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السوق العراقية تفتح ابواب االستثمار امام الدول العربية 

خارطة  �أن  �لوطنية،  �ال�ستثمار  هيئة  قالت 
�حل��ايل  �ل��ع��ام  خ��ال  �ل��ع��ر�ق  يف  �ال�ستثمار 
ت�سمنت 1100 م�رشوع ��ستثماري يف عموم 
�لوطنية  �لعر�ق. وذكر رئي�س هيئة �ال�ستثمار 
فر�س  مبلتقى  كلمته  يف  �العرجي  �سام�س 
�حتوت  "�مل�ساريع  �إن  بغد�د،  يف  �ال�ستثمار 
على �أكرث من 1100 م�رشوع ��ستثماري �سغري 
يعترب  "�مللتقى  �أن  مبينا  وكبري"،  ومتو�سط 
�ملباحثات  ومو��سلة  �لكويت  ملوؤمتر  مكما 
مع �ل�رشكات �ال�ستثمارية و�لقطاع �خلا�س".

�لفكيكي  علي  �الق��ت�����س��ادي  �خل��ب��ري  وق���ال 
�لقيام   �حلكومة  على  �ن   ،  » »�جل��ورن��ال  ل� 
وتوفري  �ل��ع��ر�ق  يف  �الأع��م��ال  بيئة  بتح�سني 
روؤو���س  جلذب  �مل�سجع  �ال�ستثماري  �ملناخ 
حتقيق  وت�سجيع  و�الأجنبية  �لوطنية  �المو�ل 

�ل�رش�كات بني �لقطاع �لعام  و�خلا�س". 
و�ن�ساء  ت�سجيع  على  "�لعمل  �ن  و����س��اف 
مبا  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  وتطوير 
يف  مبا  و�مل�ستد�مة  �ل�ساملة  �لتنمية  يحقق 
لهذ�  �ملتخ�س�سة  �ملوؤ�س�سات  ت�سكيل  ذل��ك 
�لغر�س وتا�سي�س �سندوق وطني لتمويل هذه 
�حلكوميه  �مل�سارف  فيه  ت�ساهم  �مل�ساريع 
�ب��و�ب  فتح  �ىل  ذل��ك  ي�سب  ك��ي  و�خل��ا���س��ة، 
ت�ستثمر  �لتي  �الجنبية   �ل�رشكات  مع  �رش�كة 
�لعاملة  �الي���دي  النهمل  حتى  �ل��ع��ر�ق  يف 

�ملحلية �لعاطلة عن �لعمل". 
"هناك �ور�ق عمل وخطط  وتابع �لفكيكي �ن 
م�سلحة  يف  ت�سب  جميعها  كثرية  حكومية 
�ملحلية  �لعاملة  �اليدي  وت�سغيل  �ال�ستثمار  
�ال �نها  �رتطمت بجد�ر �لبريوقر�طية وهيمنة 
على  �ل�سيا�سية  و�ل��ك��ت��ل  �الح����ز�ب  بع�س 

�ال�ستثمار  للم�سالح �ل�سخ�سية ". 
�سامل  �القت�سادي  �خلبري  ق��ال  جهته  وم��ن 

�لبياتي �ن " �قر�ر �ملو�زنة للعام �حلايل 
�ىل  �لدولة  تتجه  �ن  يجب  �النتخابات  وبعد 
فر�س  زي��ادة  من  بدال  �العمار  بعملية  �لبدء 
وهذه  �نو�عها  مبختلف  و�لر�سوم  �ل�رش�ئب 
وت�سبب  �الوىل  بالدرجة  �ملو�طن  يف  توؤثر 
�لعجز وهذ� اليعد حا بل ��رش�ره �القت�سادية 
�الخرى  �لقطاعات  تفعيل  من  والب��د  كثرية، 
�ل��زر�ع��ي  و�ل��ق��ط��اع  �ل�سناعي  ك��ال��ق��ط��اع 
وباالخ�س   ، �ل�سياحي  �لقطاع  �ىل  باال�سافة 
من  �لتحتية  �لبنية  ووجود  �لدينية  �ل�سياحة 
��ستثمار  المينع  وه��ذ�   ، و�لفنادق  �ملطاعم 
�مل�ساريع  يف  �لدويل  �لبنك  قرو�س  من  جزء 
�مام  �الب��و�ب  فتح  جانب  �ىل  �ال�ستثمارية 
�أن  �لبياتي،  و��ساف  �الجنبي".  �ال�ستثمار 
بت�سغيل  يكون  �ن  يجب  �الجنبي  "�ال�ستثمار 
�ملعامل �النتاجية ومبختلف �لقطاعات ويتم 

