
عرب فاينانس

فشريأرجع،المنقولةالضماناتسجلبسبباالئتمانبمؤشرمركزا30مصرتقدميرجعاستثمارخبير

إلتاحةالفرعىالمؤشرفىمصرترتيبالماليةللرقابةالعامةللهيئةالسابقوالرئيساالستثمارخبيرسامى

من٦٠المرتبةاحتلتحيثالعام،لهذاالدولىالبنكالصادرعناألعمالأنشطةممارسةتقريرفياالئتمان

وذلكامالعهذامنمارسشهرفىالمنقولةالضماناتسجلتشغيلبدءإلىالتقريريشملهادولة١٩٠ضمن

.٢٠١٥نوفمبرفىبمصرالمنقولةالضماناتلتنظيمقانونأولصدوربعد

اليوم السابع

3.٥نحوواألسمدةالكيماوياتقطاعصادراتبلغتأشهر8فىواألسمدةالكيماوياتصادراتدوالرمليار5

رىالتصديالمجلسبياناتوذكرت.الماضىأغسطسنهايةحتىينايرأولمنالفترةفىدوالرمليار

العاممناألولىأشهرالثمانيةمنالفترةفى%٢٥بنسبةنمتالصادراتأنواألسمدةالكيماويةللصناعات

أما،قائمةالتصدرتوالمطاطوالبالستيكاللدائنمنتجاتأنو.الماضىالعامالفترةبنفسمقارنةالحالى

المركزفىوالكرتونالورقيةالمنتجاتصادراتجاءتفيماالثانىالمركزفىجاءتفقداألسمدةصادرات

.الثالث

ابعةة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمت. دأصدرت ، الحكوميجهة لجائزة التميز 90التخطيط ترشح أكثر من 

جميةةع الةةوزارات والمحافظةةات هةةىجهةةة حكوميةةة ٩٠مةةن الكثةةرواإلصةةالا اإلدارم مجموعةةة مةةن الخطابةةات 

والتي تتم تحت رعاية السيد رئيس ٢٠١8" جائزة مصر للتميز الحكومي"والجامعات المصرية وذلك للترشح ل

حرصا من الجمهورية، وإيمانا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه االصالحي الذم تتبناه الدولة و

.وزارة التخطيط علي إحداث نقلة نوعية في األداء المؤسسي

التجارةوزارةعنصدرتقريراحدثأظهرالصادراتأضعاف3الوارداتقيم:للتعويمالثانيةالذكري في

تسجيل٢٠١٦نوفمبر3فيالقرارصدورمنذالجنيهلتعويمالثانيةالذكرممرورمعبالتزامنوالصناعة،

المقابلوفي%١١قدرهازيادةبنسبة،الجارمالعاممناألولىأشهرالتسعةخاللالمصريةالصادرات

انبالذكرجدير،%١4قدرهازيادةنسبةالجارمالعاممناألولىأشهرالتسعةخاللالوارداتشهدت

حققتمالتجارالتبادلمعدالتأنذكروالواردات،الصادراتعليللرقابةالعامةالهيئةعنالصادرالتقرير

.٢٠١8سبتمبروحتىينايرمنالفترةخاللمقارنة%١3بلغتملموسةزيادة

مصراوي

تم اختيةار الةدكتورة داليةا ، األوسطالشرق اختيار مصر لنشر مبادئ الصيرفة المسؤولة والتمويل المستدام فى 

لماليةة الخاصةة ، مةن قبةل المبةادرة االةدولىاألفريقةىالعربةىعبد القادر، رئيس قطاع االستدامة والتسةويق بالبنةك 

منطقةة الشةرا األوسةط لنشةر مبةاد  فةىكممثلة عنه ( UNEP Finance Initiative)ببرنامج األمم المتحدة للبيئة 

لتوعية المؤسسات المالية واألطراف المعنية عن ( Principles for Responsible Banking)الصيرفة المسؤولة 

. المباد  ولتحفيزهم على تأييدها وااللتزام بها
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2018نوفمبر1

2018نوفمبر  3

2018نوفمبر 6المال

2018نوفمبر 6

2018نوفمبر 6

ة البنةةك المركةةزم إلدارمحةةافظ وكيةةل راصةة، منللذ التعللويمدوالريللةمليللار دوالر تللدفقات 109: وكيللل المركللزي 

