
املؤسسة الليبية للنفط تعلن انتهاء اإلغالقات في كافة احلقول واملوانئ
أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط 
الليبية رف��ع حالة ال��ق��وة القاهرة 
ع��ن حقل الفيل واالن��ت��ه��اء الشامل 
ل��اغ��اق��ات ف��ي احل��ق��ول وامل��وان��ئ 

الليبية كافة.
وقالت املؤسسة، في بيان صحفي 
عبر حسابها على موقع التواصل 
االجتماعي »فيس بوك«، إنه اعتباراً 
م��ن ال��ي��وم تنتهي اإلغ���اق���ات في 
احلقول واملوانئ الليبية كافة، وأنها 
أعطت التعليمات للمشغل شركة 
مليته مبباشرة االنتاج من حقل الفيل 
النفطي وعودة خام مليته تدريجياً 
إلى معدالته الطبيعية خال األيام 

القريبة املقبلة.
وص����رح رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة 
املؤسسة الوطنية للنقط مصطفى 
صنع الله ب��أن الليبيني فهموا أن 
احل��ص��ار ك��ان سلبياً للغاية على 
حياتهم اليومية وهم يدعمون بقوة 

عودة اإلنتاج على أسس صحيحة.
وحث صنع الله على أهمية ضبط 
اخلطاب اإلعامي املتعلق باإلنتاج، 
م��ؤك��داً أن املصدر الوحيد املوثوق 

لإلعان عن كميات االنتاج املتوقعة 
يصدر عن إدارة االنتاج باملؤسسة 

الوطنية للنفط متشياً مع الترتيبات 
املعمول بها ف��ي اللجنة ال��وزاري��ة 

املشتركة ملراقبة االن��ت��اج النفطي 
مبنظمة اوبك واوبك بلس.

قال وزي��ر الطاقة السعودي 
األمير عبد العزيز بن سلمان، 
أمس اإلثنني، إن االستغناء عن 
النفط والغاز احتمال بعيد وغير 
واق��ع��ي. وأض���اف أن��ه ينبغي 
دراس��ة جميع خيارات تخفيف 
االنبعاثات ملكافحة تغير املناخ. 
وأش���ار إل��ى أن ع��دم االمتثال 
وااللتزام ميكن أن يقوض اتفاق 

أوبك بلس.
وت��راج��ع النفط 3 ف��ي املائة 
مواصا خسائر األسبوع املاضي 
في ظل تنامي ح��االت اإلصابة 
بكورونا ف��ي أمريكا وأوروب���ا 
مما يثير املخاوف حيال الطلب 
على اخلام السيما في ظل فرص 

حدوث زيادات في املعروض.
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة 08:00 
بتوقيت جرينتش ك���ان خ��ام 
برنت منخفضا 1.25 دوالر مبا 
يعادل 3 في املائة إل��ى 40.52 
دوالر للبرميل. ون���زل اخل��ام 
األمريكي غرب تكساس الوسيط 
1.28 دوالر أو 3.2 في املائة 
ليسجل 38.57 دوالر للبرميل. 
انخفض برنت 2.7 ف��ي املائة 
األسبوع املاضي وغرب تكساس 

2.5 في املائة.
س��ج��ل��ت أم��ري��ك��ا أك��ب��ر ع��دد 
إص��اب��ات جديدة لها حتى اآلن 

بفيروس كورونا يومي اجلمعة 
والسبت بينما بلغت احل��االت 
اجل���دي���دة ف���ي ف��رن��س��ا ذروة 
قياسية ف��وق ال��� 50 أل��ف حالة 
أم��س مم��ا يسلط ال��ض��وء على 

شدة التفشي.
وعلى صعيد املعروض رفعت 
املؤسسة الوطنية للنفط في 
ليبيا اليوم حالة القوة القاهرة 
في حقل الفيل لتنهي بذلك جميع 
إغاقات احلقول واملوانئ التي 

فرضها حصار ضربته قوات من 
شرق ليبيا ل� 8 أشهر.

