
الشروق

يا ر  للنديير  لجنر  لل قررر  ، األسااارزياادة فىارتفاع الجنيه يتحكم : «بلومبيرج»ويثبت الفائدة المركزي 
ولحري  لجتماعهـا أمس لإلبدرا  عىرى  ر را عائري لإليريلل لىيىر فىللمركزي برئا   طارق عامر محافظ للبنك 

يون % 16٫25، وكذلك   ر لل مى  للرئي ي  عني م توا %16٫75ولإلقرلض عني % 15٫75عني م توا 
أن لجنر  للمركرزي بيران لىبنرك وأضرا  %.16٫25تغيير، ولإلبدا  عىى  ر ر لئئتمران وللم رن عنري م رتوا 

لم رتهي  وللبرال  منا ب  لتحديق م يل للتضمن لللمركزي لل يا   للنديي  قرر  أن أ  ار لل ائي للحالي  لىبنك 
.، ول تدرلر لأل  ار عىى للميا للمتو ط2020مالل للربع للرلبع ل ان % 9

االهرام 

نررك محررافظ للبنائرر   ررر  ، الاربياامخطاام متكاملاام لةيكلاام الااديوي الخارجياام ومفاو ااات لتجديااد الودائاا  

يرر  وللحكومرر  لهيكىر  لررامى  لىرييون للمارجللمركررزي للم رري إن هنراك مطرر  متكامىر  بررين للبنرك للمركرزي 

ان ـرـ لم ر، مؤكيل أنه يتن لل مل حاليا عىى زياي  آجال ييون م ر للمارجي  من ق ير  لألجل ــ أقل من عر

مررؤتمر لتحرراي فرر  عىررى هرراما ملرراركته للمركررزي للم ررري، نائرر  محررافظ للبنررك وأكرري لألجررلإلررى طويىرر  

إن هنراك مااوضرا  لتجييري ويلئرع ب رض للريول ، «4للطريرق إلرى برـازل »للم ار  لل ربير  تحر  عنرولن 

.مولعييهاللمارج  ف  لل ربي  ليا م ر، مؤكيل أن م ر مىتزم  ب يلي أق اط لليين 

للتمهيريي، للبيران للمرال كلر  ، أبريالالرقابم الماليم تصدر أول تقرير حكومي عي التنميم المستدامم في 

مىيرارل  جنيره مرن برنرامح طرر  8لملرول مولزن  لل ان للمال  للمدبل، أن للحكوم  ت تهي  ح يى  بديم  

وزلر  و رح  . للجاريمىيارل  جنيه ف  مولزن  لل ان للمال  10لللركا  للحكومي  ف  للبور  ، مدابل 

ا فر  لل ران للمرال  موق ها لإللكترون ، إن من بين لإل الحا  للت  ت تزن تنايذهنلرته عىى بيان للمالي ، ف  

ز  منهرا تا يل برنامح للطروحا  لل ام ، للذي يتضمن تحييي مؤ  ا  ولركا  حكومي  لطر  جر"للمدبل، 

".0بالبور   للم ري  -ح   غير حاكم -

ثىثر    مرن للتهمر  فولئري للريين مرا يدرر، الجديادةفوائد الديي تلتةم ثلثي اإليرادات ال اريبيم فاي الموازنام 

مىيرار جنيره، 569٫1، فدي  جى  فولئي لليين نحو 2020/ 2019لإليرليل  للضريبي  مالل للمولزن  للجييي  

 ران لىبيان للتمهييي لمولزن  للووفدًا . جنيهمىيار 856٫6فيما بىغ  تدييرل  للح يى  للضريبي  للمتوق   نحو 

569٫1إلى نحو للمال  للحال  مىيار جنيه مالل لل ان 533٫2للجييي، فإن فولئي لليين لرتا   من نحو للمال  

.مىيار جنيه

،سنوات5مليار دوالر في 55مصر تستةدف الوصول بالصادرات إلى 

24٫8مىيار يوئر عىرى مريا لل رنول  للممرس للدايمر  مرن 55م ر للو ول بديم   ايرلتها إلى ت تهي  

ل نيوق تنمي  لل رايرل  مرالل ( مىيون يوئر347٫2)مىيار يوئر حاليا، كما م     ت  مىيارل  جنيه 

للتجار  ولل ناع  ف  بيران إن مجىرس إيلر   رنيوق تنمير و ر  وزير .2020-2019لل ن  للمالي  للدايم  

