
مصراوي

لجمحكر  صرح الجهار  ا، 2018خعلا اطراع  اطرااع  طععا  % 8.9اإلحصاء يعلن تراجع  معع ا اطالاطعل  طع  

–لجفتررحمامرر ابكتررصبحا"2018جلتعبئرراالجع مررااصلء،صرر جعاتحلهررلامعرر خالجبل جرراارررعخالجحبررلالجحلبررلامرر ا رر  ا

،ري اتحلهرلافر عا%1.1رعخالجحبلالجس بقامب شحمعاب نرف ضاقر ح ا%ا10عامق بخا%8.9عامسهعًا" يسمبح

عاصلجري اسرهخامعر خالجبل جراا"2017لجحبرلالجحلبرلامر ا"2017مق حنااب جحبلالجمم ثرخامر ا ر  ا%ا2.4بنسباا

0%11.3رعجها

عرب فاينانس

،مرص اصرح ام، انع  اسسعتامار اطمعومي يامعي علع  فاهع ة اعدا ة اس خعار  ون ت ييعر".. األعل  في اطسعو "

عالءبقر جا لر امنتصحعان ئباحئيسامهلسالء لحماصلجعضصالجمنت باجبنكالالستثم حالجقصميعاإ الجبنكاقححالأل، 

صيلرح الجبنركاهري الجشرا  لاعا،صرحي عا برحا ص اتغييرح%ا15.75ف ئ ماشرا  مالالسرتثم حايلاالجع ئر الجث براا

ا  ماتقر  افحصعالجبنكالألهليالجمصح عاصيبلغابهلا ا   اصل، افقرلعاصيصرحعا  ئر ه اشراحي عاصتعتبرحاب لر اشر

.ا  ئ لافيالجسصقا، جي 

ك بيتر خآ  لنرااإ اأ، ومصعر طلاتعرواايترونعاساطا ء في  نااء أوا ماروع ماعتر  اعين : كاايتااآي ن 

مصحاجلبتحصخاإنتحن شصن خا  الجب جافياإنش جامشحصعامشتحكاملاشحكاجصبحيك نتسبتحصن سمستش حاشحكاا

حلكااب،ضرصحافريامصرحاصتصر يحه اجلرر ح اتر اتصقيرلالتف قيراالجشرصلجشصل، جتسصيقاصتص يلا يصاالجم،حك اا

20190إيهبسلجبتحصخاصلجثحصمالجمع نيااضم اف  لي اامؤتمحاص يحلجمان سال حقالجمعا

كشررعا، علعع  اطنصعر طلملحععاق متوىععل علع  اطتسععويلاطمعوم اسعتحوا  انعع  اسسععتامار : اطمااضعل اطكيماويععل

يتصقرعامص حامسئصخابقل عالأل م خالجع  اب الست،صليابنكالالسرتثم حالجقرصميا لر اشرحكاالجنصرحاجلمع،ر ا

جشرحكااب ال"الجيص الجس بل"صبك الجمص حاجـ.ملي حاهنيهعابه نبا مها افياشحكاالجمكساجلملح3.5 ل اتسصياا

صياالجق بضااجلصن   االجكيم صياالنتااام ا حلسراا مرشاشرحكاالجنصرحامرلاشرحكاالجمكرسافرياإلر حارلرااتسر

جر ايرح احسرمي الج يص اصبا عالست،صليابنكالالستثم حا ل الجشحكتي ابع الجر مشامق برخالجم يصنيراعاإالاب الجبنرك

 ل الجعحضاكم اج ايت الالتف قا ل اتسصياالجم يصنيا

يتح اإ اصح اص يحالجم جياام،م امعيلاجحصل ، اطماطيل مصر تا أ تلمي اطعروض في لرح سن اق  وسريوزير

ياصقراا لر اب ايرت اقلرقابر بالجعرحصضافر صالحيرامصحاب باايص الجثعث جاتلقيالجعرحصضافريالرح اسرن لاا

ملير حا صالحامر ا2.46مصحاق اهمعاافياببحيخانيس  ام الجع  الجم ضيام اقيمترهالجيصمك ناال،قام انفسا

.ب جمئاا ل الجتحتيب5.625ص4.75  م ابف ئ ما12بيلاسن لاامقصمااب جيصحصاألهخاثم نياسنصلااص
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األهرا 

