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 مختصون : القروض االلمانية تدعم جهود اعادة اعمار المناطق المحررة 

الوطني  االقت�صادي  ال�صان  يف  خببراء  ابببدى 
اىل  املمنوحة  االملانية  بالقرو�ض  اهتماما 
تلك  ان  اىل  ا�ببصبباروا   فميا   ، العراقية  احلكومة 
القرو�ض قد تفتح الباب اىل تقليل ن�صب البطالة،  
اعمار  اإعادة  العراقية يف  وتدعم جهود احلكومة 

املناطق املحررة. 
ان  الفكيكي  علي  االقببتبب�ببصببادي  اخلبببببر  وقبببال 
يف  ي�صهم  دولية  قرو�ض  على  العراق  "ح�صول 
جانب  اىل  احلببايل  الببعببام   مببوازنببة  عجز  تغطية 

ارتفاع ا�صعار النفط". 
ان  »اجلورنال«،  لب  حديث  يف  الفكيكي  وا�صاف 
مليار    2.9 مايقرب  بلغت   االملانية  "القرو�ض 
جزء  ل�صد  املوازنة  نفقات  بتكملة  ت�صهم  دوالر 
موؤكدا  ديببنببار،  ترليون   21 البالغ   العجز  من 
�صي�صهم  باالرتفاع  النفط  ا�صعار  ا�صتمرار  ان  
الدولة  مببوازنببة  يف  العجز  بانتهاء  اي�صا  ذلببك 
وخروجها من االزمة املالية، الفتا اىل ان العراق  
دوالر  مليار    2.85 بقيمة  قرو�ض  على  ح�صل 
الدولية  البنوك  من  دينار  تريليون    3.47 منها 
واملحافظات  الببوزارات  م�صببببببباريع  الإ�صتكمال 

�صبببببمن موازنة  2018 "
التنمية  بنك   " اأن  االقت�صادي  اخلبر  تابع  و 
قر�صا  �صابق  وقببت  يف  للعراق   قببدم  االأملببباين  
العمار  خم�ص�صة  دوالر  مليون    152 بقيمة 
اىل  باال�صافة  االإرهبباب  من  املحررة  املناطق 
قر�ض اإيطايل بقيمة 78  مليون دوالر خم�ص�ض 
والببزراعببة  املائية  املبببوارد  وزارات  مل�صاريع 
والتجارة، ، فيما بلغت قيمة قر�ض البنك الدويل  
251 مليون دوالر موجهة الإ�صتكمال م�رشوعات 

وزارات خمتلفة يف بغداد واإقليم كرد�صتان" . 
ولفت  الفكيكي اىل ان "احلكومة اتفقت مع الدول 
ن�صب  حتديد  على  اخلارجية  للقرو�ض  املقدمة 
اأن  – 3باملئة(، م�صرا اىل   فوائد ترتاوح بني 1 
)قيمة الت�صديد �صنويًا من جميع القرو�ض القدمية 
واجلديدة ترتاوح بني 7  اإىل 8  تريليونات دينار 

نحو 5.87 – 6.71  مليار دوالر �صنويًا ". 
وبدوره قال اخلبر يف ال�صاأن االقت�صادي حممد 
لتنفيذ  حاليًا  متاح  "الوقت  ان  يحيى  زكريا 
الفتا   ، االملانية  القرو�ض  تلك  ب�صبب  امل�صاريع 
اىل  �رشورة م�صاهمة القطاع اخلا�ض يف دعمه 
وتنفيذ براجمه، خ�صو�صًا بالن�صبة اإىل امل�صارف 

وال�رشكات االأخرى املعنية بامل�رشوع".
 واأكد  يحيى يف حديث لب »اجلورنال«، اأن "فر�ض 
�صتتوافر  التي  القرو�ض  ب�صبب  تبببزداد  العمل  
تلك  و�بببرشف  تفعيل   لبببدى  كببثببرة  لببقببطبباعببات 
والتي  االملبباين،  اجلانب  من  املمنوحة  القرو�ض 
املحررة  املناطق  اعمار  العادة  توجه  ان  يجب 
وبالتايل ت�صغيل اعداد هائلة من االيادي العاطلة 
املعنية  الدول  "ح�صابات  ان  وتابع  العمل".   عن 

