
دالغأموال

تأجيل أقساط القروض وفوائدها المستحقة لجميع مستثمري السياحة : المرکزي

يملز  لالمطزأحض علز  أجيلزأ ساطزاط الضزروو وفوا ز  ا المرکزي طارق عامر محافظ البنك وافق ،لمدة عام

م  طرلان مبزا رة اححز أ والأي لز  الةا زة 2019 لطمبر 31الطلاحة لم ة عام ي ل  لنأه   في مطأثمرى

ظ ينزو  حضور اللزواء ةالز  فزو مح محزافف الطلاحة مطأثمرىبالفنا ق ياء ذلك ة أ لضاء المحافظ بع   من 
.المطأثمرلن بالمحافظةمشک تحأ ف طلناء و اح  مبا رة اللضاء الذى له ف للمطا مة 

قالشرو

،التصديرمن السلع الصناعية المصرية قادرة على تنافسية % 43: اإلحصاء

ة من الطل  ال ناعلة الم رلةح اا رة علز  أنافطزل% 43للأعب ة العامة واإلح اءح سن المركيىاليهاي كشف 

طزألرا  ا بحيزم الأ  لر عل  مطأوى العالمح حلث أأمأ  ألك الطل  بملزية أ ز لرلة واضزحةح و ز  طزل  لزأم ا
 نزاك  راطة سع  ا لضلزا  أنافطزلة ال زا رات الضا مزة علز  ال زناعات ال زنلرةح سنف اليهاي وسوضح .اللأ

 ز لرلةح عشرات الطل  ال ناعلة المنأية من المشروعات المأوططة وال نلرة ومأنا لزة ال زنرح لهزا ملزية أ
.ولكن أحأاج لميل  من يهو  ال ولة ل عمها عن طرلق فأح سطواق ي ل ة سمامها

من تمويل إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق % 90االنتهاء من تدبير 

مزن الأمولزأ % 90كرلم   أ العضو المنأ   لشركة كاربون الضابضةح عن احنأهاء من أز بلر سعلن ،األوسط

اة الطول ح عل  الشرق األوطط بالمنطضة احاأ ا لة بمحور انف المطلو  إلنشاء سكبر ميم  للبأروكلماولات 

يمز  أمولزأ مشزرو  مولزوي  .اليزارىالمرحلة األول  لإلنشاء ة أ الن ف األوأ من العزام ف سن لأم الب ء 

مللززار  وحر اروضززا طوللززة األيززأ مززن مكططززات وبنززوك احطززألرا  والأ زز لر 5.5البأروكلماولززات مززن نحززو 

مللار  وحر مكزون رس  المزاأ منضطزم مزا بزلن شزركة 4.5بالوحلات المأح ة األمرلكلة وسلمانلا وإنيلأراح ونحو 
.سطهم عا لة وشركة سةرى أكأأ  بها مكططات أنملة  وللة بضلا ة مكططة الأمولأ األفرلضلة

،مؤقتاالبنك المركزي يتوقع تباطؤ معدل تعافي االستهالك الخاص 

طزأه ك الةزا  عزن البنزك أبزاطك معز أ أعزافي احأوا  البنك المركي  بحط  أضرلر الطلاطة النض لزة ال زا ر

ك ةز أ البنزو زر  ح "اإليزراءات المحأملزة لضزبط الماللزة العامزة لل ولزة"ب ورة مكاأة نألية مزا و زفها بز  

راءات الأضرلززرح إن مززن المأوازز  سن لطززأمر معزز أ نمززو النززاأل المحلززي اإليمززالي الحضلضززي فززي احطززأفا ة مززن إيزز

طزأه كح اإل    الهلكليح وسن  من المأوا  اطأمرار مطا مة  افي ال ا رات واحطأثمارح باإلضزافة إلز  اح

ةز أ العزام المزالي % 5.8الحكومة رف  مع أ نمو الناأل المحلي اإليمالي إل  وأطأه ف .كضوى محركة للنمو
.2018-2017في عام % 5.4الحالي مضابأ نحو 

عالساباليوم

على جميع الجهات إجبارىالحكومىالتقدم لجائزة التميز : لإلدارةالقومى

ط و المأابعة الضومي لإل ارة  بالأعاون م  ويارة الأةطلالذى عض م المعه  الأ رلب البرنامل في ةأام ، الحكومية

