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خبير يدعو لدعم القطاع المصرفي واالقتصاد الوطني  
االحتاد  ع�ضو   الن�ضريي  �ضـمـيـر  امل�رصيف  اخلبري  قال 
اجلهود  على  االطــاع  ان"  العرب،  للم�رصفيني  الــدويل 
والرقابة،   اال�ـــرصاف  يف  املــركــزي  البنك  يبذلها  التي 
يتطلب  الوطني   واالقت�ضاد  امل�رصيف  القطاع  ودعــم 
واالعاميني  النواب  جمل�س  واع�ضاء  املخت�ضني  قيام 
البنك،  يف  للم�ضووؤلني  ميدانية  بزيارات  االقت�ضاديني 
واالجــراءات  ال�ضيا�ضات  على  تف�ضيلي  ب�ضكل  واالطــاع 
القطاع  ــم  دع يف  املعتمدة  التطويرية  وال�ضياقات 
امل�رصيف واالقت�ضاد الوطني ، حيث اتخذ البنك قرارات 
االزمة  جتــاوز  حمــاوالت  يف  احلكومة  �ضاعدت  عديدة 
يف  الـــواردة  اهــدافــه  وحتقيق  واالقت�ضادية،   املالية 
على  ذلك  يوؤثر  ان  دون   2004 ل�ضنة   56 رقم  قانونه 
ا�ضتقاليته، ومن قراراته يف دعم امل�ضارف هو ا�ضدار 
قرار باإمهال امل�ضارف اخلا�ضة التي تعاين من م�ضاكل 

ونق�س حاد يف ال�ضيولة ملدة ثاثة ا�ضهر.  وان الهدف من 
القرار هو اعادة تاأهيل هذه امل�ضارف، واعادتها للعمل 
اجلمهور،  وبني  بينها  الثقة  واعــادة  ال�ضليم،  امل�رصيف 
جتاه  التزاماتها  تاأدية  من  متكنها  لها  �ضيولة  وتاأمني 
الزبائن ومن خال مراجعة حتليليه لقرار البنك املركزي 

ناحظ ما ياأتي:
امل�ضارف  لهذه  ال�ضيولة  نق�س  وراء  �ضببان  -1هناك 
االإدارة  وتدخل  هما:  لهما  ثالث  ال  بالقرار  امل�ضمولة 
االإدارة  واجــبــات  يف  االإدارة(  )جمل�س  التخطيطية 
للتعليمات  املــ�ــضــارف  بع�س  وخمالفة  التنفيذية، 
تاأثرها  اأو  املــركــزي،  البنك  عن  ال�ضادرة  االئتمانية 
بالظروف االأمنية واالزمة االقت�ضادية، وحتملها ا�رصاراً 
خارجة عن ارادتها ب�ضبب اغاق فروعها يف املحافظات 
ال�ضاخنة، والتي ح�ضلت فيها عمليات اإرهابية، وتوقف 

اعمالها امل�رصفية، وحتملها ا�رصارا مادية وعقارية.
100-( بني  تراوحت  ديون  الزبائن  بذمة  -2ترتبت 

امل�ضارف  ت�ضتطع  ومل  �ضنتني  منذ  دينار  مليار   )50
يتعذر  التي  الديون  من  اأ�ضبحت  مما  ا�ضرتجاعها،  من 
اأن  اإىل  ا�ضافة  االإر�ضادية،  احل�ضول عليها وفقًا لائحة 
القرارات  تنفيذ  يف  كبرية  �ضعوبات  واجهت  امل�ضارف 
من  لها  تتعر�س  التي  التهديدات  ب�ضبب  الق�ضائية 

املدينني.
امل�ضارف  من  ودائعهم  �ضحب  على  الزبائن  -3اإقبال 
ايداع  وعدم  االعتيادية،  املعدالت  من  اأعلى  مبعدالت 
معدالت  هبوط  اإىل  ذلك  اأدى  مما  جديدة،  مبالغ  اأيــة 
ال�ضيولة يف هذه امل�ضارف اإىل حدودها الدنيا املقررة 
من  ق�ضم  خزائن  يف  النقد  واأ�ضبح  املركزي،  البنك  من 

