
كركوك  حقول  من  النفط  ت�صدير  معدالت  ا�صتقرت 
بعد  كرد�صتان،  عرب  الرتكي  جيهان  ميناء  اىل 
توقف  اأعقبت  التي  النفط،  �صخ  عمليات  ا�صتئناف 
�صخه لنحو ثالث �صاعات بعد ال�صاعة التا�صعة من 
املواقع  اقتحام  ب�صبب  املا�صي،  اخلمي�س  �صباح 
خا�صة  قوة  قبل،  من  ال�صمال  نفط  ل�رشكة  التابعة 
بي�صمركة  م��ن  ال�صليمانية  حمافظة  م��ن  ج��اءت 

االحتاد الوطني الكرد�صتاين.
وقال م�صدر يف �رشكة نفط ال�صمال ل�)اجلورنال(، 
الف   100 وبلغت  م�صتقرة  الت�صدير  "معدالت  اإن 
برميل يوميا من دون اي م�صاكل فنية او امنية"، 
وجمبور  كركوك  حقول  عرب  يتم  ال�صخ  اأن  موؤكداً 

وخباز النفطي".
الوطني  االحت���اد  ح��زب  يف  م�صدر  اأق���ر  ب���دوره 
التي  كركوك  يف  االمنية  "القوات  اأن  الكرد�صتاين، 
بوابة  امام  منت�رشة  بقيت،  االحتاد  حلزب  تتبع 
وجممع  ال�صمال  نفط  رئا�صة 
ال��رتك��ي��ز 

�صمايل  النفطي  عرفة  جممع  �صمن  وان  كي  يف 
املدينة".

النفط  وزارة  اج���راءت  بانتظار  "نحن  واأ���ص��اف 
اتفاقها  تطبيق  خ��الل  من  م�صكالت  اي  لتاليف 
العا�رش من  ادارة حمافظة كركوك يف  النفطي مع 
كانون الثاين املا�صي عرب تو�صعة م�صفاة كركوك 
و�صمان  حديث  م�صفى  بت�صييد  وال�رشوع  القدمية 

حقوق جميع مواطني كركوك".
ا�صتوؤنفت  ال�صخ  "عمليات  اأن  امل�صدر  وت��اب��ع 
"عمليات  ان  مبينا  اخلمي�س"،  ظهر  بعد  تدريجيا 
خالل  لرتتفع  برميل  الف   20 مبعدل  بداأت  ال�صخ 
�صاعتني اىل 50 الف برميل ولت�صل منت�صف الليل 
الف برميل   100 الطبيعية الكرث من  اىل معدالته 
عرب حقول كركوك وجمبور وخباز التابعة ل�رشكة 

نفط ال�صمال".
والعاملني  املوظفني  "جميع  ان  امل�صدر  واأك��د 
يوم  يف  اعمالهم  م��زاول��ة  اىل  ع���ادوا  والفنيني 
واالنتاج  حاليا  طبيعية  واالمور   ، نف�صه  اخلمي�س 

ي�صري ب�صكل ايجابي".
جمل�س  يف  الطاقة  جلنة  ع�صو  ق��ال  جهته  م��ن 
"موظفي  ان  ح�صني،  جناة  كركوك  حمافظة 
����رشك���ة ن��ف��ط ال�����ص��م��ال 

العاملني يف موقع اأي تي وان يف منطقة كي وان 
�صمال غربي كركوك 25 كم فوجئوا �صباح يومي 
قوة  بوجود  عملهم  اىل  توجههم  اثناء  اخلمي�س، 
ال�رشكة  مقر  ودخلت  ال�صليمانية  من  اتت  ع�صكرية 
اىل حمطات  بعدها  وتوجهت  وان   تي  اي  وموقع 
�صخ النفط ومت قطع الت�صدير من حقول كركوك يف 
ال�رشكة مليناء جيهان الرتكي عرب اخلط املمتد عرب 

اقليم كرد�صتان".
واأكد ح�صني اأن "القوات كانت يف البدء تتحدث عن 
وجود عبوات نا�صفة داخل املوقع النفطي مزروعة 

