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أعلنتتوزارة  ز، 2020/2019 ااا ملياااج يهياات اااات ماجا  سليااة مااات الة لعةاااط ال ااها ة   ةااة 84.4

84.4د هازأنزخطةزةلتنميةزةلمستدةمةزتستهدفزتاجيهزةستثما ةوزكليتةز تةإلدة يزةلتخطيطزاةلمتابعةزاةإلصالحز

مشي  زإلىزأنزةلشط زةألعظمزمنزهذهزةالستثما ةوزياجهز،ز2020/2019مليا زجنيهزلقطاعزةلصناعةزخاللزعامز

زمت13الستكمالزةلمش اعزةلقاميزإلنشاءز زأعمتالزةلتطتاي زبكتل  نزمدينتةزُمجّمعًازصتناعيًازبالمااظظتاو،زاةستتكمالع

ْ َغمزللصناعاوعزةلُ ابعيكيةألثاثزبدمياط،زامنطقةز ةلبالستيكية،زباإلضاظةزإلىزللجلادزبمدينةزبد ،زاتاسيعزُمجّمعزمع

.آخ يماليينزمت زم بعزمنزةأل ةضيزةلصناعيةزةلُم ظّقة،زامش اعاوز10ط حعز

ال وج ة

ةزلالتاتادزتتد  زةللجنتةزةلتيسيستي،اتحاا األوجاق المالية يااج   ةاوا  ت ايياية الااا  التاجسا   امه اما 

،زإللتترةمزةلمصتت يزلتتقا ةمزةلماليتتة،زطتت حزعتتد زإجتت ةءةوزتصتتعيديةزبالتنستتيمزمتتعزةلهياتتةزةلعامتتةزلل  ابتتةزةلماليتتة

معدلزإنزةزمصاد زباللجناص اوز.زةلش كاوزةلعاملةزظيزةلمجال،زباالنضمامزلالتااد،زلتشكيلزأالزمجل زإدة  

يدةوززتصتتعةالنضتتمامزلالتاتتادزمتتنزجانتتازشتت كاوزةألا ةمزةلماليتتة،زمتتنخللز،زبمتتازيتتدظعزللتلكيتت زظتتيزإجتت ةءز

8كثت زمتنزلتطبيقهازعلىزةلش كاوزةلتيزلمزتنضمزاتىزةآلن،ز غمزمت ا زأةلماليةز،زاع ضهازعلىزهياةزةل  ابةز

.زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززشها زعلىزصدا زالااةزةالتااد

ألاتد،زص حزةلجهارزةلم كريزةلمص يزللتعباةزةلعامتةزاةإلاصتاء،زةم ج،  يا المياان التياجي يتجايع لي 

جهتارزةإلاصتاءزاأاضت ز.مليا زداال زظيزأغسط 3.51بالماةزإلىز25.8إنزعجرزةلميرةنزةلتجا يزت ةجعز

مليا زداال زظيزأغسط ،زظتيزاتينز1,97بالماةزعلىزأسا زسنايزإلىز3ظيزمص ،زأنزةلصاد ةوزةنخلضوز

". ايت ر"مليا زداال ،زاظمزمازذك وزاكالةز5,48بالماةزإلىز19ت ةجعوز يمةزةلاة دةوز

ثت ا زةلبتت الزاةلاريت زأكتدز،للةاقاة هما  هجساان الج ياة المااتع ليةإقليماي اوج م اج سمجساا : وايج ال تاجول

نيتةزةلتاتيتة،زةلمعدنية،زأنزةلارة  زنجاوزظيزةنجارزمش اعاوزكب ىزللتك ي زاةلبت اكيماايتاوزا ظتعزكلتاء زةلب

جزتيهيتلزةلكتاةد زلنقلزةلبت الزاةلغارزاتاقيمزأعلىزمعدلزلتاصيلزةلغارزللمنارل،زإضاظةزإلىزإطالمزتنليتذزبت ةم

