
اليومالمصرى

صرح البنكر ا؛ نهاية يونيوفىمليار دوالر 44.35ارتفاع االحتياطي األجنبي لمصر إلى : المركزىالبنك 

ملاريحاو حح ايرااكييارها ريحا44.35لبمحكزيالبمصرحي ان الحتياري االنبكنراابمصرح الحيلر انبر اكتر ا

مالارا ا7 انزاريو ايقروحانكتر ا2019ملاريحاو حح ايرااكييارها ريحامريا ا44.28 امقينلاكتر ا2019ا كا ا

ملاريحل او ححا ريحا يامر البسرل ا لبمكيبري امر ا5 يسري حوامصرحانمرياالريولامي سر ا.و ححاخاللا يح

.ملايحاو حح60لبخيحج انإبميبااسك يااقوحانأكثحام ا

السابعاليوم

ن رال البارهاأعل امبلسالبر زحل ،قرار حكومي بالتسعير التلقائي للمواد البترولية وربطها بالسعر العالمي

عكيصرح ا ىر اسرلحاخريمانحكر ا3ايمام اخاللامليوبهايضمالبيسلاحالبيلقيئااعل ابما البمكيبي البنيح باه

سرلحالبمكري ا اباكر  .ياالبس  البليبمارها ا سرلحالبصرح ا ا لنعنري البميول برها البيرااييضرم ايكللرهالبكقرل

البضحانهاعل البقامهالبمضييه هامر ابيكرقاا ريعاا انيسيثكي البن ييبيزا لبمكيبي البنيح بارهالبمسريخوم يمال 

ليحانص ح ا اعل اأ اييمامحلبلهالنس أ ضحالبمبلساأ البقحلحابي انلوايغ اهالبيكلله.لبكيحني ا لبمخينز

.م اسلحالبنا البسيئو%ا10 ابيك  البزايو اأ الحكخليضايااتو واحن اسك اه

أكرو ااألورومتوسدطيالمنتددى "مصر تدعو الشركات العالمية الستغالل فرصها االستثمارية الواعدة خالل 

لانك البذياكظمهامؤخح الن ح مي س ا زلح البميباهاخاللام يحكهالب زلح اكضا ا ح انمكيوىالحسيثميحا

هانمواكهاكين بااأ البيبحنرهالحايصريواهالبمصرحاFebafسي اني ب  ا لحيتيوالإلا يباابليأما ا لبنك  الكياسي

ايميرر اأوى رر البلرريبم ا تظارر انإ رريو البمؤسسرري ا لبخنررحل الحايصرريواا البررو باا  ا أ الحايصرريوالبمصررحي

يانسر«ااي ح البيكماره»نيبلواوام البمق مي البياايؤىلهاأ اايت لابـ   اكنارح  ايراامك قرهالبمي سر  امروع م 

0ملا  ام ل   ا ايسمانيبيك عالبكناحاياالبق يعي الحايصيواه100 ا لمها

نتروا ليقر اببكرهالبخ رها لبم لزكرهانمبلرسالبكر لقاأمرسال،البورصدة« دمغة»موازنة البرلمان تقر تثبيت 

كروامسري لىياعل ام ح عاايك  انبغي اي ناقالبمحتلهالبثيبثهام اضحانهاومغهايليمال البن حصره ا ننقيئيرياع

اا عقو البلبكهالبيميعي ام سلي ام امسئ ب.ياالنب 1.75ياالنب  انوح ام احيلييانب ا1.5لبتيباانقامها

سريلحلضالبيائهالبليمهابلحاينرهالبميباره اأنرحزىمالبمسي ريحاخيبروالبك ريح اكيئرقاحئراسامبلرسانولح البيائره اح

.مخيل اب لكقام ح عالبقيك  البمقومام ا زلح البميباه ا لبذيااسييو انكليشاس  البميل

Meezaيددر  إطدال « المركدز » Wallet بندوك مصدر»بالتعداون مدع للدربط بدين محدافل المحمدول »

هانبكيح كارهاالك اا يعايكك ب بايالبملل مي انيبنك البمحكزيالبمصحياعل ايو ا ا نك؛للتقدم التكنولوجي

وي عي اكمت لاحاماابلحن انا امتييظالبوي اعنحالبييي البمتم لا ا ذب اياان يحاوعمالسيخولماخومي البم

