
صدى البلد

أكد تقرير صادر عن البنك الدولي ؛ العام الجاري% 5.4البنك الدولي يرفع توقعاته لمعدالت النمو في مصر إلى 
قتصاد الكليي فيي أن إجمالي الناتج المحلي في مصر استمر في قيادة النمو بالمنطقة، حيث تحسنت البيئة العامة لال

قتصاد أعقاب إصالح سعر الصرف واإلصالحات األخرى في مجالي المالية العامة والطاقة، نتيجة لذلك، سجل اال
البنيك وتوقي  .2018عيا  % 5.2، مقابيل 2019فيي النصيف األول مين عيا  % 5.4المصري معيدل نميو قيدر  

هيذا العيا  مقابيل % 0.6الدولي أن يتراج  معدل النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسيط وشيمال إفريقييا إلي  
0العا  الماضي، وفقًا لتقرير جديد أصدر  البنك% 1.2

المصري اليوم

مالية، تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة ال، مليار جنيه في أسبوع لتمويل عجز الموازنة41.5المالية تقترض 

ملييار جنيي ، لتيدبير الةجيوة التمويليية 41.5من الجهاز المصرفي خالل األسبوع الجياري بقيمية تبلي  االقتراض 

ي صييادر عيين إدارة الييدين العييا  بييوزارة المالييية، إنهييا عهييدت للبنييك المركييزوجيياف فييي تقرييير . العامييةبالموازنيية 

0أسبوعية عطافات 3المصري بعملية طرح أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة عبر 

ين أعل  دول عادت مصر مرة أخرى لتصبح ب، سعر الفائدة الحقيقي في مصر بين األعلى في العالم: بلومبرج

بليومبر سنوات، وفقيا لوكالية 7العال  في سعر الةائدة الحقيقي بعد تراج  التضخ  إل  أدن  مستوى ل  منذ نحو 

، ليتجياوز %8.5الوكالة أصبح سعر الةائدة الرئيسي المعدل وفقيا للتضيخ  فيي مصير قيرب وبحسب .األمريكية

تعبئة العامة وكان الجهاز المركزي لل.نظير  في تركيا وأوكرانيا ويتساوى م  عدد قليل جدا من األسواق الناشئة

في سبتمبر % 4.8واإلحصاف، أعلن الخميس الماضي تراج  التضخ  السنوي ألسعار المستهلكين في المدن إل  

في أغسطس% 7.5مقارنة بـ 

الروسيي، صيرح اليرئيس ،2019مصعر ناايعة نقترب من توقيعع اتفاقيعة للتجعارة الحعرة معع : الرئيس الروسي

ميا رار غيلية ، علي  فالديمير بوتين، إن بالد  تقترب من توقي  اتةاقية للتجارة الحرة م  مصير خيالل الةتيرة المقب

حوار ل  م  ، في الروسيالرئيس أشار و.وفيتنا قامت ب  مؤخراً من توقي  اتةاقيات للتجارة م  إيران وسنغافورة 

سيتقبل العالقيات تأتي في إطار رغبة بالد  في إحيداث تطيوراً إيجيابي فيي ماالتةاقيات ، إل  أن تلك ”العربية“قناة 

.التجارية م  العديد من بلدان العال 

صرحت هالة السعيد وزيرة التخطيط،،لدعم القطاع الصناعي% 7تقسيط األراضي الصناعية بفائدة : التخطيط

يية الحكومة وضعت عددا من الحوافز واإلنجيازات مين أجيل تشيجي  المسيتثمرين، ومنهيا إطيالق بوابية حكومإن 

جزهيا إلكترونية لخريطة مصر االستثمارية لحجز األراضي الصيناعية، وييت  اإلعيالن عين أسيعارها وطريقية ح

