
المــال 

أكد  ربيىة للىدول العالرقمى والتحول اإلدارىمستعدون لنقل التجربة المصرية في اإلصالح : رئيس الوزراء 

الح اإل اري رئيس الوزراء أهمية االجتماع السنوي للمنظمة العربية للتنمية اإل ارية، لما بات يمثله ملف اإلص

لمنظمدة من أهمية متزاي ة من أجل تحقيق التنمية االقتصدا ية ، أكد  رئديس الدوزراء أهميدة االجتمداع السدنوي ل

تنميددة العربيددة للتنميددة اإل اريددة، لمددا بددات يمثلدده ملددف اإلصددالح اإل اري مددن أهميددة متزايدد ة مددن أجددل تحقيددق ال

.االقتصا ية

المــال

وزارة التخطيط تشارك في حوار حول التشغيل في دول شمال أفريقيا بالمغرب

فىغيل الذي نظمته اللجنة االقتصا ية ألفريقيا التابعة لألمم المتح ة حول التشفىمتابعة خطة التنمية المست امة 

، مساع  حلمىجميل. ، ممثالا عنها اإل ارى ول شمال أفريقيا ، شاركت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح 

ريقيا الحوار رفيع المستوى الذي نظمته اللجنة االقتصا ية ألففىالوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المست امة 

. ول شمال أفريقيا، والذى عق  بم ينة الرباط المغربفىالتابعة لألمم المتح ة حول التشغيل 

الكروت مجانًا.. تسدد مستحقات الحكومة إلكترونيًا بدًءا من يوم األربعاء؟إزاى

المدالىمجال الشمول فى، أهم الخطوات 2019مايو 1تب أ الحكومة المصرية، يوم األربعاء المقبل، الموافق 

ل المسدتحقات ، بتطبيق منظومة تحصيالرسمىالمالى، وزيا ة المتعاملين مع القطاع اإللكترونىو عم التحول 

.اكيفية س ا  تلك المستحقات إلكترونيا " اليوم السابع"ويرص  .. المالية الحكومية إلكترونياا

ا من أول مايو - .يوم األربعاء المقبلأى، 2019ب اية تطبيق القرار اعتبارا

الوقود شراكة لتعزيز سلسلة امداد مشروع  IFCتبحث مع ” وزارة الصناعة

ا مع أن الوزارة تبحث حكشف المهن س عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بصناعة االسمنت ، البديل  اليا

سمنت شراكة لتعزيز سلسلة االم ا  الخاصة بالوقو  الب يل بصناعة االمشروع "“IFCمؤسسة التمويل ال ولية 

فيددذ وتنميددة فددم مصددر مددع التركيددز علددى الوقددو  المسددتخل  مددن النفايددات، بهدد ف خلددق بيئددة سددوقية أف ددل لتن

.المخلفات مشروعات الطاقة الب يلة كجزء من منظومة إ ارة 

أموال الغد

2019ابريل 25

2019مايو 2الخميس( 44)عدد 

اليوم السابع

2019ابريل 27

2019ابريل 28

2019ابريل 29اليوم السابع 

2019ابريل 30

اليوم السابع

تحديد أولويات اإلنفاق العامف مبادرة جديدة إلشراك المواطنين : المالية
بر تطبيق مب أ السياسة المالية لل ولة، عفىأعلنت وزارة المالية، عن مبا رة ج ي ة لتعميق المشاركة المجتمعية 

ظدات المحاففدىالموازنة التشاركية، وذلك من خالل تنظديم ور  عمدل يشدارك بهدا قيدا ات الدوزارات المعنيدة 
.المختلفة، لعرض ومناقشة برامج الموازنة العامة لل ولة مع المواطنين وأجهزة المحليات

2019ابريل 26

ابدة العامدة ، رئديس النقحم ىك  عما  أفرص كبيرة لنمو شركات القابضة لألدوية ، : النقابة العامة للكيماويات

