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ا�ستثمار  يف  التو�سع  ان  اق��ت�����س��ادي��ون  خ���راء  اأك���د 
يف  القطاع  ه��ذا  لتطوير  ���س��رورة  النفطية  احل��ق��ول 
زيادة  اهمية  مع   ، امل�ستقبلية  اآفاقه  وتو�سيع  العراق 
احلكومة  خطط  م��ع  ين�سجم  مب��ا  االنتاجية   الطاقة 
كا�سا�س  اال�ستثمارات  على  االعتماد  يف  العراقية  
ومواجهة  املقبلة  املرحلة  يف  الوطني  لالقت�ساد  قوي 
التاأثر   دون  واحليلولة  العاملية  االقت�سادية  االزم��ات 

بها بنحو كبري. 
للدرا�سات  العراق  مركز  من  احلمداين  رعد  الدكتور   
الدولية وال�سرتاتيجية  قال: ان م�ساعفة اجلهود  يف 
هذا ال�سدد ورفع وترية العمل من �ساأنه  التو�سع يف 
النفطية وخا�سة غري املكت�سفة ،مع  ا�ستثمار احلقول 
منظومة  �سمن  ادخالها  اج��ل  من  كذلك  اجلهود  ب��ذل 
املرحلة  خالل  العراق  يف  والعاملة  املكت�سفة  احلقول 
يف  والهند�سية  الفنية  ال��ك��وادر  ان  ،م�سيفا  الراهنة 
وزارة النفط وموؤ�س�ساتها تعمل بجد يف هذا ال�سياق،اال 

اننا ندعوها يف الوقت ذاته  بال�سعي اىل رفع وترية 
االنتاج مبا يتنا�سب مع ال�سرورات املرحلية واعالن 
ا�ستثمار اكرث من بئر نفطي يف عموم مناطق العراق 
التنمية  متطلبات  وتلبية  ق�سرية  زمنية  مدة  و�سمن 
االقت�سادية وتطوير املوارد املالية للبلد  مبا ين�سجم 
مع الواقع الراهن يف التوجه نحو توفري موارد مالية 
والرت�سيد  العاملية  املالية  االزم��ة  اثار  ملواجهة  كبرية 

يف فقرات املوازنة املالية للعام احلايل . 
واأ�ساف احلمداين ان عملية االرتقاء باالنتاج النفطي 
على  العمل  خاللها   يتم  طويلة  زمنية  ف��رتات  تتطلب 
تطوير البنى التحتية لقطاع النفط يف العراق ،الذي 
ما  وااله��م��ال  التخريب  اىل  وت��ك��رارا  م���رارا  تعر�س 
االخرى  ال��دول  ركب  عن  كثريا  يتخلف  العراق  جعل 
امل�سدرة واملنتجة للنفط يف العامل ،وهنا يجب توفر 
خالل  الناجحة  اال�ستثمارية  لل�سيا�سة  وا�سحة  روؤية 
املرحلة املقبلة ،والتي جت�سدت يف جوالت الرتاخي�س 
املتعاقبة التي اعلنتها وزارة النفط  والعقود املرمة 
م��ع ع���دد م��ن ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ط��ورة يف هذا 

املجال،وهو مايجعل انتاج النفط يف العراق يقفز اىل  
معدل ال� )4.765 (مليون برميل يوميا والو�سول اىل 
�سقف ال� )12( مليون برميل يوميا ومناف�سة ال�سعودية 

التي تنتج حاليا )12- 13( مليون برميل يوميا . 
رئي�س  النفطية   ال��درا���س��ات  يف  اخل��ب��ري   ق��ال  فيما 
جمل�س ادارة �سركات خري العراق لال�ستثمار النفطي 
�سامي ال�سكري ان رفع  معدل انتاج احلقول النفطية 
ال�سركات  ا�ستثمار  خالل  من  لها  االمثل  واال�ستغالل 
التي  الر�سينة  القاعدة  يكون  ان  �ساأنه  من  النفطية 
املنطقة  ويف  ال��ع��راق  يف  ث��روة  اك��ر  خاللها  من  يتم 
،واال�ستفادة من تواجد ممثلي اكر ال�سركات العاملية 
العامل  يف  النفطية  احلقول  ا�ستثمار  يف  املتخ�س�سة 
ورفع االنتاج املحلي واهمية تدريب الكوادر النفطية 
من  اال�ستفادة  ���س��رورة  مع  القطاع  ه��ذا  يف  العاملة 

خرات تلك ال�سركات يف هذا املجال. 
احلكومة  ان  هنا  القول  ن�ستطيع  ال�سكري:  وا�ساف 
العراقية ا�ستطاعت اىل حد ما يف جذب اكر ال�سركات 
العاملية لال�ستثمار يف احلقول النفطية العراقية خا�سة 

تلك غري املكت�سفة يف الوقت احلا�سر ،مع االخذ بنظر 
احلالية  وظروفها  ال�سركات  تلك  عمل  واقع  احل�سبان 
ومدى جديتها يف العمل يف ظل وجود جتارب �سابقة 
ل�سركات اخرى مل تلتزم بوعودها ومل تعمل على وفق 
العقود املرمة معها ،ا�سف اىل ذلك اثر االداء ال�سابق 
وو�سع  ال��ع��راق  يف  االحتكارية  النفطية  لل�سركات 
م�ساألة مهمة امام اجلهات املخت�سة ان النفط هو ملك 
�سيحتل  وكونه  الد�ستور  مبوجب  العراقي  لل�سعب 
مهم  كم�سدر  االخ��رى  القطاعات  بني  االوىل  املكانة 
للدخل يف البالد والعامل االكرث تاثريا على ال�سيا�سات 

االقت�سادية وال�سيا�سية يف العراق. 
العراق مقبل على جولة جديدة  ال�سكري ان  واأو�سح 
عاملية  ���س��رك��ات  اىل  �ستمنح  ال��ت��ي  ال��رتاخ��ي�����س  م��ن 
ال�ستثمار حقول نفطية اخرى،االمر الذي يتطلب بناء 
بال�سكل  املطلة  البحرية  املنافذ  على  جديدة  من�سات 
من  �سواء  الت�سدير  متطلبات  ل�سد  كافيا  يكون  الذي 
خالل  وم�ستقاتهما  الطبيعي  الغاز  او  اخل��ام  النفط 

املرحلة املقبلة. 

تقارير محلية

امل�ستمر  االرت��ف��اع  م��ن  حالة  الت�سخم  يعد 
يف امل�����س��ت��وى ال��ع��ام ل��ال���س��ع��ار ال���ذي يعد 
القدرة  تدين  يف  موؤ�سرا  االقت�ساد  خ��راء 
لزيادة  حتقيقه  برغم  للمواطن  ال�سرائية 
الت�سخم  ماتقا�س  م��دخ��والت��ه،وغ��ال��ب��ا  يف 
 )CPI( ب�  مايعرف  منها  ع��دة  مبوؤ�سرات 
امل�ستهلك  ال���س��ع��ار  القيا�سي  ال��رق��م  وه���و 
يف  املعتمدة  العاملية  املوؤ�سرات  من  وغريه 
كثري من الدول املتطورة يف هذا املجال.      

م�سرف  جمموعة  يف   االقت�سادي  اخلبري 
قي�س  وال��ت��م��وي��ل    لال�ستثمار  االق��ت�����س��اد 
الدينار  �سرف  ا�ستقرار  ان  اك��د  العبديل  
،وخا�سة  االخرى  العمالت  مقابل  العراقي 
ال����دوالر االم��ريك��ي ك��ان ال��ع��ام��ل االه���م يف 
التي  ال�سلبية   الت�سخم  تاثريات  من  احلد 
يف  منها  يعاين  العراقي  االقت�ساد  الي��زال  
بدورها  ت�سببت  والتي   ، احلا�سر  الوقت 
البلد  بجملة من امل�سكالت االقت�سادية على 
�سعف  حيث  �سواء،من  حد  على  واملواطن 
يف  احل���اد  واالن��خ��ف��ا���س  ال�سرائية  ق��درت��ه 

مدخوالته اليومية وال�سهرية. 
مبعدالت  الت�سخم  يقا�س  ما  غالبا  وا�ساف 
تتاأثر  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  ال�����س��ل��ع  ا���س��ع��ار 
ال�سوق  او���س��اع  يف  ع��دة  مبتغريات  دائما 
وتقلباته بني احلني واحلني خالل ال�سنوات 
امل�ستقات  ا���س��ع��ار  ا�ستثناء  امل��ا���س��ي��ة،م��ع  
دائما  عدة  ملتغريات  تخ�سع  التي  النفطية 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  للمتغريات  وفقا 
والدليل  ال��ع��امل،  ال��ت��ي حت���دث يف  ال��ع��ام��ة 
ال�سنوي  ال��ت�����س��خ��م  ن�����س��ب  ان  ذل����ك   ع��ل��ى 
ارتفاعا  ت�سجل  مل   2009 امل��ا���س��ي  للعام 
القطاعات  م��ن  ول��ع��دد  ي��ذك��ر  انخفا�سا  او 
الغذائية  امل��واد  او  اال�سكان  كقطاع  املهمة 
ا�ستقرار  على  م��وؤ���س��را  يعد  وغ��ريه��ا،مم��ا 
احلالة االقت�سادية وال�سيطرة على معدالت 

الت�سخم يف االرتفاع امل�ستمر. 
دائما  ي��ق��ا���س  ال��ت�����س��خ��م  ان  اىل  وا����س���ار 

ال�سعار  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة  االرق������ام  مب���وؤ����س���رات 
امل�����س��ت��ه��ل��ك ال�����ذي ي��ع��د ب��ك��ون��ه االه�����م يف 
لكل  الوطني  لالقت�ساد  العام  االداء  معرفة 
للموؤ�سرات  احلقيقية  ال��ق��ي��م  وب��ي��ان  ب��ل��د  
العام  والناجت  كالدخل  املهمة  االقت�سادية 
العوامل  تلك  لبع�س  يكون  وغ��ريه��ا،وق��د 
الت�سخم  موؤ�سر  ارت��ف��اع  يف  االك��ر  ال���دور 
ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن ت��ا���س��ري ان��خ��ف��ا���س يف 
معدالت الت�سخم لعوامل اخرى، كاأن يكون 
رفع  يف  ك��ب��ريا   دورا  النفطية  للم�ستقات 
م�ستويات الت�سخم برغم انخفا�س معدالت 
ال�سلع اال�ستهالكية والغذائية وزيادة انفاق 
دون  معينة  وخ��دم��ات  �سلع  على  امل�ستهلك 
ملجموعة  املقابل  يف  يكون  ،وق��د  االخ���رى 

عليه  جتتمع  دور  القيم  او  ال��ع��وام��ل  م��ن 
ذكرناها  التي  كتلك  الت�سخم  معدالت  لرفع 
لو  املمكن  م��ن  ،وال��ت��ي  لغريها  او  �سابقا 
االيجابية  اىل  ال�سلبية  تاثرياتها  انعك�ست 
لتو�سح لنا ب�سكل جلي دورها يف انخفا�س 
حالة  اح���داث  وب��ال��ت��ايل  الت�سخم  م��ع��دالت 
�ستكون  التي  االقت�سادي  اال�ستقرار  م��ن 
االقت�سادي  والرفاه  االنتعا�س  نحو  نافذة 
للمواطن  املعي�سي  امل�ستوى  يف  والتح�سن 
كانعكا�س مبا�سر لتلك املتغريات االيجابية. 
واأو���س��ح  ان ع���ددًا م��ن ال��ظ��روف ادت اىل 
ارت���ف���اع م���ع���دالت ال��ت�����س��خ��م ب�����س��ك��ل غري 
ا�سعار  ارت��ف��اع  منها  ال��ع��راق  يف  م�سبوق 
امل�ستقات النفطية وتراجع الدعم احلكومي 

العامة واملواطنني على  القطاعات  لعدد من 
امل�ستوردة   ال�سلع  حجم  وزي��ادة  �سواء  حد 
امل�ستهلك  قبل  من  عليها  الوا�سع  واالق��ب��ال 
ثبات  وع��دم  املحلي  املنتج  ت��راج��ع  مقابل  
ال��دي��ن��ار العراقي  ال���دوالر االم��ريك��ي ام���ام 
عراقيًا  دينارًا   )1470( ال�  �سقف  بلغ  الذي 
جنم  ،مم��ا   2006-2004 ال�سنوات  خ��الل 
لكثري من  الت�سخم  ارتفاع يف معدالت  عنه 
ال�سلع واخلدمات مبا فيها املنتجات النفطية 
بنحو فاق الكثري من الت�سورات التي تنباأ 

بها املتخ�س�سون يف هذا املجال. 
العراقي  للدينار  الن�سبي  الثبات  ان  وتابع 
وا����س���ت���ق���راره اأم������ام ال�������دوالر االأم���ريك���ي 
ب�سكل  اأ�سهم  االأخ��رى  االأجنبية  والعمالت 

كبري يف ا�ستقرار احلالة املالية واالقت�سادية 
الآث���ار  م��ت�����س��اع��د  ب�سكل  واحل����د  ال��ب��ل��د  يف 
العمل  بل  معني،  حد  عند  واإيقافه  الت�سخم 
وهذا  متدنية  م�ستويات  اىل  تراجعه  على 
واقع احلال يف الوقت احلا�سر،مع اعتماد 
موؤ�سرات قيا�س  الت�سخم با�ستخدام موؤ�سر 
على  االعتماد  دون  من  اال�سا�س  الت�سخم 
وا�سح  كمقيا�س   العادي  الت�سخم  معدالت 
املرحلة  يف  خ��ا���س��ة  الت�سخم  مل��وؤ���س��رات 
وتقييم  الراهنة  معتياطتها  بجميع  احلالية 
ومدرو�س  علمي  ب�سكل  االقت�سادي  الواقع 
بعد  االقت�سادية  امل�سكالت  تفادي  اجل  من 
احللول  واي��ج��اد  �سليم  ب�سكل  ت�سخي�سها 

املطلوبة يف وقت حمدد. 

م�شرفيون: ا�شتقرار العملة املحلية اأمام مثيالتها الأجنبية 
عامل مهم للحد من الت�شخم

بغداد / املدى االقت�سادي

خرباء: التو�شع يف ا�شتثمار احلقول النفطية �شرورة لتطوير هذا القطاع
بغداد / املدى االقت�سادي
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 ال�سارقة / خا�س باملدى 
االقت�سادي

ذهب تقرير نفطي حتليلي اىل ان التجارب 
املتكررة اأثبتت اأن اإدارة االأ�سول وتوزيع 
اال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  وخ��ل��ق  امل��خ��اط��ر 
واأث��ن��اء وبعد  قبل  ما  ف��رتة  اجليدة خ��الل 
عليها  ال��ق��ائ��م��ني  ق���درة  تعك�س  االأزم�����ات 
املايل  اال�ستقرار  ع��دم  ح��االت  تقييم  على 
واالق��ت�����س��ادي واح��ت��م��االت ح��دوث��ه��ا يف 
يجب  حقيقيا  حتديا  واعتبارها  وقت  اأي 
مبتكرة  بطرق  ومواجهته  له  اال�ستعداد 
اآث��اره��ا  م��ن  للتقليل  م�سبقا  ر���س��م��ه��ا  مت 
�سمن  الن�ساط   وت��رية  يف  واال���س��ت��م��رار 

حدودها املقبولة.
�سركة  ت�����س��دره  ال���ذي  التقرير  واو���س��ح 
النفط  ق��ط��اع  خم��رج��ات  اأن  ال��ه��الل   نفط 
االأ�سول،  اإدارة  �سلب  يف  تقع  وال��غ��از 
�سواء كان يف ظل االإنفاق على الدرا�سات 
ك��ان��ت يف  اأم  واال���س��ت��ك�����س��اف واالإن���ت���اج 
مراحل متقدمة من اإدارة االأ�سول ال�سائلة 
من عوائد النفط والغاز، ومن هنا جند اأن 
املالية  القطاعات  يف  اال�ستثمار  خماطر 
التي  املخاطر  مع  تت�ساوى  واال�ستثمارية 
الطاقة،  حقول  يف  اال�ستثمارات  تواجهها 
عوائد  ت��ن��ت��ظ��ر  اال���س��ت��ث��م��ارات  ف��ج��م��ي��ع 

وتدفقات مالية متزايدة مع الزمن.
يواجه  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ان  التقرير  واك���د 
ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة من  �سغطا ك��ب��ريا خ��الل 
حيث ارتفاع م�ستويات خماطر اال�ستثمار 
الذي  الوقت  اأنه يف  اأ�سوله مبينًا  واإدارة 
من  االإن��ت��اج  �سقوف  على  اأوب��ك  فيه  تبقي 
والبالغة  احلالية  امل�ستويات  عند  جانب 
وااللتزام  ي��وم��ي��ا،  برميل  مليون   24.8
باالإ�سافة  اأع�سائها  قبل  من  باحل�س�س 
حجم  ت���ق���دي���ر  ع���ل���ى  ال����ق����درة  ع�����دم  اإىل 
لفرتة  الطلب  وم�����س��ارات  االح��ت��ي��اط��ي��ات 

ال��دول  قبل  م��ن  ا�سهر  ال��ث��الث��ة  ع��ن  ت��زي��د 
ومع  اخل��رة،  ودور  وامل�ستهلكة  املنتجة 
النفط  اأ�سعار  حركة  على  التذبذب  بقاء 
النفط  اأ�سعار  ح�سا�سية  درج��ة  وارت��ف��اع 
والتطورات  ال�سوقية  للتقلبات  وال��غ��از 
ومدى  واملناخية  وال�سيا�سية  االقت�سادية 
املخزون  م�ستويات  تناق�س  اأو  ارت��ف��اع 
لدى الدول ال�سناعية الكرى عند ت�سجيل 
موجات م�ساربة بني فرتة واأخ��رى، كلما 
ات�سعت الفجوة بني اأ�سعار النفط الفورية 
واأ�سعاره االآجلة، وكل تلك املعطيات ترفع 
من حجم املخاطر امل�ساحبة لال�ستثمار يف 
على  جديدة  اآليات  وتفر�س  الطاقة  قطاع 
االأ�سول مبا يحافظ على  تلك  اإدارة  طرق 
قادرة  وامل�ستقبلية ويبقيها  قيمها احلالية 

على توليد العوائد.

النفط  قطاع  يف  االأحداث  اأهم 
وال��غ��از خ���الل االأ���س��ب��وع )يف 

منطقة اخلليج العربي(
االإمارات 

اأبو ظبي لتطوير الغاز عقد  اأر�ست �سركة 
تطوير  مل�سروع  االأول��ي��ة  االأع��م��ال  حزمة 
اإن��ت��اج ال��غ��از م��ن ح��ق��ل ���س��اه ع��ل��ى �سركة 
مليار   1.1 بقيمة  الطاقة  خلدمات  اجلابر 
�سهرا،   16 اإىل  متتد  تنفيذ  وم��دة  دره��م 
اإن�ساء  احل��زم��ة  اأع��م��ال  ن��ط��اق  ويت�سمن 
طريق ا�سفلتي بطول 27 كم /4 حارات/ 
�ساه  منطقة  يف  امل�سنع  مدخل  بني  ي�سل 
وط��ري��ق ل��ي��وا واأع���م���ال احل��ف��ر وال��دف��ان 
مكعب   م��رت  مليون   27 ال��رتب��ة  وت�سوية 
لتجهيز موقع اإن�ساء حزم م�سانع املعاجلة 
الكريت  ا�ستخال�س  ووح��دات  واالإنتاج 
وتت�سمن  وامل��الح��ق  امل��راف��ق  ووح����دات 
داخ��ل  ال��رئ��ي�����س��ة  ل��ل��ط��رق  م��ب��دئ��ي  جتهيز 
ثالثة  ك��م  وجتهيز  امل��وق��ع وخ��ارج��ه 40 

مواقع حلفر االآبار مع الطرق املوؤدية لها، 
كما تت�سمن اإن�ساء قاعدة وخمزن الأنابيب 
لل�سكن  مع�سكر  وجتهيز  واإع����داد  احلفر 
فريق  م��ن  ف��ردا  لثالثني  يت�سع  وامل��ك��ات��ب 
ونظرا  احل��ف��ر.  وف��ري��ق  امل�����س��روع  اإدارة 
تنفيذ  ف�سيتم  امل�����س��روع  ه���ذا  ل�سخامة 
ت�سمل  ح��زم  ت�سع  على  مق�سمة  االأع��م��ال 
واإنتاج  معاجلة  م�سانع  وح��دات  اإن�ساء 
املنتجات  ن��ق��ل  اأن��اب��ي��ب  ال��غ��از وخ��ط��وط 
الطبيعي  ال��غ��از  و���س��وائ��ل  امليثان  غ��از   /
واملكثفات/ التي �ستت�سل ب�سبكة خطوط 
اأنابيب ادنوك كما يت�سمن امل�سروع اإن�ساء 
حبيبات  واإن���ت���اج  ا���س��ت��خ��ال���س  وح����دات 

الكريت وميناء الت�سدير اإىل اخلارج.
الهند�سة  �سركات  تقدمت  ثانية  جهة  من 
االإن�ساءات  ل��ع��ق��ود  ب��ع��رو���س��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة 
برنامج تطوير حقل  االأكر �سمن  الثالثة 
بعرو�سها  ال�سركات  تقدمت  حيث  �ساه، 
التح�سريية  االأع��م��ال  لعقود  ال��ت��ج��اري��ة 
جا�سكو،  ل�سركة  والهند�سية  واالإن�سائية 
الغاز  ملعاجلة  م�سنع  اإن�ساء  عقد  وت�سمل 
�ساه  حقل  يف  الكريت  معاجلة  ووح���دة 
لكامل  االأ�سا�سية  البنى  عقد  اإىل  اإ�سافة 
ملناق�سة  النهائي  املوعد  وكان  الرنامج، 
جتميع  مبن�ساآت  اخل��ا���س  ال��راب��ع  العقد 

الغاز قد مت تاأجيله اأ�سبوعًا واحدًا.
عاملية  ا�ست�سارات  �سركات  اأربع  وتقدمت 
من�ساآت  اإدارة وت�سميم  لعقدي  بعرو�سها 
اأوبكو  اأدم����ا  ح��ق��ول  وال���غ���از يف  ال��ن��ف��ط 
النفطية البحرية، و�سمت قائمة ال�سركات 
اأميك  م��ن  ك��ال  ال��ع��ق��دي��ن  ع��ل��ى  املتناف�سة 
الريطانية ووريل بار�سونز االأ�سرتالية، 
اإ�سافة اإىل �سركتني اأمريكيتني هما �ستون 
اجننريجن،  وم��و���س��ت��اجن  وي��ب�����س��رت،  اأن���د 
على  االإ���س��راف  الفائزة  ال�سركة  وتتوىل 
فلور  �سركة  بها  تقوم  التي  االأعمال  تنفيذ 

االأمريكية وت�سمل املن�ساآت اخلا�سة ب�سخ 
�سطح  حقل  م��ن  يوميا  برميل  األ��ف   100

الرزبوت وحقل اأم اللولو.
اأبوظبي  ���س��رك��ة  �ست�ستكمل  جهتها  م��ن 
مل�ساعفة  م�سروعا  )تكرير(  النفط  لتكرير 
نفطية  م�سفاة  الأك���ر  االإن��ت��اج��ي��ة  الطاقة 
نهاية  بحلول  العربية  االإم��ارات  دولة  يف 
اأن تو�سعة م�سفاة الروي�س  2013، يذكر 
بحلول  ال��ك��ام��ل  الت�سغيل  قيد  �ست�سبح 

الربع االأول من عام 2014.

