
االهرام

،  بهلر ييه « 2030التنا ييا اارار ييا ؤيير يييال ر  ييا الاا  ييا »تختييتم ارييهر تيه ؤيير ايي تار « التخطيي ط»
اإلداري، اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ممثلة في غادة لبيب، نائبب البوزيرة لالصبالح

بالمملكة العربيبة العبعودية والباي انع بد " 2030التنمية اإلدارية في ضوء رؤية المملكة "مشاركتها في مؤتمر 
بية لبيب، أن المؤتمر تناول في األعاس رؤية المملكة العروأكدت الجاريمارس 20حتى 18خالل الفترة من 

لب  فبي ضبوء برنبامل المالبشبري ، وتركيزهبا للبى اتعبتثمار فبي العنصبر 2030الععودية للتنميبة المعبتدامة 
عبت بل جيبد، لصبنالة مالالزمبة علمان لتنمية الموارد البشرية، بالتبار موظفي ال طاع العام يمتلكون الم ومات 

.واهتمامها بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية2030مشيرة إلى رؤية مصر 

أخبهر ال ام

رة عبحر البدكتوبحثبت ، االسيتماهرالع ي  تريج ا الاريراعهل الاريتر ا اة يهر  أرجنت نر ــ اتفهق اصري 

، إحيباء اللجنبة وزير الزرالة اترجنتينبياتشيبيرىميجيلنصر، وزيرة اتعتثمار والتعاون الدولي، مع لويس 

الدكتورة عحر بحثتكما.واترجنتينمجال التعاون اتقتصادي واتعتثماري والتجاري بين مصر في المشتركة 

تعببتثمارات ، رئببيس وكالببة تشببجيع اتعببتثمار والتجببارة ببباألرجنتين، زيببادة اتريبولببدينصببر، مببع خببوان بببابلو 

.البلدين لل يام بمشرولات مشتركةفىمصر، وتشجيع رجال األلمال في األرجنتينية 

هيئبة محمبد لمبران رئبيسصبرح  ، أبر لالرقهبا الاهل ا تصرر أال تقر ر ح اار عن التنا ا الاسترااا ؤر 

دامة تٌعبده  جهبة الرقابة المالية، إن الهيئة بحلبول التاعبع مبن أبريبل الم ببل عتصبدر أول ت ريبر لبن التنميبة المعبت

التببأمين حكوميببة فببي مصببر،  خببالل فعاليببات المائببدة المعببتديرة التببي عتعتضببيفها ال بباهرة ضببمن مبببادرة مببباد 

رها لمران أن المائدة المعتديرة التي عيحضوأكد . الهيئةبحعب بيان من ،"PSI"المعتدام التابعة لألمم المتحدة 

مصفوفة ويشار  فيها كافة أطراف صنالة التأمين المصرية، تهدف إلى وضع التنمية المعتدامة ضمن محددات

.الحيوياتخاا ال رارات اتعتثمارية لهاا ال طاع 

الجمعيبة العموميبة واف بت ، جن ي ا  يهر 1.5تااؤق ع   رؤا رأساهليه الايرخ  للي  « اي ؤ نهنس»عااا ا 

مليبون جنيبب  فببي 500م ابببل جنيبب  مليبار 1.5للبى زيببادة رأس المببال المبرخل ببب  إلببى « اي فينببانس»لشبركة 

150إن الشبركة ضبخت « اي فينبانس»إببراهيم عبرحان رئبيس مجلبس إدارة شبركة وصرح  . األوليةالرخصة 

ؤتمر خبالل مبأضباف .األقصبىمليون جني  اعتثمارات العام الماضبي للبى شبكل زيبادة لبرأس المبال ليبلب  الحبد 

رنببامل صببحفي ل دتبب  الشببركة اليببوم أن المواف ببة الحاليببة تتببيس للشببركة جبباب اعببتثمارات جديببدة عببواء ضببمن ب

.مباشرالطروحات الحكومية أو بشكل اعتثمار 

التنميببة مصبدر معببئول ببنب أللبن ، «التنا يا الصيي نر» تفييها  القتيرا  ا  يهر راالر ايين لبني  الار يةي ا

المركبزي إن مصرف  يتفاوض إلتاحة تمويالت ت ترب قيمتها من مليار دوتر لصبالس البنب  «CDB»الصيني 

فبي   وفرها مصرف  منبا ببدء لملبالتىالمصدر أن حجم التمويالت وأكد . العامالمصري آمالً اتنتهاء منها هاا 

المركبزي، والبباقي مليبار منهبا لصبالس البنب  2مليارات دوتر ت ريباً، مشيراً إلى توجيب  4مصر إلى اآلن بل  

