
بوابة األهرام

الماضىعن العام % 47مليار جنيه استثمارات خاصة بزيادة 316: سحر نصر

رييكاأتررم اضيفي أول أجتماي لأجات يدأرةجالأججة ايعأجج  ايعأجاريماا األججالي ة أججكيالأامجيي  ،أججتة يةأ أ

لججيى أجيةةأججاا جياأا جا ي  جألتلايىجالريماا اأفيىلصي  أاصياأججةلجىلصا ألز الأجالرماا األججم  لنأ

 يىألجكم تأججلتةعأجأللجىأاجج  جاىاغمأجلخف ض،أا ىأججارمل أججا ضىانأجج  مأ%أ0.002ز  ةلأالكلأ

لألججملا يعأاريمل أجفا ي ي  ألىجيفألفي أاي أىيامي،أججميي ا اأججةلج يعألالةي أميا ياأايلمااأجالايمأججامكيةلأج متي ا
ججا ضىا   اأتل ،أانأجج  مأ103ا   اأتل ،أاز  ةلأ316 أيا أزجةتأجالرماا اجتأججخ صعأجما غأ "جلليم ة"

.%47ا   اأتل ،أالراعأ213ا غتأججمى

اليوم السابع

بنهاية العام% 8.4نستهدف خفض البطالة إلى : معيط

 هالأوا يينأأججييةيملاأاكاييةأا يي ة ألز يياأججا ج ييع أخييا أججاييلمااأججييىاأل اميي،أغافميي أججمتيي الأجألاا ي ييعأا جييي

جييايعأواا ي ييعأ44للججييلةنألات ريي أجألاايي  أفيي أججا يية نأا ييىأهيي ااأز يي الأججلفييةأجالرييماا ااأججييىاأ ضييمأ

%أ9.8رجيىأ2016اي مأ%أ16.7 أيا أماجتعأاتزأججالجزلعأاينأ%9.9ا ة أججاة جعأجلخفضأرجىأج ي هالون

5.8الة  عأجج  مأ ألويةألز اأججا ج عأونأا ة ألالأجالقمص ةأججاصااأقةأا غأ%أ8.4ف أجج  مأججك ج أللرمةةفأ

.ججاصاامز ةأانأججي اعأججاض فعأجاقمص ةججمىف أججااعألونأا  مأججلالأل مجأانأججصل ا تأججمكل   عأ

«تكافل وكرامة»دمج جميع البرامج في : مالمح قانون الدعم النقدي

 ي أرايةجةأصاكتألف نأججيا جأل ا ألز الأججمضي انأجالتماي ا أونألزجالأججمضي انأجالتماي ا أم ييفأك ج ي  أا

فيىعأق للنأتة ةأجال لاعأججةامأججليةاأججاجالة أج جا أوصك  أا  ج تأججضا نأجالتما ا ألجألرياأججاةاتي

ججا ل أا جةامأجج  لي أجسرياأ2010جرلعأ137هلأمكة ثأجي للنأياجاعألمي ف أ ألأونأججي للنأججتة ةاال اج

هيي أ أججفي ييال ألا يي اأججضييا نأجالتمايي ا  ألججييةامأججييىاأميةايي،أججييلزجالأجسرييالأججميي أمم يياضأجليايي تألغ ا

.ج كصل أا  أم فأججةامججاجالة ع أول،أ لصأو ض  أا  أمف   أ"ججيا ج"لوض فتأ

مليون متر بالمنيا2النسيج بمساحة فىإنشاء مدينة صناعية متخصصة : االستثمار

اي مأ200لمااأج ة اعأجج  اعأجارماا األججال ة أججكيالأ أخيا أي امي،أا جت ريعأججخم ا يعأجايججملف ى صاحأاكرنأا ة أججاا دأ

 ة أوخيا  أج  ي جمأرجيىأاليجججياقىانأججيةنأونأصل اعأججلر جأملجت،أمغ اجتأا جا ع أوكةه ألي أاي أم فأججصل اعأاينأججت لي أ

ونأجججاي تأججي ةاعأانأ .لهلأا أ كم جأانأاصاأرجىأقلجاةأالتمىج أم فأجالرماا اجت ألخ  أق اعأاض فعأجم فأججصل اعأااصا

ججالقييعأهييىازج يي أمل فريي عأ4جيية ة ألججمييىجيياآأيريي  أمييا أونأالةيييعأجججيياآأجأللرييةأاةيي أجج ة ييةأايينأججاا ييزجتألمكة ييةجأاصييا أ

.جالرماا اجتلملجفاأجج ا جعألقلجاةأالرميا  ججيلا ر لجالمف ق  تأججمت ا عأججكالأواازه أاعأجالرمةايىلججرلآأججتغاجفى