الكويت 
�ستبداأ موؤ�س�سة البرتول الكويتية ا�سترياد 
الغاز الطبيعي امل�سال يف االأول من ني�سان 
وحتى نهاية ت�سرين االأول املقبلني مبعدل 
خالل  وم��ن  يوميًا  مكعب  ق��دم  ال��ف   500
اإىل  اال���س��ت��رياد  وي��ه��دف  عاملية،  �سركات 
تغطية احتياجات البالد من الطاقة الالزمة 
لتوليد الكهرباء خالل ف�سل ال�سيف الذي 
ي�سل فيه اال�ستهالك اإىل الذروة.  يذكر اأن 
باال�سترياد  عادة  تقوم  العاملية  ال�سركات 
حاليا  ت�ستعد  واملوؤ�س�سة  ع��دة  بلدان  من 
�سيتم  ال��ت��ي  ال��غ��از  �سحنات  م��ع  للتعامل 

ا�ستريادها. 
النهائي  املوعد  الكويت  نفط  �سركة  مددت 
والتجارية  ال��ف��ن��ي��ة  امل��ق��رتح��ات  ل��ت��ق��دمي 
خطوط  من  �سل�سلة  بناء  م�سروع  ب�ساأن 
والذي  البالد  عر  والغاز  النفط  اأنابيب 
كان حمددا يف 21  اآذار اجلاري ملدة �سهر، 
حيث اأ�سبح باإمكان املقاولني الراغبني يف 
امل�ساركة تقدمي عرو�سهم يف موعد غايته 
29 ني�سان املقبل. وكان التمديد قد مت بناء 
الذين  املقاولني  م��ن  جمموعة  طلب  على 
حتى  اأ�سابيع   8 عن  يزيد  متديدا  طلبوا 
امل�سروع  درا���س��ة  ا�ستيفاء  م��ن  يتمكنوا 
يف  دوالر.  ملياري  بنحو  تكلفته  املقدرة 

ظ��ل اح��ت��ي��اج ���س��رك��ات امل���ق���اوالت للوقت 
االإ����س���ايف وف��ق��ا مل�����س��در يف اإح����دى هذه 
واإعداد  بدرا�سة  ان�سغالها  اإىل  ال�سركات 
منها  مطروحة  اأخرى  مل�سروعات  عرو�س 
الذي طرحته �سركة  الغاز  م�سروع جتزئة 
م�سفاة  يف  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول 

ميناء االحمدي.
���س��رك��ة البرتول  اأب�����دت  ث��ان��ي��ة  م���ن ج��ه��ة 
بع�س  ل�سراء  اهتمامًا  العاملية  الكويتية 
"�سل"  ل�سركة  التابعة  ال��وق��ود  حم��ط��ات 
املعرو�سة للبيع باأوروبا وفقا ملا يتنا�سب 
مع �سرتاتيجية ال�سركة. وكانت "البرتول 
بع�س  ل�����س��راء  م�سبقا  تتطلع  العاملية" 
حمطات )�سل( يف بع�س الدول االأوروبية 
الكويت  عرو�س  ولكن  تقريبا  عامني  منذ 
الريطانية  لل�سركة  اآن��ذاك  تكن مالئمة  مل 
ال��ه��ول��ن��دي��ة. وجت����ددت امل��ف��او���س��ات مرة 
اأ�سول يف دول  اأخرى حديثا على �سعيد 
اأخرى اأوروبية خمتلفة طرحتها �سل مثل 
وال�سويد  وبلجيكا  ايطاليا  يف  حمطات 
اأ�سواق  اأنها  العاملية  البرتول  ت��رى  التي 
ت�سهد طلبا متناميا على الوقود وتتوافق 
مع االأرباح املطلوب حتقيقها يف االأ�سواق 

الكبرية.

قطر 
اإم���دادات���ه���ا م��ن الغاز  ت��ع��ت��زم ق��ط��ر رف���ع 
الطبيعي امل�سال اإىل الهند لت�سل اإىل 11.5 
 7.5 مقابل   2014 م��ن  ب���دءًا  ط��ن  مليون 
مليون طن �سنويا حاليا، وتنتج قطر االآن 
امل�سال  الطبيعي  الغاز  مليون طن من   62
واأن االإنتاج �سيزيد اإىل 77 مليون طن من 
ت�سرين االأول. وتاأمل قطر يف اإمداد الهند 
ترفع  واأن   2011 من  اإ�سافية  طن  مليون 
طن  م��الي��ني  اأرب��ع��ة  اإىل  اجل��دي��دة  الكمية 
 11.5 االإج��م��ايل  لي�سبح   2014 بحلول 
مليون،كما ياأمل اأن ت�سع �سركتا برتونت 
اللم�سات  ال��ه��ن��دي��ت��ان  وج����ي.اي����ه.اي.ال 
النهائية على اتفاق مدته 15 اإىل 20 عاما 
مع را�س غاز القطرية يف االأ�سابيع القليلة 

القادمة.

العراق 
من  دوالر  مليار   2.1 بجمع  ال��ع��راق  ق��ام 
�سندات  اإ���س��دار  خ��الل  م��ن  ب��ن��وك حملية 
خزانة الأجل عام لتمويل م�سروعات الإنتاج 
ال�سريحة  العراق  اأ�سدر  حيث  الكهرباء، 
ال��ث��ان��ي��ة االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ب��ع��دم��ا باع 
�سريحة اأوىل تقارب قيمتها ثالثة مليارات 
دوالر بنهاية العام املا�سي. ووقع العراق 
الدوالرات  مبليارات  اتفاقات   2008 يف 
و�سيمن�س  الكرتيك  ج���رال  �سركتي  م��ع 
الإ�سافة نحو ت�سعة اآالف ميجاوات لطاقة 
البالد من الكهرباء خالل ال�سنوات القليلة 
على  العراق  وافق  ثانية  جهة  من  املقبلة. 
جتديد اتفاقية مع تركيا ب�ساأن ت�سغيل خط 
ميناء  اإىل  كركوك  من  النفط  لنقل  اأنابيب 
جيهان الرتكي على البحر املتو�سط، حيث 
من املنتظر اأن يوقع الطرفان على االتفاقية 
قريبا يف الوقت الذي يزور فيه وفد عراقي 

تركيا حاليا ال�ستكمال االتفاق.

تقرير حتليلي: �شرتاتيجية اإدارة الأ�شول تبداأ بحقول 
النفط وتنتهي باأ�شواقها
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هوجن كوجن / رويرتز 
ال�سيارات  ل�سناعة  ال�سينية  )ب�������ي.واي.دي(  ���س��رك��ة  ق��ال��ت   
والبطاريات انها �ستبداأ بيع �سيارات ذات حمرك مزدوج مزودة 

باألواح �سم�سية يف مدينة �سنت�سن.
ال�سيارة  لبيع  خطط  يف  قدما  �ستم�سي  انها  ال�سركة  وق��ال��ت 
للم�ستهلكني على نطاق وا�سع كما كان مقررا برغم �سائعات عن 
احتمال تاأجيل املوعد مع انتظار احلكومة العالن دعم حكومي 

جديد للم�ستهلك لل�سيارات اجلديدة التي تعمل بالطاقة.
وقال بول لني املتحدث با�سم )ب��ي.واي.دي( لرويرتز :  "كانت 
هذه  �ستكون  التاأجيل...  احتمال  عن  ال�سائعات  بع�س  هناك 
ن�سخة حمدثة من ال�سيارة )اف.3.دي.ام( التي بعناها للحكومة 

وال�سركات."
�سيارة  )اف.3.دي.ام( وهي  ال�سيارة  ال�سركة مئات من  وباعت 
ال�سركات  مثل  و�سركات  �سنت�سن  حلكومة  م��زدوج  حمرك  ذات 
هذه  يف  االنبعاثات  من  احلد  على  للم�ساعدة  للكهرباء  املنتجة 

املدينة املزدحمة الواقعة يف جنوب ال�سني.
)بي.واي. �سركة  انتاج  من  اجلديدة  )اف.3.دي.ام(  وال�سيارة 
اأعلى  �سم�سي  بلوح  م��زودة  اأق��ل  انبعاثات  ت�سبب  ن�سخة  دي( 
والكهرباء  البنزين  با�ستخدام  ت�سري  اأن  لها  يتيح  مما  ال�سيارة 

والطاقة ال�سم�سية.
وقال لني: "�سيعلن ال�سعر غدا و�ستطرح ال�سيارات يف �سنت�سن 
ومدن اأخرى،"ويبلغ �سعر ال�سيارة )اف.3.دي.ام( العادية نحو 

150 األف يوان )21970 دوالر( للواحدة.
وم�سى لني يقول: ان اللوح ال�سم�سي ميكنه جمع الطاقة لل�سيارة 

نهارا لكنه لي�س م�سمما كي يزود ال�سيارة بالكهرباء وحده.
ويرى حمللون ان جناح ال�سيارة �سيتوقف على الدعم احلكومي 
تنتجها  اأخرى  ب�سيارات  مقارنة  ن�سبيا  املرتفعة  لتكلفتها  نتيجة 

)بي.واي.دي( يبداأ �سعرها من 30 األف يوان.
ومن ناحية اأخرى قال لني ان )ب��ي.واي.دي( بداأت ت�سليم اأول 
مئة �سيارة كهرباء طراز اي.6 هذا ال�سهر كي ت�ستخدم ك�سيارات 
ب�سفة جتريبية  لعمالء  للبيع  اي.6  ال�سيارات  اأجرة، و�ستطرح 

يف وقت الحق هذا العام.

�شركة بي.واي.دي ال�شينية تطرح �شيارات ذات 
حمرك مزدوج للبيع التجاري

 CNN / دبي
�سهدت اأبرز اأ�سواق املال العربية ارتفاعات 
اأن  اإال  املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية  مع  جيدة 
التي  دب��ي  �سوق  ك��ان يف  االأق��وى  ال�سعود 
اإعالن  مع  ال�سعداء  فيها  املتعاملون  تنف�س 
"دبي  اإعادة هيكلة  احلكومة تفا�سيل خطة 

العاملية" املتعرثة.
و اأنهت �سوق االأ�سهم يف ال�سعودية اأ�سبوعا 
من التعامالت على ارتفاع موؤ�سرها بن�سبة 
1.24 يف املئة، اأي ما يعادل 82 نقطة دعمت 

�سعوده فوق م�ستويات 6700 نقطة.
واأن���ه���ى امل��وؤ���س��ر ج��ل�����س��ات��ه اخل��م�����س عند 
اإغالق  اأعلى  م�سجال  نقطة   6756 م�ستوى 
له منذ اأكتوبر/ت�سرين 2008 مقابل اإغالق 
لينجح  نقطة   6674 عند  املا�سي  االأ�سبوع 
االأ�سبوعية  ارتفاعاته  �ساد�س  تد�سني  يف 
العام اجلاري  التوايل والعا�سر خالل  على 

.2010
مكا�سب  بلغت  تلك،  االرت��ف��اع  موجة  وم��ع 
العام  ب��داي��ة  م��ن��ذ  لل�سوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���س��ر 
اأحجام  بلغت  حني  يف  امل��ائ��ة،   يف   10.38
�سهم  مليون   656 االأ�سبوع  هذا  التداوالت 
على  ت��وزع��ت  ري���ال،  مليار   16.29 بقيمة 

356 األف �سفقة.
وحققت 11 قطاعا ارتفاعات متفاوتة، اأمام 
تراجع 4 قطاعات، ت�سدر االرتفاعات قطاع 
ن�سبة  لتبلغ  املئة،  يف   3.03 بن�سبة  النقل 
يف   9.21 نحو  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  مكا�سبه 
املئة، تاله قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية 
بنحو  وامل��رت��ف��ع  امل��ئ��ة  يف   1.71 ال�ساعد 

11.86 يف املائة منذ بداية العام اجلاري.
"الوطن"  �سحيفة  ن�����س��رت��ه  ت��ق��ري��ر  وق���ال 
ال�سعودية "نعتقد اأن هناك اتفاقا عاما على 
وجود ارتفاع لل�سوق يف الن�سف االأول من 
االكتتابات  اأن  اإىل  ذلك  ، ويرجع  العام  هذا 
لها  �سيكون  امل��ال  راأ���س  اجلديدة وزي���ادات 
اختفت  �سيولة جديدة  دور جيد يف دخول 

و�سط "توترات 2009."
ال�سحيفة،  ب��ح�����س��ب  حم��ل��ل��ون،  واأرج������ع 
اإىل  �ساعدة  موجة  هناك  تكون  اأن  احتمال 
م�ستوى 9000 نقطة وهذه املوجة �ستكون 
بقيادة قطاع امل�سارف، خا�سة بعد تخل�سه 
من امل�ساكل املالية، �سواء كانت املخ�س�سات 
�سرتجع  حيث  دب��ي،  يف  املالية  امل�ساكل  اأو 

االأرباح لتنعك�س على البنوك.
االأ�سبوعي  ال��ت��ق��ري��ر  ق���ال  ال��ك��وي��ت،  ويف 

بنهاية  اأن��ه  الوطنية  اال�ستثمارات  ل�سركة 
القيمة  ب��ل��غ��ت  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع  ت����داول 
يف  املدرجة  لل�سركات  الراأ�سمالية  ال�سوقية 
ال�سوق الر�سمي 35.08 مليار دينار كويتي 
دينار كويتي  مليون  قدره 845.6  بارتفاع 

وما ن�سبته 2.5 يف املائة.
املالية  ل������الأوراق  ال��ك��وي��ت  ���س��وق  واأن���ه���ى 
تعامالته هذا االأ�سبوع على ارتفاع يف اأدائه 
املا�سي  االأ�سبوع  اأداء  مع  باملقارنة  وذل��ك 
)ال�سعري  العامة  امل��وؤ���س��رات  حققت  حيث 
يف   3.5 بلغت  بن�سب  مكا�سب  وال���وزين( 

املئة و2.5 يف املئة.
وب��ع��د ف���رتة ق��ارب��ت ال��ث��الث��ة اأ���س��اب��ي��ع من 
م����راوح����ة م���وؤ����س���ر ال�������س���وق ال���ع���ام ح��ول 
م�ستويات 7400 نقطة، والتي مل تخل من 
عمليات التاأ�سي�س عر عملية تبديل املراكز 
وذلك  االأرب���اح  جني  ال�ستحقاق  امل�ساحبة 
على نطاق ال�سوق العام، عاد هذا االأ�سبوع 
وبدفعة من اإنباء رئي�سة كانت مرتقبة لي�سل 

املوؤ�سر العام اإىل م�ستوى 7489 نقطة.
وا�ستحوذ قطاع اخلدمات وحده على ن�سبة 
التداول خالل  قيمة  املئة من  تعادل 38 يف 
االأ�سبوع، فيما توزع الباقي بن�سب متقاربة 

كان  ان��ه  اإال  االأخ��رى  ال�سوق  قطاعات  على 
الفتًا حجم الن�ساط الذي تركز على �سركات 

حمددة يف قطاع البنوك.
العربية،  االإم������ارات  يف  دب���ي  ���س��وق  اأم����ا 
ف�سجلت االأ�سهم قفزة كبرية تعززت مع اآخر 
يوم تداول يف االأ�سبوع املا�سي، بعدما ربح 
، م�سيفا 119  موؤ�سرها نحو 6.9 يف املئة 
 1845 م�ستوى  عند  اأ�سبوعه  لينهي  نقطة، 
االإمارة  حوكمة  اإع��الن  من  م�سنفيدا  نقطة، 

مقرتح اإعادة هيكلة "ديون دبي العاملية."
وكان اإعالن اخلطة الذي ت�سمن دعما بنحو 
مبثابة  املتعرثة،  لل�سركة  دوالر  مليار   9.5
رف��ع موؤ�سرها  ال�����س��وق،  ت��ف��اوؤل يف  اإع���الن 
عن  الك�سف  ب��ع��د  امل��ئ��ة  يف  خم�سة  بنحو 

تفا�سيل خطة اإعادة الهيكلة.
ويف اأبوظبي ربحت االأ�سهم خالل االأ�سبوع 
قيمة  م���ن  امل���ئ���ة  يف   2.5 ن��ح��و  امل���ا����س���ي 
 71 بنحو  امل��وؤ���س��ر  زاد  اأن  بعد  موؤ�سرها، 
نقطة، لينهي تداوالت االأ�سبوع املا�سي عند 
اأداء  ا�ستقر  بعدما  نقطة،   2903 م�ستوى 

قطاعات قيادية.
اأ�سواق  على  الرقابة  هيئة  لبيانات  ووفقا 
�سوق  موؤ�سر  �سعد  فقد  االإم��ارات��ي��ة،  امل��ال 

بداية  منذ  املئة  يف   4.32 امل��ايل  االإم���ارات 
التداول  قيمة  اإجمايل  بلغ  حني  يف  العام، 
عدد  و���س��ل  بينما  دره����م،  م��ل��ي��ار   34.43
واملرتاجعة  �سركة،   44 املرتفعة   ال�سركات 

.48
بنحو  موؤ�سرها  فقفز  القطرية،  االأ�سهم  اأما 
املا�سي،  االأ���س��ب��وع  خ��الل  امل��ئ��ة،  يف   1.35
عند  لي�ستقر  نقطة،   99 اأ�ساف  فقد  اأن  بعد 
اأ�سهم  اأن عززت  م�ستوى 7413 نقطة، بعد 
قيادية مكا�سبها و�سط اإقبال املتعاملني على 

ال�سراء وانح�سار بيوع جني االأرباح.
تعامالت  م�سقط  موؤ�سر  اأنهى  عمان،  ويف 
 2.2 م��ن  الأك��رث  مرتفعا  املا�سي  االأ���س��ب��وع 
يف املئة، بعدما اأ�ساف 146 نقطة، لي�ستقر 
عند م�ستوى 6779 نقطة، يف حني تراجع 
نقطة  نقطتني،  بنحو  البحريني  امل��وؤ���س��ر 
تعادل نحو 0.13 يف املئة من قيمته، لينهي 

اأ�سبوعه عند م�ستوى 1528 نقطة.
عمان  بور�سة  موؤ�سر  تراجع  االأردن،  ويف 
وبن�سبة  نقطة   69 بنحو  املا�سي  االأ�سبوع 
72.2 يف املئة، لي�ستقر عند م�ستوى 2466 
ال��ت��داول  م��ع��دالت  انخف�ست  ف��ي��م��ا  ن��ق��ط��ة 

اليومي بن�سبة 9.19 يف املئة.

دبي تقود مكا�شب الأ�شهم العربية وت�شعد 6.9% الأ�شبوع املا�شي



العدد )1757(ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء )30( 
5اذار 2010 اخبار وتقارير عربية ودولية

 لندن / ا ف ب 
 اأدرج اكر منتدى عاملي ملنتجي وم�ستهلكي 
وال�سكوك  النفط  ا�سعار  تقلبات  الطاقة 
راأ�س  على  والطلب  العر�س  تطور  ب�ساأن 
الذي  ع�سر  الثاين  اجتماعه  اعمال  ج��دول 

يفتتحه اليوم الثالثاء يف املك�سيك.
للطاقة  ال����دويل  امل��ن��ت��دى  يف  و���س��ي�����س��ارك 
 %90 ل�  وم�ستهلكة  منتجة  دولة   64 وزراء 
من الطاقة العاملية خالل يومني يف كانكون 
املنتجع ال�سياحي ال�سهري يف �سبه اجلزيرة 

املك�سيكية على بحر الكاريبي.
و���س��ت�����س��ارك ف��ي��ه اي�����س��ا م��ن��ظ��م��ة ال����دول 
املنتدى  )اوبك( وكذلك يف  للنفط  امل�سدرة 
ينظم  الذي  الطاقة  ل�سوؤون  الرابع  الدويل 
يف موازاة ذلك. وقد اعلن قدوم م�سوؤويل 
دوت�س  "رويال  مثل  كرى  نفطية  �سركات 
"ت�ساينا  او  موبيل"  و"اك�سون  �سل" 

نا�سيونال برتوليوم كوربوري�سن".
مدير  تاناكا  ن��وب��وو  م�ساركة  ينتظر  كما 
وك��ال��ة ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة، وجم��ل�����س ادارة 
منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية، التي 
ال��دول االكرث  لثالثني دولة من  تعد جتمعا 

ت�سنيعا.
وق���د ���س��ه��دت ا���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ت��ق��ل��ب��ات منذ 
للطاقة  ال��دويل  للمنتدى  االخ��ري  االجتماع 
قيا�سيا  ارتفاعا  م�سجلة   ،2008 العام  يف 
قبل  دوالرا   147 الرميل  �سعر  بلغ  بحيث 
االزمة  خ��الل  دوالرا   32 اىل  يتدهور  ان 
االقت�سادية العاملية ليعود وي�ستقر بني 70 

و80 دوالرا.
املنتجني  ير�سي  امل�ستوى  ه��ذا  ان  ويبدو 
وامل�ستهلكني على حد �سواء لكن ا�ستقراره 
ب�ساأن  ال�����س��ك��وك  ب�سبب  م�سمونا  لي�س 
واال�سطرابات  االق��ت�����س��ادي  االن��ت��ع��ا���س 
او  وال��ع��راق  اي���ران  مثل  منتجة  دول  يف 

نيجرييا.

وق�����ال وزي�����ر ال���ب���رتول ال�����س��ع��ودي علي 
انه  كانكون:  اجتماع  قبل  حمذرا  النعيمي 
اال�سعار  يف  التقلبات  هذه  ازال��ة  ي�ستحيل 
لكن ميكن احلد من م�ستواها عر احلوار 

بني املنتجني وامل�ستهلكني وامل�ستثمرين.
املك�سيكية  ال���ط���اق���ة  وزي������رة  و����س���رح���ت 
جورجينا كي�سل مارتينيز التي تنظم بالدها 
ينبغي  ان��ه  وامل��ان��ي��ا،  الكويت  م��ع  املنتدى 
حول  "ال�سكوك  على  كانكون  يف  االنكباب 
اىل  والطلب" وال�سعي  العر�س  احتماالت 
التي حتد من اال�ستثمار". "رفع احلواجز 

للطاقة  الدويل  للمنتدى  العام  االمني  وقال 
االعمال  ج����دول  ان  ه��ال�����س��ت:  ف���ان  ن��وي��ه 
م�سيفا  ال��ط��اق��ة  "اأمن"  اي�����س��ا  �سي�سمل 
امن  عن  امل�ستهلكة  الدول  تتحدث  "عندما 
كانت  اذا  عما  دوم��ا  تت�ساءل  فهي  الطاقة 
فيما  معقولة  با�سعار  �ستكون  ام��دادات��ه��ا 
الطلب  امن  ب�ساأن  املنتجة  ال��دول  تت�ساءل 

على الطاقة التي تزود بها".
اي�سا  كانكون  يف  امل�ساركون  و�سيبحث 
املتجددة  والطاقات  احليوي  الوقود  تاأثري 
االخرى على طلب النفط والغاز يف الوقت 

احلا�سر وامل�ستقبل كما قال.
ولفت اىل انه نظرا اىل ان الوقود االحفوري 
ع�سرات  خ���الل  الهيمنة  يف  "�سي�ستمر 
على  احل��ر���س  اأي�����س��ا  ف�سيتعني  ال�سنني" 
وا�ستهالكها  الطاقة  هذه  انتاج  يراعي  ان 

البيئة.
وا�ساف: ان على املنتدى ان يت�ساءل كذلك 
ب�ساأن احل�سول على الطاقة "فهي م�سكلة ال 

تزال مهمة منذ �سنوات عدة"
واعتر ان "ترك مليارات النا�س حمرومني 
امرا مقبوال على  لي�س  الطاقة احلديثة  من 
قائم  اخلطر  ان  ف�سحيح  الطويل"،  امل��دى 
"من  �سيكون  لكنه  "االنبعاثات"  وق��ع  من 

دون اهمية يف االطار العام".

