
بوابة االهرام 

أعلنتت  ؛ ملياارر اوالر ميمااة صااراراو مصاار رياار الب روليااة  اا   يوليااو2.021: «الصااراراو والااوارااو»
شتهر الهيئة العامة للرقابة على الصادرا  والواردا  عن زيادة حجم صادرا  مصر غيتر البرروليتةخ لت  

مليتار دورر بنبتبة زيتادة 1.976مليتار دورر ماابت  2.021مليتون دورر  لربلت  45يوليو الماضيخ بنحو 
لبتل  الرارير الشهري الصادر عن الهيئة إلى أن حجتم صتادرا  مصتر غيتر البرروليتة لوأشار خ %2بلغ  

مليار دوررخ كما بلغت  صتادرا  مصتر غيتر البرروليتة 1.695الصناعية  ل   شهر يوليو الماضي بلغ  
.مليون دورر ل   نفس الفررة325للبل  الغذائية 

الشروق

هتد نظتم المع، القطرع ال رص والمج مع الماني شركرء في ال حو  الرممي لل اامرو الحكومياة: “ال  طيط"

حو  الرقمتي الر"الاومي لإلدارةخ الذراع الردريبية لوزارة الرلطيط والمرابعة واإلص ح اإلداري ندوة بعنوان 

خ بالرعاون م  مؤببة هانس زايد خ وحاضر في الندوة التدكرور عبتد الوهتا "2030في ضوء رؤية مصر 

المناقشا  في الندوة حتو  أهميتة ودار  . الرقميغنيم مبرشار دوليخ نائ  رئيس اررحاد العربي ل قرصاد 

اعفة العائد عملية الرحو  الرقمي حيث يباعد علي دعم عمليا  الرنمية الشاملة في جمي  أنحاء العالمخ م  مض

.الحكوميةعلي اربرثمارخ رطبيق معايير الجودة والحوكمة 

دكرور محمد أكد ال، «ال حو  الرممي»القيراة السيرسية  سعى ل طوير ماراو الاولة بمنظومة : وزير المرلية

يتة أن الايتادة البيابتية ربتعى لبنتاء قتدرا  الدولتة ورطويرهتا متن لت   المنظومتة ا لخ الماليةمعيطخ وزير 

ية ومرنوعتةخ الموحدة للرحو  الرقميخ الذي يُعد من أهم محفزا  النمتو ارقرصتاديخ وبنتاء اقرصتاديا  رنافبت

.«٢٠٣٠مصر »ة ورحايق الركام  بين قواعد البيانا  لراديم لدما  مميكنة للمواطنينخ في إطار ابرراريجي

ديفيد صرح ،اإلص ح االم صراي في مصر مس مر وال يق رن ببرنرمج صناوق النقا الاولي: «سي ي بنك»

د المصري لطتى لوبن العضو المنرد  ورئيس قطاع اقرصاديا  األبواق الناشئة في بيري بنكخ إن ارقرصا

اط بربهي   لطوا  كبيرة نحو اإلص ح والرنميةخ مؤكداً على أن اإلص ح ارقرصادي مبرمر ور يرربط ف

لت   ” رياللطوط العريضة ل قرصاد المصت“ل   مشاركره في جلبة بعنوان وشدد .صندوق الناد الدولي

خ على ضرورة وعي البوق المصرية من الرغيترا  الجوهريتة الرتي 2019فاعليا  مؤرمر يورومني مصر 

.والصينرحدث على مبروى العالم لاصة فيما يرعلق بالحر  الرجارية بين الوريا  المرحدة 

اوالرو ارس مليرراو 7 ع زم طرح سنااو اولية بقيمة  ص  إلى « الحكومة»

رتراوح أظهر الدكرور محمد معيطخ وزير الماليةخ عن اعرزام الحكومة طرح بندا  دولية بايمتة ر،«اليوان»

على خ مشيًرا إلى أن الايمة النهائية برُحدد بناءً 2020/ 2019مليارا  دورر ل   العام المالي 7و3بين 

خ أن 2019هامش مؤرمر اليورومني وأضاف على . األبواق المبرهدفة وأبعار العم   والظروف المحيطة

.اللاصة رها إشرراطاالحكومة بع  لطرح بندا  باليوان ل   الفررة الماضيةخ لكنها لم رنجح في روفير 

المر  
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اليوم السربع 

أو  أبتبوع رنظم هيئة رنمية الصادرا خ،  نزانيرمصري في هيئة  نمية الصراراو  نظم أو  أسبوع  جررى 
15بتتبرمبرخ بمشتتاركة 14-10دار البتت م برنزانيتتاخ لتت   الفرتترة فتتي الاتتارة اإلفريايتتة مصتتري فتتي رجتتارى 

