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أكدد الدكدد ك هويلاهبدد دلروكددوالو ددبنلهةدد يلدك مةبددزلدكة دد  دةزلردده دويل2030عضضا  % 5خفضضا الالالضضى  لضض  

زلدك مةبدزلخ ةدفديلدكم هيلدكهطمبزلةهللدكعةللدكال د لفيلخالللةشووك هولدإل دويلدك خطبطلهدكة ورعزلهدإلصالحل

 خطدبطل مظةهوله دويلدكقهىلدكعوةلزلةةثلزلكه دويلدكهدك يل،ل«أا دفلةش وكزلكةمظةزلدكعةللدك هكبز»دكة   دةزل

د د ه فالخضد ل2030وؤبدزلةصدولفديلهدكة ورعزلهدإلصالحلدإل دويلأنلدألا دفلدكخوصزلروك شغبللهدكعةوكزل

رةلدهللادو ل%ل5ثد لإكد ل2020رةلدهللادو ل%ل10،لهإكد ل2015مهوبدزلادو لفديل%ل12.8ةع للدكرطوكدزلةدنل

2030.

األهرا 

وبزلدكةم جدزل  خللدكشدوكوالدكةصداإلنتاجارتفاع األسعار العالميى يمنح شركات السكر ميزة تنافسيى مع ادايى 

نلوكده ل دو ،لدكدىىلاومدالفبد لةددكةوضدي،لرق ودال موف بزلجب ي،لةقوومدزلروكةه د لدكةوكيلكل كولةه  لدك  هب ل

 بود لطدنلة دنلكوةدل،لو دبنلشدوكزلدكمهرووبدزلكل دكو،لإنل كلضدزلد دهصدوحلدكعوكةبزة اهةزلروو ضوعلدأل عوول

صدلل كل جوولركةبوالجمب لكطنلدك كولدكةةل لام لربع ل7500جمب ،لةقوومزلةعل8000دك كولةوكبًول صللإك ل

.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللآالفلطنل5إك ل

أل درهعل روبمدالدكضو د يلالد لأ هدالدكد بنلدكةكدهةيلخداللل عدوةالالدالحكضام تااين الفائدة علض  دداات الضدين 

وبقددزلدكةوضددي،ل  دةمددولةددعلةةددوهالالدكرمددهتلهدكةؤ  ددوالدكةوكبددزلدكةخ لضددز،لك بددو يلدكعو دد لاقدد لردد  ل طربدد لط

9ه6ه3 د لدكعو  لال لأىهنلدكخ دمدزلأجدلل.لاىدلدكمشوطف دكةعوكجزلدكج ب يلكضود  لإبود د هولةنلدال  ثةوول

أادهد ،ل7أشهو،لفبةول ودجعلال لدألىهنلألجللاو ،لةولدمطر لالد لدك دم دالك صدع لدكضو د يلالد لدكطدوحلأجدلل

.أاهد 3ه  ودجعلال ل

صددوحلةصدد ولةكددهةي،لإنلةصددبلزلرومددوة لم ضضر ديضضن تا ضضي ح ضضيلى ارنضضاما اللراحضضات الحكاميضضى فضض  

 د ةقوالدكطوهةوالدكةكهةبزل   ه علربنلدكخ دمزلدكعوةزلكل هكزلهدكة دواةبنله د د لدكد بهن،لكبشدةلل د د لدكة

. ثةوولدكقهةيدكة أخويلكشوكوالدككهورو لهدكةبوهلهدكر وهل،لروإلضوفزلإك لدك بهنلدكة  ةقزلكصوكحلرمتلدال 

ه بولهأضوفلدكةص و،لأمد ل دبجويل كلبدفلكجمدزلثالثبدزل  دأكفلةدنله ود لدكةوكبدزلهمطدوعلدألاةدوللدكعدو لهدكد

0الم ورودب دكةخ ص،لر ة ب لدك ه بعلدك مب لكعو  دالدكروموة ،لهفقول

كورب دول همعدالةؤ  دزلالمقاضلاال تمضاع ف  % 0.5سعر الفائدة المركزي تتاقع خفا  يكاناميكسكاايتال

دكةوك يل لدكرمتلدكروبطومبزلكألرةوثلهدك ود والدالم صو بزلرة  لربونل قوبولكلةؤ  ز،لأنلبخضإبكهمهةبكن

مهوبددزلدكشددهولفدديل،لهدكةقددوول%(0.5)مقطددزلأ ددونل50أ ددعوولدكضو دد يلخددالللدالج ةددوعلدكةقرددللرمةددهلدكةصددوي،ل

