
جديدة  مرحلة  العراقية  ال�سعودية  العالقات  دخلت 
اأم�س  اأول  البلدان  وّقع  بعدما  والتن�سيق،  التعاون  من 
ال�سعودي،  العراقي  التن�سيق  جمل�س  اإن�ساء  حم�رض 

وانعقاد الجتماع الأول للمجل�س.
على  اتفقا  "اجلانبني  فاإن  �سحفية  م�سادر  وبح�سب 
وتنمية  وط��رق،  موانئ  وتطوير  حدودية  منافذ  فتح 
ال�ستثمارات الزراعية، وال�رضاكة بني القطاع اخلا�س، 
البلدين،  بني  اجلمركي  للتعاون  اتفاقية  ومراجعة 

ودرا�سة منطقة تبادل جتاري".
تنمية  على  الت��ف��اق  "مت  ان��ه  امل�����س��ادر  وا���س��اف��ت 
واإتاحة  البلدين،  يف  اخلا�س  القطاع  بني  ال�رضاكة 
الفر�سة لرجال الأعمال للتعرف اىل الُفر�س التجارية 
وال�ستثمارية، وتبّني الو�سائل الفعالة التي ت�سهم يف 
م�ساعدتهم على ا�ستغاللها، اإ�سافة اإىل ت�سجيع تبادل 
اخلربات الفنية والتقنية والبحث العلمي بني البلدين".
�سيدر�س  ال�سعودي  "اجلانب  ان  امل�سادر  واك���دت 
– �سماوة،  التعاون يف تاأهيل طريق جميمة  اإمكانية 
حمافظة  يف  ال��ربي  احل��ج  طريق  تنفيذ  وا�ستكمال 
الأنبار، ودرا�سة اجلدوى الفنية والقت�سادية مل�رضوع 
الربط الكهربائي ال�سعودي العراقي، ا�سافة اىل درا�سة 
تنفيذ املنافذ اجلمركية، ما �سي�سهم يف ت�سهيل التبادل 

التجاري بني البلدين".
فتح  ب�ساأن  اتفاق  اىل  تو�سال  "البلدين  ان  وتابعت 
واملناطق  والطرق  املوانئ  وتطوير  احلدودية  املنافذ 
للتعاون  اتفاقية  مراجعة  على  والتفاق  احلدودية، 
منطقة  ودرا���س��ة  وال�سعودية،  العراق  بني  اجلمركي 
تبادل جتاري بني البلدين"، مو�سحة انه "مت 
ت�سغيل  اإع��ادة  اإع��الن 

وافتتاح  العراق،  اإىل  ال�سعودية  من  الطريان  خطوط 
قن�سلية للمملكة العربية ال�سعودية يف العراق. اإ�سافة 
العراق،  يف  )طاقة(  ل�رضكة  تابع  مكتب  افتتاح  اإىل 
العراق، كما  )�سابك( يف  افتتاح مكتب �رضكة  واإعادة 
ال�سعودية  اتفق اجلانبان على ح�سول �رضكة )�سالك( 
املجال  يف  ال��ع��راق  يف  لال�ستثمار  رخ�سة  على 
العراق، ف�سال  الأنبار يف  ا�ستثمار  الزراعي من هيئة 
املدن  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�ستفادة  عن 
القت�سادية املتاحة يف العراق لتكون م�سدراً زراعيًا 
و�سناعيًا ت�سهم يف تعزيز ال�ستثمار الزراعي لتحقيق 

الأمن الغذائي للبلدين".
على  اي�سا  اتفقا  "البلدين  ان  امل�سادراىل  وا�سارت 
ومنها  العراق،  يف  املعار�س  يف  ال�سعودية  م�ساركة 
للنفط  الب�رضة  ومعر�س  ال���دويل،  ب��غ��داد  معر�س 
والغاز املتخ�س�س، اإ�سافة اإىل اإقامة منتدى الأعمال 
ال�سعوديني  الأعمال  رجال  يجمع  الذي  وال�ستثمار 
"الطرفني  ان  اىل  النظر  لفتة  العراقيني"،  بنظرائهم 
ناق�سا اأولويات عمل املجل�س خالل العامني املقبلني، 
الطرفني  من  عمل  فريق  وت�سكيل  اأعماله،  وحوكمة 
الثاين  الجتماع  عقد  على  اتفقا  كما  لدرا�ستها، 
للمجل�س يف بغداد بح�سور الوزراء وكبار امل�سوؤولني 
القت�سادي  امل�ست�سار  اكد  جهته،  من  البلدين".  يف 
وامل�رضيف لرابطة امل�سارف اخلا�سة العراقية �سمري 
الن�سريي، الثنني، انبثاق املجل�س التن�سيقي للتعاون 
امل�سرتك بني العراق وال�سعودية يف املجالت وب�سكل 
خا�س يف تعزيز العالقات القت�سادية وال�ستثمارية 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال�سيد  وقعه  والذي  والتجارية 
اول  العزيز  عبد  بن  �سلمان  وامللك  العبادي  حيدر  د 
العالقات  يعزز  �سوف  العا�سمة  الريا�س  يف  ام�س 
وي�سع  ال�سعودية  ال�سقيقة  مع  البينية  القت�سادية 
الدول  مع  ا�سرتاتيجية  تعاون  لبناء عالقات  ال�سا�س 
العربية وب�سكل خا�س دول اخلليج 
ال���ع���رب���ي 