وق���ال أف��ت��ار س��ان��دو مدير 
ال��س��ل��ع األول���ي���ة ل���دى فيليب 
ف��ي��وت��ش��رز ف���ي س��ن��غ��اف��ورة 
»براميل النفط الليبي اجلديدة 
تأتي في وقت تواجه فيه سوق 
اخلام إحباطات اجتماع اللجنة 
ال���وزاري���ة مل��ج��م��وع��ة أوب���ك+ 
الذي لم يشهد تقدمي مقترحات 

جديدة«.

بلس« »أوبك  اتفاق  سيقوض  وااللتزام  االمتثال  عدم  أن  إلى  أشار 

بن سلمان: االستغناء عن النفط احتمال غير واقعي
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األمير عبد العزيز بن سلمان

»التعاون االقتصادي«: 
تعافي االقتصاد العاملي 

سيكون أضعف من املتوقع
أش������ارت ت��وق��ع��ات م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 
االقتصادي والتنمية، إلى أن التعافي املنشود 
لاقتصاد العاملي ف��ي ع��ام 2021 سيكون 
أضعف مما كان متوقعاً له. وفي تصريحات 
لصحيفة »فرانكفورتر اجلماينه زونتاجس 
تسايتوجن« األملانية ال��ص��ادرة ق��ال اجنيل 
جوريا، األم��ني العام للمنظمة إن السبب في 
ذل��ك يرجع إل��ى »أننا سندخل العام اجلديد 
باجتاه صعود اقتصادي أقل مما كان متوقعاً 

بشكل ملحوظ، وبقوة أقل«.
وتوقع جوريا أيضاً أن يكون االنكماش 
االقتصادي في ه��ذا العام أكثر خطورة مما 
كان متوقعاً له، وذكر أن سبب ذلك هو عودة 
الزيادة القوية في أع��داد اإلصابات اجلديدة 

بفيروس كورونا في العديد من دول العالم.
كانت املنظمة أعلنت في منتصف الشهر 
امل��اض��ي أن��ه��ا تتوقع للعام املقبل م��ع��اودة 
االرت��ف��اع في أداء االقتصاد العاملي بنسبة 
%5، بعد انكماش متوقع بنسبة %4.5 في 
العام احلالي. من ناحية أخرى، أعرب جوريا 
عن اعتقاده بأن على العالم أن يكافح التغير 
املناخي بصورة أكثر حزماً مما هي عليه اآلن، 
وذل��ك على الرغم من جائحة كورونا، وقال 
إنه يرى أن وضع تسعيرة شاملة لانبعاثات 
الكربونية مسألة ض��روري��ة لهذا الغرض، 
وأضاف »نحن بحاجة إلى ضريبة كبيرة على 

ثاني أكسيد الكربون«.
تأتي هذه التصريحات جلوريا قبل اجتماع 
مجلس وزراء املنظمة في العاصمة الفرنسية 

باريس أمس  اإلثنني.
في الوقت نفسه، ح��ذر جوريا من وقوع 
أزمة جلوء جديدة في أوروب��ا بسبب جائحة 
كورونا وق��ال: »أن��ا قلق من أن يكون ضغط 

الهجرة هذه املرة أكبر بكثير«.
وطالب جوريا الدول الغنية بتعزيز دعمها 
للدول األكثر فقرا في التغلب على اجلائحة 
وتداعياتها االقتصادية، منوهاً إلى أن باعث 
ه��ذا الدعم »ليس الشفقة، ولكن للمصلحة 

الذاتية«.
وحث جوريا على مزيد من إعفاءات الديون 
وانتقد ع��دم توفير أم���وال كافية حتى اآلن 
من أجل تزويد ال��دول الفقيرة بلقاح كورونا 

املأمول التوصل إليه في 2021.
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اك���د م��دي��ر ع���ام »مجموعة 
أورينت بانيت« نضال أبوزكي 
ان فترة انتشار جائحة »كوفيد-
19« شهدت توجه متزايد نحو 
تبّني االبتكارات التكنولوجية 
وأدوات االتصال احلديثة لسد 
الثغرات وتعزيز الشراكات، 
تقارباً أكبر بني البرازيل والدول 

العربية. 
وقال أبوزكي خال مشاركته 
في »املنتدى االقتصادي العربي 
البرازيلي 2020« ان  املرحلة 
التي أعقبت تفشي الوباء العاملي 
أضفت م��زي��داً م��ن امل��رون��ة إلى 
منهجية إدارة األعمال في جميع 
أنحاء العالم، مشيراً إل��ى أنها 
متّهد الطريق ملزيد من التعاون 
العربي-البرازيلي املثمر ضمن 
مختلف القطاعات ذات األولوية.

