
سفاينانعرب

طالب ،المحلىيطالب بربط المساندة التصديرية بنسبة المكون « الصناعات

ت الصىناعية  المنتجىافى بنسبة المكون المحلى  « دعم الصادرات»الصناعات بربط المساندة التصديرية اتحاد 

لمحلى  عىن بحيث تكون محسوبة عل  السلعة بقىدر نسىبة المكىون المحلى  بلىا على   ع تقىب عىن نسىبة المكىون ا

ماداىا تصدر من اتحىاد الصىناعات بعىد احتسىاب اىذس النسىب واعتالت من خالب الشلادة الخاصة بذلك  % 40

  الىورراء رئىي  مجلىمىدبول جاء ذلك خالب لقاء عقدس الدكتور مصىطى  . من الليئة العامة للتنمية الصناعية

ديىد لتحىيىر ورير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  مع رؤساء المجال  التصديرية بشىنن البرنىاما الج
.الصادراتلدعم الحال الصادرات  والذى يتم إعدادس حالياً بورارة الصناعة ليحب محب البرناما 

األهرام 

،المركزي يخاطب البنوك بقصر التمويل العقاري على محدودي الدخل: رسميا

الىدخب   ن خطاب  رسله البنك المركري للبنوك المشاركة بمبادرة التمويب العقاري لمحدودي ومتوسىط كشف 

  جمىاب نجىم نائىب محىافم المركىري فىوصىر   فقىطالمركري قرر استمرار المبادرة لتمويب محدودي الدخب 

  ضىوء الخطاب المؤرخ بتاريخ  وب  م  اعثنىين  والمنشىور على  الموقىع اإللكترونى  للبنىك  إن ذلىك يىنت  فى

البرنامامليار جنيه  وحرصا من الدولة عل  استمرار 20استنىاذ كامب قيمة المبلغ المخصص للمبادرة والبالغ 

لعقاري لىئت  حالة من التخبط واعرتباك بالبنوك  بعد توقف البنك المركري عن دعم مبادرة التمويب اوسادت  
.متوسط  وفوق متوسط  الدخب واإلبقاء عل  دعم الىائدة لمحدودي الدخب

، اإلثنين.. النقدلصندوق إدراج مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذي 

ن  بلىدف المجل  التنىيذي لصندوق النقىد الىدول   مصىر  على  قائمىة اجتماعاتىه المقىررة  بعىد  ىد اإلثنىي درج 

ن قرض الـ إجراء المراجعة الرابعة عل  اعقتصاد  الت  بموجبلا سيتم الموافقة عل  صرف الشريحة الخامسة م

  كانىت قىد   مىدير صىندوق النقىد الىدول عجىاردإلى   ن كريسىتين يشار.ملياريمليار دوعر  والبالغ قيمتلا ١2

مناقشىة المراجعىة للصىندوق سىيكون فى  ابسىابيع القليلىة القادمىة لالتنىيذى علنت منذ  سبوع   ن انعقاد المجل  

مليار  ١2الرابعة لبرناما اإلصال  اعقتصادي المصري والموافقة عل  صرف الشريحة الخامسة من قرض الـ
.مليار دوعر2والبالغة قيمتلا 

قالشرو

مليار دوالر ودائع الدول العربية لدى المركزي17: نائب المركزي

 تىراب انىاك    ن ديون قطر وتركيا تىم تسىديداا بالكامىب  وفيمىا عالمركرى علنت لبن  االب  نائب محافم البنك 

نائىىب محىىافم البنىىك المركىىري  خىىالب اجتمىىاع لجنىىة الشىىئون و كىىدت  واإلمىىاراتودائىىع للسىىعودية والكويىىت 
.مليار دوعر١7قيمتلا المركرىاعقتصادية بمجل  النواب     ن ودائع الدوب العربية لدى البنك 

.20١8ديسمبر ف مليار دوعر 93بلغ نحو الخارج وصرحت لبن  االب  إن حجم الدين 

أموال الغد
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2019ير   افبر3سفاينانعرب

2019ير  افبر4

2019ير  افبر5
من المستهدف خالل النصف األول من العام المالي % 107تحصيل : الضرائب

% ١07عبد العميم حسين  رئي  مصىلحة الضىرائب  إن المصىلحة اسىتطاعت تحصىيب حىوال  صر  ،الحالي
.عن العام الماض % ١9من المستلدف خالب النصف ابوب من العام المال  الحال   بريادة قدراا 

