
االهرام

صرحت مصادر حكومية،  ن  ؛ أشهر واردات8ليغطي مليار دوالر 46لـاالحتياطي األجنبي توقعات بارتفاع 
غ ـــــةةـال الالحةةالا مليةةار دوالر  مةة  مهةةتوا  46لمصةةر مةة  المتونةةر ف  يرترةةر نك ةةر مةة  االحتيةةا ا انبي ةةا 

وانخيرة  م  نةر  صةيدوا الي ةد هاده،الـ  مر وصول الشريح، 2019يهاي، يوييو فا مليار دوالر 44.3
مليو  دوالر لةدول 700مليار دوالر  الفت، نلى ف  تلك انرصدة على الرغم م  هداد مصر يحو 2 ـالدولا  

ر تغ ى فك انبي ا م  الي د االحتيا ا وفشارت المصادر  ف  فرصدة .2019يادى  اريس خالل شهر يوليو 
0فشهر3ال الغ العالما فشهر م  الواردات الهلعي، لمصر  وفعلى م  المعدل 8م  

اليوم السابع

  ع ةةدت ورارة التخ ةةي، التشييريعيتعقييد ورشييل حمييا حييوا المسييودل األوليي  لييدليا وحييدل الييدحم " التخطيييط"

ئاهة،   وذلةك  ر"المهودة انولى لدليل وحدة الةدعم التشةريعا"ورش، عمل حول اإلداري والمتا ع، واإلصالح 

لهي، 1146المهيده، غادة ل يب  يائب الورير لإلصالح اإلداري  وفا ضوء نرار رئيس مبلس الورراء رنم 

خ ةةي  ورارة التوفكةةدت .  اهةةتحداو وت ةةوير هةةت، ت هةةيمات تيحيميةة،  وحةةدات البهةةار اإلداري للدولةة،2018

تةا تع ةد ا والمتا ع، واإلصالح اإلداري  ف  ورش، العمل تأتا فا ن ار فعاليةات مخت ةر الت ةوير الميههةا ال

صةدور ا الورارة  والتا يتم م  خاللها فحص واخت ار مهودات نيد اإلصدار م  فبل تي يحها وت وير ا ن ل

0يهائي،  صر، 

ر المعيةا»ييحم اتحاد  يوك مصر دورة تدري ي،  عيةوا  ، IFRS9«»اتحاد بنوك مصر ينظم دورل حن معيار 

 الةدورة  شةام وهيحاِضةر .فيةام3  اليةوم انحةد  وتهةتمر لمةدة «اندوات المالية،-(9)الدولا للت ارير المالية، 

. عي  المصري،انفيدي  رميل مبمر المحاه ي  ال ايوييي   الواليات المتحدة  ورميل بمعي، المحاه ي  والمراب

عمةةل ذلةةك اي الن ةةا مةة  الةةدور  الةةذي يحةةرص عليةةص اتحةةاد  يةةوك مصةةر فةةا العمةةل علةةى تحةةديو  ليةةات الويةةأتا 

0ي،العالمالمصرفا فا ال يوك المصري،  و ما يتواكب مر المهتويات الهائدة فا ال يوك 

   لةوم ر م ا لة، مةر فةا فعل  وريةر المالية، ،شهرا  14الفائدل حل  سندات الحكومل تسجا أقا مستوى منذ 

الهي، المالي، الحالي، فا %30نلىالديو  المحلي، لمصر رادت  الرعل ووصلت فا ميخرا  ن  حص، الهيدات 

هة و  معدالت الرائةدة علةى هةيدات الحكومة،  العملة، المحلية، ترابعهةا لأواصلت . الماضاالعام فا % 5م  

اي، هيدات الخرفا شهرا  مر نن ال ال يوك على االهت مار 14مهبل، فنل مهتوياتها خالل التوالا  الرا ر على 

  خالل خر  مالي دي هياه، التيهير المركري المصري الهتئياف ال يك  اتبا  فعوام وه  تونعات 10و5

.الباريخالل الر ر انخير م  العام % 2الى 1معدالت الرائدة الرئيهي، لديص  يحو 

الم مصر فكد الدكتور محمد معي  ورير المالي،  ف  اهت؛مصر تتسلم الشريحل األخيرل من قرض صندوق النقد

ر؛ يُرهخ شهادة ال  ة، دوال ملياري تُ َّدر التا " الدولاالتههيل الممدد لصيدوا الي د "للشريح، انخيرة م  اتراا 