والتدىعدام تواجه شركات األ وية التابعة لوزارة قطاع االعمال الالتىللكيماويات، أن هناك الع ي  من التح يات 

.تتطلب هيكلة شاملة للشركات بما ي من انطالقها

كات ، انه نظرا ألهمية هذا القطاع فالب  مدن تدوفير راس مدال عامدل للشدر"اليوم السابع"لـحم ىوأ اف عما  

شدركة علدى أىلكدى تحصدل % 27التابعة للقاب ة لأل وية لع م تكبيلها بالمد يونيات، الفتدا أن الفوائد  تصدل لدـ 

.تمويالت بنكية، مما يمثل أزمة كبيرة تحول  ون انطالقها



،ا%11هبطت الليرت االلك ةرتكارةمت ا ت ا%20والبيزو األرجنتيني  % 11الدوالر القوي يهوي بالليرة التركية 

ر اماللدوال ا نذابدلركاللعاماحكىالآل ،اوولصلا ؤش اع تت الألوتول ا%ا20وهوىاللبرزوالأل جنكرنياحولليا

خكتاماكعتا ت اللرتوماللخ ترخ،الختا خاجيوتكاعيتىاللكتولليفتىلالنخفاضا MSCIللناشئكاللذياكصد ها ؤووكا

 قابلاويكا2017شهو ،ابرن ااقفزاللدوال اإلىارعيىا وكوىا نذارونروا3لرهوياإلىاردنىا وكوىا نذارةم ا  ا

.لل ئرورك  اللع ت ا

المال

وط كوفىعال را الألوللل  ةزونغافو الحكي عالميًّا165ومصر..اإلنترنتخدماتفىاألسرعسنغافورة

.165لل  ةزفى ص جاء .مالما ا وناةووجاء ةونج،هونجكيكهالأل ضيلإلنك ن خد ا و عك

 رةاور للوابع،لل  ةزفىللووردوجاء .للجنوبركةو رادولكرعقبهالل لبع،لل  ةز و انراوحصد 

 نهاع بركدولعيىبذلك كقد ك،29لل  ةزإو لئرلولحكي .للكاوعلل  ةزفىووورو لللما  ،بال  ةز

.41لل  ةزفىلإل ا ل و،36لل  ةزفىجاء وللكىقط ،

للكيابركللضبإ للدوليللنقدصندو قالاألوسطالشرقالقتصاداتتوقعاتهأحدثعنيكشفالدول النقد

 صد ييىعللضغوط   زردل ارف ضا للعال ركلالقكصادركلألوضاعوضعفللنفطروعا كوقعا كةكنف

القكصادركلكوقعاكهفيللصندو وقال.للوظائفخيقوكعزرزلإلصتحا لكع رقلألووطللش  فيللنفط

2014يفللخامروعا لنهرا بعدولقكصادرك الركإصتحا فيش ع لل نطقكدول  للةمر إ لإلقير رك

.للعامهذلا اضعرفللن وإج اليرظلر لل كوقعو    كفعككظلللبطالكلة للن و،ورعا ب الركهارض للذي

لط رقلفيلأل  رةيللدوال رور أداء  األسوأتركياوعملة..أبريلخاللعالميا  مكاسبهيواصلالدوالر
للو قكردلءورأكي.2018فيلل حققك  رقلبوكر اةان وإ للحاليللعامختللل ةاوبلحصدللصحرح
بشةلصاديلالقكوللقيقللفرد لليلهجككغرر جانبإلىللخط الألصولروول بشأ كطو ل ووطللخض لء

لأل  رةركلع يكلوكةافح.للمالمكلي  اللعال يلالقكصاديللن وكقدر ل للدوليللنقدصندو خفضحرثعام،
رب رلشه فيفقط%0.2لر بح،لل نقضيللعامفيوجيكهاللكيللقوركلل ةاوبوكر ا ولصيكرجل  

