
اليوم السابع

عام% 80نستهدف زيادة نسبة المكونات المحلية إلى : الصناعات الهندسية

فا  نسابة أن الغرفاة تكننات كان ررئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحااد الصاناعاتلتصريح فى، ، 2019

، كاان خاا ا عك يااة التياابي  بااين الجااار خاا ا المااا  % 72الصااناعات الهندسااية  لااى فااىالكناا ن الكح ااى 

زياادة نسابة  نه كن الكستهدف،   الصناعات النبيرة،  الصناعات الصغيرة الكت سطة ل كن نات كح ية الصن 

 هاا  كااا يحعااق تمكيعااا ل صااناعة ، 2019خاا ا عااا  % 80الكناا ن الكح ااى بكجاااا الصااناعات الهندسااية  لااى 
.االستيراد كن الخارج  تيغيا أيد  عاك ةفىالكح ية  ت فير المك ة الصمبة الكستخدكة 

اليوم السابع

،المالىيوما للربع األول من العام 90فىتعلن حصاد مرحلة البناء " التخطيط

لبرنااك  " يا  90حصااد كرح اة البنااال خا ا "تعريار اصدار  زارة التخطيط  الكتابماة  اصصا   أصدرت 

 طار االلتازا  الادائ  باين ينا ن الكا اطن ع اى فى ذل  18/2019الكالىعكا الحن كة ل رب  األ ا كن الما  

ة التنك ية  طار تحعيق النهضفىتعدكها التىدراية تاكة ببرناك  عكا الحن كة  البراك   الكير عات التنك ية 

كيار عاا 38قطاا  التنكياة الكح ياة ب ا  فىت  االنتهاال كنها التى نيف التعرير أن عدد الكير عات ، الياك ة
.18/2019الكالىك ي ن جنيه  ذل  خ ا الرب  األ ا كن الما  217.5بح الىبتن فة  جكالية تعدر 

 ا ن كتاه خنيف كحكد كميط  زير الكالية، األلكترونيةالتجارة على نسعى إلصدار قانون الضرائب : المالية

نااات ع ااد  ن الحن كااة تساامد صصاادار قاا انين ل تجااارة االلنتر نيااة  ضاارائ  اصع الغرفااة األكرينيااةببنااد ة 

ا  لد أن هذين األكرين يتط ران بسرعة  لا  ينان لادين ي انباها كاا االنترنت  ك اق  الت اصا االجتكاعد، كييرا

  العاعاادة كبنااداا أن الحن كااة الكصاارية باألساااس تساامد لت ساايككااا ياابار بالساا   ع ااى الكاليااة الماكااة ل د لااة ، 
. زيادة نفاالة النظا  الضريبدالضربية

نيااف ، الشةةركات المحةدودة والقضةةاء علةى المشةةك تمسةةاهمىلضةةبط حصة  16القةرار : هيئةة اسسةةترمار

،  الذ  أاير ح له 16قرار الهيئة رق  الحرة،انل هيئة الماكة ل ستاكار  الكناطق التنفيذ كحسن عادا الرئيس 
.دةحالة كن ال غط يهدف  لى  نهاال كخالفات فد بمض حاالت نعا حصص اليرنات ذات الكسئ لية الكحد 

 اى الت قيا  العرار ه  التصاديق عيتط به،  لى أن كا "الي   الساب "تصريحات خاصة لـفى أيار كحسن عادا 

يرنات ألنار فىنفسه  ليس ع ى المعد لحكاية الك نية، نايفا أنه نتيجة استخدا  المع د المرفية ت  بي  حصص
.يرنات كحدد نس  الك نية بها فد كناطق كاا سيناال فىكن يخص، نكا ت  االستح اذ ع ى حصص 

أموال الغد

بعد تعديل المعالجة الضريبية على % 5توقعات بتراجع أرباح البنوك بنسبة 

الما  الكعبا، بمد ك افعة كج س ال زراال، % 5ت قمت كمظ  البن  ، تراج  أرباحها بكت سط نسبة ، أدوات الدين

91ن رقا  ، ع ى كير   قان ن بتمديا بمض أحنا  قاان ن الضاريبة ع اى الادخا الصاادر بالعاان الكاضىاليهر 

اكة كن العان ن، بكا يسكح بفصا  يرادات ع ائد أذ ن  سندات الخزانة الم58، ليت  تمديا الكادة رق  2005لسنة 