0مر دألجدكةؤ  ز،ل همعو هو،لال لأ ونلد  ةودول ة نلدك  فقوالدكمق بزلةنلوأنلدكةوللهرمال.دكةوكيل
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م رااى

وبةوالأالمداللةصدو ولةصدوفبز،لفديل صدالعضا المركزي يخالب الانضا  افضتح حسضااات تضافير م انضا لضال 

هفبولكلعةدال لكةصودهي،لإنلدكرمتلدكةوك يلأو لل علبةوالةك هرزلكلرمدهتلدكخةدبنلدكةوضديلرضد حلة دوروال د

 ةضبد لدكج  لةجومًول هنلةصووبفلإ دوبز،لهإص دولةةوفظلإكك وهمبزلال لة دولدكعو ،لةنلخالللا يلفعوكبوالك

كةوكد يلدكةصدو ولإكد لأنلدكرمدتلدهأشووالدكو ةيأكرولا  لةنلف والدكةج ةعلكل عوةللةعلدكقطوعلدكةصوفيل

وبدزلرشدكللأه دعلةدعلدكةدهدطمبنلخدوورلدكضدوهعلالد لة د هىلةةوفظدوالهةد نلدكجةههوك هدجد لر ةحلكلرمدهتل

0روكض ويلدكةقرلزل
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ألدنىيهبطواليوروبريكستمفاوضاتتعثرمعالدوالرأمامأسابيع7فيخسارةأكبريسجلاالسترليني

أمامأسابيعسبعةفيخسارةأكبراالسترلينيالجنيهسجلاألمريكيالدوالرأمام2017يونيومنذمستوى

.مأزقإلىتوصلبريكستمفاوضاتإناألوروبياالتحادوفيبريطانيةمصادرقالتأنبعداألمريكيةالعملة

األوروبيالمركزيالبنكأرجأأنبعداألمريكيالدوالرأمام2017يونيومنذمستوىأدنىإلىاليورووهبط

جديدةجولةوأطلقتقدير،أقربعلى2020عامإلىالعالميةالماليةاألزمةبعدالفائدةألسعارزيادةأولتوقيت

.البنوكإلىالرخيصةالقروضمن

رويترز

مستوىنىأدإلىالنحاسأسعارهبطتالصينمنضعيفةتجاريةبياناتبفعلتهبطالصناعيةالمعادنأسعار

منرغمالعلىاالقتصادتباطؤإلىاألحمر،للمعدنمستهلكأكبرالصين،منتجاريةبياناتأشارتأنبعد

عقودأنهتو.الصناعيةالمعادنعلىللطلبالتوقعاتعلىبظاللهألقىماوهومؤخرااتخذتهاتحفيزيةإجراءات

بالمئة0.4منخفضةأيضااأللومنيومعقودأغلقت.للطندوالرا6395إلىبالمئة0.4منخفضةالقياسيةالنحاس

عقودوتراجعتللطندوالرا2711إلىبالمئة0.9الزنكعقودهبطتحينفيللطندوالرا1872إلى

دوالرا13090إلىبالمئة1.1منخفضةالنيكلعقودوأغلقت.للطندوالرا2091إلىبالمئة0.7الرصاص

.للطندوالرا21375إلىبالمئة0.5القصديرعقودنزلتبينماللطن

اريمستشمجموعةباسممتحدثقالالصينيةوالطريقالحزامخطةدعملعدمإيطاليايدعوأمريكيمسؤول

التحتيةبنيةللالصينية“والطريقالحزام”خطةتدعمأالاإليطاليةالحكومةعلىإنالقوميلألمناألبيضالبيت

فيلصينياالرئيسمعاتفاقايوقعقدإنهاإليطاليالوزراءرئيسوقال.“للتباهيمشروع”بأنهاإياهاواصفا

مهمفحليانضماماحتمالبشأنقلقةالمتحدةالوالياتأنعنتقاريرمنالرغمعلىالشهر،هذامنالحقوقت

األوسطوالشرقآسياووسطشرقبجنوبوبرابحراالصينربطإلىوالطريقالحزامخطةوتهدف.للمشروع

.القديمالحريرطريقمساراتعلىتحتيةبنيةشبكةعبروأفريقياوأوروبا

االقتصادبمستقبلالخاصةالتوقعاتعلىالتشاؤمخيم"أسوأ"والقادم.."اإلنعاش"يدخلالعالمياالقتصاد
ذكرتماسبحالجمعة،األميركية،الوظائفوتقريرالصينيةالتجارةبحجمالمتعلقةاألرقامظهوربعدالعالمي
شهرفيالعملبسوقالتحقوامنعددأناألميركيةالوظائفتقريروأظهر.البريطانية"تلغراف"صحيفة

