
أموال الغد

بارء  فريا  ناخ  قام  ،  يتوصلل تتال ح للول المعا الخ الة مبلخ لجعنل ما مصلع ات تصل د « النقد الدولي»
د إلجاارء  2019ناامي  16إقاا  5د بزياامر  نصاار فااا ءقن اار  نااخ اللساا بيرصااوق ا ءقو ااق ءقااق قاد ب ياامق  

 ءت فاا ءقنرءجعة ءق منسة  ءأل ير  قبرومنج ءإلصالح ءالق صمقي ءقنصريد ءقذي يقعنه ء نما قنق  ثالث سو
مل هااذ  د رئاايا ءقبعثااةد فااا بياامخ ءقجنعااة  ءوااه بمساا  ناللساا بير أعلااخ .« سااليل ءقصااوق ا ءقننااقق»إطاامر 

وا ءقا نليامري )نليا خ  واق  و ا ا ساوص  مصاة 1432.76ءقنرءجعة س ف ي امح قنصار ءقوصا ل علا  
.«نليمر ق الر أنري ا12د قيصل نجن ع ءقنبمقغ ءقنوصرفة فا ظل ءقبرومنج إق  و ءقا (ق الر أنري ا

اليوم المصع 

  قا  نسال ل فاا،إل لخ مشعوع  ل نو  الجنلول لم  لل النلوال ةليل مل يو ال ل ع : «المعكز »مصدع جـ

نامق  إقا  نجلاا ءقوا ءصد قبال 240ءقبوك ءقنر زي ءقنصري إومقة نشر ع قمو خ ءقبو ك ءقجقيق ءقن ا خ ناخ 

ألقوا  نسا ق  قامو خ ءقبوا ك ءقواق ء رفعات .ولمية شلر نمي  ءقجمريد بعق ءو لم  نومقش ه فاا نجلاا ءقا زرء 

ءقنسل ل إق  أعلخ .نليمرءت جويه فا ءق مو خ ءقومقا4نليمر جويه بقالً نخ 20قرأسنمل ءقبوك ءقنر زي إق  

ءقرقمباة أخ نشر ع ءق مو خ يلقف إق  قعا  ء  صمصامت ءقبواك ءقنر ازي بنام ي نال قاه  و يا  أهقءفاه ب  امفة

. ءإلشرءف عل  وظ    قنمت ءققف   ءقعنل عل  ونمية ءقنومفسة

الح ءع ناقت  زءر  ءق  طايط  ءقن مبعاة  ءإلصا، م يو   نيه اعتم دات  ديدة لجلعاما التنميلخ المل يلخ149

قعام  نلي خ جويه قن طلبمت بارءنج ءق ونياة ءقنولياة بنومفظامت ءقجنل رياة  ذقاك  انخ  طاة ء149ءإلقءريد 

نلي خ جويه قنشر عمت نومفظاة 18ءق زءر  إخ ءقنبلغ   نخ وو   صروت .2018/2019ءقنمقا ءقومقا 

نلياا خ جويااه قنومفظااة 14نلياا خ جويااه قنومفظااة ءق اامهر  ق نطيااة ثنمويااة نشاار عمت ف اااًل عااخ 14ءقجيااز   

11نلياا خ جوياه قعاقق ساا ة نشار عمت قنومفظاة ءق لي بيااة  11نلي وام قلققلليااةد بمإل امفة إقا  12ءقشارقية  

.نالييخ جويه قنومفظة ءقنربية 9نلي خ جويه قنومفظة س همج  

،شه دة منشأ ةيل إجعيل الم ضي-٣49٧٣إصداع ": الص دعات والواعدات"

د 2019شالمق  نوشاخ  االل شالر إبريال 34973ءقليئة ءقعمناة قلرقمباة علا  ءقصامقرءت  ءقا ءرقءت أصقرت 

ل ءأل ار،د ق طبيا  طب م قبر     الت ق ءعق ءقنوشخ ءقنطب ةد بمال نمقيمت ءق ن يلية ءقنبرناة بايخ نصار  ءقاق 

منعاة شاعمر ج"ءإلعنم ءت  ءقنزءيم ءقجنر يةد  ءق ا  نوح قلصمقرءت ءقنصريةد   موت هذ  ءقشالمقءت نام بايخ 

ذقك فا بيامخ جم  ". غيرهمدFORM-AدEUR1د MERCSOURد  نيسمءقق ل ءقعربيةد ء نما ثومئاد 

نمقيامت قلليئةد أ  وت فيه أولم قمنات بامق و   ناخ نوشاخ ءقب امئ  ءقصامقر د ناخ  إقا  ءقاق ل ءقنبار  نعلام ء 

