
المصري اليوم 

رفع صندوق  لنددنو ؛ 2020و2019يرفع توقعاته لنمو االقتصاد المصري خالل عامي العربىصندوق النقد 

خنن   لنعنناج لن ننار  قلنتدبنن  تدابنن  د ننق % 5.5تققعاتننا لنتقننتدبلنم ندتننق ل قتصنناو لنتصننر  نتقنن   لنعربنن 

، إن لألفن  2019قنبتتبر لنعربن لنصدوق  في تدرنر آفنا  ل قتصناو قصرح .في تققعات بولنم لنعاج% 5.3

لنداتج قق   .لدته  تدتصف لنعاج لن ار  تع صدوق  لنددو لنوقنيل قتصاوىلنزتدي نتدفنذ برداتج لإلص ح 

فنني % 4.2، تدابنن  2017/2018خنن   لنعنناج لنتنناني % 5.3لنت لنني لإل تنناني باألقننعار لننابتننم دتننقل بدقننبم 

.لنفترة لنتدابلم

المال

ن ، أشنارت قزلرة لنتخ ن، خطة العام المالي الجاري تستهدف برامج ضبط النموو السوناني: وزارة التخطيط"

برلتج نضب  لندتق لنقكادي، قذنك إورلكاً 2020-2019في تدرنر نها، إن  لقتهولف خ م لنعاج لنتاني لن اني 

 ادبهننا، أشننارت لنننوكتقرة لانننم لنقننعنو، قزنننرة لنتخ ننن  قلنتتابعننم قلإلصنن ح تننن 0نخ ننقرة لندتننق لنقننكادي

نل نو لإلولر ، إن   هقو لنوقنم تن  نث تدونج ت تقعم تن برلتج لنتقعنم قبنرلتج تديننج لألقنرة نلتنقل دنن

0تن لنزناوة لنقكادنم، تؤكوة أدها تُعو بتنابم لنت و  لنرئنس نلتدتنم

صنرح  نار  ، أغسوط مليوار دوالر ججوم صوافي الصوول الجنبيوة بالخواري بنهايوة 18.9: طوارق عوامر

ر بد نق عاتر ت افي لنبدك لنتركز  لنتصر  إن   ج صافي لألصق  لأل دبنم بانخنار  بدهاننم أطقن س ندنو

ج تلننار وق ر بدهاننم لنشنهر لنتاضني، قلنق تنا نؤكنو علن  د ناح بردناتج لإلصن ح ل قتصناو  لننذ  تن18.9

س ت نافيي خن   كلتتنا بفعانننات لننوقرة لننانننم قلألربعننن نت لنقأقضن  ،  لنوقننمبانتدقن  تع كافم  هنات 

وت أن لنتصارف لنتركزنم قتؤققات لنددو لنعربنم، أن لنت ربم لنتصنرنم خن   لألعنقلج لألربعنم لألخننرة أكن

0رداتج ل قتصاو لنتدقن  بنن لنقناقات لنتاننم قلنددونم قتداطج ل قتصاو لنكلي في تصر كان دتا ا د اح لنب

لأل و، عبر ،"برن ادنا في تصر"أيهرت صف م ر،مصتمويل بريطاني جديد لـ .. مليون جنيه إسترليني13

13قنتتنا عنن تتقنن   وننو تنن لنتتلكنم لنتت نوة نلدنالرة تبلن " تنقنتر" قابها في تققع لنتقلص  ل  تتناعي 

تلنقن  دنا إقترنندي نأتي في إ ار بردناتج13لن كقتم لنبرن ادنم لنبان  قنتتا تتقن  .تلنقن  دنا إقترنندي

لدنا تنن خن   لنتعناقن لندنق  تنع : "لن قنا قأكنو .تلننقن  دننا ننوعج تصنر15لنتقاعوة لنفدنم لنبنان  قنتتنا 

نم ققنشن ع لنقزلرلت لنتصرنم، قنوعج لذل لنبرداتج لقتدرلر ل قتصاو لنكلي، ققنعزز تن لنفرص ل قتصناو

".ل قتنتار في تصر، فضً  عن أن لنبرداتج نهوف إن  تعزنز لندتق ل قتصاو  لنشات 

ترل عنت لنقولئنع طننر ،الماضويمليوار جنيوه العوام الموالي 723.33تراجع ودائع البنوك بالعملة الجنبية لوـ

تلنار  دنا 724.7تلنار  دنا بدهانم لنعاج لنتاني لنتاضي تداب  723.33لن كقتنم نلبدقك بانعتلم لأل دبنم نـ 

2018/2017تلنار  دنا في لنعاج لنتناني 702.1قتداردم بـ ،  دناتلنار 1.4بدهانم لنعاج لنقاب  نا بفار  

.تلنار  دنا21.23بفار  

صدى البلد  
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الشروق

دفنت لن كقتنم تنا تنروو ، البورصوةيجسم الجدل بشأن برنامج الطروجات الجنومية للشرنات في « الوزراء»

