
لالمـا

4صرح ،النقديمصرفيون يستبعدون تأثر سعر صرف الجنيه بتراجع االحتياطي 

لال،  خاصال، فالي مصرفيين إن تراجع االحتياطي النقدي لن يؤثر على استقرار سعر الصرف خالل  التتالرا المق 

 ريالجالاظ  اقتراب مصر من الحصو  على الشريح، الخامس، من قرض صندوق النقد الدولي خل  الشالرر 

قالالد نحالالو صالالافي االحتياطالالاج ايجن يالال، خالالل  الشالالرر الماجالالي  و  تراجالالع لالال  منالاله قالالرار تعالالوي  الجنيالال  ليتوسالالج  

م ر إلالالى صالالافي االحتياطيالالاج ايجن يالال،  تراجعالالج فالالي نرايالال، ديسالالن ال نالالا المركالال ي  علالالن كمالالا جنيالال مليالالاري 
.مليار دوالر  في نراي، نوفم ر44.513مليار دوالر  مقا   42.550

سفاينانعرب

خالد عثمان  صرح ،عامينوقف استيراد البنزين والسوالر خالل : البترول

امين  مؤكالدا و ارا ال ترو     ن  سيت  وقف استيراد منتجاج ال ترو   خاص، ال ن ين والسوالر خالل  عالممث  

هلالا خالل  مناقشال، عالدد مالنجالا   للتكريالروالمصالري، " ميالدور" ن هناا توسعاج ومشروعاج جديدا   ر ها 

مصر عن متى تتوقف"طل اج اإلحاط،  لجن، الطاق، وال يئ،  مجلس النواب  وردا على سؤا   حد النواب حو  

والشالالركاج عثمالالان  ن االسالالتيراد يالالت  عالالن طريالالل الريئالال، العامالال، لل تالالرو كالالد   و  "؟اسالالتيراد المنتجالالاج ال تروليالال،

لا مملوكال، التا ع، لرا  وال توجد شركاج قطالا  خالات تسالتورد منتجالاج لل تالرو   و ن الشالركاج التالي تقالو   اله
.للريئ، العام، لل ترو  وتا ع، للدول،

 علنج ،أجنبيةالبنك يدرس منح تراخيص جديدة لبنوك : نائب محافظ المركزي

وا ايجن يال،   إن ال نا يدرس إعطا  تراخيت جديالدا لل نال”ال ورص،”لـل ني هل  نائب محافظ ال نا المرك ي 

إمكانيال، مالن  يجالر  فيرالا الحالدين عالنالتىتلا المرا ايولى وتعد  فرو مصر  و فىلتأسيس  نوا تا ع، لرا 

و جافج  ا قاسالسوق وليس فقط فروعا ل نوا  جن ي، كما كان يجر  الحدين فىرخت لتأسيس  نوا جديدا 

ي السالوق هل    ن ال نا المرك ي تلقالي رب الاج خالل  التتالرا السالا ق، مالن  نالوا  جن يال، لالديرا رب ال، للالدخو  فال

.الماجي،المصري ع ر تراخيت جديدا  في ظ  عد  من  تراخيت خل  السنواج 

وزير المالية يعرض تجربة مصر الناجحة لبرنامج اإلصالح باجتماعات 

شالرين لمجموعال، العالمالىاجتماعاج المسار فىالدكتور محمد معيط و ير المالي، يشارا ،مجموعة العشرين

 يان و شار  الحالىيناير 18ت د  اليو  الثلثا  وتستمر حتى والتى" طوكيو"العاصم، اليا اني، فىالمقرر عقده 

لقمال، لالو را  الماليال، تمريالدا لالمالالىو ارا المالي،  ن  من المقرر  ن تكون نتالائ  ومخرجالاج اجتماعالاج المسالار 

ال يان إلى  ن ههه ج ولت القاد يونيو فىمدين، اوساكا اليا اني، فىسيت  عقدها التىالرئاسي، لمجموع، العشرين 

تحالج 2019خالل  عالا  20اجتماعالاج مجموعال، الالـفىإطار تلقى مصر دعوا للمشارك، فىاالجتماعاج تأتى 
.خل  هها العا ايفريقىجو  رئاس، مصر للتحاد فىرئاس، دول، اليا ان  وهلا 

لالما

 علنج   ينايرنهاية السيادىللصندوق األساسىالحكومة تنتهى من النظام 

جالاري مالن نراي، الشالرر الق   ستنتري الحكوم،هال، السعيد و ير التخطيط و المتا ع، و اإلصلح اإلداري  ن / د 

