
اليوم السابع

فقط من المنشآت بالسجل التجاري تتعامل مع الجهاز% 10: عشماوي 

ماليهي  4قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه  يوجهد أك هر مه  المصرفي ،  

.ألف منشأة يقومو  بالتعامل مع الجهاز المصرفي 400منهم فقط أي % 10منشأة لدى السجل التجاري 

صهاد رقمهي وأوضح خالل مؤتمر عقد بوزارة التموي  اليوم، إن  في إطار استراتيجية الجهاز للتحهول إلها اتقت

مكتب سجل تجاري،  م بهدأ فهي عمليهات الهربط مهع 95وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 

.تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحةالحكومية،حيثالكيانات الحكومية وغير 

أموال الغد

تراجع قطاعات البورصة المصرية باستثناء التشييد والمنتجات المنزلية 

قطهاعاناء تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خالل جلسات األسبوع المنتها، باسهت والشخصية ، 

علهها التههوالي ، % 0.6، %0.9التشههييد ومههواد البنههاء والمنتجههات المنزليههة والشخصههية، اللههبي  ارت عهها بنسههبة 

حهل ال هانا، وفا المركهز %3.7وتصدر قطاع الرعاية الصحية واألدوية، قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 

، تههالق قطههاع الخههدمات %2.8أعقبهه  قطههاع الكيماويههات بنسههبة ، %2.9قطههاع الكيماويههات بنسههبة انخ هها  

، فقطههاع %2.4،  ههم قطههاع األغبيههة والمشههروبات بنسههبة %2.6والمنتجههات الصههناعية والسههيارات بنسههبة 

%.0.5، وتراجع أيضاً قطاع العقارات بنسبة % 1.1،  م قطاع البنوك بنسبة %1.5الخدمات المالية بنسبة 

قرارات حكومية لدعم صناعة األسمنت تشمل دعم صادرات القطاع

يها الشركات في ظل معاناة سوق األسمنت م  التراجعات المستمرة في كمية المبيعات ، و الخسائر التي تالق

لهدعم المقيدة بالبورصة ، طرحت الحكومة مجموعة م  المقترحات للنهو  بالصناعة منهها  إنشهاء برنهام 

هها ،و توجيههات صادرات األسمنت، وتشهجيع عقهد اتت اقيهات ال نائيهة مهع دول أفريقيها، لتصهدير األسهمنت إلي

مصهانع، لجميع البنوك لدعم شركات ومصانع األسمنت، بحيث يتم إعادة جدولهة مهديونيات ههبق الشهركات وال

كيانهات أكبهر، فافي حالة طلب بلك، مشيرا إلا أن  تم اتت اق أيضا علا تشجيع اندماج الشركات الصغيرة 

.قادرة علا المنافسة

«فورى»من % 21يستحوذون على  « أكتيس»و« مصر»و« األهلى

 هاق معهها لالسهت مار المباشهر قهد تهم اتتأكتهيسوبنهك مصهر وشهركة األهلاكالً م  البنك أ «المال»علمت 

اسههمها المقهرر اجمهالامه  36%م  شركة فورى للمدفوعات اإللكترونية مه  بهي  21%لالستحواب علا 

مليو  254.6طرحها بالبورصة المصرية قبل عيد األضحا ، وأعلنت فورى، أمس األحد، نيتها طرح نحو 

.للمساهمي  الرئيسيي جزئاصورة تخارج فاالبورصة، فام  رأسمالها 36%سهم، تم ل 

وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي ، 

ول ع  جائزة اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ب ريق الوزارة المسئ

ة الموقهف مصر للتميز الحكومي، بحضور المهندسة غادة لبيب نائهب الهوزيرة لالصهالح اإلداري، وبلهك لمتابعه

تنافس والتميز علا روح الالهدف هو تح يز التن يبي للجائزة ، إعال  النتائ  النهائية للجائزة أكتوبر المقبل ، و 

.مستوى الموظ ي  م  جهة، وعلا مستوى المؤسسات الحكومية م  جهة أخرى 
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اليوم السابع 2020لعام % 4توقعات بانخفاض معدل استهالك الوقود 

