 14االقتصادي
العدد ()2613
ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت
( )6ت�شرين الأول 2012

ط�������ال�������ب�������وا ب�������������إع������������ادة ال������ن������ظ������ر يف الت�����ف�����اق�����ي�����ة

متـــخ�ص�صــون :بيــــع النـــفط بــــ�أ�سعـــار تــــف�ضيلية للأردن هــدر للمـــال العــام
 بغداد /ح�سام ال�سعدي

انتقد ع ��دد م ��ن اخل�ب�راء واملتخ�ص�صني
االتفاقي ��ة املربم ��ة ب�ي�ن الع ��راق والأردن
ب�ش� ��أن النف ��ط والت ��ي تن�ص عل ��ى تزويد
اململك ��ة بالنفط اخل ��ام العراقي ب�أ�س ��عار
تف�ضيلية ،واعتربها ب�أنها �ضياع لأموال
عراقي ��ة �ضخمة كان بالإم ��كان اال�ستفادة
منه ��ا يف ح ��ال بيع النف ��ط ل�ل��أردن على
وفق الأ�سعار العاملية للبرتول.
وق ��ال ع�ض ��و جلن ��ة النزاه ��ة يف جمل�س
الن ��واب عزي ��ز العكيل ��ي� :إن بي ��ع النفط
ل�ل��أردن ب�أ�سعار تف�ضيلية وع ��دم مراعاة
الأ�سعار التي حتدده ��ا الأ�سواق العاملية
يعني ه ��در ًا للمال العام  ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
الكميات امل�ص ��درة ازدادت �إىل (� )15ألف
برمي ��ل نفط يومي� � ًا بع ��د �أن كانت ()10
�آالف.
و�أو�ض ��ح يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) :ل ��و مت
ح�س ��اب الكميات امل�ص ��درة يوميا للأردن
م ��ع ف ��رق ال�سع ��ر ع ��ن الأ�س ��واق العاملية

هبوط �أ�سعار النفط العاملية فكيف ير�ضى
ببيع النفط �إىل الأردن ب�أ�سعار منخف�ضة
عن الأ�سعار العاملية وبن�سبة (.)%30
من جهته ،دعا ع�ضو جلنة النفط والطاقة
يف جمل� ��س النواب عواد الع ��وادي� ،إىل
�ض ��رورة �إعادة النظ ��ر باالتفاقية املربمة
م ��ع الأردن بخ�صو� ��ص بي ��ع النف ��ط �إىل
اململك ��ة الأردني ��ة لأنه ��ا �ستنف ��ع اجلانب
الأردين و�ست�ض ��ر البل ��د ،وال�شع ��ب
العراقي بحاجة ما�س ��ة للأموال املتحققة
من النفط وال ميكن التفريط بها.
وق ��ال العوادي يف ت�صري ��ح �صحفي� :إن
االتفاقي ��ة املربم ��ة ب�ي�ن الع ��راق والأردن
بخ�صو� ��ص النف ��ط والطاق ��ة ج ��اءت
لتوطيد العالق ��ة الثنائية م ��ا بني العراق
واململك ��ة الأردنية الها�شمية مقابل تقدمي
امل�ساع ��دات والت�سهي�ل�ات وتخفي� ��ض
�أ�سعار النفط م ��ن قبل احلكومة العراقية
مقابل ال �شيء ميكن تقدميه من احلكومة

والبال ��غ ( )18دوالرا ليتب�ي�ن ان هن ��اك
�أم ��واال كبرية تهدر ،الفت� � ًا �إىل �أن النظام
ال�سابق كان هو الآخر يبيع النفط للأردن
ب�أ�سعار تف�ضيلية لكن لي�س بنف�س الكمية
امل�صدرة حالي ًا للأردن.
و�أ�شار �إىل �أن الع ��راق الآن مير بظروف
ا�ستثنائي ��ة� ،أي �أنه بحاج ��ة �إىل الأموال
املتحقق ��ة من مبيعات النفط لأنه ال يوجد
لديه بديل �آخر غري النفط.
م ��ن جانبه ،ي ��رى اخلبري النفط ��ي �سالم
املر�ش ��دي �أن تف�ضي ��ل الأردن ب�أ�سع ��ار
نفطي ��ة تختلف عن الأ�سع ��ار العاملية �أمر
غري �صحيح وم�ضر لالقت�صاد الوطني.
وق ��ال املر�ش ��دي لـ(امل ��دى)� :إن االقت�صاد
الوطن ��ي الي ��وم معتم ��د بن�سب ��ة ()%95
على الإيرادات املالية املتحققة من النفط
ف� ��أي انخفا� ��ض ب�أ�سع ��ار النف ��ط املباع ��ة
م ��ن الع ��راق �سيول ��د �إرب ��اك ًا يف العملية
االقت�صادية للبلد ،والعراق يخ�شى دائم ًا

