
دالغأموال

هددالب قرحألسددبةع إجت اعهدابددت الحكومة دد لالتدةدد أ أمقرهددلأبمدة د أاليومددة أفدد بدد أأولأاتممددللألومةومد أ

 ددالرئدديالحكددة رح لكددتل مددتل  لعقددتلحكومة دد لمجت اعاتهددالب ب دد ل ج،للةمددا لحكجتيددت حكجتيددتلب تي دد لحكن  ددي ل

 له دا لحكة رح لب تي  لحكن  ي لحكجتيت ،لسينط لرساك ل ه د لةسدي ق لحكءدة لع د لهدمدلحك تي د ،ل لديرحلإكد ل 

تملواكيالإ لا لإرحت لةع  الكتمة لحك تي  ل ستتح  لحكن للطةحللحكنام،لةكيسال صيفاليستغللكلهري لفقط،لةكمحلي

.يمهايتملت فحكت حكخت ي لحألخرىلةحك با    طق لسم ي لباك تي  ،لة خرىلص اعي ،لبخالفلحكجا ناال

عالسلبالةوم

م أقةم أ%أ6ةوزايةطللبأبمخصةصأدعمأمصدةريأ«ألوةةملوةلتالمصدةري

 دد لك صدد اعاالحكمي اةيدد لةحألسدد ت ،لعدد لطحكتصددتير خاكددتل بددةلحك مددارملرئدديالحك ج ددالملددفلصددلدرام،أ أ

  لكي  لصاترحالحك ستهتفلتوقيقهالهمحلحكنداملحكباكغد ل%ل6حك ج ال  لص تةقلت  ي لحكصاترحالتخصيصل

كدرل ج دالحتحر لصد تةقلت  يد لحكصداترحالكدتل ةمدا ل.ك قطاعلتصتيريامتع ا  يارلتةمر،لةمك ل6.5 وةل

  يددارحال6ب ةح  دد لتب دد ل2019/2020  ددمل سددبةعي لحكبر ددا يلحكجتيددتلكددرتل عبددا لحكصدداترحالك ندداملحك دداك ل

حك ةح   لإج اك   ل%ل40ب سب ل ى  يارلج يهلم سا ت ل قتي ل2.4تخصيصج يه،لويثليل للحكبر ا ي

،ل%ل30  لحكت ح االحكلرماالحك صتر لكت لة حر لحك اكي لةهةل الي ثللوةحك لتخصيم  يارلج يهل1.8،لة

.%ل30ب سب ل ىكتعملحكب ي لحكتوتي لك تصتيرل  يارلج يه1.8ة

حك دةح لخيدرالبرمداا،لملدفل أ2015عد أعدلمأ%أ4.7مصدرأبزةدلد أف  سب أالفقرأ%أ32.5:أاإلمصل 

كندداملك تنبئدد لحكنا دد لةحءوصددا ،لعدد ل  ل تددائيلبوددثلحكددتخللةحء فدداقلةحمسددتهال حك رمدد ىرئدديالحكجهددا ل

حكبوددثلفدد  سددب لحكفقددرل%ل27.8،ل قابددلل%32.5 صددرلتب دد لفدد ،ل ظهددرال  ل سددب لحكفقددرل2017/2018

ج يهال827آمفلةل8همحلحكنامل لف إ هلةفقالك  تائيلتوتتلخطلحكفقرل،لل%ل4.7،لب يات ل2015حكسابقلعامل

عداملف  كفلج يهل36.7حكنام،ل قابللف  كفلج يهل51ك فرت،لمفتالإك لحرتفاعل تةسطلإ فاقلحك صريي لإك ل

2015.

 اسددام يرلحكسددفةكدداللاسددم ملرام لأ أفدد مصددرأةشددتي لأعودد أالموسددعأفدد م ددلاأاتسددم ملرأ:أشددرةلتأةلبل ةدد 

حكلرماال ةم ،لسفيرلحكيابا لكتىلحكقاهر ،لإ له ا لفرصلرحئن لكالستث ارلف ل صر،لة  له ا لرغب لكتى

حلإكد ل   حكةكدالحكوداك لهدةلحكيابا ي لكءخلحستث ارحالجتيت لف ل صر،لوتد لتتوقدقلحمسدتفات لك ب دتي ،ل لديرى

  ي لف ل فريقيال فءللةكالكالستث ارلف ل صر،ل ةءوال  لحكج س لحمفتتاوي لك ؤت رلطةميةلحكسابعلوةللحكت

،لبوءةرلعتتل،لف ل غسطالحك قبل،لسيتملتخصيصهالك  اكل ل  اخلحألع اللةحمستث ارلف ل فريقيا(7تيمات)