�لتي  �لقرو�س  من  جزء  ��ستثمار  خال  من 
ال  حتى  �ل��دويل  �لنقد  �سندوق  من  �خذها  مت 
يدخل �سمن ما ي�سمى بالهدر �ملايل  وحتى 
ينتفع �ملو�طن وعدم �العتماد على �القت�ساد 

�لريعي". 
دوال  �ن  بغد�د،  ��ستثمار  هيئة  رئي�س  و�أعلن 
�ل�سوق  �إىل  �لدخول  على  حاليا  تعمل  عربية 
�لعر�قية و�ال�ستثمار فيها، موؤكد� �ن �لوز�ر�ت 
�ملعدة  باأر��سيها  �لتعريف  على  جم��ربة 
لا�ستثمار. وقال رئي�س �لهيئة �ساكر �لز�ملي  
مناق�سات  "هنالك  �إّن  �سحفي  حديث  يف 
دولية مع �رشكات عربية من بينها �ل�سعودية 
�ل�سوق  �إىل  للدخول  و�الم����ار�ت  و�ل��ك��وي��ت 

�لعر�قية و�ال�ستثمار فيها".

ز�رت  �لتي  �لوفود  من  "�لعديد  �أن  و�أ�ساف 
�لعر�ق تفاجاأت بالت�سهيات �ال�ستثمارية من 
�مل�ستثمر  يدعم  �لذي  �ال�ستثمار  قانون  خال 
�لعر�قي"، الفتا  �الجنبي ويعامله كامل�ستثمر 
�مل�ستثمر  �إىل  ت�سل  كانت  "�ل�سورة  �ن  �ىل 
�الأجنبي ب�سكل غري �سحيح عن �الو�ساع يف 

�لعر�ق".
ولفت �لز�ملي �إىل �أن "�لروتني و�لبريوقر�طية 
�أثر  �الأجانب  �مل�ستثمرين  بع�س  تو�جه  �لتي 
�أي�سا على عمل �مل�ستثمرين، وتعمل �حلكومة 
حاليا على �إنهاء هذ� �المر عرب تفعيل �لنافذة 

�لو�حدة".
كل  �لزم  �ملعدل  �ال�ستثمار  "قانون  �ن  و�كد 
و�عطائها  �ر��سيها  بح�رش  �لدولة  وز�ر�ت 

�ىل  بعدها  ومن  لا�ستثمار  �لوطنية  للهيئة 
�جل  من  �ملحافظات  يف  �ال�ستثمار  هيئات 

�عد�د خارطة ��ستثمارية".
و�لبناء،  �لت�سييد  مقاويل  �حتاد  رئي�س  وقال 
م�رشية  ���رشك��ات   8 �أن  عبد�لعزيز،  ح�سن 

ت�سارك يف �عمار �لعر�ق حاليا. 
�سحيفة  م��ع  ح��و�ر  يف  �لعزيز  عبد  و����س��ار 
عليه  و�ط��ل��ع��ت  �مل�����رشي��ة  "�لد�ستور" 
متو�جدة  8 �رشكات  "هناك  �إن  "�جلورنال"،  
هي  �إع��م��اره��ا،  الإع���ادة  �ل��ع��ر�ق  يف  بالفعل 
وبرتوجت«،  و�أور��سكوم،  �لعرب،  »�ملقاولون 
قطاع  يف  متخ�س�ستني  �رشكتني  عن  ف�سا 

