
المصري اليوم

، عملألف فرصة 15بالمنطقة الحرة بأسوان الجديدة توفر مشروعا 160ر دوالمليار 2.3باستثمارات 
شعيد  إطار خطة الدولة لالهتمام بمحافظات الصعيدد وخدمعة المثعتيمردبم بمعا دعلد  إلعة مدعاد  ميعد ت التفي 

ثعتيمارم ععلنعت نص علدها قانوب ا التي ومداد  فرص اليم  ألبناء الصيددم وا ثتفاد  مب الحوافم الضردبدة 
مشروعا بالمنطقة الحعر  اليامعة ونعور  عرر مددنعة عثعواب 160عب إنشاء الدولي ومار  ا ثتيمار والتياوب 

علف فرصة عم  مباشعر م ومعب المتوقعن عب تحقع  15ملدار دو ر وتوفر 2.3الوددد م باثتيمارات تص  إلة 
ملدعوب 675نمعو الصعادرات الخارودعة بقدمعة فعةملدار دو ر قدمعة مضعافة للنعاتل المحلعة تثعهم 1.1المنطقة 

.دو ر ثنودا

االهرام 

متابيععة عقععدت ومار  التخطععدط وال،تعقييد دورة تدريبييية حييول اسييتراتيجية التنمييية المسييتدامة« التخطيييط»

ة التنمدععة واإلصععالا اإلدار م بقاعععة المععلتمرات الابععر  بععالومار م دور  تدردبدععة للمععدربدب حععو  اثععتراتدود

ة م والتدردر الحرفعي وردعاد  األعمعا م قعام بتنظدمهعا فردع  عمع  وحعد  التنمدع2030المثتدامة ورلدة مصر 

لدب وصعرحت هودعدا براعات عب العدور  التدردبدعة اثعتهدفت تعدردر موموععة معب اليععام.المثعتدامة بعالومار 

تدردر ععدد بالوميدات األهلدة في المحافظات المثتهدفة لدقوموا بدور المدربدب بالمحافظات المذاور  بهدف

.عاًما30حتة 16شار مب ثب 4000

يامعةم األحعدم واف  مولس النوار في ولثعت  ال، العاميُقر قانوناً بشأن بيع شركات قطاع األعمال « النواب"

ام  برئاثة الداتور علي عبداليا  رئدس المولسم علة موموع معواد مشعروع قعانوب مقعدم معب الحاومعة ب وع

معب قعانوب ( 88م 85)إحالة بيض الطلبات المتيلقة بتنفدذ األحاام إلة اللونتدب المنصعوص علدهمعا بالمعادتدب 

موافقعة مولعس النعوار علعة مشعروع القعانوب عقعر وعاءت .2017لثنة 72ا ثتيمار الصادر بالقانوب رقم 

ماتعر لونعة مناقشة التقردر العذ  ععدتع  بشع ن  اللونعة المشعتراة معب لونعة الشعلوب الدثعتوردة والتشعرديدةم و

.األوثطالشلوب ا قتصاددةم وفقاً لواالة عنباء الشرق 

عظهعر الوهعام المراعم  ،مليار دوالر في  فبرايير3.6لـانخفاض عجز الميزان التجاري لمصر ": اإلحصاء"

2.7ي بنثبة شباط الماض/للتيبئة اليامة واإلحصاءم تراون قدمة اليوم في المدماب التوار  خال  شهر فبرادر

  شعهر الوهعام فعي بدعاب لع م ا ينعدبم عب اليوعم فعي المدعماب التوعار  خعالوعضاف ثنو بالمائةم علة عثاس 

.ملدار دو ر خال  الشهر ذات  مب اليام الماضي3.72ملدار دو ر مقاب  3.63شباط الماضي بلغ /فبرادر

،الغزلمليار جنيه لتطوير شركات 1.5قطاع األعمال يتفاوض القتراض 

خطعدطم هشام توفد م ومدر قطاع األعما  اليامم إن  بدع مفاوضات من العداتور  هالعة الثعيددم ومدعر  التصرا 