امل�ضارف يف حدودها الدنيا. 
يف  الــودائــع  انخف�ضت  ــاه  اأع  )3( الفقرة  -4ب�ضبب 
ا�ضطر  ممــا   ،%  30-70 بن�ضبة  املــ�ــضــارف  هـــذه 
االئتماين  ن�ضاطها  تــوقــف  اأن  اإىل  املــ�ــضــارف  ــذه  ه

واال�ضتثماري.

هذه  مع  التعامل  املرا�ضلة  البنوك  بع�س  ٥-اوقــفــت 
امل�ضارف، وعلى �ضبيل املثال )كومريز بنك االملاين(، 
مما اثر ذلك تاأثريا كبريا على قيامها بفتح االعتمادات 

امل�ضتندية وا�ضدار احلواالت اخلارجية.
واالزمــة  الباد  يف  االقت�ضادي  الــركــود  ب�ضبب   6-
�ضوق  يف  اال�ضهم  اأ�ضعار  انخف�ضت  اخلانقة  املالية 
وو�ضول  املالية،  لـــاأوراق  العراق  �ضوق  يف  الــتــداول 
اال�ضمي  ال�ضهم  �ضعر  من  اأقل  اإىل  امل�ضارف  هذه  اأ�ضهم 

بن�ضبة )85( %.
هــذه  بع�س  يف  املــ�ــرصفــيــة  االدارات  -7�ضعف 
بحكمة  ازماتها  جتاوز  من  تتمكن  مل  التي   امل�ضارف 
اجليدة  امل�ضارف  بع�س  يف  ــال  احل هــو  كما  وتعقل 
اإن  كثرية.  وهي  جيدة  بر�ضانة  تعمل  مازالت  والتي 
امل�رصيف  العمل  وتطوير  والرقابة  اال�رصاف  م�ضوؤولية 
وتطبيق ال�ضيا�ضة النقدية من م�ضوؤولية البنك املركزي، 
وهذا ما يقوم به حاليا وبالتن�ضيق مع رابطة امل�ضارف 

اخلا�ضة مبعاونة هذه امل�ضارف، واعادة تاأهيلها ويف 
هذا املجال نقرتح ما ياأتي:-

وتقييم  درا�ــضــة  بــاإعــادة  املــركــزي  البنك  قيام   1-
التزامها  من  اأ�ضهر  ثاثة  ملدة  اأمهلها  التي  امل�ضارف 
اتخذت  والتاأكد من كونها  املركزي،  البنك  قرار  بتنفيذ 
لتجاوز  والت�ضحيحية  التاأهيلية  ـــراءات  االج جميع 
حتليل  معايري  باعتماد  ذلك  ويكون  احلــايل،  و�ضعها 
موؤ�رصات الن�ضاط لعام 2016 لغاية 30/9، ويف �ضوء 
اإىل  الثمانية  امل�ضارف  ت�ضنيف  يتم  التقييم  نتائج 
ثاثة اأ�ضناف: ال�ضنف الذي ا�ضتطاع من تاأهيل و�ضعه 
امل�رصيف  العمل  وممار�ضة  النهو�س  وميكنه  احلــايل، 
ب�ضكل جيد من حيث معدل ال�ضيولة والت�ضغيل وتوظيف 
ب�ضكل  وال�ضحوبات  االيداع  عمليات  وممار�ضة  االأموال 
جيد.  وال�ضنف االآخر الذي متكن من تنقيذ ما ورد بقرار 
واإداري  مايل  دعم  اإىل  بحاجة  ولكنه  املركزي  البنك 
م�ضاعدة  يتطلب  وهــذا  بالتاأهيل،  ي�ضتمر  لكي  وفني؛ 

