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2019- المقبلة  المالية  السنة  موازنة  على  المصري  البرلمان  وافق 
2020 بإجمالي مصروفات تقارب 1.6 تريليون جنيه وإيرادات 1.1 
تريليون جنيه وبعجز مستهدف عند 7.2 في المئة وبنمو متوقع للناتج 

المحلي اإلجمالي عند 6 في المئة.
وتتوقع الميزانية الجديدة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج اإلجمالي 89% 

بنهاية يونيو 2020. وأن تبلغ %86 للسنة المالية 2018-2019.
ُيذكر أن الميزانية الجديدة ترصد 53 مليار جنيه لدعم الوقود، انخفاضا 
من 90 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، بتراجع في الدعم 41 

في المئة.
وأعلنت وزارة المال أن الزيادة جاءت لمواجهة رفع الحد األدنى لألجور 

من 1200 إلى 2000 جنيه، وتمويل أكبر حركة ترقيات في الجهاز 
اإلداري للدولة بكلفة 1.5 بليون جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة 
العالوة الدورية بحد أدنى 75 جنيها شهريًا، وإقرار 150 جنيها كحافز 
شهري لجميع العاملين في الدولة، مراعاة ألوضاع صغار الموظفين.

ونّبه وزير المال محمد معيط إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لبدء العمل 
من  المطلوبة  المالية  المخصصات  تحويل  تم  إذ  الجديدة،  بالموازنة 
الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد 

اإلنفاق العام وعدم تجاوز االعتمادات المخصصة.
المصدر )موقع العربية. نت، صحيفة الحياة، بتصّرف(

البرلمان يقر أضخم ميزانية في تاريخ مصر

ترقية السوق الكويتي إلى مرتبة "األسواق الناشئة"
أعلنت MSCI في مراجعتها السنوية لعام 2019 لتصنيف أسواق األسهم 
الدولية، عن ترقية السوق الكويتي من مرتبة األسواق "ما دون الناشئة" 

إلى "األسواق الناشئة".
وأفصحت المؤسسة عن أّن هذا القرار جاء في ظل اإلصالحات التنظيمية 
الجذرية التي قامت بها بورصة الكويت وذلك بعد معالجة المالحظات 

التي تم رصدها في السابق.
ترقيتها  عبر  الكويت  تصنيف  بإعادة  ستقوم  أنها  عن   MSCI وأعلنت 
إلى مرتبة األسواق الناشئة، وذلك رهنًا بتوافر هياكل الحسابات المجمعة 
وتقابل األرقام قبل نهاية تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل، مبّينة أّن دخول 
)ديسمبر(  األول  كانون   31 سيكون   MSCI مكونات  البورصة ضمن 
جاهزة  الترقية  ستشملها  التي  الكويتية  األسهم  تكون  أن  على  المقبل، 
الستقبال السيولة األجنبية من قبل المؤسسات العالمية في أّيار )مايو( 
2020، ونوهت أيضًا إلى أن وزن الكويت سيكون بحدود 0.5 في المئة 

من إجمالي المؤشر.
يذكر أن التوقعات أشارت إلى ترقية بورصة الكويت إلى المؤشر سينطوي 

على دخول أموال بـ 2.8 مليار دوالر للبورصة.
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(



كريس  الصندوق  بعثة  رئيس  عبر  الدولي  النقد  بعثة صندوق  أملت 
جارفيس إلى لبنان، بأن يقر برلمان اللبناني موازنة 2019 في أقرب 
في   7.6 إلى  العجز  لخفض  فيها  العمل  جرى  والتي  ممكن،  وقت 
من  لبنان  يحتاجها  التي  األموال  تحرير  على  سيساعد  مما  المئة، 
الدول والمؤسسات بتمويل  المانحون من  مؤتمر "سيدر"، حيث تعهد 
لبنان بنحو 11 مليار دوالر، شرط أن تشرع البالد في تنفيذ إصالحات 

طال تأجيلها.
عن  رياض سالمة،  المركزي  لبنان  حاكم مصرف  كشف  ذلك،  إلى 
بلوغ معدل النمو صفرا بالمائة منذ بداية 2019، مشيرا إلى أّن آفاق 

االقتصاد بصدد التحسن.
أو  ينمو  لن  لبنان  في  االقتصاد  أّن  المركزي  البنك  "يفترض  وقال: 

ينكمش في 2019، وإن كان هذا الوضع قد يتحسن بفضل تحسن 
السياحة".

وأشار إلى أّن "البنك يدعم مساعي حكومية لخفض كلفة خدمة الدين 
في ميزانية العام الجاري، لكن لم يتم االنتهاء بعد من إبرام اتفاق بشأن 

التدابير".
وتضع مسودة الميزانية الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 
مايو/أيار الماضي وتخضع حاليا للنقاش داخل البرلمان، في االعتبار 
خفض كلفة خدمة الدين العام اللبناني الضخم، وتستهدف خفض عجز 
الميزانية إلى 7.6 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، مقابل 11.5 

في المائة في 2018. 
المصدر )وكالة األناضول عربي، صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

صندوق النقد يطالب البرلمان اللبناني بإقرار ميزانية 2019