0للت ييري  لل ايرل  ولفق عى  لإلطار لئ ترلتيج  لل ان لىبرنامح للجييي لري لألعبا  
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لتحراي لعىن  رئيس، االقتصاديمصر تخطت الجزء األصاب مي برنامج اإلصالح : اتحاد المصارف الاربيم
لجرز  للم ار  لل ربير ، لل رب ، إنره بتضرافر جهروي للبنرك للمركرزي للم رري وللحكومر ، تمطر  م رر ل

تلرير لل رارن، وحددر  طارر  لقت رايي  ، حير وللمرال  وللندريي لأل    من برنامح لإل ال  لئقت ايي 
ر، بلررهاي  م رفرىلألوضرال لئقت رايي  وللمالير  فر  م ظرن للمؤلررل  لئقت رايي  للكىير  إلرى تح رن كبيررر 

بن ررب  ري للم ررأن ينمررو لئقت رراي للرريول  للمؤ  ررا  لليوليرر  ومجتمررع للم ررتثمرين، فيتوقررع  ررنيوق للندرري 
.2014عان % 2٫9مدارن  بـ 2019عان % 5٫5
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ارأسعصعدتوفنزويالإيرانوعقوباتأوبكتخفيضاتمنبدعم2009منذفصليةمكاسبأكبريسجلالنفط

أمريكيةعقوباتمنبدعمسنواتعشرفيالفصليةمكاسبهاأكبرمسجلةالجمعة،يومالمئةفي1حواليالنفط

صادياقتتباطؤمنالقلقعلىطغىماوهوأوبكتقودهاالتياإلمداداتوتخفيضاتوفنزويالإيرانعلى

عندلتبلغبالمئة،0.84أوسنتا،57استحقاقألقرببرنتمزيجالعالميالقياسخامعقودوصعدت.عالمي

القياسخامعقودوارتفعت.المئةفي27قدرهامكاسبعلىاألولالربعمنهيةللبرميلدوالر68.39التسوية

ومسجلةللبرميلدوالر60.14التسويةعندلتبلغالمئة،في1.42أوسنتا،84الوسيطتكساسغرباألمريكي

.العاممناألولىالثالثةاألشهرفيبالمئة32قدرهاقفزة

رويترز

بالدهماداعتكسرمؤخرابوتنالروسيالرئيسطلبالذهبمنخياليةكمياتوتخزن..الدوالر"تحرق"روسيا

الزمان،منعقدوخالل.الذهبعلىالروسياإلقبالمنبموجةتسببالذياألمراألميركيالدوالرعلى

.العقدهذاخاللطموحااألعوامأكثر2018العاموكانمرات،أربعالذهبمناحتياطياتهاروسياضاعفت

تلجأنأ،"الدولرةإلغاء"مصطلحصاغواالذينالمحللون،يتوقعاألمر،لهذاالعالميةاالقتصاديةاآلثاروحول

الذهبسعارأدعمفيالمركزيالبنكبهايقومالتيالشراءعملياتوساعدت.مماثلةفلسفةإلىالدولمنالمزيد

2016عامبدايةمنذالمئةفي20بنسبةالسبيكةسعرارتفعفقد.األخيرةالسنواتفي

بحاجةالدولفإنالمياه،ندرةمشكلةتزايدمعالعالمفيمائيًّااألفقرإفريقياوشمالاألدنىالشرق:«الفاو»

الجفافمةومقاوالمياه،استخدامحيثمنفعالةالزراعةجعلذلكفيبماالتكيف،سبلتبنيفيلالستمرار

المائيةالمواردالمجفيرائدةلتصبحالمنطقةتسعىلذلك.وتغيرهاالخسائروتقليلوإنتاجيتهاكفاءتهاوزيادة

فيستخدامهاالالمياهتحليةوفيالصحي،الصرفومياهالعادمة،المياهاستخدامإعادةذلكفيبماالتقليدية،غير

.الزراعة

تمديدتعتزمأنهاالصينأعلنتاألمريكيةالسياراتوارداتعلىالجمركيةالتعريفاتتعليقبتمديدتتعهدالصين
.المتحدةياتالوالمعالتجاريةالمباحثاتاستمرارمعاألمريكية،السياراتضداالنتقاميةالتعريفاتتعليق
نسبتهاتصليالتالجمركيةالتعريفاتلتطبيقمؤقتتعليقالماضيينايرمناألولفيقررتالصينوكانت
أجيلتالمتحدةالوالياتإعالنعقبالصينيالجانبقراروجاء.المتحدةالوالياتمنالسياراتعلى25%
.دوالرمليار200بقيمةالصينمنوارداتعلىالمطبقةالجمركيةالرسومزيادة

