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 للسيسي « سوق العمل غير الرسمي»مجلس الشيوخ يحيل دراسة  

 % يف ديسمبر املاضي 24.4ملركزي: ارتفاع املعدل السنوي للتضخم إلى ا 

 عر الدوالر يقفز ملستويات قياسية جديدة منتصف تعامالت اليوم س 

 قم صادم ملعدل التضخم الحقيقي بمصر.. وصندوق النقد يستبعد تراجعهر 

ـ ص    مليارات دوالر ملصر 3ندوق النقد يكشف تفاصيل اتفاق قرض ال

 صر تحظر الصرف ىلع املنح الدراسية يف الداخل والخارج م 
يوًما بالحبس االحتياطي.. وشقيقه:  1300عبدالعزيز ُيكمل لصحفي هشام ا 

 حالته الصحية والنفسية ساءت وبدأ العد التنازلي لفقد سمعه وبصره

 

 هذا العدد: يف
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أخبار املشهد املصري يف 
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 تطورات السياسة الخارجية
 (21عربي) مصر تطرح ىلع البرهان مبادرة "تسوية سريعة" لألزمة يف السودان

قدمت مرص عرضا، الثالثاء، إىل رئيس مجلس السيادة االنتقايل السوداين عبد الفتاح الربهان، من أجل التوصل إىل "تسوية 
 سياسية رسيعة" يف السودان.

جاء ذلك خالل لقاء جمع بني الربهان والسفري املرصي هاين صالح، بحسب بيان ومقطع فيديو نرشه مجلس السيادة 
 عرب صفحته عىل فيسبوك.

وتحدث صالح يف ترصيح متلفز عن املبادرة املرصية إليجاد تسوية سياسية رسيعة عىل الساحة السودانية، وعن الزيارة 
 يناير الجاري.ملخابرات املرصي اللواء عباس كامل للخرطوم يف الثاين من األخرية التي قام بها رئيس ا

السييس بشأن وهذا أول إعالن مرصي عن زيارة اللواء عباس كامل، التقى خاللها الربهان، و"نقل رسالة شفوية من 
 يادة آنذاك.العالقات الثنائية"، وفق بيان من إعالم مجلس الس

 ولي العهد البحريني: العالقات مع مصر تشهد تناميا وتطورا ىلع كل األصعدة
 )الشروق(

راء البحريني األمري سلامن بن حمد آل خليفة، أن العالقات الثنائية التي تربط البحرين أكد ويل العهد رئيس مجلس الوز 
ة بني البلدين يف مختلف ومرص تشهد عىل الدوام تناميا وتطورا عىل كل األصعدة مام أسهم يف دعم الرشاكة االسرتاتيجي

ية بنت عبدالله زينل مبناسبة صدور املرسوم املليك خالل لقائه اليوم الثالثاء، السفرية فوز -وأشار ويل العهد ، املجاالت
بتعيينها رئيسا للبعثة الدبلوماسية ململكة البحرين لدى مرص بلقب سفري فوق العادة مفوض وفقا لوكالة األنباء 

اف إىل أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنايئ والدفع به ملستويات أرحب يف شتى املجاالت مبا يحقق األهد -البحرينية 
 والتطلعات املرجوة، منوها مبا تحظى به هذه العالقات من اهتامم ورعاية من قبل قادة البلدين.

NI (21)عربي 2023: دول عدة قد تتخلف عن سداد ديونها يف 
توقعت مجلة "ذا ناشيونال إنرتست"، األمريكية، أن تتخلف دول عدة عن سداد ديونها السيادية خالل العام 

 برية خالل العام الحايل قد تكون األكرث تحديا منذ عقود.،مؤكدة أن العامل سيواجه مخاطر اقتصادية ك2023
ولفتت املجلة إىل أن الديون املتصاعدة يف األسواق الناشئة أصبحت غري مستدامة إىل حد كبري. متوقعة أن تتعرث دول 

فعالة. وقبل ، ال سيام يف أفريقيا، ما مل تُطلق جهود إعادة هيكلة منسقة و 2023عدة عن سداد ديونها السيادية خالل 
بقليل، توصلت غانا إىل صفقة إنقاذ يف اللحظة األخرية مع صندوق النقد الدويل. ومن املحتمل  2022نهاية عام 

 .2023أن يتبعها آخرون يف عام 
  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1487048/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012023&id=f2e4df84-7a40-448d-9857-8cd8e4e37307
https://arabi21.com/story/1486964/NI-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2023
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 تطورات السياسة الداخلية
 بة األخبار()بوا برملانيون يطالبون بوضع قواعد ومعايير لسوق العمل غير الرسمي

قال النائب أرشف الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إنه البد من وضع قواعد ومعايري لسوق العمل غري الرسمي للحفاظ 
وقال عضو مجلس الشيوخ محمد عبد املعطي: ، ائح واإلجراءات الخاصة بالرتاخيصعىل موارد الدولة وثرواتها واتباع اللو 

