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خبراء : اموال المنافذ الحدودية والكمارك تهدر واستثمارها طوق النجاة 
 90 يعتمد  التي  الريعية  الدول  من  العراق  ُيعترب 
من  امل�صتح�صلة  الأموال  على  دخلها  من  باملئة 
تغطي  فيما  اخل���ارج،  اىل  اخل��ام  النفط  ت�صدير 
ال���10  احل��دودي��ة  واملنافذ  وال�رضائب  الر�صوم 

باملئة املتبقية من الدخل العام للبالد.
وت�صل حجم اليرادات التي تدخل خزينة الدولة 
العراق،  يف  احلدودية  املنافذ  جميع  من  فعليًا 
ر�صمي،  وغري  ر�صميا  منفذا،   35 عددها  البالغ 
بح�صب  �صنويًا،  دينار  ترليون   3 اىل   2 بحدود 

نواب يف الربملان العراقي .
ويوؤكد عدد من املخت�صني يف ال�صان القت�صادي 
يف  الم���وال  ا�صتح�صال  ازم��ة  ح��ل  ان  املحلي 
اخ�صاعها  يجب  والكمارك   احلدودية  املنافذ  
مب�صوؤولية  ت�صتثمر  من  بدًل  اخلا�ص   لال�صتثمار 
ماليا  ه��درا  �صهدت  التي  الحت��ادي��ة  احلكومة 

مبليارات الدولرات ". 
ان  الطعان  ه��الل  الق��ت�����ص��ادي  اخل��ب��ري  ق��ال  و 
يف  الف�صاد  تف�صي  م�صوؤولية  الحتادية  "احلكومة 
عليها،  ال�صيطرة  امكانية  لعدم  احلدودية  املنافذ 
الكمارك  تنظم  �صيا�صية  وجود  عدم  ان  اىل  لفتا 
على  احلكومة  ق��درة  وع��دم  احل��دودي��ة   واملنافذ 
ال�صيطرة عليها بعد مرور 13 عامًا، ت�صبب بتف�صي 

الف�صاد الإداري واملايل يف املنافذ".
»اجل��ورن��ال«،  ل���   حديث  يف  الطعان  وا���ص��اف 
ان  بدل  والكمارك  احلدودية  املنافذ  "اموال  ان 
جيوب  اإىل  تذهب  ال��دول��ة،   خلزينة  تلك  تذهب 
بع�ص الحزاب املتنفذة والع�صائر امل�صيطرة على 

املنافذ يف بع�ص املحافظات". 
لي�صت  املنافذ  لهذه  التحتية  "البنى  اأن  وتابع  
الدولة  اي���رادات  على  يحافظ  ال��ذي  بامل�صتوى 
التطورات  تواكب  ل  اأنها  اىل  ا�صافة  خاللها  من 
العامل،  احلا�صلة يف جميع املنافذ احلدودية يف 
دخول  وتاأ�صريات  ومطاعم  م�صارف  وجود  من 
لل�صيطرة  الأم��ث��ل  احل��ل  ان  اىل  م�صريا  وغ��ريه��ا، 
طريق  عن  يكون  احلدودية  املنافذ  ايرادات  على 
مب�صوؤولية  ت�صتمر  من  بدًل  لال�صتثمار  اخ�صاعها 

احلكومة الحتادية ". 
من جهته اكد اخلبري ال�صرتاتيجي حازم الباوي، 
اأن احلكومة مل حترك �صاكن ازاء غليان اجلماهري 
اأن خ�صخ�صة  اإىل  الكمركية، م�صريا  التعرفة  على 
التعرفة املذكورة ياأتي بدياًل لنظام التق�صف الذي 

اعتمدته احلكومة منذ عام 2014.
تطمني  عن  احلكومة  "�صكوت  ان  الباوي   وقال 
ال�صارع املتوج�ص من غالء ال�صعار بفعل التعرفة 
ف�صيحة  من  وخطرا  خطئا  يقل  ل  الگم��رگي��ة 
خ�صخ�صة الگمارگ بحد ذاتها، مبينا اأن  ال�صعب 
العراقي األَف منطا حكوميا غريبا متثل بال�صكوت 
وال�صكاليات  املطبات  جميع  حيال  املطبق 
وحتى الف�صائح ال�صيا�صية والمنية والقت�صادية 
البيان  وان  ل��الن،   2003 منذ  والجتماعية 
عن  بعيدا  ياتي  ما  دائما  املتاأخر  التو�صيحي 

