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يعلن تجاوز احتياطه النفطي الـ
 153مليار برميل

بغداد  -اجل��ورن��ال� :رصح وكيل وزارة النفط العراقية فيا�ض النعمة ،ب�أن
احتياطي النفط اخلام يف بالده جتاوز  153مليار برميل.
ق��ال النعمة ،يف م�ؤمتر لال�ستك�شافات النفطية عقد يف ب��غ��داد� ،إن �رشكة
اال�ستك�شافات النفطية العراقية ما�ضية بزيادة عمليات اال�ستك�شاف من خالل
فرقها �أو بالتعاون مع ال�رشكات الأجنبية.
و�أ�ضاف �أن "العمل الذي تقوم به �رشكة اال�ستك�شافات النفطية اليوم ،عمل متميز
با�ستخدام �أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية لإ�ضافة احتياطيات جديدة،
و�أن العراق يفتح الأب��واب لعقد �رشاكات مع دول اجلوار للح�صول على نتائج
�رسيعة يف عمليات اال�ستك�شاف يف املناطق احلدودية امل�شرتكة".

"غاز
البصرة"

تخطط لزيادة انتاجها الى 1000
مقمق

بغداد  -اجلورنال :اعلنت �رشكة غاز الب�رصة  ،ان انتاجها اليومي يبلغ 900
مليون قدم مكعب قيا�سي (مقمق) من حقول الزبري والرميلة وغرب القرنة .وقال
وكيل وزارة النفط ل�ش�ؤون الغاز حامد يون�س �صالح يف كلمة له خالل االحتفال
 ،ان الوزارة وادارة ال�رشكة تعمل على ا�سرتاتيجية تطوير االنتاج ومعاملة الغاز
امل�صاحب املنتج من حقول الرميلة والزبري وغرب القرنة .وا�ضاف ان االنتاج
احلايل لل�رشكة يبلغ  900مليون قدم مكعب قيا�سي يوميا من حقول الزبري
والرميلة وغرب القرنة يف حني ان اخلطط احلالية تعمل على زي��ادة كميات
االنتاج احلايل ب�شكل تدريجي اىل  1050مقمق يومي ًا �ضمن خطة للو�صول بها
اىل  2000مليون قدم مكعب قيا�سي يف اليوم خالل ال�سنوات القادمة.

سوق
العراق

لألوراق المالية يبدأ بتداول
السندات الحكومية ألول مرة

بغداد  -اجلورنال :اعلن �سوق العراق ل�ل�أوراق املالية عن بدء
التداول بال�سندات احلكومية الإ�صدار الثاين يف ال�سوق  ،والتي
�أ�صدرها البنك املركزي العراقي والتي �ستنتهي يف ني�سان ٢٠١٩
.
وقال مدير ال�سوق طه عبد ال�سالم يف بيان ،ان"عدد ال�سندات التي
مت تداولها بلغ � ٣٥٠سندا بقيمة بلغت �أكرث من مليار وثمامنائة
مليون دينار".
وتابع "فئة ال�سند الواحد خم�سة ماليني دينار ،ويعترب التداول بها
لأول مرة يف �سوق العراق للأوراق املالية".

الطاقة
الدولية

تتوقع حدوث تباطؤ في نمو الطلب
العالمي للنفط

بغداد – وكاالت :اكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاحت بريول� ،إن �أ�سواق النفط
تدخل يف فرتة غري م�سبوقة من ال�ضبابية ب�سبب عدم اال�ستقرار اجليو�سيا�سي.
وقال بريول خالل م�ؤمتر تنظمه �رشكة �إكينور الرنويجية ” النفطية “ :ندخل
فرتة غري م�سبوقة من ال�ضبابية يف �أ�سواق النفط… لذلك من املهم للغاية �أن
تكون الرنويج موردا للنفط والغاز ميكن التعويل عليه” .وبح�سب تقديرات �رشكة
“كليرب داتا” ف�إن �صادرات اخلام ال�سعودي �إىل الواليات املتحدة قد ت�صل قريبا
�إىل �أدنى م�ستوياتها على الإطالق ،م�شريا �إىل ات�ساع املخاوف من وجود �سوق
عاملية مفرطة يف الإمدادات يف ظل وجود م�ؤ�رشات قوية على حدوث تباط�ؤ يف
منو الطلب النفطي ب�سبب االنكما�ش االقت�صادي.

