
�أن  و�لغاز،  �لنفط  �صناعة  يف  متخ�ص�ص  خبري  ك�صف 
�جمايل كميات �لغاز �ملحروق للمدة -2011 2015، 
خ�صائر  جمموع  مقدر�ً  مكعب،  قدم  مليار   2220 بلغ 
دوالر،  مليار   15،5 بـ  ذلــك  جــر�ء  من  �ملالية  �لبالد 
�ملد�ر�ص  بناء  يف  ي�صتخدم  �ن  ميكن  كان  مبلغ  وهو 

و�مل�صت�صفيات و�لوحد�ت �ل�صكنية.
�لعر�ق،  لدخول  �صعيها  �لنفط  وز�رة  �أكــدت  حني  ويف 
بني  مهم  مركز  وتبوء  للغاز،  �لعاملية  �ل�صوق  �ىل  بقوة 
و�إيقاف  �لغاز  حقول  تطوير  خــالل  من  �مل�صدرين، 

عمليات حرقه. 
�لثانية ع�رشة من  �ل�صحنة  �لب�رشة،  �صّدرت �رشكة غاز 
�م ق�رش و�صحنة جديدة من  مادة �ملكثفات عرب ميناء 

�لغاز �ل�صائل، نهاية �الأ�صبوع �ملا�صي.
مو�صى،  ع�رشي  و�لــغــاز  �لنفط  �صناعة  خبري  ــال  وق
�مل�صاحب  �لغاز  كميات  "�جمايل  �إن  لـ)�جلورنال( 
يف  �ملــحــروق  �لنفط  الإنــتــاج 

�ل�صنو�ت �خلم�ص من 2011 ولغاية 2015، بلغ 2220 
مليار قدم مكعب". و�أ�صاف ع�رشي، �أن "�أكرث من 1،5 
جنوب  يف  يوميا  حتــرق  �لغاز  من  مكعب  قــدم  مليار 
�لغاز  من  �ملقد�ر  هذ�  حرق  و�إن    ،2016 يف  �لعر�ق 
و  طبيعي  بنزين  طن   1650 فقد�ن  يعني  �مل�صاحب 
7500 طن غاز �صائل و 1200 مليون قدم مكعب غاز 
جاف، وهذه �صورة للخ�صائر �القت�صادية يف �لعر�ق كل 

يوم".
للمدة  �ملــحــروق  �لــغــاز  كميات  "�جمايل  �أن  وتــابــع 
وعند  مكعب،  قدم  مليار   2220 �ىل   2015  2011-
7 دوالر  بـ  �لغاز خالل هذه �ملدة  �حت�صاب معدل �صعر 
جمموع  يكون  بريطانية  حر�رية  وحــدة  مليون  لكل 
�ملبلغ  وهــذ�  دوالر،  مليار   15،5 بــاالأمــو�ل  �خل�صائر 
كان ميكن �ن ي�صتخدم يف بناء �ملد�ر�ص و�مل�صت�صفيات 

و�لوحد�ت �ل�صكنية".
�ملالية   "�خل�صائر  �أن  و�لغاز،  �لنفط  �صناعة  خبري  وز�د 
كانت  �آنفًا،  �ملذكورة  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  يف  �ملذكورة 
تكفي لتوفري �لبنى �الأ�صا�صية للمجتمع  ببناء 75000 
دوالر،  مليار   7،5 بكلفة  �خلدمات  مع  �صكنية  وحــدة 
 5 بكلفة  �لتاأثيث  مع  مدر�صة   2500 وبناء 
ف�صاًل  دوالر،  مليار 

بكلفة  و�لتاأثيث  �الجهزة  مع  م�صت�صفى   60 بناء  عن 
�لغاز  "حجم  �أن  �إىل  و�أ�صار مو�صى،  3 مليار�ت دوالر". 
�مل�صاحب �ملحروق  يف �ل�صنو�ت �خلم�ص �مل�صار �إليها، 
�لعر�ق،  يف  �لطاقة  الأمــن  ركيزة  ي�صع  �أن  ميكن  كان 
باإنتاج 6000 ميكا و�ط كهرباء،و 600 �لف ��صطو�نة 

