
أموال الغد

أصدرت الحكومة خالل  اجتممال ا ابواليولم لمت ال  ، مليون دوالر50باستثمارات « النسيج»منطقة حرة لـ
أف د ييال   ل مت ال  حيث .، إنش ء منطقة حرة لصن لة النويجقرار يالوزراء يرئ وة الدكمور مصطفى مديولم، 

أوالي  لصالن لة النواليج محالت الم” لالوم  مكال “أنه ممالت الموافقالة ل الى انشال ء منطقالة حالرة خ صالة ي وال  شالركة 

ن لة وأوضال،، أ  القالرار يالأمم فالم اطال ر ا ممال   الدولالة يقطال ا الصال، ي لمنطقة الصن لية ي لع شر م  رمضال  

  مي  فالم والعم  ل ى مطوير صن لة الغز  والنويج، وذلك م  خل  اجومف دة مال  خيالرات الموالميمري  الموال
.م يو  دوجر50 ذا المشروا، والمموقع أ  يص  حت  اجوميم رات يه حوالم 

أموال الغد

كشال  ، دولة خالل الموسمم الزرايم 24ملياري جنيه حجم صادرات مصر من القطن لـ: المركزي لإلحصاء

754.2ل معيئالة الع مالة واصحصال ء، أ  مصالر صالدرت مال  يزيالد لال  المركزىص در ل  الته ز رومىمقرير 

وأظهر المقرير أ  ، 2018الزرالىم ي ر تنيه خل  الموو  2.049دولة يقيمة 24قط  لـممرىأل  قنط ر 

، الهند وي كوم  ، حيالث صالدرت مصالر 2018الزرالىخل  الموو  المصرىم  أكير الدو  اوميرادا ل قط  
.ص درات القط اتم لىم ي ر تنيه م  1.2أل  قنط ر قط  يقيمة 460ل هند 

2018مليار بنهاية 7إلى 2013مليار خالل 2تقفز من القومىمحافظ االستثمار 

فظ ينالك لمح اجتم لى، ل  مطور الحت  اصدارىنشرمه وزارة المخطيط والمم يعة واصصلح انفوترا كش  

مطور فى، مؤكدًا أ  الزي دة 2018م ي ر تنيه ينه ية 7، الى 2013م ي ر تنيه خل  2م  القومىاجوميم ر 

، الالى أ  الينالك اوالمهد  منويالع اوالميم رامه اجنفالوترا وأضال   ، %251لمحال فظ الينالك ي ال  اصتمال لىالحت  

ظالة اليورصالة، حيالث والت ت محففالىوالحصو  ل ى لوائد متزية، م  خالل  طالرع لالدن مال  يينهال  اجوالميم ر 
%.29اليورصة معد  نمو فىاوميم رات الينك 

، تصدر كتابا دوريا بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا" المالية"

يمعدي  يعض أحك   القرار 2018لونة 760رق  أصدرت وزارة الم لية، كم ي  دوري  يشأ  قرار وزير الم لية، 

89، رقال  الم ج لقرار رئالي  التمهوريالةيشأ  محصي  المومحق ت الحكومية الكمروني ً 2018لونة 269رق  

أناله ري،الكم ب الدووأش ر.الوزراءالمت   القومم ل مدفول ت ويعد موافقة رئي  مت   ، يإنش ء 2017لونة 

د نقدى وقآج  تنيه يم  المحصي  يشك  5م  واحد تنيه الى: وفق ً لم  ي ميم  وداد تميع المومحق ت الحكومية 
ألال  تنياله يالم  100آج  تنياله وحمالى 5أكير مال  و.2019/4/30ر حمى مموو م2018يدأت م  أو  يوليو 

.الكمروني يم  ودادن أل  تنيه100الكمروني  أو يشيك ت وم  زاد ل  وداد   

يرب فاينانس

صرحت ، ديم وتمكين المرأة اقتصاديا أهم محاور جهاز تنمية المشرويات

  م  أ   مح ور لته ز منمية المشرول ت الممووطة والصغيرة والممن  ية الصغر االمنفيذىنيفي  ت مع الرئي  

