
عليها  يرتكز  التي  الدعائم  اأب���رز  م��ن  النفط  يعد   
وتطوير  التنمية  م�صدر  وه��و  العراقي،  االقت�صاد 
اخلدمات منذ اأن جرى اكت�صافه يف اخلم�صينيات من 
الب�رصة وكركوك يف  الفائت وما زال، وكانت  القرن 
امل�صدر  للنفط  املنتجة  العراقية  املحافظات  مقدمة 

اإىل بلدان العامل .
 تتجه االنظار اإىل ما بعد حترير املو�صل من ع�صابات 
االرهاب داع�ش اإىل كيفية تطوير عمل حقول املحافظة 
النفطية املغت�صبة من اأجل و�صع نينوى �صمن قائمة 
املحافظات املنتجة للنفط، ويقدر خرباء جيولوجيون 
 3،2 بنحو  بنينوى  احلقول  اأعماق  يف  النفط  وجود 
اأو  وت�صديره  ا�صتخراجه  ميكن  العراقي  النفط  من 
اإعادة ت�صنيعه من حقول موجودة 
اأرا�����ش  يف 

تابعة لنينوى من الناحية اجلغرافية وان هذه الن�صبة 
التي  واال�صتك�صافات  التنقيبات  ملوا�صلة  م�صجعة 

�صتاأتي مبردودات اقت�صادية ايجابية. 
 وتقول الباحثة ليلى يو�صف "ماج�صتري علوم ار�ش" 
حمافظة  تعد   " املو�صل  بجامعة  العلوم  كلية  يف 
نينوى من اوائل املحافظات التي جرى التنقيب عن 
 27 2003 وت�صم االآن نحو  النفط فيها بعد احداث 
حقال م�صتك�صفا منها اربعة حقول منتجة يف القيارة 
وعني زالة وبطمة و�صفية وهناك 23 حقال م�صتك�صفا 
م�صورة،  ق�صب،  جنمة  حقول  هي  العميقة  باالآبار 
عالن،  �صا�صان،  راف��ان،  ق�صري،  بحرية،  كلر،  ابطخ، 
امل�رصاق، عني غزال،  الكوير، حبارة،  عداية، جاوان، 
خلي�صية،  قليان،  ابراهيم،  عط�صان،  قند،  حجر،  تل 
جيولوجيا  تركيبا  اربعون  يوجد  ذلك  على  وزي��ادة 
الدرا�صات احلديثة ان  موؤ�رصا وغري حمفور، واظهرت 
االحتياطي النفطي يف حمافظة نينوى ي�صكل حوايل 

3،2 من جمموع احتياط العراق.
 اخل��ب��ري االق��ت�����ص��ادي 

�رصغام حممد علي ذكر باأن حترير حمافظة نينوى 
من ع�صابات داع�ش االرهابية �صي�صهم ب�صكل كبري يف 
اأن املحافظة  العراقي، قائال  النفطي  انعا�ش القطاع 
تتمتع بحقول نفطية كحقلي عني زالة وبطمة اللتني 
يوميا،  برميل  الف   50 بحدود  جمتمعتني  تنتجان 
ل�)اجلورنال(  حديث  يف  االقت�صادي  اخلبري  واورد 
اأن عملية حترير املو�صل باتت قريبة  الثالثاء  اأم�ش 
جدا ب�صبب حترير العديد من املناطق والق�صبات يف 
انتاج حقول املو�صل املرتبطة  اأن  املحافظة، مبينا 
ال�صادرات  حجم  من  �صتزيد  الرتكي  جيهان  بخط 
بالقول  ا�صتطرد  لكنه علي  للخارج  النفطية  العراقية 
"اإن البنى التحتية حلقول املو�صل مت تدمريها ب�صكل 
كبري وهذا يحتاج اإىل خطط وم�صاريع لتاأهيلها وهذا 
النفطية"،  احلقول  عمل  لعودة  الوقت  بع�ش  يتطلب 
مطالبا احلكومة ووزارة النفط بالتحرك �رصيعا فور 
احلقول  لتلك  التحتية  البنى  لتاأهيل  املو�صل  حترير 

