
المصري اليوم

؛ ح اا  الرااأل ارخياار  ماا  الداادم الحاادل % 8,4وا خفاادا الالدلاا  لاا % 5,6زيادة  مدااةال ال مااو ااي صاادةي  لا  

، حتي آخر ربع من العاا  الماالي الحاالي، وأاو  مبار معاد  %5,6ارتفعت معدالت النمو االقتصادي في مصر إلى 

أالاة / د ، بحسا  %13بعد  ن مان % 8,4نمو خال  العشر سنوات األخيرة مما  دى النخفاض معد  البطالة إلي 

درات االنساان ، مشيرة إلي  ننا نستهدف الترميز علاي تنمياة قاالسعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري

المصاري وتحسااين ةاودة الحياااة خاصاة مةاااالت الصااحة والتعلاي  والتاادري  ماع إةااراا مةموعاة ماان اإلصااالحات 

.ةيستياتواللوالهيملية في مختلف القطاعات مع الترميز علي مةاالت الصناعة وتمنولوةيا المعلومات والنق  

الشروق

شرمات موزعة 4 ةرت البورصة المصرية مشاورات مع ،شركدل للقية ادل ظدم الجةية4  شدور مأل الاورص 

، ضامن ةهودأاا الممةفاة وحتاى اننالماضاىماايو 26، وذلك خاال  الفتارة مان على قطاعات اقتصادية مختلفة

لمتابعاة الشارمات   CRMخال  الفترة الماضية للترويج لقيد شرمات ةديدة بالبورصة منذ إطالقهاا نااماا ةديادا 

لقياد مناذ عدد الشارمات التاي  ةارت البورصاة معهاا مشااورات لتعريفهاا بمزاياا اإةمالىيرتفع المصدربذلك شار 

.قطاعا اقتصاديا11شرمة موزعة على 83إلى 2018متوبر   CRMتدشين ناا  الـ 

صارحت ، م لل  ميا  المسا ةاالدراا   سق حدلياد ماأل الجدمدا  الدرايا  لدقاة ال ساخ  اللدللا  ل سااو  : ال خليل

عقد النسخة ، إنه ةارى العم  حاليا على التنسيق مع الةامعة العربية لاإلدارىوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح 

  العربية لتحقيق للتنمية المستدامة، الفتة إلى حرص مصر على التعاون مع  شقائها من الدوالعربىالةالةة لألسبوع 

الادو  حاو  ةهاودالمرحلاىإعاداد التقريار فىالتنمية المستدامة، حيث شارمت الدولة المصرية من خال  الوزارة 

، المتضامن رصاد حالاة  أاداف 2030تنفيذ  أداف التنمية المستدامة فىالعربية وةامعة الدو  العربية ومناومتها 

.2018-2015المنطقة العربية، وذلك خال  الفترة فىالتنمية المستدامة 

إدارة الهيئة وافق مةلس،ل وراق المدلي المركزىالريدا  المدلي   وافق عل  مق رح ل دةيل يد و  اإليةا  والقية 

المرمازى، علاى مقتارح لتعادي  بعاض  حماا  قاانون اإلياداع والقيادالماضاىالعامة للرقاباة المالياة، نهاياة األسابوع 

مناماة لعملياات لألوراق المالية، ليصبح قانونا شامال لتناي  عملياات المقاصاة والتساوية، بفضاافة بعاض األحماا  ال

 و  دوات تشاتق قيمتهاا مان  صاو  مالياة،  و عينياة،  و ماشارات األساعار،  و سالعالتاىالمقاصة والتسوية للعقود 

المالياة ذلاك األوراقفىمالية  و غيرأا من الماشرات، شامال عمليات المقاصة والتسوية لمافة األوراق المالية بما 

.الحمومية سواا  ذون خزانة  و سندات حمومية، بحس  بيان للهيئة  مس

 جمادل  مسا حقدل ا ا  مليادر ج يا 17.5علا  صصاول اقيما  « ااسا لمدر القاوم »يوافق عل  حصول الوزراء

وافااق مةلااس الااوزراا علااى حصااو  بنااك ؛ملياادر ج ياا 260ااساا لمدر القااوم  لااةى الجحاادل الحكومياا   صاال  لاا  

مليااار ةنيااه، مقاباا  إسااقاط مديونيااة باانفس القيمااة مسااتحقة علااى ةهااات 17.5االسااتةمار القااومي علااى  صااو  بقيمااة 

. حمومية

الم  دل
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2019يو يو27الخميس( 51)عةة 

