
الت�صديرية  الطاقة  العراقي،ارتفاع  النفط  وزير  اأعلن   
يوميا.  برميل  مليون   4.6 اإىل  اجلنوبية  للموانئ 
الطاقة  ارتفاع  للوزارة  بيان  يف  اللعيبي  جبار  وذكر 
الت�صديرية اال�صتيعابية مبعدالت غري م�صبوقة، حتقق 
العوامة االحادية اخلام�صة،  بعد االنتهاء من م�رشوع 
اىل   ت�صل  مبعدالت  جديدة  ت�صديرية  طاقة  واإ�صافة 
ان�صمام  اأن  اللعيبي،  واأكد  يوميا.  برميل  األف   900
االأوىل  العوامات  اإىل  اخلام�صة  االح��ادي��ة  العوامة 
عرب  الت�صدير  معدالت  بجانب  والثالثة،  والثانية 
ان�صيابية  اإتاحة  �صاأنه  من  والعمية،  الب�رشة  مينائي 
النفط  ناقالت  وحتميل  الت�صدير  عمليات  يف  عالية 
مب�رشوعات  ما�صية  ال��وزارة  اأن  واو�صح،  العاملية. 
اإ�صافة اىل تطوير  الت�صدير والتخزين،  زيادة طاقات 
يف  موانئ  عدة  العراق  وميتلك  الت�صديرية.  املوانئ 
العربي  للخليج  ال�صمايل  ال�صاحل  على  مطلة  اجلنوب 
الب�رشة  حمافظة  يف  جميعها  تقع  ال��ع��رب،  و�صط 
النفطي،  العمية  )خور  موانئ  اأهمها  العراق،  جنوبي 
الزبري،  الكبري، وخور  الق�رش، والفاو  واأم  واأبو فلو�س، 
وقت  يف  العراق  واأعلن  النفطي(  والب�رشة  واملعقل، 
الب�رشة  منطقة  من  النفطية  �صادراته  رفع  �صابق، 
النق�س  لتعوي�س  يوميا  برميل  األف   200 اجلنوبية 
من حقول كركوك ال�صمالية، للحفاظ على ح�صته يف 
 90 اإن  مالحي  م�صدر  قال  اأخ��رى  جهة  من  )اأوب��ك( 
األف برميل من خام النفط و�صلت اىل م�صتودعات 
ت�صويق  ل�����رشك��ة  مم��ل��وك��ة 

الرتكي  جيهان  ميناء  يف  )�صومو(  العراقية  النفط 
يونيو  منذ  االأوىل  للمرة  كرد�صتان  اأنابيب  خط  عرب 
املا�صي، من دون اإعطاء اأ�صباب ال�صتئناف التدفقات، 

وفقا ل�)رويرتز(
لديها،  االأك��رب  هو  نفطي  اأنابيب  خط  العراق  وميتلك 
جنوبي  املتو�صط  البحر  على  جيهان  ميناء  اىل  ي�صل 
اأرا�صي  �صمن  الواقعة  كركوك  حقول  من  يبداأ  تركيا، 

اقليم كرد�صتان �صمايل العراق.
وكانت حكومة االإقليم ت�صخ مل�صتودعات �صومو نحو 
املا�صي،  يونيو  اأيام حتى   10 كل  برميل  األف   600
عقب اإغالق خط االأنابيب اململوك للحكومة املركزية 

ببغداد يف 2014.
كانت  االأن��اب��ي��ب  خ��ط  ع��رب  التدفقات  اأن  اإىل  ي�صار 
متذبذبة وتدور حول 200 األف برميل يوميا، مقارنة 
 600 من  تقرتب  التي  املعتادة  االأعلى  بامل�صتويات 

األف برميل يوميا.
ويف االأ�صبوع املا�صي، قال الرئي�س الرتكي اإن بالده 
نفط  اأنابيب  خط  فتح  باإعادة  العراق  لدعم  م�صتعدة 
عقب  تركيا،  اإىل  كركوك  يف  النفط  حقول  من  ميتد 
العبادي،  حيدر  العراقي،  الوزراء  رئي�س  مع  اجتماعه 

يف العا�صمة اأنقرة.
الب�رشة  منطقة  من  النفطية  �صادراته  العراق  ورفع 
اجلنوبية 200 األف برميل يوميا لتعوي�س النق�س من 
حقول كركوك ال�صمالية، للحفاظ على اإجمايل االإنتاج 

