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اميركا تستحدث مشروع قانون مضادا لمنظمة "اوبك" النفطية

مختصون: آلية مفاوضات الرئاسات الثالث التعطي اشارات باصالح االقتصاد العراقي

اعلن وزير النفط جبار اللعيبي، عن اعتماد �سرتاتيجية جديدة 
يف انتاج وت�سويق وبيع النفط العراقي لال�سواق العاملية، بهدف 
ف�ساًل  االحتادية،  للموازنة  املتحققة  املالية  االي��رادات  زيادة 
عن تعزيز موقع العراق يف اال�سواق العاملية، وتعتزم احلكومة 
 10 بن�سبة  زيادة  مع  القدمي  الرواتب  ب�سلم  العمل  اىل  العودة 

باملائة جلميع الدرجات الوظيفية خالل موازنة العام املقبل.
العام  م�ساريع  و�سمن  تخطط  "الوزارة  ان  قال  النفط  وزي��ر 
املقبل 2019 لتحقيق زيادة انتاج و�سادرات العراق  من النفط 
اخلفيف اىل مليون برميل باليوم من خالل م�ساريع تطوير عدد 
مكمن  منها  اخلفيف  بنفطها  تتميز  التي  النفطية  املكامن  من 

اليمامة يف جنوب العراق".
دوائ��ر  من  املعنية  اجلهات  اىل  اأوع��ز  ان��ه  اللعيبي  واأ���س��اف 
وت�سدير  اأنتاج  م�رشوع  �سرتاتيجية  بتبني  ال��وزارة  و�رشكات 
مليون برميل من النفط اخلفيف وباجلهد الوطني �سمن خطط 
النفط  اأ�سواق  يف  العراق  دور  يعزز  وهذا   ،2019 املقبل  العام 
العاملية من خالل اأنتاج ثالثة اأنواع من النفوط هي "اخلفيف، 

املتو�سط، الثقيل".
اال�ست�سارة  تتطلب  قد  التطوير  م�ساريع  بع�ض  ان  اىل  واأ�سار 
والتعاون مع ال�رشكات العاملية املتخ�س�سة الر�سينة لتحقيق 

االأهداف املخطط لها.
فارق  ان  جهاد  عا�سم  الوزارة  باإ�سم  املتحدث  قال  جهته  من 
"املتو�سط  نفوط  �سعر  من  اأك��ر  هو  اخلفيف  النفط  بيع  �سعر 
والثقيل" وهناك عدة م�ستويات للنفط اخلام املتداول به حمليًا 

وعامليًا يخدم كل منها حاجات متنوعة لل�سوق احلقيقية.
واأ�ساف جهاد ان م�سايف النفط يف العامل تف�سل النفط اخلفيف 
واحللو ب�سبب قلة حمتواه الكربيتي واإنتاجه املرتفع ن�سبيًا من 
االبي�ض  والنفط  اويل  والكاز  البنزين  مثل  القيمة  عالية  املواد 
ووقود الطائرات، حيث يعترب النفط اخلام اخلفيف اأكر النفوط 

التي يتم ت�سويقها وتداولها يف العامل.
واعلنت وزارة النفط عن جمموع ال�سادرات النفطية وااليرادات 
االولية  االح�سائية  بح�سب  املا�سي،  ايلول  ل�سهر  املتحققة 

ال�سادرة من �رشكة ت�سويق النفط العراقية )�سوم�و(.
مع  القدمي  الرواتب  ب�سلم  العمل  اىل  العودة  احلكومة  وتعتزم 
خالل  الوظيفية  الدرجات  جلميع  باملائة   10 بن�سبة  زي��ادة 
الر�سمي  املتحدث  احلديثي  �سعد  واأعلن  املقبل.  العام  موازنة 
با�سم مكتب رئي�ض الوزراء حيدر العبادي يف حديث �سابق ان 
القدمي  الرواتب  ب�سلم  للعمل  بالعودة  "القرار احلكومي اخلا�ض 
خالل  وذلك  الوظيفية  الدرجات  جلميع   %10 ن�سبة  زيادة  مع 
خدمات  فقراتها  غالبية  يف  �ستكون  والتي   2019 موازنة 
جمل�ض  تدعو  احلكومة  اأن  احلديثي  واأ�ساف  عمل".  وفر�ض 
العمل  و  اجلديدة  احلكومة  بت�سكيل  اال�رشاع  اإىل  اجلديد  النواب 
على اقرار املوازنة قبل نهاية العام احلايل ، م�سيفًا ان زيادة 
ا�سعار النفط فوق املتوقع جعل احلكومة ت�سعى اىل انعا�ض دخل 
 ، االجتماعية  الرعاية  �سبكة  وم�ستفيدي  املوظفني  من  الفرد 
مبينا اأن احلكومة ر�سدت مبوازنة العام املقبل 15 الف م�ستفيد 

ممن ي�ستحق راتبًا �سهريا.

