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القروض الحكومية تفتح ابواب االستثمار للمشاريع الصغيرة بشروط

امل�شاريع  اأن  على  اقت�شاديون  خببراء  اجمع 
ال�شغرية واملتو�شطة تلعب دورا كبريا يف تنمية 
يف  الرئي�شي  دورها  ظل  يف  �شيما  ال  االقت�شاد، 

حماربة  الفقر والبطالة.
تاتي  املبب�ببشبباريببع   هببذه  دور  ان  اخلبببراء  وبببن 
املمنوحة  احلكومية  القرو�ض  ال�شتثمار  نتيجة 
االأو�ببشبباع  مواجهة  مببن  لتمكينهم  للموظفن 
حتتاج  ال  واأنها  خا�شة  ال�شعبة،  االقت�شادية 

لراأ�شمال كبري.
ويوؤكد اخلبري االقت�شادي  عبد الرحمن امل�شهداين 
ع�شب  تعد  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  اأن 
للأيدي  االأكر  امل�شغل  كونها  الوطني  االقت�شاد 
من  الدولة  اإيبببرادات  زيببادة  يف  وت�شهم  العاملة 
ال�رضائب والر�شوم املتحققة من املنتجات التي 

ت�شنعها.
 وا�شاف امل�شهداين لب »اجلورنال«، ان "  القرو�ض 
اأهمية   لها  للموظفن  املمنوحة  احلكومية 
ال�شغرية  للم�شاريع  متويل  و�شائل  توفري  يف 
واملتو�شطة، خا�شة االأفكار االإبداعية كونها تعد 
املخرج الوحيد لتوفري فر�ض العمل للعاطلن عن 
العمل من ال�شباب  واخلريجن  ، اإ�شافة اإىل دعم 

الدخل القومي."
 وتابع امل�شهداين  اأن "هذه امل�شاريع هي متنف�ض 
ملن يعانون اأو�شاعا اقت�شادية �شعبة وقا�شية، 
وتنا�شب  كبببببري،  راأ�ببشببمببال  اىل  حتببتبباج  ال  فهي 
والتي  للموظف  احلكومة  متنحها  التي  القرو�ض 

تكون مابن 10 اىل 15 مليون دينار ".   
الكناين  غازي  االقت�شادي  اخلبري  قال   وبدوره 
القرو�ض  اعطاء  ت�شيري  يف  احلكومة  "خطوة  ان 
يتم  ان  على  جببيببدة  ببببادرة  تعتر  للموظفن 
املوظفن  من  امل�شتلفن  قبل  من  ا�شتثمارها 
وتاأ�شي�شها،  اإن�شائها  ب�شهولة  تتميز  م�شاريع  يف 
اىل  باال�شافة  ب�شيط،  راأ�ببشببمببال  على  وتعتمد 
�شهولة اإدارتها".  وا�شاف الكناين لب»اجلورنال«، 
الكرى  احل�شة  ت�شكل  ال�شغرية  "امل�شاريع  ان  
من املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال االقت�شاد وتعد 
اأكر م�شغل للأيدي العاملة، اإ�شافة اإىل اأنها من 
االقت�شادي  النمو  يف  ت�شهم  التي  العوامل  اأهم 
ت�شهيل  �رضورة  اىل  الفتا  النمو،  عجلة  وحتريك 
واملتمثلة  امل�شاريع  هذه  تواجه  التي  العقبات 
وحببدة  تكلفة  وارتببفبباع  التمويل  �شح  مببن  بكل 
القرو�ض  تلك  ا�شتثمار  ان  مبينا   ، فيها  االإنتاج 
ت�شديدات  �شكل  على  القرو�ض  ارجبباع  ي�شهل 
حقيقي  تدوير  لدينا  تكون  وبالتايل  للم�شارف 

للموال".
اقرو�ض  " منح  ان  االقت�شادي   اخلبري  واأقببرح 
ال�شغرية  امل�شاريع  ايجابية  خطوة  للموظفن 
لتفعيلها،  مي�رضة  مالية  قرو�ض  واملتو�شطة 
كونها تعد الداعم الرئي�شي لل�شتقرار االقت�شادي 
التنمية  عملية  �شتكفل  اأنها  اىل  م�شريا  البلد،  يف 

