أسعار العمالت 1261

األجنبية بالدينار

1294

دوالر أميركي يورو

1554

30

جنية استرليني تومان إيراني

23

جنيه مصري

321

315

ريال سعودي درهم إماراتي

3133

دينار بحريني

3912

دينار كويتي

1651

دينار أردني

0.770

ليرة لبنانية

2.550

اإلدارة اإللكترونية للموارد
رئيس التحرير

البشرية
النفط يرتفع مع تبدد أثر «إرما»
وانخفاض إنتاج «أوبك»

الخميس

زراعيون يكشفون للجورنال أسباب

 14ايلول  2017العدد Thu.14 Sep. 2017 issue no 421

ملحق اقتصادي يومي يصدر عن صحيفة الجورنال

journaliraq.com

انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية

األيدي العراقية مؤهلة لتطوير اإلنتاج

شل تتنازل عن حصتها في حقل مجنون بحثًا عن األرباح في الغاز
بغداد – فادية حكمت

قال اخلبري يف ال�ش�أن النفطي حمزة اجلواهري
�إن" االي��دي العاملة العراقية اكتب�ست خربة يف
جمال ال�صناعة النفطية وا�ستخراجه وتكريره
منذ عام  2010وحتى االن" .و�أ�ضاف اجلواهري
يف ت�رصيح لـ «اجل��ورن��ال»� ،أن" املدة املا�ضية
�ساهمت بت�أهيل االيدي العراقية عن طريق متا�سها
يف العمل مع �رشكة �شل ومن ثم ا�صبحت لدينا
كفاءة عالية وطنية يف جمال ال�صناعة النفطية
واع��ادة ت�سليم امل�شاريع النفطية من ا�ستخراج
وتكرير وت�صدير للحكومة العراقية " .وتابع �أن"
هناك ا�ستكماال لعمليات التطوير يف حقل جمنون
جنوبي الب�رصة والو�صول اىل االهداف املن�شودة
من خالل الربامج التطويرية امل�ستمرة واخلطط
اال�سرتاتيجية ،م�شريا اىل ان
ان�����س��ح��اب

ال�رشكة من العمليات النفطية يعني زيادة امكانية
القدرات الوطنية يف ادارة امللف ،مبينا ان "وزارة
النفط تتجه نحو تفعيل خططها اال�سرتاتيجية
لتنفيذ م�شاريع اال�ستثمار يف جم��ال الغاز
والو�صول اىل االكتفاء الذاتي ،ما يقلل من دفع
الفواتري الباه�ضة ل�رشكة �شل او اي �رشكة اجنبية
اخ��رى ،الفت ًا النظر اىل ان كلفة اال�ست�شاريني
النفطيني عالية جدا وت�ؤثر يف مبيعات وواردات
الت�صدير " .وبني اجلواهري �أن" الرقع اال�ستك�شافية
النفطية كبرية ،ومازالت لدينا حقول مغطاة مل
يتم العمل بها واالجت��اه اىل �صناعة الغاز يعد
مب�ستقبل واعد يف تطوير ال�صناعة النفطية ،الفت ًا
النظر اىل ان هناك خططا لالجتاه اىل ال�صناعات
البرتوكيماوية وال�صناعات التحويلية والتي
تدخل �ضمن اخت�صا�ص �شل والتي ت�ستطيع ان
تقدم الكثري يف تطوير تلك ال�صناعات من احلقول
النفطية  ،م�ؤكدا ان عقود جوالت الرتاخي�ص مازال
فيها نق�ص فيما يخ�ص اجلولتني الثالثة
وال��راب��ع��ة وي��ج��ب ان يتم
ت��ط��وي��ر

املالكات العاملة من مهند�سني وفنيني وغريهم
" .وذكر اجلواهري �أن " �رشكة �شل حتدت الظروف
والتحديات ومار�ست عملها يف احلقول النفطية
واالن الوقت منا�سب لتطوير وتنمية االمكانيات
لل�رشكات اال�ستخراجية النفطية العراقية ما يعني
ت�أهيل املالكات العراقية وتقلد املواقع القيادية
النتاج النفط  ،مبينا ان ال�رشكات االجنبية لن ترتك
مواقعها الن البلد بحاجة لتطوير االمكانيات يف
ال�صناعة النفطية والغاز على حد �سواء والو�صول
اىل االكتفاء الذاتي يف عام ." 2020
وقالت �رشكة روي��ال دات�ش �شل العمالقة للنفط
يوم الأربعاء �إنها �سرتكز جهودها على تطوير
وتنمية �رشكة غاز الب�رصة يف العراق بعد ت�سليم
عمليات م�رشوع نفط جمنون جمددا �إىل احلكومة
العراقية .وذك��رت روي�ترز �أن �شل العراق بد�أت
الإعداد لو�ضع اللم�سات النهائية على تخارجها
من حقل جمنون� /أح��د �أك�بر احلقول يف البالد.
وقال متحدث با�سم �شل ”يف ايار  ،2017قامت
وزارة النفط يف العراق بتطبيق عقوبة الأداء وبند
التعوي�ض يف امل�رشوع ال��ذي تديره �شل ،حقل
جمنون النفطي ،ما ك��ان له �أث��ر كبري يف
طبيعته التجارية“.

