
المـــال

ئة أعلن عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهي،الهيئةخدمة من المحليات عبر مكاتب 36البريد تعلن تقديم 

التسكهي  فك إطكار دعكم خطكط الدولكة فك القومية للبريد، عن تقديم خدمات المحليات عبر مكاتب الهيئة، وذلك  

اسكتكماً  عل  المواطنين وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد من خكل  ميكنكة ارجكرا ات والخكدمات ايساسكية، و

تقكدم لتك انحو تطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين لتيسكير حصكولهم علك  الخكدمات المصرىلجهود البريد 

المصرىيد من خل  العديد من الهيئات والمصالح الحكومية وتقديمها عبر مراكز الخدمات البريدية ليكون البر
.اًختيار ايو  للمواطن وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية

اليوم السابع

توككو  بروهالكة السكعيد /وقعكت د، القزارر ومركز  بحزوا التيميزة بعامعزة " التخطيط"بروتوكول تعاون بين 

لكوزارة إطكار حكرا افكج ة القكاهرتعاون مع مركز استشارات وبحوث التنميكة والتخطكيط التكنولكوجج بجامعكة 

جهكات المعنيكة حيث وضع وتطوير أسكاليب التخطكيط والتنسكيق والمتابعكة مكع المن عل  تنفيذ الدور المنوط بها 

ليفكككات بالدولككة للعمكك  علككك  حسككن تنفيكككذ وتقككويم الخطكككط والبككرامن والمشكككروعات فضككل  عكككن القككرارات والتك

ات القومية مكع والتوجيهات الخاصة بتل  المشروعات ذل  بارضافة إل  دور الوزارة فج متابعة تنفيذ المشروع
.الجهات المختلفة مع اًستعانة بالخبرات والكفا ات فج مختلف التخصصات

وقعككت وزارة اًسككت مار ، 2018مليززار عييززل خزز ل عززام 5.3توقززع اتقاقيززات بززـالززدول االسززتامار والتعززاون 

يذ عددا  من عدد من اًتفاقيات بالتعاون مع شركا  التنمية الدوليين، وذل  لدعم تنف2018خل  الدول والتعاون 

صككلحات الطاقككة، النقكك ، التعلككيم، الصككحة، البنيككة التحتيككة، وأيضككا لككدعم اً: قطاعككاتفكك المشككروعات القوميككة 

يكات الموقعكة اًتفاقإجمكال بلغكت ، و قكدقامت بها الحكومة خل  الفترة الماضكيةالت اًقتصادية واًجتماعية 
.ج مليار دوًر أمريك5.3خل  هذا العام حوال  

أصدر الرئيس ،(الخاصةالدولة أم ك ) الرئيس يصدّق عل  تعدي ت قايون 

المتعلقة بأمل  1991لسنة 7لسنة بشأن تعدي  بعض أحكام القانون رقم 184القانون رقم السيس الفتاح عبد 
القككانون إلكك  الحفككاا علكك  الملكيككة ويهككدف ، .الدولككة الخاصككة، وذلكك  بعككد أن وافككق عليككب مجلككس النككواب مكك خرا  

هكا لكبلد تمكر بالتك ووجود بيئكة عقاريكة قانونيكة صكحيحة وجكا  مشكرون القكانون ليواككب المرحلكة اًقتصكادية 

القككانون إجككرا ات شككهرويسككه  ،والمسككت مريناًمككوا  وتسككهيل علكك  المككواطنين رو سزيككادة فكك ورغبككة 

اريكدانيكق قرارات التخصيا أو إعادة التخصيا لألراضج المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذل  بطر
.وتاصيلهالما يقوم بب من صيانة الملكية نارا ايموا  واًست مار رو سيهدف لجذب كما ،

اليوم الســابع

صرحت ، المشروعاتدعم وتمكين المرأ  اقتصاديا أرم محاور عها  تيمية 

ن من أهم محاور لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر االتنفيذىجامع الرئيس نيفين 

