
المصري اليوم

ت الدكتورة عقد؛ مصر مستمرة في برنامج اإلصالح االقتصادي وتتطلع للعمل مع البنك الدولي: «االستثمار»

الححدول، ك لح  اللصححكححوص راص الخلحح  ز لححاتلرا علحر ال  ححد و الحدول،ز سحرر صرححرز وة حرة امسححتالتر والت ححتو  

الوة رة أ  لرر لستلرة ف، وأكدت ز 2020ولاسسة التلو ل الدول ةز رول تقر ر للترسة أصشطة األعلتل 

لراكحة فح، تقر حر للترسحة 6وترس   لصتخ امستالترز لش رة إلى أ  تقدم لرر امقترتدي لرصتلج اإلرالح 

  لي لحل لح  تتطيحاللسحتقلي، لرر ف، التقر ر أ  واألعلتل جتء ل د عدة إرالرتت اقترتد ة قتلت لهت لررز 

.2019ل  أجل إدراج كتفة اإلرالرتت الت، قتلت لهت لرر ل د إلر ل الدول، اللصك 

المصري اليوم

ي حتم تلكصحت لرحرز ل،«المسراممي حماير  حقروص صر ار »استمرار تقدم ترتيب مصرر بمشررر .. للعام الرابع

لركحةا 15لق ةنحت « رلت ة رقحو  رحرتر اللسحتنل  »الرال  عيى التوال،ز ل  إرراة تقدم ليروظ ف، لاشر 

ت، ز ونو اعيى ترص ف تررل عي ه لرر ل   كتفة اللاشرات ال57ف، الترت ب لهذا ال تمز وارتاللهت ليلركة 

ة لهحدف ت ة حة صت جة ليقرارات الت، ردرت ع  لجي  إدارة ن ئحة الرقتلحة اللتل حالدول،ز تدخل ف، تق  م اللصك 

0اللستنل  رلت ة رقو  ررتر 

200تراج حت أسح تر الرد حد لصرحو، أكتروبرأسعار الحديرد مرع اناضا ره مالميرا ارالل فىجنيه تراجعا 800

جص حه 800التراجح  لصحذ لدا حة شحهر أكتحولر إلحى صرحو إجلحتل، ل رحل ز اللتضح ةجص ه ليط  خالل األ تم القي ية 

اللتض،ز ألف جص ه خالل شهر سلتللر 11و10300جص هز لقتلل 10200و9500ليط ز ل تراوح الط  ل   

أكتولرز لرسب ف، دومرا 30ــ 20لصرو ال تلل، لسلب اصخ تض أس تر لدخالت اإلصتتج ل  الختلتت واللي ت 

0الرصتعتتالتتل ة مترتد ز الل دص ةلررفة الرصتعتت التص  ذي اللد ر ز رص ،لرلد 

ارت  حت رحتدرات لرحر   حر اللترول حة ،ارررر9مليرار دوالر ارالل 19.2الصادرات غير البترولي  تحقر  

لي تر 18.708لي تر دومر ف، لقتلل 19.201لتسجل % 3شهور األولى ل  ال تم الجتري لصسلة 9خالل الـ 

ر التجترة ذلك ف، أردث تقر ر تيقته اللهصد  علرو صرتر وة جتء . اللتض،دومر خالل ص   ال ترة ل  ال تم 

.والرصتعة رول لاشرات اداء التجترة الخترج ة   ر اللترول ة

ك حل توقح  اللهصحد  إ هحتب صرحرز و،االنتراء م  دراسات تدري  العمل  الرقمير  العرام المقبرل: « المركزي»

الخترحة اللرتفظ اللستعد لقطتع صظحم الحدف  والتكصولوج حة اللتل حة لحـ اللصحك اللركحةي ز امصتهحتء لح  الدراسحتت

. لش را إلى استلرار ال لل عي هت لشحكل ج حد رتحى ا  ز اللقلللتدش   أول علية رقل ة فى لرر خالل ال تم 

0الدراستتلالصتهتء ل  نذه -فضل عدم الكشف عصهت– ت تو  ل  لاسستت دول ة « اللركةي»إ  وأضتف 
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رححررت وة ححرة ، صررنام  24المنطقرر  الصررنامي  الروسرري  المسررترد  تطالقرررا ست ررم : وزيرررة التاطرريط