من اأجل زيادة حجم �صادرات العراق النفطية.
العا�صمة  �صمال  كم   405 نينوى،  حمافظة  وت�صم   
عني  حقل  اأبرزها  النفطية  احلقول  من  عدداً  بغداد، 
غرب  �صمال  كم   65( النا�صب  زالة 
م�����دي�����ن�����ة 

املو�صل(،  �صمال  كم   50( بطمة  وحقل  املو�صل(، 
وحقل  ال�صورية  للحدود  املتاخم  �صفية  وح��ق��ل 

القيارة )60 كم جنوب املو�صل(.
 احلقالن الرئي�صان يف املنطقة وهما القيارة وجنمة، 
ينتجان ما ي�صل اإىل 30 األف برميل يوميا من اخلام 
الثقيل قبل اأن تقع حتت �صيطرة م�صلحي داع�ش قبل 
�صغرية  م�صفاة  اأي�صا  باملنطقة  وتوجد  عامني. 

ملعاجلة بع�ش النفط اخلام.
والغاز حممود  النفط  �صوؤون  فيما يذهب اخلبري يف   
اأن الكثري من ال�رصكات اال�صتثمارية  عبد اجلليل اإىل 
مل تتقدم لتطوير اأو ا�صتثمار حقول النفط يف حمافظة 
حمافظة  يف  وقوعها  ب�صبب  ال�صابق  يف  نينوى 
الثقيل  النوع  من  نفطها  اأن  كما  اأمنيًا  م�صتقرة  غري 
ويحتاج اإىل مبالغ اأكرب لال�صتثمار، عازيا �صبب عدم 
تطور االإنتاج النفطي يف املحافظة اإىل االإهمال الذي 
حلق بها خالل العقود املا�صية حيث انخف�ش ن�صاط 
وفعالية حقول النفط يف نينوى وو�صل االإنتاج اإىل 

خم�صة اآالف برميل يوميًا يف اأح�صن االأحوال.
البلدان  منظمة  منتجي  اأك��رب  ثاين  العراق  وي�صخ   
العربية  اململكة  بعد  )اأوب���ك(  للبرتول  امل�صدرة 
متو�صط  ويبلغ  اجلنوب  من  اخلام  معظم  ال�صعودية 

اإنتاج البالد 4.6 مليون برميل يوميا.

توقعات بقدوم الشركات األجنبية 

إلى العراق بعد تحرير أم الربيعين
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اقتصاديات العراق بعد تحريرها من سطوة االرهاب.. 

إنتاج حقول الموصل سيعزز صادرات العراق بنحو 3،2% من النفط
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توفير المواد الغذائية لنازحي الموصل

 ك�ص��ف ع�ص��و يف اللجنة املالية النيابية بالربملان العراقي عن ان رئي�ش 
ال��وزراء حي��در العب��ادي اب��دى ا�ص��تعداده الإر�ص��ال رواتب موظف��ي اإقليم 
كرد�ص��تان وم�ص��تحقات االقليم املالية يف املوازنة العامة، م�ص��رياً اإىل اأن 
بغداد تنتظر و�ص��ول الوفد الفني املخت�ش من اإقليم كرد�ص��تان للبحث يف 

تفا�صيل اآليات االتفاق االأخري بني اأربيل وبغداد.
 وقال حاكم �رصحان �ص��ليفانيي يف ت�رصيح �ص��حفي تابعته )اجلورنال( 
اإن "العب��ادي جدد التاأكيد على ار�ص��ال رواتب موظفي اأقليم كرد�ص��تان"، 
م�ص��يفًا ان "بغ��داد تنتظر حاليًا و�ص��ول الوفد الفن��ي املخت�ش من اقليم 
كرد�ص��تان، والذي من املقرر اأن يتوجه قريبًا اإىل بغداد ملناق�صة تفا�صيل 

االأتفاق االأخري بني اأربيل وبغداد".