نانسفايعرب 
خالل أغسطس2011البنكنوت المطبوع يسجل أكبر زيادة شهرية منذ ثورة 

ا  ي اأتل ي،أ18.4اي ايعأ"أججاليليلتأججاةايلل"يجفتأا  ل تأججالفأججاايزاأخا أوغرةدأججا ضي أجامفي لأق ايعأججلييةأججاصيةاأ

انأججل مجأججاك  أجإلتا ج أالة  يعأ%أ11.23 أللص تأاىجفأق اعأججليةأججاصةاأرجىأ2011له أويااأز  ةلأجةا عأأالىأفااج اأ

 أا ية أججلايلأوغرةدأ ألأاكر أا  نأر ا أانأججالفأ  مزمأججالفأججااييزاأفي أةا ايعأججلييلةأا يةلأا ي   اأجقمصي ة ع أاينأوهاةي

ةأجالقمصي ةاأججكي ي أج ل مجأججاك  أجإلتاي ج  ألا ية أججمضيخم أجمكة يةأكتيمأجإلصيةجاأججلييةا أااي أ مل ري أايعأجكم  تي تأججلجي 

.ججت اا ألاا أالأ كل أةلنأججاك ف عأا ىأجرمياجاأجألر  ا ألججاك ف عأا ىأق اعأجج ا عأججلةل عأانأجاللخف ض
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مايو المقبلفىدمج ضريبة الدخل والقيمة المضافة ورقم موحد لكل ممول 
ا اعأجج  اعأمجا أرتاجءأاا  عأةاجأا نأججضلججمىوا نأججةيملاأاكاةأا  ةألز اأججا ج عأانأخةعأمةل اأججال لاعأججضا ا عأ

جتأاجي اج أا ىأججةخ ألججي اعأججاض فعأاااأه ي أتة ةأ ألصاحأجنأججخةعأممضانأاك لاأام ةةلأالة أملك ةألمار ةأجإلتياجء

اقيمأمريت  أرجىأجل،أاينأججاييااأاك يل أاي  لأججاياي أرجغي ءأي فيعأجاقي مأججمريت  أجي فيعأجليلجلأججضياجا أاك يثأري يلنأج ام  اي 

.لجكةضا اى



لمنطقةميزانيةإنشاءحولفرنسىألمانىمقترحدراسةألوروبيوناقرر«األخضرالورق»تتحدى..أوروبا

وصندوقىاألوروباالستقرارآليةلتعزيزخطواتواتخاذالحالية،األوروبىاالتحادميزانيةإطارفىاليورو

علىارةالقدولاألوروبيةالمفوضيةحفَّزتكماأوروبي،نقدصندوقإلىوتحويلهاليورو،منطقةإنقاذ

ألوروبيةاالعملةتأثرظلوفىاليورو،وقيمةمكانةعلىحفاظابالدوالرألمريكاطائراتهابيععنالتوقف

العتمادوةوالدعبريطانياخروجعنهانتجوالتىاالتحاد،فىاالقتصادىوالتصدعالداخلىاالنقسامبحالة

.الطاقةصادراتفىالدوالرمنبدالاليورو

العالمية،سهماألأسواقهبوطبفعلالنفطأسعارانخفضتالعالميةاألسهمأسواقهبوطبفعلتتراجعالنفطأسعار

غربخامسعربلغحيث.العاممكاسبلتبدد2011عاممنذاليوميةخسائرهاأكبراألمريكيةاألسهمتكبدتحيث

.السابقةالتسويةعن%0.6أوسنتا37متراجعاللبرميل،دوالر66.45اآلجلةالعقودفياألمريكيالوسيطتكساس

أوسنتا 41ًبانخفاضللبرميل،دوالر75.76استحقاقأقربشهرعقودفيبرنتمزيجالعالميالقياسخامسعروبلغ

متعلقةالتلكبينهامنمخاوفعدةجراءالشهرهذاشديدا ًتضررا ًاألسواقوتضررت.السابقةالتسويةعن0.5%

وعوائدقتراضاالتكاليفوارتفاعالناشئة،األسواقعمالتواضطرابوالصين،المتحدةالوالياتبينالتجاريةبالحرب

.إيطاليافياالقتصاديةالمخاوفجانبإلىالسندات،

CNBC  عربية

ميالعالالصلباتحادمنبياناتبحسبسبتمبرفيسنويأساسعلى%4.4يرتفعالعالميالصلبإنتاج

الشهرمعمقارنةسبتمبر،فيطنمليون152إلىبالمئة4.4زادالعالميالخامالصلبإنتاجإنفيهأظهرت

مليون80.8لىإالعالم،فيللمعدنومستهلكمنتجأكبرالصين،فيالخامالصلبإنتاجارتفعكماعامقبلذاته

