
وا�شاف��وا اأنه من ال�رشوري اعادة ت�شكيل �رشكة 
النفط الوطنية التي تنتظر مناق�شة جمل�س النواب 
لتزاول مهامه��ا وحتديد م�شوؤولياته يف ممار�شة 
عملياته��ا املتعلق��ة بانتاج النف��ط يف االرا�شي 
العراقي��ة كاف��ة ب�شمنه��ا الياب�ش��ة واملغم��ورة 
واملي��اه االقليمي��ة وادارة ج��والت الرتاخي���س 

والعقود النفطية .
وق��ال املتح��دث با�ش��م وزارة النف��ط العراقي��ة 
عا�ش��م جه��اد  :  اإن وزارة النف��ط �شع��ت الإعادة  
ت�شكي��ل �رشكة  النف��ط الوطنية و اإع��داد مل�شودة  
اق��رار لقانون �رشك��ة النفط الوطني��ة على ا�ش�س 
ر�شين��ة , ملن��ح  �رشك��ة النفط الوطني��ة املرونة 
فيما يخ�س العقود النفطية واال�شتقاللية املالية 

واالدارية .
وا�شاف جهاد يف ت�رشيح خ�س به ) اجلورنال( 
:  اأن عمل �رشكة النفط الوطنية يخت�س بالقطاع 
النفطي من اخ��راج وانتاج وت�شدير النفط اخلام  
, وتنظي��م ادارة ال��روة النفطي��ة وحتديد املهام 
وامل�شوؤولي��ات  مثلم��ا تعم��ل به  ���رشكات النفط 
يف الدول املنتجة وامل�شدرة للنفط اخلام , الفتا 
النظ��ر اىل اأن ال��وزارة ت�ش��ر عل��ى خط��ى زيادة 
االنت��اج النفطي و�شمن خط��ط متو�شطة وبعيدة 
امل��دى, وتعزيز العالق��ات وك�رش النطاق املحلي 
اىل العاملي واتاحة العم��ل لل�رشكات املن�شوية 
فيه��ا يف العمل  خارج  العراق لكوننا بلدا نفطيا 
وميل��ك احتياطي��ا �شخم��ا . وتاب��ع :  مت اع��داد 
م�ش��ودة لت�شكيل �رشكة الغ��از الوطنية للت�شديق 
عليه��ا من قب��ل جمل���س ال��وزراء باال�شافة اىل 
�رشكة امل�شايف  , ومن ثم نكّون �رشكات حمددة 
امل�شوؤولي��ات ل��كل قط��اع �ش��واء قط��اع النف��ط 
والغاز وامل�ش��ايف ل�شمان عدم �شياع االهداف 
املن�شودة من اخلطط يف زيادة معدالت االنتاج.

يذك��ر اأن وزير النف��ط جبار اللعيب��ي اكد حر�س 
ال��وزارة على اعادة ت�شكيل  �رشكة النفط الوطنية 
النفطي��ة يف  ال�شناع��ة   واهميته��ا يف تطوي��ر 
الع��راق , جاء ذلك بع��د ت�شديق جمل���س الوزراء 
على م�شودة قرار اعادة ت�شكيل ال�رشكة وار�شالها 
اىل جمل���س النواب ملناق�شته��ا واقرارها.  وا�شار 
اللعيب��ي يف بي��ان �شحف��ي : ان ال��وزارة اول��ت 
اهتمام��ا كب��را باإع��ادة تفعي��ل وت�شكيل �رشكة 

النفط الوطنية ,حيث عملت ومنذ �شتة ا�شهر على 
اع��داد م�ش��ودة جديدة  ومت ار�شاله��ا  اىل جمل�س 
ال��وزراء حي��ث مت  الت�شويت عليها يف االجتماع 
االخ��ر للمجل���س واحالته��ا اىل جمل���س النواب 

القرارها
واو�ش��ح ان قان��ون ال�رشك��ة مل يل��غ ولك��ن مت 
�شمه��ا اىل وزارة النفط ع��ام 1986 وفق القرار 
126, وان امل�ش��ودة التي مت ار�شالها اىل جمل�س 
النواب اخرا  ت�شمنت اعادة ت�شكيل �رشكة النفط 
الوطني��ة وا�ش��اف ان الوزارة ته��دف اىل اعادة 
هيكل��ة وتنظي��م عمل ال��وزارة من ع��دة خطوات 
لعل اهمها اع��ادة ت�شكيل �رشك��ة النفط الوطنية 
عل��ى ا�ش���س ر�شينة ومبا يواكب زي��ادة معدالت 
االنتاج والت�شدي��ر وتطوير البنى التحتية ورفع 
الكف��اءة واالداء لتكون احدى ال���رشكات الرائدة 

