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،والدوليةبسبب التغيرات المحلية 2030استراتيجية تحديث :التخطيط

  مخرجةات جساةات اصاةرندري"ورشة  ممةل لعةر  ، اصداريوزارة التخطيط والمتابعة  واصالة   نظمت 

بالتعةاو  مةم مرتبة  اصاةرندري  " 2050مالر بحسول مام في الحواري  الاتشراف ماتقبل التنمي  الماتدام  

ت الحةوار إطةار فعاليةافةي وذلة  القةومي، مالر بمقةر معدةد التخطةيط في ومرتب الممثل المقيم لألمم المتحدة 

.2030رؤي  مالر : حول تحديث ااتراتيجي  التنمي  الماتدام المجتمعي 

اليوم السابع 

،توافق على صرف عالوة خاصة للعاملين بالدولةبالنوابالعاملة القوى 

وريةة  لجنةة  القةةوع العامسةة  بمجسةة، النةةواب، اشحةةد، مسةةب مشةةرود أةةانو  بتقريةةر حةةد  دنةةب لسعةة وة الدوافقةةت 

فئ  مالي  رير وتقالمدني لسمخاطبي  بقانو  الخدم  المدني ، ومنح م وة خاال  لغير المخاطبي  بقانو  الخدم  

هةو    الدةدف مة  هةذل العة وة، الحرةوميفي المذررة اصيضةاحي  لسقةانو  وجاء ،بالدول مقطوم  لسعامسي  

اب الدخول و   الحروم  انحازت شالح،بالدول تحقيق مبد  المااواة والعدال  بي  العامسي  بالجدات اصداري  

ً جنيداً 75بوضم حد  دني لفئ  الع وتي  بقيم  ، الضعيف  ئ  مالي  رما تضم  القانو  حافزاً شدرياً بف، شدريا

0جنيداً شدريا، لتحاي  دخول الموظفي  والعامسي  بالدول  150مقطوم  بقيم  

، 2020إصدار وثائق الصندوق الخيري للتعليم في ": االستثمار القومي"رئيس 

اةةتثمار التنفيةةذي لبنةة  االاةةتثمار القةةومي، إ  الغةةر  مةة  إنشةةاء الةةندو  االالرئي، منتالةةرمحمةةود الةةر  

اةوف ينطسةق المشةرود 2020القومي الخيري لستعسيم هو تبني رؤي  تةند  بةالتعسيم فةي مالةر، و نة  خة ل 

رة إنشةةاء منتالةةر إ  فرةةو ضةةاف .االثنةةي واتالةدر الوثةةائق الخاالةة  بةة ، بحاةةب بيةةا  مةة  وزارة التخطةةيط 

شتم ت ، بدايً  مة  الندو  خيري لستعسيم تقوم مسب طر  وثائق ااتثمار يتم الرف العائد مندا مسب التعسيم بم

.عمسي  التعسيمي تطوير المحتوع التعسيمي نفا  ثم المعسمي  والمنشآت واشجدزة والمعدات التي تاتخدم في ال

،19-2018ناتج محلى إجمالي من 1.7%الحكومة تخفض دعم الوقود لـ 

النةةاتا المحسةةب مةة  % 1.7المةةالي الجةةاري الحرومةة  الوالةةول بةةدمم المةةواد البتروليةة  بندايةة  العةةام تعتةةزم 

. 2018-2017مام خ ل % 2.7بـمقارن  ، جني تريسيو  5.6لسدول  المتوأم بنحو اصجمالي 

و  الاةةفةةي    الدولةة  تخطةةط صلغةةاء دمةةم الوأةةود ، المعدنيةة درااةة   مةةدتدا وزارة البتةةرول والثةةروة ورشةةفت 

ي ، لدمم تحاي  الخدمات العام  المقدم  لسمواطنالمالي الجاري مسيار جني  خ ل العام 182المحسب، وتوجي  

.2018-2017في مسيار جني  160مقارن  بنحو 

في واالست  اعار الدوالر تراجعدا ،شهرا27الدوالر عند أدنى مستوى منذ 

لسبيةم ،  بانخفةا  جنية  16.77جنية  لسشةراء و16.67تعةام ت  مة،في لتاجل الالراف  ، وشررات البنو  

مالةةادر والةةرحت . شةةدرا27ماةةج   دنةةب ماةةتوع لةة  خةة ل  رثةةر مةة  اشاةةبود ، أةةروم منةةذ بدايةة  3أةدرل 

مؤشةرات  ، اة  يعر، تعافب االأتالةاد وتحالجني  ، اعر الدوالر وتحا  في إ  التراجم المتواالل مالرفي  ، 

0مسيدابشرل يفو  حجم الطسب اشجنبي ويؤرد زيادة تدفقات النقد 

االهرام
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االهرام
جنيهمليون 15وواحدةمصلحة في « العملةسك »و« الخزانة العامة»دمج 