ال�ستثمار  ل�سرتاتيجية  ج��دي��دة  انطالقه  وجت�سد 
2018-( لل�سنوات  امل�ستدامة  والتنمية  والعمار 

.)2022
جمل�س  رئي�س  ال�سيد  "تروؤ�س  ان  اىل  الن�سريي  وا�سار 
الوزراء للوفد العراقي الكبري والذي يتكون من ع�رضة 
وزراء و�ستني م�ست�سارا يف الخت�سا�سات كافة دليل 
تعاون  عالقات  لبناء  امل�سرتك  التوجه  على  وا�سح 
يهدف  ال��ت��ي  امل��ج��الت  يف  م�سرتكة  ا�سرتاتيجية 
ال�ستثمار  ج��ذب  ال��ع��راق  يهم  وم��ا  الطرفان  اليها 
املدن  واعمار  التحتيه  البنى  م�ساريع  وتنفيذ  العربي 
الطريق  ور�سم  الداع�سي  الره��اب  ب�سبب  املت�رضرة 

للبدء بخطى ثابتة لعودة العراق اىل عمقه العربي".
امل�ساركة  م��ن  "ال�ستفادة  اىل  الن�سريي،  ودع��ا    
الوا�سعة للوفد القت�سادي ال�سعودي الذي ي�ساك حاليا 
وزير  برئا�سة  ال��دويل  بغداد  ملعر�س   44 ال��دورة  يف 
موؤ�س�سة  ومدير  اعمال  رجل   200 وع�سوية  الطاقة 
ما  لتنفيذ  معهم  اتفاقات  توقيع  وحماولة  و�رضكة 
يف  خ�سو�سا  التن�سيقي  املجل�س  ت�سكيل  ببنود  ورد 
الن�سريي  وحث   ،" وامل�رضيف  القت�سادي  املجال 
والقطاع  احلكومي  وامل���ايل  القت�سادي  "الوفد 
ال�سعودية يف ال�سابيع  الذي �سيزور  العراقي  اخلا�س 
بالتعاون  والبدء فعليا  التفاقات  القادمة اىل تفعيل 
العالقات  يف  النفتاح  م��ن  وال�ستفادة  امل�سرتك 
ال�سيا�سية  املجالت  جميع  يف  ال�سعودية  العراقية 
وتفعيل  تنمية  خا�س  وب�سكل  والقت�سادية  والمنية 
امل�سرتك  والتعاون  بينهما  فيما  امل�رضفية  العالقات 
يف التعامالت امل�رضفية اخلارجية وحتفيز وت�سجيع 

ال�رضكات ال�ستثمارية على ال�ستثمار يف العراق".
مبرحلة  حاليا  مير  العراقي  "القت�ساد  ب��ان  ون��وه 
على  ال��ن��اج��ز  الن�رض  حتقيق  بعد  مهمة  انتقالية 
مرحلة  اىل  الزم��ات  مرحلة  مغادرة  وهو  الره��اب 
ال�ستقرار المني والقت�سادي خ�سو�سا بعد النفتاح 
على  الوا�سع  والعربي  واخلليجي  والقليمي  ال��دويل 
وامنية  �سيا�سية  عالقات  بناء  وبداية  العراق 
واق��ت�����س��ادي��ة ج��دي��دة 

