
مازن   النيابية  والطاقة   النفط  جلنة   ع�ضو  ق��ال 
النفطي  القطاع  " اال�ضتثمار  يف  ان  املازين  �ضبيح 
العقود  بع�ض  يف  يكون  قد  العاملية  ال�رشكات  مع 
مفيدا  للعراق وي�ضاعد على زيادة الطاقة االنتاجية  

للنفط" .
 ، نيوز«  »اجلورنال  ل�  ت�رشيح  يف  املازين  واأ�ضاف 
اأن "  االزمة التق�ضفية التي مير بها البلد اثرت نوعا 
هناك  ان  اال  النفطي  القطاع   يف  اال�ضتثمار  يف  ما 
واحلكومة  النفط  وزارة   قبل   من  ج��ادة   خطوات 
نفطية  �رشكات  مع  اال�ضتثمارية  العقود  لتوقيع 
عاملية عرف عنها زيادة  وتراكم اخلربات على مدى 

عقود " . 
وتابع اأن " على احلكومة متابعة تلك العقود املربمة 
مع ال�رشكات االجنبية  خوفا من عدم جدية البع�ض 
من  املنتجة  الكميات  وا�ضتغالل  والتالعب  منهات 
النفط  ل�ضالح ال�رشكات ب�ضورة ربحية ا�ضتغاللية ، 
ال�رشكات معروفة  تلك  تكون  ان  اىل �رشورة  م�ضريا 
عامليا وان تت�ضارك مع ال�رشكات املحلية  الكت�ضاب 
االخرية اخلربة العاملية من تلك ال�رشكات االجنبية 
وزارة  قبل  من  العقود  تلك  درا���ض��ة  يتم  وان 
ال��ن��ف��ط وجل���ن���ة ال��ط��اق��ة 

النيابية " . وبني املازين اأن " هناك خطة لدى وزارة 
�رشكة  وه��ي  اخل��ا���رشة   ل�رشكاتها  بالن�ضبة  النفط 
النفطية  واملعدات  العراقية  واحلفر  النفط  ناقالت 
و�رشكة امل�ضاريع الهند�ضية و�رشكة تعبئة الغاز، وان 
هناك عقودا مع �رشكات �ضميت بعقود  ) امل�ضاركة  (  
متت مع تلك ال�رشكات" ، الفتًا النظر اىل ان قانون 
النفط  وزارة  بني  ما  التعاقد  الية  و�ضح  اال�ضتثمار 
وال�رشكات   اخلا�ض  القطاع  من  املحلية  وال�رشكات 
النفطية االجنبية  والتي تكون من �ضالحية املدير 

او من �ضالحيات الوزارة " .
النفط  "لوزارة  اأن  النيابية  الطاقة  جلنة  ع�ضو  واكد 
النفطية  ال�رشكات  مع  التعامل  يف  احلرية  مطلق 
بان  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  معربًا   ، املحلية"  او  العاملية 
والتح�ضن ومن  التطور  النفطية تتجه نحو  ال�ضناعة 
املمكن جتاوز  االزمة املالية لكون ال�ضناعة النفطية 
وزيادة الواردات  من العملة ال�ضعبة مرتبطة بزيادة 
اال�ضعار العاملية من النفط اخلام واتفاقات اوبك اي 
الدول املنتجة  للنفط " .  بدوره قال اخلبري النفطي 
حمزة اجلواهري اإن" العقود التي تنفذ من ال�رشكات 
االجنبية ت�ضم بني طياتها اكرث من عقد ما بني عقد 

لتنفيذ امل�رشوع وعقد ادراي الدارة امل�رشوع " .
واأ�ضاف اجلواهري يف ت�رشيح ل� »اجلورنال نيوز« 
هذه   بها  تقوم  التي  التطويرية  العمليات    " اأن    ،
العقود  ت�ضب يف م�ضلحة البلد لكونها تدعم عملية 
االنتاج النفطي الوطني كالعقود مع �رشكة 
 ، الربيطانية  برتوفاك 

