
 قال املتحدث الر�صمي با�صم وزارة النفط عا�صم جهاد يف 
ت�رصيح خا�ص لـ)اجلورنال ( اإن " العقد املوقع ال�صتثمار 
مع  مت  والــغــراف  النا�رصية  حقلي  من  امل�صاحب  الغاز 
�رصكة جرنال الكرتيك االمريكية ،  وتبداأ يف ال�صنة االوىل 
ا�صتثمار ما يقرب من 70 – 100  مليون مرت مكعب يف 
اليوم وترتفع اىل ما يقرب من 200 – 300  مليون مرت 

مكعب يف ال�صنة الالحقة " . 
ا�صافية  ايــرادات  ُيدخل  الغاز  يف  اال�صتثمار  اأن  وا�صاف 
�صينتج  املوقع  العقد  ان  اىل  م�صريا   ، االحتادية  للموزنة 
، مبينا  ال�صائل واجلاف  عنه كميات من املكثفات والغاز 
الب�رصة وا�صتثمار  البدء باالنتاج من حقل  العراق بعد  ان 
احلقول االخرى من املمكن حتقيق جزء من االكتفاء الذاتي 
وت�صدير الفائ�ص . وتابع جهاد اأن " وزارة النفط و�صعت 
الغاز  ال�صتثمار  جارية  واخلطوات  وا�صرتاتيجيات  خططا 
وبزيادة   ، النفطي  واالنتاج  التكرير  لعمليات  امل�صاحب 
بن�صب  زيــادة  هناك  �صتكون  النفط  وانتاج  ت�صدير  ن�صب 

ا�صتخراج الغاز امل�صاحب " .
�صي�صهد   2019 عام   " اأن  وبني 
وحـــ�ـــصـــب 

اخلطط املو�صوعة يف الوزراة اكتفاًء ذاتيًا من الغاز وممكن 
النفط  وزارة  ان  اىل  النظر  الفتًا   ، منه  الفائ�ص  الت�صدير 
جنوب  حقول  اربعة  من  الغاز  با�صتثمار  خطواتها  بداأت 
العراق ثم حقلي النا�رصية والغراف، واملقبل حقل مي�صان 
وحقول اخرى بالتوايل " .  وقال ع�صو جلنة النفط والطاقة 
طارق �صديق ر�صيد يف ت�رصيح  خا�ص لـ)اجلورنال (  اإن  
" العراق يحتاج اإىل توّجه حقيقي ال�صتثمار الغاز الطبيعي 
امل�صاحب لعمليات ا�صتخراج النفط، واإعادة انتاجه وعدم 
لال�صتهالك  كان  �صواء  امثل  ب�صكل  ا�صتغالله  عرب  هــدره 
مثل  ت�صديره  ام  الكهربائية  املولدات  لت�صغيل  اأم  املحلي 

النفط " . 
اإىل  حتتاج  ــروة  ال هــذه  ا�صتثمار  "عملية  اإن  واأ�ــصــاف، 
املنتج حمليًا الإنتاج مواد خمتلفة  الغاز  �صناعات تعتمد 
االأ�صمدة  �صناعة  مثل  عليها،  املتزايد  ال�صوق  طلب  تغطي 

الكيماوية، على ان يتم ت�صدير الفائ�ص اإىل اخلارج " .
كميات  وجود  توؤكد  املوؤ�رصات   " اأن  اإىل  النظر  لفت  كما 
ويف  العراق  غربي  االأنبار  حمـافــظة  يف  الغاز  من  كبرية 
العمارة والب�رصة جنوبيه كما يف حمافظة كركوك �صماليه 

والتي حتوي ماليني االأمتار املكعبة من الغاز"  . 
وطالب ر�صيد، احلكومة املركزية باإيالء ملف الغاز، اهمية 
ق�صوى �صيما وانه يدخل يف الكثري من ال�صناعات املحلية 
،حمزة  النفطي  اخلبري  اأكــد   ، ذاتــه  ال�صاأن  ويف   .
تــ�ــرصيــح  يف  اجلــــواهــــري 

خا�ص لـ ) اجلورنال (  ان  " ملف الغاز اأ�صبح هاج�صا لدى 
احلكومات املتعاقبة على وزارة النفط " .