االقت�شادية يف حال تفعيلها".
اأن  االحتادية  احلكومة  "على  ان  الكناين  وقال   
قرو�ض  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  متنح 
اأو  احلكومية  امل�شارف  قبل  من  مي�رضة  مالية 
اخلا�شة على مدى اأربع �شنوات، وتكون العملية 

م�شابهة لتوزيع القرو�ض الزراعية
لتفعيلها كونها تعد امل�شدر الرئي�شي لل�شتقرار 
االقت�شادي يف البلد ، داعيا اىل  �رضورة ت�شكيل 
هذه  فاعلية  مدى  وتراقب  تتابع  حكومية  جلنة 
توزيعها حلن  للم�شاريع منذ  بالن�شبة  القرو�ض 
نتائج  على  احل�شول  لغر�ض  االإنببتبباج،  عملية 
ال�شوق وتوفري  تن�شيط حركة  اإيجابية من خلل 
يف  الت�شخم  ن�شب  من  والتقليل  العاملة  االأيدي 

البلد". 
حال  "يف  اأن  االقببتبب�ببشببادي:  اخلبري  واأ�ببشبباف   

تفعيل امل�شاريع ال�شغرية  التي تن�شاأ عن طريق 
دفعات القرو�ض احلكومة ، تعد كفيلة بالنهو�ض 
وتكون  البلد  يف  االقت�شادية  التنمية  عملية  يف 

الداعم الرئي�شي اإىل اال�شتقرار االقت�شادي ". 
ال�شغرية  امل�شاريع  اأن  اإىل  وت�شرياالإح�شاءات    
اإجببمببايل  )%مبببن   90( نحو  متثل  واملتو�شطة 
العامل وت�شاهم  اقت�شاديات  ال�رضكات يف معظم 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من   )  %   50( بحوايل 
اإجمايل  اأنها توفر )40-80 )%من  العاملي كما 
يف  بها  تقوم  اأن  املمكن  والببدور  العمل  فر�ض 
فان  لذا  البطالة،  تقليل  يف  وامل�شاهمة  التنمية 
بع�ض  يف  امل�شاريع  من  النوع  بهذا  االهتمام 

الدول و�شل اإىل احلد الذي مت فيها ت�شكيل
وزارات لدعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة كما 

ح�شل يف فرن�شا وماليزيا على �شبيل املثال . 

االأربعاء،    ، اعلن  الرافدين،  م�رضف  ان  ويذكر 
قر�شا   861 بلغت  املمنوحة  القرو�ض  عدد  اأن 

متنوعا خلل ني�شان املا�شي.
اإن  بيان،  يف  للم�رضف  االإعلمي  املكتب  وقال 
للمواطنن  منحها  مت  التي  القرو�ض  “ح�شيلة 
يف ني�شان املا�شي متثلت يف منح قرو�ض البناء 
قطعة  يف  دينار  مليون  بخم�شن  حببددت  التي 
اأر�ض ال تقل م�شاحتها عن 50 مراً”، الفتا اإىل 

اأن “عدد معاملت املنح بلغت 271 معاملة”.
واأ�شاف املكتب،  اأما قرو�ض امل�شاريع ال�شغرية 
 394 منح  مت  فقد  ديببنببار  مليون   15 البالغة 
معاملة”، الفتا اإىل “منح قرو�ض جممع ب�شماية 

ال�شكني وقد و�شل اىل 135 معاملة 
وبن، اأن  قرو�ض متويل البحوث العلمية للطلبة 
.  وي�شار  الباحثن بلغت 61 معاملة  واالأ�شاتذة 

،  اعلن يف وقت �شابق  الرافدين  اىل ان م�رضف 
دينار  مليون   75 اإىل  ت�شل  قرو�ض  منح  عن 
الأ�شحاب اجلامعات واملدار�ض وريا�ض االأطفال 

