
قال رئي�س جلنة النفط والطاقة النيابية اريز عبداهلل  
اإن هناك م�ساكل عالقة بني حكومتي اقليم كرد�ستان 
ما يخ�س  امل�ساكل  تلك  بغداد، ومن �سمن  وحكومة 

ت�سدير النفط .
اأن  »اجل��ورن��ال«  ل���  ت�رصيح  يف  ع��ب��داهلل  واأ���س��اف 
ت�سل  مل  وبغداد  االقليم  يف  املتعاقبة  “احلكومات 
اليات وخطط  النفط وفق  لت�سدير  اتفاق حقيقي  اىل 
مدرو�سة ووفق ح�سابات للواردات  املالية من العملة 
ال�سعبة، مبينا انه من ال�رصوري ت�رصيع قانون جديد 
�سيا�سيًا  توافقًا  طياته  يف  يحمل  العالقة  لتنظيم 
نحو  املتجهة  االقليم  وحكومة  بغداد  حكومة  بني 
االنف�سال ” . وتابع رئي�س اللجنة ” اأن االتفاق على 
تخ�سي�س ن�سبة %17 من املوازنة االحتادية تذهب 
كرد�ستان  القليم  يحق  ثم  ومن  ينفذ،  مل  االقليم  اىل 
ت�سديد  ي��ت��م  مل  اذا  نفطه  ت�����س��دي��ر 
م�ستحقات االقليم 

املرتاكمة على حكومة بغداد التي ال تعطي ن�سبة ال� 
%17 لالقليم ب�سبب ت�سديره تلك ال�سحنات بطريقة 

غري ر�سمية”.
ولفت النظر اىل �رصورة ت�رصيع قانون جديد لالتفاق 
 ، كرد�ستان  واقليم  املركز  حكومتي  بني  النفطي 
موؤكدا ان ال بوادر التفاق نفطي بني حكومتي املركز 
عن  معربًا  العام،  نهاية  من  نقرتب  لكوننا  واالقليم 
بني  املباحثات  خالل  ومن  التو�سل  يتم  باأن  اأمله 

الطرفني اىل اتفاق نفطي ي�سمن للطرفني حقهما” .
بدوره، قال اخلبري يف ال�سوؤون النفطية ريبوار خن�س 
اجربت  التي  هي  بغداد  يف  االحتادية  “احلكومة  اإن 
الرجوع  دون  من  وت�سديره  النفط  بيع  على  االقليم 

اليها“.
واأ�ساف خن�س يف ت�رصيح ل�»اجلورنال « اأن “ح�سة 
االقليم من املوازنة االحتادية تبلغ %17 ومنذ عام 
2014 وحتى االن بداأت حكومة بغداد بالتخلف عن 
من  النفط  ت�سدير  ان  اىل  م�سريا  االقليم،  ح�سة  دفع 
بغداد  حكومة  تخلف  ب�سبب  ا�سطراري  االخري  قبل 
على  االخ��ري  اأج��رب  وال��ذي  االقليم  ح�سة  اعطاء  عن 
اخ��رى  دخ��ل  م�سادر  ع��ن  البحث 
االت��ف��اق  منها 

مع �رصكات اجنبية لت�سويق النفط اخلام من االقليم”.
وتابع اأن “حكومة االقليم منفتحة على احلوار اجلاد 
بينها وبني بغداد حلل امل�ساكل العالقة بني الطرفني، 
وغريها،  النفطي  واالتفاق  البي�سمركة  جملتها  ومن 
اال�سلي  التعداد  زادوا على  الذين  النازحني  وم�سكلة 

لالقليم ما �سكل عبئا اقت�ساديا كبريا عليه” .
حكومة  قبل  من  اخل��ام  النفط  “بيع  اأن  اىل  واأ�سار 
االقليم ال ي�سل اىل ن�سبة موازنتها ال� %17  ومن ثم 
ال ت�ستطيع تغطية حتى رواتب املوظفني، الفتًا النظر 
اىل ان على الطرفني التو�سل اىل اتفاق نفطي ي�سمن 

حقوق االقليم بالدرجة االوىل”.
النفط  ل�سناعة  الرنويجية    DNO �رصكة  واأعلنت 
موبيل  اك�سون  �رصكة  مع  عقداً  توقيعها  وال��غ��از، 
االمريكية مل�ساركتها  يف اأعمال التنقيب �سمن رقعة 

