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مجموعة السبع خالل النصف األول من 2019
�أظهرت بيانات ر�سمية ،ارتفاع
قيمة ال�صادرات امل�رصية �إلى
دول جمموعة ال�سبع ال�صناعية
ال��ك�برى بن�سبة  % 8.6على
�أ�سا�س �سنوي بالن�صف الأول
من .2019
و�أو���ض��ح اجلهـاز املركـزي
للتعبئـة العـامـة والإح�صاء،
يف ب��ي��ان �أم�����س ،ال�صادرات
امل�رصية بلغت  3.8مليارات
دوالر خ�لال الن�صف الأول،
مقابل  3.5مليارات دوالر خالل
نف�س الفرتة عام .2018
وح�سب ال��ب��ي��ان��ات ،جـاءت
امريكا على ر�أ���س قائمة دول
جم��م��وع��ة ال�����س��ب��ع م��ن حيث

اجل���اري ،مقابل  8.5مليار
دوالر خالل نف�س الفرتة العام
املا�ضي بن�سبة ارتفاع قدرها
.% 2
وج��ـ��اءت امريكا فـي مقـدمة
دول جممـوعــة ال�سبع مــن
حيـث ال��ـ��واردات امل�صـريـة
بقيمة  2.7مليار دوالر ،يليها
�أملانيا  2.1مليار دوالر ،ثم
�إيطاليا  1.5مليار دوالر.بينما
جاءت فرن�سا باملرتبة الرابعة
بقيمة  861.1مليون دوالر ،ثم
اململكة املتحدة  773.5مليون
دوالر ،ث��م ال��ي��اب��ان 575.9
�ي�را كندا
مليون دوالر ،و�أخ
ً
 160مليون دوالر.

اليابان وأميركا تتوصالن
إلطار اتفاق تجاري
قالت �صحيفة نيكي التجارية
اليابانية �أم�����س �إن الواليات
املتحدة واليابان تو�صلتا �إلى
الإط����ار ال��ع��ام الت��ف��اق جت��اري
م��ع �إب��ق��اء ال��والي��ات املتحدة
ل��ل��ت��ع��ري��ف��ات اجل��م��رك��ي��ة على
ال�سيارات اليابانية ولكن مع
خف�ض طوكيو للتعريفات على
حلوم الأبقار واخلنازير الواردة
من الواليات املتحدة.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن املمثل
ال��ت��ج��اري االم�ي�رك���ي روب���رت
الي��ت��ه��اي��زر ووزي����ر االقت�صاد

الياباين تو�شيميت�سو موتيجي
تو�صال ل�لات��ف��اق ي��وم اجلمعة
املا�ضي يف وا�شنطن و�سيتم �إعالنه
خالل اجتماع من املتوقع �أن يعقد
بني الرئي�س االم�يرك��ي دونالد
ترامب ورئي�س الوزراء الياباين
�شينزو �آبي يوم الأحد على هام�ش
اجتماع قمة جمموعة ال�سبع يف
بياريت�س بفرن�سا .وي�أتي هذا
التقرير بعد ف�ترة وج��ي��زة من
�إب�لاغ موتيجي ال�صحافيني يف
وا�شنطن �إن��ه وال يتهايزر حققا
«تقدما كبريا» يف حمادثاتهما.
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بعد االحتكاكات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم

 3.8مليارات دوالر صادرات مصر لدول
ال�����ص��ادرات امل����صري��ة خالل
ال��ف�ترة بقيمة مليار دوالر،
يليها �إيطاليا  951.7مليون
دوالر ،ثم اململكة املتحدة
 719.1مليون دوالر ،ثـم كندا
 341.4مليون دوالر.
وج���اءت �أمل��ان��ي��ا باملرتبة
اخلام�سة بنحو  339.7مليون
دوالر ،ثم فرن�سا  330.6مليون
�يرا اليابان 83.6
دوالر ،و�أخ ً
مليون دوالر.
و�أ�شار الإح�صاء �إل��ى ارتفاع
ق��ي��م��ة ال������واردات امل�رصية
م���ن دول جم��م��وع��ة ال�سبع
لت�سجل  8.7مليارات دوالر
خالل الن�صف الأول من العام