البرلمان  :تخصيصاتنا المالية ال تتجاوز االثنين باإللف من
الموازنة العامة

بيانات

42.1

�صادق��ت جلنة للتخطيط يف ال�ص�ين على م�رشوع
بقيم��ة  42.1ملي��ار ي��وان� ،أي م��ا يع��ادل 6.06
ملي��ار دوالر ،لتو�سي��ع مط��ار مبدين��ة �أورومت�شي
عا�صم��ة �إقلي��م �شينجيان��غ ال��ذي يق��ع يف �أق�صى
غ��رب البالد ويعد �أحد املحطات الرئي�سية ملبادرة
احل��زام والطري��ق .وقالت اللجن��ة الوطنية للتنمية
والإ�ص�لاح يف بيان �إن الإن�ش��اءات �ست�ستمر حتى
ع��ام  2030وم��ن املتوق��ع بحلول ذل��ك العام �أن
ي�ستوع��ب املطار  63مليون راكب و� 750ألف طن
من ال�شحنات �سنوياً ،هذا وت�شمل التو�سعات �إن�شاء
مدرجني جديدين.

1.2

ارتفع��ت �أرباح جمموعة طلعت م�صطفى املدرجة
يف البور�ص��ة امل�رصي��ة خ�لال الأ�شه��ر الت�سع��ة
االوىل م��ن  2018بن�سب��ة  13%عل��ى �أ�سا���س
�سن��وي� ،إىل  1.2ملي��ار جنيه مقاب��ل  1.1مليار
جنيه خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي.
كم��ا ارتفعت مبيع��ات ال�رشكة بن�سب��ة � 92%إىل
 18.3ملي��ار جني��ه مقابل مبيع��ات بقيمة 9.5
مليار جنيه لذات الفرتة من العام .2017
متخطي��ة م�ستهدف��ات ال�رشك��ة والبالغ��ة 12.4
ملي��ار جني��ه �أي بن�سب��ة من��و بلغ��ت  48%ع��ن
امل�ستهدف.

1.5

توقع معه��د البرتول الأمريك��ي هبوط خمزونات
النف��ط اخلام يف الوالي��ات املتحدة على نحو غري
متوق��ع الأ�سب��وع املا�ض��ي ،بينم��ا توق��ع زيادة
خمزون��ات البنزي��ن وتقل�ص��ت خمزون��ات نواجت
التقط�ير .ه��ذا وهبط��ت خمزونات اخل��ام مبقدار
 1.5ملي��ون برميل يف الأ�سبوع املنتهي يف 16
نوفم�بر ت�رشين الثاين �إىل  439.2مليون برميل،
مقارن��ة مع توقعات حملل�ين بزيادة قدرها 2.9
مليون برميل.

