
أموال الغد

اجتماعهــا يــ   قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصــري يـ ؛ الفائدةالبنك المركزي يثبت سعر 

ت ى اإلبقــاع علــر ســئري عادــد اإليــدال  اإلقــراة لليلــة  الــدا،  ســئر الئمليــة الرديســية عنــد مســ، الخمــي 

ــد مســت ى٪16.25  ٪16.75  15.75 ــر ســئر امدتمــاس  الخصــ  عن ــاع عل ــر الترتيــك،  كــإللك  اإلبق ٪عل

٪ 14.1مس 2019٪ ي  ي ني  6.4٪  9.4 انخفة المئدل السن ي للتضخ  الئا   األساس  إلر . 16.25٪

.، علر الترتيك، ليسجل أدنر مئدل لهما منإل أكثر مس ثالثة أع ا 2019٪ ي  ماي  7.8 

بوابة االهرام

عماد غال المهند  أعلس ، مليار دوالر حجم االستثمارات األلمانية في مصر11األلمانيةالغرفة العربية ” 

للسـيالة سـي األ ر مت ردي  الغرية الئربية األلمانية للصناعة  التجارا، خالل كلمتـ  يـ  ايتتـال المـ تمر 

تثماريا المانيـا تئـد يـريكا اسـإس مـراباإلسـكندرية أل ل ( امسـكام )الإلى ينظم  اتلاد غـر  البلـر األبـية

تثمارات كبيرا لمصر ي  الئديد مـس الميـر عات سـ اع الياقـة  البتـر ل أ  الصـناعية ليـح يبلـس لجـ  امسـ

أس الغرية تئمل علر زيادا جـإلك امسـتثمارات  أضا  .مليار د مر11األلمانية ي  هإله المير عات نل  

الفتـرا األلمانية ي  مصر خاصة ي  مجال القيال السيال   الإلي يئد مس القياعات ال اعدا ي  مصر خالل

0المقبلة 

الدكت را هالة صرلت "جنيهمليار 25.8لارتفاع مساهمة بنك االستثمار القومي بالشركات : التخطيط 

مليـار 14.5  السئيد  زيرا التخييي إس المساهمات المبايرا لبنك امستثمار الق م  ارتفئت قيمتها مـس نلـ

أس ، السئيدأضايت .2018مليار جني  ي  الفترا إلاتها مس عا  25.8إلر نل  2014جني  ي  نهاية ي ني  

 بلغـت ، جنيـ مليـار 4.8يركة جديدا بلـس جملـة ر    أم الهـا نلـ  11البنك ساه  خالل تلك الفترا ي  

إللك خالل لقاع  زيـرا التخيـيي إبـراهي  سـرلاس، ردـي  مجلـ جاع جني مليار 1.8لصة البنك ييها نل  

0 م القإلدى يركات بنك امستثمار ” إي ياينان “إدارا يركة تكن ل جيا تيغيل المنيآت المالية 

صادر قدرت م،المالي الجاريمليون جنيه زيادة بحصيلة الخزانة العامة من الصناديق الخاصة العام 500

لخزانـة تـ  ل لالتـ  لك مية لصيلة إيرادات الصناديق  اللسابات الخاصـة  ال لـدات إلات اليـابل الخـا  

.المـال  الماضـ مليـارات جنيـ  خـالل الئـا  5مليار جني ، مقابـل 5.5بـالمال  الجاري، الئامة، خالل الئا  

يـ  اصـة ، أس اللك مة قدرت اإليرادات المت قئة للصناديق  اللسـابات الخ«الب رصة»المصادر لـ أضايت 

بنســبة نمــ  المــال  الماضــ  مليــار جنيــ ، خــالل الئــا  32مليــار جنيــ ، مقابــل 39.7المــال  الجــاري الئــا  

24.3.%

تريليون جنيه نهاية 3.762ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ: المركزيالبنك 

تريليـ س جنيـ  يـ  نهايـة أبريـل 762.3ارتفـال لجـ  السـي لة الملليـة لتبلـس نلـ  المركزي أعلس البنك ؛أبريل

خالل الفترا مس ي لي   لتر أبريل مس الئا  % 9.8مليار جني  بمئدل 1.308قدرها  الماض ، مسجالا زيادا 

