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حركة األسهم

 ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوياته في سنتين 

االتحاد األوروبي يعارض العقوبات األميركية 
ضد روسيا

البرازيل تزيد رسوم التعدين لتخفيف 
عجز الموازنة

النفط يرتفع 3% وسط عالمات على صندوق النقد يتوقع 3 في المئة نموًا في الضفة وغزة
تباطؤ اإلنتاج في الواليات المتحدة  

ارتفع الي��ورو اإىل اأعلى م�شتوياته يف 23 �شهراً 
اأمام ال��دوالر، مع ا�شتمرار توقعات امل�شتثمرين 
ب�شع��وده عق��ب بيان��ات من��و قط��اع االأعم��ال 
لل�شه��ر اجلاري والتي اأ�ش��ارت اإىل تباطوؤ ب�شيط، 
م��ا يرج��ح اأن اقت�ش��اد منطق��ة الي��ورو ال يزال 
ينمو بوت��رة قوية ن�شبي��ًا. وانخف�ش��ت القراءة 
االأولي��ة ملوؤ�رش »اآي اأت�س اأ���س ماركت« املجمع 
ل���مدي�����ري امل����شرتي��ات يف منطق��ة الي��ورو، 
وه�����و موؤ�ش���ر جيد اإىل النم��و االقت�شادي، اإىل 
55.8 خ��ال ال�شه��ر ال��ج��اري، من 56.3 يف 
حزي��ران )يوني��و( املا�شي، لكنه��ا تبقى ف���وق 
الن���م��و  ب��ن  الفا�ش��ل  50 نقط����ة  م�شت�����وى 
واالنكما�س. وه��ّداأت البيانات بع�س املخاوف 

ب��اأن ق��وة الي��ورو خال الع��ام احل��ايل اأ�رّشت 
باآف��اق النمو يف منطق��ة العمل��ة املوحدة التي 
�شجل��ت 1.16465 دوالر، مب��ا يق��ل قليًا عن 
اأعل��ى م�شتوياته��ا اأم�س الذي بل��غ 1.16840 
دوالر، وهو م�شتوى مل ت�شجله منذ اآب )اأغ�شط�س( 
2015. وتراج��ع موؤ�رش الدوالر اإىل 93.823، 
وه��و اأقل م�شتوياته من��ذ حزيران 2016، لكنه 
تعاف��ى اإىل 93.96، بارتف��اع 0.1 يف املئ��ة. 
وا�شتق��رت اأ�شع��ار الذه��ب بعدما الم�ش��ت اأعلى 
م�شتوياته��ا يف اأربع��ة اأ�شابيع اأم���س، بدعم من 
ال�شبابية ال�شيا�شية يف الواليات املتحدة، ومع 
بقاء الدوالر قرب اأدنى م�شتوياته يف 13 �شهراً. 
وا�شتمرت ال�شغوط على الدوالر نتيجة ال�شكوك 
يف متري��ر برام��ج الرئي���س االأمرك��ي دونال��د 

ترامب للحوافز واالإ�شاح ال�رشيبي.

اأع��رب االحت��اد االأوروب��ي ع��ن قلق��ه م��ن عزم 
وا�شنط��ن فر�س عقوبات �ش��د رو�شيا، كما حذر 
م��ن رد حمتم��ل على ه��ذه العقوب��ات، التي من 

�شاأنها اأن تزعزع اأمن الطاقة يف االحتاد .
وق��ال املتح��دث با�ش��م املفو�شي��ة االأوروبي��ة، 
مارغاريتي���س �شينا���س،   اإن االحت��اد االأوروبي 
العقوب��ات  لل��رد عل��ى  ل��ن ي�شط��ر  اأن��ه  ياأم��ل 
االأمركية، التي ت�شتهدف قطاع الطاقة الرو�شي.
ج��اء ذل��ك بعدما ن�رش، عل��ى موق��ع الكونغر�س، 
م���رشوع قان��ون يت�شم��ن عقوبات �ش��د رو�شيا 
واإيران، من املقرر الت�شويت عليه خال االأ�شابيع 
املقبلة يف جمل�شي النواب وال�شيوخ االأمركين.   
وين���س م�رشوع القانون عل��ى فر�س قيود على 