بغداد  -الجورنال

ابدى جمل�س النواب ،ا�ستغرابه ال�شديد من “اال�ستهداف املمنهج”
الذي تقوم به بع�ض و�سائل االعالم ب�شان املوازنة املخ�ص�صة
للربملان ،م�شريا اىل ان الن�سبة املخ�ص�صة للربملان ال تتعدى
ن�سبتها االثنني بااللف من اجمايل املوازنة االحتادية.
وقالت الدائرة يف بيان ،انها “تبدي ا�ستغرابها ال�شديد من
اال�ستهداف املمنهج الذي تقوم به بع�ض و�سائل االعالم يف
تكرار تناولها المتيازات جمل�س النواب بطريقة فجة وعدائية
تتعدى احلقيقة اىل اغرا�ض �سيا�سية م�شبوهة”.
وا�ضافت ان “الو�صول اىل جميع احلقائق ب�ش�أن امتيازات
النواب متاحة ويف غاية الي�رس وال�سهولة وخا�صة للخرباء
وامل�س�ؤولني وال�صحفيني املحرتفني اال اننا ال نخفي �صدمتنا
م��ن رك���ون البع�ض ل��دع��اي��ات حتركها ماكينات اعالمية
ومواقع توا�صل اجتماعي تعتمد الت�ضليل والتزييف واملبالغة
وت�شويه احلقائق يف عملها بهدف ت�سقيط ال�سلطة الت�رشيعية
وا�ضعافها”.
وتابعت ان ” البع�ض من االعالميني يظهر اختار بق�صد او
بدونه االنخراط يف احلرب النف�سية والدعائية اجلارية �ضد
جمل�س النواب و�ساهم بالرتويج ملا ين�سجه خيال قلة قليلة من
و�سائل اعالم مغر�ضة اعتادت الت�صيد باملاء العكر بعدما جنح
جمل�س النواب يف انقاذ العملية ال�سيا�سية من خالل انتخاب
رئي�س اجلمهورية ومنح الثقة للحكومة اجلديدة والبدء مبرحلة
جديدة ت�سهم بتحقيق التنمية واالزده��ار وتت�سم باال�ستقرار
ال�سيا�سي واالقت�صادي واالمني” .واو�ضحت الدائرة ان ”
جمل�س النواب والدائرة االعالمية ملتزمان بال�شفافية وحق
احل�صول على املعلومة من م�صادرها احلقيقية فان مامت
ترويجه عن امتيازات خيالية لل�سيدات وال�سادة النواب مبالغ
به كثريا فاالرقام املتداولة ب�شان ايجار �سكن ال�سيدات وال�سادة
النواب مت التالعب بها لتقدمي �صورة غري حقيقية عن املبالغ
املر�صودة فمبلغ الـ  3ماليني دينار املذكورة يف بع�ض و�سائل
االعالم ال يتم منحها ع�شوائيا وامنا تخ�ضع لإجراءات ادارية
وقانونية واليات لي�ست �سهلة كما ان اغلب عرو�ض االيجار
املقدمة الت�صل اىل هذا املبلغ �شهريا”.
وا�شارت اىل ان ” �رصف بدالت الإيجار يتم مبوجب تعليمات
تنفيذ املوازنة العامة ل�سنة  ٢٠١٠ال�صادرة عن وزارة املالية،
وبالتايل فان االمر لي�س خا�صا مبجل�س النواب ح�رصا وان
�إلغاء تخ�صي�صات بدالت الإيجار يجب ان يكون على م�ستوى
جميع م�ؤ�س�سات الدولة ومن قبل اجلهة نف�سها التي ا�صدرت
التعليمات”.
وبينت ال��دائ��رة ان ” م��وازن��ة جمل�س ال��ن��واب لعام 2018
ت��ب��ل��غ 234،477.000.000مليار دينار عراقي وان باب
ال��روات��ب يف ه��ذه امل��وازن��ة يقدر ب 208.651.000.000
وان ن�سبة باب الرواتب يف موازنة جمل�س النواب هي 89%

يف حني ان امل��وازن��ة العامة االحت��ادي��ة لعام  2018تقدر
ب104.158.000.000.000ون�سبة ميزانية جمل�س النواب
مقارنة باملوازنة العامة للدولة ل�سنة  ٢٠١٨كنموذج هي
 ٠،٠٠٢اَي اثنان بالألف وان راتب ال�سيدات وال�سادة النواب
يبلغ  7ماليني دينار ولي�س كما يدعي البع�ض عرب و�سائل
االعالم بانه يبلغ  25مليون دينار وتارة  35مليون دينار”.

وتابعت ان “املجل�س قد �رشع قانون جمل�س النواب وت�شكيالته
لتنظم مهامه وت�شكيالته وفقا لالليات وال�سياقات املعتمدة
ب�صورة علنية فان القانون ال يت�ضمن اي امتيازات كما يتم
الرتويج له اذ ان الطعن املقدم على بع�ض فقراته من احلكومة
المينع حق املجل�س ودوره ك�سلطة منف�صلة عن باقي ال�سلطات
متار�س عملها بعيدا عن اي تاثريات جانبية وت�ضمن حقوق

اع�ضاءها وا�ستحقاقتهم امل�رشوعة”.
وختم البيان ان “ابواب املجل�س مفتوحة لتقدمي كافة
املعلومات والبيانات بكل �شفافية كما نهيب بو�سائل االعالم
كافة توخي الدقة وامل�صداقية يف تناول االخبار اخلا�صة
باملجل�س وبخالفه �سنكون م�ضطرين للجوء اىل الق�ضاء لرد
�سهام املغر�ضني”.

