
العدد)665(

اخلميس)11(

آيار 2006

NO (665)
Thu. (11) 

May

13

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1485                     1490 
اليورو                             1845                      1855 
اجلنيه االسترليني          2680                      2690 
الدينار االردني                2065                     2075 
الدرهم االماراتي              425                        435 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

بغداد/علي االشتر 
ـــــتــــــــــــــدخــل ـــــتـــــم ال - ال ميـــكـــــن ان ي
احلكــومي يف صـالح تلـبيــة املطــالب
االســـاسـيـــة بـــدون الــــدميقـــراطـيـــة،
فــالـــدميقــراطـيــة مـن شـــانهــا فــسخ
اجملال ملساهـمة اجلمهور الواسع يف
اتخـــاذ القـــرارات اخلـــاصـــة بـتـــوزيع
العــــوائــــد الــنفــطـيــــة لــضـمـــــان رفع
مـستــوى املعيـشـة وبهــذا اخلصـوص
ــــــــــات تـلـعــــب  –عــــــــــادة  –الــــنـقــــــــــاب
واملنـظمــات املهـنيـة دوراً اســاسيـاً يف
ـــــــد احلـــــــد االدنـــي لـالجـــــــور حتـــــــدي
ـــــب. وميـــكـــــن مـــــن خــالل والــــــــــــــروات
ـــــة اتخـــــاذ القـــــرارات ـــــدميقـــــراطــي ال
املـنــاسـبـــة بخـصــوص منـط االنـتــاج
واالستهالك وذلك من اجـل تعظيم
فـرص التـشغيل وضمـان االستغالل
االمــثـل للــمـــــوارد الـــطــبــيعــيـــــة.. ان
ممـــــارســـــة الـــــدميقـــــراطــيـــــة بـــشــكل
صحـــيح تــتــــطلــب اقـــــامــــــة اجهـــــزة
تخـطـيـط واحـصــاء ومـتـــابعـــة علــى
صعـيــد احملــافـظـــات وذلك لــدراســة
ــــــة املالئــمـــــة االمنـــــاط االســتـهالكــي
واختـيار البدائل التكنـولوجية التي
تضـمن االعتـماد علـى املواد األولـية
املتـوفـرة حـاليـاً وزيـادة الـطلب علـى
ــــــالزم ــــــعـــــــــــــــــــمــــــل. ومـــــــــــــــــــن دون ت ال
ــــــــة مـع الـــتــــــــدخـل ــــــــدميـقــــــــراطـــي ال
احلكــومي ســوف يـظهــر من جــديــد
ـــــــــــات االســــتـهـالك الــــتـــــــــــريف لـلـفــــئ
املـسـيطــرة سيــاسيــاً وتتفــاقم ازمـات
الـبــطــــالــــة والـــسـكـن وتــــوفــــر املــــواد

الغذائية. 
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الـبــــرامج الالزمــــة للـتـصــــدي لهـــذه
الــظــــاهــــرة بــــادرت مـنــظـمــــة العــمل
الـدوليـة الـى وضع املعـاييـر الالزمـة
لــتحــــديــــد احلــــد االدنــــى ملـــسـتــــوى
املعـيـــشـــة الـــذي البـــد مــن حتقـيـقه
لـــتخـــطــي الـفقـــــر. وقــــــد مت لهـــــذا
ـــــد ـــــى حتـــــدي الغــــــرض االتفــــــاق عل
)املطـالب االسـاسيـة( التي البـد من
تـوفيـرهـا لكل مـواطـن وهي حق من
حقــوق االنـســان. وقـسـمت املـطــالب
االســـاسيــة علــى مـجمــوعـتني متـثل
األولـى املـطــالب الـسـلعيـة اخلـاصـة
مبعيـشـة العـائلـة كـالغـذاء والـسـكن
وامللبـس واالدوات املنــزليـة واالثـاث.
امــا اجملـمــوعــة الـثــانـيــة فـتـتـضـمـن
اخلـدمات االسـاسية، كـمياه الـشرب،
الكهـربـاء وسـائـط النقل، اخلـدمـات

الطبية والتعليمية والثقافية. 
كـانت االمال قـد عقدت علـى عملية
الـتنـميــة وكـــان يتــوقع بــانهــا ســوف
تـخلق قـطـــاعـــا صـنـــاعـيـــا مـتـطـــورا
وبـنيـة حتـتيـة متـينـة. إال ان عـمليـة
التنمـية متخـضت يف اغلب الـبلدان
عـن مشـاكل اقـتصـاديـة مـستعـصيـة.
مــثـــــال ذلــك تفـــــاقــم ازمـــــة الــــسـكــن
وازمــــة الـبــطــــالــــة وازمــــة الــطــــاقــــة
وتـدهــور القـيم الـتبــادليــة للـعمالت

احمللية. 
* مع التــوجه الـى اقـتصـاد الـسـوق
والدميقراطية، كيف ميكن للتدخل
احلكــومـي ان يتــواءم مـع االقتـصــاد
احلــــر ودون ان يــتقـــــاطع او يــصــبح

