
وا�صاف��وا يف احادي��ث خ�ص��وا به��ا اجلورن��ال 
ان القط��اع النفط��ي يحت��اج اىل اع��ادة تاهي��ل 
يف ج��والت الرتاخي���ص وو�صع خط��ط مدرو�صة 
الع��ادة ا�صتثمار احلقول النفطية وباالخ�ص يف 
حمافظة الب�رصة وال�صيما احلقول غري املكت�صفة 
واع��ادة تاهي��ل البن��ى التحتية مل�صاري��ع الغاز 
امل�صاحب وفق التكنولوجيا املتطورة ل�رصكات 

اال�صتثمار النفطية . 
رزاق  النيابي��ة  والطاق��ة  النف��ط  جلن��ة  ع�ص��و 
حميب�ص ق��ال يف ت�رصيح خ�ص ب��ه ) اجلورنال 
اع��داد م���رصوع  النف��ط  يف ط��ور  اإن وزارة   :  )
ل�رصك��ة الغ��از الوطني��ة و�رصكة النف��ط الوطنية 
يت�صم��ن قوانني تل��زم باالهتم��ام بال�صناعات 
البرتوكيماوية والطاقة وقطاعي النفط والغاز ,  
والب�رصة ه��ي املحافظة االوىل يف انتاج النفط 
وهن��اك تطلع��ات لتطوير قطاعي الغ��از والنفط 
,  م�ص��ريا اىل ان ال��وزارة ب��داأت اخلطوات االوىل 
لقط��اع الغ��از  وا�صتثم��اره وهن��اك حم��اوالت 
لعر���ص امل�رصوع لال�صتثم��ار من قبل ال�رصكات 
االجنبي��ة يف جمال  قط��اع الطاقة �ص��واء اأكان 
والغ��از  النف��ط  قط��اع  اأم  الكهربائ��ي  القط��اع 

وقطاع البرتوكيماويات .
وا�ص��اف : ان ال���رصكات االجنبي��ة  امل�صتثم��رة 
يف القط��اع النفط��ي عازف��ة ع��ن اال�صتثمار يف 
العراق  حلجج عديدة  منها حجة الو�صع االمني 
العراق��ي وع��دم   اال�صتثم��ار  و�صعوب��ة قان��ون 
وج��ود القط��اع امل�رصيف ال��ذي ي�صم��ن اموال 
امل�صتثمري��ن االجان��ب , يف مقاب��ل ان احلكومة 
هي��اأت البيئ��ة اال�صتثماري��ة من خ��الل ا�صتقرار 
واملحافظ��ات  الب���رصة  يف  االمن��ي  الو�ص��ع 

اجلنوبية . 
ومت اج��راء تعدي��الت عل��ى قان��ون اال�صتثم��ار 
م��ن خ��الل عم��ل جلن��ة النف��ط والطاق��ة ت�صب 
يف م�صلح��ة امل�صتثم��ر  باال�صاف��ة اىل تق��دمي 

الت�صهيالت امل�رصفية
وتاب��ع ع�ص��و جلن��ة النف��ط والطاق��ة : ان هناك 
اىل  احالتهم��ا   مت��ت  جغرافيت��ني  رقعت��ني 
اال�صتثم��ار م��ن قب��ل �رصك��ة رو�صي��ة االوىل يف 
حمافظ��ة املثن��ى والثاني��ة يف ذي ق��ار وج��اٍر 
لل���رصكات  االوىل  واملراح��ل  فيه��ا,  العم��ل 

اال�صتك�صافي��ة اعطت دالئل عل��ى وجود كميات 
هائلة من النفط بني الرقعتني . 