وأقيمت ال��دورة االفتراضية 
اخل�����اص�����ة م�����ن »امل���ن���ت���دى 
االقتصادي العربي البرازيلي«، 
وال��ت��ي استضافتها »الغرفة 
التجارة العربية البرازيلية« 
واف��ت��ت��ح فعالياتها الرئيس 
البرازيلي جايير بولسونارو، 
حت��ت ع��ن��وان »ال��ن��ظ��ام اجلديد 
لألعمال التجارية الدولية«. 
وتخلل احل��دث عقد سلسلة من 
االجتماعات رفيعة املستوى 
واملناقشات املّعمقة بحضور 
ع��دد من صّناع ال��ق��رار ورج��ال 
األعمال واملسؤولني التنفيذيني 
وكبار الشخصيات البارزة من 
البرازيل وال��دول األعضاء في 

جامعة الدول العربية. 
وشهد املنتدى، ال��ذي استمر 
على م��دى 4 أي��ام بني 19 و22 
أكتوبر اجل���اري، أيضاً تنظيم 
حلقات نقاشية موسعة وتوقيع 
اتفاقيات ت��ع��اون ج��دي��دة، إلى 
ج���ان���ب اس��ت��ض��اف��ة م��ع��رض 
اف��ت��راض��ي ضمن بيئة ثاثية 
األبعاد مت تطويرها خصيصاً 

بواسطة أجهزة الكمبيوتر.
وش��������ارك ف����ي »امل���ن���ت���دى 
االقتصادي العربي البرازيلي 

2020« ك���ل م���ن  أح��م��د أب��و 
الغيط، األم��ني ال��ع��ام جلامعة 
الدول العربية؛ و أحمد الصايغ، 
وزير دولة - وزارة اخلارجية 
وال��ت��ع��اون ال��دول��ي ف��ي دول��ة 
اإلمارات؛ و الدكتور عبد اللطيف 
الزياني، وزي��ر اخلارجية في 
مملكة ال��ب��ح��ري��ن؛ وال��دك��ت��ور 
خالد حنفي، أم��ني ع��ام »احت��اد 
ال��غ��رف العربية«، إل��ى جانب 
إرنستو أراوجو، وزير الشؤون 
اخلارجية البرازيلي؛ و تيريزا 
كريستينا، وزي����رة ال��زراع��ة 
وال��ث��روة احليوانية والتموين 
البرازيلية؛ ووداد بوشماوي، 
احل���ائ���زة ع��ل��ى ج��ائ��زة نوبل 

للسام لعام 2015.
وأض����اف ن��ض��ال أب��وزك��ي: 
»يوجد أكثر من 8 مليون برازيلي 
م��ن أص���ل ع��رب��ي يستطيعون 
القيام بدور محوري في توطيد 
العاقات البرازيلية-العربية 
على كافة املستويات االقتصادية 
والتجارية واالجتماعية، وهو 
ما يتوجب علينا اليوم توظيفه 
ب��ال��ش��ك��ل األم���ث���ل ف���ي تسهيل 
التبادالت الثنائية في مختلف 
املجاالت ذات الصلة بالتجارة 
واألعمال واالستثمار والفنون 
وال��ث��ق��اف��ة، إل���ى ج��ان��ب متتني 
الروابط اإلنسانية واحلضارية 
واالجتماعية. ويعتبر العالم 
العربي حالياً راب��ع أكبر جهة 
مستوردة للمنتجات البرازيلية 

ف��ي ال��ع��ال��م، حيث تشكل هذه 
املنتجات ركيزة مهمة في ضمان 

األمن الغذائي للمنطقة. 
واض����اف ان���ه مي��ك��ن ال��ق��ول 
ب���أّن ال��وق��ت ق��د ح���ان لتنويع 
ال��ش��راك��ات ل��ت��ت��ج��اوز ح��دود 
املنتجات الغذائية، وصوالً إلى 
املجاالت االستراتيجية األخرى 
والتي تشمل االبتكار والعلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ت��ج��ارة 

