
تتفاو�ض  بالده  �إن  �ملال  طارق  �مل�رصي  �لبرتول  وزير  قال 
مليوين  �إىل  �خل��ام  �لنفط  و�رد�ت  حجم  لزيادة  �لعر�ق  مع 
�لنيابية  �لنفط و�لطاقة  برميل �شهريا، يف وقت ك�شفت جلنة 
، عن وجود خلل من جلان بوز�رة �لنفط ب�شاأن عقود �ل�رص�كة، 
�لقر�ر  ��شحاب  بع�ض  لدى  �شيئة  نيات  وج��ود  من  حم��ذرة 
�لنز�هة  هيئة  طالبت  حني  يف  �لعمل،  ل�"�إرباك"  �لوز�رة  يف 
م�رص  وكانت  �ل�رصيع".  ب�"�لتدخل  �ملالية  �لرقابة  ودي��و�ن 
تو�شلت �إىل �تفاق مع �لعر�ق يف �أبريل �ملا�شي تبيع مبوجبه 

بغد�د 12 مليون برميل من �لنفط �إىل م�رص ملدة عام.
�مل�رصية  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لرجال  عز  عابد  وذكر 
�لعامة للبرتول يف �شبتمرب �إن بالده �شتجدد عقد �رص�ء �لنفط 
�خلام من �لعر�ق بالكميات نف�شها.ويت�شمن �التفاق �ل�شابق 
بني �لطرفني توريد 2 مليون برميل من نفط �لب�رصة �خلفيف 
مدة  يومًا   90 �إىل  ت�شل  مي�رصة  دفع  ب�رصوط  �شهرين،  كل 

�شماح قبل �ل�شد�د.
"هناك  �إن  �لفيا�ض،  في�شل  علي  �للجنة  ع�شو  قال  ذلك  �ىل 
خلال من قبل بع�ض �للجان �لقانونية و�القت�شادية يف وز�رة 
وعلى  �أخ��ر�ً  وقعت  �لتي  �ل�رص�كة  بعقود  يتعلق  فيما  �لنفط 
ر�أ�شها �لعقد �ملوقع بني �رصكة ناقالت �لنفط �لعر�قية 
�لبحرية  �لعربية  و�ل�رصكة 

لنقل �لبرتول، فمن غر �ملعقول �ن حتدد �ملدة �لزمنية بني 
دخول  دون  ومن  عاما�ض  ع�رصين  �ىل  ت�شل  مبدة  �لطرفني 

مناف�ض على خط �لتعاقد بني �لطرفني".
و��شاف �لفيا�ض، �ن "مثل هكذ� م�شاركات ثنائية تكون �ملدة 
�شنو�ت   ٣-٥ على  تزيد  ال  عامليا  عليها  �ملتعارف  �لزمنية 
وال  و�رص�ء(  )بيع  جتاري  عمل  �شوى  ميثل  ال  �مل�رصوع  كون 
يت�شمن �ي بعد ��شرت�تيجي خلدمة �لعر�ق". وتابع �لفيا�ض، 
�مل�شورة  �ن  على  يدل  �لزمنية  �مل��دد  يف  �لتالعب  "هذ�  �ن 
نا�شجة"،  غر  �لنفط  وز�رة  لدى  و�لقانونية  �القت�شادية 
مو�شحًا �ن "�لوز�رة لديها عقد مع �رصكة ��شت�شارية عاملية 
ذ�ت خربة ميكن �لرجوع �ليها لكن �لوز�رة حالت دون عر�ض 
�لعقد على �ال�شت�شاري �ملتعاقد مع وز�رة �لنفط كي يتمكنو� 

من مترير هكذ� عقود على وزير �لنفط �ملثقل بالو�جبات".
"وجود نيات �شيئة لدى بع�ض ��شحاب  �لفيا�ض، من  وحذر 
منافع  على  و�حل�شول  �لعمل  الإرب���اك  �ل���وز�رة  يف  �ل��ق��ر�ر 
�شخ�شية بطرق ملتوية ورمبا هذ� �لعقد و�حد من بني ع�رص�ت 