نتصةادي معةي  ف  اكتمةال ال ريةامج االوفشةار . الشةاملاالنتصةادي لإلصةالح الو يا يباح ال ريامج فا الدولي، 

0هت ماراتاالبذب المريد م  ويههم فا لإلصالح الشامل  ي عو  رهال،  مأي، بديدة للمهت مري  حول العالم  
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الشروق

الما اإلع  يرى المركر تنفي وقف صرف المعاشات المستحقل حاا مزاولل أصحابها مهن حرل، « التضامن»
لمبلس الورراء  ما تردد م  في اء حول ونةف صةرف المعاشةات المهةتح ، حةال مراولة، فصةحا ها مهة  حةرة 

ضةام  المركةر مةر ورارة التوتواصةل .البديةد" نصةالح يحةام التأمييةات االبتماعية، والمعاشةات"وف ا  ل ةايو  
لمهةتح ، يرت تلك اني اء تماما   وفكدت فيص ال صح، على اإل الا لونف صةرف المعاشةات ااالبتماعا  التا 

ف  البديةد  و" نصةالح يحةام التأمييةات االبتماعية، والمعاشةات"حال مراولة، فصةحا ها مهة  حةرة وف ةا  ل ةايو  
مة  الوفاء  التراماتها تبةا  بميةر فصةحاب المعاشةات  وال يبةور حرمةا  صةاحب المعةا فا الدول، مهتمرة 

0انحوالمعاشص فو ني اف صرفص  أي حال م  

2019غسطس2



ك ةستفالةياولياقالت اللدترة االلفيذةةةتلالك يتداللتراالتحاد األوروبي يرشح بلغارية  ررااةة  دةقدول ارقاةد ارةدوري

كد شتت اإيهتتااستتففمكقاد قفتتااوتتاادستت ولةافهااعتتيالل يتتدا  تتراااالمفا فهتتااوكودتتا ال فوتتارال و و تتيجو جةذتتا

ةسالجيتلادت ا ئتو ل،اإيهتااطك ت ،ا  تراللفشتاة،اوهقادولطيلا كغا جو جةذاوقال ا.ل ئاسلاصيروقالليقراللرولي

قالليقتراللترولياوةق ت اصتيرو.ااإرل ةتلاانيتافاعفت االلف شت الصتيروقالليقتراللتروليزجالل مالقةا ا ال يداللرولي،ا

.للف شةوا اوفقاللسارسادااس فد  اوةهرفا مفةا اد ش ا وكو الل ل  اداااكفو  

skynewsarabia

لل سديلل ة س  مذض إيهاللس ورةل،ا لدكوش كلقال ةبتمبرفيآلةياارقفطأةعارتخفضارةعودي 

س  ةلوالوالةسج اغسطس،عي هدقا يل0.75 ولق س فد  عيآسةاعيودالفإلقللمذةفلل   يلكمام

فجررظ عيلليذطاس ا وليمذض .ور يوداامادياس ا دفوسطعوقلك  دة رو  1.70قر ها

و  للصةا دللفجا ةلللو ب فص ةرل د ةكيلل ئةسف هراا  رلل الديل قفصاريلليدو شأاللدماوف

عيكماملدسفهككةااك  عيللوقوروكقللطكبل  ج وكقسةك  ددا كةا،وكقلل سومدادزةرع ض

.لل الم

لفمةفهىللة اإلج لفل د ةكق،لل ئةسيرر"كبيراقتهاك"عملتهابشأنارديناتخذتهارذىاإلجراء:ترامب

للرو  دقا  وليا ةس  لوير ئةسقدسفوى فمطقاللكةو كةاسدو إةودكفها شأال نيةا،للةومللصةا

للمزليلل اوزق ل وكق شرافأسفللصةاإا،للصةييللش ب يدقا .سيول وش دااكن عقد ا و 

سيمولكاللويقك وس داله، ةااعيلل يدواضاف." ال دكلففالوب"روللللصةا فصيةفل د ةكةل

وزل اوض فهالفيل" ال دكلللفالوب" ـةسدقلداللكدةلللد اةة د ةفياسب لكصةاللفصيةفهةلللصةيةل،

.ل د ةكةلللمزليل

 وريللسللطاقلوزة قا ارخليجفيارمالح حري تهديداتمن«قلاان»واألمريكيارةعوديارطاق وزيرا
و ةلفهرففسللفيللفهرةرل إزلفقكقهداواوو  لولشيطا،عيللنالنافةومل د ةكييظة هد للفققإيه

