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 ُيعد قطاعي الزراعة والشفط في محافظة واسط عاممين محهريين في عسمية التشسية
االقترادية، فزال عن مكانة السحافظة ومن خالل ىذين العاممين في الخريطة 
االقترادية والتشسهية في العراق، وما تسثمو من دعم ميم لمشاتج السحمي، وتبرز اىسية 

كأول مشتج لسحرهل الحشطة، ىذا السهضهع من السكانة التي تحتميا محافظة واسط 
%( من مجسل انتاج 1.91سا ندبتو )( الف طن، وب018حيث تشتج السحافظة )

%( من 1111من مميهن دونم، وبشدبة ) بأكثروعمى ارض زراعية تقدر البالد، 
 مجسل االراضي الزراعية لسحرهل الحشطة في العراق9

في  لمشاتج السحمي السيمفي محافظة واسط والرافد االساسي واضافة لقطاع الزراعة 
قترادية ىامة ونامية باضطراد ضسن مكامن العراق، يبرز القطاع الشفطي كفرصة  ا

حيث تحتهي السحافظة عمى العديد من الحقهل ابرزىا الثروات الشفطية في البالد، 
، حقل الظفرية غير السطهر، اضافة لحقل االحدب والذي ُيعد اكبر الحقهل في واسط

( الف 71(، ويشتج حاليا حهالي )CNPCوتم تطهيره من قبل الذركة الريشية )
( الف 132)وصل حهالي 5812ميل يهميا، عمى الرغم من ان انتاج الحقل عام بر 

 ( مقسق يهميا من الغاز5,1,179برميل يهميا، فزال عن انتاج )

وويهجد ايزا حقل بدرة الذي تم تطهيره ضسن جهلة التراخيص الثانية من قبل 
، بطاقة 5817، وبدا االنتاج في الحقل عام ائتالف بقيادة شركة غاز بروم الروسية

( الف برميل يهميا، 35الف برميل يهميا، ووصل االنتاج في ىذا العام  إلى) (.11)
 خطة تطهير  ومن السؤمل ان تباشر( مقسق يهميا من الغاز، 2,,3,1اضافة إلى )

فزال عن تييأة متطمبات مد انبهب غاز جاف إلى  ،( بئرا اضافيا11حفر)بالحقل 
 حطة واسط الحرارية9م
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ومن الجدير ذكره في ىذا السجال ان مجمس محافظة واسط اشار إلى مهافقة وزارة 
( الف برميل يهميا، 188نذاء مرفى نفط واسط، وبطاقة انتاجية تبمغ )إعمى الشفط 

ب الكهت بالقرب من حقل االحدب الشفطي، لكن غر وتم تحديد مهقع السرفى جشهب 
 غير معمهمة9 بسباال لم يتم تشفيذ السذروع 

في رفد  ي والهام والمتنامي لمحافظة واسطوختاما نؤكد على الدور المحور 
االهتمام بالمحافظة وتنمية ، مما يبرز اهمية االقتصاد العراقي ودعم الناتج المحلي

، ووفق خطة استراتيجية دورها االقتصادي ودعم مشاريعها االستثمارية بكل جدية
 االقتصاد وخفض البطالة وزيادة الدخل ألبناء المحافظة.فاعلة تساهم في دعم 