غاز،و 1650 طن بنزين يوميًا". 
و��صتدرك مو�صى باالإ�صارة �إىل "وجود تقدم على م�صار 
مع  �أويل  �تفاق  توقيع  بد�أ من   ،2015 �لغاز -2008 
يف  �لب�رشة  غاز  �رشكة  م�رشوع  لتاأ�صي�ص  �صل  �رشكة 
عام 2008، ثم ت�صمني ��صتثمار �لغاز مع تطويرحقول 
ثم   ،2009 �لثانية  �لــر�خــيــ�ــص  جــولــة  يف  �لنفط 
غاز  حقول   3 لتطوير  �لثالثة  �لر�خي�ص  جولة  تنفيذ 
لتاأ�صي�ص  �لنهائي  �التفاق  وتوقيع   ،2010 مكت�صفة 
ومت�صيوبي�صي  �صل  �رشكتي  مع  �لب�رشة  غــاز  �رشكة 
مت�صمنة  �لر�بعة  �لر�خي�ص  جولة  تنفيذ  قبل   ،2011
�نطلقت   2013 ويف   ،2012 للغاز  ��صتك�صافية  رقع 
�ال�صر�تيجية �لوطنية للطاقة مت�صمنة ��صتهد�ف �نهاء 
�صل  مع  �ويل  �تفاق  وتوقيع   ،2015 يف  �لغاز  حرق 
وثم   ،2014 يف  للبروكيمياويات  نرب��ص  مل�رشوع 

��صتثمار حمدود للغاز من حقل جمنون يف 2015".
جهاد،  عا�صم  �لنفط  ــوز�رة  ل �لر�صمي  �ملتحدث  وبني 
نهاية  �لب�رشة،  غاز  �لتي �صدرتها �رشكة  "�حلمولة  �إن 
�الأ�صبوع �ملا�صي، تقدر بـ)20633( 
مــــر مــكــعــب 

يف  �لفجرية  ميناء  �ىل  �ملتوجهة  �لباخرة  منت  على 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة".

�صحنة  بت�صدير  قامت  "�ل�رشكة  �ن  جهاد،  و�أ�ــصــاف 
2743( طن   ( �ل�صائل بلغت كمياتها  �لغاز  جديدة من 

متوجهة �ىل ميناء قا�صم يف باك�صتان".
حيث  مــن  ع�رشة  �لثانية  �ملرتبة  يف  �لــعــر�ق  ويقع 
�الحتياطي  ويبلغ  �لعامل  يف  �لطبيعي  �لغاز  �حتياطي 
وجــود  مــع  مكعب  ــدم  ق تــرلــيــون   127 نحو  �ملثبت 
قدم  ترليون   275 �ىل  ي�صل  وحمتمل  ممكن  �حتياطي 

مكعب.
حقل  نعمة،  ح�صن  فيا�ص  للوز�رة  �القدم  �لوكيل  وز�ر 
كويت  �رشكة  بتاأهيله  ــازت  ف ــذي  �ل �لــغــازي  �ل�صيبة 