 CNN /مو�سكو
 اأعلنت �سركة النفط الرو�سية العمالقة "لوك اأويل" نهاية االأ�سبوع 
ا�ستجابة  اإي����ران  يف  تنفذه  م�����س��روع  يف  العمل  وق��ف  امل��ا���س��ي  
للعقوبات الدولية املفرو�سة على الدولة االإ�سالمية، فيما ك�سفت اأن 

دخلها ال�سايف يف العام 2009 بلغ �سبعة مليارات دوالر.
ان�سحابها من  املا�سية  االأربعاء  لها  بيان  اأويل" يف  "لوك  اأكد  فقد 
م�سروع "اأناران" االإيراين بعد اأن خ�سرت 63 مليون دوالر نتيجة 
النخفا�س قيمة اال�ستثمارات املجمدة يف اإيران، وفقًا لوكالة االأنباء 
الرو�سية "نوفو�ستي"، غري اأن اأنباء اأخرى اأفادت اأن ال�سبب وراء 
ان�سحابها يعود اإىل املقاطعة الدولية املفرو�سة على اإيران،حمللون 
االأمريكية  ال�سغوط  اإىل  الرو�سية  ال�سركة  ان�سحاب  عزو  اآخ��رون 
بحظر التعامل مع من ي�ستثمر اأكرث من 20 مليون دوالر يف ال�سنة 

يف اإيران، حيث تبلغ ح�ستها يف م�سروع "اأناران" 20 يف املئة.
واأكد م�سدر وثيق ال�سلة بال�سركة الرو�سية ل�سحيفة "نيزافي�سيمايا 
اأن يطبق احلظر االأمريكي عليها  اأويل" خ�سيت  "لوك  غازيتا" اأن 
الواليات  يف  البنزين  حمطات  م��ن  العديد  بت�سغيل  تقوم  وه��ي 

املتحدة، وتتاجر بالنفط وتدير م�ساريع اأخرى هناك.
اأويل"  "�ستات  �سركة  م��ع  ت��ع��اون  يف  الرو�سية  ال�سركة  ودخ��ل��ت 

الرويجية ال�ستثمار احلقل النفطي االإيراين هذا.
اأويل"،  "�ستات  ال�سركة الرويجية  اأوقفت  ويف معلومات امل�سدر 
امل�سروع  يف  العمل  املئة،  يف   80 امل�سروع  يف  ح�ستها  تبلغ  التي 

االإيراين.
الدفاع  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  جبويتز،  م��ارك  ق��ال  جهته،  من 
ت�ستهدف  اأو�سع  مقاطعة  باجتاه  الدفع  "اإن  الدميقراطيات،  عن 
على  ال�سعب  من  جتعل  خطوات  تت�سمن  االإي��راين  الطاقة  قطاع 
وجذب  الرئي�سة  التقنية  على  واحل�سول  البنزين  ا�سترياد  اإي��ران 

اال�ستثمارات لقطاع الطاقة فيها."
مليار   3.7 توظيف  اأويل"  "لوك  �سركة  تعتزم  ثانية،  ناحية  من 
دوالر من اأموالها  يف ا�ستثمار حقل "غرب القرنة - 2" يف العراق 

خالل اأعوام  2010 � 2015.
اأعلن ذلك يف لندن االأربعاء املا�سية �ستاني�سالف كوزيايف، رئي�س 
�سركة "لوك اأويل اأوفر�سيز"، امل�سوؤولة عن تنفيذ م�ساريع ال�سركة 

يف اخلارج، وفقًا لنوفو�ستي.
"جممل مبلغ التوظيفات يف الفرتة املذكورة �سيعادل  اأن  واأو�سح 
12 مليار دوالر، مبا فيها 3.7 مليار دوالر من اأموال "لوك اأويل" 
ا�ستثمار  م��ن  �ستتوفر  ال��ت��ي  االإي�����رادات  م��ن  وال��ب��اق��ي  اخل��ا���س��ة، 

احلقل".
و"�ستات  اأويل"  "لوك  من  املكون  الكون�سورتيوم  اأن  اإىل  ي�سار 
 ،2009 ع��ام  االأول  كانون  يف  ف��از  الرويجية   Statoil اأويل" 
"غرب القرنة - 2"، الذي  يقدر  باملناق�سة على حق ا�ستثمار حقل 
برميل  مليار   12.9 يقارب  مبا  فيه  لال�ستخراج  القابل  االحتياطي 

من النفط.

م�شروع  من  اأويل" تن�شحب  "لوك 
الإيراين "اأناران" النفطي 

اأ�شعار النفط و العر�س 
والطلـب علـى جــدول اأعمال 

املنتدى الدويل للطاقة

نيويوك / وكاالت
انها  م����وت����ورز  ���س��رك��ة ج�����رال  ق���ال���ت   
اعادتها  ا�سحابها  من  )تطلب  �ست�سحب 
االف  خم�سة  نحو  ال�سالحها(  لل�سركة 
يف  �سنعت  ال�ساقة  للخدمة  �سحن  �سيارة 

�سباط  واآذار.
ال�سيارات  تلك  وب��ي��ع  ان��ت��اج  و�ستوقف 
املحرك  يف  ح��ري��ق  ح���دوث  خطر  ب�سبب 
مولد  يف  خلل  بوجود  اال�ستباه  نتيجة 

التيار البديل.

ل��ه��ا اجلمعة  ب��ي��ان  ال�����س��رك��ة يف  وق��ال��ت 
املا�سية  انها مل حتدد بعد كيفية ا�سالح 
مركبات  على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  امل�سكلة  ه��ذه 
�سيفورليه  ط���راز  م��ن  ال�����س��اق��ة  اخل��دم��ة 
اك�سري�س و�سيارات الركاب جي ام �سي 

�سافانا و�ساحنات نقل الب�سائع .
ا�سحاب  ع��ل��ى  ان  ال�����س��رك��ة  وا���س��اف��ت 
�سيارات  ق��ي��ادة  ع��ن  التوقف  ال�����س��ي��ارات 
ال�سحن، وان يقوموا بو�سعها يف اماكن 
ب��ع��ي��دة ع��ن امل��ب��اين وامل��رك��ب��ات االخ���رى 

وف�سل ا�سالك البطارية.
وقالت ال�سركة انه ال ميكن لعمالء ا�ساطيل 
�سيارات ال�سحن ا�ستئجار هذه املركبات، 
قبل  بيعها  ال�سيارات  لتجار  ميكن  ال  كما 
ايجاد حل لهذه امل�سكلة،ومل تعط ال�سركة 

ا�سارة اىل موعد ايجاد حل للم�سكلة.
ال�سحن  ���س��ي��ارات  ان  ال�سركة  وا���س��اف��ت 
للخدمة  و�سافانا  اك�سري�س  ط��رازي  من 
ومل  خمتلفا  م��ول��دا  ت�ستخدم  اخل��ف��ي��ف��ة 

تطبق عليها عملية وقف االنتاج.

جرنال موتورز ت�شحب 5 اآلف �شيارة ب�شبب خماطر حريق

دبي / وكاالت
ان  املا�سي   االح��د  يوم  قال م�سدر مطلع   
من  دائنيها  على  �ستعر�س  نخيل  �سركة 
ل�سندات  كبريا  ا�سدارا  التجارية  البنوك 
ا�سالمية يف اطار خطة اعادة هيكلة الديون 
يوم  العاملية  دبي  جمموعة  اأ�سدرتها  التي 

اخلمي�س املا�سي.
بنهاية  لل�سوق  �سارة  مفاجاأة  دبي  وقدمت 
ب�سداد  تعهدت  عندما  املا�سي  اال���س��ب��وع 
العاملية  دبي  ودي��ون  املقبلة  نخيل  �سكوك 
التجارية  البنوك  من  الدائنني  ان  وقالت 
للمطالبات  كامل  �سداد  على  �سيح�سلون 
و60  نقدا  باملئة   40 بن�سبة  عليها  املتفق 
قابلة  م��ال��ي��ة  اأوراق  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة 

للتداول.
املالية  االوراق  من��ط  نخيل  تو�سح  ومل 
على  �ستعر�سها  ال��ت��ي  ل��ل��ت��داول  ال��ق��اب��ل��ة 
بيانا  ت�سدر  ان  املتوقع  من  لكن  الدائنني 

منف�سال ب�ساأن االتفاق يف وقت قريب.
اأن  املقرر  من  ان  )لرويرتز(  امل�سدر  وقال 

�سي�سمح  اذ  لل�سكوك  ا�سدار  تنفيذ  يجري 
لل�سركة بالو�سول اىل عدد اأكر من حملة 
املوؤ�س�سات  م��ن  امل�ستقبل  يف  ال�����س��ن��دات 
املالية التقليدية واال�سالمية التي يجب اأن 
ال�سريعة،وامتنع  مع  ا�ستثماراتها  تتوافق 
متحدث با�سم دبي العاملية عن التعليق على 
دبي  حكومة  با�سم  متحدثة  وقالت  االم��ر. 
ال�سكوك  ا�سدار  ان  املا�سي  اجلمعة  يوم 
يجري  لكن  احلايل  الوقت  يف  مقرتح  اأمر 
رغبة  اطار  يف  اأخرى  مالية  هياكل  درا�سة 
�ستوفر  االداة  تلك  اأن  من  التاأكد  احلكومة 
التجارية  للبنوك  ال�سيولة  من  ق��در  اأك��ر 
الدائنة. واأ�ساف امل�سدر اأن حجم ال�سكوك 
امل�ستحقة  املبالغ  اج��م��ايل  على  �سيعتمد 
تقدير  الأوان��ه  ال�سابق  من  اأنه  اال  للدائنني 
التي  ال�سعوبة  احل�سبان  يف  باالخذ  ذل��ك 
تواجهها ال�سركة وكذلك الدائنني يف تقييم 

اأ�سول نخيل.
ت�ستمر  اأن  امل��رج��ح  م��ن  ان  امل�سدر  وق���ال 
امل��ن��اق�����س��ات ب��ني ن��خ��ي��ل وال��دائ��ن��ني حتى 

مليار   26 نحو  تبلغ  دي��ون  ل�سداد  ني�سان 
دوالر.

اطار  يف  نخيل  هيكلة  اع��ادة  خطة  وتاأتي 
للدائنني  العاملية  دب��ي  م��ن  اك��ر  اق���رتاح 
الديون،  من  دوالر  مليار   26 نحو  ل�سداد 
ت�سرين  يف  اال�سواق  العاملية  دبي  وه��زت 
قدرتها  عدم  اأعلنت  عندما  املا�سي  الثاين 

على �سداد التزاماتها.
مليارات  ع�سرة  بقيمة  انقاذ  خطة  وحالت 
املجاورة  اأب��وظ��ب��ي  ام���ارة  وفرتها  دوالر 
االول  كانون  دي�سمر  يف  بالنفط  الغنية 
املا�سي، دون تعرث نخيل يف �سداد �سكوك 

بقيمة 4.1 مليار دوالر.
وبينما كانت هناك توقعات وا�سعة النطاق 
بتدخل اأبوظبي مرة اأخرى تدخلت حكومة 
وذلك  املا�سي  اال�سبوع  نخيل  النقاذ  دبي 
 980 بقيمة  �سكوك  ا�ستحقاق  موعد  قبل 
مليون دوالر يحني يف 13 ايار، ومبوجب 
�سروط خطة اعادة الهيكلة �ست�سبح نخيل 

مملوكة كليا حلكومة دبي.

م�شدر: �شركة نخيل �شتعر�س على البنوك التجارية اإ�شدارًا   لل�شكوك

داكا / رويرتز 
انه �سيقدم  للتنمية    البنك اال�سيوي  قال   
لبنغالد�س قر�سا بقيمة 266 مليون دوالر 
لتغطية نحو ن�سف تكلفة تو�سعات رئي�سة 
يف �سبكة امداد الغاز الطبيعي بالبالد يف 

م�سعى لتحفيز النمو االقت�سادي.
وت��واج��ه ب��ن��غ��الد���س ع��ج��زا يف ام����دادات 
مكعبة  ق��دم  مليون   300 اىل  ي�سل  الغاز 
خطوط  ملد  القر�س  و�سي�ستخدم  يوميا. 
والي�سال  والتوزيع  للنقل  جديدة  اأنابيب 
تطورا يف  االق��ل  للمناطق  الغاز  ام��دادات 
يف  الواقعة  الفقرية  الدولة  غ��رب  جنوب 

جنوب ا�سيا.
غ��ط��ي اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
ام���دادات  م��ن  باملئة   70 نحو  بنغالد�س 
باملئة   85 وتغذي  للبالد  الرئي�سة  الطاقة 

من حمطات توليد الكهرباء.
وف�سلت البنية التحتية لنقل وتوزيع الغاز 
اال�ستثمارات  وت��رية  مواكبة  يف  بالبالد 
الغاز  ع��ن  التنقيب  جم���ال  يف  اجل���دي���دة 

وتطوير حقول جديدة.
جديدة  اأ�سرة  األ��ف   200 نحو  و�ستح�سل 
يف ج��ن��وب غ���رب ال��ب��الد ب��اال���س��اف��ة اىل 
على  وجت��اري��ة  �سناعية  موؤ�س�سة   1400

الغاز نتيجة تو�سعة �سبكة التوزيع.
قر�سا  اك�سيمبنك  ك��وري��ا  بنك  و�سيقدم 
تو�سعة  ملرحلة  دوالر  مليون   45 قيمته 
بنغالد�س  حكومة  �ستوفر  بينما  النقل 
التكلفة  م��ن  اأخ����رى  دوالر  م��ل��ي��ون   231
االجمالية للم�سروع والبالغة 542 مليون 
دوالر،ومن املقرر االنتهاء من امل�سروع يف 

اذار 2015.

البنك الآ�شيوي للتنمية يقر�س 
بنغالد�س 266 مليون دولر لتو�شعة 

�شبكة الغاز
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رئي�س جلنة اإعمار مدينتي ال�شدر وال�شعلة: م�شاريع 
خدمية يف املدينتني بواقع 180 مليار دينار

حاوره / خالد عبد االمري

تعاني مدينتا الصدر والشعلة من تراجع الواقع الخدمي االمر الذي دعا الحكومة الى تشكيل لجنة مخصصة 
العمار المدينتين انطالقًا من اهميتهما وحجم السكان من ذوي الدخل المحدود القاطنين فيها . رئيس 

لجنة االعمار المكلف وزير الهجرة المهجرين في الحكومة المنتهية واليتها تحدث لـ )المدى االقتصادي( عن 
مستويات االنجاز وطبيعة المشاريع المنفذة في المدينتين عبر الحوار اآلتي:
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*�ساكنو مدينتي ال�سدر وال�سعلة   
جلنة  دور  �سعف  م��ن  ي�سكون 

االأعمار، ما تعليقكم ؟
� اإن االجن��ازات التي قامت بها جلنة اأعمار 
الذي  كبرية،واملواطن  اجن��ازات  املدينتني 
ي�سعر  ال  العمل  مناطق  ع��ن  بعيدًا  يعي�س 
بها الأن الكثري من املواطنني يحكمون على 
حاجة  عدم  تكون  وقد  نظرهم  عليه  يقع  ما 
هذا املواطن خلدمة معينة تتولد لديه فكرة 
عدم وجودها الأن احلاجة هي التي �سرت�سد 
وحينذاك  اجل��دي��د  امل�����س��روع  اإىل  امل��واط��ن 
وفعالية  املتحققة  االإجن����از  ن�سب  ���س��ريى 
االأي���ام  م���رور  املدينتني،ومع  اأع��م��ار  جلنة 

�ستت�سح ال�سورة جليا الأبناء املدينتني. 

*ما الذي حتقق من م�ساريع على 
اأر�س الواقع ؟ 

� هنالك م�ساريع عديدة ، حيث  افتتح املركز 
االأ�سنان  جل��راح��ة  التخ�س�سي  ال�سحي 
م�ساحته  تبلغ  وال���ذي  ال�����س��در  مدينة  يف 
وي�سم  طابقني  من  واملكون  م��رتًا(   3545(
االأ�سنان  ج��راح��ة  وق��اع��ة  ل��الأط��ب��اء  غ��رف��ا 
اأخرى  وملحقات  واالن��رتن��ي��ت   واالأ���س��ع��ة 
امل�سروع  ال��ع��امل��ي��ة،  للموا�سفات  مطابقة 
و�ستني  وخم�سمئة  مليارين  بكلفة  اأجن��ز  
اعتباره  ميكن  املركز  وه��ذا   ، دينار  مليون 
املدينة  داخ��ل  م�سغر  تخ�س�سي  م�ست�سفى 
الطبية  ب��االأج��ه��زة  جتهيزه  �سيتم  حيث   ،
م�ست�سفى  تاأهيل  اأجن��زن��ا  كما   ، املتطورة 
امل�ساريع  �سمن  يدخل  ال��ذي  العام  ال�سدر 
ال�سحية للجنة االأعمار و�سمل العمل جميع 
جتهيزها  اإىل  باالإ�سافة  امل�ست�سفى  مرافق 
واأي�سا   ، ال�سرورية  الطبية  بامل�ستلزمات 
مت جتهيزها مبولدة كهربائية بقدرة )175 
مرحلتني  على  اأجن���ز  وامل�����س��روع   )  k v
دينار  ومليوين  و�سبعمئة  مليارين  وبكلفة 
خالل  امل�سروع  يف  العمل  ا�ستغرق  حيث 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   ، ي��وم��ا   )240( املرحلتني 
متطور  )اي��ك��و(  بجهاز  امل�ست�سفى  جتهيز 
تخ�سي�س  مت  كما   ، عاملية  ومب��وا���س��ف��ات 
على  بناًء  ال�سحة  وزارة  اإىل  مالية  مبالغ 
باالأجهزة  ال�سحية  امل��راك��ز  لتجهيز  طلبها 
،  وقد قامت  الطبية احلديثة  وامل�ستلزمات 
الوزارة ب�سراء اأغلب االأجهزة وامل�ستلزمات 
الطبية ،  علما اإن التخ�سي�سات املالية التي 
للمدينتني تبلغ )180( مليار دينار  ر�سدت 
خ�س�ست بواقع )120( مليار دينار الأعمار 
الأعمار  دينار  مليار  و)60(  ال�سدر   مدينة 

مدينة ال�سعلة. 
االجناز   قيد  مازالت  عدة  م�ساريع  وهنالك 
وم�سرف  وال��رب��و  احل�سا�سية  مركز  مثل 
مدينة  يف  نوعه  من  االأول  يعد  ال��ذي  ال��دم 
ال�سدر،كما مت بناء خم�س مدار�س منوذجية 
باحلجر   )41 و   73( ق��ط��اع��ات  واك�����س��اء 
  ،  )58( ق��ط��اع  اكت�ساء  و�سيتم  املقرن�س 
مولدة   )200( ب���  املدينتني  ت��زوي��د  مت  كما 
و)2150(  )  400k v( ب��ق��درة  كهربائية 
 ، املدينتني  �سوارع  الإ�ساءة  �سم�سية  خلية 
باالإ�سافة اإىل تخ�سي�س )60( حافلة حديثة 
ال�سدر  مدينة  اإىل  حافلة   )40( وب��واق��ع 
�ستتكفل  ال�سعلة   مدينة  اإىل  حافلة  و)20( 
هذه احلافالت بنقل طلبة الكليات واملعاهد 
الإن�ساء  ب��داأ  العمل  اأن   كما   ، املدينتني  يف 
وعط�س(  ك�سرة  منطقة)  يف  �سكني  جممع 
الرغم   �سكنية،وعلى  وح��دة    1000 بواقع 
عام  يف  واجهتنا  ال��ت��ي  املالية  االأزم���ة  م��ن 
اإننا ا�ستطعنا اجناز ما يقارب  اإال   )2009(

)28( م�سروعا يف املدينتني.

االقت�سادي  االأداء  تقيم  *كيف 
للحكومة املنتهية واليتها؟

التي  التحديات  حجم  احد  على  يخفى  ال   �  
فهي   ، واليتها  املنتهية  احلكومة  واج��ه��ة 
النظام  م���ن خم��ل��ف��ات  ث��ق��ي��ال  اإرث�����ا  ورث����ت 
ال�سابق  وال�سيا�سات االقت�سادية املتخبطة  
واحل�����روب وت�����س��خ��ري االق��ت�����س��اد الإدام����ة 
كلها   ، الدولية  والعقوبات  الع�سكرية  االآلة 
فال  كبرية   حتديات  اأم��ام  احلكومة  جعلت 
عليها  ف��ك��ان  اأ�سا�سية   حتتية  بنى  ت��وج��د 
نن�سى  ال  ث��م  )ال�سفر(  نقطة  م��ن  ت��ب��داأ  اأن 
اأع��اق��ت وب�سكل  االأع��م��ال االإره��اب��ي��ة ال��ت��ي 
والنهو�س  االقت�سادي  النمو  عملية  كبري 
ب���ه  يف ه���ذه احل���ال���ة اأ���س��ب��ح ل���زام���ا على 
احلكومة توجيه كل جهودها لتوفري االأمن 
القانون،وكان  وفر�س  للمواطنني  واالأم��ان 
ال��ه��دف ه��و حتقيق االأم���ن ،ل��ذل��ك ن��رى اإن 
حجم التخ�سي�سات املالية لوزارتي الدفاع 
من  عالية  ن�سبة  ت�سكل  ك��ان��ت  وال��داخ��ل��ي��ة 

املوازنات  يف  املالية  التخ�سي�سات  حجم 
���س��ل��ب��ا ع��ل��ى ن�سبة  ي���وؤث���ر  ال��ع��ام��ة وه�����ذا 
التخ�سي�سات املالية لباقي الوزارات،حيث 
الو�سع  يف  كبريا  جناحا  احلكومة  حققت 
ايجابي  ب�سكل  انعك�س  وال���ذي   ، االأم��ن��ي 
تنفيذ  وامكانية  االقت�سادي  الو�سع  على 
الرنامج االقت�سادي املر�سوم ب�سكل �سل�س 
بظالله  األ��ق��ى  م��ا  معينة،  عراقيل  دون  م��ن 
قدوم  وامكانية  اال�ستثمارية   العملية  على 
ال�سوق  اىل  العاملية  اال�ستثمارية  ال�سركات 
العراقية التي تعد من اف�سل ا�سواق املنطقة 
جولة  وما   ، وامل�ستثمرين  لال�ستثمار  جذبًا 
ذلك،فقد  على  دليل  اإال  النفطية  الرتاخي�س 
العراق  اختار  �سركات عاملية كبرية  تقدمت 
ما ينا�سبه من العرو�س فمن ناحية ال�سعر 
ال�سعر  بلغ  حيث  ج��دا  منا�سبا  ال�سعر  ك��ان 
من  برميل  لكل  دوالران  ه��و  عليه  املتفق 
توفريها  اإىل  اإنتاج،باالإ�سافة  ككلفة  النفط 
حجم  مثل  ال��ع��راق  ل�سالح  اأخ��رى  �سروطا 

ال��ع��م��ال��ة ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��ي ���س��ت��وف��ره��ا هذه 
ال�سركات .

االق��ت�����س��اد مرتبطة  م��ف��ا���س��ل  ف���اأن  وك��ذل��ك 
توفري  ان  ح��ي��ث   ، ب����االأخ����رى  اأح���داه���م���ا 
الدفاع  ميزانية  تخفي�س  اإىل  ي��وؤدي  االأم��ن 
والداخلية وا�ستثمار الفائ�س يف ن�ساطات 
تنموية اأخرى ، كما اإن البيئة اال�ستثمارية 
العراقية اأ�سبحت مهياأة للم�ستثمرين وهذا 
بالتاأكيد �سيخلق فر�س عمل كبرية وتوؤدي 
العالية املوجودة  البطالة  اإىل خف�س ن�سبة 
يف العراق والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة 
اأكرث  فهنالك  للعاطلني  اإع��ان��ات  �سكل  على 
العاطلني  م��ن  املليون  ون�سف  مليون  م��ن 
احلماية  �سبكة  لدى  وامل�سجلني  العمل  عن 
االجتماعية يتقا�سون اإعانات �سهرية تكلف 
اأي�سا  الدولة مبالغ طائلة ميكن ا�ستثمارها 
يف جم���االت ال��ب��ن��اء االق��ت�����س��ادي م��ت��ى ما 

توفرت فر�س العمل لهوؤالء العاطلني. 
ول����ذا ف����اأن احل��ك��وم��ة رك����زت ك��ث��ريا على 

تاأخر  ول��ك��ن    ، وامل�ستثمرين  اال�ستثمار 
اال�ستثمارات اخلارجية اأعاق كثريا عمليات 
قطاعات  بقيت  بحيث  االق��ت�����س��ادي  النمو 
اإنتاجية كبرية مهملة بانتظار امل�ستثمرين .

املثلى  اال�ستثمارية  البيئة  ال��ع��راق  ول��دى 
اال�ستثمارية  االأ�سواق  ملناف�سة  توؤهله  التي 
الطبيعية وموارده  العاملية’ فتعدد موارده 
مبكانة  ي��ح��ظ��ى  اإن  م��ن  مت��ك��ن��ه  ال��ب�����س��ري��ة 
من  امل�ستثمرين  ل��دى  وم��رم��وق��ة  متميزة 
مالمح  ب����داأت  العامل’وقد  اإن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
بالو�سوح  التناف�سية  اال�ستثمارية  البيئة 
تركز  ل��ذل��ك  االم��ن��ي  اال���س��ت��ق��رار  بعد  جليا 
مثل  الطاقة  قطاعات  على  حاليا  احلكومة 
�سريان  يعتران  اللذين  والكهرباء  النفط 
االإنتاجية  فالقطاعات  العراقي   االقت�ساد 
تبقى معطلة ما دام هنالك نق�س يف الطاقة 
اأو  الكهربائية  للطاقة  ي��ح��ت��اج  فامل�سنع 
جهوده  على  امل�سنع  اعتمد  واإذا  ال��وق��ود 
كلفة  رفع  اإىل  ي��وؤدي  ذلك  فان  توفريها  يف 
متيل  التناف�س  ظروف  ،واأ�سبحت  االإنتاج 
اخلارج،لذلك  من  امل�ستورد  املنتج  ل�سالح 
االهتمام  هو  احلكومة  اأولويات  من  كانت 
كبريا  �سوطا  حققنا  ال��ط��اق��ة،وق��د  بقطاع 
بدورها  والتي  النفطية  الطاقة  جم��ال  يف 
�ستوفر الوقود الكايف الإدامة عمل املحطات 
راأينا  وامل�ستقبلية،وقد  احلالية  الكهربائية 
مع  ت��ت��ذب��ذب  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  اإن  كيف 
دول  من  امل�ستورد  الوقود  و�سول  تذبذب 
اجلوار،لذلك فاالعتماد على القطاع النفطي 
اإيجابا يف  اإنتاجه انعك�س  العراقي وزيادة 
الكهربائية  للمحطات  الالزم  الوقود  توفري 
البيئة  ت��رى  وكما   ، وامل�ستقبلية  احلالية 
وقد  مهياأة  اأ�سبحت  العراقية  اال�ستثمارية 

بداأت مالحمها بالو�سوح. 

