
ملفات رئيسية اجتماع 3تصدرت وزير المالية وعد بالنظر في الضريبة العقارية على المصانع، : المستثمرين

لمصانع، وفد من االتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مع وزير المالية، وهي أوال الضريبة العقارية على ا

صتصااد تحات مظلاة اال" الماوازي"ثانيا سرعة صرف المساندة التصديرية، ثالثاا ضاا االصتصااد  يار الرسامي 

.الرسمي، فيما وعد الوزير بالنظر في طريقة تقييا الضريبة العقارية على المصانع

عرب فاينانس

 شاااف الج ااااز المر ااازي للتعبئاااة العاماااةارتفاعاااا باااالرصا القياساااي العااااا للمسااات ل ين، % 2.5: اإلحصاااا 

غ واإلحصااا ، يااوا ال،ماايس، عاان الاارصا القياسااي العاااا يسااعار المساات ل ين إلجمااالي الجم وريااة، حياا  بلاا
 .2018عـن ش ر يونيو %( 2.5)، مسجـالً ارتفاعاً صدره 2018نقطة لش ـر يوليو ( 289.9)

بوابة االهراا

ياة،  شاف مصادر مسائوه ب يئاة الثاروة المعدنالثروة المعدنية تت،ذ صرارا هاما بشانن مانجا الحماماة للاذهب، 
ال ندية، " ريسورسيزأتون "أش ر لصالح شر ة 6التابعة لوزارة البتروه، عن موافقة ال يئة على المد لفترة 

إل ماااه دراسااة الجاادوص االصتصااادية السااتلاله ماانجا الحمامااة للااذهب، والمتواجااد  اارب منطقااة امتياااز أبااو 
 .، وذلك وفقا لبنود اتفاصية االمتياز ال،اصة به"مروات

صاادرات بللت القيمة اإلجمالياة لبلدا يرفع حجا استيراده من مصر ر ا تراجع الصادرات للدوه العربية،12

ملياار 4.210، بحسب بيانات ج از اإلحصا ، نحو 2018مايو –مصر للدوه العربية ،اله الفترة من يناير 

ملياون 131.6، بتراجاع بللات صيمتاه حاوالى 2017مليار دوالر لذات الفترة من عااا 4.341دوالر، مقابه 

دولة عربية حرصت على رفاع حجاا واردات اا مان السالع والمنتجاات المصارية ،االه نفاس 12دوالر، إال أن 

.الفترة 

زماة صااه وزيار المالياة المصاري، إن اي، ايزمة التر ية ترفع اساتثمارات ايجاناب فاي أدوات الادين المصارية

ن التر يااة  ااان ل ااا يثااار إيجابيااة علااى مصاارع إذ ساااهمت فااي عااودة اسااتثمارات ايجانااب بقااوة فااي أدوات الاادي

،ارص الح ومية مرة أ،رص بد اً من ايسبوع الماضي، وأن االضطرابات في تر يا وفي ايساوا  المجااورة اي

ي ظاه منحت المساتثمرين ايجاناب فرصاة ال،تباار الساو  المصارية، والتن اد مان صاالبة االصتصااد، ،اصاة فا

تم ن ا من د،وه السو  وال،روج من ا في سالسة في ظه اإلجرا ات التي حددها البنك المر زي

مباشر

نساانتامي» شافت الشار ة الفرعونياة لمنااجا الاذهب ،السا ريمليون دوالر اجمالي عائدات الح ومة من ذهاب 320

320مشاروع ذهاب السا رص، واإلتااوة، بلاغ أرباا ، أن إجمالي ما حصلت علياه الح وماة المصارية تحات بناديب حسااب«إيجيبت
وبحسااب االتفاصيااة الموصبعااة بااين هيئااة الثااروة المعدنيااة وشاار ة  .حتااى ا ن2010مليااون دوالر، منااذ بااد  تشااليه المشااروع فااي 

ب ساداد ، صامت اي،يرة بتمويه مشروع منجا الس رص، واستردبت نفقات ا بال امه من عائد بيع الاذهب، بجانا1994عاا سانتامين
 .ل يئة الثروة المعدنية، مع اصتساا أربا  بيع ذهب المنجا بين ا وبين الح ومة المصريةإتاوة % 3