يقترب من أعلى مستوى له منذ 
نوفمبر 2014

مليار دينار من اصل 28 مليار 
دينار موصى باستردادها

يلغي شرطًا في تعيين المدير المفوض 
لشركات التوسط

توقف تصدير النفط إلى الواليات 
المتحدة

جتاوز �سعر خام برنت م�ستوى 84 دوالرا للربميل، و�سط خماوف ب�ساأن املعرو�ض 
مع قرب العقوبات على اإيران.

تعامالت  خالل  للربميل  دوالر   84.60 اإىل  العاملي  القيا�ض  برنت  خام  وارتفع 
 85 من  ومقرتبًا   ،2014 الثاين  ت�رشين  منذ  له  م�ستوى  اأعلى  م�سجاًل   ، اليومية 

دوالراً للربميل.
عقوبات  فر�ض  قبل  االإم���دادات  ب�ساأن  خم��اوف  من  بدعم  االرتفاعات  وج��اءت 

اأمريكية على اإيران ال�سهر املقبل. 
على  االإقبال  زاد  حيث  االأ�سعار،  ارتفاع  يتوقعون  اأنهم  اإىل  امل�ستثمرون  واأ�سار 
اخليارات التي تعطي الأ�سحابها حق �رشاء خام برنت مقابل 90 دوالرا للربميل 

اأعلن مكتب املفت�ض العام يف وزارة ال�سناعة واملعادن، عن ا�سرتجاع اكر من مليار 
دينار من ا�سل 28 مليار دينار مو�سى با�سرتدادها. وقال مفت�ض عام الوزارة يف 
اإجراءات  القانونية نتيجة ال�ستكمال  الدائرة  "املكتب وبالتن�سيق مع  اإنه قام  بيان 
التحقيق االداري والرقابة اال�ستباقية بتقدمي تو�سيات اىل جلنة الت�سمني ت�سمنت 
غري  ت�رشفات  نتيجة  املبالغ  وا�سرتجاع  الدولة  خزينة  اىل  مبالغ  ا�سرتجاع  طلب 
التي  املبالغ  "قيمة  ان  اىل  م�سريا  تق�سيطها"،  او  القب�ض  و�سوالت  وفق  قانونية 
او�سى املكتب با�سرتدادها للفرتة من 2016 ولغاية 2018/8/31 بلغت 28 مليار 
و239 مليون و516 الف دينار ب�سمنها املبالغ التي مت ت�سمينها لعدد من املدراء 

العامني عن قيمة �سكراب احلديد يف ال�رشكة العامة لال�سناد الهند�سي �سابقا".

املدير  تعيني  �رشط  اإلغاء  عن  الثالثاء،  العراقي،  املركزي  البنك  اأعلن 
تلقت  مقت�سب  بيان  يف  البنك  وق��ال  التو�سط.  ل�رشكات  املفو�ض 
هذا  اإدارة  جمل�ض  قرار  اىل  "ا�ستناداً  انه  منه،  ن�سخة  نيوز  ال�سومرية 
البنك رقم )114( ل�سنة 2018 فانه تقرر اإلغاء �رشط امتالك اأ�سهم يف 
و�رشاء  ببيع  التو�سط  ل�رشكات  املفو�ض  املدير  تعيني  لغر�ض  ال�رشكة 
العمالت االأجنبية". يذكر اأن البنك املركزي قد اأ�سدر تعميمًا يف ت�رشين 
من  ومعاونه  املفو�ض  املدير  تكليف  اإمكانية  اإىل  ي�سري   2017 الثاين 
املوافقة  ومنحهما  تعيينهما  اإجراءات  من  االنتهاء  حلني  ال�رشكة  قبل 

النهائية من قبل البنك املركزي.

منذ  االأوىل  للمرة  املتحدة  الواليات  اإىل  النفط  خام  ت�سدير  الكويت  اأوقفت 
25 عاما تقريبا، وذلك وفقا الإح�ساءات دائرة املعلومات يف وزارة الطاقة 

االأمريكية.
وقد كانت املرة االأخرية التي مل ت�سرت الواليات املتحدة النفط من الكويت، يف 
عام 1992، عندما تعر�ض قطاع النفط الكويتي الأزمة ب�سبب حرب اخلليج.  
املتحدة  الواليات  من  وجهتها  حولت  الكويت  اأن  بلومربغ،  وكالة  وذكرت 
اإىل ال�سوق االآ�سيوية االأكر جاذبية، والتي ت�ستحوذ على 80% من �سادرات 
النفط الكويتي. ويتم تداول النفط الكويتي عايل اجلودة يف االأ�سواق االآ�سيوية 

ب�سعر 80 دوالر للربميل.

