
اليوم السابع

انتهاء مع ،الخاصيدعم جهود مصر لتعزيز دور القطاع الدولىالبنك 

ل اخرروفر اةرتم ال لىر  مراا لرامأل  تمرا  مصر  والتر مر  زممرا االصرتزاال اصاتصرااألا ايةاةرألا مصر  

نمألرا مر ام  وخررر التفر تفرت  الر ألرل لمررا أا  وةرع لى رراا الخرا  التر م زىا جاألرا  مر  االصرتزاال 

الاول ألس المنك ف ألا مىزاج نائب  ئص ح أما،اصجتمالألاوتعمل لى  تعمألم التنمألا المر ألا ورمأا الزماألا 

لمصر ألا الفتر   الزالألرا لىر  الرو جهروا الزأومرا افر لمنر ا الر ق اصوةرر وررمال اف أل ألرا ا  المنرك أل أرم 

اخرل مص االم ام  وخرر التنمألا، مرأل ا ال     اصاتصاا ف التازا ف صا  أم  لى راا الخا  لىمرا أا 
.ال  اصماوالعامأل  الماضألأل  وألزتاج اآل  ال  التز كف تمال الت م زىا اصةت  ا  معا زمما االصتزاال 

األهرام

ماا  ةعا  الزاألا لى  رهاال ؟لماذا يترقب السوق خفض جديد ألسعار الحديد

ل ىألىا الماضألا، لألةعا  ختل ايألاو االهمور ايةمولأل  الماضألأل  انخفاضا ، وألتواع تجا     ألةتم  المةا  

لمنراء مر فرا  ئرألس ررعما مرواا االمألنر  زمرا  أرا ، أمرا العالمألراالمألىألالمةمب انخفاض الرىب وت اجع  ةعا  
مألانراال وتظهر  .العالمألا تت اجعالمألىألالالةوق، أما     ةعا  ف ال اه   التجا ألا، ا  هناك زالا  أوا راألا  

اوص ا لىر  475–460اوص ا لىر ، م امل مةتوا 440–423لالمألا لألت اوح مأل  المألىألالت اجع  ةعا  

، أما ألت اأو الزاألرا مالمخرام  لرن   %85نةمتها ال أوا مىرال أما رهاال ايةواق زالا م  ،ةاملواال ف 
.الرىبالةوق وت اجع ف الةألولا 

الضريبىالشامل من الوعاء الصحىالبنوك تسعى لخصم نسبة التأمين 

الررامل، ز الصرنظراو التريمأل  فر تةع  المنوك المزىألا لنألل مواف ا وما   المالألا لى  التما  نةرما المةراهما 

االألرر اااال، جررمءا  مرر  المصرر وفاال، وعلررك صةررتمعااها مرر  الولرراء اجمررال ايلررم مرر  فرر جنألرر  2.5المالرررا 

لجمع ، ا  اتزاا المنوك المص ألا   ةل خراماال لىمصا م ايلضاء«المال»مصاا  لـ وص زال  .الض ألم 

ااا لماء ةاااها م ت زاتها مري  تىك النةما، وآلألاال خصمها وتو ألاها ال  وما   المالألا، مع التيأألا لى  اصةتع
ا مرا  مةرالأل  لراا مصرىز–لىر  رىرب معرض المنروك منراءا  -   اصتزراا و ضرافال .2019ختل العاو الم مرل 

جرب خصرمها الض ائب ووما   المالألا لىزصول لى  مواف تهما مازتةاب النةما ضرم  المصر وفاال الأىألرا الوا
.م  ولاء الض ألما

الرراأتو  مصرررف  صرر ح ،القادمةةةمنطقةةة اسةةتيمارية جديةةدا خةةةل الفتةةرا 12الحكومةةة تع ةةن قةةرب ا تتةةا  

لنروا  مامولي،  ئألس مجىس الوم اء، ختل أىمت  ختل مؤتم   خما  الألوو اصاتصااي الخامس المنع ا تزرال

.2022مزىرول لراو % 8.4الزأوما تعمرل لىر  خفرض معراصال المرالرا لنزرو ا ”المةت ملر ألل .. التصنألع“

% 7.7الر   أرر  مر  2018خرتل لراو % 6.3الي    الاولا تةع  لمألاا  معاصال النمو الصرنالي مر  واأا 