التالفعة عب وعضعاف توفدع والنثعدللتطعودر قطعاع اليعم  القعومةملدار وند  مب بنك ا ثتيمار 1.5 قتراض 

ملدععار وندعع  ثععدتم تععدبدر الوععمء األابععر منهععا مععب خععال  بدععن األصععو   دععر 21اإلومالدععة للتطععودر تقععدر بنحععو 

.المثتيلة

عرب فاينانس 
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اليوم السابع 

م عب حاعومي اشعف تقردعر م 2018مليون دوالر 526لتسجل % 4.1ارتفاع الصادرات المصرية لروسيا 
م مقاب  2018ملدوب دو ر عام 526.4لتحق  % 4.1الصادرات المصردة إلة روثدا ثولت ارتفاع بنثبة 

الخضعروات الروثعيم فعي م وتميلت  عهم الصادرات المصردة إلة الثعوق 2017ملدوب دو ر عام 506.4
مصععنياتهام والفااهععةم والمنظفععات والصععابوبم المنتوععات اليذائدععةم المنتوععات الصععدد ندةم المالبععسم اللععدائب و

..منتوات الاردثتا م الثدرامدكم المنتوات الادماودة المختلفة

2019مايو  11



اليابانيت  ون وقترارو Kyodoقالت وكاالت ومليار دوالر زيادة في الرسوم األمريكية  للةا الائةاال اليةي ي 200

م يتارودكرر ودلتحوزيت و200٪وبقيمت و25٪ونلتلو10اإلدارةواألمرياي وبرفت والروتكعوى تلوالوت  والةتيني  ومت و

مريايي  وكاذلكوم وم وابيروالمفاكضي والتجاريي واألبي ونائبورئيسوالك راءوالةينيمفاكضا أ كبد.التنفيذ

نط  ون وكفيومجاحوردهوى لواإلجراءا واألمرياي و وقاحوالكفدوالةينيوالمكجكدوفيوكاش.وك يروالمالي واألمرياي

ألنبتاءوالةتيني وكنق ت وكاالت وا.ن اءوقياعوالكريا والمتزدةوب يادةوالتعريفتا والجمرايت ” تأوفوأوفاوشديدا“الةي و

ريفتا وفتيومكاجةت و يتادةوالتع” وتضطرونللواتلاذواإلجراءا والمضادةوالال م “ى والكفد وأ والةي و” شينلكا“

.الجمراي وم وجانبوالكريا والمتزدة

المال

تراجعا وتانكلكجي _أكبرأوةعوج  دوالر41.57ل داالما 7.6م خفئا  يغلقالشرك سهم..أوارطرح

ىبرابالرانقحللدما العالعفيشرا ألابراألكليالعاعالطرحوعرى تراجعةام لتداكلةايكعأكحفي

45البالغالعاع_الطرحوعرم مقارن دكررا42ىندالتداكحالشرا أوةعكبدأ .الذاي الةكاتفتطبيقا 

بعضم تتعافلأ قبحالمبارةالتعامال فيدكرر41.06نللالمئ في9نلليةحبماكهبط .دكررا

.دكرر41.57ىندبالمئ 7.6منلفض لتغ قلوائرها

شةد  العالمياألوةعأ زديث تقريرأظةرالعالمي األسهمأسواقيغادرونوالمستثمرونتدقالحربطاول

برأابي التجاري التكترا م بالت ام الجارياألوبكعفيدكررم يار20.5بقيم لارج نقدي تدفقا 

الراهن  جاري التالتكترا ظحفيآم مالذى ل بزثيوعك الموتثمري أ نللكأشار.العالعفياقتةادي 

م منفة   مذارةفي"أميرااأكفبنك"كزذر.الوندا وكقفيدكررم يار7.3مب غضخنللأدىمما

ارقتةاداكدرنلليؤديقدكالةي المتزدةالكريا بي الجمراي التعريفا تطبيقم التجاري الزربأ 

دالحاألجانبري الموتثمجانبم البيعي الزرا ارتفاع "ب كمبيرغ"كاال أىدتةابيانا اشف فيما.العالمي