اليوم السداأل

2019يو يو22

2019يو يو23

2019يو او 24الشروق

2019يو يو 25

عرب فدي د س

، وافقات لةناة الخطاة والموازناة فاي ، 2020/2019خل  الارلمد   قر مشرو  المواز   الددما  للدادم المادل  "

، و حالتهاا إلاى 2020/2019مةلس النوا   مس األربعاا على مشروع الموازنة العامة للدولة للعا  المالي المقب  

ة البورصاة اللةنة العامة لتحديد موعد لعرضها في ةلسة عامة ألخذ التصويت النهائي عليها، وفق ما ذمرته ةرياد

. راويومن المقرر  ن يبد  المةلس مناقشاته بشأن الموازنة الةديدة يو  السبت المقب ، وفق ما ةاا بموقع مص

2019يو يو21



 تلا للبك ن تلاأعلنت البننت االبكزية تلالبنز   نالبنوك المركزية األوروبية تتجه لإلشراف على عملة الفيسببوك

لبتتىاتتتتةماشتزيلا لبفزنس ل،البتىاتكثلاأينزانن ااأ ز ن ل،اأنه استق مان إلشزلفاعلىاعكلتلالبل نتزلالبتي ا ت ل

كتت لل،اف ستن االلكز ي تتلاارتيلزل ،اب تتك  اأنهتت ابت اتتتتزمالبنلتت مالبكت بىابلم تتز،اأ استستتتميمافتىا ستتلالل

.ا تيالباز ت  م رلاأ اف سن ااتت نىاكت اسلستللاف ت تتاتتتزل  اكت النتهت االبمر رت ل،ا اتتىالته كت  انتق 

 ل،اكثلاشزيلا تأكلاف سن ااأ اترلابكل  زل البكستميك  اعلىالإلنتزن ،ا اذباعك بقلالبكيف ع  الإلبيتز ن

تتت كل  البتتتذ  اف تتةل،ال البل نتتتزلاستستتتميمانستتته بلافتتىالبتتتتت كأ البك ب تتلاي  اأ اتاتتتت  اباستت ن  انني تتتلابلكت

. ستميك نه ال لاكزةافىاا  تهم

المال

اتك ع  لالمألالمركزيةالبنوكبمشاركةاإلفريقيةالدولبينوالتسوياتللدفعإلكترونيةمنصةإطالق

"نناافز يس م" زلي لالستبلتري زلإلفز قيلبنناايلزةكالسزت سأعل ك سي فينناإلفز يس ملبسن  ل

بلكق رلقل كيلإللبنل ممألك لإلفز ق لن بي للبنن ان  لإلبيتز نيلبزن بكنرللبزسكيلإل أقنيءع 

لبي ل  نلالقتر ي للبتأق   ت   زيعمفىي زبهس ي  لبزن لذلأ  أ  ت. لبتس     لبكيف ع  

لبي لن  ف ك زىلبتا لبتن يلعكل    ة  يةللك للتا  لعكل   تسه لفي تس لمننتمنت ه لإلفز ق ل

.لإلفز ق ل

قمةترقبمععالميا  الخسائريواصلاألمريكيوالدوالراألوسطالشرقفيالتوتراتبفعلالنفطأسعارصعود

نتيك كتاية،لب لب ال   ا زل ن  لبت تزل لستكزلزاثزلإلثن  ،لب  ملبنف أست زلزتفت 20الـمجموعة

25ن نزلبت بكيلبق  سم ملزتفع. هزل على"ينزى"عق ن  س تل انهللكز ييلبم زا ل ة زق ل

0.6أ سنت 37للكز ييلب س  تيس س زبم م ةلي.بلنزك لي الز65.45ابىن بكتل0.4أ سنت 

أ تت كمأللبزت س للبتكأ أك ممس تزل للكز ي للبتكلل لرل  .بلنزك لي الز57.80ابىن بكتل

.لل س لبشزقفيلبا  س  س ل لبت  زل ،20لبـكاك علقكللاتك ع  نت تجتزقبفيلالثن  ،لب  م

.96.072عنين بك تل0.2ننا لبزت سيلبي الزكؤشزلنمفم

لالقتر يل ا لبت بك للبتا زةكنلكلق ب جديداتجارياحاجزا20أقامتالعشريندول:التجارةمنظمة
ق كته تا زة غ ينك  ك   ،أيت نزن  اي يلتا ز  ا اةل20أق ك لبت بمفيتقيك لليثزلبتشز  
 زييزريتقز زفيلبكنلكل ق ب .لبناثق يا  ف لا لاةعيةلن اأ ك كاذزةي الز،كل  ز335.9
فيي الزكل  ز480.9تغ يق  يفزمنتياي يةا لاةاق كلا لبتشز  كاك عللاتك عقنل ريز
لبكستقزلبت اه"ن   فيلبتا زةكنلكلكي ز ق ل.لالست زليق  يفي"ا ية فزة"على ن  يلبس نقللبفتزة
لبكق يةلإلازلءل  كيىاامفيا يةة  يةكالهال لبك ب لللةكلكنذسن ل عشزبنا زأ ن هلبذي