رو�شي��ا يف جم��ال الطاقة، ال�شيم��ا، فيما يتعلق 
مب���رشوع نق��ل الغ��از الرو�ش��ي اإىل اأوروب��ا عرب 
ق��اع بحر البلطي��ق "ال�شيل ال�شم��ايل 2-". وردا 
على �شوؤال حول اإمكانية قيام االحتاد االأوروبي 
بال��رد عل��ى العقوب��ات اأحادي��ة اجلان��ب الت��ي 
تتخذه��ا وا�شنطن �شد مو�شكو، اأعاد �شينا�س اإىل 
االأذهان ت�رشيحات جان كلود يونكر قبيل عقد 
قمة الع�رشي��ن "G20"، عندما اأك��د حينها، يف 
موؤمتر �شحفي، اأن بروك�شل دائما "م�شتعدة للرد 
الفوري واملنا�شب، اإذا اقت�شى االأمر". من جهته، 
اأعلن املتح��دث الر�شمي با�شم الرئا�شة الرو�شية، 
اأن مو�شك��و تنظ��ر بغاي��ة  دمي��رتي بي�شك��وف، 
ال�شلبي��ة ملب��ادرة العقوب��ات االأمركية اجلديدة 
بحق رو�شيا، كونه��ا ت�رش لي�س فقط بالعاقات 
الثنائية بن البلدين، بل ومب�شالح دول اأخرى.

ك�شف��ت حكومة الربازيل عن تغيرات وا�شعة يف 
قانونها للتعدين تت�شمن زيادة ر�شوم ا�شتخراج 
املع��ادن، وذل��ك يف اأحدث حت��رك خلف�س عجز 
يف املوازن��ة و�ش��ط تعاف بطيء م��ن اأ�شواأ ركود 

م�شجل يف اأكرب اقت�شاد يف اأمركا اجلنوبية.
وق��ال املوق��ع االإلك��رتوين ل��وزارة التعدي��ن اإن 
ر�ش��وم ا�شتخراج خام احلدي��د �شرتتفع مبا ي�شل 
اإىل 4 يف املئ��ة تبع��ًا الأ�شعار ال�ش��وق من 2 يف 
املئ��ة حالي��ًا. وتت�شم��ن القواعد اجلدي��دة، التي 
�شيب��داأ �رشيانه��ا يف ت�رشي��ن الث��اين )نوفم��رب( 
اإن�ش��اء  عليه��ا،  الكونغر���س  واف��ق  اإذا  املقب��ل 

»الوكال��ة الوطني��ة للتعدي��ن« لاإ���رشاف عل��ى 
القط��اع. وق��ال وزي��ر التعدين فرنان��دو فيلهو 
وه��و يعل��ن القواع��د اجلدي��دة اإنها ت�شم��ل اأي�شًا 
خطط��ًا لتقليل م��دد انتظار تراخي���س التعدين،  
واأ�شاف قائًا »هذه االإجراءات �شتكون جوهرية 

لت�رشيع وترة منو االقت�شاد الربازيلي«.
وت���رشرت اإي��رادات ال�رشائ��ب يف الربازيل من 
تباطوؤ تعايف االقت�ش��اد وهو ما يجرب احلكومة 
على ايج��اد م�ش��ادر جديدة للتموي��ل، وتق�شي 
القواعد اأي�شًا بزيادة ر�شوم ا�شتخراج الذهب اإىل 
2 يف املئ��ة م��ن 1 يف املئة بينما ترفع ر�شوم 
ا�شتخ��راج االإملا���س م��ن 2 يف املئ��ة اإىل 3 يف 

املئة.

يواج��ه االقت�ش��اد الفل�شطين��ي ازدي��اد 
حال الغمو�س ال�شيا�شي وتراُجع تدفقات 
املعون��ة، وعدم كفاي��ة اال�شتثم��ارات، وفقًا 
لرئي�ش��ة بعث��ة �شن��دوق النق��د ال��دويل كارين 
اأونغل��ي بعد زيارته��ا القد�س ال�رشقي��ة ورام اهلل، 
لتق��ومي التط��ورات االقت�شادية يف ال�شف��ة الغربية 

وغزة، واملوقف املايل لل�شلطة الفل�شطينية.
والحظ��ت يف تقريرها النهائي لنتائج لقاءاتها مع وزير 
امل��ال �شكري ب�شارة، وحمافظ �شلطة النقد الفل�شطينية عزام 
ال�شوا، وم�شوؤولن فل�شطينين، اأن القيود املفرو�شة على حركة 
ال�شل��ع واخلدمات »ال تزال تع��ّوق اال�شتثمارات املنتجة والنمو«. 
واأكدت اأن غزة »تواجه م�شقة اقت�شادية واجتماعية متزايدة نتيجة 

