
بوابة االهرام

لمهننس  أعلن    ؛ والادنمار منطقة شرق بورسعيد الصناعية تستقبل استثمارات جديدة من ألمانياا والنناد 
غا ةي إ  فنند س بت،ننئي  اننا   معننتس لمناننتئ  لمنمانن   يسمجننتسا ي  اننا  لمنانن  ،ص  ننناس للجنننتعتئ  لجنن
س مز اننت  لمشنن صعتئ  لجننغا ةي  مشننهس  نبرسنن  ش،نن و فنند شنن ا ،ص  ننناس ةننرا   اننت   لم ،لنن ي ةتجنن  ،ننن

ص لمند من  ،انهنت صعص فز  ي مبمت   لمد  اعجا علاهت  لم مبم ص  فد  لمنب    لجنتعا  ،شن ا ،ص  نناسي
ة لهنن   فتلةتمننتئ  لم ننمص سي  لمز اننت  للم شانن ي ،تإلضننتف  إلننر  ينمفننت  لعجننصا علننر    ظ ،نحننت  عنن  

ص ء فضننرع عنن  عننس   لمننن ظ للنن صما   نني مضننتف  لمنب نن  لنن  ا فنن ظ علاهننت لمننت   أص ضنن ا،  سامنن  
.،تلم  ةاص فد هاا   لمنما   لجنتعا  أص  ل لا  لجنتعد صغا هت

بوابة االهرام

أشسئ ، الشبابمجمعا صناعيا لتشغيل ١٣مليارات إلنشاء ٥و،الصادراتمليارات لتحفيز ٦": المالية"

ت  لنتلمان  علر سع   لجنتع   لمعلا  صمصبا   لة،  ئ  لسصلان  ص لمشنصلصلانع اج  مج  أ   لمتلا   صز  ة 

صأضتفئ  ا  ؛   لمجمج  صمنحا   ي مفتسة م   لب ص ئ  لب،انا  ،عاث مشص    ئ سام  مضتف  لل صا فد 

فنند ملاننت  ئ لنانن  ٥فنن ص عمننا للشنن،تح ،تلمعتفحننتئي منن  مةجنناص لمننصفا  أنن  فنند إبننت  ةبنن   لعشصمنن  

م شان  صلصأ  مش ص   ل تنص   للساس امضم  عص فز ض ا،ا  جنتعاعت ي ملمنعت ١٣ لمص زن   للساسة إلنشتء 

0.                                لصبنرإس  شعت  هما  ه    ل بت   لعاصي فد سع   يسمجتس ؛ 

  أ(CIDأعل  م شز هت فت س للمنما   لسصلا  ، 2027مصر الثاني عالميا في معدل النمو حتى : هارفارد

 لمنهنس ،ع نح منت  شن    لمصسن  صجن   .2027مج  معما  لم شز  لبتند م  عاث   علر نمص  عمنر عنت  

لجا  صفامنت   ل  مد لصز  ة  ي مبمت  ص لمنتص   لسصلد أ  أصغنس  ممجس  ن ،   لنمص ملاهت مج  صماتنمت  ص 

علننر   سننا % 6ي صامصسنن  أ  منمننص لمانهننت ،ن نن،  2027ضننم  ستامنن   يسمجننتس ئ    نن   نمننصع  عمننر عننت  

صا من  عانث منصا   سمجتسهتي ممت سفنهت لمجس   لنسفرم شز هت فت س أ   ل،رس  ل ت،   نلعئ ص ش  . نصاعت

.ن ح  لنمص

  عمتا ،سأئ صز  ة سبت ،القومىقطاع األعمال تتحر  لتسوية مديونية شركات الغزل لصالح االستثمار 

صجن   .صمد ل ن لنت   لمع   لم نصا  مساصنان  شن شتئ  لغنزا ص لن ناا  لمت،نن  لهنت لجنتلس ،نن   ي نمبمت  

ملانت  ١0.4مساصنان  شن شتئ  لغنزا ص لن ناا مجنا إلمنتلر لسشمص  هشت  مصفان  صزان  سبنت    عمنتا أ  

ع م  هشت  مصفا ي صزا  سبصع س .لنا  ت    عمتا  لسشمص  مجبفر مس،صلدي  اا  ملل   لصز  ءي  لممتعت

ا ،مشلف   لنت ي   من ظ فا  صزا  سبت    عمتا  لنت ي مرمس ةب   لصز  ة للنهصظ ،جنتع   لغزا ص لن ا

. لمج يملات  لنا  لمنحا   ل ام   لمضتف  لل ب  2١نعص 

سبت ج   هشت  مصفا  صزا  ،الطروحاتالحكومة تستعد الستئناف برنامج 

منن   إللنن  ء ئ % 96 لللننن   لمشننشل  لفشنن  ب علننر ، نننتما  لب صعننتئ  لعشصمانن  أممننئ   أ  عمننتا

للسانسة فامنت  نمن س لمنان  عمصمان  لشن ش  مجن   للسصلن  ي  لض ص ا  لب    بنا  من   لشن شتئ  لمملصشن  