يف املنطقة والعامل
وتابع ان الوزارة تعمل على تا�شي�س �رشكة الغاز 
الوطني��ة و�رشك��ة امل�شايف الوطني��ة , وان هذه 
اخلط��وات تهدف اىل تنظيم ادارة الروة النفطية 
والغازية يف الب��الد وحتديد املهام وامل�شوؤليات 
ل��كل جهة, يذكر ان �رشك��ة النفط الوطنية اأ�ش�شت 
يف ع��ام 1962 وكانت من ال�رشكات الرائدة يف 

املنطقة والعامل, وقال مدير �رشكة ت�شويق النفط 
]�شوم��و[ فالح جا�شم العام��ري , يف وقت �شابق 
:  اإن قان��ون �رشك��ة النفط العراقي��ة يق�شم العمل 
يف الروة النفطي��ة , وان الق�شايا اال�شتخراجية 
اكرها �شتك��ون لل�رشكة , بينم��ا �شتكون وظيفة 
ال��وزارة بن��اء اال�شرتاتيجيات ومراقب��ة ال�رشكة 
وواجه��ة للع��راق يف القطاع النفط��ي واأ�شاف  :  
اأن ال�رشكة �شتكون لها موازنة م�شتقلة توؤخذ من 
النفط , واذا كان �شعر النفط 50 دوالرا فيجب ان 
يح��دد م��ن 10 اىل 15 دوالرا لل�رشكة واملتبقي 
يذهب اىل الدولة , حيث تكون موازنتها مب�شاف 

موازنة الدولة
وح��ول عم��ل ال���رشكات النفطي��ة االجنبي��ة يف 
ه��ذه  ارتب��اط  ان  او�ش��ح   , النفطي��ة  احلق��ول 
ال���رشكات �شيك��ون ب�رشك��ة النف��ط الوطني��ة وال 
اعرتا�شات من قبل ه��ذه ال�رشكات على تاأ�شي�س 

�رشكة نفط وطنية عراقية 
 وق��ال ع�ش��و جلن��ة النف��ط والطاق��ة النيابي��ة 
ابراهيم بحر العلوم يف ت�رشيح �شحفي  �شابق :  
اإن م�رشوع القانون اجلديد ل�رشكة النفط الوطنية 
احد متطلبات اعادة هيكلة القطاع النفطي ب�شكل 
�شليم و�شحيح  وقال : هذا احد مطالبنا منذ زمن 

, وق��د مت ت�شدي��ق رئا�ش��ة الوزراء عل��ى م�رشوع 
اعادة ت�شكيل �رشكة النفط العراقية  الذي طرحته 
وزارة النف��ط م��ع اع�شاء  يف ل�شلط��ة الت�رشيعية 
ومتخ�ش�ش��ن , وه��ذ ا امل�رشوع مت��ت مناق�شته 
وم��ن املمكن فيما بعد ان يتم من خالله �شياغة 
قانون لياأخذ �شكل��ه النهائي بعد موافقة جمل�س 

الوزراء وو�شوله اىل الربملان لت�رشيعه.  
م���رشوع  يف  اال�شا���س  ال�ش��يء  ان  اىل  وا�ش��ار 
القان��ون , هو ان تك��ون م�شاهمة يف ال�رشكة من 
قب��ل ال�شعب العراق��ي , وان ت�شتند اىل دعامتن , 
ملكية ال��روة للعراقين , وتك��ون ممولة للدولة 
باحتياجاته��ا .  ي�شار اىل ان وزارة النفط  متتلك 
18 �رشك��ة, ووفقا مل�رشوع قان��ون �رشكة النفط 
الوطني��ة , �شتلتحق هذه ال���رشكات جميعها بها 
, وهي ���رشكات ]م�شايف الو�ش��ط , نفط اجلنوب 
, توزي��ع املنتج��ات النفطية , نف��ط الو�شط , نفط 
ال�شم��ال , خط��وط االنابيب النفطي��ة , الناقالت 
النفطي��ة العراقي��ة , العام��ة للمع��دات الهند�شية 
الثقيل��ة , الت�شوي��ق النفط��ي ]�شوم��و[ , م�شايف 
ال�شمال , غ��از ال�شمال  اال�شتك�شاف��ات النفطية , 
امل�شاري��ع النفطية , نفط مي�شان , احلفر العراقية 

غاز اجلنوب , تعبئة الغاز , م�شايف اجلنوب[  .