تباطوؤ جهود اإعادة االإعمار وخفو�شات االإنفاق االأخرة«.
ولفت��ت النظ��ر اإىل اأن التقديرات التي و�شعتها البعث��ة »ت�شر اإىل تباطوؤ 
النمو الكلي للناجت املحلي اإىل نحو 3 يف املئة هذه ال�شنة، هبوطًا من 4 يف 
املئ��ة عام 2016«، م�شتندة اإىل منو الناجت املحلي 2.7 يف املئة يف ال�شفة 
الغربي��ة و4.5 يف املئة يف غزة، بانخفا�س يتجاوز 3 نقاط عن 7.7 يف املئة 

امل�شجل العام املا�شي«.
واأعلن��ت اأونغل��ي اأن وزارة املال والتخطيط »توا�شل اإدارته��ا املاهرة لهذه الظروف 
الع�شيب��ة، اإذ حققت املالي��ة العامة اأداء جتاوز التوقع��ات يف االأ�شهر اخلم�شة االأوىل 

م��ن ال�شنة، بف�ش��ل اجلهود القوية لتعبئة االإيرادات وكب��ح االإنفاق«. ونتيجة لذلك، مل 
ت�شتبع��د اأن »ي�ش��ل عجز النفقات املتك��ررة اإىل 6.1 يف املئة م��ن الناجت املحلي مع 

نهاية العام، بانخفا�س 1.7 نقطة مئوية عن املتوقع �شابقًا«.
واأ�ش��ارت اأي�شًا اىل »حتقيق ال�شلطات تقدم��ًا يف ت�شوية املتاأخرات امل�شتحقة للقطاع 
اخلا���س«، را�ش��دة »ظه��ور املتاأخرات جم��دداً خ�شو�شًا يف القط��اع ال�شحي، ب�شبب 
ا�شتمرار تراُجع تدفقات املعونة وت�شديد الدين املحلي«. وعّدت اأن ذلك »ي�شلط ال�شوء 

على قيود التمويل ال�شديدة التي تواجه ال�شلطة الفل�شطينية حاليًا«.
»وبن��اًء على ق��وة االأداء حتى االآن، �شددت اأونغلي اأن »االأم��ر يتطلب خطوات اإ�شافية 
لتحقي��ق تق��دم اأكرب يف ت�شييق فجوة التمويل التي ال ت��زال تبلغ نحو 4 يف املئة من 
الن��اجت املحل��ي«. ونّوه ب� »اإ���رشار ال�شلطات على تعزيز االإي��رادات املحلية من خال 
حت�ش��ن االإدارة ال�رشيبي��ة«، وح�شته��ا على »جتن��ب منح اإعف��اءات �رشيبية جديدة 
والنظ��ر يف اإج��راءات جدي��دة، ميك��ن اأن حتق��ق اإي��رادات اإ�شافية وت�شاه��م يف اإقامة 
نظ��ام �رشيبي اأك��ر ت�شاعدية«. وراأت ���رشورة »جهود خف�س االإنف��اق على احتواء 
فاتورة االأجور الكلية، ورفع كفاءة االإنفاق على ال�شحة العامة، وتعزيز ا�شرتداد كلفة 

ا�شتهاك الكهرباء واملاء«.
واأك��دت اأن دعم املجتمع الدويل »ال يزال �رشوري��ًا لت�شهيل عملية ال�شبط املايل، من 
دون اإحلاق مزيد من ال�شعف باآفاق النمو«. ودعت املانحن اإىل »الرتاجع عما لوحظ 

يف ال�شنوات االأخرة من خف�س كبر لدعم املوازنة«.
وع��ّدت اأونغلي اأن االإ�شاح��ات الداعمة ل�شامة املوارد العام��ة على املدى املتو�شط 
»�شت��وؤدي اإىل امل�شاعدة يف �شمان التواف��ق بن جهود ال�شبط املايل وتقدمي خدمات 
اجتماعية اأف�شل«. واأعلنت اأن  احلوار البناء بن ال�شلطة الفل�شطينية وحكومة اإ�رشائيل 

عامل اأ�شا�س لتح�شن االآفاق االقت�شادية يف ال�شفة الغربية وغزة .

