
اليوم السابع

بالشرقمصر تفوز بجائزة أفضل دولة في إدارة الديون السيادية العامة 
؛ األوسط وشمال أفريقيا

جطا  .يقيطامصر بجائزة أفضل دولة في إدارة الديون العامة السيادية بمنطقة الشرق األوسطط وشطمال أفرفازت 
والبنطك التي تصدر على هامش االجتماعات السطنوية لصطندوق النقطد« جلوبال ماركت»ذلك في إعالن جريدة 

يطر الماليطة، معيط، وزمحمد . دكما أعلنت الجريدة فوز «واشنطن»الدوليين، والتي تعقد بالعاصمة األمريكية 
.بجائزة أفضل وزير مالية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا لهذا العام

أموال الغد

، مليار جنيه7.3شركات البورصة ترفع رأس مالها بقيمة .. شهور8خالل 

مليار جنيه منذ بدايطة العطام، موزعطة بطين 7.3رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها بقيمة 

391مليون جنيه خطالل مطارس، و214مليار جنيه خالل فبراير، و3.7مليار جنيه خالل شهر يناير، و1.3

مليون جنيه 681مليون جنيه خالل يونيو، و 800مليون جنيه خالل مايو، و14مليون جنيه خالل أبريل، و

.مليون جنيه خالل شهر أغسطس215خالل شهر يوليو، و

، من أول سبتمبر بعد استقرار سعر الصرف" الدوالر الجمركي"إلغاء : المالية

الحالي، العمطل بسسطعار صطرل العمطالت سبتمبر أولإنها ستبدأ من ا وزارة المالية، في بيان صحفي صرحت 

.ة أنواعهطااألجنبية الُمعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية علطى الطواردات مطن الخطارا بكافط

صطادر وكانطت م". عودة لألصل العام المقرر طبقًا لقطانون الجمطارك"أن ذلك القرار يعتبر ، الوزارةوأضافت 

ر وفقطا إلغا  العمل بنظام الطدوالر الجمركطي، وتسطعير الطدوالعن كشفتفي وزارة المالية ومصلحة الجمارك، 

.لسعر الصرل الحر المعلن من البنك المركزي، اعتبارا من اليوم الموافق أول سبتمبر

،22/21خالل العام المالي الحالي في العام المالي % 4.5االقتصاد قد ينمو بمعدل 

نمطو بمعطدل وحدة المعلومات التابعة لمجلة اإليكونوميست في تقرير لهطا، إن االتتصطاد المصطري تطد يصرحت 

ويعد النمطو المتوتطع للعطام . 22/21الماليفي العام % 6خالل العام المالي الحالي، تبل أن يرتفع إلى % 4.5

%.6من نمطو النطاتا المحلطي اإلجمطالي والطذي حددتطه الحكومطة فطي مشطروة الموازنطة العامطة عنطد أتل الحالي 

، 23/22من الناتا المحلطي اإلجمطالي بحلطول العطام المطالي % 6أن يتقلص العجز المالي في مصر إلى وتوتع 

.على خلفية تراجع اإلنفاق على الدعم وارتفاة عائدات الضرائب18/17في العام المالي % 9.5من 

رأسانخفض حجم ،أشهر4مليار جنيه في 152.8انخفاض رأسمال البنوك لـ

مليطار جنيطه فطي 152.98مليطار جنيطه بنهايطة مطايو الماضطي مقابطل 152.82المال ضمن خصوم البنطوك لط  

120بفطارق2019مليطار جنيطه فطي مطارس 152.7مليطون جنيطه، ومقارنطة بط  160إبريل السابق لطه بفطارق 

مليطار جنيطه فطي 238.9حجطم االحتياطيطات للبنطوك بلغطت أن عن البنك المركطزي تقرير وأظهر . مليون جنيه

.2019مليار جنيه في إبريل 237.951مايو الماضي مقابل 
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المال ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر : «موازنة البرامج واألداء»المالية بمؤتمر 
2030

ل التطدريجى تال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننطا ماضطون فطى التحطو
لتحقيططق التنميططة المسططتدامة 2030إلططى موازنططة البططراما واألدا ب باعتبارهططا ضططمانة جديططدة لتنفيططذ رؤيططة مصططر 