. إلكترونيًا
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اليوم السابع

قيميية إجمييالي تراجيي  ، مليععار جنيععه خعبل أسععبوع7.8قيمععة التععداول بالبورصعة المصععرية إلععى إجمععالي تراجعع 
1.4و حين بلغت كمية التداول نحفي مليار جني  خالل األسبوع المنته ، 7.8التداول بالبورصة المصرية إل  

مليييار جنييي ، وكمييية 8.3قيميية تييداول قييدرها بإجمييالي ألييف عملييية، وذلييك مقارنيية 92مليييار ورقيية منةييذة عليي  
. الماضيألف عملية خالل األسبوع 130مليار ورقة منةذة عل  1.6التداول بلغت 
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أنيةالجنوبكورياجماركمنأوليةبياناتأظهرت"الصفر"إلىاإليرانيالنفطمنالجنوبيةكورياوارداتهبوط

فيللنفطمشتررأكبخامسالجنوبية،كورياواستوردت.سبتمبرفياإليرانيالخامالنفطمنكمياتأيتستوردلمسول

مابحسباألرقامبحسبعام،قبلطنمليون10,8معمقارنةالماضي،الشهرالخاممنطنمليون10,5العالم،

فيسبتمبريفالخامالنفطمنالبالدلوارداتالنهائيةالبياناتالكوريةالوطنيةالنفطمؤسسةتنشر."رويترز"ذكرت

.النفطمنسوللوارداتالقطاعمعياراألرقامتلكوتعد.الشهرهذاالحقوقت

2019أكتوبر 14

الروسية-ةالسعودياالقتصاديةالعالقاتشهدتباالستثماراتونمواقتصاديةقفزات..الروسيةالسعوديةالعالقات

المئةفي22منبأكثرالبلدين،بينالتجاريالتبادلنموإلىأدىالذياألمرالماضية،السنواتخاللكبيرة،قفزات

هذاحصيلةربلتقتالضعفمنبأكثراألخيرةالعشرالسنواتخاللالبلدينبينالتجاريالتبادلونما.الماضيالعام

لينقل2017عامفيالمشتركالروسيالسعودياالستثمارصندوقإطالقوجاء.دوالرمليار13الـلمستوياتالتبادل

يعملدوالرمليارات10قيمتهتبلغالذيفالصندوقجديدة،مرحلةإلىوموسكوالرياضبيناالستثماريةالعالقات

.دوالرالمليارونصفالمليارينتقاربإجماليةبقيمةمشتركامشروعا30منأكثرتنفيذعلىاليوم

2019أكتوبر 15

2019أكتوبر 15

2019أكتوبر 14

ي وقعت فاقمعت فيعه أسععار العنفط بععد خسعائر كبيعرة تكبعدتها فعي الجلسعة السعابقة، فعانخفضت النفطنزيف جديد في أسعار 

وبحلعول . امبيانات ضععيفة معن الصعين المخعاوف بشعأن نمعو الطلعب علعى الطاقعة لعدى أكبعر مسعتورد فعي الععالم للعنفط الخع

دوالر للبرميععل، بينمععا 58.88بالمئععة إلععى 0.79بتوقيععت يععرينتر، تراجععع خععام القيععاس العععالمي برنععت 05:27السععاعة 

للبرميلدوالر 53.19سنتا إلى 40تراجع خام يرب تكساس الوسيط األمريكي 

لألممالتابعةاألطفالةوكالأعلنتواإليثريومبالبيتكوينالتبرعاتوتستقبل..المشفرةالعملةصندوقتطلقاليونيسيف

منظمةأولسيفاليونيلتصبحواإليثريوم،بيتكوينباستخدامالتعامليسمحمشفرةعملةصندوقإطالقهاعنالمتحدة

اإللكتروني،وقعهامعلىاليونيسيفنشرتهلماووفقا  .مشفرةعملةباستخدامالمعامالتوتجريتعقدالمتحدةلألممتابعة

جميعفيوالشبابطفالاألعلىبالنفعتعودالتيالمصدرمفتوحةالتقنياتلتمويلالمشفرةالعمالتستستخدمالوكالةفإن

