
العامل بعد اململكة  اأكرب احتياطي نفطي يف  العراق  ي�ضم 
االحتياطي  اأ�ضعاف  اأربعة  ويبلغ  ال�ضعودية،  العربية 
 153 بنحو  االحتياطي  حجم  ويبلغ  االأمريكي،  النفطي 
وفقًا  املعلن  الغاز  احتياطي  يبلغ  برميل، يف حني  مليار 
قدم  تريليون   112 نحو  العراقية  النفط  وزارة  لبيانات 
مكعب، ويقدر االحتياطي النفطي غري املوؤكد بحدود 360 
نحو  العراقي  النفط  احتياط  يبلغ  بهذا  و  برميل،  مليار 

اإجمايل االحتياطي العاملي .  %10.7 من 
ت�رصيح  اجلنابي يف  �ضناء  االقت�ضادية  اخلبرية  وقالت    
خا�ص للجورنال "اإن العراق ويف ظل الظروف الراهنة عليه 
ا�ضتغالل الفر�ص التي تتاح امامه يف جمال اال�ضتثمارات 
�ضواء اكان اال�ضتثمار النفطي ام اال�ضتثمارات على خمتلف 
القطاعات االخرى، الفتة االنتباه اىل التوجهات ال�ضيا�ضية 
احلالية �ضد قطر ومن ثم يجب ان ننتهز الفر�ص باإف�ضاح 
القطاع  يف  اال�ضتثمار  اوا�صصرص  لفتح  املجال 

النفطي ".

وا�ضافت "ان العراق هو االقرب لقطر يف جمال اال�ضتثمار 
وعربية،  خليجية  جماعية  �ضبه  مقاطعة  هناك  وحاليا 
االوا�صصرص  تبقي  حاليا  اال�ضتثمار  ابصصواب  فتح  فان  لذلك 
�صصرصورة  اىل  م�ضرية  امل�ضتقبل،  يف  ممتدة  االقت�ضادية 
التفطي  اال�ضتثمار  عمليات  يف  الطبيعي  الغاز  ا�ضتغالل 
وتطوير القطاع ، اذ  ياأتي العراق باملرتبة العا�رصة على 
الغاز  من  املوؤكدة  االحتياطات  حيث  من  العامل  م�ضتوى 
الطاقة  تقرير  وفق  املنفرد،  والغاز  امل�ضاحب  الطبيعي 
الب�رصة  حمافظة  يف  % منه   70 يوجد  حيث  االأمريكي، 

جنوبي العراق . 
 وتابعت اجلنابي "ان تو�ضيع الرقع النفطية مازال العمل 
عليه مبكرا الننا يف ظروف ال ت�ضمح بال�ضخ املايل الكبري 
على العمليات اال�ضتك�ضافية والتو�ضعية وعليه يجب العمل 
وزيصصادة  حاليا  املصصوجصصودة  النفطية  احلقول  تطوير  على 
االنتاج، مبينة ان تخفي�ص االنتاج النفطي وباالتفاق مع 
اوبك �ضيعطي للعراق متنف�ضا كي يتقدم يف املراتب االوىل 
ل�ضوق النفط العاملية  يف ظل احلقول املوجودة حاليا " . 

ت�رصيح  يف  اجلواهري  حمزة  النفطي  اخلبري  قال  بدوره 
�رصط  على  تعمل  النفط  وزارة  ان   " اجلورنال  به  خ�ص 
العاملية  النفطية  ال�رصكات  مع  التعامل 
الصصر�صصضصصيصصنصصة والصصتصصي 

ال�رصكات  وتطوير  النفطية  احلقول  تطوير  امكانية  متتلك 
مع  والتعاون  الوطنية  ال�رصكات  دعم  اجل  من  الوطنية 
اخلربة  متتلك  لكونها  قطر   ومنها  العاملية  ال�رصكات 
القطاع  مع  اخلصصربة  امتزاج  ومصصع  التكنولوجي  والتطور 
القطاع  لقيادة  امكانية  لدينا  تكون  العراقي  النفطي 
النفطي من دون احلاجة اىل اي �رصكات نفطية، فقط يكون 

