
اليوم السابع

، شىهر ونصى وعرضها على  مللىا الىوزراال خى  وإدفيناقهاخطة تطوير مصنعي وضع:التموينوزير 

وضع خطة تشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لأنه تم المصليحيالدكتور على أوضح

أسرابيع  لننتهرام مرن إعرداد خطرة التطروير 6و4أنه تم تحديد فترة تترراو  برين و وإدفيناقهالتطوير مصنعي 

فرىة دخول القطرا  الخرال للمشراركفىالوزارة ليس لديها مانع   و صر  بأن لعرضها على مجلس الوزرام
.خطة تطوير الشركتين

اليوم السابع

، " مصر البوابة االستثمارية إلفريقيا"يكش  بللسة مدبول مصطف  

" ية إلفريقيرامصر البوابة االستثمار"خنل كلمه له بجلسة   رئيس مجلس الوزراممدبولىأكد الدكتور مصطفى 

أن أهرم خطروات واسرتراتيجيات هرلح الحكومرة  أن تكرون مصرر جرزم ال " 2018إفريقيا "ضمن جلسات منتدى 

ة الردول يتجزأ من إفريقيا  وأن تعرود بقروة شرديدة جردا إلرى قارتهرا امصرلية مرن خرنل التواصرل الكامرل مرع كافر

فعيرل اتفاقيرة وأوضح أن هناك تركيز شديد جدا مرن القيرادات اإلفريقيرة مرع تكل مشروعات التنميةفىامفريقية 

ن مقردرات التجارة الحرة والبينية بين دول إفريقيا  من نعى تمامرا إمكانيرات هرلح القرارة  وحران الوقرت من تكرو
.امساس بين أيدى أبنائها  وهم من يتولون قيادة عملية التنمية فيهافىهلح القارة 

و الطعام والمشروبات .. خ   نوفمبر % 15.6التضخم السنوي يسل  
نوي كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصام عن تراجع معدل التضخم الس، %10.43يساهم بنسبة 

واللي سجل 2017مقارنة بشهر نوفمبر % 15.6مسعار السلع والخدمات خنل شهر نوفمبر الماضي ليسجل 
فرري معرردل التضررخم % 10.43و أوضررح الجهرراز أن قسررم الطعررام والمشررروبات سرراهم بنسرربة   .%26.7نحررو 

  ثرم قسرم %1.56  يليه قسم المسركن والميراح والكهربرام وال راز والوقرود بنسربة % 19السنوي الرتفاعه بنسبة 

  المشررروبات الكحوليررة والرردخان والمكيفررات بنسرربة %0.58  التعلرريم بنسرربة %1.1النقررل والمواصررنت بنسرربة 
..%0.22  والرعاية الصحية بنسبة %0.22  والمنبس الجاهزة بنسبة 0.46%

العام% 2ونستهد  %1بالموازنة بمعد  حققنا فائض أول : وزير المالية 

% 1دل الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تحقيق فرائ  أولرى بموازنرة الدولرة بمعركشف، اللارىالمال 

  مؤكردا أنهرا سرابقة لرم تحرد  منرل سرنوات%2مليارات جنيه  مع مستهدف قائم العرام الحرالي بمقردار 4بمقدار 
دف إيجرابي الثنثام أن هلا المسرتهالنواب اليوموأضاف معيط خنل اجتما  لجنة الشئون االقتصادية بمجلس   

هدفات وتحويرل ويتم السير في إطارح  وتعد نقلة إيجابية لصالح الموازنة العامة  مشيرا إلى أن تحقيق هلح المسرت
.”صريينامكل والشرب من إيرادات الم“: العجز امولى لفائ  أولى  يعن أن أكلنا وشربنا من إيراداتنا قائن

عرب فاينانا

الناتج المحليف الرسم يطالب صندوق النقد إدراج القطاع غير المركزىالبنك 

الدولىقد وصندوق النالدولىيريد من البنك المركزىأن المصرىالمركزىجمال نجم نائب محافظ البنك صر 

امخررى والمؤشرراتاإلجمرالىالبند ضمن بياناتهما الخاصرة بالنراتا المحلرى فىالرسمىأن يدرجا القطا  غير 