شركتان تحققان زيادة  %30في انتاج الغاز بكردستان
بغداد  -الجورنال

بغداد  -اجلورنال
�أعلنت �رشكة “دانة غاز” حتقيقها زي��ادة يف
�إنتاج الغاز بن�سبة  30%يف حقل “خور مور”
يف �إقليم كورد�ستان بالعراق ،الذي تت�شارك يف
ت�شغيليه مع �رشكة “نفط الهالل” بالنيابة عن
ائتالف �رشكات بريل برتوليوم.
وقالت ال�رشكة يف بيان �إن عملية التو�سع التي
�شهدتها حمطة معاجلة الغاز يف “خور مور”
متثلت ب�سل�سلة من الإ�ضافات والتح�سينات
التي من �ش�أنها �إزالة االختناقات والعوائق يف

الطاقة الإنتاجية وزيادة معدالت الإنتاج لت�صل
�إىل  400مليون قدم قيا�سية مكعبة يف اليوم
مقارنة مبعدلها احلايل البالغ  305ماليني قدم
قيا�سية مكعبة يف اليوم ،بالإ�ضافة �إىل ما يفوق
� 15ألف برميل يف اليوم من املكثفات و �ألف
طن يوميا من الغاز البرتويل امل�سال.
و�أ�شارت ال�رشكة �إىل �أن �إجمايل اال�ستثمارات يف
م�رشوع غاز كرد�ستان و�صل حلد الآن �إىل 1.4
مليار دوالر ب�إجمايل �إنتاج تراكمي يزيد على
 250مليون برميل من النفط املكافئ ،الأمر
الذي �أدى �إىل توفري مبالغ طائلة من تكاليف
الوقود وتقدمي فوائد اقت�صادية جمة تتجاوز

قيمتها  20مليار دوالر �إىل �إقليم كورد�ستان
والعراق ككل.
و�أ�ضافت �أنه حاليا يتم اال�ستثمار يف املزيد من
عمليات تو�سيع الإنتاج لي�صل �إىل  900مليون
قدم قيا�سية مكعبة يف اليوم من الغاز على مدى
ال�سنوات الثالث القادمة مبا يف ذلك ال�سوائل
امل�صاحبة.
وق��ال جميد حميد جعفر ،الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة “نفط الهالل” وع�ضو جمل�س الإدارة
املنتدب ل�رشكة “دانة غاز” �إن ال�سنوات القادمة
�ست�شهد ا�ستثمارات مبا يزيد على  600مليون
وزياد ًة يف الإنتاج ب�أكرث من ال�ضعف �أي�ضاً.

وفد عراقي الى روسيا لشراء القمح
بغداد  -الجورنال

يرغب العراق  ،وهو م�ش ٍرت رئي�سي للحبوب يف
ال�رشق الأو�سط املعتمد بنحو تقليدي على الواردات
الأمريكية  ،ال�سماح ب�أدراج القمح الرو�سي الأ�صل
يف مناق�صات جتهيز الدولة .وبني وزير التجارة
حممد ها�شم العاين بح�سب تقرير لـ”رويرتز”،
ترجمته “اجلورنال نيوز” ،ان “وزارة التجارة
العراقية �سرت�سل ممثلني �إىل رو�سيا لدرا�سة نوعية
القمح وم��دى مالءمته ال�ستخدامه يف جتهيز
مفردات احل�صة التموينية الكبري يف العراق”.
وجاءت ت�رصيحات الوزير بعد اجتماع مع ال�سفري
الرو�سي لدى العراق ،ومن املتوقع ان يزور الوفد
رو�سيا قبل نهاية العام  ،ح�سبما اكدت متحدثة
با�سم ادارة مراقبة الزراعة رو�سيل خوزنادز .
ويحتاج العراق �إىل �إمدادات قمح �سنوية ترتاوح
بني  4.5مليون وخم�سة ماليني طن  ،وتبلغ فجوة