 ارتفع��ت اأ�شع��ار النف��ط اأك��ر م��ن 3 باملئة ي��وم الثاثاء م�شجل��ة اأعلى 
م�شتوياته��ا يف اأكر من �شهر بعدما تعهدت ال�شعودية بتقييد ال�شادرات 
اعتب��ارا من ال�شهر املقبل للم�شاعدة يف تقلي���س الفائ�س يف املعرو�س 
العامل��ي م��ن اخلام. ولقي��ت ال�شوق دعما بع��د اأن قالت �رشك��ة اأناداركو 
االأمركي��ة النت��اج النف��ط يوم االثن��ن املا�ش��ي  اإنه��ا �شتخف�س خطط 
االنف��اق الراأ�شم��ايل. واأنهت عقود مزي��ج برنت الأق��رب ا�شتحقاق جل�شة 
الت��داول مرتفعة 1.60 دوالر اأو 3.3 باملئة لتبلغ عند الت�شوية 50.20 
دوالر للربميل وهي املرة االأوىل التي يتخطى فيها خام القيا�س العاملي 
م�شتوى 50 دوالرا منذ ال�شاد�س من يونيو حزيران. و�شعدت عقود خام 
القيا���س االأمركي غ��رب تك�شا���س الو�شي��ط 1.55 دوالر اأو 3.3 باملئة 
لي�شج��ل عند الت�شوي��ة 47.89 دوالر للربميل وهو اأعل��ى م�شتوى اإغاق 
من��ذ اأوائل يونيو حزيران. وتلقت مكا�شب النفط دعما اأي�شا بعد اأن دعت 
اأوبك عددا من اأع�شائها اإىل زيادة م�شتوى التزامهم بتخفي�شات االإنتاج 
للم�شاع��دة يف تقلي���س فائ���س املعرو�س وبعد حتذي��ر املدير التنفيذي 
ل�رشك��ة هاليربت��ون م��ن اأن من��و ع��دد احلف��ارات النفطي��ة يف اأم��ركا 
ال�شمالية يظهر اإ�شارات على اال�شتقرار ما قد يهدد اإنتاج النفط ال�شخري 

يف الواليات املتحدة.

المصارف وشركات السلع األولية تعزز أسهم أوروبا

تلقت االأ�شهم االأوروبية دعمًا يف التعامات املبكرة، 
م��ن �شعود �رشكات ال�شلع االأولية والقطاع امل�رشيف 

اإىل جانب نتائج قوية من �رشكات اأخرى.
اهتمام��ات  مقدم��ة  يف  النتائ��ج  مو�ش��م  زال  وم��ا 
امل�شتثمري��ن، واإن كان الرتكي��ز ين�ش��ب اأي�ش��ًا عل��ى 
اجتماع جمل�س االحتي��اط االحتادي )البنك املركزي 
االأمرك��ي(. وارتفع املوؤ���رش »�شتوك�س 600« الأ�شهم 
ال���رشكات االأوروبية 0.3 يف املئ��ة بدعم من �شعود 
املوؤ���رش  وزاد  والبن��وك،  التعدي��ن  ���رشكات  اأ�شه��م 
»�شتوك���س 50« لاأ�شه��م القيادي��ة مبنطق��ة الي��ورو 
0.4 يف املئ��ة. وارتف��ع املوؤ���رش »داك���س« االأملاين 
0.1 يف املئة، بينما �شعد املوؤ�رش »فاينن�شال تاميز 

0.5 يف املئ��ة. و�شه��دت نتائ��ج  100« الربيط��اين 
ال�رشكات زخمًا وق��ادت �رشكة »�شيجرو« الربيطانية 
للتطوي��ر العق��اري وجمموع��ة »اإنفورم��ا« لاإع��ام 
قائم��ة الرابح��ن بع��د نتائ��ج جي��دة للن�ش��ف االأول 
الق��ت ترحيب��ًا. وزاد كل من ال�شهم��ن 4.5 يف املئة.  
وتلق��ى قطاع التكنولوجيا دعمًا بعدما رفعت »ايه اإم 
اإ���س« التي ت��ورد مكّونات اإىل هات��ف »اآيفون« حجم 
االإي��رادات امل�شتهدف��ة يف االأجل املتو�ش��ط، يف وقت 
رفعت مناف�شتها »لوجيتك« اأي�شًا توقعاتها. يابانيًا، 
تراج��ع املوؤ���رش »ني��كاي« يف تعام��ات متقلب��ة مع 
تاأه��ب امل�شتثمرين مل��ا �شي�شفر عن��ه اجتماع جمل�س 
االحتياط الفيدي��رايل. واأغلق املوؤ���رش منخف�شًا 0.1 
يف املئ��ة عن��د 19955.20 نقطة، بع��د مكا�شب يف 
وقت �شابق م��ن اجلل�شة. ويب��دي امل�شتثمرون تخوفًا 

