
مصراوي

إطير  تارعةيو ارة ا ةتثيارتر  اةااةيرا في  السوررمليوون وورر نتتوا  100مساهمون إماراتيون يضخون 

التشيي اترا ةتثيارتر قو ترتييا ت تاتيو إتر ةاقييو اتيوو تيي  ةاتثير تق  تيي  واايو ة تيير ةا ةاة عقييو ةايواا   

تلقيا  وات  افيا ةاتيوا 100عضي  « إناير  ثي   ةاعن ي  ع ي م ةاتنقير»تش اع ةأل نع  ف  قترلا  ةاش قك 

تييرا  تقييا ةاتةاةاييواا   ةارتنقييو ةاتا ييا تلقعيير تييا ارة ا ةار ةتييو عةييو ر  ررةاييا ارة ا ةتثييارتر  اةااةييرا  

0ثناةاةثات ا أل ر  ت  ختس اةااىةاتاةلقو عراتش اع 

ارهرام

 شي  ةااق قي  ةاشيع   أشهر مون العوام الموالي الجواري 7مليار جتيه فائض أولي بالموازتة العامة بأول 24

ةير  اارة ا ةاتراقو ت  شع  فع ةقي  ةاترضي   ا ة يا ت ير ةاتاةرنيو ةا لي  خيعة ةاثيعةو شيعا  ةألاايى تي  ةا

تي  ةانيراج ةاتحلي  ة  تيرا  خيعة ن يس % 4.9ت  ةانراج ةاتحل  ة  تيرا  تقرعية % 4.2ةاترا  ةا ر   إاى 

ا ير    ةاتاةرنو ةاةرتو خعة ةاشعا  ةاثعةو ةألااى ت  ةاةير  ةاتيرا  ةاحققا .ةا ا ا ت  ةاةر  ةاترا  ةاترض 

تلقير  13ت  ةانراج ةاتحل  ة  ترا   تقرعة ت ًرة رااقًر عققتيو % 0.5تلقر   نقه عنثعو 24فرئًضر رااقًر عققتو 

.ت  ةانراج ةاتحل  ة  ترا  خعة ةا ا ا ةاتقر نو% 0.3 نقه عنثعو 

ط تقيوا ارة ا ةااخطيقللوولوةالتخطيط توتمم ور  ممول مون ومياوة الوريول الووائم بولوواز الجهواز انواري 

را اةاتارعةيو اة اليعا ة وة    فيي  إطير  ثلثييلو ةايا ع ةاايي  اةقيو ر تليى تييوة  شيع  تيير س  ضيت  فةراقيي

رر ة وة   اظق يو ةاا قية ةايوةئ  عاحيوةا ةا عي“تخاع  ةااطاق  ةاتؤثث  ا شيو ةاةتية ةارراريو اةات ر يو حياة “

اوا تنقحو ت  غروا اعقم  نرئم ارق ا ةااخطقط  إاى ر  ةاا شو ةاررارو ةثاعوفا ةااالاة إا  تثار وا”الوااو

.واقة تعثط ااثعقة اطعقا اظق و ةاا قة ةاوةئ  عرا عرر ة وة   الوااو

قييو اييو س ةاح اتييو حراقيير إت رنالرريووووراللرومووة تووورط ربووط الاائوووو ملوود أوواز الوووين بالتضووخم أو سووعر 

ات  ير  ايو  ةاعنيك ةةا  قيوا  إالوة  ثنوةا تحلقو تا ق ا ةاةرئو ت  خعة  عطعر عتةيوة ةااضيخ  را عثية  

و  ح ات  ةاتال    اذاك ثةقر ااقلقص رتعرء خوتو ةاوق  ةاةر  تلى ةاتاةرنو ةاةرتو الوااو  افا تر تراه تال

الي  قو تيا او س ةاح اتو ف  ةااتا ذةاه ةاةاوا ت ووة إاى إاليوة  ةاثينوةا ةا تر  نا ع ةقر فقا ةاتثاا  

رشيع  حيرة خ يل ةات  ير  رثيةر  ةا رئيوا 3آاقو ااضت  ةاثترا عرثا وةو تقتاعر تنيو ةتثياحقرخ خيعة راة 

.خعة الك ةا ا ا

ةثات  ةنخ رل ثة  ةاوات  ةألتق    ف  تال يقترب16ولاجز الـ.. في مصر" ر يتوقف"تراجع الوورر 