الةسح  بد ت وزارة المالي  اصجةراءات التنفيذية  لةدما م، الجماهيريةشهريا لمنافذ الخدمات « الفكة»من 

دولي الةبامتبارهةا الماةمب « ا  العمسة »ريا  واحد بمامب في ، «ا  العمس »ومالسح  « الخزان  العام »

تي مالةةسحالسةةواء حاةةام خضةةر، رئةةي، و مسةة  .جديةةدإداري العةةالم، وبديرةةل فةةي المعتمةةد لسديئةةات المماثسةة  

نية   نة  تةتم تسبية  رةل احتياجةات الجدةات الحرومية  مة  العمة ت المعد،«العمسة اة »و«الخزان  العامة »

مسةب « الفرة »مسيو  جني  م  العم ت المعدني  الماامدة 15مبر حالص توزد شدريًا « الفر »الماامدة 

.ماتوع الجمدوري 

2019يونيو8



أعلن وزيرناوطاقة نلوطااز ن  ويوليدو الم بدل2لد +" أوبد  "تأجيل اجتماع الدوول المادار ف  دف ةد  ف : روسيا

م وشهاورزارنزوالمنتجر وغراوطامنضمر والمنظمل وإا وطاثةن +(وأزبكو)تأجرلوطجتمةعوطادزلوطامشةاكلوف وصفقلو

رزنرنزو26ز25كة و دوتحددوف وبنةد وطممناورنزم و+"وأزبكو"رُذكاوأ ومزعدوطجتمةعةتومنظملوأزبك وز.وطامقبل

قتوطالجتمةعةتوم وأجلوتحدردومصراوصفقلوفررنةوطاخةصلوبخفن وط إلنتنة، وبمنةوفن وطاجةاىوعل وطاتزطا  وزُخق ِّ

أزطخناومنةرزو"وك بزتنر"ذاكوإمكةنرلوتمدردهةوإا وطانصفوطاثةن وم وطاعةموطاجةاى وزف وطاز تونف هوأفةدومصداواـ

.طامةض وبأ وطامنظملوتداسوإمكةنرلوتأجرلوطجتمةعةتورزنرزوإا وأزطئلورزارز
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ف  تزرةتهمأعل م طارةبةن طار ط تابالم سي علفأمري يفرسوم رضمنالمخاوفب عليرت عالين

امتحدةططازالرةتبر طاتجةاةمحةدثةتف تقدمإحاطيعدمجاطءالمخةقاةطاشهرلتضااتبعدمةأشها خم ل

صعداذىططارزاز عل طام تثماز اكيكمة.طآلم طامالذعمالتعل اإل بةلطام تثمار دفعممةزطامك رك

.رلطمماركطافةئدةأ عةاخف عل طاماطهنةتيرةدةع طانةجمطادزالاضعفم بدعمطمخراةطآلزنلف 

صةامفمز بةتخةذمفةجئنحزعل طامك ركم طممارك طاائرسزقلب.طاعةامأنحةءطااكزدمخةزفزتجتةح

ا إصةداطتهةجمرععل بةامئلخم لبن بلا زمة تزطجهزإالطاشاعرلغراطاهجاةم طاحدبخصزص

.طامتحدةطازالرةت

فتحلمنبالدهأ طمماركي طاخيطنلزيراأعل العارينقمفخاللالةينمعمحتملتاريخيات اق:أمري ا

 بلامربا طتفةقأيأ أكداكنهطاجةارل طاتجةارلحابهمةحزلطاصر معطامفةزضةتم ميردإجاطءعل 

إا طاعزدةطأاطدزإذطتةارخي طتفةقإباطمقارقعل نح ":ز ةل.طاجةايطاشهانهةرلفيطابلدر ائر ياقةء

 (ذاكفيراغبزط)امزإذطاطئعة هذطف ركز علرهة طاتفةز نزطصلطاتيبةاشازقطالتفةقزإنجةيطاقةزال

جمزعلم ملخاللطاصرنينظراهطمماركيطاائرسزرلتقي."طاا زمفا ف نزطصلطاائرس ةلزكمة

أيع طإلعال رتمأ طمماركيطاخيطنلزيرازتز ع.رزنرز29ز28فيطارةبة فيأز ةكةفيطاعشار 

.طماجحعل حرنهةطامفةزضةتفيمحتملطختاطق

طادزايطانقدصندزقمدراةدعتالتجاريفالنزاعاتلحلاألولويفإعطاءعلف20/مجموعفتحثالجارو
طامخةقاتخفرفأجلم طاتجةارلطانيطعةتاحلطمزازرلإعقةءإا طاائر رلاال تصةدطتطاعشار مجمزعل

