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دفع مستحقات البصرة من البترودوالر خطوة اولى على سلم دفع الديون الداخلية 
بغداد تخرج من االزمة المالية

وحمافظة  امل��رك��ز  حكومة  ب��ن  جت��اذب��ات  بعد 
م�ستحقات  من  الب�رصة   ديون  دفع  على  الب�رصة 
على  بال�سغط  التهديد   حد  و�سلت  ال��ب��رودوالر 
حكومة املركز التي كانت و�سط ازمة مالية وحالة 
تق�سف باال�سافة اىل دخولها يف حرب �سد داع�ش 
االره��اب��ي.  التنظيم  من  املحافظات  ال�ستعادة 
الب�رصة  امل�ساريع يف حمافظة  الكثري من  توقفت 
اخلدمية  امل�ساريع  من   %80 لن�سبة  ت�سل  والتي 
ب�سبب  املقاولن  اعمال  وتوقف  التحتية  والبنى 
املحافظة  يف  مالية  �سيولة  وج���ود  ع��دم  ع��دم 
وتراكم الديون على بغداد لقيمة ت�سل 44 ترليون 
وقال   البرودوالر.    م�ستحقات  من  عراقي  دينار 
الغاء  مقرح  اإن  ه�سام،  عمرو  االقت�سادي  اخلبري 
فقرة البرودوالر او ن�سبة ال�5% غري مدرو�سة يف 
واأ�ساف    . ال�سابقة  ال��دورة  خالل  النواب  جمل�ش 
ه�سام يف ت�رصيح ل�»اجلورنال «، اأن "فقرة البرو 
مت  وقد  ثابتة،  مازالت   2017 موازنة  يف  دوالر 
التكميلية  املوازنة  التخ�سي�سات يف  اعطاء  الغاء 
داع�ش  �سد  احلرب  ونفقات  املالية  ال�سيولة  لقلة 
اقت�ساديا  الدولة  االرهابي والتي ت�ستنزف جهود 
القانون  الب�رصة و�سمن  اأن حمافظة  اىل  م�سريا   ،
مالية  وتخ�سي�سات  م�ستحقات  لديها  والد�ستور 
من املوازنة االحتادية ومل تت�سلم اي دفعة من تلك 
اأن   االقت�سادي   اخلبري  وتابع  التخ�سي�سات"   . 
"احلكومة املركزية ملزمة مبا مت اقراره من قانون 
املحافظة  ومنح  ال�%5  ن�سبة  اعطاء  من  املوازنة 
مبينا  املالية،  وتخ�سي�ساتها  م�ستحقاتها  جميع 
عليه  الت�سويت  ومت  املفعول  �ساري  القانون  ان 
تتذرع  احلكومة  ان  اال   2017 ع��ام  ب��داي��ة  يف 
ب�سبب  امل�ستحقات  دفع  امكانيتها  عدم  بحجج 
م�ستحقات  اأن"هناك   وب��ن    ." املالية  االزم��ة 
ومنذ  الب�رصة  ملحافظة  احلكومة  بذمة  مالية 
بداية عام 2017 بلغت )14( ترليون دينار، الفتًا 
تت�سلم من م�ستحقاتها  ان املحافظة مل  اىل  النظر 
ال�10  يقرب  ما  املوازنة  تخ�سي�سات  من  املالية 
% عدا م�ستحقات البرودوالر، الفتا اىل ان "الكثري 
املالية  م�ستحقاتهم  يت�سلموا  مل  املقاولن  من 
من  الكثري  اوقف  ما  احلكومة  ذمة  يف  املراكمة 
املحافظة،  يف  واخلدمية  اال�سراتيجية  امل�ساريع 
من  يقرب  ما  عالية  اجناز  ن�سب  فيها  التي  حتى 
عبد  االقت�سادي  اخلبري  ق��ال  وب���دوره   ."  %85
ن�ش  البرودوالر  "م�رصوع  ان  امل�سهداين  الرحمن 
عمليات  فيها  التي  املحافظات  ان  و  د�ستوري 
ان  والب��د  بيئي،  تلوث  اىل  تتعر�ش  للنفط  تكرير 
�سواء  املحافظات  لهذه  خ�سو�سية  هناك  يكون 
اكان حتت م�سمى تعوي�ش اأم حتت ا�سم برودوالر 
من اجل الت�رصر الذي حلق بالبيئة اخلا�سة بهذه 

