
الشروق

؛ 2018بين مصرر ودول مجموعرة الرشررين  رال عرا  التجاري ارتفاعاً بقيمة التبادل % 16.6: اإلحصاء

التبياه  الييي صصيهرا اليميان ايت ارتقياة  اميةصرح الجهاز المركزي للتعبئـة العـامة واإلحصـاء في  بااهي  

ملاار 57.2مقاب  2018ملاار هوالر يال  اام 66.8التجاري بات مصر وهو  مجمواة العشرات  لتسج  

المصيراة ليهو  الصياهرا  هسبة ارتقاة إلى وصشار .%16.6بهسبة ارتقاة  هرها 2017هوالر يال  اام  

%17.4هسيبة  يهرها بلييا  المجموايةاليوارها  هسيبة و %13.7ارتقياة  يهرها بهسبة مجمواة العشرات 

.2017مقاب  اام 2018لعام 

السابعاليو 

صييرح ،أشرر ر5مليررون دو ر صررادرار الر ررا  والجراءيررر وال جررا   ررال 270: لمررواد البءرراءالتصررديري

ة صشيهر يال  اليمس( الريام والجراها  والزجاج)لمواه البهاء ارتقاة صاهر  مصر مت التصهاريالمجلن 

ملايوت هوالر ييال  القتيرا ياتهيا ايام 250ملاوت هوالر مقاب  270لتبلغ % 8بهسبة 2019األولى مت اام 

هحيو صت صياهر  الرييام والجراهاي  ارتقعي  ب-ف  التقرار الشهري الصاهر اه  -وصالت  المجلن . 2018

، كمييا زاه  2018ملاييوت هوالر ييال  القتيرا ياتهيا ايام 89ملايوت هوالر مقابي  100لابليغ مسيتو  % 13

.صلف طت955.823ملاوت طت مقاب  1.030الكماا  المصهرا لتبلغ 

صصيهر  ، سرءوار10هيئة ا ستثمار تءفذ أكبر عملية تطوير لقواعد الرمرل بقطراا ااداء ا صتصرادي  رال 

وار وإاياها الهائة العامة لالستثمار والمهاطق الحرا هلا  العم  بقطاة األهاء اال تصاهي، بعيه صكبير املاية تطي

  كافية سيهوا ، ويليل لمواكبية الطقيرا التشيراعاة والتهقاياية التي  شيمل10هاكلة لقوااه العم  بالقطاة يال  

را  إلهتاج هلاي  فقه استعاه  بأفض  اليبالهائة، لما يكرت  ووفقا .مجاال  االستثمار يال  السهوا  الماضاة

العاهاية، العم ، وضم هلا  القوااه واإلجراءا  الياصة بأاما  التقاام المال  للمهشآ  والعقارا  والحصي 

.العكنووكاقاة تغاار الشك  القاهوه  للشركا  مت شركا  صشيا  إلى شركا  صموا  

 امية صياهرا  مصير إليى إجميالىارتقي  ،2018صرادرار مصرر للتجمررار الدوليرة عرا  فى٪  يادة 6,6

٪، 6.6العام السابق، بزااها فىملاار هوالر 26,9، مقاب  2018ملاار هوالر اام 28,7التجمعا  الهولاة لـ

التجيارا الباهاية مي  التجمعيا  وتشم  .2018بحسب الهشرا السهواة للتجارا الباهاة م  التجمعا  الهولاة اام 

ن ، ومجمواية اليميوالكوماسيااإلسيكوا، وهو  السياح  والصيحراء، »تتضيمت مصير، تجمعيا  التيىالهولاة 

.«اشرا، ومهطقة التجارا الحرا العرباة، ومجمواة الثماهاة اإلسالماة الهاماة

صيرح  ؛مليرون دو ر ضارافية لردع  شربكار اامران ا جتمراعي فري مصرر500البءك الدولي يوافر  علرى 

تمواي  الهكتورا سيحر هصير وزايرا االسيتثمار والتعياوت اليهول ، بيأت مجلين إهارا البهيل اليهول  وافيق اليى

مياا ، ملاوت هوالر لهام الجهوه المصراة الجاراة لتوسا  وتحسات شيبكا  األميات االجت500اضاف  بقامة 

.الققرويلل لضمات الوصو  إلى األسر األكثر احتااجا م  بهاء مسارا  مستهامة لليروج مت هائرا 
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المصري اليو 

