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حركة األسهم

واشنطن: إعادة التفاوض على نافتا قد 
تمتد إلى 2018 

»أدنوك«  تفتتح مستودعًا لوقود الطيران 
في مطار أبو ظبي الدولي 

الين يعاني وسط ترقب لمجلس االحتياط 

خفض برامج التيسير النقدي تدريجيًا نمو الناتج المصري 4% خالل 9 أشهر 
خيار بعيد للمصارف المركزية األوروبية

اعل��ن وزي��ر التج��ارة االمريك��ي ويلب��ور رو�س 
اتفاقي��ة  عل��ى  التفاو���س  اع��ادة  ان  االثن��ن 
التب��ادل احلر يف ام��ريكا ال�ش��مالية "نافتا" قد 

متتد حتى العام املقبل
وخالل موؤمتر اقت�ش��ادي يف وا�ش��نطن بعنوان 
لال�ش��تثمار"  املتح��دة  الوالي��ات  اخ��ر  "قم��ة 
اأق��ر الوزي��ر االمريك��ي ب��اأن االنتهاء م��ن هذه 
املفاو�ش��ات يف العام 2017 اجلاري ال ميكن 
ان يح�ش��ل اال "يف عامل مثايل، بح�شب ما نقلت 

عنه �شبكة "�شي ان بي �شي" لالخبار املالية
وق��ال الوزير ان االنتهاء من هذه املفاو�ش��ات 
يف عام 2017 "يعني �رسعة قيا�ش��ية بالن�شبة 

اىل اي مفاو�ش��ات جتارية مهمة"، م�ش��يفا انه 
"لي���س واثقا" م��ن ق��درة ادارة الرئي�س دونالد 

ترمب على االلتزام بهذا اجلدول الزمني
وكان��ت وا�ش��نطن اطلقت ر�ش��ميا يف منت�ش��ف 
ماي��و عملي��ة اع��ادة التفاو���س عل��ى اتفاقي��ة 
نافتا، التي جتمع بن كل من الواليات املتحدة 
وكندا واملك�شيك، والتي يعتربها ترمب جمحفة 

بحق بالده
وبح�ش��ب املمث��ل االمريك��ي اخلا���س للتجارة 
اخلارجية روب��رت اليتايزر، فان املفاو�ش��ات 
حول هذا االتف��اق الذي وقع يف 1994 ويوؤخذ 
علي��ه انه انعك�س �ش��لًبا على القطاع ال�ش��ناعي 
يف الوالي��ات املتحدة، �ش��تبداأ اعتب��اًرا من 16 

اغ�شط�س

اأعلنت �رسك��ة برول اأبو ظبي الوطنية »اأدنوك« 
و�رسك��ة »اأدن��وك للتوزي��ع« التابع��ة له��ا، ع��ن 
افتتاح امل�ش��تودع ال�شمايل لوقود الطائرات يف 
جمم��ع املبنى اجلدي��د ملطار اأبو ظب��ي الدويل، 
يف اأحدث خطوة �ش��من ا�ش��راتيجيتها للتو�شع 
والهادفة اإىل تلبية حاج��ات الزبائن يف قطاع 
الط��ريان. وافتتح امل�ش��تودع ، يف حفلة �ش��ارك 
فيه��ا مدير دائرة الت�ش��ويق والتجارة يف �رسكة 
»اأدن��وك« عب��داهلل �ش��امل الظاه��ري، والرئي���س 
التنفي��ذي باالإناب��ة ل�رسك��ة »اأدن��وك للتوزيع« 
�ش��عيد مبارك الرا�ش��دي، واأع�ش��اء م��ن االإدارة 
التنفيذي��ة لل�رسكت��ن وممثل��ون ع��ن ال���رسكاء 
الرئي���س  �ش��منهم  م��ن  كان  اال�ش��راتيجين، 

