
أموال الغد 

شهدت أسعهر اأحديت هتأجاح ره أظايوصه أوىه أ ده أ؛ سذنوا 3تراجع أسعار الحديد ألدنى مستوياتها منذ  »

وهذحأظه أ2016وعطأجأك تح أبأنأحالنخف ضأدمأ يتثأظنذأع مأ،أحدظ ضي ن هأداطنأظق انةأب دشداأ1500

9900ي ثأقاا أشاكةأعزأخفضأسعر اه أد ع  أعراأحدطهنأ،أحد ت تةسعانجهأشاك  أحديت تأألعر اه أ

ائه  أ،أينفهيظيظهتأوىها أ.حدظ ضهيحدشهداأ11590 ن هأجعا مأساضأحدظىنعأبرهتأسنأكه نأوىه أ ده أ

 نأهن كأعوحظ أائ ع ةأجهجيكمأفهيأجيت هتأعهراأحديت هت،أوهه أ،أحدىن ع  غافةأحدىن ع  أحدظرتن ةأب جي تأ

 اأفهيأجغ  هاح أف ده أ يهتثأجهأ وسيأوعهراأحدهتوالا،أحدره دظيأسعر اأظهتخت أحننجه مأظهنأحدخ ظه  أوحدب اه أ

.سعر اأحديت ت

المصري اليوم

عملنستهدف توفير مليون فرصة : رئيس المنطقة االقتصادية بقناة السويس

ةأحالقجى ت ةأىا أ ييأزكيأائ  أحدظنطقةأحالقجى ت ةأدقن ةأحدعو  ،أ نأحعجاحج   ةأحدظنطق،2030حتى 

حدد ئةأجعجدتفأحدرظ أفهيأعهتتأظهنأ،أوأسنأ2030بقن ةأحدعو  أجعجدتفأجوف اأظا ونأفاىةأعظ أيج أع مأ

ظش ًاحأ،أائ ع ةظي واأ3وحدىن ع ةأكأهمأ،أحداو  عج ةوحدظن طقأ،أحدظوحنئحدقط ع  أوحدجيأججظ  أفيأقط عأ

ي هثأسععه أق عهتةأكب هاةأظهنأ،أحد ت هة ده أسنأحدد ئهةأوضهر أظ ظوعهةأظهنأحدقوحعهتأدجيق هقأههذ أحألههتحفأ

ب نضه فةأ ده أحدرظه أعاه أ،أ(شهبكةأطها -ظيطه  أىهافأىهيي-كدابه  -ظيط  أجيا هةأظ ه  )حدظاحفقأ

.ج د زأحدبن ةأحدجيج ةأحدجكنودو  ة

بظكجههجر قههت أحديكوظههةأظههعلتقيذذيم أصذذول بنذذث االسذذتومار القذذوم ، « ديلويذذ »الحكومذذة تتعاقذذد مذذع مكتذذ  

حجفقه أعا ههأحدهذ حالقجى تيأوذدكأضظنأبان ظجأحنىت أحدقوظي،أدجق  مأسىو أبنكأحالعج ظ اأ«أت او  »

ضههوأوأحدرحدقههوظيظيظههوتأظنجىهها،أن ئههبأائهه  أبنههكأحالعههج ظ اأوىهها أ.أحدههتوديظىههاأظههعأىههنتو أحدنقههتأ

3كأخهت أظكجبأت او ه أظهنأحدظقهااأسنأ نجده أظهنأجق ه مأسىهو أحدبنهنأس"أحدظ  "،أفيأجىا ي  حدظنجتبأ

نههكأسنأحددههتفأظههنأحدجق هه مأهههوأحدوىههو أدق ظجدهه أحديق ق ههةأضههظنأخطههةأوحعههرةأنعهه تةأه كاههةأحدبكههتوس.سشههدا

.وجطو ا 

سكهتأظيظهتأ،المسذتدامةبورصا  توقع على مبادرة األمم المتحدة للبورصذا  4مصر من أول : محمد فريد

حالعهجتحظةأيها أحدبواىهةأعاه أجرز هزأىهتبةأوجقو هةأعظا ه  ،أحدظىا ةائ  أحدبواىةأ،أى دحفا تأ

يأتعمأدظ أدذدكأظنأسهظ ةأف،أحألعض  ووىوالأ د أحدشاك  أ،أحدظق تةظاواحأب دشاك  أحدبواىةأبتح ةأظنأ

4قهه ئتأ نأحدبواىههةأحدظىهها ةأجرههتأظههنأسو أ،أحدقههوظي دههوتأحدجنظ ههةأحدظعههجتحظةأعاهه أظعههجو أحالقجىهه تأ