�إنريجي �صمن جولة �لر�خي�ص �لثانية.
"�لعر�ق مقبل على طفرة  �إن  �لزيارة،  �أثناء  وقال نعمة 
نوعية يف �صناعة �لغاز وي�صعى للدخول يف �صوق ت�صدير 
�لغاز بقوة من خالل �لعديد من �مل�صاريع �ال�صتثمارية 
للغاز  �المثل  و�ال�صتثمار  �لغاز  حقول  تطوير  ومنها 
حرقه".  عمليات  و�يقاف  �لنفطي  لالنتاج  �مل�صاحب 
وعلى �لرغم من جناح �لعر�ق يف تنفيذ برنامج تطوير 
نفطي، يف �ل�صنو�ت �خلم�ص �ملا�صية، فاإن �لبلد مل يحقق 
�ي جناح ملمو�ص يف ��صتثمار �لغاز �ملنتج مع �لنفط يف 
وهدر  كبري  ب�صكل  �لغاز  حرق  ت�صاعد  حيث  �ملدة  هذه 
�كرث من �لفي مليار قدم مكعب من �لغاز �لطبيعي تقدر 
تعاين  بــالد  يف  دوالر،  مليار   15 من  باكرث  قيمتها 
نق�صا يف �لكهرباء و��صتري�د م�صتقات �لنفط و�لغاز 

مبليار�ت �لدوالر�ت �صنويًا.

80 مليار دوالر خسائر العراق 
سنويا بسبب االستيراد الخارجي
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اقتصاديات العراق العراق خسر 15,5 مليار دوالر 

حرق الغاز أضاع أمواال  تبني 75 ألف مسكن و2500 مدرسة و60 مستشفى
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انجاز قاعدة بيانات للشركات 
المملوكة للدولة على االنترنت

ك�صــف م�صت�صار رئي�ص �لــوزر�ء لل�صوؤون �ملالية مظهــر حممد �صالح، �أن 
خ�صخ�صة قطاع �لكهرباء توفر 7 ترليونات دينار خلزينة �لدولة.

وقــال �صالــح يف ت�رشيح �صحفــي، �إن "فر�ص تعرفــة كهربائية كانت 
�صمــن �ــرشوط قر�ص �صنــدوق �لبنــك �لــدويل، و�إنهــا مت ت�صمينها يف 
مو�زنــة �لعام �ملقبــل". و�أ�صاف، �أن "تعريفة �لكهربــاء هي كاالآتي، �أن 
�لدولــة ت�ــرشف �صنويا 13 ترليــون دينار و�أن �لعائــدة �أقل من ترليون 
ون�صــف �أي 1.3 ترليون"، مبينا �إنها "تت�صمن �صياعات كثرية، وحجم 
هــذه �ل�صياعــات تقدر بـــ%40 من �لكهربــاء، ق�صم منهــا ب�صبب تردي 

�ل�صبكات و�لق�صم �الآخر �العتد�ء على �ل�صبكات".

�كــدت �للجنــة �ملاليــة �لربملانية،�ل�صبت،�نهــا تعمــل علــى دعــم 
�لقطاع �خلا�ص و�ال�صتثمار يف مو�زنة �لعام �ملقبل 2017.

وقــال ع�صــو �للجنــة م�صعود ر�صتــم �ن "�لنقا�صات حــول م�رشوع 
قانــون �ملو�زنــة �الحتادية للعام �ملقبــل 2017 م�صتمرة جارية 

ب�صكل جيد".
و��صاف ر�صتم،�ن "جلنته تعمل على دعم �لقطاع �خلا�ص وت�صجيع 

�ال�صتثمار يف مو�زنة �لعام �ملقبل".
و�و�صــح،�ن "�ال�صتقطاع 4.8 �صيكون من �لر�تب �لكلي للموظفني 
و�ملتقاعدين وتعديله يجب �ن يكون من قبل جمل�ص �لوزر�ء ولي�ص 

من �لربملان لكونه يحتوي على جنبة مالية".