لها جانب التطوير من خالل خرباتها
كانت  النفطي  االنتاج  بتخفي�ص  اوبك  قرار  ان  وا�ضاف 
يقارب  ما  اىل  النفط  �ضعر  رفع  فقد  جيدة  مصصردورات  له 
املنظومة  �ضمن  العراق  ان  اىل  م�ضريا   ، دوالرا   50 الصصص 
فان  ثم  ومن  اوبصصك  جمموعة  يف  النفط  النتاج  العاملية 
�ضتكون  قادمة  ا�ضهر  ت�ضعة  وملدة  اجلديد  التخفي�ص  قرار 

له مردودات ايجابية
اىل  يوؤد  النفطي مل  التخفي�ص  قرار  "ان  اجلواهري  وتابع 
النتائج املطلوبة لكون مازال هناك فائ�ص نفطي وهذه 
يف  النفط  ي�ضرتون  الذين  امل�ضاربني  من  تاأتي  الكميات 
ومن  تدريجيا  ت�رصيفها  يتم  واالن  ا�ضعاره،  تدهور  وقت 
التكهن  �ضعوبة  اىل  م�ضريا  النفطي،  ال�ضوق  اغراق  يتم  ثم 
منتجي  حمصصاوالت  بعد  العاملية  النفط  ا�ضعار  بارتفاع 
رافعا   2018 عام  بداية  تكون  وقد  ا�ضعاره  رفع  النفط 

ل�ضعر الربميل فوق ال�ضتني دوالرا " .   
من جهته اأكد اخلبري النفطي حليم كاظم، �رصورة دخول 
الغاز  ال�ضتثمار  االأجنبية  ال�رصكات 
والصصصصصنصصصصصفصصصصصط 

مل�ضاندة ال�رصكات العراقية لكون العراق ال ميتلك االأموال 
الكافية ملثل هذه امل�ضاريع التي حتتاج يف االأقل لص)150(

مليار دوالر. 
النفطية  احلقول  اإن  �ضحفي  ت�رصيح  يف  كاظم  وقصصال 
بصصداأت  العراقية  ال�رصكات  قبل  من  تصصدار  التي  املنتجة 
بالرتاجع واأ�ضبحت بحاجة اإىل حتديث من خالل حفرها 
هذه  جميع  ان  وال�ضيما  اإنتاجها،  طرق  وزيادة  وتنقيبها 
االأمور حتتاج اإىل اأموال طائلة وال�رصكات العراقية وحدها 
ال متتلك هذه االأموال لذلك فاإن من ال�رصوري اال�ضتعانة 

بال�رصكات االأجنبية. 
بن  حممد  القطري،  وال�ضناعة  الطاقة  وزير  ان  اىل  ي�ضار 
�ضالح ال�ضادة،  اكد خالل لقائه القائم باالأعمال املوؤقت 
يف الدوحة، عبد ال�ضتار هادي اجلنابي، ا�ضتعداد وحر�ص 

بالده لدعم العراق يف تطوير م�ضاريع النفط والطاقة.
وقال بيان لوزارة اخلارجية ان "القائم باالأعمال املوؤقت 
يف الدوحة، عبد ال�ضتار هادي اجلنابي، التقى وزير الطاقة 
وال�ضناعة القطري، حممد بن �ضالح ال�ضادة، لبحث تعزيز 

التعاون بني البلدين". 
احلكومة  خطط  ا�ضتعر�ص  "اجلنابي  ان  البيان  وا�ضاف 
العراق  ان  واأكد  املحررة  املناطق  اعمار  العراقية العادة 
اع�ضاء  العربية وال�ضيما  الدول  يعول على دعم وم�ضاندة 

جمل�ص التعاون اخلليجي يف تنفيذ هذه اخلطط". 
من جانبه، اكد وزير الطاقة وال�ضناعة القطري ان "بالده 
النفط  م�ضاريع  لتطوير  للعراق  الدعم  تقدمي  على  حري�ضة 
خطة  و�ضع  على  البلدين  اتفاق  و�صصرصورة  والطاقة، 

وا�ضحة يف هذا املجال" . 