املانيا  وباالخ�ض  العراق  يف  االإعمار  مب�صاريع 
الت�صغيل  يف  ح�صتها  ل�صمان  دقيقة  »�صتكون 
دمرها  التي  املناطق  يف  االإعمار  حركة  وبببدء 
عرو�صها  تقدمي  على  �صتعمل  كما  االإرهبببباب، 
كي  وال�صناعية،  االإن�صائية  ب�رشكاتها  اخلا�صة 
اجلديدة،  امل�صاريع  وت�صغيل  العمل  مرحلة  تبداأ 

خ�صو�صًا جلهة االإ�رشاف على دفع املبالغ". 
و يذكر ان احلكومة العراقية  وقعت اتفاقيتني مع 
احلكومة االملانية الن�صاء م�صاريع خدمية �صمن 

القر�ض االملاين يف املناطق املحررة.
انه  الوزراء   ملجل�ض  العامة  للأمانة  بيان  وذكر 
التوجيهية  للجنة  اجتماعا  �صبقه  "التوقيع 
ملجل�ض  العام  االأمني  تراأ�صه  العراقية،  االأملانية 
�صويل  االأملبباين  وال�صفر  العلق  مهدي  الببوزراء 
نان، بح�صور وفد املاين، ورئي�ض �صندوق اعمار 
املفتي  وطببورهببان  الهيتي،  م�صطفى  الببعببراق، 
املحافظات،  بني  للتن�صيق  العليا  الهيئة  �صكرتر 
بحثوا فيه اأبرز بنود االتفاقيتني، وامل�صاريع التي 
ت�رشيع  بهدف  التوقيع،  بعد  بها  ال�رشوع  ميكن 

عودة النازحني اىل مناطق �صكناهم".
واأ�صار اىل ان "االتفاقيتني تاأتيان �صمن م�رشوع 
احلكومة  جببهببود  لببدعببم  االأملبببباين  التنمية  بنك 
املحررة،  املناطق  اعمار  اإعبببادة  يف  العراقية 

يورو  مليون   135 تخ�صي�ض  على  تن�صان  اذ 
واجل�صور  الطرق  تاأهيل  يف  العاجلة  للم�صاريع 
تاأهيل  يف  واأي�صا  املببباء،  وحمببطببات  و�صبكات 
واالنبار  نينوى  مبحافظات  الكهرباء  �صبكات 
و�صلح الدين، ابرزها اإعادة اعمار ج�رش املثنى 
خا�ض  م�صت�صفى  وان�صاء  املو�صل،  اي�رش  يف 
تنظيم  على  احلرب  جراء  واملعاقني  بامل�صابني 
داع�ض االإرهابي يف العا�صمة بغداد، وم�صت�صفيني 
اأخريني يف املناطق املحررة، ب�صمنها م�صت�صفى 

حديثة املتطور".
"املرحلة  ان  البيان،  بح�صب  املجتمعون  واأكببد 
الثانية من القر�ض االأملاين �صركز على تخ�صي�ض 
140 مليون يورو الإ�صافة حمطات طاقة جديدة 
ل�صالح وزارة الكهرباء، بهدف حت�صني م�صتويات 
الطاقة". ويف وقت �صابق ، اعلنت وزارة التخطيط، 
مليون   500 البالغ  االأملبباين  القر�ض  ادراج  عن 
يورو �صمن قانون املوازنة املالية لعام 2017، 
املبباين على  وفببد  االتببفبباق مع  اىل  ا�ببصببارت  فيما 
لدرا�صة  امل�صت�صارين  من  م�صرتك  فريق  ت�صكيل 

قائمة امل�صاريع التي ميولها القر�ض.
"وزير التخطيط  اإن  الوزارة يف بيان  لها  وقالت 
�صلمان اجلميلي التقى يف مكتبه مبقر الوزارة مع 
وفد ميثل البنك االملاين للتنمية برئا�صة م�صوؤول 

جوناز  البنك  يف  االو�ببصببط  البب�ببرشق  اعببمببار  ملف 
االو�صط  ال�رشق  اعمار  ملف  م�صوؤول  ويلزاهولز 

