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بلغت المديونية الداخلية للحكومة المغربية مع نهاية أغسطس )آب( 
الماضي 542.3 مليار درهم )57 مليار دوالر(، بزيادة بنسبة 4.4 

في المائة على أساس سنوي.
ويعود السبب في هذا االرتفاع إلى قيام الحكومة المغربية باقتراض 
75.3 مليار درهم )7.93 مليار دوالر( عبر اكتتابات جديدة خالل 
التسعة أشهر الماضية، وتسديدها لديون قديمة بقيمة 52.7 مليار 
نتج  الذي  الشيء  نفسها،  الفترة  خالل  دوالر(  مليار   5.54( درهم 
عنه مديونية صافية إضافية بقيمة 22.4 مليار درهم )2.36 مليار 

دوالر(.
وتتكون المديونية الداخلية للمغرب بنسبة 84.1 في المئة من ديون 
يفوق أجل سدادها خمس سنوات، وبنسبة 15.9 في المائة من ديون 

يقل أجل سدادها عن عامين. 
 3.18( درهم  مليار   30.2 بقيمة  إيجابيا  رصيدا  الموازنة  وحققت 
التي  الحكومية  االستثمارات  تمويل  في  ساهم  والذي  دوالر(،  مليار 

بلغت 38.1 مليار درهم )4 مليارات دوالر( خالل هذه الفترة. ولجأت 
الحكومة إلى االقتراض الستكمال تمويل االستثمارات بقيمة 7.93 

مليار درهم )83 مليون دوالر(.
المصدر )جريدة الشرق األوسط، بتصّرف(

57 مليار دوالر المديونية الداخلية للحكومة المغربية

رفع البنك المركزي اليمني، سعر الفائدة على شهادات اإليداع إلى 
27 في المئة، بينما رفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23 في 
المائة، ورفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17 في المائة، 
العملة  سعر  على  للحفاظ  القرارات  من  حزمة  إطار  في  وذلك 

الوطنية.
ثالثة  كل  دفعها  سيتم  الودائع  أرباح  فإّن  اليمني  للمركزي  ووفقا 

أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.
كما قرر البنك المركزي بعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة 
مليون دوالر، التدخل في األسواق لفتح اعتمادات للسلع األساسية 
الوديعة  من  تغطى  التي  والسلع  للمبالغ  باإلضافة  والضرورية، 
فتح  سرعة  البنوك  بجميع  المركزي  البنك  وطالب  السعودية. 
المركزي  للبنك  ورفعها  والضرورية  األساسية  للسلع  االعتمادات 

للموافقة عليها، ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.
وكان البنك المركزي اليمني قد اتخذ في وقت سابق، جملة من 
القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع والتي ال تزيد مبالغها 

بمقدار  األجنبية  العمالت  شراء  وتغطية  دوالر،  ألف   200 عن 
ألفي دوالر أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العالج.

المصدر )جريدة الشرق األوسط، بتصّرف(

المركزي اليمني يرفع سعر الفائدة على شهادات اإليداع