 ة اإلنفطاق العطام بمختلل أبعادها االتتصادية واالجتماعية والبشرية، وتُسهم فى ضبط األدا  المطالى، ورفطع كفطا
وزارة 31ولفت كجطوك إلطى أن موازنطة البطراما واألدا  سطيبدأ تطبيقهطا فطى .باالستغالل األمثل لموارد الدولة

.2020/2019وبعض الجهات اإلدارية المستقلة جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود خالل العام المالى 
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المملكةتبن ّتبريكست"للاستعدادااألوروبياالتحادفيالمقيمينرعاياهالمساعدةخّطةتضعبريطانيا
الدوللكتفياإلقامةطلباتإكمالعلىاألوروبياالتحادبلدانفيالمقيمينمواطنيهالمساعدةخطة ّالمتحدة

3إلىيصلتمويلوفيرّ تسيتمّ الخط ة،وفقّ .قليلةأسابيعغضونفيوالمقررالتكت لمنبريطانياخروجقبل
بطلبالتقدموأالتسجيلإلىالحاجةعناألشخاصست بلغّ التيالتطوعيةللمنظماتإسترلينيجنيهماليين

متحدةالالمملكة ّستغادرّ الخارجيةوزيروقال.طلباتهماستكمالفيدعمهموكذلكاإلقامة،علىللحصول
.2019أكتوبرشهرمنوالثالثينالحاديفياألوروبياالتحادّ 

2019أغسطس 30

اللحومعارألسمعد لأعلىالنمسافيس ج لارتفاعااألكثراللحومأسعارصاحبةاألوروبيةالدولعلىتعرف
لحينفيالماضي،العامخاللاألوروبياالتحاددولبينأنواعهااختالفعلى أدنىمانياوروبولندافيس ج 
ذكرمقتضبا ّتقريرا ّاألوروبي،اإلحصاءمكتبونشر.أوروبيرسميتقريرأكدهماوفقاللحوم،ألسعارمعد ل
األعلىوهو146النمسافيالمؤشربلغفقد،100البالغاألوروبياالتحادفياألسعارمستوىلمؤشروفقا ّأنه
سمبورغلوكاللحوم،أسعارارتفاعناحيةمنالنمسابعدالثانيةالمرتبةفيوجاء.28الـالتكت لدولمؤشراتبين

لتوالتي .126بمعدلبلجيكاثم131بمعدلفرنساتلتهاالمذكور،المؤشرفي142سج 

2019أغسطس 29
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ليسجلكماشاالنمنيعانيالتركياالقتصاديزالالاالنكماشمنومزيد..السيئةأرقامهيواصلتركيااقتصاد
وأظهرت.ةالمحليالعملةوتدهورالتضخمارتفاعوقععلىوذلكالتوالي،علىالثالثللفصلتراجعابذلك
ي،الجارالعاممنالثانيالربعفيسنويأساسعلىبالمئة1.5ةببنسانكمشالتركياالقتصادأنجديدةبيانات
ومما.الماضيالعامقيمتهامنبالمئة30التركيةالليرةفقدتأنبعدسيماالتعافيه،بشأنالشكوكيعززمما
معالفائدةارأسعوزيادةالتضخمنسبةارتفاع،ةالماضيالثالثةالسنواتمدارعلىالتركياالقتصادأزمةعمق
.عامركودحالةوسطحاد،بشكلالمحليالطلبهبوط

 Euro newsالعربية

 Euro newsالعربية

أنالروسي،االقتصاديةالتنميةوزيرأكددوالرا؟40إلىالنفطبرميلهبطإذاالروسيباالقتصادسيحدثماذا
الوزيروقال.دوالرا40إلىالنفطأسعارانخفاضحالفيخطيرةلضغوطيتعرضلنالروسياالقتصاد
االقتصاديفسيحدثاقتصادياضطراببأيبالطبعستتأثرروسياإن،"تاس"وكالةمعمقابلةفيالروسي
علىهااعتمادخفضمنتمكنتروسياأنوأوضح.السابقفيكانكماكبيروقعلهيكونلنلكنلعالمي،
.دوالرا115عندبرميلسعرعلىتعتمدالروسيةالميزانيةكانتفقط،سنواتخمسفقبلكبير،بشكلالنفط
هذاعندلروسيايمكنحيثمعقوال،سعرادوالرا40عندالنفطبرميلسعرتعتبرموسكوأنعلىوشدد

