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لجنة السياسة النقديـة قررت ، الفائدةارتفاع التضخم يدفع المركزي لتثبيت أسعار 

ليلككة خاعقكرا  لاعيكدا المرككي  المـكـر ف  كج اجعماا كـا اليكخم ال مكيقف اعبقكاع الكا سك ر  اا كدللبنك  

سكية الا العرعيبف خكذل  اعبقاع الا كل من سك ر ال مليكة الر ي% 17.75خ% 16.75خاحدة اند مسعخى 

الم كدل السكنخ  للعمك م ارعفك  خ ف%17.25خسك ر ائ عمكان خال ـكم انكد مسكعخى % 17.25اند مسكعخى 

جة هذا ائرعفا  بشكل أساسج نعيخجاع.العرعيبالا 2018 ج سبعمبر خأكعخبر % 17.7خ% 16.0ال ام إلا 

دل ييكادة أسكك ار ب كك  ال مككرخاتف خذلكك  ب ككدما أدت إجككراعات مككبة الماليككة ال امككة للدخلككة الككا ارعفككا  الم كك
. ج مايخ المامج% 11.4السنخ  للعم م ال ام من 

مصراوى

ـرحت خيارة،المقبلالعام % 7نستهدف خفض عجز الموازنة إلى : المالية

من النكاع  % 7 ف  ال جي الكلج ليـل إلا 2020-2019المالية أن مشرخ  المخاينة  الل ال ام  المالج 

ارة منشخر إاداد المخاينة لل ام المالج الذ  أـكدرع  الكخيخذكر . ج ال ام المالج الحالج% 8ر4المحلج مقابل 

عريليكخن جنيك  خم كدل نمكخ 6.2خـخل الناع  المحلكج اعجمكالج إلكا نحكخ أن مشرخ  المخاينة يسع دف من ا

أن الحكخمة عسع دف  الل السنخات األرب  المقبلة  ف خأخمح .2020-2019 الل % 6.5الناع  المحلج 

مكن النكاع  % 98إلكا نحكخ 2017من الناع  المحلكج  كج يخنيكخ % 108دين أج ية المخاينة ال امة للدخلة من 
.2022بحلخل يخنيخ % 79.4خإلا نحخ ف2018المحلج  ج يخنيخ 

مليار1.8في سبتمبر لتصل إلى % 20.4تحويالت المصريين بالخارج تقفز 

ال ارج ياد قال البن  المركي  المـر   ج بيانف األحدف إن إجمالج عحخيالت المـريين ال املين  ج، دوالر

بالم ة 1.5عكخن العحخيالت قد يادت خبذل  .مليار دخئر  ج سبعمبر1.8بالم ة الا أساق سنخ  إلا 20.4

.مليكار دخئرف خ كم مكا نقلكت رخيعكري5.9لعـكل إلكا 2019-2018 ج الرب  األخل من السنة المالية الحالية 
مليار دخئر  ج الرب  األخل من السنة 5.8مليار دخئر  ج سبعمبر من ال ام المامجف خ1.5العحخيالت خكانت 

 بة عحخيالت ال املين  ج ال ارج مـدرا ر يسيا لل ملة الـخع د .المالية الماميةف حسبما ذكر البن  المركي 

.بالنسبة لمـر إلا جانب د ل قناة السخيق خإيرادات السياحة

،الثانيةللمرة للفرانشايزمصر تفوز بمنصب سكرتارية المجلس العالمي 

كرعارية بمنـكب سكف اكن  كخي مـكرللفرنشكاييالجم يكة المـكرية ر يق مجلكق إدارةةارق عخ يمأالن 

بدايكة مكن ابريكل الثانيكة خ ذلك  ل كامين ا كرينللمكر بائنع اب  كج العجديكد النـكفج للفرنشاييالمجلق ال المج 

يكيات أن المنـب يعيح لمـر االميًكا العركيكي الكا نقكاة القكخة خشكر  ممأخمحخ .2021الج ابريل 2019

الل اجعمااكات  كاسكعثمارةائسعثمار  ج مـر خالع ريف بكل القخانين العج عليم أ  مسعثمر جديد خ هخ مكا عكم 

بالعخاي  م  المقام نخ مبر الجار  19-17العج اسعما ع ا مـر  الل الفعرة من للفرانشاييالمجلق ال المج 

