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العمالت  احتياطي  نمو  األردني  المركزي  للبنك  أرقام  أظهرت 
في   7.3 الحالي  العام  من  األولى  التسعة  الشهور  في  األجنبية 
قيمة  وبلغت   .2018 عام  نهاية  في  مستواه  مع  مقارنة  المئة، 
 12.373 نحو  الماضي  سبتمبر  نهاية  في  األجنبي  االحتياطي 
نهاية  في  دوالر  مليار   11.523 نحو  مع  مقارنة  دوالر  مليار 

.2018
وبدأ االحتياطي األجنبي في األردن بالتأثر سلبا منذ بداية عام 
2016 بعد تباطؤ النمو في حواالت المغتربين والدخل السياحي 
العملة  الحتياطي  المغذية  العوامل  وهي  األجنبي،  واالستثمار 

األجنبية في األردن.
وكشف المركزي األردني، عن ارتفاع الدخل السياحي لألردن 9 
في المئة خالل الشهور التسعة األولى من العام الحالي إلى 4.4 
سبب  وعزا   .2018 عام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  دوالر  مليار 
الزيادة في الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد سياح المبيت 7 في 

المئة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر )أيلول( الماضي، إلى 
4.1 مليون سائح بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

ارتفاع احتياطي األردن من النقد األجنبي 7.3 في المئة

المئة  في   5.9 مصر  اقتصاد  نمو  الدولي  النقد  صندوق  توّقع 
دون  المقبل  يونيو/حزيران  في  تنتهي  التي  المالية  السنة  خالل 
تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل/نيسان، لكن بما يقل عن 

المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة في المئة.
توقعاته  الصندوق  خفض  العالمي،  االقتصاد  آلفاق  تقريره  وفي 
لتضخم أسعار المستهلكين في السنة المالية 2020-2019 إلى 

عشرة في المئة من 12.3 في المئة قبل ستة أشهر.
ويتوقع الصندوق تحسنًا لمعدل البطالة في مصر، حيث سينخفض 

السابق  تقديره  الحالية من  المالية  السنة  المئة في  7.9 في  إلى 
البالغ 8.3 في المئة قبل ستة أشهر. كما توقع الصندوق أن يبلغ 
معدل البطالة 8.6 بالمئة في السنة المالية 2019-2018 نسبة 

بما يقل عن توقعاته الصادرة في إبريل البالغة 9.6 بالمئة.
وبّين صندوق النقد أّن عدد السكان في سن العمل بمصر سيبلغ 
80 مليونًا بحلول 2028، معتبرا أّن خلق الوظائف للكثير من 

السكان سيشكل تحديًا للدولة. 
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

صندوق النقد يتوّقع أن تحقق مصر نمّوا 5.9 في المئة



راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو االقتصاد الجزائري خالل سنة 
مستبق  نمو  مقابل   6.2% النمو  نسبة  تبلغ  أن  توّقع  حيث   ،2019

بنسبة .%32 خالل نيسان )ابريل( المنصرم.
العالمية،  االقتصادية  اآلفاق  الدولي حول  النقد  لتقرير صندوق  ووفقا 
سنة  خالل   4.2% الجزائر  في  الفعلي  الخام  الداخلي  الناتج  سينمو 
وبحسب  المنصرم(.  أبريل  في   8.1% بنسبة  توقع  )مقابل   2020
صندوق النقد فان نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي الجزائري قد يتراجع 

إلى 0.8 في المئة خالل سنة 2024.
واستنادا إلى التوقعات ذاتها سيرتفع عجز الحساب الجاري هذه السنة 

ليبلغ – %6.12 من الناتج الداخلي الخام )مقابل توقع بـ 5.12%- 
في أبريل المنصرم(.

بالمقابل ستشهد البطالة زيادة لتبلغ %5.12 خالل سنة 2019 )مقابل 
نسبته  لتبلغ  االرتفاع  يستمر  أن  على  أبريل(،  في   6.12% بـ  توقع 
13.3 في المئة خالل سنة 2020 )مقابل توقع بـ %7.13 في أبريل(.

فقط خالل   2% الجزائر  في  االستهالك  االسعار عند  وسيبلغ مؤشر 
العام الحالي مقابل %5.6 خالل توقعات الصندوق في نيسان )ابريل( 

الماضي.
المصدر )وكالة أنباء الجزائر، بتصّرف(

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو االقتصاد الجزائري