  «الحال نحاوب جاادين ك  نحافم عل  اذس النسبة خالب النصف الثان  من العام المال »تصريحاته و كد خالب 
.مليار جنيه688بلغت 20١8/20١9موضًحا  ن الحصيلة الضريبية حت  اآلن خالب العام الحال  

2019يناير  31

2019فبراير  2 المــال

،ديسمبرفي % 13.3نمو المعروض النقدي في مصر يتباطأ إلى : المركزي

ف  مصر تباطن ف  ديسمبر إل  معدب سنوي( 2ن)بيانات من البنك المركري   ن نمو المعروض النقدي كشىت
.ف  نوفمبر  بحسب ما نقلته وكالة رويترر% ١4.04مقابب % ١3.3بلغ 

.ف  نلاية ديسمبر( مليار دوعر205.90)تريليون جنيه مصري 3.63و بلغ المعروض النقدي 



فرنساوألمانياإناأللمانيةآر.دي.إنمحطةأعلنتإيرانمعللمعامالتقناةتؤسسوبريطانياوفرنساألمانيا

علىافوااللتفإيرانمعالتجارةوتسهيلالمعامالتإلجراءأوروبيةمدفوعاتقناةرسمياأسستوبريطانيا

لجهودلمفتاحابمثابةإيرانمعأوروبيةتجاريةقناةخلقأن،”بلومبرج“أنباءوكالةوذكرت.األمريكيةالعقوبات

دونالداألمريكيالرئيسانسحاببعد2015عامإبرامهاتمالتيالنوويةاالتفاقيةإلنقاذاألوروبياالتحاد

وهي،“تكسإنس”اسمستحملالجديدةاألوروبيةالقناة.طهراناقتصادعلىسلبيةآثارمنذلكتبعوماترامب،

.التجاريةالمبادالتدعمألداةاختصار

البورصة 

(األمريكيزيالمركالبنك)االتحادياالحتياطيمجلسأبقىمستقرةالفائدةأسعارعلىيبقياألمريكيالمركزي

تكاليففعرمواصلةفيسيتأنىإنهقاللكنهاألربعاء،يوماجتماعهختامفيتغييربدونالفائدةأسعارعلى

فائدةسعرعلىاالحتياطيمجلسوأبقى.االقتصادآفاقحولالشكوكتزايدإلىأشاربينماالعامهذااالقتراض

مجلسورفع.بالمئة2.50إلىبالمئة2.25منيتراوحمستهدفنطاقفيواحدةلليلةلإلقراضالقياسي

.العامهذامرتينذلكسيفعلأنهإلىديسمبرفيوأشارالماضيالعاممراتأربعالفائدةأسعاراالحتياطي

بأندنتاإلندبنصحيفةأفادتاألوروبيلالتحادجمركياتحادفيللبقاء"جاداعمال"تبدأبريطانياحكومة

األوروبيالتحادلدائمجمركياتحادفيالمتحدةالمملكةببقاءيتعلقفيما“جاداعمال”بدأوابريطانيينمسؤولين

الخاصةاتاالستعدادإن“الصحيفةوصرحت.االتحادعضويةعنالبريطانياالنفصالاتفاقإلنقاذكسبيل

نكالبمحافظيمجلسعضوأعلنو.الحكومةوزراءبعضمعرفيعمستوىعلىتجريالجمركيباالتحاد

طيرةختداعياتلهتكونقداتفاقدوناألوروبياالتحادعضويةمنبريطانياخروجإناألوروبيالمركزي

.ككلروبياألواالتحادفيمحدودأنهيثبتقدالدوليةالتجارةعلىالمباشراألثركانوإنأوروبااقتصادعلى

قةمنطفيتباطؤحدوثمنالمخاوفتصاعدتالمستثمرينمخاوفيعززاليورولمنطقةالضعيفالنمو
منوالرابعالثالثالربعينبينفقط%0.2بنسبةنمىحيثالماضىالعامنهايةفياالقتصادركودبعداليورو
حصاءاتاإلمكتبمنللنمواألوليةالتقديراتأنالبريطانية،”تايمزفاينانشيال“صحيفةوذكرت.2018

منأكثرفيهلمستوىأدنىعندالنمووضعوالذيالسابقللربعلآلمالالمخيّبالرقممعتتماشى(يوروستات)
أكبرثالثطالياإيفيهسقطتالذىالوقتفىذلكيأتى.االقتصاديينتوقعاتمعأيًضاويتوافقسنواتأربع