التنفيذي باالإنابة ملطارات اأبو ظبي عبداملجيد 
اخلوري 

لتطوي��ر  املخ�ش�ش��ة  اال�ش��تثمارات  وبلغ��ت 
م�رسوع امل�شتودع ال�ش��مايل لوقود الطريان يف 
م���رسوع جمم��ع مبنى املط��ار اجلديد يف مطار 
اأب��و ظب��ي ال��دويل 750 ملي��ون دره��م )اأك��ر 
م��ن 200 ملي��ون دوالر(، به��دف تلبي��ة الطلب 
املتنامي بقوة على وقود الطريان من »االحتاد 
للط��ريان« و�رسكات الط��ريان االأخرى املرتبطة 
بها. ويتمتع امل�شتودع ال�شمايل ب�شعة تخزينية 
ت�ش��ل اإىل 96 مليون لي��ر، اأي ما يكفي لتعبئة 
38 حو���س �ش��باحة اأوملبي��ًا، حي��ث �ش��يكون 
الوحي��د يف املط��ار  امل�ش��تودع امل�ش��در  ه��ذا 
لوقود JET A1 امل�ش��نع وف��ق اأعلى املعايري 

واملوا�شفات الدولية 

دفعت ر�ش��ائل متباينة اإزاء الت�شخم وال�شيا�شة 
النقدية من البنوك املركزية الرئي�شة يف اأنحاء 
العامل، الدوالر واليورو اىل ال�شعود مقابل الن  
مع ترقب املتعاملن ت�رسيحات من م�ش��وؤويل 
»جمل�س االحتي��اط االحتادي« )البنك املركزي 
االأمريكي( هذا االأ�ش��بوع ، واأده�شت ثقة رئي�شة 
»جمل���س االحتي��اط« جانيت يل��ن، يف الوقت 
الذي رفع املجل�س اأ�ش��عار الفائدة للمرة الثالثة 
يف �ش��تة اأ�شهر االأ�شبوع املا�ش��ي، امل�شتثمرين 

الذين توقعوا مزيداً من احلذر جتاه االقت�شاد 
لكن ثمة دالئل على اأن ال�ش��وق ال تقر بتوقعات  
جمل���س االحتي��اط االحت��ادي  التي تق��ول اإنه 

اأ�ش��عار  رف��ع  موا�ش��لة  مق��دوره  يف  �ش��يكون 
الفائ��دة هذا العام، وقد يت���رسر الدوالر من اأي 
دالئل على �ش��كوك لدي م�ش��وؤويل املجل�س  من 

خالل كلماتهم هذا االأ�شبوع 
وارتف��ع ال��دوالر 0.1 يف املئ��ة مقاب��ل �ش��لة 
م��ن العمالت  ون��زل الي��ورو 0.1 يف املئة اإىل 
1.1185 دوالر بعدم��ا �ش��عد 0.5 يف املئ��ة 
اجلمع��ة املا�ش��ي، ومل ي�ش��تفد كثرياً م��ن الفوز 
ال�ش��احق للرئي���س الفرن�ش��ي اإميانويل ماكرون 
يف االنتخاب��ات الربملاني��ة ، وا�ش��تقر اجلني��ه 
اال�ش��رليني قبل البداية الر�ش��مية ملفاو�شات 
ان�ش��حاب بريطانيا من االحتاد االأوروبي، التي 
يتوقع حمللون كث��ريون اأن تتمخ�س عن اأنباء 

�شلبية للعملة يف االأ�شابيع املقبلة 

�شجل الناجت املحلي امل�رسي منواً بلغ 
3.8 يف املئة يف االأ�شهر الت�شعة االأوىل 
م��ن ال�ش��نة املالية اجلاري��ة، والتي تنتهي 
يف 30 من هذا ال�ش��هر، بانخفا�س عن الفرة 
ذاتها من ال�ش��نة املالية ال�ش��ابقة التي �ش��جلت 
ن�ش��بة منو بلغت 4.2 يف املئة، وفقًا لالأرقام التي 