دعــا رئي�ص ر�بطة �مل�صارف �خلا�صة �لعر�قيــة وديع �حلنظل، �ىل خلق 
توعيــة م�رشفيــة يف �لعــر�ق وحتقيق �ل�صمــول �ملايل �فقيــا من خالل 

�ي�صال �خلدمات و�ملنتجات �مل�رشفية �ىل جميع �ملدن و�لبلد�ت.
و�صــدد �حلنظــل خــالل ملتقى �لقطاع �مل�ــرشيف �لعر�قي �لــذي عقد يف 
بريوت على �همية �لعالقة �الإيجابية بني �لر�بطة وبني �حتاد �مل�صارف 
�لعربيــة، د�عيــا �ىل "�ــرشورة ��صتثمــار مذكــرة �لتفاهــم �ملربمــة بني 
�جلانبــني يف م�صاألة �المتثال �مل�رشيف ونقل جتــارب �لبنوك �لناجحة 

�ىل �لعر�ق وال�صيما �للبنانية".
كمــا دعــا �حلنظل يف بيــان لر�بطة �مل�صــارف �ىل "تو�صيــع �اليد�عات 
�حلكوميــة يف �مل�صــارف �خلا�صــة �لعر�قيــة منوها ب�صــكل خا�ص �ىل 
توطــني رو�تب �ملوظفني يف هذه �مل�صــارف" مبينا �ن "�ير�د�ت �لدولة 

ماز�لت ح�رش� على �مل�صارف �حلكومية".

�أعلنت وز�رة �ل�صناعة و�ملعادن، �جناز قاعدة �لبيانات �ملالية و�لقوى 
�لعاملة لل�رشكات �ململوكة للدولة و�لتابعة لعدد من �لوز�ر�ت لل�صنو�ت 
مــن )2010 �ىل 2015(، تنفيذ� للفقــرة )1( من �المر �لديو�ين )446( 
يف 20/10/2015 و�لــذي ن�ــص علــى ت�صكيــل جلنــة العــادة هيكلة 
�ل�ــرشكات �لعامة �ململوكــة للدولة برئا�صــة وزير �ل�صناعــة و�ملعادن 
وع�صويــة ممثلــني عن مكتــب رئي�ص �لــوزر�ء و�المانــة �لعامة ملجل�ص 
�لــوزر�ء ووز�ر�ت �ل�صناعــة و�ملعــادن و�العمار و�ال�صــكان و�لبلديات 
و�لنفــط و�لكهربــاء و�لتجــارة و�ملاليــة و�لزر�عــة و�ملــو�رد �ملائيــة 
و�لنقــل و�لقطــاع �خلا�ص. وتهدف �خلطوة  �ملذكــورة، �ىل تطبيق خطة 
�ال�صالحــات �القت�صاديــة �لكبرية �لتــي �لتزمت بهــا �حلكومة �حلالية 
بهــدف جعــل �ل�ــرشكات �لعامــة وحــد�ت تنظيميــة تعمل وفــق مبادئ 
�قت�صــاد �ل�صــوق وتتمتــع منتجاتهــا بتناف�صيــة عالية ومبــا ي�صهم يف 

حتويلها من خا�رشة �ىل وحد�ت ر�بحة.

تعتــزم �للجنة �ملالية �لنيابية عقد �جتماع مع رئي�ص 
�لــوزر�ء حيــدر �لعبــادي، ملناق�صــة م�ــرشوع قانــون 

�ملو�زنة �لعامة.
وقال مقرر �للجنة �حمد �حلاج حمة ر�صيد، �إن "�للجنة 
�صتجتمع منت�صف �ال�صبوع �حلايل، مع رئي�ص �لوزر�ء 
حيدر �لعبــادي وممثلي �جلهــات �حلكومية، ملناق�صة 
�مكانيــة �لغاء �لن�ــص �ملتعلق با�صتقطاعــات رو�تب 

�ملوظفني من م�رشوع قانون �ملو�زنة �لعامة".
من جهته قال ع�صو �للجنة �ملالية  يف جمل�ص �لنو�ب 
�رشحان �حمد، �إن "جمل�ص �لنو�ب مل يتمكن من عر�ص 
قانــون �ملو�زنة خــالل جل�صة �أم�ص �ل�صبــت"، مرجحًا 

�أن �إقــر�ر �لقانــون �صيكون يف �أحد يومــي �الأربعاء �و 
�خلمي�ص من �الأ�صبوع �جلاري".