البنك النفط
المركزي

الكويتاسترجاع

مع ارتفاع اسعار النفطبيانات

قرار حكومي للعودة بسلم الرواتب القديم وزيادة 10% للموظفين

عن  الثالثاء،  االمريكية،  املتحدة  الواليات  اعلنت 
�سيكون  الذي  "نوبك"  م�رشوع  ا�ستحداث  �سعيها 
رويرتز  وذكرت  النفطية.  "اوبك"  ملنظمة  م�سادا 
اأعلى  اإىل  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  انه يف ظل  لالنباء 
يف  االهتمام  يتجدد  �سنوات،  اأربع  يف  م�ستوياتها 
طويلة  لفرتة  جممدة  ظلت  مبقرتحات  الكونغر�ض 
اأوب��ك  دول  مبقا�ساة  املتحدة  للواليات  ت�سمح 
وذلك بعد اأن اُعتربت يوما ذات فر�سة �سئيلة يف 
اأن تتحول اإىل قانون. ومن املقرر اأن ت�ستمع جلنة 
فرعية مبجل�ض ال�سيوخ االأمريكي اإىل �سهادة ب�ساأن 
االحتكارية  التكتالت  منع  قانون  عليه  ُيطلق  ما 

�سيلغي  وال��ذي  نوبك،  اأو  النفط،  وت�سدير  الإنتاج 
احل�سانة ال�سيادية التي حمت طويال اأع�ساء اأوبك 
ق�سائيا  اإج��راء  املتحدة  ال��والي��ات  تتخذ  اأن  من 
قانون  تغيري  القانون  م�رشوع  وي�ستهدف  بحقهم. 
مبقا�ساة  لي�سمح  االأمريكي  االحتكار  مكافحة 
منتجي اأوبك بتهمة التواطوؤ، و�سيجعل تقييد اإنتاج 
النفط اأو الغاز اأو حتديد اأ�سعارهما خمالفا للقانون 
املحاكم  تق�سي  التي  ال�سيادية  احل�سانة  ويزيل 
احل��ايل.  القانون  مبوجب  بوجودها  االأمريكية 
وعار�ض روؤ�ساء اأمريكيون �سابقون م�رشوع قانون 
�سوء  يف  يزيد  رمبا  جناحه  احتمال  لكن  نوبك، 
املتكرر  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  انتقاد 
ملنظمة البلدان امل�سدرة للبرتول ويف الوقت الذي 

مئة  برنت  خام  بلوغ  احتمال  البع�ض  فيه  يتوقع 
اإن  مطلعة  م�سادر  وقالت  قريبا.  للربميل  دوالر 
ال�سعودية متار�ض �سغوطا على احلكومة االأمريكية 
اأعمال  جمموعات  وتعار�ض  القانون.  اإقرار  ملنع 
الدول  قيام  نظرا الحتمال  القانون  نفط  و�رشكات 
اأوبك  وتتحكم  م�سادة.  اإج��راءات  باتخاذ  االأخرى 
م�ستهدفات  و�سع  عرب  االأع�ساء  الدول  اإنتاج  يف 
قرار  بعد  باملئة   82 االأ�سعار  وارتفعت  لالإنتاج. 
لتبلغ   ،2016 االإنتاج يف نهاية  املنظمة بخف�ض 
84 دوالرا للربميل يوم االثنني، ويوجه امل�رشعون 
غ�سبهم �سوب املنظمة، قائلني اإنها تلحق ال�رشر 
االأ�سواق  يف  تدخال  ومتثل  بامل�ستهلكني  جم��ددا 

احلرة.

ان  العراقي،  االقت�سادي  ال�سان  يف  خمت�سون  اك��د    
وطبيعة  الثالث  الرئا�سات  اختيار  مفاو�سات  الية 
املحا�س�سة  بتجاوز  انطباعا  التعطي  ال�سخ�سيات 
احلزبية والطائفية وهو ما يعني ا�ستمرار الف�ساد وانعدام 

اال�سالح االقت�سادي. وقال اخلبري االقت�سادي �رشغام 
قيادات  وجمئ  ال�سيا�سي  "اال�ستقطاب  ان  علي  حممد 
احل�س�ض  تقا�سم  م�سل�سل  ا�ستمرار  معناه  للبالد  حزبية 
وحماية  الف�ساد  مللفات  االح���زاب  وادارة  ال��وزاري��ة 
الفا�سدين ما مينع اي ا�سالح اقت�سادي"، م�سريا اىل ان 
"تنفيذ اخلطة اخلم�سية ي�ستوجب حماربة وا�سعة للف�ساد 