ي�ضتطيع  ال  الذي  الثالث  ال�ضنف  اأما  املركزي.   البنك 
وفقا  الــقــرار  اتخاذ  فيجب  التاأهيل  متطلبات  تنفيذ 

لقانون امل�ضارف النافذ. 
الثاين  لل�ضنف  الدعم  بتقدمي  املركزي  البنك  -2قيام 
اأو  االخــتــيــاري  املــ�ــرصيف  ــاج  ــدم االن ا�ضتخدام  ــو  وه
االندماج  عملية  جنــاح  حتقيق  ولغر�س  االجــبــاري، 

امل�رصيف يتطلب:
االف�ضاح  مبداأ  وفق  واملعلومات  البيانات  توفري  اأ - 
امل�ضمولة  املــ�ــضــارف  مــن  م�رصف  لكل  وال�ضفافية 

باالندماج.
ب - درا�ضة اجلدوى االقت�ضادية والنتائج املتوقعة عند 
قبل  من  الدرا�ضات  هذه  تقييم  ويتم  االندماج،  حدوث 

ال�ضلطة النقدية قبل اتخاذ قرار االندماج.
للم�ضارف  واإداريــة  مالية  هيكلة  بعمليات  القيام  ج- 
العاملة  القوى  امل�ضتهدفة قبل عملية االندماج وحتديد 

الفنية واالإدارية الازمة الإدارة الكيان اجلديد.

بغداد – سمير النصيري

سياسة العراق والصدام النفطي مع اوبك
من جديد يواجه العراق حتديًا جديداً، ولكن 
هذه املرة التحدي اقت�ضادي ال اأمني، فب�ضبب 
احلرب �ضد تنظيم داع�س االرهابي وال�ضعي 
لتحرير ما تبقى من ارا�ضي العراق، يحاول 
العراق ان ي�ضتنفر كل طاقاته االنتاجية من 
قرار  ان  اال  النفطية،  �ضادراته  زيــادة  اجل 
للحفاظ على  االنتاج  اأوبك ب�رصورة خف�س 
ي�ضكل  قد  املقبولة  اال�ضعار  من  م�ضتويات 
والأن  والت�ضدير،  االنتاج  زيادة  امام  عقبة 
فاإن  النفط،  غري  اآخر  مــورداً  ميلك  ال  العراق 
ي�ضعب  قويًا  حتديًا  يكون  قد  اأوبــك  ــرار  ق
اأوبــك  اأع�ضاء  جميع  اتفق  ما  اذا  ــاوزه  جت
على قرار التخفي�س، وقد يبدو ان العراق بداأ 
باإعان حتديه لهذا القرار م�ضبقًا، ففي الوقت 
فيينا  يف  اأوبــك  منظمة  فيه  جتتمع  ــذي  ال
اإنتاجها النفطي  ال�ضهر املقبل لبحث خف�س 
ت�ضري منا�ضبة اأقل بروزا ت�ضت�ضيفها بغداد يف 
ذات اليوم اإىل طموح العراق للقيام بنقي�س 
ذلك متاما يف املدى الطويل، اذ يف الثاثني 
موعد  هو  والذي  الثاين  ت�رصين  نوفمرب  من 
اجتماع وزراء اأوبك يف العا�ضمة النم�ضاوية 
وهو اأي�ضا املوعد النهائي الذي و�ضعه وزير 
لل�رصكات  لعيبي  علي  جبار  العراقي  النفط 
يف  للم�ضاهمة  عرو�ضها  لتقدمي  العاملية 

تطوير 12 حقا نفطيا �ضغريا ومتو�ضطا.
العراق ثاين  النفط يف  اإنتاج  وارتفع بالفعل 
الف�ضاد  رغم  كبري  ب�ضكل  اأوبك  منتجي  اأكرب 
تنظيم  �ضد  واحلرب  التحتية  البنية  و�ضعف 
اأوبــك  جهود  هــذا  ويعقد  االرهــابــي،  داع�س 
خف�س  بــاأول  القيام  عرب  االأ�ضعار  الإنعا�س 
يف  العاملية  املالية  االأزمـــة  منذ  لاإنتاج 
وزراء  يقرر  اأن  املفرت�س  ومــن   ،2008
فيينا  يف  للبرتول  امل�ضدرة  الــدول  منظمة 
اإنتاجه  بخف�س  �ضيقوم  االأع�ضاء  الدول  اأي 
مبوجب اتفاق اإطاري مت التو�ضل اإليه ال�ضهر 

املا�ضي.