النفطي العراقي �صمن ح�صته يف اأوبك.
اأن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، وجه  ي�صار اإىل 
مب�صار  تعديل  واإجراء  قدمي  نفطي  خط  تهيئة  باإعادة 
جيهان  ميناء  اإىل  كركوك  من  العراقي  النفط  ت�صدير 
على  الكردية  لل�صيطرة  تفاديا  الرتكي، 
االأ�صا�صي  اخل��ط 

)كركوك جيهان( املار باأرا�صي االقليم �صمايل العراق.
)االإقليم(  ال��ع��راق  كر�صتان  اإقليم  حكومة  وتبنت 
�صيا�صة االنفراد بالقرارات النفطية بعيداً عن احلكومة 
الفيديرالية يف بغداد، اإذ اتفقت مع ال�رشكات النفطية 
من دون علم بغداد، ناهيك عن تبنيها �صيا�صة نفطية 
�صيا�صة  ع��ن  كليًا  تختلف  ال�����رشك��ات  م��ع  للتعاقد 
يف  ل�رشكات  عقوداً  ومنحت  الفيديرالية.  احلكومة 
و�صيدت  لالإقليم.  تابعة  لي�صت  عليها  متنازع  مناطق 
موافقة  دون  من  تركيا  عرب  النفط  لت�صدير  اأنبوبًا 
احلكومة، ما دفع بغداد اإىل اعتبار النفط امُل�صدر من 
واإبالغ  العراقية،  االأرا�صي  من  »مهربًا«  االإقليم  قبل 
الدولية بالقرار لردعها عن �رشائه. حكومة  ال�رشكات 
كانت  وق��ت  يف  اخل��ط��وات  ه��ذه  بكل  قامت  االإقليم 
جممل  من  املئة  يف   17 تدفع  الفيديرالية  احلكومة 
ر�صميًا  العلم  االإقليم من دون  اإىل  للبلد  النفطي  الريع 
التهريب  طريق  عن  ال  النفط،  من  االأخري  ي�صدره  مبا 
و�صورية  )اإي��ران  املجاورة  الدول  اىل  ال�صاحنات  عرب 
ميناء  اإىل  الت�صدير  اأنابيب  خط  عرب  اأو  وتركيا(، 
بغداد  هذا  ودفع  العاملية.  لالأ�صواق  الرتكي  جيهان 
عليها،  امل�صتحقات  دفع  عن  تاأخرها  اأو  توقفها  اإىل 
رواتب مئات  دفع  االإقليم يف  تاأخرت حكومة  ثم  من 
عليها  املرتتبة  وامل�صتحقات  موظفيها  من  االآالف 
للدرا�صات وامل�صاريع التي تعاقدت عليها مع �رشكات 
دولية، ناهيك عن الدفعات ل�رشكات النفط العاملة يف 
االإقليم. وتفاقمت االأمور مع انهيار اأ�صعار النفط خالل 
2016-2014، وتزايدت االأخطار االأمنية مع  املدة 
)يونيو(  حزيران  يف  نينوى  حمافظة  داع�س  احتالل 
مواقفها  على  االإقليم  حكومة  وا�صتمرت   .2014
التحديات  من  الرغم  على  الفيديرالية،  احلكومة  من 
يف  االأخ��ذ  دون  من  ال�صلبية،  وانعكا�صاتها  اجلديدة 
ال�رشكات  ا�صتثمارات  يف  الناجت  التقلي�س  االعتبار 

النفطية يف االقليم.

بداأ  اإذ  االأخريتني.  ال�صنتني  خالل  االأزم��ة  وتفاقمت 
واعدة  لي�صت  االإقليم  جيولوجية  اأن  تدريجيًا  يت�صح 
كما تردد يف بادئ االأمر. فقد بداأت ال�رشكات العاملة 
تعلن خف�س االحتياط واالإنتاج. واأ�صارت االإح�صاءات 
االأوىل عن طاقة حقول االإقليم اىل اإنتاج نحو مليون 
برميل يوميًا يف هذه املدة. لكن تراوح اإنتاج احلقول 
انتاج  ت��راوح  بينما  يوميًا،  برميل  األ��ف   225 حول 
افانا« يف حقل »كركوك«  »قبة  و  »باي ح�صن«  حقل 
قوات  و�صيطرت  يوميًا.  برميل  األف   275 حدود  يف 
املنطقة  حترير  عند  »كركوك«  حقل  على  الب�صمركة 
من داع�س يف 2014، وكانت تدير احلقل �رشكة »نفط 
ال�صمال« التابعة للحكومة العراقية. وكما هو معروف 
فاإن حمافظة كركوك هي منطقة متنازع عليها بني 