�لكهرباء، و٣ �رشكات برتول".
�لوفد  �سمن  م�ساركتي  "خال  �أنه  و�أ�ساف   

�إبر�هيم  �ملهند�س  تر�أ�سه  �ل��ذى  �مل�����رشي، 
حملب، الإعادة �إعمار �لعر�ق، �لتقينا عدد� من 
�جلمهورية  رئي�س  نائب  �أبرزهم  �مل�سوؤولني، 
�لوزر�ء،  ورئي�س  �لربملان،  ورئي�س  �لعر�قي، 
ووزير �الإ�سكان �لعر�قي، ورئي�سة �لبنك �لدويل 
و�أكد �جلميع �أهمية دخول م�رش الإعادة �إعمار 
قطاع  يف  �رش�كات  عقد  �إىل  �إ�سافة  �لعر�ق، 

�ملقاوالت، بني �رشكات م�رشية وعر�قية".
�لبنوك  ب��ني  ت��ع��ام��ل  ي��وج��د  "ال  �أن���ه  وب���ني 
حتويل  �إىل  ن�سطر  وكنا  و�لعر�قية،  �مل�رشية 
�أمو�لنا من م�رش لبنوك �إجنلرت� ثم للعر�ق، ما 
�مل�رشية  �حلكومة  من  ونطلب  �لكثري،  كلفنا 
تد�سني فروع بنوك هناك لكي ت�سدر خطابات 

�سمان".

الجورنال – فادية حكمت  

تبحث مع وفد شركة سابك السعودية آفاق 
التعاون وفرص الشراكة واالستثمار

يعلن تطبيق معايير دولية 
في توطين رواتب الموظفين

الفتتاح مركز تجاري مصري 
دائم في بغداد 

تشرع بانشاء منطقة تجارية حرة 
مع ايران 

�ل��وز�رة  مقر  يف  �ل�سود�ين  �سياع  حممد  وكالة  و�ملعادن  �ل�سناعة  وزي��ر  بحث   
�لعاقات  ومتتني  دعم  �سبل  �الربعاء،  �م�س  يوم  �ل�سعودية،  �سابك  �رشكة  وفد  مع 
م�ساريع  لتنفيذ  و�ال�ستثمار  �لتعاون  وفر�س  و�ل�سعودية  �لعر�ق  بني  �القت�سادية 
�لبرتوكيماويات  �سناعات  وباالأخ�س  �ملجاالت  �ستى  يف  م�سرتكة  �سناعية 
"وفد  ، �ن  و�حلديد و�ل�سلب و�الأ�سمدة. وقالت وز�رة �ل�سناعة و�ملعادن يف بيان 
�الو�سط  و�ل�رشق  ل�سوؤون �ململكة  �لرئي�س  �سابك �سم طلعت بن ظافر نائب  �رشكة 
�لزو�د  �لعاملية تركي �ملا�سي و زهري  �ال�ستثمار�ت  �د�رة  �فريقيا ومدير  و�سمال 
كبري مهند�سي �رشكة حديد و �حمد �خل�سريي مدير عام مكتب �سابك يف لبنان و 

عبد�لكرمي �لتميمي مدير عام مكتب �ل�رشكة يف �لعر�ق ".

 �أعلن م�رشف �لر�فدين، �م�س �الربعاء، عن تطبيق �ملعايري �لدولية يف ��ستخد�م 
وقالت  �لكرتونيا.  �لدولة  موظفي  رو�ت��ب  توطني  يف  �اللكرتوين  �لدفع  �أدو�ت 
مديرة �مل�رشف خولة طالب جبار يف بيان تلقت "�جلورنال "، ن�سخة منه،  �ن 
"�مل�رشف ��ستطاع تطوير عمله �مل�رشيف و�دخال �لنظم �حلديثة �مل�ستخدمة مع 
�مل�رشفية  و�لتقنيات  �اللكرتوين  �لدفع  �أدو�ت  ��ستخد�م  خال  من  �لوقت  مرور 
تعزيز  يف  �مل�ساهمة  على  يعمل  "�مل�رشف  �ن  �ال�سدي  و��سافت   ." �لعاملية 
�القت�سادية  و�لتنمية  �مل��ايل  �ل�سمول  مفهوم  وتفعيل  �لعر�قي  �القت�ساد 
معاير  وفق  للمو�طنني  �مل�رشفية  �خلدمات  كافة  تقدمي  �ىل  م�سرية  �مل�ستد�مة، 