فــال  أ ضــا البنــك إلــر أس الزيــادا الملققــة يــ  الســي لة الملليــة جــاعت نتيجــة مرت(. 2019-2018)المــال  

0صاي  األص ل المللية  انخفاة صاي  األص ل األجنبية لدى الجهاز المصري 
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يــاركت ،جبلوكسرمبورمصرر تشرارك فري االجتمراع السرنوي للبنرك السرريوي لفسرتثمار فري البنيرة التحتيرة 

تلت يئار ، السبتالإلي يستمر لتر، التلتيةامجتمال السن ي للبنك اآلسي ي لالستثمار ي  البنية ي  مصر

ليـراكة بـيس  ترسـي  ا، اللـد دتئزيز آليات الت اصل مل د ل الج ار عبـر سبل لمناقية  الت اصلالتئا س »

ارك الد ليــة  امســتفادا مــس التجــ، التلتيــةمــس خــالل امســتثمارات يــ  البنيــة ،  األ ربيــةالقــارتيس اآلســي ية 

.الئمل آليات تي ير مناخ ، الئمليةالخبرات ، التلتية يتبادل ر اد مير عات البنية ، الناجلة

2019يوليو12



ر اسباوي   صرحت شركة أرامكو  اسعود ة ة ها وف ر دوت أعودفالسعودية ترفع أسعار البنزين في السوق المحلية

1.44لاير ارقففعوف مو  1.53أ كقو  91 ي اسع ق اسمحل ة  و   اححوة بفسق ت وت اسمحلوي س صوب  عودر باوي   

   أعلات  أرامك   ي ب ف  ه  قدة ل أعدفر اسباي .لاير2.10لاير ارقففعف م  2.18أ كق  95لاير،  باي   

قوويقي  ووي هخووفر حخووخ اسحك مووة  صوواق أعوودفر اسخفتووة  اسم ووفل  عوو ت قكوو   حف وودة سلق  وورات  ووي أعوودفر

.اسصفةرات اسدفسم ة

عرب فاينانس 

ام أبخيص  اسعجلتأ بدةاالثا     اسافخأعدفرقراجدتلالنخفاضالنفطأسعاريدفعأبطأصينينمو

 يسلحف معق رةأكبر ياسخلببشي اسمحف تمدييةعفمف،27ع  قلال  مفس فعا يربعاتقصفةي

عاقف15 ةماحفعبقمبرقعل  براتسحف اآلجلةاسدق ةكفاتجر اقش،بق ت ت0611اسعفعة بحل ل.اسدفس 

0.4أ عاقف24أغعخسقعل  احمر كياسحف ايلح   يسلبرم لة الر66.57هسىبفسمئة0.2 دفةلبمف

.سلبرم لة الر59.97هسىبفسمئة

رئ ع ةاساسدماتأمف احمر كياسة الرارقفعالتجاريةالتطوراتترقبمععالميا  األمريكيالدوالرارتفاع

ارقفع.اسدفسم ة ةاسقجفراسقخ راتقرتب  عخاتقصفة ة،ب فافتع اسكشتتب لاسثاثفء،اس   قدفماتحال

  ق تع.97.008هسىبفسمفئة0.08باح رئ ع ةعمات6أمف اسدملةأةاء ق ساسذياسرئ عياسة الرمؤشر

احعب ع ي اسص ا  اسشركفءمعهفقف ةمحفةثفتاحمر كياسقجفرياسممثل جري   أ احمر ك ةاسحيااة ي ر

بدةاسقجفر ةاسمبفحثفتاعقئافتعلىاسمف ياسش را ف ة ياقفق ا اسص  اسمقحةةاس ال فت كفات.اسجفري

.اسمف يمف  بةا ة يق تف ف

ت  ةاقفرضس باةلأ اسبراي لياسرئ سافئبأعل هواويعلىقيودأينفرضلن:أمريكاتتحدىالبرازيل
قحة  ي اسحفمس،اسج لشبكة خاقحخخعلىجفراسدملح ثاسبراي ل ياسص ا ةه ا يمجم عةعلى