ة هيئتة إطتار لطتفتي قطاعا  مواد البناء والمنرجا  الكيماوية والهندبية واألدويةخ وذلتك في شركة مصرية 
عتاون مت  مكرت  بالرالرجتاري المصتري ويرم رنظيم األبتبوع .رنمية الصادرا  للررويج للصادرا  المصرية

 .زانىنالردار الب م بهدف زيادة الصادرا  المصرية إلى البوق الرجاري المصري في الرمثي  
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القائممنفذفتحةإعادبعدالمقبلةالفترةخاللبينهماالتجاريةالمنطقةالفتتاحوسورياالعراقجمهوريتيمنكلتستعد
ويرتبط.رىأخأيامثالثةإلىأجللكنهالسبت،يومالقائمالمنفذفتحيتمأنالمقررمنوكان.البلدينبينالحدودي
يقابلهالذيقي،العراالجانبمنالقائمهيالجانبين،علىمختلفةتسمياتتحملرسمية،معابربثالثةسوريامعالعراق
الجانبمنعةربيومعبرالسوري،الجانبعلىالتنفويقابلهالعراق،جانبمنوالوليدالسوري،الجانبفيالبوكمال
وغربيماليشمناطقعلى،"داعش"تنظيمسيطرةإثرالثالثةالمعابروأغلقت.سوريافياليعربيةيقابلهالعراقي،
.السوريةالحدودمناآلخرالطرففيشاسعةمناطقإلىإضافة،2014و2013العامينخاللالعراق

الرئيسيالفائدةسعرالروسيالمركزيالبنكخفض%7إلىالرئيسيالفائدةسعريخفضالروسيالمركزيالبنك
آخرفضاخإنوقالالعام،هذااالقتراضلتكلفةخفضثالثفيالجمعةاليومبالمئةسبعةإلىأساسنقطة25بمقدار
وهوراكد،تصادياقونموالتضخمفيتباطؤوسطالفائدةخفضويأتي.القادمةالثالثةاجتماعاتهأحدفيمحتملللفائدة
تعلنوهىي،المركزالبنكمحافظةوقالت.اإلجماليالمحليللناتجتوقعاتهخفضإلىالروسيالمركزيالبنكدفعما

البنككانإذامابشأنالتعقيبعنامتنعتلكنها.قريباالرئيسيالفائدةسعرخفضسيدرسالبنكإنالفائدة،خفضقرار
قائلةوأضافت.األولكانونديسمبرفيثماألولتشرينأكتوبرفيالقادماجتماعهفيالفائدةلخفضمستعداالمركزي

للنموتوقعاتهبالخفضالمركزيالبنكوعًدل."القادمة(الثالثة)االجتماعاتأحدفيمرجحالرئيسيالفائدةسعرخفض"
.المئةفي1,5-1,0البالغةالسابقةتقديراتهمنالمئةفي1,3-0,8مننطاقإلىالعامهذااالقتصادي
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"بيتكوين"المشفرةالرقميةالعملةسجلتاألمريكيالدوالرأماماألخرىالمشفرةللعمالتوارتفاع"بيتكوين"هبوط
418وآالفعشرةإلىسعرهاليصل،(نيويوركبتوقيت)السبتمساءمنالخامسةالساعةمنذ%1,1بنسبةانخفاضا
وكالةحد،األاليوموذكرت،.(بيتستامب)الرقميةالعمالتتداوللمنصةوفقامساءعشرةالثانيةالساعةعنددوالر،
بنسبةحالياتقلوهيدوالر،71إلى%1,8بنسبةالمقابلفيارتفعالمشفرةالبيتكوينعملةسعرأنبلومبيرجأنباء
حتى%140بنسبةوارتفعت.2017ديسمبر/أولكانون19فيإليهوصلتالذيدوالرا375مستوىعن81%
بينتراوحتبأسعارتداولهاتمحيث%3,6نسبتهتبلغبمتوسطبيتكوينأسعاروتذبذبت.الجاريالعامخاللاآلن
سلجتهالذيالمرتفعالمستوىعن%47بنسبةحالياتقلوهي.دوالر595وآالفوعشرةدوالر229وآالفعشرة
.دوالر666وألفا19وبلغ2017ديسمبر/أولكانون17في

قبيلثنيناالاليوملضغوطاليورويتعرضيتراجعواليواناألوروبيالمركزياجتماعقبيللضغوطيتعرضاليورو
صانعينإعاليشهدأنالمتوقعمنوالذيالجارياألسبوعمنالحقوقتفيالُمقرراألوروبيالمركزيالبنكاجتماع