ومع ذلك فاإن باقي اأع�ضاء اأوبك واملنتجني 
قراءة �رصوط  �ضوى  يحتاجون  املناف�ضني ال 
بــغــداد،  نــوايــا  ال�ضتيعاب  اجلــديــد  العطاء 
�رصيعة  زيادة  حتقيق  العطاء  وثيقة  وت�ضع 
بالعقود،  للفوز  رئي�ضي  كمطلب  االإنتاج  يف 
وترغب بغداد يف احلد االأق�ضى من االإيرادات 
الغاز  بيع  عــن  الناجمة  تلك  ذلــك  يف  مبــا 
املنبعث كمنتج ثانوي ال�ضتخراج اخلام بدال 
التجاري  االإنتاج  حتقيق  وبعد  حرقه،  من 
يف املرحلة االأويل من التطوير تقول وثيقة 
وزارة النفط اأنه يف املرحلة الثانية �ضيجرى 
بجانب  لاإنتاج  م�ضتدام  ارتــفــاع  حتقيق 
امل�ضاحب،  الغاز  من  الكاملة  اال�ضتفادة 
مليار   143 تبلغ  نفطية  وباحتياطيات 
كل  ع�رص  بنحو  يتحكم  العراق  فــاإن  برميل 

النفط يف باطن االأر�س باأنحاء العامل.
اجلنوب  نفط  ب�رصكة  كبري  م�ضوؤول  وذكــر 
من  عجلة  يف  النفط  وزارة  اإن  احلكومية 
يف  تتمثل  لعيبي  خطة  اأن  واأ�ضاف  اأمرها، 
لتخفيف  ممكن  وقت  باأ�رصع  االإنتاج  زيادة 
االأ�ضعار،  انخفا�س  عن  الناجمة  ــرصار  االأ�
على  واحل�ضول  االإيــرادات  من  مزيد  وتوليد 

خام اإ�ضايف للدفع اىل املقاولني.
ُقدمًا  بامل�ضي  احلكومة  �ضجع  مــا  وهــذا 
تعرث  بعد  خا�ضة  اأ�ضغر  حقول  تطوير  نحو 
املحادثات مع �رصكات النفط الكربى ب�ضاأن 
احلقول  بت�ضغيل  اخلا�ضة  عقودها  مراجعة 

العماقة يف جنوب العراق.
 2003 منذ  اأر�ضيت  خدمة  عقود  ومبوجب 
بالدوالر  مقومة  ر�ضوما  النفط  وزارة  تدفع 
برميل  كــل  مقابل  النفط  اإنــتــاج  ل�رصكات 
النموذج  اإنتاجه، ويف حني كان هذا  يجري 
اأ�ضعار  كانت  عندما  لبغداد  بالن�ضبة  جيدا 
نف�س  حاليا  تدفع  فاإنها  مرتفعة  النفط 
ـــرادات  اإي فيه  تراجعت  وقــت  يف  الــر�ــضــوم، 

