
بوابة االهرام

من األرباح لصندوق ربط % 1قانون البنوك يخصص : المركزيالبنك 

٪ مرن 1أن مشررع  ارونعن البنرعك الددترد  ترمن   صرت المركزي المصري أكد البنك ؛ البنكيةالشبكات 

نتر  ال ت تر  إلر    رعتر البعت رد  ،البنرعك عبعتر ووت شربكأربوح البنعك سنعتو لصندعق تعمل علر  ربر  

متروف  البنرك أكرد أتمرن تسرتن عكترلكمو. القعميبمو تععد بولنفع عل  االا صود المصرفي المش رك  للد وز 

اسر  علر  عدرعد درالددترد لإلعرالن عرن مشررع  ارونعن البنرعك الصرتفي المرت مر في كلم ه  الل المركزي

فري رصر  فال مر  سربل بسرت    ترمن اصرتو  ل رعفتر لم تردي اععوار شومل  بول عوعن مع المدلس القعمي 

0المودت معاكب  ال تعل الرامي في ال عومالت 

اليوم السابع

أن المولتر أكرد عزترر ، القياديةةنتبنى آليات عمليةة لتمكةين الكءةا ات الشةابة مةن شةوا المواقةع ": المالية"

ترردة إدارة ال رري  تررر  علرر   نفتررة و عزارة المولترر  مررن  ررالل عاالسرر را تدي المل قترروت الدعرترر  لل   ررت  

ااداء الم مترز عبرر مردارات مب كررة عأفكرور  ال ار عل  الشبو  وص  العوملتن  س  د   تفتز المشرععوت 

 تسرتر فري ع ع تر  ال كنعلعدترو التدت ر  ، الرعزارةع تسرتن مسر عخ  ردموت ، العمرل ُسر   فري رفرع كفروءة 

فري إتمونرو به متر  االسر  مور ؛ ععتردا  وعتمون الدعدة الشومل  بم  ل  ا وعوت الرعزارة ، علت والتصعل 

.عرعوت  الكفوءات الشوب  النوب  البشرت  القدرات 

، اغو بةو وجامعةة شةيك« ساويرس للتنمية االجتماعية»للقيادات بين التنءيذي إطالق برنامج إدارة األعماا 

عرروعن مررع للقتررودات بول ال نفتررةي أ لقررت عزارة ال   ررت  عالم وبعرر  عاعصررالح اعداري برنررومع إدارة ااعمررول 

الدعنر ، دتن  بمع ةلك متسس  سوعترس لل نمت  االد موعت  عدومع  شتكوغع بعث بولعالتوت الم تدة اامرتكت  

وبعرر   ولرر  السررعتد عزترررة ال   ررت  عالم عأشررورت .عالررةي تُعررد ااعل مررن نععرره فرري إدارة ااعمررول ال نفتررةي 

نمعةًدرو عاعصالح اعداري، إل  أن الشراك  بتن عزارة ال   ت  عمتسسر  سروعترس لل نمتر  االد موعتر   عرد

0عال و مم وًزا بتن الق وعتن العو  

صرررح  دك ررعر أشررر  الربتعرري ،2019بنكايةةة الكةةويزمليةةار دوالر مجةةم صةةادرات مسةةتكد  ألمريكةةا عبةةر 

” الكعتزبعزارة الصنوع  عال دورة، إن مصر  س  د  ملتور دعالر صودرات امرتكو عبرالكعتزرئتس عتدة 

عأعتح .مقورن  بولعو  الموتي% 15 الل العو  الدوري بنسب  زتودة  قدر بنتع ” المنو ق الصنوعت  المت ل 

2019تعلترع -ملترعن دعالر  رالل الف ررة تنروتر586.8ل صرل إلر  % 14.3أنه  ر   تقترق صرودرات بنسرب  

عتصرل عردد المتوف روت المدردر  ترمن ا فواتر  20180ملتعن دعالر في الف رة الممو ل  مرن 513.2مقوبل 

0سعت متوف   عل  رأس   القو رة الكبرخ عاعسكندرت  عبولصعتد المنتو عبني 11الكعتز 

االقتصاديالقاهرة أمرزت تقدًما كبيًرا فى تمقيق االستقرار : روبير بو جودة 

 قردًمو أتررزالمصرري مصرر، إن االا صرود الردعلي فري صرح  رعبتر بع دعدة، مدتر عملتروت البنرك ،الكلى

؛ 2019السن  المولت  في 5.6%اعدمولي التقتقي  تقتق االس قرار؛ إة بلغ معدل نمع النو ع المتل  في كبتًرا 

عتوت مرتتر  ن تدر  مسر فري كمو  ش د ن وئع  نفتة المعازن   تسنًو بوعتوف  إل  أن االت تو توت اادنبتر   عرد 

. تسن التسوبوت ال وردت 

الماا 
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صدى البلد  صندوق النقد الدولي يشيد بقرار خءض بعض أسعار المنتجات البترولية في 