احلكومة الفيديرالية وحكومة االإقليم.
اأدى  ما  والت�صدير،  االإنتاج  معدالت  اأخرياً  وتقل�صت 
وال�صغرية  امل�صتقلة  بخا�صة  ال�رشكات،  احتجاج  اإىل 
منها، التي بادرت اإىل اال�صتثمار يف االإقليم، متوقعة 
اأرباحًا عالية، على الرغم من االأخطار. ومن املعروف 
للولوج  م�صتعدة  اأنها  امل�صتقلة  النفطية  ال�رشكات  عن 
على  احل�صول  لتوقعها  االأخطار  العالية  املناطق  يف 
موازناتها  اأن  اأي�صًا  ومعروف  و�رشيعة.  عالية  اأرباح 
اإما  امل�صتحقات،  يف  تاأخري  اأي  ح�صل  فاإذا  حمدودة، 
نتيجة  اأو  ال�صلطات،  قبل  من  امل�صاريف  لتعوي�س 
عن  تختلف  احلقول  جيولوجية  عن  �صلبية  معلومات 
الت�صدير،  اأو نتيجة �صعوبات يف  االأولية،  املعلومات 
خ�صائرها  تقلي�س  اإىل  امل�صتقلة  ال�رشكات  تبادر 
وخف�س ا�صتثماراتها. وهذا ما يح�صل االآن يف االإقليم. 
متعلقة  واأ�صبحت  تغريت،  لالإقليم  النفطية  فامل�صكلة 
بغداد  مع  باخلالفات  ولي�صت  املنطقة،  بجيولوجيا 

فقط.
اأواخر كانون االأول )دي�صمرب(  االإقليم يف  اإنتاج  وبلغ 
2016 نحو 600 األف برميل يوميًا. ويتوقع اأن يبلغ 
وت�صمل  يوميًا.  برميل  األف   580 نحو  احلالية  ال�صنة 
من  االإقليم  ي�صتقطعه  ما  االأرق��ام  هذه 

حقل كركوك.

أبرز معرقالت تنفيذ الخطط االقتصادية 
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اقتصاديات العراق بعد إعادة تهيئة خط نفطي قديم وتعديل مساره

النفط: صادرات الخام الجنوبية ترتفع والشمالية تدخل مستودعات "جيهان التركي"
 بغداد- المحرر االقتصادي

 تزييف اإلحصائيات االقتصاديـة

تعويم الجنيه المصري ينعكس 

سلبًا على المصريين

االنتهاء من مشروع محطة توليد كهرباء 
الرميلة

بكين تعرض على بغداد توقيع 
اتفاقية بشأن إعادة اإلعمار 

البنك المركزي يشيد بمشاركة المصارف 
الخاصة في معرض بغداد بدورته الـ44

الخطوط الجوية السعودية تبدأ غدًا 
تشغيل رحالتها المنتظمة إلى بغداد

بغ��داد- متابعة: عر�صت ال�ص��ني على العراق، االأح��د، توقيع اتفاقية 
ب�صاأن امل�صاهمة يف اإعادة االعمار واإي�صال امل�صاعدات، يف حني اأكدت 
احلكوم��ة العراقية باأن عام 2018 املقب��ل �صيكون “عام اال�صتقرار” 
يف املناط��ق املحررة. وذكر بيان لالمانة الع��ام ملجل�س الوزراء ، اأن 
"االأمني العام ملجل�س الوزراء مهدي العالق ا�صتقبل ال�صفري ال�صيني 
يف الع��راق ت�ص��ن وي ت�ص��ني لالطالع م�صت��وى التع��اون يف جماالت 
االغاث��ة االن�صانية وحتقي��ق اال�صتقرار يف املناطق املح��ررة". واأ�صار 
ال�صفري ال�صين��ي، بح�صب البيان، اىل "دور احلكومة العراقية بالق�صاء 
عل��ى االإره��اب، واهتمام احلكوم��ة ال�صينية باإع��ادة تاأهيل املدار�س 
واجلامعات من خ��الل تقدميها م�صاعدات للنهو�س بالواقع التعليمي 
يف املناط��ق التي عان��ت �صيطرة الع�صاب��ات االإرهابي��ة". واكد ت�صن 
"�رشورة التن�صيق الإي�صال امل�صاعدات، وامل�صاهمة يف اإعادة البناء، 
واإمكاني��ة توقيع اتفاقية بني الطرفني بهذا ال�صدد". من جانبه، رحب 
الع��الق مببادرة احلكوم��ة ال�صينية، متمنيًا منه��ا "دوراً اأكرب واو�صع 
من خالل امل�صاركة يف موؤمتر الكويت املوؤمل عقده بداية العام املقبل 
بالتعاون مع دولة الكوي��ت والبنك الدويل ومب�صاركة وا�صعة من دول 
العامل ال�صديق��ة الإعادة االعمار واال�صتق��رار للمناطق املحررة ب�صكل 
م�ص��رتك".  واو�ص��ح اأن "موؤمتر الكويت �صيبح��ث الفر�س اال�صتثمارية 
مل�صارك��ة ك��ربى �رشكات االعم��ار الر�صين��ة بعد تقدير كلف��ة ا�رشار 
احل��رب وكلفة اإع��ادة تاأهيل البن��ى التحتية وامل�صان��ع وال�رشكات". 
واأكد العالق، ان العام 2018 �صيكون عام دعم اال�صتقرار يف املناطق 
املح��ررة"، مبين��ا ان "التوجه حاليًا �صيكون باجت��اه اجناز امل�صاريع 