من  الكثري  اىل  بحاجة  الطبيعي  الغاز  اأن    " واأ�ــصــاف 
ــاء،  امل ــن  وم الــكــربيــت  مــن  معاجلته  منها  املــعــاجلــات 
باال�صافة اىل عمليات �صخه عرب انابيب عمالقة متتد من 
ب�صكل كفء  لتوزيعه  البالد  �صمال  اجلنوب باجتاه  اق�صى 
امل�صاريع  تزويد  ثم  ومن  الكهرباء  توليد  حمطات  على 

البرتوكيمياوية " .
للغاز   االنتاجية  ان”املنظومة  اىل   ، اجلواهري   واأ�صار  
االمــوال  ــص  روؤو� منها  املقومات  من  الكثري  اىل  بحاجة 
اىل  باال�صافة  الدقيق،  والت�صميم  االمــثــل  والتخطيط 
العراق  يف  العاملة  النفط  �ــرصكــات  قبل  مــن  م�صاهمة 
بهذا  تتعلق  التي  املالية  االعباء  من  جــزءاً  تتحمل  كي 
امل�رصوع”. وا�صتدرك قائال:  " لو باال�صتطاعة حتقيق هذه 
اخلطوات �صوف تكون عمليات توليد الكهرباء م�صاألة �صهلة 
للغاية وتكون ذات كفاءة عالية، ومن ثم �صمان 50 �صنة 

قادمة يف ا�صتغالل الغاز بال�صكل االمثل " .
وقت  يف  العي�صى  الرزاق  عبد  وكالة  املالية  وزير  وك�صف 
�صابق عن ا�صتعداد البنك الدويل لتخ�صي�ص ت�صعة ماليني 
دوالر لدعم اال�صتثمار والتطوير يف جمال الغاز امل�صاحب 
النقد  ل�صندوق  الربيع  اجتماعات  خالل  العي�صى  وقال   .
تلقته   للوزارة  بيان  بح�صب  وا�صنطن  يف  الدوليني  والبنك 
اللجنة  عمل  �صتكثف  العراقية  احلكومة  ان   ) اجلورنال   (
لتفعيل  والنفط  والكهرباء  املالية  وزارات  بني  امل�صرتكة 
يف  منه  ــادة  واالإف امل�صاحب  الغاز  ا�صتثمار 
ت�صغيل م�صاريع الطاقة 

منحة  لتوفري  الــدويل  البنك  ا�صتعداد  واكد  الكهربائية”. 
والدرا�صات  امل�صاريع  لدعم  دوالر  ماليني  ت�صعة  بقيمة 
النفط  .  وقال وزير  العراق  الغاز امل�صاحب يف  ال�صتثمار 
خططها  بتنفيذ  ما�صية  ــوزارة  ال ان  اللعيبي  علي  جبار 
الدولة  خلزينة  املالية  االيــرادات  لتاأمني  اال�صرتاتيجية 

