
أموال الغد

النقددد  والمدد ل  اكتمدد ل يدد امص ا لد   : الم كدي .. نودد 16.81الددور  ووالددل   اددب الويدول وو دد ل 
ع لل  ي الثلل فهبوطللا اليف للي ل  للو  الللالو   واصلل  ، دولوددبو ظددب يةقددب الملدد   وارقتلدد د .. ين دد   كيودد 

جف لا ل ب لع، 16.91جف ا ل ش اء، 16.81تي مالت أمس، ل سج  في ق وش جال الة 7التوالي، وت اجع بفحو 
و جع ق وش، 105م  فقاله مفذ بالا ة الي   لفحو إجم لي محقق  أالف  مستوى لا خال  أكث  من ع م ن، ل ص  

ح  وصل .ا قتص ال المص يفي م     الو  ، وهو م   يكس تزا ال الثقة 27لفحو األجفبي تالفق ت الفقال لز  الة 
مصل ي الب فل م  اصصلالح ت الفقال لة والم ل لة اكتمل   مي فل   المصل ي، الم كزي ط  ق ع م ، مح فظ البفك 

.بفج ح كب  

األه ام

تقال  الموازفة ، ماو    نو  الع م الم ل  المقيل226هوئ ت اقتل دوب يقومب 9تقدم دعم لـ« المواينب الع مب»

وكشلي .م  ل   جف لا226 ب ل  2019/2020ه ئ ت اقتص ال ة في موازفلة اليل   المل لي 9الي مة الع   إل  

أن اللالع  المقلال  19/20الب  ن اصحص ئي المقال  من وز   الم ل ة ل ب لم ن حو  موازفة اله ئ ت ل ي   المل لي 

89  م  ون جف ا والالع  المقال  له ئة الس ع التمو ف لة  ب ل693م     و52ل ه ئة المص  ة الي مة ل بت و   ب  

م  ل   جف لا واللالع  المقلال  لصلفالوق 42م     وجف ا والالع  المقال  لصفالوق الي م  ن ب لقطل   الحكوملة  ب ل  

.م  ون جف ا200م     و40الي م  ن بقط   ا عم   الي   والخ ص  ب   

 ن واصل ت ميلال ت الئ ئلالة ع ل  أالوات اللال، لعود ف ئدد  أوو  الزياندب وت ا عود  عادب ال دندات ا تم ا  

لفقال لة ب لبفلك ب لتزامن مع ق ل   لجفلة الس  سلة االتوالي قص  ة األج  صيواله  لألسبو  الث لث ع   الحكومي 

ف مل  ، الم ضلياجتم عهل  الخمل س فلي الون تغ  ل   لالو   الكوب صبق ء ع   ميال ت ع ئال الم كزي المص ي 

ه  مللن ا تئلل   الي ئللال وزا ة الم ل للة إللل  تق لل ص اقت اضللوالفللع .اسللتم  ت اجيهلل  ع لل  السللفالات األطللو  أجللال

.م    ا ك فت مستهالفة35م     جف ا من 34.68ع   لتحص  %1 مستاليط ءات بفسبة طئ ئة 

ئ علل  حقللا الجف للا المصلل ي ا ت،ت  دد  ارقتلدد د الملدد   و اا ا تجدد   ال نودد  أمدد م الدددور :  ددك   نوددوي

قل ش مفلذ بالا لة اليل  ، وهلو مل  أ جيلا مصل ف ون إلل  100م حوظ  أم   الالو   ل تخط  ألو  م ة حل جز 

 ئل س ع وأ جل.ز  الة المي وض من اليم ة الصيبة وتحسن أالاء ا قتص ال المص ي، وفا م  فق ا سك ي ف وز

ز لل الة ل جف للا أملل   الللالو   إللل يوالي صللالبفللك قفلل ة السللو س حسلل ن ال فلل عي لسللك ي ف للوز ع ب للة ا تجلل ه 

الميللل وض ملللن اللللالو   ملللالعوم  بتحلللو الت المصللل   ن اليللل م  ن فلللي الخللل    وا تئللل   إ للل االات السللل  حة 

.والص ال ات

و صللة أع للن   ئلل س الب،مج وضدد ت يددو  الم لوددب واليو لددب للددو ضب تعدددو ت ضدد ويب األ يدد   ال أ ددم لوب