الحباط  روح  ازالة  عن  وعاجزا  ال�صعب  هاج�ص 
الناجتة عن �صائعات وانباء خمتلف الف�صائيات 
الجتماعي  التوا�صل  ومواقع  الع��الم  وو�صائل 

بنحو دائم"
الگم��ارگ  قطاع  خ�صخ�صة  "م�صالة  ان  وب��ني 
وزي��ادة  ال�صعب  على  لل�صغط  م�صافا  عامال 
تال�صت  ان  بعد  �صيما  ل��دي��ه  الح��ت��ق��ان  ن�صبة 
املزعوم  احلكومي(  )التق�صف  موجبات  جميع 
ال�صعب منذ 2014 رغم ارتفاع  واملفرو�ص على 
“احلكومة  ان  اىل  م�صرياً  عامليا”،  النفط  ا�صعار 
املالية  للموازنات  الهدر  يوا�صالن  والربملان 
يف الكماليات واثاث منازل ومكاتب امل�صوؤولني 

�صياع  ا�صباب  وباقي  الم��وال  وغ�صيل  والف�صاد 
العراقي بغري وجه حق ومن  ال�صعب  وهدر اموال 
خ�صخ�صة  "ف�صيحة  ان  واك��د    . رادع"  دون 
لوجه  وجها  احلكومة  �صت�صع  الگم��ارگ  قطاع 
�صيما  الفئات  خمتلف  و�صتجعل  ال�صعب  ام��ام 
غليان  حالة  يف  املحدود  الدخل  وذوي  املعدمة 
م�صريا  احلكومية”،  واحلجج  الذرائع  كل  يعذر  ل 
ال�صورجة  جتار  علقها  التي  “الالفتات  اأن  اإىل 
وخط عليها عبارات )نعتذر لل�صعب ب�صبب الغالء 
كربى  ف�صيحة  املقبل(  ال�صهر  مطلع  من  ابتداء 
ال�صعب وانتكا�صة حكومية ل  و�رضعنة ل�صطهاد 
".   وبدوره نفى مدير عام  ال�صكوت عليها  ميكن 

الهيئة العامة للكمارك منذر عبد المري ا�صد خالل 
يف  تداوله  مامت   الثالثاء،  عقده  �صحفي  موؤمتر 
مواقع التوا�صل الجتماعي من زيادة يف الر�صوم 
على  كبري  ب�صكل  الأ�صعار  وارت��ف��اع  الكمركية 
الب�صائع وال�صلع امل�صتوردة ، لفتا اىل ان  مطالبة 
ال�صلطات الكمركية للتجار بالوثائق وامل�صتندات 
و�صهادة  ال�صترياد  باإجازة  املتمثلة  القانونية 
و�صهادة  عليها  امل�����ص��ادق  وال��ف��وات��ري  املن�صاأ 
     . امل�صتوردة   الب�صائع  ملوا�صفات  املطابقة 
ولفت ا�صد اىل ان "جميع الأخبار التي حتدثت عن 
زيادة يف الت�صعرية اأو زيادة يف الر�صوم الكمركية 
�صائعات،  مبينا ان هناك تقليل لهذه الر�صوم يف 

الفرتة ال�صابقة كاأ�صترياد ال�صيارات ، حيث كانت 
الكمركي لها 25% بينما الن %15  الر�صم  ن�صبة 
العامة  الهيئة  ب��اأن  العراقي  املواطن  مطمئنا   ،
للكمارك لي�ص لديها اأي قرارات اأو تعليمات ب�صاأن 
رفع الر�صوم الكمركية بعد تاريخ 201٨/٧/1".  
  وا�صار مدير عام هيئة الكمارك اىل ان " الوثائق 
املراكز  يف  امل�صتور  اأو  التاجر  م��ن  املطلوبة 
مطبقة  هي  واإمنا  اللحظة  وليدة  لي�صت  الكمركية 
جزء  وهي  للكمارك  العامة  الهيئة  تاأ�صي�ص  منذ 
الكمركية  املعاملة  وتخلي�ص  اإج��راءات  يف  مهم 
وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم 23 ل�صنة 19٨4 

املعدل ."   