يكث يسكع  الم سسية لجهاز تنمية المشروعات حاليا هو دعكم وتمككين المكرأة اقتصكاديا واجتماعيكا حارستراتيجية

يكا جيكدا الجهاز لتدريبهن وتأهيلهن ردارة مشروعات صغيرة توفر لهن ولغيرهن فكرا عمك  مسكتقرة ودخكل مال
.التنمية اًقتصادية للدولةف فضل عن اًسهام المعيش رفع مستواهن ف يسهم 
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اليوم السابع

2018ديسمبر  29

2018ديسمبر  30

2018ديسمبر31أموال الغد

2019يياير  2

2019يياير  2

،الصغرمتيار معال التمويل ف و يرا التخطيط واالتصاالت يبحاان سبل التعاون 

ر الكككدكتورة هالكككة السككعيد وزيكككرة التخطكككيط والمتابعككة وارصكككلح اردارت والكككدكتور عمككرو طلعكككت وزيكككلتقككت ا
إحكدى الشكركات  TPG FIGاًتصكاًت وتكنولوجيكا المعلومكات بمقكر بنك  اًسكت مار القكومج مكع مم لكج شكركة

ن فكج تقكديم اًست مارية الخاصة والمتخصصة فج تموي  المشروعات متناهيكة الصكغر، وذلك  لبحكث سكب  التعكاو

عمك  الحكر اًست مارات اللزمة لدعم مناومة المشروعات متناهية الصغر فج إطار اهتمام الدولة بتشكجيع فككر ال
.لديهملدى الشباب ودعم روح اربدان واًبتكار 



الرئيسان الصيني تبادل ،التجاريأميركا والصين تتعهدان بتعزيز التعاون 

عكين قاامك  رسائل تعهدا فيها بتعزيز التعاون رغم نزاع تجاري حاد بينهما، وذلك  فكي الكذكرأل األربواألميركي 
فكي بككين ووانكن نالتكوتر بكينوتصكاعد ، .العالاات الدبلوماسي  بين البلدين، وفق وسائل إعالم رسمي  صيني 

، وأعلن ، جمد رسوًما جمركي  جديدةترامبعلى خلفي  نزاعات تجاري ، إال أن الرئيس األميركي دونالد 2018

الككرئيس ، نككددالرسككائل المتبادلكك  الءالءككا وفككي ،بينكك جككين نككيعقككب اتصككال بن يككر  " تقككدم كبيككر"السككبت عككن 
 ، وتعزيكز للمضي ادًما بالعالاات الصيني  األميركي“على أهمي  العمل مع الواليات المتحدة بين جين الصينيني

.(نينخوا)وفق وكال  أنبا  الصين الجديدة الرسمي  ” التنسيق والتعاون واالستقرار

ةالعربينيوزسكاي

بيانكات مكن وزارة كنكفت  ،2018ي فدي /مليدون  11.16نتاج روسيا النفطي يصعد لمستوى قياسي عندد 

د الحقب  السوفيتي  ال اا  الروسي  يوم األربعا  أن إنتاج روسيا من النف  ارتفع إلى أعلى مستوياته في فترة ما بع

مليكون برميكل يوميكا للمكرة 11، ليتجاوز المتوس  السكنوي البكال  2018مليون برميل يوميا في 11.16مسجال 

مليون برميل يوميا المسجل في 10.98مستوأل اقنتاج المتوس  السنوي القياسي السابق البال  وتجاوز ،األولى

مليككون  ككن فككي 547مليككون  ككن العككام الماضككي، مقارنكك  مككع 555.838إنتككاج الككنف  الروسككي وبلكك  ، 2017
2017.