.“الديلل للطاقلإدرلرل ادالضدااسوةالل د ”وزدهدااكرللل كرةاااواضاف.للمكةجعيلل و ةلللدالول
ل كرلالديظدلللفزلمللس وريللطاقلوزة واكر.لسفق ل هاوكقللددككلوو صلليذطسوقاوضاعوياقشا

للسوقعيللفولزافوقةقإلقللجاروللس يلإليفاج فيسةق”ما جهاوللديفجةا(او د)لك ف و للدصر ا
.“لل ف ولةل

ارمال

لةسج قوةلفو كا للةهبسوقشهرعمالت6بـقياةي رمةتوياتتافزارذهبأةعار..ارتجاري ارحربمع
للكيريوللرو   اييللةاوللةالإلسف لةييللجيةهةلدعي دالل دال دا  ررفقةدهويرقةاسةلس  ةلدسفوةا 
6عيافهدسفوةاوكقل د ةكي الرو  للدقوملليذةسللد رافسجة د ةلدوةفزلدا.ل سف لليويظة ه
وةُ ر.لألوقةلرو  1500دسفوىللد راوفجاوزرو  ل ا19 يووفقر ا  احد للةومف ادال مال سيول 
.ل س وعهةلفو كا و لفلل ئةسيللرلع  دنا لوللصةاللدفوراللو ةا  ةاللفجا ةلللفوف ل فص ةر

مباشر
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جك ااست ا استلليواساةسج ااك  اليمذاضااس ووياعتياوتاما ذ ت افصتاورالليتزلعاللفجتا يا تةااللصتةااواد ةكتا

دزةترادتااذ ضاللةست كترهالليواساةوماللجد تلااك ت اليمذتاضااست ووياعتياوتاما  ترداااوكتااللت ئةسال د ةكتياااا

.وكقاللد ارالل سوماللجد كةلاوكقاول رل اصةيةل،اعيافص ةرالو بافجا ةلافض فالليدوال قفصارياوللطكب

لاليمذتاضالضط ل ا اعيال سولقالل الدةلاورع الل ائراوكقاللسيرل اواس ا اللتيذطاوللد تارااللصتياوةلانا دداا

كدتاارعت اللقت ل اللترو  الكصت وراإلتقااوكتقادستفوىاعتيا.شته ل11 شرااوةثاهوىاللزيداإلقااريقادسفوىاعتيا

لل دتالفاعتياللصةيياددااج  اللد اراااوكقاس  لاوكقاللدشف ةااللصةيةةااوهتمااك ت للةولاارىالف لج اووادةاا

رو  الكطاا5729.50وقورالليواساجكسلاللفرلو اديمذضلاإلقاايه .للد اراقطاعا

2019أغسطس 2رويترز
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عجز الميزان التجاري
دوالر خالل الشهر ذاته مليار 3.63مقابل مليار دوالر 3.87ليبلغ 2019أبريل ارتفع العجز في الميزان التجاري خالل 

ملياار 2.58، لتبلاغغ %0.5قيماة الااادرا  بنسابة ،  حيا  ارتفعا  %6.8من العام السابق عليه بنسبة ارتفاا  بلتا  

،%4.2بنحو قيمغة الواردا  ارتفع  كما ، 2018أبريل مليار دوالر خالل 2.57مقابل 2019أبريل دوالر خالل شهر 
.السابق عليهمليار دوالر، لنفس الشهر من العام 6.20مقابل 2019مليار دوالر خالل شهر أبريل 6.46حي  بلت  

عجز ميزان المدفوعا 
الماااالي           ملياااار دوالر خاااالل الناااا  اعول مااان العاااام 1.8ساااجل ميااازان المااادفوعا  لالقتاااااد المااااري عجااازا بقيماااة 

، وأشاار  البياناا  الااادرن عان 17/2018ملياار دوالر فاي الناا  اعول مان 5.6، مقابل فائض بنحو 18/2019

مليار دوالر، 3.8البنك المركزي، إلى أن عجز ميزان المدفوعا  نتج عن تسجيل حساب المعامال  الجارية عجزا بنحو 

ملياار دوالر، 1.7خالل فترن المقارنة، وأيضا لتراجاع فاائض الحسااب الرأسامالي والماالي ليساجل مليار دوالر 3.5من 
.مليار دوالر10.4مقابل 
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