وقررت �شل ت�سليم العمليات يف م�رشوع جمنون
وعدته من م�صلحة جميع
�إىل احلكومة العراقية ّ
االطراف .
وقال املتحدث ”�شل تظل ملتزمة بقوة يف العراق.
�ست�صبح يف مركز �أقوى عرب ت�سليم �إدارة جمنون
�إىل وزارة النفط لتعظيم القيمة حلكومة العراق
و�شعبها وك��ذل��ك م�ساهمينا م��ن خ�لال تركيز
جهودها على تطوير وتنمية �رشكة غاز الب�رصة“.
وقال متحدث با�سم رويال دات�ش �شل �إن ال�رشكة
تخو�ض عملية بيع ح�صتها البالغة  20يف املئة
يف حقل غرب القرنة -1النفطي يف العراق.
وت�أتي اخلطوة يف الوقت الذي قالت فيه ال�رشكة
الإجنليزية الهولندية �إنها �أعادت ت�سليم العمليات
يف م�رشوع جمنون النفطي �إىل احلكومة العراقية.
واحلقل �أحد �أكرب احلقول يف العراق الع�ضو مبنظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك).
و�أكد متحدث با�سم ال�رشكة �أن ح�صة �شل يف حقل
غرب القرنة ،الذي تديره اك�سون موبيل ،تخ�ضع
لعملية بيع يف الوقت احلايل ،و�أن �شل العراق بد�أت
الإعداد لو�ضع اللم�سات النهائية على تخارجها من
حقل جمنون� /أحد �أكرب احلقول يف البالد .جدير
بالذكر �أن �رشكة غاز الب�رصة م�رشوع م�شرتك بني
�شل و�رشكة غاز اجلنوب وميت�سوبي�شي وم�رشوع
نربا�س للبرتوكيماويات.

ليرة سورية
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اقتصاديات العراق

العراق يبيع شحنات من خامي البصرة
في بورصة دبي للطاقة
بغداد – خاص

قال م�صدران جتاريان �إن �رشكة ت�سويق النفط العراقية (�سومو) �ستبيع
ملي��وين برمي��ل من خام الب�رصة الثقيل للتحمي��ل يف ت�رشين الثاين من
خالل عطاء يف بور�ص��ة دبي للطاقة يف � 19أيلول .كما �س��تطرح �رشكة
النف��ط احلكومي��ة مليوين برميل من خام الب��صرة اخلفيف للتحميل يف
ت�رشي��ن الثاين من خالل بور�ص��ة دب��ي للطاقة يف � 20أيلول .واو�ض��ح
�أحد امل�صدرين �أنه �سيتم حتميل ال�شحنتني خالل املدة ما بني  23و28
ت�رشي��ن الث��اين املقبل .وباعت �س��ومو مليوين برميل م��ن خام الب�رصة
الثقي��ل بع�لاوة  1.63دوالر للربمي��ل ومليوين برميل �أخ��رى من خام
الب�رصة اخلفيف بعالوة � 17س��نتا للربميل ال�ش��هر املا�ض��ي من خالل
عطاء يف بور�صة دبي للطاقة.
وجرى ت�س��عري ال�ش��حنتني للتحميل يف ت�رشين الأول مقابل �س��عر البيع
الر�سمي للخامني.

التجارة تطالب الشركات األميركية بتجهيز
القمح والرز وفقًا للمواصفات العراقية
بغداد  -خاص

طال��ب وزي��ر التج��ارة وكال��ة �س��لمان اجلميل��ي ،االربع��اء ،ال��شركات
االمريكي��ة بتجهي��ز القمح والرز وفقا للموا�ص��فات العراقي��ة ،معربا عن
امل��ه با�ص��دار مذك��رات التفاهم امل�ش�تركة م��ع اجلان��ب االمريكي التي
�س��تمثل تعزي��زا للتع��اون الثنائ��ي ب�ين البلدين.وا�ض��اف اجلميل��ي ان
"احلكوم��ة العراقية ترحب بالتعامل مع ال�رشكات االمريكية ،ولكن يف
اط��ار ال�ض��وابط والتعليمات اخلا�ص��ة بتنفي��ذ العقود احلكومية و�ض��من
العرو�ض التي تقدمها تلك ال�رشكات التي ت�ؤهلها للمناف�سة مع ال�رشكات
العاملي��ة االخرى" ،معربا عن رغبته "يف ان يتم توقيع مذكرات التفاهم
امل�شرتكة مع اجلانب االمريكي التي �ستمثل تعزيزا للتعاون الثنائي بني
البلدين ال�سيما يف اجلانبني االقت�صادي والتجاري".