النفطي  القطاع  تطوير  الميكن  اأنه  اىل  النظر  الفتًا 
من دون العقود التطويرية مع ال�رشكات االجنبية " .
وتابع " يجب ان تكون هناك �رشكات حملية توؤ�ض�ض 
عقود �رشاكة مع �رشكات عاملية لها باع طويل يف 
اكت�ضاب  اجل  ، من  النفطي  والتطوير  االنتاج  جمال 
املهارات واخلربات" ، م�ضددا على �رشورة ال�رشاكة  
موؤكداً   ، مال  وراأ���ض  ومالكات  عاملية  خ��ربات  مع 
ل�رشكات  االول��وي��ة  احلكومة  تعطي  ان  ����رشورة 
مع  للعمل  املنا�ضبة  البيئة  لها  تعطي  وان  املحلية 

ال�رشكات النفطية العاملية.
وا�ضار اجلواهري اىل اأن " النظرة امل�ضتقبلية للقطاع 
العراق  لتحقيق  متفائلة  نظرة  هي  العراقي  النفطي 
وحاليا  ال�ضابقة  لل�ضنوات  وت�ضدير  بانتاج  زي��ادة 
هناك خطط وا�ضرتاتيجبات جيدة واكت�ضاف وتطوير 

الرقع اال�ضتك�ضافية وا�ضتغالل  للغاز الطبيعي " .
ومتديد  جديد  عقد  اإب��رام  برتوفاك  �رشكة  واأعلنت 
والهند�ضة  البناء  خدمات  لتوفري  قائمة  اتفاقية 
والتكليف والبدء بت�ضغيل �رشكتني نفطيتني دوليتني 
مليون   100 على  تزيد  اإجمالية  بقيمة  العراق  يف 
ال�رشكات  الك�ضف عن هوية  يتم  اأمريكي. ومل  دوالر 

املعنية.
خدمات  �رشكة  وهي  برتوفاك،  �رشكة  حتدد  مل  كما 
اأبوظبي  يف  عملياتها  ل��ن��دن،  يف  م��درج��ة  نفطية 

وال�ضارقة، ال�رشكات التي تعاقدت معها.
ل�رشكة  التنفيذي  املدير  راج��اب��اث��ي،  م��اين  وق��ال 
وكما  لنا،  مهمة  �ضوقا  العراق  "يعّد  "برتوفاك"، 
هناك  عليها  ح�ضلنا  التي  العقود  عدد  من  يت�ضح 
با�ضتمرار  اأثبتنا  فقد  احل��ايل،  العام 
قدراتنا على التنفيذ 

وخدمات  الهند�ضة  يف  عمالئنا  عن  نيابة  والتنفيذ 
�ضتبقى  قدما،  من�ضي  "بينما  واأ���ض��اف  االإنتاج". 
فرقنا مركزة على �ضمان تقدمي اخلدمات مبا يتوافق 
مع توقعات عمالئنا لتمكينهم من حتقيق اأق�ضى قدر 

من القيمة من اأ�ضولهم من النفط والغاز".
عمل  اإطار  اتفاقية  املا�ضي  ال�ضهر  ال�رشكة  ووقعت 
ملدة 10 �ضنوات مع �رشكة النفط الوطنية العمانية، 
�رشكة تنمية نفط عمان )بدو(، لتوفري خدمات الدعم 
الهند�ضية وامل�ضرتيات واإدارة البناء. ومل ُيك�ضف عن 

قيمة العقد.
على �ضعيد اخراوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي 
 50 اىل  النجف  مل�ضفى  االنتاجية  الطاقة  بزيادة 

الف برميل باليوم.
ال��وزارة  ان  النجف،  زي��ارت��ه  اثناء  اللعيبي  وق��ال 
امل�ضايف  يف  االنتاج  لتطوير  كبرية  خططا  و�ضعت 
ومبا  االن��ت��اج  وح��دات  وحت�ضني  وزي���ادة  العراقية 
يلبي احلاجة املحلية من امل�ضتقات النفطية وتقليل 
اال�ضترياد وتوفري العملة ال�ضعبة للخزينة االحتادية 

للبالد.
م�ضاف  الن�ضاء  م�ضاريع  لديها  ال��وزارة  ان  وتابع 
عديدة يف جنوب وو�ضط و�ضمال البالد وقد عر�ضتها 
لال�ضتثمار خالل هذا العام، النتاج اكرث من مليون 
برميل من امل�ضتقات النفطية للو�ضول اىل االكتفاء 
الفائ�ض  وت�ضدير  النفطية  املنتجات  من  الذاتي 
املالية  االي��رادات  زي��ادة  على  �ضيعمل  ال��ذي  منها، 

للدولة. 
وقال املتحدث با�ضم الوزارة عا�ضم جهاد ان وزير 
جديدة  اإنتاجية  وح��دات  با�ضافة  اأوع��ز  قد  النفط 
مل�ضفى  احلالية  الطاقة  اىل  برميل  الف   20 بطاقة 
30 الف برميل لرتتفع بذلك طاقة  النجف والبالغة 

امل�ضفى اىل 50 الف برميل.