املالية  التخ�سي�سات  اأن   *ه��ل 
ل������وزارة ال��ه��ج��رة وامل��ه��ج��ري��ن 

كافية؟ 
عاتق  على  امل��ل��ق��اة  امل�����س��وؤول��ي��ة  حجم  اإن   �   
مع  تتعامل  فهي  ج���دا،   كبريا  ك��ان  ال���وزارة 
م��الي��ني امل��ه��ج��ري��ن وامل��ه��اج��ري��ن ���س��واء يف 
يف  �سعف  يقابلها  ال��ع��راق  خ��ارج  اأو  داخ��ل 
مع  تتنا�سب  ال  التي  املالية  التخ�سي�سات 
املالية  فالتخ�سي�سات   ، الوزارة  م�سوؤوليات 
بلغت   )2010( ع���ام  م��وازن��ة  يف  ل���ل���وزارة 
مبلغ  وه���ذا   ، ع��راق��ي  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   )200(
ال��وزارة، فمثال  �سئيل جدا وال يلبي طموح 
اإعادة  اإن من�سي قدما يف م�سروع  ال ميكننا 
هذه  ب�سبب  اخل��ارج  يف  العراقية  الكفاءات 
التخ�سي�سات ال�سئيلة،فباالإ�سافة اإىل وجوب 
توفري الدرجات الوظيفية لهم ،يجب اإن نوفر 
الو�سع املادي الالئق بهم والذي يوازي على 
اإقامته  حمل  يف  عليه  يح�سل  ما  تقدير  اق��ل 
تخ�سي�سات  اإىل  يحتاج  كله  وه��ذا  احل��ايل  
مالية كبرية ، لذلك فان عمل الوزارة كان دون 
م�ستوى الطموح لعدم تنا�سب تخ�سي�ساتها 

املالية مع م�سوؤولياتها. 

مب�سرية  متفائلون  اأن��ت��م  *ه��ل 
االقت�ساد الوطني ؟

يف  االأوىل  اللبنة  احل��ك��وم��ة  و�سعت  لقد   �
حتقيق  وهو  الوطني  االقت�ساد  بناء  عملية 
يف  اال�ستثمارية  البيئة  خلق  ثم  ومن  االأم��ن 
بقية  �سين�سط  ب���دوره  ال��ذي  ال��ط��اق��ة   قطاع 
قطاعات  مثل  املهمة  االإن��ت��اج��ي��ة  القطاعات 
و�سنجني  ال�سياحة   وال���زراع���ة  ال�سناعة 
يحقق  �سوف  وال��ذي  البناء  هذا  ثمار  عاجال 
االقت�سادي  النمو  ن�سبة  يف  نوعية  ق��ف��زة 

وامل�ستقبل �سيثبت ذلك.

* األيام المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشاريع الخدمية في المدينتين 
*جولة التراخيص هي البذرة األولى لخلق بيئة استثمارية تنافسية
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الدرا�سة  الأج��ور  ال��دول��ة  دع��م 
امل�سائية 

البحث  ت�سجع  الدولة  ان  الد�ستور  يوؤكد 
ل���الغ���را����س ال�����س��ل��م��ي��ة مل���ا يخدم  ال��ع��ل��م��ي 
و  االب���داع  و  التفوق  ت��رع��ى  و  االن�سانية 
من  و  النبوغ   مظاهر  خمتلف  و  االبتكار 
مفادها  د�ستورية  نتيجة  اىل  نخل�س  ذل��ك 
له  تكفل  طالبًا  ي��ك��ون  ان  ام��ا  امل��واط��ن  ان 
عاماًل  يكون  ان  او  الدرا�سة  فر�سة  الدولة 
يف مهنة ما  و يف احلالتني يكون املواطن 
لكن هناك  ، و  االنتاجية  العملية  جزءًا من 
معظم  وهم  العمليتني  بني  جمعت  �سريحة 
جمعوا  الذين  امل�سائية   ال��درا���س��ات  طلبة 
االمر  مايجعل   ، ال��درا���س��ة  و  ال��ع��م��ل  ب��ني 
لهذه  احلكومي  للدعم  ملحة  ح��اج��ة  اإزاء 
ال�سرائح من ذوات الدخل املحدود املتطلعة 

للتح�سيل الدرا�سي .
للدرا�سة  متفرغة  اأخ��رى  �سرائح  وهنالك 
فقط وقعت حتت �سوابط القبول املركزي 
 ، ال�سباحية  الدرا�سات  يف  القبول  ونظام 
االمر الذي دفع العديد من الطلبة باللجوء 

اىل الدرا�سات امل�سائية .
الدرا�سات  طلبة  وج���د  وذاك  ه���ذا  وب���ني 
اأق�ساط  اأم��ام  اأنف�سهم  احلكومية  امل�سائية 
درا�سية ال تتنا�سب وم�ستوى عوائل اأولئك 

الطلبة املعي�سي .
بدفع  الزامهم  ان   الطلبة  م��ن  ع��دد  وي��رى 
االق�ساط الدرا�سية املرتفعة نوعا ما  توؤثر 
ناهيك عن عدم  االقت�سادي   امل�ستوى  على 
الذي  االم���ر  املنهجية  بالكتب  ت��زوي��ده��م 
 ، اخل��ا���س  مالهم  م��ن  �سرائها  اىل  يدفعهم 
االقت�سادية  ال�سغوطات  م��ن  زاد  مم��ا  و 
كل  يف  الدرا�سية  االج���ور  ا�سعار  ارت��ف��اع 
، كما ه��و ح���ال  حممد ج��م��ال طالب  ع���ام  
ال�سيا�سية   العلوم  كلية  يف  الثانية  املرحلة 
الذي ترك الدرا�سة و اجته للعمل يف حمل 
مقاومة  ا�ستطاعته  لعدم  الكماليات  لبيع 
�سرفيات االجور والدرا�سة االخرى ،  يف 
الدولة  من  يتوقعون  الطلبة   م��ازال   وقت 
اىل  ي�سري  الواقع  ان  اال    ، لهم  ماديًا  دعمًا 
العك�س فالطالبة �سعاد حممد كلفها الق�سط 
الدرا�سي يف هذا العام للمرحلة االوىل يف 
دينار  الف   450 االقت�ساد  و  االدارة  كلية 
الرتبية  كلية  م�سطفى  ا���س��ارع��م��اد  بينما 
اال�سا�سية يف اجلامعة امل�ستن�سرية انه يف 

املرحلة الثالثة دفع 300 الف دينار .

 ت�����س��اع��د اأ����س���ع���ار ال��درا���س��ة 
امل�سائية

التنمية  �سلب  يف  اجلامعي  التعليم  يدخل 
منتجات  دور  خ����الل  م���ن  االق��ت�����س��ادي��ة 
وخرات  وق���درات  ك��ف��اءات  من  اجلامعات 
التنمية  عملية  يف  ك��ب��ري  ح��د  اىل  ت�سهم 

االقت�سادية.
جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  كلية  عميد 
ذهب  فيا�س  عامرح�سن  ال��دك��ت��ور  ب��غ��داد 
ب��ع��ي��دًا ع���ن م��ط��ال��ب��ات ط��ل��ب��ة ال���درا����س���ات 
امل�سائية احلكومية حيث قال  :  من الناحية 
االق��ت�����س��ادي��ة اأرخ�����س اج���ور درا���س��ي��ة يف 
موجودة  ه��ي  املنطقة  يف  لي�س  و  ال��ع��امل 
و  امل�سائية  للدرا�سات  بالن�سبة  العراق  يف 
ال�سيما احلكومية  اربع �سنوات لطالب يف 
الق�سط 300  يكون  ال�سيا�سية  العلوم  كلية 
ان  اىل  طريقه  يف  ه��و  االن  و  دي��ن��ار  األ��ف 

يكون 500 
اعتقد  �سنوات  الربع  فمليونني  دينار  األف 
انها ت�ساوي 1700 دوالر لكي يح�سل على 
لو  هذه  و  ال�سيا�سية  بالعلوم  بكلوريو�س 
احلكومية  غري  االهلية  بالكليات  نقارنها 
يقارب  م��ا  حتتاج  ال��رو���س��ة  ان   �سنالحظ 
االألفي دوالر و انا اعتقد ان اجور الدرا�سة 
بالن�سبة  رخي�سة  هي  احلكومية  امل�سائية 

اىل دول العامل كافة.
ان طالب  اع��ت��ق��د  ان���ا  ف��ي��ا���س:   واأ����س���اف 
الدرا�سة امل�سائية يرى يف نف�سه انه و�سل 
يدر�س  و  يعمل  الن��ه  الن�سج  مرحلة  اىل 
العملية يف  بالتجربة  هذه  ذاته  الوقت  يف 
اجلامعات ان طلبة الدرا�سة امل�سائية بحكم 
عاملني  كونهم  بحكم  و  نا�سجني  كونهم 
املبالغ  بقيمة  و  بامل�سوؤولية  في�سعرون 
الدرا�سات  طلبة  من  اك��رث  يدفعونها  التي 

ال�سباحية.
 اما عميد كلية االدارة و االقت�ساد باجلامعة 
فقال  العبيدي   علي  الدكتور  امل�ستن�سرية 
الدرا�سة  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ك��ل��ي��ات  :ان  ل��ن��ا 
اال�ساتذة  اج��ور  لتغطية  حتتاج  امل�سائية 
تعتمد  امل�سائية  الدرا�سة  ان  ا�سا�س  على 
الدرا�سة  اجور  ان  موؤكدًا   الذاتي  التمويل 
امل�����س��ائ��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة ه��ي زه��ي��دة اذا ما 

قارناها بالتعليم االهلي .

ارتفاع اأجور الدرا�سة االأهلية
الر�سمي  التعليم  ردي��ف  االأه��ل��ي   التعليم 
املعدالت  ذوي  للطلبة  درا�سية  فر�سًا  يوفر 
على  يح�سلوا  مل  الذين  الطلبة  او  القليلة 
م��ق��اع��د درا���س��ي��ة يف ك��ل��ي��ات ق��ري��ب��ة على 
التعليم االهلي معمول  و  �سكناهم   مناطق 
القائمني  ، و بح�سب  كافة  العامل  ب��ه   دول 
االهلية  فهي خرجت جياًل  على اجلامعات 
من ال�سباب املثقف و املت�سلح مبادة علمية 
و  الر�سمية  اجلامعات  خريجي  ي�ساهي 
الدليل عندما كان يوجد يف ال�سابق امتحان 
االهلية  الكليات  النظام  تغيري  قبل  وزاري 
املتميزة من بني بقية الكليات و فيها نتائج 
جوائز  على  ح�سلوا  خريجوها  و  متقدمة 
بتفوق اال ان االجور الباهظة التي يدفعها 
االهلية  اجل��ام��ع��ات  يف  ال��دار���س��ني  الطلبة 

�سكلت  و  االقت�سادية  اعبائهم  م��ن  زادت 
ثقاًل لهم و لعوائلهم �سيما و انها يف الفرتة 
بح�سب  ملحوظًا   ارتفاعًا  �سهدت  االخ��رية 
الطلبة الذين بثوا �سكواهم عر )املدى( من 

االعباء االقت�سادية امللقاة على كاهلهم  .
 فيما يقول القائمون على الكليات االهلية ان 
جامعاتهم  حتتاجها  التي  التكاليف  تغطية 
هي التي تدفع بهم اىل رفع ا�سعار االجور 

الدرا�سية .
  معاون عميد كلية الرتاث اجلامعة الدكتور 
ظافر اجلابري قال : ان  الكلية قائمة على 
التي  االج���ور  خ��الل  م��ن  ال��ذات��ي  التمويل 
من  اوط��اأ  اجورنا  و  للكلية  الطلبة  يدفعها 
مع  خا�سة  و  االهلية  الكليات  بقية  اج��ور 
لتعليمات  نخ�سع  فنحن  االوىل   املرحلة 
ال�سنوية  الزيادة  ، بحيث ال تزيد  ال��وزارة 
على 25% عن اجور ال�سنة ال�سابقة و نحن 

نراعي دخول العوائل .

اأب���رز  اعبائنا  اأ���س��اف اجل��اب��ري ان من   و 
اال�ساتذة  اجور  مو�سوع  هي  االقت�سادية 
كبري  عدد  له  تعر�س  ما  بعد  ارتفعت  التي 

منهم يف الفرتة املا�سية من اعمال عنف  .
اخت�سا�س  عدنان   عمر  الطالب  قال  فيما   
القانون يف كلية الرتاث اجلامعة : الق�سط 
هذا  ان  و  الواحد  للعام  مليون  الدرا�سي  
املبلغ يثقل كاهله و كاهل ا�سرته و قال انه 
يعمل ايام العطل اإ�سافة اىل انه يتغيب يف 

بع�س االحيان لتغطية اجور الدرا�سة .
 اما الطالبة اآالء �ساكر  ق�سم علوم احلا�سبات 
قالت ان اجورها الدرا�سية  مليون و ربع و 
انها جاءت اىل هذه الكلية النها ترغب يف 
يف  االن�سيابية  ان  و  احلا�سبات  درا���س��ة 
عن  بعيدة  كلية  لها  حددت  املركزي  القبول 

اخت�سا�سها .
�سنة  اج��ور  ان  حممد  علي  اأو���س��ح  بينما   
ثمامنئة  امل��ح��ا���س��ب��ة  ق�����س��م  يف  درا����س���ي���ة 
قال  ال��ذي  الوقت  يف  دينار  الف  وخم�سني 
الدرا�سية  االج��ور  ان  علي  عبا�س  الطالب 
خم�سني   و  �سبعمئة  االدارة  ق�سم  يف  ل�سنة 
اتفق معهم  عدد من طلبة  قد  و  دينار  الف 
ك��ل��ي��ة ال���راف���دي���ن اجل��ام��ع��ة ح���ول ارت��ف��اع 
عماد  الطالب  قال   الدرا�سية حيث  االج��ور 
كاظم هند�سة احلا�سبات : " الكلية االأهلية 
اإمنا هي مبالغ يف املال مقابل بكالوريو�س 
ندر�س  اأن��ن��ا  هند�سية  اأق�سام  يف  االأه���م  و 

تحقيقات 

التعليم األهلي  رديف التعليم الرسمي يوفر فرصًا دراسية للطلبة ذوي المعدالت 
القليلة او الطلبة الذين لم يحصلوا على مقاعد دراسية في كليات قريبة على 

مناطق سكناهم  و التعليم االهلي معمول به   دول العالم كافة ، 

ارتفاع اأ�شعار الأجور الدرا�شية امل�شائية والأهلية
 ثقل اقت�شادي على ذوي الدخل املحدود

ينصرف الذهن مباشرة عند الحديث عن أجور الدراسات المسائية في الجامعات 
الحكومية الى تأكيد  الدستور في باب الحقوق و الحريات في الفرع الثاني الخاص 
بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في المادة )34( التي تنص على ان  

)التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع و حق تكفله الدولة و هو الزامي في المرحلة 
االبتدائية(، فضاًل عن اشارة الدستور لمجانية التعليم واعتباره حق للعراقيين كافة وفي 
مختلف مراحله. المشروع المعرفي ليس بمشروع رأس مالي تجاري سريع الربح،  بل هو 

مشروع استثماري تبدو آثاره االيجابية على المدى البعيد.

حتقيق/ ليث حممد ر�سا
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الكليات  و  العربية  باللغة  املهمة  امل���واد 
يجعل  م��ا  باالنكليزية  ت��در���س  احلكومية 
والتطبيق  التدري�س  بني  مذهوال  الطالب 
الهند�سة  للعربية بني بحوث  حيث الجمال 

احلديثة املتطورة"
الكليات  حول  االآراء  تناق�س  من  وبالرغم 
االأهلية وم�ستواها العلمي ولكن كل االآراء 
اتفقت على ارتفاع اأ�سعارها وعدم واقعيتها 
الطالب  يع�سه  ال���ذي  ب��امل�����س��ت��وى  ق��ي��ا���س��ًا 
ال��ع��راق��ي. ول��ك��ن ال��ط��ل��ب��ة ي�����س��ت��م��رون يف 
ارتيادها العتبارهم اإياها حاًل بدياًل وفر�سًة 
اأخرية بعد اأن �ساعت عليهم فر�سة الكليات 
باإيجاد  ي��ط��ال��ب��ون  ف��اأن��ه��م  ل���ذا  احل��ك��وم��ي��ة 
االأق�ساط  لت�سعري  اآل��ي��ة  واإي��ج��اد  لهم  ح��ل 
الدرا�سية واإلزام الكليات االأهلية بها ب�سكل 
يتنا�سب مع واقع الطلبة كي ال ت�سبح هذه 
الطبقية  الفوارق  ُتكر�س  االأهلية  الكليات 
ارتيادها  الفقراء  الطلبة  ي�ستطيع  ال  حيث 

وت�ستقطب الطلبة االأغنياء فقط.
 و قال معاون عميد كلية الرافدين اجلامعة   
حتتاج  الكلية  ان  �سليم:  ال��دك��ت��ورغ��زوان 
اال�ساتذة  اج���ور  لتغطية  م�����س��اري��ف  اىل 
اخلاطئة  النظرة  اىل  م�سريًا  املوظفني  و 
ربحية  كليات  ان��ه��ا  االه��ل��ي��ة  الكليات  ع��ن 
تهدف  ما  بقدر  تربح  ال  بالواقع  هي  فيما 
ا�ساف  و  قوله  حد  على  اال�ستمرارية  اىل 
تعاين  م�سكلة  ه��ي  اال���س��ات��ذة  م�سكلة  ان 

الكليات  بع�س  قرار  بعد  �سيما  الكلية  منها 
الكليات  يف  املحا�سرة  من  اال�ساتذة  مبنع 
احلكومية وتعاين الكليات االهلية بح�سب 
الكادر  و  نق�س يف اخلدمات  ا�ساتذتها من 
و امل�ستلزمات الفنية و العلمية و ا�ستهداف  

اال�ساتذة .
 و من جانبه قال معاون عميد كلية الرتاث 
ان الكلية تعاين منذ فرتة بعيدة من م�سكلة 
ال��ب��ن��اي��ة غ��ري ال�����س��احل��ة اأ���س��اًل ح��ي��ث كان 
جمعية  ه��ي  و  املوؤ�س�سة  باجلهة  يفرت�س 
بناية  ع��ن  ت��ب��ح��ث  ان  ال����رتاث  و  ال��ف��ن��ون 
جمعية  من  موؤجرة  الكلية  لكن  و  منا�سبة 

الرتبية اال�سالمية.
معهم  اتفق  و  ال���رتاث  كلية  طلبة  و�ساند  
اليه معاون  فيما ذهب  الرافدين  كلية  طلبة 
يتالءم  الكلية ال  بناية  ان حجم  العميد يف 
حمملني  الطالب  يدفعها  ال��ت��ي  املبالغ  م��ع 
امل�سوؤولية يف عدم تطوير  الكليتني  عمادة 
كليتهم فالطالبة �سحر عبا�س يف ق�سم علوم 
احلا�سبات يف كلية الرافدين قالت ان بناية 
كليتها ال ت�سلح الكرث من ان تكون رو�سة 
لالأطفال او مدر�سة ابتدائية على حد قولها 

و من جانبه اكد معاون عميد كلية الرتاث 
احلكومات  نا�سدت  ال��ع��م��ادة  ان  اجلامعة 
املتعاقبة من دون جدوى حتى اننا فاحتنا 
املطلب هو  ان  مبينًا  املانحة  الدول  موؤمتر 

قطعة ار�س او قر�س م�سريف.

دور وزارة التعليم العايل
املتحدثة  ال�����س��ج��ريي   ���س��ه��ام  ال���دك���ت���ورة 
االعالمية باأ�سم وزارة التعليم العايل قالت 
: وزارة التعليم العايل ت�سعى اىل ان تكون 
التعليم  يف  الدرا�سة  و  امل�سائية  الدرا�سة 
مت�ساوية  تكن  مل  اذا  تفوق  درا�سة  االهلي 
كثريًا  و�سعت  لذلك  ال�سباحية  بالدرا�سة 
امل�سائية  بالدرا�سة  لالرتقاء  االأ�س�س  من 
اال�ستعانة  و  امل�ستلزمات  جميع  توفري  و 
�سوابط  �سمن  اال���س��ات��ذة  م��ن  بالكفاءات 
قانون التعليم االهلي حددت االجور باحلد 
دينار و باحلد االعلى ال  األف  االدن��ى 300 
تتجاوز املليون و بالتعليم االهلي من 300 
و  مليونني  يتجاوز  ال  ان  على  دينار  األ��ف 
و  اجلامعات  احتياجات  �سمن  لكن  ن�سف 
امل�ستلزمات  لتوفري  االهلي  التعليم  خا�سة 
اال�ستعانة  و  اال�ساتذة  رواتب  و  البناية  و 
لهم  دف��ع روات��ب  باال�ساتذة و اخل��رات و 
حاولت بع�س اجلامعات و الكليات ان تزيد 
من  امل�ستوفاة  االجور  مبالغ  منها  اجتهادًا 
االمكان  ق��در  حت��اول  ال���وزارة  لكن  الطلبة 
التقليل من االرتفاع يف االجور للدرا�سات 
امل�سائية و التعليم االهلي و لكن احتياجات 
و  االه��ل��ي  التعليم  و  امل�سائية  ال��درا���س��ات 
اال�ستعانة مبحا�سرين من خارج اجلامعة 
هو الذي يجعلهم يحاولون �سد احتياجاتهم 
من  اال�ساتذة  روات��ب  من  امل�ستلزمات  من 
ال��دوام يف  نقل اىل تفا�سيل كثرية تخ�س 
التعليم امل�سائي او مايخ�س التعليم االهلي 
و  م�ستلزمات و مبناهج  بناية و  الذي هو 
خمترات و رواتب اأ�ساتذة وموظفني و كل 

هذا ترتتب عليه ق�سية ارتفاع االجور .
و اأ�سافت ال�سجريي ان الوزارة لي�ست مع 
ارتفاع االجور و هناك قرارات للوزارة  ان 
الطالب االول من التعليم االهلي يحول اىل 
االخت�سا�سات  مبختلف  احلكومي  التعليم 
اىل  ي�سعد   امل�سائي  التعليم  من  االول  و 
التعليم  م���ن  ال��غ��اي��ة  و  االه���ل���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
فر�سة  فاتتهم  الذين  م�ساعدة  هو  امل�سائي 
الدرا�سة ب�سبب العمر او من ذوي املعدالت  
املنخف�سة و املوظفني الذين ال ي�ستطيعون 
بع�س  ب��ح��ك��م  ال�������س���ب���اح  يف  ال����درا�����س����ة 
فمنحتهم  العائلية  او  العملية  االلتزامات 

الدولة فر�سة الدرا�سة امل�سائية.
يرتبط  االرت��ف��اع  ان  ال�سجريي  وبينت 
ب��اأح��ت��ي��اج��ات اجل��ام��ع��ات و ل��ك��ن واق���ع 
االجور  برفع  م�ستمر  االهلية  اجلامعات 
لديهم  وه���م  دائ���م���ًا  تنبههم  وال�������وزارة 
ا�سباب جتعلهم يرفعون االجور  لتغطية 
الدرا�سة  وبخ�سو�س   .. احتياجاتهم 
امل�سائية قالت ان التعليم امل�سائي اجوره 
ال�سباحي  للتعليم  م�ساند  هو  و  زهيدة 
من  املتزايدة  االع��داد  ب�سبب  االن  لكن  و 
الذين يدر�سون بالتعليم امل�سائي و كونها 
اجلامعات  ا�سطرت  ج��دًا  كبرية  اع���دادا 
او  ج��ه��ات  م��ن  مبحا�سرين  ت�ستعني  ان 
من  اخ��رى  جامعات  م��ن  او  وزارات  م��ن 
اجل �سد النق�س احلا�سل من عدم وجود 
اال�سا�سية  امل���ق���ررات  ي�����س��دون  ا���س��ات��ذة 

للدرو�س او املناهج.

