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اقتصاد

منذ العام  2008واحلكومة العراقية حتاول مع دول اجلوار العمل على ملف احلقول النفطية امل�شرتكة،
جتد نفع ًا بح�سب خمت�صني يف ال�ش�أن النفطي .ويرى خبري نفطي� ،أن
عرب ت�شكيل
جلان واتفاقيات مل ِ
ٍ
تلك الدول مازالت ت�ستثمر يف هذه احلقول دون االكرتاث للعراق ،فيما احلكومة العراقية من جانبها
مل حترك �ساكن ًا ،ما يعني اهما ً
ال وا�ضح ًا من قبلها يف م�س�ألة ا�ستثمار تلك احلقول �أ�سوة مبا يفعله
ما�سة لها..
الآخرون ،وهو تبديد ملوارد مالية كبرية ،العراق يف حاجة ّ

خبري :نخ�سر موارد مالية كبرية من جراء �سيا�سة عدم االكرتاث

دول اجلوار ت�ستثمر يف حقول النفط امل�شرتكة واحلكومة ال حت ّرك �ساكن ًا
 بغداد /المدى
ويق ��ع اك�ث�ر م ��ن  24حق�ل ً�ا نفطي� � ًا تكتنز
كمي ��ات �ضخمة من النفط اخل ��ام والغاز،
عل ��ى احل ��دود العراقي ��ة امل�شرتك ��ة م ��ع
الكوي ��ت وايران ،بينه ��ا  15حق ًال منتج ًا،
وهي حقول �سفوان والرميلة والزبري مع
الكوي ��ت ،وجمنون و�أبو غ ��رب وبزركان
والفكة ونفط خانة مع �إيران.
والع ��راق مازال مظلوم ًا يف ق�ضية حقوله
امل�شرتك ��ة م ��ع دول اجل ��وار ،كم ��ا ي ��رى
اخلب�ي�ر بال�ش� ��أن النفطي �ضرغ ��ام حممد
عل ��ي يف حديث ل� �ـ (امل ��دى) ،ال ��ذي ي�ؤكد
عل ��ى� :أن م ��ا نراه �أنن ��ا بلد يح ��اول دائم ًا
توقيع اتفاقي ��ات ثنائية �س ��واء مع ايران
�أو الكوي ��ت ،لك ��ن تل ��ك البل ��دان ال تلت ��زم
به ��ا ،ب ��ل الغري ��ب �أنن ��ا ن ��رى انه ��ا باتت
تتب ��ع ا�سلوب َّ
يل ال ��ذراع م ��ع العراق يف
م�س�أل ��ة اال�ستثم ��ارات النفطي ��ة م ��ن تل ��ك
الآب ��ار ،م�ست ��درك ًا :عندما ننظ ��ر للكويت
اليوم ،جند انها ت�ستثمر يف حقل الرميلة
ال�شم ��ايل اجلنوب ��ي منذ �أك�ث�ر من ثالثني
�سن ��ة ،والع ��راق مل يفع ��ل �شيئ� � ًا ج ��راء
هذا االم ��ر ،فيم ��ا يعترب ه ��ذا احلقل اكرب
حق ��ل نفطي عراق ��ي ،كون ��ه يحتوي اكرب
احتياطي نفط ��ي يف العراق فهو ينتج لنا
اكرث م ��ن مليوين برمي ��ل يف اليوم ،لذلك
هو يحتاج اىل الكثري من اال�ستثمارات.
واظهرت مذكرة تفاهم مو ّقعة بني العراق
والكوي ��ت يف  2017-9-16ب�ش� ��أن
ا�ستغ�ل�ال احلق ��ول النفطي ��ة امل�شرتك ��ة
ب�ي�ن اجلانب�ي�ن� ،إن نطاق التفاه ��م ي�شمل
التطوير واال�ستغالل الأمثل للحقول على
جانبي احلدود الدولي ��ة بني البلدين ،يف