مليارات دوالر منةذ تعةويم الجنيةه وحتةى ا ن ١٠٩، قد سجلت الدوالريةإن إجمالي التدفقات االحتياطي النقدم،

تحرير سعر صرف الجنيه ٢٠١٦نوفمبر 3وقد قرر البنك المركزم في ".ال تشمل القروض"وأن هذه التدفقات 

م قرار وقد ساه.، من أجل جذب االستثمارات األجنبية ودعم الصادرات والسياحة، والقضاء على السوا السوداء

اء، كةذلك إلةى الجهةاز المصةرفي والقضةاء علةى السةوا السةودالدوالريةةعودة التدفقات فىتحرير سعر الصرف 

.جذب االستثمارات في أدوات الدين الحكومية



أنالمرجحمنإنه"طويلركود"لـيؤدىاألوروبىاالتحادمنبريطانياخروج:تحذربورزآندستاندرد

زمةاألأعقبالذىاالنكماشمثليستمرربما"طويلركود"لـاألوروبىاالتحادمنبريطانياخروجيؤدى

نويةسأرباعخمسةإلىأربعةخالل"معتدل"ركودحالةفىستدخلبريطانياأنوأضحت.2008عامالمالية

2019عام%1.2بنسبةاالقتصادسيقلصممااتفاق،دوناألوروبىاالتحادالمتحدةالمملكةتركتإذا

الناتجإجمالىمن%5.5لنحواالقتصاديةالخسارةتكونأنالمرجحمنو،2020عامأخرى%1.5و

.سنواتثالثمدىعلىالمحلى

المحيطعبرالحرةالتجارةاتفاقيةتدخلديسمبر30فىالتنفيذحيزتدخلالهادئعبرالحرةالتجارةاتفاقية

الدولةأصبحتأنهااليومأسترالياأعلنتأنبعدالقادم،ديسمبر30فىالتنفيذحيزالمتحدةالوالياتبدونالهادئ

المكونلياألصاإلطارمنالمفاجئاألمريكياالنسحابوبعد.الجمركيةالرسومخفضاتفاقعلىتصادقالتىالسادسة

االقتصادمن٪13تمثلالتىالمتبقية،الدولوقعت،2017ينايرفىترامبدونالدالرئيسعهدفىعضًوا12من

مطلعفىلاألوالوزارياالجتماعترؤساليابانوتعتزم.العامهذامنمارسفىالحاليةالمعدلةاالتفاقيةعلىالعالمي،

.التجاريةاالتفاقيةوتطبيقالمستقبلفىاألعضاءهؤالءقبوللمناقشةالمقبلالعام

اليوم السابع  

ومواصلةالجمركيةالتعريفاتبخفضالصينيالرئيسوعدالجمركيةالتعريفاتبخفضيتعهدالصينيالرئيس

حقوقانتهاكعلىعقوباتتطبيقفرضأيضاستعززالصينأنوأضاف.األسواقإلىالوصولإمكانيةتوسيع

حربنإالعالم،فيقيمةاألعلىالمدرجةاآلسيويةالشركةبابا،عليمجموعةرئيسوقال.الفكريةالملكية

.“العالمهذافيشيءأغبى”هيالصينيةاألمريكيةالتجارة

رويترز

اإللكترونية،لألجهزةاألمريكيةأبللشركةالسوقيةالقيمةهوت2017دوالرالتريليونعرشمنتسقط"أبل"

العالمفىشركةأكبرعرشعنلتسقطالماضى،األسبوعنهايةدوالرمليار67بحواليوالموبايلالكمبيوترخاصة

أسعارارتفاععلىساعدوالذي2007عامفيمرةألولللبيعأيفونموبايلطرحبفضلدوالرالتريليونقيمتهاتتجاوز

.العامبدايةفيمستواهاعن%25منأكثرقفزتأنهاكمااآلنوحتىالحينذلكمنذ%1100منبأكثرأسهمها

وآيبادفونآيموبايلأجهزةإيراداتعندوريةبياناتتنشرلنأنهاأعلنتعندماالمستثمرينمخاوفأبلشركةوأثارت

