
المال

وتؤكدد رة إلى إيجابية ترفع النظرة المستقبلية لالقتصاد المصري من مستقللتصنيفات االئتمانيةموديزوكالة 

ماار  31)وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه االقتصاد المصري منذ سبع سنوات ،B3التصنيف عند 

.، وارجعت ذلك التغير الستمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعامالت الجارية(2011

اليوم السابع

Big 5األخيار والصاادر  ان معاار   BNCكشااف تقريارنمدوا فدق قعددات الت دييد والبندا، بمصدر، %10

Construct Egyptر  ، أن مصر تشهد مرحلة رخاء اقتصادي شامل خاصاة  فاي قعاال التشاييد والبنااء، ومعا

(Big 5)ة الشار  هو سلسالة معاار  تجارياة بقعاال التشاييد والبنااء انعلقات فاي دباي وتوجاه خادماتها بمنعقا

.2018سبتمبر 21حتى 18األوسع وشمال افريقيا، ومقرر انعقاده في مصر في الفترة من 

أكد البنك المركزي ،2018-2017مليار دوالر خالل 26.5ارتفات تحويالت المصريين الى : البنك المركزي

مليار دوالر، مقابل 26.5لتبلغ 2017/2018ارتفال تحويالت المصريين العاملين بالخارج خالل السنة المالية 

%. 21.1مليار دوالر بنسبة نحو 4.6مليار دوالر في السنة المالية السابقة بزيادة قدرها 21.9

منها مدن ضخمة متخصصة في صنا ة مليار جنيه،3.2مناعق حرة بتكلفة 4وزارة االستثمار تعتزم إن ا، 

فادان، مان 306فاي محافةاة المنياا  لاى مسااحة بالمعااهرةالنسيج، كما تعتزم الوزارة، تعوير المنعقة الحارة 

مديناة المنتةر إنشاء مناعق استثمارية في كل من بنهاا وميات رمار والصاف، وتعاوير المنااعق الحارة العاماة ب

.المنياونويبعوالسوي  وشبين الكوم، وإنشاء مناعق حرة  امة في وقفعنصر واإلسكندرية وبورسعيد 

ال روق

" ني لمصارحملة الملياون ساائص صاي"وقعت : بروتوكول تعاون سياحق مع رئيس اتحاد الغرف التجارية الصينق

اون سياحي مع برئاسة الدكتور هاني الشرقاوي رئي  المجمو ة المصرية لالستثمار بالصين أم ، بروتوكول تع

.ألف سائص صيني350رئي  اتحاد الغرف التجارية الصيني لجذب 

األهرام
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مليار دوالر إجمالق صادرات مصر غيدر البتروليدة خدالل 1.8: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

ملياار دوالر، بينماا 1.516حيث بلغت إجمالي الصادرات المصرية الصنا ية رير البترولية نحو ،2018يوليو

.مليون دوالر318بلغت الصادرات المصرية الغذائية رير البترولية 



عرب فاينانس

أهاام المشاارو ات تتمثاال فااي ، 2022مليددار جنيدده لتنميددة  ددبة جزيددرة سددينا، حتددى 275الحكومددة تخصدد  

منعقاة فدان بالمشرول القاومي بقنااة الساوي ، إنشااء البحيارة العبيعياة ب15590المزارل السمكية  لى مساحة 

ملياار جنياه، إنشااء  ادد 26.6كام بتكلفاة 1339عر  بإجمالي 10القناة، المنعقة الصنا ية ببورسعيد، إنشاء 

مدرسااة وجامعااة ومعهااد وإدارة 53تنفيااذ وتعااوير ، مستشاافى ووحاادة صااحية15ماان الوحاادات السااكنية، تنفيااذ 

.تعليمية

اليوم السابع

حرصات مليدار جنيده اسدتثمارات موجهدة لقعدات الزراعدة بخعدة التنميدة المسدتدامة،217: وزيرة التخعديع