معرقالً لالنشطة االقتصادية؟ 
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القــــامــــة وحـــــداتهــــا االنـتــــاجـيــــة يف
العـــراق وانــشـــاء الـبـنـيـــة الـتحـتـيـــة
الالزمـة لتشغـيلها بـشكل امثل وفق
استـراتيجـياتـها العـامليـة. كمـا سوف
تــستخـدم الـديـون الهـائلـة كـمصـدر
متـــــويلـي النـــشــــاء هــــذه الــــوحــــدات
والـبـنــــى الــتحـتـيــــة املــــرتـبــطــــة بهــــا
وســيــــســـتخـــــدم اخلـــــزيــن الـــنفـــطــي
العـراقي كـمصـدر لتـزويـد الـوحـدات
االنـتـــاجـيـــة اخلـــاصـــة بـــالـتــصفـيـــة
ـــــة ـــــاوي واملــنـــتجـــــات الــبــتـــــروكــيــمــي
واملـنتجـات املغـذيـة كـثيفــة الطـاقـة،
ــــــد الــــطــــــاقــــــة وكــمــــصــــــدر لــتــــــولــي
الـكهـــــربـــــائـيـــــة. اضـــــافـــــة الـــــى ذلـك
سـتقـيـم بعـض الــشـــركـــات املـنـتجـــة
ــــــة املعـــــروفـــــة للــمـــــواد االســتـهالكــي
بعالمـاتها التجارية فـروعاً لها. كما
سـتحـتل شــركــات الـطعــام املعــروفــة
رقعـة من السـوق احملليـة وبالـتأكـيد
سـوف تـظهـر فــرص استـثمـاريــة من
شتـى اجملاالت الصنـاعية والـزراعية

واخلدمية. 
واملشكلة املستعصية االساسية التي
ستـــواجه العـــراق يف ظل العــوملــة يف
ـــــة املـــطـــــالــب املــــســـتقـــبل هـــي تلــبــي

االساسية. 
* وهل سيفـضي ذلك الـى معـاجلـة

مشكلة الفقر؟ 
- كـانت ظـاهـرة استفحـال الفقـر يف
معـظـم الـبلـــدان الـنـــامـيـــة مـــوضعـــاً
لعديـد من الدراسات والندوات على
صعـيـــد املـنــظـمـــات الـــدولـيـــة مـنـــذ
ــــــــات، ومـــن اجـل وضـع ــــــســـتـــيـــنـــي ال
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الـشركـات للحكـومات الـديكـتاتـورية
ســــابقــــاً القـتــصــــار نـــشــــاطــــاتهــــا يف
البلدان الـنامية بالـدرجة االساسية
علـــى الـصـنـــاعـــات االسـتخـــراجـيـــة،
فــــالــــديـكـتــــاتـــــور احمللـي يـــســتخــــدم
مبثـابـة عصـا غلـيظـة مـسلطـة علـى
الـــشعـب مـن اجل تـيــسـيـــر مــســـألـــة
اعــادة تــوزيع عــوائــد تـصــديــر املــواد

االولية يف صالح هذه الشركات. 
* مـا حـقيقـة العـوملـة )اقـتصـاديـاً(،
وكـيف يـتفــادى بلــد كــالعــراق االثــار
السلبيـة لها )ان وجـدت(، وهل حقاً

انها رسملة للعالم؟ 
- متـتـــازمـــرحلـــة العـــوملـــة بـــالـــزيـــادة
العددية للشركات متعددة اجلنسية
الـتـي تـنـــشــط يف الــبلــــد الــــواحــــد.
ويــصــبح احلـكـم الــــديـكـتــــاتــــوري يف
هـــذه احلـــالـــة معـــرقالً للـنــشـــاطـــات
الـواسعـة واملتبـاينـة لهـذه الشـركـات،
فـتـتــطلـب هــذه الـنــشــاطــات حــريــة
حتـــــرك االشخـــــاص، وحـــــريـــــة نـقل
الـــسلع عـبـــر احلـــدود وحـــريـــة عـمل
الـبـنــــوك ولهـــذا الـــسـبـب ال بـــد مـن
اسـتبــدال االنــظمــة الــديـكتــاتــوريــة
والهـيــــاكل الهـــرمـيـــة املــســـانـــدة لهـــا
مبؤسسات دميقراطية. ومن املتوقع
يف حـالـة حـصــول استقــرار سيــاسي
يف العراق مستقبال حدوث تغييرات
هـيكـليــة هــائلـــة. فتـــدميــر القــدرات
الصناعية القائمة والبنية التحتية
مـــن خـالل احلـــــــروب واملـقـــــــاطـعـــــــة
االقتصـادية ثم من خالل االحتالل
سـتـتــيح الفـــرصـــة لهـــذه الــشـــركـــات
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مصـاحلها الـى اخملاطـر. مثـال ذلك
اطــــاحــتهــــا بحـكــــومــــة اللـيـنــــدي يف
شيلـي وحكـومــة عبــد الكـرمي قــاسم

