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أظهرت موازنة مصرف لبنان المركزي تراجعًا في الموجودات بالعملة 
األجنبية بلغ 604.57 مليون دوالر خالل النصف الثاني من تشرين 
 41.48 من  دوالر  بليون   40.88 إلى  الماضي  )نوفمبر(  الثاني 

بليون.
في المقابل، ارتفعت قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ 114.36 
مليون دوالر إلى 11.28 بليون نتيجة تحسن سعر الذهب في ظل 
تزايد الضغط على الدوالر بعد التصريح الصادر عن حاكم مجلس 
وصول  بقرب  التوقعات  زاد  الذي  باول  جيروم  الفيديرالي  االحتياط 

سلسلة قرارات رفع سعر الفائدة إلى نهايته.
األجنبية  بالعملة  االحتياطات  قيمة  انخفضت  سنوي،  وعلى صعيد 
لدى "مصرف لبنان" 2.43 في المئة أو 1.02 بليون دوالر مقارنة 
الذهب  احتياطات  قيمة  تراجعت  كما   ،2017 الثاني  تشرين  بنهاية 
5.5 في المئة أو 660 مليون دوالر، ليكون في المحصلة قد انكمش 

إجمالي االحتياطات )ذهب وعملة اجنبية( 1.68 بليون دوالر إلى 
52.16 بليون نهاية الشهر الماضي.
المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(

ارتفاع الناتج اإلجمالي للمغرب 4.9 في المئة

الحالي، متأثرا  العام  النقد األجنبي في المغرب خالل  تراجع رصيد 
وتحويالت  السياحة  إيرادات  ارتفاع  وعدم  المرتفعة  النفط  بفاتورة 
المغاربة المقيمين في الخارج، وهي عوامل خارجية لن تتحكم فيها 
أن  المغربي  المركزي  المصرف  ويتوقع  المقبل.  العام  في  المملكة 
يتراجع رصيد النقد األجنبي في العام الحالي إلى 24.1 مليار دوالر، 
مقابل 25.2 مليار دوالر في العام الماضي، علما أن رصيد العام 

الحالي، انخفض بملياري دوالر مقارنة بعام 2016.
ويترّقب البنك المركزي أن يصل ذلك الرصيد إلى 25 مليار دوالر في 

2019، ما سيمكن من تغطية 5 أشهر من واردات السلع والخدمات. 
المركزي،  البنك  أعلنها  التي  األجنبي،  النقد  رصيد  توقعات  وتأخذ 
بعين االعتبار ما عبرت عنه الحكومة من نية في اللجوء إلى السوق 

الدولية من أجل االقتراض.
وجاءت تلك الموجودات دون توقعات المركزي المغربي، الذي راهن 

في بداية العام على بلوغ 26.9 مليار دوالر.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

24.1 مليار دوالر رصيد المغرب من النقد األجنبي

من  البالد  احتياطيات  تسجيل  عن  األردني،  المركزي  البنك  كشف 
شهرًا  األحد عشر  %9.23 خالل  بنسبة  انخفاضًا  األجنبية  العمالت 
األولى من العام الحالي حيث بلغت 11.047 مليار دينار )15.576 
نهاية  الثاني( مقارنة مع مستواه في  مليار دوالر( في نوفمبر )تشرين 

2017 البالغ 12.171 مليار دينار )17.161 مليار دوالر(.
وانخفضت األصول االحتياطية بنسبة 0.7 في المئة على أساس شهري 
مليار   15.576( دينار  مليار   11.047 إلى  الماضي،  نوفمبر  في 
دوالر(. وكانت األصول االحتياطية للبنك المركزي )قد بلغت 11.132 
مليار دينار )15.696 مليار دوالر( في أكتوبر/ تشرين األول 2018.

وكانت السعودية واإلمارات والكويت قّدمت حزمة مساعدات اقتصادية 
بمكة  انعقدت  قمة  إطار  في  دوالر،  مليار   2.5 إلى  قيمتها  لألردن 
 660 والسعودية  اإلمارات  المقدمة من  الوديعة  قيمة  وبلغت  المكرمة. 
مليون دوالر، تم إيداعها في أكتوبر/ تشرين األول الماضي، وتم إيداع 

سبتمبر/  في  الكويت  من  والممنوحة  "القمة"  عن  الصادرة  المساعدات 
أيلول 500 مليون دوالر.

المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

انخفاض االحتياطي األجنبي األردني 9.23 في المئة