اإللكترونية والطاقة.«
وف���ي ظ��ل اس��ت��م��رار العالم 
ال���ع���رب���ي مب���س���ي���رت���ه ن��ح��و 
ال��ت��ح��ول إل���ى اق��ت��ص��اد ق��ائ��م 
على االبتكار واملعرفة، توّفر 
أس���واق املنطقة ف��رص��اً واع��دة 
أمام الشركات القادمة من دول 
أمريكا اجلنوبية والباحثة عن 
آف��اق جديدة لاستثمار وبناء 

شراكات مثمرة. 
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد، يتوجب 
تسخير اإلم��ك��ان��ات الهائلة 
ألدوات االت���ص���ال امل��ت��ق��دم��ة، 
واستكشاف امل��زي��د م��ن أوج��ه 
ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري وال��ف��رص 
االس��ت��ث��م��اري��ة امل��م��ك��ن��ة من 
خ��ال إن��ش��اء مجموعات عمل 
متخصصة م��ن ك��ا السوقني 
لتسهيل تبادل اخلبرات ونقل 

وتوطني التكنولوجيا.
وي��ج��در ال��ذك��ر ب����أّن حجم 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني ال��دول 
العربية والبرازيل جت��اوز 11 

مليار دوالر في عام 2019.

أبو زكي: التحّول الرقمي يعزز  التعاون 
االقتصادي العربي-البرازيلي

جانب من املنتدي االقتصادي العربي البرازيلي 

تستعد س��ف��ن األب��ح��اث والتنقيب 
التركية للبحث ع��ن ال��غ��از الطبيعي 
وإج���راء االخ��ت��ب��ارات ال��ازم��ة ف��ي حقل 
غاز صقاريا املكتشف حديثا في البحر 

األسود، وفق ما ذكرت وكالة األناضول.
وستتوجه سفينة ال��ف��احت للتنقيب 
إلى حقل صقاريا للغاز، من أجل إجراء 
أعمال احلفر في بئر »تورك علي1-« عقب 
انتهاء أعمال الصيانة واالستعدادات 

الفنية األخرى في السفينة.
وستتولى سفينة الفاحت حفر اآلبار 
في حقل صقاريا، في حني ستقوم سفينة 
»القانوني« ب��إج��راء االخ��ت��ب��ارات على 
اآلب��ار للحصول على البيانات الازمة 
لتطوير احل��ق��ل. وسيكون بئر »ت��ورك 
علي1-« م��ن أول���ى آب���ار الكشف التي 
ستحفرها سفينة الفاحت، ومن املتوقع أن 
يلعب دورا مهما في توضيح اخلصائص 
التقنية للحقل. وفي 17 أكتوبر اجلاري، 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية من 
الغاز الطبيعي في البحر األسود، ليرتفع 
إجمالي احتياطي ال��غ��از املكتشف في 
منطقة »تونا1-/ حقل صقاريا« إلى 

405 مليارات متر مكعب. وكان أردوغان 
قد أعلن في أغسطس أن احلقل يحتوي 
على 320 مليار متر مكعب من الغاز، مما 
يجعله أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في 
تركيا. وبحسب وكالة األناضول، ستقوم 
تركيا عبر سفنها الوطنية بحفر 40 بئرا 
في إطار فعالياتها بالبحر األسود. بينما 
مت إع��داد دراس��ة زلزالية ثاثية األبعاد 
ملساحة تقدر بنحو 33 أل��ف كيلومتر 
مربع )%18( من املنطقة االقتصادية 

اخلالصة لها، والتي تبلغ مساحتها 180 
ألف كيلومتر مربع في البحر األسود.

وس��ت��ب��دأ ال���دراس���ات السيزمية في 
نوفمبر املقبل، في مساحة تقدر ب�8500 
كيلومتر مربع من حقل صقاريا، وبعد 
نحو 6 أشهر من عمل السفن هناك، سيتم 
استام البيانات الزلزالية بحلول النصف 

األول من عام 2021.
وع��ل��ى ض��وء ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات، سيتم 
حتديد عمليات احلفر والتنقيب اجلديدة 

لاستكشاف عن الغاز في هذا احلقل.
وتعادل قيمة احتياطي الغاز املكتشف 
ف��ي حقل صقاريا نحو 85-90 مليار 
ليرة تركية )10.7-11.3 مليار دوالر(، 
وسيتيح لتركيا تلبية احتياجاتها 
املنزلية من الغاز الطبيعي محليا ملدة 25 
عاما، وتلبية كامل احتياجاتها من الغاز 
مل��دة 8 س��ن��وات. وتستهلك تركيا نحو 
45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 

سنويا.

