
بوابة االهرام

قررتتلجنة ررسجانة  ةررسج؛ %1.5البنككا الكريككقر  خككرر عاككا فاككة ر الا يككع  اإلككا اب ككعا  واب ككراا بناككبة 
نل لرسجان قد ـسجنلب كجانمتكزيجانمصتي،جفر جاةمم هـرـ جان رالجانسمر ف،جسعر جةردتجه دردجاا رداضجاااقرتا 

هلرر جانمتم رر ،ج%ج14.75ا%ج15.25ا%ج14.25ااحرردوجاةرردتجاندمل ررسجانتد ةرر سجنلب رركجانمتكررزيج نرر ج
%.14.75اسع جةدتجاالدمم نجاانسصلج ن ج

ال وم الا بع

أصردتج، عكل  النصكا الو  " كجكواكة الاكبع"ارتا ا  في   ككة صك عرام كصكر لك % 8.8": ابحص ء"

انمصرت سجانةــ زجانمتكـزيجنلمدبدـسجاند مسجاااحص ء،جانةبل،جب    جكشر جف رعجهرنجاتمعر ضجق مرسجانصر دتال

2019مل ر تجداالتجسر لجان صر جا الجمرنجهر لج3.8 ن جدالجمةماهسجانةرب جانصر  ه سجانكبرتتجنمةرةلج

اأهلررنجانةـرر ز،ج نج%ج8.8ب ةرربسجاتمعرر ضجقرردت  ج2018مل رر تجداالتجسرر لج عررفجانعمررتوجهرر لج3.5مق بررلج

 لجاناال  لجانممحدوجا مت ك سجة ءلجهل جتأفجق دمسجدالجمةماهسجانةب جمنجح ثجانص دتالجانمصت سجسر

0،جح ثجبلغلجق مسجص دتالجمصتجنـ جمل  تجداالت2019ان ص جا الجمنجه لج

 مرلجأتصردوجانمما رلجمم ر   ج، 2019نكوا في فرصع  التكو   كتن هي الصغر ب لربع الث ني كن % 41.5

مل  تجة  ع،جمق ت رسجب ـ  رسج13.8ابلغلج%ج41.50،جب ةبسج2019انصغتجف جانتب جانث   جمنجاند لجانح ن ج

كم جزادجهددجانمةرمع د نجمرنج.مل  تجة  ع9.7،جاانذتجبلغلجف عجأتصدوجانمما لج2018انتب جانث   جمنجه لج

مل رانجمةرمع د،جممر جأدتج نر جم راتج2.6مل رانجمةرمع د،جمق برلج2.9ااصلج نر ج%ج14.10انمما لجب ةبسج

.انحصصجانةاق سجنلةـ لجمقدمسجانمما ل،جبحة جب  نجمنج  دسجانتق بسجانم ن س

قرتتجب ركجاالةرمثم تجانقرام جانمر ب ج،اإلكا فاإلكا اكة ع  ااكتثك ر ب لاكو % 1 عاكا الا يكع  « الخكوكي»

حجنمصرب(جأهل جه ددجف جانب راك-ذالجا ةلجه لج)هل جشـ دوجاالةمثم تج%ج1نازاتوجانمس   جسع جانع ددوج

جمررنج%ج14.75 ،ج(ةرر اال3ذالجأةررلج)مرر جصررت جاند درردجشررـت م ،جاهلرر جشررـ دوجاالةررمثم تج%ج15.75برردالم

جمنج%ج14نمصبحج  جأشـت،جهل جأنج ملجم ب قـ جهل جانشـ دالجانةد دو،جأم ج3م جصت جاند ددجكلج%ج15بدالم

.انشـ دالجانقد مسجفة ت سجب عفج ةبسجانع ددوجنح نجا مـ ءجمدمـ 

،تر إل ون جن ه بنة  ة الة م الك ضي3.7ارتا   ع ون الورا  الك ل ة ل : الحيوكة

مت ل رانجة  رعج3.7 نر ج2018اتمع جحةلجا اتاقجانم ن سجضرمنجانرد نجاندر لج ةـرزوجانمااز رسجاند مرسجب ـ  رسج

اافقر جنمقت رتجصر دتجهرنجازاتوج.جمل  تجة  رع190مت ل انجة  عجف جةبممبتجمنج عفجاند لجبع تقج3.51مق بلج

1.64مت ل رانجة  رعجفر جد ةرمبتجانم ضر جمق برلج1.6انم ن سجفإنجةملرسجانرد انجفر جصراتوجأذانجسزا رسجبلغرلج