والتي بداأت يف بداية الن�سف الثاين من العام احلايل 
العالقات  م�ستقبل  هنا  يعنيننا  ال��ذي  وان   2017
عموما  الدولية  وامل�رضفية  واملالية  القت�سادية 
ومع دول اخلليج العربي ب�سكل خا�س وبع�س الدول 
ج�سور  ومد  املوؤثر  القت�سادي  العمق  ذات  العربية 
للتوا�سل  جديده  افاق  فتح  يخدم  مبا  معها  العالقه 
يف  العربي  ال�ستثمار  وت�سجيع  املنافع  ولتبادل 
امل�رضفية  والتقنية  التحتية  البنى  وتطوير  العراق 
�سبل  وايجاد  البينية  امل�رضفية  التعامالت  وزي��ادة 
جديدة للتعاون مع البنوك املرا�سلة الر�سينة يف تلك 
الدول حيث اثمرت فعال اللقاءات الثنائية الخرية بني 
وممثلي  املعنية  وال��وزارات  العراقي  املركزي  البنك 
ال�سهرين  خالل  العراق  زاروا  الذين  اخلليجية  الدول 
العراقي  اخلا�س  للقطاع  املا�سيني ومب�ساركة مهمة 
ر�سم  على  اخلا�س  امل�رضيف  القطاع  خا�س  وب�سكل 
لغر�س  امل�سرتك  والتن�سيق  للتوا�سل  طريق  خارطة 
من  اليه  التو�سل  مت  ما  لتنفيذ  الفعلية  املبا�رضة 
القت�سادية  العالقات  واعادة  لبناء  العامة  اخلطوط 

واملالية وامل�رضفية املقطوعة منذ عدة عقود .
افاق  وفتح  تنمية  التفاق على  ذلك ومت  حيث حتقق 
وت�سحيح  امل�����رضيف  امل��ج��ال  يف  للتعاون  وا�سعة 
تقف  التي  العقبات  كل  وتذليل  ال�سابقة  امل�سارات 

حائال اأمام بناء عالقات م�رضفية �سليمة ور�سينة .
كما مت التفاق على ان تتم ت�سمية حلقة للتوا�سل بني 
البنك املركزي العراقي واملوؤ�س�سات النقدية يف الدول 

التي التقى ممثليها.
املركزي  البنك  يتوىل  بان  حديثه  الن�سريي  وختم 
ورابطة امل�سارف اخلا�سة العراقية املبا�رضة باعداد 
امل�رضيف  للتعاون  التف�سيلية  وال��ربام��ج  اخلطط 
امل�سرتك يف جميع املجالت التي تعزز وتفعل وتنمي 
وحتفز  وت�سجع  اخلارجية  امل�رضفية  التعامالت 
القدرات وتاأهيل وتدريب املالكات  ال�ستثمار وتبني 
ت�سمية  يتطلب  ذلك  يتحقق  ولكي  العراقية  امل�رضفية 
العليا  امل�سرتكه  اللجان  يف  العراقي  اجلانب  ممثلي 
ميثل  وان  ت�سكيلها  املنوي  الخت�سا�سية  والفرعية 
اخلا�سة  امل�سارف  وخ�سو�سا  اخلا�س  القطاع  فيها 
اخلا�سة  امل�سارف  رابطة  وممثلها 

العراقية " .

شركات تحقق ارتفاعًا في قيمة األسهم 

المتداولة بسوق األوراق المالية
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اقتصاديات العراق تنمية القطاع الخاص من أولوياته

خبراء: انبثاق المجلس التنسيقي العراقي السعودي يدعم االستثمار واإلعمار
بغداد- خاص

تقلبات النفط اإليراني: بين تهديدات 

ترامب وتمسك أوروبا

على أعتاب حقبة جديدة: 

السعودية تفتح أبوابها للعالم

الرافدين يعلن إطالق سلف للمتقاعدين

محللون: زيارة العبادي لألردن 
أبعادها أمنية تنموية اقتصادية 

تخصيص مبالغ إلعمار المناطق 
المحررة في موازنة 2018

من جراء العقوبات.. صادرات نفط 
كردستان العراق تكاد تنعدم!!