خبراء: االعمار مقابل النفط مستبعد وتأهيل 

المدن متوقف على التعاون الدولي  
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اقتصاديات العراق وسط ترحيب حكومي..

رغبة قطرية باالستثمار في القطاع النفطي العراقي 
بغداد – فادية حكمت 

العقوبات االقتصادية وفرص 

تقليص النفوذ القطري

التحديات وأزمات المنطقة تضعف 

القطاع الصناعي األردني

توقف محطات ضخ المياه في محافظة ذي قار

غرمصصت املحكمة اجلمركية الو�ضصصطى اأذريني متهمصصني مبخالفات جمركية، 
مبالصصغ ت�ضصصل قيمتهصصا اإىل اكصصر مصصن مليصصاري دينار مصصن جصصراء خمالفات 

وتعوي�ضات مدنية الإدارة اجلمارك
وقال قا�ضصصي املحكمة اجلمركية للمنطقة الو�ضطى �ضتار ورور يف ت�رصيح 
�ضصصحفي  اإن  املحكمة فر�ضت غرامة مالية على مواطنني اذريني من جراء 
خمالفتهصصم تعليمات قانون اجلمارك، واأ�ضصصاف ورور اأن خمالفاتهم تتمثل 
باإدخالهم با�ضات ركاب من دون تعرفة جمركية، الفتا النظر اإىل اأن �ضعر 
البا�ص ي�ضصصل اإىل 40 مليون دينار، م�ضصصريا اإىل اأن ال�ضصصفارة االذرية تكفلت 
بدفصصع هذه الغرامات، يذكر اأن املحكمة اجلمركية للمنطقة الو�ضصصطى تتوىل 
النظصصر يف دعصصاوى ثمصصاين حمافظات هصصي؛ بغصصداد، بابل، كربصصالء، النجف، 

الديوانية، وا�ضط، دياىل، �ضالح الدين. 

اأعلنت وزارة التخطيط، انخفا�ص معدل الت�ضصصخم ل�ضهر اآيار بن�ضبة 1.1%، 
م�ضرية اىل اأن املعدل ال�ضنوي اإرتفع اىل 0.1%  

وقصصال املتحدث الر�ضصصمي با�ضصصم وزارة التخطيط عبد الزهصصرة الهنداوي يف 
حديصصث �ضصصحفي  اإن  اجلهصصاز املركزي لالإح�ضصصاء التابع لصصوزارة التخطيط 
اأجنز تقرير الت�ضصصخم ل�ضهر ايار املا�ضي 2017 على اأ�ضا�ص جمع البيانات 
ميدانيصصا عن اأ�ضصصعار ال�ضصصلع واخلدمصصات املكوِّنة ل�ضصصلة امل�ضصصتهلك من عينة 

خمتارة من منافذ البيع يف حمافظات العراق كافة 
واأ�ضصصاف الهنصصداوي، اأن هذه املعدالت حتت�ضصصب من ال�ضصصلع واخلدمات التي 
ت�ضصصمل الغذائية واالإيجار والنقل واالت�ضصصاالت وال�ضصصحة والتعليم وغريها 
ممصصا يقتنيصصه امل�ضصصتهلك  الفتًا النظصصر اإىل اأن موؤ�رصات الت�ضصصخم ل�ضصصهر ايار 
املا�ضصصي �ضهدت انخفا�ضا بن�ضصصبة %1.1 نتيجة انخفا�ص ا�ضعار االغذية 

بن�ضبة 3.8%
وتابع، ان الت�ضصصخم ال�ضنوي �ضهد ارتفاعا بن�ضبة %0.1 مقارنة ب�ضهر ايار 
2016 ، م�ضريا اىل ان امل�ضح الذي مت اجراوؤه خالل �ضهر �ضباط مل ي�ضمل 
حمافظتني ب�ضبب الو�ضع االمني الذي ت�ضهده هذه املحافظات وهي نينوى 

