
وذكر التقرير اأن "معدل انتاج النفط يف الرميلة, 
و�ص��ل اىل 1.411 مليون برمي��ل يوميا, خالل 
ع��ام 2016, حمققا بذلك زي��ادة مقدارها  5.8  
% ع��ن معدل العام املا�ص��ي", مو�صحًا اأن  اأبرز 
الأ�صب��اب الت��ي اأدت اإىل زي��ادة الإنت��اج, عل��ى 
الرغ��م م��ن تقلي�ص املوازن��ة, بطلب م��ن وزارة 
النف��ط, ب�صبب تراجع الأ�صعار عامليا, هو اإطالق 
مبادرة "حت�صني الكف��اءة" يف جميع مفا�صل و 

اأق�صام الهيئة" 
وتاب��ع التقري��ر, وق��د اأدى الرتكي��ز عل��ى رف��ع 
الكف��اءة, يف جمال حقن املي��اه, وت�صليم الآبار 
يف  املوج��ودة  الآب��ار  واإ�صت�ص��الح  اجلدي��دة, 
اخلدم��ة, وحت�صني املن�ص��اآت احلقلية, اإىل اإحداث 
حت�ص��ن كبري يف معدل النت��اج , لفتًا النظر اإىل 
اأن  املع��دل اليومي حلقن املاء, يف حقل الرميلة 
ال�صمالي��ة و�ص��ل اإىل 729 األ��ف برمي��ل يوميا, 
وذل��ك بزي��ادة مقداره��ا 8% ع��ن مع��دلت عام 
2015 , وه��و يف الوق��ت نف�صه, اأعل��ى معدل مت 

حتقيقه خالل الأعوام اخلم�صة ع�رش املا�صية 
واأ�ص��اد التقري��ر, ب�الإجنازات الت��ي �صملت حفر 
25 بئ��را جديدة, خالل ع��ام 2016, مع حت�صن 
كب��ري يف جمال تقلي�ص اأوقات احلفر , م�صتدركًا  
كم��ا مت اإدخ��ال 23 بئ��را يف اخلدم��ة الفعلي��ة, 
م��ع تخفي�ص الوق��ت الالزم لربط الآب��ار بن�صبة 
الن�ص��ف, كم��ا �صه��د ع��ام 2016 اإجن��از اأعمال 
ال�صيان��ة ل��� 117 بئراً نفطية, م��ا اأدى اىل رفع 

كفاءتها الإنتاجية 
واأو�ص��ح, اأن��ه "بف�صل هذه الإجن��ازات اأ�صبحت 
حمط��ات الرميل��ة النفطي��ة ت�صتقب��ل, يف الوقت 
الراه��ن, نح��و 1.8 ملي��ون برمي��ل يومي��ا, من 
املوائ��ع الهايدروكاربوني��ة امل�صتخرجة, وهي 
اأعل��ى كمية يت��م التعام��ل معها خ��الل الأعوام 
ال��� 37 املا�صي��ة, و ق��د متكن��ت هيئ��ة ت�صغي��ل 
الرملي��ة, م��ن التعامل بنجاح مع ه��ذا التحدي, 
عرب الإ�صتمرار يف تطبيق برنامج اإعادة التاأهيل 
الكب��ري, ال��ذي �صمل جمي��ع حمطات ع��زل الغاز 
الأربع ع�رشة يف الرميلة, م�صرياً اإىل اأن "برنامج 
"اإعادة التاأهي��ل ت�صمن ن�صب معدات ت�صغيلية 
حديثة, ومن�صاآت تخزينية على م�صتوى عال من 