حقل ��ي الرتق ��ة والعبديل يف �شم ��ال دولة
الكوي ��ت ،وحقل ��ي الرميل ��ة و�صفوان يف
جنوب العراق.
ويعتم ��د العراق على اي ��رادات بيع النفط
لتموي ��ل م ��ا ي�ص ��ل �إىل نح ��و  95يف املئة

من نفق ��ات الدول ��ة .وكان لرتاجع ا�سعار
اخلام منذ � 2014أث ��ر بالغ على االقت�صاد
العراقي .يقول عل ��ي :بينما جند الكويت
ت�أخذ وفق ا�ستثماراته ��ا من حقل الرميلة
الكثري م ��ن ح�صة الع ��راق النفطية ،وهي

تعل ��م �أن املكام ��ن النفطي ��ة له ��ذه احلقول
بني العراق والكويت هي مكامن م�شرتكة
ب�ي�ن البلدي ��ن ،وال يج ��ب �أن يتج ��اوز �أيّ
ط ��رف على ح�ص ��ة الآخ ��ر منه ��ا ،لكن من
الوا�ض ��ح يف م�س�أل ��ة احلق ��ول امل�شرتكة،

�أن هناك ا�ستهداف ًا لرثوة العراق النفطية،
مما ي�ؤك ��د وجود ظلم وجت ��اوز كبري يقع
علينا م ��ن قبل تلك الدول ،وهن ��ا بالت�أكيد
الل ��وم يق ��ع عل ��ى حكوم ��ة الع ��راق كونها
متهاونة يف احلفاظ على ثرواته النفطية

وح�ص�ص ��ه من ه ��ذه احلقول ،مم ��ا �أف�سح
يف املج ��ال ام ��ام الآخرين للتج ��اوز على
ثرواتنا دون �أيّ ترد.
ويبينّ اخلبري النفطي� ،إنه مع ان الكميات
النفطية املوج ��ودة يف احلقول امل�شرتكة

الكميات
النفطية
املوجودة
يف احلقول
امل�شرتكة
مع ايران
اقل مقارنة
باحلقول مع
الكويت

مال وأعمال

مع ايران اقل مقارنة باحلقول مع الكويت،
لكن ايران �أي�ض ًا ت�ستثمر يف احلقول التي
تقع على حدودن ��ا امل�شرتكة معها ،وكل ما
ذكرناه �سابق ًا ينطب ��ق �أي�ض ًا على حقوقنا
امله ��دورة يف احلقول النفطي ��ة امل�شرتكة
مع اي ��ران ،مما يتطلب تركي ��ز ًا واهتمام ًا
اك�ب�ر م ��ن حكومتنا عل ��ى هذا املل ��ف املهم
جد ًا ،خا�صة و�إن الع ��راق بلد يعي�ش على
النف ��ط ،وعل ��ى احلكوم ��ة ع ��دم التوقي ��ع
عل ��ى اتفاقي ��ات ال جت ��دي نفع� � ًا م ��ع تل ��ك
الدول ،لأننا كنا ومازلنا نلقي باللوم على
احلكوم ��ة العراقي ��ة التي ف�سح ��ت املجال
امام دول اجل ��وار لال�ستفادة من ثرواتنا
يف احلق ��ول امل�شرتك ��ة دون �أن حت ��رك
�ساكن� � ًا ،ومازلن ��ا ن�سمع عن جل ��ان ،لكننا
مل ن� � َر �أيّ ا�ستثمار �أو ا�ستفادة للعراق من
ثرواته الكامنة يف هذه احلقول.
وكانت وزارة النف ��ط العراقية ،قد �أعلنت
م ��رار ًا التو�ص ��ل �إىل اتفاق ��ات مبدئي ��ة
مع �إي ��ران لإنه ��اء ملف احلق ��ول النفطية
امل�شرتك ��ة� ،أهمه ��ا اللج ��وء اىل �شرك ��ة
عاملي ��ة ت�ستثم ��ر يف ه ��ذه احلق ��ول وكل
دول ��ة ت�أخذ ح�صتها وف ��ق امتداد احلقول
يف �أرا�ضيه ��ا ،لكنه ��ا ع ��ادت يف ربيع هذا
العام للحديث عن توقيع مذكرة تفاهم مع
ايران تدعو �أي�ض� � ًا �إىل ت�شكيل جلنة حلل
اخلالف ب�ش�أن حقول النفط امل�شرتكة بني
اجلانبني ،كما �أعلن ��ت وزارة النفط نهاية
مت ��وز املا�ض ��ي ،ع ��ن تو�صله ��ا اىل اتفاق
م ��ع اجلانب االيراين يق�ض ��ي باال�ستثمار
امل�ش�ت�رك حلقل�ي�ن نفطي�ي�ن يقع ��ان عل ��ى
ح ��دود البلدي ��ن ،فيما مل يعل ��ن حتى الآن
ما ه ��و حج ��م ا�ستثم ��ار العراق م ��ن هذه
احلقول مقارنة مبا تعلنه ايران.