بغداد – فادية حكمت 

  تطوير المدفوعات مفتاح للنهوض 
االقتصادي

حاجتنا الفعلية من البنزين 7   عراقية لشراء 50 ألف طن قمحصادرات العراق النفطية في ايار
ماليين لتر يوميا

انظمة  اف�صل  لعتماد  توجهاتها  كارد  كي  �رضكة  اكدت  خا�ص:   – بغداد 
املدفوعات العاملية وت�صهل من التعامالت املالية ومتنحها مرونة وامان 
واقع  تطوير  ان  الكناين:  غازي  لل�رضكة  العالمي  امل�صت�صار  وقال  اكرث. 
املدفوعات يف العراق بات ملحا يف ظل التوجهات الكربى لتفعيل القت�صاد 
الوطني ومفتاح للنهو�ص القت�صادي، لفتا اىل ان حجم العمل املقبل يف 
العراق بام�ص احلاجة اىل تطوير واقع املدفوعات واعتماد اف�صل التقانات 
العاملية. وا�صار الكناين اىل ان �رضكة كي  كارد تدرك ان املرونة يف حتقيق 
وا�صتمرارها  العمال  ان�صيابية  متطلبات  اهم  متثل  املالية  التعامالت 

بال�صكل املحدد له من قبل جهات الحالة.

اجلورنال -  بغداد : ارتفعت �صادرات العراق من النفط اخلام خالل مايو املا�صي، اإىل 
10٨.1٧5 مليون برميل، باإيرادات بلغت ٧.55 مليار دولر، وفق اإح�صائية نهائية 
ل�"�صومو النفطية". وكانت �صادرات العراق من النفط اخلام بلغت 100.19 مليون 
برميل، باإيرادات 6.5 مليار دولر خالل اأبريل املا�صي. وقال املتحدث با�صم وزارة 
الواحد بلغ 69.٨01 دولر.  اإن معدل �صعر الربميل  العراقية عا�صم جهاد،   النفط 
واأ�صار جهاد يف بيان للوزارة،  اإىل اأن الكميات امل�صدرة مت حتميلها من 35 �رضكة 
عاملية من موانئ الب�رضة وخور العمية والعوامات الأحادية على اخلليج. ووافق 
جمل�ص الوزراء العراقي، يف اأبريل املا�صي، على خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية من 

النفط اخلام يف البالد اإىل 6.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2022.

اجلورنال - بغداد :  قال م�صدر يف وزارة التجارة ، ، ان " العراق ل�رضاء 
مناق�صة  يف  الكندي  اأو  الأ�صرتايل  اأو  الأمريكي  القمح  من  طن  األف   50
اآخر موعد لتقدمي العرو�ص يف املناق�صة  اأن  عاملية. وا�صاف امل�صدر،  
ال�صهر.  العرو�ص �صارية حتى ٨ من نف�ص  اأن تظل  2 يوليو املقبل، على 
القمح  من  طن  األف   100 املا�صي  مايو  منت�صف  يف  العراق  وا�صرتي 
يناير  يف  العراقي  احلبوب  جمل�ص  ا�صرتى  كما  وال���ص��رتايل.  الأمريكي 
األف طن قمح كندي وا�صرتايل. وا�صرتت ال�رضكة  من العام اجلاري 100 
العامة لتجارة احلبوب العراقية، يف نهاية مايو املا�صي اأكرث من 95٧ 

األف طن من القمح املحلي.

بغداد -  اجلورنال: حدد حمافظ اأربيل نوزاد هادي،   احلاجة الفعلية من مادة 
عليه  التفاق  مت  ما  وا�صفا  يوميا،  لرت  ماليني  ب�٧  كورد�صتان  لإقليم  البنزين 
موؤخرا بني حكومة القليم، و وزارة النفط الحتادية باإر�صال 5 ماليني لرت يوميا 
بانها "ل تكفي". وقال هادي يف موؤمتر �صحفي عقده يف اأربيل، انه مت التفاق 
على ار�صال وزارة النفط خم�صة ماليني لرت من مادة البنزين اىل اإقليم كورد�صتان 
يوميا فمليونان لأربيل، ومثلها لل�صليمانية ومليون واحد اىل دهوك ب�صعر 600 
الكميات املر�صلة  "طالبنا مبدئيا ان يتم توزيع  انه  الواحد. واأ�صاف  دينار للرت 
على �صيارات الأجرة، وحافالت النقل"، م�صريا اىل ان "اأربيل وحدها حتتاج يوميا 

اىل اكرث من مليونني ون�صف املليون لرت من البنزين".