م��ن تا�ش��ي زخم اجت��اه ال�شع��ود الطوي��ل االأمد يف 
املوؤ���رش »توبك�س« االأو�شع نطاقًا. وهبط املوؤ�رش 0.3 
يف املئ��ة اإىل 1617.07 نقط��ة، ليغلق دون م�شتوى 
فن��ي مهم للم��رة االأوىل يف ثاث��ة اأ�شهر.  لك��ن اأ�شهم 
�رشكات التكنولوجي��ا ارتفعت بالتوازي مع نظرتها 

االأمركية.
و�شع��د �شه��م »طوكي��و اإلك��رتون« 1.1 يف املئ��ة و 

»اأدفانت�شت كورب« 2.4 يف املئة.
 وازداد �شهم »ميت�شوبي�شي تانابي فارما« لل�شناعات 
الدوائي��ة 1.4 يف املئة، اإثر اأنب��اء اتفاقها على �رشاء 
»نيورودي��رم« االإ�رشائيلية مقاب��ل 1.1 بليون دوالر 
يف اإط��ار ا�شرتاتيجي��ة لتو�شيع اأعماله��ا يف الواليات 

املتحدة.
اإىل ذل��ك، اأظه��رت نتائج �رشك��ة الكيماويات والبذور 

»دوبون��ت«، التي تعكف عل��ى عملية اندماج مع »داو 
كيمي��كال«، اأم���س اأرباح��ًا واإي��رادات تف��وق توقعات 

املحللن بدعم ارتفاع مبيعات ن�شاطاتها الزراعية.
وارتفع��ت مبيع��ات الن�شاطات الزراعي��ة، التي ت�شكل 
اإي��رادات »دوبون��ت«، �شبع��ة  اإجم��ايل  نح��و ن�ش��ف 
يف املئ��ة م��ع زي��ادة مبيع��ات ال�رشكة م��ن مبيدات 

احل�رشات والفطريات.
واأك��دت ال�رشك��ة اأن من��و مبيعاتها من ف��ول ال�شويا 
يف اأم��ركا ال�شمالية وزيادة الطلب عل��ى بذور الذرة 
ودوار ال�شم���س يف اأوروبا، �شاهما يف دعم ن�شاطاتها 
الزراعي��ة خ��ال الن�ش��ف االأول م��ن ال�شن��ة. وتعكف 
»دوبونت« و«داو« على ف�شل اأ�شول بالباين، بينها 
جزء من ن�شاطات حماية املحا�شيل التابعة لاأوىل، 
امتثااًل ملطالب �شلطات مكافحة االحتكار بعد اإعان 

�شفق��ة اندماجهما البالغة قيمتها 130 بليون دوالر 
يف كانون االأول )دي�شمرب( 2015. ومن املقرر تق�شيم 
الكيان اجلدي��د »داو دوبونت« اإىل �رشكات عاملة يف 
جم��االت الزراع��ة والكيماوي��ات املخت�ش��ة واملواد. 
واأك��دت »دوبونت« اأنها ما زال��ت تتوقع االنتهاء من 
ال�شفقة ال�شهر املقبل. وزاد �شايف مبيعاتها 5.1 يف 
املئة اإىل 7.42 بليون دوالر يف الربع الثاين املنتهي 
يف 30 حزي��ران )يوني��و(. وانخف�س �ش��ايف ربحها 
العائ��د للم�شاهم��ن 15.5 يف املئة اإىل 862 مليون 
دوالر اأو 99 �شنتًا لل�شهم. ولفتت ال�رشكة االنتباه اإىل 
اأنه��ا حتملت تكاليف مقدارها 376 مليون دوالر يف 