بع�سيقة اال�ستك�سافية يف اإقليم كرد�ستان.
اإدارة  حقوق   DNO �رصكة  �ستتوىل  للعقد  ووفقا   
اال�ستك�سافية  الرقعة  يف  والتنقيب  احلفر  اأع��م��ال 
من   40% متتلك  التي  بع�سيقة  حقل  يف  املرخ�سة 
قيمة االأ�سهم فيه، با�ستحواذها على ن�سف موجودات 
اك�سون  ل�رصكة  و�سيبقى  احلقل،  يف  موبيل  اك�سون 
�رصكة  و�ستحتفط  االأ�سهم  من   %  40 ن�سبة  موبيل 
االأ�سهم  من   20% بن�سبة   TEC الرتكية  الطاقة 
االقليم  حكومة  �ستح�سل  بينما 
ن�سبة  ع��ل��ى 

%20 من معدل الفائدة .
كرد�ستان  اقليم  حكومة  موافقة  ح�سول  وحل��ني 
يف  ا�ستك�سافية  بئر  حفر   DNO �رصكة  �ستبا�رص 
احلقل خالل الن�سف االأول من عام 2018 و�سيتبع 
ذلك حفر بئر ا�ستك�سافية ثانية �سمن معدات ان�سائية 

منف�سلة.
�سمن  املمتدة  املرخ�سة  اال�ستك�سافية  الرقعة 
غرب  كم   60 بعد  على  تقع  مربع  كم   324 م�ساحة 
اربيل و 20 كم �رصق املو�سل . وكانت �رصكة اك�سون 
موبيل االمريكية ل�سناعة النفط والغاز اجرت �سابقا 
للحقل  م�ستفا�سة  وبنيوية  جيولوجية  درا���س��ات 
ب�سبب  العمل  يتعرقل  اأن  قبل  حفر  معدات  ون�سبت 
االو�ساع االمنية يف املنطقة . وحتوي رقعة بع�سيقة 
مل  كبريتني  ا�ستك�سافيتني  منطقتني  على  املرخ�سة 
عدة  حتوي  ان  املتوقع  من  والتي  بعد  حفرهما  يتم 
احتياطيات نفطية مهمة ح�سب االختبارات الزلزالية 
DNO  حاليا على  . وت�رصف �رصكة  والطبا�سريية 
االقليم،  يف  اخ��ري��ني  مرخ�ستني  رقعتني  اأع��م��ال 
اللذن  في�سخابور  و  ط��اوك��ي  حقلي  يف  احداهما 
باليوم  برميل  اآالف   110 ينتج كالهما ما مقداره  
والرقعة االخرى يف حقلي بينينان وبا�ستورا للنفط 
الثقيل اللذين يخ�سعان االآن الأعمال تطوير وتو�سعة 
. ومع وجود ثالث من�ساآت حفر عاملة تعّد  ا�سافية 
�رصكة DNO الرنويجية اأكرث ال�رصكات ن�ساطا يف 
اعمال احلفر بني �رصكات النفط العاملية العاملة يف 

اقليم كرد�ستان . 

اتفاق عراقي أردني على إنشاء مدينة 

صناعية مشتركة 
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اقتصاديات العراق
االتفاق النفطي في طي النسيان..

تأجيل خطط حكومية لتطوير اإلنتاج في اإلقليم بسبب االستفتاء 
بغداد – فادية حكمت

سبل تطوير االقتصاد 

العراقي!

مصر تطرح أراضي سياحية 

للمستثمرين بالجنيه للمرة األولى

 سوق العراق لألوراق المالية يغلق على 
انخفاض طفيف

إحالة مطار كركوك إلى االستثمار 

مركز اإليداع العراقي: رأس مال 33 مصرفًا 
خاصًا يصل إلى نحو 8 تريليونات دينار

اأعلن��ت النائبة امرية زنكنة يوم االثنني ع��ودة ال�رصكة االإيرانية املكلفة 
بان�س��اء حمط��ة الدب�س اجلدي��دة للطاق��ة الكهربائية، كا�سفة ع��ن اإحالة 
م�رصوع مطار املحافظة اىل اال�ستثمار. وكان تنظيم داع�س هاجم العام 
املا�س��ي حمط��ة كهرب��اء الدب�س الغازي��ة يف كركوك وقت��ل 13 منت�سبا 
بينهم خم�سة اإيرانيني واأ�ساب خم�سة اخرين، ما ا�سطر ال�رصكة االإيرانية 
اىل االن�سح��اب وترك العمل. وقالت زنكن��ة يف موؤمتر �سحفي عقدته يف 
مكتب جمل���س النواب يف كركوك، "اتفقنا مع اجلانب االإيراين على عودة 
ال�رصكة وفعاًل عادت وبا�رصت العمل"، مبينة انها بعد ا�ستكمال اعمالها 
ف��ان امل�رصوع �سيوفر 320 ميغ��اواط من الطاق��ة للمحافظة. واأ�سافت 
ان��ه بع��د انته��اء ال�رصكة م��ن اعماله��ا يف املحطة �سيت��م تعيني 1200 
خري��ج من اأبناء املحافظة يف امل���رصوع. وعلى �سعيد مواز قالت زنكنة 
"ح�سلن��ا على املوافق��ات الر�سمية من ال��وزارات املعنية الن�ساء مطار 
كركوك الدويل"، م�سرية اىل ان املطار �سيتم ت�سييده عن طريق اال�ستثمار 

ب�سبب االزمة املالية والتق�سف. 