 لاى إباراز أهمياة قعاال الزرا اة، فوجهات لاه 21/2022-18/2019خعة التنمية المستدامة متوسعة المدى 

مليار جنيه للعام األول فقع، 34.2مليار جنيه  لى امتداد أ وام الخعة منها نحو 217استثمارات قدرها نحو 

.وذلك لتفعيل تنفيذ المستهدفات العامة الستراتيجية تنمية قعال الزرا ة والري

عرب فاينانس

قاديم تام تفعيال منصاة تإعدالق منصدة تقدديم خددمات المحمدول تعبيدق خددمات مصدر قريبدا، : وزيرة التخعديع

خدمة، كماا 75متضمنة www.egypt.gov.egالخدمات الحكومية والتي يعلق  ليها بوابة الحكومة المصرية

، والمصامم لتفعيال قباول بعاقاات الادفع اإللكتروناي2018أنه من المقرر إعال  اإلصدار الرابع فاي ديسامبر 

توافر به وي" تعبيق خدمات مصر"للخدمات المتاحة  ليها، باإلضافة إلى إعال  منصة تقديم خدمات المحمول 

.حاليا نحو ثالثين خدمة

مددددن % 14.1بنحددددو 2019-2018مليددددار جنيدددده اسددددتثمارات لقعددددات الكهربددددا، بخعددددة 133: التخعدددديع

خعاة صارحت الادكتورة هالاة الساعيد أن أهام المشارو ات المساتهدفة بالقعاال باالستثمارات اإلجمالية للخعدة، 

منعقاة المشرول القومي إلحالل الخعاوع الهوائياة بكاابالت أرضاية، مشارول التغذياة الكهربائياة ل2019/ 18

وتقيايم شر  العوينات، مشرول تعوير واستكمال المعامل والبحوث بهيئاة العاقاة الذرياة، ومشارول استكشااف

.واستخالص الخامات النووية

أكاادت خفددا البعالددة الهدددف األسددمى لجهددود التنميددة، وحلددول عاجلددة لم ددكالت الصددناعة، : هالددة السددعيد

خاصاة  ذات الوزيرة انه من المستهدف تنفيذ حزمة متكاملة من اإلصالحات الهيكلية في األنشاعة االقتصاادية

بادائل محلياة القيمة المضافة المرتفعة، وكذا القعا ات التي تساهم في زياادة قادرة االقتصااد الاوعني، وتاوفر

مناسبة للمنتجات المستوردة
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الدستور

صاينية، با ن ال" شاينخوا"أفاادت وكالاة الصين تبنق فق مصر أكبر محعة عاقدة بدالفحم النظيدف فدق إفريقيدا، 

ساة والبناااء تحاالف شاركات صاينية فااز بعقاد لبنااء محعاة عاقاة تعمال باالفحم فاي مصار، وتنفياذ أ ماال الهند

كيلومتر من القاهرة، 800مليار دوالر، ومن المتوقع بناء المحعة  لى بعد 4.4وتوريد المعدات بتكلفة نحو 

.سنوات، وبعد االنتهاء ستصبص أكبر محعة عاقة تعمل بالفحم النةيف في إفريقيا6خالل 



مكاسبمنهيااأللومنيومتراجعتجارينزاتمنالقلقبفعل هرينفقمستوياتهأعلىمنيتراجعاأللومنيوم

للمعادن،العالمفيمستهلكأكبروالصين،المتحدةالوالياتبينتجاريةتوتراتبفعلجلسات،خم استمرت

تسمصالناتإ وقعترامبدونالدالرئي وكان.جديدةنافتااتفاقيةإبرامفر حولالتفاؤل لىعغىماوهو

ازيلوالبرالجنوبيةكورياوهيالدولبع منواأللومنيومالصلباستيرادحصصمنمحددةبإ فاءات

.واألرجنتين

وقالنافتاأنب اتفاقإلىبعديتوصلوالموالكنديوناألمريكيونالمفاوضون:الكنديةالخارجيةوزيرةقالت