واالنبار 

عصصّد وزيصصر النقصصل كاظم فنجصصان احلمامصصي ، اأن خطة تطوير اخلطصصوط اجلوية 
العراقية �ضتت�ضصصمن ثالث خطوات مهمة منها اإعصصادة هيكلة اخلطوط اجلوية 
وحتويلها اإىل �رصكة قاب�ضصصة ، موؤكدا نيصصة وزارته احلاق 105 طالب طريان 

باحدث املعاهد العاملية
وذكصصر احلمامصصي يف كلمة لصصه خالل احتفاليصصة اخلطوط اجلويصصة بتاأهيل 40 
طيارا عراقيا يف مطار بغداد، انها املرة االوىل التي حتقق فيها وزارة النقل 
هصصذه القفزة النوعية منذ عام 2003، مبينصصا انه من املوؤمل التحاق 12 من 
الطيارين ال�ضصصباب اىل ركب ال�ضقور الواعدة، ناهيك عن نية الوزارة باحلاق 
105 طصصالب طريان باحدث املعاهصصد العاملية وهو العدد الذي مت اختياره 

عام 2014 ومل ت�ضنح الفر�ضة الإ�رصاكهم يف الدورات اخلارجية
واو�ضصصح احلمامصصي اأن االلتصصزام باملواعيد وارتصصداء الزي الر�ضصصمي واإجراءات 
ال�ضصصالمة واالأمان داخل الطائرة �ضي�ضصصهم يف رفع احلظر عن اخلطوط اجلوية 
العراقيصصة، يف حني عّد اأن الطيارين العراقيصصني ميلكون من الكفاءة ما يجعل 
اغلصصب �رصكات الطصصريان العاملية تعتمصصد عليهم، اال انهم يف العصصراق يعانون 

ب�ضبب عدم االنخراط يف الدورات التدريبية

اأعلصصن حمافظ ذي قصصار يحيى النا�صصرصي اأم�ص االثنني توقف حمطات �ضصصخ 
املياه ب�ضصصبب النق�ص بتجهيز الكهرباء٬ موؤكدا ان ذي قار حت�ضصصل على اقل 
من ح�ض�ص بقية املحافظات٬ بينما اأعلن نواب �ضعيهم لتوفري ح�ضة عادلة 

لذي قار
وقصصال النا�صصرصي يف بيان، خصصالل تروؤ�ضصصه اجتماع جلنة الطاقصصة يف ديوان 
املحافظة وبح�ضصصور اأع�ضصصاء من جمل�ص النواب ومديري دوائر الكهرباء ان 
"حمطات �ضصصخ املياه للمواطنني بداأت بالتوقف ب�ضصصبب امل�ضصصاكل بتجهيز 
الكهرباء٬ وح�ضصصة املحافظة غري كافية وال تراعى فيها الكثافة ال�ضصصكانية" 
مبينا "ح�ضب قراءة الوزارة فاإن ذي قار حتتاج اىل ١٧٠٠ ميغا واط لكن ما 

نح�ضل عليه االن يرتاوح ما بني٧٥٠ اىل ٨٠٠ ميغا واط".
واأ�ضصصاف "ات�ضصصلنا بالوزير ووعدنا مبعاجلة االزمة باأقصصرب وقت وناأمل ان 

ن�ضل اىل نتائج ولدينا متابعة م�ضتمرة يف ال�ضاعات املقبلة".