�جلودة وتب�سيط �الإجر�ء�ت لاإ�سافة قيمة جديدة جلميع �ملنتجات �مل�رشفية 

تدر�س  �لعر�قية  �حلكومة  �ن  �ل�سدر،  حبيب  م�رش،  يف  �لعر�قي  �ل�سفري  �علن 
و�لفر�س  �ل�سلع  لعر�س  بغد�د،  يف  د�ئم  م�رشي  جتاري  مركز  فتح  �مكانية 
�ال�ستثمارية �مل�رشية ��ستجابة لطلب �جلانب �مل�رشي. و�أ�ساف �ل�سدر خال 
�جلهات  "هناك عزما من  �ن   ، �لعرب  �مل�ستثمر�ت  �حتاد  موؤمتر �سحفي عقده 
�مل�رشية الإن�ساء منطقة لوج�ستية يف ميناء )نويبع( لدعم �حتياجات �ل�رشكات 
"حركة  �أن  �إىل  �ل�سدر،  ولفت  �لعر�ق".  �إعمار  �إعادة  يف  �مل�ساهمة  �مل�رشية 
خال  ملحوظًا  حت�سنا  �سهدت  م�رش  �إىل  �لعر�قية  �ل�سوق  من  �لو�فدة  �ل�سياحة 
�لربع �الأول من �لعام �حلايل �إذ بلغ عدد �ل�سائحني �لعر�قيني 50 �ألفا، متوقعا 

�أن ي�سل عددهم �إىل 400 �ألف �سائح عر�قي بنهاية 2018".

�إقليم كورد�ستان نيجريفان �م�س �الأربعاء، �ن حكومته �رشعت يف  �أعلن رئي�س وزر�ء 
�ن�ساء منطقة جتارية حرة بني �الإقليم و�إير�ن، د�عيا �حلكومة �الحتادية يف بغد�د �ىل 

�ملو�فقة على ت�سجيل خم�سة منافذ حدودية بني كورد�ستان و�ير�ن ب�سكل ر�سمي.
وقال بارز�ين يف كلمة له  خال �فتتاح موؤمتر تنمية �لعاقات �القت�سادية بني �إقليم 
�إير�نيا  م�سنعا  و1٣5  �رشكة،   ٣59 هناك  �ن  �أربيل،  يف  �ملنعقد  و�ير�ن  كورد�ستان 
تطوير  يف  جدية  جهود�  بذلت  كورد�ستان  "حكومة  �ن  و�أ�ساف  �الإقليم.  يف  تعمل 
�لعاقات �القت�سادية و�لتجارية مع �ير�ن، ومنها فتح منطقة جتارية حرة يف معرب 
"برويزخان" �حلدودي بني �جلانبني، م�ستدركا �لقول �ن فتح تلك �ملنطقة �حلرة ال يز�ل 

بحاجة �ىل خطو�ت �أخرى من �لعر�ق و�القليم". 

مساع الصناعة
عراقية

كردستانالرافدين

بيانات

الدوالر  يسجل اعلى مستوى له قبيل إعالن بيان المركزي األمريكي
استقرار انتاج روسيا النفطي في ابريل وتجاوزه هدف 

االتفاق العالمي 

مصر ترفع سعر توريد األرز من القطاع الخاص بعد إحجام عن البيع

�سجل  بعدما  �الأربعاء،   �م�س  مكا�سبه،  �ل��دوالر  عزز 
يف  �ل�سهر  ون�سف  �أ�سهر  ثاثة  يف  م�ستوى  �أعلى 
�جلل�سة �ل�سابقة مع تاأهب �مل�ستثمرين الإعان نتيجة 
�جتماع جمل�س �الحتياطي �الحتادي )�لبنك �ملركزي 
م�سار  �ل�سيا�سات  �سناع  ير�سم  قد  حيث  �الأمريكي( 
�أن   ل�"رويرتز"،  تقرير  وقال  �لفائدة.  �أ�سعار  توقعات 
رغم �الأ�سو�ق �ملالية ال تتوقع �أي تغيري يف �ل�سيا�سة 
�أي  �سينتظرون  �مل�ستثمرين  لكن  �الأمريكية  �لنقدية 

تعليقات تاأخذ يف �العتبار تاأثري قوة �لدوالر وزيادة 
�أن  �ملرجح  من  حيث  �لنقدية  �ل�سيا�سة  على  �لعو�ئد 
�إىل توقف �سعود  �أي موؤ�رش على زيادة �حلذر  يوؤدي 

