
المصري اليوم

مايير ،جورجيفااصرحت  كريستالينا ؛مليار دوالر قيمة القرض بشكل فعال12مصر استخدمت : صندوق النقد

ملياار 12بقيماة الايولي الخميس، إن مصر استخيمت قيمة القرض المقايم مان صانيوق النقاي اليولي، عام صنيوق النقي 
الجتماعياة، اوسط يعم كبير لبارام  الحماياة إيجابي، يوالر بشكل فعال، وهو ما انعكس على مؤشرات االقتصاي بشكل 

وفير اإلصالحات مؤكية أن ترشيي يعام الطاقاة مكان الحكوماة مان تافي الفتة إلى أن مصر عازمة على استمرار العمل 
أن هناا  ولي، الايوأكايت مايير عاام صانيوق النقاي .التنمية البشاريةفي المزيي من األموال للتعليم والصحة واالستثمار 

ة الماضاية الذى تم علاى مايار السانوات الثالثااالقتصايي هامة حققتها مصر خالل برنام  اإلصالح اقتصايية مؤشرات 
0والتضخمباإلضافة إلى تراجع البطالة اإلجمالي من النات  المحلى % 8أبرزها تراجع نسبة اليين العام إلى 

اليوم السابع

،باإلماراتالمنعقد«»TOTالمدربينتدريببرنامجمناألولىالدفعةتدريبمناالنتهاءتعلن«التخطيط»
تيريببرنام مناألولىاليفعةتيريبمناالنتهاءاإلياريواإلصالحوالمتابعةالتخطيطوزارةأعلنت

وتمثلالمصرية،الوزاراتمختلفمنمتيربا20لعييالمتحية،العربيةاإلماراتبيولةوالمنعقي««TOTالميربين

هالة.يصرحتاإلطارهذاوفي.«الخيماتلتطويراالستراتيجيةالتوجهات»فيالتيريبيالبرنام موضوع

بينراتيجيةاالستالشراكةإطارفيتنفيذهيتمالبرنام إناإلياري،واإلصالحوالمتابعةالتخطيطوزيرةالسعيي،

2018فبرايرفيالبليينبينالموقعالتعاونلبروتوكولووفقًاواإلماراتمصريولتي

المستشار خالي أعلن، مصرتطلق فعاليات األسبوع العالمي للمستثمر بمشاركة الرقابة المالية في " األيوسكو"

ى تطلقا  المنمماة أنشطة أسبوع المستثمر العالمي والذفي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن مشاركة الهيئة –النشار 

بعااي أن ،2019World Investor Weekللعااام الثالااى علااى التااوالي ( األيوسااكو)اليوليااة لهيئااات األوراق الماليااة 

ن أسابوع المساتثمر ويتضام. تعزياز ثقافاة المساتثمرين وحماايتهم فاي األعاوام الماضايةفي حققت المبايرة نتائ  إيجابية 

بليا بمجموعة متنوعاة 90أكثر من في األيوسكويقوم بها أعضاء منممة التي العييي من األنشطة 2019العالمي لعام 

0من األنشطة االتصالية لزياية الوعي ليى المستثمرين وتثقيفهم ماليا من أجل حمايتهم

كشف ،2018مليون دوالر خالل 49.3ارتفاع أصول شركات الصرافة المصرية إلى : صندوق النقد العربي

ليساجل 2018خاالل عاام % 14.6صنيوق النقي العرباي عان تراجاع عايي شاركات الصارافة العاملاة فاي مصار بنحاو 

، إن 2019الصاانيوق فااي تقريااره حااول االسااتقرار المااالي العربااي لعااام وأعلاان .شااركة 82شااركة مقاباال 70عااييها 

%.13.1مليون يوالر بنهاية العام الماضي، بنمو سنوي 49.3إجمالي أصول شركات الصرافة المصرية بلغت نحو 

اون البناا  يتعاا،المركزيي يتعززاون مززع صززندوق النقزد العربززي لتدشززين منصززة مواززدن للمزدفويات البينيززة العربيززة

ينياة باين الايول المركزي المصري ماع صانيوق النقاي العرباي لتيشاين منصاة عربياة موحاية لتنفياذ المايفوعات العربياة الب

، إن ذلا  يايتي ضامن محاور تطاوير 2019صنيوق النقي العربي في تقريره عن االساتقرار الماالي لعاام وصرح . العربية

.التحتية ليعم العالقات االقتصايية الخارجية مع اليول العربيةالبنية وتجهيز 
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الشروق

ة االساتثمار اليكتورة سحر نصر وزيرصرحت ، مصر تديو البنك الدولي وصندوق النقد لديم القارن األفريقية

يولي ، علااى هاااما مشاااركتها فااي االجتماعااات الساانوية للبناا  الااواشاانطنوالتعاااون الاايولي،  بالعاصاامة األمريكيااة 
فاي تحقيا  رؤياة مصار لمواجهاة تبااطؤ نماو االقتصااي العاالمي والتاوترات التجارياة تتمثالإن الايوليوصنيوق النقي 