اال�سترياد حوايل مليوين طن يف ال�سنة.
وي�ستورد جمل�س احلبوب العراقي واردات���ه من
القمح يف الغالب من الواليات املتحدة وا�سرتاليا
وكندا .وهو �أحد الأ�سواق القليلة يف ال�رشق الأو�سط
� ،إىل جانب اململكة العربية ال�سعودية  ،التي ال

ت�ستورد من رو�سيا التي تعترب واح��دة من �أكرب
م�صدري احلبوب يف العامل .وق��دم بائعو البحر
الأ�سود مناف�سة �شديدة على الواليات املتحدة
يف �شمال �إفريقيا وال�رشق الأو�سط وفازوا بح�صة
�سوقية يف ال�سنوات الأخرية .وقال رئي�س جمل�س
احلبوب العراقي لرويرتز يف مار�س اذار ان جودة
القمح الرو�سية قد ال تكون منا�سبة النتاج الدقيق
ب�سبب طبيعة حمتواها من الغلوتني .ومع ذلك ،
قال العاين  ،الذي ُعني وزيرا للتجارة يف ت�رشين
الأول � /أكتوبر و�أ�رشف على جمل�س احلبوب � ،إن
العراق يريد من رو�سيا امل�شاركة يف املناق�صات
احلكومية .ويعلن جمل�س احلبوب بانتظام عن
ع��رو���ض ��شراء دول��ي��ة ال�سترياد القمح لتجهيز
مفردات احل�صة التموينية ال��ذي ي�شمل الدقيق
وزي��ت الطهي والأرز وال�سكر وحليب الأطفال ،
ومت �إن�شا�ؤه يف عام  1991ملكافحة العقوبات
االقت�صادية التي فر�ضتها الأمم املتحدة.

تصدير النفط من حقول كركوك يرتفع الى٤٠٠
الف برميل يوميا
بغداد – ترجمة – هالة احمد

�سيجري ا�ستئناف �صادرات النفط من حقل كركوك
النفطي يف كرد�ستان العراق على عدة مراحل  ،وميكن
�أن ي�صل �إىل � 400ألف برميل يومي ًا مقارنة بـ 300
�ألف برميل يومي ًا قبل التوقف العام املا�ضي .
وبح�سب ت�رصيح هو�شاوي بابكر �سبوتنيك ممثل
احل��زب الدميقراطي الكرد�ستاين يف رو�سيا لوكالة
“�سبوتنيك انرتنا�شنل” ترجمته”اجلورنال نيوز” ،
“بد�أ ت�صدير النفط من كركوك عرب خط �أنابيب نفط
كرد�ستان العراق  ،ال��ذي ينقل النفط �إىل الأ�سواق
الدولية عرب ميناء جيهان الرتكي  ،يف  16نوفمرب.
الزيادة يف حجم
هذا الت�صدير �ستتم على عدة مراحل :من 100 – 50
�ألف برميل يوميا لت�صل �إىل � 400ألف برميل يوميا
عند الو�صول �إىل الطاقة الق�صوى  ،و�أود �أن �أ�شري �إىل
�أنه قبل تعليق ت�صدير نفط كركوك عرب خط �أنابيب
النفط الكردي يف عام  ، 2017كان حجمه � 300ألف
برميل يوميا ”.متحدث ًا بابكر.
وت�رص حكومة كرد�ستان على احلفاظ على حقوق
روزنفت  ،التي مت التو�صل مبوجبها يف عام 2017
�إىل اتفاق ب�ش�أن �إنتاج النفط يف كركوك .ووفق ًا لهذه
االتفاقية  ،ح�صلت ال�رشكة الرو�سية على حق جزئي
ال�ستخراج وت�صدير و�إدارة خطوط النفط والغاز من
كركوك �إىل تركيا  ،وتعتزم كرد�ستان االلتزام بهذه
املعاهدة  ،ويف ال�سنوات القادمة  ،ينبغي على رو�سيا
�أن تبد�أ ت�صدير الغاز من كرد�ستان �إىل تركيا.