بتتدءزةلشتتابةزاعناصتت زةإلدة  زةلاستتطىزللقيتتاد زاتعريتترزكلتتاء زعمليتتةزةتختتاذزةلقتت ة زا بتتطزةلمعلامتتاوزمتتنزختتالل

الزأنزطتا مزةلمتاأكتدز.للقطاعزاةلش كاوزةلتابعةزلهتازبالكياناوزةل ايسيةزERPب نامجزتخطيطزماة دزةلمؤسسةز

0ةلبت الدا زمص زكم كرزإ ليميزللطا ةزيمثلزأادزأهمزأ كانزةل ؤيةزةلمستقبليةزلارة  ز

أظهتت وزبيانتتاوزةلبنتت ز،لااي هول  ةاااي ل يااع اااهاا  حسوميااة  يااا قااجاج المجساااي% 0.5الفائااات تااه ف  

،زاذلت ز%0.5ت ةجعزةللااد زعليزعطاءزسندةوزةلخرةنةزبالجنيهزةلمص يزبنستبةزتقتت ازمتنز،زةالثنين،زةلم كري

ةلبنت زةلم كتريز،زبالنيابتةزعتنزابتاعز%.ز1أسعا زةللااتد زبنستبةزةلم كريزبخللزظيزأالزعطاءزبعدز  ة زةلبن ز

مليتا ز3.750مليانزجنيهزظقطزعلىزةل غمزمنزإعالنهزعنزطلازسندةوزبقيمةز696ارة  زةلمالية،زسندةوزبقيمةز

.جنيهزظيزبدةيةزةلعطاء
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قتازللصتلاةزاظ، م ج تفوا  جئااة ليهة األم  المتحات للايااا  اميتما ية والفعج  ان هلجيعياا لماات  اامين

اوز،زظقتتدزظتتاروزمصتت زب ااستتةزلجنتتةزةلسياستت”ظتتي زبتتا “ةل ستتميةزل ااستتةزمجلتت زةلتتار ةءزةلمصتت يزعلتتىز

،زللمت  زةلثالثتةزعلتىزةلتتاةليز2021–2020ةالجتماعيةزاةللق زظيزةألممزةلمتاد زعنز ا  زأظ يقيا،زلمد زعامينز

دالتةزأظ يقيتة،زشتملوزةلمنتاطمز50متنز زثتأكجاءزذل زبعدزةنتخاباوزشا  زظيهتاز.1979منذزإنشاءزةللجنةزعامز

؛زلتشتكيلزهياتةز”اشتمالزأظ يقيتا،زشت مزأظ يقيتا،زغت ازأظ يقيتا،زاستطزأظ يقيتا،زجنتاازأظ يقيت“:زةألظ يقيةزةلخم 

.يةزةلخم عنزةلمناطمزةألظ يقممثلينزازةلمكتا،زبمازيشملزةختيا زخمسةزمناصازل ااسةزةللجنةزاةلمق  ينز

2019نوفمبر 15



انصفسباعأظيمستاياتهاأدنىإلىةليابانيةةألسهمنرلو،وه فها وطليماتوىهقل هااليا انها  

 لربينمالي،م اصينيأم يكيتجا  ةتلامايالةلشكا تنامياسطةأل باحلجنيبيعبدءبعدةلخمي يام

كةةلش معةندماجماادثاويخالةليابانياهامشغلأنأنباءخلليةعلىهالدنجراردكا االينسهما

أدنىاهانقطة،23141.55إلىبالماة0.8ةلقياسينيكيةلمؤش ات ةجع.الينةلت ةسللتطبيمةلمشغلة

نقطة،1684.40إلىبالماة0.9نطا اةألاسعتابك ةلمؤش اهبط،2019ناظمب منةلخام منذمستاياته

.ةألسباعانصفأسباعظيمستاياتهأدنىأيضااها

جلةةآلةلعقادتع ضوإذةلخمي ،ةلنلط،أسعا ت ةجعو،ال ا م اوها اجتفاط فيليتجايعالهفة

كباتهااا ةلخسلكن ياسي،اإنتاجةلمتاد ةلاالياوظيةلنلطمخراناوة تلاعبلعللضغاطةألمي كية