اقتصاد بشكل ميرس وسهل ليعود عىل الدولة يف ظل الظروف الصعبة التي "نحرص عىل إيجاد فرص عمل أكرب ووجود 
 .نعيشها"، يف الوقت نفسه حذر من أن فرض الرضائب قد ينعكس سلبًا عىل العاملني يف االقتصاد املوازي

 )بوابة األهرام( للسيسي« سوق العمل غير الرسمي»مجلس الشيوخ يحيل دراسة 
أعلن رئيس مجلس الشيوخ املستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن موافقة مجلس الشيوخ عىل تقرير اللجنة املشرتكة 
من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والترشيعية، والشئون املالية واالقتصادية واالستثامر، 

قوى العاملة، والصناعة والتجارة واملرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر، عن الدراسة والطاقة والبيئة وال
املقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة مبجلس الشيوخ بعنوان "الشباب وسوق العمل غري 

 .السييسالرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، وإحالته إىل 

 مليار جنيه 12الصعيد باستثمارات يف كيما أسوان قلعة صناعية «: ابصناعة النو»
 )الوطن(

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة مبجلس النواب أن مصنع كيام أسوان، هو قلعة صناعية يف جنوب 
فدانا، مشريا إىل زيارة اللجنة لدعم املصنع والتعرف عىل  40مليار جنيه عىل مساحة  12صل إىل الصعيد باستثامرات ت

 املعوقات واملصاعب التي تعوق اإلنتاج.
هل تحصل شركات املقاوالت واإلنشاءات ىلع متنفس من السيولة بفضل القواعد 

 )انتربرايز(الحكومية الجديدة؟ 
يف العام املايض تعديالت عىل قواعد القيد والتصنيف والرتتيب لرشكات املقاوالت املقيدة رسميا ، ة اإلسكانأصدرت وزار 

باالتحاد املرصي ملقاويل التشييد والبناء. جاءت تلك التعديالت )يب دي إف( بناء عىل طلب االتحاد بهدف توفري قدر 
ضغوط ارتفاع التكاليف وانخفاض قيمة الجنيه. واعتبارا من يناير  من الحامية لرشكات املقاوالت والبناء التي تعاين من

الجاري جرى تعديل تصنيف الرشكات العقارية ورشكات املقاوالت واملقاولني وفقا لألعامل املنفذة، من خالل تحريك 
ألف  26و قيمة الحد األقىص لألعامل املنفذة بحيث تواكب معدل التضخم والتحرك يف األسعار، وهو ما سيشمل نح

 رشكة، وفق ما ذكرته مصادر بالقطاع إلنرتبرايز.
مشروع قانون لدمج عمال الخدمة املنزلية يف االقتصاد الرسمي + النواب 

 )انتربرايز( يطالبون الحكومة بمزيد من التقشف
شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة يف مناقشات مجلس الشيوخ حول دمج االقتصاد غري الرسمي، فيام 
رحب كل من أعضاء الربملان وأعضاء مجلس الشيوخ بضوابط ترشيد اإلنفاق يف املوازنة العامة التي أعلنها رئيس 

 طفى مدبويل يف وقت سابق من هذا األسبوع، وطالبوا الحكومة باملزيد من إجراءات التقشف.الوزراء مص

https://almarsad.co.uk/
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https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3988238/1/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%88
https://gate.ahram.org.eg/News/3967957.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3967957.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/6399316
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-10
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-10
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-08
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-08
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بوابة ) اعتماد الحد األدنى لألجور يف القطاع الخاص.. تعرف ىلع موعد تطبيقه
  األهرام(

الدكتورة هالة نرشت الجريدة الرسمية، قرار وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس املجلس القومي لألجور 
 .2023يناير  1جنيه، وذلك اعتباًرا من  2700السعيد، باعتبار الحد األدىن لألجر يف القطاع الخاص 

من قانون العمل وجاءت املادة  1وأوضح القرار أن ذلك محسوبًا عىل أساس األجر املنصوص عليه يف البند ج من املادة 
حسب السنة  2023السنوية الدورية للقطاع الخاص وترسي من العام املايل الثانية أن يكون الحد األدىن لقيمة العالوة 
 % من أجر االشرتاك التأميني املنصوص عليه يف القانون. 3املالية املحاسبية لكل منشأة مبا ال يقل عن 

 %10% واستبدالها بدوالرية ملدة عام بفائدة 25طلب إحاطة لوقف شهادة الـ
 (الشروق)

أعلن النائب هشام حسني، أمني رس لجنة االقرتاحات والشكاوى مبجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس 
 دوالرية. % فائدة واستبدالها بشهادات25الوزراء؛ لوقف شهادة االدخار لبنيك األهيل ومرص ذات الـ

وأضاف أنه كلام ارتفع سعر الفائدة كلام أثر سلبا عىل االستثامر والصناعة، ويف الوقت نفسه هناك حاجة لتوفري موارد  
% واستبدالها بشهادة دوالرية ملدة عام، عىل 25دوالرية لسد فجوة نقص العملة الصعبة لذا البد من وقف شهادات الـ

% عن سعره املُعلن ىف تاريخ اإليداع؛ بسبب تذبذب األسعار عىل أن 10مته بزيادة أن يتم إيداع الدوالر واحتساب قي
% عىل الشهادة تسدد بالجنيه املرصي بنهاية مدة الشهادة حيث يتم رد قيمة الشهادة بالدوالر 10تكون الفائدة 

 والفائدة بتواريخها بالجنيه املرصي.
 ر املصريينسيناريوهات صعبة بانتظا 4هل يلغي السيسي دعم الكهرباء؟.. 