االأهلية.
وقال املكتب االإعلمي للم�رضف اأنه "تقرر منح 
�شلحيات ملندوبي املحافظات كافة �شلحية 
اجلامعات  الأ�شحاب  الت�شغيلية  القرو�ض  منح 
زاد عن  االأهلية ملا  االأطفال  وريا�ض  واملدار�ض 

50 مليون دينار ولغاية 75 مليون دينار" .
لتقدمي  تاأتي  اخلطوة  "هذه  اأن  البيان،  واأ�شاف 
االأطببفببال  وريببا�ببض  االأهببلببيببة  للمدار�ض  الببدعببم 
البيئة  تهيئة  يف  واملبب�ببشبباهببمببة  واجلببامببعببات 
منذ  با�رض  الرافدين  اأن م�رضف  يذكر  الربوية". 
للموظفن  واملنح  القرو�ض  مبنح   2016 عام 

واملواطنن وفق �رضوط و�شوابط معينة.   

بغداد – فادية حكمت 

تدعو الشركات االسترالية للمشاركة 
في توريد الحنطة 

تعلن تغطية 80% من حاجة 
العراق الفعلية للمنتجات المهمة

تعلن ارتفاع عدد الرحالت لشهر 
ايار الماضي 

اسهم سوق االوراق المالية 
العراقية 

بغداد -اجلورنال: اعلنت ال�رضكة العامة لتجارة احلبوب يف وزارة التجارة، االأربعاء، عن 
الوزارة  جتريها  التي  احلنطة  توريد  مناق�شات  يف  للم�شاركة  اال�شرالية  ال�رضكات  دعوة 
لبناء  اال�شتثمارية  امل�شاريع  يف  امل�شاهمة  اىل  باال�شافة  التموينية  البطاقة  حل�شاب 
باملجموعة  لقائه  خلل  بيان  يف  املك�شو�شي  نعيم  ال�رضكة  عام  مدير  وقال  ال�شايلوات. 
للم�شاركة  اال�شرالية  ال�رضكات  ندعو  "اننا  له  املرفق  والوفد  للتجارة  اال�شرالية  العاملية 
يف مناق�شات توريد احلنطة التي جتريها الوزارة حل�شاب البطاقة التموينية باال�شافة اىل 
وجهات  تبادل  "مت  انه  واأ�شاف   . ال�شايلوات"  لبناء  اال�شتثمارية  امل�شاريع  يف  امل�شاهمة 
النظر يف مهام ال�رضكة ودورها يف توفري وخزن احلبوب امل�شتوردة واملحلية امل�شوقة من 

الفلحن واملزارعن والطاقات اخلزنية التي متتلكها يف كل حمافظات البلد"،

طموحة  خطة  اعداد  عن  االأربعاء،  الزراعة،  وزارة  اأعلنت   : بغداد   – اجلورنال 
باملئة  تغطية 80  اأكدت متكنها من  وفيما  البلد،  الزراعي يف  القطاع  لتطوير 
اأنها تتجه  اإىل  من حاجة البلد الفعلية من املنتجات الزراعية املهمة، ا�شارت 
تقدر  الفعلي مل�شاحة  الري  �شيوؤمن  الذي  التكميلي  الري  تقانات  للعتماد على 
اإن  اجلبوري  �شهر  مهدي  للوزارة  االداري  الوكيل  وقال  دومن.  ملين  بخم�شة 
“الوزارة اعدت عدة برامج زراعية مهمة لتطوير القطاع الزراعي على الرغم من 
التخ�شي�شات  قلة  اهمها  والتي من  التي تواجهها  الكبرية  والتحديات  العقبات 
املالية لها التي ال ت�شكل �شوى ما ن�شبته 1،1 % من اجمايل املبالغ املخ�ش�شة 