التابع للبنك االملاين".
ح�رشه  البببذي  "اللقاء  اأن  الببببوزارة،  وا�ببصببافببت 
والفني  االداري  لل�صاأنني  التخطيط  وزارة  وكيل 
ببغداد  االملببانببيببة  ال�صفارة  ببباإعببمببال  والببقببائببم 
االليات  ومناق�صة  بحث  جرى  �صناكنرج،  اوليفر 
ادراج  يف  الطرفان  يعتمدها  التي  واملعاير 
التحتية  البنى  وتاأهيل  االعمار  م�صاريع  وتنفيذ 
القر�ض  من  �صتمول  والتي  املحررة  املناطق  يف 
مليون   500 والبالغ  للعراق  املمنوح  االملبباين 
ت�صكيل  على  اتفقا  "الطرفني  ان  مبينا  يورو"، 
قائمة  لدرا�صة  امل�صت�صارين  من  م�صرتك  فريق 

امل�صاريع التي ميولها القر�ض".
اجلميلي  �صلمان  "الوزير  ان  البببوزارة،  وتابعت 
االملانية  احلببكببومببة  ملببوقببف  �صكره  عببن  اعبببرب 
الداعم للعراق يف حماربة االرهاب واإعادة اعمار 
املناطق املحررة من خلل القر�ض املي�رش البالغ 
مت  قد  "القر�ض  ان  مبينا  يورو"،  مليون   500
لكي  ل�صنة 2017  العامة  املوازنة  ادراجه �صمن 
على  ا�صتثماره  و�صيتم  القانونية  ال�صفة  يكت�صب 
عدة م�صاريع على مدى اكرث من �صنة ح�صب طبيعة 

امل�صاريع التي ميولها".

وا�صارت الوزارة اىل ان "هذا القر�ض ميثل اهمية 
لدعم االعمار يف ظل االزمة املالية التي يواجهها 
النفط  ا�صعار  انخفا�ض  ا�صتمرار  ب�صبب  العراق 
الذي �صبب عجزا يف املوازنة ال�صيما يف اجلانب 

اال�صتثماري".
االملبباين  البنك  "ممثل  ان  اىل  البببوزارة  ولفتت 
دعم  يف  اال�صتمرار  بببلده  ا�صتعداد  اكد  للتنمية 
فيما  وخ�صو�صا  املببجبباالت  جميع  يف  الببعببراق 
من  املببحببررة  املناطق  اعببمببار  ببباإعببادة  يتعلق 
بامل�صاريع  اخلا�صة  االولويات  �صَلم  خلل و�صع 
و�صعتها  التي  بب"املعاير  م�صيدا  اال�صتثمارية"، 
وزارة التخطيط يف توزيع امل�صاريع والتي تراعي 

من خللها اجلوانب االجتماعية والبيئية".
وبينت الوزارة، اأن "املانيا �صيكون لها دورا مهما 
يف عملية االعمار ملرحلة مابعد التحرير وتقدمي 
امل�صاعدات اللزمة لتطوير التنمية امل�صتدامة يف 
العراق ومتكني اقت�صاده من النهو�ض والتعايف"، 
م�صيفة ان "الهدف من هذه الزيارة واللقاء بكبار 
االعمار  مبلف  املعنيني  العراقيني  امل�صوؤولني 
لبلدينا  العمل  طريقتي  بني  مقارنة  الجببراء  هو 
واختيار احللول والطريقة االن�صب لل�صتفادة من 
 500 مببلغ  للعراق  املانيا  منحته  الذي  القر�ض 

مليون يورو".

بغداد – فادية حكمت 

تتعاقد مع "شركات وطنية" 
لتعزيز مفردات البطاقة التموينية

يعلن حصيلة قروضه الممنوحة 
خالل ايار الماضي

مليار دينار العمار المحافظات 
المحررة

285 باحثًا عن العمل بالقروض 
الميسرة في واسط

بغداد – اجلورنال : اأعلنت وزارة التجارة، االأحد، عن تعاقدها مع "�رشكات وطنية" 
فيما  والزيت،  ال�صكر  مادتي  من  اأ�صهر  لثلثة  التموينية  احل�صة  مفردات  لتعزيز 

تعاقدت مع ال�رشكة العراقية الفيتنامية ل�رشاء 60 الف طن من الرز الفيتنامي.
وقالت الوزارة يف بيان اإن "التعاقد مع �رشكة االحتاد العراقية لتجهيز 200 األف 
طن من ال�صكر و90 األف طن من مادة زيت الطعام ل�صد متطلبات احل�صة التموينية 
للأ�صهر الثلثة املقبلة من تلك املادتني ين�صجم مع توجيهات احلكومة املركزية 
لدعم املنتج الوطني عر االعتماد على ال�رشكات الوطنية بتجهيز هذه املادتني 
املنتج  لتامينها من  �صنوات  الثلث  يقارب  ال�صياق مبا  بهذا  الوزارة  تعمل  حيث 

الوطني ح�رشا".