ذلكبعدحهالتمنبها،المساهمالرقميةالعمالتشكلعلىالتبرعاتالمشفرةالعملةصندوقوسيستقبل.العالمأنحاء

سلطةأودولةأيبترتبطوالحقيقية،نقودمقابلاالفتراضيةالمشفرةالعمالتصرفويمكن.أيضا  المشفرةبالعملة

.واحدةمركزية

بلغيأنالسعودي،الطاقةوزيرتوقعونوفمبرأكتوبرفييوميابرميلمليون9,86سيصلللنفطإنتاجنا:السعودية

اليومبهأدلىصحفيتصريحفيوقال.يوميابرميلمليون9,86ونوفمبرأكتوبرمنكلفيللنفطالمملكةإنتاج

المستوىيبلغأنالمتوقعومنبرميل،مليون9,86الحاليأكتوبرشهرفيسيصلالمملكةفيالنفطإنتاجإناالثنين،

أنتوقعفيمابرميل،ماليين7-6,9يبلغللنفطاليوميةالسعوديةصادراتحجمأنوأضاف.المقبلنوفمبرفيذاته

لكيلتزمأنفيأملهعنالسعوديالطاقةوزيرأعربآخر،جانبمن.نوفمبرفيمليونا12اإلنتاجيةالطاقةتصل

.أكتوبرفي+"أوبك"باتفاقكاملبشكلوالغابونونيجيرياالسودانوجنوبالعراقمن

2019أكتوبر 13

RT news

RT news

بريطانيةشركة20تبحثالسعوديةالذكيةوالمدنالتكنولوجيافياستثماريةشراكاتتبحثبريطانيةشركة20

والتقنيةاالتكنولوجيمجاالتفيالسعوديةفيالخاصوالقطاعحكوميةجهاتمعاستثماريةعقودتوقيعمتخصصة

الوفدبدأهاميةرسزيارةخاللوذلكوالتقنية،الحضريالعالميبالمفهومالذكيةالمدنوتأسيسإنشاءونشاطاتالمبتكرة

–عوديالساألعمالمجلسفيالبريطانيالتنفيذيالمديروقال.أياملثالثةوتستمروجدةالرياضمدينتيإلى

البريطانيديالسعووالمجلسالمتحدةالمملكةفيالدوليةالتجارةوزارةقبلمنيأتيالزيارةهذهتنظيمإنالبريطاني،

.لالستثمارالعامةالهيئةمعبالشراكةلألعمالالمشترك
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مؤشرات البورصة المصرية

الل البورصةة خةأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، انخفاض جميع مؤشرات 

نقطة فة  أغسةطس 16009.4من EGX30مؤشرحيث هبط ، 2018مقارنة بأغسطس 2019أغسطس 

نقطةة 15691مةن EGX20مؤشةر، كذلك تراجةع 2019أغسطس نقطة خالل 14835.4لنحو 2018

EGX70ومؤشةرنقطةة، 1455.1لنحةو نقطةة 1936.4مةن EGX100ومؤشةرنقطةة، 14329.1الة  
خةالل فتةةر  نقطةةة 457.9لنحةو نقطةةة 465.7نقطةةة، ومؤشةر النيةةل مةن 553.3الة نقطةةة 747.4مةن 

.المقارنة ذاتها

األوراق المتداولة المقيد  بالبورصة 

  بالبورصةة قيمة األوراق المتداولة المقيدارتفعت الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وفقا لتقارير 

مليةار جنيةه خةالل الشةهر 11.8مقابةل 2019مليار جنيه خالل شةهر أغسةطس 15.3بدون صفقات إلى 

مليةار جنيةه خةالل عةام، بينمةا كانةت األوراق الماليةة فة  يوليةو 3.5، بزيةاد  قةدرها 2018نفسه من عام 

.مليار جنيه11.3قد بلغت 2019
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