كتور محمه ، صرح الهءبحث مع صءدوق الءقد بدائل التراون برد برءامج اإلصاح ا صتصادي، : و ير المالية

وت ميي  معيياط، وزايير المالايية، بأهيي  بمهاسييبة اهتهيياء مصيير مييت برهامجهييا الحييال  ل صييالح اال تصيياهي بالتعييا

وصثمر ات هجاحا  كثارا صشاه بها 2019سهوا  واهته  ف  شهر اولاو 3صههوق الهقه الهول  اليي بهص مهي 

ر تحر  اليى الصههوق ومؤسسا  التموا  والتصهاف االئتماه  العالماة والبهول الهولاة؛ فإهها هؤكه صت مص

بلها ومسيتقب  استمرارها ف  تطباق سااسيا  االهضيباط الميال  واال تصياهي بكي  جواهبهيا لميا فاي  ياير لمسيتق

.شعبها
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 نطمععتطورععلمطادمات اععتاطادوبتم عع ط ععلهررويو لباررممرجتدرر أميراحةارر م"مفحصرر مدارر  "تصررحات أميراحةارر م رر م

دمعا ط"ط ع ة مصع طب"األاع ،طننطناعت طاأل ع ،،طادلال تاطادموا ةطلادص ن،طقتلطادمسوشعتمطاالقوصعت فط علطاد  عاط

لبعتتاط.طادصع ا  طادممققع طدقوصعتالا"طنعلالف"مز  طمنطادشمكتاطاألم مك ع طوعماص لطد  عتطماوبعتاطدشعمك ط

تم  ،طلومه اط لطام همتطادوب"طن ا "علىط،طلادص ال،طوصم اتاطكل دلط م ط لمطمنطاوفتقطادمئ س نطاألم مكلط

دمواعع ةطلععنطادمات اعتاطادوبتم ع ط ع نطادلال عتاطا.طلاشعارنط لقعفط عم،طمسعلمطبممك ع طب  ع ةطاااعتتطادوفعتل،

افطملع طاهتئلطدالطادازاعط  نطاك مطاقوصت  نط لطادمتدموا   طدمط ومطلادص ن،ط

skynewsarabia

وم   علىلا قاال  دلافرادمص مةاد للماظم يشهح9يلجفطإجت جخفضيتف قا تر ا  لىتتفقيوبك

اد لم تدماظم ،ما لبعنمل ومزلكتد اقلوهوقم ملالض .قت م اشهم9دم ةادافرناوتجصف،اوفتق  

ادافرناوتج،صفاوفتق  لكتاا.ادمق لادمتممنمتمسشهماوىاآلنمناالوفتق  وم   علىادولا قاإلاا ن،

لاموفت.ادمتضل لا ل30 الللااوهاصتمبهتمنلاعضتتال  ق لمن لم ت ط مم لمل لن1.2 مق ام

وصلمكتس هكتااان م دل مم ل لالم64.90مسبق ط تدمتئ 0.2 اس  س وم مشهموسل م مااصتمسمم

 لل هتعادموفقادكم  من أكامادمتضلادشهمصقلادافرناوتج صف،ملس تقتمالق . تدمتئ 3داال

.اإلم ا اادوقل لادمتدم  االوفتق  

صقل تدمتئ 5 االادا   صتمسمماموفتي ويم5بـرستوىي لى ج للط  والحي م126لـاقفزيلت ا خ م

ا126مسولىندىد صلاداقاتت،اد لمومتمقا ادبتمفادمتم  ا  لماذ.اعلام5ماذاألعلىنللدلرن لالم 

اممالادوادوصف ضتا م ادص ن لادرلباموفتعبمات. تدمتئ 70مناكامندىادا   صتممكتسباموفما

منادا   صتمنم ا ااااصفت،ادمولقتمنافسه،ادلقال ل.ادوللثمندلا ماتلد  لدإلاوتجاداكلم  هت

على تدمتئ 400من أكامومم فتاادموا ةادلال تار قالق نذا.لاد ماز لألسوماد تاألستس نادملم  ن

.  واتممنادصلبلام اا

ا ووتحمماسمصقليألدجبيلالستثر حب لجسب للتجبؤوق بل وشف فا يجفت ت يةثحتصبحبأ تتعه يلصا 
 ق هنن(ماتادلزمبلس)ادص الاد لد مبلسمئ سقتل تدص نادص فل ا لسدماو ىادسالفاالبومتع
لوت ت.دألعمتل  ئوهتاس نوملاصل متاألبا ى،دقسوامتم تداس  دلوا ؤلقت ل  لشفت   اافوتاتاكامسوص  

