
المصري اليوم 

مجلس الوزراء ستعرض إ “أفريقياسند دوالري في الشرق األوسط وشمال طول أ“تستعرض نتائج لحكومة ا

خيةر مة  خالل اجتماعه،  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المالمح والنتائج الخاصةة باصصةدار الةدولي اأ

3نوفمبر الجاري على 13السندات الدولية الدوالرية، التي طرحتها وزارة المالية على المستثمري  اأجانب في 

يةة هذا الصدد، صرح  وزير المالية، إ  الهدف اأساسي للعودة لألسةوا  الدولوفي (.سنة40-12-4)شرائح 

ليةة، ونجحةت في هذا التوقيت يرجع إلى تحس  أسعار العائد المطلوبة علةى إصةداراتنا السةابمة مة  السةندات الدو

مصةةر، ممثلةةة فةةي وزارة الماليةةة، فةةي إصةةدار أطةةول سةةند دولةةي تصةةدرا دولةةة بمنطمةةة الشةةر  اأوسةةط وشةةمال

0إفريميا

المصري اليوم 

شةهد الةدكتور ،ملياو  دوالر50برناامج التنمياة الممتمعياة با اتفااق مصر توقع مع بنك االستثمار األوروبي 

توسطة وبنة  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفا  بي  جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والم

مليةو  دوالر، وقةام بةالتوقيع كةل مة  50االستثمار اأوروبي، الستكمال اتفا  برنامج التنمية المجتمعية بميمة 

هةةةاز تنميةةةة ونيفةةةي  جةةةامع، الةةةرئيس التنفيةةةذي لجاأوروبةةةي، ، نائةةةب رئةةةيس بنةةة  االسةةةتثمار سةةةكنابيكواداريةةةو 

.                يالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاو  الدول

ي صةرح رئةيس البنة  اأوروبةاساتثمارات البناك األوروباي دةاادع ادةماار فاي مصار، يورو حمام مليارات 5

مليةار يةورو فةي قطاعةات 12إ  محفظة استثمارات البنة  فةي أفريميةا تبلة  ،ABRDصعادة اصعمار والتنمية 

ن  أ  مصر تستحوذ على النسبة اأكبر م  استثمارات الب2019خالل كلمته في منتدى أفريميا وأشار .مختلفة

ي ويستحوذ المطاع الخاص المصرالبن مليارات يورو م  إجمالي حجم محفظة 5في أفريميا بمحفظة تتجاوز 

.م  إجمالي محفظة تمويالت مصر% 71على نسبة 

نملةت صةحيفة ،2020ما  األولالنصا مصر تطرح مزايدع للتنقيب ة  الغاز بالبحر المتوسط في : صحيفة

سةةمه إ  لةم تةذكر ا( إيجةاس)الشةرو  المصةرية عة  مسةفول فةي الشةركة المصةرية المابضةة للغةازات الطبيعيةة 

ل النصةف اأول شركته تعتزم طرح مزايدة عالمية للتنميب ع  الغاز في المنطمة الغربيةة بةالبحر المتوسةط خةال

، والةذي يحةوى احتياطةات ت مةدر بثالثةي  2015اكتشاف إينةي اصيطاليةة للحمةل ظ هةر فةي وفتح .2020م  عام 

عكف حاليا ت”وأضافت الصحيفة أ  إيجاس .تريليو  قدم مكعبة م  الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة

.“رحعلى تحديد المناطق التي سيتم طرحها خالل المزايدة والحصول على الموافمات الخاصة بعملية الط

،في إفريقيااالستثمارات المصرية إممالي مليار دوالر 10.2: التخطيط

اسةتثمارات إجمةالي مليةار دوالر، ليصةل 1.2نحةو 2018إفريميا خةالل عةام في االستثمارات المصرية سجلت 

بيةا  فةىاصداري مليار دوالر، وفق هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واصصالح 10.2مصر بالمارة إلى 

نةةة ذلةة  خةةالل إطةةال  الةةوزارة بالتعةةاو  مةةع اأمةةم المتحةةدة، الةةدورة الرابعةةة والثالثةةي  لمةةفتمر لججةةاء . للةةوزارة

0ا صفريميلشمال إفريميا التابع للجنة االقتصادية اصقليمي الخبراء الحكومية الدولية للمكتب 
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ثمار والتعةاو  صةرحت وزيةرة االسةت، مصر األكثر مذبًا لالستثمار فاي أفريقياا للعاام الثااني: وزيرع االستثمار

س لالسةتثمار فةي أفريميةا للعةام الثةاني علةى التةوالي ، وفمةا لمنظمةة الدولي، إ  مصر تصةدرت الةدول اأكثةر جةذبا

س كبيةراس فةي مجةال جةذب االسةتثمار وفةتح العديةد مة  مراكةزاالونكتاد خةدمات ، مضةيفة أ  مصةر قطعةت شةوطا

، خةالل "صةرن"وأكةدت .المستثمري  والمناطق االستثمارية عالوة على التحس  الكبير فةي مفشةرات االقتصةاد

، علةةى أهميةةة االسةةتفادة مةة  التعةةاو  النةةاجح والفعةةال بةةي  الةةدول 2019كلمتهةةا بافتتةةاح فعاليةةات منتةةدى أفريميةةا 