مباشر

فيبريطانيالالعموممجلسأعضاءفشلبديلةخطةعلىاالتفاقفييفشلالبريطانيالبرلمان:بريكستأزمة
النوابكانو.الحكومةتقترحهاالتي(بريكست)األوروبياالتحادمنالخروجلخطةمحتملةبدائلعلىالتوافق

.االتحادقادةعممايتيريزاالوزراءرئيسةإليهتوصلتالذيالخروجاتفاقمراتثالثرفضواقدالبريطانيون
لىعالحصولخاللمنالموحدة،األوروبيةالسوقداخلبريطانيابقاءيتضمن(بريكست)إجراءأنيذكر

حتفاظاالأواألوروبيالجمركياالتحادفىالبقاءأو(النرويجمثل)األوروبيةاالقتصاديةالمنطقةعضوية
.باالثنين
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المال 

فويأ7هووتأأسوعارأالبالديوومأحوواليأبفعل مبيعات لجني األرباح فيي أعقياب صيعود حياد % 7البالديوم يهبط 

عارأوصلتأالمئةأيومأاألربعاءأمسجلةأأكبرأهبوطأليومأواحدأفيأأكثرأمنأعامين،أمعأقلقأالمستثمرينأمنأأنأاألس

البالديومأالذيأوتضاعفتأأسعار.أإلىأمستوياتأشديدةأاالرتفاعأبسرعةأكبيرةأوهوأماأأثارأمبيعاتألجنيأاألرباح

1620.52اسياأعنودأيستخدمألكبحأاالنبعاثاتأالضارةأمنأمحركاتأالسيارات،أإلىأالمثلينأتقريباألتبلغأمستوىأقي

بالمئوووةأإلوووىأ6.7لكنهووواأهبطوووتأ.أ2018دوالراأفووويأأغسوووطسأ832دوالرألألوقيوووةأاألسوووبوعأالماضوووي،أمووونأ

ة،ألتسوجلأدوالرألألوقيةأفيأأواخرأجلسةأالتداولأبالسوقأاألمريكي،أفيأثانيأيومأمنأالخسوائرأالحواد1444.51

.أ2017أكبرأهبوطأليومأواحدأمنذأينايرأ
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الكليالعجز
كل انعكست  اصالتتت ا  اصادالتتادي  ب تت

إيجتتابي علتتي مت تترا  الماليتت  العامتت  

 يتتا انخ تتز عجتتز الماازنتت  العامتت  

متتا النتتادم الم لتتي % 4.2ليالتتل التتي 

–اصجمتتتتالي ختتتتتل ال دتتتتر  متتتتا ياليتتتتا
% 4.9مقارنتتت  بتتت 2019/2018ينتتتاير

ختتتل ن تتس ال دتتر  متتا العتتا  الما تتي 

ر  ايرجتتذ كلتتت صرد تتاا اصيتترادا  بتتادي

% 29.1أعلتتي متتا المالتترابا  لدبلتت  

.للمالرابا % 19.0لأليرادا  

اصيرادا  ال ريبي 
ارد عتتتت  اصيتتتترادا  ال تتتتريبي  ختتتتتل 

ينتتتتتتتتتاير –ال دتتتتتتتتتر  متتتتتتتتتا ياليتتتتتتتتتا 

مليتتتتار 356.6لدبلتتتت  2019/2018

متتتتا اجمتتتتالي % 78.1جنيتتتتس بنستتتتب  

اصيتتتترادا   ستتتتجل   تتتتريب  القيمتتتت  

اد  مليار جنيس بنسب  زيت191الم اب  

  كمتتا ارد عتت   تتريب  التتدخل21.9%

مليتتتار جنيتتتس  107.1ااصربتتتان لن تتتا 

مليتتار 36استتجل  ال تترالع العقاريتت  

عتتا ن تتس %37.4جنيتتس بزيتتاد  ن تتا 

.ال در  ما العا  السابق
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%37; 204.7; ال االد

;  الدع  االمنح االمزايا 
131.0 ;24%

%24; 130.6; األجار

;  مالرابا  اخري
40.1 ;7%

 راء أالال / اصسدثمارا  
%8; 41.9; غير مالي 

2018/17يناير / هيكل المالرابا  ختل ال در  ما ياليا 

%38; 246.6; ال االد

;  الدع  االمنح االمزايا 
127.8 ;20%

;  األجار
153.4 ;24%

;  مالرابا  اخري
46.2 ;7%

 راء / اصسدثمارا  
;  70.9; أالال غير مالي 

11%

2019/18يناير / هيكل المالرابا  ختل ال در  ما ياليا 