".لبكنق يلبت مكيلزعلىبلتا زة

عربية CNBC 

لابيتز ن عكأ مكسأينزق تكلعلىللم زلبل  م ّمالبيتكوينبقيادةالمكاسبتواصلالمشفرةالعمالت
ع للفييسزتهلبذيي الزأبف11لبـا اةأعلىلبرت يلبن تي   ك لرللكعلبس ق للبق كلا ثك 

ي شلبن تي   عكلتين  تني أ البين زلبمكسلق تكل شهي .شهزل ا15فيلل بىبلكزةلبك  يللسن ع
نيل لكنذكي سبلبكشفزةلبتكأ أس لققق تا.لبزلنعك نيال البم كسلبكزيةفيللم زةبتال لبل تي   

ن بك تل200تتا  ةب فزةتستتيلبتيلبن تي   عكللنق  ية ذبا،2018ع مفيا يةمس تزنتيلبا زيلبت م
.لبت ملذلك أشهزستلأ لفي

مباشر

2019يونيو 27الخميس ( 51)عدد 

2019يونيو 25

2019يونيو 24

2019يونيو 24

2019يونيو 22

2019يونيو 22

مباشر

نلتيل البمل ا تلافىاللاتزلاعاكست    البنكت افتىالبقطار تأميم الوظائف يمضي بقوة في الخليج: دويتشه فيله

 فىا ق اتستىاف تهاتلتاالبتي لا.2008فىاأعق باللةكلالبك ب لالبت بك لالبتىالنيبت اشزلزته افىامز فاع ما

 ءاع اكتت  اابىاتقل لالعتك يل اعلىالبتك بلاللانن لافىالبق  عالبم ص،ال  ز ااي ك  البمل جاابىالالستغن

زلاتعالب لتبا أعلن البتي ياك البي لالبتىاتق مانإزس لالبتك بلاابىالبمل جاع ات.الآلالفاك اتلاالبتك بلالب لفية

فتىا%ا40،النمف  ت اننستنلا2019-2018علىالبتك لابي ه ،ا ألهز ايزلسلاأاز  افىان يستت  افتىالبتت ما

كت البتك بتلا%90لب لباعلىالبتك بلانه اك اقنلالبست ي ل،ا لن   اكش نه اك اقنلالإلك زل البتىاتست  فا

.لب لفيةاعلىالبمل ج

2019يونيو 19المال

بوابة االهرام 



2019يونيو 27الخميس ( 51)عدد 

اإلجماليالمحليالناتجنمومعدل
اشعتداد التعوتاا  : اآل عا  اققتيعاديا العالميعا"بعنعوا  2019البنع  العدولي  عي ثحعدر ت ايعا ايعداا يونيعوتوقع 

2019يونيو 30خالل العام المالي الحالي الذي ينتهي  ي اققتياد المياي ويول معدل نمو" وضعف اقستثماا

.2021/20 ي % 6.0لييل إلى ، 2020/19 ي العام المالي الم بل % 5.8، على ث  ياتف  إلى %5.5إلى 

(مئويان طا)السو بسعاالمحليالناتجنمو ياقنفا بنوداسهاما 
بنحعو 2018/ 17ثظها  ثحدر المؤشاا  ع  وزااة التخطيط ث  الناتج المحلي اإلجمالي ااتف  خالل العام المالي

ن طعا 1.8خالل العام الذي يسب ه، وح ق يا ي الياداا  مساهما إيجابيا  ي النمعو بعـ % 4.2م اانا بـ% 5.3

 ععي العععام السععابق عليععه،  مععا سععاهم اقسععتهال  الخععاو والعععام  ععي النمععو 1.4مئويععا م اانععا بمسععاهما سععلبيا بععـ

   ي الععام السعابق،  ضعال عع  مسعاهما اقسعتثمااا   عي النمعو بنسعبا ث بعا بل ع3.7مئويا م اانا بـ ن طا 1.1بـ

. ن طا مئويا  ي العام السابق1.8مئويا م اانا بـ ن طا 2.4
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اجمالي اقنفا  اقستهال ي اجمالي اقستثمااا  الياداا   الواادا 

ن طا مئويا
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