لز  والزذى لهز ف إلز  أز رل  عز   مزن المز ربلن مزن المعنلزلن بأز رل  اليهزات الحكوملزة عو اإل    اإل ار  
ال كأورة  الة الطعل  ويلزرة الأةطزلط سشارت و.واليلأ الراب  من معاللر الأمللي GEMيا ية الأملي اإلماراألة

وفمبر لإل ارة إل  سن الأرشزح لليزا ية بز س مزن نزالضوم ور ل  ميل  سمناء المعه  اإل ارىوالمأابعة واإل    
.الحال المنأه  وحأ  نهالة  لطمبر 
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ا رت ،التعويمتريليون جنيه بعد 4بـالخفىاتحاد الصناعات يقدر حجم االقتصاد 

الةف ا  سو ما لطلق علل  احاأ الموايىسع أها لينة الضرا   باأحا  ال ناعات الم رلةح حيم الطوق  راطة 

مللزار 400مزن حيزم الأعزام ت الطزنولة ل اأ زا  والمضز رة بنحزو % 60أرلللون ينلز ح أعزا أ نحزو 4بحوال 

ة إلز  ال راطزوسشزارت .أرلللون ينل ح طبضا ألح ث أض لرات بع  أحرلزر طزعر ال زرف7ما ليل  عن سى وحر 

  من  ذم الأعام تح فإن الضرا   المفأزرو أح زللها أيلز% 20حالة احأطا  الضرا   المض رة بنطبة ف سن  
.أرلللون ينل 1.4عل  



«G20»قمة العشرينمجموعةقمةجديدةعالميةأزمةظهورومنعالتجاريةالتوتراتلتخفيففرصة|

G20فتيلونزعيةالحمائالنزعةلمواجهةالجهودلتوحيدقويةفرصةتمثلالجمعة،األرجنتينتستضيفهاالتى

.لعالماأنحاءفىالمنتشرةالتوتراتوسطجديدةعالميةماليةأزمةوقوعمخاطروتقليصالتجاريةالحرب

تدامةومسعادلةتنميةتحقيقأجلمنالتوافقبناء»عنوانتحتتقامالتى«G20»أنبلومبرجوكالةوذكرت

اعدتصووسطلهجوم،الحرةوالتجارةلنكساتاالقتصاديةالعولمةتعرضظلفىالعالماهتمامتجذب»

.الحمائيةوالقوميةالنعرات

%57.2بنحوالرقمية"فيرج"عملةصعدتالمشفرةاألصولتعافىاستمرارمع%57تقفزإلكترونيةعملة

المركزفيلتحلالسوقيةالقيمةحيثمنعملة100أكبربينالرابحينأكبرلتكوندوالر0.0103إلىلتصل

%49.3بنحوارتفعتوالتي"برايفيتالبيتكوين"عملةيليها.باألمس45المرتبةتشغلكانتأنبعد38رقم

معبالتزامنباألمسالتعافيمنموجةاالفتراضيةالعمالتوبدأت.73بالترتيبوتحلدوالر2.79مسجلة

القادمةةالفترخاللالقبولمنبمزيديحظىسوفالرقميالسوقبأنالعريانمحمدلالقتصاديتصريحات

.تنظيمهابشأنمقلقةتصريحاتخلفيةعلىحادةخسائربعدوذلك

مباشر

بينجرتثاتمحادعقبيوماتسعينلمدةجديدةتعريفاتفرضوقفتعلنانوالصينأمريكا:األبيضالبيت

بهدفجاريةتمحادثاتإجراءمعجديدةجمركيةتعريفاتفرضوقفعلىاتفقاوالصينياألمريكيالرئيسين

200تساويصينيةسلععلىالتعريفاتزيادةعدمعلىترامبووافقيوما90غضونفيالتفاقالتوصل

تفقيالمدةهذهخاللفيالتفاقالتوصليتملمإذاوإنهينايرأولمنابتداءالمئةفي25إلىدوالرمليار

علىالصينووافقتالمئةفي25إلىالمئةفيعشرةنسبتهاتبلغالتيالجمركيةالتعريفاتزيادةعلىالجانبان

