
المصري اليوم

تتمت  اخ؛ المسوتدامةاستهدف رفع درجة الوعى لدى الموواط  بمبوئدا التيميوة العربي األسبوع : التخطيط

ميتة المستتدامة للتنالعربت  وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري فعاليا  النستخة الاالاتة متأل اوستبو  

وجتات  ، نتوفمبر6-3والذي انعقد بالتعاوأل مع اومانة العامة لجامعة الدول العربية فت  التتترة بتيأل 2019

نيابتة السيست  تتاح وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري لكلمة الستيد الترسيع دبتد التفتتاحية بإلقات الا

دامة فت  دتالم الدول العربيتة وتنتيتذ أهتدال التنميتة المستت"دنه لتترأع بعدها الجلسة اوول  مأل اليوم بعنواأل 

0تغيرمحيث استعرض   خالل الجلسة جهود مصر ف  تنتيذ أهدال التنمية المستدامة ف  دالم " متغير

اليوم السئبع

أدلتتأل الجهتتاز ،المئاوويفووي تكتوووبر % 2.4تراجووع معوودت التاووخم السوويوي  لووى : «المركوو ي لصاصووئ »

ماضت  المركزي للتعبسة العامة واإلحصات دأل تراجع معدل التضخم دلت  أستاع ستنوي ختالل أتهر أكتتوبر ال

وأوضح جهاز اإلحصتات، فت  %. 17.5والذي سجل فيه 2018مقارنة بالأهر المناظر مأل دام % 2.4ليبلغ 

لماضت  زاد ختالل أكتتوبر االأتهري معتدل التضتخم الستب  أأل دأل أستعار المستتهلكيأل الصتادر، الأهري بيانه 

. أهر سبتمبر السابق دليهنقطة خالل 104مقارنة بـ نقطة ، 105.1ليبلغ % 1بنحو 

أأتاد ات ، االسوتممئراإلصالائت االقتصئدية بمصر مفيدة وتجوب  الم يود مو  : الفريسي المستشئر التجئري 

بالقاهرة بسياسا  ( بيزنع فرانع)فيليب جارسيا المستأار التجاري الترنس  الجديد بمصر مدير مكتب وكالة 

صتاد ومأتجعة للغايتة بالنستبة لالقت" ومتيتدةوادتدة "اإلصالح االقتصادي الت  تنتهجها مصر، ووصتها بأنهتا 

رح وصتت.مصتتروأيضتتا لزيتتادة حجتتم الصتتادرا  الترنستتية  لتت  ، الترنستتيةالمزيتتد متتأل االستتتامارا  لجتتذب 

بحجم صادرا  2018مليار يورو ف  دام 2.5حجم التبادل التجاري بيأل مصر وفرنسا بلغ  أل "جارسيا  " 

0يورومليار 1.7فرنسية  ل  مصر وصل   ل  

أصتدر  وزارة الماليتة للعتام الختامع دلت  ،2021/ 2020المئلية تصدر البيئ  المئلي التمهيدي لموا ية 

، التذي يرتكتز 2021/ 2020البياأل المال  التمهيدي لمأترو  الموازنتة العامتة للدولتة للعتام المتال  ، التوال 

مستتو  يأل وتحست،الحكتوم والتنمية االقتصادية والبأرية ورفتع كتتاتة اودات ، المصريدل  بنات اإلنساأل 

ق حتوار الدكتور محمد معيط وزيتر الماليتة،  طتالأدلأل .لهمواالرتقات بالخدما  الُمقدمة ، المواطنيألمعيأة 

، الذي يتضمأل أرًحا 2021/ 2020مجتمع  حول البياأل المال  ومأرو  الموازنة العامة للدولة للعام المال  

.ستهدفةالمُ مبسًطا لبرنامج الحكومة، يعكع أهم السياسا  المالية واالقتصادية واالجتمادية والمؤأرا  

م  ماطئت الطئقة % 30يستاوب على”السيئدي صيدوق مصر : سليمئ 

فت  % 30ل  يخطط صندوق الاروة السيادي المصري لالستحواذ دل  حصة تقدر بحتوا،سيميي بيتهئ التي 

د جتزت متأل مبتادرة فيما يعالبقية ، ؛ بينما سيمتلك مستامروأل أجانب ”سيمينز“محطا  الطاقة الت  بنتها أركة 