علننر  لمنتسننس منن  شنن ش  إس  ة لم،ننسأ عملانن   لم  ننا  صمنن  بنن  بنن  لمص ف نن  ل(HELI) لف ننشت  ص لمنمانن  

.م   ل، نتما لش شتئ  لمد  مب   ةرا  لم عل   لبتنا م  ،ا  أ  ،ن   ل ته ة ص .  لش ش  س،ا نهتا   لنت 

انتربرايز
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المصري اليوم

 لمتلا  أشسئ صز  ة، « النطاق اآلمن » تعلن استراتيجية وضع حجم الدين الحكومي بمصر في « المالية»
ي صعلر مس    ل نص ئ  لبرث  لم ،ل ي   نمم    2020/ 20١9أ   لعشصم  م مهسب فد مص زن   لنت   لمتلد 

ي ،منت 2022٪ ،نهتان  اصنانص 77.٥لهصس  لةفظ  لمس الد لمنسا  لسا   لعشصمد للنتما  لمعلند لاجنا إلنر 
لمنمانن  ا نمس ،ةفننظ أع،ننتء فننتمص ة ةسمنن   لنسا ي صهننص مننت  ننصب امنناس منص  س أشبنن  لفنفننتا علننر ممبل،ننتئ  

ننتصسعنن  منننسيئ  لنمننص ي ص لجننع شننتلمنلا  ي  ل،شنن ا  صو مناشنن  انندسي فنند  لنهتانن  لمع ننا  م ننم،مننت ي أاضع
. لمص بنا 
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فيلتطويرامنالمزيدتحفيزإلىاألوسطبالشرقواالقتصاديةالتجاريةللروابطالصينمتابعةتؤديأنالمتوقعمن
فيلالستثمارإقليميبرنامجوهي،الصينيةBRI"والطريقالحزام"مبادرةإعالنتم.العالمحولاإلسالميالتمويل
التيالميةاإلسبالقوانينيتقيدأنهبمعنى،الشريعةمبادئمعالتمويلهذايتوافق.دولة100منأكثريشملالتحتيةالبنية
أوباحيةاإلالموادأوالخنزيرلحمأوالكحولعلىتنطويالتيالتمويلمنعوأنشطةالقروضعلىالفائدةكسبتحظر

S&Pفياإلسالميللتمويلالعالميالرئيس،داماكمحمدوقال.المقامرة Global Ratings:"بينالعالقةإنBRI
الكبيرةهاطموحاتلتمويلضخمةاستثماراتإلىتحتاجسوفالصينأنهياإلسالميةالشريعةمعالمتوافقوالتمويل

قدذلكمعظمنإالخبراءوقال.وأوروباوأفريقيااألوسطالشرقعبروالبحريةالبريةاالقتصاديةالممراتمنشبكةلبناء
3,8إلىللنمواإلسالميالتمويلسوقتستعد".اإلسالميالتمويلأدواتخاللمنجمعهايتمالتياألموالمنيأتي

.2016عامفيدوالرتريليون2,2منارتفاًعا-2022عامبحلولدوالرتريليون

CNBC
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لدىفقاألفيتلوحماليةلصدمةنتيجةالمقبلةاألشهرفيالمتحدةالمملكةفيللطاقةموردهاالمنازلآالفتفقدقد
7500تاركةالماضياألسبوعفي،Solarplicityشركةتراجعتفقد.الصناعةهذهفيتعملالتيالصغيرةالشركات
UREشركةوُجردت.مورددونمنزل Energyبلقبهاالخاصةالديونتسديدفيإخفاقهابسببمورديهاترخيصمن
الماضي،العامبدايةمنذالسوقمنللطاقةالموردةالشركاتمن14خرج،المجموعفي.الماضيللعامالنهائيالموعد
-باسممتحدثةوقالت.المقبلةالسنواتفيالعددنفسيخرجأنالبعضويتوقع Ofgemللطاقةالمنظمةالشركةوهي
يخرجحيث"دتوحيفترة"هناكتكونأنتتوقعفإنها،"الموردينعددفيالهائلالنمو"إلىبالنظرإنه-المتحدةبالمملكة
ًًالسوقمنالبعض ًًيندمجونأونهائيا في70إلى2010عامفيشركة12منكبيرةبسرعةالطاقةسوقنمافقد.معا
ستضمنOfgemأمانشبكةإن"وأضافت.السوقفيالناشئةالشركاتتشجيعسياساتبفضلوذلكالماضي،العام
."عمالئهاحماية

منيومينبعدالجمعةيومالنفطأسعارتعافتالمكاسبتكبحألوبكمتشائمةتوقعاتلكناألسهمحذوحاذيايرتفعالنفط
فمخاوانحسارفيساعدتمركزيةبنوكمنالتحفيزمنبمزيدتوقعاتوسطاألسهم،أسواقحذوحاذيةالهبوط،
النموتباطؤمععامالمنالمتبقيةللفترةالعالميللطلبتوقعاتهاأوبكمنظمةتقليصقًيدهاالنفطمكاسبلكن.الركود