0 ن يلية

رفا  نشار ع ،م يلو  دوتع150للـ جمصلع مشعوع   نو  الجنول يعفع عأل م ل فعوع الجنلول اج نجيلخ 

نليا خ ق الر  واق 150ءقبو ك ءقجقيق رأا ءقنمل ءقن صص قوشمط فار ع ءقبوا ك ءألجوبياة فاا نصار إقا  

.نلي خ ق الر فا قمو خ ءقبو ك ءقومقا50أقو  أ  نم يعمققلم بمقعنالت ءأل ر، ن مروة بـ 

ععل ف ين نل 

2019مايو17

2019م يو 2٣الةميل( 4٧)عدد 

اتهعام

2019مايو 19

2019مايو 20

2019مايو21أةج ع اليوم اتلكتعونيخ 

2019مايو 21

اليوم الب جع 

وق ا  ءفا  صاد مصلع تبليع ع لل القعيلص الصللي : صندوح النقد ع  صعف الشعيلخ اجةيعة م  القعض
نليامر ق الرد بوساص 12ق الر قنصر نخ قرض قين ه نليمري عل  صرف شريوة ولمئية ب ينة ءقق قا ءقو ق 

% 4.2خ نصر  سمرع نافا ءقوم ج ءقنول  إجنمقا أخ ون  ءقق قا بعثة صوق ا ءقو ق  أ قت ." ر سيم ءقي  "
د %9إق  أقل نخ % 12د  نم أخ ءقبطمقة ءو ن ت نخ 2018-2017فا % 5.3إق  2017-2016فا 

%.2.4ءقوم ج ءقنول  إق  إجنمقا نخ % 5.6نخ ءقجمري بمإل مفة إق    لص عجز ءقوسمص 

2019مايو  18



ارتفعتتأسعاتتعلرساولتتتر  س تت  سد الرا73خاا  سعااال أس اولريقاا سقنتاار سياا س%س3ارتفاا أسعاااا رساولتاار  س

د الرسولرميت س تلمساوايتللساوعتلوميسمتريتسلربتأسلاتل ست ديتد72.9تعلم أساوي مساوجمعةسوتص سإوىسعكثترسمت س

ومريتدسمت سلحد ثساضطراللأسفيساإلمداداأسفيساوشرقساأل اطسبتيجةساوعا للأساألمريكيةسعلىسإيرا ساوتتىسعدأ

 ساتفتلقساب فلضسصلدراأس لمساود وةساوعض سفيسمبظمةسع لكسفيسملي ساوجلرىسويردادستاييتدساإلمتداداأساوبتلجمسعت

مبت سلدايتةساألاتل لساوجتلر س%س3 صعدأسعاتعلرس تلمساوايتللساوعتلوميسمتريتسلربتأسلت كثرسمت س.تا دهساومبظمة

. حتىساآل 

اوي  

قداأل ر لياالتحلدع األ ر ليي غلوليةيعتادع ي  س20غض  فيو نهق رعرضةاأل ر لياالتح د:ياح

بتلئج لبشرأياوتاودرااة كشفأ.حديثةدرااةبتلئتلحا اوماللي ،اوعادي غض  فيولتفككيتعرض

اتال محيل مملث تشلؤمهبلكوك مرتفعةاأل ر لياالتحلدوعض يةاودعممات يلأع األال له ا   

اوم تصة"ي ج ف" شركةاو لرجيةولع قلأاأل ر لياومجللم ك عجراهاو  اوماحبتلئت تشم .اوكتلة

.األ ر لياالتحلدفيعض د وة14عبحلءكلفةم ش صعوف60بح ااتجللةاألا اق،ل لحلث

االثبي  ماويتعلم أ   او ه عاعلراب فضأعال عق فييات ىألدنىع ويق  ساوذه عاا رانخف ض

اوعا داعراب فض.اومتحدة او اليلأاوصي لي اوتجلريةاوتط راأترق مععال عي ،فيمات ىألدبى

د ولمعاوف ر اوتاليماعرتراجعكمل.وأل قيةد الر1274.10إوىللومئة0.1ي بي لبح تاليمول ه اآلجلة

وأل قيةد الر1273.39مات ىاج ع لعد  وكوأل قية،د الر1274.60عبدللومئة0.2لبالةاألصفر

اياورئياود الرمؤشرااتاراوفترةتلك    .ملي اوجلر 3مب مات ىعدبى ه اوجلاةم اللق قأفي

.97.948عبدرئيايةعم أ6عملماوعملةعداءيايلاو  

ع "م رجل .لي.جي"لبكيرى2017ع مصا دتشلهاوراهنةاولقتك ق ارتف ع ت:"ي رج  .لي.جي"
.علمي مب ظيرهبيشلهاوراه او ضع ع اوحايايةقيمت لتجل رأاوحلوياو قأفياوليتك ي عملةارتفلعلأ