للوزارات من امليزانية العامة للدولة للعام احلايل،

اجلورنال - بغداد  : اعلنت ال�رضكة العامة للخطوط اجلوية العراقية،االربعاء، 
وقال  رحلة.   743 اإىل  املا�شي  ايببار  �شهر  خلل  الرحلت  عدد  ارتفاع  عن 
اإن  منه،  ن�شخة  »اجلببورنببال«،  تلقت  بيان  يف  فريد  مببريان  ال�رضكة  عام  مدير 
خلل  بلغ  الدويل  بغداد  حمطة  يف  الوطني  الناقل  �شجلها  التي  الرحلت  عدد 
امتلء  وبن�شب  رحلة،   )743( ولغاية 2018/5/31  الفرة من 2018/5/1 
متقدمة لطائرات ال�رضكة، والتي �شملت خمتلف القطاعات التي يق�شدها الطائر 
توزعوا  م�شافرا   )114.358( بلغت  امل�شافرين  "اأعداد  اأن  مبينا  االأخ�رض"، 
على الرحلت املغادرة بعدد )56721( م�شافرا، يف حن بلغ عدد امل�شافرين 

القادمن )57637( م�شافرا".

مرتفعًا  االأربعاء،  تعاملت،  للبور�شة  العام  املوؤ�رض  اأنهى   : – بغداد   اجلورنال 
 4 اإرتفاع  املوؤ�رض  اداء  على  واأثر  نقطة.   588.72 م�شتوى  عند   ،%0.15 بن�شبة 
اأ�شهم، تقدمها اأ�شهم فندق بابل بب 5.77%، تلته اأ�شهم م�رضف ايلف اال�شلمي 
بب 4.35%. باملقابل اإنخف�شت 6 اأ�شهم، تقدمها اأ�شهم م�رضف ال�رضق االو�شط بب 
ا�شور بب 3.57%. وبلغ حجم تداوالت االربعاء،  341  اأ�شهم فندق  5.00%، تلته 
من  امل�شرات  اال�شهم  عدد  بلغ  دينار.  مليون   141 بلغت  بقيمة  �شهم،  مليون 
تنفيذ  مع  دينار،  مليون   2 بلغت  بقيمة  �شهم،  األف   250 االجانب  امل�شتثمرين 
�شفقة واحدة على ا�شهم �رضكة واحدة فقط. وت�شدر �شهم م�رضف ال�رضق االو�شط 

اال�شهم املتداولة، بتداوله 179 مليون �شهم. 

الخطوطالتجارة
الجوية

ارتفاعالزراعة

بيانات

اليورو يرتفع ألعلى مستوى بعد األسهم أالوروبية  ترتفع  مدعومة من قطاعي السلع األولية 
تصريحات المركزي األوروبي

 ارتفاع برنت في ظل مخاوف بشأن صادرات النفط الفنزويلية

من  ،بدعم  ،االأربببعبباء  االأوروبببيببة  االأ�شهم  �شعدت    
االأولية  ال�شلع  بقطاعي  املرتبطة  االأ�شهم  مكا�شب 
�شاد  احلبببذر  اأن  مببن  الببرغببم  على  والتكنولوجيا 
االإيطايل  الدين  ب�شاأن  خماوف  ظل  يف  املعاملت 
 600 والتجارة العاملية. و ارتفع املوؤ�رض �شتوك�ض 
داك�ض  املوؤ�رض  ارتفع  بينما  باملئة،   0.1 االأوروبي 
املوؤ�رض فاينن�شال تاميز  0.2 باملئة وزاد  االأملاين 
امل�شتثمرين  تركيز  وحتول  باملئة.   0.3 الريطاين 
الر�شوم اجلمركية وال�شيا�شات  من املخاوف ب�شاأن 
العاملي يف  النمو  الذي يقدمه  الدعم  اإىل  االإيطالية 