الكف��اءة, ف�ص��ال عن حتديث العدي��د من املرافق 
يف تل��ك املحطات  , ويف اإط��ار تقييم اأداء هيئة 
ت�صغي��ل الرميل��ة, خالل ع��ام 2016, قال مدير 
الهيئة اريال فلور�ص,  لقد كان عام 2016 عاما 
اآخ��ر مليئًا بالتحدي فيما يتعل��ق باأ�صعار النفط 
وتخفي���ص املوازن��ة الت�صغيلية, وق��د اإ�صتنفذنا 
ع��ام 2016 يف حماول��ة  م��ن  الول  الن�ص��ف 
التكي��ف مع ه��ذا الواقع اجلدي��د, وو�صع المور 
يف ن�صابها ال�صحيح, وتطبيق روؤية ثاقبة تركز 
عل��ى الكف��اءة وحماولة اإجناز املزي��د بتكاليف 
اأقل , واأ�صاف فلور���ص, اأنه "بف�صل تفاين قوانا 
العاملة ومهاراتهم, فقد �صهد الن�صف الثاين من 
ع��ام 2016 تعاظم الزخم, حيث حققت مبادرة 
العتم��اد عل��ى الكفاءة النتائ��ج املرجوة منها, 
حي��ث نقوم حاليًا مبعاجل��ة كميات قيا�صية من 
املوائ��ع يف عموم احلقل, كما اأن انتاج النفط قد 
بل��غ اأعلى م�صتوياته خالل 27 عامًا", موؤكداً اأن 
"ا�صا���ص جناحنا ي�صتند على قدرتنا يف حتقيق 
العم��ل الآم��ن مبوج��ب نظ��ام ت�صغيل��ي �صارم, 
ونتيج��ة لذل��ك, ي���رشين اأن اأعل��ن انن��ا ا�صبحنا 
موؤ�ص�ص��ة اأكرث �صالم��ة واأمنا, حي��ث تراجع عدد 

اأيام الغياب ع��ن العمل ب�صبب ال�صابات بن�صبة 
58%, وانخف�ص��ت ح��وادث املركب��ات ال�صدي��دة 
بن�صب��ة 80%.   اما النائ��ب اخلا�ص ملدير الهيئة 
عن اجلانب ال�صيني ف��ان جيانبنك, فقد اأو�صح 
بالق��ول, "تربهن هذه النتائج, مرة اأخرى, مدى 
فائ��دة العمل مع��ًا كفريق واحد, حي��ث تت�صافر 
جميع خ��ربات ومهارات وق��درات العاملني من 
  )BP(    رشك��ة نف��ط الب���رشة و�رشك��ة بي ب��ي�

و�رشكة برتوت�صاينا
ه��ذا وجتدر الإ�صارة اإىل اأن حقل الرميلة النفطي 
يت��م ت�صغيل��ه م��ن قب��ل هيئ��ة ت�صغي��ل الرميل��ة 
 )BP( املتكونة من ال�رشاك��ة بني �رشكة بي بي
الربيطاني��ة, و�رشك��ة نف��ط الب���رشة, و �رشك��ة 
برتوت�صاين��ا ال�صيني��ة, و �رشك��ة ت�صوي��ق النفط 

)�صومو(
من جهته قال املدير العام ل�رشكة ت�صويق النفط 
العراقي��ة )�صومو(, يف حديث �صحف��ي اإن اإنتاج 
العراق وكورد�صت��ان و�صل اجماًل ل�4.9 مليون 

برميل نفط يوميا يف العام املا�صي 
اوردت��ه  العام��ري وفق��ا مل��ا  ف��الح  وا�ص��اف 
روي��رتز اأنه من املنتظ��ر اأن يتفق املنتجون من 

داخ��ل منظمة البلدان امل�ص��درة للبرتول )اأوبك( 
وخارجه��ا عل��ى تثبي��ت الإنت��اج يف العا�صمة 
القطري��ة الدوح��ة يف وق��ت لح��ق م��ن ال�صه��ر 
اجل��اري, واأ�ص��اف اأن الع��راق �صي�ص��ارك يف اأي 
اإج��راءات م��ن �صاأنه��ا امل�صاع��دة عل��ى حتقي��ق 
ال�صتق��رار يف اأ�صع��ار اخل��ام قائ��ال اإن التفاق 
يف الدوح��ة �صيكون موؤ�رشا على اأن اأ�صواق النفط 

جتاوزت مرحلة القاع
الطاق��ة  اإجم��ايل  اأن  اإىل  العام��ري  واأ�ص��ار 
الإنتاجي��ة للعراق ي��رتاوح ما ب��ني 4.8 مليون 
و4.9 ملي��ون برمي��ل يوميا مبا يف ذل��ك اإنتاج 