% 4للعههام الجههاري بنحههوقالههت مصههادر بقطههاع البتههرول، أنهه  مهه  المتوقههع انخ هها  معههدل اسههتهالك الوقههود

دعههم رشههيدتنتيجههةمعالجههة التشههوهات اتسههتهالكية للوقههودأ  تلههك النسههبة مهه  اتنخ هها  تههأتي بعههدتفتهها

،   اتستهالكاتمللمنتجات البترولية و وتطبيق خطة احالل الغاز الطبيعي محل البنزي  والسوتر في العديد

ل العهام ، أ  معدل اسهتهالك الوقهود قهد انخ ه  خهال"اليوم السابع"وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ 

خ هها  اسههتمرار انمتوقعههاوبلههك كنتيجههة للرفههع التههدريجي لههدعم المنتجههات البتروليههة% 4الماضههي بمقههدار 

.اتستهالك للسنوات القادمةمعدل

2019يوليو19



سنأسهبطتتأسعاتتالنسكل معتتنسستت سك ةاتتلنسست تتيسساتت نملأس تمتتيسكاتت النحاا يقفز االق مسااىقفيااهريق اا ق اا  ف 

ععثتنسستنسعابتعمنسنفاتأسكلسات نسكلتيسسمات ف  سفتعس ت لعيسكل تالسامتنسكلدلبتنسلا ت عسسلتىسععاتىسسات ت سفتع

كلب ت س لةميسعفن س فزسكل ةلسسسلىسععاىسسا ت سفعساهنمنسست س زكمت سسنكه تلأسكلسات ثسنمنسعاتىسعنتسن.عل 

نسسلتتىس فتتزأسعاتتالنسكل معتت.سكلسنعتتزسسكيسمنعتتعساتتمففرسعاتتالنسكلفلجتت عسفتتعسك  سلعتتهسفتتعس هلمتتيسكلاتتهنسكلةتتللع

.سبللسجتيسفتعسعاتبتعمنسفدتط20تات اأسسعلاتلسبا تأس2018 تالنكستهتسععاىسسا ت سلهلسس يسمت متس15115

 تالنستهتتس6170.50 تالنكسلاطتنسبات سعنسالساتأس6055فتعسكلسجتيسع ت س1.4تعاادأسعدت سكل ةلسسسن فايس

.ععاىسسا ت سلهلسس يسكلالانسسنسسلمتس

skynewsarabia

س منكلت لن زطلسف اجعةال حالتهعسفقرق ا «ففه لة»الز ه ةبفط  ا ف إج اءات:الب فط نفةالخطرط