رية عائادات البنا   الكدرجاة بالب رصاة الكصاتتراجما، هذا   قد اصيرادات األخر باقى عاال كستعا عن فى
% .19بنسبة انخفاض الجار خ ا التسمة أيهر األ لى كن الما  كن أد ات الدين
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أ ضحت نيرة التجاارة ، أشهر9مليار دوسر خ ل 80نموا بقيمة التجارة الخارجية لتسجل % 17: اإلحصاء

نكا ا ياهدتقيكة التجارة الخارجياة لكصار أن الخارجية الصادرة عن الجهاز الكرنزي ل تمبئة الماكة  اصحصاال

ك ياار د الر 68.332ك ياار د الر فاد كعاباا 79.982أيهر األ لى كن الما  الجاري لتساجا نحا  9خ ا الـ 

7.64لتب ا  % 6.8، نكاا زادت خا ا ياهر سابتكبر بنسابة %17خ ا نفس الفترة كان الماا  الكاضاد بارتفاا  
.2017ك يار د الر خ ا سبتكبر 7.155ك يار د الر كعابا 



ي،المركزاإلماراتمصرفمحافظأعلنالتسويةعملياتفيرقميةعملةتستخدمانوالسعوديةاإلمارات

الحدود،عبرويةالتسعملياتفيالماليةالتكنولوجيااستخدامبدأتاوالسعوديةاإلماراتإنرويترزوكالةبحسب

فيالماليةوجياللتكنولمؤتمرفيصرحكما.الغرضلذلكتطويرهافيباالشتراكقامتارقميةعملةذلكفيبما

مدعومةتكونسالماليةالتكنولوجيالتطويراستراتيجيةخطةعلىيعكفاإلماراتيالمركزيالبنكإنأبوظبي،

.وتنظيميتشريعيعملبإطار

دوالرتريليون184منأكثرإلىالعالممستوىعلىللديوناإلجماليةالقيمةقفزتالعالميةالديونإجمالىعلىتعرف

.ألرضكبكوعلىالفرددخلمتوسطضعفمنأكثرلتعادلتاريخهافىمستوىأعلىلتسجلالجارىالعامبدايةمع

225حواليتعادلالخاصالقطاعديونأوحكوميةديونسواءالعالميةالديونإجمالىأنالدولىالنقدصندوقوأعلن

نإو.دوالرتريليونىمنبأكثرالصندوقتوقعاتتجاوزتالديونهذهوأندولة190لالمحلىالناتجإجمالىمن%

كماالعالمفىاتاقتصادأكبرأيضاتمثلالتىواليابانوالصيناألمريكيةالمتحدةالوالياتهىاقتراضاالحكوماتأكثر

ديونأنماوالسيالعالميةالقروضلضخامةالمحتملةالمخاطرمنأيضاحذرالذىالدولىالنقدلصندوقتقريرفىجاء

.اإلجماليالمحلىناتجهاتتجاوزالدولهذهمندولةكل

المال

ينبكأنالصينية،الماليةوزارةأعلنتأميركامعالتجاريةالحربفيواحدطرفمنهدنةتعلنالصين

الوالياتفيالمصنعةومكوناتهاالسياراتعلىالمئةفي25نسبتهاإضافيةجمركيةرسومفرضستعلق

فيقتصاديناأكبربينتجاريةحربفيهدنةبعدوذلك،القادمينايرمناألولمناعتباراأشهرلثالثةالمتحدة

:إنتويترعلىوصرحاإلعالن،بهذااألميركيالرئيسرحبوقد.العالم اقتصادهانموللتوأعلنتالصين"

لوالياتاعلىالتعريفاتزيادةللتوعلقتولقدمعها،التجاريةحربنابسببمتوقعاكانمماأبطأبشكل

."المتحدة

نيوز عربية سكاى

الدوليلنقدابصندوقالهاديوالمحيطآسياإدارةمديرصرحمجدداالعالميللنموتوقعاتنانخفضقد:النقدصندوق

آسيا،فيرواالستثمااألعمالأنشطةثقةعلىبالفعلأثرتالمتحدةوالوالياتالصينبينالتجاريةالنزاعاتإن

اليابانأنوأوضح.ينايرفيالعالميللنموالصندوقتوقعاتفيالخفضمنمزيدايُجريربماأنهمنوحذر

المنطقةيفتضررااألكثردولبينمنتكونانربماالصينإلىالصادراتعلىالعتمادهمانظراالجنوبيةوكوريا

خفضن،والصيالمتحدةالوالياتبينالتجاريةللحربالمحتملةالتداعياتعلىإشارةوفي.التجاريةالحربجراء

يوليوفيتقديراتمن،2019و2018لعامي%3.7إلىأكتوبرفيالعالميللنموتوقعاتهالدوليالنقدصندوق