رغم قلة التخصيصات.. العاصمة 

على أعتاب حملة استثمارية كبيرة 
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اقتصاديات العراق االقتصاد الوطني مقبل على مرحلة انتعاش

انفتاح عراقي على التعاقد مع شركات لتطوير الخدمات النفطية
بغداد -  فادية حكمت 

ماذا يجري تحديداً للذهب 

   األسود في ليبيا؟

ارتفاع احتياط النقد األجنبي إلى 

 35 بليون دوالر في مصر 

إيران توقف منح تأشيرة الدخول 
للتجار العراقيين

ألمانيا تعلن تخصيص 100 مليون يورو 
إلعادة اإلعمار في الموصل

إطالق رواتب موظفي مديريات التربية 
في بغداد

اعلن��ت وزارة الزراع��ة، االربعاء، ان انتاج حم�ض��ول العنب يف بابل بلغ 67 
الف طن، ويف حني ا�ضارت اىل ان بع�ض ا�ضنافه ت�ضدر اىل اخلارج، بينت ان 

انتاجية ال�ضجرة الواحدة بلغت نحو 60 كيلو غرامًا.
وقال��ت مديرية زراع��ة حمافظة بابل، يف بيان �ضحفي اإن "انتاج املحافظة 
بل��غ اكرث من 67 ال��ف طن من العنب خالل العام احل��ايل 2017 ومب�ضاحة 
مزروع��ة بلغ��ت 6480 دومن��ًا �ضم��ت اكرث م��ن ملي��ون و117 الف و244 
�ضج��رة موزع��ة على اغلب ب�ضات��ني املحافظة"، م�ض��رية اىل ان "معدل انتاج 
ال�ضج��رة الواح��دة بل��غ 60 كيل��و غرام��ًا". وا�ضاف��ت املديري��ة، ان "كميات 
كبرية من��ه يجري ت�ضديرها اإىل حمافظات الو�ض��ط واجلنوب بعد �ضد حاجة 
املحافظ��ة"، عازي��ا اأ�ضباب جن��اح زراعته اإىل "الدعم املق��دم من قبل وزارة 
الزراع��ة الأ�ضح��اب الب�ضات��ني وتوفري االأ�ضم��دة وبواقع 60 كيل��و غرامًا من 

�ضماد الداب و75 كيلو غرامًا من اليوريا للدومن الواحد".
يذكر اأن امل�ضاح��ة املزروعة بالعنب يف العراق تبلغ 196000 دومن ويقدر 

اإنتاجها ب� 350000 طن �ضنويا .

ك�ض��ف م�ضوؤول اإيراين عن توقف بالده من��ح تاأ�ضرية الدخول )الفيزا( للتجار 
العراقيني ونظرائهم من افغان�ضتان.

وانتق��د ع�ض��و جمل�ض ممثل��ي الغرفة التجاري��ة االإيرانية حج��ت اهلل ذبيحي 
عملي��ة التاأخ��ري احلا�ضل��ة يف اإ�ض��دار التاأ�ض��ريات لتج��ار ���رشاء الب�ضائ��ع 
االإيراني��ة من العراقيني واالأفغ��ان. واأ�ضاف ذبيحي اأنه "واإ�ضافة اإىل عملية 
التاأخ��ري يف اإ�ضدار التاأ�ض��ريات يف القن�ضليات االإيرانية يف الدول املجاورة 
للتج��ار العراقي��ني واالأفغ��ان، ف��اإن ه��ذه التاأ�ضريات يت��م اإ�ضداره��ا مبهلة 
اأق�ضاه��ا �ضتة اأ�ضه��ر حيث تعّد غري حمفزة اإطالقًا لهوؤالء التجار". واأ�ضار اىل 
اإن "التاأخري يف اإ�ضدار هذه التاأ�ضريات وعدم متتع التا�ضريات مبدة �ضالحية 
طويل��ة، يحدث يف وقت تقوم فيه الهند وباك�ضتان باإ�ضدار تاأ�ضريات مبدة 5 
�ضن��وات للنا�ضطني االقت�ضاديني والتج��ار االأفغان يف اأقل مدة ممكنة، االأمر 
ال��ذي يعد نوعًا من التحفيز لهوؤالء التج��ار". وقال ذبيحي، اإن "جتار الدول 
املجاورة وعل��ى الرغم من اعرتافهم بجودة املنتج��ات والب�ضائع االإيرانية 
واأ�ضعارها املنا�ضبة، اإال اأنهم وفيما يخ�ض اإ�ضدار التاأ�ضريات يف�ضلون الدول 
املج��اورة ملزاولة جتارتهم و�رشاء ما يحتاج��ون من ب�ضائع". وختم ع�ضو 
جمل���ض ممثلي الغرف��ة التجاري��ة االإيرانية بالق��ول اإن امل�ض��اكل يف اإ�ضدار 
التاأ�ضريات االإيرانية لتجار الدول املجاورة مبا يف ذلك العراق واأفغان�ضتان، 