 وا�ص��ار حميب���ص اىل ان��ه : مت ت�صم��ني موازن��ة 
ع��ام 2017  بن��دا يلزم احلكومة باع��ادة النظر 
بج��والت الرتاخي�ص وال���رصوع بالتفاو�ص مع 
ال���رصكات امل�صتثم��رة ,  داخ��ل الع��راق لتعديل 
بن��ود ه��ذه العق��ود ال ميك��ن اال بالرتا�صي  بني 
الق��وى ال�صيا�صية وم��ن ثم  يج��ب ان تفعل هذه 
امل��ادة القانونية التي و�صعها الربملان يف هذا 
القان��ون . من جهته قال اخلبري النفطي الدكتور 
عم��رو ه�ص��ام يف ت�رصيح خ�ص ب��ه  )اجلورنال 
الت��ي  االمكاني��ات  كل  متتل��ك  الب���رصة  اأن   :)
توؤهلها لتكون اح��د م�صادر الطاقة يف املنطقة 
والعامل الن نحو اك��ر من 50% من االحتياطي 
العراقي موجود يف الب�رصة  ,  اإ�صافة اىل وجود 
الغ��از امل�صاحب ,  واملوقع اجلغ��رايف للب�رصة 
اىل  و�صوله��ا  واإمكاني��ة  املوان��ئ  وامتالكه��ا 
االأ�صواق العاملية  , م�صريا اىل ان الب�رصة  تتمتع  
بطاق��ات ب�رصية جيدة , وهن��اك بنى حتتية يف 
الب���رصة منذ  اإكت�صاف النفط يف العراق  تتوجب 
ان تكون هن��اك �صناعة �صان��دة ل�صناعة النفط 

كتوفري الطاقة الكهربائية  .
 وا�ص��اف : ان الع��راق  ميل��ك  م��ن االحتياط��ي  
النفط��ي املوؤكد وغري املوؤك��د ويقدر االحتياطي  

النفط��ي غري املوؤك��د مبا يقرب م��ن املئة مليار 
اىل الث��الث مئ��ة ملي��ار وبتوقع��ات تفاوؤلية  اذ 
توج��د  مناط��ق مل يتم امل�صح به��ا حتى االن يف 
�صح��راء ال�صم��اوة و�صحراء االنب��ار واملو�صل , 
الفتا النظر اىل ان الب�رصة تعوم على بحر النفط 
ميت��د م��ن ال�صواحل ال�رصقي��ة  للب���رصة ومرورا 
باالح��واز .  وتاب��ع ه�صام : يجب اع��ادة تاهيل 
احلق��ول النفطية الن هن��اك تقدم��ا تكنولوجيا 
اىل   واللج��وء  النفطي��ة  ال�صناع��ة  يف  م�صتم��را 
ج��والت الرتاخي���ص النفطي��ة هو عام��ل جلذب 
ال�رصكات االجنبية  امل�صتثمرة  للحقول النفطية 
والت��ي حتمل تكنولوجي��ا متط��ورة لتاهيل تلك 
احلق��ول وانتاجها  النفط��ي ومن ثم يكون لدينا 
راأ���ص مال كبري يعجز عن توف��ريه العراق  الننا 
ال منل��ك االمكاني��ة املالي��ة  يف الوقت احلا�رص 
وباالم��كان  تاأهي��ل تلك احلق��ول باآلية التمويل 
باالآج��ل .   وبني اخلبري النفطي : اأن اأ�صعار الغاز  
تختل��ف  كلي��ًا عن ا�صعار النف��ط ومن املعوقات 
الغ��از  ان  ه��و  الع��راق  يف  الغ��از  انت��اج  يف 
امل�صتخرج  ه��و عبارة عن غاز م�صاحب  يخرج 
م��ع االنتاج النفطي  , وم��ع التطور التكنولوجي 
ا�صب��ح باالم��كان ف�ص��ل الغ��از امل�صاح��ب من 
النفط واعادة حقن املكامن النفطية لكون الغاز 
طاقة نظيفة ومن ثم انتاجه ي�صاعد يف امكانية 

ت�صدي��ره اىل الدول االوربي��ة  المتالكنا موقعا 
مهم��ا كاملوقع االي��راين ف�صاًلع��ن اإمكانية مد 

