
االهرام 

وفه  نه  توجه  ، 2020-2019مليار جنيه استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرر  خر   18: التخطيط
وبورسعي ، السويس،"إلى نحافظات القناة القوني، وبنك االستثنار اإل اري وزارة التخطيط والنتابعة واإلصالح 

جولههة ني انيههة اسههتنرت لنهه ة يههوني ، لت قهه  لهه   نهه  نبههرولات نيهها  البههر  والصههر فههي ، "واإلسههناليةية
نبابهر لةهى إطار اهتنام الوزارة بنتابعة النبرولات ذات البع  االجتنالي والبيئي والتهثثير الفي الصحى،وذلك

ال كتورة هالة السعي ، وصرحت .2030ضوء األه ا  األساسية لرؤية نصر في تثتى والتي صحة النواطني  
لتهي اإ  اله   األساس ن  تةك الزيهارات ههو نتابعهة اإلنجهازات اإل اري، وزيرة التخطيط والنتابعة واإلصالح 

0النبرولاتتحققت لةى أرض الواقع بتةك 

السابعاليوم

فهي ،مليار جنيه 1.840عمومية بنك االستثمار العربي برئاسة وزيرة التخطيط تعتمد زيادة رأس الما  إلى 

ة بالسههو  خطههوة نهنههة لتعزيههز النركههز النههالي والقالهه ة الرأسههنالية لبنههك االسههتثنار العربههي وق رتهه  التنافسههي

يط والنتابعهة النصرفية، التن ت الجنعية العانة غير العا ية لةبنك برئاسة ال كتورة هالهة السهعي  وزيهرة التخطه

نةيهو  جنيه  نصهري لترت هع القاله ة الرأسهنالية 800واإلصالح اإل اري، زيا ة رأسنال البنك النه فو  بنبةه  

تعزيهز لةبنك الى نةيار وثناننائة وأربعي  نةيو  جني  كنا ب  ت الجنعية العانهة لةهى اهنيهة ههذ  الخطهوة فهي

.ق رة البنك لنواجهة التح يات السوقية والنعايير الرقابية النحةية وال ولية

رح ال كتور نحن  ص، «يوروكلير»مصر تعتزم توقيع اتفاقية لتسوية ديونها السيادية عبر آلية : وزير المالية

ا  الناليهة فهي لةنقاصهة وتسهوية لنعهانالت األوريهوروكةيرنعيط، وزير النالية، إن  تم توقيع ات اقًها نهع بهركة 

ال ، لةى أ  ، أ  ذلك االت ا  سيسنح لحائزي  يونها السيا ية بتسوية النعانالت خارج البنعيطوأبار.أوروبا

ا ي ج ي  أ  نصر تسته   ن  خالل اإللال  إص ار  ي  سيوأظهر . يب أ ذلك خالل ستة أبهر، وفقًا لرويترز

.يوروكةيربحةول سبتنبر النقبل، نبيراً إلى أن  يثنل بث  يتسنى التسوية لبر 

،االقتصادتعظيم االستفادة من األصو  المملوكة للدولة لمصلحة : السيسي

يث قطها  الزهزل الرئيس لب  ال تاح السيسهي اجتنهالي  نن صهةي  فهي إطهار نتابعته  لبرنهان  تطهوير وتحه لق  

أك  الرئيس في اجتناله  األول لهزم ال ولهة لةهى تطهوير فق  0والنسي  وتحسي  إ ارة األصول الننةوكة لة ولة 

عانة بخبهرة نصانع قطا  الززل والنسي  التابعة لقطا  األلنال العام، ن  خالل تح يث اآلالت والنع ات باالست

وفههى 0ع ههذا النجهال، وبهالتوازي نهع رفهع ك هاءة النعه ات الحاليهة بتةهك النصهانفهي كبريهات البهركات العالنيهة 

ية البانةة، لنةية التننفي اجتنا  آخر ب   الرئيس السيسي لةى أهنية وقينة قطا  األلنال العام في النساهنة 