.للجا ي

مباشر

 عوعروبفي وكوىردنىإلىلأل بعاءللذهبروعا ك لجع الدوالرتعاف معمستوىألدنىيهبطالذهب
لل عد  ضكعو عللعام،هذلليفائدالخفضللكوقعا لالكحاديلالحكراطي جيخقيصر بعدللدوال كعافي
فيلذهبلوع ولنخفض.قويلقكصادين وإلىلأل ر ةيلل  ةزيللبنككي رح  لضغوطررضاللنفرخ

ردنىعندهبطر بعدللكدلولجيوكنهاركفيلألوقركدوال 1276.36إلىبال ئك0.6للفو ركلل عا ت 
.رب رل  وللعش ر لل لبع نذ وكوىردنىوهودوال 1272.74إلىللجيوكفيله وكوى

نيوزسكاى

2019مايو 3الخميس ( 44)عدد 

2019مايو2

2019مايو1

2019أبريل 29

2019أبريل 27

2019أبريل  26

مباشر

ياكتدهو اردلءاةتا اللوتببالل ئروتيافتلالقكصتادرككحوت اللبرانتا اعالميا  أسباب وراء قفزة الدوالر األمريك  3

لكا ت اللدوال افيانهاركاللعامالل اضياهوالإلغت اللحةو يابوببارز كابناءاللجدل اللحدودياو ااك كباعيىاذ

 اضتيان ت افتياللشته اللللفرتد لليلنحوتا اللتذع ا ت اوراوتكا.اكوقعا ابكباطؤاحادالتقكصاداقدارصتلالي ةتود

قت ل ا خاوفالل وكم  ر اكجتاهابنتكالالحكرتاطياللفرتد للياعقتبالجك اعتهالألخرت اوللتذيارعيت اك لجعتهاعت اري

وإ اةانتت للتدوال كتدهو اروضتاعالالقكصتادرا الألختت ىارتدعما.ارختصازرتاداا عتدلاللفائتتداافتياللعتاماللجتتا ي

 ت اللتذيالألوضاعاككحو ادلخلاللوالرا الل كحداافإ اعدماللرقر االرزللارورط اعيىالألجولءادلختلارو وبتا،الأل

.رضغطاعيىاع يكياللرو واولإلوك لرنياوردعما  ةزاللدوال الأل  رةيافيالل قابل

2019أبريل 25مباشر

المال
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الشهريالنموومعدلالسكانتعداد
ألا  نسامة 500بزيااد  تجااوز  ، 2019أبريل 11نسمة في مليون 98.5عدد سكان مصر بالداخل، ليسجل ارتفع 

.2018ديسمبر 11في مليون نسمة 98أشهر فقط، حيث كان  الساعة السكانية قد سجل  4خالل 

ة السااكان المساتقبلية إلجمااالي الجمهوريااواإلحصااا ، دراساة عاان اساقاطا  للتعبئاة العامااة المركاازي الجهااز كماا أعااد 

أنا  مان المتوقاع أن نتاائج تلاا الدراساة أبارز ، وجاا   2017على النتائج النهائية لتعداد معتمداً ( 2052–2017)

.2052مليون نسمة عام 153.7ونحو 2030مليون نسمة عام 119.8لنحو يصل عدد السكان 

البطالةمعدل
منالفتر "2018عاممنالرابعالربعخاللالبطالةمعدلتراجعواإلحصا ،العامةللتعبئةالمركزيالجهازأعلن

في،%1.1نحوبانخفاضمباشر ،علي السابقالربعخالل%10مقابل،%8.9مسجالً ،"2018ديسمبر:أكتوبر

.%11.3خالل البطالةمعدلسجلوالذى2017عاممنل المماثلبالربعمقارنة%2.4بنسبةتراجعحين
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%معدل البطالة  قو  العمل  المشتغلون

%سنويسنويربع
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