مبيعات النفط ب�ضكل كبري.
�ضادرات العراق النفطية يف تزايد م�ضتمر

اذ تفيد بيانات حتميل ال�ضفن وم�ضدر بقطاع 

ال�ضحن اأن �ضادرات اخلام العراقية تتجه اإىل 
ت�رصين  اأكتوبر  يف  طفيف  ب�ضكل  االرتفاع 
االأول، مما يعطي موؤ�رصا اإىل اأن اتفاق اأوبك 
بعد  يكبح  مل  االإمـــدادات  على  قيود  لفر�س 
باملنظمة،  منتج  اأكــرب  ثاين  من  ال�ضحنات 
وتظهر بيانات ال�ضحن اأن متو�ضط ال�ضادرات 
والع�رصين  اخلم�ضة  يف  العراق  جنوب  من 
بلغ  االأول  ت�رصين  اأكتوبر  من  االأوىل  يوما 
من  ارتفاعا  يوميا  برميل  مليون   3.31
3.276 مليون برميل يوميا ال�ضهر املا�ضي 

وفقا الأرقام العراق.
الــعــراق  نفط  معظم  اجلــنــوب  ي�ضخ  حيث 
من  اخلــام  من  اأ�ضغر  كميات  ي�ضدر  الــذي 
ال�ضمال عرب خط اأنابيب اإىل تركيا، وبح�ضب 
ال�ضحنات  بلغت  وامل�ضدر  التحميل  بيانات 
ال�ضمالية من خام احلقول الواقعة يف منطقة 
برميل  األف   580 امل�ضتقلة  �ضبه  كرد�ضتان 
يوميا يف املتو�ضط يف اأكتوبر ت�رصين االأول، 
األف   595 الــ�ــضــادرات  تلك  متو�ضط  وبلغ 

برميل يوميا يف �ضبتمرب اأيلول.
العراقية  اخلام  �ضادرات  بلغت  االآن  وحتى 
3.89 مليون برميل يوميا يف اأكتوبر ت�رصين 
االأول. واإذا ا�ضتمر هذا املعدل ف�ضيكون اأعلى 
20 األف برميل يوميا عن اإجمايل �ضادرات 
�ضبتمرب اأيلول وفقا الأرقام قدمها م�ضوؤولون 

عراقيون يف احد املوؤمترات ال�ضحفية.
وبلغت اأ�ضعار النفط نحو 51 دوالرا للربميل 
منت�ضف  يف  م�ضتواها  ن�ضف  اأو  حاليا 
يف  تخمة  اإىل  جزئيا  يرجع  فيما   ،2014
املعرو�س ا�ضتمرت لفرتة اأطول من توقعات 
املحللني الأ�ضباب منها اإنتاج قيا�ضي مرتفع 

لاأربع ع�رصة دولة االأع�ضاء يف اأوبك.
عقود نفطية جديدة

ال�رصكات  بــاإحــدى  تنفيذي  م�ضوؤول  اأفــاد 
لعيبي   " اإن  اجلديدة  العقود  الأحد  املتقدمة 
زيــادة  خــال  مــن  ب�ضمته  تــرك  يف  يرغب 
م�ضبقا  املوؤهلة  وال�رصكات  �رصيعا،  االإنتاج 
�رصكات  �ضت  بينها  �ــرصكــة،   19 للجولة 

دراجون  ت�ضمل  اإماراتية  و�رصكات  يابانية، 
اأويل ومبادلة للبرتول ونفط الهال، واأي�ضا 
و�رصكات  ال�ضوي�رصية،  للتنقيب  جلينكور 
والكويت  واإيطاليا  ورو�ــضــيــا  ال�ضني  مــن 
وماليزيا،  وتاياند  وفيتنام  واإندوني�ضيا 
اأو  �ضغرية  احلــقــول  ان  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
كبرية  لكنها  العراقية  باملعايري  متو�ضطة 
حقول  ت�ضعة  وحتــوي  ــرى،  اأخ معايري  بــاأي 
ما  وهو  برميل  مليار   2.3 جمتمعة  منها 
التي  بريطانيا  احتياطيات  كامل  يعادل 