املحافظات".  واأ�ساف امل�سهداين ل�»اجلورنال «، 
لذا  التي مت و�سعها مل تكن من�سفة  "املعايري  اأن 
اجتهاد  حمط  ا�سبح  الذي  الفقر  معيار  و�سع  مت 
ت�رصرا،  اك��ر  انها  تعلن  حمافظة  فكل  وتف�سري 
هو  اخ��ر  معيار  و���س��ع  مت   2011 ع��ام  يف  ام��ا 
املحافظات ودعمها  م�ساعدة  ويعني  البرودوالر 
يكن  مل  تطبيقيا  ولكن  وبنيويا"،  ا�ستثماريا 
بامل�ستوى املطلوب ب�سبب الف�ساد املايل واالداري 
املالية  التخ�سي�سات  و�سول  دون  ح��ال  ال��ذي 
اىل  باال�سافة   ، اهدافها  لتحقيق  املحافظات  اىل 
قانون املحافظات الذي اعطى �سالحيات وا�سعة 
لبع�ش املحافظات ما ادى اىل حدوث مزايدات اذ 
ح�سلت بع�ش املحافظات على ن�سبة خم�سة بدل 
من واحد دوالر عن كل برميل يف عام 2013 اأما 

يف عام 2014 فلم ي�سادق على املوازنة يف حن 
دوالر  خم�سة  مبلغ  اعطاء  من  احلكومة  تتمكن  مل 
عن كل برميل عام 2015  ما ادى تراكم  الديون 
يف ذمة احلكومة ".  وبن امل�سهداين ان "احلكومة 
التي  املحافظات  ديون  جميع  دفع  با�ستطاعتها 
ديونا  بغداد  حتمل  والتي  ب��ال��ب��رودوالر  ت�سمل 
مراكمة من  التخ�سي�سات الد�ستورية ولعل دفع 
املحافظات  لبقية  امل  باب  الب�رصة  م�ستحقات 
باب  �سندخل  اننا  خ�سو�سا  م�ستحقاتها  ال�ستالم 
النفط  ا�سعار  ب�سبب حت�سن  املالية  االزمة  النفراج 
ا�سا�ش  على  العراقية  املوازنة  واحت�ساب  اخل��ام 
46 دوالر وبالتايل من املمكن للحكومة ان تدفع 
جميع ديونها الداخلية للمحافظات ".  وا�سار اىل 
"تهديدات الب�رصة  كانت م�رصوعة الأنها تعرب  ان 

حملية  حكومات  من  تعاين  فهي  مظلوميتها   عن 
مل تهتم مبعاناة املواطن الب�رصي واإمنا �رصقت ما 
تبقى من اأموال خم�س�سة للمحافظة،  وياأتي رف�ش 
الرغم من  البرودوالر على  اأموال  اعطاء  العبادي 
الكبرية  املالية  وامل���وارد  النفط  اأ�سعار  ارتفاع 
الب�رصة،  حمافظ  وك�سف  ذلك".   من  املتحققة 
اول دفعة من  املحافظة  ت�سلم  العيداين، عن  ا�سعد 
ان  على  احل��ايل،  للعام  ال��ب��رودوالر  م�ستحقات 
االأولويات  ح�سب  الدفعة  هذه  مبالغ  �رصف  يتم 
يف  العيداين،  وقال  احلايل.  اال�سبوع  من  اعتباراً 
مقر  يف  ا�ست�سافته  هام�ش  على  �سحفي  ت�رصيح 
�رصف  "اأولويات  اإن  بالب�رصة،  ال�سحفين  نقابة 
العاملن  م�ستحقات  بتاأمن  تتمثل  املبالغ  تلك 
املربمة  العقود  وم�ستحقات  التنظيف،  جمال  يف 