لناوتجلا  اإلدكومادممللمتامالادمورلمةادوال ل  ادصاتعتا لاألبا لاالسوامتمسو عمادص نان
مش ما ،دل قلادغم   ادلسرىادماترق لاألبا لاالسوامتمعلىعقلةادب   ةلادملا لاأل ل  ادمم اا

دلشمكتا صلادلضم   ادمم اا تسو ما  وملق  متوفض ل  س تستاعنادكشفقم  تس ومااهندى
.األماضلمنلادمممل،

يلاومميلس بم

ىاأللمل االوات لاكلمتا للمؤستتقمميلرحةزىيلبجكلحئ س الد ح اخت حو يألوحوبىيالتت  ق   
دل ا مئ س تم البكم سو نادفماس  اصو تم، ملكسلاد لب ك  ادمتصم  ىادرتمئ األلمل   ادقم صقل

مرلد اتامات  م االوات  ىاألصمىاألم م ادمل تادماتصبدشغلاوفتقندىلولصللااأللمل ىادممكزى
األلمل   ،  ادمفلضمئ س ماصبد  ن،  م ل وولدلادزعمتت،اوفتقل ملبب.عم ق ااقستمتاعنكشفا
. لاكمكلل دبتنصلفتدقوات ،ادواف ذ  ادذماع

يلاومميلس بم
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ادممعع نطاألصععفمطسععبلطا ضععلطا اتط%3يلررب يماسرردضميفدررضمي ي مشررهح مفرريمثررالبمسررجويأزمويلبالتررا ماقفررزم

لطاالواعت فطولقمعتاط عأنطمبلعسطاالاو عتر فمعلطشهمفط لطاقثطسالااطمتطصمل هطامتا  ط علطادمئع ط علط لا علط

9 اعلادلطادذنبطادم تطاداتالطمنطادمتمطعلعىطمكتسعبل اهلط.س صف،طاسمتمطادفتئ ة(طاد ا طادممكزفطاألمم كل)

ل علطلقعاطسعت قطنعذاطاألسع لعط.ط2016 لطادمئ طنىطاك مطز ت ةطمعنطا عثطاداسع  طادمئل ع طماعذطادم عتطاألللطمعنط

 لالمطدلمعمةط1438.63 لالمطدأللق ع طدوصعلطندعىط1400اصومقاطاسمتمطادذنبطادمسولىطادافسعلطادمهعمطاد عتد ط

3لقفعزطاد قوع نطاكاعمطمعنط.ط لالماطدأللق ع 1541 تدمئع طندعىط0.6لومابعتطاد ق  علمط.طسعالاااأللدىط لطسعاط

. لالمطدأللق  830.50 لطالاصمطادومتمقاطد سبلط تدمئ ط

2019يونيو 28حواتحز

رب شح
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الشهريالنموومعدلالسكانتعداد
مليون 98.8مليون نسمة، حيث يبلغ العدد حالياً 99أعلنت الساعة السكانية، اقتراب عدد سكان مصر بالداخل لنحو 

، وعلى مستوى التوزيع الجغرافيي للسيكان، سيجلت محافاية الةياأرل، أعليى المحافايات2019نسمة في بداية يونيو 

مليون نسمة، وجاء فيي المركيز اللاليث محافاية الشيرقية 9ماليين نسمة، تالأا محافاة الجيزل بنحو 10عدداً بنحو 

عيدد سيجلت محافاية جنيوب سييناء، أقيل المحافايات عيدداً للسيكان، حييث بليغالمةابيل مليون نسمة، وفى 7.5بـنحو 

 .ألف نسمة450.5ألف نسمة، لتزيد عنها محافاة شمال سيناء ليبلغ عدد سكانها نحو 107سكانها نحو 

البطالةمعدل
الفتيرل مين "2019أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، تراجع معدل البطالة خالل الربيع اوول مين عيا  

% 2.5فيي حيين تراجيع بنسيبة عليي  مباشيرل، خيالل الربيع السياب  % 8.9، مةابيل %8.1، مسيجالً "ميارس–يناير

%.10.6والذي سجل معدل البطالة خالل  2018مةارنة بالربع الممالل من عا  
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