 (21عربي)
تسيطر أربعة سيناريوهات جميعها صعبة بحق ماليني املرصيني، عىل قرار حكومتهم املحتمل برفع فاتورة الكهرباء 

وذلك رغم ركود تضخمي يرضب عىل استهالك املواطنني واملحال التجارية واملصانع، السييس، للمرة التاسعة يف عهد 
 األسواق املحلية.

باملئة وتصل إىل  19لسيناريو األول املحتمل، يتضمن زيادة جميع رشائح االستهالك املنزيل بنسب متغرية ال تقل عن ا
 باملئة طبقا لالستهالك. 39و 16باملئة وفقا لالستهالك، وزيادة تعرفة املحالت التجارية بنسب ترتاوح بني  37

ئح بنسب مختلفة ملدة ثالثة أشهر، عىل أن يتم إجراء تسعري ربع ويشري السيناريو الثاين إىل، فرض زيادة عىل الرشا
سنوي لتكلفة إنتاج وبيع الكيلووات كل ثالثة أشهر، عىل غرار لجنة تسعري املواد البرتولية التي تحدد أسعار 

 البنزين والسوالر.
السييس، مع تعديل النسب  تطبيق الزيادة التي كانت مقررة العام املايل الجاري، والتي أُرجئت وفقا لتوجيهات

 ، يأيت كسيناريو ثالث.2025وااللتزام بربنامج رفع الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء عام 
كيلووات( وأكرث شهريا، وتحميل كثيفي  650أما السيناريو الرابع، فيتضمن تطبيق زيادة إضافية عىل مستهليك )

 االستهالك تكلفة أعىل.
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https://arabi21.com/story/1487077/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-4-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 )الشروق( وهدان ىلع تجميد عضويته من الوفد: باطل شكال وموضوعا
قال النائب سليامن وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، لقد فوجئت بقرار رئيس حزب الوفد 

 الدكتور عبدالسند ميامة، اليوم بوقف عضويتي وإحالتي إىل لجنة النظام ومنعي من دخول الحزب.
جاء بسبب "اعرتايض عىل بعض اإلجراءات داخل الحزب وحفاظي عىل أموال الحزب، وذلك وأوضح وهدان، أن القرار 

 حتى يتصدر رئيس الحزب بكل صالحياته وإلغاء كل مؤسسات الحزب".
  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012023&id=9bc0f515-7427-40af-b76b-a52874784fa7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012023&id=9bc0f515-7427-40af-b76b-a52874784fa7
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 تطورات املشهد االقتصادي
 )بوابة األخبار(مليار جنيه  29 وخسارةتراجع جماعي ملؤشرات البورصة 

ي للمؤرشات، للمرة اختتمت  البورصة املرصية، تعامالت جلسة اليوم الثالثاء، منتصف جلسات األسبوع، برتاجع جامع
مليار جنيه  29، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداوالت متوسطة، وخرس رأس املال السوقي 2023األوىل يف عام 

 تريليون جنيه. 1.006ليغلق عند مستوى 
 مليار متر مكعب 1.3احتياطي مصر من الرمال السوداء ُيقدر بـ«: معلومات الوزراء»

 )الوطن(
الرمال السوداء.. ثروة وطنية تُعيد مرص »تحت عنوان  تقريرأصَدر مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء، 

أكرث الدول العربية عىل أكرث الدول العربية ثراًء بالرمال السوداء، مشرياً إىل أن مرص تُعد من وسلط التقرير ، «اكتشافها
كم، كام متتلك  400ثراًء، حيث تنترش الرمال السوداء بطول ساحلها الشاميل بداية من مدينة رشيد وحتى رفح بطول 

أنواع من املعادن الثقيلة، كام أن العائد املتوقع ملرص من موقع واحد من  8موقع للرمال السوداء تتوافر بهم  11مرص 
 1.3مليون جنيه سنوياً، كام يُقدر االحتياطي الجيولوجي من الرمال السوداء يف مرص بنحو  255هذه املواقع أكرث من 

 «.البحرية، ودمياط، وكفر الشيخ، وشامل سيناء»مليار مرت مكعب، موزعني عىل أربع مناطق رئيسية يف محافظات 
 )بوابة األهرام( 2022صفقة تمويلية يف  24مليار جنيه.. البنك األهلي يدير  148 ـب

تصدر بها السوق املرصفية  2022مليار جنيه خالل العام املايض  148صفقة متويلية بقيمة  24أدار البنك األهيل املرصي 
سة بلومربج العاملية، بحسب مؤس، للتمويل أومرتب رئييس أو ُمسوق املرصية يف مجال القروض املشرتكة سواء كوكيل

حصل البنك األهيل عىل املركز السادس كوكيل للتمويل ومرتب رئييس واملركز العارش كمسوق للقروض املشرتكة عىل 
 مستوى منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكربى.