حم�رش  توقيعها  وامل��ع��ادن,  ال�شناعة  وزارة  اعلنت 
للدورة  امل�شرتكة  االردنية   – العراقية  اللجنة  اجتماعات 
حتديد  يت�شمن  املح�رش  ان  اىل  ا�شارت  حن  يف   ,)27(
الكمركية  الر�شوم  من  اعفاوؤها  ي�شبب  التي  املنتجات 

وال�رشائب �رشرا بال�شناعة والزراعة املحلية العراقية.
حتديد  ت�شمنت  االتفاقية  بنود  اأن    : ال��وزارة   اأ�شافت  و 
الكمركية  الر�شوم  من  اعفاوؤها  ي�شبب  التي  املنتجات 
العراقية  املحلية  والزراعة  بال�شناعة  �رشرا  وال�رشائب 
العراقي  اجلانب  بتزويد  االردين  اجلانب  يقوم  ان  على 
بالطاقات الت�شميمية للم�شانع االنتاجية االردنية وكذلك 
طاقات االنتاج احليواين التخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها 
ممثلي  قبل  من  واملقرتحات  املوا�شيع  طرح  اىل  اإ�شافة 
الوزارات والتي ت�شهم يف تنمية وتطوير العالقات الثنائية 
االقت�شادية  املجاالت  يف  التعاون  وزي��ادة  امل�شرتكة 
امل�شلحة  ا�شا�س  على  واملالية  والتجارية  وال�شناعية 

املتبادلة واملنفعة امل�شرتكة 
الدكتور  عمان  يف  العراقي  االأعمال  جمل�س  رئي�س  ودعا 
طريبيل  معرب  فتح  يف  اال����رشاع  اىل  ال�شاعدي  ماجد 

احلدودي بن االردن والعراق
واكد ال�شاعدي خالل لقاء عقده جمل�س ادارة املجل�س مع 
بعثة �شندوق النقد الدويل للعراق يف عمان ان اعادة فتح 
ال�شقيقن  البلدين  اقت�شاد  انعا�س  يف  �شي�شهم  طريبيل 
و�شيعيد تن�شيط احلركة التجارية التي تراجعت كثرا منذ 

اغالقه
جاء  االجتماع  ان  ال�شاعدي  وق��ال 

���ش��م��ن االت����ف����اق ب��ن 
����ش���ن���دوق 

وب�شورة  ت�شاورية  لقاءات  لعقد  واملجل�س  ال��دويل  النقد 
التطورات االقت�شادية  دورية بن اجلانبن للوقوف على 
وعوائدها,  تنفيذها  يتم  التي  وامل�رشوعات  العراق  يف 
م�شرا اىل ما يواجهه القطاع اخلا�س من عقبات يف جمال 

التمويل وتنفيذ امل�شاريع
التجارة وال�شناعة والتموين االردين يعرب  واقرتح وزير 
الق�شاة يف وقت �شابق  على وزارة التجارة ان�شاء منطقة 

�شناعية حرة م�شرتكة بن البلدين 
وقال وزير التخطيط/ وزير التجارة وكالة �شلمان اجلميلي 
يف وقت �شابق  يف موؤمتر �شحايف م�شرتك مع الق�شاة الذي 
كان يف زيارة ر�شمية للعراق عقب لقاء جمع اجلانبن ان 
العالقات العراقية – االردنية تعد من العالقات املتميزة 

واملتينة ب�شبب االوا�رش امل�شرتكة بن البلدين
والتموين  وال�شناعة  التجارة  وزير  زيارة  ان  عن  وك�شف 
االردين اىل العراق متثل خطوة مهمة النها ت�شمنت طرح 
وتاأهيل  تطوير  امكانية  بينها  املهمة  الق�شايا  من  عدد 
يف  اهمية  من  لذلك  ملا  امل�شرتك  احلدودي  طريبيل  منفذ 
بن  واالقت�شادية  وال�شياحية  التجارية  احلركة  خدمة 

البلدين.
وافاد الق�شاة, ان وفدا اردنيا كبرا برئا�شة رئي�س الوزراء 

االتفاقيات  تفعيل  بهدف  ال��ع��راق  �شيزور  االردين 
الداعم  االردن  موقف  وتاأكيد  امل�شرتكة 

العمل  نحو  وال�شعي  للعراق 
ع��ل��ى ت��ق��وي��ة 

العالقات ال�شيما يف املجاالت االقت�شادية واال�شتثمارية 
والتجارية.