اأعلن مركز االيداع العراقي، اأن راأ�س مال 33 م�رصفا خا�سا يبلغ 
8 تريليونات دينار، مبينا اأن ح�سة االجانب تبلغ 1.3 تريليون 

دينار من راأ�س مال هذه امل�سارف. 
وقال مركز االيداع العراقي، يف تقرير ن�رصه �سوق العراق لالأوراق 
املالي��ة، اطلعت عليه " ااجلورن��ال "، اإن "33 م�رصفا مدرجا يف 
�س��وق العراق لالأوراق املالية بلغ راأ�سمالها 8 تريليونات دينار"، 

م�سيفا اأن "راأ�س املال املودع يبلغ 6.8 تريليون دينار".
واأ�س��اف اأن "العراقي��ني ميتلك��ون من راأ�س مال ه��ذه امل�سارف 
5.7 تريلي��ون دين��ار بينما ح�سة االجانب تبل��غ 1.3 تريليون 
دين��ار"، م�سريا اإىل اأن "م�رصف االئتمان العراقي ميتلك االجانب 
في��ه 227،6 مليار دينار م��ن اأ�سل من 250 مليار دينار وياأتي 
بعده امل�رصف التج��اري العراقي الذي ميتلك االجانب فيه 214 

مليار دينار". 
ون��وه ب��اأن "ع��دد امل�ساهمني املودع��ني يف هذه امل�س��ارف بلغ 

28325 �سخ�س��ا منه��م 24325 عراقي��ًا و4034 اأجنبي��ًا

اأغلق��ت البور�س��ة العراقي��ة، خ��الل جل�سة يوم االثن��ني، عند النقط��ة 576.89 
منخف�س��ة ب�س��كل طفيف عن اجلل�س��ة ال�سابقة بن�سب��ة 0.35 باملائة.  وتداولت 
يف اجلل�س��ة، ا�سه��م 31 �رصكة من ا�سل 100 �رصكة مدرج��ة يف ال�سوق، وبلغت 
اال�سه��م املتداول��ة اأكرث م��ن مليار �سهم بقيم��ة 534.5 مليون دين��ار. واأبرمت 
خ��الل اجلل�س��ة 232 �سفق��ة، وارتف��ع �سه��م �رصكة النخب��ة للمق��اوالت العامة 
بن�سب��ة %8.82 وم�رصف املو�سل %6.90 وم���رصف بابل %6.67، بينما 
انخف�ست ا�سهم �رصكة فندق ال�سدير بن�سبة %7.58 وامل�رصف االهلي 7.55% 
واخلياط��ة احلديث��ة %2.50.  وبلغ عدد اال�سهم امل�س��رتاة من امل�ستثمرين غري 
العراقي��ني )13،905( ملي��ون �سهم بقيمة بلغ��ت )35،500( مليون دينار من 
خ��الل تنفيذ )27( �سفقة عل��ى ا�سهم اربع �رصكات. وبلغ ع��دد اال�سهم املباعة 
م��ن امل�ستثمرين غري العراقي��ني )8،500( مليون �سهم بقيم��ة بلغت )5،015( 

مليون دينار من خالل تنفيذ �سفقتني على ا�سهم �رصكة واحدة .

ك�سفت جلنة االقت�س��اد واال�ستثمار النيابية، االثنني، 
ع��ن اأن احل�س��ة االك��رب يف موازن��ة 2018 �ستك��ون 
م��ن ن�سي��ب اع��ادة اعم��ار املناط��ق املت���رصرة من 
االرهاب،ا�سافة اىل عودة النازحني اىل حمافظاتهم. 
وذك��رت ع�سو اللجنة جنيبة جنيب يف حديث �سحفي 
ان" احلكوم��ة االن م�سغول��ة باع��داد وترتي��ب موازنة 
2018 م��ن خ��الل عق��د االجتماعات مع ال��وزارات 
والبن��ك املرك��زي"، م�سرية اىل انه��ا "�ستجعل احل�سة 

االك��رب يف ه��ذه املوازن��ة م��ن ن�سي��ب اع��ادة اعمار 
املناطق التي ت�رصرت من االرهاب، وعودة النازحني 

اإىل مناطقهم".
واو�سحت جنيب، ان"موازنة 2018 �ستكون م�سابهة 
للموازنات ال�سابقة، من حيث اهتمامها باملتقاعدين 
ورواتب احل�سد ال�سعب��ي، باال�سافة اىل حقوق االقليم 