اأ�شدرتها وزارة التخطيط امل�رسية.
وتوقع��ت ال��وزارة يف موؤمت��ر �ش��حايف عقدت��ه عل��ى 
هام���س اجتم��اع جمل�س الوزراء، و�ش��ول معدل النمو يف 
الربع االأخري من ال�شنة املالية احلالية اإىل 4.5 يف املئة من 
دون تغيري عن م�شتواه يف الفرة املقابلة من ال�شنة املا�شية. 
واأك��دت اأن »مع��دل النم��و االقت�ش��ادي املتوقع لع��ام -2016
2017 يبلغ نحو اأربعة يف املئة، ما يعني ا�شتهداف حتقيق معدل 
منو اقت�ش��ادي يف حدود 4.5 يف املئة خالل الربع االأخري من ال�شنة 
ذاتها، لتحقيق معدل النمو املتوقع ، واأ�ش��ار بيان الوزارة اإىل اأن ن�ش��بة 
العج��ز الكلي بلغت 8.4 يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل يف االأ�ش��هر 
الت�ش��عة االأوىل من ال�ش��نة املالية اجلارية، مقارنة ب�9.2 يف املئة يف الفرة 
املقابلة قبل �ش��نة ، اإىل ذلك، ك�ش��فت وزيرة اال�ش��تثمار والتعاون الدويل �ش��حر 
ن�رس، اأن املفاو�شات التي اأجرتها وزارتا اال�شتثمار والتعاون الدويل والنقل مع 
�رسكة »جرنال اإلكريك« يف �ش��اأن توريد 100 قاطرة متعددة اال�ش��تخدام للركاب، 

وب�شائع لهيئة �شكك حديد م�رس، ت�شمنت رفع املكون املحلي من 35 اإىل 50 يف 
املئة. وعر�شت ال�رسكة اأن يكون املكون املحلي 35 يف املئة، لكن بعد املحادثات 
م��ع وزاراتي اال�ش��تثمار والتع��اون الدويل والنقل، مت رفع املك��ون املحلي اإىل 50 
يف املئ��ة. واأ�ش��ارت ن���رس اإىل اأن االتف��اق ال��ذي ُوّق��ع اأول م��ن اأم�س، ج��اء نتيجة 
لق��اء الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�ش��ي، مع املدي��ر التنفيذي ل�رسكة »ج��رنال اإلكريك« 
جيف اأميلت، خالل الزيارة الر�شمية التي قام بها اإىل وا�شنطن، مو�شحة اأن الوزارة 
ن�ش��قت مع وزير النقل ه�ش��ام عرفات الذي و�شع خطة لتطوير قطاع ال�شكك احلديد 
يف م���رس. وتقدر قيم��ة االتفاق بنحو 575 ملي��ون دوالر. ولفتت ن�رس اإىل اأن هذا 
االتف��اق ياأتي تاأكيداً على العالقات اال�ش��راتيجية بن م���رس والواليات املتحدة، 

وحر�س وا�شنطن على �شخ ا�شتثمارات يف م�رس خالل الفرة املقبلة.
ويت�ش��من االتفاق �ش��يانة طويلة االأجل ملدة 15 �شنة، من اأجل تاأمن قطع الغيار 
والدعم الفني للقاطرات اجلديدة، وا�شتخدام برنامج »تدريب جرنال اإلكريك للنقل« 
كمن�ش��ة لتدريب اأكر من 275 مهند�ش��ًا وتقنيًا يف »هيئة �شكك حديد م�رس«، كما 

يت�شمن حلواًل مالية �شاملة وتناف�شية لتمويل امل�رسوع.
وناق�ش��ت ن�رس مع نائب رئي�س جمل�س اإدارة »ج��رنال اإلكريك« والرئي�س التنفيذي 
ملوؤ�ش�ش��ة »جرنال اإلكريك العاملية للتنمية« غون راي�س، زيادة التعاون يف الفرة 
املقبلة، وزيادة ا�شتثمارات ال�رسكة يف م�رس. واأ�شار وزير النقل اإىل اأن هذا االتفاق 
�شي�ش��اهم يف تعزيز دور الهيئة يف نقل الب�ش��ائع، الفتًا اإىل اأن ال�ش��حنة االأوىل من 
اجل��رارات التي تنتجه��ا ال�رسكة والبالغة نحو 25 جراراً �شت�ش��ل العام املقبل. يف 
�ش��ياق مت�ش��ل، قال راي���س اإن »ال�رسكة تعمل م��ع وزارة النقل وهيئة �ش��كك حديد 
م���رس على نواح��ي امل�رسوع كافة، من توف��ري حلول متويلية م�ش��تدامة من خالل 

�رسكائنا، اإىل ت�شنيع و�شيانة قطاراتنا، وتاأمن خدمات طويلة االأجل.

