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ارتفعت األصول االحتياطية لمصرف قطر المركزي خالل شهر 
إبريل )نيسان( 2019 بنسبة %3.98 على أساس شهري، مسجاًل 

أعلى مستوى منذ نوفمبر )تشرين الثاني( 2015.
االحتياطيات  ارتفاع  إلى  المركزي  قطر  مصرف  بيانات  وتشير 
ريال  مليار   190.76 إلى  األجنبية،  بالعمالت  والسيولة  الدولية 

)تعادل 53 مليار دوالر( وذلك خالل الشهر الماضي.
وكانت االحتياطات في قطر سجلت 183.46 مليار ريال، تعادل 

50.87 مليار دوالر في مارس )آذار( الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع االحتياطي القطري %31.8، مقارنة 

بنحو 144.7 مليار ريال )40.2 مليار دوالر( في إبريل/ نيسان 
2018. وتضّمن االحتياطي 56.67 مليار ريال )15.7 مليار 
 58.15 إلى  إضافة  األجنبية،  بالعملة  سائلة  موجودات  دوالر( 

مليار ريال )16.1 مليار دوالر( أرصدة لدى البنوك األجنبية.
وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري 5.62 مليارات ريال 
وسندات  أذونات  استثمارات  فيما سجلت  دوالر(،  مليار   1.55(

الخزينة األجنبية 68.38 مليار ريال )19 مليار دوالر(.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

ارتفاع أصول المركزي القطري 3.98 في المئة

"فيتش": موازنة لبنان خطوة في االتجاه الصحيح
أّكد مدير الفريق السيادي في فيتش توبي إيلس، أّن "خطة لبنان 
إلى رقم في خانة اآلحاد هي خطوة  الموازنة  العجز في  إلعادة 
في االتجاه الصحيح، لكن الحكومة تحتاج الستعادة الوصول إلى 
أسواق االقتراض لإلبقاء على مخاوف التخلف عن السداد تحت 

السيطرة".
واعتبر أّن "تنفيذ الموازنة عامل حاسم، حيث قد يكون هناك بعض 
التأثير اإليجابي على المعنويات"، الفتا إلى أّنه "بالنظر إلى سجّل 
األداء )عدم تنفيذ تخفيضات في اإلنفاق(، فإن الناس سيتطلعون 
على  مستمر  تأثير  لهذا  يكون  لكي  النتائج  بعض  يروا  أن  إلى 

الثقة".
وتتوقع وكالة فيتش أن يبلغ العجز في موازنة لبنان لعام 2019 

نحو 9 في المئة، وهو رقم أعلى من توقعات الحكومة. 
وشدد إيلس على أّن "منح وكالة فيتش تصنيف ) -B (  للبنان هو 
بالفعل تصنيف منخفض جدًا، وهو ما يعني أنه ال توجد حاجة 

بشأن  باألساس  المخاوف األوسع هي  لكن  تغيير آخر،  لتسريع 
الثقة الهّشة. 

المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(



أحدث  وفق  جديدا،  تراجعا  األجنبي  النقد  من  تونس  احتياطي  سّجل 
اإلحصاءات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

إزاء  الدينار  تدني سعر  إلى  التراجع بشكل عام  السبب في هذا  ويعود 
الدوالر واليورو، ما أسفر عنه تفاقم العجز التجاري إلى أكثر من 6.3 
مليارات دينار، في ظل تراجع الصادرات التونسية بنحو 2.7 في المئة، 
بحسب االحصاءات الصادرة عن المعهد الوطني لإلحصاء حول أداء 

التجارة الخارجية التونسية خالل شهر نيسان )أبريل(.
البالغ  األجنبية  العملة  احتياطى  تخصيص  يتم  أّنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
حاليا ما يعادل بالدينار التونسي 13.20 مليار دينار، من أجل توريد 
المحروقات والحبوب واألدوية وتسديد الديون الخارجية التي زادت كلفتها 

بفعل هبوط سعر العملة الوطنية.
المصدر )موقع اليوم السابع، بتصّرف(

احتياطي تونس من النقد األجنبي يسّجل تراجعا جديدا