ال�سوق  اقت�ساد  وحتفيز  �سليمة  ا�ستثمارية  بيئة  خللق 
بنية  يف،خلق  ت�سهم  حقيقية  خدمية  م�ساريع  وتنفيذ 

حتتية تالئم التنمية".
وا�سار اىل ان "الرهان على ا�سالح اقت�سادي ينطلق من 
�سخو�ض ميثلون احزابهم والميثلون م�سلحة البالد هو 
يف  ووطني  اقت�سادي  انهيار  من  حمذرا  خا�رش،  رهان 
حال ا�ستمرت االربع �سنوات القادمة على نف�ض املنوال 
ال�سحة والتعليم واخلدمات  انهيار قطاعات  احلايل من 
م�ستويات  اىل  البطالة  وزي��ادة  العمل  و�سوق  وال�سكن 
وانعدام  البالد  على  اخلارجية  الديون  وتراكم  قيا�سية 

بدائل التنمية وا�ستمرار االقت�ساد الريعي".
وتابع ، ان" االحتجاجات التي انطلقت يف مدن عراقية 
ا�سالح  عدم  حال  يف  وا�سمل  اعم  ملا  ���رشارة  تكون  قد 

الواقع االقت�سادي للبالد واحلد من الف�ساد".
ازمة  انتهاء  بعد  احلكومة  ت�سكيل  حاليا  العراق  وي�سهد 
حكومة  لت�سكيل  ي�سعى  واليزال  الربملانية  االنتخابات 

تر�سي جميع االطراف ال�سيا�سية .
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ب��اع البنك املركزي العراقي اكر من 185مليون 
دوالر يف مزاد بيع العملة االجنبية الثالثاء .

وق��ال البنك املركزي يف بي��ان ان اجمايل املبلغ 
و346  و480الف��ا  مليون��ا   185 بل��غ  املب��اع، 

دوالرا، مب�ساركة 34 م�رشفًا و�رشكة واحدة".
البي��ع الغرا���ض تعزي��ز  "اجم��ايل  واو�س��ح  ان 
االر�س��دة يف اخل��ارج ح��واالت واعتم��ادات بل��غ 
151مليون��ا و530 الفا و346دوالرا، فيما بلغ 

اجمايل البيع النقدي 34  مليونا و 50دوالرا" .
وكان بي��ع املبالغ املحول��ة حل�سابات امل�سارف 
يف اخل��ارج والبيع النق��دي ، ب�سعر 1190 ديناراً 

لكل دوالر.

ك�سفت وكالة انباء فار�ض االيرانية ان �سعر �رشف 
العم��الت االجنبية امام الريال ب��داأ بالرتاجع اثر 

تدخل البنك املركزي االيراين.
واأو�سح��ت نق��ال ع��ن م�س��در يف البن��ك املركزي 
الت�سنيق��ي االقت�س��ادي  ال��ذي فو�س��ه املجل���ض 
االعل��ى لل�سطات الث��الث موؤخ��را بالتدخل ب�سوق 
�سعر ال�رشف، باأن البنك �رشع بالتدخل منذ ام�ض 
االثنني، ما اأدى لرتاجع حاد يف �سعر ال�رشف يف 

ال�سوق احلرة.
يذك��ر اأن �س��وق ���رشف ال��دوالر االمريك��ي امام 
الري��ال االي��راين تراج��ع اىل 130 الف��ا نزوال من 

170 الف ريال يوم ام�ض.

اعلنت وزارة النفط عن جمموع ال�سادرات النفطية 
وااليرادات املتحققة ل�سهر ايلول املا�سي، بح�سب 
االح�سائي��ة االولية ال�سادرة م��ن �رشكة ت�سويق 

النفط العراقية )�سوم�و(.
وقال املتح��دث با�سم وزارة النف��ط عا�سم جهاد 
ان جمم��وع الكمي��ات امل�س��درة م��ن النفط اخلام 
ل�سه��ر ايل��ول املا�س��ي م��ن احلق��ول النفطية يف 
و�سط وجن��وب العراق بلغ��ت 106 مليونا و795 
الف��ا و22 برمي��ال، باإي��رادات بلغ��ت 7 ملي��ارات 
و912 مليون��ا و571 ال��ف دوالر، فيما مل ت�سجل 

االح�سائية �سادرات من حقول كركوك.