مساعكي كارد: كردستان:ارتفاع

بيانات

إيران : اتفاق أوبك ال يحدد زيادة في إنتاج  هيئة قناة السويس تسعى القتراض 300 مليون يورو من بنوك خليجية
النفط

المليارات الليبية وسبع سنوات عجاف 

رويرتز"،  ل�"  رفيعة  م�رضفية  م�صادر  ثالثة  قالت   
طلبت  امل�رضية  ال�صوي�ص  قناة  هيئة  اإن  الثالثاء، 
 300 قيمته  بنوك خليجية احل�صول علي قر�ص  من 
هيئة  وكانت  جديدين.  حفارين  ل�رضاء  يورو  مليون 
اآى.ات�ص.�صي  مع  املا�صي  العام  عقدا  وقعت  القناة 

الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 
لقرتا�ص  حينها  الهيئة  و�صعت  يورو.  مليون   300
املبلغ من بنوك حكومية حملية لكن مل يجر التو�صل 
عدم  طلبت  التي  امل�صادر،  اأح��د  وق��ال  ات��ف��اق.  اإىل 
رويرتز  مع  هاتفي  ات�صال  يف  هويتها،  عن  الك�صف 
بنوك  مع  حاليا  مفاو�صات  يف  ال�صوي�ص  ”قناة 
بعد  يورو  مليون   300 بقيمة  قر�ص  ب�صاأن  خليجية 

تذكر  ومل  م�رضية“.  بنوك  مع  لتفاق  التو�صل  عدم 
بهيئة  الت�صال  يت�صن  ومل  اأخرى  تفا�صيل  امل�صادر 

القناة للح�صول على تعقيب.
لتو�صيع  م�رضوعا   2015 يف  افتتحت  م�رض  كانت 
القناة تكلف ثمانية مليارات دولر يف اإطار م�صاعي 
الرئي�ص عبد الفتاح ال�صي�صي لتحقيق حتول اقت�صادي 

عن طريق م�صاريع كربى. 
اتفاق  اإن  الثالثاء،   ، زنغنه  بيجن  الإي��راين  النفط  وزير  قال 
واإن  اخلام،  اإنتاج  زيادة يف  يحدد  ل  املا�صي  الأ�صبوع  اأوبك 
تف�صري من بع�ص  اإل  يوميا ما هو  برميل  األف  الثمامنئة  رقم 

اأع�صاء املنظمة.
وكانت منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول وبع�ص كبار منتجي 
اجلمعة   ، فيينا  يف  اجتماعهم  خالل  اتفقوا  خارجها  اخلام 
التفاق  لكن  متوز،  يوليو  من  الإنتاج  زيادة  على  املا�صي،  
لتكهنات  الباب  فتح  مما  للزيادة  وا�صحا  هدفا  يعلن  مل 

املتعاملني بحجم الزيادة التي �صت�صخها اأوبك فعليا.
قوله  زنغنه  عن  الإيرانية  النفط  وزارة  معلومات  موقع  ونقل 
”رغم ما يقوله البع�ص )من الدول الأع�صاء( عن زيادة اإنتاج 
يف  اأرق��ام  توجد  فال  )يوميا(،  برميل  األ��ف   800 نحو  اأوب��ك 

البيان“.
واأ�صاف ”مقرتح اإيران كان موازنة �صوق النفط اأول والو�صول 
بن�صبة التزام الأع�صاء بالتفاق اإىل 100 باملئة ثم البت يف 

زيادة الإنتاج خالل الجتماع التايل اإذا اقت�صت ال�رضورة“.
واأ�صار اإىل اأن مقرتح اإيران نال القبول خالل قمة اأوبك الأخرية 
واأنه ”اإذا كان لبلد ما تف�صري خمتلف لهذا التفاق فاإن اإيران 

�صتحيل الأمر ر�صميا اإىل اأوبك“.

اإيجابية  ”اإ�صارات  اإر�صال  تريد  الدول  بع�ص  اإن  الوزير  وقال 
لل�صوق اأو للوليات املتحدة“ لكن ل عالقة لذلك بقرار اأوبك.

النفط  منتجي  حثت  والهند  وال�صني  املتحدة  الوليات  كانت 
على �صخ مزيد من الإمدادات للحيلولة دون حدوث عجز يف 

املعرو�ص النفطي يقو�ص النمو القت�صادي العاملي.