بالمئة من الناتا المحلرى 50إلى 40يمثل نحو الرسمى  مضيفا أن القطا  غير المتعلقة باالقتصاد الكلى لمصر
.اإلجمالي
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يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في االلتماع المقب  للبنك فاروابنك االستثمار 

ي امسرواق   في تقرير له  إن عوامرل التضرخم المحليرة والظرروف النقديرة فرفاروسقال بنك االستثمار ، المركزي

ديسمبر 27لمركزي في الناشئة  تدعم اتجاح تثبيت أسعار الفائدة في االجتما  المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك ا

نتصف الشرهر وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها م  هلا و قد الجاري

% 1لإلقرا   وللك بعرد أن خفضرتها % 17.75لإليدا  و% 16.75الماضي للمرة الخامسة على التوالي عند 
.مرتين خنل اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين



األمريكيلالبترومعهدلتقريرتبعا ًالعالمياالقتصادنموتباطؤمنمخاوفظلفيتنخفضالنفطأسعار

APIلمخزوناتاوارتفاعالعالمي،االقتصاديالنموتباطؤمنمخاوفظلفيالعالميةالنفطأسعارانخفضت

وحلفاءهاأوبكإنمصادرصرحتو.نوفمبر30بـالمنتهياألسبوعفيبرميلمليون5.4بـاألمريكية

مقاومةأنمضيفةيوميا،برميلمليون1.3عنيقلالبمااألسبوعهذاالنفطإنتاجلخفضاتفاقصوبيعملون

المنظمة،فيمنتجأكبرتعتبرالذىالسعودية،وأكدت.اآلنحتىالرئيسيةالعقبةهيكبيرإنتاجيلخفضروسيا

فيللمساعدةاألمريكيالرئيسمنلضغوطتتعرضلكنهايناير،مناإلنتاجفيعميقةلتخفيضاتالحاجةإلى

.أقلنفطبأسعارالعالمياالقتصاددعم

ةدولأكبروثانىللقطنومستوردةمصدرةدولةأكبرالصين:فاينانشيالأسواق..2017/2018بموسم

رصاتوالبوباألسواقوخاماتهاالسلعحركةرصدفىالمتخصصفاينانشيالألسواقتقريرأظهرمنتجة

قائمةفىصدارتها2017/2018موسمفىسجلتحيث"القطن"محصولعرشعلىالصينبتربعالعالمية

تصديرمةقيبلغتوقد.الهنددولةبعدللقطنمنتجةدولةأكبرثانىومستورةدولةوأكبرمصدرةدولةأكبر

هذاخاللالقطنمنإنتاجهاوبلغدوالرمليار8.6بمبلغكمياتباستيرادقامتبينمادوالرمليار15.1الصين

.قطنطن987ومليون5الموسم
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الوزراءئيسربقيادةاليابانفيالحاكماالئتالففرضاألجانبالعمالأماماألبوابيفتحقانوناتقراليابان

النقصهةمواجإلىتهدفللجدلمثيرةخطوةفيالبالد،إلىاألجانبالعمالمنالمزيدبإدخاليسمحتشريعا ً

اداتانتقحزمةمنبالرغمالقانونالشيوخمجلسبمثابةوهوالمستشارين،مجلسوأقرً .العمالةفيالمزمن

بموجبالحكومةوتخطط.الماضينوفمبرفيالنوابمجلسفيتمريرهبعدوذلكالمعارضة،ألحزابواسعة

والتمريضالغذائيةوالخدماتالبناءمجاالتفيأجنبيعاملألف345منيقربماإلحضارالجديدالقانون

.سنواتخمسمدىعلىأخرىوقطاعات

نيوز عربية سكاى

أعطتإيرانإنأوبكفيمصدرصرحبرميلألف800اإلنتاجخفضعلىإيرانموافقةتنالأوبك:مصدر

أنالمصدروأكد.2019منيوميابرميلمليون0.8نحواإلنتاجلخفضالجمعةيوماألخضرالضوءالمنظمة

برميلمليون0.4بمقدارالتخفيضاتفيالمساهمةالحقوقتفيفيهااألعضاءغيرالمنتجينمنستطلبأوبك

.أخرىيوميا

وىمستأدنىمناإلسترلينىالجنيهارتفعيتراجعوالدوالرشهرا20فىمستوىأدنىمنيرتفعاالسترلينى
لوزراءارئيسةتأجيلكانإذاماحسمالمستثمرونفيهيحاولالذىالوقتفىالثالثاء،اليومشهرا20فى