الأردنية للعراق.
و�أ�ض ��اف :يج ��ب �إع ��ادة النظ ��ر به ��ذه
االتفاقي ��ة م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة االحتادية
و�إعادتها �إىل جمل� ��س النواب لكي يكون
ل ��دى جلنة النف ��ط والطاق ��ة ر�أي وا�ضح
ومهني بخ�صو�ص ه ��ذه االتفاقية كونها
ال ت�ص ��ب بامل�صلحة العام ��ة ،ال�سيما وان
الأردن لديه ��ا مواق ��ف غ�ي�ر ايجابي ��ة مع
الع ��راق ،كاملعامل ��ة ال�سيئ ��ة للمواطن�ي�ن
العراقيني �سواء يف املط ��ارات �أو غريها
وكذل ��ك هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن الإرهابي�ي�ن
الذي ��ن �ساهموا بقتل العراقي�ي�ن مازالوا
موجودين يف الأرا�ضي الأردنية.
ويذك ��ر �أن احلكوم ��ة العراقي ��ة قد و ّقعت
يف وقت �سابق اتفاقية التعاون امل�شرتك
م ��ع الأردن بخ�صو� ��ص النف ��ط والطاق ��ة
حي ��ث تت�ضم ��ن ه ��ذه االتفاقي ��ة ت�صدي ��ر
النفط اخلام العراقي �إىل الأردن ب�أ�سعار
تف�ضيلي ��ة عل ��ى �أن يك ��ون �سع ��ر الربميل

الواح ��د بن�سبة اقل م ��ن ( )%30من �سعر
الربمي ��ل النف ��ط احل ��ايل ال ��ذي يباع يف
الأ�س ��واق العاملي ��ة� ،أي �سيح ��دد ب�سع ��ر
( )70دوالرا للربمي ��ل الواح ��د ،بينم ��ا
الع ��راق يبيع نفطه �إىل العامل مبئة دوالر
للربميل الواحد.
وق ��ال وزي ��ر الطاق ��ة وال�ث�روة املعدني ��ة
يف احلكوم ��ة الأردني ��ة ع�ل�اء البطاينة:
�إن "خ�ص ��م �أ�سع ��ار النف ��ط ال ��ذي مينحه
الع ��راق للأردن يبل ��غ  18دوالرا للربميل
لك ��ن مق ��دار ه ��ذا اخل�صم يتقل� ��ص �إىل 5
دوالرات للربمي ��ل ب�سب ��ب م ��ا يتحمل ��ه
اجلان ��ب الأردين م ��ن تكالي ��ف نق ��ل
وت�أمني".
و�أو�ض ��ح البطاين ��ة ه ��ذا الأم ��ر يف
ت�صريح ��ات �صحفية تبعت توقيع مذكرة
للتعاون النفطي مع العراق �أم�س.
ووقع ��ت الأردن والع ��راق� ،أم�س ،مذكرة
للتع ��اون يف جمال النفط اخل ��ام والغاز