امل�ساريع  متويل  وكذلك  املحافظة،  دي��وان  مع 
للعودة  املقاولن  جميع  اب��الغ  ومت  املتوقفة، 
بعد  �سيتم  املبالغ  �رصف  ان  واأو�سح  للعمل".   
ح�سابات  ق�سم  يف  املالية  املتعلقات  "اإكمال 
اىل  م�سريا  اال�سبوع"،  هذا  املحافظة خالل  ديوان 
الدفعة  تلك  يف  ال��واردة  املركزية  "التعليمات  ان 
االم��وال  ���رصف  ح��ال  يف  ان��ه  اىل  تلفت  املالية، 
ثانية".  دفعة  اط��الق  ف�سيتم  كاماًل(  )ت�سفريها 
"يتم بعد عيد الفطر املبارك  ورجح املحافظ باأن 
املرتبة  ال�سابقة  املقاولن  م�ستحقات  ���رصف 
 2018 ولغاية   2011 عام  منذ  املحافظة  بذمة 
بواقع 75 مليار دينار، كما �ستقوم وزارة املالية 
 63 بحدود  ال�سابقة  املقاولن  تاأمينات  باإطالق 

مليار دينار".

بغداد – فادية حكمت 

يصرف دفعة جديدة من سلف 
المتقاعدين

حجم التبادل التجاري بين العراق 
وروسيا إلى 1.4 مليار دوالر

تشهد استقرارًا في سوق العمالت 
المحلية

تستخدم محطات عائمة لمواجهة 
أزمة المياه

اجلورنال - بغداد: اأعلن م�رصف الرافدين، ال�سبت، �رصف الدفعة ال�16 من �سلف 
املتقاعدين املدنين البالغة ثالثة مالين دينار.

"مت �رصف الدفعة ال�ساد�سة ع�رص  اإنه  وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان، 
من �سلفة املتقاعدين املدنين البالغة ثالثة مالين دينار لنحو 3895 متقاعد".

واأ�ساف البيان اأنه "مت �رصف الدفعة الثانية ع�رص من �سلف املتقاعدين الع�سكرين 
اإبالغ  "�رصف تلك ال�سلفة مت عن طريق  اأن  الكر من ثالثة اآالف متقاعد"، مبينا 
املتقاعد عرب اإر�ساله ر�سالة ن�سية تخطره مبنحه ال�سلفة وذلك بعد اأن ا�ستكمل كافة 

االإجراءات القانونية ملنحه اإياها و�رصفها عن طريق اأدوات الدفع االلكروين".

با�ستثناء  الرو�سي،   - العراقي  التجاري  التبادل  حجم  قفز  بغداد    - اجلورنال 
التعاون الع�سكري وقطاع الطاقة، اإىل 1.4 مليار دوالر خالل عام 2017، بعدما 
لدى مو�سكو، حيدر  العراقي  ال�سفري  ال�سابق. وقال  العام  كان دون مليار دوالر 
العذاري، يف موؤمتر �سحفي، اإن  حجم التبادل التجاري بن البلدين، با�ستثناء 
بن�سبة   2017 عام  خالل  ارتفع  الع�سكري،  واملجال  الطاقة  جمال  يف  التعاون 
يبلغ  كان  بعدما  دوالر،  مليون  و402  ملياراً  وبلغ   ،2016 بعام  قيا�سًا   ،%53
دون  هو  التعاون  "حجم  اأن  العذاري  واعترب  دوالر".  األف  و800  مليونًا   916
م�ستوى الطموح مقارنة مبا يتمتَّع به البلدان من اإمكانات"، م�سرياً اإىل "توا�سل 
عقد اجتماعات اللجنة احلكومية امل�سركة وعلى م�ستوى وزير خارجية العراق،