عيوء رثيرعقا اتنيو 7ةاشيعق ا  ا يا ةاا ة يا ةايذ  عيور تعية نحيا " ةاا تو ةاخض ةء"اقثات  ةاة ل ةاتااةالة 

نظ قيرا   ااعنيى آخي ا "ا ة يا تؤتيا"ةاا ة ا ف  عوةقو فع ةق  ةاترض  احوث ت ةتعا  ااثرئة إتع  ت  

" نعي  ثيةقو"رخ   ت  ناتقو اح   ةاعنك ةات  ر  ةاتال   ف  ةألثةر   عقو ر  ةثات ة  ةاا ة يا  يرء عتررعيو 

0التال قق 

سراي تيوز مربية

2019مارس 15

2019مارط21الخميط ( 38)موو 

المال 

2019مارس 17

2019مارس 18

2019مارس 19مرب فايتاتط

2019مارس 20

اليوم السابع

في  رظعي ا ةاح اتيو سوتواز10ارستثماراز وتوسعاز الشرراز تقوو مصر لتلقيق أفضل معول تمو متذ 

ًاة علي  نالي  تير   ةايذ  اقيوتا عيه الع اتير  تيؤخ ة إ  ةتتااليرو ةاتالي   شيعو نتيفي  اق ق  تارعةو ةألوةء 

ثناةا  اق اخ 10  ا ا ةألفضة تنذ ر ر  ت  2018/2019  خعة ةانال  ةألاة ت  ةاةر  ةاترا  5.4%

إلاليعحرا ةااق قي  إايى ر   يذة ةانتيا احقيا ناق يو ااا يا . ةألثاةخ ةانرشئو اةاواة ةانرتقوف  تةوتا ةانتا 

.ةتتاالروقو ةاا  ن ذاعر ةاح اتو خعة ةا ا ا ةاترضقو

2019مارس 16



إنيالصينالوزراءرئيسصرحمعقولنطاقعنيهبطاالقتصاديالنموتدعلنالصين:الوزراءرئيس

وخالل.عقولمنطاقعنيخرجاالقتصاديالنموتدعلنبكينلكنإضافيةنزوليةضغوطايواجهبالدهاقتصاد

بالمئة6.6بلغذيالالصينياالقتصادنموإنالصحفيينأبلغللبرلمانالسنوياالجتماعختامفيصحفيمؤتمر

هذابالمئة6.5الى6مننطاقفياإلجماليالمحليالناتجفينمواالصينوتستهدف.بصعوبةتحقق2018في

.العام

رويترز

فيأوبكمهمةإنالسعوديةصرحت2019نهايةحتىالنفطتخفيضاتلتمديدتحتاجأوبكبأنتلمحالسعودية

العقوباترغمعترتفالعالميةالمخزوناتفيهتزالالالذيالوقتفيبعدتكتمللمالنفطسوقإلىالتوازنإعادة

خفضإنأيضاأوبك،معالنفطإنتاجتخفضالتيروسيا،وذكرت.وفنزويالإيرانعلىالقاسيةاألمريكية

األشهريفكثيراالنفطيةصادراتهاالمتحدةالوالياتوزادت.يونيوحتىاألقلعلىمستمراسيظلاإلمدادات

.العالميةاألسواقإلىشحناتهمالتقليصوإيرانفنزويالعلىعقوباتفرضتبينمااألخيرة،

وليةالدالضرائبأنالتهربتنامىبسببعالمياهتماممحلالدوليةالضرائب:االقتصاديالتعاونمنظمة

تنامىعموذلكوفرنسا،وروسيااألمريكيةالمتحدةالوالياترؤساءبينخاصةالحكومات،اهتماممحلأصبحت

للهروبريبيةالضالمالذاتدولإلىتلجأأصبحتالتيالجنسياتمتعددةالشركاتبينالضريبيالتهربظاهرة

سوداءقوائموإصداراألرباح،ونقلالضريبيالوعاءتآكلمنللحدالدولياالتفاقوتم.الضرائبسدادمن

سويسراأهمهاتفاقيةاالإلىالدولمنكبيرعددانضمامعليهاترتبالشفافية،معاييربتطبيقتلتزمالالتىللدول