ة لالسااتثمار مزيااي ماان التكاماال االقتصااايي، واالسااتمرار فااي طرياا  اإلصااالح لجعاال اقتصاااياتنا أكثاار تنافسااية وجاذبياا
الايولي نقاي وصانيوق الالايولي تايعو البنا  األفريقاي، فهاي وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر باعتبارها رئايس االتحااي 

ز األساساية لتحقيا  القاارة االفريقياة، باعتبارهماا الركاائفاي والتجارة البينياة اإلقليمي إلى زياية يعمها لتحقي  التكامل 
0القارةالنمو الشامل وخل  فرص العمل ياخل 

2019أكتوبر 18
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يعد"ريقياإلفالروسي"االقتصاديالمنتدىلجلساتالرئيسيةالموضوعاتأحد..وصناعيةاقتصاديةمناطقإنشاء

األسبوعهذانعقدسياقتصاديلمنتدىالرئيسيةالموضوعاتإحدىوإفريقياروسيابينللتعاونجديدةصيغعنالبحث

فإنقتصادياالللحدثالمنظمةالمؤسسةعنصدرلبيانووفقا.األسودالبحرعلىالمطلةالروسية،سوتشيمدينةفي

ناعيةالصالمنطقةغرارعلىاإلفريقيةالدولفياقتصاديةمناطقإنشاءإمكانيةعلىستركزالمنتدىاجتماعات

تشهدحديثةالاإلنتاجسالسلوأنخاصةللتعاون،جديدةأشكاالالمنتدىفيالمشاركونوسيناقش.مصرفيالروسية

.للوجستيةاالتكاليفتخفيضبهدفالنهائيينالمستهلكينأسواقمناالقترابعلىالمنتجونيعملحيثتغيرا،

2019أكتوبر 21

للطاقةالدوليةوكالةبالالتخصيبمنخفضاليورانيومبنكبدأالذريةللطاقةالدوليةبالوكالةاليورانيومبنكتشغيلبدء

المخصصةأةالمنشمقرإلىوصلتالتخصيبمنخفضيورانيومشحنةألولالوكالةتسلمبعدتشغيلهمرحلةالذرية

هيئةعاممديرقالو.األعضاءالدولإلىالنوويةالمفاعالتتشغيلوقودتوفيرلضمانكازاخستانفيللوكالةالتابعة

وقد.شغيلالتقيدالتخصيبمنخفضلليورانيومالدوليالبنكأصبحشحنةأولوصولمع"بالوكالةالذريةالطاقة

التخصيبمنخفضلليورانيومالوكالةبنكإنشاء2010ديسمبرفيالذريةللطاقةالدوليةالوكالةمحافظيمجلسقرر

التخصيب،منخفضاليورانيوممنطنًا90توفيرطريقعناألعضاء،الدولإلىالنوويالوقودتوريدآلليةكضمان

.النوويالوقودلتصنيعاألساسيالمكونيعدالذي

2019أكتوبر 22

2019أكتوبر 22

2019أكتوبر 21

يعال تبعاطؤ نزلت أسععار العنفط، الثالثعاء، معع اسعتمرار المخعاوف حالنفط يهبط وسط مخاوف من تباطؤ االقتصاد العالمي

ونزلعت .لصعينيةاالقتصاد العالمي، مما قد يضر بالطلب ليغطي على بعض بوادر التقدم في محادثعات التجعارة األميركيعة ا

07:04دوالر للبرميعل بحلعول السعاعة 58.86بالمئة إلى 0.2العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت عشرة سنتات أو

دوالر 53.19بالمئعة إلعى 0.2سعنتا معا يعوازي 12بتوقيت غرينتش، بينما نعزل خعام غعرب تكسعاس األميركعي الوسعيط 

.للبرميل

لبيعطاليةإيمحاولةأحدثجذبتيومأولفيدوالربملياريشراءطلباتتجذببالتضخمالمرتبطةاإليطاليةالسندات

هذهطرحيامأأولفيالمتعاملينجانبمنكبيرااهتمامامباشرةاألفرادللمستثمرينبالتضخممرتبطةخزانةسندات

التضخم،بمعدلعليهاالعائدسعرويرتبطسنوات8مدتهاتبلغالتيالسنداتفياالكتتابطلباتقيمةبلغت.السندات

لألنباءبلومبرجوكالةوأشارت.أيام3تستمرالتيالطرحأيامأولفي(دوالرمليار2,2)يورومليار1,962حوالي

4مدتهاالبالغةالسنداتطرحفياالكتتابأمثال4حواليتعادليوم،أولفيالسنداتهذهفياالكتتابقيمةأنإلى

سنداتباعتقدإيطالياوكانت.سياسيةفوضىبحالةتمرإيطالياكانتعندماسابقوقتفيطرحهاتموالتيسنوات

.2018مايوفييورومليار3,2بقيمةسنوات8مدتها
RT news

وقتفيتكبدهاخسائربعداألميركيالدوالرتعافى2018ينايرمنذشهريأداءأسوأنحويتجهلكنيتعافىالدوالر