�لعقود �لتي مل تو�شع �ليد عليها ومل تك�شف للر�أي �لعام".
�ملالية  �لرقابة  ودي��و�ن  �لنز�هة  هيئة  �لفيا�ض،  وطالب 
�لعقد �مل�شبوه و�يقاف  �لنظر بهذ�  �ل�رصيع الإعادة  ب�"�لتدخل 
خ�شو�شا  �ل���وز�رة  يف  �حلا�شلة  و�ل��ت��ج��اوز�ت  �خل��روق��ات 
هو  �لعر�قية  �لنفط  ناقالت  ل�رصكة  �لد�خلي  �لنظام  و�ن 
خلق  يعني  �لت�شويق  باجتاه  و�لذهاب  �لت�شويق  ولي�ض  �لنقل 
وهذ�  )�شومو(  �لوطني  �مل�شوق  ملناف�شة  م�رصوع  غر  كيان 
لتدمر  حتركات  وج��ود  يوؤكد  ذ�ت��ه  بحد 
�لوطني  �مل�شوق 

)�شومو(". و��شتغرب �لفيا�ض، من "حتديد ن�شبة �أرباح �جلانب 
�لعر�قية  �لنفطية  و�مل�شتقات  �خلام  �لنفط  بيع  من  �لعر�قي 
ب� ٢٢،٥٪ من عمليات �لبيع و�ل�رص�ء �لتي تنفذها �ل�رصكة 
بيع  ن�شتطيع  ال  نحن  "هل  �لفيا�ض،  وت�شاءل  �مل�شرتكة". 
�ملحلي  �ال�شتهالك  عن  �لفائ�شة  م�شافينا  ومنتجات  نفطنا 
بربع  علينا  و�لت�شدق  م�شاركتنا  �الآخرين  من  نطلب  حتى 
�شتعود  هل  �ملكت�شبة؟  �المو�ل  م�شر  وما  منتجاتنا؟  �أرباح 
"هذه �لفقرة  �ىل �خلزينة �م �ىل وز�رة �لنفط"، م�شر�ً �ىل �ن 
وعلى  كبر  ق�شور  وجود  �شك  �دنى  وبال  تو�شح  �لعقد  من 
�لوزير وقف تنفيذ �لعقد و�إذ� كانت هنالك جدوى �قت�شادية 
فرنجو� تب�شرنا بها و�ي�شاحها لل�شعب �لعر�قي، علما �أن هذ� 

�لعقد مل يخ�شع للمناف�شة".
يذكر �أن �لف�شاد �ملايل و�الإد�ري ينت�رص يف �لعر�ق ب�شكل كبر، 
دولة  �أكرث  كثالث  �شنفته  �لعاملية  �ل�شفافية  منظمة  �أن  �إذ 
�حلكومة  �أن  �إال  و�ل�شود�ن،  �ل�شومال  بعد  �لعامل  يف  ف�شاد�ً 
�لعر�قية غالبًا ما تنتقد تقارير �ملنظمة ب�شاأن �لف�شاد وتعّدها 
�إىل معلومات ت�شلها عن طريق �رصكات  غر دقيقة وت�شتند 
حملية و�أجنبية �أخفقت يف تنفيذ م�شاريع خدمية يف �لعر�ق.