تفرضهاالتيةالمئفياألربعينمستوىمنألقلاألمريكيةالسياراتعلىالجمركيةالتعريفات“وإلغاءخفض”

.الصنعاألمريكيةالمركباتعلىحاليابكين

رويترز 

اعتباراانه،القطرىالطاقةوزيرأعلن2019ينايرأوبكمناالنسحابتعتزمالدوحة:القطريالطاقةوزير

قرارأنصحفىمؤتمرفىوأكد.(أوبك)للبترولالمصدرةالبلدانمنظمةمنقطرستنحسب2019ينايرمن

.األجلطويلةالستراتيجيةوالتخطيطالعالمىدورهاتحسينسبلقطرمراجعةبعدجاءأوبكمناالنسحاب

في،الطبيعيالغازقطاعتطويرعلىجهودهاتركيزفيقطررغبةمعيتماشىاالنسحابقرارأنوأضاف

.سنوياطنماليين110إلىمليونا77منالمسالالغازإنتاجزيادةصوبفيهتتحركالذيالوقت

أن،يةالعربالدوللجامعةالمساعدالعاماألمينأعلنالمشتركةالعربيةالسوقمشروعاتلتمويلبنكىتحالف
مشيراالمقبل،نايريبيروتفيالمقبلةالعربيةالقمةأولوياتقائمةعلىسيكونالعربياالقتصادىالتكاملتحقيق
ببنودربيةالعالحرةالتجارةمنطقةاتفاقيةفىاألعضاءالدولبإلزامالخاصةاآللياتوضعمناالنتهاءتمأنهإلى

إقرارهاتميانالمنتظرومنالحرةالتجارةمنطقةعملاستكمالتواجهالتىالتحدياتاهماحدتعدالتىاالتفاقية
التبادلامامالمعوقاتإلزالةحقيقيةرغبةهناكإنو.المنازعاتلفضآليةطرحسيتمكماالقمة،فاعلياتخالل

مثلقليميةاإلالمشروعاتلتمويلبنكىتحالفبإنشاءالتوجهلهذاالداعمةالقراراتمنالكثيرونتوقعالتجاري،
.الغذائياألمنومشروعاتوالبرىالسككىوالربطللكهرباءالمشتركةالعربيةالسوقمشروعات

االهرام

يةللتنماإلفريقىالبنكبينبالتعاون2018االقتصادىإفريقيامؤتمرانطلق2019اإلفريقيةللدولمتوقعانموا5%
الدولبينرالسفتأشيراتتسهيلوأهميةإفريقيا،لتنميةوالقارىاإلقليميالتكاملاهميةعلىوركزالمتحدة،واالمم

بالتفعيلمتقاالتىالدولعددولكناإلفريقية،الدولبينالحرةالتجارةاتفاقيةعلىوقعتقددولة55وكانتاإلفريقية،
ان،اإلفريقىالتنميةبنكعاممديروتوقع.دولة22عناليقلفيماموافقةيستدعىاالتفاقيةتنفيذإنحيثفقط،دولة12

وحريةالقارةلتنميةاالقليمىالتكاملأهميةالىمشيرا،2019عامخالل%5الىاالفريقيةبالدولالنمومعدالتترتفع
.إفريقيافىاإلقليمىاملالتكجهودقلبفىالتحتيةالبنيةتطويرووضعإفريقيا،فىالمقبلةالعالميةالسوقإلنشاءالتنقل

االهرام
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المستهلكينالسعاروفقاالتضخممعدل

برأكتولشهرالسنويالتضخممعدلتراجع

%31.8،مقابل%17.5سجلحيث2018

الشهريالمستوى،وعلى2017أكتوبرفي

ألسعــارالعــامالقياسيالرقـمبلـغ

بحسبالجمهوريـة،إلجماليالمستهلكين

العامةللتعبئةالمركزيالجهازبيان

أكتوبرلشهـرنقطة311.2واالحصاء

ا مسجـلا ،2018 عـن%2.8قـــدرهارتفاعا

األحصاءجهازوأرجع،2018سبتمبرشهر

فاعالرتالشهريالتضخممعدلارتفاعأسباب

بنسبةالخضرواتمجمـوعةأسعار

.%15.1بنسبةالتعليموقسم،13.2%
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