ال�رشيعة ذات الكلفة القليلة الإعادة النازحني باأ�رشع وقت ممكن".

اطلع��ت املدي��ر العام لل�صريف��ة واالئتم��ان يف البن��ك املركزي العراق��ي ق�صمة 
�صالح ، على ابرز معرو�صات امل�صارف العراقية اخلا�صة امل�صاركة يف معر�س 
بغداد الدويل ، وا�صادت مب�صاركة امل�صارف اخلا�صة العراقية يف معر�س بغداد 
بدورت��ه ال�44. ا�صتمعت �صالح اىل �رشٍح مف�ص��ل عن ابرز الن�صاطات امل�رشفية 
الت��ي ت�صطلع بها امل�صارف والتي ج�صدته��ا يف معرو�صاتها يف معر�س بعداد 
ال��دويل يف دورته ال��� ٤٤ املقامة، وقد عربت عن اعجابه��ا بالتطورات الكبرية 
الت��ي ت�صطل��ع به��ا امل�ص��ارف يف �ص��وء امتثاله��ا لتعليم��ات البن��ك املركزي 
العراق��ي يف خمتلف املج��االت . وتعك�س هذه الزيارة الت��ي التقت خاللها عدداً 
من القي��ادات امل�رشفية ومديري االجنحة مدى رعاية واهتمام البنك املركزي 

العراقي بالقطاع امل�رشيف .

تد�ص��ن اخلط��وط ال�صعودي��ة غ��داً، رحالته��ا الر�صمي��ة واملنتظم��ة ب��ني اململكة 
واجلمهوري��ة العراقي��ة بع��د توق��ف ا�صتم��ر 27 عام��ًا، و�ص��وف تغ��ادر الرحلة 
االإفتتاحي��ة مط��ار املل��ك عبدالعزيز الدويل بج��دة ال�صاع��ة 12:35 ظهراً وعلى 
متنه��ا املدي��ر الع��ام للخطوط اجلوي��ة العربي��ة ال�صعودية املهند���س �صالح بن 
نا���رش اجلا���رش ، وروؤ�ص��اء القطاع��ات الت�صغيلي��ة ، وممثل��ون لو�صائ��ل االإعالم 

املختلفة ، وال�صيوف امل�صافرون على الرحلة االفتتاحية.
واأع��دت �رشك��ة اخلط��وط ال�صعودية للنقل اجل��وي احتفااًل به��ذه املنا�صبة حيث 
�صيتم خدمة ال�صيوف واإنهاء اإجراءات �صفرهم عرب من�صة خدمة خا�صة وت�صليم 
كل �صي��ف وثيق��ة ال�صفر عل��ى الرحلة االفتتاحية بع��د اإعادة الت�صغي��ل الر�صمي 

والرحالت املنتظمة للناقل الوطني بني اململكة والعراق.

اعلنت وزارة التجارة، االحد، جناح فعاليات الدورة ال� 
44 ملعر�س بغداد الدويل بعد ان حققت جميع اهدافها 
يف ا�صتقطاب اكرث من 18 دولة واكرث من 688 �رشكة 
يف قطاع��ات �صناعية وجتارية وزراعي��ة وات�صاالت 

متثل القطاع اخلا�س الدويل والعربي واملحلي.
وذك��ر وزير التجارة �صلم��ان اجلميلي يف بيان ان "ما 
حتق��ق عل��ى ار���س معر�س بغ��داد الدويل خ��الل هذه 
ال��دورة من تدفق جماهريي وا�ص��ع مل ت�صهده الدورات 
ال�صابق��ة كان العالمة االيجابية الفارق��ة التي �صكلت 