ويأتي.وظيفةألف160حواليالبالغالتوقعاتبحجممقارنةشخص،ألف20يتجاوزلمالماضيفبراير
المتحدة،لوالياتاإلىالصينيةالشحناتبحركةكبيرانخفاضأعقابفيبفبرايرالوظائففيالحاداالنخفاض

."تجاريركود"بأنهاوصفتالتي

نيوز عربية سكاى

اإلبقاءويوميابرميلماليينالسبعةدونلماأبريلفيالخامصادراتلخفضتخططالمملكةسعوديمسؤول
ودعمضالمعروتخمةلتصريفالسعوديةسعيمعوذلكيوميا،برميلماليينعشرةمنأقلعندإنتاجهاعلى

قبلأوبكتقودهاالتياإلنتاجتخفيضاتإنهاءتاستبعدبتصريحاتمدعومةالنفطأسعاروارتفعت.النفطأسعار
األمريكيطالوسيتكساسغربلخاماآلجلةالعقودوسجلت.األمريكيةالحفرأنشطةتراجعأظهروتقريريونيو

اآلجلةالعقودوزادت.السابقاإلغالقسعرعنبالمئة0.5يعادلبماسنتا30مرتفعةللبرميلدوالر56.36
.للبرميلدوالر65.02إلىبالمئة0.4يوازيبماسنتا28برنتلخام
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ر والي ات دول االتحاد األوروبي عش أضافت االتحاد األوروبي بصدد توسيع قائمة سوداء للمالذات الضريبية

زيد ع دد قضائية إلى مسودة قائمة سوداء للمالذات الضريبية، من بينها برم ودا ودول ة اإلم ارات، ف ي تح رك س ي

ذات الض ريبية وتُضاف الواليات القضائية إلى القائمة السوداء للم ال. الدول المدرجة على القائمة إلى ثالثة أمثال

ج ال أم ام إذا كان هناك أوجه قصور في قواعد الضرائب بتلك الواليات القضائية ق د يك ون م ن ش أنها إفس ا  الم

. وتُحذف الواليات القضائية من القائمة إذا التزمت بإجراء إصالحات. التهرب الضريبي

2019مارس 6عرب فايناس 
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الشهريالنموومعدلالسكانتعداد
حالة  مةةن افرت ةام المسةةتمر يشةهد ا عةةدد 

مبر السكان في مصر، حيث سةلل فةي نةوف

مليةةون نسةةم  بالةةداخل، 98نحةةو 2018

  وذلةةةح بحسةةةع السةةةاع  السةةةكاني ، التابعةةة

ا لللهةةاا المركةةاي للتعباةة  وا حصةةا ، كمةة

ي سلل عدد سكان مصر فةي الدييةة  الولة

ارت اعةةةا لديةةةدا ، 2019مةةةن العةةةاي اللديةةةد 

حيةةةث وصةةةل  لمةةةالي عةةةدد السةةةكان  لةةة  

وبلةةةع تعةةةداد سةةةكان مليةةةون نسةةةم  98.8

.نسم مليون 9.79محافظ  الةا رة 

البطال معدل
أعلةةةةن اللهةةةةاا المركةةةةاي للتعباةةةة  العامةةةة  

وا حصةةةا ، ترالةةة  معةةةدل البطالةةة  خةةة ل 

ال تةرة مةن "2018الربة  الرابة  مةن عةاي 

، مةابل %8.9، مسل   "ديسمبر–أكتوبر 

خةةةةة ل الربةةةةة  السةةةةةاب  مباشةةةةةرة، % 10

، فةةي حةةين ترالةة  %1.1بانخ ةةاق يةةدر  

مةارنةة  بةةالرب  الممانةةل مةةن % 2.4بنسةةب  

والةةةذج سةةةلل معةةةدل البطالةةة  2017عةةةاي 

%.11.3خ له 

السويسيناة يا عاادات
اة  كشف تةرير عن اللهةاا المركةاي للتعب

ل وا حصا ، أن  يرادات يناة السويس خ 

ا ، بلغت مة"ديسمبر –يناير "2018عاي 

لنيةه، وسةلل أكتةوبرمليار 101.5يعادل 

أكنةةةر الشةةةهر ارت اعةةةا  فةةةي ييمةةة 2018

مليةارات لنيةه، فةي 9 يرادات الةنةاة بنحةو 

حةةةةةةةةةةين سةةةةةةةةةةللت ا يةةةةةةةةةةرادات خةةةةةةةةةة ل 

. لنيهمليار 8.4نحو 2018ديسمبر
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