بدء أكبر مشروع لتأهيل طريق استراتيجي
شرقي ديالى بتمويل دولي
بغداد – خاص

الكهرباء توقع عقدًا
مع الصناعة لتجهيز وتنفيذ محطات تحويلية ثابتة ومتنقلة
بغداد – خاص

ك�ش��فت وزارة الكهرباء ،االربعاء ،عن توقيع عقد مع
وزارة ال�ص��ناعة واملع��ادن لتجهي��ز وتنفيذ حمطات
حتويلية ثابتة ومتنقلة وب�أ�سلوب املفتاح اجلاهز.
وذكر مدي��ر نقل الطاق��ة الكهربائية ملنطق��ة الفرات
الأعلى املهند�س خالد غزاي عطية ،يف بيان �صحفي
�ص��در عن وزارة الكهرباء اطلعت عليه " اجلورنال "،

ان "العقد الذي اب��رم مع �رشكة الزوراء العامة احدى
ت�ش��كيالت وزارة ال�ص��ناعة واملع��ادن جاء ا�س��تناداَ
اىل ق��رار جلن��ة الطاق��ة الوزاري��ة بجل�س��تها ( ) 39
واملت�ضمن االحالة على �رشكة الزوراء العامة لغر�ض
تنفي��ذ وجتهي��ز حمط��ات حتويلي��ة ثابت��ة ومتنقل��ة
مل�ص��لحة وزارة الكهرب��اء" .واو�ض��ح ان "�رشك��ة
ال��زوراء العام��ة �س��تقوم بتجهي��ز وزارة الكهرب��اء بـ
( )15حمط��ة حتويلي��ة متنقل��ة  33/ 132ك.ف

�س��عة  MVA 45و( )15حمط��ة حتويلي��ة متنقل��ة
�س��عة  ،"MVA 25م�ؤك��داً ان " 20حمط��ة متنقل��ة
منها �س��يتم جتهيزه��ا للمديرية العام��ة لنقل الطاقة
الكهربائي��ة  /املنطقة ال�ش��مالية اما الع�رشة االخرى
ف�ستكون مل�صلحة مديريتنا يف املناطق املحررة من
تنظي��م داع�ش ومبدة جتهيز  300يوم تبد�أ من دخول
العق��د حيز التنفي��ذ" .وبني ان "العقد ت�ض��من اي�ض�� ًا
ت�ص��ميم وان�شاء وت�ص��نيع وجتهيز ون�صب وت�شغيل (

 4حمطات ) حتويلية ثابتة �س��عة  33/ 132ك.ف
�سعة  63MVAنوع (  ) GISمع  6خانات خطوط
 132ك.ف �س��يتم ن�صبها يف حمطة جنوب الفلوجة
وحمط��ة �س��منت الفلوج��ة وحمط��ة جن��وب الرمادي
وحمطة �ش��مال الرم��ادي بد ًال عن املحط��ات الثابتة
التي دمرها كيان داع���ش االرهابي اثناء وجوده يف
حمافظة االنبار وان مدة التجهيز  420يوم ًا تبد�أ من
دخول العقد حيز التنفيذ".

وفد من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية يصل إلى بغداد
بغداد – خاص

و�صل وفد من ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية� ،إىل العا�ص��مة بغداد ملناق�شة اعمار املناطق
املت�رضرة من تنظيم "داع�ش" االرهابي .وقال م�صدر
يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء� ،إن "وفدا من �صندوق
التنمي��ة االقت�ص��ادية العربي��ة و�ص��ل �إىل العا�ص��مة

بغ��داد ملناق�ش��ة ملف اعم��ار املناط��ق املت�رضرة مع
امل�س���ؤولني يف الع��راق" ،مبين��ا �أن "الوفد �س��يناق�ش
اي�ضا االتفاقية املالية مل�شاريع بغداد".
ولف��ت امل�ص��در ال��ذي ف�ض��ل عدم الك�ش��ف عن ا�س��مه
االنتب��اه �إىل �أن "الوف��د �س��يزور حمافظت��ي االنب��ار
و�ص�لاح الدين به��دف االط�لاع على البن��ى التحتية
وكيفي��ة متويل م�ش��اريع االعم��ار" .من جه��ة �أخرى،

