
 بداأت وزارة الكهرباء العمل با�ستثمار الطاقة ال�سم�سية 
عام  منذ  الكهربائية  الطاقة  احلا�سل يف  النق�ص  ل�سد 
املواطنني  ت�سيجع  اإىل  باال�سافة  االآن  وحتى   2003

على تر�سيد اال�ستهالك ودفع اجلباية.
 وقال املتحدث الر�سمي با�سم وزارة الكهرباء، م�سعب 
كبداية  موقعا   12 ح��ددت  "الوزارة  اإن  امل��در���ص، 
�سينعك�ص  ال��ذي  االأم��ر  ال�س�سمية  الطاقة  ال�ستثمار 
ما  �ست�سيف  الأنها  املوطنية  املنظومة  على  ايجابا 
اإىل  2020"، م�سريا  500 ميكاواط حتى عام  يقارب 
ان "اأول مكان �ستن�سب فيه منظومة الطاقة ال�سم�سية 
وعرب �رشكة ا�ستثمارية عاملية هو يف حمافظة املثنى 

وبطاقة 50 ميكاواط وم�ساحتها تقدر ب�400 دومن".
يف  للدخول  اال�ستثمارية  "ال�رشكات  املدر�ص  ودعا   
الكهرباء  اأن تقوم ب�رشاء  الطاقة املتجددة على  جمال 
م�سيفا  �سنة"،   20 اأمدها  عقود  مبوجب  تولدها  التي 
الطاقة املتجددة يتوزع  الوزارة يف جمال  “توجه  اأن 
على ثالثة حماور، هي املنزيل واحلكومي 
 ، ” ي ر �ستثما ال ا و

الزوراء العامة  "الوزارة تن�سق مع �رشكة  اأن  اإىل  الفتًا 
اإليها  اأحيلت  التي  واملعادن  ال�سناعة  لوزارة  التابعة 
التي  ال�سم�سية  اخلاليا  من  حكومية  منظومة  اأول 
االإنارة  اأعمدة  خاليا  من  الكهرباء  وزارة  بها  زودتها 

امل�ستخدمة �سابقًا".
ال��وزارة  مقر  يف  �سيتم  املنظومة  هذه  "ن�سب  واأك��د   
ميكاواط  نحو  لتوليد  بغداد،  غربي  املن�سور،  حي  يف 
واحد لتغطية اأكرث من ٦٠٪ من ا�ستهالك الوزارة خالل 
للمنظومة  اإنتاجها  ي�ساف  اأن  على  الر�سمي،  ال��دوام 
على  التوجه  ه��ذا  تعميم  ب��اأم��ل  ذل��ك،  بعد  الوطنية 

الوزارات والدوائر احلكومية االأخرى".
وتابع  اأن "�رشكة الزوراء با�رشت بخطة خا�سة لبناء 
ت�رشف  اأمبري   ١٥ طاقتها  منزلية  �سم�سية  منظومات 
"املنظومة  تلك  اأن  م�ستطرداً  الكهرباء"،  وزارة  عليها 
املنظومة مبقايي�ص  التي تن�سب فيها  املنازل  �ستزود 
ذكية تعك�ص فائ�ص االإنتاج اإىل ال�سبكة الوطنية، مقابل 

منح طاقة كهربائية جمانية م�ساعفة للمواطنني".
 وكان وزير الكهرباء قا�سم الفهداوي، اأعلن طرح 12 
العراق  وغ��رب  وجنوب  و�سط  حمافظات  يف  موقعًا 
لال�ستثمار االأجنبي واملحلي للطاقة ال�سم�سية، باإنتاج 

األف ميكاواط يف املرحلة االأوىل.
"وزارة  اإن  الفهداوي،   وقال 

امام  ا�ستثمارية  كفر�ص  موقعًا   12 حددت  الكهرباء 
بغداد،  حمافظات  يف  ال�سم�سية،  للطاقة  امل�ستثمرين 
و�سالح  واالأن��ب��ار،  واملثنى،  والديوانية،  ق��ار،  وذي 
الدين".  واأ�ساف اأن "الفر�ص اال�ستثمارية ُطرحت اأمام 
مرحلته  امل�رشوع يف  ونهدف من خالل  امل�ستثمرين، 
االأوىل اإىل اإنتاج األف ميكاواط من الطاقة الكهربائية، 

