
المـال

أكد ، %35.5واإليرادات % 85محمد معيط االستثمارات الحكومية قفزت 

فر  الرعرا الوم مرن ال رتة الماليرة الحاليرة، % 35.5محمد معيط، وزير المالية، ان اإليررادا  المرررية تمر  

% 2الغ عتهايررة ال ررعوم، ممررا يكررا الحكومررة حقرر  م ررار ألحليررل الهررافي الولرر  الم ررألهد  فرر  الميزاتيررة العرر

الرروزير  ن هرر   وقررام.عالمفررة39.8، عيتمررا ارألهعرر  الحررريقة الكررريعية %85وزاد  اال ررألامارا  الحكوميررة 

لماليرة لقموازترة التألافج اإليجاعية لقرعا الوم من العام المال  الحال  ألؤكد قدرة مرر حق  ألحليل الم رألهدفا  ا

ألافج اإليجاعية لقعام المال  الحال ، ولكن الح اب الول  لقميزاتية ال يشمم مدفوحا  فوافد الديون، مؤكدا أن الت
.ألرجا  ل  عرتامج اإلرالح االقألرادي المرري

المال

أكد، اإلنفاق على العاصمة اإلدارية من خارج موازنة الدولة: وزير المالية

اررمة الدكألور محمد معريط وزيرر الماليرة أن الموازترة العامرة لقدولرة ال ألألحمرم أيرة أحعرال فر  ألمويرم  تشرال الع

قمؤ  ررة عالترردوة ال ررتوية ل" ال ررع "خررالم الكقمررة االفألألاحيررة لرروزير الماليررة اليرروم  لرر جررال.الجديرردةاإلداريررة 
الألتميرررة مرررن خرررالم المت مرررا  "مررررر والألررر  حلرررد  عالعاررررمة اإلداريرررة الجديررردة ألحررر  شرررعار –الروألاريرررة

المؤ  رة عمرر وميان ر الن رفيس لجترةالروألاريةالتدوة حعد الحميد العوا محاف  المتطلة وحكر".الخدمية
.والقوال أحمد زك  حاعدين رفيس جهاز العارمة اإلدارية الجديدةالروألارية

قام ، 2019السيسي سيفتتح مدينة إلنتاج الدواء مطلع : صناعة النواب 

ة إلتألراج الردوال، فرج حامر، رفيس لجتة الرتاحة عمجقس التواب،  ن الرفيس حعرد الهألراح ال ي ر   ريهألألي مديتر

ا أتهررا  ررألحم مع ررم مشرراكم الرردوال وألرروافر  لقمررواط .تينعدايررة العررام الملعررم، ععررد االتألهررال مررن اإلتشررال، موكررحم

دوال جديدما عردأ أل رجيقها 136حق  قتاة ردى العقد، أن هتا  " م فوليأل حق  "للال له ما عرتامج ف وأكا ، 

.لدى وزارة الرحة، مما يلقم احألكار الشركا  الجتعية وألوطين الرتاحة المحقية

شهد  ودافا ،مليار جنيه خالل عام527ودائع المصريين بالبنوك ترتفع 
الماكر المرال مقيار جتيه خالم العام 527زيادة أللدر عتحو –عما فيها الودافا الحكومية –المرريين عالعتو  

ألريقيون 3.042، ملارتة عـ 2018تهاية شهر يوتيو ف ألريقيون جتيه، 3.569، حيث  جق  2018–2017

، وفلما لأللرير حرديث ررادر حرن العتر  2017و ل  عتهاية شهر يوتيو –مقيار 1000الألريقيون ي اوى –جتيه 

احردة حاليمرا عمعردال   ريولة وقالمرررىأحرد أهرم ركرافز االقألرراد المررف ويعد اللطام .المررىالمركزى

.ألجاوز ه ا اللطام لقعديد من الزما  المحقية والدوليةف رأ مالية جيدة  اهم  

عرب فاينانس

،تنافسية الصادرات القائمة على الصناعات الصغيرة"يصدر دراسة عن " اإلحصاء

ىالمركرررز، ومعرررادرا  العتررر  ال ي ررر أطقلهرررا الررررفيس حعرررد الهألررراح الألررر المرررال كرررول معرررادرة الشرررموم فررر 

لرتاحية وفلا لقألععفة العامة واإلحرال ا ألحداث ألرتي  ال قا االمركزىالرتاحا  الرغيرة، قام الجهاز لدحم