دالغأموال.للفرانشاييا ععا  الم ر  السادق اشر 

الدخلمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على 
قكانخن رقكم خا م مجلق الخيراع الا مشرخ  قانخن بع ديل ب   أحكام قانخن المكريبة الكا الكد ل الـكادر بال

مككن القككانخن بمككا يسككمح بفـككل إيككرادات اخا ككد أذخن خسككندات 58ف حيككت عككم ع ككديل المككادة رقككم 2005لسككنة 91
عجري كا هذا الع ديل  ج إةار المراج ات العجخيأعج.ائ رىال يانة ال امة  ج خااع مسعقل ان باقج ائيرادات 
.كفاعع اخيارة المالية للمنظخمة المريبيةف بما يس م  ج ر   
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،أبريلللجنة المصرية الروسية المشتركة منتصف 12مصر تستضيف الدورة الـ

الرخسكية المشكعركة القاهرة سعسعميف منعـف ش ر ابريل المقبل الدخرة الثانية اشر للجنة المـكريةعسعميف 

الم ندق امرخ نـكار خييكر خقال .بر اسة خييرا العجارة بالبلدينخالفناخال لماخائقعـادىالعجارىللع اخن 

مجائت الـنااةف العجارة خالـنااة إن  من المقرر أن عبحت اللجنة ع ييي سبل الع اخن المشعر  بين البلدين  ج

يرااككةف خالعجككارةف خالـككحةف خالسككياحةف خالع لككيمف خعكنخلخجيككا الم لخمككاتف خالجمككار ف خالبحككت خالعنقيككبف خال

.خائسعثمارخالنقلف خالةاقةف 

http://www.masrawy.com/news/Tag/37821/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9#bodykeywords


االتفاقمشروعلتوقيعنوفمبر25فىبريكستاتفاقلتوقيعأوروبيةقمةعنيعلناألوروبىالمجلسرئيس

اذا"بروكسل،فىتصريحفىاألوروبىالمجلسرئيسوقال.بريطانيامعإليهالتوصلتمالذى،بريكستحول

اتفاقيعوتوقاالخيرةاللمساتلوضعاالوروبىللمجلساستثنائيةقمةستعقديرام،ماعلىشيءكلسار

المتحدةالمملكةمجملبقاءصفحة،600نحوفىالواقعاالتفاقمشروعونص.نوفمبر25فىاالحدبريكست

فترةلخالالشماليةأليرلندااألوروبيةبالقواعدأكبروارتباطاألوروبىاالتحادمعالجمركىاالتحادضمن

.الطرفينبينتجاريةمستقبليةعالقةبشأنالمباحثاتانتهاءحتىانتقالية

لتسجيصوبليتجه،االسترلينيالجنيهتراجع2018بدايةمنذانخفاضأكبرثانىصوبيتجهاالسترلينى

مايتيريزايةالبريطانالوزراءرئيسةاتفاقلمسودةالمعارضةتناميمعالعام،بدايةمنذلهانخفاضأكبرثاني

فيالدوالرمقابلة%1.7االسترلينيوتراجع.االستقاالتمنسلسلةعبراألوروبياالتحادمنللخروج

.سبتمبرفي%1.73بنسبةهبوطهمنذلهانخفاضأكبرثانيوهودوالر1.2751إلىالتقلبشديدةمعامالت

المصدر 

إنهروسيالالرئيسوصرحالملفاتمنعددلبحثأيرسبوينسفىترامبمعمرتقبلقاءعنيعلنبوتين

دوالرا70حوالىعندالنفطسعرأنوأضاف.ترامبدونالداألمريكىالرئيسمعالعالميةالنفطسوقناقش

.العالمىالخامإنتاجمستوياتبشأنأوبكمعالتعاونستواصلموسكووأنروسيايناسبللبرميل

اليوم السابع 

أمامكلمةفياألميركي،الرئيسنائبحذرتخضعلمإذا"الرسوم"منبمزيدالصينيتوعدترامبنائب

بشأنينالصالجديدة،غينيابابوافي(أبك)الهاديوالمحيطآسيالدولاالقتصاديالتعاونمنتدىقمةاجتماع

منزيدتوربماالصين،معالتجارينزاعهافيتتراجعلنالمتحدةالوالياتوأن.المنطقةفيواألمنالتجارة