اجلورنال - بغداد �سجلت ا�سعار �رصف الدوالر، ال�سبت، ا�ستقرارا 
اأمام الدينار يف �سوق العمالت املحلية. وح�سب االأرقام الواردة ، 
فقد �سجل �سعر بيع الدوالر يف بغداد ال�سبت 119 الفا و250 دينار 

و�سعر ال�رصاء 120 الفا و250 دينار مقابل املائة دوالر.
الفا و250  ال�سبت 119  �سعرالبيع  �سجل  الب�رصة  اأما يف بور�سة 

دينار، و�سعر ال�رصاء 120 الفا و250 دينارا مقابل املائة دوالر.
الفا  ال�سبت  119  اربيل  الدوالر يف بور�سة  فيما �سجل �سعر بيع 
املائة  دينار مقابل  الفا و250  ال�رصاء 120  و�سعر  دينارا،   250

دوالر.

 اجلورنال – بغداد: اأعلنت مديرية املوارد املائية يف املثنى، عن و�سول 
املياه  لنقل  التي و�سعتها  ثمان حمطات عائمة ال�ستخدامها يف اخلطط 
لل�رصب  ال�سالح  املاء  واي�سال  لتاأمن  الرميثة  نهر  اإىل  الفرات  نهر  من 

للمواطنن
وقال مدير اأعالم الدائرة اأحمد االأعرجي اإن “اثنن من هذه املحطات مت 

ن�سبها على قناة التعزيز ب�سعة 2م3 / ث لكل حمطة
واأ�ساف االأعرجي اأنه “�سيتم ن�سب املحطات االأخرى خالل االأيام املقبلة، 
م�سريا اإىل اأن اأكمال هذه املحطات �سي�سهم با�ستقرار منا�سيب املياه يف 
نهر الرميثة الذي يعترب امل�سدر الرئي�سي ملحطات ال�سخ يف املحافظة”.

اسعار الرافدين
الصرف

الموارد ارتفاع

المائية

بيانات

ارتفاع المعدن النفيس قبيل مجموعة النفط يهبط بفعل تراجع الطلب الصيني وزيادة مستمرة في انتاج الخام 
السبع

طيران اإلمارات تبدأ رحالت إلى مطار ستانستيد في لندن

بزيادة  متاأثرة  ال�سبت،   ، النفط  اأ�سعار  هبطت     
املتحدة  الواليات  يف  اخلام  انتاج  يف  م�ستمرة 
باأن بنك جيه  ال�سن وتقرير  الطلب يف  وتراجع 

بي مورجان خف�ش توقعاته لالأ�سعار.
برنت  مزيج  العاملي  القيا�ش  خام  عقود  واأنهت 
 1.11 اأو  �سنتا،   86 منخف�سة  التداول  جل�سة 
دوالر   76.46 الت�سوية  عند  لتبلغ  باملئة، 
للربميل. وتراجعت عقود خام القيا�ش االأمريكي 

غرب تك�سا�ش 21 �سنتا، اأو 0.32 باملئة، لتغلق 
من  تعافت  اأن  بعد  للربميل  دوالر   65.74 عند 
اجلل�سة.  من  �سابق  وقت  يف  بها  منيت  خ�سائر 
0.2 باملئة يف  االأ�سبوع منخف�سا  وينهي برنت 
االأمريكي.  اخل��ام  على  يذكر  تغري  يطراأ  مل  حن 
بيانات  بعد  ل�سغوط  النفط  اأ�سعار  وتعر�ست 
اأ�سارت اإىل تراجع الطلب ال�سيني وا�ستمرار القلق 
ب�ساأن منو االنتاج االأمريكي. وقال متعاملون اإن 
خام  الأ�سعار  توقعاته  خف�ش  مورجان  بي  جيه 
ثالثة  مبقدار   2018 للعام  االأمريكي  القيا�ش 