الماه

2018أغسطس 9

2018أ سطس 16ال،ميس( 8)عدد 

عرب فاينانس

2018أغسطس 12

2018أغسطس 12

2018أ سطس 12اليوا السابع

2018أغسطس 13

2018أغسطس 14



عرب فاينانس

، صالاات الاد تورة هالااة الساعيد، وزياارة ،االه أيااا2030الساعيد تعلان إن ااا  المساودة الن ائيااة لتحادي  ر يااة 

تراتيجية الت،طيط والمتابعة واإلصال  اإلداري، إن الوزارة ستنت ي ،اله أياا من المسودة الن ائية لتحدي  اس

 .، تم يدا لطرح ا للحوار المجتمعي مرة أ،رص أوائه سبتمبر المقبه"2030ر ية مصر "التنمية المستدامة 

عرب فاينانس

والتي تعد ثال  أ بار مشاروع ماائي مقااا علاى مليارات جنيه، 6السيسي يفتتح صناطر أسيوط الجديدة بت لفة 

ألف 650ن ر النيه، بعد السد العالي وصناطر نجع حمادي، وتس ا في تحسين حالة الري في مساحة مليون و

شامه محافظات، وتحسين المالحة الن رية من ،اله إنشاا  هويساين مالحياين بتقنياة عالياة،  ماا ي5فدان، بـ

100، بحوالي ميجاوات32،لف القناطر القديمة تنتج 545المشروع محطة   ربا    رومائية عند ال يلو 

 ً  .مليون جنيه سنويا
اليوا السابع

إتقاان م اارات العماه لرجااه "والجامعاة ايمري ياة لتنفياذ " 2030رواد "وزارة الت،طيط توصاع ماذ رة باين 

طاار ت دف مذ رة التفاها لتنهيه الشباب، وتنمياة صادرات ا العملياة فاي مجااه رياادة ايعمااه فاي إ،"ايعماه

اله ، والذي يسعي لتحفيز وإثرا  ثقافة االبت ار وريادة ايعماه في مصر، مان ،ا2030ر ية مشروع رواد 

ليصابح المجتماع المصاري بحلاوه عااا 2030وضع منظومة مت املة لريادة ايعمااه، لتطبيار ر ياة مصار 

.مجتمعاً مبدعاً ومبت راً ومنتجاً للعلوا والت نولوجيا والمعارف2030

زيار اعتماد الاد تور محماد معايط وعاجلة للسلع التموينياة والتانمين الصاحي، إتاحاتمليار جنيه 4.5: معيط

مليار 3.750، من ا مبلغ 2018مليار جنيه عن ش ر يوليو 4.5العاجلة، بمبلغ اإلتاحاتالمالية، عددا من 

273.750ملياون جنياه لل يئاة القومياة لسا ك حدياد مصار، مبلاغ 61.6جنيه ل يئة السلع التموينية، مبلغ 

مليون جنيه لل يئاة 220مليون جنيه لتلبية احتياجات صطاع الرعاية الصحية ايساسية بوزارة الصحة، مبلغ 

.الوطنية لألعالا

لااى أشاااد ،بارا  االصتصاااد بقاارار مجلاس الااوزرا  بالموافقااة ع،تقتاارباالنطالصاة .. صاندو  مصاار الساايادي

ياة، مشروع صانون بإنشا  صندو  مصر السيادي ب دف تنمياة ثاروات مصار مان ايصاوه والماوارد الطبيع

وذلك من ،اله المساهمة في تنسايس الشار ات أو زياادة ر وس أموال اا، واالساتثمار فاي ايورا  المالياة

إصارا  أو فضال عن شرا  وبياع وتانجير واساتئجار واساتلاله ايصاوه الثابتاة والمنقولاة واالنتفااع ب اا، و

 .ضمان صنادير االستثمار والشر ات التابعة التي يمل  ا أو يساها في ا مع اللير
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س وصعت شر ة بورسعيد للتنمية، بحضور رئايمليون يورو، 70مشروعات جديدة بـشر  بورسعيد بقيمة 
ملياون ياورو، ماع  اه مان 70هيئة صناة السويس والمنطقة االصتصادية للقناة، عقادين باساتثمارات تقادر باـ