منر ا اةترما ألا جاألا  ختل الفت   ال اامرا، والتوةرع12   الاولا تةتهام افتتاح و لى  .2020مزىول لاو 
.مجمعا صنالألا جاألاا، ما ةألوف  مئاال اآلصم م  ف   العمل13في انراء المنارل الز  ، فضت  ل  انراء 

لالمـــا

،نو مبرحتى نهاية « أمان»م يار جنيه حصي ة شهادات 1.6:المركزى

م الر ال، مصر  ، ال راه   ، المصر اايهىر )  معا منروك ف « رهاا   ما  المص ألأل »زصألىا مألع ا تفعال 

و ظه ال مألاناال. مىألو  لمألل منهاألا ره  نوفمم  الماضي1.554مىألا  جنأل  لنزو 1.641ال  نزو ( المص ي

اصلتما ألرا    األما الرهاااال المنفرع  لمصرىزا ايفر اا الرمألعألرأل  وأرعلك المنفرع  ممع فرا الجهراالالم أماالمنك 
.لمألل لم 752مىألو  جنأل  لعاا نزو 717مىرال نزو الماض ما س 4لمصىزا ايف اا الرمألعألأل  منع 

ماألهرا
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المنطقة االقتصادية بالتنازل عن حصة من أراضيهم لمستيمرىالسما  

  المخصصررا لىمرررو ألاي اضرر امأانألررا التنررامل لرر  زصررا مرر  « ااتصررااألا انررا  الةرروألس» ارر ال ،آلخةةرين

لتعاارا م امرل ، آلخ أل  معا م و  فت   ممنألا مر  االجر اف نرااها ف والر أاال المتعااا  لى  تنفألع مر ولاال 

،  ئررألس مجىررس ااا   الررر أا المصرر ألافتزرر المهنرراس مزمررا لرراال لىرر   . مرروال جاألررا  تزصررل لىألهررا الهألئررا 

مما  الجاألا ألخىرل رمال خىأل  الةوألس التامعا لىهألئا اصاتصااألا،    الف صنال الصألنألا لتةترما ،  ول مرو  

   ألتو ت األ  مةازاال واةعا، لى ف التعااااال الزأومألا وألرجع المةترم أل  لى  الاخول ف نول ا م  الم ونا 
.تزصل لىألها الهألئا ممع فا الجهاال المختصا الت ايموال 



2019الصين تنوي إلغاء بعض رسوم الواردات والصادرات في 

، بما فيي للي  2019تخطط الصين إللغاء رسوم الصادرات والواردات المفروضة على عدد من السلع في عام 

ادات مين الميواد ضريبة تصدير على الوجبات البديلة التي تستخدم في غلاء الحيوانات، ولل  من أجل توفير إمد

وصييرحت ورار  المالييية فييي بيييان علييى مو   ييا، الخييام فييي لييل التييوترات التجارييية مييع الو يييات المتحييد 

اعتبارا من األول اإللكتروني يوم ا ثنين، إن رسوم الواردات المفروضة على ما تسمى بالوجبات البديلة ستُلغى
.2019من يناير كانون الثاني 

رويترز

صندوق سيادي روسي يدرس االستثمار في مشروع للغاز مع أرامكو السعودية

ه يوم الثالثاء إن رئيس صندوق ا ستثمار المباشر الروسي  ولديمترييفكيريلنقلت وكالة اإلعالم الروسية عن 

بالمنطقية القطبيية الشيمالية ميع 2صندوق الثرو  السيياد  ييدرس ا سيتثمار فيي مشيروا الغيار الطبي يي المسيال 
.شركة أرامكو الس ودية

آنيدتسيو وميأبلغت مصادر مطل ة رويترر األسبوا الماضي بأن صندوق ا ستثمار المباشر الروسي وأرامكو 

بالمنطقة القطبية الشمالية التابع2اليابانية يجرون مباحثات لشراء حصص في مشروا الغار الطبي ي المسال كو
.لنوفات 

البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة

اء الرسيمية ييوم وكالية األنبيبثت ياأعلن ورير النفط البحرينيي الشييم محميد بين خليفية آل خليفية فيي تصيريحات 