بــدوره �أكد نائب رئي�ص �للجنــة �ملالية فالح �ل�صاري، 
�أن "م�رشوع قانــون �ملو�زنة �لعامة 2017 ب�صيغته 
�حلاليــة، يت�صمن بع�ــص �لنو�ق�ــص و�لن�صو�ص �لتي 

حتتاج �ىل تعديل ت�رشيعي.
حجــم  يف  نق�صــًا  "هنــاك  �أن  �إىل  �ل�صــاري،  و�أ�صــار 
�لتخ�صي�صــات �ملاليــة لنفقــات بع�ــص �لــوز�ر�ت مل 
ي�صمهــا، وكذلــك �صبابيــة �آليــة �ال�صتقطــاع �ملتعلقة 
برو�تــب �ملوظفني ،و�لن�صو�ــص �ملتعلقة باال�صتثمار 
يف �لوز�ر�ت و�ملحافظات، و�ملادة 45 �ملتعلقة ببيع 

و�إيجار �الر��صي �لبور �لتابعة لوز�رة �ملالية".
وتابــع �أن "هذه �لن�صو�ص ما تز�ل بحاجة �ىل �ن يتم 

تبنيهــا ب�صكل و��صح و�رشيح لتكــون قابلة للتطبيق، 
الن بع�ص �لن�صو�ص ورد ذكرها يف �ملو�زنة �ل�صابقة 
نف�صهــا، وحتــى حجــم �اليــر�د�ت �ملتح�صلــة ال يكاد 
يذكر". وبني �ل�صــاري �أن "�صالحية جمل�ص �لنو�ب، ال 

ت�صمح با�صافة �ي تخ�صي�ص عد� �ملناقلة".
وب�صــاأن رو�تب �ملوظفــني و�ملتقاعديــن يف �ملو�زنة 
�لعامـــة ، �و�صــح �ن "حجــم رو�تــب �ملوظفــني يبلغ 
40 تريليــون دينار، و12 تريليون دينار هي رو�تب 
للمتقاعديــن، وهنــاك 25 تريليــون دينــار مو�زنــة 
��صتثماريــة، ف�صــال عــن م�صتحقــات �صبكــة �حلمايــة 
�الجتماعية ونفقات �خــرى، ماي�صكل نحو %60 من 

جممل �ملو�زنة".
مو�صعــة  �لنيابيــة،  نــدوة  �ملاليــة  �للجنــة  ورعــت 

�ملاليــة  �لت�رشيعــات  منتــدى  �قامهــا  ومتخ�ص�صــة 
و�ملعهــد �لعر�قــي لال�صــالح  �القت�صــادي وجمل�ــص 
�القت�صــاد �لعر�قــي، بح�صــور عدد كبري مــن �خلرب�ء 

و�الأكادمييني  ورجال �العمال و�القت�صاد.
وقــال رئي�ص �للجنة �ملاليــة �لربملانية �لنائب حممد 
�حللبو�صــي، �ن  "�للجنــة متجهة �ىل �إ�ــرش�ك �ملجتمع 
�ملــدين، ال�صيمــا �خلــرب�ء، يف مناق�صــة  �لت�رشيعــات 
�ملاليــة وعلى ر�أ�صها قانون �ملو�زنة �الحتادية للعام 
٢٠١٧".  و��صاف �حللبو�صي، "�ن هذه �ملبادرة جاءت 
لالفادة من �خلرب�ت �لعر�قية �لكبرية  من خالل �د�مة 
�حلــو�ر و�لتو��صل ، و�ن خمرجات هذه �لندوة �صتكون 
ورقــة �صورية  �صانــدة للجنة ويتم �عتمــاد وتعديل ما 
ميكن تعديله من �ملو�زنة بناًء على ن�صيحة  �خلرب�ء". 