�أعلن ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية،
�إط�لاق م�ش��اريع �ص��حية عاجل��ة يف الع��راق �ض��من
منح��ة املئ��ة ملي��ون دوالر الأخ�يرة التي خ�ص�ص��ها
ال�ص��ندوق لإعادة �إعمار العراق .وقال ممثل �ص��ندوق
التنمية نواف املحمد� ،إن ال�ص��ندوق �س��يطلق اخلمي�س
 15ملي��ون دوالر م��ن مبل��غ املنح��ة ،الكل��ي لتنفيذ
م�شاريع �ص��حية عاجلة يف ثماين حمافظات عراقية.

و�أ�ض��اف املحمد� ،أن امل�شاريع التي مت االتفاق عليها
مع احلكومة العراقية �س�تركز على �إعادة بناء املراكز
ال�ص��حية املدم��رة وجتهيزه��ا باملع��دات والأدوات
الطبي��ة ال�س��تقبال ال�س��كان النازح�ين .و�أو�ض��ح �أن
احلاج��ة املا�س��ة لإعادة اال�س��تقرار يف تل��ك املناطق
دفعت �ص��ندوق التنمية اىل �إط�لاق الربنامج العاجل
باالتفاق مع �صندوق �إعادة �إعمار العراق.

�أعلن��ت جلن��ة االعم��ار يف جمل�س دي��اىل ،الأربع��اء ،انطالق اكرب
م�رشوع لت�أهيل طريق بري ا�سرتاتيجي �رشقي املحافظة بتمويل
دويل .وقال نائب رئي�س اللجنة عامر الكيالين يف حديث �صحفي
� ،إن "�رشكة �آ�ش��ور العامة �إحدى ال�رشكات احلكومية بد�أت بتنفيذ
املرحل��ة الأوىل م��ن م�رشوع ه��و الأكرب من نوع��ه لت�أهيل طريق
بل��دروز من��ديل بطول  25ك��م" .و�أ�ض��اف الكي�لاين� ،أن "متويل
امل��شروع �س��يكون م��ن البن��ك ال��دويل بالتن�س��يق م��ع احلكوم��ة
املركزي��ة" ،مبين��ا �أن "الطري��ق جزء من طريق بري ا�س�تراتيجي
يربط بعقوبة مبنفذ �س��ومار منديل احلدودي وهو يكت�س��ب �أهمية
يف البع��د التج��اري واالقت�ص��ادي و�إع��ادة ت�أهيله �س��تنهي �أزمة
�إن�سانية تتمثل بتكرار احلوادث املرورية امل�ؤ�سفة" .يذكر �أن اغلب
الطرق يف دياىل تعاين تخ�س��فات و�أ��ضراراً كبرية �أدت اىل زيادة
معدالت احلوادث املرورية يف ال�سنوات الأخرية.

وصول  43ألف طن من السكر الخام
وأكثر من  31ألف طن من الرز
بغداد – خاص

ا�س��تقبلت ال�رشك��ة العامة للموانئ العراقية ،خم�س��ة بواخر كبرية
حمملة ب�أكرث من  ٤٣الف طن من ال�سكر اخلام واكرث من  ٣١الف
طن من الرز.
وذك��ر املدي��ر الع��ام لل�رشك��ة ريا�ض �س��وادي �ش��مخي ،يف بيان
�صحفي ،ا ن "ميناء �أم ق�رص اجلنوبي ا�ستقبل الباخرة (NO R
 )DSPRINGوحتمل  1098حاوية مت ار�سا�ؤها على ر�صيف
 ،11وكذل��ك الباخرة ( )CHRISTINA Bوحتمل 43650
طنا من ال�سكر اخلام مت ار�سا�ؤها على ر�صيف رقم ."2
وا�ض��اف �ش��مخي ان "الباخرة ( )SFLSPEYوحتمل 31543
طن ًا من الرز مت ار�سا�ؤها على ر�صيف رقم ."3
ال "اما يف ميناء �أم ق�رص ال�ش��مايل فقد ر�س��ت الباخرة
واكمل قائ ً
( )YM COSMOSوحتمل  1134حاوية مت ار�س��ا�ؤها على
ر�ص��يف  ،20والباخ��رة ( )BBC MOONSTONEالت��ي
حتم��ل  2293،792طن�� ًا معدات ر�س��ت على ر�ص��يف رقم ،"19
م�شريا اىل ان الباخرة ( )TRITON PEEFERوحتمل عدداً
من احلاويات متت املبا�رشة بتفريغها".