، وألرم ا رألخدام هر ا الألررتي  إلرردار 2013/ 2012االقألررادىلطعيعة المشروحا  مرن واقرا عياترا  الألعرداد 
".قياس ألتاف ية الرادرا  اللافمة حق  الرتاحا  الرغيرة"درا ة حن 
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االجألمام ف ، اتفاق على تطبيق ضريبة األذون والسندات على اإلصدارات الجديدة

طريلررة العاجررم الرر ى دحررا اليرره األحرراد العتررو  األهررل مماقررو وزارة الماليررة مررا األحرراد العتررو  المررررية حقرر  ألطعيررل

مرة، حقر  الح اب الجديدة الخارة عكريعة أ ون و تدا  الخزاتة، حق  المزادا  الجديردة ولي ر  الررردة اللاف

.الكرريعةلمتاقشة ملألرحا  من جاترب العترو  لكيهيرة ح رابالجارىآخر قعم تهاية ال عوم  جألمامأن يألم حلد 

أ ون فر اإل رألامارجدير عال كر ان مجقس الوزرال قد وافرل حقر  قررار وزارة الماليرة عكررورة فررم  يررادا  
هاوحال م أللم لألحليل العدالة والشهافية فيما يألعقل عح اب الكريعة حقيف و تدا  الخزاتة 



إنيفجنفيتجاريمسؤولصرحالدوليللتحكيميلجأونالعالمحولاألمريكيةالجمركيةالرسومرافضو

لبالصعلىترامبدونالداألمريكيالرئيسفرضهاالتيالجمركيةالرسومومعارضيالمتحدةالواليات

منظمةيفالنزاعاتبشأنجلساتعقدعمليةيطلقممااألربعاء،يومالتقاضيفيرغبتهمأكدواواأللومنيوم

نزاعاتهمونسيصعدأنهموروسياوالنرويجوالمكسيكوكندااألوروبيواالتحادالصينوأكدت.العالميةالتجارة

كندامعاعاتالنزفيللفصللجانتشكيلفيرغبتهاالمتحدةالوالياتأكدتفيماتحكيم،إجراءاتبدءعبر

.األوروبيواالتحادوالصين

عارأسهبوطمعشهرفىأسبوعىمكسبأكبريسجلالدوالروالبريكستصفقةقربمع%1منبأكثريرتفعاإلسترلينى

البريكستبشأنالتفاقالتوصلآمالمعالخميس،تعامالتخالل%1منبأكثرالدوالرمقابلاالسترلينىصعدالنفط

األوروبيتحادااللعضويةالمغادرةعمليةتمريربريطانيا،وزراءرئيسةمحاوالتوسطإيجابيا ًالبريطانيةالعملةوتأثرت.

%1,03بنحواألمريكيالدوالرأماماإلسترلينيوارتفع.الماضياألسبوعفيحكومتهاواجهتالتياالستقاالترغمباتفاق

راجعتمعشهرفيالمئويةالنسبةحيثمنأسبوعيةزيادةأكبرمسجالالجمعةالدوالروصعد.دوالر1,2909إلىليصل

أنإلىيشيرالنفطأسعارفيحادهبوطأعقابفياألمريكيةالعملةفياألماناللتماسوسعيهمللمخاطرةالمستثمرينشهية

.التداولجلسةأواخرفي96.969الدوالرإلىمؤشروصعد.يتباطأالعالميالنمو

المصدر 

خسائرمنمتعافيةاالثنين،النفط،أسعارارتفعت"السوداءالجمعة"خسائربعددوالرا60فوقيقفزبرنت

وسطضعيفةتظلالمعنوياتلكنللبرميل،دوالرا60فوقبرنتليقفزالسابقةالجلسةفيبالمئةثمانيةبلغت

وتباطؤت،اإلمدادازيادةمعالنزولياالتجاهيأتي.الماضيةاألسابيعفيالماليةباألسواقالنطاقواسعتراجع

بالتراجعضاأيالنفطأسواقوتأثرت.المقبلالعامفيمعروضفائضإلىيقودأنالمتوقعمنالذيالطلب،نمو

.عموماالمالأسواقفي

سكاي نيوز عربية 

إنها،لتقريرأحدثفيالعالمية،التجارةمنظمةأظهرتعامينفيمستوىألدنىتتراجعالعالميةالتجارة