االتحادمنمنظمرغيانفصالإلىبريطانياسيقوداألوروبىاالتحادمنالخروجاتفاقعلىلتصويتالبريطانية
رة،مناظعمالتستمنمجموعةمقابلاألمريكيةالعملةأداءيقيسالذىالدوالر،مؤشروانخفض.األوروبى

إلىالماضيةالليلةتعامالتخاللالمؤشروانخفض.االثنينأمس%0.75ارتفعأنبعد97.092إلىقليال
.نوفمبر22منذمستوياتهأدنىوهو96.364
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2018ديسمبر 6

2018ديسمبر 5 عرب فاينانس 

رويترز

مصدررأكبلتصبحقطر،تجاوزتأسترالياأنبيانات،أظهرتالغازمصدريعرشعنقطرتزيحأستراليا

فيشحنتأسترالياأنالبياناتوأظهرت.الماضينوفمبرفيمرة،ألولالعالم،فيالمسالالطبيعيللغاز

وقفزت.طنمليون6.2025قطرصدرتحينفيالمسال،الطبيعيالغازمنطنمليون6.7936نوفمبر

صادراتتراجعتبينماالسابق،بالشهرمقارنة%15علىيربوماالمسالالطبيعيالغازمنأسترالياصادرات
2014منذالعاممنالوقتهذامثلفيمرةألوللتهبط%3قطر
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الجاريةالمعامالتميزانعجز

مصرفيالجاريةالمعامالتميزانعجزتقلص

فيانتهتالتي،2018-2017الماليةالسنةفي

مليارات6.0لنحو،%58.6بنسبةيونيو،30

المصري،المركزيالبنكأعلنماوفقدوالر،

حريرتلتأثيرالعجزتقلصالمركزيالبنكوأرجع

ميزانعجزبلغوقد،العملةصرفسعر

نماألخيرالربعمصرفيفيالجاريةالمعامالت

642.2نحو2018-2017الماليةالسنة

المماثلةالفترةعن%73منخفضادوالر،مليون

.السابقةالماليةالسنةمن

التجاريالميزانعجز

أغسطسلشهرالخارجيةالتجارةلنشرةوفقا

للتعبئةالمركزيالجهازعنالصادرة2018

الميـزانفيالعجزقيـمةبلغتواالحصاء،

أغسطسخاللدوالرمليار3.95التجاري

الشهرلنفـسدوالرمليار3.66مقابل،2018

،%8.0قدرهاارتفاعبنسبةالسابـق،العاممـن

،%0.3بنسبةالمصريةالوارداتقيمةارتفعت

أغسطسخـاللدوالرمليار5.94بلغـتحيث

الشهرلنفسدوالرمليار5.92مقابل،2018

صرمصادراتقيمةبلغتبينماالسابق،العاممن

دوالر،مليار1.98نحو2018أغسطسخالل

العاممنالشهرلنفسدوالرمليار2.26مقابل

%12.2نسبتهبلغتبانخفاضالسابق،
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الصادرات من أهم السلع

مليار1.98لنحوالمصريةالصادراتتراجعت

مليار2.26مقابل،2018أغسطسخاللدوالر

انخفاضبنسبة،2017أغسطسخاللدوالر

الجاهزة،المالبس»سلعوكانت،%12.2بلغت

ة،الغذائيوالمحضراتوالعجائن،والبالستيك،

همتساالتيالسلعرأس،على«والكليموالسجاد

ضانخفانتيجةالمصريةالصادراتتراجعفي

بالنسبة%19.3بلغتوالتيالتصديرية،قيمتها

%5.6للبالستيك،%22.6الجاهزة،للمالبس

للسجاد%20.1،الغذائيةوالمحضراتللعجائن

والكليم
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الصادرات الواردات الميزان التجاري
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