املنجزة  قرو�صه  ح�صيلة  االحد،  الرافدين،  م�رشف  اعلن   : اجلورنال   – بغداد 
خلل �صهر اأيار املا�صي، الفتًا اىل تخطيها حاجز االألف قر�ض.

وقال املكتب االعلمي للم�رشف، يف بيان اإن "القرو�ض متثلت بقرو�ض البناء 
الذي ُحدد بخم�صني مليون دينار يف قطعة ار�ض التقل م�صاحتها عن 50 مرت 
امل�صاريع  "قرو�ض  ان  مبينًا  معاملة"،   )254( املنح  معاملت  عدد  بلغ  وقد 

ال�صغرة البالغة 15 مليون دينار بلغت )410( معاملة".
وا�صار البيان اىل انه "عدد القرو�ض املتعلقة ب�رشاء �صقق جممع ب�صماية ال�صكني 
التمويل  قرو�ض  معاملت  و�صلت  كما  قر�ض،  معاملة   )180( اىل  و�صلت 

والبحوث العلمية اىل )42( معاملة".

موافقتها على  االحد،  الوزراء،  العامة ملجل�ض  االمانة  اأعلنت   : – اجلورنال  بغداد 
من  دينار  مليار   420 مناقلة  اجراء  ب�صاأن  االقت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  تو�صيات 
املحافظات  يف  التحتية  البنى  اعمار  اإعادة  الأغرا�ض  واملهجرين  الهجرة  وزارة 
املحررة. وقالت االمانة يف بيان اإن "القرار ن�ض على �رشورة ان ت�صهم املناقلة 
وفقا الولويات  امل�صمولة  للمحافظات  التحتية  البنى  واإعادة  اال�صتقرار  اإعادة  يف 
ت�صمن اإجنازها وتغطي حمتوى ما جاء يف املادة 43 من قانون املوازنة العامة 
اللجنة  على  اقرتحت  التخطيط  "وزارة  ان  وا�صاف   ."2018 ل�صنة  االحتبباديببة 
االقت�صادية اجراء مناقلة املبلغ 420 مليار دينار من تخ�صي�صات وزارة الهجرة 

واملهجرين، وادراج امل�صاريع التي تقرتحها املحافظات،

بغداد – اجلورنال : اأعلنت مديرية العمل وال�صوؤون االجتماعية يف وا�صط، االحد، 
لهذه  الوزارة  منحتها  التي  املي�رشة  بالقرو�ض  العمل  عن  باحثا   285 �صمول 
ال�رشيحة. وقال مدير الدائرة املهند�ض حممد حممود عا�صور، اإن "دائرة الت�صغيل 
والقرو�ض يف ق�صم عمل وا�صط، اطلقت دفعة جديدة برقم 24 ل�صمول 285 باحثا 
ان  موؤكدا  للدخل"،  املدرة  ال�صغرة  للم�صاريع  املي�رشة  بالقرو�ض  العمل  عن 
ما  اعمارهم  ترتاوح  الذين  من  العمل  عن  العاطلون  هم  بالقرو�ض  "امل�صمولني 
بني 18 – 45 عاما"، م�صددا على ان "يدير املقرت�ض م�رشوعه بنف�صه وال يحق 
"عددا كبرا من امل�صتفيدين من الدفعات  اإن  له ت�صلم اكرث من قر�ض". وا�صاف 

ال�صابقة قد اعادوا املبالغ امل�صتلمة كاملة ب�صورة طوعية،

420التجارة شمولالرافدين

بيانات

مؤسسة الحبوب السورية تشتري قمحا بسعر المكسيك : نهدف الى إنهاء استيراد الوقود من الخارج خالل ثالث سنوات
195 دوالرا للطن 

تحذيرات  من حرب التجارية الشاملة بين واشنطن وبكين    

مانويل  اأندري�ض  املنتخب  املك�صيكي  الرئي�ض  قال 
اإنهاء  اإىل  �صي�صعى  اإنببه  االحببد،   اأوببببرادور،  لوبيز 
تاأتي  والتي  الوقود  من  ال�صخمة  بببلده  واردات 
كلها تقريبا من الواليات املتحدة خلل اأول ثلث 
�صنوات من رئا�صته يف نف�ض الوقت الذي يعزز فيه 

عمليات تكرير النفط يف الداخل.

