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، تحسين التصنيف االئتماني لمصر يعكس نجاح برنامج اإلصالح: بايونيرز
للتصنيف " ديزمو" القابضة، أن قرار مؤسسة بايونيرزأعلن محمد أبو الغيط العضو المنتدب لبنوك االستثمار 

إيجابي، ويعكس  توقعسام مؤسسسام B2إلى B3االئتماني برفع التصنيف االئتماني لجهورية مصر العربية من 
الكلى، وبالتالي التصنيف الدولية بأن اإلصالحام االقتصادية التي تقوم بها الحكومة ستدعم مؤشرام االقتصاد

راجعسة وصسر  أبسو الغسيط، م.قدرة مصر على التمويل الخارجي، وكذلك قدرتها علسى الوفساب بسسداد التزاماتهسا
صنيف مصر إلسى ليسم األولى لمصر هذا العام، فقد سبق أن رفعم مؤسسة فيتش للتنصيف االئتماني تموديز
B+ الماضيلشهر ا.  

اليوم السابع 

،QR Codeبنوك تتقدم للمركزي المصري للحصول على 8

بنسسوك تقسسدمم للبنسسك المركسسز  المصسسر  للحصسسول علسسى رخصسسة لتطبيسسق8صسسرحم  مصسسادر مصسسرفية، إن 

 QRالس وأضافم المصسادر أن تقنيسة.في التكنولوجيا المصرفيةللتوسع QR Code" كيو أر كود"تكنولوجيا 

Code ا دون الحاجسة ألجهسزة نقساط البيسعه  (POS)ي وسيلة سسهلة وممنسة لتنذيسذ وقبسول المسدفوعام إلكترونيسا

كريسد  األهلسي ومصسر والقساهرة و: وأشار المصدر، إلى أن من ضمن البنسوك التسي تقسدمم للحصسول.التقليدية

.وقطر الوطنيأجريكول

، 2019خالل أول شهرين من % 33صادرات المواد العازلة تتراجع بنسبة 

ة خسالل لمواد البناب عن تراجسع صسادرام المسواد العازلسة المصسريالتصدير أظهر التقرير الشهر  للمجل  

ماليين دوالر خالل نذ  الذترة 4ماليين دوالر في مقابل 6لتبلغ % 33أول شهرين من العام الجار  بنسبة 

مسسن % 36.7دول هسسي كينيسسا، ليبيسسا، اإلمسسارام، اتحسساد نيجيريسسا، وتنزانيسسا علسسى 5واسسستحوذم . 2018مسسن 

ام لهسا صادرام مصر من المواد العازلة خالل شهر  يناير وفبرايسر الماضسيين ، حيسل بلغسم قيمسة الصسادر

%. 8.9مليون دوالر بتراجع 1.598مليون دوالر في مقابل 1.467نحو 

شهرا ،34أرصدة السلع األساسية والغذائية تكفى حتى ": جهاز اإلحصاء" 

كر يبلسغ على نسخة منه، أن الرصيد المتا  من السس" اليوم السابع"تقرير ، حصل فىجهاز اإلحصاب أوضح

ألسف طسن ويكذسى لمسدة تتسراو  237أشهر، فيما بلغ الرصيد المتا  من الزيم 7مليون طن، يكذى لمدة 1.5

ألف رأ  171الرصيد المتا  من اللحوم، والذى بلغ تقريره، إلى أنفىكما أشار الجهاز أشهر ،4-3من 

.شهراا 34لمدة تصل إلى تكذى " عجول"

،2017انخفاًضا في عدد تصاريح العمل بالخارج في % 23.7: اإلحصاء

بالخسار،، صر  الجهاز المركز  للتعبئة واإلحصساب، الثالثساب، إن عسدد التصساريح الصسادرة للمصسريين للعمسل

مليسون 555.3مليون تصريح ألول مرة مقابل 423.4ليصل إلى % 23.7، انخذض بنسبة 2017خالل عام 

ألسسف مقابسسل 744إلسسى 2017وانخذضسسم نسسسبة تصسساريح تجديسسد العمسسل بالخسسار،، خسسالل .  2016تصسسريح فسسي 

.2016ألف تصريح تجديد في 696.9
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االهرام 

اإلصسال  بحثسم السدكتورة هالسة السسعيد وزيسرة التخطسيط والمتابعسة و، الجهىاز اإلداريفىىنقلة نوعية : السعيد
ال  سسسبل التعسساون المشسسترك فسسي اإلصسسالسسسيريالنكىوزيسسر اإلدارة العامسسة بانسسدارامادومسسارانجيسسممسسع اإلدارى
الل إن الدولة تسير بخطسى ثابتسة نحسو إحسدال نقلسة نوعيسة بالجهساز اإلدار  مسن خس:وصرحم السعيد . اإلدار 

ف اسسستراتيجية تنذيسسذ مجموعسسة مسسن اإلصسسالحام المؤسسسسية لتحقيسسق مبسسدأ الشسسذافية ومكافحسسة الذسسساد تحقيقاسسا ألهسسدا
، بالحوكمسةوالتي تهسدف للوصسول إلسى جهساز إدار  كسفب وفعسال، يتسسم 2030التنمية المستدامة رؤية مصر 