�لدوالر".
�سلة  مقابل  �سعد  "�لدوالر  �ن  �لتقرير  و����س��اف 
يوم   200 يف  �ملتحرك  متو�سطه  متجاوز�  �لعمات 
منذ  يتجاوزه  مل  م�ستوى  وه��و  �ملا�سي  �لثاثاء  
مايو �أيار 2017 ويدفع بع�س م�ستثمري �ملوؤ�س�سات 
�لكبار الإعادة تقييم مر�كزهم يف �لدوالر ح�سبما ذكر 
مورجان �ستانلي". وتابع �ن "موؤ�رش �لدوالر �نخف�س 

0.2 باملئة �إىل 92.242 بعدما �سجل �أعلى م�ستوى 
منذ �لعا�رش من كانون �لثاين عند 92.57 يف �جلل�سة 
�ل�سابقة، يف حني  متا�سك �جلنيه �ال�سرتليني بعدما 
�نخف�س �إىل �أقل من 1.36 دوالر يف �جلل�سة �ل�سابقة 
حيث خف�س �مل�ستثمرون مرهاناتهم على رفع �سعر 
�ن  �ىل  �لتقرير  و��سار  �ملقبل".  �الأ�سبوع  �لفائدة 
"�ال�سرتليني �رتفع    0.2  �إىل 1.3635 دوالر بعدما 
تر�جع الأدنى م�ستوى يف �أربعة �أ�سهر عند 1.3588 
بريطانية  ت�سنيع  بيانات  بفعل  �لثاثاء  يوم  دوالر 

�سعيفة". 
 �أظهرت بيانات وز�رة �لطاقة �لرو�سية، �م�س �الأربعاء، �أن 
�إنتاج �لباد من �لنفط بلغ 10.97 مليون برميل يوميا 
عندما  �آذ�ر  مار�س  عن  تغيري  دون  ني�سان،  �أبريل  يف 
�لهدف  يتجاوز  لكنه  �سهر�،   11 م�ستوى يف  �أعلى  �سجل 
منظمة  مع  �مل��ربم  �الإن��ت��اج  خف�س  �تفاق  يف  �ملحدد 
على  رو�سيا  و�تفقت  )�أوب��ك(.  للبرتول  �مل�سدرة  �لبلد�ن 
يوميا  برميل  �ألف   300 �لنفطي مبقد�ر  �إنتاجها  خف�س 
�مل�سجل يف  11.247 مليون برميل يوميا  من م�ستوى 
�لذي  �الأ�سا�س  �سهر  وهو   ،2016 �الأول  ت�رشين  �أكتوبر 
�أوبك  مع  �ملوقع  �التفاق  يف  �لتخفي�سات  �إليه  ت�ستند 
ومنتجني �آخرين، وي�رشي هذ� �التفاق حتى نهاية �لعام.
 ومن �ملقرر �أن جتتمع �أوبك وبع�س �ملنتجني خارجها 
ملر�جعة  حزير�ن  يونيو  يف  فيينا  يف  رو�سيا  بينهم  من 
نوفاك  �ألك�سندر  �لرو�سي  �لطاقة  وزي��ر  وق��ال  �التفاق. 
بني  للتعاون  م�سرتكة  منظمة  تاأ�سي�س  يجري  قد  �إن��ه 
�تفاق  �رشيان  �نتهاء  عقب  �مل�ستقلني  و�ملنتجني  �أوبك 
�إنتاج  �إجمايل  وبلغ  �لعام.  نهاية  يف  �لنفط  تخفي�سات 
مقابل  طن  مليون   44.878 ني�سان  �أبريل  يف  رو�سيا 
�أكرب  �إنتاج رو�سنفت،  �آذ�ر. وز�د  46.39 مليون طن يف 
منتج بني �ل�رشكات �ملدرجة، 0.1 باملئة عن �آذ�ر بينما 
�رشكات  بني  منو�  �الأ���رشع  نفط،  جازبروم  �إنتاج  �رتفع 