الذي حقق فوزا �صاحقا يف  اأوبببرادور  وقال لوبيز 
قبل  املك�صيك  يف  جرت  التي  الرئا�صة  انتخابات 
حكومته  اأع�صاء  مع  خا�صة  اجتماعات  ح�صوره 
انتاج  لزيادة  اأولوية  اأي�صا  �صيعطي  اإنه  املقبلة 
مدى  على  كبر  ب�صكل  تراجع  والذي  حمليا  النفط 
�رشاء  عن  نتوقف  اأن  هو  واأ�صاف"الهدف  �صنوات. 
البنزين من اخلارج بحلول منت�صف فرتة رئا�صتي 
التي ت�صتمر �صت �صنوات" مكررا بذلك موقفا اأعلنه 

خلل حملته االنتخابية.
النفطي  ن�صاطنا  فوري  ب�صكل  "�صننع�ض  واأ�صار    
لدينا  يكون  حتي  االآبار  وحفر  التنقيب  وعمليات 

نفط خام".
واأكد لوبيز اأوبرادور اأي�صا ال�صبت هدفه ببناء �صواء 
متو�صطتي  م�صفاتني  اأو  كبرة  نفطية  م�صفاة 
احلجم خلل فرتة رئا�صته التي تبداأ يف اأول كانون 

االأول.  

العامة  ال�صورية  املوؤ�ص�صة  اإن  االأحببد،  حكومي،  م�صدر  قال 
القمح  من  طن  األف   200 ا�صرتت  احلبوب  وت�صنيع  لتجارة 

اللني يف مناق�صة عاملية.
وكان نائب حاكم �صيفا�صتوبول، فلدمير بازاروف، قال يف 
الإن�صاء  تخططان  وطرطو�ض،  �صيفا�صتوبول  اإن  �صابق،  وقت 
االجتماعي  االتفاق  اإطار  دائم بني موانئهما يف  ات�صال  خط 
،  واأنهم  29 متوز  االقت�صادي، والذي من املقرر توقيعه يف 

�صيبداأون بتوريد احلبوب اإىل اجلمهورية العربية ال�صورية.
واأعلنت �صلطات مدينة �صيفا�صتوبول، يوم 4 متوز، عن ت�صليم 
اأول �صحنة حبوب من القرم، تزن 3.8 األف طن، مت نقلها بحرا 

من مدينة �صيفا�صتوبول اإىل امليناء ال�صوري. 
يف  الغربي،  اهلل  عبد  ال�صوري،  الداخلية،  التجارة  وزير  واأعلن 
وقت �صابق،  اأن بلده اأبرمت اتفاقا ل�رشاء 3 مليني طن من 

القمح الرو�صي على مدى ثلث �صنوات.
يف  رو�صيا..  مع  متابعتها  تتم  عقود  "هناك  الغربي:  وقببال 
تاأمني  ونحاول  �صنوات  لثلث  عقدا  وقعنا  احلببايل،  الوقت 
الرو�صي.. االتفاق لتوريد ثلثة مليني  متويل له من اجلانب 
طن يف املجمل..نحن ن�صتورد حوايل 1.7 مليون طن يف العام 

احلايل من رو�صيا".
وي�صعب على �رشكات جتارة ال�صلع االأولية العمل مع احلكومة 
الذي  االأ�صول  وجتميد  امل�رشفية  العقوبات  ب�صبب  ال�صورية 

يفر�صه الغرب على �صوريا.
من  مليني   4 اإىل  البلد  اإنتاج  و�صل  ال�صورية،  االأزمة  وقبل 

القمح �صنويا، كانت دم�صق ت�صدر منها نحو 1.5 مليون طن.
ويف العام املا�صي، اأدى العنف ونق�ض االأمطار اإىل انخفا�ض 

1.3 مليون طن، وهو  اإىل  اإجمايل حجم املح�صول يف البلد 
اأدنى م�صتوى يف 27 عاما بح�صب تقديرات االأمم املتحدة.

