
الوطن

للمواطنينمليون بطاقة مسبقة الدفع جاهزة مجاناً ٥٫٥: المالية

نتايية ألف نقطة تحصيي  للتترونيب لالاتيال الحتوميية لمختليف المحاب يال ل٢٠لنشر المالية تخطط وزارة 

يًيا، تميا ميام هذا العام، لتمتين المواطنين من االسيتااةة لمزاييا من ومية تحصيي  المسيتحقال الحتوميية للتترون

ر، بيب لنيوا الهليب، ومصيمييزةمليون لطامة مسلقة الةبع تحمي  شيعار شيلتة ٥٫٥القطاع المصربب لتوبير 

خييةمال والقيياهرة، والتاييارد الييةولب، والزرالييب  لتللييية الطلييل المتزاييية لليتييا ميين المييواطنين لسييةاة ميميية ال

.للتترونيًاالحتومية 

أخبار اليوم

،الحكومة تبدأ بيع أراضي قطاع األعمال لسداد مديونيات الشركات 

ر القيومب لسةاة مةيونيال شرتال القطاع للي  لنيا االسيت ما، العاملةأل الحتومة ليع أراضب مطاع اللما  

ذ ل، الشييرتاللليي  اانييل تطييوير ، والتأمينييالولليي  رأسييتا الضييرا ل ، الحتوميييةورة مسييتحقال الاتييال 

مليون انيه، موضحةً أنّتا تستتةف 66٫7٥أراٍض لقيمة مطع 8بب ليان لللورصة، أنّتا لالل الشرتة أللنل

مليون انيه خال  ٢83٫9، مقال  ٢٠19/٢٠٢٠مليار انيه خال  العام المالب 1٫1٢تحقيق صابب رلح لنحو 

.الحالبالعام المالب 

:عادلمحسن 

عائدوالعقارات األعلى والصحة والتعليم ، مصرإطالق مؤشر لعوائد االستثمار في 

شيتر المقلي  محسن لاة  الر يس التنايذد للتي ة العامة لالست مار والمناطق الحرة، لن لطيال  التي ية التشف 

ب مصر يحقق ت  مطاع لمصر، مضياا أن االست مار لالقطاع العقارد بب أو  مؤشر لرصة لوا ة االست مار 

معيية وصير  لياة ، خيال  تلمتيه لعشيا  لمي  ن متيه ا.لا ة اية، وال ينابسه سوى مطالب التعليم والصحة

ة وتضيع راا  اللما  المصريين، لوبية مين مسيت مرين سيعوةيين، أن مصير تعيية رسيم الخريطية االسيت ماري

٠رؤية اةيةة لتحايز االست مار

الماليةاالستثمار تلزم الشركات باإليداع اإللكتروني للقوائم 

إييةاع موا متيا التي ة العامة لالست مار والمناطق الحرة، اال نين، مراراً لإلزام الشرتال االسيت مارية لأصةرل 

رتة وذليا المالية للتترونياً لصورة ةوريية لليب موالية ليانيال التي ية لعية التماةهيا مين مراميل حسيالال الشي

ق القييرار بييب ماةتييه ال انييية لييأن تتييول  التي يية بييب لطييار تطليييونيي  ٠الماليييةنتاييية السيينة بيي أشييتر 3خييال  

ةخييا  للقييوا م المالييية للشييرتال للييةاة أةليية اإلاإللتترونييب اإلاييرا ال ويليييال العميي  الخاصيية لعملييية اإليييةاع 

٠رتالالسنود للشيتضمنتا نموذج الليانال التب الخاصة لالقوا م المالية للشرتال وتذا الليانال 

والبياناتنتج عنه ثروة من المعلومات 2017لعام السكان التعداد التخطيطوزارة 

حصيا  لالتعياون ميع الاتياز المرتيزد للتعل ية العامية واإلاإلةارد، وزارة التخطيط والمتالعة واإلصال  لقةل 

ج التعةاة العام ، وذلا بب ضو  نتا "التخطيط لمستقل  مصر"ومنتةى اللحوث االمتصاةية، مؤتمرا حواريا حو  