�إنتاج  تر�جع  لكن  باملئة.   0.9 بن�سبة  �لرو�سية،  �لنفط 
�ل�رشكات �الأ�سغر حجما مبا �إجماليه 0.9 باملئة بدد �أثر 
هذه �لزياد�ت. و�رتفعت �سادر�ت �لنفط �لرو�سية �ملنقولة 
عرب �الأنابيب يف �أبريل ني�سان �إىل 4.367 مليون برميل 

يوميا مقارنة مع 4.163 مليون برميل يوميا يف �آذ�ر.
�ل�سهر  يف  مكعب  مرت  مليار   61.86 �لغاز  �إنتاج  وبلغ 
مقابل  يوميا،  مكعب  مرت  مليار   2.06 �أو  �ملا�سي، 

�آذ�ر. 65.68 مليار مرت مكعب يف 

من  �الأرز  توريد  �سعر  �مل�رشية  �لتموين  وز�رة  رفعت   
 6100 من  للطن  جنيه   6300 �إىل  �خلا�س  �لقطاع 
جنيه و�سط �إحجام �لتجار عن �لبيع بعد خف�س �مل�ساحة 
بيان  ووق��ال  �جلديد.  �ملو�سم  يف  للزر�عة  �ملخ�س�سة 
قر�ر�  ��سدرت  "�لقاهرة   �ن  �مل�رشية  �لتموين  ل��وز�رة 
�لعام،  ه��ذ�  �الأرز  من  ف��د�ن  �أل��ف   724 ب��زر�ع��ة  ي�سمح 
من  �أق��ل  �أنها  �إىل  �لتجار  تقدير�ت  ت�سري  م�ساحة  وهي 
ن�سف م�ستوى 2017 �لبالغ 1.8 مليون فد�ن. ومل تكن 
�مل�ساحة �ملقررة ر�سميا تزيد على 1.1 مليون فد�ن قبل 
�سعر  "رفعنا  �لتموين   وز�رة  يف  م�سوؤول  وق��ال  ذلك". 
للطن  6300 جنيه  �إىل  للطن  6100 جنيه  من  �لتوريد 
ب�سبب �الإحجام عن �لبيع. مت �لتعاقد مطلع هذ� �ال�سبوع 
على توريد ما بني 15 و18 �ألف طن بن�سبة ك�رش ع�رشة 
�الأرز  �سعبة  رئي�س  �سحاتة  باملئة". وقال رجب   12 �إىل 

�مل�رشية  �ل�سناعات  باحتاد  �حلبوب  لغرفة  �لتابعة 
2017 على مو�فقة جمل�س  )�آذ�ر(  "ح�سلنا يف  لرويرتز 
جنيه   6300 للوز�رة  �لتوريد  �سعر  يكون  باأن  �ل��وزر�ء 
جنيه   6100 �إىل  تر�جع  �الأ�سعار  �نخفا�س  ومع  للطن 
مع  عليه  �ملتفق  للم�ستوى  جديد  من  حاليا  عاد  لكنه 
�حلكومة، و�لعودة �إىل �سعر 6300 جنيه للطن يرجع �إىل 
�الأرز،  زر�عة  م�ساحات  تقليل  عن  �لكثرية  �لت�رشيحات 
وبالتايل  كرثة �لت�رشيحات تدفع بع�س �لتجار حلجبه 

مما يزيد �لطلب عليه". 
و�ل�سود�ن  �إثيوبيا  مع  دبلوما�سية  جهود�  م�رش  تبذل 
للحفاظ على ح�ستها من مياه نهر �لنيل خال فرتة ملء 
�لكبري،  �لنه�سة  �سد  �جلديد،  �سدها  خلف  �خلز�ن  �إثيوبيا 

�لذي يقام بتكلفة تبلغ �أربعة مليار�ت دوالر.
وقد تكون ل�رشعة ملء �خلز�ن �آثار مدمرة على �ملز�رعني 
�ستى  ري  يف  �لنيل  على  يعتمدون  �ل��ذي��ن  م�رش  يف 

�ملحا�سيل ل�سكان يقرتبون من 100 مليون ن�سمة.
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8.1

1.1

0.16

�رتفع��ت �الأ�سه��م �الأوروبي��ة يف �لتعام��ات �ملبكرة يوم 
�م���س �الأربعاء بدعم بع�س نتائج �الأرباح �لقوية و�سعود 
�أ�سه��م �رشكات �لتكنولوجي��ا بعد �أن فاق��ت نتائج �أعمال 
�أب��ل �لتوقعات، يف حني يتحول تركيز �مل�ستثمرين �سوب 
�أرق��ام �لناجت �ملحلي �الإجمايل ملنطق��ة �ليورو و�جتماع 
جمل�س �الحتياطي �الحتادي )�لبنك �ملركزي �الأمريكي(.