9

اقتصاد

• روبرت اليتهايزر

المستثمرون يندفعون نحو األصول اآلمنة
بعد تهديدات ترامب
تكالب امل�ستثمرون حول العامل على
الأ�صول الآمنة خالل تعامالت �أول
�أم�س ،بعد االحتكاكات التجارية
بني �أكرب اقت�صادين بالعامل.
و�شهدت الأ�صول التي حتتوي على
عن�رص �أمان مثل الذهب وال�سندات
وعمالت املالذ الآم��ن �إقب ً
اال كثيف ًا
من جانب امل�ستثمرين على ح�ساب
االبتعاد عن تلك الأ�صول اخلطرة
مثل الأ�سهم .وي�أتي هذا التحول
احل��اد يف الأ���س��واق العاملية بعد
�أن �أعلنت ال�صني تدابري انتقامية
رد ًا على القرار االمريكي املعلن يف
وقت مبكر من ال�شهر احلايل.
وق���ررت ال�صني فر�ض تعريفات
جمركية �ضد �سلع امريكية بقيمة
 75مليار دوالر بداية من � 1سبتمرب
املقبل على �أن يتم �إرج��اء بع�ض
التدابري حتى  15دي�سمرب.ويتطابق
ه��ذا ال��ق��رار م��ع اجل���دول الزمني
املقرتح �سابق ًا للواليات املتحدة
ب�ش�أن فر�ض ر�سوم بنحو  %10على
منتجات �صينية بقيمة  300مليار
دوالر.
ِ
مكتوف الأيدي
لكن ترامب مل يقف
�أم��ام القرار ال�صيني ،حيث �رصح
ب���أن��ه �سيتم الإع��ل�ان ع��ن تدابري
انتقامية �ضد ب��ك�ين .كما �أ�شار
�إلى �أن الواليات املتحدة خ�رست
تريليونات ال���دوالرات على مدى
���س��ن��وات ب�سبب ال�صني لكنه لن
ي�سمح ب��ح��دوث ذل��ك جم���دد ًا .ويف
الوقت نف�سه ،طالب دونالد ترامب
ال�رشكات االمريكية البحث عن بديل
لل�صني ونقل �أعمالهم خارجها.
وارتفع �سعر العقود الآجلة للذهب

• بكني تفرض تعريفات جمركية ضد أميركا بقيمة  75مليارا ً

ت�سليم �شهر دي�سمرب بنحو � %1.7أو
ما يعادل  25.60دوالر لي�صل �إلى
 1534.10دوالر ًا للأوقية.
وك��ان امل��ع��دن الأ�صفر �صعد �إلى
م�ستوى  1539.50دوالر ًا للأوقية يف
�أعقاب ت�رصيحات ترامب مبا�رشة
ما يعني �أن مكا�سبه جتاوزت الـ30
دوالر ًا مع حقيقة �أنه �شهد خ�سائر يف
وقت مبكر من التعامالت .وارتفع
�سعر الت�سليم ال��ف��وري للمعدن
النفي�س بنحو � %1.8أو ما يوازي
 26.55دوالر لي�سجل 1524.61
دوالر ًا للأوقية.
وخالل نف�س التوقيت ،ارتفع الني
الياباين �أمام الدوالر الأمريكي بنحو
 %0.9لتهبط الورقة اخل�رضاء �إلى