0بنا ينتةك  ن  أصول ل ي ة ونتنولة لةى نستوى الجنهورية

االستثماراتلتموي  مصر تستهد  إصدار أو  سندات خضراء العام المالي المقب  

بهثنها وزارة النالية إ  الحكونة تسته   خالل العام النالي النقبل طرح أول سن ات خضراء والتي ن لةنت أ

الحكونهة تسهته   اسهتنرار زيها ة أ  البيئهة، كنها صهرحت الناليهةتنويل االستثنارات في النبرولات صه يقة 

نقارنهة بالعهام النهالي % 40بنحهو النقبلالناليقينة االستثنارات الننولة ن  جان  الخزانة العانة خالل العام 

نةيار جني 140الحالي لتصل إلى نحو 
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األخبار المسائي 

مليار دوالر لردعم التحرو  الرقمري فري 25البنك الدولي يخصص .. تزامنا مع رئاسة مصر ل تحاد األفريقي 
ة الهه كتورة سههحر نصههر، وزيههربههاركت ، القررارةمليررار دوالر لمشررروعات البنيررة االساسررية فرري 57افريقيررا و

لربيهع لةبنهك ضهن  فالةيهات اجتنالهات ا" الرقنهياقتصها  افريقيها "جةسة حول ال ولي، في االستثنار والتعاو  
نهع رئاسهة نصهر ا وتزانن.ال وليالن يرة اإل ارية لةبنك ، جورجي اكريستاليناافتتحها والتي بوابنط ، ال ولي 

الرقنههي فههي نةيههار  والر لالسههتثنار فههي نبهها رة التحههول 25تخصيصهه  الهه ولي  لالتحهها  األفريقههي، أكهه  البنههك 
ة نةيار  والر اخرى  لنبرولات البنية االساسية بالقار57سنوات النقبةة وتخصيص 10افريقيا لةي ن ار ال 

. سنوات النقبةة3لةي ن ار ال 
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дЯКϒХТϼвϤытлЂϦЮϜЛЮϜϣтвЮϝ̪فنزويالمنالمهاجرينخدماتتحسينفيللمساعدةدوالرمليون31.5

)GCFF)дКϣϲжвϣвтЧϠ̸̺.̼дмтЯвϼъмϸсЪтϼвϒϣтжϜϾтвЪаКϸЮϸмлϮϝтϠвмЮмЪЬтлЂϦЮЬмЊмЮϜЮϖп

РϚϝДмЮϜϤϝвϸ϶ЮϜмϣтКϝвϦϮъϜϣтЂϝЂцϜдтϼϮϝлвЯЮдтϚϮыЮϜмдттЯтмϾжУЮϜ̪ϤϝЛвϦϮвЮϜмϦЂвЮϜϣУтЎ.ϰϼЊм

мϦϼϠЮϒытЪЂϜϼϝЪϼтϾмϣтЮϝвЮϜсϠвмЮмЪЮϜдмЪтЂϜϺкЬтмвϦЮϜϼЂтвЮϜϜ ̯̭ ϾϮдвϣтЯвКϣЂϝтЂЮϣтвжϦЮϜϣвтЧϠ

̷̼̾дмтЯвϼъмϸсЪтϼвϒамЧтШжϠЮϜсЮмϸЮϜϝкϸϜϸКϗϠаКϸЮϣвϜϸϦЂъϜϣтЮϝвЮϜϝтϠвмЮмЪЮϝлϦϼϸЦмЮϜϣтЂТϝжϦ

ϝлϦϼϮкм.