تحقيقات

مشهد اقتصادي

اختفت 
املنتجات 
الكهربائية 
املحلية من 
ال�سوق و�سط 
اغراق �سلعي 
اجنبي

مع اقرتاب 
ف�سل ال�سيف 
هل تتوقف 
م�ساريع 
الكهرباء ؟

احلاجة 
ملحة 
اىل �سكن 
عمودي

�سهد العام 
الدرا�سي احلايل 
ارتفاعًا عاليًا 
يف االجور 
الدرا�سية 
امل�سائية 
واالهلية

يؤكد الدستور ان الدولة تشجع البحث العلمي لالغراض السلمية لما يخدم االنسانية 
وترعى التفوق و االبداع و االبتكار و مختلف مظاهر النبوغ  و من ذلك نخلص الى نتيجة 

دستورية مفادها ان المواطن اما ان يكون طالبًا تكفل له الدولة فرصة الدراسة او ان 
يكون عاماًل في مهنة ما  و في الحالتين يكون المواطن جزءًا من العملية االنتاجية ،
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انظمتها  تطوير  ال���دول  اغ��ل��ب  حت���اول 
ال�سريبية وذلك لتحقيق جملة من االهداف 
واالجتماعية   واالق��ت�����س��ادي��ة  امل��ال��ي��ة 
وال�سيا�سية يف بع�س االحيان ، وكثريا 
من هذه الدول تتبع ا�ساليب خمتلفة يف 
الدول  ، وتلجاأ  ال�سريبي  الوعاء  حتديد 
عموما  الوعي   الرتفاع  ونظرا  املتقدمة 
اىل  لديها  خ�سو�سا  ال�سريبي  والوعي 
لتحديد  الذاتي  التقدير  ا�سلوب  اعتماد 
من  خري  املكلف  ان  باأعتبار  الوعاء  هذا 

ي�ستطيع ان يحدد مقدرته التكليفية .
من  تعاين  التي  النامية  ال���دول  يف  اأم��ا 
ت��ده��ور ح���اد يف م�����س��ت��وى ال��وع��ي فقد 
تعددت ا�ساليب حتديد الوعاء ال�سريبي 
غري  ط��رق  ومنها  مبا�سرة  ط��رق  فمنها 
مبا�سرة ولكنها غالبا ما تلجاأ اىل الطرق 

غري املبا�سرة يف التقدير . 
اأوال : الطرق املبا�سرة :

1- طريقة االقرار :
حيث يتقدم املكلف مبوجب هذه الطريقة 
ال�سريبة مف�سال  ببيان عن مقدار وعاء 
ب�سبب  ول��ك��ن  املنطقية  الطريقة  وه��ي 
الوعاء  قيمة  تقليل  يف  املكلف  م�سلحة 
املالية  ال�سلطة  يخول  القانون  ان  جند 
�سالحيات وا�سعة يف التحري واملعاينة 

اأن تعدل االقرار. واأقرار  واالطالع ولها 
ال�سائدة  ال��ع��ادي��ة  الطريقة  ه��و  املكلف 
يف  احلديثة  ال��دول  معظم  تتبعها  التي 
لل�سريبة  اخلا�سعة  امل��ادة  على  التعرف 
حيث يقدم املكلف تقريره معززا بالدفاتر 

وامل�ستندات التي تطلب منه .
بوا�سطة  املبا�سر  التقدير  طريقة   -2

االدارة :
الطريقة  ه���ذه  مب��وج��ب  االدارة  ت��ق��وم 
النظر  ب��ع��د  ال�����س��ري��ب��ة  ب��ت��ق��دي��ر وع����اء 
ب��ت��ف�����س��ي��الت م��ك��ون��ات��ه ك��ل��ه��ا م���ن خالل 
عن  املعلومات  وجمع  والتحري  املعاينة 

املادة اخلا�سعة لل�سريبة .
منا�سبة يف  ت��ك��ون  ق��د  ال��ط��ري��ق��ة  وه���ذه 
التطبيق على املن�ساآت الكبرية فقط الأنها 
حتتاج اىل مالك وظيفي كبري ف�سال عن 
تكاليفها العالية . ويلجاأ اليها يف التقدير 
على املن�ساآت التي متار�س ن�ساطا جديدا 

ال�سريبية  لالأدارة  مفرداته  معروفة  غري 
التي  الكبرية  املن�ساآت  بع�س  على  اأو 
بع�س  اأخ���ف���اء  اىل  تعمد  ب��اأن��ه��ا  يعتقد 
التهرب  فيه  �سابقة  لها  وكان  مدخوالتها 

ال�سريبي .
ثانيا : الطرق غري املبا�سرة :

وتتخذ االدارة مبوجب هذه الطريقة من 
عن�سر خارجي دليال على مقدار ال�سريبة 

ويتم ذلك باأحدى الطرق االتية :
1- طريقة املظاهر اخلارجية:

اأ�سا�س عالمات  ويتم حتديد الدخل على 
القانون  يعينها  قد  خارجية  مظاهر  اأو 
وي�سهل التعرف عليها وتدل على الدخل.
عن  الغالب  يف  خارجية   املظاهر  وه��ذه 
االيجارية  كالقيمة  ال�سريبة  مو�سوع 
العمال  وعدد  املهنة  ت�سغله  الذي  للمكان 

وعدد ال�سيارات وعدد اخلدم .
ال�سهولة  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  م���زاي���ا  وم���ن 

والو�سوح واالقت�ساد واملالئمة بالن�سبة 
لالدارة وعدم التدخل يف �سوؤون املكلف 

ومراعاة ظروفه .
اخلارجية  املظاهر  اأن  فهي  عيوبها  اأم��ا 
الت�����دل ب��ال�����س��ب��ط ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ة امل����ادة 
اخلا�سعة لل�سريبة واأن املكلف ي�ستطيع 
اأن يتهرب من دون خمالفة للقانون وذلك 
بالتقليل من املظاهر اخلارجية . كذلك قد 
اليكون لبع�س املوارد مظاهر خارجية .

2- طريقة التقدير اجلزاف :
  تقوم هذه الطريقة على اأ�سا�س تقريبي. 
اخلارجية  املظاهر  طريقة  عن  وتختلف 
الدخل  على  تقع  هنا  ال�سريبة  اأن  يف 
بينما  اخلارجية  باملظاهر  مقا�سا  نف�سه 
اخلارجية  امل��ظ��اه��ر  ع��ل��ى  ال��ت��ق��دي��ر  يف 
 . نف�سها  امل��ظ��اه��ر  على  تقع  فال�سريبة 
ومن عيوب هذه الطريقة انها تقوم على 
املادة  حقيقة  على  ولي�ست  الظن  جم��رد 

اخلا�سعة لل�سريبة . 
3- التقدير االداري:

اىل  ت��وؤدي  كانت  وان  الطريقة  ه��ذه  ان 
التطبيق  اأن  اال  احيانا  �سريعة  نتائج 
ال��ع��م��ل��ي ي�����س��ت��ل��زم ب��ع�����س االج������راءات 
دقيق  حت��دي��د  اىل  للو�سول  القانونية 
للدخل  ومنها طبيعة عمل املكلف وراأ�س 
الن�ساط  ون����وع  ال��ع��ام��ل��ني  وع����دد  امل����ال 
االداري  التقدير  اىل  يلجاأ  وال  وغريها. 
احل�سور  بطلب  املكلف  تبليغ  بعد  اال 
اأو ع��ن��د ع���دم م��واف��ق��ت��ه على  واأم��ت��ن��اع��ه 
بتقدمي  املكلف  يتاأخر  عندما  اأو  التقدير 
يقدمه  اأو  القانونية  امل��دة  �سمن  اأق��راره 
ولكنه يرف�س من قبل ال�سلطة ال�سريبية، 
يتوفر  ما  اىل  اأ�ستنادا  بتقديره  فتقوم 
التقديرات  اىل  اأو  معلومات  م��ن  لديها 
معلومات  لديها  ت�ستجد  مل  اذا  ال�سابقة 

جديدة.
الأنها  دقيقة  لي�ست  اأن��ه��ا  عليها  وي��ع��اب 

لي�ست علمية ولي�ست عادلة.
مبوجب  ال��ت��ق��دي��ر  ط��ري��ق��ة 
ال�سوابط   ( اأفرتا�سية  ارباح 

ال�سنوية(
يف  لل�سرائب  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ان��ف��ردت 
اعتماد  يف  ي��ت��م��ث��ل  ب��اأ���س��ل��وب  ال���ع���راق 
�سوابط �سنوية  حتدد من خاللها الوعاء 
ال�سريبي ) وهي جدول �سنوي يت�سمن 

اأ�شلوب التقدير الذاتي اأحد مـتطلبات الإ�شالح ال�شريبي

تلجأ الدول المتقدمة ونظرا الرتفاع الوعي  عموما والوعي الضريبي خصوصا لديها 
الى اعتماد اسلوب التقدير الذاتي لتحديد هذا الوعاء بأعتبار ان المكلف خير من 

يستطيع ان يحدد مقدرته التكليفية

ع�سام علي حممد
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حتدد  مقطوعة  مبالغ  اأو  مئوية  ن�سبًا 
مبوجبه اأرباح اأغلب املهن وال�سنائع(.

التباين  نتيجة  اليها  احل��اج��ة  وظ��ه��رت 
املكلفني  م��دخ��والت  تقدير  يف  الوا�سح 
من قبل املخمن نف�سه او من قبل خممنني 
امل��ه��ن��ة وال���ت���ي متتاز  ل�����ذات  ع���دي���دي���ن 
بظروف مت�سابهة حيث ن�ساأت الفكرة يف 
�سنة  1978 بو�سع �سوابط حتدد مقدار 
دخل بع�س املهن لي�سرت�سد بها املخمنون 
ب��ح��ي��ث جت��ع��ل ت��ق��دي��رات��ه��م م��وح��دة او 
متقاربة وكذلك لتقليل اثر احلالة النف�سية 
للمخمن �ساعة التقدير وللحد من احلاالت 
لتي�سري  منها  ال��ه��دف  .وحت���دد  ال�سلبية 
اعمال التخمني وو�سع �سوابط الجراء 
التقديرات ب�سورة متقاربة  ولقد ت�سمن 
ان  بينت  مالحظات  بذلك  ال�سادر  االم��ر 
هذا اجلدول يعد مر�سدا للمخمن ولي�س 

ملزما لل�سلطة املالية واملكلف.
جدول  اول  ���س��در   1982 اي��ل��ول  ويف    
لل�سوابط ولكنه مل يتم العمل به ب�سورة 
تقدمي  ف��رتة  انتهاء  بعد  ل�سدوره  كلية 
ت�سمنه �سيغة  ف�سال عن عدم  االق��رارت 
االل����زام . وق��د اك��د االم���ر ال�����س��ادر باأن 
ال�سوابط  ا�سرت�سادية اذا مل تتوفر لدى 
املخمن معلومات تعينه على التقدير كما 
بها  االخ��ذ  ع��دم  �سالحية  املخمن  اعطت 
اجلدول  وت�سمن   . احل��االت  بع�س  يف 
تلحق  وكانت  املهن  من  جمموعة  ارب��اح 
الهيئة  ل��دى  ت��وف��رت  ا���س��اف��ات  كلما  ب��ه 

معلومات اخرى .
  ويف عام 1984 بداأ اول تطبيق فعلي 
يف  ل�����س��دوره  وذل��ك  ال�سوابط  جل��دول 
بداية ال�سنة وقبل تقدير اأي مكلف  . وقد 
ا�ستدعت  اذا  اال  االل��زام    ت�سمن �سيغة 
ظ�����روف امل��ك��ل��ف احل��ق��ي��ق��ي��ة جت���اوزه���ا 
وقد   . اال�سولية  املوافقات  اخذ  �سريطة 
م��ب��داأ احلدين  ه���ذا اجل����دول  ال��غ��ي يف 
االدنى واالعلى واخذ مببداأ احلد الواحد 

لتجاوز �سلبيات التطبيق .
  ثم ا�ستمر العمل على هذا املنوال حيث 
ت�سدر  لل�سرائب  العامة  الهيئة  اخ��ذت 
مالية  �سنة  كل  نهاية  يف  �سنويا  ج��دوال 
عن  املكلفني  مع  التحا�سب  مبوجبه  ليتم 
التقديرية  ال�سنة  بداية  يف  مدخوالتهم 
االح��ق��ة ل��ه��ا ح��ت��ى ا���س��ب��ح ه���ذا اجل���دول 
ارب���اح  ت��ق��دي��رات  يف   اال���س��ا���س  ي�سكل 
اغلب املهن وا�سبح جتاوزه من احلاالت 

النادرة .
  اأن هذه الطريقة تقرتب من طريقة تقدير 
اجلزاف يف تقدير وعاء ال�سريبة حيث 
مايوجه  وكثريا  الظن  جمرد  على  تقوم 
اليها االنتقاد ب�سبب اال�سكاالت القانونية 

وعجزها من حتقيق العدالة .     
جهد االدارة ال�سريبي يف تطوير النظام 
ال�سريبية  ل��الدارة  كانت  وقد  ال�سريبي 
حماولة جادة عام 2001 لتطبيق ا�سلوب 
التقدير الذاتي   باأعتباره احد متطلبات 

االدارة ال�سريبية احلديثة .
 وتتلخ�س  اآلية التقدير الذاتي باالآتي:

ح�ساباتها  بتقدمي  ال�سركة  تقوم   : اوال 
ال�سريبة  مب���ق���دار  ���س��ك  ب��ه��ا  وي���رف���ق 
�سمن  املخ�س�س  الك�سف  يف  املحت�سبة 
عاتق  على  وي��ق��ع   . املقدمة  احل�سابات 
ال�سلطة املالية قبولها بعد ان يتم تدقيقها 
تدقيقا اوليا وتتاأكد من �سالمة االحت�ساب 
 ، ال�سريبي  ال��رب��ح  ميثل  الفائ�س  وان 
حمايدا  طرفا  احل�سابات  مراقب  ويكون 
يوؤدي دورا ح�سب ماتتطلبه املهنة ويورد 
ان  يجب  الذي  تقريره  �سمن  مالحظاته 
املالية  لل�سلطة  وا�سحة  �سورة  يعطي 

لتكون البيانات املالية معرة عن حقيقة 
ان ال  الن�ساط على  املايل ونتيجة  املركز 
يت�سمن تقريره اية حتفظات جوهرية . 
ويعتر تقدير ال�سريبة يف هذه املرحلة 

احتياطيًا. 
باأختيار  املالية  ال�سلطة  تقوم   : ثانيا   
وبن�سبة  حمددة  معايري  وفق  على  عينة 
)5% ( من املجموع الكلي ويتم اخ�ساعها 
ال�سلطة  ت��اأك��دت  ف���اأذا  ال�سامل  للفح�س 
فاأنها  املقدمة  البيانات  �سحة  من  املالية 
التقدير  ويعتر  الن�ساط  بنتيجة  تقبل 
نهائيًا  واأن مل يثبت لديها ذلك فاأنه ترتتب 
على ال�سركة العقوبات املن�سو�س عليها 
ال�سريبة،  ثلثي  بدفع  واملتمثلة  قانونا 
�سريكا  احل�����س��اب��ات  م���راق���ب  وي���ك���ون 
ت�سامنيا يف حتمل امل�سوؤولية وكذلك ما 
وح�سب  اخ��رى  تبعات  من  عليه  يرتتب 
مايقره نظام نقابة املحا�سبني واملدققني.
بع�س  ال��ت��ق��ري��ر  ت�سمن  اذا  ام���ا  ث��ال��ث��ا: 
امل��الح��ظ��ات امل��ه��م��ة ال��ت��ي ت�����س��ع��ف من 
ال�سلطة  فتقوم  عليها  االعتماد  امكانية 
احل�سابات  ب��رد  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  املالية 

على  ا�ستنادا  ال�سريبة  وع���اء  وتقدير 
غالبا  وهنا  معلومات  من  لديها  مايتوفر 
ن�سب  مب��وج��ب  ال��ت��ق��دي��ر  اىل  م��ات��ل��ج��اأ 
ح�سر  يتم  اأن  بعد  ال�سنوية  ال�سوابط 

االيرادات املتحققة لل�سركة . 
وتثار بهذا ال�سدد عدة ا�سئلة اهمها هل ان 
ال�سركة قد اف�سحت عن نتائج ن�ساطاتها 
ب�سكل �سادق ؟  وهل بذل منظم ومراقب 
احل�سابات العناية املهنية الالزمة ؟ وهل 
من  العينة  الخ��ت��ي��ار  معايري  حت��دي��د  مت 
اجراء  الغرا�س  ال�سريبية  الدائرة  قبل 

الفح�س الالحق؟
لقد كان يرجى من هذا اال�سلوب لو قدر 
ال�سريبي  بالنظام  يدفع  ان  النجاح  له 
يف العراق بخطوة متقدمة ويكون بداية 
تباعا  القدمية  اال�ساليب  ملغادرة  حتول 
ت�ستخدم  حديث  �سريبي  نظام  وب��ن��اء 
وعاء  حتديد  يف  العلمية  اال�ساليب  فيه 
اال�سا�سية  قواعدها  فيه  تتوفر  �سريبة 
ما  بعدالتها  ي�ست�سعر  �سوف  املكلف  الن 
االمتثال  ن�سبة  رف��ع  اىل  بالتايل  يقود 
من  يقلل  ومب��ا  املكلفني  ل��دى  ال��ط��وع��ي 

فر�س التهرب ال�سريبي .
به  العمل  توقف  قد  اال�سلوب  ان هذا  اال 
ب�سبب احداث �سنة 2003 وال�سنني التي 
الو�سع  ارباك يف  من  احدثته  تلتها وما 

االقت�سادي واالجتماعي وال�سيا�سي . 
اهتماما  اول���ت  ق��د  امل��ال��ي��ة  ال�سلطة  ان   
تطوير  ح�ساب  على  لاليرادات  متزايدا 
اال  ت�سكل  ال  انها  ال�سريبي  رغم  النظام 
  ، العامة   االي���رادات   من  ب�سيطة  ن�سبة 
ن�سبيا  االو���س��اع  ا�ستقرار  وبعد  ولكن 
اأثري من �سكاوى من جدوى  ولكرثت ما 
اعتماد  ي��ت��م  مل  اأن  احل�����س��اب��ات  ت��ق��دمي 
اجتماعات  ع��دة  الهيئة  عقدت  نتائجها 
واملدققني    املحا�سبني  نقابة  ممثلي  م��ع 
الذاتي  التقدير  با�سلوب  العمل  لتفعيل 
كافة  ت��ع��اون  ل��ع��دم  اي�سا  ف�سلت  لكنها 

اطراف العالقة كافة.
التعامل  م��ن  الب��د  ان��ه  الهيئة  راأت  وق��د 
احد  بو�سفه  املو�سوع  ه��ذا  مع  اجل��دي 
اهم متطلبات االدارة ال�سريبية احلديثة،  
وكانت اخلطوة االوىل يف هذا االجتاه 
لتكون  املكلفني  كبار  وح��دة  ت�سكيل  هو 

الذاتي  التقدير  ا�سلوب  اعتماد  يف  نواة 
عدد  اكر  لت�سمل  تو�سيعها  يتم  ان  على 
من املكلفني ول�سمان حتقيق النجاح فاأن 
هناك متطلبات تقع على جميع االطراف 

املعنية باالمر. 
فمن ناحية املكلف: 

امل�سداقية  ل��دي��ه  ت��ت��وف��ر  اأن  ي��ج��ب   -1
والو�سوح عند تقدمي اقراره 

وعنوان  لل�سركة  دائ��م  حمل  وج��ود   -2
حال  يف  ال��ي��ه  ال��و���س��ول  ي�سهل  وا���س��ح 

اجراء التدقيق    
املفاجئ اذا مامت اختياره على ان تتواجد 
فيه دائما املجموعة الدفرتية وامل�ستندية    
نظام  ووج��ود  لل�سرف  امل��وؤي��دة  الكاملة 
رقابة داخلي وان لل�سركة حما�سبًا خا�سًا 
بداية  منذ  يعني  احل�سابات  مراقب  وان 
مبهام  القيام  له  يتاح  لكي  املالية  ال�سنة 

عمله على الوجه االكمل .
م�سريف  ح�ساب  لل�سركة  يكون  ان   -3
م�ستقل عن �ساحب ال�سركة )كما يفر�س 
ذلك قانون ال�سركات واملبادئ املحا�سبية( 
وان جميع عمليات ال�سحب وااليداع تتم 
من  خالله. وان ال�سركة متتلك راأ�سمالها 

امل�سرح به والي�ستخدم اال الغرا�سها .
م���ع���ززة  امل�������س���اري���ف  ت����ك����ون  ان   -4
معقولة  وبن�سبة  الثبوتية  بالو�سوالت 
ذلك  ك��ان  معززة  امل�ساريف  كانت  فكلما 
احل�سابات  ن��ت��ائ��ج  ب��ق��ب��ول  ق��وي��ا  داف��ع��ا 
حيث ميكن ح�سر      مدخوالت مكلفني 
اآخرين من خالل املعلومات التي تقدمها 
تلك ال�سركات  مما يحد من جمال التهرب 

ال�سريبي .
  اما من ناحية مراقب احل�سابات :

 فاأن عليه ان يبذل العناية املهنية الالزمة 
االأداء ب�سورة �سحيحة  التي متكنه من 
عمله  وي���وؤدي  حمايدا  طرفا  يكون  وان 
عليه  تفر�سه  وك��م��ا  ال�سحيح  بال�سكل 

املهنة.
املحا�سبني  ن���ق���اب���ة  ج���ان���ب  م����ن  ام�����ا 

واملدققني: 
ال�سركة  حما�سب  تكفل  ان  عليها  ف���اأن   
ومراقب احل�سابات باأن تفر�س العقوبة 
الرادعة بحق كل من يثبت عليه تق�سري  

يف عمله .
 اما من جانب ال�سلطة املالية :-  

للت�سحية  اال�ستعداد  لديها  يكون  ان   -1
ا�ساليب  مب��غ��ادرة  احلقيقية  وال��رغ��ب��ة 

التقدير غري العلمية .
2-  تهيئة الكادر بالعدد الكايف والكفاءة 

التي متكنه من اداء عمله بنجاح .
غري  امل�����س��اري��ف  م��ن  ن�سبة  ق��ب��ول    -3
طريقة  اىل  وال��ل��ج��وء  ثبوتيا  امل��ع��ززة 
امل�ساريف  لبع�س  االختباري  الفح�س 

ذات اخل�سو�سية املعينة.
املعلومات  لتبادل  فعال  نظام  ايجاد   -4

باأ�ستخدام التقنيات احلديثة.    
ان اتباع هذا اال�سلوب يف التقدير �سوف 
ي�سجع   ا�سحاب ال�سركات على التعامل 
م��ع اال���س��خ��ا���س امل�����س��ج��ل��ني يف دوائ���ر 
عن  بالتخلي  البدء  وي�سهم يف  ال�سريبة 
ا�سلوب التقدير مبوجب ن�سب ال�سوابط 
ي�سهم  ���س��وف  جن��اح��ه  وان  ال�����س��ن��وي��ة. 
واحلد  ال��وع��ي  رف��ع  يف  جدية  م�ساهمة 
الثقة  ال�سريبي ومد ج�سور  التهرب  من 
اجواء  خللق  بداية  ويكون  املكلفني  مع 
املحيط  يف  ال�سريبية  املوؤ�س�سة  قبول 
التي تعمل به، وهذا االمر ال يتم يف ليلة 
مرور  مع  ويتو�سع  ينمو  وامن��ا  واح��دة 
الوقت مع ايالء االمر االهتمام املطلوب.