وتخ�سي�سات النفط وغريها من االمور".
وا�ساف��ت ، ان"املوازن��ة م��ا زالت تخ�س��ع لكثري من 
التغي��ريات وامل�س��ورات ويف ط��ور الدرا�س��ة واالعداد 
الكام��ل قبل اعالنها ب�سكل نهائ��ي". جدير بالذكر ان 

رئي���س جمل���س ال��وزراء حي��در العبادي وج��ه املالك 
املتق��دم يف وزارة املالي��ة باإج��راء مراجع��ة دقيق��ة 

ملقرتح املوازنة العامة االحتادية لعام 2018.
و�س��دد العب��ادي يف بي��ان �س��در ع��ن مكتب��ه عل��ى 
�رصورة حتقيق املزيد م��ن خف�س النفقات الت�سغيلية 
للرئا�سات الثالث ولل��وزارات واجلهات غري املرتبطة 
ب��وزارة اىل احل��دود الدني��ا ل�سم��ان تاأم��ني النفقات 
ل��كل  واالأج��ور  الروات��ب  مقدمته��ا  ويف  االأ�سا�سي��ة، 
العامل��ني يف الدول��ة، والرواتب التقاعدي��ة، والرواتب 
واالج��ور االخرى، ف�س��ال عن تاأمني روات��ب احلماية 

االجتماعي��ة والبطاق��ة التموينية،ومتطلب��ات االأم��ن 
والدفاع والدواء.

واك��د وجوب تاأمني االلتزام��ات الدولية والوطنية يف 
ت�سديد م�ستحقات القرو�س وفوائدها، واال�ستمرار يف 
تاأمني �سندات دفع م�ستحقات املقاولني، والعمل على 
زيادة االيرادات غري النفطية من خالل تفعيل االن�سطة 
املختلف��ة وزي��ادة االنتاجي��ة، والتاأكيد عل��ى تن�سيط 
القط��اع اخلا�س مبا ميكنه من اداء دوره املن�سود يف 
حت�س��ني االأداء االقت�سادي ورفع م�ساهمته يف الناجت 

املحلي الوطني. 

احت��ل الع��راق املرك��ز االول باك��رث ال��دول ا�ست��ريادا 
للبي���س الرتكي خالل االأ�سهر ال�سبعة االأوىل من العام 
احل��ايل بقيمة جتاوزت ال� 154 ملي��ون دوالر. وذكر 
املعه��د الرتك��ي لالإح�س��اء ان “تركيا �س��درت 171 
األ��ف ط��ن م��ن البي���س اإىل 19 دول��ة خ��الل االأ�سه��ر 

ال�سبع��ة االأوىل م��ن الع��ام احلايل، بقيم��ة و�سلت اإىل 
180 ملي��ون دوالر اأمريك��ي”. وا�س��اف ان” العراق 
ت�س��در قائم��ة ال��دول امل�ست��وردة مل��ادة البي�س من 
تركي��ا، حيث بلغ��ت قيمة البي�س امل�س��در اإىل العراق 

154.8 مليون دوالر.”.
وحل��ت اأذربيج��ان بع��د الع��راق عل��ى قائم��ة ال��دول 
امل�ست��وردة للبي�س الرتكي، بواقع 5.5 مليون دوالر، 

ث��م دولة االإمارات العربية املتحدة بواقع 3.3 مليون 
دوالر. كم��ا بلغت قيم��ة البي�س امل�س��در اإىل اململكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة و�سوري��ا 3.1 ملي��ون دوالر لكل 

منهما، وقطر 2.6 مليون دوالر.
اإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، �سغل��ت كل م��ن ليبي��ا وال�سوم��ال 
واإي��ران والبحري��ن وعم��ان والكوي��ت وكازاخ�ست��ان 
وال�س��ودان وبوركين��ا فا�س��و و�ساح��ل الع��اج ولبنان 

وجورجي��ا واأفغان�ست��ان، مواق��ع مهم��ة عل��ى الئحة 
ال��دول امل�ست��وردة للبي���س م��ن تركي��ا خ��الل املدة 

املذكورة.
وكان وزي��ر الزراعة وال��رثوة احليوانية الرتكي، اأحمد 
اأ���رصف فاق��ي باب��ا، اعل��ن قبل اي��ام خل��و تركيا من 
البي���س امللوث، بعد اأن األق��ت ف�سيحة البي�س امللوث 

مبادة “فيربونيل” بتبعاتها على اأوروبا. 

االقتصاد النيابية:  ملف
 اإلعمار والنازحين له الحصة األكبر في موازنة 2018

العراق يستورد بيضًا تركيًا بقيمة 154 مليون دوالر

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - خاص

بغداد – خاص 

بغداد - خاص

بغداد – خاص 

 بغداد - خاص

رئيس التحرير