 حة ع ل  إن البو صة بالأت مئ وض ت مع وزا ة الم ل ة حو  تيال الت مقتصفت ب ا ز، المص  ة محمال ف  ال 

سلفوات، ل توصل  إلل  3ض  بة األ ب ح ال أسم ل ة والمق   تطب قه  اعتب  ا من اليل   المقبل  بيلال تلج ل  الا  

. الة ل سوقوشم ت المف قش ت بحث تخئ ض التك ل ي وإض فة محئزات جال. األط ايص غة م ض ة لجم ع 
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الووم ال  يع 

هيل قم ة اوالبفوك ، ا تةن ا الينوك ال قموب والمتزللب م  ش ل ال د األدنب ل أس الم ل: الم كي الينك 
ة ملن تب ش  أفلوا  محلالالة ملن األعمل   المصل ف ة وت كلز ع ل  تمو ل  المشل وع ت الصلغ  ة والمتوسلطالتي 

البفلوك م    ات جف ا؛ بهالي تشج ع التكفولوج   الم ل لة والت سل   ع ل 5ش ط الحال األالف  ل أس الم   الب ل  
مقصلوال ، إن الالم كلزي ف ئل  محل فظ البفلك واع ن .مج   المش وع ت الصغ  ة والمتوسطةفي المتخصصة 

حلالال، وتوجلا تقال  خلالم ت محلالالة وتت قل  والائلع وتملفض ق وضل   لسلقي مالتي البفوك هي ب لبفوك المتخصصة 
Tier 2بـق وضه  فحو أفشطة المش وع ت الصغ  ة والمتوسطة والمي وفة  banks 

2019مايو  25



ة أعلنت وزارة التجارة الصينية أن قيمة التجاارالعام الماضي% 25انتعاش التجارة بين الصين والدول العربية 

بالمقارنة مع % 28مليار دوالر أمريكي العام الماضى، بزيادة 244.3بين الصين والدول العربية وصلت إلى 

ملياار دوالر أمريكاي، ميماا وصالت قيماة 139.4، وبلغات قيماة واردات الصاين مان الادول العربياة 2017عام 

ملياار 1.2وقامت الصين ماى نساا الوقات بامات مار .مليار دوالر أمريكي104.9صادراتها إلى الدول العربية 

اريع جديادة وأقامت الشركات الصينية خالل العام الماضى مش.دوالر أمريكي مي جميع القطاعات بالدول العربية

مليااار دوالر 27.8وبلغاات قيمااة العمااال .علااى أماااا ماانو % 9مليااار دوالر أمريكااي، بزيااادة 35.6بقيمااة 

.مما ماعدها للمحامظة على ممتوى مما ل للعام المبق2018أمريكي مى عام 

المال

ميوالعالميالصلباتحادمنبياناتأظهرتأبريلفيسنويأساسعلى%6.4يرتفعالعالميالصلبإنتاج

قبلذاتهالشهرمعمقارنةأبريل،ميطنمليون157إلىبالمئة6.4زادالعالميالخامالصلبإنتاجأناال نين

بزيادةطنمليون85إلىالعالم،ميللمعدنوممتهلكمنتجأكبرالصين،ميالخامالصلبإنتاجوارتسع.عام

.2018أبريلعنبالمئة12.7

مياتيركيةالماإليطاليةالمياراتصناعةشركةقدمتبالعالمسياراتشركةأكبرثالثينشئقداندماجعرض

صناعةلجديدةعالميةشركةأكبر الثتُنشئقدصسقةميلرينو،"تحولي"باندماجاقتراحاكرايملر

مياتوقالترينو،معجرتمحاد اتميالنهائيةاللمماتعليهُوضعتالذ االقتراح،مناقشةوجرت.الميارات

مختلفميقو وجودمعمنوياميارةمليون8.7تبيعمياراتصناعةشركةمتُنشئالصسقةإنكرايملر

مليار5.6)يوروملياراتبخممةتُقدروموراتومتحققالميارات،وتكنولوجياوأمواقالرئيمية،المناطق

.منويا(دوالر

ليمجلمكامبهالمريكيالدوالرعززالتجاريةالمخاوفمعبأسبوعمستوىألعلىعالميا  يرتفعالدوالر
وعقبميةالعالوالمياميةالتجاريةالمخاوفتناميظلميالرئيمية،العمالتأمامأمبوعميممتوىأعلى