�أعلن �لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة نب�ص �الأردن لل�صياحة 
و�ل�صفــر نوفــل �خل�صاونــة، ت�صكيــل �ئتــالف ��صتثماري 
ي�صــم عــدد�ً من كبــار �مل�صتثمريــن يف �ملنطقــة بهدف 
�إقامة م�صاريع �صياحية و�صناعية وزر�عية وجتارية يف 

�إقليم كرد�صتان �لعر�ق. 
وقــال �خل�صاونــة، �إن "مباحثــات قائمــة مــع �جلهات 
�ملعنيــة يف �الإقليم بخ�صو�ص �إقامــة م�صاريع �صياحية 

كرد�صتــان  �إقليــم  يف  وجتاريــة  وزر�عيــة  و�صناعيــة 
�لعــر�ق"، موؤكد� �أن "�الأمن و�الأمان و�لفكر �ال�صر�تيجي 
للقيادة �ل�صيا�صية و�لركيبة �ملجتمعية الإقليم كرد�صتان 

هي من �أهم عنا�رش �جلذب �ال�صتثماري". 
نيجرفــان  كرد�صتــان  �إقليــم  حكومــة  رئي�ــص  و�أعلــن 
�لبــارز�ين، يف وقــت �صابــق، �أن حكومتــه ت�صعــى جلعل 
قطاعات �ل�صياحــة و�لزر�عة و�ل�صناعــة "مورد� بديال" 
عــن قطاع �لنفط و�لغــاز، فيما �أ�صــار �إىل ��صتثمار "�صتة 
مليــار�ت دوالر" يف �لقطــاع �ل�صياحــي خــالل �لفــرة 

�ملا�صية.
و�أ�صــاف �خل�صاونــة، �أنــه "علــى �لرغــم مــن �لظــروف 
�ملحيطــة �إال �أن �الإقليــم و�أ�صحــاب �لقــر�ر فيــه ��صقطو� 
�لفكــرة �ملتد�ولــة بــاأن ر�أ�ــص �ملــال جبــان"، مبينا �أن 
"�ملجموعــة �نتهت من �لرتيبــات �الأولية الإقامة �كرب 
و�هم معر�ــص للمنتجات �ل�صينيــة يف �ملنطقة و�ل�صوق 

�لكردي".
وت�صــري �مل�صــادر �ملطلعة �إىل �أن حجم �يــر�د�ت �لقطاع 
�ل�صياحــي يف �إقليم كرد�صتان يف �لعام 2013 بلغ �أكرث 

مــن 6 ماليني دوالر، �إاّل �أن �لقطاع �ل�صياحي يف �الإقليم 
�صهــد تر�جعــا ملحوظا خالل �لعامــني �ملا�صيني ب�صبب 
�حلــرب �صد "د�ع�ص" و�الأزمة �ملالية �لتي يعانيها �إقليم 

كرد�صتان.
"�الإد�رة  �إن  بالقــول،  ت�رشيحــه  �خل�صاونــة  وختــم 
�لكرديــة هــي �مل�صاعد �الأول علــى �إقامة هــذ� �ملعر�ص 
�لــذي مــن �ملتوقع �أن ي�صم �أكرث من �ألــف �رشكة �صينية 
يف �صتــة جمــاالت و�ن يحتوي على ع�ــرش�ت �الآالف من 

�ملنتجات".

المالية النيابية تناقش 
رئيس الوزراء بمشروع الموازنة

ائتالف استثماري- إقليمي إلقامة مشاريع كبيرة في كردستان

خصخصة الكهرباء توفر 7 ترليونات 
دينار للدولة

نائب: نعمل على دعم القطاع 
الخاص واالستثمار في موازنة 2017

الحنظل يدعو الى استثمار اتفاقية 
اتحاد المصارف العربية

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.3133 1,5543213,912540 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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