العراقية وتطوير ال�صناعة النفطية.
عقد  لتوقيع  ــوزارة  ال اقامتها  احتفالية  خالل  ذلك  جاء 
تنفيذ م�رصوع لال�صتثمار االمثل للغاز يف حقلي النا�رصية 
بيكر  بـ)�رصكة  متمثلة  الكرتك  جرنال  �رصكة  مع  والغراف 
 . ال�صائل   الغاز اجلاف واملكثفات والغاز  ، الإنتاج  هيوز( 
وقال اللعيبي ان امل�رصوع ميثل انتقالة نوعية يف عملية 
ا�صتثمار الغاز و�صينفذ على مرحلتني االوىل تنفيذ من�صاأة 
مكعبة  قدم  مليون   100  -  70( الغاز  و�صغط  لتجفيف 
قيا�صية يوميًا( ،واملرحلة الثانية يتم فيها اإجناز امل�رصوع 
تبلغ  ا�صتيعابية  بقدرة  الغاز  ل�صوائل  جديد  معمل  وبناء 
200 مليون قدم مكعبة قيا�صية يوميًا.  واو�صح الوزير ان 
امل�رصوع �صي�صهم يف اإيقاف حرق الغاز يف حقلي النا�رصية 
والغراف .ف�صال عن توفري الغاز اجلاف ال�صتعماله كوقود 
ملحطات توليد الطاقة الكهربائية  والتقليل من  ا�صتخدام  
الوقود الثقيل يف تلك املحطات ما ي�صاعد يف تعزيز كفاءة 
وا�صاف   . البيئية  االأ�ـــرصار  من  ويحد  الكهرباء  اإنتاج 
االأطنان  اآالف  مئات  بانتاج  �صيقوم  امل�رصوع  ان  اللعيبي 
امل�صال  البرتول  غاز  �صكل  على  �صنويًا  الغاز  �صوائل  من 
التي  العاملية  لالأ�صواق  منه  الفائ�ص  وت�صدير  واملكثفات 
�صتعود باإيرادات كبرية  خلزينة الدولة  ، ف�صال عن انتاج 
العديد من  ان امل�رصوع �صيوؤّمن  ال�صائل، وا�صار  اىل  الغاز 
الأبناء  والت�صغيل  التنفيذ  مرحلتي  يف  املختلفة  الوظائف 

حمافظة ذي قار.

وسط غموض.. 30% من اإليرادات 

النفطية صرفت من دون شفافية
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اقتصاديات العراق بطاقة استعيابية تقدر بـ 200 مليون متر مكعب 

جهود عراقية لالكتفاء ذاتيًا من الغاز المصاحب عام 2019     
بغداد – فادية حكمت 

سوريا: العجز االقتصادي ينذر 

بمجاعة كبرى

استقرار اإليجارات 

    في مناطق دبي الرئيسية 

مطالبات بمشاريع إعمار محافظات الجنوب 
أسوة بالموصل 

 التخطيط: تراجع نسبة النمو السكاني 
إلى %2.5 

العراق يمتلك خامس احتياطي من الذهب 
في العالم  

اعلــن م�ــرصف الرافديــن، االحــد، انــه قــرر احت�صــاب فوائــد تاأخرييــة علــى 
املقرت�صــني وامل�صتلفني الذين مل ي�صددوا اق�صاطهم ال�صهرية، داعيا فروعه اىل 

�رصورة متابعة ا�صتح�صال تلك الفوائد وابالغ املقرت�ص بها م�صبقا.
وقــال امل�رصف يف بيان �صحفــي انه "تقرر احت�صاب فوائــد تاأخريية لبع�ص 
املقرت�صــني وامل�صتلفني الذين مل يقوموا بت�صديــد اق�صاطهم امل�صتحقة بذمتهم 

من القرو�ص وال�صلف املمنوحة لهم من قبل امل�رصف".
وا�صــاف ان "ذلــك جــاء ل�صمان حقــه يف ا�صــرتداد مبالغ القرو�ــص وال�صلف 
املمنوحــة لبع�ــص املوظفــني واملواطنــني"، داعيــا فروعــه كافــة يف بغــداد 
واملحافظــات اىل "�رصورة متابعة ا�صتح�صال تلــك الفوائد وابالغ املقرت�ص 

بها م�صبقا".