سفينة »الفاحت« حتفر..  و»القانوني« تختبر آبار حقل صقاريًا

تركيا تسّرع التنقيب عن الغاز الطبيعي

  أع��ل��ن م��س��ؤول ب���ارز ف��ي البنك 
امل��رك��زي الصيني، أن ب��اده بصدد 
إع����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي استراتيجيتها 
ل��ت��دوي��ل ال��ي��وان بعد االن��ت��ه��اء من 

مراجعة شاملة مؤخراً.
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء 
عن تشو ج��ون، املدير العام للقسم 
الدولي لبنك الشعب الصيني )البنك 
املركزي(، في قمة باند في شنغهاي 
اليوم: »إن تدويل اليوان الصيني 
يتمسك مب��ب��ادئ ال��س��وق، كما كان 

يعلم اجلميع في املاضي«.
وأض�����اف أن »دور ال��س��ل��ط��ات 
رمبا يركز بشكل رئيسي على إزالة 
سياسة العقبات ع��ن االس��ت��خ��دام 
احلر للعملة، وفي هذه اللحظة هناك 
نوع ما من التعقيدات في األوض��اع 

الداخلية واخلارجية«. 
وبينما أح����رزت ال��ص��ني بعض 
ال��ت��ق��دم على م��ر السنني م��ن خال 

تعزيز ت��داول ال��ي��وان في اخل��ارج، 
والفوز بوضع العملة االحتياطية 
الرسمية من صندوق النقد الدولي 
وإط����اق ع��ق��ود ال��س��ل��ع األس��اس��ي��ة 
املسعرة ب��ال��ي��وان، ال ت��زال العملة 
الصينية العب صغير على الساحة 

العاملية بحصة سوقية تبلغ 2%.

ويشارك فى قمة باند العديد من 
كبار واشعى السياسات واملديرين 
التنفيذيني للمؤسسات املالية، وكبار 
األكادمييني من جميع أنحاء العالم 
لتبادل وجهات النظر حول القضايا 
االقتصادية واملالية وتقدمي الدعم 

الفكري لبناء اقتصاد عاملي مفتوح.

الصني تعيد النظر في استراتيجية تدويل »اليوان«

ق���ال ب���ول ت��ش��ان وزي����ر مالية 
ه��وجن ك��وجن »إن ص���ادرات املدينة 
انتعشت خال )سبتمبر( املاضي، 
وذل��ك يرجع إل��ى تعافي االقتصاد 

الصيني«، وفقا ل�«األملانية«.
ونقلت وكالة »بلومبيرج« لألنباء 
عن تشان قوله ، »إن إجمالي الناجت 
احمللي خال الربع الثالث للمدينة 
أظهر حتسنا كبيرا مقارنة بالربعني 
السابقني«. وك��ان إجمالي الناجت 
احمللي قد تراجع بنسبة 9 في املائة، 
خال الربعني األول والثاني، بعدما 
أجبر فيروس كورونا معظم الدول 

على فرض إجراءات إغاق.
وأشار تشان إلى أن الصني، التي 
تعتمد عليها هوجن كوجن في نصف 
جتارتها، سجلت منوا في الصادرات 

بنسبة 9.9 في املائة بنسبة 13.2 
في املائة، في الواردات.