اإقليم كورد�صتان
وكان��ت م�صادر جتارية ا�ص��ارت يف وقت �صابق 
اىل اإن �ص��ادرات النف��ط العراقي��ة م��ن املوان��ئ 
اجلنوبي��ة �صتنخف���ص يف ماي��و/ اأي��ار اإىل اأقل 
م�صت��وى منذ بداية الع��ام واأن �ص��ادرات اخلام 
الثقيل �صت�صهد خف�صا اأك��رب, وا�صافت امل�صادر 
لوكال��ة روي��رتز, ا�صتن��ادا اىل برنام��ج حتمي��ل 
مبدئ��ي ف��اإن اإجم��ايل �ص��ادرات خ��ام الب�رشة 
�صينخف���ص اإىل 3.085 مليون برميل يوميا من 

3.28 مليون برميل يوميا يف ال�صهر ال�صابق.

اأعلن��ت وزارة التخطي��ط, اأن القط��اع اخلا�ص �صيك��ون له دور 
فع��ال يف اخلط��ة اخلم�صي��ة 2018 -2022, مبني��ة اأن ن�صبة 
م�صاهم��ة القطاع اخلا���ص بالناجت املحل��ي الجمايل مازالت 

منخف�صة.
وق��ال املتح��دث با�ص��م وزارة التخطيط عبد الزه��رة الهنداوي 
اإن القط��اع اخلا���ص �صيك��ون له دور مه��م يف اخلطة اخلم�صية 
اخلم�صي��ة  اخلط��ط  ع��ن  وخمتل��ف   2022-2018 املقبل��ة 
املا�صي��ة, م�صيف��ا اأن القط��اع اخلا�ص �صيك��ون �رشيكا مهما 

للدولة يف املدة املقبلة من اأجل زيادة اخلدمات
واأ�ص��اف اأن ن�صبة م�صاهمة القطاع اخلا�ص يف الناجت املحلي 
الجمايل مازالت منخف�صة ونتمنى اأن تزداد يف املدة املقبلة, 
موؤك��دا اأن توج��ه الدول��ة حالي��ا خ�صخ�صة بع���ص القطاعات 

وبداأت بقطاع الكهرباء من خالل التوزيع
ودع��ا مظه��ر حممد �صال��ح امل�صت�ص��ار املايل لرئي���ص الوزراء 
حيدر العبادي اىل تفعيل �صوق العمل املحلية من خالل تعزيز 

دور القطاع اخلا�ص
وق��ال يف ت�رشيح �صحف��ي: اإن من ال���رشوري ت�صكيل جمل�ص 
لتطوي��ر القط��اع اخلا�ص ي�صم ممثلني من القط��اع للم�صاهمة 

يف بناء ا�ص�ص ر�صينة لبناء امل�صتقبل
واأ�صاف : اأن املتابعة اجلادة من وزارتي التخطيط وال�صناعة 
له��ذا املو�صوع تزرع الم��ل احلقيقي لياأخ��ذ القطاع اخلا�ص 

دوره الفعال يف تاأمني تنمية م�صتدامة 
واأ�ص��ار �صالح اإىل : اأن قوة العمل لدى القطاع اخلا�ص تتجاوز 
7 مالي��ني �صخ���ص, ويدخ��ل �صوق العم��ل ما يزي��د على 450 
ال��ف �صاب جديد �صنويًا , منه��م 150 األفًا من حملة ال�صهادات 
اجلامعي��ة وخريج��ي املعاه��د , مبين��ا اإن ا�صرتاتيجية تطوير 
القط��اع اخلا���ص العراق��ي 2030, بحاجة اإىل متت��ني اأوا�رش 

التح��ول اإىل التنفي��ذ يف ظ��ل �صع��ف دور القط��اع 
الع��ام, لفتًا النظ��ر اإىل اأن العاملني 

الدولة  يف  احلقيقيني 
يبل��غ 

عددهم اأربعة ماليني �صخ�ص من اأ�صل ع�رشة ماليني 
واأ�ص��ار اإىل اأن ع��دد الفقراء يف العراق ل يق��ل عن 10 ماليني, 
بدخل �صنوي اأقل من 300 دولر, مو�صحًا اأن الزيادة يف اأعداد 
الفق��راء ج��اءت نتيج��ة للن��زوح  .   وبني �صال��ح اأهمية تفعيل 
دور القطاع اخلا�ص لحتواء اأكرب عدد من ال�صباب الباحث عن 
عم��ل, ل �صيما اأن الدولة لي�صت لديها فر�ص عمل, وهذا يحتاج 