بياناتعنصاحاإلممعبالتزامنالمريكيةالعملةقيمةميالصاعداالتجاهويأتي.اقتصاديةبياناتعناإلمصاح
 قةأنكمامنوات7ميوتيرةبأقلماراخاللالمتحدةبالوالياتالمنازلأمعارارتساعإلىأشارتاقتصادية
تزايدمنالدعمالمريكيةالعملةتلقتكما.عاما  18ميممتوياتهاأعلىقربالشهرهذاالمريكيينالممتهلكين
مجل.جاريةالتالتوتراتتناميظلميالحكوميةالمنداتلعوائدقو هبوطمعباالقتصادالمتعلقةالمخاوف
.الجار مايو22منذممتوىأعلىوهوالتعامالتمنمابقوقتمي97.978ممتوى

مباشر

علىالتجاريةالحربتؤ رأنمخاوفمعالنسط،أمعارانخسضتالتجاريةالتوتراتومطالنسطأمعارتراجع
تمليمقياميال"برنت"لخاماآلجلةالعقودمعروانخسض.الوليةالمريكيةالمخزوناتبياناتوقبيلالموق،توازن
يمتملالمريكي"نايمكا"لخاماآلجلةالعقودمعرتراجعكما.للبرميلدوالر69.33إلىبالمئة1.1بنحويوليو
حدةالمتوالوالياتالصينبينالتجار النزاعامتمرارومع.للبرميلدوالر58.36ُممجال  بالمئة1.3بنمبةيوليو

علىالنسطعلىالطلبانخساضميذلكيتمببأنمخاوفهناكمأنقريب،وقتميتجار اتساقإتماموامتبعاد
.اإلنتاجلخسضوحلسائهاأوبكجهودنتيجةالموقميالمعروضنقصمنالرغم
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سكاي نيوز عربية

ات أعلان الشايم محماد بان راشاد، نائاب رئايا دولاة اإلمااراإلمارات تطلق أول جائزة للتميزز الككزومي العربزي 

تجارب العربياة العربية المتحدة وحاكم دبي، عن إطالق جائزة للتميز الحكومي العربي، كما ميتم تكريم أمضل ال

ا أنه ميتم تدشين منصة متكاملة للتحديث اإلدار  العرب وتابع بان .ياإلدارية الرائدة والجهات الحكومية، موضح 

دول العربياة أطلقنا اليوم ومن تحات قباة جامعاة الا“: ”تويتر“راشد، مي تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة 

.”محامظجائزة للتميز الحكومي العربي، ومنكرم من خاللها أمضل وزير عربي وأمضل مدير عربي وأمضل

2019مايو 23المال

(رويترز)لندن 
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الكليالعجز

الموازنضة انعكست اإلصالحات االقتصادية بشكل إيجابي علي مؤشرات المالية العامة حيث انخفض  عجضز

–مضضضضضضضج النضضضضضضضاتل المحلضضضضضضضي اإلجمضضضضضضضالي خضضضضضضضالل الفتضضضضضضضر  مضضضضضضضج يوليضضضضضضضو% 4.9العامضضضضضضضة ليصضضضضضضضل الضضضضضضضي 

ويرجض  للضال الرتفضا  ، 2018/2017عضا  خالل نفس الفتر  مج % 5.8مقارنة بـ 2019/2018فبراير

.للمصروفات% 14.8لأليرادات،% 23اإليرادات بوتير  أعلي مج المصروفات لتبلغ 

اإليرادات الضريبية

مليضار جنيض  412.1لتبلضغ 2019/2018فبرايضر –ارتفعت اإليرادات الضريبية خالل الفتضر  مضج يوليضو 

مليضار جنيض  بنسضبة زيضاد  218.8مج اجمالي اإليرادات، سجلت ضريبة القيمة المضضافة % 77.8بنسبة 

مليضضار جنيضض ، وسضضجلت الضضضراري العقاريضضة 126، كمضضا ارتفعضضت ضضضريبة الضضدخل واالربضضا  لنحضضو 21.9%

.عج نفس الفتر  مج العا  السابق%27.2مليار جني  بزياد  نحو 41.2
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سوف تت  مستقبالولكج تسويات ال يعكس البياج انخفا  حقيقي في الضراري*
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