لفطتطكبارس نكءكأبسنك ايآلفنةمنسن دت كلانعيسنعفنمدمل،اسلنكلبنمطل ميلافطتطكإل امسع

 لءعمل ،7لس عكلانعينةالأ اامق نكنعنتعتضح. تنسباعنت   سعننع  يتهعكلسطلنكأ،تلمس

 بنسنكيس ميكلفططلسنك ايكلنةالأب اامقكلدنكنعفيأكلانعيعنتعضلف.ععثنتلمسكلفطتطلسنك اي

كل دنتزكنععنم  نل كلدنكنعنسلىسامنككلبنمطل مي،كل تلي بنسنتلمسبهل،كيسنع ظسي

كلطالل ست ت ال هالعس تل سلنففر2019  الن طمسىالطسبنفرهرقع تفخ ضي كيجرلدف  

عبنعب تنعاابل أثنأسةبطيعللسميك   ل ميع اطيسلىسا   ك2019لال ا تسعالسعاىكل فطعاى

سللنمفمي، لسا تملأكلطالففضأتسنك الأكلعهنبلءل تلم كلت ت عاىكلطالتضافبنت عع نبطدس

سلى2019لال كل فطعاىكلطالل ست ت ال هكلب  تع ن.2018فعكل فطعاىلاطالعضافل ستمامن

هيكسن لنكلب  لعن.كلال ب كميفعمتسملبنسمنسامتن1.45سنك ففلضلمتسملبنسمنسامتن1.275

.كل لن كلال فعمتسملبنسمنسامتن1.05 ةتع  كل ت الأس تاطسنععاىزكنسلكلسا ت 

فعكل  لنعسفّتضيععا أفر رفسف  35بزففةأف فكفةيسعمسى يرمب  ضف ددا ر رب االهح د
فعمتنتساملن35بدمسيعسنمعمياا عاىكل سنعميكلنات لزمل عكل ع ّنكا ا ك كلثالثلءكيتنتبعكال ةل 
عنا بكيتنتبميكلسفتضي ةيمنت لء.كيتنتبميتسعت ل هلكلاملنكأعاىناتًسلتكا طنفنضأةلن
تمبةث.عل هلس نكتح  لنسال فلقكل تّ نلسةلتليكلس ة عتكلتالملأعتنتبل بيلهلكل عكلسالعععنععا أ
.كلدتسعكيسنةسلميبة يكلاملنكأكا منك عاىعدلبمينات فنر نكسلكيسنمععكلنجمس

برابةقااله ام

ك كأكإلمنفع ستك"هتكتس"ةددأا ف فك الحظ  غماإلف اداتنفربعدلفرظ ف  فك  آتهص ف"هراري"
كيسنمعميكل ع تلت مل   منعاىكلسفنتضيكلدمت نا %30ب ةتكل لنسكلال سنكيتنكل  ففع

لاانعي تلت ملتكل عكلن لجق تنم كيسنمعميكلانعلأعاىاهنمن بنةظنأتكا طنعنسي.كل م ميلاانعي
نسكلفلسسكل منسا كأعدت  أسمنفالنسنكإلمنك كأزمل عسن سع أكل م ميكلانعيعن.كل م مي
.كيسنمععكلةظنعاىاهنمنسنتنس بدتعكلابعلأ

arabic.rt
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الفرمقالي بع

رسك ففتفعقهرقع تقخ اضقال  ئادةرالدرال قفعفققخي ئ هقم لفف ًقدرال اًق20يع قالهيسفمقال ر يقلسذهبقفز لق

فترسع كءسكل تالنسكيسنمععسباعنسساةتظسعسل سكلاسالأسكلنجماتميسفتالنس اتلسالأسكلمتت سكلفستمس،سست س ت اتلأسف

عستالأس6كلتيسسمدتمسسع كءسكلاساتيسعستل سكلنجماتىك ففترسسشاتنسكلت تالنس.كلفلج عستبا سسعتالنسبمل تلأسك   تل مي

 تالنكًسفتالنس20تكن ف ساتانسكل اتام سكلفتتنسسلاتيهلسبتأعثنسستنس.س96.727بللسلجيسع  س0.5نجماميسبأعثنسسنس

لفتتنسسلاسات نس ا ساتانسكل اتام سك.س السالأسكلمت سكلفسمس،سس س ت الأسففرسكلفلج عست نك  سكلاسايسكيسنمعمي

 تالنسلألت متيستهتتسععاتىسسات ت سفتعس1446.62 تالنسع ت س20.05بللسلجيسعتسستلسماتل نس1.4كي فنسب ابيس

.ا تكأ6ععثنسسنس

2019يوليو 18فب   

الف ل
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تطور أسعار العائد للجنيه المصري

اإلبقوا  علو  2019يوليوو 11قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا يـوم 

توي كل مو  سوعر عائود اإليوداإل واإلقورال لليلوة واعودا وسوعر العمليوة الرئيسوية للبنوك المركوزي عنود مسو

علوو  الترتيووك، وكووبلك اإلبقووا  علوو  سووعر امئتمووا  والخصووم عنوود % 16.25و% 16.75و% 15.75

%.16.25مستوي 

اإليرادات الضريبية

مليوار جنيوه بنسوبة 613.4لتبلو  2019/ 18موايو –ارتفعت اإليرادات الضريبية خالل الفترا م  يوليوو 

، %19.7مليوار جنيوه بنسوبة زيوادا 310م  اجمالي اإليرادات، سجلت ضريبة القيمة المضافة % 80.2

مليوار 53.6مليوار جنيوه، وسوجلت الضورائك العقاريوة 214.2كما ارتفعت ضريبة الدخل وامربوا  لنعوو 

.ع  نفس الفترا م  العام السابق%12.8جنيه بزيادا نعو 
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سعر اإليداإل  لليلة واعدا سعر اإلقرال لليلة واعدا سعر إعادا الخصم
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ستتم مستقبالولك  تسويات في الضرائك