وبح�صب الغربي، جمعت دم�صق من املزارعني زهاء 350 األف 
طن من القمح حتى االآن، بينما ي�صل اال�صتهلك يف املناطق 

التي ت�صيطر عليها الدولة نحو مليوين طن من القمح �صنويا.
ال�صوري وا�صتعادته ملناطق زراعة  وت�صهم انت�صارات اجلي�ض 
اإىل  والعودة  املح�صول  زيادة  يف  الزور  ودير  كالرقة  القمح 

االكتفاء الذاتي. 

وكالة  يف  االقت�صاديني  اخلبببراء  كبرة  اأعلنت 
تاتيانا  بورز"  اآنببد  "�صتاندرد  الدولية  الت�صنيف 
لي�صينكو، اأن ت�صاعد احلرب التجارية بني الواليات 
املتحدة وال�صني حمفوف مبخاطر جدية لل�صتثمار 
عر�صة.  اأقل  رو�صيا  ذلك  مع  االقت�صادي،  والنمو 
وقالت لي�صينكو، " تخطط الواليات املتحدة لفر�ض 
ر�صوم اإ�صافية، والتي توؤثر على ا�صتراد �صلع بقيمة 
الواردات  للر�صوم  مليار دوالر. وهكذا، تخ�صع   16
من ال�صني بقيمة 50 مليار دوالر. ورد ال�صني- 25 
باملئة على واردات الواليات املتحدة من املنتجات 

الزراعية وال�صيارات واملاأكوالت البحرية".
يكون  لن  االقت�صادية،  اخلبرة  نظر  وجهة  من 
لهذه اجلولة من الر�صوم اجلمركية تاأثر كبر على 
االقت�صاد االأمريكي وال�صيني، وكذلك على التجارة 
ت�صعيد  زيادة  ذلك، هناك خطر من  ومع  العاملية. 
فر�ض  تناق�ض  املتحدة  الواليات  التجارية:  احلرب 

ال�صني  من  ال�صلع  ا�صتراد  على  باملئة   10 ر�صوم 
بقيمة 200 مليار دوالر.

ال�صاملة  التجارية  "اأن احلرب  لي�صينكو: من  وحتذر 
يف  اال�صتقرار  زعزعة  كبرة:  مبخاطر  م�صحوبة 
والثقة  اال�صتهلكية  الثقة  زعزعة  االإنتاج،  �صل�صل 
باالأعمال التجارية، ما ميكن اأن يكون له يف نهاية 
املطاف تاأثر �صلبي جوهري على اال�صتثمار والنمو 

االقت�صادي".
ببباالإجببراءات  رو�صيا  "تاأثرت  لي�صينكو:  واأ�صافت 
]فر�ض  املتحدة  الببواليببات  جانب  من  احلمائية، 
التاأثر  جمددا،  وال�صلب[.  االألومنيوم  على  ر�صوم 
ذلببك،  على  وعبببلوة  منخف�ض.  للر�صوم  املبا�رش 
رو�صيا، كغرها من االأ�صواق النا�صئة، قد تاأثرت برد 
فعل امل�صتثمرين االأجانب، الذين يرّدون على زيادة 
االأ�صول  اأكرث  من  االأمببوال  روؤو�ببض  ب�صحب  ال�صكوك 

اخلطرة".
ووفقا لوكالة "�صتاندرد اآند بورز"، مع ذلك، مقارنة 
اأقل  رو�صيا  فبباإن  االأخبببرى،  النا�صئة  االأ�ببصببواق  مع 

عر�صة للمخاطر املرتبطة بحرب جتارية �صاملة.
�صل�صل  يف  رو�صيا  "اندماج  اخلبببببرة:  وخل�صت 
االإنتاج الدولية حمدود نوعا ما. اأما بالن�صبة لردة 
اأقل  هو  الرو�صي  االقت�صاد  املالية-  االأ�صواق  فعل 
اعتمادا على تدفقات راأ�ض املال االأجنبي، هذا الأن 
مليزان  اجلبباري  احل�صاب  يف  فائ�صا  متلك  رو�صيا 