ي في ديسمبر/مليون  3.726متوسط صادرات نفط العراق يرتفع إلى 

3.726لك  صرحت وزارة النف  العرااي  في بيان لها يوم األربعا  إن متوس  صكادرات الكبالد مكن الكنف  اكد ب
.مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون األول، بزيادة كبيرة عن متوس  نوفمبر تنرين الءاني

.مليون برميل يوميا من النف  الخام في نوفمبر تنرين الءاني3.372وكان العراق اد صدر 

رويترز

غربالعقود اآلجل  لخام هب ت ،برنتأسعار خام فىانخفاضا %19.5

كمككا ، %19.5، بينمككا انخفككم خككام برنككت بكك كءر مككن %25بنحككو الماضككىالعككام األمريكككىتكسككاس الوسككي  

، 2018تكوبر ، الذأل يعتبر مؤنرا عالميكا ألسكعار الكنف ، نحكو الءلك  بكين ينكاير وأك«برنت»ارتفعت عقود خام 

فى، عندما بدأ انحدار حاد 2014ذل  أعلى مستوأل منذ أواخر عام و ،دوالر86.74ليصل سعر البرميل إلى 

100جل الخام المعروم العالمي، ليتواع محللون كبار ومتعاملون كءيرون أن يسفىالسوق وس  تخم  متنامي  
.2018دوالر من جديد بنهاي  
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رويترز 

رويترز

2018ديسمبر  30
البيانات كنفت ،المركزيفي روسيا متجاوزا هدف % 4.2التضخم يسجل 

الكيال فكوق أن مؤنكر أسكعار المسكتهلكين فكي الكبالد ارتفكعالتي أصدرتها هيئ  اقحصا  الروسي  أمكس،األولي  

لبن  المركزي ارفع ادو،الجاريالمستوأل الذي يستهدفه البن  المركزي، والبال  أربع  في المئ ، خالل العام 

عكل زيكادة ضكريب  في وات سابق من هذا النهر سعر الفائدة الرئيسي سعيا لكبح التضخم اآلخكذ فكي االرتفكاع بف

تسكارع التضكخم السكنوي فكي ديسكمبر كمكا ،أخكرألوعوامكل خارجيك  2019القيم  المضاف  اعتبكارا مكن عكام 

زيكران بالمئ ، متجاوزا المعدل الذي يستهدفه البن  المرككزي للمكرة األولكى منكذ يونيكو ح4.2كانون األول إلى 
2017.

2018ديسمبر  30زرويتر
البرلمان أار ،األوروبيالبرلمان اإليطالي يقر الميزانية بعد اتفاق مع االتحاد 

وع ابيكل حلكول موعكد نهكائي فكي نهايك  العكام بعكد التوصكل التفكاق األسكب2019ميزاني  الحكوم  لسن  اقي الي 

،رومككاالماضكي مكع المفوضكي  األوربيك  أدأل إلككى تهدئك  األسكواق الماليك  وتجنكب خ ككر فكرم غرامكات علكى 

فكي المئك  مكن إجمكالي النكات  2.04إي اليا إعداد الميزاني  وخفضكت العجكز خكالل العكام المقبكل بنسكب  وأعادت 

فكي المئك  اائلك  إنهكا تخكرق القواعكد الماليك  2.4المحلي عقب رفم بروكسل للنسكب  األصكلي  المسكتهدف  وهكي 

يك  السياسكات الرئيسكي  للميزانوتنكمل ،المئك في 1.9ومن المتواع أن يبل  العجز هذا العام . لالتحاد األوروبي
.الجديدة برنامجا جديدا لدعم الدخل وخفم سن المعاش

2019يناير 1

2019يناير  2

2019يناير   2

2019يناير   2

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86+%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86&contentId=1213746
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(ثلثي القيمة في مصر مقارنة بالعالميمثل نحو ) نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي وفقا لتعادل القوي الشرائية باألسعار الجارية 

مصر العالم
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نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في مصر ومقارنة بالعالم

مصر العالم

لم اتساع الفجوة بين مصر والعا

2017،2013خاصة عامي 
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