يف  التجارية  احلركة  انخف�شت  �شلة,  ذي  �شعيد  وعلى 
معرب ابراهيم اخلليل احلدودي بن�شبة 22%, ب�شبب ا�شتمرار 
االأزمة املالية وانطالق معركة ا�شتعادة املو�شل, ما دفع 
امل�شتوردة  ال�شلع  كميات  تقليل  اىل  وامل�شتثمرين  التجار 

اىل اقليم كرد�شتان.
وقال م�شدر مواكب, اإن  احلركة االقت�شادية ون�شبة ادخال 
الب�شائع امل�شتوردة بن اإقليم كرد�شتان وتركيا عرب معرب 

ابراهيم اخلليل انخف�شت ب�شكل ملحوظ 
واأ�شار اىل اأن احلركة انخف�شت بن�شبة 22% خالل �شهري 
ت�رشين الثاين املا�شي وكانون االأول اجلاري, ما اثر ب�شكل 

كبر يف االأرباح التجارية 
اأن املراقبن االقت�شادين عزوا ذلك االنخفا�س  واأو�شح 
بعدم  ت�شببت  التي  املالية  واالأزم��ة  املو�شل  معركة  اىل 

ت�رشيف الب�شائع امل�شتوردة �شابقًا وبقاء كمية كبرة 
منها يف امل�شتودعات حتى االآن .
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 هب��ط املوؤ���رش نيك��ي الياب��اين اإىل 
اأدن��ى م�شت��وى يف اأ�شب��وع ون�شف 
االأ�شبوع عند االإغالق متاأثرا باأ�شهم 
القط��اع امل��ايل الت��ي �شجل��ت اأداًء 
دون ال�ش��وق يف ح��ن ه��وى �شه��م 

جمموعة �شوفت بنك امل�رشفية
وانخف���س املوؤ�رش نيك��ي القيا�شي 
 0.3 الياباني��ة  ال���رشكات  الأ�شه��م 
 19455.88 عن��د  ليغل��ق  باملئ��ة 
نقطة وهو اأدنى م�شتوى اإغالق منذ 

التا�شع من مار�س اآذار

تراج��ع املوؤ���رش �شتاندرد ان��د بورز 
500 م��ع تخ��وف امل�شتثمري��ن من 
اأن خط��ط الرئي���س االأمركي دونالد 
ترام��ب خلف���س ال�رشائ��ب وتعزي��ز 
االقت�شاد قد ت�شتغرق مدة اأطول من 
املتوقع, وانخف�س املوؤ�رش داو جونز 
ال�شناع��ي 8.42 نقط��ة مب��ا يعادل 
20906.2 نقطة  اإىل  0.04 باملئة 
وفقد �شتاندرد اند بورز 4.79 نقطة 
اأو 0.20 باملئة لي�شجل 2373.46 
نقطة وزاد املوؤ���رش نا�شداك املجمع 
اإىل  باملئ��ة   0.01 اأو  نقط��ة   0.53

5901.53 نقطة

الرغم  على  النفط  اأ�شعار  تراجعت 
من اأنباء اأن اأوبك تدعم متديد اتفاق 
االإنتاج  خلف�س  اأ�شهر  �شتة  مدته 
من  امل�شتثمرين  قلق  ا�شتمرار  مع 
وارتفاع  االأمركي  االإنتاج  تنامي 

املخزونات
العقود  يف  الت�شوية  �شعر  ���دد  وحتحَ
دوالراً   51.62 عند  لربنت  االآجلة 
�شنتا.   14 بانخفا�س  للربميل 
واأغ���ل���ق اخل����ام االأم���رك���ي غ��رب 
تك�شا�س الو�شيط منخف�شا 56 �شنتا 
مبا يعادل 1.2 باملئة عند 48.22 

دوالراً للربميل
وكانت االأ�شعار حتولت اإىل االرتفاع 
م�شادر  قالت  اأن  بعد  وجيزة  ملدة 
تدر�س  املنظمة  اإن  اأوبك  يف منظمة 
الن�شف  لت�شمل  التخفي�شات  متديد 

الثاين من 2017

بعد محضر العالقات العراقية - األردنية  

جهود لحماية المنتج المحلي وتعزيز االقتصاد الوطني 

شركة النفط الوطنية .. إعادة لهيكلة القطاع النفطي ومحاولة العبور إلى العالمية  

اكد عدد من املتخ�ص�صني 
يف القطاع النفطي ان من 

ال�صرورة اعادة هيكلة 
القطاع النفطي لكونه 

القطاع املعول عليه يف 
تن�صيط القطاعات االخرى 

كالقطاع الزراعي وال�صناعي 
وال�صياحي النه ي�صكل اكرث 

من ن�صف االيرادات الداخلة 
يف املوازنة االحتادية .

بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