حتت االنابيب".
وبني اأن "اإيقاف �صخ النفط جرى بعد ما ا�صري اىل 
اتفاق على مد خط للنفط من كركوك اىل ايران خالل 
زيارة وزير الطاقة االيراين اأخرياً اىل بغداد وعقب 
اتفاق وزارة النفط مع �رشكة كار النفطية يف اقليم 
كرد�صتان على ت�صلمها كمية 60 الف برميل يوميا 
النتاج امل�صتقات النفطية من م�صفى قرب املو�صل 
ان  النفط  بوزارة  املفرت�س  االتفاق كان  ومبوجب 
جتهز م�صفى قيوان قرب ال�صليمانية كمية 20 الف 

برميل يوميا لكنها مل تنفذ حتى االن".
الدميقراطي  للحزب  كركوك  فرع  م�صوؤول  وق��ال 
الكورد�صتاين حممد خور�صيد، اإن "القوات املوجودة 
الوطني  لالإحتاد  تابعة  ال�صمال  نفط  �رشكة  يف 
وا�صتدعيت من قبل م�صوؤول فرع االإحتاد 
الكرد�صتاين  الوطني 

ا�صو مامند".
باأن  الكرد�صتاين  الوطني  االحتاد  طالبنا  وا�صاف 
يعلن مطالبه واي�صاح ال�صبب يف وجود هذه القوات 
يقدم  ان  املنتظر  ومن  ال�صمال  نفط  �رشكة  داخل 
االي�صاحات خالل ال�صاعات القليلة املقبلة"، م�صريا 
اىل اأن "وجود هذه القوات امر وقتي و�صتن�صحب اىل 

مواقعها".
وقال م�صدر نفطي، ان "عمليات ال�صخ توقفت يف 
ال�صاعه التا�صعة من �صباح يوم اخلمي�س املا�صي، 
حيث كانت معدالت الت�صدير املقدرة لهذا اليوم من 
حقول  وت�صمل  ال�صمال  نفط  �رشكة  تديرها  حقول 

كركوك وجمبور وخباز مبعدل 160 الف برميل".
"قوات  ان  ك��رك��وك،  يف  مطلع  م�صدر  واو���ص��ح 
اخلط  نفط  �صخ  حمطة  اقتحمت  كردية  ع�صكرية 
العراقي الرتكي يف كي وان  غربي كركوك بالقرب 
العاملني منها  باإخراج  يايجي وقامت  ناحية  من 
الدخول  من  ال�صباحية  املناوبة  موظفي  ومنعت 
فوري"،  ب�صكل  ال�صخ  ايقاف  منهم  وطلبت  اليها 
نفط  �رشكة  ادارة  الزمت  اي�صا  "القوة  ان  مو�صحا 

ال�صمال باإيقاف ال�صخ".
وخباز  جمبور  حقول  ال�صمال  نفط  �رشكة  وت�صم 
وكركوك والتي تنتج قرابة 175 الف برميل ت�صدر 
اكرث من 100 الف برميل منها اىل تركيا عرب اخلط 
وزارة  تدير  حني  يف  كرد�صتان  اقليم  عرب  املمتد 
احداث  بعد  كرد�صتان  اقليم  يف  الطبيعة  ال��رثوات 
حزيران عام 2014 حقلي باي ح�صن واآفانا والتي 

تنتج اكرث من 250 الف برميل.
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بغداد تشهد معرضين لألمن 
والزراعة والمكننة

التجارة تتفق مع حكومة نينوى على 
مخازن المواد الغذائية

دع��ا املحلل االقت�صادي مالذ االأمني، احلكومة اىل التهيوؤ ال�صتثمار موقع 
العراق اجلغرايف الرابط بني ال�رشق والغرب واجناز م�صاريع ت�صهل عمليات 
النق��ل التجاري الدويل م��ن خالل املوانئ وال�صكك احلدي��د والطرق الربية 
واملطارات خ�صو�صا بعد االنت�صارات التي حققتها القوات الع�صكرية �صد 

ع�صابات داع�س االرهابية يف �صمال البالد وغربها.
وقال االأمني، اأن "موقع العراق اجلغرايف الذي يتو�صط بني ال�رشق والغرب 
يجعل��ه ممرا لنق��ل انواع ال�صل��ع التجاري��ة يف العامل وبتكلف��ة نقل واطئة 
وبوق��ت اقل م��ن نقلها عرب الطرق التقليدية عرب قن��اة ال�صوي�س"، م�صيدا ب� 
"بهيئ��ة الطرق واجل�صور التي تقوم حاليا ب�صيانة طريق طريبيل الدويل 
الراب��ط بني الع��راق واالأردن، يف ح��ني يتوجب ان ت�صاه��م القوات االمنية 

بتاأمني هذا الطريق نظرا الأهميته التجارية".