 105.47ين ،بعد �أن حقق مكا�سب
ب�أكرث من  %1يف وقت �سابق .كما
�شهدت العملة اليابانية مكا�سب
ب�أكرث من  %0.4مقابل نظريتها
الأوروبية املوحدة ليرتاجع اليورو
�إلى  117.44ين.
وبالن�سبة لعملة �سوي�رسا ،ف�إن
الفرنك �سجل مكا�سب تتجاوز %0.7
مقابل الورقة االمريكية  ،ليرتاجع
ال��دوالر �إل��ى  0.9764فرنك ،بعد
�أن ارتفع لنحو  %1يف وقت �سابق
من التعامالت .كما �صعد الفرنك
ال�سوي�رسي �أمام اليورو بن�سبة تزيد
عن  %0.2لتنخف�ض العملة الأوروبية
املوحدة �إلى  1.0873فرنك.
ومع اعتبار امل�ستثمرين ال�سندات

�أحد املالذات الآمنة يف �أوقات عدم
اليقني ،ف���إن �سوق ال�سندات �شهد
اندفاع امل�ستثمرين ما دفع العائد
على تلك الديون احلكومية للرتاجع
ن��ظ��ر ًا ل��وج��ود عالقة عك�سية بني
الأ�سعار والعائد .وتراجع العائد
على �سندات اخلزانة االمريكية لآجل
� 10أعوام �إلى  %1.533كما انخف�ض
ال��ع��ائ��د على ال��دي��ون احلكومية
م�ستحقة ال�سداد بعد عامني �إلى
.%1.535
ويف املقابل ،ف�إن �أ�سواق الأ�صول
اخل��ط��رة �شهدت خ�سائر ح��ادة،
ليفقد «داو جونز» نحو  500نقطة
كما تراجع م�ؤ�رش الدوالر الرئي�سي
ب�أكرث من .%0.4

إثر خفض «المركزي» أسعار الفائدة

محللون :ارتفاع البورصة المصرية خالل األسبوع الحالي
ارتفاع مساهمة النفط في استهالك
العالم من الطاقة  % 3.3في  6أعوام
ارتفعت ن�سبة م�ساهمة النفط
يف ا�ستهالك العامل من الطاقة
خ�لال ال��ف�ترة م��ن ع��ام 2011
حتى  ،2017بن�سبة ،%3.3
لتبلغ ح�صة النفط من اال�ستهالك
العاملي  %34.2ع��ام ،2017
مقابل  %33.1يف عام .2011
ي����أت���ي ذل����ك ،رغ���م التطور
الكبري الذي ي�شهده العامل يف
م�رشوعات الطاقة املتجددة مثل
الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح
والطاقة الكهرومائية والنووية
وامل�صادر الأخرى للطاقة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير
ا���س��ت��ن��د �إل����ى ب��ي��ان��ات ن�رشة
�إح�صاءات الطاقة العاملية،
وبيانات �رشكة بي بي �أماكو،
تزامن ارت��ف��اع ن�سبة م�ساهمة
النفط يف ا�ستهالك العامل من
الطاقة مع ارتفاع الطلب على
اخلام بن�سبة « %7.4مبعدل 6.7
ماليني برميل يوميا» ،حيث
بلغ الطلب العاملي على النفط
 97.4مليون برميل يوميا يف
عام  ،2017مقابل  90.7مليون
برميل يف عام .2011
ي�شار �إلى �أن الطلب العاملي على
النفط قد ارتفع �إلى  99.2مليون
برميل يوميا يف عام  ،2018لكن
اعتمد التقرير على بيانات 2017
لتوحيد الفرتة مع البيانات
املتاحة لن�سبة م�ساهمة النفط
يف ا�ستهالك العامل من العامل.
وخالل  53عاما ،مت ت�سجيل �أعلى ن�سبة مل�ساهمة
النفط يف ا�ستهالك العامل من الطاقة يف عام 1973

بن�سبة  ،%49.6فيما كانت �أقل ن�سب امل�ساهمة يف
عامي  2011و 2015بن�سبة  %33.1لكل منهما.