 )الشروق(للتنقيب وإنتاج الذهب عقدا مع شركات عاملية ومحلية  15املال: توقيع 
 عقداً جديًدا مع رشكات عاملية 15قال طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية، إنه تم خالل العامني املاضيني توقيع 

 ومحلية للتنقيب وإنتاج الذهب، مشريًا إىل أن مرص تعد واحدة من أهم الدول املصدرة للفوسفات.
وأوضح أن اسرتاتيجية الوزارة تتبنى مرشوعات تحقق القيمة املضافة من الفوسفات من خالل مرشوعات األسمدة 

 الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك.
% من إيرادات سوق االتصاالت 34عادل حامد: املصرية لالتصاالت تستحوذ ىلع 

 )بوابة األهرام(بمصر 
% من 34إن رشكته تستحوذ عىل « وي»قال املهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للرشكة املرصية لالتصاالت 

املحمول واألريض واإلنرتنت وقطاعات الجملة إيرادات سوق خدمات االتصاالت يف مرص ، مبا فيها خدمات 
% إضافية، متابعا أن 35وأكد حامد أن تلك النسبة تعني تخطي الحد الطبيعي لحصة اإليرادات بنحو  ،والتجزئة

 %.35% من إجاميل إيرادات الرشكة فيام تبلغ إيرادات التجزئة بنحو 65إيرادات الجملة تسجل نحو 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3988407/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3988407/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://www.elwatannews.com/news/details/6399148
https://gate.ahram.org.eg/News/3967774.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3967774.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012023&id=540262f2-e769-4d1c-a298-5aa4439e8a89
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012023&id=540262f2-e769-4d1c-a298-5aa4439e8a89
https://gate.ahram.org.eg/News/3967874.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3967874.aspx
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 )الشروق( م يحقق أهدافه املنشودةياسر هاشم: طرح إي فاينانس ل
املرصية مل يحقق الهدف  قال يارس هاشم، الرشيك التنفيذي مبكتب زيك هاشم، إن طرح رشكة آي فاينانس يف البورصة

وضح هاشم، أن جميع املكتتبني يف الطرح كانت أموال محلية، وأغلبها من قبل الرشكات والهيئات الحكومية، وأ ، منه
 ذاكرا أن الطرح يهدف إىل جذب رؤوس أموال خارجية جديدة.

واقرتح هاشم، أن يكون هناك ضوابط جديدة تضمنها وثيقة سياسة ملكية الدولة بشأن الطروحات الحكومية الجديدة، 
 يق الهدف األسايس من الطرح وهو جذب مستثمرين جدد من الخارج، وليس اكتتاب األموال املحلية والحكومية.لتحق

%.. ننشر نسب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خالل 58.3زيادة الحبوب والخبز بـ
 )الشروق( 2022ديسمبر 
زيادة أسعار قسم الطعام واملرشوبات بنسبة  2022خالل شهر ديسمرب ، املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء أرجع الجهاز

ك %، وارتفاع األسام35.5%، وارتفاع اللحوم والدواجن بنسبة 58.3%، إىل ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 37.9
%، وارتفاع الزيوت والدهون بنسبة 48.9%، ومجموعة األلبان والجنب والبيض بنسبة 44.2واملأكوالت البحرية بنسبة 

وأعلن الجهاز، عن ارتفاع معدل التضخم ، %38.8%، وارتفاع الخرضوات بنسبة 15.7%، وارتفاع الفاكهة بنسبة 21.8
 % لنفس الشهـر من العام السابق.6.5، مقابل 2022 % لشهر ديسمرب21.9السنوي إلجاميل الجمهورية بنسبة 

تيسير استيراد سيارات املصريين »مارس آخر موعد للتسجيل بمبادرة  ١٤املالية: 
 )درب( وسداد قيمة الوديعة املقررة« بالخارج

تيسري استرياد سيارات املرصيني »مارس املقبل، آخر موعد للتسجيل مببادرة  ١٤أكد محمد معيط، وزير املالية، أن 
تيسري »سداد قيمة الوديعة املقررة، وفًقا ألحكام القانون، مشدًدا عىل أنه ال نية ملد فرتة العمل بقانون ، و «بالخارج

تيسري سيارات »وقال الوزير، إن عدد املتقدمني ملبادرة ، مارس املقبل ١٤، بعد «ني بالخارجاسترياد سيارات املرصي
يتم يوميًا اإلفراج الجمرىك عن عدد من هذه السيارات، علاًم بأن ألف حساب، الفتًا إىل أنه  ٣٤بلغ « املرصيني بالخارج

 املوافقة االستريادية صالحة السترياد السيارة ملدة سنة من تاريخ صدورها.
 نتربرايز()ا مليارات دوالر ملصر 3صندوق النقد يكشف تفاصيل اتفاق قرض الـ 

مجموعة من املستندات )يب دي إف( تخص اتفاقية القرض التي وقعتها مرص مع الصندوق نرش صندوق النقد الدويل 
مليارات دوالر. وتضمنت تلك املستندات التفاصيل الخاصة بالجدول الزمني لرصف قيمة القرض وكذلك تفاصيل  3بقيمة 

رشكاء اإلقليميني والدوليني، وكذلك التفاصيل الخاصة بالتعهدات التي قدمتها التمويل الخارجي الذي ستتلقاه مرص من ال
 مرص مقابل الحصول عىل القرض.