املرتبطة  القطاعات  اأ�شهم  دفع  ما  وهو  االأ�شهم، 
بالدورة االقت�شادية لل�شعود. ودعمت اأ�شهم املوارد 
اأ�شعار  ارتفاع  ظل  يف  ال�شوق  والطاقة  االأ�شا�شية 
النفط واملكا�شب التي حققها النحا�ض اأي�شا. وظلت 
اأ�شهم التكنولوجيا قريبة من اأعلى م�شتوى يف 17 
عاما، والذي �شجلته يف اجلل�شة ال�شابقة لتن�شم اإىل 
موجة �شعود عاملية �شهدت اإغلق املوؤ�رض نا�شداك 
االأ�شهم  وانخف�شت  قيا�شي.  م�شتوى  عند  االأمريكي 
خطط  من  خمبباوف  بفعل  باملئة   0.2 االإيطالية 
االإنفاق الكبرية للحكومة االئتلفية اجلديدة، والتي 
عادت للظهور جمددا يوم الثلثاء مع تعهد رئي�ض 
جببذري.  بتغيري  كونتي  جوزيبي  اجلديد  البببوزراء 

حققتها  التي  املكا�شب  عن  البنوك  اأ�شهم  وتخلت 
طفيفا.  انخفا�شا  لت�شجل  املبكرة  املعاملت  يف 
املا�شي  االأ�شبوع  يف  ل�شغوط  القطاع  وتعر�ض 
يف الوقت الذي كانت اإيطاليا تواجه فيه �شعوبات 

اأمام ت�شكيل حكومة جديدة.
هوى  حيث  تراجعا  االأكببر  اآر.بي.�شي  �شهم  وكان 
يف  الببرائببدة  ال�رضكة  قالت  بعدما  باملئة   10.3
جمال التغليف اإنها ت�شعى لبيع اأ�شول. ويف قطاع 
بعد  كابا  �شمورفيت  �شهم  تعافى  اأي�شا  التغليف 
خ�شائره االربعاء ، وارتفع 2.4 باملئة بعدما اأكدت 
�رضكة انرنا�شونال بير اأنها لن تقدم عر�شا ل�رضاء 

ال�رضكة االأيرلندية.

 �شعد اليورو اإىل اأعلى م�شتوى يف ع�رضة اأيام ، االأربعاء، بعد 
اأن قال م�شوؤولون يف البنك املركزي االأوروبي اإن من املرجح 
واإن   2018 نهاية  بحلول  ال�شندات  ل�رضاء  برنامج  اإنهاء 

الت�شخم يعاود االرتفاع اإىل امل�شتوى امل�شتهدف من البنك.
املركزي  البنك  لببدى  االقت�شادين  كبري  بببرات  بير  وقببال 
كان  اإذا  ما  القادم  االأ�شبوع  �شيناق�ض  البنك  اإن   ، االأوروبببي 
�شيقل�ض م�شرياته من ال�شندات تدريجيا حن يعقد اجتماعه 
االأملاين  املركزي  البنك  رئي�ض  واكد   النقدية.  ال�شيا�شة  ب�شاأن 
ين�ض فيدمان اإن توقعات ال�شوق باإنهاء �رضاء ال�شندات بحلول 
تعليقات  ودفببعببت  مرجحا.  اأمبببرا  تبدو   2018 عببام  نهاية 
 0.4 للرتفاع  املوحدة  العملة  االأوروبببي  املركزي  م�شوؤويل 
باملئة اإىل اأعلى م�شتوى يف ع�رضة اأيام عند 1.17580 دوالر. 
وارتفع اليورو نحو 0.8 باملئة منذ بداية االأ�شبوع وربح نحو 
اأ�شهر  ع�رضة  يف  م�شتوى  اأدنى  بلغ  اأن  منذ  اأمريكين  �شنتن 
عند 1.1510 دوالر يف 29 اأيار. وارتفع اجلنيه اال�شرليني 
م�شح  بف�شل  الثلثاء  يوم  �شعد  اأن  بعد  دوالر   1.3401 اإىل 
لقطاع اخلدمات الريطاين اأظهر نتائج قوية، ليوا�شل تعافيه 
والذي  1.3205 دوالر  اأ�شهر عند  �شتة  م�شتوى يف  اأدنى  من 
فاقت  اأن  بعد  اال�ببشببرايل  الببدوالر  وزاد  اأيببار.   29 يف  �شجله 
بيانات الناجت املحلي االإجمايل للبلد توقعات ال�شوق ليقرب 
الكندي  الدوالر  وتعر�ض  اأ�شابيع.  �شتة  يف  م�شتوى  اأعلى  من 
امل�شت�شار  قال  اأن  بعد  جديد  من  ل�شغوط  املك�شيكي  والبيزو 
دونالد  الرئي�ض  اإن  كودلو  الري  االأبي�ض  للبيت  االقت�شادي 
واملك�شيك.  كندا  مع  منف�شلة  حمادثات  اإجراء  يدر�ض  ترامب 
من  �شتن�شحب  املتحدة  الواليات  باأن  التكهنات  ذلك  واأذكببى 