 بح��ث وزي��ر النقل كاظم فنجان احلمامي مع ال�ص��فري الك��وري يف العراق 
�ص��ونغ وونغ يوب افاق التعاون امل�ص��تقبلي بني البلدي��ن وامكانية تبادل 

اخلربات والعمل امل�صرتك.
 بح�ص��ب بيان لل��وزارة ورد  )اجلورنال( "احلمامي اأكد �رصورة التوا�ص��ل 
واال�ص��تفادة م��ن االمكانات واخل��ربات الت��ي متتلكها ال���رصكات الكورية 
�ص��يما داي��و والتي لديها جت��ارب عمل ناجح��ة يف العراق وميك��ن لها ان 
تاأخ��ذ مديات او�ص��ع يف التع��اون الثنائي مع وزارة النق��ل".  وعرب الوزير 
ع��ن "امكاني��ة عقد م�ص��اركة يف االدارة مع �رصكة دايو �ص��واء يف املوانئ 
العراقية احلالية او امل�ص��تقبلية بهدف ا�ص��تثمار ذلك يف تطوير وحت�ص��ني 
االداء". من جانبه عرب ال�صفري الكوري عن �صعادته باللقاء الذي حمل روؤية 

عمل متكاملة يف اجناز اهم م�صاريع وزارة النقل، احلالية وامل�صتقبلية.

 ق��ررت االأمان��ة الع��ام ملجل�ش ال��وزراء الغ��اء قرار اعف��اء ب�ص��ائع الدوائر 
احلكومية من اأجور اخلزن يف املوانئ العراقية.

 وقال املتحدث با�صم �رصكة املوانئ العراقية امنار ال�صايف يف ت�رصيح له، 
ان “االمانة العامة  ملجل�ش الوزراء قررت ا�ص��دار القرار 264 ل�صنة 2016 
والذي يلغي  قرارها  75  ل�ص��نة 2014  ب�صان االعفاء من اجور االر�صيات 
يف املوان��ئ العراقي��ة وهذا يعني اعفاء ب�ص��ائع الدوائر احلكومية من اجور 

اخلزن والتي ت�رصرت به املوانئ �رصرا كبريا".

 اعلنت غرفة ال�ص��ناعة يف الب�رصة، ام�ش الثالثاء اأن 
ع���رصات املعامل التي علق��ت انتاجها خ��الل االأيام 
املا�ص��ية احتجاجًا على م�صاعفة اجور الكهرباء قد 
عادت اىل ممار�ص��ة اأعمالها ب�ص��كل اعتي��ادي بعد اأن 
�ص��محت لها مديرية توزيع الكهرباء بت�صديد الفواتري 
اعتماداً على الت�صعرية القدمية حلني و�صول تعليمات 
من رئا�ص��ة الوزراء.  وقال رئي�ش الغرفة ومدير مركز 
تطوير امل�ص��اريع يف املحافظة ماجد ر�ص��ك عبد اهلل 
يف حدي��ث �ص��حفي "اإن ع���رصات املعام��ل التابع��ة 

للقط��اع اخلا�ش التي علقت انتاجها واأغلقت اأبوابها 
قب��ل اأي��ام احتجاجًا على زي��ادة اج��ور الكهرباء قد 
بداأت باإعادة ت�ص��غيل خطوطها االنتاجية وممار�ص��ة 
اأعمالها ب�ص��كل اعتي��ادي نتيجة التو�ص��ل اىل اتفاق 
اأويل م��ع مديري��ة توزي��ع الكهرب��اء يف اجلنوب حلل 
امل�ص��كلة"، مبين��ًا اأن "املديري��ة �ص��محت الأ�ص��حاب 
املعامل بت�ص��ديد فواتري الكهرباء مبوجب الت�ص��عرية 
القدمي��ة، وذل��ك حلني تلقيه��ا تعليمات جدي��دة بهذا 

ال�صاأن من رئا�صة الوزراء".
 ولفت رئي�ش غرفة ال�ص��ناعة اىل اأن "ال�صناعيني يف 
الب�رصة يعولون على رئا�ص��ة الوزراء يف ا�صدار قرار 