خارج الحدود

Out o f B o r d e r s
 رئي�س الأعمال
الربيطاين:
العراق قوة جاذبة
لال�ستثمارات
و�سوق للأعمال
�أكد وزير النقل كاظم فنجان احلمامي،
�إن الع ��راق ي�سري بخط ��ى واثقة نحو
البن ��اء والإعم ��ار ،داعي� � ًا "ال�ش ��ركات
الربيطاني ��ة �إىل زي ��ادة ا�ستثماراته ��ا
يف الع ��راق ،يف وق ��ت �أك ��دت رئي� ��س
جمل� ��س الأعمال العراق ��ي الربيطاين
اميا نيكل�س ��ون� ،إن العراق اليوم قوة
جاذب ��ة لال�ستثم ��ارات وهن ��اك زيادة
فر�ص لبناء القدرات العراقية".
وق ��ال احلمامي يف كلمت ��ه االفتتاحية
ملجل� ��س االعمال الربيط ��اين العراقي
ال ��ذي يعق ��د �أعمال ��ه يف دب ��ي الأح ��د
املا�ض ��ي� ،إن "الع ��راق الي ��وم ي�س�ي�ر
بخط ��ى واثقة نح ��و البن ��اء والإعمار

بع ��د الق�ض ��اء عل ��ى الع�صاب ��ات
الإجرامي ��ة وعودة اال�ستق ��رار للعديد
من مناطقه".
ودعا ال�شركات الربيطانية �إىل "زيادة
ا�ستثماراتها يف العراق بالنظر ملوقعه
اجلغ ��رايف و�أهميت ��ه يف املنطق ��ة"،
مو�ضح� � ًا �أن" قطاع النق ��ل يف العراق
يجري فر�ص ًا مهم ��ة يف جوانبه كافة،
م�ستعر�ض� � ًا العدي ��د م ��ن امل�شاري ��ع
ال�سرتاتيجي ��ة الت ��ي تعك ��ف ال ��وزارة
على �إجنازها".
�ّب�ت رئي� ��س جمل� ��س
م ��ن جانبه ��ا ع رّ
االعم ��ال العراق ��ي الربيط ��اين
{ }lBBCالبارونة اميا نيكل�سون،
ع ��ن" �سعادتها بانعقاد املجل�س ،مبينة
بع ��د لق ��اءات ع ��دة م ��ع امل�س�ؤولني يف
العراق بدء ًا من رئي�س الوزراء حيدر
العبادي ووزراء الوزارات اخلدمية"،
قائل ��ة "ا�ستطي ��ع �أن �أ�ؤك ��د �أن العراق
الي ��وم ق ��وة جاذب ��ة لال�ستثم ��ارات
وب�إمكان ��ه �أن يكون �سوق� � ًا للعديد من