أسوأوبصيتجهالدوالروكان.األوروبياالتحادمنبريطانياخروجبمفاوضاتتحيطالتيالشكوكتجددمعسابق

ريطانيابخروجحيالالتفاؤلمنمتقطعةموجاتبفعلواليورواإلسترلينيالجنيهصعودمع2018ينايرمنذلهشهر

دوالر1,2960إلىبالمئة0,03التعامالتأحدثفياإلسترلينيالجنيهانخفضاألميركية،العملةومقابل.التكتلمن

0,21اليورووتراجع.الشهرونصفأشهرخمسةفياألولىللمرةدوالر1,30مستوىسابقوقتفيتخطىأنبعد

وارتفع.البريطانيالخروجحيالالتفاؤلمنبدعمالشهرهذابالمئة2,26صعودهبعددوالر1,1148إلىبالمئة

.ين108,59إلىاليابانيةالعملةأمامبالمئة0,17الدوالر
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2019أكتوبر 22

انكمشماربألمانيااقتصادإناأللمانيالمركزيالبنكقال«النمومحرك»تباطؤضغطيواجهأوروبااقتصاداتأقوى

ً المحلياالقتصاديهددأصبحالصادراتفيتباطؤاوإن،(سبتمبر)أيلولحتىالثالثةاألشهرفي لـووفقا.أيضا

-ليديالتقنموهمحركتأثرمعالمنقضيالعامفيحاداتباطؤااليورومنطقةفياقتصادأكبرتباطأ"رويترز"

مشانكربماأللمانيااالقتصاديالناتج"شهريتقريرفيالمركزيالبنكوأضاف.عالميةتجارةبحرب-الصادرات

علىالمعتمدةالصناعاتتباطؤاستمرارهوهناالحاسمالعامل.2019منالثالثالربعفيطفيفنحوعلىمجددا

ً االقتصاد،قطاعاتسائرعلىبظاللهيلقيبدأالتباطؤأنالبنكوأوضح."التصدير منالرغمعلىيتوقعالأنهمضيفا

ً ركوداً ذلك ً اقتصاديا .صريحا
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النقديالسيولة المحلية وانعكاسها على اشباه النقود والمعروض 
يوليححو تريليححوم ينيحح  هححة نهايححة 3.9أوضححأ أحححدر تقريححر للبنححي المركحح ي المسححري  أم السححيولة المحليححة  بل حح  نحححو 

نمو كل مم    وقد انعكس  ال يادة هة %0.6بمعدل يني  مليار 21.3قدرها 2019  مسيلة  يادة خالل يوليو 2019

ويحات    %0.2مليحار ينيح  بمعحدل 1.6والمعروض النقحدي بقيمحة   %0.7مليار يني  بمعدل 20بمقدارأشباه النقود 

%.1.1يني   بمعدل مليار 25.6بمقدار نتيية لنمو الودائع غير اليارية بالعملة المحلية النقود ال يادة هة أشباه 

نمو ايمالة الودائع الحكومية وغير الحكومية
ة مسححر منخةضححة مقارنححة بححدول أخححر  عربيححهححة بحح م معححدو  توبيححو القححروض للودائححع المركحح ي  سححرم محححاهب البنححي 

البنححي   وقححد سححيل  وهقحححا  حححدر بيانححا  %150حتححى وسححل  لمسححتو  % 90مححموأينبيححة ارتةعحح  هيهححا النسححبة  ك ححر 

هححة % 46.4مقابححل نحححو   %45.7لتبلحح  شححهرا  ( 11)معححدل منححو نحححو أقححل 2019يوليححو المركحح ي المسححري بنهايححة 

الةائحدة أسحعار خةحض الححالة العحا    ومم اليدير بالوكر أم البني المرك ي خحالل 2019هة مايو% 47.4  2019يونيو

  2019خحالل سحبتمبر% 1  2019أغسحسس هحة % 1.5  2019عحا  هة الربع ا ول محم % 1بواقع % 3.5بنسبة 
.الوي سينعكس علة  يادة معدو  التوبيوا مر 

0.411 0.499 0.573 0.708 0.820 0.924 0.9251.106 1.266
1.522

2.210

2.634
2.940

2.960
1.517

1.765
2.095

2.918

3.454

3.864 3.885

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

ي 
ين
م 
يو
يل
تر

M1المعروض النقدي  اشباه النقود M2السيولة المحلية

سنوي

شهري

0.179 0.252 0.362 0.524 0.534 0.610 0.5841.255 1.488
1.761

2.518

3.036 3.397 3.415

1.434 1.740
2.123

3.042
3.570

4.007 3.999

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

ي 
ين
م 
يو
يل
تر

حكومية غير حكومية ايمالة الودائع 

سنوي

شهري


	عدد 67محلي.pdf (p.1)
	أخبار 67.pdf (p.2)
	رسوم بيانية_67.pdf (p.3)