ر قحح، التخطحح ط واللتتل ححة واإلرححالح اإلداريز إ  اللصتقشححتت التحح، تلححت عيححى نححتلد اللصتححد  امقترححتدي األف

ه ل  اللرتدر الت، إلى تقدم روس ت ف، ال يوم والتكصولوج ت ولت تلتيكز لش رة القضت تالروس، تلصت ال د د ل  

  لحدأت أ  لرحر لحد هت لرصحتلج إرحالح اقترحتدي قحوالحوة رةوتتل حت .األفر ق حة لك  تقد لهت لدعم الحدول 

ز مفتحة إلحى اللصطقحة الرحصتع ة لقصحتة السحو   والتح، لح  %5.6صتتئجه اإل جتل ة تتجيى ر حث ليحم ل حدل الصلحو 

0رراللستهدف إطال  اللصطقة الرصتع ة الروس ة لهت ر ث تشترك ال د د ل  الشركتت لرصتعتهت ف، ل
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حالةفيدخلتالمدينةإنكونغهونغماليةوزيرقال"اقتصاديركود"فيكونغهونغ..االحتجاجاتمنأشهربعد

ومنالتراجع،علىعالماتأيتظهرالالتيللحكومة،المناهضةاالحتجاجاتمنأشهرخمسةمنأكثربعدركود،

أنضيفام،"شاملةاقتصادنالهايتعرضالتيالضربة":وقال.العامهذاسنويااقتصاديانمواتحققأنالمرجحغير

التعريفوهوماش،االنكمنمتتاليينربعينسيُظهرالخميسيومالثالثللربعاإلجماليالمحليللناتجاألوليالتقدير

اقتصاديموبناالحتجاجاتقبلالحكومةتوقعاتتحقيق"للغايةالصعبمن"سيكونإنهقائالوأردف.للركودالفني

.المئةفي1إلى0منيتراوحسنوي
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قفزةسجلنأبعدتقريبا،يُذكرتغييردونمنالذهباستقر،األميركيةالفائدةعلىاألسواقوأنظار..مستقرالذهب

المعامالتفيالذهبسعراستقرغرينتش،بتوقيت05:37الساعةوبحلول.السابقةالجلسةفيبالمئةواحدبنحو

إلىبالمئة0,1اآلجلةاألميركيةالعقودفياألصفرالمعدنوارتفع.(األونصة)لألوقيةدوالر1504,42عندالفورية

توقعمعأكتوبر،30و29يومياالتحادياالحتياطيمجلسيجتمعأنالمقررومن.لألوقيةدوالر1506,70

األميركيالمركزيوخفض.أساسنقطة25بمقدارالفائدةأسعاريخفضبأنبالمئة90,4نسبتهالحتمالمتعاملين

.العامهذامرتينالفائدةأسعاربالفعل
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دونأتأياألفابجااتتأأربااح،في الربع الثالثت يألفابالباذخ على التسويق وإبتكار األجهزة يهبط بأرباح " جوجل"إنفاق 

وحققااتأ.جهاازةتقااديراتأالمحللااينأللربااعأالثالااثأماانأالعااامأمتااأثرةأبدنفاااوأباااذ ألوحاادتهاأجوجاالأعلااىأالتسااويقأوإبتكااارأاأل

ساابتمبرأماانأ30دوالرأللسااهمأفاايأاألشااهرأالثالثااةأالمنتهيااةأ10.12مليااارأدوالرأبماااأيعااادلأ7.07الشااركةأربحاااأصااافياأ

.مليارأدوالر40.5فيأالمائةأإلىأ20وقفزتأاإليراداتأ.أدوالرأللسهمأقبلأعام13.06مليارأدوالرأأوأ9.19

التجارةوولئمساقتربأنبعدالجمعة،الدوالر،صعد،بالدوالريصعدالصينياألميركيالتجارةاتفاقفيالتقدم

مكتبرذكحسبماتجارة،الالتفاواألولىالمرحلةمنأجزاتعلىاألخيرةاللمساتوضعمنوالصينيوناألميركيون