فيتيسيريةراءاتإجبعداالثنيناليوماليوانوتراجع.للمنطقةالمتعثراالقتصادلدعمجديدةتحفيزحزمةعنالسياسات
آمالساهمتنطاقا،األوسعالماليةاألسواقفيلكن.األحديومالصادراتفيمفاجئانخفاضعنواإلعالنالصين
اللذيننيوزيلندي،والاألستراليالدوالرينمثلالمخاطر،العاليةاألصولعلىاإلقبالتعزيزفيالعالمأنحاءفيالتحفيز
.األخيرةاآلونةفيسجالهامرتفعةمستوياتقربيقبعان
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فيرين،والعشالرابعالعالمي،الطاقةمؤتمرفعاليات،االثنينانطلقت،أبوظبيفيالعالميالطاقةمؤتمرانطالق
،القطاعتحدياتلمواجهةدوليتجمعأكبرفيتنفيذي،رئيس500ووزيرا72ًًبمشاركةأبوظبي،اإلماراتيةالعاصمة
العالميقةالطالمستقبلطريقخارطةووضعالتحدياتمواجهةيستهدفوالذيالعالمفيالطاقةمستقبلمالمحورسم

ويناقش.القطاعيشهدهاالتيوالتطوراتالطاقةقضاياحوارية،جلسة80منأكثرخاللالمؤتمرويستعرض
تطويرإلىةإضافوالكهرباء،والغازالنفطمنمكوناتهبكلالطاقةقطاعيشهدهاالتيالتطوراتالمؤتمرفيالمشاركون
ذلكوغير،واالستشاراتواالستثماروالتمويلالطاقةوكفاءةوالنقلوالنوويةالمتجددةوالطاقةالنظيفالفحممصادر

.الطاقةبقطاعوتتأثرتؤثرالتيالقطاعاتمن

اليوماليابانيةالحكومةعنصادرتقريرأظهرالثانيالربعخالل%1,3إلىاليابانياالقتصادنمومعدلتراجع
فقاوالماضيين،يونيوإلىأبريلمنالممتدالثانيالربعفي%1,3قدرهسنويبمعدلنمااليابانياالقتصادأناالثنين

مكتبوقال.المحليالناتجإجماليمن%1,8بمعدلنموهإلىتشيراألوليةالتقديراتكانتحينفيالنهائيةللتقديرات
نيكي"حيفةصأجرتهاستطالعآخرفيالمحللينتوقعاتمعمتفقةجاءتالمعدلةالقراءةهذهإناليابانيالوزراءمجلس
الناتجإجماليمن%2,2الحاليالعاممناألولالربعخاللالياباناقتصادنمومعدلوكان.اليابانية"ديليبزنس
التقديراتكانتحينفيسنوي،ربعأساسعلى%0,2بنسبةارتفعالرأسمالياإلنفاقأنالمكتبوذكر.المحلي
.األولالربعخالل%0,2بنسبةبانكماشومقارنة%1,5بنسبةالرأسمالياإلنفاقنموإلىتشيراألولية
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الدين الخارجي المصري
بنحا  2019لعاا  األ لاي عن ارتفاع إجمالي الدين الخاارجي لمصار خاال الةاةاو  ا  ر المركزي المصري أعلن البنك 

ملياااار د  ر بن اياااو 96.6مقابااال نحااا  2019ملياااار د  ر بن اياااو ماااارس 106.2ليصااال إلااا  ملياااار د  ر  9.6

مقاباال 2019بن ايااو مااارس% 36.9نحاا  الناااتا المحلااي الجمااالي ماان الاادين الخااارجي    بلغاان نساابو 2018ديساامبر

د  ر لكال ما ا ن 996.4مت سا  نصايا الفارد مان الادين الخاارجي إلا  كماا ارتفا    2018بن ايو ديسمبر % 35.1
. العا د  ر بن ايو الرب  الةاني من نفس 906.3  في مقابل 2019/18بن ايو الرب  الةالث من العا  المالي 

عائدان هيئو قناة الس يس
ملياار جنياه 41ك ف تقرير عن الج از المركزي للتعبئو  الحصاء  ارتفاع عائدان قناة الس يس بالجنيه المصري من 

مليار جنيه 101لنح   ص  ا 2018/1٧مليار جنيه  في عا  99  ة  2016مليار جنيه عا  ٧3  إل 2015في عا  

مليار جنيه   تعاد قنااة السا يس أها  ممار ٧.8نح  2019  في حين سجلن اليرادان خال ي ني  2019/18في عا  
. جارة العالميوالحرير ستصبح قناة الس يس هي قلا ال رق لنقل الت بعد إنجاز  ريق ماحي يرب  بين ال رق  الغرا  
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