ه رسالمي ا لصندوق مصر السيادي    حين ينترى مجلس الدول، من مراجع، النظالا   تمريالد ا إلقالرارايساسىالنظا  

تمريالد ا خالل  مطلالع الشالرر القالاد السالياد للصالندوق التنتيه من مجلس الو را   علوا على إعلن اس  المدير 

اسالىايستال  االنترالا  مالن النظالا  نال  مالارسواله  يمتد حتالى الجار لعم  الصندوق خل  الر ع ايو  من العا  

صالندوق للايساسىمعلن،  ن النظا  ايخير لصندوق مصر وت  عرج  على مجلس الو را  وحاليا يت  المراجع، 
.الدول،سيصدر خل  هها الشرر  عد اعتماده من مجلس 
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كشتج الدكتورا ،السيادىللصندوق استشارىالحكومة تعتزم تشكيل مجلس 

مصالر الالسالياد السعيد  و يرا التخطاليط والمتا عال، واالصاللح اإلداري   ن الجمعيال، العموميال، للصالندوق هال، 

س    ن المجلالال«المالالا »و يالالرا التخطالاليط لالالـو وجالالحج   و  اجتمالالا  لرالالا فالالىلالال  استشالالار تعتال   اختيالالار مجلالالس 

فالىأديال، مرامال  تفالىالقالراراج المتعلقال،  الصالندوق   مالا يسالاه  فالىسيج  خ را  دوليين ومحليين للستعان،  رال  

.وج تحقيل التنمي، االقتصادي، على  كم  
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لمعديرتفعأنالدولي،للبنكتقريرتوقع%1.9بنسبةاألوسطالشرقنموفيارتفاًعايتوقعالدوليالبنك

تعتبرتوقعاتهلكن،2019عام%1.9مسجًلاطفيف،بشكلإفريقيا،وشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالنمو

عقبإيرانفيحادانكماشومصرالسعوديةفيالمتسارعالنشاطيقابلأنمرجًحاالبلدان،جميعبينمتفاوتة

إلى2019الماليالعامخللمصرفيالنمومعدلبصعودالبنكوتنبأ.عليهااألمريكيةالعقوباتفرض

%5.9نحو2020الماليالعامفيسيسجلأنهمضيفًا،2018الماليالعامخلل%5.5مقابل،5.7%

.2021في%6إلىترتفع

محتملينمرشحينءأسماتلقتاألمريكيةالخزانةوزارةالدولىللبنكرئيًساترامبإيفانكاترشيح:"تايمزفايننشال"

كيمأعلنأنبعدرامبتإيفانكاومستشارتهاألمريكىالرئيسابنةبينهامنالدولىالبنكرئاسةفىكيميونججيملخلفة

الدولى،البنكرئيسترشحاألمريكيةالمتحدةالوالياتأنالمعروفومن.الحالىينايرشهربنهايةمنصبهمناستقالته

عمليةفياعدستسترامبإيفانكاإناألبيضبالبيتمسؤولقالو.الدولىالنقدصندوقمديرأوروبادولترشحبينما

.الدوليالبنكرئيسلمنصبأمريكيامرشحاترامبإدارةاختيار

المال

الفائضارتفعالجماركبياناتعلىبناء2006منذأمريكامعتجاريفائضأعلى2018فيتسجلالصين

ذمنمسجلفائضأعلىيمثلفيماالماضيالعامدوالرمليار323.32إلىالمتحدةالوالياتمعللصينالتجاري

وارتفعت.2017فيدوالر275.81نحوبلغالمتحدةالوالياتمعتجاريافائضاالصينوسجلتوذلك2006

منالوارداتتزدلمحينفيالماضيالعامالمئةفي11.3بنسبةالمتحدةالوالياتإلىالصينصادرات

قطةنالمتحدةالوالياتمعللصينالضخمالتجاريالفائضويمثل.المئةفي0.7بنسبةإالالمتحدةالواليات

.العالمفياقتصادينأكبربينمريرنزاعمحورأنهكماطويلةفترةمنذواشنطنمعخلف

رويترز

تخفيضاتوسطالثلثاءاليومبالمئةواحدمنأكثرالنفطأسعارارتفعتاإلمداداتخفضمعالنفطلسعركبيرصعود

وسجل.قودالوعلىالطلبنمومنقريباينالقداالقتصاديةاآلفاقتدهورلكنوروسياأوبكتقودهاالمعروضفي

.إغلقآخرعنبالمئة1.4يعادلبماسنتا81مرتفعاللبرميلدوالر59.80اآلجلةالعقودفيالخامبرنتمزيج