.مل  تجة  ع40مت ل انجة  عجف جةبممبتجمنج عفجاند لجبع تقجمحةنجبلغج
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أهل رررلجازاتوج، 2020-2019تةإلكككن كاكككتةعف م كنإلوككككة ابصكككلو ابعارر لإلعولكككة بعطكككة « التعطككك ط»
  جانمس رر  جاانمم بدررسجاااصرر رجااداتي،جمةررمـدف لجم الامررسجااصرر رجااداتيجنلدانررسجبس ررسجاندرر لجانثرر 

اصتحلجاندكماتوج  نرسج.21/2022–18/2019منجانس سجمماة سجانمدتجنلم م سجانـُمةمدامسج19/2020
هررددماجمررنج2030انةررد د،جاز ررتوجانمس رر  جاانمم بدررسجاااصرر رجااداتي،ج نجانررازاتوجمةررمـد جافقمرر جنت  ررسج

م رسجا  دا جاالةمتام ة س،جهلر جتأةرـ جز ر دوجكعر ءوجانةـر زجااداتيجنلدانرس،جاتفر جمةرماتجانسردم لجانحكا
دتةررسجانمقدمررسجنلمرراا   نجاانمةررمثمت ن،جا رراجمرر جةرر  ديج نرر جمقل ررلجالرراا تجانب تاقتا  ررسجاانعةرر دجاز رر دو

.انشع ف سجف جانةـ زجااداتي

2019أغسطس23



اق تجااري   الياباا   أمريكاا تت ناإل  رطاار اتفابريطانيا تريد إبرام اتفاق تجاري مع أمريكاا برار ط مناةاب 

  مررإ  ز    رر ءا   رم ا رر  د ةي ررد ت  ي انررية  ت مت دثررب ي انيةاررب ايررا  بتمرريي يرراز  ءررا    رر      صرر  

     ز ابإ ي انيةاي ت اد   ت صا التفيق تبي ي مع    الايت   مت دة يس عب يعد   خ  ج مز  الت يد  ر   ي

 دة    ايييز ت صلتي  مي اي ت ص افب ةا     تبي اب   ايييةاب  ز    الايت   مت.أز ت  ز   ش  ن مةيسيب  لبيةياز

يييةارب    رز مرع   ى  إلني    عيم التفيق تبي ي مع  يقي     الايت   مت دة  لتع افيت   بم  اب على   ساي  ت   ا

.خفض ن  ا   لتع افيت على    م  ريقي     خةي ا       دة مز    الايت   مت دة

ر يترز

مةتبعفىأايمثالثبمدىعلى  قمبتعقد..بفرنةا"الكبارالةبع"قم علىبظإللهاتلقىالعالمي النزاعات

ا اد   عي ماب،  قضيايمزبملب  ا يدةخالفيت سن رنلس ،  م انعلى  منا  ف ةس ياي ات 

   ايييزاي  اني  أ ميةاي  ةد ي انيةاي عمي ا   أز  قمبهذهاستضاف  ذىمي   ز،  ف ةس    ءا 

   ءا  دعيةيخ،  م تغا    تعلام  بةسازياز   مسي  ة  دامق  ناباضيايعز  دفييعلى  مت دة    الايت

. عي ماب   قضيايتلكدعمأبامز  قمبفى لمشي  ب  التاةاب أم ا ي أف اقايآسايمز عمي   ف ةس 

ت ىمسراا  صاة   ا  زهينالمةتثمري ثق تهزالتجاري  الحربعاما11فيمةت ىألقليهبطالي ا 

ف رخا    تصعاديعد  خي باب رس  قف متدةاياايسايمست ى سبا  د خلاب  س قف عيمي11ف 

  بمعبا م رم ا     ءا أعلز.  مستثم ازثقبه    ذي   صاز  مت دة   الايتياز  تبي اب    إ

 ذ كد ال ،ملاي 550ة  يقامبمستهدفبصاةابسلععلىيي مءبخمسبةسيتهي ضيفاب س مف ض  ميضى

 هي نأدىميد ال ملاي 75يقامبأم ا ابمةتبيتعلى ةتقيماب س مف ضعزي از عالزمزسيعيتيعد

.  سةد تأس  قف  آلمز  مالذعز لي ث  مستثم از دفع رسهم

 لتةماب  د    ا ن مؤتم مز  سييعب  ةسخب  ايييز،تفتح"أفريقياتنمي "بمؤتمر..الني تنافساليابا 
يي م   د  غةابي ة  قف ش  يتهي ض   تع ا م ي  بف  رفي اب  قيدةعش  تستستقيا اثأف اقاي،ف 