ثم نعمل على تو�سيع امل�رشوع".
قبل  من  اال�ستثمار  عرب  �سيكون  "امل�رشوع  ان  وتابع 
لال�ستثمار  �رشوط  ُو�سعت  وقد  وم�ستثمرين،  �رشكات 
واط  الكيلو  كلفة  تكون  اأن  اأبرزها  امل�رشوع،  هذا  يف 
الواحد املنتج من الطاقة الكهربائية بقيمة 3.5 �سنت، 
بطاقة 50 ميجاوات، ومبدة اإجناز 8 �سهور من تاريخ 

توقيع العقد".
الكهرباء  جمال  يف  املخت�ص  ا�ساد  اآخ��ر،  جانب  من   
حممد �سعيد ل�)اجلورنال(، ب�"ا�ستثمار الطاقة ال�سم�سية 
يف العراق خطوة مهمة جداً وكان من املفرت�ص البدء 
بها منذ فرتة طويلة الأنها �ستنعك�ص اإيجابا على البلد"، 
م�سريا اإىل اأن "البلد يتمتع مبناخ جيد ومنا�سب لن�سب 

منظومات الطاقة ال�سم�سية".
 ولفت اإىل اأن "دوال عديدة تعتمد الطاقة ال�سم�سية مثل 
احلكومة  وعلى  وغريها  وال�سويد  والربتغال  اي�سلندا 
ال�رشكات  ا�ستدعاء  ع��رب  بجدية  ت��ب��داأ  اأن  العراقية 

االجنبية التي لها خربة يف هذا املجال".
 وكانت �رشكة املن�سور العامة التابعة 
ل���������������وزارة 

من  اجلديد  اإنتاجها  عن  ك�سفت  واملعادن  ال�سناعة 
عام  مدير  وقال  ال�سم�سية.   الطاقة  منظومات  األ��واح 
من  متكنت  ال�رشكة  "كوادر  اإن  مزعل،  فليح  ال�رشكة 
بطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  ومنظومات  األ���واح  اإن��ت��اج 
�سائل  واإنتاج  واط،  كيلو  ب�)3(اأالف  تقدر  اإنتاجية 
االأوك�سجني O2 بطاقة اإنتاجية تقدر مبليون و)620(
األف لرت، واإنتاج غاز االأوك�سجني O2 بطاقة اإنتاجية 
 H2 تقدر ب�)980(األف م3 ، واإنتاج غاز الهيدروجني

بطاقة اإنتاجية )180(األف م3 ". 
 N2 النيرتوجني  اإنتاج غاز و�سائل  "مت   وذكر مزهر 
واإنتاج  لرت  و)80(األف  مبليون  تقدر  اإنتاجية  بطاقة 
اإنتاجية  املاء ال�سحي واملعبىء عالمة الزالل بطاقة 
لل�سندوق  عبوة   )24( ذات  �سندوق  ب�)500(  تقدر 
الواحد واإنتاج ماء مقطر االأيوين بطاقة اإنتاجية قدرها 
املن�سور  �رشكة  عام  مدير  ونوه   ." �سندوق   )200(
العامة التابعة للوزارة اإىل اأن "ال�رشكة اأبدت ا�ستعدادها 
وذل��ك  املختلفة  ال��دول��ة  دوائ���ر  جميع  م��ع  للتعاقد 
لتجهيزها مبنتجاتها وح�سب الطلب وخا�سة تن�سيب 
املواد  وجتهيز  ال�سم�سية  الطاقة  ومنظومات  حمطات 
االإنتاجية  اخلطوط  وت�سغيل  التام  واالإنتاج  االأولية 
اال�ستخدامات  ذات  ال�سم�سية  الطاقة  خلطوط  اجلديدة 
املختلفة وت�سميم وتن�سيب خزانات و�سبكات توزيع 
ال�سناعية  والغازات  الطبي  االأوك�سجني  و�سائل  غاز 
مياه  وحتلية  ت�سفية  حمطات  وتن�سيب  والطبية 
احلماية  حمطات  وتن�سيب  وت�سميم  ال�سحية  ال�رشب 
الكاثودية الأنابيب النفط با�ستخدام املنظومات 

ال�سم�سية".
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قوانين اقتصادية لتأمين دخل 
مالي للبالد

 اعلنت وزارة النفط ارتفاع حجم ال�سقف االنتاجي للذهب اال�سود عتبة 4.7 
مليون برميل يوميا.