ط تقاطابزطداطاعةاميطال تصةدفرهرُظهاز تفيطجتمعنة”برة فيالجةادزصاحت.طاعةاميطانمزتهددطاتي
بةامصةعبمحفزفلمةيطاتأمةمنةفةاقارقجردة أنبةءهذهأ حر زفي.طانمزرتعييأ طامتز عزم 

فيأتيرأ رجبطاحةارلطاتجةارلطانيطعةتحلأ عل شددتطامخةقا تلكاتخفرف”زتةبعت.“زطامخةقا
ضةأرمقلزبطاعملأ مضرفل “جدردةا زمزتفةديطاقةئملطاا زمإاغةءذاكفيبمةطمزازرةت مقدمل
.طادزارلطاتجةاةنظةماتحدرث

عرب  اينانس 

م رزمرلخ ةاةأكبا جلأ بعدطاثالثةء طاذهب تمة كطامك ركيطممراكيطالتفةقبعد"رتمة ك"طاذهب
م طاصر تجةه ازطشنقطاجدردةطاتجةارلطاتهدردطتنةاتإذطا ةبقل طاجل لفيشهار فيطامئزرلطان بلحرث
إا %0.1طافزارلطاتعةمالتفيطاذهبزطاتفع.مك ركيأمراكيطتفةقأنعشهطاذيطام تثمار تفةؤل

طامعةمالتفيطاذهبيطدبرنمةغارنتش بتز رت05:51طا ةعلبحلزل(طمزنصل)األز رلدزالا1328.83
.األز رلدزالا1332.90إا %0.3طامتحدةطازالرةتفيطآلجلل
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العين االخباريف

 وطامتز نعوأ وطال تصةدوطاعنةاميومنالبن  الوولي يخ ض توقعاته للنمو االقتةاوي العالمي مع التوترات التجاريف

بةامئلو3بةامئل وزتقدراطتو2.9بةامئلوفيوطاعةموطاجةاي وزهيوتقدراطتوأ لوم وتز عةتورنةراعندو2.6رُ جلونمزو

فإنهوراىوأننهو ر نجلو2020زفرمةورتعلقوبتقدراطتوطابنكوطادزايوالنمزوطال تصةديوطاعةاميوفيو.فيوطاعةموطامةضي

جننةاةوز ننةلوائننرسوطابنننكوطانندزايوإ وهنننةكوطنخفننة وفننيوثقننلوطمعمننةلوزتبننةقؤوعمرننقوفننيوطات.بةامئننل2.7م ننتزىو

ًو ةوحنذاوطابننكوكمن.وطاعةامرلوزتاطجعوطال تثمةاطتوفيوطم زطقوطانةشئلوزطامتقدمل ومؤكدطًوعل وأ وطايخموالريطلوهشة

حندةوزطاصنر وم وأ وطامخةقاوتمرلوبشكلوحةدونحزوطاجةنبوطاهبزقي ومحددطًوطاتزتاطتوطاتجةارلوبر وطازالرةتوطامت

.زطالختاللوطامةايوفيوطم زطقوطانةشئلوزطاضعفوبأكثاوم وطامتز عوفيوطادزلوطامتقدمل

2019يونيو 5مباار
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الجاريةالمعامالتميزانعجز
لنصفف الجارية خالل اميزان المعامالت المركزي المصري، الي ارتفاع طفيف لعجز أشارت البيانات الصادرة عن البنك 

المماثلفة مفن العفام مليار دوالر ففي الفتفرة 3.5مليار دوالر مقابل 3.9ليسجل نحو 2019/18األول من العام المالي 

ي فائضفا  دوالر، وتجفدر اششفارة الفي تحقيفق الميفزان التجفاري البترولفبأقل من نصف مليار السابق عليه، حيث تراجع 

.للمرة االولي منذ اكثر من اربع سنوات

التجاريالميزانعجز
مليار دوالر خالل الشهر 3.72مليار دوالر مقابل 3.63ليبلغ 2019فبرايرالعجز في الميزان التجاري خالل انخفض 

لتبلففغ ، %2.2ارتفعففت قيمففة الصففادرات بنسففبة ، حيففث %2.7بلغففت انخفففاض ذاتففه مففن العففام السففابق عليففه بنسففبة 

معفوال  السفب  ، 2018دوالر خالل الشهر ذاته من عفام مليار 2.43مقابل 2019فبرايردوالر خالل شهر مليار 2.48

بنسفبة " بالسفتيك"، لفدائن بأشفكالها األوليفة %13.0الرتفاع قيمفة صفادرات بعفض السفلع وأ مهفا بتفرول خفام بنسفبة 

%.94.2طازجة بنسبة ، فواكه %27.9، بطاطس بنسبة 29.6%
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الصادرات الواردات الميزان التجاري
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