المتقدمصندوق النقد يتوقع استحواذ المعاشات على ربع الناتج المحلى بالدول 

 ϰϼЊ ϸЧжЮϜ ФмϸжЊпЮмϸЮϜв ̪ИϼϝҶЂϦв ЬϸҶЛвϠ ̪дтжҶЂвЮϜ ϸϜϸҶКϒ ϝҶлϠ ϸҶтϜϾϦϦ ϣҶвϸЧϦвЮϜ ϤϝтϸϝҶЊϦЦъϜ дϖ ̪ дϒ ϝҶ̯ЛЦмϦ

 ЙҶϠϼ пҶЯК ̪ϣтϲҶЊЮϜ ϣҶтϝКϼЮϜм ϸҶКϝЧϦЮϜ ϤϝҶІϝЛв ЬҶϪв ̪ϼҶвЛЮϜ аϸЧϦϠ АϠϦϼвЮϜ аϝЛЮϜ ФϝУжшϜ ϺмϲϦЂтϮϖ сЮϝҶв ϭϦϝҶжЮϜ

 аϝК ЬмЯϲϠ пЯϲвЮϜ̷̷̹̼. ϸЧжЮϜ ФмϸжЊ РϝЎϒмпЮмϸЮϜЊЮϜ ФϜмЂцϜ сТ дϝЪЂЮϜ дв ϢϼтϠЪ ϣϠЂж дϒ пЮϖ̪ ϢϸКϝ

ж аϸЧϦЯЮ йжϒ Ϝ̯ϸЪϔв ̪ϣКϼЂϠ акϸϜϸКϒ ϸϜϸϾϦм ϼтϪЪϠ ϝ̯жЂ ЬЦϒ Ь϶ϸЮϜ ϣЎУ϶жв ϣтвϝжЮϜ ϤϜϸϝЊϦЦъϜм РϜϸкϒ ХтЧϲϦ мϲ

ҶвцϜ ϞЯАϦтҶЂ ̪ϣҶвϝЛЮϜ ϤϝвϸҶ϶ЮϜм ϣҶтϦϲϦЮϜ ϣҶтжϠЮϜ дϓҶІϠ ϢϸҶϲϦвЮϜ авцϜ ϝлϦϸϸϲ сϦЮϜ ϣвϜϸϦЂвЮϜ ϣтвжϦЮϜ ϝҶв̯ϝК ϝҶ̯ЦϝУжϖ ϼ

ЬмϸЮϜ ШЯϦ сТ ϝтТϝЎϖ.

اليوم السابع 

ϰϼЊϼϸЊвдϖ،دوالرمليارات8إلىيصلمؤقتاقرضايبحثالسعوديالسياديالصندوق:مصادر

ФмϸжЊϤϜϼϝвϪϦЂъϜϣвϝЛЮϜрϸмЛЂЮϜрϼϮтϤϝϪϲϝϠвЙвШмжϠЙвϮЮЌϼЦϤЦϔвϼтЊЦЬϮцϜЬЊϦйϦвтЦ

пЮϖϣтжϝвϪϤϜϼϝтЯвϼъмϸйвϜϸ϶ϦЂъсТϤϜϼϝвϪϦЂϜϢϸтϸϮ.дϝЪмФмϸжЊϢмϼϪЮϜрϸϝтЂЮϜЬвЪϦЂϜϜϼлІЮ

сЎϝвЮϜϝЦϝУϦϜЙтϠЮйϦЊϲϣПЮϝϠЮϜ̷̾ϣϚвЮϝϠсТϣЪϼІЮϜϣтϸмЛЂЮϜϤϝКϝжЊЯЮϣтЂϝЂцϜ)ШϠϝЂ(пЮϖϣЪϼІмЪвϜϼϒ

ϣтϸмЛЂЮϜЬϠϝЧв̽̀.̸ϼϝтЯвϼъмϸ.

رويترز

дІЀтϚϼЮϜсЪϼтвцϜϸϸЮϝжмϞвϜϼϦ،االقتصادلتنشيطنقديةسيولةبضخاألمريكيالفيدرالييطالبترامب

амϮлЮϜϜϸϸϮвпЯКШжϠЮϜсЮϜϼϸтУЮϜ̪ыϚϝЦдϖϤϝЂϝтЂЮϜсϦЮϜϝлϮлϦжтШжϠЮϜϤϸϲдвϢϼтϦммвжЮϜъϜрϸϝЊϦЦ

ϤϲϠЪмϞЂϝЪвФϜмЂϒалЂцϜϝвϠϼмϲжϠ̷̺%.ϞЮϝАмϞвϜϼϦШжϠЮϜϢϸϝКϗϠϢϼмϸϼтЂтϦЮϜсвЪЮϜЬЪІϠϝІвйϠ

ϝвЮϨϸϲсТϢϼϦУЮϜϝвдтϠ̷̷̹̾-̷̷̹̀ЬϝІϦжъϸϝЊϦЦъϜдвдтϠдϪϜϼϠϸмЪϼЮϜ.