توقع حمللون ت�أثر بور�صة م�رص
ب�شكل �إي��ج��اب��ي خ�لال معامالت
الأ���س��ب��وع احل���ايل بعدما خف�ض
البنك املركزي �أ�سعار الفائدة 150
نقطة �أ�سا�س ليل اخلمي�س املا�ضي
للمرة االولى منذ فرباير املا�ضي،
مدعوما بانخفا�ض معدالت الت�ضخم
عن املتوقع يف الآونة الأخرية.
وق��ررت جلنة ال�سيا�سة النقدية
التابعة للبنك املركزي،الذي
تنتهي م��دة حمافظه ط��ارق عامر
يف نوفمرب املقبل� ،أم�س خف�ض
�سعر الإي���داع لأج��ل ليلة واح��دة
�إلى  %14.25من  ،%15.75و�سعر
الإقرا�ض لليلة واحدة �إلى %15.25
من .%16.75
وقالت ر�ضوى ال�سويفي رئي�سة
ق�سم البحوث يف بنك اال�ستثمار
ف��ارو���س «ق����رار خف�ض الفائدة
�إي��ج��اب��ي ج��دا للبور�صة ويوجه
ر�سالة على اجتاه �أ�سعار الفائدة يف
امل�ستقبل«.كلما مت خف�ض الفائدة
انعك�س ذلك �إيجابيا على �أرباح
ال�رشكات وتقييمها املايل  ..قد
ن�شهد ارتفاعات كبرية بال�سوق
ون��رى م�ستوى  15000نقطة يف
ال��ب��داي��ة ف��ق��ط».و�أغ��ل��ق امل�ؤ�رش
الرئي�سي لبور�صة م�رص اخلمي�س
املا�ضي على انخفا�ض  %0.2لي�صل
عند م�ستوى  14333نقطة.
وقال نعمان خالد حملل االقت�صاد
الكلي يف بنك اال�ستثمار �سي�.آي
كابيتال «�سن�شهد رد فعل �إيجابيا
خالل معامالت اال�سبوع املقبل لكن
القرار الأهم الذي �سي�ؤثر ب�شكل �أكرب
�سيكون قرار املركزي يف �سبتمرب
والذي نتوقع فيه خف�ض نحو 100
«ليثبت �أن قرار
نقطة �أ�سا�س».
ُ
اخلف�ض مل يكن منفردا بل بداية
يف اجتاه النزول ب�أ�سعار الفائدة
مب�رص».
وقد ي�ساعد تراجع �أ�سعار بع�ض
اخل�رضاوات بالأ�سواق يف ا�ستمرار
االجتاه النزويل ملعدالت الت�ضخم
بالبالد خالل م�ؤ�رشات ال�شهر املقبل

• وائل عنبة

مما قد ميهد الطريق �أم��ام البنك
امل��رك��زي لال�ستمرار يف االجت��اه
النزويل ب�أ�سعار الفائدة خا�صة
و�أنه كان قد رفعها بنحو  700نقطة
�أ�سا�س بعد حترير �سعر ال�رصف يف
نوفمرب  2016على ثالث مراحل.
وتوقع �إبراهيم النمر من نعيم
للو�ساطة يف الأوراق املالية �أن
جناح امل�ؤ�رش الرئي�سي للبور�صة يف
تخطي عقبة املقاومة عند م�ستوى
 14540نقطة يف حماولته القادمة
وهو ما �سيفتح له الباب با�ستئناف
ال�صعود م�ستهدفا م�ستوى 14800
ثم  15300نقطة.
«م��وج��ة ال��ت��ف��ا�ؤل �ستكون �شاملة
وال�صعود �سيكون �شبه جماعي
ولكن بن�سب متفاوتة � ...ستكون
ال�رشكات ذات م�ستوى الدين الأكرب
�صاحبة اال�ستفادة الأكرب على املدى
الق�صري ،ولكن على املدى املتو�سط
والطويل �سرتجح كفة ال�رشكات
ذات الكفاءة الأكرب يف اال�ستفادة من
تخفيف قيود ال�سيا�سة املالية مثل
حديد عز والقلعة وكيما وامل�رصية
ل�لات�����ص��االت» .وارت��ف��ع امل�ؤ�رش
الرئي�سي لبور�صة م�رص بنحو
ع�رشة %منذ بداية العام وحتى
�إغالق اخلمي�س املا�ضي.
وقالت بلتون املالية يف مذكرة