يق�صي باإعفاء امل�صاريع ال�ص��ناعية التابعة للقطاع 
اخلا���ش من زيادة اجور الكهرباء ملعاجلة امل�ص��كلة 
ب�ص��كل نهائي".  وكان��ت اأعلن��ت اإدارة الغرفة يف )8 
– 9 – 2016( اأن ع���رصات املعام��ل املتخ�ص�ص��ة 
يف �ص��ناعات اأغلبها اإن�صائية وبال�ص��تيكية وغذائية 
علقت اأعمالها واأغلق��ت اأبوابها احتجاجًا على زيادة 
اج��ور الكهرب��اء ب�ص��كل م�ص��اعف مبوجب ت�ص��عرية 
جدي��دة.  يذك��ر اأن الب���رصة ت�ص��م العدي��د امل�ص��انع 
واملعام��ل احلكومية، اأهمها واأكربها م�ص��انع الورق 
وال�ص��لب،  واحلدي��د  واالأ�ص��مدة  والبرتوكيماوي��ات 
وكان القط��اع ال�ص��ناعي الع��ام ن�ص��طًا حت��ى مطلع 

الثمانين��ات، اإال اأن��ه تعر�ش اإىل انتكا�ص��ة بعد حرب 
اخللي��ج الثاني��ة يف ع��ام 1991 من جراء احل�ص��ار 
االقت�ص��ادي الذي ت�ص��بب بفر�ش قيود على ا�ص��ترياد 
امل��واد االأولي��ة ال�ص��ناعية، فيم��ا انتع���ش القط��اع 
ال�ص��ناعي اخلا�ش خالل الت�ص��عينات ب�صبب االتكال 
اال�ص��طراري على االإنتاج الوطن��ي، وظهرت يف تلك 
الف��رتة اآالف املعام��ل وور���ش العم��ل، لك��ن اأغلبه��ا 
توقف��ت ع��ن االإنت��اج بعد ع��ام 2003 و�ص��ط غياب 
االإ�ص��ناد احلكومي، وتنام��ي عمليات اال�ص��ترياد من 
دون �ص��يطرة نوعية م�ص��ددة، وعدم تفعي��ل القوانني 

الداعمة لل�صناعات الوطنية.

 اعلن وزير وزير التجارة وكالة �ص��لمان اجلميلي، ام�ش الثالثاء، جاهزيتها 
لتوف��ري املواد الغذائية لنازحي املو�ص��ل عرب خطة و�ص��عت لذلك ، مباركا 

انطالق معركة حترير املو�صل".
وق��ال اجلميلي، يف بي��ان، ورد )اجلورن��ال( ان "اخلطة احلكومية �ص��تكون 
مبحوري��ن ا�صا�ص��يني االول توفري املواد الغذائية وامل�ص��تلزمات اال�صا�ص��ية 
لل�ص��كان والت��ي تت�ص��من االدوي��ة ومي��اه ال�رصب وم��واد االغاث��ة االخرى 
والت��ي �ص��تتوىل اجله��ات احلكومية وكل ح�ص��ب اخت�صا�ص��ه توفريها ويف 
ه��ذا االطار فان كل �ص��يء ا�ص��بح جاه��زا".  وزاد "اما املح��ور الثاين وهو 
حم��ور مابع��د التحرير والذي يت�ص��من العمل على اعادة اال�ص��تقرار جلميع 
املناط��ق املح��ررة من خالل توفري اخلدمات اال�صا�ص��ية مث��ل مياه ال�رصب 
والكهرباء وتنظيف الطرق واالحياء ال�ص��كنية من خملفات داع�ش االرهابي 
متهيدا لعودة النازحني التي نعمل على ان تكون قبل حلول ف�صل ال�صتاء".