اأدت اإىل ف�ضخ عقود جتارية مباليني الدوالرات مع اأولئك التجار". 

تعت��زم احلكومة االأملانية رفع �ضقف م�ضاعداتها املخ�ض�ضة ملدينة املو�ضل 
الت��ي مت حتريره��ا اخ��رياً م��ن قب�ض��ة تنظي��م “داع���ض” االرهابي.موؤك��دة 

تخ�ضي�ض نحو 100 مليون يورو اإ�ضافية يف ال�ضنة اجلارية.
جاء ذلك على ل�ضان وزير التنمية االأملاين غريد مولر يف ت�رشيحات ل�ضحف 
جمموع��ة "فونك��ه" االأملانية    وح�ض��ب الوزير االأمل��اين، فاإنه مت تخ�ضي�ض 
نحو 100 مليون يورو اإ�ضافية يف ال�ضنة اجلارية وحدها، ل�"دعم اال�ضتقرار 
وعملي��ة اإع��ادة االإعم��ار". كما تعهد مولر ب���" تو�ضيع الربام��ج التنموية يف 
املو�ضل" لرتكز باالأ�ضا�ض على ترميم �ضبكة املاء والكهرباء وبناء امل�ضاكن 
ال�ضتقبال النازحني وبناء املن�ضاآت الطبية. واأو�ضح الوزير ، اأن " امل�ضاعدات 
االأملاني��ة �ضمح��ت ل�ضت��ني األ��ف طف��ل يف املو�ض��ل بالذه��اب اإىل املدار�ض، 
ول���150 األف �ضخ�ض باحل�ضول على امل��اء ال�ضالح لل�رشب". وكانت وزارة 
اخلارجي��ة االأملاني��ة قّدرت منت�ض��ف ال�ضهر اجلاري حج��م امل�ضاعدات التي 
تقدمها برل��ني لالإغاثة االإن�ضانية واإعادة اال�ضتق��رار يف العراق خالل العام 

اجلاري بنحو 150 مليون يورو.

اعل��ن م���رشف الرافدين ���رشف رواتب موظف��ي مديريات تربي��ة الر�ضافة 
االوىل والثانية والكرخ االوىل والثالثة يف بغداد ف�ضال عن مقر الوزارة .

وق��ال املكتب االعالمي للم�رشف يف بيان له ان امل�رشف قام بدفع رواتب 
موظف��ي مديري��ات الرتبية بعد و�ضول ال�ضكوك اخلا�ض��ة بهم من دوائرهم. 
وا�ضار اىل ان ال�رشف مت عن طريق احدى ادوات الدفع االلكرتوين واليدوي

اأعلن��ت وزارة الكهرباء، االربع��اء، اأن توطني رواتب 
موظف��ي وزارة الكهرباء �ضي��وؤدي اإىل ح�ضولهم على 

�ضلف ترتاوح ما بني ١٠ اإىل ١٠٠ مليون دينار. 
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان �ضحف��ي اإن "امل���رشف 
العراق��ي للتج��ارة �ضي�ض��در بطاق��ات املا�ضرت كارد  
ملوظف��ي الوزارة جمان��ًا ملرة واح��دة يف حال فتح 

ح�ض��اب داخل امل�رشف، ويف امل��رة الثانية �ضتكون 
كلف��ة اإ�ضدار املا�ض��رت كارد ) 40،000 األف دينار ( 