  د   ك   ية  مت دة رمميمشي  باةظم  ذي  مؤتم هذ اتاحأز افت ض.  صازيم  بهب  نياعاب
تظ اة  ذاز  قيدةياز مز.  قي ةف "ب ه ابيأعمياتق م"يأز لايييز،1993عيممةذ رف اق   الت يد
ايييةابش  ب150 تةفذ.أف اقايبة إ  ءا   ساس   فتيحعيد  مص ي   ءا   مؤتم ف مشي  تهم
ازملاي 400ية  ا  ضعز  مؤتم خالان  ا تعلزأزافت ض.   سماب  لقي  تهيمشعلىمع ضي

مص ،ف   ه  ءاب  نيابإلةتيج ضيفابمعد تضمةهيمز  متبددة، لنيابمشي اع تم اا(ا   ملاي 3.4)
. باي ت  اةايف   ب فاب      اب لنياب   د ت

skynewsarabia

،عي  ال ي  ا متعيمالتخالا  ذهإأسعي هينتاألمريكيالد الرارتفاعمععالميا  تتراجعالذهبأةعار
بعت  .  فيءدةمعدا  فاد     ال تاين يةكخفضآميا سنسة  ت6ف مست ىأعلىا إالت  ا  ةهي
سبلتأزيعد ذ ك أل ااب،د ال 1549.80  ىيي ميءب0.1ية  داسمي تسلام لذهإ آلبلب  عق دسع 

  عملبأد  اقا   ذي   ءاس   د ال مؤش    تفع.  ميضى الثةازا م أل اابد ال 1554.56مست ى
.98.083  ىيي ميءب0.09ية   ءاسابعمالت6أميم

مبارر
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ر يترز

تقدا  ت   ةمر   الاتصريدي" م دا "خفضت   ي ب د ل  آةي ي 16م ديز تخفض تقديرات النم  االقتنادي لـ

. يديد  رب آسرا اب عرز   عريم   بري ي،  سرن ضرعف   تبري ة   السرتثمي    رذي اضرغن علرى   ةمر   الاتصر16 ـ

ز     ارري  اغنرر  تق ارر    ي ررب مرر دا   اتصرريدايت أسررت   اي    صرراز  هرر ةن  رر ةن    هةررد   ةد ةاسرراي    اييرري

ت   ي ررب   تصررةاف  اي رر.  مي ا ارري  ةا  الةررد  مةغ  ارري    فليرراز  سررةغيف  ة  سرر االة ي  ترريا  ز  تياالةررد  فاتةرريم

دايً ضعافيً ف   الءتمية  ف  تق ا  صيد    ا م   بمعب  ز ه ةن   ةن  سةغيف  ة أظه   يش ا خيص ةم  ً  اتصي

ف  ر ا مرز   عيم   بي ي، مع تده    يا  ف  ةمر    ةريتن  إلبمري     م لر     قاقر   اةمري ارتم مقي ةتر  يي ةصر

2018.

2019أغسطس 23مبارر

الي م الةابع 
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المصريللجنيهالعائدأسعارتطور
خفض كل من سعر عائد 2019أغسطس 22لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا يـوم قررت 

% 14.25نقطية أسياس ليصيل اليي 150اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسيية للبنيك المركيزي بواقي  

نقطيية أسيياس ليصييل الييي 150علييا الترتيييم، كمييا تييم خفييض سييعر امئتمييان والخصييم بواقيي  % 14.75و% 15.25و
14.75.%

متوسط أسعار صرف العمالت
إليا تيدفقات النقيد 2019ميايو –مين ينياير أرج  البنك المركيزي امرتفياع فيي سيعر الجنييه مقابيل اليدومر خيالل الفتيرة 

سيياحة األجنبي من مصادر متعددة، وسجل الجنيه المصري أعلا مستوى في عامين، بمساعدة من تدفقات في قطياعي ال

كميا تخيالف ة، والطاقة، وتحسن في مؤشرات امقتصاد الكلي وتعافي التدفقات النقدية األجنبية فيي محيافا األوراا الماليي

تيجية موجة صيعود الجنييه المصيري فيي ا ونية األخييرة امتجيال النزوليي العيام فيي أصيول األسيواا الناشيئة العالميية، كن
.للحرم التجارية بين الصين والوميات المتحدة والتي تسببت في خسائر كبيرة لعمالت تلك األسواا 
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