الطبيع ��ي من خ�ل�ال جلنة علي ��ا م�شرتكة
تتاب ��ع بن ��ود مذك ��رة التفاه ��م وت�ض ��ع
احلل ��ول املنا�سب ��ة للعقبات الت ��ي تواجه
الربام ��ج التنفيذي ��ة بني البلدي ��ن ،وقعها
وزي ��ر الطاقة وال�ث�روة املعدنية االردين
عالء البطاينة ووزير النفط العراقي عبد
الكرمي لعيبي.
واتف ��ق اجلانب ��ان مبوجب املذك ��رة على
التعاون يف جمال تزويد الأردن بحاجته
من النفط اخلام وبناء �أنبوب لنقل النفط
اخل ��ام م ��ن الع ��راق �إىل الأردن لتزويده
بحاجته من م ��ادة الغاز البرتويل امل�سال
وزي ��ت الوق ��ود الثقي ��ل تبع ��ا لتوف ��ره،
�إ�ضاف ��ة �إىل تزوي ��د الأردن بحاجت ��ه من
الغ ��از الطبيع ��ي وت�صديره ع�ب�ر الأردن
وكذل ��ك درا�س ��ة الرتاكي ��ب اجليولوجية
امل�شرتكة بني اجلانبني.
�إىل ذلك؛ قال البطاينة� :إن حمددات فنية
تعود �إىل الناق ��ل ال�سابق للنفط العراقي

�أكرث من  179مليار دينار حجم التداول الكلي يف جل�سات البور�صة..
وزين العراق تعتزم دخولها
 بغداد  /قي�س عيدان
ك�ش ��ف التقري ��ر ال�ص ��ادر عن �س ��وق العراق
للرواق املالية واخلا�ص مب�ؤ�شرات التداول
للف�صل الثالث من العام احلايل عن �إجمايل
الأ�سه ��م املتداولة لت�ص ��ل �إىل ()119.742
ملي ��ار �سهم ،مرتفع ��ا بن�سب ��ة ( )%76.8عن
الف�ص ��ل الثالث لع ��ام  ،2011والت ��ي بلغت
( )67.729ملي ��ار �سه ��م ،منخف�ض ��ا بن�سبة
( )%27.3ع ��ن الف�صل الث ��اين لعام احلايل،
كم ��ا بلغ حجم الت ��داول ( )179.594مليار
دين ��ار ،مرتفع ��ا بن�سبة ( )%59ع ��ن الف�صل
الثالث لع ��ام  ،2011الذي بلغ ()112.964
مليار دين ��ار ،ومنخف�ضا بن�سب ��ة ()%25.1
عن الف�صل الثاين البالغ ( )239.763مليار
دين ��ار .التقرير �أو�ض ��ح �أن العق ��ود املنفذة
بلغ ��ت ( )30858عق ��د ًا ،مرتفع� � ًا بن�سب ��ة
( )%9.4ع ��ن الف�ص ��ل الثال ��ث لع ��ام 2011

البال ��غ ( )28209عق ��ود ،ومنخف�ضا بن�سبة
( )%1.4عن الف�صل الثاين لعام  2012البالغ
( )32676عقدا .فيم ��ا �أغلق م�ؤ�شر ال�سوق
يف �آخر جل�سات ��ه ( )117.49نقطة ،مرتفعا
بن�سب ��ة ( )%1.2عن �إغ�ل�اق امل�ؤ�شر يف �آخر
جل�س ��ة من الف�صل الثاين ،ال ��ذي �أغلق على
( )116.05نقط ��ة .وع ��ن الأ�سه ��م امل�شرتاة
م ��ن قب ��ل غ�ي�ر العراقي�ي�ن �أو�ض ��ح التقرير
�أن ( )20.051ملي ��ار �سه ��م قد مت �شرا�ؤها،
مرتفعا بن�سبة ( )%76.6عن الف�صل الثالث
لع ��ام  2011البال ��غ ( )11.356مليار �سهم،
وبل ��غ ع ��دد الأ�سه ��م املباع ��ة م ��ن قب ��ل غري
العراقي�ي�ن ( )26.685ملي ��ار �سهم ،مرتفعا
بن�سب ��ة ( )761.9البال ��غ ( )3.096ملي ��ار
�سه ��م .التقرير �أو�ض ��ح �أنه خ�ل�ال الت�سعة
�أ�شه ��ر الأوىل م ��ن العام احلايل ق ��د نظمت
( )175جل�سة تداول مبعدل خم�س جل�سات
�أ�سبوعي ًا من يوم الأحد �إىل اخلمي�س من كل