الأعم ��ال �إ�ضاف ��ة لزي ��ادة فر� ��ص بناء امللفات والفر�ص اال�ستثمارية لغر�ض
عر�ضه ��ا يف امل�ؤمتر اال�ستثماري يوم
القدرات العراقية".
يذكر �أن العراق وقع ،يف �آذار  21 ،2017م ��ن ال�شه ��ر اجل ��اري ،بح�ض ��ور
مذك ��رة تفاهم مع بريطانيا على قر�ض ع ��دد م ��ن ال�ش ��ركات ورج ��ال الأعمال
مبقدار  10مليارات ب ��اون ا�سرتليني وامل�س�ؤولني.
لتطوير البن ��ى التحتية بالعراق مبدة وقال التميمي يف ت�صريحات �صحفية،
�إن "�شركتنا �أكملت ا�ستعداداتها لعقد
تنفيذ تبلغ ع�شر �سنوات.
م�ؤمتره ��ا اال�ستثم ��اري يف املنطق ��ة
اخل�ض ��راء بتاري ��خ  21م ��ن ال�شه ��ر
 ال�صناعات
اجل ��اري ،وبالتن�سي ��ق م ��ع احت ��اد
احلربية
ال�صناعات العراق ��ي ،لغر�ض االعالن
عن امللفات والفر�ص اال�ستثمارية التي
ت�ؤكد موعد
وجهت
اكملناه ��ا" م�ضيف ًا �أن "دعوات ّ
عقد م�ؤمترها
اىل ال�ش ��ركات اال�ستثمارية
امل�ستعدة  العراق يرفع
اال�ستثماري �أواخر لتموي ��ل م�شاريعن ��ا ،بالإ�ضاف ��ة اىل
�سعر بيع خام
بع�ض رجال الأعمال املمولني".
ال�شهر
وتاب ��ع �أن "امل�ؤمت ��ر اال�ستثماري من الب�صرة لآ�سيا يف
ك�ش ��ف مدي ��ر �شرك ��ة ال�صناع ��ات املتوق ��ع �أن يح�ض ��ره رئي� ��س جمل�س
ال�شهر املقبل
احلربي ��ة العا ّم ��ة التابع ��ة ل ��وزارة ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي وبع� ��ض
ال�صناع ��ة ،مظه ��ر التميم ��ي� ،أم� ��س امل�س�ؤول�ي�ن الأمني�ي�ن م ��ن وزارت ��ي قال ��ت �شركة ت�سويق النف ��ط العراقية
الإثن�ي�ن ،ع ��ن اكم ��ال �شركت ��ه جلميع الدف ��اع والداخلي ��ة م ��ن اج ��ل تطوير (�سومو)� ،إن الع ��راق رفع �سعر البيع
الر�سم ��ي ل�شحن ��ات كان ��ون الأول من
خ ��ام الب�ص ��رة اخلفي ��ف املتجه ��ة �إىل
�آ�سي ��ا  0.35دوالر مقارن ��ة مع ال�شهر
ال�ساب ��ق ليزي ��د  0.10دوالر للربميل
ع ��ن متو�س ��ط الأ�سع ��ار املعرو�ض ��ة
خلامي عمان ودبي.
وقال ��ت (�سوم ��و) يف بي ��ان له ��ا� ،إن
�سع ��ر خ ��ام الب�صرة الثقي ��ل لآ�سيا يف
ال�شه ��ر ذات ��ه ،حت ��دد بخ�ص ��م 3.40
دوالر للربمي ��ل من متو�س ��ط الأ�سعار
املعرو�ضة خلامي عمان ودبي .وحتدد
�سع ��ر البي ��ع الر�سم ��ي خل ��ام الب�صرة
اخلفي ��ف يف ال�شحن ��ات املتجه ��ة �إىل
�أ�سواق �أمري ��كا ال�شمالية واجلنوبية
عند  0.20دوالر فوق م�ؤ�شر �أرجو�س
للخام عايل الكربيت وذلك بانخفا�ض
عن ال�شهر ال�سابق يف حني هبط �سعر
بيع خام كركوك �إىل الواليات املتحدة
�إىل ع�ل�اوة  0.85دوالر للربميل فوق
امل�ؤ�شر ذاته.
وبالن�سب ��ة لل�شحن ��ات املتجه ��ة �إىل
�أوروب ��ا ،فقد حتدد �سعر خام الب�صرة
اخلفيف بزيادة  0.25دوالر �إىل �سعر
برن ��ت امل� ��ؤرخ منقو�ص� � ًا من ��ه 2.80
دوالر للربمي ��ل يف ح�ي�ن تق ��رر رف ��ع
�سع ��ر �شحن ��ات كان ��ون الأول من خام
كرك ��وك �إىل م ��ا يق ��ل  2.75دوالر عن
البارونة اميا نيكل�سون اثناء انعقاد جمل�س االعمال الربيطاين العراقي �سعر برنت امل�ؤرخ.
�شرك ��ة ال�صناع ��ات احلربي ��ة لتوري ��د
امل�ؤ�س�سات الأمنية العراقية باملنتجات
احلربية".
يذك ��ر �أن اال�ستثم ��ار �سيك ��ون يف
جم ��ال ا�ستقط ��اب بع� ��ض اخلط ��وط
االنتاجي ��ة املتط ��ورة م ��ن ال�ش ��ركات
العاملي ��ة ،باال�ضاف ��ة اىل تكنولوجي ��ا
حديث ��ة يف ال�صناع ��ات ،م ��ع بع� ��ض
امل�شرف�ي�ن الأجان ��ب ،بغي ��ة تطوي ��ر
�شرك ��ة ال�صناعات احلربي ��ة العراقية
وتنوي ��ع منتجاتها ب�شكل يتما�شى مع
�آخر التطورات.