«المعرفة التراكمية» تؤثر إيجاب ًا على أداء المستثمرين

دائم ًا الأثرياء وامل�شاهري ب�إمكانهم جذب املزيد
من املال وال�شهرة ب�سهولة �أكرث من غريهم �أو
بعبارة �أخرى من ال�سهل على الرثي �أن ي�صبح
ثراء وعلى امل�شهور �أن ي�صبح �أكرث �شهرة.
�أكرث
ً
وهذا ما ي�سميه علماء االجتماع «ت�أثري متى».
«ت���أث�ير متى» يعرب ع��ن ظ��اه��رة مفادها �أن
الأف�ضليات ذات طبيعة تراكمية يف �أغلب
احلاالت ،و�أن النجاح يولد النجاح ،ومن هم
�أغنياء ي�صبحون �أكرث غنى يف امل�ستقبل ،ومن
هم فقراء ي�صبحون �أكرث فقر ًا يف امل�ستقبل.
هذا امل�صطلح �صاغه عامل االجتماع االمريكي
«روبرت مريتون» يف عام .1968
ي�شري «مريتون» �إلى �أن جناح الفرد يف وقت
مبكر مينحه بع�ض املزايا الهيكلية التي جتعل
النجاحات الالحقة مرجحة �أكرث بغ�ض النظر
عن القدرة الذاتية لل�شخ�ص .ولذلك نالحظ �أن
�أولئك الذين ينجحون يف بداية حياتهم عادة
ما يكونون �أ�صحاب الفر�صة الأكرب يف احل�صول
على �أف�ضل الفر�ص التي قد تقودهم للمزيد
من النجاح.الأغنياء هم من يح�صلون على
�أكرب �إعفاءات �رضيبية ،و�أنبغ الطالب هم من

• أكثر ما مييز مجال االستثمار املعرفة التراكمية

يح�صلون على �أف�ضل تعليم و�أكرب قدر من الرعاية
واالهتمام .بعبارة �أخرى ،النجاح هو نتيجة ما
ي�سميه علماء االجتماع امليزة الرتاكمية.
تخيل �أنك جتل�س �إلى جانب «ت�شاريل موجنر»
نائب رئي�س �رشكة «بريك�شاير هاثاواي» وتقر�آن
نف�س الإ�صدار من جملة «الإيكونومي�ست» .بر�أيك
�أيكما �سينتهي من القراءة ويف ذهنه �أكرب عدد

من الأف��ك��ار؟ مع كل االح�ترام ل��ك� ،أن��ت ما مل
تكن «وارن بافيت» نف�سه ،فال يوجد من ميكنه
م�ضاهاة «موجنر».
«موجنر» يبلغ من العمر حالي ًا حوايل  95عام ًا،
وق�ضى �أغلب ذلك العمر يف القراءة وممار�سة
اال�ستثمار وجمع املعرفة من هنا وهناك« .ت�أثري
متى» يف هذا ال�سياق يعني �أن �شخ�ص ًا كهذا لديه