�أ�سب ��وع  .ونظم ال�سوق ( )32جل�سة تداول
�إ�ضافية للأوامر اخلا�صة ،فيما تداول �أ�سهم

� 79شرك ��ة م ��ن �أ�صل � 84شرك ��ة مدرجة وال
ت ��زال ( )15متوقفة عن الت ��داول بقرار من
هيئة الأوراق املالي ��ة .فيما بلغ عدد الأ�سهم
املتداول ��ة ( )391.620ملي ��ار �سه ��م �أي
مبع ��دل ( )2.238ملي ��ار �سه ��م يف اجلل�سة
الواحدة ،وبلغ حجم التداول ()607.288
ملي ��ار دين ��ار �أي مبع ��دل ( )3.470ملي ��ار
دين ��ار للجل�س ��ة الواح ��دة من خ�ل�ال تنفيذ
( )99030عق ��د ًا �أي مبع ��دل ( )556عق ��دا
للجل�سة الواحدة.
يف ال�سي ��اق ذاته� ،أعلنت �شركة زين العراق
عن عزمها دخول البور�صة العراقية بحلول
مطل ��ع الع ��ام املقبل ،فقد �أعل ��ن ه�شام �أكرب
نائ ��ب الرئي� ��س التنفيذي ومدي ��ر الت�شغيل
يف زي ��ن الع ��راق خ�ل�ال م�ؤمتر بدب ��ي� :إن
ال�شرك ��ة التابع ��ة لزي ��ن الكويتي ��ة بحاج ��ة
لأن تتح ��ول �إىل �شركة م�ساهم ��ة ا�ستعدادا
للطرح .وقال �أكرب ن�أمل �إجراء الطرح العام

حتذيرات من ّ
تف�شي
الت�صحر يف البالد
ّ

الأويل خالل الربع الأخ�ي�ر من هذا العام..
لك ��ن التحول �إىل �شرك ��ة (م�ساهمة) يتطلب
م ��ن زي ��ن الع ��راق ومناف�ستيه ��ا ا�سيا�سي ��ل
التابع ��ة الت�صاالت قطر (كيوت ��ل) ،وكورك
تليك ��وم التابع ��ة لفران�س تليك ��وم بيع ربع
�أ�سهمها �إىل امل�ستثمرين من خالل طرح عام
�أويل وفقا ل�ش ��رط تنظيمي �ضمن رخ�صتها
لتقدمي خدمات الهاتف املحمول يف العراق.
لكن ال�شركات الثالثة مل تلتزم مبوعد نهائي
يف �آب  2011لإج ��راء الط ��رح ،وفر� ��ض
الع ��راق عليها غرامات ب�سب ��ب ذلك .و�شرط
�إدراج �أ�سه ��م �ش ��ركات الهات ��ف املحمول يف
البور�ص ��ة العراقي ��ة ه ��و جزء م ��ن اجلهود
لتنوي ��ع االقت�ص ��اد وتقلي ��ل االعتم ��اد عل ��ى
ال�ش ��ركات اململوكة للدول ��ة .و�سئل اكرب �إن
كانت زين العراق �ستدرج �أ�سهمها يف �سوق
واح ��دة فقط بالعراق؟ فق ��ال �إن زين تدر�س
�أي�ضا الإدراج يف الأردن ولندن.

ح����رك����ة ال�������س���وق
اسعار المواد الغذائية
حلم عراقي
دجاج م�ستورد
برتقال
موز
تفاح
عنب
متر رطب
بطاطة
طماطة

 14.00الف دينار
� 4000آالف دينار
 1000الف دينار
 1000الف دينار
 1000الف دينار
 1.500الف دينار
 2000الف دينار
 2000الف دينار
 750الف دينار

