويترز)جنيف 

ملييار دوالر سيتدخل 34قال مصدر مطلل لرويترز إن رسيوما صيينية علي  سيلل أمريكيية قيمتهيا 

د التيوترات  يز التطبيق اعتبارا من منتصف ليل السياد  مين يولييو بتوقييت بكيين، وسيط تصياع

  واردات وكانت واشنطن قالت إنهيا سيتترة رسيوما علي. التجارية بين أكبر اقتصادين في ال الم

كينل.ذاتيهمليار دوالر في السياد  مين يولييو ، وت هيدت بكيين بيالرد فيي الييوم 34صينية بقيمة 

.  ساعة ي طي األسبقية لبكين في التطبيق الت لي للرسوم12فار  التوقيت البالغ 

( رويترز)بكين

ة فيي ظيل ارتت ت أس ار النتط يوم األرب ا  ب د تقرير يظهر تراجيل مخزونيات الوقيود األمريكيي

. المت يد كندا للرمال النتطيية فيي ألبرتيا والتيي عياد  ميا تيورد للواليياتسينكرودتوقف منش   

بقطيل كما وجدت أس ار النتط دعما في ال قوبيات األمريكيية الوشييكة علي  إييران، والتيي تنيذر

اد  إميدادات عين سيو  شي ي ة بالت يل رهيم ت هيد منظمية البليدان المصيدر  للبتيرول أوبيك بزيي

.ابنتاج لت وية أي نقم في الم روة بسبب ت طل ابمدادات

( رويترز)سنغافور  

لي  موقيل  اد  اللهجة عتغريد تراج ت أس ار النتط يوم الخمي  ب دما نشر الراي  األمريكي  

ال قيود بليغ سي ر خيام ميزيل برنيت فييف. بختية أسي ار الخيام( أوبيك)يطالب فيها منظمية تويتر

وتراجيل . بالماية عين ابهيال  السيابق0.7سنتا أو 56دوالر للبرميل، منخترا 77.68اآلجلة 

.  دوالر للبرميل73.69بالماة إل  0.6سنتا أو 45خام هرب تكسا  في ال قود اآلجلة 

( رويترز)
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