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ارتفاع موجودات مصرف لبنان

الخارجية 163.59 مليون  ارتفاع موجوداته  لبنان عن  كشف مصرف 
دوالر أميركي خالل النصف االول من شهر آب 2019 إلى 37.25 
مليار دوالر أميركي من 37.08 مليار دوالر أميركي في نهاية شهر 

تموز )يوليو(. 
وأظهرت ميزانية مصرف لبنان ارتفاعًا بنسبة 5.56 في المئة )733.73 
مليون د.أ.( في قيمة احتياطاته من الذهب، نتيجة تطّور اسعار الذهب 

في ظل مخاوف من موجة ركود عالمية.
أّما على صعيد سنوي، فقد انكمشت قيمة الموجودات الخارجية لمصرف 
مقارنة  أميركي(  دوالر  مليار   6.55( المئة  في   14.95 بنسبة  لبنان 

بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر آب 2018، والبالغ حينها 
43.79 مليار دوالر أميركي.

26.44 في  بنسبة  لبنان  لدى مصرف  الذهب  احتياطات  قيمة  وزادت 
المسجل  بالمستوى  مقارنتها  عند  أميركي(  دوالر  مليار   2.91( المئة 
في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 11.02 مليار دوالر 
حوالي  سوية  الذهب  واحتياطات  الخارجية  الموجودات  تشكل  أميركي 
الدين  صافي  من  و66.75%  االجمالي  العام  الدين  من   59.95%

العام، وهي تغطي 109 شهرًا من خدمة الدين.
المصدر )جريدة الجمهورّية اللبنانية، بتصّرف(

ارتفع إجمالي أصول البنوك اإلماراتية خالل الشهور السبعة األولى من 
العام الحالي بنسبة 3.74 في المئة أي بزيادة مقدارها 107.26 مليار 
درهم، حيث قفزت إلى 2975.773 مليار درهم مع نهاية يوليو )تموز( 
الماضي، منها 737.342 مليار درهم أصول أجنبية )نحو 24.8 في 
)بزيادة  المئة  في   8.047 بنسبة  ارتفعت  األصول(  إجمالي  من  المئة 

مقدارها 57.595 مليار درهم(.
واستقطبت البنوك مزيدًا من الودائع مقدارها 21.94 مليار درهم، وارتفع 
درهم  مليار   1777.59 إلى  ليصل  المئة  في   1.25 الودائع  إجمالي 
مليار درهم ودائع   1574.63 الماضي، منها  )يوليو(  نهاية تموز  مع 

للمقيمين، و202.96 مليار درهم لغير المقيمين.
وشهد االئتمان المحلي نموًا %2.7، بزيادة مقدارها 41.2 مليار درهم 
إلى  المحلي  االئتمان  إجمالي  ووصل  األولى،  السبع  الشهور  خالل 
 1163.64 منها  الماضي،  يوليو  نهاية  مع  درهم  1550.608مليار 
 13.622( المئة  في   1.18 ارتفع  الخاص  لقطاع  ائتمان  درهم  مليار 

مليار درهم( خالل الشهور السبعة األولى من العام الحالي. 
واستقر عدد البنوك الوطنية واألجنبية، لكن فروع البنوك الوطنية تراجعت 
3 فروع ووصل عددها إلى 711 فرعًا مقابل 80 فرعًا للبنوك األجنبية.

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

ارتفاع أصول البنوك اإلماراتية 3.74 في المئة



أّيار  الخارج خالل شهر  العاملين في  المصريين  قيمة تحويالت  بلغت 
)مايو( المنصرم نحو 3 مليارات دوالر، أي بزيادة نسبتها 43 في المئة، 
مقارنة مع 2.1 مليار دوالر خالل شهر نيسان )ابريل(، وذلك بحسب 

بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
مليار   2.6 قيمتها  تحويالت  تلّقت مصر  فقد  المصري  للمركزي  ووفقا 
مهما  مصدرا  التحويالت  تمثل  حيث  )مايو(،  أّيار  شهر  خالل  دوالر 

للعملة األجنبية للبالد.

الدين  ارتفاع  المصري،  المركزي  البنك  بيانات  أظهرت  المقابل  في 
الخارجي للبالد بنسبة 40.4 في المئة على أساس سنوي في نهاية آذار 
)مارس( 2019، إلى 106.2 مليارات دوالر في نهاية الربع األول من 

العام الحالي.
من  الخارجي  الدين  بياناته عن صعود  في  المصري  المركزي  وكشف 

88.163 مليار دوالر إلى نحو 96.612 مليار دوالر.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

ارتفاع تحويالت المصريين العاملين في الخارج 43 في المئة