وانخف�ض  )نافتا(.  ال�شمالية  الأمريكا  احلرة  التجارة  اتفاقية 
الدوالر الكندي الأدنى م�شتوى يف �شهرين ون�شف ال�شهر عند 
1.3068 دوالر كندي مقابل الدوالر االأمريكي ، بيد اأنه ارتفع 
يف اآ�شيا ،االأربعاء بعد اأن ذكرت و�شائل اإعلم اأن وزير اخلزانة 
االأمريكي �شتيفن منوت�شن حث الرئي�ض ترامب على اإعفاء كندا 

من الر�شوم.
وتراجع الريال الرازيلي 1.8 باملئة اإىل 3.81 ريال للدوالر 
بعد اأن اأظهر ا�شتطلع تزايد حالة اال�شتقطاب قبل االنتخابات 

الرئا�شية املقرر عقدها يف ت�رضين االأول.

 �شعدت العقود االآجلة خلام برنت باأكر من واحد 
باملئة ، االأربعاء بعدما قالت م�شادر مطلعة اإن 
�شادراتها  بع�ض  وقف  احتمال  اأثارت  فنزويل 
ظل  يف  حمببدودة  كانت  املكا�شب  لكن  النفطية، 
من  طلبت  االأمريكية  احلكومة  اإن  قالت  تقارير 
اأوبك  يف  االآخرين  املنتجن  وبع�ض  ال�شعودية 

زيادة االإنتاج.
يف  فببنببزويببل  مببن  االإنببتبباج  انخفا�ض  و�ببشبباهببم 
مزيج  العاملي  القيا�ض  خام  ل�شعر  �شعود  موجة 
برنت اإىل نحو 80 دوالرا للرميل. وقالت ثلثة 
احلكومية  النفط  �رضكة  اإن  لببرويببرز  م�شادر 
القوة  حالة  اإعببلن  تدر�ض  بببي.دي.يف.اإ�ببض.اإيببه 
انخفا�ض  ظل  يف  ال�شادرات  لبع�ض  القاهرة 

االإنتاج يف حقولها النفطية. وارتفع خام برنت 
بعدما  للرميل  دوالر   76.16 اإىل  �شنتا   78
اأيار  من    الثامن  منذ  م�شتوى  الأدنببى  تراجع 
االآجلة  العقود  وارتفعت    . املا�شي  الثلثاء 
 33 االأمريكي  الو�شيط  تك�شا�ض  غببرب  خلببام 
�شنتا اإىل 65.85 دوالر للرميل بعدما الم�شت 
املا�شي.    الثلثاء  �شهرين   يف  م�شتوى  اأدنببى 
للبرول  امل�شدرة  البلدان  منظمة  وجتتمع 
حزيران  و23    22 يومي  ورو�شيا  )اأوببببك( 
يف  االإنتاج  زيببادة  حجم  ب�شاأن  قببرار  التخاذ 
الوقت الذي تنخف�ض فيه املخزونات العاملية 
من  باأكر  فنزويل  اإنتاج  فيه  يراجع  فيما 
على  االأمريكية  العقوبات  تهدد  كما  املتوقع. 
البلد  من  النفط  �ببشببادرات  بانخفا�ض  اإيببران 