ةآلجلةةلعقاداةنخلضو.ةلتا عاوعنيقلنلطيبلاال(أاب )للبت الةلمصد  ةلبلدةنمنظمةمنتا عاو

ةلخامهبطاينظيللب ميل،داال 62.28عندةلتسايةسع ليتاددبالماة0.14يعادلماأيسنتاو9لب نو

.للب ميلداال 56.77علىليغلمسنتا35ةلاسيطتكسا غ اةألمي كي

اساي هيوا  ج ية

ةلم كريلبن ةص ح،الت   اهتتاجلمهعحسيمةايااةتة يقليااتمجاجهييلنال يهيالمجسايال هك

ةلبن ص حا.تضخمةلةمتدةدلمنعبالاصاظةتتسمنقديةسياسةينتهجسيظلإنه(ةلصينيةلشعابن )ةلصيني

أسعا ظيكبي لبخلةلقيامسيباثإنهةلعاممنةلثالثةل بعخاللسياستهبشينةلسبويامنش هتق ي ظي

ظيأسا نقاطأ بعهبطةلم ج ةإل  ةلسع متاسطإناأضاف.ةإلصالااوخاللمنةلاقيقيةةللااد 

.%6.62إلىةلثالثةل بع

هموال الغا

ةلتمايلمعهدص ح،اليا ه اية حلولاومجتجيليون255 هاقيااياماتوىايتياوااليالميالاين

ماداال ،ت يليان255عنيريدم تلع ياسيمستاىعند2019ةختتامصاايتجهةلعالميةلدينإنةلدالي

أيضاةل  مايريد.شخصمليا 7.7تعددةهمةلبالغةلعالمسكانمنظ دلكلداال 500األلا32ناايعادل

ةلنصفظيداال ت يليان7.5 د هبا تلاعمدظاعااييتيللعالم،ةلسنايةال تصاديةلناتجأمثالثالثةعن

.ةلتباطؤعلىمؤش ةويُظه لمةلذيةلعاممنةألال

ألمانيةاديةة تصأاساطشكو،هلجيعياليامات ماجا ايااتهما س يجت وائقتجىهلماهيةاقت اايةهوااة

ةلتجا  لغ ظةةلتنليذيةلمدي اص ح.أظ يقياظيةالستثما ةورياد دانتاالكبي  عاةاماجادمن

أا ةطيةبي ا عاةامتاالماكثي ة"(أ.ا.د)ةأللمانيةةألنباءلاكالةتص يااوظي،ةأللمانية،اةلصناعة

علىصعُايأنهإلىاأشا ."أظ يقيانااةألالىةلخطا علىألمانيةش كاوإ دةمدانةألمنيةةلمساالأاةللساد

اظي.هالصلقاتةلتمايلاتاظي ةلمخاط هذهمثلإدة  ةلخصاصاجهعلىاةلمتاسطةةلصغي  ةلش كاو

."بديةةألةلل ص ا  "مج دمنأكث ألمانياظيةال تصاديةلقاساطبالنسبةأظ يقياأنذك ةلمقابل،

التجوق

ةلم كرين ةلب)ةالتااديةالاتياطيمجل ص ح،امقت االمهاقتةاأل ي ال ي ليييتميانو اولمباتج

ةألبيلوةلبيظيةجتمعاباالجي امةالاتياطيمجل ا اي ت ةمادانالدةل اي إنبيانظي(ةألم يكي

ينا شلم"باالإنةالاتياطيمجل اص ح."اةلتضخماةلتاظيفةال تصاديةلنما"لمنا شةةليامصباح

ةال تصاد،شينبةلاة د ةلمعلاماوعلىستعتمدةالاتياطيمجل   ة ةوإن اللكنه"ةلنقديةللسياسةتا عاته

."سياسياغي اماضاعيمتينتاليلإلىظقطةستنادة"سيتا  ةالاتياطياإن

امقت ااية
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