.لصالس بنو  محلية

الاهل
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اصرااي
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األهرام 

لبم تمبض ،  هرياالقتصه   ا األجار برا ا حق ق ا لجن  ماهر ااصالح : خبرال..بعر ت   فهل الرئ س بتعر  يه 
ة األجور، حتى للحكومة بشأن المعاشات وإصالح منظومالعيعي توجيهات الرئيس لبدالفتاح للى ةقليلعالات 

التصبور بدأت وزارة المالية باتخاا إجراءات حثيثة وعريعة لوضبع تصبورات مبدئيبة لتعبديل األجبور ولبرض
وجبب  يعبيالعوكببان البرئيس لبببدالفتاح . تصبريحات الببدكتور محمبد معببيط وزيبر الماليبةبحعببب -البرئيسللبى 

بشبأن 201٩فبرايبر 21للبى الحكبم الصبادر مبن المحكمبة اإلداريبة العليبا بجلعبة اتعتشبكالالحكومة بعحب 
تنتهبي اللجنبة مبن ألمالهباللبى أن وج  بإصبالح منظومبة األجبور كما العالوات الخاصة ألصحاب المعاشات، 
.الم بليوليو 1خالل شهر من اآلن، ويبدأ التطبيق في 

2019مارس 23



جائزةعلىالحائزاالقتصاديىيرشهرا 18ًخاللاألمريكياالقتصادلركودقويةاحتماالت:نوبلعلىحائز

معدالتجانبإلىمعا ًاألسهموأسواقاإلسكانوسوقاالقتصادفيالطويلالتوسعأنشيللرروبرتنوبل

احتماالتلىعجديدةإشارةوفي.اقتصاديركودلحدوثتستعدالمتحدةالوالياتأنيعنيقدالمنخفضةالفائدة

يحلالتيالخزانةأذونوبينسنوات10آلجلالخزانةسنداتبينالعائدمنحنىفإناقتصادي،ركودحدوث

.2007عاممنذمستوىألدنىباألمستراجعقدكانأشهر3بعدسدادهاموعد

مباشر

سةمنافومؤشرالمتحدةاألمممنبياناتاستخدامخاللمنالعاليةالمهاراتذويالعمالجذبفيالدولأفضل

ويأتي.بهمواالحتفاظالعاليةالمهاراتذويالعمالجذبفياألفضلهيدول10أكبرفإنالعالمية،المواهب

،والنموذب،والجالتمكين،إلىتنقسمالفرعيةالتقييماتأنحينفيالعامالمؤشرعلىبناءً الدولترتيب

ثم.لعاليةاالمهاراتذويالعمالعلىوالحفاظالوصولفيدولتينأفضلوسنغافورةسويسراتعد.واالحتفاظ

.النرويجوأخيراوفنلنداوالدنماركفلوكسمبورجوأسترالياوالسويدوامريكاإنجلترا

دبيإلىمجددا ًالعالمفيواألعمالالمالمجتمعأنظاراتجهتدوالرمليارات3.1بـ«كريم»تشتري«أوبر»

شركةعلىالتشاركيالنقلفيالمتخصصةاألمريكية،«أوبر»شركةاستحواذعنرسميا ًاإلعالناقترابمع

فيواألكبرالثقيلالعيارمنصفقةفيدوالر،مليارات3.1إلىقيمتهاتصلبصفقةدبي،ومقّرها«كريم»

فيستأسالذي«كوم.سوق»موقععلى«أمازون»العالمياإللكترونيةالتجارةعمالقاستحواذبعدالمنطقة

دوالرمليار1.7ونقدا ،دوالرمليار1.4«أوبر»شركةستقدم.دوالرمليون580قيمتهاتقدربصفقةدبي

وفقللسهم،دوالرا 55ًيعادلبسعرأوبرشركةفيأسهمإلىالماليةالشهاداتوستتحول.للتحويلقابلةسندات

.منهنسخةعلىبلومبرغحصلتالذيالشروطبيان

قبالإتراجعمعالذهبارتفعاآلمنالمالذأصولعلىاإلقبالتزيدأمريكيركودمنمخاوفمعيرتفعالذهب
النموفيوتباطؤاألمريكيلالقتصادمحتملركودمنمخاوفبفعلالمخاطرعاليةاألصولعلىالمستثمرين
تالمعامالفيالذهبسعركان.والسنداتالينجانبإلىاألصفرالمعدنعلىاإلقباليزيدمماالعالمي،
بالمئة0.3اآلجلةاألمريكيةالذهبعقودزادتبينمالألوقية،دوالر1315.98عندبالمئة0.2مرتفعاالفورية
0.3الفضةوزادت.لألوقيةدوالرا1562إلىبالمئة0.1البالديومتراجع.لألوقيةدوالر1315.70إلى
.لألوقيةدوالر847.99إلىبالمئة0.5البالتينارتفعكمادوالر،15.46إلىبالمئة