.االنكماشمنالتواليعلىالثانيالربعبعدفنيركودفياليورومنطقةفياقتصاد

البورصة

الشراءلىعالمستثمرينإقبالمعالذهبارتفعالشراءعلىالمستثمرينإقبالمععالمياالذهبأسعارارتفاع
لألصولهيةالشتنامىلكنالسابقةالجلسةخاللأسبوعمنيقربفيمامستوياتهاأدنىاألسعارالمستأنبعد

بعدلألوقيةدوالرا1315إلى%0.3ارتفعقدللذهبالفورىالسعروكان.المعدنمكاسبكبحالمخاطرعالية
األمريكيةالذهبعقودوارتفعت.جلسةآخرفىدوالر1308.20عنديناير29منذمستوياتهأدنىسجلأن

دوالر1367.50إلىالفوريةالمعامالتفى%0.2البالديوموزاد.لألوقيةدوالر1319.10إلىاآلجلة
.دوالر817.50عندالبالتيناستقرحينفىدوالر15.91مسجلة%0.4الفضةوارتفعتلألوقية،

اليوم  السابع
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2019فبراير5

2019فبراير 4

2019فبراير 2

2019يناير 31

2019يناير 30

رويترز

الواليتات ثقتة المستتهلكين فتيهبطتت تراجع ثقة مستهلكي أمريكا خالالل ينالاير ألدنالى مسالتو  فالي عالام ونصالف 

مريكيتة المتحدة إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف العام خالل ينتاير، حيتث أثتار اإل تالق الجزئتي للحكومتة األ

تهلكين الذي تراجع ثقة المسويعكس .واضطراب األسواق المالية قلق األسر حول آفاق االقتصاد في األمد القريب

بتتورد مستتحا آختتر فتتي وقتتت ستتابق متتن الشتتهر أظهتتر انخفتتاض المعنويتتات ألدنتتى كتتونفرانسأوردتتته مؤسستتة 

.وهو ما عزز توقعات المحللين بأن االقتصاد يفقد الزخممستوياتها، 

2019يناير 30عرب فاينانس 

رويترز
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المحليالناتجمنالفردنصيبمتوسط

ةالجاريباألسعارالسوقبسعراإلجمالي
ئةللتعبالمركزيالجهازعنصادرتقريرأوضح

المحلىالناتجارتفاععنواإلحصاء،العامة

لربعافيالجاريةباألسعارالسوقبسعراإلجمالي

مناألولبالربعمقارنة2018-2017األول

الناتجإجماليبلغحيثعليه،السابقالعام

يةالجارباألسعارالسوقبسعراإلجماليالمحلى

جنيهمليار833.8مقابلجنيهمليار1167.6

جالناتمنالفردنصيبمتوسطارتفعوعليه،

يةالجارباألسعارالسوقبسعرالمحلىاإلجمالي

،2018-2017منالفترةفيالمحلىالناتجمن

جنيهألف21.3مقابلجنيهألف26.5بلغحيث

.2017-2016الماليالعامفي

الفقر المدقع وخط الفقر القومي

اء عل ى والذي يمثل كلفة البق يقدر خط الفقر المدقع، 

جني      ه ف      ي ع      ام 3900بنح      و قي      د الحي      ا ، 

ي، الغ  ذائالفق  ر الم  دقع يعن  ى الفق  ر ، 2015/2014

ع     دم ق     درة الف     رد أو األس     رة عل     ى ت     وفير أي 

الفق ر ح ين يعن ىف ي االحتياجات الغذائية األساس ية، 

ع  دم ق  درة الف  رد أو األس  رة عل  ى ( الق  ومي)الم  ادي

غذائي  ة ت  وفير احتياج  اتهم األساس  ية الغذائي  ة و ي  ر ال

، المأك  ل، المس  كن، المل  بس، الص  حة"ف  ي المتمثل  ة 

قيم   ة خ   طوأن ، "التعل   يم، المواص   تت، االتص   االت

تكلف    ة الحص    ول عل    ى الس    لع الم    ادي      ي الفق    ر 

وى يق در عل ى مس تللفرد، ال ذي والخدمات األساسية 

.جنيه5800الجمهورية بنحو 
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متوسط الدخل السنوي لتسرة متوسط االنفاق السنوي لتسرة
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