"األطماع"ـبوصفهماأيضاهاجمكما.األميركيةللمطالببكينتخضعلمإذاالمثلينإلىالجمركيةتعريفاتها

آسيابينحريةوالبالبريةالصالتلتعزيزوالطريقالحزاممبادرةالسيماالهادي؛المحيطفيللصيناإلقليمية

.األساسيةالبنيةفيالدوالراتملياراتتبلغباستثماراتوأوروباوأفريقيا

،24الـالدورةاتفعاليختامفياألبرزاالقتصاديةالتحتيةالبنيةوتطوير.."العربيةالمصارف"لـتوصية12
بينالشراكة"عنوانتحتنوفمبر16و15يوميمدارعلىبيروتاللبنانيةالعاصمةفيانعقدتالتي

مويلتدعماتجاهفيالمؤتمرتوصياتجاءت،"المستدامةالتنميةأهدافلتحقيقوالخاصالعامالقطاعين
دعميةوكيفاألعمالريادةببرامجوربطهاالصناعيةالحرةوالمناطقاالقتصاديةالتحتيةالبنيةوتطوير
المستدام،ويلبالتميعرفماتوفيروالمستدامة،التنميةأهدافلتحقيقوالخاصالعامالقطاعينبينالمشاركة

المؤسساتوالمصارفبرامجفيالطبيعيةالمواردوندرةالمناخوتغيرالبيئةقضايادمجخاللهمنيتمالذي
.المالية

المصدر 

إصالحاتغيابفي"أنّهالتقريرفيجاءبرس،فرانسحسبالجزائرتهددخطيرةاقتصاديةأزمةمنتحذير
عائداتهتراجعتالذي،2019سنةحلولمعالبالدتضربأنيمكناقتصاديةأزمةفإنّّفوريّةاقتصاديّة
2017نهايةيفقّررتالجزائروكانت."القادمةالرئاسيةباالنتخاباتالمحيطالتوترلتغذّي،2014منذالنفطية
علىلميزانيةافيالعجزلسدّّالعملةبطبعالمركزيالبنكمنواالستدانةالخارج،مناالستدانةإلىاللجوءعدم
.التضّخملزيادةمفتوحابابًاالخبراءاعتبرهماوهوسنوات،خمسمدى
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ار تطور الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق باألسع

الجارية والثابتة خالل الربع الرابع

جنيهتريليون1.1لـنحواإلجماليالمحلىالناتجارتفع

/2017المنتهىالماليالعاممنالرابعالربعخالل

المماثلالربعفيجنيهمليار904.4مقابل،2018

نسبتهابلغتبزيادة،2016/2017الماليالعاممن

الناتجدفعالخاصالقطاعناتجنمو،%19نحو

الخاصالقطاعحققحيثلالرتفاع،اإلجماليالمحلي

منالرابعالربعخاللجنيهمليار726.1بقيمةناتج

مليار601.2مقابل،2017/2018الماليالعام

.2016/2017الماليالعاممنالمماثلبالربعجنيه

واملعبتكلفةالمحليالناتجنموفياالنفاقبنوداسهامات

(مئويةنقطة)اإلنتاج

االولالنصفخاللللنموالمحركةالقطاعاتقائمةتصدر

نقطة0.8بمعدلالسياحةقطاع2018/17عاممن

خاللمئويةنقطة0.6قدرهاسلبيةبمساهمةمقارنةمئوية

الطبيعيالغازقطاعثمالسابق،العاممناالولالنصف

قدرهاضئيلةبمساهمةمقارنةمئويةنقطة0.7بمعدل

ليهيالسابق،العاممناالولالنصفخاللمئويةنقطة0.1

نقطة0.7بمعدلبتروليةالغيرالتحويليةالصناعاتقطاع

دلبمعالجملةوتجارةوالبناءالتشييدقطاعيثممئوية،

مئوية،نقطة0.4بمعدلالزراعةوقطاعمئوية،نقطة0.5

وجميع،مئويةنقطة0.3بمعدلالعقاريةاالنشطةفقطاع

اجماليمن%62.3نحوتمثلذكرهاالسابقالقطاعات

اليالمالعاممناألولالنصفخاللالحقيقيالمحليالناتج
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