  �ضصصجل �ضوق العراق لالأوراق املالية تداول 59 �رصكة 
خالل اال�ضصصبوع املا�ضصصي م�ضصصجاًل انخفا�ضصصا يف عدد 

وحجم اال�ضهم املتداولة 
وقال املدير التنفيذي لل�ضصصوق طه اأحمد عبد ال�ضالم يف 
ت�رصيح �ضصصحفي اإن �ضوق العراق لالأوراق املالية نظم 
خالل اال�ضبوع املنتهي يف 15 حزيران 2017 خم�ص 
جل�ضصصات للتصصداول يف ال�ضصصوق النظامي و)4( جل�ضصصات 
لتداول يف ال�ضصصوق الثاين وبلغ عدد ال�رصكات املدرجة 
يف ال�ضصصوق )101( �رصكة م�ضاهمة، منها )72( �رصكة 

مدرجة يف ال�ضصصوق النظامي و)29( �رصكة مدرجة يف 
ال�ضصصوق الثصصاين حيث تداولت خالل جل�ضصصات اال�ضصصبوع 
املا�ضصصي ا�ضهم )56( �رصكة يف ال�ضوق النظامي  و)3( 
�صصرصكات يف ال�ضصصوق الثصصاين بينما بلغ عصصدد ال�رصكات 
املتوقفصصة عن التداول لعدم التزامها بتقدمي االف�ضصصاح 

ال�ضنوي والف�ضلي للهيئة وال�ضوق )13( �رصكة.
املتداولصصة يف  اال�ضصصهم  عصصدد  اأن  ال�ضصصالم  عبصصد  وبصصني 
االأ�ضصصبوع املا�ضي بلغت )3( مليارات �ضهم مقابل )4( 
مليارات �ضصصهم يف االأ�ضبوع الذي قبله منخف�ضا بن�ضبة 
)%18.88(، بينمصصا بلغصصت قيمصصة اال�ضصصهم املتداولصصة 
 )3( مقابصصل  دينصصار  مليصصار   )2( املا�ضصصي  لالأ�ضصصبوع 

مليارات دينار لالأ�ضصصبوع الذي قبله منخف�ضصصا بن�ضصصبة 
.)16.55%(

واأ�ضصصار عبد ال�ضصصالم اأن موؤ�رص ال�ضصصوق ISX 60  اأقفل 
يف اآخر جل�ضصصة من اال�ضصصبوع املا�ضصصي بص )592.19( 
نقطصصة منخف�ضصصا بن�ضصصبة )%1.61(عصصن اغالقصصه يف 
االأ�ضصصبوع الصصذي قبلصصه البالصصغ )601.89( نقطة، وبلغ 
عدد ال�ضفقات املنفذة يف االأ�ضبوع املا�ضي )2170( 
�ضفقة مقابل )2474( �ضفقة يف االأ�ضبوع الذي قبله.
اأما ب�ضصصاأن موؤ�رصات تداول امل�ضتثمرين غري العراقيني، 
فقصصد بني عبصصد اال�ضصصالم اأن عدد اال�ضصصهم امل�ضصصرتاة من 
امل�ضصصتثمرين غري العراقيني بلغ يف االأ�ضصصبوع املا�ضي 

)111( مليون �ضصصهم منخف�ضا بن�ضبة  )%77( قيا�ضا 
باالأ�ضصصبوع الصصذي قبلصصه، وبقيمة بلغصصت )209( مليون 
دينصصار منخف�ضصصا بن�ضصصبة )%60( قيا�ضصصا باالأ�ضصصبوع 
الصصذي قبله، من خالل تنفيذ )97( �ضصصفقه على ا�ضصصهم 
)11( �رصكة، اأما عدد اال�ضصصهم املباعة من امل�ضتثمرين 
بلغصصت  فقصصد  املا�ضصصي  االأ�ضصصبوع  يف  العراقيصصني  غصصري 
)217( مليون �ضصصهم منخف�ضصصا بن�ضبة )%79( قيا�ضا 
باالأ�ضصصبوع الصصذي قبلصصه، وبقيمة بلغصصت )249( مليون 
دينصصار منخف�ضصصا بن�ضصصبة )%69( قيا�ضصصا باالأ�ضصصبوع 
الذي قبله من خالل تنفيذ )84( �ضفقة على ا�ضهم )4( 

