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نموًا خالل  السعودية،  العربية  المملكة  النفطي في  القطاع غير  سجل 
الربع األول من العام الحالي بنسبة 2.7 في المئة، مقارنة مع 2.3 في 
المملكة  الماضي، في حين شهدت  العام  ذاتها من  الفترة  المئة خالل 
ارتفاع قيمة صادراتها اإلجمالية بنسبة 4 في المئة، على أساس سنوي، 
لتبلغ 72 مليار دوالر خالل األشهر الثالثة األولى من العام 2019 

الحالي.
واألبحاث  األصول  وإدارة  لالستثمار  جدوى  عن  صادر  تقرير  وتوّقع 
المئة عام  في   2.4 إلى  النفطي  القطاع غير  نمو  ارتفاع  والدراسات، 
أظهرت  حين  في   ،2018 عام  المئة  في   1.7 مع  مقارنة   ،2019
التوقعات بلوغ النمو في القطاع غير النفطي 2.7 في المئة عام 2020. 

ووفقا للبيانات الخاصة بالناتج اإلجمالي المحلي الفعلي في الربع األول 
من 2019، فقد توّسع االقتصاد السعودي بنسبة 1.7 في المئة على 
أساس سنوي، في حين شهدت السعودية ارتفاع قيمة صادراتها اإلجمالية 
بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 72 مليار دوالر في الربع 
والبالستك  البتروكيماويات  صادرات  تشكل  حيث   ،2019 من  األول 
والمطاط والمعادن 71 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية.

فائض،  تسجيل  السعودية على  في  الجاري  الحساب  حافظ  ذلك،  إلى 
حيث بلغت قيمته في الربع األول نحو 11.5 مليار دوالر، ما يعادل 

5.9 في المائة من الناتج اإلجمالي المحلي.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

القطاع غير النفطي يسّجل نمّوا %2.7 في السعودّية

الحكومة المصرّية ترفع الحد األدنى ألجور القطاع العام
المصري مصطفى مدبولي قرارًا يقضي  الوزراء  أصدر رئيس مجلس 
الدولة،  أجهزة  لدى  والعاملين  الموظفين  ألجور  األدنى  الحد  بتحديد 

والهيئات العامة االقتصادية، اعتبارًا من 1 تموز )يوليو( الجاري.
ونص القرار في مادته األولى، على أن يكون الحد األدنى إلجمالي 
األجر، الذي يستحق للموظف أو العامل بدءًا من 1 الجاري عند شغله 
للدرجة الوظيفية الممتازة 7 آالف جنيه شهريًا، فيما يبلغ الحد األدنى 
آالف   4 العام  المدير  ودرجة  جنيه،  آالف   5 العالية  الدرجة  ألجور 

جنيه.
جنيه،   3500 لها  األدنى  الحد  فيكون  األولى،  بالدرجة  يتعلق  وفيما 
والخامسة   ،2400 والرابعة   ،2600 والثالثة  جنيه،   3000 والثانية 

2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص القرار على أن يتم زيادة الحد األدنى الشهري المنصوص عليه 
في الفقرة األولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة 
ذات  داخل  أعلى  وظيفي  لمستوى  الترقية  عند  أو  الواحدة،  الوظيفية 

الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد األدنى 
ألجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس 
الوظيفي  األجر  يستحق شهريًا، شاماًل  الذي  األجر،  إجمالي  متوسط 

واألجر المكمل، واألعباء التأمينية.
المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(



أشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلى أّن "لبنان يواجه 
أّنه  مؤّكدا  والنقد"،  العام  والدين  العجز  مستويات  على  ضغوطًا 
"أمام هذا المشهد، هناك مشهد مختلف، هو إقرار موازنة 2019 
المائة وبإصالحاتها، ومشهد موازنة 2020  بنسبة عجز 7 في 

ومشهد تنفيذ خطة الكهرباء".
المحلي،  الناتج  إلى  العام  الدين  تصاعد  في  أزمة  لبنان  ويواجه 
بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد، ما أفقد الثقة باالقتصاد المحلي.

مشروع  اللبنانية،  الحكومة  أقرت  الماضي،  مايو/أيار   27 وفي 
موازنة 2019، بعد مخاض عسير استمر 20 جلسة نقاش في 

تمرير  في  اآلن  حتى  اللبناني  البرلمان  وأخفق  األخيرة.  األيام 
الموازنة أكثر من مرة، جراء خالفات بين الكتل النيابية.

وسجل دين الحكومة اللبنانية %151 من الناتج المحلي اإلجمالي 
حسب   ،2017 حتى   146% مع  مقارنة   ،2018 نهاية  في 
تقديرات وكالة "فيتش" التي أعلنت عن أّن استقرار الدين الحكومي 
من الناتج المحلي اإلجمالي يتطلب خفض عجز الموازنة اللبنانية 

إلى %5.5 من الناتج المحلي اإلجمالي على األقل.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

رئيس الحكومة اللبنانية يقر بضغوطات على مستويات العجز والدين العام والنقد