نييتج لنييه  ييروة ميين المعلومييال ٢٠17الييوزارة، أن تعيةاة وأضييابل . ٢٠17للسيتان واإلسييتان والمنشييال لعييام 

.والليانالالةراسال تحلي  بب والليانال تان من المتم االستااةة منتا 
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االهرام
الصينيةاالستثمارات المصرية ـ في طفرة « الحزام والطريق

لل  لمامية أطلقتتا الصين وتتةفالتب « والطريقالحزام »نطا  ملاةرة بب من أهم الةو  الوامعة تعتلر مصر 

وتايارى تصياةد اميسييا وأوروليا لإبريقييا، مين خيال  حيزام ميارتب شلتة للتاارة اللينية واللنيية التحتيية ليرلط 

تمتيع اللليةان مود، يةلم هذا المومع تون مصر تم   الواتة الماضلة للصين لتموي  التنمية الخضرا ، حييث ت

.الشاملةاالستراتياية السنوال الخيرة لل  مستوى الشراتة بب لعالمال متميزة تم ربعتا 

2019يونيو1٥



ادزقالتتوزيرةتتالقزص ق  تتجررزوزولكردرر لكثزرسذررفكضت كل الررتك روتيررزتك رس جررلمك كرروسزكجس ييرر :كوزيرر مكسيكررييي 

الستتيمازصلمكستتةكة ازصلعم تت زازلمزصلمكستتةنزستت كيمزداتتلزصستت  دصدزلاتتالدزتالمحتتمزلاصزرالكتتوزصل كيمتت زص مالةكةتت 

 ختتاازقالتتوزلمز كيمتت زصلمكستتةنزستت تادالز ةكتتازللتتلزصي.زعمالكةتت زداتتلز تتادالصوزمكستتةكة زللتتلزصلي ةتتاوزصلم  تتدق

.عمالكة لعالصءصوزحنائة زيم  ددقزص طالصفزلادراعزدمزم ال هازصل عاالة زلاصزصس  دحوزصلي ةاوزصلم  دقزالسيما

 ريومك ركزثع

نةيةيالني ة يرصل ناديصلنشاطصنخفضيونيوخالفقيزكيز كوثوطز كيكجف رصنزعي"ك يتضسثزي "سؤش 

. االةخهريهتيطي ةالق كتاللةسعمصلعاالياصلشهالخالمصلم ااةم يق اوكحةالص زة عايرتشكمص مالةكة 

صل ناديإلن اجل"س ةولمتاةال"مؤشال ما"نةيةيالن"ريصلفةدالصليص   ةاطيتنندم ادالقتةاناويكشفو

 يق اويكانو.لهصلساتقصلشهالريصلمسعا نقط 17.8مقاتمنقط 8.6-لللصلعااليةينةيشهالخالم الصعع

ية  تال.صلشهالهاصخالمنقط 12.1لللة الصععسيفنةيةيالني ة ريصل ناديصلنشاط مللل شةالصلم اةم

 سعمةينةيقالصءق مكماصإلطالقدالص كتالهيصل اليصلشهالخالمنقط 26.4يصلتالغصلمؤشالريصلهتيط

.دامةممم كحالريصلسالبصلنطاقريقالصءق يم

مممن عا ز28دالعمالكة   الةفاو طتةقصلهندقالالوأس ييي سن جزتعدى ن قزسي  ع يفزت ف ض رهنل

ل ابصدالصلمال ف  صل  الةفاوممنةيدةاهي س حناءص مالةكيصلالرضدالالدص زصلم  دقاصلي ةاو

دالي ش ممتالمئ ا120مس يىدندس  مصلعدةدقصل  الةفاو مصلهندة صل كيم ي دانو.يص لمينةيم

ستتو صل عاالة صلم ادحاولكمصل  الةفاو ان دانوصلهندكانو2018ةينةييري.يصلاةميمصل فاحمحممن عاو

صلهندن هاش ساعدالصل عاالة صل سهةالوصن هاء الصمبلدصالق دانوصلعااليصلشهالتدصة يري. أخةالهاري