 الوكي��ل االق��دم لل��وزارة فيا���ص ح�س��ن نعمة يف حدي��ث �سحف��ي تابعته 
)اجلورن��ال( ق��ال ان "ال�سقف االنتاج��ي العراقي للنفط اخل��ام جتاوز عتبة 
4.7 مليون برميل يوميا مبا فيها انتاج اقليم كرد�ستان الذي يبلغ حاليا 
5774 الف برميل يوميا، وبالتايل يجب مراعاة ذلك من قبل منظمة اوبك 

عند جتميد االنتاج".
 وا�س��اف نعمة ان "انتاج العراق من النفط اخلام عرب املوانى اجلنوبية من 
احلق��ول النفطية يف الو�سط واجلنوب تبل��غ حاليا اربعة ماليني و228 الف 

برميل، يف حني يبلغ انتاج النفط من االقليم 5774 الف برميل يوميا".
 وت�سع��ى وزارة النف��ط اىل الو�س��ول اىل ح�سته الكامل��ة يف املنظمة والتي 

فقدها بعد احل�سار االقت�سادي الذي فر�ص عليه ابان الت�سعينيات.

 ك�س��ف حمافظ بغ��داد علي التميمي عن ع��دد احلمالت البلدي��ة التي نفذها 
اجله��د االآيل امل�ستحدث خ��الل الثالث �سنوات املا�سي��ة الذي ي�سل اىل 12 
ال��ف حملة بلدية.  وقال التميمي وخالل زيارته التفقدية اىل �سعبة االليات 
الثقيل��ة ولقائ��ه بالعامل��ني ان "حمافظ��ة بغ��داد ورغ��م انع��دام املوازنات 

والتخ�سي�سات املالية م�ستمرة بحمالتها البلدية خلدمة مواطنيها".
 واو�س��ح  ان ع��دد احلمالت البلدية التي نفذه��ا اجلهد االآيل جتاوز 12 الف 
حمل��ة خالل ثالث �سن��وات، مبينا انه  مل يك��ون يف قامو�ص حمافظة بغداد 
اي جه��د ايل به��ذا احلج��م الن املحافظ��ة لي�س��ت موؤ�س�سة خدمي��ة وال متلك 
التخ�سي�س��ات املالي��ة الأجل ذلك.  واأ�ساف التميم��ي "ا�ستحدثنا هذا اجلهد 
االآيل م��ع قل��ة االأم��وال وانع��دام املوازن��ات والتخ�سي�سات املالي��ة  الأجل 
م�ساع��دة اأه��ايل بغداد قدر االإم��كان على الرغم ان حدود عم��ل امانة بغداد 

لي�ص من اخت�سا�ص عمل املحافظة".

 اكدت ع�سو يف جلنة املالية واال�ستثمار يف جمل�ص النواب العراقي، انه عدا 
االم��وال الت��ي تر�سلها بغداد اىل قوات الپي�سمرگة ف��ان من املقرر ان تر�سل 
م�ساع��دات ملعلم��ي اقليم كرد�ستان حل��ني دخول املوازن��ة العراقية العامة 
اجلدي��دة حيز التنفيذ.  وقالت ع�س��و اللجنة املالية النائبة جنيبة جنيب يف 
ت�رشي��ح �سحف��ي "ان��ه باال�ساف��ة اىل املبالغ الت��ي من املق��رر ان تر�سها 
احلكوم��ة االحتادي��ة لق��وات الپي�سمرگة، فان بغ��داد �سرت�س��ل مبالغ اخرى 
مل�ساع��دة املعلمني يف االقليم حلني دخول املوازن��ة العراقية العامة للعام 
املقبل حيز التنفيذ".  وا�ستدركت جنيب انها لي�ست لديها معلومات عن متى 

وكيف �سرت�سل تلك االموال التي �ستوزع كرواتب على املعلمني.

 ارتف��ع حج��م اال�ست��رياد اخلارجي للع��راق خالل عام 
41.6 مليار دوالر. اإىل   2015

 وذك��ر تقري��ر اعده اجله��از املركزي لالإح�س��اء التابع 
ل��وزارة التخطيط، اطلعت عليه )اجلورنال( اإن "اإجمايل 
اال�ست��ريادات ل�سنة 2015 للم��واد ال�سلعية واملنتجات 
النفطي��ة بلغت 41.6 مليار دوالر، اأي ما يعادل 48.6 

تريلي��ون دينار م�سجال ن�سب��ة ارتفاع مقداره 12.4% 
عن �سنة 2014 حيث بل��غ اال�ستريادات فيها 37.1% 
تريلي��ون دين��ار   43.3 يع��ادل  م��ا  اأي  ملي��ار دوالر 
ومبعدل منو مركب مقداره %11.7 عن �سنة 2013".