التنتيتتذي المتتديروصتترح . فتت  الأتترق اووستتطنمتتواً الصتتندوق لتعزيتتز المأتتاركة االجنبيتتة فتت  أستتر  اقتصتتاد 

.القطا  مأل مبادرة الصندوق لتطوير االستحواذ سول يكوأل جزتا لصندوق مصر،  أل 
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المئت

أتهد  مؤأترا  البورصتة ، تجيبيوةخوالت تسوبوع بودفع مو  مشوتريئت % 1.63البورصوة المصورية تزفو  

.،وجانتبالمصرية ارتتادا  جمادية خالل اوسبو  الماض  مددومتة بمأتتريا  المستتامريأل المصترييأل وا

ومؤأتر ، نقطتة14795ليصتل  لت  % 1.63بنستبة egx30الرسيست  مؤأتر البورصتة المصترية وارتتتع 

egx70 ومؤأتر ، نقطتة547 ل  % 1.52الصغيرة والمتوسطة لألسهمegx100 نطاقتا بنستبة االوستع

حوظ الخميع دل  صعود ملالبورصة المصرية تعامال  جلسة واختتم  .نقطة1459ليغلق دند % 1.58

.مليوأل جنيه701بيأل مؤأراتها وسط اتجاه أراس  لألجانب وقيم تداوال  بلغ  

2019يوفمير8
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فيمستوىأعلىإلىاليوماالسترلينيالجنيهقفز،اليورومقابلأشهر6فيمستوىألعلىيقفزاإلسترلينيالجنيه

ريكستبحزبقالانبعداألمريكيالدوالرامامشهرحواليفيواحدليومزيادةأكبروسجلاليورومقابلأشهرستة

المحافظونلهاشغالتيالمقاعدعلىالقادمالشهرالمتحدةالمملكةفيستجرىالتيالعامةاالنتخاباتفيينافسلنإنه

العملةمقابلواحدليومزيادةأكبروهى،دوالر1,2896إلىبالمئةواحدااالسترلينيوصعد.السابقالبرلمانفي

دوالر1,2858عندالمائةفي0,7إلىمكاسبهيقلصأنقبلرفينيتيف،لبياناتوفقااكتوبرمنتصفمنذالخضراء

عندهرأشستةفيمستوىأعلىاالسترلينيسجلاألوروبية،العملةوأمام.جرينتشبتوقيت1640الساعةبحلول

.لليوروبنس85,62

.هرأشثالثةعنيزيدفيمامستوياتهاأدنىإلىاالثنينالذهب،أسعارهبطت،أشهر3فيمستوىألدنىيهبطالذهب

.التداولجلسةأواخرفي(األونصة)لألوقيةدوالر1456,98إلىالمئةفي0,1الفوريةالسوقفيالذهبوتراجع

النفيسةالمعادنبينومن.دوالر1457,10التسويةعندلتبلغالمئة،في0,4للذهباألميركيةالعقودوانخفضت

أدنىالجلسةمنسابقوقتفيالمستأنبعدلألوقيةدوالر16,84إلىالمئةفي0,3الفضةارتفعتاألخرى،

أدنىإلىتراجعأنبعدلألوقيةدوالر877,43إلىالمئةفيواحداالبالتينوانخفض.أغسطسمنتصفمنذمستوى

وقتفيسجلأنبعدلألوقيةدوالر1686,93إلىالمئةفي3,2البالديوموهبط.أكتوبرمنالرابعمنذلهمستوى

.أكتوبرمنالعاشرمنذمستوىأدنىالجلسةمنسابق
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ألبحدا  االقتصداد فدي مديندة " إيفدو"أعلن معهدد ،أعوام10تراجع مؤشر مناخ االقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته في 

اي المعهددد أن مرشددر المنددأوضدد  و.ميددونج جنددوبي ألمانيددا، اسددتمرار تراجددع التوقعددات بشدددن مندداي االقتصدداد العددالمي

وهددذا .نقطددة18.8إلددى سددالب 10.1االقتصددادا العددالمي الخدداص بدده انخفددض فددي الربددع األخيددر مددن العددام، مددن سددالب 

دولدة، 117خبيدرا مدن 1230، فدنن إجمدالي "إيفدو"معهد وبحسب .2009المستوى هو األقل منذ الربع الثاني من عام 