تنسجمةمةالمنمناالنسحاباحتمالبشاناألمريكيالرئي تعليقاتإنالعالميةالتجارةلمنةمةالعامالمدير

ثقةأنالجمعةيومنشرمسصوأةهر.جديدةمخاوفتعك والالسابقفيالمتحدةالوالياتقالتهمع

مع96.2غتبلقراءةإلىتراجعأرسع فيأشهرسبعةفيمستوىأدنىإلىهبعتاألمريكيينالمستهلكين

اريينالتجوشركائهاالمتحدةالوالياتبينوالتوتراتقوياقتصادوسعاألسعارارتفالمناألسرقلق

.الرئيسيين

( رويترز)وا نعن 

اجزءوشعب"الجدوىعديمة"للم روعاتالويقولألفريقياتمويالدوالرمليار60يعراالصينرئيس

خاللو.“الجدوى ديمةمشرو ات”إلىالتمويلتوجيهمنحذرفيماالقارة،فيفقرااألكثرالدولديونمن

صديقةكونتذاتهالوقتوفيالقارةفيالمواعنونويلمسهايراهابتنميةتعهدأفارقة،قادةمعمهمةقمةافتتاح

وقروضافائدةبدونوقرو مسا داتصورةفيدوالرمليار15يشملالجديدالتمويلأن.ومستدامةللبيئة

دوالرملياراتبعشرةاألفريقيةالصينيةللتنميةخاصاوصندوقادوالرمليار20بقيمةائتمانياوخعاميسرة

.دوالرملياراتبخمسةأفريقيامنللوارداتخاصاوصندوقا

(رويترز)بكين 

خعيةمتاألمريكيالخامأسعارارتفعتيهبعوبرنتحفرمنصاتإخال،بعداألمريكقالخامأسعارارتفات

العك ،و لى. صارإلهبوبتحسباالمكسيكخليجفيحفرمنصتيإخالءبعدللبرميلدوالرا70مستوى

باالضعراجراءلضغوعيتعر برنتإنمتعاملونوقالللبرميلدوالر78.09مسجالبرنتمزيجتراجع

.كلفةتأ لىأخرى مالتتستعملالتيللدولالخاموارداتتجعلالتيالدوالروقوةالناشئةاألسوا في

دوالرالارتفعالذهبأسعاروانخفااالتجاريةالحربمخاوفمنمنافسةعمالتتضررمعيرتفعالدوالر
لنزاللمحتملتصعيدمنمخاوفدفعتفيمامنافسيهأماممئويةدرجةربعمنأكثروزاداليوم امبشكل

اليومالذهبأسعاروانخفضت.األمريكيةالعملةلشراءالمستثمرينوالصينالمتحدةالوالياتبينالتجاري
بدايةنذمالمئةفيثمانيةنحواألصفرالمعدنوخسرأسبولمنأكثرفيمستوىأ لىالدوالرسجلبعدما
المستثمرونةيحتفحيثالتركية،العملةوأزمةالتجاريةوالخالفاتاألمريكيةالفائدةأسعاررفعةلفيالعام

.اآلمنةالمالذاتمنيُعتبرالذيبالدوالرب موالهم

(رويترز)لندن 

مستوىأدنىىإلاالسترلينيالجنيههبعالبريعانقاالنفصالب أنال كوكمنمزيدوسعيهبعاالسترلينق
انفصالحثاتمباتحققهالذيالتقدمبش نالمستثمرينبينالشكوكزيادةمعاليومالدوالرمقابلأسبولفي

مقابلاالثنينيومبشدةاالسترلينيوهبع.المركزيإنجلترابنكقيادةومستقبلاألوروبياالتحاد نبريعانيا
وزيرحاداالتمنبريعانياخروجبش نالمحادثاتفياألوروبياالتحادمفاوضيكبيرانتقدأنبعداليورو

.لالنفصالبريعانيةمقترحاتأحدثالسابقالخارجية

(رويترز)لندن 
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(رويترز)سنغافورة 