ا البمترييظالإلبكيح كاها يلزازاكلي يييا يتقاقالبيكيملايامرياناكيرياا ا ىرااعنريح اعر امتر لاار ماابلرحن انر

.لبذكاهاعنحالبم نيالابلنك  البمتلاهانميااسمحانإيميماعملاي البيت الاناكييا
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المصر  اليوم

لح البميباهام ا الكيي ا ز«التعاقدات العامة»تعلن االنتهاء من الصيغة النهائية لالئحة التنفيذية لـالمالية

؛ا2018بسركها182نعولوالبصاغهالبكييئاهابالئتهالبيكلاذاهابقيك  ايكظامالبيلياول البليمهالبصيوحانيبقيك  احارما

تحارهالبمكييسرها  لبت كمرهيحسخامنيوئالحبيزلمانمليااحالب رليياها ا البياايمياو لاإلحسيبييانب امبلسالبو به

م امحلعري الحيرزل ا ي با الحسيثميحا لبكم البمي لز ابغحليا يا ا يعا يا نائا ي ا مك البمميحسي الحتيكيحاه

بمارر البمرريباا لبيبرريحي ا ضررن البارري البسرر   ا كليبررهالنكرر لعالبمخيللررهابلملكارره ا لبيرر زل انررا امصرريبح

.ياانبحل ل البيلياوا ضن الإلكلي البليملبت كمهلن حل  انميااضلاامزاو لام ا

2019يوليو5



كبين مر  يرن  محكن س أعلن مسؤنل  م،مليون يوووو500تونس تعتزم بيع سندات دولية بقيمة : مسؤول

سؤرشنا مؤاؤن رطفن مبن م صن  م.سلين  مين   500اري ممارخسيسمإ مر نسمؤنربي مؤننتادمت رينقمبةيسنقم

 مؤنتادمت ريقمبةيسقمأكر بف ر نسمباعدماندم.ج  بمُعينامرر ر ماربي  ؤير ناركؤيس ئيسمار   اءمإ م

سلينا م2.5بةيسنقمخنا ج سؤل ر  مإ مر نسمرحرنا مإرن مرس ين م افاتم%.6.75سلي  مي   م فائتةم500

.2019ف ت ال م

خسنيسمسرنرة ةمر اجعندمأؤنعا مارننفطمفنامرعناسيدمخفيفنقمار، النفط يهبط بفعل بيانوات المززونوات ايميوةيوة

.اتمارعنارساببيانادمرظه مانخفاضامأصغ مس مارسر ق مفامسخ  نادمارخامماألسي كيقم سخا فمبشنر ماالقرصن

 كا م.مت ال مرلب سي 63.30،مرربلغمعنتماررؤ يقم%0.81ؤنرا،مأ م52عة تمب ندمألق بماؤرحةاقمهبطدم

عةن تمخناممارةيناسماألسي كناملن بم ن رندم.بارسئنقمأسنسماأل بعناء2.3خاممارةياسمارعنارسامأللنممسنخفضنام

ت ال مرلب سي مبعنتمأ مأللةندمفنام56.89فامارسئقمررؤج معنتماررؤ يقم0.94ؤنرا،مأ م54ركؤاسمار ؤيطم

.بارسئق1.9جلؤقماأل بعاءمس رفعقم

نيوز عوبيةسةاى

أعلنندمادتا ةمارعاسننقمرلجسننا  م،  شووهو5مليواو دورو جمووم التمواون بووين الفوين و خويقيووا زو ل 84و76

84 76غمبلنارجنا  ارصينيقمأ محجمماررجا ةمبي مارصي م أف يةيامخي ماألشه مارخسؤقماأل رن مسن مارعنامم

ارصنات ادمارصنينيقمإرن أ مإتا ةمارجسنا  مارصنينيقم ذكن دم.عل مأؤاسمؤن ي%م3سليا مت ال ،مب ياتةم

سليا مت ال مخي مارفر ةمس مشه ميناي م43 57ررص مإر مؤن  عل مأؤاسم%م6 3أف يةيام اتدمبنؤبقم

سليننا مت ال ،م41 19ررصنن مإرنن م%م0 3حرنن مشننه مسنناي ،مبينسننامانخفضنندمارنن ا تادمسنن مأف يةيننامبنؤننبقم