بح��ث وزي��ر التخطيط �صلم��ان اجلميلي مع ال�صفري الرتك��ي يف بغداد فاحت 
يل��دز واقع العالقات الثنائي��ة بني البلدين و�صب��ل تطويرها يف املجاالت 
االقت�صادي��ة واال�صتثماري��ة والتجاري��ة ف�ص��ال عن اال�صه��ام يف عمليات 

اعادة االعمار للمناطق املحررة وجمال التقيي�س وال�صيطرة النوعية.
واك��د اجلميل��ي لدى لقائ��ه يلدز اهمية تطوي��ر العالق��ات الثنائية وزيادة 
حج��م التبادل التج��اري الذي �صهد تراجع��ا خالل امل��دة املا�صية متاأثرا 
باالأج��واء ال�صيا�صية والظروف االمنية غ��ري امل�صتقرة التي �صهدها العراق، 
داعيا اجلانب الرتكي اإىل دعم العراق يف عمليات اعادة االعمار واال�صتقرار 

للمناطق املحررة من خالل ا�صهام ال�رشكات الرتكية يف هذا املجال.
وناق���س الطرفان خ��الل اللقاء امكانية تطوير التع��اون بني اجلانبني يف 
جماالت التقيي�س وال�صيطرة النوعية وفح�س الب�صائع ، ف�صال عن امكانية 
االف��ادة م��ن امكان��ات وكالة التنمي��ة الرتكية )ت��كا( فيما يتعل��ق بتنفيذ 

امل�صاريع اال�صتثمارية.

اأعلن��ت ال�رشك��ة العام��ة للمعار���س واخلدم��ات التجاري��ة العراقية، اأن 
معر���س بغداد الدويل �صي�صهد اقامة معر�س االمن والدفاع وال�صناعات 

احلربية العراقية الدولية ومعر�س الزراعة واملكننة الزراعية.
وق��ال املدير الع��ام لل�رشك��ة ها�صم حممد ح��امت يف بيان لل��وزارة، انه 
"برعاي��ة رئي���س الوزراء حي��در العبادي القائد الع��ام للقوات امل�صلحة 
�صي�صه��د معر���س بغ��داد يف اخلام���س م��ن اذار انط��الق معر���س االمن 

والدفاع وال�صناعات احلربية العراقية الدولية بدورته ال�صاد�صة".
وا�ص��ار ح��امت اىل انه "�صتنطلق يف الرابع ع�رش م��ن ال�صهر ذاته فعاليات 
معر���س الزراع��ة واملمكن��ة الزراعية ال��ذي تنظمه �رشكة جم��د االعمال 
لتنظي��م املعار���س الدولي��ة وبالتع��اون م��ع وزارتي الزراع��ة واملوارد 
املائي��ة ال��ذي ي�صتم��ر ثماني��ة اي��ام وبالتن�صي��ق م��ع ال�رشك��ة العام��ة 

للمعار�س العراقية".

اتفق��ت وزارة التج��ارة مع احلكوم��ة املحلية يف حمافظ��ة نينوى، على 
ايج��اد اماكن خزن داخل خميم حمام العليل وجتهيز املفردات الغذائية 

اىل املواطنني عرب الوكالء املعتمدين وبا�رشاف موظفي الوزارة.
وق��ال قا�صم حمود املدير العام لل�رشكة العام��ة لتجارة املواد الغذائية، 
امل���رشف عل��ى فري��ق عم��ل ال��وزارة يف املو�ص��ل يف بيان لل��وزارة، اإن 
"م��الكات ال��وزارة هي��اأت امل��واد الغذائي��ة كامل��ة من خ��الل خمازن 
حمافظتي �صالح الدين وكركوك واملنطقة ال�صمالية ومت نقلها اىل موقع 
خمي��م حم��ام العليل الذي ي�صتقب��ل العائالت من اجلان��ب االمين نتيجة 

العمليات الع�صكرية لتحرير هذه املناطق".