انعطافة مهمة يف جن��اح فعالياته التي �صهدت تطورا 
نوعي��ا وكميا وتالحما من جمي��ع القطاعات الر�صمية 
وال�صعبي��ة". وا�ص��اف اجلميل��ي، ان "هذه ال��دورة لها 
اهميته��ا ملا حققته من نتائج عل��ى م�صتوى احلورات 
واللقاءات وال�رشاكات التي ح�صلت �صواء على م�صتوى 
ال��دول او عل��ى م�صت��وى القط��اع اخلا���س ال��ذي �صهد 
ه��و االخ��ر حراكا كب��ريا �صتظه��ر نتائجه ب�ص��كل جلي 
قريب��ا من خالل م�صاري��ع ا�صتثمارية كبرية توؤطر هذا 

احلراك". 
واو�صح، ان "الدورة احلالية �صهدت م�صاركة ال�صعودية 
الول م��رة منذ 27 عاما وكانت متميزة من حيث عدد 

ال���رشكات ونوعيتها ف�صال عن التفاع��ل اليومي الذي 
اظه��ره العراقي��ني مع فعالي��ات اجلن��اح والتي كانت 
حم��ط ثناء وتقدير اال�صقاء ال�صعودين الذين وجدوا يف 
بغداد كل املحبة والتقدير واالمل بان تتجه العالقات 
ب��ني البلدي��ن اىل مدي��ات او�ص��ع وا�صم��ل ومزي��د م��ن 
التعاون االقت�ص��ادي والتجاري". وتابع ، ان "جمل�س 
التن�صي��ق الذي �ُصكل بني العراق وال�صعودية يعّد حمطة 
انطالق جديدة تهدف اىل تطوير العالقات بني البلدين 
وزي��ادة حجم التبادل التج��اري واالقت�صادي"، الفتًا 
النظ��ر اىل، ان "هن��اك م�ص��اركات دول اخ��رى مث��ل 
اجلمهوري��ة اال�صالمي��ة االيراني��ة  وم���رش و�صوري��ا 

واملاني��ا واليابان وتون�س ف�ص��ال عن م�صاركة وا�صعة 
م��ن جميع املوؤ�ص�ص��ات الر�صمية وال��وزارات والهيئات 
واجلامع��ات ومنظمات املجتمع امل��دين التي تفاعلت 
جميعها الجناح فعاليات الدورة ال� 44 ملعر�س بغداد 
الدويل". وا�ص��ار اىل، ان "معر�س بغ��داد الدويل هدفه 
ار�ص��ال عدة ر�صائل اىل العامل بان العراق بخري والعب 
اقت�ص��ادي مهم ق��ادر على احتواء كربي��ات ال�رشكات 
العاملي��ة ورج��ال االعم��ال وه��و مقب��ل عل��ى حرك��ة 
اقت�صادي��ة وعمراني��ة من اج��ل تاأهيل واعم��ار مدنه 
الت��ي حتررت من ارهاب داع�س"، ف�صال عن اال�صتثمار 

يف م�صاريع خمتلفة يف حمافظاته كافة.

إعالن نجاح فعاليات

 معرض بغداد الدولي في دروته الـ44

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- متابعة

بغداد- متابعة

بغداد- متابعة

بغداد- متابعة

رئيس التحرير

بغداد- متابعة: ك�صفت وزارة النفط العراقية امتامها م�رشوع اإن�صاء حمطة 
لتجهيزه وتعزيز منظومة  العراق  الرميلة جنوبي  توليد كهرباء يف حقل 

الكهرباء العراقية بطاقة 200-150 ميجاوات، والبدء بت�صغيلها قريبا.
�صمن  الرميلة  حمطة  اأن  العراقية،  النفط  وزارة  با�صم  املتحدث  وذك��ر 
امل�رشوع  تنفيذ  اأن  جهاد  عا�صم  2010.واأو�صح  عام  منذ  الوزارة  خطة 
االختيار �صمن  عليها  وقع  اأن  بعد  "�صييك" ال�صينية،  �رشكة  بوا�صطة  مت 
موافقة  على  احل�صول  وعقب  الب�رشة،  نفط  �رشكة  طرحتها  مناق�صة 
اأي�صا  اأن امل�رشوع ت�صمن  2014. وتابع  اأغ�صط�س  العراقية يف  احلكومة 
بناء وحدات التوليد للطاقة الكهربائية وتنفيذ اأعمال خر�صانية مب�صاحة 
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