يف حال فقدانه". 
واأ�ضاف��ت اأن "امل�رشف العراق��ي للتجارة �ضين�ضب 
�رشافات اآلية يف مقر وزارة الكهرباء ل�رشف رواتب 
املوظف��ني يف الوقت املحدد عن��د اإر�ضال املعلومات 
اإىل امل���رشف من قبل ال��وزارة وتك��ون كلفة �ضحب 
رات��ب املوظف هي ) 2000 دين��ار عراقي ( للراتب 

الكلي وتك��ون الرواتب مق�ضم��ة اإىل ما يقارب 750 
األ��ف دينار لل�ضحب��ة الواحدة ومن ح��ق املوظف ان 

ي�ضحب من راتبه كما يريد". 
وتابع��ت "يح��ق للموظ��ف ان ي�ضح��ب راتب��ه من اي 
���رشاف من خ��ارج ال��وزارة و�ض��وف تك��ون الكلفة 
)%2500( م��ن الرات��ب اذا كان امل���رشف خ��ارج 
اإط�������ار عمل امل�رشف العراقي للتجارة"، مبينة اأن 
"العرو���ض ت�ضمنت �ضلفًا للموظفني ترتاوح ما بني  

10 اإىل 100 ملي��ون دين��ار وبن�ضب فائدة خمتلفة 
اإ�ضاف��ة اإىل قرو�ض �رشاء �ضق��ق ب�ضماية بفائدة ) 4 
% ( عل��ى اأن ال يتج��اوز املبلغ  75 مليون ومبدة 
15 �ضنة، وكذلك قرو�ض ال�ضيارات مبا ال يزيد على 
) 60 ملي��ون دينار(  وبفائدة مقدارها )%8( وملدة 
) 4 �ضن��وات(، و�ضهادات اإي��داع بقيمة ) 500،000 
األ��ف دينار ( توؤه��ل ل�ضحب جوائز ت�ض��ل اىل )100 

مليون دينار(". 

�ضجل موؤ���رش �ضوق العراق ل��الوراق املالية، االربعاء، 
ت��داول اكرث م��ن مليار �ضهم وبقيمة جت��اوزت الثماين 

مئة مليون دينار.
وق��ال املدي��ر التنفيذي لل�ض��وق طه اأحمد عب��د ال�ضالم 

 ISX 60 يف بي��ان  �ضحف��ي ان " موؤ���رش اال�ضع��ار
اغل��ق يف جل�ضة اليوم عل��ى )566.07( نقطة مرتفعا 
بن�ضب��ة )%1.53( ع��ن اغالق��ه يف اجلل�ض��ة ال�ضابق��ة 
البال��غ )557.54( نقطة، مبين��ا ان اال�ضهم املتداولة 
بلغ��ت  وبقيم��ة  �ضه��م،   1،348،928،348 بلغ��ت 

887،004،907 دينار".

واأ�ض��اف اأن " ال�ض��وق ت��داول ا�ضه��م )38( �رشك��ة من 
ا�ض��ل )101( �رشك��ة مدرج��ة يف ال�ض��وق يف ح��ني 
اليزال عدد ال�رشكات املتوقفة بقرار من هيئة االوراق 
املالي��ة لع��دم التزامه��ا بتعليم��ات االف�ض��اح املايل 

)18( �رشكة".
وتاب��ع عب��د ال�ض��الم، اأن " ع��دد اال�ضهم امل�ض��رتاة من 

امل�ضتثمرين غري العراقيني بلغ )2،190( مليون �ضهم 
بقيم��ة بلغت )1،346( مليون دين��ار من خالل تنفيذ 
)6( �ضفقات على اأ�ضهم )4( �رشكات، يف حني بلغ عدد 
اال�ضهم املباعة م��ن امل�ضتثمرين غري العراقيني )45( 
مليون �ضهم بقيمة بلغت )27( مليون دينار من خالل 

تنفيذ )6( �ضفقات على ا�ضهم �رشكة واحدة ". 

الكهرباء: توطين الرواتب سيمنح موظفينا 
قروضًا تصل إلى 100 مليون دينار

تداوالت سوق العراق لألوراق المالية تتجاوز المليار سهم 

الزراعة: إنتاج العنب في بابل يبلغ 
67 ألف طن وأصنافه تصدر إلى الخارج

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125623 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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