اإىل روؤى و�صيا�صات حتد من دائرة الفقر  . 
و�صدد ع�ص��و منتدى بغداد القت�صادي عام��ر اجلواهري, على 
اأهمي��ة حتوي��ل ال�صرتاتيجي��ات الت��ي اأُق��رت خ��الل ال�صنوات 
املا�صي��ة اإىل مناهج تنفيذية للحكومات املتعاقبة والوزارات 

القطاعية, وتنفيذ حملة وطنية �صاملة للبناء والإعمار 
واأ�ص��ار يف حديث �صحايف, اإىل اأن ال�صرتاتيجيات حتمل �صفة 
الأمد الطويل لت�صل اإىل عام 2030 , وهي التزام تتبناه الدولة 
وت�ص��ع احلكومات املتعاقب��ة اخلطط وال�صيا�ص��ات لتنفيذها , 
لفت��ًا النظ��ر اإىل �رشورة تبني البلد اللت��زام املمنهج الوطني 

ال�صامل للبناء والإ�صالح  . 
واأك��د ���رشورة تبني هذا اللت��زام من قبل اجلمي��ع, طاملا اأنه 
يه��دف اإىل تنمي��ة بنية الع��راق التحتية وبنائه��ا واإ�صالحها, 

وتطوير اقت�صاده وتنويعه 
ولف��ت اجلواه��ري النتب��اه اإىل ���رشورة وج��ود اإرادة للبن��اء 
والإ�ص��الح والتطوير, ومهنية وقدرة على اإجرائها, واأن يتبنى 
اجلمي��ع �صيا�صة وخط��ة واحدة بهدف وا�ص��ح, واأن يتم اإ�رشاك 
القط��اع اخلا�ص واملجتمع املدين يف و�ص��ع اخلطط التنفيذية 
ومتابعة تنفيذ حزمة الإ�صالحات القت�صادية التي اأُقرت عام 

2015 ور�صدها وتقوميها 
لت��ويل  حاج��ة  وج��ود  اجلواه��ري  واأك��د 

امللف��ات  ع��ن  امل�صوؤول��ني 
القت�صادي��ة 

القطاعي��ة, امل�صوؤولية املبا�رشة من خ��الل حتويل موؤ�ص�صاتهم 
اإىل الربحي��ة, وتطوير منتجاتها وخدماته��ا وتنويعها. واأ�صار 
اإىل جتربتي ماليزيا وكوريا اجلنوبية اللتني واجهتا م�صكالت 
كبرية يف �صتينات و�صبعينات القرن الع�رشين, لكنهما و�صعتا 
اأهدافًا ع�رشية, عمل كل منهما على حتقيقها من خالل الرتكيز 
عل��ى الرتبي��ة والإن�صان, م��ا حّولهما اإىل اقت�ص��ادات لها وزن 
دويل. واأك��د اأن عملي��ة اإدارة امللف القت�ص��ادي تتطلب انتماًء 
حقيقي��ًا ون�صاطًا فعلي��ًا يحا�صب اجلميع عل��ى حتقيق النتائج 

املخططة له خ�صو�صًا يف مرحلة البناء والإعمار. 
ال�صغ��رية  امل�صاري��ع  ودع��م  ال�صناعي��ة  املب��ادرة  وب�ص��اأن 
واملتو�صط��ة, اأكد اجلواهري اأهمية التح��رك لتنفيذها نظراً اإىل 
اأنه��ا ت�ص��كل عنا�رش حمرك��ة لالقت�صاد وتاأم��ني فر�ص عمل, 
م�صدداً على ���رشورة تفعيل ال�صعوبات الت��ي تواجه القرو�ص 
ال�صناعي��ة والزراعية املي�رّشة ومعاجلتها, خ�صو�صًا من جهة 