ب��داأ احلديث ع��ن ظاهرة »تايربينغ« ياأخذ حيزاً وا�ش��عًا يف االأو�ش��اط املالية 
االأوروبية، خ�شو�ش��ًا بعدما عملت امل�ش��ارف املركزية االأوروبية على �شخ 
ال�ش��يولة يف االأ�ش��واق منذ ع��ام 2009. ويف املفهوم االقت�ش��ادي، فاإن هذا 
امل�ش��طلح يتعلق بالتقلي�س التدريجي ل�شيا�شة االإنعا�س النقدي التي تتبعها 
امل�ش��ارف املركزي��ة حول الع��امل، والتي تتمث��ل غالبًا باإج��راءات على غرار 
التي�ش��ري الكم��ي. ويفي��د خرباء املال يف �ش��وي�رسا، ب��اأن ظاه��رة »تايربينغ« 
بداأت تلوح يف اأفق امل�رسف املركزي االأوروبي، ما يعني اأنه �شيحاول �شحب 
ال�شيولة التي تتج�شد حاليًا على �شكل �رساء كميات �شخمة من اأذون اخلزائن 
االأوروبية، تدريجًا من اأ�شواق القارة العجوز. اإال اأن الظاهرة ال تزال بعيدة من 
التطبيق، اإذ يتوقع اخلرباء اأال ت�ش��ل اإىل اأوروبا قبل العام املقبل بغ�س النظر 
ع��ن الظروف االقت�ش��ادية املحيطة، خ�شو�ش��ًا اأمام ت��ردد جمل�س االحتياط 

الفيديرايل )البنك املركزي االأمريكي( يف اتخاذ هذا القرار.
وعملت امل�شارف املركزية يف ال�شنة املا�شية، على اإغراق االأ�شواق بال�شيولة 
التي فاقت التوقعات. اإذ فاقت ال�ش��يولة التي �ش��خت يف االأ�ش��واق 2 تريليون 
دوالر يف الف��رة املمت��دة من مت��وز )يوليو( حتى اليوم، ما يتخطى ب�ش��هولة 
الن��اجت القوم��ي ال�ش��وي�رسي. وعلى رغ��م اأن »امل�رسف املرك��زي االأمريكي« 
توقف عن �رساء بع�س اأنواع ال�شندات احلكومية منذ عام 2015، لكنه مل يبداأ 

بالتخل�س من بع�س االأ�شول املوجودة يف حوزته.

أسعار النفط تلتقط أنفاسها بعد انخفاض حاد

ع��ادت اأ�ش��عار النف��ط اإىل االرتف��اع  لتلتقط اأنفا�ش��ها 
بعد تعر�ش��ها ل�ش��غوط على مدى ال�شهر االأخري نتيجة 
ارتفاع االإنتاج يف الواليات املتحدة وليبيا ونيجرييا، 
ما اأ�شعف اأثر مبادرة تقودها »اأوبك« لدعم ال�شوق من 

طريق تقلي�س االإنتاج.
وارتفع��ت العقود االآجل��ة خلام »برنت« 17 �ش��نتًا اإىل 

47.54 دوالر للربميل.
وزادت عق��ود اخلام االأمريكي غرب تك�ش��ا�س الو�ش��يط 
15 �ش��نتًا اإىل 44.89 دوالر للربمي��ل. واأ�ش��عار كال 
اخلامن منخف�ش��ة نحو 13 يف املئة من��ذ اأواخر اأيار 
)ماي��و( عندما قرر منتج��ون بقيادة »منظم��ة البلدان 
امل�ش��درة للب��رول« )اأوب��ك( متدي��د تعهده��م بخف�س 

االإنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا لت�شعة اأ�شهر اإ�شافية.
االإنت��اج  يف  املط��ردة  الزي��ادة  اأن  متعامل��ون  واأك��د 
االأمريك��ي وارتف��اع اإنت��اج ليبيا ونيجريي��ا اللتن مل 
ي�ش��ملهما اتف��اق اخلفو�ش��ات، يقّو���س اجله��ود التي 

تقودها املنظمة يف املدى القريب.
وقال املحل��ل لدى »كومرت�س بنك« كار�ش��ن فريت�س: 
»ال يوج��د ما يدعو اإىل االإغ��راق يف التفاوؤل يف الوقت 

احلايل«.
اإىل ذل��ك، اأظه��رت بيان��ات ر�ش��مية تراجع �ش��ادرات 
ال�ش��عودية م��ن النفط اخل��ام 226 األف برمي��ل يوميًا 
يف ني�ش��ان )اأبريل( مقارنة بال�شهر ال�شابق، مع �شحب 

اململكة من خمزونها على رغم ا�شتقرار اإنتاج اخلام.
ووفقًا الأرقام مبادرة البيانات امل�ش��ركة، �ش��ّدر اأكرب 
منت��ج يف »اأوب��ك« 7.006 ملي��ون برمي��ل يوميًا يف 

ني�ش��ان انخفا�شًا من 7.232 مليون برميل يوميًا يف 
اآذار )مار�س(. و�ش��ّخت اململكة 9.946 مليون برميل 
يومي��ًا يف ني�ش��ان ارتفاعًا م��ن 9.90 ملي��ون برميل 
يومي��ًا يف اآذار. واأظه��رت االأرق��ام انخفا���س خمزون 
اخلام ال�شعودي 3.927 مليون برميل اإىل 263.927 
ملي��ون يف ني�ش��ان م��ن 267.854 ملي��ون يف اآذار. 
وكان خم��زون النفط اخلام ال�ش��عودي بل��غ ذروته يف 
ت�رسي��ن االأول )اأكتوبر( 2015 عندما �ش��جل م�ش��توى 

قيا�ش��يًا عند 329.430 مليون برميل.
ال�ش��عودية  املحلي��ة يف  التكري��ر  وعاجل��ت م�ش��ايف 
2.651 مليون برميل يوميًا يف ني�ش��ان ارتفاعًا من 

اآذار. 2.261 مليون برميل يوميًا يف 
وزادت �شادرات املنتجات النفطية املكررة يف ني�شان 
اإىل 1.455 ملي��ون برميل يومي��ًا من 1.399 مليون 

برميل يوميًا يف ال�شهر ال�شابق وفقًا لالأرقام.
وا�شتهلكت ال�شعودية 421 األف برميل يوميًا من النفط 
اخلام لتوليد الكهرباء يف ني�ش��ان، بزي��ادة 116 األف 
برمي��ل يوميًا ع��ن اآذار، يف حن زاد الطلب ال�ش��عودي 
عل��ى املنتج��ات النفطي��ة 335 األ��ف برمي��ل يومي��ًا 
اإىل 2.461 ملي��ون برمي��ل يوميًا يف ني�ش��ان مقارنة 
بال�ش��هر ال�ش��ابق. اإىل ذل��ك، اأك��د م�ش��در نفط��ي ليبي 
لوكالة »رويرز«، اأن اإنتاج ليبيا من اخلام ارتفع اأكر 
من 50 األف برميل يوميًا اإىل 885 األف برميل يوميًا، 
بعدما تو�ش��لت »املوؤ�ش�ش��ة الوطنية للنفط« اإىل ت�شوية 
خل��الف مع »فينر�ش��ال« االأملانية كان قد ت�ش��بب يف 
خف���س االإنت��اج نح��و 160 األ��ف برميل يومي��ًا. ويف 
االأ�ش��بوع املا�ش��ي توقع��ت املوؤ�ش�ش��ة انتعا���س اإنتاج 
ليبيا ع�شو منظمة »اأوبك« اإىل 900 األف برميل يوميًا 

يف املدى الق�ش��ري. وت�شتهدف ليبيا الو�شول باالإنتاج 
اإىل مليون برميل يوميًا بنهاية متوز )يوليو(.