تنتج حاليا نحو مليون برميل يوميا.
التحرك  اإىل  اأي�ضا  العطاءات اجلديدة  وت�ضري 
القائمة  الفنية  اخلدمات  عقود  عن  بعيدا 
النفط  اإنــتــاج  �ــرصكــات  بع�س  ت�ضكو  التي 
على  م�ضتحقات  تــاأخــر  مــن  بها  العاملة 
بغداد، اذ بالنية التخل�س من العقود القدمية 
النفط،  للعراق و�رصكات  اإفادة  اأكرث  وجعلها 
والفكرة من ذلك هو اإنه اذا وا�ضلت �رصكات 
و�ضيلة  �ضيجد  العراق  فاإن  اال�ضتثمار  النفط 
منح  و�ضيجرى  ال�رصكات،  لهذه  يدفع  كي 
العقود اجلديدة بناء على مفاو�ضات ثنائية 
مع  وال�رصكات  النفط  وزارة  بني  ومبا�رصة 
االإنتاج  تقا�ضم  عقود  منوذج  من  االقــرتاب 
ن�ضبة  على  ال�رصكات  حت�ضل  مبوجبها  التي 

من اإنتاج النفط بدال من ر�ضوم عن عملها.
العقود  هذه  بنية  تختلف  اأن  املرجح  ومن 
مبا يتما�ضى مع اجليولوجيا املتباينة ل�ضتى 
احلقول، وبالتايل الطرق املختلفة ال�ضتخراج 
الع�ضو املنتدب  الطائي  اخلام، ويرى جعفر 
لدى منار اإنرجي جروب االإماراتية "يف بلد 
حقول  يف  الكبري  التنوع  ومع  العراق  مثل 
نظام  لديك  يكون  اأن  امل�ضتحيل  من  النفط 
منوذج  نحو  تطورا  ميثل  وهــذا  واحــد،  عقد 
عقد  عنا�رص  بني  يجمع  هجني  عراقي  عقد 

اخلدمات الفنية وعقد تقا�ضم االإنتاج.
ثاث  على  املــطــروحــة  احلــقــول  ــوزع  ــت وت
الب�رصة  يف  اأربــعــة  وتت�ضمن  حمافظات 
وخم�ضة يف مي�ضان وثاثة يف و�ضط العراق 

املناق�ضة  وثيقة  وفق 
وزارة  مبوقع  املن�ضورة 
على  ــة  ــي ــراق ــع ال ــنــفــط  ال

االنرتنت،.
ت�ضمح  اجلـــديـــدة  والـــدعـــوة 
لـــ�ـــرصكـــات الــنــفــط بــتــقــدمي 
بال�ضيغة  اخلا�ضة  مقرتحاتها 
التجارية  والنماذج  التعاقدية 
ــول وا�ــضــح عن  واملــالــيــة، يف حت
يف  ا�ضتخدمت  التي  اخلدمة  عقود 
بجنوب  العماقة  النفطية  احلــقــول 

الباد.
مفاو�ضات  بــاإجــراء  ـــوزارة  ال و�ضتقوم 
االأجنبية  النفط  �ــرصكــات  مــع  مــبــا�ــرصة 
اأو يف �ضكل احتادات �رصكات،  ب�ضكل منفرد 
و�ضت�ضتخدم تلك املحادثات كاأ�ضا�س الإر�ضاء 

عقود التطوير واالإنتاج.
ا�ضتخدمتها  التي  اخلدمة  عقود  ومبوجب 
يف  مبا   2003 بعد  ما  جــوالت  يف  بغداد 
ذلك تلك اخلا�ضة بحقولها النفطية اجلنوبية 
و2   1 القرنة  وغرب  الرميلة  مثل  العماقة 
النفط  ل�رصكات  الــــوزارة  تــدفــع  وجمــنــون 
عن  بالدوالر  مقومة  ثابتة  ر�ضوما  الكربى 

كل برميل من النفط يجرى اإنتاجه.
بالن�ضبة  جيدا  النموذج  هذا  كان  حني  ويف 
مرتفعة  النفط  اأ�ضعار  كانت  عندما  لبغداد 
العامني  مــدى  على  االأ�ضعار  تراجع  ــاإن  ف
الر�ضوم  نف�س  تدفع  بغداد  جعل  االأخريين 
اأويل  ولوك  واإك�ضون  "بي.بي  مثل  ل�رصكات 
و�ضل" يف وقت تراجعت فيه اإيرادات مبيعات 

النفط ب�ضكل كبري.