 )انتربرايز(% أخرى أمام الدوالر 0.25الجنيه ينخفض 
وفقا لسعر البنك املركزي، بعد تراجعه بنحو  27.70يستقر عند % أمام الدوالر أمس ل0.25انخفض الجنيه بنحو 

% من مستواها قبل أن يسمح البنك املركزي لها باملزيد 11يوم االثنني. وانخفضت العملة املحلية بأكرث من  2%
للدوالر الذي سبق أول عملية  15.78% من مستوى 75يناير، وانخفضت بنحو  4من االنخفاض أمام الدوالر يف 

 فيض لقيمة الجنيه يف مارس املايض.تخ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012023&id=d6b5e4e6-a925-4a12-9a74-3b052ba3f8e6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012023&id=d6b5e4e6-a925-4a12-9a74-3b052ba3f8e6
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012023&id=0a5f7cbd-9cd2-46b4-99fe-ae90fc82bffd
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012023&id=0a5f7cbd-9cd2-46b4-99fe-ae90fc82bffd
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%a1%d9%a4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%a1%d9%a4-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af/
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-01
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-02
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-02
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  2023البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر واألسواق الناشئة يف 
 )انتربرايز(

%، وفقا 4.8وقعاته السابقة البالغة %، من ت4.5البنك الدويل توقعاته لنمو اقتصاد مرص يف العام املايل الحايل إىل خفض 
لتقرير آفاق االقتصاد العاملي )يب دي إف(. وقال البنك إن التضخم املرتفع، وضعف الطلب الخارجي يف قطاعي التصنيع 
والسياحة، والتشديد املايل والنقدي، وعجز الحساب الجاري "الكبري"، واالضطراب التجاري املحتمل من "القواعد التي 

 .2022/2021% املقدرة للعام املايل 6.6صول عىل العمالت األجنبية" ستعمل جميعها عىل خفض النمو من الـ تحكم الح
 )انتربرايز( موانئ أبو ظبي تستهدف االستثمار يف ميناء السويس

إيه دي كيو )صندوق أبو ظبي السيادي(، مفاوضات مع الحكومة املرصية لتويل تجري موانئ أبو ظبي، اململوكة لرشكة 
تطوير وإدارة ميناء السويس، وفقا ملصادر مطلعة تحدثت إىل بلومربج الرشق. ومن املتوقع أن تكون االتفاقية بني 

 الرشكة واملسؤولني املرصيني مبوجب عقد حق انتفاع.
ت بترولية تابعة إليني اإليطالية أبيكس تستحوذ ىلع حصص يف ستة امتيازا

 )انتربرايز(
أعلنت رشكة أبيكس إنرتناشيونال إنريجي، التي تعمل يف قطاع النفط والغاز يف مرص، استحواذها عىل حصص تابعة 

نتجة يف الصحراء الغربية، بحسب بيان الرشكة أمس. وستزيد األصول لرشكة إيني اإليطالية يف ستة امتيازات برتولية م
ألف برميل يوميا، وهو ما تقول الرشكة إنه سيجعلها  11.5% إىل 65الجديدة إنتاج رشكة أبيكس بالصحراء الغربية بنسبة 

فض ممثل الرشكة الكشف إلنرتبرايز عن أي معلومات ثامن أكرب منتج للنفط يف مرص. ومل تعلن أبيكس قيمة الصفقة، ور 
 مالية حول عملية االستحواذ.

 )انتربرايز( مليارات جنيه 5"بي تك" تطلق برنامج توريق بقيمة 
 1.04املنزلية واإللكرتونية إصدار سندات توريق بقيمة أمتت رشكة "يب تك" املتخصصة يف تجارة التجزئة وتوزيع األجهزة 

ي لإلصدار، البنك التجاري مليار جنيه أمس، وفقا لبيان مشرتك )يب دي إف(، صادر عن الرشكة ومستشارها املايل الحرص 
 5يمة يعد اإلصدار الذي يتكون من ثالث رشائح، هو األول ضمن برنامج توريق قصري األجل تطرحه الرشكة بق، الدويل

" لرشائحه الثالث من قبل رشكة الرشق P1مليارات جنيه عىل مدار عامني، وحصلت الرشائح الثالث عىل تصنيف "
 األوسط للتصنيف االئتامين )مرييس(، بحسب البيان.

 (الوطن) مليار دوالر خالل عامين 16صندوق النقد الدولي: احتياطي مصر سيزيد 
مليارات  6نقد الدويل، إنه يتوقع ارتفاع صايف االحتياطيات الدولية يف مرص، بزيادة تدريجية قدرها قال صندوق ال

، إثر تحسن ميزان 2024-2023مليار دوالر يف السنة املالية التالية  10.1، و2023-2022دوالر يف السنة املالية 
 املدفوعات، ورصف متويل الربنامج.