.بهابنكيةحساباتفتحعلىالكبرىوالشركاتاألثرياءجانبمنكبيراإقباالتشهدالتى

إلى%0.3بنحوأبريلتسليمللذهباآلجلةالعقودسعرانخفضاألمريكيالدوالرقوةمعالذهبأسعارهبوط
دوالر1303عند%0.3بنسبةاألصفرالمعدنالفوريالتسليمسعرتراجعكما.لألوقيةدوالر1302.50

إلى%0.2بنحورئيسيةعمالت6أمامالعملةأداءيقيسالذيالرئيسيالدوالرمؤشرارتفع.لألوقية
قرارهيعلنلاليوممنالحقوقتفيالفيدرالياالحتياطيبنكاجتماعانتهاءالمستثمرونويترقب.96.529

.تغييردونالحاليةمستوياتهانفسعندعليهايبقيأنتوقعاتوسطالفائدةمعدلبشأن

مباشر

شبكةأجرتهالذيالمسحوأظهروالمقبلالحاليالعامينخاللاألمريكياالقتصادبتباطؤتوقعات
مقارنة2019عامخالل%2.3بنحوينموقدالمتحدةبالوالياتاإلجماليالمحليالناتجأن،"سي.بي.إن.سي"

خالل%2.9بنحونماقداألمريكياالقتصادوكان.%2.4عندالماضيينايرفيالسابقالمسحتوقعاتمع
األمريكياالقتصاديالنموتباطؤالمسحيتوقعكما.2018مناألخيرالربعفي%3.1وبنسبةالماضي،العام
ياساتوسالعالميالنمو،تباطؤاألمريكياالقتصادتواجهالتيالتهديداتوأكبر.المقبلالعامفي%2أدنى

.التواليعلىوالثانيةاألولىالمرتبةفيجاءاحيثالتجاريةالحمائية

مباشر
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المعارك التجاريةة أن كشفت دراسة 2018مليار دوالر في 7معارك ترامب التجارية كلفت االقتصاد األمريكي 

وصةرح .2018مليار دوالر في فاقد للناتج المحلي اإلجمالي في 7.8كلفت االقتصاد األمريكي ترامب للرئيس 

واردات مةن مؤلفو الدراسة إنهم قاموا بتحليل التأثير القصير األجل لإلجراءات التي اتخذها ترامب ووجدوا أن ال

ووجدوا .في المئة11بالمئة بينما تراجعت الصادرات األمريكية المستهدفة 31.5الدول المستهدفة هبطت بنسبة 

.مليار دوالر68.8أيضا أن مجمل الخسائر السنوية للمستهلكين والمنتجين من ارتفاع تكاليف الواردات بلغ 

2019مارس 17عرب فايناس 

رويترز
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منءللعمالالممنوحةاالئتمانيةالتسهيالت

البنوك

وفقاااا لبياناااات البناااك المرعااا    ارت عااات

ة أرصااادل التساااهيالت االئتمانياااة الممنوحااا

2018للعمالء من البناوك بنهاياة ديسامبر

ها تريليون جنيا  ب ياادل رادر1.815لنحو 

خاااال  % 11.3ملياااار جنيااا  بمعاااد  185

2018( ديسااااامبر: يولياااااو)ال تاااارل مااااان 

 وارت عااااات يجماااااال  التساااااهيالت 2019/

لنحاااااو االئتمانياااااة الممنوحاااااة للحعوماااااة 

  2018جنياا  بنهايااة ديساامبرمليااار 571

ة  مليار جني  بالعملة المحلي227.5منها 

.مليار جني  بالعمالت األجنبية343.1

المصر للجني العائدأسعارتطور

راااررت لجناااة السياساااة النقديااا ة للبناااك

المرع   المصار   فا  اجتماعها ا يا و  

خ ااك عاا  ماان سااعر 2019فبراياار 14

عائاااد اايااادار وااراااراك لليلاااة واحااادل 

رعا   وسعر العملياة الرئيساية للبناك الم

نقطاااة أسااااس ليصااا  يلااا  100بوارااا  

% 16.25و% 16.75و% 15.75

الترتياااو  وخ اااك ساااعر االئتماااانعلااا  

نقطاة أسااس ليصا  100والخص  بوار  

%.16.25يل  
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(محل  وخارج )ارت ار اجمال  خدمة الدين الحعوم  
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اجمال  خدمة الدين الداخل 

اجمال  خدمة الدين الخارج 
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للحعومة لغير الحعومة اجمال  ارصدل التسهيالت االئتمانية

نصف سنو 