أرابًفاينانس

للمديراألولالنائبلقاالعالميلالستقرارخطرأكبرتشكلالصينيةاالمريكيةالتجاريةالحرب:النقدصندوق
االستقرارلىعخطرأكبرتشكلوالصينالمتحدةالوالياتبينالتجاريةالحربإنالدولي،النقدلصندوقالعام

فيليالكاالقتصادصعيدعلىالصدماتمعللتعاملضروريالمالياالستقرارإرساءأنمضيفاالعالمي،
بملياراتعبضائتدفقعلىأشهر،ثمانيةحواليقبلبدأتوالتيالدائرة،التجاريةالحربأثرتلقدو.أوروبا

.البلدينبينالدوالرات

أموالًالغد

2019مارس28ًالخميسً(39ً)عددً

2019مارس26ً

2019مارس 25

2019مارس 25

2019مارس23ً

2019مارس 22

البيانًاالقتصادي

فييًالمئيةًمواصيلةًالتراجيع2ًهبطتًأسعارًالنفطًحوالي2019ًالنفطًيواصلًالتراجعًمنًأعلىًمستوياتهًفيً

نًوبياناتًقاتمةًتقدمًفيًمحادثاتًالتجارةًبينًالوالياتًالمتحدةًوالصيغيابًبسببًمنًأعلىًمستوياتهاًهذاًالعامً

لميًوالطلبًمنًألمانياًوالوالياتًالمتحدةًبشأنًنشاطًالمصانعًأشعلتًمجدداًمخاوفًمنًتباطؤًفيًاالقتصادًالعا

فييًالمئية،ًلتبلينًعنيدًالتسيوية1.22ًسنتا،ًأو83ًوانخفضتًعقودًخامًالقياسًالعالميًمزيجًبرنتً.ًعلىًالخام

وهبطييتًعقييودًخييامًالقييياسً.ًفيييًالمئيية0.2دوالرًللبرميييل،ًمنهيييةًاألسييبواًعلييىًانخفييا ًبحييوالي67.03ً

.دوالرًللبرميل59.04فيًالمئة،ًلتسجلًعندًالتسوية1.6ًسنتا،ًأو94ًاألميركيًغربًتكساسًالوسيطً

2019مارس 22نيوزسكاى

مباشر



2019مارس 28الخميس ( 39)عدد 

األساسفترةتسميياالولزمنيتين،فترتينبينالضروريةوالخدماتللسلعاألسعارمستوياتيقيسنسبيمقياسهوالمستهلكينألسعارالعامالقياسيالرقم

مصدر4337وللحضرمصدر10085منالجهوريةمستويعلي)السلعأسعارمتوسطبقسمةويحسبالمقارنة،فترةتسميوالثانية(100=2010يناير)

.سلعيةومجموعةسلعةلكلالوزنفيمضروبااالساسفترةفيأسعارهامتوسطعليالمقارنةفترةفي(للريف

صاءواالحالعامةللتعبئةالمركزيالجهازبيانات:المصدر
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(اجمالي الجمهورية)الرقم القياسي السعار المستهلكين  %نسبة التغير عن نفس الشهر في العام السابق

لكينالمستهألسعارالقياسيالرقم

(الجمهوريةاجمالي)

بلغغغغغق الغغغغغرقم العغغغغغام القياسغغغغغي ألسغغغغغعار 

2019المسغغغغغغتهلكين لشغغغغغغهر فبرايغغغغغغر 

وحغغغغغدة 304.2إلجمغغغغغالي الجمهوريغغغغغة 

عغن % 1.8مسجال بذلك ارتفاعغا قغدر  

عغغغغغن % 13.9، 2019شغغغغغهر ينغغغغغاير 

2018شهر فبراير 
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متوسط اسعار بعض السلع الغذائية

بلطي-متوسط سعر بيع األسماك الطازجة والمجمدة طماطم-متوسط سعر بيع الخضروات والفواكه 
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متوسط اسعار بعض مواد البناء

متوسط سعر بيع شيكارة االسمنت البورتالندي العادي بالجنيه متوسط سعر بيع طن حديد التسليح المبروم بااللف جنيه متوسط سعر بيع المتر المكعب خشب بياض  بااللف جنيه
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