 (الوطن) %22.5% و20البنك التجاري الدولي يطرح شهادتين بعائد 
الجديدة ذات العائد « شهرًا 18»يف بيان عاجل، إن شهادة السنة والنصف،  CIBالتجاري الدويل قال البنك 

 % يرصف عند االستحقاق.22.5% يرصف شهريا، و20الثابت بالجنيه املرصي، أصبحت بسعر عائد 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-04
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-05
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-05
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-06
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-07
https://enterprise.press/ar/#tldr-story-07
https://www.elwatannews.com/news/details/6399648
https://www.elwatannews.com/news/details/6399744
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 (الشروق) % يف ديسمبر املاضي24.4ركزي: ارتفاع املعدل السنوي للتضخم إلى امل
% 21.5مقابل  2022% يف ديسمرب 24.4أعلن البنك املركزي املرصي عن ارتفاع املعدل السنوي للتضخم األسايس ليبلغ 

 .2022يف نوفمرب 
 (املصري اليوم) ات قياسية جديدة منتصف تعامالت اليوميقفز ملستويسعر الدوالر 

جنيها للرشاء  29.40، ملستويات قياسية جديدة سجل خاللها مستويات 2022يناير  11قفز سعر الدوالر اليوم األربعاء، 
 جنيها للبيع. 29.50و

 عدل التضخم الحقيقي بمصر.. وصندوق النقد يستبعد تراجعهملرقم صادم 
 (21عربي)

واصلت معدالت التضخم يف مرص ارتفاعها إىل مستويات قياسية، وسط موجة غالء "عنيفة" ترضب األسواق املرصية عىل 
يولة الدوالرية للمنتجني واملستوردين خلفية هبوط قيمة العملة املحلية مقابل العمالت األجنبية، وتفاقم أزمة توفري الس

باملئة  21.9أن معدل التضخم السنوي ارتفع إىل ورغم إعالن الحكومة املرصية،  ،الالزمة لرشاء بضائعهم من الخارج
ضخم الحقيقي ، إال أن أستاذ االقتصاد املعروف بجامعة جونز هوبكنز، ستيف هانك،  يقدر الت2022ديسمرب خالل شهر 
 باملئة، وهو رقم صادم مقارنة باألرقام الرسمية املعلنة. ٨٥يف مرص بـ 

 (الجزيرة) % وصندوق النقد يطالب بتشديد السياسة النقدية22ارتفاع التضخم إلى 
% يف ديسمرب/كانون األول املايض، وسط ارتفاع أسعار 22تفاع ليبلغ نحو واصل معدل التضخم السنوي يف مرص االر 

الغذاء نتيجة انخفاض قيمة العملة املحلية ونقص العملة األجنبية، بينام طالب صندوق النقد الدويل الحكومة بتشديد 
 سياستها النقدية ملواجهة ذلك.

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012023&id=a438d156-3304-4eff-a77a-b769261710a8
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2790252
https://arabi21.com/story/1487005/%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87
https://mubasher.aljazeera.net/news/2023/1/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-22-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
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 يحور املجتمعت املاتطور
 اإلعالم

يونس وخراجة وكامل وعبد الحفيظ يدعون الجتماع طارئ ملجلس نقابة 
 (درب) اجتماعات فقط يف عامين 4 قضية عاجلة واملجلس عقد 13الصحفيين: 

أعضاء بنقابة الصحفيني، وهم محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ، بعقد  4طالب 
 ساعة إعامال لقانون النقابة.  ٤٨اجتامع طارئ للمجلس خالل 

اجتامعات فقط  ٤أنه جرى عقد وأكدوا يف بيان لهم، الثالثاء، حمل عنوان بالغ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيني، 
 خالل عامني.

 التعليم

 )الجزيرة( مصر تحظر الصرف ىلع املنح الدراسية يف الداخل والخارج
حكومة املرصية اإلنفاق عىل املنح الدراسية يف الداخل والخارج والخدمات االجتامعية والرياضية والرتفيهية حظرت ال

 للعاملني ومستلزمات األلعاب الرياضية وإعانات مراكز الشباب، ضمن مجموعة ضوابط جديدة تستهدف ترشيد اإلنفاق.
، وسط ارتفاع التضخم 2023/2022لعام خالل السنة املالية وقد أقرت الحكومة املرصية ضوابط جديدة لرتشيد اإلنفاق ا

 وضعف الجنيه ونقص العمالت األجنبية.
 الصحة

 )درب( نقيب األطباء يخاطب وزارة الصحة لسرعة تشكيل اللجنة النقابية الوزارية
ث الرسمي لوزارة الصحة قالت نقابة األطباء إن د. حسني خريي، نقيب األطباء خاطب د. حسام عبد الغفار، املتحد

والسكان، لرسعة تشكيل اللجنة املشرتكة بني نقابة األطباء ووزارة الصحة وتحديد موعد النعقادها، وذلك لعرض 
من ناحيته قال د. محمد فريد حمدي، ، ء يف عديد من قطاعات وزارة الصحةومناقشة عدة مشكالت متعلقة باألطبا