ت�رصين   10 �جلمعة  �لعر�قي،  �لنفط  وزي��ر  �علن  حني  ويف 
�لنفط  لنقل  �الإير�نية  �ل�شلطات  مع  �التفاق   ،2017 �لثاين 
عن  بدال  �إي��ر�ن  �إىل  �لبالد  ب�شمال  كركوك  حقول  من  �خلام 
تركيا �لتي ظلت ت�شتقبل �لنفط منها لعقود، ك�شف م�شوؤولون 
تركيا،  �ىل  �ل�شمال  نفط  ت�شدير  �يقاف  عن  و�قت�شاديون، 

و�شيطرة �حدى �رصكات �لبارز�ين على تلك �حلقول.
�إن حم�رص �الجتماع،  �لعر�قية يف بيان  �لنفط  وقالت وز�رة 
مع  "�شومو"  �لعر�قية  �لنفط  ت�شويق  �رصكة  وقعته  �لذي 
�جل��ان��ب �الإي�����ر�ين يف ب��غ��د�د 

�لف   60 �ىل   50 بنقل  �لعر�قي  �جلانب  قيام  على  "ين�ض 
بني  �مل�شرتكة  �حلدود  نقطة  �إىل  �ل�شاحنات  عرب  نفط  برميل 
�لبلدين قرب حمافظة كرمان�شاه، بينما يقوم �جلانب �الإير�ين 
�مل�شرتكة  �حلدود  عرب  نف�شها  و�ملو��شفات  �لكميات  بت�شليم 

يف جنوب �لعر�ق".
وتعد هذه �خلطوة، �الوىل من نوعها، �لتي يقوم فيها �لعر�ق 
�لتي  تركيا  عن  بدال  �إي��ر�ن  �إىل  �حلقول  تلك  من  �لنفط  بنقل 
�شيطرت  مع  ه��ذ�  ياأتي  لعقود،  منها  �لنفط  ت�شتقبل  ظلت 
�حلكومة �الحتادية على حقول �لنفط و�لغاز �لو�قعة يف �إقليم 
��شتفتاء �ال�شتقالل  �إجر�ء  �أخر�ً، وذلك بعد  �لعر�ق  كرد�شتان 
ق��ر�ر�ت  من  تبعه  وم��ا   ،2017 �يلول   25 يف  �الإقليم  يف 
�شدرت عن حكومة وبرملان �لعر�ق لب�شط �ل�شلطة �لفيدر�لية 

على �الأر��شي �لعر�قية وفقا لد�شتور �لبالد.
�لعبادي،  ز�هر  �لنو�ب،  جمل�ض  يف  و�لغاز  �لنفط  جلنة  ع�شو 
نفط  �رصكة  على  �شومو  و�رصكة  �لنفط  وز�رة  �شيطرة  نفى 
�ل�شمال، موؤكد� �ن "�رصكة "كار" �حدى �رصكات رئي�ض �قليم 
على  �شيطرتها  تفر�ض  تز�ل  ال  �لبارز�ين،  م�شعود  كرد�شتان 

�حلقول وتتحكم بانتاج وت�شدير �لنفط".
�ىل  كرد�شتان  حقول  من  �مل�شدرة  �لكميات  حجم  وب�شاأن 
تركيا، يقول �لعبادي �ن "�الرقام �لتي كانت تعلنها حكومة 
مبينا  وحتقيق"،  تدقيق  �ىل  وحتتاج  دقيقة  غر  كرد�شتان 
عرب  تركيا  �ىل  �لنفط  ت�شدير  بعملية  تقوم  كار  "�رصكة  �ن 
�نابيب تخلو من �لعد�د�ت و�لرقابة، ومن ثم لديهم �ل�شالحية 
عرب  وت�شديره  �لنفط  من  كبرة  كميات  ال�شتخر�ج  �لكافية 

ميناء جيهان �و بيعه �ىل تركيا باأثمان بخ�شة.
وكميات  �شحنات  مررت  "كرد�شتان  �ن  �ىل  �النتباه  ولفت 
�لنفط عرب جيهان، مقابل منح تركيا كميات من  كبرة من 
�لنفط �ملجاين، �و �ملخف�ض وهي فر�شة لرتكيا لتح�شل على 

منافع نفطية".