اسعار المواد االنشائية
طابوق
�سمنت
حديد ت�سليح
�سمنت �أبي�ض

 750الف دينار
 150الف دينار

اسعار العمالت
الدوالر 1124

ديناراً

 850الف طن
 180الف دينار

اسعار النفط
خام برنت

حال ��ت دون ت�سل ��م كام ��ل كمي ��ات النف ��ط
والوق ��ود الثقيل املتف ��ق عليه خالل العام
املا�ضي.
وب�ّي�نّ �أن نوعي ��ة الوق ��ود الثقي ��ل م ��ن
العراق وع ��دم منا�سبتها م�صفاة البرتول
حال ��ت دون ت�سلم ما يتجاوز الـ  % 25من
احل�ص ��ة املتف ��ق عليها م ��ع الع ��راق بهذا
ال�ش�أن؛ مو�ضحا �أن الوزارة تبحث حاليا
بدائ ��ل منا�سب ��ة لذلك الن ��وع و�آليات نقل
حتول دون �أي تالعب فيه.
كم ��ا �أ�ش ��ار البطاين ��ة �إىل �أن الكميات يف
ح ��ال و�صوله ��ا كامل ��ة وفقا ملا ه ��و متفق
عليه بني البلدي ��ن ال تغطي �سوى  %5من
حاج ��ة اململكة اليومية  ،م�شريا كذلك �إىل
�أن مقدار ا�ستفادة الأردن من اخل�صم يقل
يف ح ��ال ارتفع ��ت �أ�سع ��ار النف ��ط عامليا.
ويف خ�صو� ��ص االتفاقي ��ة اجلدي ��دة بني
البلدين ق ��ال البطاينة �إنها "�ست�شكل نقلة
نوعي ��ة يف �إط ��ار العالق ��ات الثنائي ��ة يف
البلدين ال�شقيقني لرفع م�ستوى التن�سيق
يف جماالت الطاقة كافة".
من جهته� ،أكد وزي ��ر النفط العراقي عبد
الك ��رمي لعيب ��ي �أن االتف ��اق يت�ضمن عدة
بن ��ود منه ��ا ت�صدي ��ر النفط ع�ب�ر الأردن
بكمي ��ات ت�ص ��ل �إىل نح ��و ملي ��ون برميل
يوميا.
و�أو�ضح �أن ذلك �سيفيد الأردن من جهتني
هم ��ا؛ ح�صوله على النفط اخلام من دون
تكالي ��ف نق ��ل؛ لأن الأنبوب ال ��ذي �سيتم
الت�صدير من خالل ��ه �سي�ضم خطا متفرعا
�إىل م�صف ��اة الب�ت�رول بالإ�ضاف ��ة �إىل
ا�ستفادته م ��ن ر�سوم الرتانزيت للكميات
العابرة لأرا�ضيه.
ويف هذا اخل�صو�ص قال الوزير العراقي
"�إن م�ش ��روع الأنب ��وب قط ��ع خط ��وات
مهم ��ة وان ب�ل�اده ب�ص ��دد ا�ستقطاب جهة
ا�ست�شاري ��ة للتنفي ��ذ ،كم ��ا بني ان ��ه �سيتم
عقد م�ؤمتر لرتويج امل�شروع".
وحول اخل�صم املقدم للأردن جدد لعيبي
الإ�شارة �إىل انه �سيتم منح الأردن خ�صما
ي�ص ��ل �إىل  18دوالرا للربميل عن ال�سعر
العامل ��ي و 78دوالرا لطن الوقود الثقيل،
وج ��رى االتف ��اق ب�ي�ن البلدي ��ن عل ��ى مد
الأردن بـ� 10آالف برميل يوميا من النفط
اخل ��ام ترتف ��ع �إىل � 15ألف برمي ��ل ،لتتم
زيادته ��ا م�ستقب�ل�ا �إىل � 30أل ��ف برمي ��ل،
بالإ�ضاف ��ة �إىل  1000ط ��ن م ��ن الوق ��ود
الثقي ��ل .و�أ�ش ��ار �إىل �أن املع ��دل اليوم ��ي
حالي ��ا لتوري ��د النف ��ط اخل ��ام يق ��ارب الـ
� 12أل ��ف برميل ،فيما يت ��م توريد الوقود
الثقيل حاليا للأ�سباب الفنية.