صة ل ا من صبه مصر للتصنيع، لتنمية وتطوير المساحة الم،صجيرداشر ة باج بورسعيد للتصنيع وشر ة 
.مليون متر مربع 16المنطقة االصتصادية، والباللة 



النقاد توصعت بيانات حديثة أصدرها صندو ما او تزيح صطر من عرش أ نى شعوب اير ، : صندو  النقد

، لتت،طاى 2020الدولي أن تتصدر ما او دوه العالا من حي  نصايب الفارد مان النااتج المحلاي، بحلاوه عااا 

.للفردألف دوالر 128.7بذلك صطر التي يعد شعب ا اي نى عالمياً في الوصت الحالي بقيمة 

 ي، يوا ات،ذ الرئيس ايمرييضاعف الرسوا الجمر ية على الواردات التر ية من الحديد وايلومنيوا، ترامب

لعملة الجمعة، إجرا  ضد صادرات الصلب وايلومنيوا التر ية إلى الواليات المتحدة، ما أسفر عن هبوط حاد ل

علاى %20ح بمضااعفة التعريفاة الجمر ياة لتصاب" تاويتر"التر ية في ايسوا ، حي  أعلن في تلرياده علاى 

. علي الحديد، بينما علر الرئيس التر ي، لن ن،سر الحرب االصتصادية% 50ايلومنيوا و

سبوتنيك عربي

تعزياز وأردو ااننااصش باوتين ، وأردو اانالعالصات االصتصادية تتصدر م المة بوتين ... ترامببعد عقوبات 

ي صطاااع العالصاات االصتصااادية باين روساايا وتر يااا، فضاال عاان الحادي  بشاانن بااد  مشااريع مشااتر ة، ،اصاة فاا

.سورياالطاصة، وتطرصا إلى ي،ر التطورات في 

CNN

وأ اواأرام او وصعات شار تاملياارات دوالر، 8مشروع جديد إلنتااج ال  رباا  واللااز باساتثمارات .. السعودية

حوياه الانفط ت)للتلاويزايمري ية، وثيقة شروط لتنسيس مشروع مشاترك " برودا تسإير "السعوديتان وباور

إياار "وإنتاااج ال  ربااا  فااي مدينااة جااازان االصتصااادية فااي السااعودية، وماان المقاارر أن تمتلااك ( الثقيااه إلااى  اااز

صاة علاى ايصاه فاي المشاروع المشاترك، فيماا تملاك الشار تين الساعوديتين الح% 55حصة تبلاغ " برودا تس

.المتبقية

فاي الشا ر مان الانفط" أوباك"ارتفاع إنتااج منظماة،2018ألف برميه ،اله يوليو40يرتفع " أوبك"إنتاج 

مليون برميه يومياً في 32.323ألف برميه يومياً، حي  بلغ متوسط اإلنتاج مستوص 40.7الماضي بمقدار 

ألاف برمياه 78.5ال ويات بمقادار منمليون برميه يومياً في يونيو، بدعا32.283يوليو الماضي، مقابه 

ً 69.2ألف برميه يومياً، ثا اإلمارات بمقدار 70.5يومياً تلي ا نيجيريا بنحو  . ألف برميه يوميا

مباشر

ة اليورو إلى دفعت تداعيات ان يار الليرة التر يزلزاه الليرة التر ية يضرب اليورو وعمالت ايسوا  الناشئة، 
العدوص على ان،فا  جديد،  ما عصفت بعمالت ايسوا  الناشئة مع تدافع المستثمرين المت،وفين من انتقاه

دوالر مسااجلة أدنااى 1.1365عمااالت المااالذ ا ماان، مثااه الااين والفرنااك السويسااري، وتراجااع اليااورو إلااى 
دوالر، ل ن اا تظاه من،فضاة 1.13965ثا دفعت ا عمليات شارا  لالرتفااع إلاى 2017مستويات ا منذ يوليو 

."اس.بي.إي"عن مستويات ا السابقة، وفقا لبيانات 

س اي نيوز عربية
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