
المصري اليوم 

وزير البترول والثررو  أكد ،2020/2021خالل « البتروكيماويات المصرية»وزير البترول يناقش موازنة 

 لر  أمميرة تيقير  2021/2020المعدنية خالل مناقشة موازنرة شرركة البتروكيماويرال المةررية خرالل  را  

د  ومواكبرة أمدافها باالستفاد  من اإلمكانيال المتاية بها والخروج من نطاق المنتج الوايد بإضافة منتجال جدي

.الطبيعيررةالررد   الررول توليررا الرروزار  لتوسررعال ةررنا ة البتروكيماويررال التررم تمثررل القيمررة المضررافة للثررروال

مليررون جنيررا فررم مشرررو ال اإليررالل والتجديررد 842تسررتهدا اسررتثمار يرروال  إنهررا الشررركةرئرري  وةررر  

0البيئةوالتوسعال والسالمة والةية المهنية ويماية 
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لةرلب، تسيطر يالة من الترقب داخل أروقة شركة اليديرد وا، « الحديد والصلب»خسائر مليارات جنيه 8

دالا يرول التابعة لوزار  قطاع األ مال العا ، إو تشهد الشركة ج« القابضة للةنا ال المعدنية»إيدى شركال 

8ئرما مرن بعرد أن اقتربرل خسرافيهرا   بر ضخ استثمارال جديد  وتطويرما استمرارما وتةفيتها أو إغالقها 

ئرري  رإسررما يل مستشررار شررريا لجنررة برئاسررة بتشرركيل جمهررورل مررا دفررى إلرر  ةرردور قرررار جنيررا ، مليررارال 

ديد مةير لإل الن  ن نتائجها وتيو من المتوقى أن تنهم اللجنة دراستها تمهيداا . لدراسة أوضا هاالجمهورية 

.موا الكيان قريباا

ئري  مجلر  كشرفل ررئيس بنك تنمية الصادرات الشممول الممالق قةمية وةنيمة و  بمد مما التكماتذ لتن يم  ، 

جلر  إدار  مرا د را م، السرتةإدار  بنك تنمية الةادرال  ن تيقي  البنك االستراتيجية الخمسرية وال الميراور 

وةريل إن االستراتيجية .2022البنك إل  وضى استراتيجية جديد  قبل مو د انتهاء االستراتيجية األول  فم 

تكنولروجم الوالتنميرة البشررية ومواكبرة التطرور الةرادرالالخمسية للمةرا تتضمن تنميرة األ مرال وزيراد  

المرالم قضرية وأضرافل أن الشرمول. والثقافة والمسؤولية المجتمعيةالسوق وتطور الةور  الخارجية للبنك فم 

0المركزلوطنية ال بد من تكاتا جميى األطراا المسؤولة لتنفيوه وتطبيقا د ما لجهود البنك 

ئري  ةر  نائب ر،المستوردإلغاء القيمة المةافة على الخامات يمكا المحلى ما مواجهة : شعبة الورق

رضرها  لر  شعبة الورق والكرتون فرم اتيراد الةرنا ال أن إل راء الضرريبة  لر  القيمرة المضرافة الترم يرت  ف

رردخالل اإلنترراج التررم يررت  اسررتيرادما للرورق سرريمكن المةررانى الميليررة مررن مواجهررة المسرر تورد المرواد الخررا  ومال

  اتجراه وأوضح أن تخفيرا األ براء  لر  ةرنا ة الرورق سرتدفى فر. الورق ويعط  فرةا أكبر لنمو ةنا ة 

0األسعار باالسواقتيسين جود  الورق ميل  الةنى وتؤدى إل  مزيد فم خفض 

،جنيه 15.83قروش وسجل 204فقد .. رحلة هبوة الدو ر فى عام

سعر الماض  ليسجل قروش منو بداية العا  204واةل سعر الدوالر تراجعا أما  الجنيا المةرى، ليفقد نيو 

جنيرا للردوالر، بدايرة العرا  17.87للشرراء فر  الوقرل اليرال ، مقارنرة بر 15.83ةرا الدوالر مقابل الجنيا 

.، ومو متوسط سعر الةرا المعلن من البنك المركزى المةرى2019الماض  ف  يناير 
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بوابة ا هرام

كنولوجيرا االتةراالل وتشرهد وزيرر ،م كرة ت اهم بيا هيئة البريد وا تحاد المصري للتمويمل متنماهق الصمغر

امم الة ر بهدا توقيى موكر  تفام  بين الهيئة القومية للبريد واالتياد المةرل للتمويل متنمراس  المعلومال 

د المنتشر  والخدمة يقدمها االتياد للعمالء من خالل مكاتب البري. توفير يزمة من الخدمال المالية وغير المالية

مختلرا يأتم ولك فم إطار د   خطط الدولة الراميرة إلر  تيقير  الشرمول المرالم ل؛ الجمهوريةفم جميى أنياء 

المزيد من قنوال فئال المجتمى وتوفير نماوج تمويلية مختلفة لكافة قطا ال األنشطة االقتةادية، وبهدا إتاية

0لبريد المةرل توةيل التمويل للمشرو ال متنامية الة ر، واالستفاد  من اإلمكانيال الكبير  التم يمتلكها ا
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بنك االستثمار القومي 

National Investment Bank

الدعم الفني لالستثمار

األخبار االقتصادية األسبوعية

الحـــديد و األسمنت

الـذهـب

أهم العمالت أسعار 
و األجنبيهالعربية

ةالبورصة المصري

بالجنيـــه المصريأسعار أهم السلع المحلية 

2020يناير 16الخميـــس 

2020/1/16السعر في  2020/1/9السعر في  نوع/ الشركة 

10450 10450 حديد عز

10400 10400 حديد بشاي 

10250 10250 حديد العتال

10100 10100 حديد المصريين

10100 10200 حديد عطيه

780 793 المسلحاالسمنت

770 775 اسمنت اسوان

775 778 اسمنت المخصوص

2450 2460 اسمنت أبيض سوبر سيناء

2500 2500 االسمنت األبيض العادة 

جريدة البورصة

Cement Egypt

البنك المركزي المصري

2020/1/15السعر في 2020/1/9السعر في 
العملة

بيع شراء بيع شراء

15.91 15.81 16.04 15.93 دوالر أمريكي

17.73 17.62 17.82 17.71 يورو

20.70 20.57 20.91 20.78 جنيه إسترليني

14.48 14.39 14.66 14.57 ين ياباني100

4.24 4.21 4.28 4.25 لاير سعودي

52.45 52.11 52.86 52.51 دينار كويتي

4.33 4.30 4.37 4.34 اماراتىدرهم 

موقع البورصة

2020/1/15السعر في  2020/1/9السعر في  الوحـــدة

777 805.38 24عيار 

680 704.72 21عيار 

583 604.04 18عيار 

5440 5638 الجنيه الذهب

معدل 
 %التغير

2020/1/16في المؤشرقيمة المؤشر

0.22 5138.78 EGX 30 tR

0.2 1925.75 EGX 50

0.05 533.51 EGX 70

0.07 1384.26 EGX 100
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