.%3.9بلغت

بفعلةاألساسيالمعادنومعظمالنحاسهبطالعالمىالنموضعفبسبباألسواقفىالنحاسأسعارانخفاض
وفقاو.ةالمتحدوالوالياتالصينفيمهمةاقتصاديةاجتماعاتقبيلالطلب،منالعالميالنموتراجعمخاوف

،2003عامنذموتيرةبأبطأالصينيةالتجزئةمبيعاتنمتالماضياألسبوعنشرترسميةبياناتأظهرتهلما
لندنببورصةالقياسيةالعقودفيالنحاسوانخفض.سنواتثالثنحوفيمعدلبأقلالصناعيإنتاجهاوزاد

.العامهذا%15بنحوالعقودوهبطت.للطندوالرا6123عندلتغلق%0.1أشهرثالثةألجلللمعادن
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2018ديسمبر 17

2018ديسمبر 15

2018ديسمبر 15

2018ديسمبر 12 عرب فاينانس 

المال

روسياإنتاجإنالروسيالطاقةوزيرقالسنواتلعشرصعودبعد2019فيالنفطإنتاجالنخفاضتشيرروسيا

واتفقت.سنواترلعشدامصعوديااتجاهايوقفقدممااإلنتاجلخفضعالمياتفاقبفعلالمقبلالعامينخفضقدالنفطي

ألقلألسعاراهبوطإثراإلنتاجخفضمعاودةعلىالجاريالشهرروسيابقيادةالنفطمنتجيمنكبيروعددأوبكمنظمة

ضالخفإنوقال.للخامالمنتجةالدولمنالعديدبخزائنيضرمماأكتوبرفيدوالرا80منأكثرمندوالرا60من

.يوميابرميلمليون11.42ديسمبربدايةمنذاإلنتاجتجاوزبعدماالقادمالعاممناألولالربعخاللسيجري
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العامةالموازنةعجز
%1.9لتسجلالموازنةعجزنسبةاستقرت

مليار102.4بنحواإلجماليالمحليالناتجمن

"سبتمبر-يوليو"منالفترةخاللجنيه

نحومثلت%1.9مقابل،2019/2018

امالعمنالفترةنفسخاللجنيهمليار85.3

دلمعاإليراداتتحقيقنتيجةوذلكالسابق،

%28.9نمومعدلمقابل%35.3بلغنمو

العاممناألولالربعخاللللمصروفات

مليار174.5نحواإليراداتوحققتالحالي،

بنحولترتفعالدراسة،فترةخاللجنيه

مليار128.9نحومقابلجنيهمليار45.5

،السابقالعاممنالفترةنفسخاللجنيه

.الضريبيةاإليراداتالرتفاع

الضريبيةاإليرادات

لتمثوالتيالضريبيةاإليراداتارتفعت

بنحواإليراداتإجماليمن77.9%

-يوليو"منالفترةخاللجنيهمليار38.7

بلغتنموبنسبة،2019/2018"سبتمبر

مليار135.8نحولتحقق%39.8نحو

مليار97.2مقابلالدراسة،فترةخاللجنيه

،السابقالعاممنالفترةنفسخاللجنيه

توالخدماالسلععليالضرائبسجلتحيث

عن%37زيادةبنسبةجنيهمليار75.4

صيلةالحزيادةبفعلالسابقةالمناظرةالفترة

ادةزيعنفضالالمضافة،القيمةضريبةمن

بنسبةجنيهمليار35.8لتبلغالدخلضريبة

الضرائبمنكالزيادة،%58نحوزيادة

يادةزبنسبةالدوليةوالتجارةالممتلكاتعلي

.%46نحو

المصروفات العامة
للدولةالعامةالموازنةمصروفاتارتفعت

الحاليالماليالعاممناألولالربعخالل

إلىلتصل،%28.9بنسبة،2018/2019

مليار61.9بـتقدربزيادةجنيه،مليار276

يالمالالعاممنالفترةبنفسمقارنةجنيه،

فيهاالمصروفاتبلغتحيثالسابق،

االرتفاعهذاويرجع،جنيهمليار214.1

،%85بنسبةوالخدماتالسلعشراءلزيادة

السلعدعم،%44ارتفاعبنسبةوالفوائد

االنفاقارتفعكما،%16.8بنسبةالتموينية

بنسبةالماليةغيراالصولشراءعلى

نحوليبلغجنيهمليار12.5بنحو84.7%

.المذكورةالفترةخاللجنيهمليار27.4
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اجمالي اإليرادات اجمالي المصروفات العجز الكلي
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