يالث يوالعى المؤووية لته ز منمية المشرول ت ح لي   و دلال  وممكالي  المالرأة اقمصال دي  واتمم ليال  حاصومراميتية

يال  تيالدا الته ز لمدرييه  ومأ ي ه  صدارة مشرول ت صغيرة موفر له  ولغير   فالر  لمال  موالمقرة ودخالل م ل
.المنمية اجقمص دية ل دولةفىفضل ل  اجوه   المعيشىرفع موموا   فىيوه  
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2019يناير   5بوابة األهرام

2019يناير  8

2019يناير  9
موقع ، 2019خالل % 5.7يتوقع تحقيق مصر نمًوا بنسبة الدولىالبنك 

، ول الى 2018/2019خل  العال   المال لم الحال لم % 5ر6الينك الدولم أ  يرمفع النمو اجقمص دي فم مصر الى 

، يدل  م  محو  من خ ابلم   ونمو اجوميم رات وارمفال ا معالد  2019خل  الع   % 5.7يواقع ونوىأو   
ليالو  الالذي أصالدرن ا( والموات ق ممالة: اآلفال ع اجقمصال دية الع لميالة)وصالرح الينالك فالم مقريالر ، اجومهلك الخ  

. 2017/2018فم الونة الم لية الم ضية % 5.3اليلي ء ا  مصر وت ت نموا يواقع 

2019يناير  3

2019يناير  5



عدد حفارات النفط في أمريكا ينخفض للمرة األولى في ثالثة : هيوزبيكر 

دء المنتجيي  شركات الطاقة األمريكية عدد حفارات النفط للمرة األولى في  الثالية ابيا يع ميع  يخفضت ،أسابيع
واعلنيت  شيركة  يكير  .وبط انهيار ف  ابعار النفط ف  نهاية العيام الماضي 2019تقليص خططهم للحفر للعام 

ات النفطيية لخدمات الطاقة ف  تقريرها األب وع  يوم الجمعة، الذي يحظى  متا عة واليقة، إ  عيدد الحفيارهيوز

و  الالان  ليتراجع النشطة ف  امريكا انخفض  مقدار المانية حفارات ف  األب وع المنته  ف  الرا ع م  يناير كان
.حفارا877العدد اإلجمال  إلى 

زرويتر

تعقد ،القادمالصين وأمريكا تعقدان مباحثات تجارية في بكين األسبوع 

ام  م  ينياير، والواليات المتحدة م احالات تجارية على مبتوى نواب الوزراء ف   كي  يوم  البا ع والالالصي  

المالييية مييع بييع  الجييان ي  إلنهيياء نييزاع يملحييد ضييررا متزايييدا  االقتصيياد فيي  ال لييدي  ويعكيير صييفو األبييوا 
  معظم العام الماض  انخرط ال لدا  ف  حيرب تجاريية ، وهيو ميا عطيق تيدفد بيلع  مليات الملييارات مي.العالمية

وقعهيا وزارة التجارة الصينية ف   يا  عليى موصرحت ،عالم الدوالرات واذكى مخاوف م  ت اطؤ اقتصادي 

” لصي  إلجيراءبيصق إلى اجيريشعلى اإلنترنت إ  فريد عمق  قيادة نالب الممالق التجاري األمريك  جيفري 
.مع نظرالهم الصينيي “ م احالات إيجا ية و ناءة

،الوقودالمكسيك والسيارات تصطف أمام محطات فىأزمة نقص الوقود تتفاقم 

، "بيتىكو مكبي"مد  مختلفة حتى وصلت إلى العاصمة فىالوقود انتشرت فىتواجه المكبيك، ازمة نقص 

مة العاصيفيىصور ا رزتها وكالية رويتيرز، ا  العدييد مي  الميواطني  اصيطفوا اميام محطيات الوقيود و حبب 

كة شييرورفضييت ،للبييياراتالمنيياطد الجنو ييية ميي  المدينيية للحصييوق علييى وقييود فييىالمكبيييكية، خاصيية 
.الوقود  العاصمة وطال ت المواطني   عدم الذعر فىنقص اىع  الحديثالنفطية الحكومية " يميكس" 