املدفوعات و ميزان خارجي قوي".
وجدير بالذكر اأن زيادة الر�صوم اجلمركية املتبادلة 
التنفيذ  الواليات املتحدة وال�صني دخلت حيز  بني 
قد  املتحدة  الواليات  وكانت  اجلاري.  يوليو   6 يف 
15 حزيران/يونيو املا�صي، عن فر�ض  اأعلنت يف 
ر�صوم ا�صتراد بن�صبة 25 باملئة على الواردات من 

ال�صني، تقدر بب50 مليار دوالر �صنويًا.
وردت ال�صني باإعلنها فر�ض ر�صم ا�صتراد بن�صبة 
الببواليببات  مببن  م�صتوردة  �صلع  على  باملئة   25
املتحدة تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دوالر اعتبارا 
باالأ�صماء  6 يوليو اجلاري، و�صيتم ن�رش قائمة  من 

املتبقية لبقية ال�صلع الحقا.
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انخف�صببت اأرباح �رشكببة املراعي ال�صعوديببة خلل الربع 
الثبباين من العام احلببايل 2018 بنحو %2 علببى اأ�صا�ض 

�صنوي لت�صل اإىل ما يقارب 661 مليون ريال.
فيما ارتفعت اأرباح ال�رشكة خلل الن�صف االأول من العام 
ذاتببه ب�صكل طفيببف وبن�صبة %0.24 لت�صجببل ما يقارب 

املليار ريال.

�صعببدت اأ�صهم �صبكة التوا�صل االجتماعي" في�صبوك" 
بن�صبببة 2.4 يف املئببة، و�صمببح ذلببك ملوؤ�ص�صها مارك 
زوكربرج باالرتقاء على �صلم الرثاء واحتلل املركز 

الثالث بني اأثرياء العامل.
وانتقببل مببارك زوكربببرج يف القائمة التببي اأعدتها 
وكالببة بلومببرغ اإىل املركببز الثالببث، متقدمببا علببى 
امل�صتثمر االأمريكببي وارن بافيت، حيث �صارت ثروة 

مارك زوكربرج تقدر بب 81.6 مليار دوالر.
ويت�صببدر قائمببة االأثرياء بببل منببازع، رئي�ض �رشكة 
"اأمببازون" جيفري بيزو�ببض برثوة تبلغ 142 مليار 
دوالر، فيما ي�صغل املركببز الثاين بيل غيت�ض �صاحب 

وموؤ�ص�ض مايكرو�صوفت.

حقببق �صنببدوق التقاعببد احلكومببي الياببباين اأرباحا 
قيا�صية خلل ال�صنة املالية املا�صية، على الرغم من 
خ�صارتببه 50 مليار دوالر يف الربع االأخر من ال�صنة 

املا�صية.
 وبلغت اأرباح ال�صندوق يف ال�صنة املالية التي انتهت 
31 مار�ض املا�صي 6.9 باملئة اأو91  مليار دوالر 
)10.1 تريليون ين ياباين(، لي�صل حجمه االإجمايل 
اإىل 1.42 تريليببون دوالر )156.4 تريليببون يببن(، 

ح�صب بيان ال�صندوق .
وحقببق ال�صنببدوق اأف�صببل نتائببج له خببلل ال�صنوات 
الثلث االأخرة، على الرغم من اأنه خ�رش 49.7 مليار 
دوالر )5.5 تريليببون ين( يف الربع االأخر من ال�صنة 
املالية، اأي يف الفرتة من يناير اإىل مار�ض املا�صي.

وكانببت اال�صتثمببارات يف ال�صببوق املاليببة املحليببة 
االأكببرث ربحية بالن�صبببة لل�صندوق، حيببث جلبت 50 
مليار دوالر )5.5 تريليون ين(. اأما اال�صتثمارات يف 
االأ�صهببم يف اخلارج، فبلغت 31.8 مليار دوالر )3.5 

تريليون ين(.
ويف الربببع االأخر من ال�صنببة املالية تراجعت اأ�صول 
ال�صندوق يف اخلارج بن�صبة 6.35 باملئة، واالأ�صول 

املحلية بن�صبة 4.72 باملئة. 