 فقكا س جم اسقفة اسحفمساسج لقكا س ج ف ياسرائةة ه ا ي،.اسشركةهذلسحظرأمر ك ةس   خ
عاتفق فبشي سمحف تاسمقحةةاس ال فت ياسحفمساسج لشبكفتقخ  رم مما عةاساعلك ة،االقصفالت
بفقحفذلففئ فح تافعقرامبة افسةاحمر كياسرئ سهةارة قعدى.محقملةأما ة سق ة ةاتبك   يبفسحك مة

ة الرمل فر3،1العقثمفرمعقدةةأا فساقصفالتاسدماتةاسص ا ة"ه ا ي"شركةأعلاتكمف.اسحخ ةافس
. ظ فةأست حلقه خفس ف، ي2021اسدف حقى

بوابة االهرام

ت ةمعاحربدفءاس   قدفماتحالاسذهبأعدفرااحف تالدوالرقوةمععالميا  الذهبأسعارانخفاض
 ياسق اسيعلىعاسرابسلش رارقفدتثح .اسمقحةةاس ال فت ياسقجيئةمب دفتب فافتعقباحمر كي،اسة الر
سلذهباآلجلةاسدق ةعدرااحفض.بفسمفئة0.1باعبةي فةق فق تدفتبدةبفسمفئة،0.4باح  ذسكاسمف ي  ا  
فراحصسلمدة اسف رياسقعل  عدرقراجعكمف.سأل ت ةة الر1406.40هسىبفسمفئة0.3باح أغعخسقعل  
ق س اسذياسرئ عياسة الرمؤشراعققراسفقرةقلك حال.سأل ت ةة الر1404.46عاةبفسمفئة0.1باعبة
.97.364م عجاا أعب ع يمعق ىأعلىتربرئ ع ةعمات6أمف اسدملةأةاء
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ب ك ااققة اسرئ س احم ركي، قرامب، بقك     عملة   عويوجه رسالة لفيسبوك.. ترامب يهاجم العمالت الرقمية

 ي  عمووات مشووفرة أحوورى،  حووث قرامووب اسشووركفت علووى اسعوودي هسووى م ثووفق مصوور" س بوورا"اسرتم ووة اسمققرحووة 

ب قراموب علوى  كق". قصب  باكف" هح فع افع ف سلق اعة اسقاظ م ة احم رك ة  اسدفسم ة هذا كفات قرغب  ي أ  

ف بشةة  قعقاة هسى سعت م  أاصفر بقك     اسدمات اسمشفرة اححرى، حا ف س عت بيم ال، هذ قققلب ت مق "ق  قر 

ثفق مصور ي هذا كفات   عب ك  شركفت أحرى قرغب  ي أ  قصب  باكف، عل  ف اسعدي سم " أ فت ". اساشيء

".ة س ةجة ة  أ  قصب  حف دة سجم ع اسق اعة اسقاظ م ة اسمصر  ة قمفمف مثل بفتي اسبا ك اسمحل ة  اس
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السيولة المحلية وانعكاسها على اشباه النقود والمعروض النقدي
تريليون جنيه في نهاية مارس 3.725أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة النقدية المحلية إلى 

انعكست ، 2019/2018خالل الفترة من يوليو إلى مارس % 7.8مليار جنيه، بمعدل 271، مسجلة زيادة نحو 2019

ملياار جنياه بمعادل 43بنحو ، والمعروض النقدي %8.7مليار جنيه بمعدل 228.4في نمو كل من أشباه النقود بمقدار
5.2 .%

نمو اجمالي الودائع الحكومية وغير الحكومية
تريليون جنيه، 3.931لتبلغ نحو 2019ودائع البنوك المحلية بنهاية مارس ، عن ارتفاع أعلن البنك المركزي المصري

جنيه، كما سجلت الودائع غير تريليون 3.879البالغ  2019مليار جنيه، مقارنة بشهر فبراير52بزيادة شهرية قدرها 

تريلياون جنياه، وساجلت الودائاع غيار الحكومياة بالعملاة 2.547نحاو 2019الحكومية بالعملة المحلياة بنهاياة ماارس 
.مليار جنيه749.7االجنبية 
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