املنظمة رف�ص  اأوبك، من  اأكرب منتج يف  ثالث  اإيران،  وطلبت 
اإمدادات  زيادة  اإىل  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  دعوات 
النفط، قائلة اإنه �صاهم يف زيادة الأ�صعار خالل الآونة الأخرية 

بفر�ص عقوبات على اإيران وفنزويال الع�صو اأي�صا يف اأوبك.
ويتوقع مراقبو ال�صوق اأن ينخف�ص اإنتاج النفط الإيراين مبقدار 
لن حتقق مك�صبا  اإيران  اأن  ذلك  2018. ويعني  بنهاية  الثلث 
مناف�صتها  عك�ص  على  اأوب��ك  اإنتاج  زي��ادة  اتفاق  من  يذكر 

ال�صعودية.

منذ اندلع اأحداث فرباير من عام 2011 يف ليبيا ومقتل 
معمر القذايف، قررت بع�ص الدول دعم جماعات متطرفة 
يف  البالد  لندخل  الليبية،  الأمنية  الأجهزة  ح�صاب  على 
نفق مظلم و�صط تكالب قوى حملية مرتبطة باخلارج على 
نهب مقدرات ثروات البالد.  ومع الفو�صى وتدخل قوى 
خارجية �صيطر "الثوار" على الأ�صلحة الليبية التي كانت 
انت�صار  يف  �صاهم  مما  وع�صكريني،  �صباط  اإ�رضاف  حتت 
عدد كبري من املجموعات امل�صلحة اخلارجة عن القانون. 
ومل يقف الأمر هنا، بل ازداد الو�صع تعقيدا مع بدء الدولة 
الليبية دفع مرتبات �صخمة ل�"ثوار" ليبيا. وبينما كان 
يتقا�صى الطيب الليبي 800 دينار �صهريا كان "الثائر" 

يقب�ص ما بني ال� 4000-2000 دينار �صهريا.
ويف اأكتوبر من عام 2016 ويف موقف مفاجئ لل�صارع 
الليبي، اأعلن املبعوث الدويل اإىل ليبيا مارتن كوبلر، عرب 
تغريدة على ح�صابه ال�صخ�صي، لقاءه وزير خارجية قطر، 
يف حماولة منه لإيجاد �صبل لتوفري الأموال من م�رضف 

ليبيا املركزي ل�صالح "املجل�ص الرئا�صي".
ليبيا  م�رضف  يف  قطر  خارجية  وزير  دور  هو  ما  لكن 

املركزي حتى يلتقي به مبعوث الأمم املتحدة؟ ولالإجابة 
على هذا ال�صوؤال لبد من ا�صتعرا�ص ب�صيط مل�صار الأحداث 

منذ 2011.
فقد ا�صتمر الو�صع الفو�صوي على ما هو عليه منذ ثورة 
مفا�صل  يف  وحلفائهم  املت�صددين  توغل  ومع  فرباير، 

ليبيا  م�رضف  عرب  امل��ايل،  الدعم  ب��داأ  الليبية،  الدولة 
املركزي، ي�صل اإىل املتطرفني.

املركزي،  ليبيا  م�رضف  عن  �صادرة  �صيكات  وك�صفت 
ل�  2015، دفع املاليني  �صهر مار�ص من عام  اإىل  تعود 
"جمل�ص �صورى ثوار بنغازي" املكون من مقاتلي تنظيم 
القاعدة و"الثوار" املتطرفني.  وت�صبب الدعم املقدم من 
مقتل  يف  املتطرفة  اجلماعة  لهذه  املركزي  امل�رضف 
بلة هو  الطني  زاد  بنغازي. وما  اأبناء مدينة  الآلف من 
وقتها،  بو�صهمني،  نوري  الوطني،  املوؤمتر  رئي�ص  اإعالن 

دعم هذه اجلماعة اأي�صا.
كما ك�صف ديوان املحا�صبة لعام 2018 عن تهريب 72 
يف املئة من قيمة العتمادات امل�صتندية للم�رضف، حيث 
69،041،764 دولر من  و�صلت قيمة الأموال املهربة 

اأ�صل 96،383،674 دولر وهي قيمة العتمادات.
الرئا�صي يف  اأن بقاء املجل�ص  ليبية عدة  وتوؤكد م�صادر 
العا�صمة الليبية مرهون بتوفري العتمادات لأمراء هذه 

اجلماعات امل�صلحة . 
من  اأغلبها  تاأتي  التي  الليبية،  الأم��وال  ذهاب  واأ�صحى 
عائدات النفط، اإىل جيوب املتطرفني وامليلي�صيات حقيقة 