ات لن كقتنم  ق  تأ ن  برداتج لن رق أدباء تن في بعض لنتقلقع لإلنكترقدنم قصف ات لنتقلص  ل  تتاعي 

دبناء، قدفنت تلنك لأل، لنتانننملنتركنز لإلع تني نت لنس لننقزرلء تنع قزلرة قتقلصن  .نلشركات في لنبقرصنم

تننن قأن كنن  تننا أُننننر  ننق  لننذل لنشننأن شننائعات   أقنناس نهننالتأ ننن  ، ن  دنننم علنن  لإل نن   أدننا علنن  ُتؤكننوةً 

م ن نرح لنص م، ، ُتقض مً أن لنبردناتج نقننر قفن  لنتخ ن  ب ننث ت نوو لن كقتنم لنققنت قلنينرقف لنتداقنب

.لنبقرصملنشركات لن كقتنم في 
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محلسيحلالقرضإنلألنباء"بلومبيرج"وكالةقالت،دوالرمليارات5أوكرانياإلقراضيستعد«النقدصندوق»
ومن.رلمانيةوالبالرئاسيةلالنتخاباتصعبعاماجتيازعلىأوروبابشرقالواقعةالدولةساعداألجلقصيربرنامج
تمراراسبسببأسمائهمعنالكشفعدمطلبواألشخاص،طبقاأعوام،ثالثةمدىعلىالقرضسداديتمأنالمحتمل

الجديد،رنامجالبمعاييرلبحثالشهرهذاكييفإلىوصلتقدالدوليالنقدلصندوقتابعةبعثةوكانت.المفاوضات
لسوق،اوتحريرالميزانيةفيالعجزمنوالحدالفسادلمواجهةالخطواتمنلمزيدشروطايشملأنالمحتملمنالذي
برنامجديهاليكونوأنالشهر،هذاالدوليالنقدصندوقمعالتفاقالتوصلفيالحكومةوتأمل.بالمزارعيتعلقفيما
علىالتفاوض،كهونشاروأوليكسيحديثاالمعيناألوكرانيالوزراءرئيسويتوقع.العامنهايةبحلولتطبيقهيتمجديد

.النقدصندوقمسؤوليمعأعوامأربعةأوثالثةمدتهبرنامج

عائمةمحطةأولوصلتكيلومتر،آالف5مسافةبعدوجهتهاتبلغ"عائمة"نوويةمحطةأول..كيلومترآالف5بعد
الشرقصىبأقبيفيكفيالدائممينائهاإلىروسيا،طورتهاوالتي(لومونوسوفأكاديمك)العالمفيالنوويةللطاقة

للعملجاهزةحوستصبالمحلية،الكهرباءبشبكةربطهاسيتمحيث.الذاتيالحكمذاتتشوكوتكامنطقةفيالروسي،
وسحبت.باءبالكهرالنائيةالمناطقفيالوقودإنتاجومنشآتمنصاتتزويدبهدفالمحطةوُصممت.العامنهايةبحلول
مترا،30وعرضهامترا144طولهايبلغمحرك،دونطنألف21تزنكتلةعنعبارةوهيالمحطة،سفنعدة
فألمنأكثرمقابلالنووية،الجليدكاسحاتمفاعالتطاقةمنقريباأيميغاوات،35طاقتهمنهماكلمفاعالنوفيها

بشكلوستعملشخص،ألف100استهالكالمحطةتغطيأنويفترض.الجديدالجيلمنتقليديلمفاعلميغاوات
.الشماليبالقطفيالهيدروكربونيةالمواداستغاللروسياتطوربينماالمنطقة،فيالنفطمنصاتدعمعلىأساسي

2019سبتمبر 15

منظمةفيالبطالةمعدلبقيأوروبيةأغلبهامتقدمةدولة36.."والتعاونالتنمية"دولفيعاطلمليون33.3
عاطلشخصمليون33.3هناكعام،وبشكل.2019يوليوفيالمائةفي5.2عندمستقرااالقتصاديوالتعاونالتنمية
كوالمكسيوكنداالمتحدةالوالياتإلىإضافةأوروبيةأغلبهامتقدمة،دولة36تضمالتيالمنظمةمنطقةفيالعملعن

المائةفي7.5عند"اليورومنطقةفيالبطالةمعدليتغيرلمكما.وشيليونيوزيلنداوأسترالياالجنوبيةوكورياواليابان
نداكفيالبطالةمعدلارتفعأوروبا،وخارج.البلدانمعظمفيأقلأومئويةنقطة0.1قدرهااختالفاتمع،"يوليوفي

في5.2عند"أستراليافيواستقر.التواليعلىشهريةزيادةثانيوهو،"المائةفي5.7إلى"مئويةنقطة0.2بنسبة
في2.2إلى"اليابانفيقليالوانخفض،"المائةفي3.7إلى"المتحدةوالواليات"المائةفي4.0عند"وكوريا،"المائة
."المائةفي3.5إلى"والمكسيك،"1992أكتوبرمنذللبطالةمستوىأدنىوهوالمائة،