ب داخل الجهساز ونوهم إلى مجموعة البرامج التدريبية التي تم تقديمها للقيادام العليا والوسطى والمرأة والشبا
. اإلدار 
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ق السيودا  الجنيه السوداني شهد صعودا حادا فيي السيوصعود حاد للجنيه السوداني رغم االضطرابات السياسية

مر البشيير اليوم الخميس، مع هبوط في الواردات وسط االضطرابات السياسية التي أدت إلى اإلطاحة بالرئيس ع

جنييه 47.5تجار في وسط الخرطوم إن سعر الصرف الرسمي للعملة تم تحديده عند 3وقال .األسبوع الماضي

.جنيها يوم الثالثا 65وبلغ السعر في السوق السودا  . مقابل الدوالر منذ أكتوبر

المال

اضانخفمعالمفاجئةللتقلباتعرضةالنفطسوقالعالميالنفطسوقتواجهرئيسيةمخاطر3:محللون

منإلمداداتافيالمستمرةبالتخفيضاتمدعومة  العامبدايةمنذاألسعارارتفاعوسطالعالمية،الخاممخزونات

العامبدايةومنذ.الوفنزويإيرانعلىاألمريكيةالعقوباتإلىباإلضافةليبيافيالسياسيةوالتوتراتأوبكقبل

والسبب.التواليعلى%40و،%30نحواألمريكي"نايمكس"والقياسي"برنت"خاميمكاسببلغتالجاري،

يجعلماط،النفمنالعالميالمعروضفائضانتها يعنيوهذاالنفطسوقتشديدهواالرتفاعهذافيالرئيسي

.اإلمداداتنقصأوالتقلبلخطرالسوقويعرضمتوازنينوالطلبالعرض

وستتوقفالعالميةاألسواقفيعطلةالحالياألسبوعخاللالعالميةاألسواقفيمنتظرةاقتصاديةفعاليات4

للربعمريكياألاالقتصاديالنموبيانات.الربيعبأعياداحتفاال  االثنينيومالدولمنعددفياألسهمتداوالت

نمولتقديراتهالدوليالنقدصندوقخفضالجاريالشهروفيالمقبل،الجمعةيومالجاريالعاممناألول

األمريكيةالبورصةفيشركة150منأكثرتكشفحيثاألعمالنتائج.الجاريالعامعناألمريكياالقتصاد

بوتينميرفالديالروسيالرئيسيلتقيحيثجيوسياسيةتطورات.الجارياألسبوعمدىعلىأعمالهانتائج

.المقبلاألربعا يوماألولىللمرةأونجونغكيمالشماليةكوريابزعيم

األسعاردفعتقويةصدمةإلىالنفطأسواقتعرضتاليومالعالميةاألحداثأهمتُشكلالنفطبأسواقصدمة
والتياألمريكيةالعقوباتمندول8لـالممنوحةاإلعفا اتكافةإلغا ترامبدونالدالرئيسقررالحاد،للصعود

عنالنفطسوقتعوضسوفأوبكمنظمةأنترامبويرى.طهرانمنالنفطاستيرادلهممصرحكان
لعامويةالنواالتفاقيةمناالنسحابعقبالمتحدةالوالياتجانبمنإيرانضدالمفروضةالكاملةالعقوبات
خالل%2.7تتجاوزقويةمكاسبلتحقيقالنفطأسعاردفعفيالخطوةهذهوتسببت.الماضيمايوفي2015
.اليومجلسة
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ةستفيمستوياتهاأعلىإلىالرقمية،بتكوينعملةقفزتأشهر6فيمستوىألعلىتقفز"بتكوين"عملة
غيابفيةفنيعواملإلىوالمحللونالمتعاملونعزاهفيمامعها،للصعوداألصغرالمشفرةالعمالتدافعةأشهر،
لتتجاوزالمبكرةالمعامالتفيبالمئة4.5إلىيصلبماواألكبراألولىاالفتراضيةالعملةوصعدت.محفزةأنبا 

أبريل،فيبالمئة35أكثرمنالعملةوزادت.نوفمبر18منذذروتهاالمستوجيزة،لفترةدوالر5600
.شفرةالمالعملةأسواقفيخللأوجهعلىالضو وسلطتالمتعاملينحيرةأثارتبالمئة20قفزةذلكوتضمن
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ألفيق، بيدأت مالميح حيرب تجاريية جدييدة تليوح فيي اعبر األطلسيي" شاملة"بوينغ تنذر باندالع حرب تجارية 

ربعيا ، فقيد كشيف االتحياد األوروبيي، األ.وهذه المرة عبر المحيط األطلسي، أي بين أوروبا والوالييات المتحيدة

شييركة عين قائميية واسيعة ميين المنتجيات األميركييية، التيي قييد تخضييع للرسيوم ردا علييى اليدعم المييالي اليذي تتلقيياه

هيذا فيي وتتضمن القائمة مجموعة كبييرة وواسيعة مين المنتجيات األميركيية، وييأتي التحيرك األوروبيي".بوينغ"

مليار دوالر، كتعويض على 11أعقاب مطلب أميركي مشابه بفرض رسوم جمركية على بضائع أوروبية بقيمة 

تجييارة هييذه المبييالغ، ستخضييع لتقييييم منظميية ال". إيربيياص"الييدعم المييالي الييذي يقدمييه االتحيياد األوروبييي لشييركة 

.العالمية، وهي المسؤولة عن تحديد القيمة النهائية للرسوم
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