تقوم السلطة المالية بأختيار عينة على وفق معايير محددة وبنسبة )%5 ( من المجموع 
الكلي ويتم اخضاعها للفحص الشامل فأذا تأكدت السلطة المالية من صحة البيانات 

المقدمة فأنها تقبل بنتيجة النشاط ويعتبر التقدير نهائيًا  وأن لم يثبت لديها ذلك فأنه 
تترتب على الشركة العقوبات المنصوص عليها قانونا والمتمثلة بدفع ثلثي الضريبة
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حلل  حقيقي  توجه  هنالك  *هل 
االأزمة ؟

ن���اج���ي( حّمل  امل��ه��ن��د���س )ج�����واد  امل���واط���ن   �
 ، ال�سكن   اأزم���ة  تفاقم  م�سوؤولية  احل��ك��وم��ة 
الكفوءة  الهند�سية  الكوادر  وج��ود  اىل  الفتًا 
والتنفيذ،والكثري  والت�سميم  التخطيط  يف 
العقوبات  مرحلة  �سبقت  التي  امل�ساريع  من 
املا�سي  القرن  ت�سعينيات  اب��ان  االقت�سادية 
االتيان  ع��ن  ال��دول��ة  عجز  م��وؤك��دًا  ذل��ك  تثبت 

بحلول حقيقية لهذه االزمة .
العامري( ه��ادي  املواطن)احمد  حت��دث  فيما 
ب�سكل  ا�ستفحلت  اإن��ه��ا  مو�سحا   االأزم���ة  ع��ن 
العقوبات  اأي���ام  عليه  ك��ان��ت  م��ا  وف��اق��ت  كبري 
االأزمة على  انعك�ست هذه  ، وقد  االقت�سادية  
�سقف االإيجارات  للدور وال�سقق حيث و�سل 
على  م�ساحتها  تزيد  ال  متوا�سعة  دار  اإيجار 
60 مرتًا مربعًا يف اأي منطقة �سعبية من بغداد 

باأقل من )500( األف دينار �سهريا.
اأما الدالل )جا�سم عبد الرزاق( فقد حتدث عن 
اأو�سح  فقد   ، اخليالية  واأ�سعارها  العقارات 
بغداد  م��ن  �سعبية  مناطق  يف  اأ���س��ع��اره��ا   اإن 
مب�ساحة )300 مرت(  يف منطقة ال�سعب �سمال 
بيعت  ب�سيطة  عمرانه  ودرج��ة  بغداد  �سرقي 
مببلغ )320( مليون دينار،ولذلك فاأن االأف�سل 
اأن تتبنى  احلكومة م�ساريع اإ�سكانية �سخمة 
�سيتم  الطريقة  وبهذه  منها  املعرو�س  لزيادة 

خف�س اأ�سعار العقارات ب�سكل كبري.
اأما املهند�س  )اأ�سامة احمد( الذي ميتلك �سركة 
للمقاوالت االإن�سائية حتدث عن �سبب التفاوت 
العقارات وارتفاع كلفة بنائها بني  اأ�سعار  يف 
يف  املعتمدة  االأ���س�����س  وع��ن  واأخ���رى  منطقة 

تقييم العقارات حيث قال:
واأخرى  االأ�سعار بني منطقة  تفاوت  �سبب  اإن 
يعود اإىل عوامل عدة منها قيمة االأر�س التي 
تقدر بح�سب طبيعة املنطقة، ومدى قربها من 
امل�سمولة  اخلدمات  وطبيعة  العا�سمة،  مركز 

بها، ودرجة عمران املنطقة التي تقع يف
 االأر���س،ب��االإ���س��اف��ة اإىل م��وق��ع االأر�����س يف 
قيمة  يف  توؤثر  االأ�سباب  هذه   ، ذاتها  املنطقة 
االآخر  العامل  ن��زوال،اأم��ا  اأو  �سعودا  االأر���س 
ت��ف��اوت االأ���س��ع��ار فهو درجة  ي��وؤث��ر يف  ال���ذي 
االإن�سائية  وامل���واد  البناء  ونوعية  العمران 
ف��ه��ي تختلف  امل�����س��ت��خ��دم��ة، وح��ت��ى االأج�����ور 
البنائني  ب��ع�����س  ال��ب��ن��اء،  ن��وع��ي��ة  ب��اخ��ت��الف 
كاأجور  دي��ن��ار  األ���ف   )75-50( م��ن  يتقا�سى 
األف   )200( يتقا�سى  االآخر  والبع�س  يومية 

دينار اأو اأكرث.
 واأ�ساف  اإن احلد االأدنى لبناء منزل متوا�سع 
ومب�ساحة  املالئمة  ال�سكن  �سروط  فيه  تتوفر 
بناء بني )220- 250 م2( يكلف مابني )60-

70( مليون دينار.
�ساحب   ) �سلمان  اإبراهيم  )حميد  ع��زا  فيما 

انخفا�س  ع��دم  االإن�سائية  امل��واد  لبيع  مكتب 
املواد  اأ�سعار  انخفا�س  رغم  العقارات  اأ�سعار 
االإن�سائية اإىل ارتباط اأ�سعار العقارات باأزمة 
ال�سكن فلن يكون هنالك اأي انخفا�س مادامت 
هناك اأزمة �سكن ، اأما يف الظروف االعتيادية 
فان انخفا�سا بن�سبة ترتاوح مابني 30-20 % 
على  �ستوؤثر  بالتاأكيد  البناء  مواد  اأ�سعار  يف 

انخفا�س اأ�سعار العقارات.

م�ساريع االإ�سكان غري كافية
اإن  اأعلنت  بدورها  واالإ�سكان  االأعمار  وزارة 
م�سروع االإ�سكان الوطني الذي تبنته احلكومة 
غري كاف ملعاجلة االأزمة وقالت وزيرة االأعمار 
واالإ�سكان )بيان دزه ئي ( ل� ) املدى االقت�سادي( 
ببناء  �سيتكفل  الوطني  االإ�سكان  م�سروع  اإن 
)500( األف وحدة �سكنية عن طريق اال�ستثمار 
وحدة  األ���ف   )120( ال��ع��راق،م��ن��ه��ا  ع��م��وم  يف 
�سكنية  وح��دة  األ��ف  و)70(  بغداد  يف  �سكنية 
يف اإقليم كرد�ستان وهي غري كافية حلل اأزمة 

ال�سكن.
للحاجة  الر�سمية  التقديرات  اإن  واأ���س��اف��ت: 
احلا�سر  ال��وق��ت  يف  ال�سكنية  ال��وح��دات  اإىل 
الوحدات  م��ن  املليون  ون�سف  مليونًا  تبلغ 
عام  ل��غ��اي��ة  الفعلية  احل��اج��ة  ال�����س��ك��ن��ي��ة،وان 
)2015( �ستكون بحدود الثالثة ماليني ون�سف 
اإىل  بحاجة  و�سنكون   ، �سكنية  وحدة  املليون 
يف  �سكنية  وحدة  األف  وثمامنئة  ماليني  �ستة 

عام ) 2030( اآخذين بنظر احل�سبان اإن ن�سبة 
من)  االأ���س��رة  حجم  ومتو�سط    %3 تبلغ  من��و 
القائمة  للمباين  ان��دث��ار  اأفراد،ون�سبة   )6-5
اأعلن يف  قد  ال��وزراء  وك��ان جمل�س  تبلغ %5، 
مل�سروع  عليا  جلنة  ت�سكيل  عن   )2007( ع��ام 
االإ���س��ك��ان ال��وط��ن��ي ب��رئ��ا���س��ة وزي���ر االأع��م��ار 
واالإ�سكان وع�سوية كل من وكيل وزير املالية 
ووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير البلديات 
واالأ�سغال العامة، ووكيل اأمانة بغداد، ملعاجلة 
اأزمة ال�سكن املتفاقمة من خالل اإن�ساء جممعات 
�سكنية بطريقة البناء العمودي وتوزيعها على 

اأ�سحاب الدخل املتو�سط واملحدود  .
ال�����وزارة مع  ت��ع��اون  اإىل  ئ��ي  دزه  واأ����س���ارت 
امل�ستوطنات  منظمة  مثل  الدولية  املنظمات 
لالأمم  التابعة  الدولية  )الهيبتات(  الب�سرية 
املتحدة يف اإعادة بناء وترميم الدور املتهرئة 
املا�سية  الفرتة  يف  جنحت  قد  ال���وزارة  وان 
تاأهيل  اإع�����ادة  يف  امل��ن��ظ��م��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
دارا  و)464(   ، بغداد  مدينة  يف  دار   )600(
كما  الديوانية  يف  دارا  و)252(  ق��ار  ذي  يف 
وبالتن�سيق  ذاتها  املنظمة  مع  وبالتعاون  مت 
الب�سرية  للم�ستوطنات  العراقية  املنظمة  مع 
يف العراق اإعداد درا�سة عن حاجة ال�سكن يف 
واإجراء  عنها  الالزمة  البيانات  وجمع  العراق 
لر�سم  اأ���س��ا���س��ا  لتكون  املطلوبة  التحليالت 

�سرتاتيجيات االإ�سكان يف العراق.

ل�سرتاتيجية  ال���دول���ة  اف��ت��ق��ار 
اإ�سكانية 

األعبيدي(  الدكتور)حازم  االقت�سادي  اخلبري 
�سرتاتيجية  و�سع  عن  الدولة  عجز  اإىل  اأ�سار 
االأزمة  اإن  مبينًا  ال�سكن  م�سكلة  حلل  وا�سحة 
احلكومات  جميع  وان  م�ستع�سية  اأ�سبحت 
وحتى  ال�سابق  النظام  �سقوط  منذ  املتعاقبة 
االآن مل تويل املو�سوع االأهمية الالزمة ، حيث 
ان العراق بحاجة اإىل )5( ماليني وحدة �سكنية 
البناء  عمليات  مادامت  تزايد  يف  وهي  حاليا 
اإيجاد  ع��ن  ع��اج��زة  واحل��ك��وم��ة  متوقفة  �سبه 
رقم  اال�ستثمار  قانون  اإن  اإىل  منوها  احللول 
واإغراءات  مزايا  منح  قد   )2006( لعام   )13(
لكن  االإ�سكان   قطاع  يف  للم�ستثمرين  كبرية 
دخول  م��ن  متوج�س  اخل��ارج��ي  اال���س��ت��ث��م��ار 
اال�ستثمار  ان  ع��ن  ف�ساًل  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����س��وق 
يف  ال��دول��ة  ع��ج��زت  حيث  �سعيف   ال��داخ��ل��ي 
املعلنة  االإ�سكانية  امل�ساريع  من  العديد  تنفيذ 
ال�سدر   مدينة  يف   )10×10( م�سروع  مثل 
اإ�سكان  وم�سروع   ، بغداد  اأم��ان��ة  تبنته  ال��ذي 

ال�سابيات الذي تبناه جمل�س حمافظة بغداد.
اإىل  ال����دول����ة  اف���ت���ق���ار  اإن  ال��ع��ب��ي��دي  وق�����ال   
ال�����س��رتات��ي��ج��ي��ة االإ���س��ك��ان��ي��ة ك��اف��ت��ق��اره��ا اإىل 
ال�����س��رتات��ي��ج��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة وع��ج��زه��ا عن  
ع��ن حل  ع��اج��زة  كانت  اإذا  انها  الف��ت��ًا اىل  ذل��ك 
امل�سكلة  فعليها توزيع االأرا�سي ال�سكنية على 
بهم  خا�سا  �سكنا  ميلكون  ال  الذين  املواطنني 

اأ�سوة بالوزراء واأع�ساء الرملان  .
ما  اإذا  االإ�سكان  قطاع  اإن  العبيدي:  وا�ساف 
من  االآالف  مئات  �سيوفر  فانه  عجلته  دارت 
فر�س العمل يف قطاعي البناء واالإن�ساءات اإذا 
املتوقف  ال�سناعي  القطاع  اإن ن�سف  علمنا  ما 
ق��ط��اع ال�سناعات  م��ن  ال��ع��م��ل ه��و  ح��ال��ي��ا ع��ن 
والطابوق  اال�سمنت  معامل  مثل  االإن�سائية 
والكثري  وال��رم��ل  احل�سى  ومقالع  واجل�����س 
من ال�سناعات االإن�سائية االأخرى املتوقفة،وال 
وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  االأزم��ة  هذه  اإن  نن�سى 
ونوه  ل��ل��دول��ة،  النقدية  ال�سيا�سة  بتوجهات 
امل�سبقة  املعاجلة  اج��ل  وم��ن  اليابان  اإن  اإىل 
الفائدة  �سعر  بتخفي�س  قامت  ال�سكن،  الأزم��ة 
اأي  االإ�سكاين،  التعاوين  للقطاع  )�سفر(  اإىل 

قرو�س من دون فوائد.

التخ�سي�سات املالية ال تدل على اأن 
الدولة  جادة يف معاجلة االأزمة

منظمة  رئي�س  علي  فوؤاد حممد   ( الدكتور  اأما 
اأ�سار  العراقية(  االقت�سادية  والتنمية  البيئة 
كحاجته  ال�سكن  اإىل  االإن�سان  حاجة  اإن  اإىل 
النف�س  ،وقد و�سعها عامل  املاأكل وامللب�س  اإىل 
ال�سكن  اإىل  احل��اج��ة  ب���اأن  )ما�سلو(  االإداري 
�سلم  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ال���درج���ة  يف  واال���س��ت��ق��رار 
احلاجة  بعد  املت�ساعد  االإن�سانية  احل��اج��ات 
العراق  يعاين  وال��ي��وم  وامللب�س،  امل��اأك��ل  اإىل 
م��ن ه���ذه االأزم����ة اخل��ط��رية ال��ت��ي ت��وؤث��ر على 
البيئة االجتماعية لالأ�سرة العراقية ون�سيجها 

االجتماعي .
يف  تفاقمت  ق��د  ال�سكن  اأزم���ة  اإن  علي:  وق��ال 
ان�سطار  منها  عديدة  ال�سباب  االخ��رية  االآون��ة 
املادي  دخلها  حت�سن  بعد  العراقية  االأ���س��رة 
تدهور  ب�سبب  امل��دن  اإىل  الريف  من  والهجرة 
ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وال��ب��ح��ث ع��ن ف��ر���س عمل 
االقت�سادية  االأ�سباب  اإىل  باالإ�سافة  املدن  يف 
العقوبات  ف��ر���س  ب��ع��د  وخ��ا���س��ة  امل��ع��روف��ة 
االقت�سادية الدولية على العراق عام )1990( 
اأ�سعار  وارت��ف��اع  القومي،  الدخل  وانخفا�س 
املواد االإن�سائية واالأرا�سي ال�سكنية املخدومة، 

وعدم تبني الدولة مل�ساريع االإ�سكان .
 واأ�ساف : اعتمادا على االإح�ساء ال�سكاين لعام 
االإ�سكان  وزارة  درا�سة  اإىل  اإ�سافة   )1997(
االأعوام  خالل  فاأننا  ل�سنة)2006(  واالأع��م��ار 
من )2006-2015( نحتاج  اإىل ثالثة ماليني 
ون�سف مليون وحدة �سكنية،اأي مبعدل )350( 
ف��اإذا ك��ان البناء  األ��ف وح��دة �سكنية لكل ع��ام، 
الدولة  على  فاأن  الدولة  موازنة  على  �سيعتمد 
ثالثة  واالإ�سكان  االأعمار  لوزارة  تخ�س�س  اإن 
مليارات وخم�سمئة مليون دوالر �سنويا،على 
تكلف  ال��واح��دة  ال�سكنية  ال��وح��دة  اإن  اعتبار 
)10( اآالف دوالر على اقل تقدير،اأي ما يعادل 
)2010(،ولكن  لعام  العامة  املوازنة  من   )%5(
مل تخ�س�س للوزارة �سوى)086%( اأي اقل من 
واحد يف املائة وان ثلث هذا املبلغ قد خ�س�س 

مل�ساريع االإ�سكان .

استطالعات

يعاني العراق من أزمة حادة في السكن بدأت بوادرها بالظهور بشكل جلي بعد فرض العقوبات الدولية على العراق عام )1990( ، 
وتدهور الوضع االقتصادي للعراق وارتفاع التضخم  وضعف قدرة الدينار العراقي الشرائية  التي أدت إلى انخفاض عمليات البناء بشكل 

كبير بحيث أصبحت ال تشكل أي نسبة مئوية تذكر مقارنة مع الزيادة الطبيعية لعدد السكان .
)المدى االقتصادي(  استطلعت آراء المسؤولين والخبراء والمواطنين على حد سواء بشأن هذه األزمة الحقيقية .

* مواطنون: الدولة ال تملك رؤية واضحة لمعالجة األزمة

*خبير اقتصادي: التخصيصات المالية لقطاع اإلسكان هزيلة 

اأزمة ال�شكن ت�شرب اأطنابها يف البلد من دون حلول
 ناجعة واملعاجلات خجولة!

ا�ستطالع / املدى االقت�سادي



العدد )1757(ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء )30( 
13اذار 2010 ذاكرة اقتصادية 

تبداأ رحلة ال�سناعة النفطية يف ال�سعودية 
�سنة  من  اأقل  يف  عبدالعزيز  امللك  دعوة  مع 
للبحث  اجليولوجيني  البالد  توحيد  على 
 ، ع���ام 1933م   ال���ب���رتول  ع��ن  وال��ت��ن��ق��ي��ب 
مع  االم��ت��ي��از  اتفاقية  اململكة  وقعت  حيث 
كاليفورنيا،  اأوف  اأوي���ل  �ستاندرد  �سركة 
ه��ائ��اًل يف  االت��ف��اق��ي��ة حت���واًل  ه��ذه  و�سّكلت 
تاريخ اجلزيرة العربية احلديث، حيث اأتى 
التنقيب  حقبة  لتبداأ  االأوائ��ل  امل�ستك�سفون 
و�سهدت  اململكة.  اأرا�سي  يف  البرتول  عن 
تلك احلقبة يف بداياتها بع�س العرثات اإىل 
اكت�ساف بئر  اأن مت يف عام 1938 ميالدية 
الدمام رقم 7 )بئر اخلري(، كما �سماها امللك 
ذلك  منذ  لتنطلق  عبدالعزيز-  بن  عبدالله 
ال�سعودية وتنطلق  البرتول  احلني �سناعة 
�سعبها،  ب��الده، وطموحات  قادة  اآم��ال  معها 
اأ�سباب  بكافة  ت��اأخ��ذ  ع�سرية  ح��ي��اة  لبناء 

التطور والتقدم. 
ويف 30  ني�سان 1935م تقرر بدء العمل يف 
اأ�سهر  حفر بئر الدمام رقم )1( وبعد �سبعة 
واالإخفاق  والياأ�س  االأمل  بني  التاأرجح  من 
والنجاح اأنتجت البئر دفعة قوية من الغاز 
و�سل  حينما  وذل��ك  الزيت  ب�سائر  وبع�س 
ولكن  مرت  �سبعمئة  قرابة  اإىل  احلفر  عمق 
على  احلفر  طاقم  امل��ع��دات  يف  عطل  اأج��ر 

اإيقاف تدفق البئر ومت �سدها باالأ�سمنت. 
حااًل..  اأف�سل   )2( رق��م  الدمام  بئر  وكانت 
الذي  الوقت  يف  حفرها  يف  العمل  بداأ  وقد 
�سباط   8 يف  اأي  االأوىل  البئر  فيه  اأغلقت 
1936م. وما اأن جاء يوم 11  اأيار من نف�س 
اإىل  و�سل  قد  احلفر  فريق  كان  حتى  العام 
البئر  اخ��ت��رت  وحينما  م���رتًا،   633 عمق 
الزيت  ت��دف��ق   ،1936 ح���زي���ران  ���س��ه��ر  يف 
وبعد  اليوم،  يف  برمياًل   335 مبعدل  منها 
واإثر  االختبار،  ذل��ك  على  اأ�سبوع  انق�ساء 
اإن���ت���اج الزيت  ب��ل��غ  امل��ع��اجل��ة ب��احل��ام�����س، 
يوميا.  ب��رم��ي��اًل   3840 البئر  م��ن  امل��ت��دف��ق 
الدمام 3 و4 و5  اآب��ار  ذلك على حفر  �سجع 
االإنتاج  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د  ان��ت��ظ��ار  دون  و6، 
على  التعرف  اأو  جتارية  بكميات  �سيكون 
اأن  يفرت�س  وك��ان  املكت�سف،  احلقل  حجم 
االأمور ب�سكل طبيعي، لكن حدث يف  ت�سري 
اأخفقت  فقد  متوقعًا،  يكن  مل  ما  الوقت  ذلك 
بئر الدمام رقم )1( بعد اأن جرى حفرها اإىل 
اأما بئر الدمام  عمق يزيد على 975 م��رتًا.  
اأنها  مبعنى  )رطبة(  اأنها  تبني  فقد   )2( رقم 
تنتج املاء ب�سكل رئي�س، اإذ كان اإنتاجها منه 
يزيد مبقدار ثماين اأو ت�سع مرات على حجم 
اإنتاجها من الزيت.  ومع نهاية عام 1936م، 
اإىل  ال�سعوديني  م��ن  العاملني  ع��دد  ارت��ف��ع 
من  عاماًل   62 اإىل  باالإ�سافة  عامال   1076
كانون  من  ال�سابع  ويف  ال�سعوديني.  غري 
االأول 1936م بداأ اخت�سا�سي وحفر االآبار 
اال�ستك�سافية يف حفر بئر االختبار العميقة 
رقم )7(.. واإذا كانت االآبار االأخرى خميبة 
لالآمال، فاإن البئر رقم )7( مل تكن خالية من 
ذلك يف البداية.. فقد حدث تاأخري يف عملية 
املعوقات،  بع�س  هناك  كانت  كما  احل��ف��ر، 
ك�سر  وح��دث  احلفر،  اأنبوب  انح�سر  حيث 
يف جنزير الرحى، و�سقطت مثاقيب احلفر 
ب��د من  امل��ح��ف��ورة، وك���ان ال  البئر  ق��اع  يف 

التقاطها.
ففي االأ�سبوع االأول من  اآذار 1938م، حققت 

بئر الدمام رقم )7( االأمل املرجو، وكان ذلك 
عند م�سافة 1440 مرتًا حتت �سطح االأر�س، 
اأي بزيادة تقل عن 60 مرتًا عن العمق الذي 
كان اجليولوجيون يتوقعون وجود النفط 
اآذار  ال���راب���ع م��ن  اأن��ت��ج��ت يف  ف��ق��د  ع��ن��ده، 

1938م، )1585( برميال يف اليوم .
مع  عبدالعزيز  امللك  زي��ارة  توقيت  وتزامن 
حقل  من  امتد  ال��ذي  االأنابيب  خط  اكتمال 
 69 بطول  تنورة،  راأ���س  ميناء  اإىل  الدمام 
التي  النفط  ناقلة  ر�ست  حيث  م��رتًا،  كيلو 
اأدار امللك عبدالعزيز ال�سمام بيده لتعبئتها 

باأول �سحنة من النفط ال�سعودي. 
ومنذ ذلك احل��ني، ط��ورت )اأرام��ك��و( حقول 
املغمورة،  املنطقة  يف  اأخ���رى  كبرية  زي��ت 
مبا فيها حقل )اأبو �سعفة( الذي اكت�سف عام 
وحقال  1966م،  عام  االإنتاج  وب��داأ  1963م 
اكت�سافهما  مت  ال��ل��ذان  وم��رج��ان  ال��ظ��ل��وف 
وبداأ  التوايل  على  و1967م   1965 عامي 
االإنتاج فيهما يف عام 1973م، وحقل منيفة 
الذي اكت�سف عام 1957. بعد هذا كله، يبقى 
حقل ال�سفانية املعيار الذي تقا�س به جميع 
واالأكر،  االأق��دم  ويعتر  االأخ��رى،  احلقول 
مرتا  كيلو   50 تبلغ  م�ساحة  يغطي  حيث 

اأكرث  وينتج  عر�سا،  مرتا  كيلو  و15  طوال 
من 1.2 مليون برميل يف اليوم. 