ك�صف��ت جلن��ة اخل��رباء املاليني )جلن��ة حكومي��ة(، عن 
اإي��رادات ت�صدير النف��ط ونفقات احلكومة خ��الل ال�صتة 
اأ�صه��ر االأوىل م��ن الع��ام 2016، يف ح��ني بين��ت اأنها 

�صت�صدر تقرير الوزارات خالل ال�صهر احلايل.
وقال رئي���س اللجنة عبد البا�صط ترك��ي �صعيد يف بيان 
للجن��ة، اأن "اللجن��ة اجتمعت وناق�ص��ت مع ممثل �رشكة 
التدقي��ق الدولية KPMG م�ص��ودة تقرير ال�رشكة عن 
البيان��ات املالية لالأ�صهر ال�صتة االأوىل من عام 2016، 
وال��ذي �صت�ص��دره ال�رشك��ة قريب��ا، ا�صتن��ادا اإىل العق��د 
املوق��ع معها، حيث بينت املوؤ�رشات اأن اإيرادات ت�صدير 

النف��ط خ��الل املدة املذك��ورة قد بلغ��ت مبلغ��ا مقداره 
)17092296000( دوالر تقريب��ا، اأم��ا النفقات فقد 
بلغ��ت )17434933000( دوالر اي اأن هنالك زيادة 
يف النفق��ات قيا�صا باالإي��رادات".  واأ�صاف تركي، اأنه" 
جرى اأي�صا خالل االجتماع مناق�صة تقرير وزارة النفط 
الف�صل��ي للف�ص��ل الرابع م��ن �صنة 2016 ع��ن متابعة 
تنفي��ذ ن�ص��ب مع��دات القيا���س واملعاي��رة يف جم��ال 
ال�صناع��ة النفطية، "حيث بلغت ن�صبة التنفيذ يف جمال 
ت�صدي��ر النف��ط %100". واأكد رئي�س اللجن��ة اأنه "من 
املتوقع ا�صتكمال �رشكة التدقي��ق الدولية اجناز تدقيق 
ثم��اين وزارات قبل منت�صف ال�صهر اجل��اري وا�صتكمال 
بقية ال��وزارات وخم�س من املحافظ��ات باالإ�صافة اىل 

اإقليم كرد�صتان قبل نهاية �صهر اآب من العام اجلاري". 
ق��رار  اإىل  ا�صتن��ادا  املالي��ني  اخل��رباء  واأ�ص�ص��ت جلن��ة 
 ، 1/4/2007 جمل���س ال��وزراء وب��داأت اأعماله��ا يف 
وذل��ك لتكون جه��از اإ�رشاف بديال ع��ن املجل�س الدويل 
للم�ص��ورة واملراقبة والذي ي���رشف حاليا على ما ينفق 
من االأموال العامة العراقية املتاأتية من اإنتاج وت�صدير 
النفط واملنتجات النفطية، والتي تودع يف ح�صاب فتح 
يف بنك االحتياطي الف��درايل يف نيويورك، ا�صتنادا اإىل 
ق��رارات جمل���س االأمن الدويل التي �ص��درت بعد اإ�صقاط 
النظ��ام ال�صابق با�صم �صندوق تنمي��ة العراق، وقد منح 
ه��ذا احل�ص��اب ح�صان��ة دولي��ة حت��ى ال يك��ون عر�صة 
للحج��ز اأو امل�ص��ادرة نتيجة ق��رارات حماكم دولية، قد 

ت�صدر عن دعاوى ومطالبات �صد النظام ال�صابق ".
و ك�صف تقرير املدقق الدويل، يف وقت �صابق، عن اهدار 
مالي��ني الدوالرات يف وزارة النفط خ��الل ع�رش �صنوات 
م��ن عم��ر احلكوم��ات املتعاقب��ة وان اغل��ب �رشكاته��ا 

�صهدت جتاوزات مالية خطرة.
وقال��ت وثائق املدق��ق الدويل وقته��ا، ان جلنة اخلرباء 
املالي��ني تو�صل��ت اىل، اإن “وزارة النف��ط و�رشكاته��ا 
وحتدي��دا �رشك��ة م�ص��ايف الو�صط تعاقدت خ��الل العام 
2005 مع �رشكة احلرة الدولية و�رشكة هايدروكربون 
�صب��الي االمريكية عل��ى تنفيذ م���رشوع جممع حت�صني 
البنزي��ن مببل��غ 81382683 دوالراً ومبدة تنفيذ 28 

�صهرا”.