مر ا23 اتشا الجق هحمايص،  اطماهرة اطندوض ااطعلىاق اسستاماريلف اركل سعو يل ياحاون 100رؤساء 

حالنعقر  ا ل اه مشا ي حمار   الج،حمي الجشحيفي الجملكاسرلم  ابر ا بر الجع ير اآخاسرعص اجمصرلج، ج لجشاحا

بابحئ سرراا برر الج،ميرر اببررصامصسرر ام،رر فرابنرركافيصررخاصحئرريسالجه نررلجسررعص  -لجمصررح مهلررسالأل مرر خا

 حكاالكبرحاجلمهلسعابمشرلجسعص  لجمصح عاصلجشيخاص جحاك مخاحئيساقحفااه ماصلجغحفاالءسعميااصلجه نبا

م احؤس جاكبح الجشحك االجسعص يااجصضلارلاا مخا100ي صحامصحايتضم ابكثحام اسعص  صف اب م خا

.جلناصضاب جععق االجته حيااصلالستثم حياابي الجبل ي 

2019فبراير15



أنالخزانةوزارةمنبياناتأظهرتديسمبرفيالميزانيةفيعجزادوالرمليار14تسجلاألمريكيةالحكومة

فياإليراداتتراجعمعديسمبر،فيدوالرمليار14حواليبلغالميزانيةفيعجزاسجلتاألمريكيةالحكومة

مليار319بلغزاعجسجلتاالتحاديةالميزانيةلكن.الماضيالعاماستحدثتالتيالضريبيةالتخفيضاتأعقاب

.عامقبلنفسهاالفترةفيدوالرمليار225قدرهعجزمعمقارنة،أكتوبرفيالماليةالسنةبدأتمنذدوالر

عرب فاينانس 

wiالـأشعةمنضارةتأثيراتيكتشفونعلماء fiموقعنشرهاالتىالدراسة،أشارتاإلنسانعلىDigital

Trends،ألعضاءاإصابةعلىقادرةفهىسريعا،وليسالبعيدالمدىعلىيأتىمنهالتضررأنإلىالتقني

تأثيرهااللخمنالجسد،كسلإلىإضافةالدم،ضغطارتفاعهناكاالضطراباتتلكأبرزومن.الوظيفىبالخلل

لديهم،سيةالجنالقدرةلتخفيضتؤدىحيثالرجال،علىتأثيرهامنالمختصونويحذر.العصبىالجهازعلى

رالمستمالتواجدمنالخبراءيحذروكذلكاألطفال،لدىالدمسرطانوظهورتطورفىاإلشعاعيساهمكما

.للحواملبالنسبةبجواره

منبأكثرالبالديومأسعارقفزتلألوقيةدوالرا1325إلىيصعدوالذهب..دوالرا1455يتجاوزالبالديوم

المستمرالنقصبسببلألوقية؛دوالًرا1455ليتجاوزقياسيًّا،مستوىليسجلالفوريةالتعامالتخالل1.5%

أسعارارتفعتمابينالسيارات،صناعةفييُستخدمالذيالمعدنبهذااالستثمارعلىاإلقبالنتيجةاإلمداداتفي

.الرالدوتراجعمعأسبوعينمنأكثرمنذمستوياتهاأعلىلتسجللألوقيةدوالًرا1325حوالىإلىالذهب

مستوىأعلىالمسأنبعددوالر،804.84إلى%0.4البالتينصعداألخرىالنفيسةالمعادنصعيدوعلى

دوالر15.77عندالفضةواستقرت.الجلسةمنسابقوقتفيلألوقيةدوالرات807عندأسبوعيننحوفي

.لألوقية

المفوضيةباسممتحدثأعلنالسياراتعلىرسوماواشنطنفرضتإذا"سريعرد"بـأوربيوعيد
استيرادمرسوالمتحدةالوالياتفرضتحالفي"ومالئمسريع"بشكلسيرداألوروبياالتحادأناألوروبية،

قريرا،تاألميركيةالتجارةوزارةرفعتبعدماالتهديداألوروبياالتحادوأصدر.األوروبيةالسياراتعلى
يعرفالذيترامبوهدد.المقبلة90الـاأليامخاللالسياراتعلىرسومفرضترامبالرئيسيفّوضاالثنين،
التيتحديدا،ألمانياتستهدفاألوروبية،السياراتعلىبالمئة25بنسبةجمركيةرسومبفرضالحمائيةبسياسته