يف �ش��ياق منف�شل، تراجعت واردات اليابان من النفط 
اخل��ام 13.55 يف املئ��ة يف اأي��ار ع��ن م�ش��تواها يف 
الف��رة ذاتها قبل �ش��نة. واأكدت وزارة امل��ال اليابانية 
اأن بيان��ات التخلي�س اجلمركي تظه��ر تراجع واردات 
الب��الد من النفط اخل��ام، م�ش��رية اإىل اأن اليابان، رابع 
اأكرب م�ش��ر للخام يف العامل، ا�ش��توردت 2.83 مليون 

برميل يوميًا ال�شهر املا�شي.
وبل��غ اإجمايل واردات الغاز الطبيعي امل�ش��ال 6.239 
مليون طن ال�ش��هر املا�ش��ي بزيادة 13 يف املئة على 
اأ�ش��ا�س �ش��نوي. وانخف�ش��ت واردات الفح��م احل��راري 
امل�ش��تخدم يف توليد الكهرباء 10.8 يف املئة يف اأيار 

اإىل 7.683 مليون طن 

األردن يتجه إلى تحقيق النمو األخضر

ب��داأ االأردن تنفيذ تدابري ت�ش��جع على »النمو االأخ���رس امُلراعي للبيئة«، 
وفقًا لتقرير البنك الدويل بعنوان »املر�ش��د االقت�ش��ادي لالأردن: تعزيز 

االقت�شاد االأخ�رس«. 
ولفت اإىل اأن هذه االإجراءات  تهدف اإىل اال�شتفادة من الطاقات املحلية 
وتخفي��ف االعتم��اد على اال�ش��ترياد خلل��ق فر�س عمل، يف دولة ت�ش��هد 
زي��ادة يف البطال��ة وتدنيًا يف معدل النمو االقت�ش��ادي، املتوقع ب�2.3 

يف املئة هذه ال�شنة
واأ�ش��ار التقرير ال��ذي اأُعلن يف عمان برعاي��ة وزارة التخطيط والتعاون 
ال��دويل والبن��ك الدويل، اإىل اأن احلكومة اأفادت ب��اأن »معدل البطالة بلغ 
18.2 يف املئة يف الربع االأول من العام اجلاري، وغالبية العاطلن من 

العمل هم من الن�شاء وال�شباب«. 
واأكد اأن اال�ش��طرابات االإقليمية ال تزال العامل االأ�ش��ا�س لالنكما�س يف 
ظل ال�رساعات يف �ش��ورية والعراق، التي ت�ش��عف احلركة التجارية يف 

االأردن
االأداء  تباط��وؤ  يف  »�ش��اهمت  اخلارجي��ة  ال�ش��دمات  ه��ذه  اأن  والح��ظ 
االقت�ش��ادي ال��ذي مل يتج��اوز 2 يف املئ��ة ع��ام 2016، مقارنة بنمو 

حتقق يف منطقة ال�رسق االأو�شط و�شمال اأفريقيا وبلغ 3.2 يف املئة 
واأو�ش��ح االأمن العام ل��وزارة التخطيط والتعاون ال��دويل زياد عبيدات 
ممث��اًل الوزير عماد فاخ��وري يف اللق��اء، اأن التقرير يرك��ز حتديداً على 

»دفع عملية النمو االأخ�رس ومواجهة تداعيات التغري املناخي 
عل��ى االأردن، م��ن خ��الل االإ�ش��الحات يف قطاع��ات املي��اه 

والطاق��ة والنفاي��ات والنقل وال�ش��ياحة والزراع��ة، وكذلك 
اأث��ر التغي��ريات االأخ��رية يف اأ�ش��عار الطاق��ة واملياه على 

الرفاهية 
و�شدد على اأن احلكومة »ما�شية يف تنفيذ االإ�شالحات 

م��ن خ��الل مواجه��ة التحدي��ات، خ�شو�ش��ًا يف م��ا 
يتعلق بالتموي��ل وجذب اال�ش��تثمارات اخلارجية، 

ف�ش��اًل عن تعزي��ز ال�رساكة ب��ن القطاعن العام 
للنم��و  الوطني��ة  باخلط��ة  وذّك��ر  واخلا���س«. 