يرد  ومل  للربميل.  دوالر   62.20 اإىل  دوالرات 
واأظهرت  للتعقيب.  طلب  على  الفور  على  البنك 
النفط  من  ال�سن  واردات  اأن  اجلمارك  بيانات 
�سجلت  اأن  بعد  تراجعت  اأي��ار  مايو  يف  اخل��ام 
مع  ال�سابق،  ال�سهر  يف  مرتفعا  قيا�سيا  م�ستوى 
يف  الدولة  تديرها  التي  التكرير  م�سايف  دخول 
اإىل  البيانات  واأ�سارت  مقررة.  �سيانة  عمليات 
اأن الواردات يف اأيار بلغت 39.05 مليون طن، اأو 
9.2 مليون مليون برميل يوميا، مقارنة مع 9.6 

مليون برميل يف ني�سان. 

 ارتفع الذهب، ال�سبت، مدعوما بتنامي العزوف عن املخاطرة 
ظل  االأ�سفر  املعدن  لكن  ال�سبع  جمموعة  حمادثات  قبيل 
�سنوات  ع�رص  من  اأك��ر  يف  له  اأ�سبوعي  نطاق  اأ�سيق  داخ��ل 
الذهب  وتاأثر    . مكا�سبه  يكبح  ال��ذي  ال��دوالر  تعايف  بفعل 
االحتياطي االحتادي  باأن يعلن جمل�ش  بتوقعات  اأي�سا  �سلبا 
الفائدة  اأ�سعار  يف  جديدة  زيادة  االأمريكي(  املركزي  )البنك 
االأ�سبوع القادم. وتزيد الفائدة املرتفعة تكلفة الفر�ش البديلة 
مثل  عائدا  تدر  ال  التي  االأ�سول  يف  اال�ستثمار  عند  ال�سائعة 
الذهب. وارتفع �سعر الذهب يف املعامالت الفورية 0.2 باملئة 
جل�سة  اأواخ��ر  يف  )االأون�سة(  لالأوقية  دوالر   1298.80 اإىل 
االأمريكية  العقود  وتراجعت  االأمريكي.  ال�سوق  يف  التداول 
للذهب ت�سليم اأغ�سط�ش اآب 0.02 باملئة اإىل 1302.70 دوالر 
املا�سية  اجلمعة  اإغ��الق  منذ  م�ستقر  �سبه  والذهب  لالأوقية. 
والفرق بن اأعلى م�ستوياته واأدناها هو االأ�سيق الأي اأ�سبوع 
وقال  لالأوقية.  دوالر   13.70 عند   2007 اآب  اأغ�سط�ش  منذ 
ميتال  كي  ل��دى  املعادن  ت�سويق  مدير  ماجيليان  باتريك 
حمادثات  حمدود.   االرتفاع  لكن  ارتفع،  الذهب  ريفاينينج  
اجلمركية  الر�سوم  ب�ساأن  خالفات  تنغ�سها  ال�سبع  جمموعة 
القادم  االحتياطي  جمل�ش  اجتماع  ولدينا  التجارة.   على 
وقالت جورجيت    . الذهب  يقيد مكا�سب  والذي  االأربعاء  يوم 
على  �سين�سب  الركيز  اإن  اأمرو  ايه.بي.ان  لدى  املحللة  بويل 
االأوروب���ي  امل��رك��زي  والبنك  االحتياطي  جمل�ش  اجتماعي 
االحتياطي  جمل�ش  ”اجتاه  قائلة  واأ�سافت  القادم.  االأ�سبوع 
االأ�سبوع  بعد  اأخرين  زيادتن  نتوقع  مازلنا  مهما..  �سيكون 
بن  املرتقب  االجتماع  اأي�سا  امل�ستثمرون  وينتظر  القادم.  

الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري ال�سمايل كيم 
.  ومن  اأون يف �سنغافورة يف الثاين ع�رص من حزيران  جوجن 
الف�سة يف املعامالت  ارتفعت  النفي�سة االأخرى،  بن املعادن 
الفورية 0.4 باملئة اإىل 16.73 دوالر لالأوقية بعد اأن �سجلت 
املعدن  وينهي  اأ�سابيع.   �ستة  من  اأكر  يف  م�ستوياتها  اأعلى 
االأ�سبوع على مكا�سب قدرها 2.5 باملئة هي اأكرب زيادة يف 
�سبعة اأ�سابيع  وتراجع البالديوم 0.2 باملئة اإىل 1010.25 

دوالر لالأوقية، منهيا االأ�سبوع على زيادة قدرها 0.8 باملئة
لالأوقية،  دوالر   899.80 اإىل  باملئة   0.4 البالتن  و�سعد 

م�سجال زيادة قدرها 0.5 باملئة على مدار االأ�سبوع .  

دبي  بن  االإم���ارات  لطريان  رحلة  اأول  هبطت   
اأول  يف  ال�سبت،    ، لندن  يف  �ستان�ستيد  ومطار 
املنتظمة  الطويلة  للرحالت  ل�رصكة طريان  رحلة 
اإىل ثالث اأكر مطارات لندن اإزدحاما يف الوقت 
االأكرب  االآخ��ران  املدينة  مطارا  فيه  يقرب  الذي 
احلكومة  وتريد    . الق�سوى  طاقتهما  من  حجما 
املطارات  اأكر  هيرو،  مطار  تو�سعة  الربيطانية 
لكن  واأوروب����ا،  وبريطانيا  لندن  يف  ازدح��ام��ا 
م��درج ط��ائ��رات ج��دي��دا ل��ن يكون ج��اه��زا حتى 
�سيمنحه  اإنه  �ستان�ستيد  يقول  ما  وهو   ،2026
الفر�سة لزيادة الرحالت مع بقية العامل. كما اأن 
مطار جاتويك ثاين اأكر مطارات لندن ازدحاما 
اليوم  اأوقات  اأكر  يف  بامل�سافرين  ممتلئا  يكون 
ت�سغل  التي  االإم��ارات،  طريان  وتقول  ازدحاما. 
لندن ودبي من  ت�سع رحالت يومية بن  بالفعل 

التي جذبتها  االأ�سباب  اأحد  اإن  هيرو وجاتويك، 
اإىل �ستان�ستيد هو الطلب على ال�سفر الذي تتوقعه 
وجي. زينيكا  اأ�سرا  مثل  عاملية  �رصكة   25 من 
اإ�ش.كيه التي لها قواعد يف اجلزء الذي يوجد فيه 
�ستان�ستيد يف لندن. وتقع منطقة �ستان�ستيد على 
بعد 40 ميال �رصق لندن و30 ميال من كامربيدج، 
يف  العاملة  لل�رصكات  منوا  ت�سهد  منطقة  وهي 
ما  وهو  االأدوية،  و�سناعة  التكنولوجيا  قطاعي 
اأكر  هو  ما  اإىل  ليتطور  الفر�سة  املطار  مينح 
العطالت  الأغرا�ش  الق�سرية  الرحالت  مركز  من 
اأوتول  كن  وقال  االآن.  حتى  املطار  ن�ساط  وهو 
بالنظر  اإنه  �ستان�ستيد  ملطار  التنفيذي  الرئي�ش 
اإىل املناطق التي يجذب منها املطار امل�سافرين، 
م�سارا   30 اإىل   25 الإ�سافة  احتماال  هناك  فاإن 
اآخر طويل املدى.  واأ�ساف اأنه يجري حمادثات 
مع ع�رصات من �رصكات الطريان لت�سيري رحالت 