الربع الثاين تتعلق باندماجها مع »داو«.
يف  »نا�ش��داك«  املوؤ���رش  �شج��ل  مت�ش��ل،  �شي��اق  يف 
بور�ش��ة »وول �شرتي��ت« م�شت��وى قيا�شي��ًا اأول م��ن 

اأم�س مع انتظ��ار امل�شتثمرين اأح��دث تقارير االأرباح 
من �رشكات كربى للتكنولوجيا االأ�شبوع املقبل، لكن 
املوؤ�رشي��ن »داو جون��ز« ال�شناع��ي و »�شتان��درد اآند 
بورز« اأغلقا على انخفا�س متاأثرين بخ�شائر لعماق 

الرعاية ال�شحية »جون�شون اآند جون�شون«.
واأنهى »داو جون��ز« جل�شة التداول منخف�شًا 66.90 
نقط��ة اأو ما يعادل 0.31 يف املئة اإىل 21513.17 
نقط��ة، يف ح��ن تراج��ع »�شتان��درد اآند ب��ورز500« 
املئ��ة  يف   0.11 اأو  نقط��ة،   2.63 نطاق��ًا  االأو�ش��ع 
2469.91 نقط��ة. واأغل��ق »نا�ش��داك«  ليغل��ق عن��د 
املجمع ال��ذي تغلب عليه ا�شه��م التكنولوجيا مرتفعًا 
23.05 نقط��ة، اأو 0.36 يف املئ��ة اإىل 6410.81 
نقط��ة بعدما �شج��ل يف وقت �شابق م��ن اجلل�شة اأعلى 

م�شتوياته على االإطاق عند 6417.70 نقطة.

ارتفاع احتياط النقد األجنبي إلى 35 بليون دوالر في مصر 

اأك��د الرئي�س امل�رشي عبدالفتاح ال�شي�ش��ي اأن االحتياطات االأجنبية لدى 
البن��ك املرك��زي تقرتب م��ن 35 بليون دوالر، وهو رق��م مقارب مل�شتوى 
االحتياط��ات قبل 25 كانون الثاين )يناي��ر( 2011 ، والتي ُقِدَرت بنحو 

37 بليون دوالر. 
واأ�ش��اف خ��ال »موؤمتر ال�شب��اب الراب��ع« يف االإ�شكندرية ، ال��ذي اختتم 
اأعمال��ه  ، اأنه »ياأمل يف و�شول االحتي��اط االأجنبي اىل نحو 350 بليون 

دوالر«.
وك�ش��ف تقرير �شادر ع��ن »مركز دعم واتخ��اذ القرار« التاب��ع للحكومة، 
ارتف��اع االحتياطات االأجنبي��ة اإىل 32 بليون دوالر، وه��و اأعلى م�شتوى 
منذ عام 2011، واأن ح�شيلة التدفقات النقدية باجلهاز امل�رشيف بلغت 
اأك��ر م��ن 54 بلي��ون دوالر خ��ال االأ�شهر ال�شبع��ة املا�شي��ة، ومنذ قرار 
حترير �شعر ال�رشف يف 3 ت�رشين الثاين )نوفمرب( 2016، تتوزع ما بن 
25 بلي��ون دوالر حزم��ًا متويلية، و20 بليون��ًا تنازالت عن الدوالر من 
ال�ش��وق املحلية وحتوي��ات امل�رشين العاملن يف اخلارج، ف�شًا عن 9 
باين دوالر ح�شيلة تدفقات نقدية من �شناديق ا�شتثمارية وموؤ�ش�شات 

مالية عاملية واإقليمية.
وقال��ت وزي��رة اال�شتثم��ار والتع��اون ال��دويل �شحر ن�رش خ��ال املوؤمتر، 
اإن ال��وزارة ت�شته��دف بالتعاون م��ع الهيئة العامة للمنطق��ة االقت�شادية 
ج��ذب ا�شتثم��ارات اأجنبية مبا�رشة وحملية بقيم��ة 30 بليون دوالر على 

م��دار ال�شنوات اخلم�س املقبلة، م�شيفة اأن اال�شتثمارات تت�شمن 
م�شاري��ع البني��ة االأ�شا�شي��ة واملراف��ق العام��ة، وتاأم��ن نحو 

مليون فر�شة عمل مبا�رشة وغر مبا�رشة.
واأ�شارت ن���رش اإىل اأن الوزارة تعمل على جذب ا�شتثمارات 