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تزاي ��دت حتذي ��رات املتخ�ص�صني م ��ن تف�شي ظاه ��رة الت�صحر يف
الب�ل�اد كونها �إح ��دى امل�شاكل الت ��ي تواجه القط ��اع الزراعي الذي
ي�شه ��د رك ��ود ًا يف جميع مفا�صل ��ه على الرغ ��م من املب ��ادرات التي
�أطلقتها احلكومة.
وقال اخلبري الزراعي عبد احل�سني احلكيم يف ت�صريح لـ (املدى):
�إن الأ�سباب الرئي�سية التي تزيد من ظاهرة الت�صحر هي عدم وجود
غط ��اء لل�صح ��راء ،ف� ً
ضال عن قل ��ة تخ�صي�ص املياه الت ��ي من �ش�أنها
�أن تعال ��ج مو�ضوع الت�صح ��ر ،مو�ضح ًا �أن تقلي� ��ص املوارد املائية
للأرا�ضي الزراعية ي�سهم يف جعل الأخرية معر�ضة للجفاف ،الفت ًا
�إىل �أن الغبار هو الآخر ي�سهم يف ت�صحر الأرا�ضي .
و�أ�ض ��اف احلكيم� :إن ع ��دم ا�ستغالل الأرا�ضي اخل�ض ��راء بال�شكل
الأمثل بالإ�ضاف ��ة �إىل الرعي اجلائر ال ��ذي ميار�سه البع�ض يجعل
م ��ن م�شكل ��ة الت�صح ��ر ت�ستفح ��ل يف القط ��اع الزراع ��ي ،مبين� � ًا �أن
امل�شكل ��ة تقف عقبة �أمام النم ��و الزراعي و�أي�ضا ت�ساعد يف �صناعة
الغبار الذي ي�ؤدي �إىل �ضرر يف �صحة الإن�سان.
وتاب ��ع :بالرغ ��م من وج ��ود مديرية عام ��ة تقوم مبكافح ��ة ظاهرة
الت�صح ��ر اال ان حجم امل�شكلة كبري جد ًا ال يعالج فقط بربامج هذه
الهيئ ��ة .وكان قد �أعل ��ن رئي�س جلنة مكافح ��ة الت�صحر يف جمل�س
ال ��وزراء ورئي� ��س هيئ ��ة امل�ست�شارين ثامر الغ�ضب ��ان� ":أن اللجنة
�أنهت التقرير اخلا�ص باحلد من هذه الظاهرة يف العراق".
وق ��ال الغ�ضبان يف ت�صري ��ح �صحفي� :إن التقري ��ر �سيعر�ض على
�أع�ض ��اء اللجنة من ال ��وزراء والوكالء واملتخ�ص�ص�ي�ن بهذا ال�ش�أن
لغر� ��ض مناق�شت ��ه .ورف� ��ض الغ�ضبان التح ��دث ع ��ن تفا�صيل هذا
التقري ��ر ،مكتفي� � ًا بالق ��ول� " :أن اللجنة كانت ق ��د و�ضعت من خالل
اجتماعاته ��ا احللول التي من املمك ��ن �أن تفعل يف البلد لعالج هذه
الظاهرة" .وكانت �أمانة بغ ��داد قد �أعلنت ا�ستكمال املرحلة الأوىل
م ��ن م�ش ��روع �إن�ش ��اء احل ��زام الأخ�ضر ح ��ول مدينة بغ ��داد �ضمن
خطتها ملكافحة ظاهرة الت�صحر .وقال الوكيل البلدي للأمانة نعيم
عبع ��وب الكعب ��ي يف ت�صريح �سابق "�إن هذه املرحل ��ة التي �ستنفذ
بالتع ��اون مع وزارت ��ي البيئة والزراع ��ة ،ت�شمل �إع ��داد الت�صاميم
والدرا�س ��ات لهذا احلزام ال ��ذي يبلغ طوله  19كيل ��و مرت ًا ،م�شري ًا
�إىل وج ��ود خطة خالل الع ��ام املقبل تتلخ�ص بط ��رح غطاء لغر�ض
زرع مناط ��ق ح ��ول مدينة بغ ��داد ،وبالتايل احلد م ��ن عملية زحف
الكثبان الرملية يف العا�صمة.