.تثماراتراجعا كبيرا في نمو التجارة العالمية وفي االستهالك الخاص، وكذلك انخفاضا في النشاط االستوقعوا 

RT news

معنيناالثأمسالنفط،أسعارتراجعت،"كاشينغ"بمخزوناتهبوطعلىالتجارةمخاوفتغلبمعينخفضالنفط

فيالخاممخزوناتنبشدمتفائلةبياناتلكنوبكينواشنطنبينالتجارةمفاوضاتفيضئيلتقدممنلضغوطتعرضها

عندلتبلغسنتا33برنتمزيجالعالميالقياسخامعقودوانخفضت.الدعمبعضالسوقأعطتالمتحدةالواليات

القياسخامعقودونزلت.دوالر61,57إلىالجلسةمنسابقوقتفيهبطتأنبعدللبرميلدوالر62,18التسوية

.للبرميلدوالر56,86التسويةعندلتسجلسنتا38الوسيطتكساسغرباألميركي
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مخرجعنللبح العالمدولالدوليالنقدصندوقمديرةدعت،مستحيلةلمعضلةحلعنيبحثالدوليالنقدصندوق

لعالميةاالديونحجمويعد.مزمنةألزمةتحولهاإلمكانيةمرشراتوسطالعالمياالقتصادتهددالتيالديونفقاعةمن

لناتجاحجمتجاوزحجمهاأنوالسيماالعالمي،االقتصادتواجهالتيالتحدياتأبرزأحديوم،بعديوماتنموالتي

مادوالرتريليون188إلىوصلحي قياسيا،رقماالعالميالدينبلغفقدالصندوقمديرةوحسب.العالمياإلجمالي

حجمزيادةفيالرئيسيالمحركإنالدوليالنقدصندوقمديرةوقالت.العالمياإلجماليالناتجضعفيبنحويفوق

عليهاألرضكوكبعلىشخصكلأنذلكويعني.الديونإجماليثلثيحاليايمثلالذاالخاص،القطاعهوالديون

.العالمفيفردكلدخلمتوسطضعفينحويعادلماأادوالر،24500بنحودين
2019نوفمبر9

دولدة، السدبت، ببدذل المزيدد مدن الجهدد لخفدض كميدة 70تعهددت أكثدر مدن ،"الطعيام المفقيود"دولة تتعهد بتقليي  70

ل مدونت  حيد  البلدان علدى تعهدد، اليدوم خدالل االجتمداع السدنوا لبروتوكدوووقعت .الطعام المفقود بسبب سوء التبريد

ظمدة التبريدد يعمل الوزراء والمسرولون الحكوميون والخبدراء علدى تنظديم المدواد الكيميائيدة الصدناعية، المسدتخدمة فدي أن

.ومااالجتماع في مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في روانعقد .وتكييف الهواء الضارة بطبقة األوزون
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تطور نسبة اإليرادات والمصروفات للناتج المحلي االجمالي
تسةتدد  خضةم ماةدع الةديا الاةاا لنحةو أ 2020/19أعلنت وزارة الماليةة المصةريةأ أا الحمومةة خةلع الاةاا المةالي 

مةا النةاتج المحلةي اإلجمةالي باإل ةافة حلةي تحقية  % 2فةاضم أولةي رةدر  اإلجماليأ وتحقية  ما الناتج المحلي % 89

% 11.5ما النةاتج المحلةي اإلجمةالي بةدال مةا نحةو % 7.2أ ومذلك خضم الاجز الملي لنحو % 6مادع نمو ارتصادي 
.2014/13خلع الااا المالي 

تطور ريمة الاجز ومدفوعات الضواضد
فةي الموازنةة التقديريةة للاةاا مليةار جنية  569.1وفقًا لتحليع أرراا الموازنة المصةريةأ سةجلت فواضةد الةديا الاةاا نحةو 

حو الموازنة الجديدة بنفي ردرتدا الحمومة والتي ما اإليرادات ال ريبيةأ % 70وتلتدا الضواضد نحو أ 2020/19المالي 

مليار 755والبالغة نحو 2019/18المالي مليار جني  عا نظيرتدا خلع الااا 101نحو مليار جني أ بارتضاع 856.6
.ال ا جني  أ مما تضورت على مخصصات الدعا بنحو 
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