.التجاري التكترا م ت امنا وقياوي  بكتيرةالةيني األوةع

تجاريالالمأزقاستمرارملالرايسي العمالتأمامالدوالرواستقرارالذهبأسعاروتراجلال فطأداءتااين
تمراراوكوطاألمرياينايماسوعراوتقرزي فياإلثني  اليكعتعامال لالحبرن لاعوعرةعد

بنوب يكنيكشةرتو يعالذهبلمعد اآلج  العقكدوعركتراج .كالةي المتزدةالكريا بي التجاريالمأ ق
ل معد الفكريالتو يعوعرهبطاما.لألكقي دكرر1285.40نللليةبطدكرري يعادحماأكبالمئ 0.2

.لألكقي دكرر1284.61موجال وجرينتش بتكقي ةبازا و5:55الواى تماعفيبالمئ 0.1م بأاثرالنفيس
.97.332موتكىىندرئيوي ىمال 6مقابحاألمرياي الكرق أداءيرةدالذيالرئيويالمؤشركاوتقر

مااشر

لفيوبككلتاب اكاتوابتطبيقزثتجسسار امجلناالغاعدتحديثهللاالمشتركينيحثواتسابطايقت
أ يما لدمي الموتأ ى بالغبعدمنهنول أزدثبتن يحالتطبيقتزديثى لالموتلدمي الثالثاءاليكع

زديثتى لالناسيشج كاتواب“متزدثكقاح.ى مةعدك هكاتفةعى للبيثتجوسلبرنامجيتعرضكا
مكجة وتغالحاأشااحم لزمايتةعنفوهالمزمكحالةاتفتشغيحنظاعكتزديثمنهنول أزدثبتن يحالتطبيق

.”المزمكحالةاتفأجة ةى لالمل ن المع كما رلتراقكمةمم 
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العراي 

أى نت وكاالت واأليذيت وكال راىت والتابعت ولمنظمت واألمتعوفةي أاريةل% 1.5أسعار الغذاء العالمي  ترتفةل : «فاو»

فيوأبريحوالماضل؛وبوببوقف ةوفي%و1.5المتزدة وفاكواليكعواللميس وأ وأوعاروالغذاءوالعالمي وارتفع وبزكاللو

بوبفضتحوأوعاروال زكعوكمنتجا واأللبا ومماوطغلوى لوتأثيروانلفاضوأوعاروالزبتكب وكتراجعت وأوتعاروالزبتك

.يونللوزدوابيرتكقعاتةاوالمرتفع وإلنتاجوالزبكبوالعالميول عاعوالزالي وكم والمتكق واوتقراروننتاجواألر والعالم

2019مايو 9المال

العراي 
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السيولة المحلية وانعكاسها علي اشباه النقود والمعروض النقدي
تريليون جنيه في نهاية يناير 3.640أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة النقدية المحلية إلى 

. 2018/2019خدل  الفتدرة مدن يوليدو إلدى ينداير % 5.4مليار جنيه، بمعدد  185.4، مسجلة زيادة قدرها 2019

، والمعددروض النقدددي بقيمددة %6.6مليددار جنيدده بمعددد  173.9فددي نمددو كدد  مددن أشددباه النقددود بمقدددار وانعكسددت 

يدة ، وجاءت الزيادة في أشباه النقدود  نتيجدة لنمدو الوداغدر ايدر الجاريدة بالعملدة المحل%1.4جنيه بمعد  مليار 11.9

%.7.8مليار جنيه، بمعد  149.5بمقدار 

الحكوميةوايرالحكوميةالوداغراجمالينمو
جنيده تريليدون 3.837لتسدج  2019أعلن البنك المركزي المصدري، عدن ارتفداع وداغدر البندوك المحليدة بنهايدة ينداير

مليار جنيه، كما سجلت الوداغر ايدر الحكوميدة 19تريليون جنيه، بزيادة 3.818البالغ 2018مقارنة بشهر ديسمبر 

.جنيهمليارات 9، بزيادة نحو 2018تريليون في ديسمبر3.2تريليون جنيه مقاب  3.21
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