المشاريع الزراعية.. نهاية حزينة 

وتأجيالت سنوية معتادة !!
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اقتصاديات العراق مصر تتفاوض مع العراق لزيادة الواردات النفطية

الطاقة النيابية تؤشر وجود خلل في وزارة النفط بشأن عقود الشراكة
بغداد- خاص

الشركات المتغذية على 

المنشطات وقلق الغربيين

»ستاندرد أند بورز« ترفع 

تصنيفها آلفاق اقتصاد مصر

النفط: توزيع 30 مليون لتر من النفط 
األبيض في كردستان

مصدر: العراق سينفق 658 مليون دوالر 
من القرض الياباني على 8 وزارات 

سلف جديدة للموظفين بقيمة ال تقل 
عن ثالثة ماليين دينار!!

نائب عن البصرة يدعو العبادي 
إلى صرف رواتب الحشد الشعبي

 قال م�شدر حكومي، �الحد، �إن "�لعر�ق �شينفق 658.47 مليون دوالر يف �لعام 
�ملقب��ل م��ن �جمايل قر�ض �لوكال��ة �ليابانية للتعاون �ل��دويل )JICA( �لبالغ 
1.5 مليار دوالر". و�و�شح �مل�شدر �لذي ف�شل عدم �لك�شف عن ��شمه �إن "مبلغ 
160 مليون دوالر من �لقر�ض �شينفق على م�شاريع لوز�رة �العمار و�الإ�شكان 
و�لبلدي��ات �لعام��ة و276.5 ملي��ون دوالر عل��ى م�شاري��ع وز�رة �لكهرب��اء و3 
مالي��ني دوالر عل��ى م�شاري��ع وز�رة �مل��و�رد �ملائي��ة و51.729 مليون دوالر 
عل��ى م�شاري��ع وز�رة �لنفط". وتاب��ع �أن "مبلغ 16.750 ملي��ون دوالر �شيكون 
مل�شاري��ع وز�رة �ل�شناعة و�ملعادن و4.5 مليون دوالر مل�شاريع وز�رة �ل�شحة 
و�لبيئ��ة و80 ملي��ون دوالر مل�شاريع وز�رة �لنق��ل و10 ماليني دوالر مل�شاريع 
وز�رة �الت�ش��االت". ون��وه باأن "ح�شة �إقليم كرد�شت��ان من �لقر�ض خالل �لعام 
�ملقب��ل �شتكون 36 مليون دوالر مل�شاريع �لكهرباء و20 مليون دوالر مل�شاريع 

�لبلديات".

 �أعل��ن م���رصف �لر�فدي��ن ، �إطالق �شلف �ل��زو�ج ملوظف��ي دو�ئر �لدولة 
وبو�ق��ع ثالثة ماليني دينار، مبين��ا �أن ذلك ي�شمل من يتزوج الأول مرة 
ح���رص� وح�ش��ب عقد �لزو�ج �مل�ش��دق عليه من �جله��ة �ملخت�شة. وقال 
�ملكت��ب �الإعالم��ي للم�رصف يف بي��ان ، �إن 'م��دة ت�شدي��د �ل�شلفة ثالث 
�شن��و�ت'. وبا�رص م���رصف �لر�فدين خالل �لعام �ملا�ش��ي منح قرو�ض 
و�شلف للموظفني و��شحاب �لفنادق و��شحاب �ملهن �ل�شحية ومببالغ 

ترت�وح ما بني 3 ماليني �ىل 50 مليون دينار. 