غ��ري  ال�سلعي��ة  "اال�ست��ريادات  اأن  التقري��ر،  واأ�س��اف   
النفطي��ة بلغت 39.4 ملي��ار دوالر اأي ما يعادل 45.9 
 21.1% مق��داره  ارتفاع��ا  م�سج��ال  دين��ار  تريلي��ون 
ع��ن �سنة 2014 حيث بل��غ 32.5 ملي��ار دوالر اأي ما 

يع��ادل 37.9 تريلي��ون دينار ب�سعر ال���رشف اجلاري 
للت�رشيح��ة اجلمركي��ة ومبع��دل من��و مرك��ب مق��داره 

."2013 %17.6 عن �سنة 
 واأ�س��ار اىل اأن "اإجم��ايل اال�ست��ريادات ل�سن��ة 2015 
للمنتج��ات النفطي��ة بلغ��ت 2.3 ملي��ار دوالر اأي م��ا 
يعادل 2.7 تريليون دينار بن�سبة انخفا�ص مقداره بلغ 
4.6 مليار دوالر  2014 حيث بلغ  %49.9 عن �سنة 
اأي م��ا يعادل 5.3 تريليون دينار حيث انخف�ص معدل 

النمو املركب بن�سبة %31.8 عن �سنة 2013".
 وب��ني اأن "اإجم��ايل اال�ستريادات ال�سلعي��ة غري النفطية 
ح�س��ب املنافذ احلدودي��ة البحري��ة 35.1 مليار دوالر 
اأي كما يعادل 41 تريليون دينار م�سجال ن�سبة ارتفاع 
مقداره��ا %185 ع��ن �سن��ة 2014 حيث بل��غ 12.3 
ملي��ار دوالر اأي ما يع��ادل 24.8 تريليون دينار �سكل 
ن�سب��ة %89.3 من اإجمايل اال�ست��ريادات ال�سلعية غري 

النفطية ل�سنة 2015".

 اك��د رئي�ص جلن��ة االقت�ساد واال�ستثم��ار احمد الكناين، �سع��ي جلنته للدفع 
باجت��اه اقرار قوانني جديدة توؤمن دخال جدي��دا خلزينة الدولة وتعمل على 
تطوي��ر الواق��ع اال�ستثماري يف الب��الد.  وذكر الكن��اين يف ت�رشيح �سحفي 
تابعت��ه )اجلورن��ال( ان "اللجن��ة ناق�س��ت يف اآخ��ر اجتماع له��ا، م�سودات 
)م���رشوع قان��ون االإح�ساء  لغر���ص رفعه للقراءة الثاني��ة، م�رشوع قانون 
تنظيم الوكالة التجارية لغر�ص رفعه للقراءة االأوىل، م�رشوع قانون الهيئة 
العراقي��ة لالعتم��اد لغر�ص رفعه للق��راءة الثانية، م���رشوع قانون التعديل 
الث��اين لقان��ون احت��اد الغ��رف التجارية رق��م )43( ل�سن��ة 1989  لغر�ص 
رفع��ه للت�سويت".  وا�ساف ان "اللجنة وبه��دف االإ�رشاع بت�رشيع القوانني 
ذات الطاب��ع االقت�س��ادي واال�ستثم��اري خاطبت اجله��ات ذات العالقة يف 
احلكوم��ة لغر�ص اال���رشاع يف اكمال بن��ود القوان��ني االقت�سادية ورفعها 

ملجل�ص النواب بهدف االإقرار باأق�رش وقت ممكن".