.2009فيSSEبواى  أاحئتةأفيأحدر دمأجوقعأعا أظب تاةأحألظمأحدظجيتةأدابواى  أحدظعجتحظةأ

حدجخط طأ،أىاي أوز اةأ،مليارا  دوالر قيمة الفجوة التمويلية لمصر5: السعيد

ظا ه اح أتوالاأعهنو ً ،أو هجمأجغط جده أعبهاأحالقجهاحضأظهنأحدخه ام،5ظىهاأ باه أفهيأي مأحدف وةأحدجظو ا ةأ نأ

فيأالجزح أحدت نأحدخ ا يوسض ف أحدعر تأعا أه ظشأقظةأىو أظىاأبظؤجظاأحدجنظ ةأحدظعجتحظة،أسنأظعجو   أ

 ون هوأفهيأظا ه اح أتوالاأ109 باه أحدخه ا يأ ده أسنأحدهت نأحدظاكهزيأ يى ئ   أحدبنهكأوجش اأ.أحديتوتأحآلظنة

.حن ظ ديظنأحدن ججأحدظيا أ%أ37جر ت أنيوأحدظ ضي،أ

البورصة
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اليوم السابع

جىتاأقط عأحدك ظ و   ،أ، خالل أسبوع% 7.5بنسبة بالبورصة يتصدر القطاعا  المرتفعة " الكيماويا " 

،أسعقبههأ%7.5ق ئظةأحدقط ع  أحدظاجفرةأب دبواىةأحدظىها ة،أخهت أ اعه  أحألعهبوعأحدظنجده ،أبنعهبةأنظهوأ

وحدظنج ه  أحدخهتظ  أ،أ همأقطه عأ%4.5،أجت أقط عأحالجى ال أبنعهبةأ%5.8قط عأحدظوحاتأحألع ع ةأبنعبةأ

%.2.7،أفقط عأحدختظ  أحدظ د ةأبنعبةأ%3.3حدىن ع ةأوحدع  اح أبنعبةأ

2019نوفمير1
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أقلكميةردستوالمنظمةإن(أوبك)للبترولةالمصدرالدولمنظمةقالت،النفطسوقفيحصتهاانكماشتتوقعأوبك

الرغملىعينمو،أخرىمنافسةومصادراألميركيالصخريالنفطإنتاجأنإذالمقبلة،الخمسالسنواتفيالنفطمن

لعامالعالميطالنفآلفاقتقريرهافيالمنظمةوقالت.العالمياالقتصاديالنمويغذيهالذيالطاقةعلىاإلقبالتناميمن

برميلمليون32,8إلىالسوائلمنوغيرهالخامالنفطمنأوبكإنتاجتراجعالمتوقعمنإنه،الثالثاءالمنشور2019

.2019فييوميابرميلمليون35معمقارنة،2024بحلوليوميا

تراجعتماكالثالثاء،تعامالتخاللالنفطأسعاراستقرت،التجارةإزاءبتفاؤلمدفوعةمكاسببعديتراجعالنفط

انخفضتفيما.السابقةالجلسةفيبالمئة0,7ارتفعتأنبعدللبرميل،دوالر62,12إلىسنتبمقدار"برنت"عقود

جانبوعلى.االثنينيومبالمئة0,6العقودوربحت.للبرميلدوالر56,45إلىسنتاتتسعةاألمريكيالخامعقود

برميلمليون11,25منالماضيالشهريوميابرميلمليون11,23إلىالنفطيإنتاجهاروسياخفضتاإلمدادات،

جموعةالمإطارفيآخرون،ومنتجونوروسيا"أوبك"للبترولالمصدرةالبلدانمنظمةوتنفذ.الماضيسبتمبرفييوميا

.يوميابرميلمليون1,2النفطإنتاجلخفضاتفاقاالجاريينايرمنذ،+"أوبك"باسمالمعروفة

2019نوفمبر5

2019نوفمبر5

2019نوفمبر4

عاراالبنتييناأعلنتتاالستلطاتافتياجنتوباأفريقيتااأناأست،انخفاض أسعار الوقود فيي جنيوب إفرياييا اعتبيارا ميب اءربعياء

ظتلاالمختاو اويأتياهذاابعتداانخفتاضاأستعاراالتنفطافتي.والدييلاوالغاياالنفطياالمسال،استنخفضااعتباراامنااألربعاء

وقتالاوييتترا.بشتأناتبتاطااالنمتوااالقتصتتادياالعتالمياوبتوادراتهدئتتةافتياالحترباالتجاريتتةابتيناالواليتاتاالمتحتتدةاوالصتين