ععال لاوتي2017فيتحركلت ليشلهاوحلوياو قأفيمكلا م اإلوكتر بيةاوعملةتش دهملع اولبك قل 
ععلىوي ماارتفعأاوليكت ي عملة كلبأ."لل ملرج"و كلوة فال ساوملضي،اوعلممدارعلىاوحلدتراجع ل
إوىللومئة1لبح اوليتك ي هلطأجريبتشلت قيأصللحل س10:30اوالعةلحل   وك د الر،8200مات ى
.د الرعوف19حلجر تجل رأاوليكت ي عملةارتفعأ2017ب لية في.د الر7950

يل شر

شركةإع  لعدارمةاملماوعلوميةه ا ىشركةعصلحأترام "رحمة"تحأاوصيبىاوعم ق"ه ا ى"
   م لبيعلشك اومتلحةتلكللاتثبلءفبية  دملأ لرامتعج رةبا تتضم معلم ألعضتعليق"ج ج "

حيث لمعاوتعلم لحظرترام األمريكيةاورئيلادارةقراربتيجةاواراره ا ي تىاومصدر،مفت حتر يص
علىضةاومفر اواي دت فيفع  ععلبأعيلممب علدأاالمريكيةاوحك مةا إال.اوا داءاوالئمةعلى ضعت ل
رام تإدارة ضعت لاوتىاوا داءاوالئمة اوحظرتداعيلأااتمرارم اورغمعلى وكمؤقتل ،ه ا ىمبتجلأ

اوق مساوا لع

2019ي ق س23اوخيقسس(س47)عددس

2019ي ق س21

2019مايو 20

2019ي ق س20

2019ي ق س18

2019مايو 17

يل شر

 وي،سإ سقتل سصتبد قساوباتدساوتدصند قساونندسقنصحساوااا دقةسليقا داساوضاراو س خفاضساألجا رس ضالمساوادعم

وضتريلةسللوتشتل رس،سوكبهسبصحسحك مةساومملكةسلرفعسبالةسا“لبجلحسكلير”اواع ديةسطلاأسضريلةساوايمةساومضلفةس

 سولفئتلأسمعساوحك ملأساو ليجيةساأل رى،سكملسبصحسل فضسفلت رةساألج رس ضلطساودعمساالجتملعيسلحيثسيصت

” مب فضتتة“اومطلاتتةسحلويتتلسوضتتريلةساوايمتتةساومضتتلفةس%س5 لحاتت سر يتتترر،سقتتل ساوصتتبد قسإ سباتتلةس.اوماتتتحاة

ىورعاتملو عضلفسع س فتضسفتلت رةساألجت رساوحك ميتةس اوتركيترسعلتىسريتلدةساإلبفتلقسا.مالربةسللومعلييرساوعلومية

حايتقس فت راأسلص رةسممب جةس ت جيهساومبلفعساالجتملعيةسلدقةسعكلرسإوىساوفئلأساوماتحاةساتؤد سجميع لسإوتىست

.فيساوملويةساوعلمة

2019مايو 15اوي  

يل شر



2019مايو 23الخميس ( 47)عدد 

البنوكمنللعمالءالممنوحةاالئتمانيةالتسهيالت
2019نهاير وفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت أرصدة التسههيالت االئتمانيهة الممنوحهة للعمهالء مهن البنهوك بنهايهة ي

: 2018يوليهههو)خهههال  الفتهههرة مهههن % 11.7مليهههار هنيهههد بمعهههد  190تريليهههون هنيهههد بزيهههادة  هههدر ا 1.820لنحهههو 

األعمها  ، وأشار التوزيع النسبي ألرصدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة لغير الحكومة إلي حصو   طها (2019يناير

.2019من إهمالي أرصدة التسهيالت االئتمانية في نهاية يناير % 61الخاص علي ما نسبتد نحو

المصريللهنيدالعائدأسعارتطور
ك  من سعر اإلبقاء علي 2019مارس 28 ررت لهنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اهتماعهـا يـوم 

% 16.75و% 15.75عنههد مسههتوي عائههد اإليههدا  واإل ههراة لليلههة واحههدة وسههعر العمليههة الرئيسههية للبنههك المركههزي 

%.16.25عند مستوي سعر االئتمان والخصم وكذلك اإلبقاء علي على الترتيب، % 16.25و
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للحكومة لغير الحكومة اهمالي ارصدة التسهيالت االئتمانية

نصف سنوي
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سعر اإليدا   لليلة واحدة سعر اإل راة لليلة واحدة سعر إعادة الخصم

سنوي
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