طالــب حمافــظ ذي قار يحيــى النا�ــرصي، احلكومة املركزيــة بو�صع خطة 
وا�صحــة الإعمــار املحافظات اجلنوبية٬ موؤكدا ان جميــع امكانياتها وظفت 
لتحريــر املو�صــل مــا ت�صبب يف اإيقاف حركــة االعمار ونق�ــص يف م�صاريع 
البنى التحتية. وقــال يحيى النا�رصي يف ت�رصيح �صحفي ان "املحافظات 
اجلنوبيــة وباخل�صو�ــص ذي قار وظفــت كل امكانياتهــا يف معركة حترير 
املو�صل من تنظيم داع�ص االإرهابي وعلى احلكومة املركزية ان ت�صع خطة 
وا�صحــة وحمــددة الإن�صــاف مواطني تلــك املحافظات والنهو�ــص بالواقع 

اخلدمي الذي تاأثر ب�صكل كبري خالل املرحلة املا�صية".
واأ�صــاف، "كل م�صاريــع اعمــار وتاأهيــل البنى التحتيــة يف ذي قار توقفت 
الإدامــة زخــم معركــة املو�صــل وعلــى احلكومــة املركزية عنــد و�صع خطة 
اعمــار املناطق املحررة ان�صــاف مواطني املحافظة كجــزء من رد اجلميل 

للت�صحيات الكبرية التي قدمتها ذي قار".
وتابــع النا�رصي ، "اليــوم يجب ان ي�صعر العراقي يف مناطق اجلنوب والذي 
�صحى خالل ال�صنوات الثالث املا�صية بامل�صاركة من خالل اعمار املدار�ص 

وامل�صت�صفيات املتوقفة يف مناطقه االن ب�صبب موازنة التق�صف".

اعلنــت وزارة التخطيط والتعــاون االمنائي، االحد ارتفــاع ن�صبة الذكور يف 
العــراق اىل %51. وقال املتحــدث با�صم الوزارة عبد الزهــرة الهنداوي يف 
بيــان ان “التقديــرات ال�صكانية لعام 2016 ت�صــري اىل ارتفاع ن�صبة الذكور 
اىل %51 مقارنــة بعــدد االناث الذي تراجــع اىل %49”، مبينا ان “ن�صبة 

النمــو ال�صــكاين تراجــع يف العــراق اىل %2.5 بعــد ان كان 2.9%”.
واو�صــح الهنــداوي ان “جلنــة ال�صــكان والقــوى العاملــة اعتمــدت مقاربة 
افرتا�صيــة لدخــول العــراق مرحلــة النافــذة الدميوغرافية وفــق املعطيات 
ال�صكانيــة احلديثة التي ت�صري اىل انخفا�ص ملحوظ يف تراجع ن�صبة ال�صكان 
يف الفئــة العمرية )0_15( �صنــة اىل %37 بعد ان كانت ت�صكل %41 �صنة 
2009 مقابل ارتفاع يف ن�صبة ال�صكان يف الفئة العمرية )64-15( �صنة 
اىل %58 عام 2016 ما يعني احتمالية دخول العراق هذه املرحلة اذا ما 

مت اال�صتعداد والتخطيط االمثل لها”.

 اعلــن البنــك املركزي العراقي، ان احتياطي البنــك من الذهب يبلغ 90 طنا 
وهــو يحتل مرتبــة عاملية مرتفعة، يف حني اكدت نائبة كوردية ان البنك ال 

مينح اقليم كورد�صتان ح�صته من ذلك االحتياطي.
وقــال املتحــدث با�صــم البنــك املركــزي العراقــي اي�ــرص جبــار ان جمموع 
احتياطــي الذهــب يف البنــك يبلغ 90 طنــا وبذلك يحتــل املرتبــة ال�صابعة 
والثالثــني عامليــا وال�صابعة عربيا. واكدت ع�صــو اللجنة املالية يف جمل�ص 
النــواب عن التحالــف الكورد�صتاين جنيبــة جنيب ان البنــك املركزي ميتلك 
احتياطيــات منها احتياطي الذهــب، الفتة النظــر اىل ان القليم كورد�صتان 
ح�صــة من ذلك االحتياطي تبلغ %17. وا�صتدركت جنيب ان البنك املركزي 
يحــرم االقليــم من االحتياطيــات وي�صتويل علــى ح�صته، مبينــة ان نحو 4 
اطنــان مــن ذلك الذهــب يف االقل هي ح�صــة االقليم وبغــداد ال متنحها له. 
جدير بالذكر ان ان احتياطي البنك املركزي العراقي من الذهب عام 1012 

كانت 30 طنا فقط، اال انه و�صل اىل ثالثة ا�صعاف حاليا. 