ذلكعنادتزدولنلهامستوىأعلىإلىوصلتالمبيعاتأنيعنىماالمبيعات،أعلىلهاتحققالتىماكوكمبيوتر

.الصرفأسعارتكاليفوارتفاعالناشئةاألسواقفىالمبيعاتضعفبسبب

مناستثناءاتجةنتيالنفطأسعارتراجعتاالقتصادومخاوفإيرانعقوباتاستثناءاتبفعلتهبطالنفطأسعار
للنفطتوردينمسلثمانيةإعفاءاتواشنطنمنحتأنبعد.اإليرانيالخاممشتريألكبرواشنطنمنحتهاالعقوبات
اطؤتبمنالقلقعنفضال.الصينالدولهذهومنطهرانمناالستيرادبمواصلةلهميسمحبمااإليراني
لعقود%8.4الماضى،أكتوبرشهرخاللالبترول،أسعاروهوت.الوقودعلىالطلبنمويكبحقداقتصادي

إلىبالمئة0.6أوسنتا47برنتالعالميالقياسخامعقودوانخفضت.برنتمزيجالعالميالقياسخام
.للبرميلدوالر72.70

رويترز

منعددعلىشاملةعقوباتأمريكافرضتأنبعددوالرمليار1.5وتجنىإيرانمنالسجادتسحبتركيا
تصديرهدرتوتصإيرانبهاشتهرتالذيالسجادبينهومناإليراني،االقتصادتشكلالتيالحيويةالقطاعات
أنباءالةوككشفتحيثللسجاد،ضخمعالميكمصدرإيرانمحلتحلتركيااصبحت.أجمعالعالمدوللمعظم

بينهمندوالر،مليار1.5بقيمةوحدهاالمتحدةللوالياتسجادتصديرتستهدفأنقرةأنالتركية،"األناضول"
.2018عامخاللدوالرمليون500قيمتهما
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2018أكتوبر 31

2018أكتوبر 31 اليوم السابع 

المال
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اسهامات بنود االنفاق في نمو الناتج المحلي 

(نقطة مئوية)بسعر السوق 

نمومعدلاإلجماليالمحلىالناتجحقق

العاممناألولالنصفخالل%5.2بنحو

منالفترةنفسخالل٣.7بـمقارنة،2018/17

منإيجابيةبمساهمةمدفوعاالماضي،العام

مئويةنقطة2.5بـوالخاصالعاماإلستهالك

لعامامنالفترةنفسفيمئويةنقطة٤.5بـمقارنة

النموفياالستثماراتمساهمةًعنفضالالسابق،

فيمئويةنقطة2.٤بـمقارنةمئويةنقطة2.2بـ

مساهمةالصادراتحققتكماالسابق،العام

مقارنةمئويةنقطة8.0بنحوالنموفيإيجابية

.السابقالعامفيمئويةنقطة٤.1أقلبمساهمة

االجماليالمحليالناتجنمومعدلتطور

نمومعدلاإلجماليالمحلىالناتجحقق

العاممنالثانيالربعخالل%5٫٣بنحو

العاممنالفترةبنفس%٣.9بـمقارنة2018/17

صافيمنإيجابيةبمساهمةمدفوعاالسابق

والغازالسياحةمؤشرمنكالوارتفاعالصادرات

ةإلعاداألوروبيللبنكتقريرتوقعالطبيعي،

اعاالرتففيبمصرالنمومعدليستمرأناإلعمار

،2019/18الماليالعامخالل%5.5إلىليصل

ياحةالسوتعافيالثقةارتفاعباستمرارمدفوًعا

وتحسنالمباشراألجنبياالستثماروزيادة

تاجإنوبدايةالصادرات،نمووتعزيزالتنافسية،

.الطبيعيللغازظُهرحقل
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ألف مشتغل جديد لسوق العمل منهم ٣5٤لدخول % 0٫7بعد تراجعه بنسبة 2017انخفاض معدل البطالة خالل 
لعمالةاجتذبت عدد كبير من اوبعض األنشطة االقتصادية التي خريج نتيجة لتنفيذ المشروعات القومية ألف 15٤

قوة العمل بالمليون نسمة المشتغلون بالمليون نسمة %معدل البطالة 