�رصكات

اجنزت وزارة التجارة طباعة البطاقة التموينية اخلا�ضة 
ب�ضصصت حمافظصصات، داعيصصة املواطنصصني اىل االبصصالغ عصصن 
امل�ضصصافرين واملتوفني، من اجل �ضطبهم من القوائم، ويف 
الوقت نف�ضصصه ت�ضصصتعد للتعاقد مصصع منا�ضصصئ وطنية ل�رصاء 
100 الف طن من مادة زيت الطعام. وقالت مديرة دائرة 
التخطيصصط واملتابعصصة يف الوزارة ابتهال ها�ضصصم �ضصصابط، 
يف بيصصان �ضصصحفي ان الصصوزارة اجنصصزت طباعصصة النماذج 
اخلا�ضة بالبطاقة التموينية )2017 – 2018(، لبغداد 

ا�ضافة اىل حمافظات الديوانية ووا�ضط والنجف اال�رصف 
واملثنى وذي قار، م�ضصصرية اىل ا�ضصصتمرار املالكات الفنية 

للدائرة بطباعة كوبونات البطاقة لبقية املحافظات. 
وا�ضصصافت ان الوزارة �ضصصتبا�رص توزيعها بصصني املواطنني 
حال اكتمالهصصا و�ضصصدور التعليمات اخلا�ضصصة بالتوزيع، 
داعيصصة املواطنني اىل االبالغ عن املتوفني وامل�ضصصافرين 
خالل مدة التوزيع ليت�ضصصنى للدائرة �ضصصطبهم من البطاقة 
التموينية ح�ضصصب ال�ضصصوابط والتعليمات املعمول بها يف 
الوزارة، ال �ضصصيما ان تلصصك املدة تعد عفوا مصصن االجراءات 
القانونيصصة املرتتبصصة على ذلك وبخالفصصه يتحمل املواطن 

او اجلهة امل�ضصصتفيدة االجصصراءات القانونية. وبخ�ضصصو�ص 
الوكاالت، او�ضصصحت ان دائرتها األغصصت 63 وكالة غذائية 
وطحني خالل �ضصصهر ني�ضصصان املا�ضصصي ب�ضصصبب خمالفتها 
لل�ضوابط والتعليمات باال�ضافة اىل قيامها خالل ال�ضهر 
ذاتصصه بتدوير 50 وكالة ومنح وكالة واحدة، كا�ضصصفة عن 
ت�ضصصجيل 45 األفصصا و880 طفال حديث الوالدة مع �ضصصطب 
39 األفا و871 فردا من البطاقة التموينية ب�ضبب الوفاة 
او ال�ضصصفر. من جانبه، او�ضصصح مدير �رصكة جتصصارة املواد 
الغذائية بالوزارة قا�ضصصم حمود من�ضصصور، يف ت�رصيحات 
�ضصصحفية، ان جلنة التعاقدات املركزية يف الوزارة عقدت 

جل�ضصصة تفاو�صصص مصصع ممثلصصي امل�ضصصانع الوطنيصصة ل�رصاء 
كميصصات من زيت الطعام، م�ضصصريا اىل انه مت االتفاق على 
�صصرصاء 100 الف طن من الزيت وا�ضصصل اىل خمازن بغداد 

واملحافظات كافة. 
وذكصصر ان عرو�ص امل�ضصصانع الوطنية ملصصادة زيت الطعام 
كانصصت مطابقة لل�رصوط التي و�ضصصعتها جلنصصة التعاقدات 
املركزية، وخ�ضو�ضا بال�ضصصعر والنوعية، الفتا النظر اىل 
ان االجراءات املتعلقة بتوقيع العقد �ضصصوف تكتمل خالل 
االيام القليلة املقبلة، ما ي�ضهم با�ضتقرار عمليات جتهيز 

املادة يف عموم مناطق البالد.  

بورصة العراق تسجل انخفاضًا 
في حجم وعدد األسهم المتداولة

التجارة تنجز طباعة البطاقة التموينية لست محافظات  

المحكمة الكمركية العراقية تغّرم 
أذرييجانيين ملياري دينار

انخفاض معدل التضخم لشهر آيار 
بنسبة %1.1  

النقل: إعادة هيكلة الخطوط الجوية 
وتحويلها إلى شركة قابضة

أسعار العمالت 
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