ميالنو

�ضعف نتائج الأعمال
يبقي �أ�سهم �أوروبا عند
�أدنى م�ستوى يف  12يوماً
دفعت اخل�سائر الكبرية الت ��ي مُنيت بها �شركة
املراف ��ق الفرن�سي ��ة �إي.دي.اف بع ��د حتذي ��ر
ب�ش�أن الأرب ��اح وحتديث خمي ��ب للآمال ب�ش�أن
النتائ ��ج املتوقع ��ة من �ش ��ركات �أخ ��رى الأ�سهم
الأوروبية للهبوط� ،أم�س االثنني ،بينما �ساعد
�ضع ��ف اال�سرتليني بور�صة لن ��دن يف حتقيق
�أداء فاق نظرياتها.
وفق ��د �سه ��م �إي.دي.اف ثماني ��ة يف املئة وقاد
االجت ��اه الن ��زويل للم�ؤ�ش ��ر �ستوك� ��س 600
للأ�سه ��م الأوروبي ��ة ال ��ذي خ�س ��ر  0.4باملئ ��ة
بحلول ال�ساعة  0934بتوقيت غرينت�ش ،وهو
�أدنى م�ستوى منذ  26ت�شرين الأول.
وقل�صت جمموعة املراف ��ق الفرن�سية توقعاتها
لأرباح  2018والتدفقات املالية للعام ذاته لعدّة
�أ�سب ��اب ،من بينه ��ا تراجع ا�سته�ل�اك الكهرباء
وتراجع الإنتاج يف عدد من املفاعالت النووية
يف �أوائل .2018
ولقيت ال�س ��وق ب�صفة عامّة دعم� � ًا من مكا�سب
امل�ؤ�ش ��ر فاينن�شال تاميز  100الربيطاين الذي
�صعد  0.3باملئة بف�ضل مكا�سب حققتها �شركات
ت�صدير كربى من بينها دياجيو و�شاير.
وتلق ��ى ال�سهمان دعم ًا م ��ن تراجع اال�سرتليني
بعد تقارير �صحفية عن بوادر مترد يف الربملان
على رئي�سة الوزراء ترييزا ماي.