 بيان للنقابة، إن تشكيل اللجنة النقابية الوزارية واالنعقاد الدوري لها، كانت ضمن أمني عام النقابة العامة لألطباء، يف
أغسطس املايض،  ٢٨توجيهات د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يف اجتامعه مع وفد النقابة العامة لألطباء 

 .مؤكداً أن عديد من مشكالت األطباء تستطيع اللجنة املشرتكة وضع حلول لها
 الزراعة

 (الوطن) لقمح يحقق عائدا مالئما للمزارعينلعر السيسي يوجه بتحديد س
وجه الحكومة بأن يكون سعر توريد  السييسقال السفري بسام رايض املتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن 

 محصول القمح مجزياً للمزارعني، ويحقق لهم عائداً اقتصادياً مالمئاً.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b8-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%a7/
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2023/1/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://daaarb.com/%d9%86%d9%82%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d8%aa/
https://daaarb.com/%d9%86%d9%82%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d8%aa/
https://www.elwatannews.com/news/details/6399670
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 أخرى

أول رد من مؤسسة ساويرس ىلع رفض شادي لويس جائزة أفضل روائي )بيان 
 )املصري اليوم( رسمي(

ان رسمي، عن أسفه الشديد العتذار الكاتب شادي لويس وتنازله عن أعرب مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، يف بي
 فرع كبار األدباء، دون إبداء أسباب. -جائزة ساويرس الثقافية ألفضل عمل روايئ

ويؤكد مجلس األمناء أنه تم اختيار الرواية من لحنة التحكيم مبنتهى النزاهة والشفافية بناء عىل جدارة واستحقاق 
 واية دون أية اعتبارات أخرى، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق.الكاتب ومتيز الر 

 
 
 
 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2789581
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2789581
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 العسكري املشهدت اتطور
)الدفاع  سالح املسيرات املصرية.. سالح الردع الخفي بالقوات الجوية املصرية

 العربي(
غلة للطائرات دون استخدام الطائرات دون طيار بالقوات الجويه املرصية ليس وليد اليوم ، بل مرص من أول الدول املش

طيار يف املنطقة وامتلكت وصنعت برشاكة مع العديد من الدول طيف واسع من املسريات سواء مع الصني واألرجنتني 
 وجنوب أفريقيا وأمريكا وغريهم.

 متتلك مرص أعداد ضخمة وكبرية من املسريات مام يؤهلها ألن تكون قوة ردع مخيفة ال يستهان بها متتاز باآليت:
 كثافة العددية الكثريةبال –
 الكثافة التسليحية الضخمة-
 التكنولوجيا املتقدمة العالية-
 كام تتميز بالتنوع –
 القدرة عىل االستطالع بجودة عالية وملسافات كبرية. –
 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.defense-arabic.com/2023/01/10/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/10/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81/
https://www.defense-arabic.com/2023/01/10/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81/
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 تطورات املشهد األمني
طي.. وشقيقه: حالته يوًما بالحبس االحتيا 1300الصحفي هشام عبدالعزيز ُيكمل 

 (درب) الصحية والنفسية ساءت وبدأ العد التنازلي لفقد سمعه وبصره
ه، مؤكًدا أن طالب أمين عبدالعزيز، شقيق الزميل هشام عبدالعزيز، صحفي قناة الجزيرة مبارش، باإلفراج عن شقيق

عىل هشام حبس احتياطي منذ اعتقاله يوًما  1300مير اليوم “وقال عبد العزيز يف رسالة لـ)درب(: ، حالته الصحية ساءت
العد التنازيل لفقد سمعه ، هشام ساءت حالته الصحية والنفسية إىل درجة ال تتخيلها، وبدأ ٢٠١٩يونيو  ٢٠يف يوم 
 .عد إمتام ثالث سنوات خلف القضبانب ،”وبرصه

أيام ىلع ذمة التحقيقات بتهمة الشروع يف سرقة  4أشخاص  3النيابة: حبس 
 رب(د)أطنان بأسوان  10ني وزنه مسيس الثاتمثال لر

أيام عىل ذمة التحقيقات؛ التهامهم بالرشوع يف رسقة متثال فرعوين  4متهمني  3قالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس 
بوزن مبنطقة املحجر الجنويب بأسوان أثبتت اللجنة املشكلة من هيئة اآلثار بأسوان أثريته ونسبته للملك رمسيس الثاين 

عرشة أطنان تقريبًا، وأن املوقع الذي نُقب فيه عنه خاضع لقانون حامية اآلثار، وأمرت النيابة برسعة التحري عن آخرين 
 اشرتكوا مع املتهمني املحبوسني يف الجرمية. 