وأوض�����ح ت��ش��ان أن اس��ت��ه��اك 
املستهلكني في هوجن كوجن تعافى 
أي��ض��ا، حيث متكنت املدينة حتى 
اآلن م���ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى تفشي 
فيروس كورونا، كما ارتفع إنفاق 
املستهلكني، مشيرا إلى أن الضغط 
االق��ت��ص��ادي سيتراجع م��ع تعافي 

االقتصاد الصيني.
وق���ال���ت ك�����اري الم ال��رئ��ي��س��ة 
التنفيذية لهوجن كوجن، في منشور 
منفصل على امل��وق��ع اإللكتروني 
ل��ل��ح��ك��وم��ة، »ف����ي ه����وجن ك���وجن، 
وضع الفيروس مستقر بوجه عام، 
ال��وض��ع املستقر ال يعطينا فقط 
وقتا لاستراحة، لكن يسمح لنا 

أيضا باتخاذ إج��راءات سيطرة أكثر 
دق��ة واستئناف مزيد من األنشطة 
االقتصادية واالجتماعية بصورة 
ت��دري��ج��ي��ة م���ع ال��س��ي��ط��رة على 
ال��ف��ي��روس«. وك��ان معدل البطالة 
في هوجن قد ارتفع خال الفترة من 
)يوليو( حتى )سبتمبر( املاضيني 
بنسبة 6.4 ف��ي امل��ائ��ة، ليصل إلى 
أعلى مستوى له منذ 16 عاما، وذلك 
في ظل إغاق قطاع اخلدمات بسبب 
الفيروس. وكانت الواليات املتحدة 
قد استأنفت ضغطها على كاري الم 
زعيمة ه��وجن ك��وجن، متهمة إياها 
بتقويض احلكم الذاتي، الذي تتمتع 
ب��ه امل��دي��ن��ة، ل��ك��ن دون أن تفرض 
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى امل��ص��ارف مبوجب 

قانون جديد متشدد.

تعافي االقتصاد الصيني ينعش
صادرات هوجن كوجن في سبتمبر

 أع��ل��ن��ت وزارة امل��ال��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة ب��ق��ي��ادة وزي��ر 
امل��ال��ي��ة م��ح��م��د اجل��دع��ان 
االنتهاء من إص��دار صكوك 
محلية تبلغ قيمتها 270 
مليون ري��ال. وأعلن املركز 
ال��وط��ن��ي إلدارة ال��دي��ن في 
وزارة امل��ال��ي��ة، ف��ي بيان 
ص��ح��اف��ي ، االن���ت���ه���اء من 
استقبال طلبات املستثمرين 
على إص���داره احمللي لشهر 
أك���ت���وب���ر اجل�������اري حت��ت 
ب��رن��ام��ج ص��ك��وك حكومة 
اململكة العربية السعودية 
ب��ال��ري��ال ال��س��ع��ودي، حيث 

مت حتديد حجم اإلص��دار مببلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال 
سعودي. وأوضح املركز أن اإلص��دارات قسمت إلى شريحتني، 
حيث بلغت الشريحة األولى 235 مليون ريال سعودي ليصبح 
احلجم النهائي للشريحة 782 مليوناً و800 ألف ريال سعودي 

لصكوك ُتستحق في عام 2027.
ولفت إلى أن الشريحة الثانية بلغت 35 مليون ريال سعودي 
ليصبح احلجم النهائي للشريحة 7 مليارات و650 مليون ريال 

سعودي لصكوك ُتستحق في عام 2032.

السعودية تصدر صكوكًا محلية 
270 مليون ريال بقيمة 

محمد اجلدعان

أملانيا: اتفاق 
على زيادة أجور 

العاملني في قطاع 
اخلدمة العامة

أعلنت أملانيا ، التوصل إلى 
اتفاق بشأن زيادة أجور العاملني 
ف��ي ق��ط��اع اخل��دم��ة العامة على 
املستوى االحت���ادي وال��والي��ات 
في أملانيا، وذلك بعد مفاوضات 
ج���رت ب��ني مم��ث��ل��ني ع��ن أرب���اب 
العمل ونقابات ممثلة ملصالح 
العاملني في هذا القطاع في مدينة 

بوتسدام.
ووفقا ل�«األملانية«، وبحسب 
ما مت اإلعان عنه، فإن من املنتظر 
أن ت��ت��م زي����ادة دخ���ل أص��ح��اب 
األجور األدنى 4.5 في املائة، فيما 
ستتم زيادة دخل أصحاب األجور 
األع��ل��ى بشكل مرحلي 3.2 في 
املائة. يشار إلى أن االتفاق يسري 
حتى 31 )ديسمبر( عام 2022، 
وج��اء في االت��ف��اق أيضا أن��ه من 
املقرر رفع األجور والرواتب في 

البداية 1.4 في املائة