 اأعل��ن وزي��ر ال�سناع��ة واملع��ادن وكالة حمم��د �سياع 
ال�س��وداين ع��ن املرحل��ة الثاني��ة م��ن خطت��ه لال�سالح 
االداري يف جمي��ع الدوائ��ر وال���رشكات التابعة للوزارة 
وذل��ك م��ن اأج��ل النهو���ص بواق��ع العم��ل يف ال��وزارة 
و�رشكاتها وبغية اف�ساح املجال اأمام العنا�رش الكفوءة 
واملهني��ة الت��ي مل ت�سن��ح له��ا الفر�س��ة �سابق��ا لتب��واأ 
مواق��ع امل�سوؤولي��ة.  وذكر بيان �سادر ع��ن الوزارة ورد 
)اجلورن��ال( ان “ال�س��وداين قرر انه��اء وتكليف وتدوير 
ونقل اربع��ة مدراء عامني يف دوائر و���رشكات الوزارة، 
مبين��ا بان املرحلة الثانية من خط��ة اال�سالح االإداري 

�سملت انهاء وتكليف وتدوي��ر ونقل اربعة مدراء عامني 
وهم كل من مدير عام الهيئة العامة للم�سح اجليولوجي 
ودائ��رة  االإن�سائي��ة  لل�سناع��ات  العام��ة  وال�رشك��ة 
اال�ستثم��ارات يف مقر الوزارة باال�ساف��ة اىل مدير عام 

الهيئة العامة للبحث والتطوير ال�سناعي”.
 ونقل البيان عن ال�سوداين قوله ان “اخلطة �سملت اي�سا 
اإنهاء تكلي��ف معاوين املدراء العام��ني لدوائر اخرى “، 
الفت��ا اىل ان الرت�سيح خ�س��ع  ملعايري النزاهة والكفاءة 
واخلربة واملهنية وان الرت�سيح للمكلفني اجلدد جاء من 
موظف��ي ال���رشكات والدوائ��ر ذاتها ممن ق�س��وا �سنوات 
طويل��ة يف العمل الوظيفي ماينعك���ص ايجابا يف اتخاذ 
القرارات ال�سائبة وت�سخي�ص مواطن القوة وال�سعف يف 

تل��ك الدائ��رة وال�رشكة”.  وا�س��ار اىل ان “تكليف املدراء 
اجلدد �سيكون ملدة ثالثة ا�سهر الدارة ال�رشكات والدوائر 
املذك��ورة وذل��ك بع��د املداول��ة والتدقي��ق يف �سريه��م 
الذاتي��ة ومقابلته��م للوق��وف عل��ى درج��ة ا�ستعداده��م 
لتحم��ل امل�سوؤولي��ة ومايحمل��وه م��ن روؤي��ة للنهو���ص 
بالعم��ل ومعاجلة امل�ساكل واملعوق��ات ال�سيما يف هذه 
الظ��روف احلرجة التي مير بها البل��د”، منوها بان قرار 
انهاء وتكليف وتدوير ونقل املدراء العامني لي�ص ب�سبب 
الف�ساد، واإمنا ب�سبب �سعف  يف االأداء الوظيفي واملهني” 
.  واأوعز ال�س��وداين اىل جميع ال�رشكات والدوائر باإعادة 
تقييم مدراء االأق�س��ام وامل�سانع واملعامل وتقييم عمل 
جمال�ص اإدارة ال�رشكات. وكان وزير ال�سناعة واملعادن 

وكالة حممد �سياع ال�سوداين قرر يف الع�رشين من ال�سهر 
املا�س��ي انهاء تكليف وتدوي��ر خم�سة مدراء عامني يف 
دوائر و�رشكات الوزارة، وذلك بعد مراجعة وتقييم عمل 
بع���ص مدراء ال�رشكات والدوائ��ر املكلفني بالوكالة مع 
ال��وكالء واملفت�ص الع��ام، وهم كل من مدي��ر عام دائرة 
ال�س��وؤون االداري��ة وامل��وارد الب�رشية يف مرك��ز الوزارة 
ومدي��ر ع��ام ال�رشك��ة العام��ة ل�سناعة اال�سم��دة ومدير 
عام �رشكة اال�سناد الهند�سي ومدير عام ال�رشكة العامة 
ل�سناع��ة االدوي��ة وامل�ستلزم��ات الطبي��ة يف �سام��راء 
وتدوي��ر امل��دراء العام��ني يف ال�رشك��ة العام��ة لل�سن��ا 
ع��ات الهيدروليكية وال�رشكة العامة ملعدات االت�ساالت 

والقدرة.

بدء المرحلة الثانية 
لخطة اإلصالح اإلداري

انتاج العراق النفطي  
بلغ 4.7 مليون برميل يوميا

12 ألف حملة بلدية خالل 3 سنوات

إرسال دفعة مالية جديدة لكردستان

ارتفاع استيراد العراق إلى 41 مليار دوالر

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.0133 1,5543213,912535 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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