عندلتبلغبالمئة،0.7أوسنتا،41مرتفعةالتداولجلسةبرنتمزيجالعالميالقياسخامعقودوأنهت.االقتصادي
وارتفعت.األربعاءجلسةفيبالمئة3والخميسجلسةفيبالمئة2.1هبطتأنبعدلألوقية،دوالر58.64التسوية
للبرميلدوالر54.87التسويةعندلتسجلبالمئة،0.73أوسنتا،40الوسيطتكساسغرباألمريكيالقياسخامعقود
.األربعاءجلسةفيبالمئة3.3والخميسجلسةفيبالمئة1.4هبوطهابعد

2019أغسطس 16 ( رويترز)نيويورك 

الصناعيةالمعادنمعظمأسعارهبطتللهبوطالصناعيةالمعادنتدفعانالتجاريةوالحربالعالميالنموضبابية
األلومنيومنلكالطلب،علىالعالمياالقتصاديالنموضعفتأثيرمدىبشأناليقينعدمحالةمنمتضررةالجمعةيوم
لتغلقبالمئة0.3للمعادنلندنبورصةفيالقياسيةالنيكلعقودوتراجعت.اإلمداداتفيمحتملنقصمنبدعمصعد
.يوليوأوائلمنذالمئةفي35بلغتمكاسبالصلب،لجلفنةيستخدمالذيالمعدن،سجل.للطندوالر16200عند
ىعلحظرموعدستقدمرئيسي،منتجوهيإندونيسيا،بأنمخاوفمنبدعمشهرا16فيمستوىأعلىإلىالنيكلوقفز

2261وللطندوالرا5754عندلتغلقبالمئة0.1والزنكالنحاسمنكلعقودوتراجعت.الخامالمعدنتصدير
القصديرعقودوهبطت.للطندوالرا2039إلىبالمئة1.2الرصاصعقودوانخفضت.الترتيبعلىللطندوالرا
.2016يونيومنذمستوىأدنىوهوللطندوالرا16575إلىبالمئة3.3

2019أغسطس 16( رويترز)لندن 

ونسيحققالمستثمرينأنمعتبراًًسعر،أيعندالذهبمعدنلشراءمحللدعاسعرأيعندالذهباشتروا:محلل
في"بارتينيرالكابيتموباس"مؤسسقال.النقديللتيسيرالعالميةالمركزيةالبنوكاتجاهمعالطويلالمدىعلىمكاسب

منلنقدياالمعروضأنحقيقةمعملحوظ،لصعودتشيرللذهباآلجلطويلةاآلفاقإن،"بلومبرج"لوكالةتصريحات
للغاية،كبيرلبشكستحدثاألموالطباعةفإنالفائدةمعدالتلخفضالمركزيةالبنوكجهودنتيجة.يرتفعأنالمتوقع
ًً لىأعالذهبمعدنسجلالجاريالشهروفي.الذهبلصالحاالستثماريةالمحفظةمنبالمائة10نحوتخصيصمرشحا
.الصينضدجمركيةتعريفاتترامبدونالداألمريكيالرئيسفرضمعسنوات،6منأكثرفيمستوى

2019أغسطس 20 مباشر 

خفضستدرإدارتهإنترامبدونالداألمريكيالرئيسقالاآلنليسلكنمحتملةضريبيةتخفيضاتيدرسترامب
وأنجور،األضريبةخفضفيالدوامعلىينظرأنهوأضاف.الحاليالوقتفييحدثلنهذامنشيئالكنالضرائب،
بهدفجوراأللضرائبمؤقتاخفضاتدرساإلدارةأنأفادتبوستواشنطنصحيفةكانت.ذلكفييرغبونكثيرين
العمالماليينويدفع.القريبالمستقبلفيتباطؤعلىمؤشراتاألخيرةالفترةفييُظهرالذياألمريكي،االقتصادتعزيز

مانالضوبرنامجالسنلكبارالمخصص“مديكير”الصحيةالرعايةبرنامجلتمويلاألجورضرائباألمريكيين
.للمتقاعدينمعاشاتيوفرالذياالجتماعي

2019أغسطس 21 arabfinance
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العجز والفائض األوليتطور 
ملياار جنياب سنساس  58.2أولاي نحاو لتحقيق فاائض 2019/18مايو –تشير نتائج األداء المالي خالل الفترة من يوليو 

مان النااتج المحلاي خاالل نفاس الفتارة % 0.04مليار جنيب سنساس  1.9من الناتج المحلي مقارن  سفائض قدره % 1.1

من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة من % 6.2من العام الساسق عليب، وقد سجل العجز الكلي للموازن  العام  للدول  
.من الناتج المحلي اإلجمالي خالل نفس الفترة من العام الساسق عليب% 7.6مقارن  سنحو 2019/18مايو –يوليو 

وااليرادات السيادي إجمالي اإليرادات 
من الناتج % 14.6مليار جنيب تمثل نسس  764.6نحو 2019/18مايو -سجلت إيرادات الدول  خالل الفترة من يوليو 

حيث سلغت خالل ( اإليراداتمن اجمالي % 80.2وتمثل )وهناك زيادة ملحوظ  في اإليرادات الضريسي  المحلي االجمالي، 
.مليار جنيب613.4فترة الدراس  نحو 
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