خط انابيب ل�صخ الغاز عرب تركيا  . 
وقال ه�صام : ان الع��راق ميلك اإمكانية الو�صول 
اىل االكتفاء الذاتي من الغاز وهناك اتفاقية بني 
العراق وايران يف ا�صت��رياد الغاز االيراين وعليه 
يج��ب ايجاد حل��ول اخرى غ��ري ه��ذه االتفاقية 
والبحث ع��ن ا�صواق جديدة ل�ص��خ الغاز  املنتج 
م��ن احلقول النفطي��ة ,  م�ص��ريا اىل ان العراق له 
ب��اع طويل يف ال�صناع��ات البرتوكيمايوية منذ 
ال�صبعينات اذ كن��ا منلك اكرب جممع لل�صناعات 
البرتوكيماوي��ة يف الب���رصة ويف ظ��ل ظ��روف 
احل��رب مت التوق��ف عم العم��ل بتل��ك املعامل  , 
واإع��ادة تاأهيلها يكون ع��ن طريق و�صع  برامج 
وخط��ط مدرو�صة وطرحها على احلكومة العادة  
معام��ل  ان�ص��اء  او   , ال�صناع��ة   ه��ذه  تن�صي��ط 
وم�صان��ع لتل��ك ال�صناع��ات البرتوكيماوية يف 
فنزوي��ال واندوني�صي��ا بعيدا عن مناط��ق التوتر 
واحلرب عن طريق امتالك ا�صهم يف تلك املعامل  

تعود ايراداتها للموازنة االحتادية. 
وتوق��ع رئي���ص جلن��ة النف��ط والغ��از يف جمل�ص 
حمافظ��ة الب���رصة علي �صداد الفار���ص ان تكون 
املحافظة م�ص��دراً رئي�صيًا للطاقة يف العامل يف 

امل�صتقبل القريب.

 ,2016 اىل   2014 من   %64 بن�صبة  العراق,  ديون  ارتفعت 
وكذلك القرو�ص املتعرة لدى امل�صارف اململوكة للدولة.

ديون  ارتفاع  العراقي,  الربملان  يف  املالية  اللجنة  واأعلنت 
البالد الداخلية واخلارجية اإىل 119 مليار دوالر.

جمموع  اإن  التميمي,  ماجدة  املالية  اللجنة  ع�صو  وقالت 
 119 تبلغ  العراق  بذمة  التي  واخلارجية  الداخلية  الديون 
مليار دوالر بينها 80 مليار دوالر جمموع الديون اخلارجية .
واأ�صافت التميمي, اأن جمموع الدين كان يبلغ 107 مليارات 
دوالر اإال اأنه بعد القر�ص الربيطاين املقدر ب� 12 مليار دوالر 

اأ�صبح جمموع الدين يبلغ 119 مليار دوالر. 
واأعربت التميمي عن تخوفها من ان تذهب القرو�ص االأخرية 
البنى  الإعمار  احل��ايل  العام  خ��الل  العراق  اقرت�صها  التي 

التحتية يف املناطق املحررة, اىل جيوب الفا�صدين. 
ويعاين العراق اأزمة خانقة نتيجة انخفا�ص اأ�صعار النفط يف 
الع�صكرية  العمليات  م�صاريف  عن  ف�صاًل  العاملية,  االأ�صواق 
داع�ص  تنظيم  �صد  الع�صكرية  االأمنية  القوات  بها  تقوم  التي 
عام  العراق  حمافظات  من  عدد  على  �صيطر  الذي  االإرهابي 

. 2014
اأم  للدول  اأكانت  �صواء   2003 عام  بعد  العراق  ديون  وزادت 
�صندات  بيع  نتيجة  اأم  للفالحني  اأم  العراقيني  للمقاولني 

داخلية.
اإىل  العراق جلاأ  اإن  ال�صوري  ماجد  االقت�صادي  اخلبري  وقال 
االقرتا�ص اخلارجي لتمويل نفقات احلرب �صد تنظيم داع�ص 

ومواجهة انخفا�ص اأ�صعار النفط
التي  املالية  االإدارة  �صوء  اإن   : �صحفي  ت�رصيح   يف  وق��ال 
ات�صمت بها املرحلة املا�صية وانت�صار الف�صاد االإداري واملايل 
اأهدرت  والتي  ال�صابقة  ال�صنوات  خالل  واملح�صوبية  والر�صى 

منذ  دوالر  تريليون  نحو  فيها  املتعاقبة  احلكومات 
او�صلت  االآن  وحتى   2003 ال��ع��ام 