اك��د حملل��ون �سيا�سي��ون ان جولة رئي�س ال��وزراء حيدر العب��ادي لدول 
املنطق��ة جاءت من منطلق مبادرة �سامل��ة اأبعادها تنموية واقت�سادية 
بالدرج��ة ال�سا�س م��ن �ساأنها اع��ادة �سياغة العالق��ات ال�سيا�سية بني 
دول و�سع��وب املنطق��ة عل��ى ا�س���س �سليم��ة ودائم��ة ل�سم��ان ا�ستق��رار 
العالق��ات امام التحولت ال�سيا�سية خا�سة بع��د جتربة العراق ال�سعبة 
والناجح��ة يف جت��اوز خط��ر الرهاب والتق�سي��م وبحث رئي���س الوزراء 
الأردين ه��اين امللق��ي ونظ��ريه العراق��ي حي��در العب��ادي يف خط��وات 
م���رضوع مد اأنب��وب للنفط من مدينة الب�رضة العراقي��ة اىل ميناء العقبة 
الأردين، ح�سبم��ا اأف��اد م�سدر ر�سمي اأردين. وا�س��اف امل�سدر اإن امللقي 
والعب��ادي "بحث��ا يف اخلطوات الت��ي مت اتخاذها للب��دء بتنفيذ م�رضوع 
م��د اأنبوب النفط من الب�رضة اإىل العقب��ة والفوائد القت�سادية املتوقعة 
م��ن هذا امل�رضوع ال�سرتاتيجي للبلدي��ن". وا�ستقبل ملك الأردن عبد اهلل 
الثاين رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي يف لقاء جرى خالله بحث "احلرب 
عل��ى الإرهاب" الذي كان من اهم اأولوي��ات هذا امللف ف�سال عن امللف 

القت�سادي . 

ك�سف��ت ع�س��و جلنة اخلدمات النيابي��ة �سب��اح التميمي،عن تخ�سي�س 
مبالغ مالية ومنح وقرو�س يف موازنة 2018، لإعادة اعمار املناطق 
املحررة من �سيطرة تنظيم داع�س الإرهابي. وذكرت التميمي، اإن "جلنة 
اخلدم��ات النيابية تعمل على قدم و�ساق يف جمال الت�رضيع والرقابة"، 
م�ستط��ردة بالق��ول "هنالك م�ساري��ع متلكئة وم�ساري��ع ينبغي ان تنفذ 
حلاجته��ا اخلا�س��ة يف املناط��ق املح��ررة والت��ي يجب ان يت��م اعادة 
اعماره��ا مثل املو�سل والأنب��ار و�سالح الدين". واأك��دت، اأن "موازنة 
2018 تت�سمن تخ�سي�سات مالية، والكثري من املنح والقرو�س التي 
مت تخ�س���س ج��زء كبري منها لإع��ادة اعم��ار املناطق املح��ررة". هذا 
و�سه��دت اأغلب املدن الت��ي كان ي�سيطر عليها تنظي��م داع�س الإرهابي، 
دم��اراً كب��رياً يف البن��ى التحتي��ة، لك��ون التنظي��م الإجرام��ي عمد اإىل 
ا�ستخ��دام �سيا�س��ة الأر�س املحروق��ة من خالل تفخي��خ املنازل وزرع 
الطرق��ات بالعب��وات النا�سف��ة وح��رق الآبار وته��دمي املواق��ع الأثرية 

وغريها من الأفعال الوح�سية والظالمية.

اكد م�سدران مالحي��ان، الحد، ان �سادرات نفط كرد�ستان العراق عرب 
ميناء جيهان الرتكي على البحر املتو�سط مازالت تتدفق عند م�ستويات 

اأقل بكثري من املعتاد.
ونقل��ت وكالة رويرتز عن امل�سدرين قولهم��ا الحد )22 ت�رضين الول 
2017(، ان��ه يجري ت�سدي��ر النفط مب�ستويات تدور ما بني 200 اىل 
240 ال��ف برميل يومي��ا مقارنة بامل�ستويات املعت��ادة البالغة نحو 

األف برميل يوميا.  600
وذك��ر م�سوؤولون ب��وزارة النفط العراقية اأنهم ياأمل��ون اأن يعود الإنتاج 
اىل م�ست��واه الطبيع��ي، لك��ن اأح��د امل�سادر ق��ال اإن ه��ذا مل يحدث بعد. 
وكان��ت ال�سادرات انخف�ست منذ يوم الأربع��اء املا�سي عندما اعادت 
الق��وات العراقية النت�سار يف منطقة كركوك ما اأدى اىل انخفا�س حاد 

يف اإنتاج احلقول القريبة.  
ه��ذا ودخلت الق��وات المنية العراقي��ة حمافظة كرك��وك، الثنني )17 
ت�رضين الول 2017(، يف حني �سيطرت على املقار احلكومية واحلقول 

النفطية التي كانت تدار من قبل احلكومة الحتادية قبل عام 2014.