 دع��ا �لنائب عن حمافظة �لب�رصة ومعاون كتائب �شيد �ل�شهد�ء، فالح �خلزعلي، 
�الح��د، رئي���ض �ل��وزر�ء حيدر �لعبادي �ىل ���رصف رو�تب �حل�ش��د �ل�شعبي. وذكر 
�خلزعل��ي يف بيان �ن "على �لعبادي �رصف رو�تب �حل�شد �ل�شعبي وفق �لقانون 
و�لك��ف عن �تهام �ملطالبني بحقوقه��م من �أنها دعاية �نتخابية"، م�شر� �ىل �ن 
"وعود �حلكومة غر حقيقية مع �حل�شد". و��شاف، "كلما طالبنا بتطبيق قانون 
�ملو�زنة لعام 2017 و�لتي فيها م�شاو�ة رو�تب �حل�شد مع �لقو�ت �الأمنية، تخرج 
�الأ�ش��و�ت باالتهامات باختالف ��شكالها". وتابع قائال، �ن "كالم �لعبادي عن 
�حل�ش��د و�النتخاب��ات و�لف�شائي��ني، تذكرنا باخلم�شني �ل��ف ف�شائي، يف وز�رة 
�لدف��اع �لت��ي تكل��م عنها"، م�شيف��ا "يف �لوقت �ل��ذي حتققت في��ه �النت�شار�ت 
لل�شعب، بهمة �الأبطال من كل �لقو�ت �مل�شلحة، فاإننا ندعو �ىل �الن�شاف و�لكف 
ع��ن �لت�شليل �الإعالمي".و�ك��د �ن "�لتخوف من �حل�ش��د و�النتخابات غر مربر 

ملن يوؤمن بالتد�ول �ل�شلمي بنقل �ل�شلطة" بح�شب تعبره. 

ت�ش��در �لعر�قي��ون �ش��وق �لعق��ار�ت يف �الردن خ��الل 
�ال�شه��ر �لع���رصة �ملا�شية م��ن �لعام �حل��ايل متقدمني 
على جن�شيات عديدة عربية �شو�ء بعدد �ملعامالت �لتي 
نفذوها �و قيمتها �ال�شتثمارية. ووفقا لتقرير �ح�شائي 
لد�ئ��رة �الر��شي و�مل�شاح��ة �الأردنية، ج��اء �لعر�قيون 
يف مبيع��ات �لعق��ار باململك��ة خ��الل �ال�شه��ر �لع�رصة 
�ملا�شي��ة من �لعام �حل��ايل باملرتب��ة �الأوىل مبجموع 
886 عق��ار�ً، و�جلن�شّي��ة �ل�شعودي��ة باملرتب��ة �لثانية 
مبجموع 494 عقار�ً، يف حني جاءت �جلن�شية �ل�ّشورية 
باملرتب��ة �لثالثة مبجم��وع 232 عق��ار�ً. �أّما من حيث 

�لقيم��ة فقد ج��اءت �جلن�شّي��ة �لعر�قية �أي�ش��ًا باملرتبة 
�الأوىل بحجم ��شتثمار بل��غ 194 مليون دوالر وبن�شبة 
%50 م��ن �لقيمة �لتقديري��ة ملبيعات غر �الأردنيني، 
 79 بقيم��ة  �لثاني��ة  باملرتب��ة  �ل�شعودي��ة  و�جلن�شّي��ة 
ملي��ون دوالر وبن�شبة %20 يف حني ج��اءت �جلن�شية 
�ل�شوري��ة باملرتبة �لثالثة مب��ا قيمته 20 مليون دوالر 
وبن�شبة %5. وح�ش��ب �لتقرير، بلغ عدد مبيعات �لعقار 
مل�شتثمرين غر �أردنيني خالل �ال�شهر �لع�رصة �ملا�شية 
من �لعام �حل��ايل 2295 معاملة منها 1692 معاملة 
لل�شق��ق و 603 معام��الت لالأر��شي قيمته��ا �لتقديرية 
389 ملي��ون دوالر. يذك��ر �ن �إجم��ايل معامالت بيع 
�لع�ق���ار يف �ململك��ة خ��الل �ال�شه��ر �لع���رصة �ملا�شية 