اأكــدت وزارة الكهربــاء ، االأحــد ، اأنهــا ما�صيــة يف 
يف  الكهربائيــة  الطاقــة  خ�ص�صــة  م�ــرصوع  تنفيــذ 
جميــع مناطــق بغــداد بعــد اأن نفذ امل�ــرصوع كتنفيذ 
فعلــي بن�صبــة 40 باملئــة ، م�صــرية اىل ان اإ�صتكمال 
بقيــة املناطق �صيكون بعد اكمــال االإجراءات املالية 

واالدارية اخلا�صة بال�رصكات امل�صتثمرة .
الكهربــاء  وزارة  با�صــم  الر�صمــي  املتحــدث  وقــال 
د.م�صعــب املدر�ــص يف ت�رصيح لـــ " اجلورنال "،  اإن 
الوزارة  اأبرمت عقوداً ملعظم املحافظات حلل االأزمة 

الكهربائيــة يف البــالد " الفتــًا النظــر اىل اأن  انتــاج 
الــوزارة و�صــل اىل 15 الــف ميجــاوات اأمــا ن�صبــة 

ال�صائعــات فقــد و�صلــت اىل 60 باملئــة .
واأ�صــار اىل ان ، " الوزارة ا�صتندت اىل مواد يف قانون 
الكهربــاء  وزارة  ُتلــزم    2017 و   2016 موازنــة 
بالدخــول يف عقــود ا�صتثمارية يف قطاعــي االإنتاج 

والتوزيع ."
واأ�صاف املدر�ص ، "  ان تعرفة هذا امل�رصوع مدعومة 
مــن قبــل احلكومــة وهــدف الــوزارة ان تخفــف عن 
كاهــل املواطن مــا ي�صدده الأ�صحــاب املولدات لكون 

الت�صعرية منا�صبة الأغلب املواطنني ."  

وعــن  امل�صــاكل املرافقــة مل�ــرصوع اخل�صخ�صة بني 
املدر�ــص ، اأنهــا تعــود اىل الع�صوائيــة يف ا�صتهــالك 
الطاقة الكهربائيــة والفو�صى يف توزيعها ، مو�صحًا 
ان " املواطــن ي�صتهلــك الكهربــاء مــن دون مقايي�ص 
حمددة كما انه يعزف عن ت�صديد اجور االإ�صتهالك"  

وتابــع ، كما انــه من املمكن ان يحــدث عار�ص فني 
يــوؤدي اىل �صعــف التيــار الكهربائي وهــذا وارد يف 
كل دول العــامل . "  واأو�صــح املتحــدث الر�صمــي يف 
حديثه "  اأن ال�رصكات امل�صتثمرة و�صاطة بني الوزارة 
واملواطــن تطبــق تعليمــات وانظمــة و�صوابــط عمل 
الــوزارة، وهناك جلان ت�رصف علــى عملها وبعد ذلك 

يتــم تقييمها �صنويًا ، م�صيفــًا ، "ان مدة العقد خم�ص 
�صنــوات قابــل للتمديد كما ميكن ف�صخــه بعد �صنة يف 

حال تقدمي خدمة غري مر�صية اىل املواطن " 
وفيمــا يتعلــق باملهــام املوكلــة اىل ال�ــرصكات قال 
املدر�ــص ، " هنــاك اربــع األتزامــات علــى ال�ــرصكات  
منها  انهــاء ال�صائعات وت�صفريها و�صيانة ال�صبكة، 
وجباية اجــور ا�صتهالك الطاقــة الكهربائية ،  م�صريا 
العقــد  اجــراء  ا�صهــر املقبلــة  مــن  الت�صعــة  ان  اىل  
لل�رصكات  تكــون ملزمة بن�صب منظومــة املقاي�ص�ص 
الذكيــة كي ترتقي بخدمة توزيــع الطاقة الكهربائية 

اىل املواطن .  