ال�صمانات, وحتويلها اإىل فعل وطني مثمر. 
و�ص��دد عل��ى �رشورة دم��ج املواط��ن واملوظ��ف يف امل�صاركة 
الفعال��ة واملبدع��ة لتنفي��ذ خط��ط قطاعاتهم��ا, لفت��ًا النظ��ر 
اإىل اأهمي��ة احل��د م��ن التده��ور امل�صتمر يف القت�ص��اد املحلي 
والنخفا�ص امل�صتمر يف ن�صبة م�صاركة امل�صتثمرين املحليني 
يف ال�صتثم��ار بالقطاع��ات النتاجية, ناهيك ع��ن ال�صتثمار 

الأجنبي ب�صبب تراجع بيئة ال�صتثمار والأعمال.
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ه��وت �صوق الأ�صه��م القطري��ة بعدما 
قطع��ت ال�صعودية وم���رش والإمارات 
العربية املتحدة والبحرين العالقات 
م��ع الدوح��ة متهم��ني اإياه��ا بدع��م 
البور�صة  موؤ���رش  ونزل  "الإره��اب", 
ال�صاع��ة  يف  باملئ��ة   7.6 القطري��ة 
الأوىل م��ن التعامالت. وكانت بع�ص 
ه��ي  ال�ص��وق  يف  القيادي��ة  الأ�صه��م 

الأكرث ت�رشرا .

لالأ�صهم  ن��ي��ك��ي  امل���وؤ����رش  ا���ص��ت��ق��ر 
يف  يذكر  تغري  دون  من  اليابانية 
ليظل  الثنني  اأم�ص  تعامالت  ختام 
اأع��ل��ى م�����ص��ت��وى ل��ه يف 22  ق���رب 
الأ�صبوع  بلغه يف نهاية  الذي  �صهرا 
الني  �صعود  ت��وق��ف  م��ع  امل��ا���ص��ي 
�رشكة  �صهم  وارتفع  ال��دولر,  اأم��ام 
ك��ان��ام��وت��و ل��ب��ي��ع وت���اأج���ري م��واد 
رفعت  بعدما  باملئة   8.4 البناء 
الت�صغيلية بف�صل انتعا�ص  توقعاتها 
من  اإي��ج��اب��ي  فعل  ورد  املبيعات 
توزيع  لإعادة  خططها  على  ال�صوق 
الأ���ص��ول, وت��راج��ع امل��وؤ���رش نيكي 
عند  ليغلق  باملئة   0.03 القيا�صي 
وانخف�ص  باملئة,   20170.82
نطاقا  الأو���ص��ع  توبك�ص  امل��وؤ���رش 
1609.97 نقطة  اإىل  0.15 باملئة 
جيه.بي.اإك�ص  امل��وؤ���رش  ن��زل  بينما 

نيكي 400 بن�صبة 0.2 باملئة .

واحد يف  نحو  النفط  اأ�صعار  ارتفعت 
ال�رشق  يف  التوترات  ب�صبب  املئة 
ال�صعودية  قطعت  اأن  بعد  الأو���ص��ط 
ودول  العامل  يف  للنفط  م�صدر  اأكرب 

عربية اأخرى عالقاتها مع قطر
القطري  اخل��ام  اإن��ت��اج  ويت�صاءل 
األف برميل يوميا   600 البالغ نحو 
ال�صعودي الذي يقرتب  اأمام الإنتاج 

من ع�رشة ماليني برميل يوميا
ثمة  ت��زال  ل  ذل��ك  من  الرغم  وعلى 
التي  للجهود  ي��ك��ون  ب���اأن  �صكوك 
بنحو  الإنتاج  خلف�ص  اأوبك  تقودها 
على  كبري  اأث��ر  برميل  مليون   1.8

ال�صادرات الفعلية

ضمن الخطة الخمسية المقبلة.. القطاع الخاص شريك فعال في االقتصاد 

األعلى منذ 28 عامًا..

حقل الرميلة النفطي يحقق زيادة في اإلنتاج بنسبة 5.8% عن العام الماضي 

اأ�سار التقرير ال�سنوي 
الذي قدمته �سركة نفط 
الب�سرة اىل احلكومة 

املركزية، اإىل اأن معدل 
اإنتاج النفط يف حقل 

الرميلة، قد و�سل اإىل 
اأعلى م�ستوى له منذ عام 

.1989

بغداد – متابعة 

إعداد – فادية حكمت 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