كانت  مرارا  انها  اىل  النفط  وزارة  واأ�ضارت 
ترغب يف اإعادة التفاو�س على �رصوط عقود 
لربط  العاملية  النفط  �رصكات  مع  اخلدمة 
الر�ضوم التي حت�ضل عليها ال�رصكات مقابل 
تطوير حقولها باأ�ضعار النفط، وكذلك تقا�ضم 
اأ�ضواق  هبوط  عند  ال�رصكات  مع  االأعــبــاء 

اخلام.
ب�ضكل  تتاأهل  مل  التي  ال�رصكات  ت�ضارك  وقد 
م�ضبق يف العطاء بعد دفع ر�ضوم قيمتها 15 
الفنية  قدراتها  يثبت  األف دوالر، وتقدمي ما 
معلومات  النفط  وزارة  وتــوفــر  واملــالــيــة. 
حقيبة  ب�ضكل  معدة  احلقول  جميع  وبيانات 

معلومات مقابل 50 األف دوالر.
العراق وفر�س التعاون مع اأوبك

ــادة  وعــلــى الــرغــم مــن حمــاولــة الــعــراق زي
اأوبك  ابلغ  انه  النفطي، اال  انتاجه من اخلام 
اتفاق  اإىل  التو�ضل  يف  للتعاون  با�ضتعداده 
النفط  اأ�ضعار  لدعم  املعرو�س  خف�س  على 
امل�ضتويات  باإنتاجه قرب  اأن يحتفظ  ب�رصط 

احلالية،
ينبغي  البلد  اإن  يوؤكدون  امل�ضوؤولني  ان  اال 
اإيران  اأن يح�ضل على بع�س االإعفاءات مثل 
اإنتاجهم  ت�رصر  الذين  وليبيا  ونيجرييا 
اأي�ضا  واأ�ــضــاروا  العقوبات،  اأو  احلــروب  من 
لكن  االإنتاج  بخف�س  يقبلون  قد  اأنهم  اإىل 
يعني  ما  وهــو  اأعلى  اأ�ضا�ضي  م�ضتوى  من 
امل�ضتوى،  نف�س  االإنتاج عند  املحافظة على 
اأيلول عند  اإنتاجه يف �ضبتمرب  العراق  ويقدر 
4.774 مليون برميل يوميا وقد يزيد قليا 
امل�ضادر  وتقدر  االأول.  ت�رصين  اأكتوبر  يف 
 4.455 عند  العراق  اإنتاج  الأوبك  الثانوية 

مليون برميل يوميا.
يذكر اإن لعيبي اأطلع باركيندو "على حقيقة 
تقديرات  عن  يزيد  الــذي  العراقي"  االإنتاج 
ت�ضتند  التي  الثانوية  بامل�ضادر  ت�ضمى  ما 
االأرقــام  "هذه  اأن  واأ�ضاف  املنظمة،  اإليها 
البلد  اأن  اإىل  اإ�ــضــارة  يف  العراق"  حــق  مــن 
على  للحفاظ  ي�ضعى  ــرب  احل مزقته  ــذي  ال
ا�ضطر  واإذا  النفطي،  اإنــتــاجــه  م�ضتويات 
اأوبك  اإنتاج  تقلي�س  يف  للم�ضاركة  العراق 
فاإن االتفاق �ضيكون اأن�ضب لبغداد اإن اأ�رصت 
هي  االأعلى  االإنتاج  بيانات  تكون  اأن  على 
ذاته  الوقت  يف  للخف�س،  االأ�ضا�ضي  املعيار 
ت�ضويق  �رصكة  رئي�س  العامري  فاح  �رصح 
النفط العراقية )�ضومو( اإن العراق لن يخف�س 
اإنتاجه دون 4.7 مليون برميل يوميا ال من 
اأجل اأوبك وال غريها، هذا وذكر املدير العام 
ل�رصكة نفط ال�ضمال فريد �ضادق اإن ال�رصكة 
زادت �ضادراتها عرب خط االأنابيب هذا ال�ضهر 
اإىل نحو 133 األف برميل يوميا من 95 األف 
اإنتاج  من  اأيلول  �ضبتمرب  يف  يوميا  برميل 
اإنتاج  من  اخلــام  اخلــط  ينقل  كما  كركوك. 