الع�شو يف منظمة اأوبك.
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 الم�ببض املوؤ�ببرض نيكببي للأ�شببهم اليابانية اأعلى م�شببتوى يف 
اأ�شبببوعن االأربعاء مع �شعود اأ�شببهم قطاع التكنولوجيا بعد 
ارتفبباع نظريتها االأمريكيببة. واأغلق املوؤ�رض نيكي القيا�شببي 
اأن الم�ببض  22625.73 نقطببة بعببد  اإىل   0.38% مرتفعببا 
م�شببتوى 22662.82 نقطببة وهو اأعلى م�شببتوياته منذ 23 
اأيار وارتفعت اأ�شببهم �ببرضكات التكنولوجيا كيو�شببريا واألب�ض 
الكريببك ونيكببون %0.6 وواحببدا باملئببة و%1.59 علببى 
الرتيب، بعد اأن اأغلق املوؤ�رض نا�شببداك عند م�شببتوى قيا�شببي 
مرتفع للجل�شببة الثانية على التوايل. و�شجلت اأ�شهم ال�رضكات 
املاليببة اأداء دون ال�شببوق مببع اإقبال امل�شببتثمرين العاملين 
علببى �ببرضاء الديببون احلكومية االأقببل خماطرة بعببد اأن تعهد 
رئي�ض الوزراء االإيطايل اجلديد بو�شببع �شيا�شببات اقت�شادية 
قببد ت�شببخم عبببء الديببون على البببلد الثقيببل بالفعببل. هذا 
وانخف�ض �شببهم جمموعببة ميت�شوبي�شببي يو.اإف.جيه املالية 
%1.06 فيما تراجع �شهم جمموعة ميزوهو املالية 0.2%.
%0.15اإىل  نطاقببا  االأو�شببع  توبك�ببض  املوؤ�ببرض  وارتفببع 

1777.59 نقطة.

وقعت �رضكة االإت�شبباالت املتنقلة ال�شعودية "زين"، اتفاقية 
اإعادة جدولة متويل مرابحة م�شرك قائم لب 5 �شنوات بقيمة 
5.9 مليببارات ريال، جمددة يف 2013، وم�شببتحق �شببداده 
خلل هببذا العام، وتت�شببمن هذه االتفاقية ت�شببهيلت لراأ�ض 
املببال العامببل بقيمببة 647 مليببون ريال ملببدة عامن، مما 
�شيوفر �شيولة اإ�شافية لتمويل خطط منو اأعمال ال�رضكة التي 

تركز على جماالت اخلدمات الرقمية.

ارتفعببت اأ�شببعار الذهببب ، االأربعاء بدعم مببن تراجع الدوالر 
وانخفا�ض عوائد �شببندات اخلزانة، لكن توقعات رفع اأ�شببعار 

الفائدة االأمريكية االأ�شبوع املقبل حدت من املكا�شب.
اإىل  باملئببة   0.3 الفوريببة  املعامببلت  يف  الذهببب  وزاد 
1298.98 دوالر للأوقيببة )االأون�شببة(. وارتفع الذهب يف 
العقببود االأمريكيببة االآجلة ت�شببليم اأغ�شببط�ض اآب 0.1 باملئة 
تببو، مديببر  مببارك  وقببال  للأوقيببة.  1303.10 دوالر  اإىل 
االأبحبباث لدى جمموعة وينج فببوجن املالية يف هوجن كوجن 
”التوتببرات اجليو�شيا�شببية تقببدم دعمببا حمدودا )فح�شببب( 
الأ�شببعار الذهب... تعايف االقت�شبباد االأمريكي قد يدفع البنك 
املركببزي لرفببع اأ�شببعار الفائدة جمببددا هذا العببام، ومن ثم 
فاإن الزخم ال�شببعودي للذهب لي�ض قويا“. وت�شببارع ن�شبباط 
قطاع اخلدمببات االأمريكي يف مايو اأيار، مبا ي�شببري اإىل منو 
اقت�شببادي قوي يف الربببع الثاين من العببام ويعزز مررات 

رفع اأ�شعار الفائدة االأمريكية يف االأ�شبوع املقبل.
وقببد يت�رضر الطلب علببى الذهب جببراء رفع اأ�شببعار الفائدة 

كونه من االأ�شول التي ال تدر اأي عوائد.