كل  م��ع  بال�رساك��ة  »اأُع��ّدت  الت��ي  االأخ���رس 
اجلهات املعنية، وهي االأوىل من نوعها يف 

تاريخ االأردن 
وع��ن تق��ومي مدى تاأث��ر رفاهي��ة االأ�رس 

عل��ى امل��دى الق�ش��ري من اإ�ش��الحات 
تعرف��ة الكهرباء واملي��اه التي ُنّفذت 

ب��ن عام��ي 2010 و2016، قال 
عبيدات »ال تزال االآثار حمدودة«.
 ولفت اإىل اأن االقت�شاد االأردين 

»ا�ش��تحدث ع��دداً قلي��اًل م��ن 
عل��ى  اجلدي��دة،  الوظائ��ف 

النم��و  مع��دالت  رغ��م 
املرتفع��ة الت��ي حققه��ا 

مطلع ه��ذا الق��رن، ما 
يعن��ي اأن اأ�شخا�ش��ًا 

كراً يف �شن العمل 
نا�ش��طن  غ��ري 

اقت�شاديًا 
ث  حت��د و

ت  ا عبي��د

عن انعكا�س النزاعات االإقليمية على االقت�ش��اد، م�شرياً اإىل اأن »متو�شط 
مع��دل الن��اجت املحلي لل�ش��نوات )2006 2010-( بل��غ 6.5 يف املئة، 
مقارنة ب�2.6 يف املئة يف االأعوام )2016-2011(، وكذلك بالن�ش��بة 
اإىل معدل البطالة الذي ارتفع اإىل 15.3 يف املئة العام املا�شي مقارنة 
ب�13 يف املئة عام 2015«. ومل يغفل اأثر االأزمة ال�ش��ورية، اإذ  بلغ عدد 
الالجئن ال�ش��ورين 1.266 مليون، وفقًا لنتائج التعداد العام لل�شكان 
وامل�ش��اكن لعام 2015، منهم 656 األفًا م�ش��جلن وهم ي�شكلون 13.8 

يف املئة من عدد �شكان االأردن  
واأعل��ن مدي��ر دائرة ال�رسق االأو�ش��ط باالإناب��ة يف البنك ال��دويل كانثان 
�ش��انكار، اأن اأم��ام االأردن »فر�ش��ة حقيقي��ة لتفعي��ل عجل��ة االقت�ش��اد 
من خ��الل النمو االأخ�رس، يتما�ش��ى مع التقلبات االقت�ش��ادية واملالية 

واملناخية 
واأو�شحت اخلبرية االقت�شادية يف البنك الدويل ليا حكيم، اأن خطة النمو 
االقت�ش��ادي االأردنية لل�ش��نوات 2018 اإىل 2022 »تب�رس باخلري حلفز 
بع�س االإ�ش��الحات، لكن من ال�شعب التنبوؤ بقفزة نوعية ملعدالت النمو 
م��ا مل ُتنّفذ اإ�ش��الحات هيكلية بوت��رية اأ�رسع، يف غي��اب تطور اإيجابي 
مثل اإعادة فتح طرق التجارة مع العراق، اأو التو�ش��ل اإىل ت�ش��وية �شلمية 

لالأزمة ال�شورية وت�شديد �شيا�شات املالية العامة وال�شيا�شات النقدية 
 ون�ش��حت ب�رسورة  اإجراء مزيد من التحليل لت�ش��ميم ال�شيا�ش��ة العامة 
لتطبي��ق خطة النمو االأخ�رس، مبا يتما�ش��ى مع اأهداف االقت�ش��اد الكلي 

واملالية العامة ودعم م�شاركة القطاع اخلا�س

عمان – متابعة 

واشنطن – متابعة  

  ابوظبي – متابعة  

 لندن – متابعة 

القاهرة – متابعة  

 برن – متابعة 
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