.مبيرل  لرجاللحألع اللحك صريي لةحألفارك لةحكيابا يي 

لوشبلبألومر أاألول أبلليلصم أاإلدارة الوط  ةفممحأالةومأالمؤممرأالسةس 

ف حكمىلينقتلألةلل ر لحكسابعلك لبا ،لةحكةط  ،ل سا لحكيةملحكثالثا ،لحك ؤت رلحكسيس حكرئيالعبتلحكفتاحلإفتتح

لدا ل د ل1500حك ؤت رلع  ل تحرلية ي ،لحكثالثا لةحألربنا ،لب لارم ل وةلينقتل،حكجتيت حكناص  لحءتحري ل

".  ةمجل واما لحكتةك لحك صري " خت فل وافظاالحكج هةري ،لةت  لحكج س لحمفتتاوي ،ل
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المـلل
 ملرةخيأ«أاليمر أالمصرة »قرارأإ شل أبواب أ:أالسةلم أغرف أشرةلتأ

ةحبد لوساملحكلاعرلرئيالغرف للرماالحكسياو ،ل  ل ةحفق لرئاس ل ج الحكة رح لع د ل لدرةعلإ لدا لبمتلأ

ك صدر لينتلكرحرحلتاريخيالأل هلو ملكماف للرماالحكسدياو لةيودافظلع د لوقدةقلحك دةحط لح” حكن ر لحك صري “
حبد لحكن در لخالللحك ؤت رلحكصدوف لحك  نقدتلواكيدالكنعدال لعد لتفاصديللبة–حكلاعرلةكالل،حكسياو ةحكقطاعل

تلحكدتمتةر لإ لهمدلحكخطة لبتحي لك تطةرلحكتم ةكةج لة ةحمبتهلف لج يعل  وا لحكناكم،ل لديتحلبجهدة:ل-حك صري ل

.ة ير لحكسياو لف لهمحلحك  فلةتب يهالكةجه ل ظرلحكقطاعلحكخاصحك لاطرح يال

2019ةولة،28



لراناريلباإا  اقال الرايس دان  سنتخذ إجراًء مضاداً بشأن الضريبة الفرنسية على الشرراا  اممريايرة: ترامب

 بةاعلىاشيكلتالر ال لتالربرحنةاس فاريناعلىافي سلاقي بلًابإجيلءلتاكب يةابعناأ اأعل تابلي دافيضاضي

بلربلساةاعلاىالر ايلنلتا3لرشهيالرجليي،اقييتافي سالافايضاضاي بةايقب اةاب حا ا في.لألبي ك ةلررك  ر ج لا

.شيكةايس س ةابعظبهلاب الر ال لتالربرحنة30لرفي س ةار ح ا

مباشر

آيسي“شيكةيس د لسإقل القارا بينالسفرلتسهيلساعة/ام400بسرعةقطارا تطورصينيةشراة

لربسليربقل  دبرغ يةقطليلتبرط  يرق ملرشيكة  لرقطليلت،بجل فيص  يصل عأكبي،”سيآي

ب  لرعب علىقلنيةسرك  لرجن نةلرقطليلتأ  أضلف.لرسلعةفيك ل بري400ربلغقص ىبسيعة رس ي

شيكره  قل  .لرقليلتعبيلرسفيكب يحن رى سه بل لرعي ضة، لرض قةلرق لس ةلرحن ن ةلرسككخط ط

أبل ًلأكثيرجيبةررقن ملررق  لتب  غ يهللالصط لعي لرذكلءلركب ية لرب ل لتلرذكيلالسرشعليعلىرعربن

.رليكلإ صنلقةيلحة أكثي

ريشلنلريقب ةلرعالجلتلألطبلءلقريحالمزمنةاممراضإدراةلتغييرجديدةطرق..الرقميةالعالجا 

،رلبيضىعالج ةرنخالتهيلريقب ةلرعالجلتلرسكي،بيضرنليةبخط ةخط ةخطةخال ب لربي ض

أ هلعل لرحفلظأ لربزب ةلرحلالتب  لسعةطلسفةب عفىرسلعنأ  بك رطب قلتأ ببيلبجبنف عة

لرنمفيسكيلر سبةعلىلرغذلسىلر ظلم ؤثيك فلربي ض رعلملرذلر ةلريعل ةبي لبجخال  ب .بعلرجرهل