ه���ذه  اىل  ال�����ع�����راق 

اقت�صاد  بناء  احلكومات   تلك  ت�صتطع  مل   : مردفًا  احلالة". 
على  بل  �صحيحة,  ومرتكزات  اأ�ص�ص  على  حقيقي  عراقي 
العك�ص اأهدرت االأموال عن طريق م�صاريع وهمية اأو عن طريق 
اىل  اأدى  ما  وهو  واملايل,  االإداري  الف�صاد  ي�صوبها  تعامالت 
اأن تلجاأ احلكومة العراقية اإىل االقرتا�ص وخ�صو�صًا يف املدة 

االأخرية منذ عام 2014.
وعن تاأثري تلك القرو�ص على االقت�صاد العراقي اأفاد ال�صوري 
لكن  عليها  م�صيطراً  زال  ما  القرو�ص  تلك  تاأثريات   " ب��اأن 
واأن  ال�صيما  م�صتقباًل,  البالد  اقت�صاد  على  كبرية  تاأثرياتها 
بالربح  يعود  الذي  اال�صتثمار  الأغرا�ص  لي�صت  القرو�ص  تلك 
على الدولة بل موجه نحو اإعادة اإعمار املدن امل�صتعادة من 

داع�ص.
العراق  اإىل  االأخ��ري  الربيطانية  احلكومة  قر�ص  اأن  وتابع 
واإمنا  قر�صًا,  يعد  ال  دوالر  مليون  و300  مليار   12 والبالغ 
هو ت�صهيالت ائتمانية تتحول اإىل قر�ص عند ا�صتخدامها وهي 
خم�ص�صة لل�رصكات الربيطانية التي تعمل يف العراق, ولذلك 
�صواء  العراق  اإىل  الربيطانية  لل�صادرات  ت�صجيع  مبثابة  هي 

اأكانت خدمات اأم غري ذلك.
وب�صاأن �صمان عدم ذهاب تلك االأموال املقرت�صة اإىل جيوب 
بعدم  احلقيقية  ال�صمانات  ,غياب  ال�صوري  يوؤكد  الفا�صدين 
ذهاب تلك االأموال اإىل جيوب الفا�صدين, لكن هناك حماوالت 

حثيثة من اأجل احلد من الف�صاد االإداري واملايل".
 م�صيًفا  اأن "هناك اإجراءات عملية �صتحد من عمليات الف�صاد, 
واأبرز تلك االإجراءات هي االتفاق مع �رصكات عاملية من اأجل 
تدقيق القرو�ص الداخلية واخلارجية, وتقدمي بيانات حقيقية 

العراقي,  االقت�صاد  عن  ال��دويل  املجتمع  اىل 
عراقية  جلان  ت�صكيل  عن  ف�صاًل 

دولية  وب�رصاكة 

لهذا الغر�ص ومتابعة تهريب االأموال اإىل اخلارج .
وقال رئي�ص بعثة �صندوق النقد الدويل اىل العراق كر�صتيان 
جوز يف بيان �صحفي اإنه "تظلُّ ال�صغوط التي تعانيها املالية 
العامة كبرية, مع بقاء العجز احلكومي عند م�صتوى 12% من 
اإجمايل الناجت املحلي يف عام 2016, ب�صبب ا�صتمرار �صعف 
اأ�صعار النفط, وارتفاع االإنفاق االإن�صاين واالأمني, منوها بان 
اإجمايل  من   %64 اإىل   %  32 من  ارتفع  العام  الدين  جمموع 
الناجت املحلي يف املدة 2014-2016. وتباطاأ منو االئتمان 
للدولة  اململوكة  امل�صارف  لدى  املتعرة  القرو�ص  وارتفعت 

وامل�صارف اخلا�صة ب�صكل كبري يف عام 2016
خلف  ن��وري  �صالح  املالية  الرقابة  دي��وان  رئي�ص  وحت��دث   
اىل  م�صريا  للعراق,  م�صتحقة  ديون  ملف  تفا�صيل  بع�ص  عن 
ويراأ�صه  الوزراء  برئا�صة  يرتبط   2012 عام  �صندوق  "اإن�صاء 
وكيل وزارة املال, مهمته متابعة اأموال العراق غري املعروفة 
اأو غري املوثقة والبحث عنها". لكنه اأو�صح اأن هذا ال�صندوق 
"مل يتمكن من اأداء مهمته", كا�صفًا عن تقدمي اإحدى ال�رصكات 
اأم��وال  من  دوالر  مليارات   3.5 ملتابعة  عر�صًا  االأمريكية 
العراق املفقودة, ومنها اأموال موجودة يف بريوت, يف مقابل 
عمولة وُوقع اتفاق مع ال�رصكة, لكنها األغته بعد وقت ق�صري 
ال�صحف,  يف  العاملني  اأ�صماء  ُن�رصت  بعدما  العمل,  بدء  من 