.سليا مت ال 2 38بفائضمبلغم

اليوم السابع

(م مب ؤند اشننط)ؤلطدمصحيفقم، استمواو نزاع المفالح ارقتفادية وارتفاق النووي بين إيوان و وووبا

 قمارحنتمارسؤنس  ماألس يكيقمادةني مارض ءمعل مرص يحادمسؤئ ري مإي انيي مبع سهممرخصيبماري  اني ممف

 تم ذر مفامأحتثمرةليصمالرر اسادمطه ا مببن"مفاملض  معتةمؤاعاد"2015بهمفاماالرفاقمارن  يمرعامم

علن مس قعهنامبةرنه نةلندمارصنحيفقمفنامرعلينممرهنام.االرفاقمبعنتماالنؤنحابماألس يكنامسننهمفنامارعناممارساضنا

سكن  مس مرركيتمإ مارس اقبي مارت ريي مؤير:"مادركر  نامع مارسرحتثمباؤممسنظسقمارطاققمارذ يقمادي انيقمق ره

. رفاصيركنهمرمميذك م"مارخ قمي مماالةني 

 يمكشنفدمبياننادمرلبنن مارس كن، يونيووتويليوون دورو خوي 3.119ارجتياطي النقدي الفويني يوتفوع إلو  

سلينا مت ال مفنامي نين مح ين ا م18.23ارصينامي مماالةني مأ ماحرياطيادماربيتمس مارنةتماألجنباما رفعدم

د،م هناماقرصناتي  ماؤنرطلعدم  يرن  مء اءهنممر قعن اما رفنايماالحرياطيناا م.مر يلي  مت ال 3.119إر م

سلينا مت ال ،مبينسنامؤناعتدمالسنا مارسر اينتةمفنامهتننقم3.103األكب مفامارعارم،مب اقن مسلينا يمت ال مإرن م

.ارصينااري ا عل مارن  ريقرجا يقمس مار اليادمارسرحتةمفامرخفيفمارضغ طم

وويتوز

صنن  مبننن ماررصننتي م، مليوواو دورو خووي مشووووعات باخويقيووا87بنووا التفووديو وارسووتيواد الفوويني ي وو  

فنام(مسلينا مت ال 87)سليا مي ا م600أنهمضخمحر مال مأكة مس م” إكؤيسبن رشاينا“ االؤري اتمارصينام

ةمفنامارسشن  عادماركبن  مذادمارس ايناماالقرصناتيقم االجرساعينقماربنا  مرنتعأف يةينقت رنقم46سشا ي مفام

ارجتينتةم رطن ي مأف يةيا،م إ ماربن مؤيكةفمجه تهمخي مارفر ةمارسةبلقمرتعممسشا ي مارطاققمارنظيفقم ارطاقنق

.ارطاققمارسرجتتةم اؤرختاسهامفامأف يةيا
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السويسقناةهيئةعائدات
2018ويولير"مرن الفتررة واإلحصاء، أن إيرادات قناة السويس خالل للتعبئة العامة كشف تقرير عن الجهاز المركزي 

مليرارات 9إيرادات للقناة بلغت نحو أعلي 2018مليار جنيه، وسجل أكتوبر 84.5، بلغت نحو "2019حتى أبريل 

. مليار جنيه8.3نحو 2019جنيه، في حين سجلت اإليرادات خالل أبريل 

معدل التضخم وفقا ألسعار المستهلكين
، 2019في أبريل % 12.5مقابل % 13.2إلى 2019ارتفع معدل التضخم السنوي إلجمالي الجمهورية خالل مايو 

نقطرة 311.1، حير  بلرع علرى مسرتوج الجمهوريرة 2018على األساس السنوي فري مرايو % 11.5وكان قد سجل 

عن شهر أبريل السراب  لره، وترجرع أسرباا هررا اعرتفراد لزيرادة فري % 1.0، مسجال ارتفاعا نحو 2019خالل مايو 

، مجموعرة %(18.1)غالبية أسعار مجموعات السلع والخدمات وخاصة أسعار مجموعة الفاكهة التي ارتفعت بنسبة 

%(.3.6)اللحوم والدواجن بنسبة 
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