يف الكثر م��ن امل�شاريع القومية الك��ربى مثل العا�شمة 
االإداري��ة اجلديدة، الفتة النظر اإىل اأن الوزارة تن�شق مع 

وزارة االإ�شكان واملرافق العمرانية يف العر�س املقدم 
من �رشكة »�شي اأف األ دي« ال�شينية لا�شتثمار يف 

البنية االأ�شا�شية للعا�شمة االإدارية، وتنفيذ مدينة 
متكامل��ة عل��ى م�شاح��ة 63 كيلوم��رتاً مربع��ًا، 

م�ش��رة اإىل اأن م��ن املتوق��ع اأن جتذب املدينة 
اجلدي��دة بحل��ول ال�شن��ة اخلام�ش��ة تدفق��ات 

تراكمية م��ن اال�شتثم��ار االأجنبي املبا�رش 
تبلغ 6.7 بليون دوالر.

واأ�ش��ارت وزارة اال�شتثم��ار والتع��اون 
تدفق��ات  �ش��ايف  اأن  اإىل  ال��دويل، 

يف  املبا���رش  االأجنب��ي  اال�شتثم��ار 
م�رش يف املدة م��ن متوز )يوليو( 

ال�شن��ة  م��ن  )مار���س(  اآذار  اإىل 
 ،2016-2017 املالي��ة 

ارتف��ع بن�شب��ة 12 يف املئة 
على اأ�شا�س �شنوي. وك�شف 

تقرير اال�شتثمار العاملي 
ال�شادر  احلالية  لل�شنة 

االأمم  »موؤمت��ر  ع��ن 
للتج��ارة  املتح��دة 

 » لتنمي��ة ا و
 ، ) د نكت��ا و اأ (

ع  تف��ا ر ا

اال�شتثم��ارات االأجنبية املبا�رشة الواف��دة اإىل م�رش اإىل 8.1 بليون دوالر 
خال عام 2016، بزيادة مقدارها 17 يف املئة.

وت�شتهدف م�رش ج��ذب ا�شتثمارات بقيمة 13 اإىل 15 بليون دوالر خال 
ال�شن��ة املالي��ة املقبلة، يف ح��ن تبل��غ اال�شتثمارات املتوقع��ة يف ال�شنة 

املالية اجلارية نحو 10 باين دوالر.
اإىل ذل��ك، اأك��د »�شندوق النق��د ال��دويل«، اأن م�رش مل تتاأث��ر بتباطوؤ النمو 
يف دول منطق��ة ال���رشق االأو�ش��ط و�شمال اأفريقي��ا، نظراً اإىل ع��دم اعتماد 
اقت�شاده��ا عل��ى ت�شدير النفط كما ه��ي احلال يف بع�س ال��دول االأخرى 
باملنطق��ة. وتوق��ع تقري��ر اآفاق االقت�ش��اد العاملي ال�ش��ادر عن �شندوق 
النق��د اأن ت�شه��د منطقة ال���رشق االأو�شط و�شمال اأفريقي��ا تباطوؤاً يف النمو، 
نظ��راً للتوقع��ات اخلا�شة بالنف��ط وال�شلع االأخرى، بينم��ا توقع اأن حتقق 
االأ�ش��واق النا�شئة منواً بن�ش��ب 4.3 و4.6 و4.8 يف املئة، خال ال�شنوات 

الثاث )من 2016 وحتى 2018(.
ويف ال�شي��اق، توقع��ت وكال��ة الت�شني��ف االئتم��اين »مودي��ز« انكما���س 
عج��ز املي��زان التجاري امل���رشي، لي�شل اإىل نح��و 3 يف املئة من الناجت 
املحل��ي االإجمايل بحل��ول نهاية ال�شنة املالي��ة 2020، نتيجة انخفا�س 
ال�ش��ادرات، مو�شحة اأن برنام��ج االإ�شاح االقت�ش��ادي امل�رشي اأعطى 

انطباعًا اإيجابيًا على امل�شتوى االئتماين.
اإىل ذل��ك، تتوقع م�رش احل�شول على ال�رشيحة الثانية من قر�س �شندوق 
النق��د الدويل بن كانون االأول )دي�شم��رب( 2017 بقيمة ت�شل اإىل بليوين 

دوالر.
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