 وت أشررود سررعبتر الل  بتررر صررندعق النقررد الرردعل ، عالمسررئعل عررن ال عرروعن االا صررودي مررع السررل، مصةةر 

دروت الب رعلتر  لدن  ال سعتر ال لقوئي الةي أُعلن عنه ، عالةي أار ب فر  أسرعور بعر  المن بقرار المصرت 

عان فررو  سررعر الرردعالر أمررو  الدنترره ، العررولميبولسررعق المصرررت  فرري تررعء ان فررو  سررعر برمتررل برنررت 

افق عت سق مع  عدتل سعر بتع بع  المن دوت الب رعلت  ف  السعق المصرت  ت عأن الل عأتو  .المصري

دتل سرعر بترع بعر  تترث  سرمح  لرك اةلتر  ب عرالموتري   بتق آلت  ال سعتر ال لقوئي المعلن عن و فري تعلترع 

 عخ سرعري تط ري المن دوت الب رعلت  ار فوًعو عان فوًتو بشكل ربع سنعي، عبشركل تسرمح التفرو  علر  مسر

.السعق المصرت في  كلف  إ وت  عبتع  لك المن دوت الب رعلت  

2019أكتوبر 4



2019أكتوبر 10الخميس ( 65)عدد 

الخسائرةمواصلاالثنيناليومالنفطأسعارهبطتالعالمياالقتصادبشأنالتشاؤممنجووسطالنفطأسعارهبوط
علىالطلبنموعلىالعالمياالقتصاديالتباطؤيؤثرأنمنالتجارتخوفمعالماضياألسبوعبهالحقتالتيالكبيرة
هذاتجرييالتالمحادثاتفيتقدمإحرازعلىانتعاشحدوثأمالفيهيعلقونالذيالوقتفيالمستقبل،فيالنفط

برنتمزيجاملخاآلجلةالتعاقداتأسعاروتراجعت.والصينالمتحدةالوالياتبينالتجاريةالحربإنهاءبشأناألسبوع
يطالوستكساسغربخامتراجعحينفيغرينتشبتوقيت01:47الساعةبحلولللبرميلدوالر58,13إلىسنتا24

.للبرميلدوالر52,69إلىسنتا12األميركي
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السلعإلنتاجالعمالقة"يونيليفر"شركةتعهدتالنصفإلىالجديدالبالستيكاستخدامبخفضتتعهدالعمالقة"يونيليفر"
طريقعنكوذلالمقبلة،الخمسالسنواتخاللالنصفإلىتستخدمهاالتيالبالستيككمياتبخفضاالستهالكية،

التعبئةادةإلعقابلةموادالعتمادإضافةللبالستيكالبديلةالموادواستخدامالتدوير،إلعادةالقابلةالمواداستخدام
ستبدأإنهاة،المنزليوالرعايةالصحيةوالعنايةالغذائيةالموادإنتاجمجالفيالرائدةالشركةوقالت.(مثالاًالزجاجات)

بريطانية،ـولنديةهشركةوهي،"يونيليفر".تدويرهاالمعادالبالستيكيةللمواداستخدامهاتسريعخاللمنهدفهابتحقيق
اًتستخدم المعادادالمومنبدالاًالخامالموادباستخدامإنتاجهيتمالذيالبكرالبالستيكمنطنألف700منأكثرسنويا
.2025العامبحلولالنصفإلىالبكرللبالستيكاستخدامهاينخفضأنالشركةوتتوقعتدويرها،

RT news
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شراطًقطراعًأظهررًتقريررًاقتصراديًنشررًيرومًاالثنرينًاسرتمرارًانكمراشًناستمرار تراجع نشاط قطاع السيارات في العالم 
اراتًلالستشرر"ًإسًماركيررت.إتررش.آي"تقريرررًمؤسسررةًوبحسرربً.السررياراتًومكوناتهرراًفرريًالعررالمًخرراللًالشررهرًالماضرري

نقطةًللشهرًالعاشررًعلرىًالتروالي،50ًاالقتصاديةًسجلًمؤشرًمديريًمشترياتًقطاعًالسياراتًفيًالعالمًقراءةًأقلًمنً
ظيرفًالمؤشررًالفرعريًللتووتراجرعً.للقطراعنقطةًإلىًانكمراشًالنشراطًاالقتصرادي50ًحيثًتشيرًقراءةًالمؤشرًأقلًمنً

.2009أكتوبرًلهًمنذًبدءًإصدارًالتقريرًفيًةًوتيرالماضيًبأعلىًغسطسًأفيًالقطاعًخاللً

حواليمنذمرةألولدوالريةسنداتبيعإيطالياتعتزمسنوات10منذمرةألولدوالريةسنداتطرحتعتزمإيطاليا
عنلألنباءبلومبرجوكالةونقلت.اإليطاليةالحكوميالدينأدواتإلىالمستثمرينمنالمزيدجذببهدفسنين،عشر
سيتمالذيالطرحمليةعستديرالتيالبنوكاختيارتمإنهاإللكترونيالبريدعبربيانفيالقولاإليطاليةاالقتصادوزارة
ورجانمبي.جيه"و"سي.بي.إس.إتش"و"باركليز"هيالطرحستديرالتيالبنوكأنإلىمشيرةشرائح،عدةعبر
خالليوروالمنطقةدولسنداتبينأداءاألفضلهياإليطاليةالسنداتفإناالقتصاديةالمؤشراتوبحسب."تشيس
.سنويا%14إلىوصلبعائدالحاليالعام