ϤУЦмϒϼϝЛЂϒАУжЮϜϣϮмвкϸмЛЊϝ̪дтжϪъϜ،أوبكإنتاجزيادةعنحديثوسطصعودموجةبعديتراجعالنفط
ЬϾжмдϝвϝ϶ЮϜдϝтЂϝтЧЮϜмϲжϸϲϜм̪ϣϚвЮϝϠϝвϸЛϠϰϼЊϼтϾмϣтЮϝвЮϜсЂмϼЮϜдϖиϸыϠШϠмϒмϸЦϼЧϦдϜϼϢϸϝтϾ
ϬϝϦжшϜϣЂТϝжвЯЮпЯКϣЊϲсТФмЂЮϜЙвϤϝтъмЮϜϢϸϲϦвЮϜсϦЮϜЬДтϝлтТϬϝϦжшϜϸжКтмϦЂвϤϝϣтЂϝтЦ.ϼтО
дϒϱІϤϜϸϜϸвшϜϣтвЮϝЛЮϜϸϲдвАмϠк̪ϼϝЛЂцϜϺϖЌУ϶жϜϬϝϦжшϜсТдϜϼтϖытмϾжТмАЂмϤϝвыККпЯдϒ

ϤϝтъмЮϜϢϸϲϦвЮϜϸϸІϦЂϝлϦϝϠмЧКпЯКдтϸЯϠЮϜдтмЎЛЮϜсТϣвДжвдϜϸЯϠЮϜϢϼϸЊвЮϜЬмϼϦϠЯЮ)ШϠмϒ(̪ыЎТ
дКϸϸϮϦЬϝϦЧЮϜрϺЮϜϼϺжт̭ϝЎЧЮϝϠпЯКϬϝϦжϖаϝ϶ЮϜсТϝтϠтЮ.

سكاي نيوز عربية 

ϝвж ϢϼтϦмϠ дтЊЮϜ ϸϝЊϦЦϜ ، التوقعاتنمو الصين مستقر في الربع األول بخالف 

 ϢϼЧϦЂв ϤПЯϠ̻̽͂ЮϜ ϤЦмЮϜ сТ ̪ϔАϝϠϦЮϜ дв ϸтϾвЮ ϤϝЛЦмϦЮϜ ϝУЮϝ϶в ̪аϝЛЮϜ дв ЬмцϜ ЙϠϼЮϜ сТ ϣϚвЮϝϠ йҶтТ ϾУЦ рϺ

 ЬҶϚъϸ дтЪЯлϦҶЂвЮϜ ϞҶЯА ϼҶлДϒм ϢмЧϠ сКϝжЊЮϜ ϬϝϦжшϜдҶЂϲϦ . двϜϾҶϦϦϦ сҶϦЮϜ ̪ϣҶтϠϝϮтшϜ ϤϜ̭ϜϼҶЧЮϜ ϜмҶвж двҶЎϦ

ϢϼϝϮϦ ФϝУϦϜ аϜϼϠϖ дв дАжІϜмм дтЪϠ ϞϜϼϦЦϜ йжϒ мϸϠт ϝв Йв ̪ϤϜϼϝвϪϦЂыЮ ИϼЂϒ .ϦЂвЮϜ РжЊтм ϔАϝҶϠϦ дмϼвϪ

РЛЎЮϝϠ Ϻ϶фϜ свЮϝЛЮϜ ϸϝЊϦЦъϜ дϝлϮϜмт дтϸтϸлϦ ϼϠЪϓЪ ϣтϼϝϮϦЮϜ ϞϼϲЮϜм дтЊЮϜ ϸϝЊϦЦϜ.

رويترز
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سي ان بي سي عربية 
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