 اعل��ن امل�صت�ص��ار املايل لرئي���ش ال��وزراء مظهر حممد 
�صالح، اأم�ش الثالثاء اأن العراق �صيت�صلم القر�ش الثاين 
البال��غ 634 ملي��ون بعد اإر�ص��ال بع�ش التو�ص��يحات 
ل �ص��ندوق النقد ال��دويل، مبين��ا اأن املباحثات اأدت اىل 

تقلي�ش العجز يف املوازنة اىل الن�صف.
 وقال �ص��الح يف حديث �ص��حفي تابعت��ه )اجلورنال( 
اإن "العراق �صيت�ص��لم القر�ش الثاين البالغ 634 مليون 
دوالر م��ن اأ�ص��ل 5.3 ملي��ار دوالر بعد اإر�ص��ال بع�ش 
التو�ص��يحات والتفا�ص��يل الفني��ة اخلا�ص��ة بتح�ص��ني 

االإدارة املالي��ة بالعراق ل�ص��ندوق النق��د الدويل خالل 
ال���10 اأيام املقبلة"، مبين��ا اأن "املراجعة االأوىل لهذه 
املجل���ش  عل��ى  �ص��تعر�ش  والتفا�ص��يل  التو�ص��يحات 
التنفيذي لل�ص��ندوق، اأم��ا يف 7 ت�رصين الثاين اأو 7 من 
كان��ون االأول املقبل، وعند عر�ص��ها �ص��يتم اإطالق هذا 

القر�ش".
 واأ�ص��اف �ص��الح، اأن "الع��راق ناق���ش م��ع �ص��ندوق 
النق��د ال��دويل والبن��ك الدويل خ��الل اجتماع��ه االأخري 
م��ع �ص��ندوق النقد يف نيوي��ورك بع�ش االأم��ور الفنية 
املتعلقة بتح�صني االإدارة املالية بالعراق وعلى راأ�صها 
تعدي��ل االإدارة املالي��ة الت��ي اوجدت يف عه��د احلاكم 

امل��دين االأمريك��ي بول برامي��ر، وهو القان��ون رقم 95 
ل�ص��نة 2004 ال��ذي في��ه نواق���ش ويفتق��ر للحوكم��ة 
املالية"، م�ص��ريا اىل "وجود فقرتني اعرتا�صيتني على 
تعدي��ل ه��ذا القان��ون والتي �ص��يتم تعديله��ا باالتفاق 
و�ص��تعر�ش على جمل���ش النواب قريبا ه��ذه التعديالت 
وتذهب نحو الت�رصيع".  واأ�ص��ار �ص��الح اىل اأن "العراق 
ناق���ش اأي�ص��ا مع �ص��ندوق النق��د ال��دويل موازنة عام 
واالإي��رادات  النفق��ات  حي��ث  م��ن  وتركيبه��ا   2017
واأماكن �رصف االأنفاق اأي�ص��ا ج��رت بع�ش التعديالت 
واالتفاق الب�صيط عليه مبا يخف�ش العجز اىل الن�صف"، 
الفت��ا اىل اأن "امل�ص��ودة االأوىل كان العج��ز فيه��ا 34 

تريليون دينار فيما بلغ العجز بعد التعديل ن�ص��ف هذا 
املقدار، علم��ا اأن النفقات راعت بع�ش االأمور كاحلرب 
عل��ى داع�ش وهن��اك بع�ش االعتب��ارات االأخرى تتعلق 
مب�ص��تحقات املقاولني واملزارعني وغريها من االأمور 
املهم��ة".  وكان الع��راق ق��د تباحث يف بداي��ة ت�رصين 
االأول احلايل خالل م�صاركته يف االجتماعات ال�صنوية 
للبنك و�ص��ندوق النق��د الدوليني مع ال�ص��ندوق والبنك 
الدويل الدرا�ص��ة الت�صخي�صية لالقت�ص��اد العراقي التي 
اأعدها البنك الدويل والتحديات التي تواجه االقت�ص��اد 
العراقي يف املرحلة الراهنة و�صبل مواجهتها يف االأمد 

القريب والبعيد.

مستشار: العراق سيتسلم 
634 مليون دوالر 

العبادي يتعهد بارسال رواتب 
موظفي كردستان

آفاق تعاون جديد بين العراق وكوريا

إعفاء البضائع الحكومية من أجور الموانئ

عودة المعامل الصناعية للعمل بعد توقفها لشهرين

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.0133 1,5543213,912536 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - متابعة

البصرة - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - خاص

البصرة - خاص

بغداد - خاص