حقــق �صــوق العــراق لــالوراق املاليــة ارتفاعــا ملحوظا يف 
عــدد اال�صهــم املدرجة خــالل اال�صبــوع املا�صــي لي�صل اىل 
)10.824( تريليــون �صهــم بعــد ا�صافــة ايداع ا�صهــم اإحدى 
ال�ــرصكات، لكــن املوؤ�ــرص �صجــل انخفا�صا بن�صبــة 1.26 يف 
املئــة. وقــال املديــر التنفيذي لل�صــوق طه اأحمد عبــد ال�صالم 
يف ت�رصيــح �صحفي اإن عدد اال�صهــم املدرجة يف ال�صوق بلغ 
)10.824( تريليــون �صهــم مرتفعا خــالل اال�صبوع املا�صي 

وجــاء ذلك بعد انتهــاء اجراءات ت�صجيل وايــداع ا�صهم �رصكة 
م�ــرصف الثقــة اال�صالمــي يف ال�صــوق براأ�صمال بلــغ )100( 
مليــار دينــار. وا�صاف ان �صوق العراق لــالوراق املالية نظم 
خالل اال�صبوع املنتهي يف الثالث ع�رص من متوز احلايل اربع 
جل�صات للتداول يف ال�صــوق النظامي وثالث جل�صات للتداول 
يف ال�صــوق الثاين حيث مت تنظيم جل�صة التداول ليوم الثالثاء 
11/7/2017 العالنهــا عطلــة ر�صميــة ابتهاجــا بالن�رص 

العظيم بتحرير مدينة املو�صل.
وبــني عبــد ال�صــالم اأن عــدد ال�ــرصكات املدرجــة يف ال�صــوق 

يبلــغ )101( �رصكــة م�صاهمــة ، منهــا )72( �رصكــة مدرجة 
يف ال�صــوق النظامــي و)29( �رصكة مدرجــة يف ال�صوق الثاين 
وتداولــت خــالل جل�صــات اال�صبــوع ا�صهــم )41( �رصكــة يف 
ال�صــوق النظامي  و�رصكتني يف ال�صوق الثاين. ولفت النظر اإىل 
اأن عــدد ال�رصكات املتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقدمي 
االف�صــاح ال�صنــوي والف�صلــي للهيئــة وال�صــوق ا�صبح )21( 
�رصكــة بعد قرار الهيئة العامة ايقــاف التداول على ال�رصكات 
التــي مل تقدم البيانــات الف�صلية للف�صــل االول لعام 2017 
وال�ــرصكات هــي )امل�ــرصف التجــاري العراقــي ، م�ــرصف 

كورد�صتان الدويل ، الهــالل ال�صناعية ،العراقية للنقل الربي 
الباديــة للنقــل العام اخلــامت لالت�صــاالت اخلــري لال�صتثمار 
املــايل ، بــني النهريــن لال�صتثمــار املــايل( يف حــني ا�صتمر 
االيقــاف على �ــرصكات )الوائل للتحويل املــايل، ال�صناعات 
اخلفيفة، �صناعات اال�صباغ احلديثة العراقية لنقل املنتجات 
النفطية( واي�صا ال�رصكات التي �صمن املناطق ال�صاخنة  التي 
يجــب عليها تقدمي اف�صاح مــن قبل رئي�ص جمل�ص االدارة عن 
الو�صــع االجمايل لل�رصكة ليتم اعادتها للتداول وهي �رصكتا 

)املواد االن�صائية احلديثة ، و�صناعة االثاث املنزيل(.

الكهرباء: إنتاج الطاقة وصل إلى 
15 ألف ميجاوات والضائعات %60 

مؤشر سوق العراق يسجل انخفاضًا بـ 1.26% األسبوع الماضي

الرافدين يقرر احتساب فوائد تأخيرية 
على المقترضين والمستلفين  
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