من اخلربة واملعرفة ما ي�سمح له باكت�ساب
اخلربة واملعرفة مبعدل �أ�رسع من غريه.
لذلك ،كم الأفكار املفيدة التي ي�ستطيع «موجنر»
ا�ستخال�صها من ق��راءت��ه للـ«�إيكونومي�ست»
�سيكون �أكرب بكثري مقارنة مع �أي �شخ�ص �آخر.
ذكاء.
و�سي�صبح «موجنر» مرة �أخرى �أكرث
ً
رمب��ا �أك�ثر ما مييز جم��ال اال�ستثمار هو �أن
املعرفة التي نكت�سبها فيه كم�ستثمرين تراكمية
بطبيعتها .فعندما نقوم مث ًال بدرا�سة �أ�سا�سيات
�رشكة معينة �أث��ارت اهتمامنا ف�إننا نكت�سب
معرفة حول ال�رشكة ونقاط قوتها و�ضعفها
وحول ال�صناعة التي تعمل بها ،حتى لو قررنا
يف النهاية عدم اال�ستثمار فيها �أ�ص ًال.
الفكرة بب�ساطة هي �أنه مبجرد �أن يرتاكم لدينا
ق��در معني من املعرفة ف���إن �أي �إ�ضافة لتلك
القاعدة تزيد من قيمتها ب�شكل كبري.
ويحكي امل�ستثمر ورجل الأعمال الهندي االمريكي
«موهني�ش بابراي» كيف �أن معرفته ب�صناعة
�شحن النفط -التي اكت�سبها �أثناء درا�سة �أ�سهم
مل ي�ستثمر فيها يف النهاية� -ساعدته على �إيجاد
�صفقة �أخرى مربحة.

• رضوى السويفي

بحثية لها عقب قرار خف�ض الفائدة
«ن��ت��وق��ع زخ��م��ا يف ت���داول بع�ض
ال�رشكات امل�ستفيدة ب�شكل مبا�رش
من خف�ض �أ�سعار الفائدة».
وقال وائل عنبة خبري �أ�سواق املال
« للمرة االول��ى �سنخالف قاعدة
�أ�شرتي على �إ�شاعة وبع على اخلرب.
ه��ذه امل��رة هن�شرتي على اخلرب
لأن خف�ض الفائدة ج��اء �أك�بر من
توقعات �أغلب املحللني« .اخلف�ض
بالن�سبة الكبرية يعطي �إ�شارة �أن
هناك تخفي�ضات �أخ��رى قادمة يف
الطريق� .سن�شهد اال�سبوع املقبل
�رشاء يف ال�سوق لرنى م�ستويات
�صعودية جيدة جدا».
كان �سبعة من  13خبريا اقت�صاديا
ا�ستطلعت �آراءه��م قالوا �إن البنك
املركزي �سيخف�ض �أ�سعار فائدة
ليلة واح���دة مب��ق��دار  100نقطة
�أ�سا�س .وتوقع ثالثة خف�ضا مبقدار
 150نقطة �أ�سا�س .وج��اء حترك
املركزي اخلمي�س املا�ضي بعد �أن
تباط�أ معدل الت�ضخم �إلى  %8.7يف
يوليو من  %9.4يف يونيو .وعادة
ما ت�شهد �أ�سواق امل��ال ارتفاعات
كلما تراجعت �أ�سعار الفائدة لأنها
قد ت�شجع امل�ستثمرين على االجتاه
لأدوات ا�ستثمار ذات عائد �أكرب من
الأوعية االدخارية بالبنوك.