فيمستقبليةالنظرتهاأنإلىمشيرةاألرجح،علىسيتباطأالجاريالعاممناألخيرالربعخاللالتجاريالتبادل

التجاريالنموأنتقريرها،فيالمنظمةوأكدت.تقريباعامينمنذلهامستوىأدنىبلغتالعاممناألخيرالربع

أكتوبرشهرمنذمعدلأدنىوهونقطة،98.6مسجال2018العاممنالرابعالربعخاللتراجعقد

.تقريباالتجاريةالمؤشراتكلفيانعكسالتراجعهذاأنإلىوأشارت.2016

المضيتوقعيإنهاألمريكيالرئيسقالصينيةبضائععلىالجمركيةالرسومزيادةيتوقعترامب:صحيفة
عشرةمعمقارنةبالمئة25إلىدوالرمليار200بقيمةصينيةبضائععلىالجمركيةالرسومزيادةفيقدما
معالتفاوضفشلإذاالصينيةالسلعبقيةعلىرسومفرضفيقدماسيمضيأنهو.الحاليالوقتفيبالمئة
وكانت.الجمعةيومأيرسبوينسفيالعشرينقمةخاللالصينيبالرئيسترامبيلتقيأنالمقررومن.بكين

دولثمانينمواحدةوالصين.تراجعتإيرانوشحناتقياسيلمستوىارتفعتللصينالروسيالنفطصادرات
.إيرانمنالخامبعضشراءفيباالستمرارلهايسمحاستثناءُمنحت

رويترز 

كتبمصرحأمريكامعتجارةاتفاقبإبراملبريطانياتسمحاألوروبياالتحادعناالنفصالشروط:ماي
معتجارةاتاتفاقبتوقيعلهايسمحاألوروبيلالتحادبريطانيامغادرةاتفاقإنالبريطانيةالوزراءرئيسة

المتحدثةوقالت.البلدينبينالتجارةيعيققداالتفاقإناألمريكيالرئيسقالبعدماهذاجاء.المتحدةالواليات
تجاريةسياسةلناستكون.للغايةواضحاألوروبياالتحادمععليهاتفقناالذيالسياسياإلعالن”المكتبباسم

.“المتحدةوالياتالبينهاومنالعالم،حولدولمعتجارةاتفاقياتتوقيعالمتحدةالمملكةتستطيعبحيثمستقلة

( رويترز)لندن 
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هيئة قناة السويس عائدات 

ناةقهيئةعائداتارتفعتفقط،واحدعاممدارعلى

،2017أغسطسفيجنيهمليار8.3منالسويس

بزيادة،2018أغسطسفيجنيهمليار8.9إلى

بلغسنويزيادةوبمعدلجنيه،مليون600بلغت

عاممناألولىأشهرالـثمانيةوخالل،7.2%
بلغ"2018أغسطس–ينايرمنالفترة"2018

وقدجنيه،مليار67.5نحوالهيئةعائداتاجمالي

األشهرأكثر2018وأغسطسمايوشهريسجل

رةالفتخاللالقناةإيراداتقيمةحيثمنارتفاعا  

.جنيهمليار8.9بقيمةإليهاالمشار

النموومعدلالسكانعدد

يفالسكانعدديشهدهاالمستمراالرتفاعمنحالة

97.8نحو2018أكتوبرفيسجلحيثمصر،

الساعةبحسبوذلكبالداخل،نسمةمليون

يونيو5فينسمةمليون97سجلبينماالسكانية،

عددوارتفع،نسمةألف800بزيادة،2018

%56الذكوريمثلإذاإلناث،عنالذكورالسكان

.لإلناث%44مقابلالسكان،عددإجماليمن

منالسكانعددارتفعفقط،واحدعامخاللانهكما

97.5إلى،2017أغسطسفينسمةمليون95.4

بلغتبزيادة،2018أغسطسخاللنسمةمليون

بلغسنويزيادةوبمعدلنسمة،مليون2.1

2.2%.
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2013أغسطس 2014أغسطس 2015أغسطس 2016أغسطس 2017أغسطس 2018أغسطس

2018بقناة السويس في أغسطس ارتفاع عدد سفن ناقالت البترول العابرة 
2013عن مثيلتها العابرة في أغسطس % 100نحو بنسبة 


	العدد_22.pdf (p.1)
	العدد_22 دولى.pdf (p.2)
	مؤشرات 22.pdf (p.3)