ل ي�صتطيع اأحد اإنكارها . 
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تراجع��ت اأ�ص��عار الذهب اإىل اأدن��ى م�ص��توياتها يف اأكرث 
م��ن �ص��تة اأ�ص��هر، الثالث��اء حتت وط��اأة احتم��الت رفع 
اأ�ص��عار الفائ��دة الأمريكي��ة يف ظل تعزز قوة القت�ص��اد 
و كان ال�ص��عر الفوري للذهب منخف�ص��ا 0.3 باملئة عند 
1260.72 دولر لالأوقية )الأون�صة( بعد اأن لم�ص اأدنى 
م�صتوياته منذ 18 كانون الأول 2017 عند 1257.74 
دولر يف وقت �ص��ابق من اجلل�ص��ة .  ونزلت عقود الذهب 
الأمريكية الآجلة ت�ص��ليم اآب 0.5 باملئة اإىل 1262.40 
دولر لالأوقي��ة وق��ال اإدوارد ماير املحلل لدى اف.�ص��ي 
�ص��تون يف مذك��رة التوت��رات التجاري��ة املتنامي��ة كان 
ينبغي اأن ت�ص��اعد الذهب كثريا )لكنها مل تفعل(. بدل من 
ذلك يبدو اأن القلق من رفع اأ�ص��عار الفائدة، ول�ص��يما يف 

الوليات املتحدة، مازال ينال من الذهب
دولر   16.24 اإىل  باملئ��ة   0.4 الف�ص��ة  وانخف�ص��ت 

لالأوقية يف املعامالت الفورية

يف  طفيف��ا  ارتفاع��ا  الأوروبي��ة  الأ�ص��هم  ارتفع��ت 
التعام��الت املبك��رة، الثالث��اء، لتتعافى قلي��ال بعدما 
ت�ص��ببت التوت��رات التجاري��ة املت�ص��اعدة يف هب��وط 
اأ�ص��واق الأ�ص��هم و�ص��ط اإقب��ال امل�ص��تثمرين عل��ى بيع 
الأ�ص��ول العالي��ة املخاط��ر و ارتفع املوؤ�رض �ص��توك�ص 
600 الأوروب��ي 0.2 باملئة، لكن��ه ل يزال بعيدا عن 
تعوي���ص جمي��ع اخل�ص��ائر التي من��ي بها يف اجلل�ص��ة 
ال�ص��ابقة وبلغ��ت اثنني باملئ��ة .  وزاد املوؤ���رض داك�ص 
الأمل��اين الزاخ��ر باأ�ص��هم ���رضكات الت�ص��دير، والأكرث 
تاأثرا بالتوترات التجارية، بن�ص��بة 0.5 باملئة  وكانت 
القطاع��ات الأكرث ت�رضرا من موج��ة الهبوط املرتبطة 
بالتج��ارة ه��ي اأك��رب الرابحني ي��وم الثالث��اء، وقادت 
قطاعات البنوك واملوارد الأ�صا�ص��ية والنفط املكا�صب، 

وتعافت اأ�صهم التكنولوجيا اأي�صا 

  ارتف��ع فائ���ص املي��زان التج��اري يف قطر العام املا�ص��ي 
بن�ص��بة %49 عل��ى اأ�ص��ا�ص �ص��نوي، اإىل نح��و 137 ملي��ار 
ريال، مقاب��ل 92 مليار ريال يف العام 2016  وفقا لتقرير 
التج��ارة اخلارجي��ة ال�ص��ادر ع��ن وزارة التخطي��ط التنموي 
والإح�ص��اء  ودع��م من��و الفائ���ص التج��اري ارتف��اع  قيمة 
ال�ص��ادرات القطرية يف العام املا�ص��ي بن�صبة %17.8 اإىل 
245.7 مليار ريال، كما �ص��اهم تراج��ع الواردات القطرية 
بن�ص��بة %6.7 اإىل نح��و 109 مليار ري��ال يف دعم الفائ�ص 

التجاري للدولة اخلليجية
وت�ص��درت ال��دول الآ�ص��يوية قائمة دول مق�ص��د ال�ص��ادرات 
القطرية خالل العام 2017 بن�ص��بة %77، كما ا�ص��تحوذت 
عل��ى %32.3 من ال��واردات اإىل قطر، ث��م الحتاد الأوروبي 
بن�ص��بة %9.6 من ال�ص��ادرات و%28.3 من ال��واردات اإىل 

قطر
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