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تراجع التضّخم السنوي في مصر إلى 7.5 في المئة

كشفت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة واإلحصاء، عن 
المصرية  بالمدن  المستهلكين  ألسعار  السنوي  التضخم  تراجع  مواصلة 
حيث وصل إلى 7.5 في المئة في أغسطس )آب( من 8.7 في المئة 
في يوليو )تموز(، مسجال أدنى مستوياته منذ مارس )آذار( 2013 حيث 

بلغ حينذاك 7.6 في المئة.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في 
المدن المصرية بنسبة 0.7 بالمئة في أغسطس/آب من 1.1 بالمئة في 

يوليو/ تموز.
ويعكس تراجع التضخم في مصر تراجعا لألسعار في سلة المستهلكين، 

ومواصلة انعكاس األثر الناشئ عن اإلصالحات المالية. حيث تقترب 
مصر من نهاية برنامج إصالح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، 
بلغ 33 في  إلى مستوى مرتفع  التضخم  والذي شهد في 2017 زيادة 

المئة.
وبحسب البنك المركزي المصري فإّن معدل التضخم األساسي، الذي ال 
يتضمن سلعا متقلبة األسعار مثل المواد الغذائية، تراجع أيضا إلى 4.9 
بالمئة في أغسطس/آب من 5.9 بالمئة في يوليو/تموز. مع اإلشارة إلى 

أّن المعدل في أغسطس/آب يعّد األدنى منذ أكثر من ست سنوات.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

األوسط  الشرق  مستوى  على  األولى  المرتبة  في  البحرين  مملكة  حّلت 
والمعيشة  واإلقامة،  للعمل،  للمغتربين  مفضل  كمقصد  أفريقيا،  وشمال 
األسرية، وذلك حسب االستطالع السنوي الذي تقوم به شبكة »إنترنيشن« 

العالمية، معززًة موقعها الذي أحرزته في عام 2018.
وللعام الثاني على التوالي حافظت البحرين على موقعها الذي أحرزته 
العام الماضي، حيث أثنى االستطالع على البحرين وبيئتها الثقافية ونمط 
تتبوأ مكانة  تتمتع به من موقع جاذب جعلها  لما  فيها، وذلك  المعيشة 

مميزة في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية المتنامية.
وحسب االستطالع، جاء ترتيب البحرين بين األول والثاني في المنطقة 
حسب المعايير الرئيسية التي تقاس آراء المغتربين طبقها، حيث أحرزت 
المركز األول في سهولة اإلقامة، وجودة الحياة العائلية، وانخفاض تكلفة 
المعيشة على مستوى المنطقة. في حين حلت في المركز الثاني، وفي 
معايير أخرى، في جوانب "التمويل الشخصي"، و "الدراسة بالخارج"، و 

"نمط المعيشة".

الدراسة ثالثة جوانب هي: الرضا الوظيفي، والترفيه الوظيفي،  وتشمل 
البحرين  المستطَلعة آراؤهم يجدون في  أن  يعني  الوظيفي، مما  واألمن 

األمن ولديهم الفرصة للموازنة بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

البحرين األولى عربّيا كمقصد مفّضل للعمل واإلقامة للمغتربين



إلى  السعودية  الموازنة  عجز  ينخفض  أن  الدولي  النقد  صندوق  توقع 
5.1 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في 2020. في حين توّقع 
الصندوق ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى 6.5 في المئة من الناتج 

المحلي اإلجمالي في 2019، مقابل 5.9 بالمئة في 2018.
وأرجع الصندوق االرتفاع المتوقع إلى زيادة متوقعة أيضًا في اإلنفاق عن 
السقف المدرج في الموازنة بما يفوق الزيادة في اإليرادات غير النفطية. 
فيما توقعت الحكومة السعودية عجزًا بنحو 34 مليار دوالر في موازنة 

.2019
)نمو  السعودي  المحلي  الناتج  نمو  تراجع  الصندوق  توّقع  المقابل،  في 
االقتصاد( إلى 1.9 في المئة خالل العام الجاري، نظرًا لتراجع إنتاج 

الناتج  نمو  لتراجع  يدفع  ما   ،)+ )أوبك  اتفاق  به ضمن  الملتزم  النفط 
المحلي النفطي إلى 0.7 في المئة. 

ونما االقتصاد السعودي في 2018 بنسبة 2.4 في المائة مقابل انكماش 
بـ 0.7 في المائة في 2017. وبدأ تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط 
بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا في مطلع 2019 حتى نهاية مارس/آذار 

.2020
وبحسب التقرير، تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، حيث 
بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.5 في المائة بنهاية الربع األول 

.2019
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

صندوق النقد يتوّقع انخفاض عجز الموازنة السعودية في 2020