احلقول  ب�سيد   - وامل�سمى  الغوار  حقل  اأما 
- فلم يعرف تاريخ �سناعة الزيت يف العامل 
منه.  واإنتاجا  اأهمية  اأك��رث  نفطيا  حقال  كله 
يده�س  وه��و  1948م،  ع��ام  اكت�سافه  ومنذ 
اجليولوجي  بامتداده  واملنقبني  الباحثني 
الذي يعود اإىل 199 مليون �سنة عند اأق�سى 

التقديرات و145 مليون �سنة عند اأدناها. 
ولكنه  عام 1951م،  الغوار  اإنتاج حقل  بداأ 
احلقول  على  كبريا  تقدما  اأثبت  ما  �سرعان 
ي�ساهيه  ال  بكميات  الزيت  باإنتاج  االأخ��رى 
فيها اأي حقل على مر تاريخ �سناعة الزيت. 
وهو ما دعا خراء الزيت اإىل اإجراء املزيد 
2000م،  عام  بداية  ويف  فيه.  االأبحاث  من 
مثرية  نتيجة  اإىل  متخ�س�س  فريق  ل  تو�سَ
احلقائق  م��ن  م��زي��د  ع��ن  ك�سفت  ل��اله��ت��م��ام 
قيا�سات  الباحثون  اأج���رى  فقد  املده�سة. 
اجليولوجي  ال��ت��ك��وي��ن  ل�����س��ب��ك��ة  ع��ل��م��ي��ة 
هائلة  دقيقة  م�سامية  �سبكة  ع��ن  وك�سفوا 
من امل�سارات اخلفية يف ال�سخور اجلريية 
حتت�سن كميات كبرية من كنوز الزيت. وال 
يزال الفريق يعمل على تطبيق هذه النتيجة 

االأ�سا�سية  امل��ف��اه��ي��م  لتنقيح  اجل��وه��ري��ة 
التوقعات  لتح�سني  ال��غ��وار  حقل  ومن���اذج 

اخلا�سة باال�ستخال�س. 
�سامتة  النفطية  ال��ك��ن��وز  بع�س  وب��ق��ي��ت 
عر  1948م،  عام  وجودها  اأعلنت  اأن  اإىل 
جوهرة  عن  احلجاب  رف��ع  نفطي  اكت�ساف 
د،   - بالطاقة. ويعد مكمن عرب  العامل  متّد 
هو املكمن الرئي�س يف حقل الغوار، ويبلغ 
ب�سفة  زيته  تكون  وق��د  م��رت،   100 �سمكه 
الطينية اجلورا�سية  ال�سخور  ح�سرية من 
املكمن  هذا  ومن  الع�سوية،  باملواد  الغنية 
ياأتي معظم اإنتاج الغوار من الزيت. وميلك 
احلقل كل مقومات االإنتاجية العالية، حيث 
ميتاز بامل�سامية والنفاذية العاليتني ب�سبب 
ال�سخور وب�سبب  وجود م�سافات عدة بني 
طبيعة تركيبتها التي ت�سمح للزيت ال�سائل 
ال�سخور،  عر  بالتدفق  الطبيعي  وال��غ��از 
وف�ساًل عن ذلك فاإن درجة ا�ستخال�سه عالية 

جدا. 
و)احلنيفة(  ���س��ي(   - )ع����رب  م��ك��ام��ن  اأم����ا 
يف  الن�سطة  املكامن  من  فهي  و)الفا�سلي( 
الغوار الذي مت تق�سيمه اإىل �ست مناطق مت 
لتاريخ  وتبعا  حدة.  على  منها  كل  اكت�ساف 

االأق��دم حيث  دار( هو  ف��اإن )عني  االكت�ساف 
اكت�سف عام 1948م، ثم )حر�س( املكت�سف 
ثم  احلقل،  جنوب  اأق�سى  يف  1949م  ع��ام 
1952م،  و)�سدقم(  1951م،  )العثمانية( 
و)احلوية( 1953م، ثم )الفزران( 1957م. 
عمق  على  الزيت  اكت�سف  1941م،  عام  يف 
5900 قدم يف بئر بقيق رقم 1 وو�سل عمق 
احلفر يف البئر يف النهاية اإىل 6180 قدما، 
وكان اأول اإنتاج للبئر من الزيت يقارب نحو 

9720 برميال يف اليوم. 
لي�س  كبرية  اأهمية  القطيف  حقل  وي�سكل 
اأجمع،  للعامل  واإمن��ا  واقت�سادها،  للمملكة 
كميات  للحقل  الزيت  احتياطيات  متثل  اإذ 
كبرية  كمية  القطيف  حقل  وينتج  ك��ب��رية. 
من مزيج الزيت العربي اخلام اخلفيف من 
)عرب  هي  القطيف  حقل  يف  مكامن  ثالثة 
االأ�سفل(،  و)الفا�سلي  دي(  و)ع��رب  �سي( 
لكونها تختزن اأكر من احتياطيات متبقية. 
وكان حقل القطيف قد اكت�سف عام 1945م 
طوله  ويبلغ  العربي،  اخلليج  �ساطئ  على 
50 كيلو مرتا، وعر�سه ع�سرة كيلو مرتات، 
على  حتتوي  للزيت  مكامن  �سبعة  وي�سم 

8.4 مليارات برميل من الزيت. 
القبتني  م����ن  ال��ق��ط��ي��ف  ح���ق���ل  وي���ت���ك���ون 
واجلنوبية،  ال�سمالية  اجل��ي��ول��وج��ي��ت��ني 
الزيت  م��ن  ال��غ��از  ف���رز  معمل  ي��ق��وم  ح��ي��ث 
مرفق  اإىل  وير�سلها  القطيف  يف   2 رق���م 
والرتكيز  املعاجلة  وبعد  املركزية  املعاجلة 
تنورة،  وراأ����س  اجلعيمة  اإىل  الزيت  ينقل 
بينما ينقل الغاز اإىل معمل الغاز يف الري 
من  وع��دد  حر�س  حقل  اإىل  �سماال،اإ�سافة 
احلقول االأخرى املكملة ملنظومة الزيت يف 

اململكة. 
عام  يف   )7( رق��م  البئر  ع��ن  اال�ستغناء  مت 
الزيت،  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  الن��خ��ف��ا���س  1982م 
مراعاة  1989م  ع���ام  ب��االأ���س��م��ن��ت  و���س��دت 
الأ�سول ال�سالمة، ل�سمان عدم ت�سرب املياه 

اإىل البئر اأو ت�سرب الزيت اخلام منها.
تاريخ  من  ج��زءا  اخل��ري  بئر  اأ�سبحت  وق��د 
ورمزًا  ال�سامخ،  الكيان  هذا  ح�سارة  تطور 
من  ع�سر  نحو  اململكة  انطالق  نقطة  ميثل 
امللك  عليها  واأط��ل��ق  واالزده����ار.   الرفاهية 
اخلري(  )بئر  ا�سم  عبدالعزيز  ب��ن  عبدالله 
)اأرامكو(  �سركة  الحتفاالت  رعايته  اأث��ن��اء 

مبرور 75 �سنة على قيامها. 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اأ�سبحت  وق��د 
دولة  االأوىل،  املنتجة  البئر  اكت�ساف  منذ 
اإىل  اإ�سافة  كبري  عاملي  اقت�سادي  ثقل  ذات 
وهي  ال��ك��ب��رية،  ال��دي��ن��ي��ة  ومكانتها  ثقلها 
نظرًا  قاطبة،  العامل  دول  ب��اح��رتام  حتظى 
لكميات البرتول الوفرية لديها ول�سيا�ستها 
االق���ت�������س���ادي���ة وال���ب���رتول���ي���ة االإي��ج��اب��ي��ة 
واملعتدلة، حيث ت�سهم اململكة يف خري هذا 
بالطاقة،  اإم��داده  �سعوبه عر  وتقدم  العامل 
البرتولية  واأ�سبحت م�سروعاتها ومرافقها 
تنت�سر  كما  املحيطات،  وراء  فيما  تنت�سر 
يف اململكة، حيث ال تغيب ال�سم�س عن هذه 

امل�سروعات واملرافق. 
تعد اململكة اأكر دولة برتولية يف العامل من 
حيث كميات االحتياطيات الثابتة واالإنتاج 
اململكة  حتتفظ  حيث  الت�سدير،  وكميات 
بربع احتياطيات العامل من البرتول، وهي 
وجه  على  الثابتة  الطبيعية  امل���وارد  اأك��ر 
رابع  ب��اأك��ر  اململكة  حتتفظ  كما  االأر�����س، 

احتياطيات العامل من الغاز الطبيعي.

تاريخ ال�شناعة النفطية فـي ال�شعودية
اإعداد / املدى االقت�سادي
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فتبعت �سيارة فورد لينكولن نوعية بور�س 
و ذلك وفقا ل�)جي دي بور( لعام 2010 و 
اظهرت درا�سة ٌ موثوقة ان حائزي �سيارة 
بن�سبة  م�ساكل  ع��ن  ابلغوا  ق��د  لينكولن 
114 لكل مئة �سيارة خالل االعوام الثالثة 
االأوىل من امتالكهم اياها وهي ن�سبة تزيد 
مبقدارٍ  �سئيل عن الن�سبة التي ابلغ عنها 
مالكو �سيارة بور�س،بينما الزمت تيوتا و 
ل�سركة موتورز  التابعة  ليك�س�س  و  بيوك 

املوقع الثالث و بن�سبة 115.
ك���ل من  ال�����س��ن��اع��ة  ت��ف��وق��ت يف ه����ذه  و 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ث��الث : ف���ورد و 

لينكولن و مريكوري.
كاديالك  و  بيوك  من  كل  �سجلت  حني  يف 
مرتبة ً  موتورز  جنريال  ل�سركة  التابعة 

اعلى من املتو�سط.
عن  م�سكلة   176 ع��ن  االب����الغ  مت  بينما 
�سيارة �سوفرليت و ذلك عن كل مئة عربة 

و هو رقم ٌ اقل من املعدل.
التابعة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  وح�سلت 
و  ���س��وزوك��ي  و  جيب  ه��ي:  و  لكراي�سلر 
م�سجلة ً  ال��ُدن��ي��ا  امل��رت��ب��ة  على  الن��دروف��ر 
التي  امل�ساكل  �سعف  بلغت  اك��رث  م�ساكل 

�سجلتها العالمات التجارية االخرى.
احد  النوعية  يف  امل��ط��رد  التح�سني  ك��ان 
�سيارات فورد  منها  التي ك�سبت  اال�سباب 
العام  خ��الل  ال�سوق  يف  �سخمة  مكا�سبا 
مبيعات  لدرا�سةٍ  عن  وفقا  ذلك  و  املا�سي 
التي  اذار/م��ار���س  �سهر  خ��الل  ال�سيارات 
ل��سركة  التابع  االلكرتوين  املوقع  اأقامها 
متخ�س�سة  ���س��رك��ة  ه���ي  و  ك����ار(  )ت����رو 

مبعلومات ال�سيارات.
اذار/ �سهر  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  خ��الل  و 
جمموعة  ت���ق���ود  ف������ورد  ك���ان���ت  م����ار�����س 
الواليات  يف  مبيعا  االك���رث  ال�����س��ي��ارات 
املتحدة و بن�سبة 19.2% من ال�سوق حيث 
ال�سنة  يف   %14.6 البيع  م�ستوى  ك��ان 

املا�سية من ال�سهر نف�سه.
و قال توبراك و هو حملل يف �سركة )ترو 

كار(:
ينتظم  ف���ورد  �سركة  يف  ���س��يء  ك��ل  "ان 
و  ال����ذي يحثهم  االم����ر  م��ث��ال��ي��ا  ان��ت��ظ��ام��ا 

املنتجات  ت�سكيلة  ه��و  ذل��ك  اىل  يدفعهم 
اجل���دي���دة ال��ت��ي ي�����س��درون��ه��ا ح��ي��ث انها 
مدى  على  و  امثلها  و  املنتوجات  اف�سل 
ح�ّسنوا  ف��ق��د  ك��ل��ه  ال�����س��ن��اع��ي  ت��اري��خ��ه��م 
احلاجة  دون  م��ن  الت�سميم  و  النوعية 
مل�ساعدة احلكومة يف حت�سني �سورتهم".

املكا�سب  اخ���رى  نوعيات  ح�سدت  ق��د  و 
يف  وي��ن  �ستيف  املحلل  ق��ال  حيث  كذلك 

)جي دي باور(:
عدة  �سنني  مدى  على  و  بيوك  كانت  "لقد 
الدرا�سة و كانت  لهذه   يف قمة امل�سنعني 
الكرو�س تبلى بالء ً ح�سنا ً فهي ال�سيارة 
املتو�سطة  ال�سيارات  خانة  يف  واحد  رقم 

احلجم".
�سورة بيوك املتطورة النوعية قد �سمحت 
لها باأن تبداأ بك�سب ارباح املبيعات بعد ما 
ال�سيارات  �سناع  من  العديد  اعترها  ان 
ماركة ً متقدمة العمر حيث ارتفعت ح�ستها 
ال�سوقية اكرث من 1% يف بداية �سهر اذار/

مار�س وفقا ملا قالته �سركة )تروكار(.

و قامت �سركة )جي دي باور و هي �سركة 
بجمع  ال�سيارات(  تقييم  يف  متخ�س�سة 
و  ال�سيارات  حائزي  من  اجابة   52.000
التي  جتربتهم  عن  �سوؤالها  على  ردا  ذل��ك 

خا�سوها مع تلك ال�سيارات.
و  امل�����س��ح  ن��ت��ائ��ج  اىل  ال��ت��و���س��ل  مت  و 
كانت  التي   2009 اواخ��ر  يف  اال�ستبيان 
و  تيوتا  ل�سالح  امل��ذك��ور  نتائجها  معظم 

هوندا.
و قال وين ان حت�سن العالمات التجارية 
اعاد  ال��ذي  االم��ر  هو  النوعية  يف  املطرد 

هيكلة املبيعات.
و ا�ساف وي��ن:  ثمة احتمال ٌ باأن يكون 
امل�ستهلكني  ع��ي��ون  ف��ت��ح  ق���د  االم����ر  ذل���ك 
ماركات  امل��ي��زات اجل��ي��دة يف  اىل وج��ود 

ال�سيارات هذه".
قد  فورد  باأن  املوثوق  التقرير  وجد  قد  و 
يف   10 ا�سل  من  �سيارات   7 على  ح��ازت 
من  و  م�ساكال  االقل  ال�سيارات  عن  بحثٍ  
بيوك  و  الكرو�س  و   2007 بيوك  �سمنها 

فورد  و  ف��ورد  و  ا���س  تي  دي  و  لو�سرين 
و  زت  كي  ام  و  لينكولن  و  هندرد  فايف 

مريكوري ميالن و مونتيغو.

ان  ا�ساف وي��ن  فقد  ذل��ك  ع��الوة ً على  و 
�سانعي ال�سيارات قد ا�ستمروا يف اجراء 
من  �سيارة  ب���25  التح�سينات  من  العديد 
ال��ع��ج��الت، و ذلك  م��ن  م��ارك��ة  ا���س��ل 36 
املدى  الطويل  امل��وث��وق  البحث  بح�سب 

الذي اظهر نتائجه يف عام 2010.
و يف املتو�سط فقد ابلغ حائزو ال�سيارات 
عن 155 م�سكلة عن كل 100 عجلة خالل 
امتالكهم  م��ن  االوىل  ال��ث��الث  ال�����س��ن��وات 
لتلك ال�سيارات و ذلك وفقا ملا قالته �سركة 
تروكار و هذا الرقم قد انخف�س من مقدار 

167 م�سكلة يف العام املا�سي.
اجماليا  امل�ساكل  م��ن  الكثري  "التوجد 
ال��ت��ي م�سى على  ال�����س��ي��ارات  م��ن ج��ان��ب 

حيازتها ثالث �سنوات"
)جي  ت�سنيفات  يف  هيونداي  ارتفعت  و 

دي باور(م�سجلة 9% يف �سوق ال�سيارات 
قيمة ٌ  اذار /مار�س و هي  �سهر  بداية  يف 
قالته  مل��ا  وفقا  ذل��ك  و   %7.6 م��ن  ارتفعت 

�سركة تروكار.
على  و  هيونداي  �سركة  نوعية  "ارتفعت 
االأخ���رى  املا�سية،فهي  ال�����س��ن��وات  م��دى 
ب���داأت لتوها يف  ال��ت��ي  امل��ارك��ات  م��ن تلك 
االخرى من حيث  املاركات  بركب  اللحاق 

نوعيتها اجليدة"
ل����دى ���س��ان��ع��ي ال�������س���ي���ارات يف ك��وري��ا 
مكافحة  عدوانية  �سرتاتيجية  اجلنوبية 
على  نف�سها  �سنفت  حيث  ح�ساباتها  يف 
القيمة و ه��ذا ه��و ما  امل��ارك��ات  م��ن  ان��ه��ا 
كانت  بذلك  و  �سماعه  امل�ستهلكون  يريد 
و  هوندا  �سيارات  �سد  جيدة  مباراة  تلك 

تيوتا" هذا ما قاله توبرك.
و ح�سلت �سركة جرال موتور على املرتبة 
الثانية يف املبيعات و هي تقف بثبات على 

ن�سبة 17.8% من ح�سة ال�سوق.
انخفا�سا  ���س��ه��دت  ال��ت��ي  ت��ي��وت��ا  ع���ادت  و 
 %15.5 ن�سبة  اىل  املا�سي  ال�سهر  كبريا 
من ح�سة املبيعات ال�سوقية و هي القيمة 
يف  و  املا�سي  العام  و�سلتها  التي  نف�سها 

ال�سهر نف�سه.
فقد �ساعدت املبيعات  اجل�سعة و املحفزات 
املالية  و عقود االيجار �سركة َ تيوتا يف 
ازمتها  يف  فقدت  التي  مبيعاتها  ا�ستعادة 
قاله  م��ا  ه���ذا  امل��ت��داع��ي��ة،  ال�����س��ورة  ذات 

توبرك.
و يعتقد توبرك ان احلث املايل لدى تيوتا 
 2.550 اىل  دوالرا   1.800 من  ارتفع  قد 

دوالرا ً يف �سهر اذار / مار�س 2009.
و لرمبا كانت هوندا املاركة االكرث ت�سررا 
انها  حيث  تيوتا  مبيعات  �سرتاتيجية  يف 
�سهدت انخفا�سا يف ن�سيبها من املبيعات 
هذا ال�سهر و بنقطة مئوية كاملة فو�سلت 
جمموعة  ان  ت��وب��رك  ق���ال  و   %9.4 اىل 
ك��راي�����س��ل��ر ت��وا���س��ل ان��خ��ف��ا���س��ه��ا حيث 
انخف�ست اىل 9.9%  من ن�سبةٍ  قد حققتها 

العام املا�سي و قدرها %11.8

عن/اليو ا�س اي توداي

تتفوق سيارة بيوك و فورد على ماركات السيارات الفاخرة مثل 
ليكسس و مرسيدس و ذلك وفقًا للتصنيفات االخيرة.

يشير تقريران جديدان الى التغير السريع في مبيعات السيارات 
العالمية الذي تتساوى فيه كل من السيارات االمريكية الصنع 
والسيارات المصنوعة في كوريا الجنوبية محققةً  بذلك ارباحًا 

هائلة في حصتها السوقية.
تظهر بعض البيانات ان شركة فورد في صدد تقوية موقعها على 
قمة اكثر الشركات مبيعا و هي بذلك تسير بخطاها جنبا الى جنب 

مع سيارة بيوك التي تنتجها شركة جنيرال موتورز مثل ليكسس 
ومرسيدس و ذلك في التصنيفات االخيرة.

�شركات ال�شيارات الأمريكية 
تظهر املكا�شب النوعية

ترجمة ا�سالم عامر
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البدنية  ال��ل��ي��اق��ة  م���ع  احل����ال  ه���ي  م��ث��ل��م��ا 
احلمية  اأو    physical fitness
قيمته  ل��ه  ه��دف  االنتاجية  ف��اإن  ال�سحية، 
للعادات.  كابحًا  تغيريًا  يتطلب  اأن  ميكن 
اأق��ل هو  العمل  اأك��رث عن طريق  االن��ت��اج  و 
يف  لكن  املعي�سة،  م�ستويات  لرفع  املفتاح 
و  الكفاية  ب��ني  �سد  ه��ن��اك  الق�سري  امل���دى 
الوظائف. و قد تدّبرت اأمريكا و اأوروبا اأمر 
فاأمريكا  خمتلف.  نحٍو  على  الت�سوية  هذه 
م�ست يف اّتباع احلمية : اعت�سرت الناجت 
من  عانت  و  اأ�سغر  عمل  قوة  من  االإ�سايف 
اأما  لذلك،  كنتيجة  البطالة  ارتفاع كبري يف 
ال�سعرات  اإح��راق  يف  تاأمل  فاإنها  اأوروب���ا، 
اأن  اختارت  قد  و  امل�ستقبل.  يف  احلرارية 
حتتوي اخل�سائر يف الوظائف على ح�ساب 
اإنتاجية اأوط��اأ،و رمبا يعني ذلك اأن تعايف 
اأمريكا �سيكون اأ�سرع، و االأبعد من ذلك، اأن 
اجتاهات االنتاجية يف كال البلدين ُيحتمل 

اأن تكون بطيئة على نحٍو منتظم. 
هي  و  امل��وؤمت��ر،  هيئة  م��ن  حتليل  ُيظهر  و 
خمتلفًا  ال��رك��ود  ك��ان  كيف  ب��ح��وث،  �سركة 
على جانبي االأطل�سي. فقد انكم�س اقت�ساد 
اأمريكا بنحو 2.5 باملئة يف ال�سنة املا�سية 
تلك  �سعفي  هبطت  امل�ستَغلة  ال�ساعات  لكن 
الن�سبة، و هكذا ارتفعت االنتاجية )الناجت 
 2.5 بن�سبة  �ساعة(  لكل  االإجمايل  املحلي 
الناجت  يف  ال��ه��ب��وط  متو�سط  اأم���ا  ب��امل��ئ��ة، 
التي   15 ال���  البلدان  يف  االج��م��ايل  املحلي 
تو�ّسعه يف  قبل  االأوروب��ي  نت االحت��اد  كوَّ
باملئة،   4.2 عند  اأك���ر،  فكان   ،2004 ع��ام 
ب�سكٍل  انخف�ست  امل�ستَغلة  ال�ساعات  لكن 
لذلك  كنتيجٍة  و  اأمريكا،  يف  مما  ح��دًة  اأق��ل 
االأوروب�����ي  االحت����اد  ان��ت��اج��ي��ة  انخف�ست 
بن�سبة 1.1 باملئة. و كان انخفا�س �ساعات 
ا�ستغال العمال امل�ستمرين يف وظائفهم يف 
كان  و  متماثلة،  اأوروب��ا مبقادير  و  اأمريكا 
ال�سبب يف اأن ال�ساعات االجمالية امل�ستَغلة 
ح�سول  هو  اأمريكا  يف  اأك��رث  انخف�ست  قد 
فقد   : ه��ن��اك  اأك���رث  ال��وظ��ائ��ف  يف  خ�سائر 
باملئة يف  بن�سبة 3.6  اال�ستخدام  انخف�س 
ال�سنة املا�سية، مقارنًة بهبوط ن�سبته 1.9 

باملئة يف االحتاد االأوروبي. 
فما الذي يف�ّسر هذا التفاوت ال�سديد؟ تقول 
االجمايل  املحلي  الناجت  اأرق��ام  اإن  نظريٌة 
تتلقى  ���س��وف  و  فيها،  م��ب��اَل��ٌغ  اأم��ريك��ا  يف 
من  م��ع��ل��وم��اٍت  ال��ط��ازج��ة  املنقَّحة  الن�سخ 
�سركاٍت اأ�سغر، ميكن اأن تكون قد اأُرغمتها 
ب�سبب  اأك��ر  �سركاٌت  اأك��رث  تخفي�ٍس  على 
الهبوط  ميكن  هكذا  و  القليل.  الت�سليف 
بالناجت املحلي االجمايل، ت�سييقًا للفجوة 
مع اأوروبا، و هناك روؤية اأخرى مفادها اأن 
ال�سركات االأمريكية كانت مفزوعًة اإىل ف�سل 
الوظائف ب�سرعة كبرية )مع اأن التخفي�س 
اإىل  ي�سري  الراأ�سمايل  االإنفاق  يف  القا�سي 

اأن االأوروبيني كانوا اأهداأ بالكاد(.
و يف احلقيقة، فاإن الكثري من حجم الفجوة 
العمل  يف منو االنتاجية تف�سره تنظيمات 
مرونة  االأك��رث  الوظائف  ف�سوق  املختلفة. 
االأرخ�س  و  االأ�سهل  من  جتعل  اأمريكا  يف 
كثرية  اأنحاء  يف  و  العمال.  ت�سريح  كثريًا 
العمال  طرد  يكون  باملقارنة،  اأوروب���ا،  من 
 . ال��ب��ط��ال��ة �سخية  اإع���ان���ات  م��ك��ّل��ف��ًا ج���دًا و 
و  ال��ط��رد،  ب�ساأن  م��رت��ني  تفكر  فال�سركات 

اإعانات  لتقدمي  حتم�سًا  اأك��رث  احلكومات 
الدفع  جتنب  يعني  ذلك  كان  اإذا  العمل  يف 
البطالة  ارتفعت  ق��د  و  ح��دي��ث��ًا.  للعاطلني 
اأكرث حيث كان من ال�سهل التخفف من عبء 

العمال، كما يف اأيرلندة اأو اإ�سبانيا.  
اإن العمال االأمريكيني الذين ميكن ت�سريحهم 
ا�ستخدامهم  ُي��ع��اد  ال  ق��د  ك��ب��رية  ب�سهولة 
ب�سرعة، و البع�س يخ�سى تكرار " التعايف 
بعد   "  jobless recovery ال��ع��اط��ل 
املتزايد  الطلب  كان  حني   2001 عام  ركود 
التدفق  ذلك  كان  و  االنتاجية،  برفع  يقاَبل 
يف االن��ت��اج��ي��ة ج��زئ��ي��ًا ن��ت��ي��ج��ًة الإ����س���راٍف 
تكنولوجيا  على  ال��راأ���س��م��ايل  االن��ف��اق  يف 
قد  ك��ان  االن��ف��اق  ه��ذا  اأن  مع  و  املعلومات. 
ال�سركات كانت  فاإن   ، انهار يف عام 2000 
ما تزال جتد طرقًا جديدة ال�ستخدام القوة 
ا�ستثمرتها  قد  كانت  التي  الكومبيوترية 
االأ���س��ع��ب تكرار  م��ن  ���س��ي��ك��ون  ب�����س��دة، و 
الراأ�سمال  اأن  مبا  و  امل��رة.  هذه  اللعبة  تلك 
يف  كان  االأخ��رية  االنتعا�سة  خالل  �س  املكدَّ
لتدفق  نف�سه  املجال  هناك  فلي�س  ال�سكن، 
 ." delayed مماثل من انتاجية " موؤجلة
حتى و االأمر هكذا، فاإنه ميكن اأن يكون قويًا 
على نحٍو مده�س لفرتة من الوقت، كما قال 
بارت فان اأرك من هيئة املوؤمتر، و قد جعل 
اأن  ي��درك��ون  التنفيذيني  املديرين  ال��رك��ود 

با�ستطاعتهم احلفاظ على عملياتهم جاريًة 
بكادر وظيفي اأقل، على حد قوله.