.دي الماةاال5.7للل  ميقةم ها2017ممصد تاالص زصلم  دقلاي ةاو

حنةماص صنخفاكهااصلاهب س االيص او" تج يزطي" ج سزعو  قب.. رلوت    فزعسعينخفض رتوب
اتةع سريمس يى دالقالبصلدي التقاءمعصلساتق اصلعاس ريشهالص14ريمس يى دالممنرلوت دما
صلتنن)ص   اديص   ةاطيمعاسصع ماعيقتمص مةالكة صل عرئ متة اودمقية تةاناوتفكمددقا

دي ال1338.86لللصلمئ ري0.2صلفيالة صلم امالوريصلاهبيهتط.ص ستيعهاص(ص مةالكيصلمالكري
صلدي القيقلمم اايميقام.دي ال1358.04دندا2018 تالةم11منامس يى دالتاغت دمالأليقة ا
.صلقية  عرئ صلمتة اوممتددم ستيدةماريمس يى دالقالبصلدي المؤشالةقتعلاصلاهباعااتة  ك ف

skynewsarabia

  دثريا“لةتالص”تاسممشفالقدما إلطالقخططدمرةستينكشفوعدةدقمشفالقدما دم كشفرةستين
صإللك الينة صل عاالقمعا ويدخيمص ع ماديصل يص مقطاعخاالجلا يسعصلشالك عهيدكمم طيال

الفس شصل يا“لةتالصالصتط ”ةددلعنةفمقالهكةاملطاالريشالةكا28معرةستيني  الفو.صل المة يصلمدريداو
مسؤيلةممعيمقاتالو سيةقة لميصديرقاا2020ممص يمصلن فريلطالقهاصلمقالالصلعدةدقصلالقمة صل ما دال

.يلنفاقهاي  يةاهاالصلةتي دصول فظالقمة م ارظس طالحا“كالةتالص”صسم  وي دق ةكارةستين نشأو. نفةاةةم
.ييص سابماسنعال:رةستين الصسمتمن  يكالةتالصالتطيسةعالي
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سثزش 

فالنسيزممز مز االصلم اايمزلدىزتننزسيسة ةهزعنالصمزصل ألكو قك رنزشئ ك لخفكس جد كخطي م:ككوكي يهكجن  ف

يز  تلزص سيصقزصلناشئ ز دخمزمال ا زخطةالقزي شدز قاتاازمعز رصةدزصلمخايفزتشأمزك فزصلنميزي تديثزالكتيدز 

ةالزمتمزيدالزصلالغمزممز مزدمالوزيسندصوزص سيصقزصلناشئ زس  اقلزدالزص العحزصلددمزريزصلمدىزصلق .ز رماو

ةهزعنتالصمزرتيزيقتامزم ااتيزسيستة . يق اوزخفضز س االزصلفائدقزص مالةكة ازرإمزصلنظالقزطيةا زصلمدىز تتديز ت ت 

سيصقزصلناشئ ازصم النز  يمزص ...زندخمزريزمال ا زخطةالقزيم قات زدالزن يزكتةالزلألسيصقزصلناشئ " قالةالزعدةدز

".خا  زلاصزكامزلمعالدزص   فاظزتهاازريزهاهزصلمال ا زممزصلديالقزص ق  ادة زهيزل بزتالناال

2019يونيو 13 ريومك ركزثع

سثزش 
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تغطيهاالتيالسلعيةالوارداتشهوروعددالدوليةاالحتياطيات
مليار دوالر أمريكي في نهايةة مةارس 44.112أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي االحتياطيات الدولية إلى 

دوالر ويغطةى مليةون 52، محققةا زيةادت تقةدر بنحةو 2019مليار دوالر بنهايةة فبرايةر 44.060، مقابل نحو 2019

. شهور واردات سلعية7.9االحتياطي األجنبي نحو 

المصريالخارجيالدين
ليصةةةل إلةةةى ، 2018دوالر عةةةن  سةةةبتمبر مليةةةار 3.5أعلةةةن البنةةةك المركةةةزي عةةةن ارتفةةةاع الةةةدين الخةةةارجي بمقةةةدار 

، بنسبة 2017مليار دوالر في نهاية ديسمبر 82.885، في حين سجل 2018دوالر في نهاية ديسمبرمليار 96.612
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عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها االحتياطي صافي االحتياطيات الدولية
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