 يا ال يام القيادم وللي  الثالثاء إن البحرين ستستثني المنتجات النفطية مين ضيريبة القيمية المضيافة المقيرر تطبيق

قت يا الن ائيية كانت الغرفية األعليى بالبرلميان البحرينيي أعطيت مواف.ضمن السلع األساسية الم فا  من الضريبة
.على مسود   انون الضريبة في أكتوبر تشرين األول

رويترز

الشرق األوسط وشمال إفريقيافىمن العمالة الماهرة العاطلة تتركز % 30: الدولىالبنك 

الجام يات مين ال يالم، ويشيكل خريجيوفيىمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تضم افضل المت لمين ال اطلين 

المنطقية، والكثيير مين م مين فيىمين مجميوا ال مالية ال اطلية عين ال ميل % 30أصحاب الم ارات الغاليية نحيو 
.النساء

األهرام

2018رديسمب27الخميس ( 26)عدد 

رويترز 

رويترز

2018ديسمبر  20

المركزي األمريكي يرفع أسعار الفائدة ويتوقع زيادات جديدة

تو  ا، لكنه أس ار الفائد  يوم األرب اء، كما كان م( البن  المركر  األمريكي)رفع مجلس ا حتياطي ا تحاد  
.رب من ن ايت اتو ع وتير  أ ل لرفع الفائد  في ال ام المقبل، ولمح إلى أن دور  تشديد السياسة النقدية تقت

. يأتي هلا في لل تقلب األسواق المالية وتباطؤ النمو ال المي

2018ديسمبر  20المـــال

ال نتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط: وكالة الطاقة الدولية

فط على المدى مدير وكالة الطا ة الدولية اليوم الخميس إنه   يتو ع رياد  حاد  في أس ار النبيرولصرح  فاتح 
.القريب

ي وتراج ت أس ار النفط اليوم الخميس لتمحو م لم مكاسب الجلسة السابقة مستأنفة ا نخفاضات التي بدأت ف
.و ت سابق من األسبوا وسط مخاوف بشأن تخمة الم روض وتو  ات ا  تصاد ال المي

2018ديسمبر  25

2018ديسمبر  25

2018ديسمبر  25

2018ديسمبر  26
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السيييي لل المة ييييل  اا علسيييبل ع ييي  ا يييبل 

الاق د  الم ر ض الاقدي

أظبييرب بيلاييلب البايييز المرعيي ي الم يييري 

ارتفييييلم ةليييية السييييي لل المة يييييل بابليييييل 

تري ييييي   3ر547لاةيييي  2018سييييبتمبر 

م ييييلر 93ر5لاييييس مسيييلدة  ييييلد   يييدر ل 

خييييد  الفتيييير  ميييي  % 2ر7لايييييس بم ييييد  

ميييييي  ال يييييلة المييييييلل  ( سيييييبتمبر: ي ليييييي )

،  اا عسب ع ى امي  أ يبل 2019/2018

م ييييلر لاييييس بم يييد  75ر1الاقييي د بمقيييدار 

 الم ييييييير ض الاقيييييييدي بمقيييييييدار % 2ر9

%.2ر2م يلر لايس بم د  18ر4

يلالةع م غيرالةع ميلال دائعالملل ام 
–ل ةع ميي) بدب  دائيع الم يريي  بيللبا ز 

يل باةي  ( غير ةع ميل م ييلر لاييس، 37ارتفلعة

ل  تري ي   لايس في  ابليي3.644ةيث سل ب 

تري ييي   3.607، مقلراييل بيي 2018سييبتمبر 

،  ي ييييد 2018لايييييس، فيييي  ابليييييل أغسيييي س 

الق ييلم الم يييرف  أةيييد أ ييية رعيييلئ  ا  ت يييلد 

الم ييييري ةلليةييييل بم ييييد ب سييييي لل   لعييييد  

  رأسملليل ليد  سل مب في  تم يي  العريير مي

الم يييير علب،  ت يييي  اسييييبل القيييير ض  لييييى 

،   ييييي  مييييل ي عيييييد أ  %45ال دائييييع لاةيييي  

السيييي لل علفييييل لتم يييي  علفيييل أةليييلة  أاييي ام

الم يير علب بمييل يسييبة فيي   يييلد  اميي  الاييلت 

.المة ى اإللملل  لم ر
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