.2017سبتمبرعنبالمئة7.5بزيادةطن

رويترز

العالميعتمدحيثاألولالمركزفىالنفطويأتي2017خاللطنمليار13.7لـيصلالنفطمنالعالماستهالك

نحواالستهالكمعدلليصلالطبيعيالغازعلىاالعتمادازدادو%27بنحووالفحمالخام،البترولمن%32نحوعلى

الطاقةمستهلكيأكبررأسوعلى.%10لنحويصلالحيوىالوقوداستهالكأنحينفىكهرباء،%9ونحو،22%

تمثلأنكنزىماوودمؤسسةعنصادرتقريرويتوقع.واليابانوروسيا،والهند،األمريكية،المتحدةالوالياتثم،الصين

مزيجأسعاروكانت.2035عامخاللوذلك،%20بنحوالنفطعلىالعالمىالطلبفىالمتجددةالمصادرمساهمة

تجينالمنمنعددمعبالتعاوناالوبكمنظمةدولبيناإلنتاجخفضاتفاقتنفيذبدءمنذ%40بنحوارتفعتبرنت

.الحالىالعامخالل%19نحوالنفطارتفعكما،2017عامبدايةروسياهممنالمستقلين

فطالنوزارةمعلوماتموقعذكراألمريكيةالعقوباتلمواجهةخاصةلشركاتالخامالنفطبيعتبدأإيران
نوفمبرمنابعالرفيسريانهايبدأالتياألمريكيةالعقوباتلمواجهةاستراتيجيةإطارفيانه(شانا)اإليرانية
أجلمناصةخلشركاتالخامالنفطبيعإيران،بدأتالخامالنفطمنالرئيسيةإيرانصادراتوقفإلىوتهدف
لمواصلةجهودهاإطارفىالخاصةللشركاتالنفطبيعفيستبدأإنهايوليوفيإيرانأعلنتحيث.تصديره
وقفحلفائهامنالمتحدةالوالياتطلبتأنبعدللعقوباتللتصديأخرىإجراءاتستتخذوإنهاالنفط،تصدير
.نوفمبرمنابتداءاإليرانيالنفطوارداتجميع

رويترز

أنجيالةاأللمانيالمستشارةأعلنتإفريقيافىالصغيرةالشركاتإلقراضاستثمارىصندوقطرح:ميركل
غيرةالصالشركاتإقراضبهدف،"إفريقى–أوروبى"مشتركتنموىاستثمارىصندوقطرحعنميركل،

.إفريقيةودولألمانيابينالمزدوجةالضرائبلتجنبالجهودمنالمزيدبذلمؤكدةالقارة،دولفىوالمتوسطة
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الحكوميةوغيرالحكوميةالودائعاجمالينمو
فيهابما–بالبنوكالمصريينودائعشهدت

جنيه،مليار20بنحوارتفاًعا–الحكوميةالودائع

نهايةفيجنيهتريليون3.6سجلتحيث

جنيه،تريليون3.5بـمقارنة،2018أغسطس

المصرفيالقطاعويعد،2018يوليونهايةفى

تبمعدالحاليًاالمصرياالقتصادركائزأهمأحد

لتمويفيساهمتجيدةرأسماليةوقاعدةسيولة

إلىالقروضنسبةوتصلالمشروعات،منالكثير

السيولةأنيؤكدماوهو،%45لنحوالودائع

مابالمشروعاتوأنواعأحجامكافةلتمويلكافية

اإلجماليالمحلىالناتجنموزيادةفييسهم

.لمصر

نقودالاشباهعليوانعكاسهاالمحليةالسيولةتطور

النقديوالمعروض

فاعارتالمصري،المركزيللبنكتقريرأحدثكشف

لنحو،2018أغسطسنهايةفيالمحليةالسيولة

جنيه،مليار58.4قدرهابزيادةجنيهتريليون3.5

ايةنهإلىيوليوبدايةمنالفترةخالل%1.7بمعدل

وانعكست،2019/2018الماليالعاممنأغسطس

بمعدلالنقودأشباهمنكلنموفيالزيادةتلك

ةبالعملالجاريةغيرالودائعلنمونتيجة1.6%

.%1.8بمعدلالنقديوالمعروض،المحلية
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M1المعروض النقدي  اشباه النقود M2السيولة المحلية
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اجمالي الودائع  حكومية غير حكومية
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بنحو ارتفاع أرصدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك
تريليون جنيه في 1.6تريليون جنيه خالل عام لتصل الي 0.2

، وقطاع االعمال الخاص يستحوذ علي نحو 2018أغسطس 
من القروض لغير الحكومة% 62

2017أغسطس 2018أغسطس
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ارتفاع صافي االحتياطيات الدولية وعدد شهور الواردات 
السلعية التي يغطيها

عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها االحتياطي صافي االحتياطيات الدولية
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