ومن ثم فهم �صيتعر�صون خلطر الت�صفية الأن رئي�ص ال�رصكة 
م�صوؤول اأمريكي �صابق". 
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ا�صتقرت اأ�صعار النفط بدرجة كبرية  
مكا�ص��ب  عل��ى  االأ�صب��وع  لتنه��ي 
متوا�صع��ة م��ع قي��ام امل�صارب��ني 
خف�ص��ا  الدائن��ة  املراك��ز  بخف���ص 
حادا خ��الل موجة خ�صائر االأ�صبوع 
املا�ص��ي بفعل املخ��اوف من ف�صل 
تخفي�ص��ات اإنتاج اأوبك يف تقلي�ص 
دد  تخم��ة املعرو�ص العامل��ي. وحتحَ
�صع��ر الت�صوية خل��ام برنت بارتفاع 
�صنتني عند 51.76 دوالراً للربميل 
االأمريك��ي  اخل��ام  اأغل��ق  يف ح��ني 
اخلفيف مرتفعا ثالث��ة �صنتات عند 
وارتف��ع  للربمي��ل.  دوالراً   48.78
اخلام��ان القيا�صي��ان 0.8 باملئ��ة 

على مدار االأ�صبوع.

ارتفعت االأ�صهم االأوروبية لكن االأداء 
ال�صعيف ل�رصكات ال�صيارات وبنوك 

منطقة اليورو حّد من املكا�صب.
وارتف��ع موؤ���رص قط��اع البن��وك اإىل 
اأعل��ى م�صتويات��ه يف 15 �صهرا لكنه 
تراج��ع الحق��ا بعد اأن ج��دد م�صوؤول 
يف البنك املركزي االأوروبي احلديث 
ع��ن احتم��ال رف��ع الفائ��دة. وارتفع 
موؤ���رص قطاع بن��وك منطق��ة اليورو 
1.4 باملئة ث��م فقد مكا�صبه ليغلق 

على انخفا�ص 0.1 باملئة .

ت��راج��ع��ت االأ���ص��ه��م االأم��ريك��ي��ة مع 
مع  ب��ال��ت��وازي  ال��ب��ن��وك  انخفا�ص 
حني  يف  اخل���زان���ة  اأدوات  ع��وائ��د 
قطاع  دعم  يف  اأدوب��ي  �صهم  �صاعد 
التكنولوجيا على �صتاندرد اند بورز 

واملوؤ�رص نا�صداك املجمع.
ج��ون��ز  داو  امل���وؤ����رص  وان��خ��ف�����ص 
19.93 نقطة مبا يعادل  ال�صناعي 
20914.62 نقطة  اإىل  0.1 باملئة 
بورز  ان��د  �صتاندرد  امل��وؤ���رص  ون��زل 
 0.13 اأو  نقطة   3.15 500 مبقدار 
وزاد  نقطة   2378.23 اإىل  باملئة 
نا�صداك 0.24 نقطة لي�صجل 5901 

نقطة .

خالل عامين .. 

تكاليف الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط زادت ديون العراق إلى %64

حقول النفط غير المكتشفة 

البصرة.. بوابة الطاقة العالمية تحت خيمة االستثمار 

قال عدد من املتخ�ص�صني 
يف ال�صاأن االقت�صادي ان 

االقت�صاد الوطني يحتاج اىل 
برامج تنموية واعادة تاهيل 

يف جميع قطاعاته املتنوعة 
كالقطاع الزراعي والقطاع 

ال�صناعي والقطاع ال�صياحي 
باال�صافة اىل القطاع االهم 

القطاع النفطي .

بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