.جديدةمشاريعفياالستثمارالمستوى

2019سبتمبر 2 RT news

بينلجاريةاالتجاريةالحربتلقيإذالثالثاء،النفط،أسعارتراجعت"التجاريةالحرب"بسببيهبطالنفط
مخاوفإلىالجنوبيةكوريامنضعيفةبياناتت ضافكمااألسواق،علىبظاللهاوالصينالمتحدةالواليات
54.84إلىبالمئة0.5أوسنتا26األميركيالخاموتراجع.أوبكإنتاجفيوارتفاعالناشئةاألسواقبشأن
الوالياتوفرضت.للبرميلدوالر58.60إلىسنتات6برنت،العالمي،القياسخامنزلبينماللبرميل،دوالر
سومرفرضالصينوبدأتمتنوعة،صينيةبضائععلىبالمئة15بنسبةجمركيةرسومااألسبوعهذاالمتحدة
.عاممنأكثرمنذالدائرةالتجاريةالحربيعمقممادوالر،مليار75بقيمةمستهدفةقائمةعلىجديدةجمركية

فهاهاتعنالصينيةهواويشركةأعلنتغوغلبرامجأوخدماتمنيخلوجديدا  ذكيا  هاتفا  تطلقهواوي
غوغلثلمغوغل،شركةتطبيقاتمنأييتضمنلنمرة،ألولولكنه..قريبا ّللبيعسيعرضالذيالجديد
Mate"هاتفلها،ذكيهاتفأحدثالصينيةالشركةوستطلق.ويوتيوبوجيميل،،مابس ألمانيا،في"30
أننذمالسوقإلىتصلهواويشركةمنذكيةهواتفسلسلةأولسيكونحيثالشهر،هذامنالحقوقتفي

إلىهاوصولمنالحدإلىأدىماالسوداء،القائمةعلىالصينيةالشركةاألمريكيةالمتحدةالوالياتوضعت
.الجديدةمنتجاتهافيغوغلشركةوخدماتتطبيقات

2019سبتمبر 3
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الجمهورية شهري وسنويإلجمالي المستهلكين ألسعار معدل التضخم وفقا 
، 2019خدلل شدهر يوليدو % 8.7إلد  العدامالسدنوي انخفاض معددل التضدخم أعلن جهاز التعبئة واالحصاء المصري، 

مالي إلجالعام ألسعار المستهلكين القياسي بيان له، أن الرقم في الجهاز وأوضح، 2018خلل شهر يوليو % 13مقابل 

% 1.5نقطددة عددن شددهر يونيددو بارتفددا  قدددر  307.8نقطددة، مقابددل 312.5سددجل 2019الجمهوريددة لشددهر يوليددو 

عار ، وأرجع االرتفا  الشهري إل  زيادة أسعار المحروقات والكهرباء خلل الشهر الماضي، فضدل  عدن زيدادة أسد2019
. السابقمقارنة بالشهر % 0.5الطعام والشراب بنحو 

معدل البطالة
لعدام ( ويونيد-أبريدل )صرح الجهاز المركزي للتعبئدة العامدة واإلحصداء، ضدمن نتدائ  بحدى القدول العاملدة للربدع ال داني 

2019فددي الربددع األول مددن عددام % 8.1مددن إجمددالي قددوة العمددل، مقابددل % 7.5، تراجددع معدددل البطالددة لنحددو2019

العوامددل أحددد ، ويعددد انخفدداض معدددل البطالددة 2018فددي الربددع المما ددل عددام  % 9.9، ومقابددل %0.6بانخفدداض قدددر  

تضدخم هداا بخدلا انخفداض معددل الالمصدري، الرئيسية التي شجعت عل  خفدض سدعر الفائددة مدن قبدل البندك المركدزي 

، مقارندة بدحنحو 2019/ 2018عدام % 5.6معدل النمو ليصدل إلد  باإلضافة الرتفا  ، 2019في يوليو % 8.7ليسجل 
.2013/2014عام % 2.9
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