 (الشروق) الداخلية تواصل توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين
، والتي من املقرر السييسواصلت وزارة الداخلية تفعيل املرحلة الثالثة والعرشين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية 

؛ لتوفري كل السلع الغذائية وغري الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيالتها 2023م أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لعا
 (.moi.gov.eg% باملنافذ والرسادقات املوضحة عىل املوقع الرسمي لوزارة الداخلية )60باألسواق بنسبة تصل إىل 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d9%8a%d9%8f%d9%83%d9%85%d9%84-1300-%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d8%a7/
https://daaarb.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-3-%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-4-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b0%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10012023&id=c4045a2d-6a0f-4615-bb2e-e255bee84446
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 4 ...................................... )بوابة األهرام( 2022صفقة تمويلية ف 

وق(ع 15المال: توقيع  كات عالمية ومحلية للتنقيب وإنتاج الذهب )الشر  4 ...................................... قدا مع رسر

 4 ............ بمرص )بوابة األهرام(% من إيرادات سوق االتصاالت 34عادل حامد: المرصية لالتصاالت تستحوذ عىل 

وق(  5 ......................................................... يارس هاشم: طرح إي فاينانس لم يحقق أهدافه المنشودة )الشر

وق( 2022%.. ننشر نسب ارتفاع أسعار السلع والخدمات خالل ديسمبر 58.3زيادة الحبوب والخبر  بـ  5 ....... )الشر

اد سيارات المرصيير  بالخارج»مارس آخر موعد للتسجيل بمبادرة  ١٤المالية:  وسداد قيمة الوديعة « تيسبر استبر
 5 ........................................................................................................................... المقررة )درب(

برايز( 3صندوق النقد يكشف تفاصيل اتفاق قرض الـ   5 ........................................... مليارات دوالر لمرص )انبر

برايز(0.25الجنيه ينخفض   5 ........................................................................... % أخرى أمام الدوالر )انبر

ي 
براي  2023البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مرص واألسواق الناشئة ف   6 ................................. ز()انبر

برايز( ي ميناء السويس )انبر
ي تستهدف االستثمار ف  ئ أبو ظنر  6 ................................................................ مواب 

برايز( ي اإليطالية )انبر ولية تابعة إلين  ي ستة امتيازات ببر
 6 ................................... أبيكس تستحوذ عىل حصص ف 

ي تك" تطلق برنامج توريق بقيمة  برايز( 5"بر  6 ................................................................ مليارات جنيه )انبر

يد  : احتياطي مرص سبر   6 ........................................ مليار دوالر خالل عامير  )الوطن( 16صندوق النقد الدولي

 6 ........................................................ % )الوطن(22.5% و20البنك التجاري الدولي يطرح شهادتير  بعائد 

ي 24.4المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إل 
وق( % ف  ي )الشر

 7 ..................................... ديسمبر الماض 

 7 ................................... سعر الدوالر يقفز لمستويات قياسية جديدة منتصف تعامالت اليوم )المرصي اليوم(

ي  ي بمرص.. وصندوق النقد يستبعد تراجعه )عربر
 7 .............................. (21رقم صادم لمعدل التضخم الحقيقر

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 7 .....................................% وصندوق النقد يطالب بتشديد السياسة النقدية )الجزيرة(22ارتفاع التضخم إل 

 8 ............................................................................................................ تطورات المحور المجتمع  

 8 .......................................................................................................................................... اإلعالم

 : قضية عاجلة والمجلس  13يونس وخراجة وكامل وعبد الحفيظ يدعون الجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيير 
ي عامير  )درب( 4عقد 

 8 ........................................................................................... اجتماعات فقط ف 

 8 .......................................................................................................................................... التعليم

ي الداخل و 
 8 ....................................................... الخارج )الجزيرة(مرص تحظر الرصف عىل المنح الدراسية ف 

 8 .......................................................................................................................................... الصحة

 8 ....................................... نقيب األطباء يخاطب وزارة الصحة لشعة تشكيل اللجنة النقابية الوزارية )درب(

 8 .......................................................................................................................................... الزراعة

 8 ..................................................ا للمزارعير  )الوطن(السيسي يوجه بتحديد سعر للقمح يحقق عائدا مالئم

 9 ............................................................................................................................................ أخرى

( )المرصي اليوم( ي )بيان رسمي
 9 ............... أول رد من مؤسسة ساويرس عىل رفض شادي لويس جائزة أفضل روابئ

 10 ........................................................................................................... تطورات المشهد العسكري

ات المرصية.. سالح ال (سالح المسبر ي ي بالقوات الجوية المرصية )الدفاع العربر
 10 ............................... ردع الخق 

 11 ............................................................................................................... تطورات المشهد األمن   

كمل  ي هشام عبدالعزيز يُ
.. وشقيقه: حالته الصحية والنفسية ساءت وبدأ  1300الصحق  يوًما بالحبس االحتياطي

 11 .......................................................................................... العد التنازلي لفقد سمعه وبرصه )درب(

ي وزنه  4أشخاص  3النيابة: حبس 
ي رسقة تمثال لرمسيس الثاب 

وع ف  أطنان  10أيام عىل ذمة التحقيقات بتهمة الشر
 11 ......................................................................................................................... بأسوان )درب(

وق(  11 ........................................................ الداخلية تواصل توفبر السلع بأسعار مخفضة للمواطنير  )الشر

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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