شركاتخمسإنلرويترزمطلعةمصادرقالتأكتوبرفيالسعوديالخامكمياتكاملتلقيهاتؤكدآسيويةمصاف5
وذلكسعودي،الالخامالنفطمنلهاالمخصصةالكمياتكاملستتلقىالهندفيشركتانمنهمااألقلعلىآسيويةتكرير
هنديةكوميةحتكريرشركاتإنالمصادرمنثالثةوقال.األسبوعمطلعفيسعوديتيننفطمنشأتيعلىهجماتعقب
السعوديةكوأرامإنآسياشمالفيأخريانتكريرشركتاقالتكما.أكتوبرلشهرالسعوديةمنالكمياتكاملستتلقى

لناأكدتوديةالسع"المصادرأحدوقال.أكتوبروسبتمبرفيالتحميلجدولعلىتغييرهناكيكونلنبأنهأخطرتهما
."رجاءاإلأوالتبديلمنايطلبلمو.أكتوبروسبتمبرفيبالكاملالمطلوبةشحناتهاستتلقىمصفاتناأن

2019سبتمبر 17

الدوالركبيركلبشالمستثمرونباعوقتفيالثالثاء،كبيرا،دعمااألميركيالدوالرلقىت،"ينتعش"األميركيالدوالر
أمسمستهاالمرتفعةمستوياتعنالنفطأسعاروتراجعت.المركزيالبنكجانبمنللتيسيرميلبعداألسترالي،
.اآلمنالمالذتلعمالالمحسوبغيربالشراءمدفوعةجاءتالتيالمكاسبعنالسويسريوالفرنكالينوتخلىاالثنين،
األميركيالرئيسبإعالنمدعوماين،108.36ليالمسالين،مقابلأغسطسأولمنذمستوياتهألعلىالدوالروارتفع
اجتماععنهفرسيسماالمتعاملونيترقبإذطفيفة،التحركاتوكانت.طوكيومعتجاريةاتفاقاتأبرمأنهترامبدونالد
أسعارفيبخفضقويةتوقعاتمعاألربعاء،السياسات،بشأن(األميركيالمركزيالبنك)االتحادياالحتياطيمجلس
التحفيزيةاإلجراءاتمنمزيدعنيسفرقدالذيالخميسيوماليابانبنكواجتماعالفائدة،

األوروبيةةالقائممنسويسرااسمرفعيتمأنالمقررمنالضريبيةللمالذاتالسوداءالقائمةمنتنجوالمصارفبالد
تزالوال."وداءالسالقائمة"إلىاالنزالقحافةعلىالبالدكانتأنبعدالمقبلأكتوبريفالضريبيةللمالذاتالرمادية
.األوروبيحاداالتانتقدهاللشركاتضريبيةأنظمةخمسةإلغاءفيإلخفاقهاالرمادية،القائمةعلى،اليومحتىسويسرا
فيكمنتالمشكلةلكنالتجارية،للضرائبالثالثاإلصالحعناإلعالنمعالخمسةاألنظمةتختفيأنينبغيوكان
حيث،"المباشرةةالديمقراطي"للسكانالمباشرللتصويتالقوانينإقراريحيلالذيالبالد،فيالسياسيالنظامطبيعة
انياثمشروعابسرعةالماليةوزيرأطلقلذلكنتيجة.الضريبياإلصالحقانون2017فبرايرفيالمصوتونرفض

علىللتصويتالشعبالسويسريةالحكومةدعت،2018سبتمبروفي.ملحاأصبحالوقتلكنالضريبي،لإلصالح
اإلصالحلقانونالثانيرفضهمأنالمصوتينالحكومةوأفهمت،2019مايو19فيالضريبيلإلصالحأخرىصيغة

2019سبتمبر 17.الرماديةالقائمةعلىالبالدبقاءيعنيالضريبي
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السيولة المحلية وانعكاسها على اشباه النقود والمعروض النقدي
تريليون جنيه في نهاية يونيوو 3.864أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة النقدية المحلية إلى 

، 2019/2018يونيووو خوو   الفتوورو موون يوليووو إلووى % 11.8مليووار جنيووه، بمعوود  409، مسووجلة زيووادو نحووو 2019

مليوار 104، والمعوروض النقودي بنحوو %11.6مليوار جنيوه بمعود  306انعكست في نمو ك  من أشباه النقود بمقودار 
%. 12.7جنيه بمعد  

نمو اجمالي الودائع الحكومية وغير الحكومية
تريليوون جنيوه 4.007لتسوج  2019أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفواع ودائوع البنووك المحليوة بنهايوة يونيوو 

، كموا سوجلت 2019/2018خو   الفتورو مون يوليوو إلوى يونيوو % 12.2مليوار جنيوه، بمعود  437مسجلة زيوادو نحوو 

تريليون جنيه، وسجلت الودائع غير الحكومية 2.674نحو 2019الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بنهاية يونيو 
.مليار جنيه723.3بالعملة االجنبية 
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حكومية غير حكومية اجمالي الودائع 
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