فاإنه  االنتاجية،  من��و  ت�ساءل  ل��و  حتى  و 
ميكن مع هذا اأن يكون قويًا مبا فيه الكفاية 
للتباري مع طلٍب بطيء. و اإذا كان االنفاق 
التجارية  االأعمال  فاإن  ن�ساطًا،  قوًة و  اأكرث 
العمال  ع��ل��ى  ت��ع��ر���س  اأن  اأواًل  �ستختار 
اأطول،  �ساعاٍت  جزئي  بعمٍل  امل��وج��ودي��ن 
ي��وم 16  ال��ف��ي��درايل  ق��ال االحتياطي  ق��د  و 
اآذار اإنه بالرغم من اأن االقت�ساد قوي، فاإن 

ال�سركات مرتددة يف ا�ستخدام العمال.
قد  ال��رك��ود  ف���اإن �سدمة  اأوروب�����ا،  اأم���ا يف 
فاالإنتاجية  اأط���ول،  ل��وق��ٍت  حتى  تتوا�سل 
املجموعة  اأج��ور  بتكاليف  تدفع    الهابطة 
تدفق  و  ل��الأرب��اح  ال�سرر  م�سببًة  العاملة، 
ذلك  تتحمل  اأن  لل�سركات  و ال ميكن  النقد، 
تبدو  الطويل  اال�ستئجار  فتجميدات  اأبدًا. 
حمتملة و بع�س االأعمال التجارية �ستكون 
مرغمًة على الت�سريحات. و من املحتمل اأن 
�سوف  و  �سعيفًا،  االج��م��ايل  الطلب  يبقى 
لن  و  باال�ستثمار،  ال�سعيفة  االأرب��اح  ت�سر 
باأن  اعتقدوا  اإن  بحرية  امل�ستهلكون  ُينفق 

االأ�سغال �سُتف�سل. 
اأقل  عماٍل  من  اأكرث  نتاٍج  نحو  االندفاع  اإن 
نادرًة،  الوظائف  تكون  حني  تهديدًا  يبدو 
لكن مبرور الزمن تكون االنتاجية اأ�سا�سيًة 

فالواقع،  املعي�سية.  م�ستويات  لتح�سني 
مثلما تنكم�س ح�سة البالغني يف �سن العمل 
اأعظم  اعتماد  هناك  �سيكون  ال�سكان،  من 
املحلي  الناجت  بنمو  للدفع  االنتاجية  على 
تقريبًا  املقلق  من  ذلك  يجعل  و  االجمايل. 
اأن املحللني قد اأ�سبحوا اأكرث اكتئابًا ب�ساأن 
فاإنتاجية  االأم����د.  املتو�سطة  االح��ت��م��االت 
اأمريكا �ستنمو فقط بن�سبة 1.5 باملئة �سنويًا 
يف العقد القادم، وفقًا لتنبوؤاٍت جديدة لدال 
جوجين�سون من جامعة هارفارد و كوونغ 

فو من جامعة �سنغافورة الوطنية.
يعك�س  امل��ت��وق��ع  ال��ه��ب��وط  م��ن  ال��ك��ث��ري  اإن 
كما  التكنولوجيا،  يف  احلا�سلة  التغرياٍت 
يقول جو جين�سون. فانبثاق النمو القوي 
 1995 ع��ام  بعد  االأم��ريك��ي��ة  االنتاجية  يف 
�سبه  ال�سناعة  يف  التح�سنات  حتثه  كانت 
التي   ،semiconductor ��ل��ة  امل��َو���سِّ
القوة  �سعر  يف  ح��ادة  هبوطات  اإىل  اأدت 
التكنولوجيا  ت��زال  م��ا  و  الكومبيوترية. 
�سرعان  و  اأب���ط���اأ،  ب��خ��ط��وٍة  ل��ك��ن  تتح�سن 
و  ذل��ك.  االنتاجية  اجت��اه��ات  �ستعك�س  م��ا 
وجهة النظر العاملية اأكرث ملعانًا، الأن منافع 
تكنولوجيا املعلومات بعيدة عن اال�ستنفاد 
يف اقت�سادات منبثقة كبرية، مثل ال�سني و 
الهند، لكن احلالة مل تعد هكذا يف اأمريكا، 
ك��م��ا ي��ق��ول روب����رت غ����وردون م��ن جامعة 

الثمرة  للتو  " و قد قطفنا  نورثوي�سترين. 
املنخف�سة االرتفاع ". 

��رت اأوروب�����ا ك��ث��ريًا يف جمال  ل��ق��د ق�����سّ و 
تكنولوجيا  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  االن���ت���اج���ي���ة 
هذا  مع  جتني  اأن  ميكن  فهل   : املعلومات 
مع  النمو  ف��ج��وة  م��ن  الكثري  اإن  امل��ن��اف��ع؟ 
ال�سوق  خدمات   " بوا�سطة  ر  ُيف�سَّ اأمريكا 
التمويل  النقل،  بالتجزئة،  البيع  اأي   "
هذه  و  ال��ت��ج��اري��ة.  االأع���م���ال  خ���دم���ات  و 
كانت  اإذا  فعاليًة  اأك��رث  �ستكون  ال�سناعات 
و  واح��دة  االأوروب���ي  لالحتاد  �سوق  هناك 
حقيقية يف اخلدمات، و كما هي احلال، فاإن 
اخت�سا�س  اأ���س��واق  يف  العاملة  ال�سركات 
الكايف  ال��وزن  الغالب  يف  متتلك  ال  قومية 
معلومات  تكنولوجيا  ا�ستثمارات  جلعل 
كبرية تنتج ربحاُ. و ال�سركات ال ميكنها اأن 
تربح من تكنولوجيا جديدة ما مل ت�ستطع 
اأن تباريها بعماٍل ماهرين، كما يوؤكد جون 
االقت�سادي يف  االأداء  فان رينني يف مركز 
انتاجية  لعلة  الناجعة  العالجات  و  لندن. 
اأوروب��ا هي عالجات ماألوفة : التوقف عن 
االأ�سغال  اأ�سواق  و  التنظيم  املفرط  النتاج 
الأوروب���ا،  بالن�سبة  ه��م��ا   ال��وظ��ائ��ف،و  اأو 

عادتان من ال�سعب  خرقهما.

The Economist / عن

خ�شائ�س النتاجية يف اأمريكا و الحتاد الأوروبي
ترجمة / عادل العامل
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االخيرة

متث���ل ازمة ال�سكن م�سهدًا وا�سح املعامل يف االختالالت الهيكيلية 
الت���ي يع���اين منه���ا االقت�س���اد الوطن���ي ، وه���و يالم����س احلاجة 
احلقيقي���ة للمواط���ن يف وق���ت تغي���ب عن ه���ذا امل�سه���د املعاجلات 
الناجع���ة التي حتد م���ن هذه االزمة املتفاقم���ة ، حيث ترتفع ن�سب 

االزمة مع مرور الوقت من دون معاجلات حقيقية .
احلكومة تقدر احلاجة بنحو 3 ماليني وحدة �سكنية ، فيما تقدرها 
املراكز البحثية واال�ستطالعية املحلية والعربية والدولية بنحو 5 
ماليني وحدة �سكنية ، ويف كلتا احلالتني فاأن التداعيات املحتملة 
يف حال���ة ا�ستمرار غياب املعاجل���ات احلقيقية ولي����س الرتقيعية 
تكمن بتف�س���ي االأمرا�س واجلرائم واملمار�س���ات االجتماعية غري 

املحبذة ، بل قد ينفرط العقد اىل تداعيات اأمنية خطرية .
ال���ذي نري���د قوله ان الف���رتة املقبلة م���ن عمر احلكوم���ة والرملان 
اجلديدين تتطلب جهدًا متميزًا لالتيان بحلول ومعاجلات جذرية 
ولي�س���ت ا�سقاط فر����س وان كانت تلك املعاجل���ات حتتاج ال�سقف 
املايل والزمني فاأن ال�سرع بها وحتديد مالمح اخللل كفيل بتحجيم 
ه���ذه االزم���ة اأواًل ومن ث���م التعامل م���ع املعطي���ات املوجودة على 
اأر�س الواق���ع ب�سكل تدريجي 
م���ن دون انقطاع  ومتوا�س���ل 
زمن���ي  �سق���ف  ع���ر  و�س���واًل 
حمدد اىل املعاجل���ة احلقيقية 
الت���ي جتع���ل م���ن ال�سك���ن يف 
الع���راق لي�س���ت اأزم���ة وامن���ا 
حاج���ة طبيعي���ة م���ع التط���ور 
يف  والدميوغرايف  ال�س���كاين 

البلد .
ولذلك فاأن احلاج���ة ملحة كما 
موؤ�س�س���ات  لتاأ�سي����س  ن���رى 
ا�سكانية يكون للقطاع اخلا�س 
واأ�سا�س���ي  رئي����س  دور  فيه���ا 
تتبن���ى عملي���ة اال�ستثم���ار يف 
وبن���اء  اال�س���كاين  القط���اع 
العمودية  ال�سكني���ة  الوحدات 
ت�ساوق���ًا  خمتلف���ة  وباأ�س���كال 
مع الطل���ب واحلاج���ة ملراعاة 
امل�ستوى املعي�سي لال�سر التي 
المتلك �سكنًا معينًا ، هذا ف�ساًل 
ع���ن  تن�سيط عملي���ة االقرا�س 
امل�سريف احلكومي واخلا�س 
وعل���ى وفق �سواب���ط مي�سرة 
غ���ري معق���دة �سعي���ًا لال�سه���ام 
يف تخفي���ف حدة ه���ذه االزمة 
الت���ي اأذا م���ا ت���رك له���ا احلبل 
عل���ى الغ���ارب ف���ان االنعكا�سات لن تك���ون اقت�سادي���ة فح�سب، بل 
اجتماعي���ة وامنية و�سيا�سية النها متث���ل االزمة االكرث بروزًا يف 
امل�سهد االقت�سادي ، ومل يتوقف احلال عند هذا االمر، بل ميكن ان 
تتبنى احلكومة م�سروعا ا�سكانيًا وطنيًا اأكرث فاعلية من امل�سروع 
احلايل الذي ي�سري �سري ال�سلحفاة ومل يتلم�س املراقب وامل�ستفيد 
اأية نتائج موؤ�سرة يف هذا االجتاه ، حيث يتطلب امل�سروع اجلديد 
تخ�سي�سات مالية منا�سبة حلجم الطلب وجدية يف التنفيذ وعدم 
التقييد يف االت�سال باملوؤ�س�س���ات اال�سكانية اال�ستثمارية العاملية 

التي تتمتع ب�سمعة طيبة يف هذا القطاع .
ولذلك فان تبني �سيا�سة ا�سكانية كفيلة بو�سع املعاجلات احلقيقية 
التي ي�سرتك فيها ال���راأي احلكومي امل�سوؤول مع الراأي االكادميي 
اخلب���ري وم���ع ال���راأي اال�ستثم���اري كفيل���ة باحلد من ه���ذه االزمة 
وتداعياتها املحتملة التي قد تلقي بظاللها على امل�سهد االقت�سادي 
برمت���ه ، وهذا يتطلب ت�سافر جه���ود الرملان واحلكومة املقبلتني 
والتنموي���ة  االقت�سادي���ة  املعاجل���ات  االولوي���ات يف  يف و�س���ع 
واخلدمي���ة للمواط���ن العراقي الذي اأثقلت���ه االزمات يف وقت كان 

متوا�ساًل مع العملية ال�سيا�سية والدميقراطية. 

لذلك فأن الحاجة ملحة 
كما نرى لتأسيس 
مؤسسات اسكانية يكون 
للقطاع الخاص فيها 
دور رئيس وأساسي 
تتبنى عملية االستثمار 
في القطاع االسكاني 
وبناء الوحدات السكنية 
العمودية وبأشكال 
مختلفة تساوقًا مع الطلب 
والحاجة لمراعاة المستوى 
المعيشي لالسر التي 
التملك سكنًا معينًا

تداعيات اأزمة ال�شكن 
 عبا�س الغالبي

ملدخوالت  مهما   م�سدرا  ال�سياحي  القطاع  يعد 
االقت�ساد الوطني ومعينا ال ين�سب من العمالت 
االجنبية التي ترد اىل البالد يف وقت يعد العراق 
للعمالت االجنبية ولي�س جاذبا، مع  بلدا طاردا 
ب�سكل  املدفوعات  ميزان  يف  كبري   عجز  وج��ود 
ال�سفر  احت��اد  ع�سو  الربيعي  احمد  يقول  ع��ام. 
وال�سياحة ان هذا القطاع  بامكانه جلب ايرادات 
�سنوية تقدر ب�اأكرث من 5 مليارات دوالر �سنويا 
يف حال مت  ا�ستثمارها بال�سكل املطلوب ،وهو 
كذلك ال يقا�س مبردوداته املالية فقط  الن دخول 
االف من ال�سياح من �ساأنه خلق فر�س عمل ملئات 
يف  ،ال���س��ي��م��ا   العمل  ع��ن  العاطلني  م��ن  االالف 
حال منو القطاع ال�سياحي يف العراقي وتوافد 
االف االفواج ال�سياحية لزيارة االماكن املقد�سة 
االثرية  للمواقع  �سياحية  افواج  طالئع  وقدوم  
تزامنا  العراقية  املناطق  خمتلف  يف  املوجودة 
الذي  املناطق  معظم  يف  االم��ن��ي  التح�سن  م��ع 
ي�سكل عامال مهما يف  تن�سيط احلركة ال�سياحية 

يف العراق. 
القطاع  يف  امللمو�س  االنتعا�س  ان  وي�سيف: 
توجيه  ب��اجت��اه   ي��دف��ع  ال��ع��راق  يف  ال�سياحي 
اال�ستثمارات وروؤو�س االموال العامة واخلا�سة  
اال�ستثمار  يف  ا���س��ت��غ��الل��ه��ا  الأغ���را����س  ن��ح��وه 
كل  يف  �سياحية  غرفة  تاأ�سي�س  ،م��ع  ال�سياحي 
باجتاه  وتعمل  اجل��ان��ب  ب��ه��ذا  تعنى  حمافظة  
النهو�س باملرافق ال�سياحية من الفنادق واملطاعم 
الرتفيهية  واالم���اك���ن  وامل��ت��ن��زه��ات  وامل�����س��ارح 
من   الكثري  ي�سم  ال��ع��راق   ان  ال�سيما  وغ��ريه��ا، 
املواقع ال�سياحية التي ت�سلح الغرا�س ال�سياحة 
الدينية والثقافية و�سياحة الراحة واال�ستجمام 
كما ان ال�سحارى كال�سحراء الغربية واجلنوبية 
مناطقهما  بع�س  وتطوير  ا�ستغاللهما  ميكن 
لت�سبح مناطق جذب للكثري من ال�سياح املعنيني 
الواحات  مناطق  يف  وبخا�سة  البادية  ب�سياحة 

)اجلمال  وال�����س��ب��اق��ات   لل�سيد  ت�سلح  وال��ت��ي 
وال�����س��ي��ارات واخل��ي��ل(.  وي��ق��ول: لقد و�سعت  
اال�سا�س  حجر  املخت�سة   احلكومية  اجل��ه��ات 
لبناء ا�سخم فندق يف بغداد حيث �سيتم ان�ساء 
العا�سمة وبكلفة  �سياحي )5(  جنوم يف  فندق 
وذلك  دوالر،  مليون   150 اىل  ت�سل  تخمينية 
بغداد  منه  تعاين  ال��ذي  النق�س  م��ن  ج��زء  ل�سد 
تنمية  يف  واال�سهام  املمتازة  الدرجة  فنادق  من 
وت��ط��وي��ر ال��ن�����س��اط ال�����س��ي��اح��ي  وزي����ادة حركة 
رجال االعمال وا�سحاب ال�سركات وتفعيل دور 
حمطة  املقابل   يف  ،وه��و  العراق  يف  ال�سياحة 
املحلية  االم����وال  روؤو�����س  وا�ستقطاب  جل��ذب 
واالجنبية لغر�س اقامة م�ساريع �سياحية  ذات 

منافع اقت�سادية واجتماعية وان�سانية للبالد . 
اخل��ب��ري ال�����س��ي��اح��ي ا���س��ع��د ري��ا���س ي��ق��ول: من 
املمكن ت�سنيف امل�ساريع ال�سياحية اىل �سنفني 
اولهما امل�ساريع ال�سغرية والتي بامكان االفراد 
مع  للتعامل  عامة  �سيا�سة  يتطلب  مما  تنفيذها 
هذه امل�ساريع التي من حماورها توفري التمويل 
االج��ازة وترك مهمة  اج��راءات  املي�سر وت�سهيل 
االر�س لالفراد ذاتهم ، اما ال�سنف الثاين  فهي 
من  تخ�سي�سات   تتطلبه  وما  الكبرية  امل�ساريع 
جغرافيا  امل��ت��وزع��ة   ل��ل��م��ن��اط��ق   ���س��واء  معينة 
واعداد  راأ���س��ي   ب�سكل  تنظيمها  يرتبط  والتي 
تكون  املناطق  لتلك  ا�سا�سية  عمرانية  ت�ساميم 
 ، امل�سروع  اج���ازة  عليه  ترتكز  ال��ذي  اال�سا�س 
وحقيقة قطاع ال�سياحة يتخذ اال�سكال املتعارف 
فان  لذلك  االقت�سادي  الن�ساط  جم��ال  يف  عليها 
وتوليد  العاملة  القوى  ت�سغيل  يف  اآث��اره��ا  لها 
وتوزيع الدخول والرفاه واالجتماعي و اآثارها 
االخري  اال�ستثمار  قانون  ان  ،ال�سيما  الثقافية   
منح ت�سهيالت وا�سعة للم�ستثمرين منها تاأجري 
لنقل  �سمانات  جانب  اىل  طويلة  لفرتة  االر���س 

االموال ومتويلها.  
�سرورة  اال�ستثمار  م�ساريع  ان   اىل  وي�سري 
اىل  اإ�سافة  والتطوير  البناء  عملية  يف  ملحة 

حت�سني الدخل الوطني وت�سغيل االيادي العاملة 
تعود  حقيقية  �سياحية  �سناعة  نحو  واالجت��اه 
بالفائدة املرجوة منها ،  ويف مقابل ذلك  هناك 
اال�ستثمار  يواجهها  التي  املعوقات  من  الكثري 
وامل����اء والطرق  ال��ك��ه��رب��اء  ال�����س��ي��اح��ي وم��ن��ه��ا 
ال�سركات  ب��ام��ك��ان   اذ   ، االأم��ن��ي��ة  واالو����س���اع 
من  جزء  تذليل  يف  اال�سهام   الكرى  ال�سياحية 
تلك امل�سكالت او حلها عندما يكون حجم الن�ساط 
ال�سياحي كبريا مثال ن�سب مولد كهرباء خا�سة 
باملوقع ال�سياحي وتاأ�سي�س وحدة لت�سفية املياه 
ووح���دة خ��دم��ات طبية ويف ح��ال وج���ود مثل 
واخلدمات  التحتية  االبنية  يف  النواق�س  هذه 
تتطلب  اال�ستثمارية  الفر�سة  ف��ان  التكميلية 
قراراتها  تتخذ  �سخمة  متويل  قدرات  ذات  جهة 
اال�ستثمارية على ا�سا�س االمد البعيد وقد يكون 
م��ن االف�����س��ل ا���س��راك اجل��ه��ة ال��ت��ي متتلك حق 
املوجودات   من  و�سواها  االر���س  يف  الت�سرف 
،وذلك  ال�سياحي  اجل��ذب  مقومات  ت�سكل  التي 
الن  ا�سراك تلك اجلهة يف الفر�سة اال�ستثمارية 
ومن  ال�سياحي،  امل�سروع  اقامة  يف  ت�سهم  التي 
يف  ال��دول��ة  دور  على  التاأكيد  هنا  ال�����س��روري  
تطوير البنى التحتية واي�سال خدمات الكهرباء 
اجلذب  مواقع  اىل  وغريها  واالت�ساالت  وامل��اء 

ال�سياحي للم�ساريع ال�سياحية الكرى. 
يف  االآث���ار  علم  ا�ستاذ  ال��دب��اغ  غ�سان  ال��دك��ت��ور 
اقليم  يف  ال�سياحة  ان  ي��ق��ول:  ب��غ��داد  ج��ام��ع��ة 
تطورا  ت�����س��ه��د   امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  ك��رد���س��ت��ان 
ملمو�سا  ا�سهمت فيه عوامل عدة منها  ا�ستقرار 
الو�سع االمني و�سعي حكومة االقليم اىل  تهيئة 
الراحة  عوامل  من  القطاع  تلك  متطلبات  جميع 
واال�ستجمام واال�سطياف لرواد تلك املنتجعات 
ال�سياحية ،ا�سافة اىل كرثة اعداد املواقع االآثارية 
يف االقليم  اذ تبلغ  30152 موقعا اأثريا ،ف�سال 
ال�ساهقة  واجل��ب��ال  امل��ي��اه  و  اجلميلة  مدنه  ع��ن 
العراقي  االن�سان  ق�سة  حتكي  التي  والكهوف 
وامل�سايف  وال�����س��الالت  احل�����س��ارات  اأق���دم  منذ 
املعتدل  وامل��ن��اخ  اخل�سرة  الدائمة  واال���س��ج��ار 
�سيفا .  وي�سيف: ان ال�سياحة مورد اقت�سادي 
�سرتاتيجي مهم يف العراق وان منو الطلب على 
ا�سبح  احلا�سر  الوقت  يف  ال�سياحية  اخلدمات 
االخرى،  واخلدمات  بال�سلع  مقارنة  ازدي��اد  يف 
ويف حالة  جذب  اال�ستثمارات وروؤو�س االموال 
بتطويرالفنادق   االهتمام  مع  القطاع   هذا  اىل 
�ساأنه    من  امل��دن  نظافة  على  والعمل  وامل��ط��ارات 
الطبيعية   ال��ظ��روف  يف  ال�سياح  توافد  ت�سهيل 
مع تو�سيع  طاقات العر�س ال�سياحي  و�سيانة 
ال�سياحة  تن�سيط  عند  وحدات اخلدمات خا�سة 
االقت�سادية الدولية ب�سورة طبيعية مع العراق 
وثرواته  التنموية  طموحاته  مع  تتنا�سب  التي 
عن  امل�سوؤولة  اجلهة  من  يتطلب  كما  النفطية، 
االخرى  اجلهات  مع  التن�سيق  ال�سياحة  قطاع 
و�سواها  والفنادق  واملطاعم  النقل  قطاعات  يف 
ا�ستثمارية بتكاليف ومتطلبات  وترويج برامج 
متويل مي�سرة وتكون لتلك الرامج اال�ستثمارية 
ال�سياحي  الن�ساط  على  م�سبقا  معروفة  اآث���ار 
وال �سك ان قانون اال�ستثمار ال�سياحي قد خطا 
خطوات فعلية يف هذا االجتاه ال�ستثمار مواقع 

�سياحية يف مناطق العراق.

تن�شيط ال�شتثمار فـي القطاع ال�شياحي 
مطلب  مهم لنعا�س القت�شاد الوطني

بغداد / علي الكاتب