أساسيةعملةكاليوروباعتمادروسيا،فيخامشركةأكبر،"نفطروس"بدأتالدوالرعنتتخلىروسيةنفطشركةأكبر
روس"نعصدرتوثائقعن"رويترز"وكالةونقلت.الدوالراألمريكيةالعملةعنبدالالجديدة،التصديرعقودفي
الخامطالنفتوريداتمقابلدفعكعملةاليوروباعتماد"نفطروس"بدأتالماضيسبتمبرمناعتباراأنه،"نفط

بالفعلترينالمشإخطاروتمالجديدة،العقودجميعفياليوروإلىباالنتقالمؤخراالروسيةالشركةقامتوقد.ومنتجاته
وفقايوميا،برميلمليون2,4نحومبيعاتهاتبلغحيثروسيا،فينفطشركةأكبر،"نفطروس"وتعتبر.التغييربهذا

تقومإلطاراهذاوفيالدوالر،علىاعتمادهاتقليصعلىالماضيينالعامينخاللروسياوتعمل."رويترز"لتقديرات
وقامتواشنطن،هجهاتنتالتيالعقوباتسياسةبسببوذلكالدولية،احتياطياتهافياألمريكيةالعملةنصيببتقليص
.الدوالرحسابعلىواليوروواليوانالذهبحصةبزيادةموسكو

من1كان،فقطسنواتبضعمنذهناكمصانعهاآخروتغلق..للهواتفالصينيةالسوقفيبهزيمتهاتقرسامسونغ
لشركةاأعلنتإذ.الوقتذلكمنذاألحوالتغيرتولكن.سامسونغشركةصنعمنالصينفيتباعهواتف5كلبين

بعدلجنوبية،اهويتشومدينةفيالواقعالصين،فيللهواتفمصانعهاآخربإغالققرارهاعنالذكيةللهواتفالمصنعة
الماضي،ألسبوعاالشركةنشرتهبيانفي.العمالةتكاليفوارتفاعالشاسعةالصينيةالسوقفيالشركةأرباحانهيار
إلىليكترونيكسإسامسونغشركةتوصلتلدينا،اإلنتاجمنشآتفيالكفاءةلتعزيزالمستمرةالجهودإطارفي"إنهقالت
أخرى،تفاصيلأيعنالجنوبيةالكوريةالشركةتعلنولم."هويتشوإليكترونيكسسامسونغعملياتلوقفصعبقرار
.المصنعفييعملونالذينالموظفينوعددعملياتها،إغالقتاريخذلكفيبما
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عجز الميزان التجاري

مليضضار 4.33مليضضار دو ر مبابضض  3.38ليبلضض  2019يونيضضوالعجضضز  ضضم الميضضزان التجضضاري خضض   انخفضض  

أهض  أسضبات تراجضل العجضز  ضم الميضزان ، ومضن %21.9بلغض  ، بنسبة انخفا  2018يونيودو ر خ   

مبابض  2019مليار دو ر خض   يونيضو 2.30، إذ بلغ  %4.3التجاري، ارتفاع قيمة الصادرا  بنسبة 

: مهضامليار دو ر للشهر ذاته من العا  السضاب،، بسضبت ارتفضاع أسضعار بعض  السضلل المصضدر  وأه2.20

بنسضضضضبة الفواكضضضضه الةازجضضضضة ، %20.2بنسضضضضبة البتضضضضرو  الخضضضضا  ، %86.0منتجضضضضا  البتضضضضرو  بنسضضضضبة "

%.12.3بنسبة الم بس الجاهز  ، 115.3%

عجز ميزان المعام   الجارية

أشضار  البيانضا  الصضادر  عضن البنضر المركضزي المصضري، تزضاعز عجضز ميضزان المعضام   الجاريضة خضض  

مليضار دو ر  ضم الفتضر  1.93مليار دو ر مباب  3.75ليسج  18/2019الربل الثالث من العا  المالم 

جضز المماثلة من العا  الساب، عليه، ويرجل تزاعز العجضز إلضز زيضاد   جض  الضواردا  ليضر النفةيضة مضل ع

مليار دو ر  م التسضعة أشضهر الولضز مضن العضا  7.6ليسج  % 38 م تجار  النفة، وارتفل العجز بنسبة 

، ويرجضضل ذلضضر 2018/2017مليضضار دو ر  ضضم الفتضضر  نفسضضها مضضن 5.5، مبارنضضة بضض  2019/2018المضضالم 

.مليار دو ر41.8لتسج  % 11بصفة أساسية إلز ارتفاع الواردا  لير النفةية بنسبة 
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الصادرا  الواردا  الميزان التجاري
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