عالساباليوم

المفوضية يانات كشفت  ،ديسمبرتدهور الثقة في اقتصاد منطقة اليورو في 

  ديبم ر ، ف  يوم الالثالاء تدهورا ملحوظا ف  الالقة ف  اقتصاد منطقة اليورو و أكالر مما هو متوقع فاألورو ية 
وترجيع التوقعيات .نهاية عام شهد تراجعا للتفاؤق ف  كق شيهر، وهيو مؤشير جدييد عليى ضيعف اقتصياد المنطقية

اع  في  المانييا األكالر قتامة إلى اب اب م   ينها تراجع الالقة ف  الصناعة،  ما يتماشى مع تراجيع اإلنتياا الصين
وف  مؤشر ب ء لتوقعات النمو .اك ر اقتصاد  منطقة اليورو للشهر الالالث على التوال  ف  نوفم ر تشري  الالان 

107.3ق إليى  منطقة اليورو ف  الر ع األخير م  العام، قالت المفوضية إ  مؤشر الالقة ف  اقتصاد المنطقة نيز
.نوفم رف  109.5نقطة ف  ديبم ر م  

زرويتر
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ماألهرا

سفاينانعرب

2019يناير 2

غرب العقود اآلجلة لخام ه طت ،برنتأسعار خام فىانخفاضا % 19.5

كمييا ، .%19.5،  ينمييا انخفييض خييام  رنييت  ييأكالر ميي  %25 نحييو الماضييىالعييام األمريكييىالوبيييط تكبيياس 

، 2018تيو ر ، الذى يعت ر مؤشرا عالميا ألبعار الينفط، نحيو الالليث  يي  ينياير واك« رنت»ارتفعت عقود خام 

، عنيدما  يدا انحيدار حياد 2014ذلك اعلى مبتوى منذ اواخر عيام و ،دوالر86.74ليصق بعر ال رميق إلى 

يبجق الخيام المعروض العالم ، ليتوقع محللو  ك ار ومتعاملو  كاليرو  ا فىالبو  وبط تخمة متنامية فى
.2018دوالر م  جديد  نهاية 100

رويترز
األورو يةابتأنفت األبهم ، انخفاضعلى 2019أسهم أوروبا تبدأ عام 

األر عيياء مييع ابييتمرار المخيياوف  شييأ  النمييو العييالم  والحييروب 2019خبييالرها فيي  اوق ايييام التييداوق لعييام 

في  األبيهم التجارية وعدم االبتقرار البياب  ف  البنة الجدييدة، وبيعى المبيتالمري  لل حيث عي  الميثذ اآلمي 

ة اليورو مبوح حديالة ا  نشاط قطاع الصناعات التحويلية ف  منطقاظهرت و ، المخاطرةالت   ها قدر اقق م  
 الملية، 0.3واغليد مؤشير ابيهم منطقية الييورو منخفضيا  .ف  ت اطؤ وابيع النطيا 2018زاد  الكاد ف  نهاية 

 الملة  عدما قليص خبيالرا التي  مني   هيا في  وقيت بيا د ميع0.2األورو   600 ينما نزق المؤشر بتوكس 
.صعود ووق بتريت
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الطاقة في مصر
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2017/2016وحتي 2007/2006تذبذب االنتاج واالستهالك من الغاز الطبيعي  بين االنخفاض واالرتفاع خالل الفترة من 
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يتم تغطيتها باالستيراد( البوتاجاز)فجوة كبيرة بين اإلنتاج واالستهالك من الغاز السائل 
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%  41.4والسوالر بنسبة %121بنسبةاستهالك البنزين ارتفاع البنزين والسوالر وقود عالي االستخدام، 
2017/2016حتي 2007/2006خالل الفترة من

البنزين السوالر


	أخبار محلية 28.pdf (p.1)
	أخبار دولية.pdf (p.2)
	المؤشرات الاقتصادية.pdf (p.3)