،انتوفمبر6سنتالكلالتترااعتبتاراامتنا13أوكتاناستنخفضابمقدارا95و93الموارداالمعدنيةاوالطاقة،اأناأسعارابنيينا

.سنتالكلاكيلوجرام13كمااسيتماتخفيضاسعراالبيعابالتجيئةاللغاياالنفطياالمسالابمقدارا

RT news

علىحالياجالخليدولعملت،المالكالتحادموحدونظام..المشتركاإلسكانيالعملاستراتيجيةيناقشخليجياجتماع

سكانيةإحاالتفيإليهاالرجوعيمكنمهمةبياناتقاعدةسيوفرمابالمالك،التحادموحدخليجينظاممشروعإصدار

اتيالمعلومالتبادلجانبإلىالمجلس،دولفيالمالكوواجباتحقوقتضمنوقوانينتشريعاتإطارفيعدة،

اإلحصائيمركيالاألعضاءالدولبهاستيودالتياإلسكانية،البياناتقواعدتوفيرعبرسيتمالذيالرقمي،اإلحصائي

مجلسبدولاإلسكانبشاونالمعنيةالوياريةللجنة17الـاالجتماعخاللذلكجاء.دوريةبصفةالتعاونمجلسلدول

.اإلسكانوييربمشاركةأمس،مسقطالعمانيةالعاصمةاحتضنتهالذيالعربية،الخليجلدولالتعاون

2019نوفمبر5

2019نوفمبر5

اكتشافاتنعاإلماراتفيللبترولاألعلىالمجلسأعلن،والغازالنفطاحتياطياتمبتزيدجديدةاكتشافات..اإلمارات

.حتياطياتاالحيثمنالسابعالمركيمنبدالعالمياالسادسالمركيفيتضعهاوالغايالنفطاحتياطياتفيوييادات

االحتياطياتوتقدر.العالمفيالطاقةمنودائمةمستقرةإلمداداتموثوقكموردمكانتهاتعيييفييسهممما

ةإضافالتقليديالغايمنقياسيةمكعبةقدمتريليون58والخامالنفطمنبرميلمليارات7بـالجديدةالهيدروكربونية

ليصالجديدةاالكتشافاتومع.قياسيةمكعبةقدمتريليون160بـتقدرلالستخالصقابلةتقليديةغيرغايمواردإلى

.التقليديالغايمنمكعبةقدمتريليون273والنفط،منبرميلمليارات105إلىالهيدروكربونيةاالحتياطياتإجمالي

2019نوفمبر6 RT news

يتتادةاتواصتتلابنتتوكامركييتتةافتتياالعتتالماي،روسيييا والصيييب تاييوداب مشييتريات الييالب فييي العييالم وتركيييا عليي  الطرييي 

مقارنتتةابتتالفترةانفستتهاامتتناالعتتاما%ا12احتياطياتهتتاامتتناالتتذهب،احيتتثانمتتتافتتياالربتتعاالثالتتثامتتناالعتتاماالجتتاريابنستتبةا

يساختاللاالعتاماوبلغتامشترياتاالبنوكاالمركييتةامتناالمعتدنااألصتفراالنفت.االماضي،اوفقاالبياناتامجلساالذهباالعالمي

.2019طنااتماشرااهاافياالفترةامنايوليواوحتىاسبتمبرامنا156طن،امنهاا547.5الجاريا
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الدين الخارجي المصري
، ليصننر ىلنن  2019مليننار دو ر خننلر الربنل ا ور ل ننا  9.6البنننا المريننني عنن ارالننا  النندين الخننارجي بم ندار أعلنن 

الدين الخنارجي رصيدالدولي، ناد طب ا لبيانات احصائية نشرها البنا و، 2019مليار دو ر في نهاية مارس 106.2

2019مليار دو ر بنهاينة يونينو 108.7لنحو ليصر 2019ل ا  خلر الربل الثاني % 2.3بنسبة طليلة بلغت لمصر 
.مليار دو ر 2.5ب يمة نيادة بلغت 2019بنهاية مارس مليار دو ر 106.2م ارنة بنحو 

نصيب اللرد من الدين الخارجي 
ارالل خلر الخارجي لمصرماوسط نصيب اللرد من الدين وف ًا لبيانات رسمية صادرة عن البنا المريني المصري فإن 

996.4ليسنجر نحنو ( 2019حان  منارس –2019اللانرة منن ينناير )2019-2018الربنل الثالنم منن ال نا  المنالي 

وهن  اللانرة منن بداينة أيانوبر 2019-2018خلر الربل الثناني منن ال نا  المنالي دو ر 906.3، بالم ارنة مل دو ر
. 2018حا  نهاية ديسمبر –2018
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