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أعلن وزير الطاقة القطري، عن قرار بالده االنسحاب من »أوبك«، 
مؤكدًا أن إنتاج دولة قطر من النفط ليس ضخمًا، وبالتالي فإن 
سوق النفط لن تتأثر بقرار خروج قطر من المنظمة، وأشار إلى 
أن الدوحة ستركز على إمكانياتها في الغاز، إذ من غير العملي 
أن تضع جهودًا وموارد ووقتًا في منظمة نحن العب صغير للغاية 

فيها.
البالد  باستراتيجية  يرتبط  لكنه  سياسيًا«،  »ليس  القرار  إن  وقال 
الطويلة األجل، وخطط تطوير قطاع الغاز بها، وزيادة إنتاج الغاز 
المسال إلى 110 ماليين طن بحلول 2024، وأضاف: »أؤكد 
لكم أن هذا القرار استند بشكل محض إلى ما هو المناسب لقطر 

في المدى الطويل؛ إنه قرار استراتيجي«.
يوميًا،  النفط  من  برميل  ألف   600 على  قطر،  إنتاج  يزيد  وال 
يوميًا. وتأتي قطر  السعودية 11 مليون برميل  إنتاج  يبلغ  بينما 
في المرتبة الـ 17 بين أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم، 

بحسب موقع »وورلد إنفو« المتخصص. كما يأتي ترتيبها الـ 11 
في منظمة »أوبك«. 

ويوجد في قطر 2 في المائة فقط من احتياطي النفط العالمي، 
االستخبارات  وكالة  تصدره  الذي  العالم  حقائق  منشور  بحسب 

المركزية األميركية )سي آي إيه(.
المصدر )صحيفة الشرق االوسط، بتصرف(

قطر تقرر االنسحاب من "اوبك" بداية 2019

منحت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف االئتماني في تقريرها 
للبنوك  مستقرة  نظرة   2019 لعام  العالمية  البنوك  توقعات  حول 
الخليجية للعام المقبل، في غياب أي صدمات جيوسياسية متوقعة، 
وحذرت من أن انخفاض أسعار النفط مؤخرا قد ينعكس سلبا على 
أعمال تلك البنوك، مبّينة أن متوسط تصنيف المصارف الخليجية 

.+BBB هو
ووفقا للوكالة فإن نمو القروض المصرفية الخليجية سوف يستقر 
عند نسبة %5 في عام 2019، تزامنا مع ارتفاع النمو االقتصادي 
العامة، في حين  المنطقة بشكل عام بفعل قوة االستثمارات  في 
مع  الخليجية  البنوك  أرباح  استقرار  بورز"  آند  "ستاندرد  توقعت 
عائد على األصول بحوالي %1.6، وهامش الفائدة الصافي 3% 
في 2018، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الودائع غير 

المدرة للفائدة.

وحذرت الوكالة من أن العمليات الخارجية لبعض البنوك الخليجية 
قد تواجه مخاطر، معلنة أن ثالثة أرباع البنوك الخليجية الـ 24 

التي تمنحها تصنيفا تملك رؤية مستقرة.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

"ستاندرد أند بورز" تمنح البنوك الخليجية نظرة مستقرة



بلغ معدل البطالة في األردن خالل الربع الثالث من العام الحالي 
18.6 في المئة، بارتفاع مقداره 0.1 عن الربع الثالث من العام 
العامة  اإلحصاءات  دائرة  لتقرير  وفقا  وذلك  المنصرم   2017

األردنية.
ووفقا للتقرير بلغ معّدل البطالة للذكور 16.3 في المائة، مقابل 
27.1 في المئة لإلناث خالل تلك الفترة، مما يوّضح أّن معدل 
البطالة ارتفع للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية وانخفض لإلناث 

بمقدار 2.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.
وأظهر التقرير أّن معّدل البطالة كان مرتفعًا بين حملة الشهادات 
الجامعية، حيث بلغ 24.1 في المائة مقارنة بالمستويات التعليمية 
األخرى. كما أظهر أن 58.2 في المائة من إجمالي المتعطلين 
في   41.8 أّن  حين  في  فأعلى،  الثانوية  الشهادة  حملة  من  هم 
التعليمية أقل من  المائة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهالتهم 

شهادة الثانوية العامة.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث 

)الشهادة  البكالوريوس  حملة  من  الذكور  المتعطلين  نسبة  بلغت 
في   80.1 مقابل  المائة،  في   28.4 فأعلى  األولى(  الجامعية 

المائة لإلناث.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

دوالر  مليار   200 حوالي  تخصيص  عن   " الدولي  "البنك  كشف 
مساعدة  إلى  تهدف  الستثمارات  و2025   2021 العامين  بين 
الدول النامية على مواجهة التغيير المناخي، ليضاعف بذلك المبلغ 

المخصص للفترة السابقة.
الدولي  البنك أن هذه الخطوة توجه إشارة قوية إلى المجتمع  وأعلن 
ليحذو حذونا، كاشفا عن أّن مبلغ الـ 200 مليار دوالر سيكون عبارة 
عن 100 مليار دوالر )تمويالت مباشرة من البنك الدولي(، في حين 
الدولي،  للبنك  تابعتين  وكالتين  من  المبلغ  بقية  ثلث  حوالي  سيأتي 
أما بقية المبلغ فسيكون من أموال خاصة تحشدها "مجموعة البنك 

الدولي.
وتعهدت الدول المتطورة رفع التمويالت العامة والخاصة، المخصصة 
لسياسات المناخ في الدول النامية إلى 100 مليار دوالر بحلول العام 
2020 في مقابل 48,5 مليارا في العام 2016 و56,7 مليارا العام 

الماضي وفقا لبيانات منظمات التعاون والتنمية االقتصادية. 
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

200 مليار دوالر من البنك الدولي لمواجهة التغّير المناخي

البطالة في األردن ترتفع إلى 18.6 في المئة