األميركيالسياراتصناعةبقطاعأضرتإنهايقول

SKY NEWS

صنيفالتوكالةحذرتالعالميالنمولتباطؤستؤديالسياراتعلىالمحتملةاألمريكيةالتعريفات:موديز
فييتسببسالغياروقطعالسياراتوارداتعلىتعريفاتفرضالمتحدةالوالياتاعتزاممن"موديز"االئتماني

مليار500نحوتعطلأنيمكنالسياراتوارداتعلىالجمركيةالتعريفاتإن.العالمياالقتصاديالنموتباطؤ
ستكونياراتالسالمصنعةالشركاتأنالمحللونوأوضح.العالميباالقتصادوتضرالتجاريةالتدفقاتمندوالر
.مباشرةًًأرباحهاستخفضالمحتملةالتعريفاتإنحيثتضرراً،األكثر

مباشر
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المال

ةًف يًاستأنفتًالوالياتًالمتّحدةًوالصينًمفاوضاتهماًالتجاري والصيناستئناف المفاوضات التجارية بين أمريكا 

ترامبًلف رضًبكينًعلىًمستوىًرؤساءًالوفدينًقبلًأسبوعينًعلىًانتهاءًالمهلةًالتيًحّددهاًالرئيسًاألمريكي

هرًم ارس،ًويسعىًالجانبانًللتوّصلًإل ىًاتف اتًتج اريًقب لًاألولًم نًش .ًحزمةًجديدةًمنًالعقوباتًعلىًبكين

.يًبكينالمهلةًالنهائيةًالتيًحددهاًالرئيسًاألمريكيًرغمًإعالنهًأنّهًقدًيمّددهاًعلىًضوءًسيرًالمحادثاتًف

2019فبراير 14أموال الغد 

اليوم السابع 
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الكليالعجز

كلبشاالقتصاديةاإلصالحاتانعكست

العامةالماليةمؤشراتعليإيجابي

العامةالموازنةعجزانخفضحيث

المحليالناتجمن%3.1اليليصل

–يوليومنالفترةخاللاإلجمالي

%3.7بـمقارنة2019/2018نوفمبر

الماضي،العاممنالفترةنفسخالل

رةبوتياإليراداتالرتفاعذلكويرجع

%27.1لتبلغالمصروفاتمنأعلي

.للمصروفات%16.7لأليرادات

اإليرادات الضريبية

فترةالخاللالضريبيةاإليراداتارتفعت

2019/2018نوفمبر–يوليومن

بنسبةجنيهمليار250.9لتبلغ

سجلتاإليرادات،اجماليمن78.1%

جنيهمليار130.3المبيعاتضريبة

ارتفعتكما،%20.9زيادةبنسبة

جنيه،مليار77.2لتحققالدخلضريبة

19.4سجلتالمرتباتعليوالضرائب

عن%38.9نحوبزيادةجنيهمليار

.السابقالعاممنالفترةنفس

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

18.1 18.8

21.4
19.0 18.1 19.0

20.3
18.8

5.7 6.1

28.1
31.6

32.9

30.0 30.2 29.7
29.4

27.1

9.3 9.2

-10.0
-12.9

-12.0 -11.4
-12.5

-10.9 -9.0
-8.4

-3.7 -3.1

 %
ي

ال
جم

ال
 ا
ي

حل
لم

 ا
ج
ات
لن
 ا
ن
م

اجمالي اإليرادات اجمالي المصروفات العجز الكلي
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2018/17نوفمبر /يوليو  2019/18نوفمبر / يوليو 

%36; 150.7; الفوائد

;  97.5; الدعم والمنح والمزايا 
24%

;  93.2; األجور
22%

;  مصروفات اخري
32.5 ;8%

شراء أصول غير / االستثمارات 
%7; 27.6; مالية

%3; 13.5; المشتريات

2018/17نوفمبر / الفترة من يوليو بالمليار جنيه خالل هيكل المصروفات 

%37; 178.3; الفوائد

;  92.7; الدعم والمنح والمزايا 
19%

;  110.9; األجور
23%

;  مصروفات اخري
32.5 ;7%

شراء أصول / االستثمارات 
%9; 46.7; غير مالية

%5; 23.1; المشتريات

2019/18نوفمبر / الفترة من يوليو بالمليار جنيه خالل هيكل المصروفات 
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