.بالمئة1.4أوسنتا70بزيادةللبرميلدوالر51.21األميركيالوسيطتكساسغربخاموسجل

رئيسةماىتريزابهتقدمتوالذياألوروبياالتحادمنالخروجاتفاقبأغلبيةيرفضالبريطانيالعموممجلس

ارتفعحيثوالر،الدمقابلبلغهاقدكانالتيالمتدنيةالمستوياتمناالسترلينيالجنيهتعافىالىأدىمماالوزراء،

تهأبرمالذياالتفاقكبيربهامشالبريطانيالبرلمانرفضبعدمادوالر1.28عنيزيدماإلىسنتمنبأكثر

ًااالسترلينيالجنيهوكان.األوروبياالتحادمنللخروجمايتيريزاالوزراءرئيسة قبلبالمئة1.2بنحومنخفضا

0.1إلىخسائرهويقلصبقوةيتعافىأنقبلبالمئة،1.5إلىلتصلوجيزةلفترةخسائرهوتفاقمت.التصويتنتائج

.دوالر1.286عنداليومخللبالمئة
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تكتنفلتىاالضبابيةمنبدعمالذهبارتفعاألمريكيةالفائدةرفعبوقفوآماللالنفصالماياتفاقرفضبدعميصعدالذهب

حينفىاد،االتحعنللنفصالالبريطانيةالوزراءرئيسةاتفاقالمشرعونرفضبعدمااألوروبىاالتحادمنبريطانياخروج

دوالر1292.61إلى%0.3مرتفعاالفوريةالمعاملتفىالذهبسعركان.األمريكيةالفائدةأسعاررفعلوقفالدعواتتزايدت

ارتفعاألخرى،النفيسةالمعادنبينومن.لألوقيةدوالر1292.40إلى%0.3اآلجلةاألمريكيةالعقودفىالذهبوارتفع.لألوقية

دوالر1342.43عندمرتفعاقياسيامستوىالمعدنوبلغ.لألوقيةدوالرا1324إلى%0.5الفوريةالمعاملتفيالبلديوم
.لألوقيةدوالر15.57عندالفضةاستقرتبينمالألوقية،دوالر795.50إلى%0.3البلتينوزاد.الماضىاألسبوع
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، حيث بلغ عددها  2017، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018ارتفاع أعداد السفن العابرة بقناة السويس خالل شهر أكتوبر 
%.6.7سفينة خالل ذات الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت  1552، مقابل 2018سفينة في أكتوبر 1657

عدد السكان ومعدل النمو

الددكتور عمدرو حسدن، مقدرر المجلدس صرح 

عدددد سددكان مصددرتضدداع  القددومي للسددكان، 

كدددددان حيدددددث ، 1960مدددددرات مندددددذ عدددددام 3

ثدددددددددددم وصدددددددددددل نسدددددددددددمة مليدددددددددددون 26.1

، وإلدد  1986مليددون نسددمة عددام 48.1إلدد 

وتضدداع  ،2006نسددمة عددام مليددون 72.8

ليصدل إلد  ، 2018الجاريللمرة الثالثة العام 

لالسدددددتراتيجية ووفقدددددا مليدددددون نسدددددمة،98

، فددددددد ن 2030-2015القوميدددددددة للسدددددددكان 

ي السدنواإلنجدا  المستهد  الوصول بمعددل 

% . 2.4إل  % 3.5من 

عائدات هيئة قناة السويس

احصدددائياتأن ،قنددداة السدددويسأعلندددت هيئدددة 

عائددات قنداة السدويسزيدادة سدجلت المالحة 

لتصل 2018الفترة من يناير إل  أكتوبر في 

مليدار دوالر 4.3مليار دوالر مقابدل 4.8إل  

دة بزيدداالماضددي العددام فددي عددن نفددس الفتددرة 

، %10.3مليددون دوالر بنسددبة 500قدددرها 

فددي مليددار جنيددة 85وهددذا اإليددرادات تعددادل 

مليددار 77.3مقابددل المددذكورة عاليدده الفتددرة 

عددددددام جنيددددددة خددددددالل نفددددددس الفتددددددرة مددددددن 

مليددار جنيدده بنسددبة 7.7قدددرهابزيددادة 2017

عددن 2018، كمدا ارتفعددت فددي أكتددوبر 10%

سدددبتمبر مدددن العدددام ذاتددده بنسدددبة زيدددادة نحدددو

.علي أساس شهري% 7.8