 ق��ال وزي��ر النفط العراق��ي، اإن العراق ق��د يعر�س على 
�رضكت��ي نفط توتال و�سيف��رون �رضوطا خمتلفة لتطوير 
حق��ل نفط جمنون غ��ري ال�رضوط الت��ي عر�سها من قبل 

على �رضكة رويال دات�س �سل.
و���رّضح جب��ار اللعيب��ي من قبل، ب��اأن �رضكت��ي توتال 
الفرن�سي��ة و�سيف��رون الأمريكي��ة، م��ن ب��ني ال���رضكات 

الت��ي اأبدت اهتماما بتطوير حق��ل جمنون النفطي، بعد 
ق��رار �رضكة �سل العاملية التخارج من��ه وت�سليم اأعماله 
اإىل احلكوم��ة العراقية، ب�سب��ب تغيريات غري مقبولة يف 
ال�رضوط املالي��ة. واأ�سار اللعيبي خ��الل موؤمتر �سحفي 
عقب لقائه نظ��ريه ال�سعودي خالد الفالح، اأم�س ال�سبت، 
اإىل اأن الع��راق �سيط��ّور حق��ل جمنون النفط��ي مبوارده 

اخلا�سة، حلني اأن يعرث على �رضيك اأجنبي.
ويع��د حق��ل "جمن��ون النفط��ي" يف حمافظ��ة الب�رضة 

جنوب��ي الع��راق، من اأكرب احلق��ول النفطي��ة يف العامل، 
وح�سل��ت "�سل العراقي��ة" يف 2009 عل��ى عقد تطوير 
�رضك��ة نفط اجلنوب، التابع لها احلقل، بعد ال�رضر الذي 

حلق به من جراء احلرب على العراق 2003.
م��ن جانب اآخر، اأ�س��ار اللعيبي يف ت�رضيحات��ه، اإىل اأن 
النف��ط العراقي��ة ت�سعى للح�س��ول عل��ى اإي�ساحات من 
�رضك��ة رو�سنفت النفطية الرو�سية، ب�ساأن اإبرامها عقوداً 
مع حكوم��ة اإقليم كرد�ستان الع��راق، لتطوير 5 مناطق 

اإنت��اج نفط��ي يف الإقلي��م، با�ستثم��ارات 400 ملي��ون 
دولر.

وذك��ر الوزي��ر تاأكي��د ال�رضك��ة الرو�سية اأن ه��ذه العقود 
مبدئية ولي�ست معدة للتنفيذ.

وح��ّذرت ال��وزارة، الأ�سب��وع املا�س��ي، جمي��ع ال��دول 
و���رضكات النف��ط العاملي��ة م��ن التعاق��د اأو التفاق مع 
اإىل  اأو  اإليه��ا  الرج��وع  دون  م��ن  كرد�ست��ان  حكوم��ة 

احلكومة الحتادية.

العراق قد يضع

 لـ"توتال وشيفرون" شروطًا مختلفة لتطوير "مجنون النفطي"

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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رئيس التحرير

اإطالق �سلف املتقاعدين والبالغة ثالثة  الرافدين، الثنني،  اعلن م�رضف 
يف  امل�رضف  وبني  واملحافظات.  بغداد  يف  فروعه  عرب  دينار  ماليني 
حاملي  من  املتقاعدين  منح  "تقرر  اإنه  العالمي  مكتبه  عن  �سدر  بيان 
اأدوات الدفع اللكرتوين ) البطاقة الذكية ( املفعلة ح�رضا �سلفة مقدارها 
ثالثة ماليني دينار وفق �سوابط و�رضوط ". وا�ساف املكتب ان "ال�رضوط 
تقت�سي تقدمي كفيل �سامن مدين من موظفي دوائر الدولة ل تقل خدمته 
عن �سنة ول تقبل الكفالت املتقابلة"، م�سريا اىل ان "مبلغ الق�سط ال�سهري 
�سنويا حتت�سب  الف دينار وبفائدة ٧ باملئة  اثنني وت�سعني  يبلغ  لل�سلفة 

على اأ�سا�س الق�سط املتناق�س وت�سدد باأق�ساط ثابتة مع اق�ساط ال�سلفة".
�سلف  اط���الق  ق��رب  الول،  ت�رضين   9 يف  ال��راف��دي��ن،  م�����رضف  واع��ل��ن 
وبفائدة  دينار  ماليني  ثالثة  يبلع  ال�سلفة  مقدار  اأن  مبينا  للمتقاعدين، 
و�سلف  قرو�س  منح  املا�سي  العام  الرافدين خالل  %7.وبا�رض م�رضف 
للموظفني وا�سحاب الفنادق وا�سحاب املهن ال�سحية ومببالغ ترتاوح ما 

بني 10 اىل 50 مليون دينار.