110 �آالف  م��ن �لع��ام �حل��ايل و�ش��ل �ىل �ك��رث م��ن 
معامل��ة بانخفا���ضِ بلغت ن�شبت��ه %7 مقارنة باملدة 
نف�شه��ا من �لع��ام �ملا�شي 2016. وبل��غ عدد مبيعات 
�لعق��ار مل�شتثمري��ن غ��ر �أردني��ني خالل �شه��ر ت�رصين 
�الأول �ملا�ش��ي م��ن �لع��ام �حل��ايل 317 معاملة منها 
235 معامل��ة لل�شق��ق و 82 معاملة لالر��شي قيمتها 

�لتقديرية نحو 41 مليون دوالر.
ووفق��ا للتقري��ر �ل��ذي ي�شدر �شهري��ا، ج��اءت �جلن�شّية 
�الأول �ملا�ش��ي  �لعر�قي��ة يف مبيع��ات �شه��ر ت�رصي��ن 
و�جلن�شّي��ة  عق��ار�ً،   132 مبجم��وع  �الأوىل  باملرتب��ة 
عق��ار�ً،   92 مبجم��وع  �لثاني��ة  باملرتب��ة  �ل�شعودي��ة 

و�جلن�شية �ل�شورية ثالثًا مبجموع 24 عقار�ً.

�أّم��ا من حيث �لقيمة فقد جاءت �جلن�شّية �لعر�قية �أي�شًا 
باملرتب��ة �الأوىل بحج��م ��شتثم��ار بلغ نح��و 20 مليون 
دوالر وبن�شب��ة %48 م��ن �لقيم��ة �لتقديري��ة ملبيعات 
غ��ر �الأردني��ني، و�جلن�شية �ل�شعودي��ة باملرتبة �لثانية 
بقيم��ة 10 مالي��ني دوالر وبن�شب��ة %25 و�جلن�شي��ة 
�للبنانّية باملرتبة �لثالثة نحو 3 ماليني دوالر وبن�شبة 
%6 و�جلن�شية �ل�شورّية ر�بعا بقيمة تقديرية بلغت نحو 

مليوين دوالر وبن�شبة 5%.
وح�ش��ب �لتقرير �نخف�ض حجم �لت��د�ول �لكلي يف �شوق 
�لعق��ار�ت �الأردين خ��الل �ال�شهر �لع���رصة �ملا�شية من 
�لع��ام �حل��ايل �ىل 7 مليار�ت دوالر مقاب��ل 8 مليار�ت 

دوالر للمدة نف�شها من �لعام �ملا�شي .

خالل األشهر العشرة األخيرة.. 

العراقيون يواصلون تصدرهم لسوق العقارات في األردن

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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رئيس التحرير

�حتياجات  تلبية  على  �ل��وز�رة  حر�ض  �للعيبي،  جبار  �لنفط  وزير  �أكد   
و�ربيل  �ل�شليمانية  مدن  يف  �الأبي�ض  �لنفط  من  كرد�شتان  �قليم  مو�طني 
ودهوك.  وقال �للعيبي يف بيان �ن "�لوز�رة �شتبا�رص خالل �الأ�شبوع �ملقبل 
�الأبي�ض على مو�طنينا يف �ملناطق و�ملدن �ملذكورة  �لنفط  توزيع مادة 
ومت توجيه �رصكة توزيع �ملنتجات �لنفطية بتخ�شي�ض وتوزيع كمية 30 
مليون لرت ت�شهم يف تغطية �حتياجات مو�طنينا يف تلك �ملناطق و�ملدن".
و�أ�شاف �ن "�لوز�رة م�شتمرة يف جتهيز وتوزيع مادة �لنفط �الأبي�ض على 
تتوقف  ومل  �ملحررة،  و�ملناطق  �ملهجرة  و�لعو�ئل  �لنازحني  خميمات 
عمليات �لتجهيز، حيث تتو��شل جهود �لوز�رة وتو�كب قو�تنا �الأمنية يف 

جميع �ملدن �ملحررة".