والمشةروع الرائةد لخةط طريةق كيةب تةاو ، ،AfCFTAاأفريمية، بما في ذل  اتفاقية التجارة الحةرة اأفريميةة 

0والعديد م  االتفاقيات الثنائية
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أحدثفيوالتنميةاالقتصاديالتعاو منظمةصرحت،سنوات10فياألقلالعالمياالقتصادنمو

ينموأ وقعتتأنهاالمنظمةوأضافت.الماليةاأزمةمنذوتيرةبأبطأينموالعالمياالقتصادإ ،توقعاتها

تمديرأ علماسنوات،عشرفياأقلوهوالمئة،في2.9بنحوالممبلوالعامالعامهذاالعالمياالقتصاد

باريسم تتخذالتيالمنظمةوتوقعت.2020لعامبالنسبةالمئةفي3حدودفيكا سبتمبرفيالمنظمة

سبةبننمواالمنظمةتوقعتالمتحدة،للوالياتوبالنسبة،2021عامالمئةفيثالثةاالقتصادنمولها،ممرا

.بسبتمبرالمئةفي2.4توقعبعدالسنة،هذاالمئةفي2.3

روبياأوالمركزيللبن الجديدالرئيسحثت،العامةاالستثماراتزيادعةلىالحكوماتتحثالمارد

سوا واأالخدماتفيالتنسيقوزيادةالعامةاالستثماراتتعزيزعلىالحكوماتالجاردكريستي 

بشأ ئيسيرخطابأولفيالجاردصرحتو.المنطمةاقتصادفيالتواز لتحميقوالرأسماليةالمصرفية

مفسساتناويةتمإلىبحاجةإننافرانكفورتفياأوروبيالمصرفيالمفتمرفيمشاركتهاخاللالسياسة

.اليوملتحدياتيستجيبحتىاأوروبياالقتصادودعمالعامة

أموال الغد

س قلماأوروبيالمركزيالبن يبدي،مخاطرالنقديةسياستنافي:يعتر األوروبيالمركزي نتائجم ا

يةعالمخاطرهاماليةوخدماتمنتجاتنحوللمستثمري الدافعةالمنخفضةالفائدةمعدالتاستمرار

س أكثرالبن ينشطلذا.منخفضةوسيولتها سياستهسيطرةع اأمورتفلتالحتىالرقابةميدا فيحاليا

البن أ كسلبروفياأوروبيةالمفوضيةفيمعنيو ويفكد.معينةمخاطرفيهاأ يعترفالتيالنمدية،

الماليستمراراالع الفصليةنشرتهفيلك بالخطأ،الصريحاالعترافمرحلةإلىبعديصللمالمركزي

دفعتالتيالنمديةسياستهنتائجم قلقبدايةأظهرإذمعهودة،غيربصراحةذل م شيءع أفصح

.قبلم تبلغهالممستوياتإلىنزوالس الفوائد

الشرق االوسط

فينيةالصياأصولإدارةلصناعةالسريعالنموتعثر،الصينيةاألصولإدارعقطاعفيالنموترامع

إلىالمستثمري دفعفيالمتملبةاأسهموأسوا البالدفياالقتصادتباطفتسببحيثالماضيي العامي 

اكانوااأصولمديريأ ”تايمزفاينانشيال“صحيفةذكرت.اأموالرفض علىصي الإلىينظرو دائمس

فيضعيفانمواس سجلتالصي فيلإلدارةالخاضعةاأصوللك العالم،مستوىعلىنموفرصةأكبرأنها

الماضيالعامخالل%6و2019عامم اأولالنصفخاللفمط%3بنسبةزادتحيثاأخيرة،اآلونة

.2017عامفيالصناعةبهتمتعتالذي%35بنسبةممارنةالنموفيملحوظساتباطفيعدالذىاأمر

لوبالجصحيفةصرحت،التماريواحدالمرحلةاتفاقإبرامم مداقريبتا وأمريكاالصي :صحيفة

الصي إ مالحاكالصينيالشيوعيللحزبالتابعةالرسميةاليوميةالشعبصحيفةتديرهاالتيتايمز

لوسائل“لبيةس”تماريربذل لتفندالتجاري،واحدالمرحلةاتفا إبرامم جداقريبتا المتحدةوالواليات

بكي  إالصينيةالحكومةم ممربي خبراءع نمالالدولةتدعمهاالتيتايمزجلوبالقالتكما.إعالم

الوالياتمعاتفا م ثالثةالمرحلةحتىأواثني المرحلةبشأ المحادثاتبمواصلةملتزمةزالتماأيضا

.المتحدة

رويترز

صرحت،ديسمبرفيالنفطسياسةبشأ لمحادثاتالزمنيادطارتختصرأوبك

ياستهمسبشأ قرارالتخاذاالجتماعاتم سلسلةوحلفافهاالمنظمةتعمدأ الممررم إ بأوب مصادر

اختصارارأكثزمنيجدولوهوديسمبر،م السادسوحتىالرابعم الفترةفيفيينافيالنفطصنتاج

روسيا،لمثوحلفاء(أوب )للبترولالمصدرةالبلدا منظمةوتخفض.السابقفيمخططكا مامعممارنة

.2020مارسحتىيوميابرميلمليو 1.2بواقعالنفطإنتاج،+أوب باسميعرفماإطارفي
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