صعدتكما،97,826إلىالظهربعدبمعامالتالمئةفي0,20الدوالرمؤشروارتفع.األميركيالتجاريالممثل

ىإلليصلاإلسترلينيالجنيهمقابلالمئةفي0,19ودوالر،1,108إلىالمئةفي0,21اليوروأماماألميركيةالعملة

.دوالر1,283

RT news

ضواحيفيضخممعملبناتعنProton-PMشركةأعلنت،الفضاءصواريخلمحركاتضخمامصنعاتبنيروسيا

المعملإن":الروسية"كوسموسروس"مؤسسوقال.RD-191محركاتإلنتاجمخصصالروسيةبيرممدينة

كيةاألمريبالمعاملقارناهماإذاكبيررقموهذاسنويا،الفضاتلصواريخمخصصامحركا50إنتاجعلىقادرالجديد

قنياتالتتصنيععلىوالقدرةاإلنتاجحيثمننوعهمناألولسيكونالمعملهذا.المثالسبيلعلىاألوروبيةأو

."2023عامحتىتوسيعهوسيتمالفضات،صواريخلمحركاتالمخصصةالمعقدة
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والهندينوالصروسياتوصلت،عنها"سويفت"قطعاحتماللمواجهةاحتياطيةإجراءاتتتخذوالهندوالصينروسيا

عالميةشبكةوهي،"سويفت"انقطاعحالفيالبينيةالتجاريةالحساباتلتسويةطريقةإلى،"بريكس"تكتلفياألعضات

سابقةوبعد.بعضهابالثالثةالبلدانفيالدفعأنظمةربطحولالفكرةوتتمحور.المؤسساتبيناآلمنةالماليةلالتصاالت

فيالدولمنيدالعدبدأتطهران،علىالمفروضةاألمريكيةالعقوباتبسبب"سويفت"نظامعناإليرانيةالبنوكفصل

صادياالقتاالتحادفياألعضاتالدولتعملكذلك.األوروبياالتحادذلكفيبمااحتياطية،دفعقنواتتأسيس

ربطىعلالروسيالمركزيالبنكمعوروسياوبيالروسوقرغيزستانوكازاخستانأرمينيايضمالذياألوراسي،

.الروسيالمصرفيبالنظامالمالية،حواالتهامنظومات

RT news



2019أكتوبر 31الخميس ( 68)عدد 

صافي االحتياطيات الدولية 
مليار دوالر أمريكي في نهاية أغسطس 44.969أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي االحتياطيات الدولية إلى 

مليون دوالر بمعدل زيادة 617، محققا زيادة تقدر بنحو 2019مليار دوالر بنهاية يونيو 44.352، مقابل نحو 2019

، وتزيطد احتياطيطات مصطر ابينبيطة بمطكل مططرد منطال نحطو تطالو سطنوات، ولط  2019خالل يوليو وأغسططس% 1.4بلغ 
. مهور واردات سلعية8.0ويغطى االحتياطي ابينبي نحو ، 2016وأكتوبر 2016تترايع إال مرتين فقط في يوليو 

التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء من البنوك 
( روضالقط)كمف أحدو تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن انخفاض أرصدة التسهيالت االئتمانيطة الممنوحطة 

تريليطون ينيط، فطي نهايطة 1.819، لتبلطغ 2019خطالل مطهر يوليطو % 0.8مليار ينيط،، بمعطدل 35.2من البنوك بنحو 

، تطاله %33.2وأوضح التقرير تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيالت االئتمانية باستحوااله على ، 2019يوليو 

، أمططا بططاقي القطاعططات غيططر %1.6والزراعططة بنحططو % 10.9تطط  قطططاع التيططارة بنحططو % 26.8قطططاع الخططدمات بنحططو 
%.27.5فقد استحوالت على ( ماملة القطاع العائلي)الموزعة 
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عدد مهور الواردات السلعية التي يغطيها اإلحتياطي صافي االحتياطيات الدولية
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للحكومة لغير الحكومة ايمالي ارصدة التسهيالت االئتمانية
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