حقق �ص��وق العراق لالأوراق املالي��ة ارتفاعا يف عدد 
وقيم��ة االأ�صهم املتداولة خالل �صه��ر �صباط املا�صي 
وبن�ص��ب عالية يف حني كان هنال��ك انخفا�س ب�صيط 

يف عدد العقود املنفذة.
وق��ال املدي��ر التنفيذي لل�صوق طه اأحم��د عبد ال�صالم 
يف بي��ان، اإن "موؤ�رشات �صوق العراق لالأوراق املالية 
خ��الل �صه��ر �صب��اط 2017 حققت ارتفاع��ا يف عدد 

االأ�صه��م املتداول��ة بن�صب��ة %90 وارتفاعا يف قيمة 
االأ�صه��م املتداولة بن�صب��ة %67 وارتفاعا يف موؤ�رش 
ال�ص��وق الأ�صع��ار االأ�صه��م املتداولة بن�صب��ة 3.17% 
وارتفاع��ًا اأي�ص��ا يف القيمة ال�صوقي��ة بن�صبة 1.8%، 
لك��ن �صه��ر �صب��اط �صج��ل انخفا�ص��ا يف ع��دد العقود 

املنفذة والتي كانت بن�صبة 29%".
واأ�ص��اف عبد ال�ص��الم اأن "ال�صوق نظم يف �صهر �صباط 
)20( جل�ص��ة تداول مبع��دل خم�س جل�ص��ات اأ�صبوعيا 
وبل��غ عدد ال�رشكات املدرجة يف ال�صوق )97( �رشكة 

كم��ا بلغ عدد ال�رشكات املتداول��ة اأ�صهمها يف ال�صوق 
)66( �رشكة اأما عن عدد اال�صهم املتداولة خالل �صهر 
�صباط املا�صي فقد كان��ت )223( مليار �صهم بقيمة 
)134( ملي��ار دين��ار واالأ�صه��م املدرج��ة يف ال�صوق 

بلغت )9.734( تريليون �صهم م�صنفة قطاعيا".
واأ�ص�ص��ت �ص��وق العراق ل��الأوراق املالي��ة يف حزيران 
2004م، وتعمل حتت اإ�رشاف هيئة االأوراق املالية 
العراقية، وهي هيئة م�صتقل��ة مت تاأ�صي�صها على غرار 
الهيئة االأمريكية ل��الأوراق املالية والبور�صات، ويف 

امل��دة الت��ي �صبق��ت الغ��زو االأمريكي للع��راق 2003 
كان يطل��ق عل��ى ال�ص��وق احلالية ا�ص��م بور�صة بغداد 
والت��ي كان��ت تديره��ا وزارة املالية ، اأم��ا االآن فهي 
هيئة ذاتي��ة التنظيم مثل بور�ص��ة نيويورك، وت�صمل 
ال�رشكات املدرجة على �صوق العراق لالأوراق املالية 
واال�صتثم��ار  والتاأم��ني  امل�ص��ارف  قطاع��ات  عل��ى 
والفن��ادق  ال�صناعي��ة  وال���رشكات  واخلدماتي��ة 
وال���رشكات ال�صياحية وال�رشكات الزراعية، و�رشكات 

االت�صاالت.

خبراء ماليون يكشفون عن 
إيرادات ونفقات الحكومة لستة أشهر 

األوراق المالية: شهر شباط حقق ارتفاعًا في عدد وقيمة األسهم المتداولة

اقتصادي يدعو الحكومة إلى استثمار 
الموقع التجاري

وزير التخطيط يبحث االستثمار مع تركيا

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125323 155432139122.550 12943151651 3031330.770
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