وقفز �سهم �يه.�م.��س �ملوردة ملكونات �آيفون 8.1 باملئة 
بع��د �أن فاجاأت �أبل �ل�س��وق مببيعات قوية للهاتف �آيفون 
ت��ن لتفوق توقعات �مل�ستثمري��ن �لتي كانت الأد�ء �أ�سعف 
كث��ري�. و�رتفعت �أ�سهم �رشكات �سناع��ة �لرقائق �الأخرى 
��س.ت��ي ميك��رو �إلكرتونيك���س و�إنفنيون وب��ي.�إي الأ�سباه 
�ملو�سات و�يه.����س.�م.�ل بني 1.1 و3.8 باملئة بعد �أن 
دعمت نتائج �رشكة �لتكنولوجيا �لعماقة �ملعنويات يف 

�لقطاع.

ز�د موؤ���رش قط��اع �لتكنولوجيا �الأوروب��ي 1.1 باملئة 
�إىل �أعل��ى م�ستوى يف �ستة �أ�سابيع. و�ساعد هذ� �ملوؤ�رش 
�ستوك���س 600 �الأوروب��ي عل��ى �ل�سع��ود 0.4 باملئة 
لي�س��ل �إىل �أعل��ى م�ستويات��ه منذ �خلام�س م��ن �سباط 
يف �لتعام��ات �ملبك��رة يف �لوق��ت �ل��ذي ينتظ��ر فيه 
�مل�ستثمرون بيانات �لن��اجت �ملحلي �الإجمايل ملنطقة 
�ليورو �لت��ي ت�سدر بحلول �جتماع جمل�س �الحتياطي 
�الحت��ادي  و�ساعدت �أرباح قوي��ة ب�سفة عامة �ملوؤ�رش 
�الأوروب��ي على �ل�سعود هذ� �الأ�سب��وع. وتقدمت �رشكة 
قائم��ة  �إمنار�س��ات  �لربيطاني��ة  �ل�سناعي��ة  �الأقم��ار 
�الأ�سه��م �ملرتفع��ة ليقفز �سهمه��ا 10.9 باملئة بعد �أن 

�أعلنت عن �إير�د�ت قوية للربع �الأول من �لعام.

�م�س  �ل��ي��اب��اين  �لقيا�سي  نيكي  �مل��وؤ���رش  ت��ر�ج��ع 
�الحتياطي  جمل�س  ق��ر�ر  قبيل  حذر  و�سط  �الأربعاء 
وبيانات  �الأم��ري��ك��ي(  �مل��رك��زي  )�لبنك  �الحت���ادي 
�لني  مقابل  �لدوالر  �سعود  لكن  �الأمريكية  �لوظائف 
و�ملعنويات �الإيجابية جتاه �أ�سهم قطاع �لتكنولوجيا 
 0.16 نيكي  و�نخف�س  �خل�سائر.  كبح  يف  �ساهما 
22472.78 نقطة. ونزل �ملوؤ�رش  باملئة ليغلق عند 
توبك�س �الأو�سع نطاقا 0.15 باملئة �إىل 1771.52 
باملئة.   0.4 موتور  تويوتا  �سهم  و�نخف�س  نقطة. 
و�سجلت �ل�رشكة �نخفا�سا 4.7 باملئة يف �ملبيعات 
�سهم  ون��زل  ني�سان.  �أبريل  يف  �ملتحدة  بالواليات 
ني�سان موتور �ثنني باملئة بعدما تر�جعت �ملبيعات 

يف �لواليات �ملتحدة 28 باملئة يف �أبريل ني�سان.
وتر�جع �سهم هوند� موتور 2.3 باملئة بعد �نخفا�س 
 9.2 �ملتحدة  �لواليات  يف  ني�سان  �أبريل  مبيعات 

باملئة.