من �ستان�ستيد. 
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اأغلق��ت املوؤ�رصات الرئي�س��ية لالأ�س��هم االأمريكية مرتفعة 
، ال�س��بت، مع جتاهل امل�س��تثمرين القلق ب�س��اأن توترات 
التج��ارة العاملي��ة لك��ن حج��م التعامالت كان �س��عيفا 
ن�س��بيا قبل اأ�س��بوع مزدحم باجتماعات لبنوك مركزية 
ال�س��ناعي جل�س��ة  واأنه��ى املوؤ���رص داو جون��ز  ك��ربى. 
 75.12 مرتفع��ا  �س��ريت  وول  بور�س��ة  يف  الت��داول 
نقط��ة، اأو 0.30 باملئ��ة، اإىل 25316.53 نقط��ة بينما 
�س��عد املوؤ�رص �س��تاندرد اآند ب��ورز500 االأو�س��ع نطاقا 
8.66 نقط��ة، اأو 0.31 باملئ��ة، ليغلق عند 2779.03 
نقطة. واأغلق املوؤ�رص نا�س��داك املجم��ع مرتفعا 10.44 
نقط��ة، اأو 0.14 باملئ��ة، اإىل 7645.51 نقط��ة. وتنهي 
املوؤ�رصات الثالثة االأ�س��بوع على مكا�سب مع �سعود داو 
جون��ز 2.76 باملئة و�س��تاندرد اآند ب��ورز 1.62 باملئة 

ونا�سداك 1.21 باملئة. 

ارتفع عدد احلفارات النفطية قيد الت�سغيل يف الواليات 
املتحدة لالأ�سبوع الثالث على التوايل حتى رغم هبوط 
اأ�س��عار اخل��ام باأكر من 8 باملئة على مدار االأ�س��ابيع 
الثالثة املا�س��ية. وقال��ت �رصكة بيكر هي��وز خلدمات 
الطاق��ة ، ال�س��بت، يف تقريره��ا الذي يحظ��ى مبتابعة 
وثيق��ة، اإن �رصكات احلفر اأ�س��افت حفارا نفطيا واحدا 
يف االأ�س��بوع املنته��ي يف الثام��ن من حزيران لي�س��ل 
اإجمايل ع��دد احلف��ارات اإىل 862 وهو اأعلى م�س��توى 
منذ مار�ش اآذار 2015  وهذه هي الزيادة االأ�س��بوعية 
التا�س��عة يف عدد احلفارات النفطية الن�سطة يف اأمريكا 
يف االأ�سابيع الع�رصة املا�سية  واإجمايل عدد احلفارات 
اأويل  موؤ���رص  وه��و  املتح��دة،  الوالي��ات  يف  النفطي��ة 
لالنتاج م�س��تقبال، مرتفع كثريا عن م�س��تواه قبل عام 

عندما بلغ 741 حفارا 
 

اإرتفع حجم اال�س��تثمار االأجنب��ي املبا�رص يف قطر يف العام 
2017 اإىل نح��و ملي��ار دوالر، وبن�س��بة %27 ع��ن العام 
الذي �س��بقه وفقا لبيانات تقرير اال�ستثمار العاملي ال�سنوي 
ال�س��ادر ع��ن موؤمت��ر االمم املتح��دة للتج��ارة والتنمي��ة " 

اأونكتاد ".
يذك��ر اأن جمل�ش الوزراء القطري واف��ق موؤخرا على م�رصوع 
قانون ي�سمح للم�س��تثمر االأجنبي التملك بن�سبة %100 يف 
معظ��م القطاع��ات، وذلك بعد اأي��ام قليلة م��ن املوافقة على 

قانون التملك العقاري لغري القطرين.
ه��ذا وارتف��ع حج��م اال�س��تثمارات االجنبي��ة املبا���رصة اإىل 
قط��ر خ��الل ال�س��نوات الع���رص املا�س��ية اإىل 33.9 ملي��ار 
دوالر وبن�س��بة %217 مقاب��ل 10.7 مليار ريال يف العام 
2006 وفقا للموؤ�س�سة العربية ل�سمان اال�ستثمار و ائتمان 

ال�سادرات " �سمان ".