احلقول اخلا�ضعة ل�ضيطرة االأكراد.
حجم  مو�ضوع  اأوبــك  وزراء  ترك  جهته  من 
ما  اإىل  املنظمة  اأع�ضاء  من  دول  كل  اإنتاج 
امل�ضتوى،  الرفيعة  باللجنة  املنظمة  ت�ضميه 
اخلا�ضة  التفا�ضيل  على  اللجنة  و�ضتعمل 
ــوزاري  ال االجتماع  قبل  ــة  دول كل  بح�ضة 
نوفمرب  مــن  الــثــاثــني  يف  الأوبــــك  ــايل  ــت ال
ت�رصين الثاين، و�ضت�ضم على االأرجح مندوبي 
اأوبك، ومن بني  االأع�ضاء يف  الدول  وممثلي 
اأع�ضاء اأوبك كان العراق �ضاحب اأكرب اإ�ضهام 
يف زيادة اإنتاج املنظمة العام املا�ضي، وقد 
تنفيذ  مع   2017 يف  االإنــتــاج  ذلــك  يرتفع 
�رصكات النفط العاملية لعقود ح�ضبما �رصح 

به نائب وزير النفط فيا�س النعمة.
حتذيرات ب�ضاأن انخفا�س االنتاج

كربى  اإحــدى  اإنرجي  جينل  �رصكة  �رصحت 
كرد�ضتان  اإقليم  يف  النفط  اإنتاج  �رصكات 
العام  اإيـــرادات  و�ضول  تتوقع  اإنها  العراق 
امل�ضتهدف  للنطاق  االأدنى  احلد  اإىل  باأكمله 
ب�ضبب �ضعف االإنتاج اأكرث من املتوقع، وهو 
م�ضتوى  الأدنى  اأ�ضهمها  النخفا�س  اأدى  ما 

لها يف �ضبعة �ضهور.
الرئي�ضي  -احلــقــل  طــق  طــق  حقل  و�ضهد 
 170 احتياطياته  تتجاوز  الــذي  لل�رصكة 
مليون برميل- تراجعا يف االإنتاج االإجمايل 
األفا و600 برميل   58 اإىل  الثالث  الربع  يف 
يوميا  برميل  و800  األفا   68 مقابل  يوميا 
انخف�س  حيث  العام،  من  االأول  الن�ضف  يف 

االإنتاج من االآبار القائمة.
ودفع هذا ال�رصكة اإىل التحذير من اأن اإيرادات 
من  ــى  االأدن احلد  عند  �ضتكون   2016 عام 
200 مليون و230  النطاق امل�ضتهدف بني 
يف  بالفعل  خف�ضته  والــذي  دوالر  مليون 
و275  مليون   200 بني  من  متــوز  يوليو 

مليون دوالر.

بغداد – ايهاب النواب

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

621.2
0.50
0.08%

1,409,826,049
1,659,574,792

560
33
10
11
12

0.47
562,468,142.00

0.87
169,000,000.00

0.54
167,499,998.00

0.81
147,332,648.00

0.32
138,250,000.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)SILT( براري

)BBAY( بلبنك

0.47
264,340,032.00

15.84
170,090,848.00

0.87
145,904,992.00

15.00
117,424,744.00

0.81
117,339,360.00

)BGUC( خليج

)HMAN( منصور

)BBOB( بغداد

)HPAL( النور

)SILT( براري
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دينار عراقي

48736
44675
42644
36552
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