و�أب����دى ع��دد م��ن رج���ال الأع��م��ال
امل�رصيني يف ت�رصيحات ترحيبهم
بخف�ض البنك املركزي امل�رصي
�أ�سعار الفائدة الرئي�سية يف خطوة
و�صفوها ب��الإي��ج��اب��ي��ة لتحفيز
اال�ستثمارات لكنهم �أك���دوا على
حاجة بيئة الأعمال يف م�رص �إلى
م��زي��د م��ن اخلف�ض خ�لال الفرتة
املقبلة .وتوقع هاين برزي رئي�س
املجل�س الت�صديري لل�صناعات
الغذائية ورئي�س جمل�س �إدارة
�رشكة �إيديتا الغذائية ،واحدة من
�أكرب ال�رشكات الغذائية يف م�رص»،
حتول عدد كبري من املدخرين يف
البنوك �إلى ا�ستثمار �أموالهم بعد
تراجع �أ�سعار الفائدة وهو ما قد
يحفز اال�ستثمار يف البور�صة».
ورغم ال�صعود القوي الذي �شهدته
البور�صة امل�رصية عقب حترير
�سعر ال����صرف وت��دف��ق الأم����وال
ال�ساخنة �إليها من امل�ستثمرين
الأجانب والعرب �إال �أن تلك احلالة
مل تدم طويال و�رسعان ما حتولت
�إلى حالة من الركود بال�سوق بعد
طرح البنوك لأوعية ادخارية بعائد
ي�صل �إلى .%20
وتوقع حممد جاب الله من بايونريز
ل��ت��داول الأوراق املالية «�صعود
كافة قطاعات البور�صة لكن بن�سب
م��ت��ف��اوت��ة ...امل���ؤ��شر الرئي�سي
بالبور�صة لديه م�ستهدف �سابق عند
 15300نقطة» .ويبلغ عدد ال�رشكات
املقيدة يف بور�صة م�رص وبور�صة
النيل لل�رشكات ال�صغرية �أكرث من
� 230رشكة ويبلغ عدد امل�ستثمرين
من �أ�صحاب «الأكواد» التي تتيح حق
التعامل يف ال�سوق �أك�ثر من 500
�ألف م�ستثمر لكن عدد امل�ستثمرين
الن�شطني فعليا يف ال�سوق ال يزيد
عن � 100ألف م�ستثمر فقط.
وقالت منى م�صطفى مديرة التداول
يف عربية �أون الين «�سرنى �أ�سبوعا
�إيجابيا بالبور�صة بعد خف�ض
الفائدة مع ا�ستمرار الأداء الن�شط
للأ�سهم القيادية».

 3.8مليارات دوالر صادرات مصر لدول
مجموعة السبع خالل النصف األول من 2019
�أظهرت بيانات ر�سمية ،ارتفاع قيمة ال�صادرات امل�رصية �إلى دول
جمموعة ال�سبع ال�صناعية الكربى بن�سبة  % 8.6على �أ�سا�س �سنوي
بالن�صف الأول من .2019
و�أو�ضح اجلهـاز املركـزي للتعبئـة العـامـة والإح�صاء ،يف بيان
�أم�س ،ال�صادرات امل�رصية بلغت  3.8مليارات دوالر خالل الن�صف
الأول ،مقابل  3.5مليارات دوالر خالل نف�س الفرتة عام .2018
وح�سب البيانات ،جـاءت امريكا على ر�أ�س قائمة دول جمموعة
ال�سبع من حيث ال�صادرات امل�رصية خالل الفرتة بقيمة مليار
دوالر ،يليها �إيطاليا  951.7مليون دوالر ،ثم اململكة املتحدة
 719.1مليون دوالر ،ثـم كندا  341.4مليون دوالر.
وجاءت �أملانيا باملرتبة اخلام�سة بنحو  339.7مليون دوالر ،ثم
فرن�سا  330.6مليون دوالر ،و�أخري ًا اليابان  83.6مليون دوالر.
و�أ�شار الإح�صاء �إل��ى ارتفاع قيمة ال��واردات امل�رصية من دول
جمموعة ال�سبع لت�سجل  8.7مليارات دوالر خالل الن�صف الأول من
العام اجلاري ،مقابل  8.5مليار دوالر خالل نف�س الفرتة العام
املا�ضي بن�سبة ارتفاع قدرها .% 2
وجـاءت امريكا فـي مقـدمة دول جممـوعــة ال�سبع مــن حيـث
الـواردات امل�صـريـة بقيمة  2.7مليار دوالر ،يليها �أملانيا 2.1
مليار دوالر ،ثم �إيطاليا  1.5مليار دوالر.بينما جاءت فرن�سا
باملرتبة الرابعة بقيمة  861.1مليون دوالر ،ثم اململكة املتحدة
 773.5مليون دوالر ،ثم اليابان  575.9مليون دوالر ،و�أخري ًا كندا
 160مليون دوالر.