�أبو ظبي

وزير الطاقة الإماراتي:
ال حاجة لت�أجيل قرار
متديد خف�ض �إنتاج
النفط
ق ��ال وزير الطاق ��ة الإماراتي �سهي ��ل بن حممد
املزروع ��ي� ،أم�س االثنني� ،إن ��ه ال يرى �أن هناك
حاج ��ة لأن ي�ؤج ��ل منتج ��و النف ��ط العاملي ��ون
القرار ب�ش�أن ما �إذا كانوا �سيمددون تخفي�ضات
الإنتاج مل ��ا بعد اجتماعهم الذي ينعقد يف وقت
الحق من ال�شهر احلايل.
وقال املزروعي يف م�ؤمتر لقطاع الطاقة� ،إنه ال
يري �ضرورة لت�أجيل القرار حتى �آذار ،م�ضيف ًا
�أن املنتجني لن يلتقوا يف ذلك الربع �إال �إذا كان

الأم ��ر ا�ستثنائي ًا.و�أ�ض ��اف �أنه يف الوقت الذي
تدع ��م فيه الإم ��ارات فك ��رة متدي ��د تخفي�ضات
الإنتاج ،ال ميكن ��ه القول بعد ما �إذا كانت تدعم
فكرة متديدها حتى نهاية .2018

�أمريكا

حذر يف �أ�سواق النفط
بعد التوتر يف ال�شرق
الأو�سط
يت�سم التعامل باحلذر يف �أ�سواق النفط� ،أم�س
االثنني ،يف ظل ا�ستمرار التوترات يف ال�شرق
الأو�س ��ط ،وو�سط م�ؤ�ش ��رات على عزم منتجي
النفط يف الواليات املتحدة زيادة �إنتاجهم.
وبل ��غ �سع ��ر التعاق ��دات الآجل ��ة خل ��ام برن ��ت
القيا�س ��ي  63.55دوالر للربمي ��ل عند ال�ساعة
 10:00بتوقي ��ت مو�سك ��و ( 07:00بتوقي ��ت
غرينيت� ��ش) مرتفع� � ًا � 3سنت ��ات ع ��ن الإغ�ل�اق
ال�ساب ��ق .فيم ��ا ،بل ��غ �سعر خام غ ��رب تك�سا�س
الو�سي ��ط  56.78دوالر للربمي ��ل ،بزي ��ادة 4
�سنتات عن �سعر الإغالق ال�سابق.
وق ��ال متعامل ��ون� ،إن �أ�سع ��ار اخل ��ام مدعومة
ب�ش ��كل جي ��د عموم� � ًا ،لأن تخفي�ض ��ات الإنتاج
امل�ستمرة بقيادة منظمة "�أوبك" كما �أن رو�سيا
�ساهم ��ت يف خف�ض كبري يف املعرو�ض الزائد،
الذي كانت تعانيه الأ�سواق منذ .2014
وقال جتار� ،إن التوترات يف ال�شرق الأو�سط،
زادت م ��ن احتماالت تعطل الإم ��دادات .وقالت
البحري ��ن يف مطل ��ع الأ�سب ��وع� ،إن االنفج ��ار
الذي �س ّب ��ب حريق ًا يف خ ��ط �أنابيبها الرئي�س،
ي ��وم اجلمع ��ة ،كان عم�ل ً�ا تخريبي� � ًا .وربط ��ت
هذا الهج ��وم ب�إيران ،التي نفت �أيّ دور لها يف
احلادث.
وعلى الرغم من التوترات يف ال�شرق الأو�سط
وتخفي�ضات الإنتاج ،الت ��ي تقودها �أوبك ،فقد
توخ ��ى التجار احل ��ذر يف الرهان عل ��ى زيادة
�سعر النفط ب�شكل �أكرب ،وال�سيما ب�سبب زيادة
يف عدد احلفارات يف الواليات املتحدة.
وقال ��ت �شركة "بيك ��ر هيوز" خلدم ��ات الطاقة
اجلمعة املا�ضي ��ة� ،إن ال�ش ��ركات زادت من عدد
من�صات احلف ��ر النفطي ��ة يف الأ�سبوع املنتهي
يف الـ  10من ت�شرين الثاين ،بواقع  9حفارات،
لي�صل العدد الإجمايل �إىل  738من�صة.
وزاد منتج ��و النف ��ط يف الوالي ��ات املتح ��دة
الإنت ��اج �أك�ث�ر م ��ن  %14من ��ذ منت�ص ��ف 2016
�إىل م�ست ��وى قيا�سي بل ��غ  9.62مليون برميل
يومي ًا.