رعق بلتىعلرلحص  لربي لبجفيلر جبةلخر ليلت نخل  بك هلسب  علىلرصح ة،لرحلرة حسإ لر ز 

.بف نغ يه  بللرطب إلقريحهلرذيلرغذلسيرل ظلم صلحبلح  لرفعليلر قتفي

بؤخيلصني"بل ببيغ"ر كلرةرقي يص ف2019فيالعمال يقودانالمصريوالجنيهالروسيالروبل
في ب لرح ثب لرعبالتقلنلري سيلري ب    قل لألبي ك ة،لرعبلةأبلمأنلسهلح ثب لرعلرب ةلرعبالت
أبلمي سيلرلري ب صيفسعيليرفعفقن"بل ببيغ"أجيرهررحل    فقل.لرجلييلرعلمب لأل  لر صف
لربلتأبل.%6.5ب سبةصعنلرذيلربصيي،لرج  ه ل ه،%9.5ب س ة2019ب لأل  لر صففيلرن الي

 بلرذيللرفلب  ي،لرب ز لريلبعةلربيربةفي ل ه،%5.3ب سبةلرن اليبقلب صعنفقنثلرثل،ح لرذيلررل ل ني،
.%2.8ب سبة

arabic.rt

ريلجعهسرير  يلاللرج  ه لص الفائدةلخفضترقباالدوالرواستقرارقياسيةمستويا إلىيهوياالسترليني
يس دخططبفع لألب يكي،لرن اليبقلب 1.2213  بلغ،2017بليدب ذرهبسر ىأن ى رىر هبط

ع نهي  شفيبسر ىأعلىقيإلرن اليلسرقيب  بل.لأل ي بيلالرحلنب لرخي جح  لربي طل يلر زيلء
هذل ةلربلرلألزبةب ذلربرحنةلر ال لتفيلرفلسنةأسعليفيخفضأ   ك  أ  ر قعبلقب  ،97.919
.أسلد قطة25ب لقعلأليبعلء  ملرفلسنةألسعليلالرحلنيلالحر لطيبجلدخفضلربر قع ب .لألسب ع
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اليوم السابع

ليرفعاحجمالررجاليةالرعالربياخاال ابال  الربلضاياعلاىاأسالداارتفاع محدود بحجم التجارة العالمي خالل مايو

إافياربلطؤالر با اشهيي،افياظ ابعيكةالررعي فلتا ب الر ال لتالربرحنةا لرص  الررياربيزاعنمالر ق  ابلارسب

شااؤ  ا كشاافتاب ل االتاصاالنيةاعاا ابكرااإارحل اا الرس لساالتالالقرصاالن ةالرراالبعاراا زليةالر.لالقرصاالنيالرعاالربي

بلربلسةاخال ا0.3لالقرصلن ةا لرس لسةالرب لخ ةافياه ر نل،الر  مالرخب د،اأ احجمالررجليةالرعلربياليرفعاب سبةا

.بلربلسةافياأبي  الرسلبقارهابعنالررعن  ابلريفع0.6شهيابل  الربلضيابقلب ال خفلضا

2019يوليو 25مباشر

المال
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العجز الكلي

مبن النبا   % 2حققت فائض أولي بنسببة 18/2019أن موازنة العام المالي أعلنت الحكومة المصرية، 

سببب ندب كبببان بنسببببة  بببدر ا %8.2المحلبببو، وعجبببز كلبببي بنسببببة  ، حيبببا سبببا مت %8.4، رغبببم أن المه

ابق وفقبا المحققة في الدعم بشكل كبير في  حسين عجز الموازنة العامة خبلل العبام المبالي السبلوفوراتا

لإليبرادات، % 19.6اإليبرادات ببو يرأ أعلبي مبن المصبروفات ل بلب  وأيضا الر فبا  ،  للمؤشرات المبدئية

.للمصروفات% 12.2
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اجمالي اإليرادات اجمالي المصروفات العجز الكلي

موازنة

سنوي

%36; 385.9; الفوائد

;  الدعم والمنح والمزايا 
231.6 ;21%

%22; 243.4; األجور

;  مصروفات اخري
65.5 ;6%

شراء أصول / االس ثمارات 
%10; 111.3; غير مالية

;  المش ريات
53.2 ;5%

 يكل المصروفات بالمليار جنيه خلل الف رأ من
2019/18مايو -يوليو 

;  339.4; الفوائد
35%

;  الدعم والمنح والمزايا 
248.8 ;25%

; 211.8; األجور
22%

;  مصروفات اخري
59.0 ;6%

شراء أصول / االس ثمارات 
%8; 75.3; غير مالية

;  المش ريات
37.6 ;4%

ن  يكل المصروفات بالمليار جنيه خلل الف رأ م
2018/17مايو -يوليو 
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