يف العراق. 
ـــــــــــذي يـجـعـل هـــــــــــذه * اذن مـــــــــــا ال
الـشـركـات بعـد تـاريخهــا الطـويل يف
دعـم احلكــومــات الـــديكـتــاتــوريــة يف
الـبلـــدان الـنـــامـيـــة تـتـجه الـــى دعـم

الدميقراطية يف العراق؟ 
- ان هذه الشـركات تعمل كمـا اشرنا
يف اطــار قــسـمــة عـمل دولـيـــة ووفقــاً
لذلك توزع وحداتها االنتاجية على
مخـتـلف الــبلــــدان وذلك بـــالــصـــورة
التـي تضـمن تـعظـيم اربـاحهــا، فهي
تـــسعـــى لـلحــصــــول علـــى امـتـيـــازات
مـعينـة يف كل بلـد، فقـد تـقيم وحـدة
انتـاجيـة ملـرحلـة انتـاجيــة معينـة يف
بلـد ما مـن اجل االستفادة مـن اليد
العـــاملـــة الـــرخـيـصـــة وتقـيـم وحـــدة
ـــــد اخـــــر مـــن اجل ــــــة يف بل انــتـــــاجــي
اسـتـغالل مـنـــاجـم معـــدنـيـــة، او مـن
اجل احلــصــــول علــــى مــــواد زراعـيــــة
مبـواصفـات عـاليـة وقـد تـقيم وحـدة
ـــــة يف بلـــــدا آخـــــر مــن اجل انــتـــــاجــي
السيـطرة على قطـاع صناعي معني،
أو الــسيـطــرة علــى الـســوق احملـليــة،
وغيــر ذلك. فهــذه الـشــركــات تـصـيغ
سـتــــراتــيجـيــــاتهــــا مــن وجهــــة نــظــــر
تعـظـيـم قــدراتهــا الـتـنــافـسـيــة علــى
الــصعـيـــد العـــاملـي، فهـي تقـــرر مـــاذا
يجـب ان ينـتج وبــاي طــريقـــة انتــاج
ومن اي مــواد اوليــة يجـب ان ينـتج،
وعلـيـه يعــــود الـــسـبـب يف دعـم هــــذه
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* كيف تـنظـرون للـشـركـات العـابـرة
للقـارات بوصفهـا ظاهـرة اقتصـادية
اخذت تتـحكم باقتصـاديات البلدان
ومـــوضعـتهـــا بـــالـنــسـبـــة لالقـتـصـــاد

العراقي؟ 
- ان الشـركات الـعابـرة للـقارات كـما
هـو معلـوم تعـمل ضمن اطـار قسـمة
ــــــة واسعـــــة الــنـــطـــــاق يف عـــمل دولــي
مـجــــــاالت االســتــثــمــــــار والــتـجــــــارة
والتـطـويــر التـكنـولــوجي واالسـواق
املــــالـيــــة فهــــذه الـــشــــركــــات تـنــــدمج
ببعضهـا وتنقل وحـداتها االنتـاجية
الـــى حيـث تتــوفــر ظـــروف انتـــاجيــة
اكـثــــر مالءمــــة ويـتــــرتــب علــــى ذلـك
حتقيق قدرة خارقة على انتاج سلع
مبــــواصفــــات عــــالـيــــة جــــداً، وبـكـلف
مــنـخفـــضـــــة. ونـــظـــــراً لالســتــثــمـــــار
الــكــــثــــيـف يف مـجــــــــــاالت )الــــبـحــــث
والتـطـويـر(، تـتمـتع هـذه الـشـركـات
مبقـــدرة علــى االسـتـمــرار بـتحــسـني
منتجاتها، وضغط تكاليف انتاجها
مما يعـرض املنتجـني املنافـسني الى
ضغــوط متـزايــدة بصـورة مـسـتمـرة،
ـــــــالـــتـــــــالـــي اســـتـــمـــــــرار ويــــضـــمـــن ب
سـيــطـــــرتهــــا.. ومــن اجل تـخفـيــض
كلف املنتجـات النهائيـة حتاول هذه
الـشـركـات فـعليــا نهب املــواد االوليـة
يف الـبلـــدان الـنـــامـيـــة فــتلجـــأ لهـــذا
الغـــــرض ومبــــســـــاعـــــدة حـكـــــومـــــات
ــــــــى خـلـق سـلـــــطــــــــات ــــــــدانـهــــــــا ال بـل
دكتـاتـوريـة مـواليـة يف هـذه البلـدان،
كمــا انهـا كــانت تـطيح بــاحلكـومـات
الــــوطـنـيــــة الـتـي تـــسـبــب تعــــريــض
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يف حوار مع اخلبير االقتصادي د. عصام عزيز شريف

كيف ينهض االقتصاد العراقي بني العوملة والديمقراطية؟ 
استثمرنا وجود الدكتور

عصام عزيز شريف
اخلبير االقتصادي

العراقي لدى االمم
املتحدة ضمن فعاليات
اسبوع املدى الثقايف

لنحاوره يف سبل
نهوض االقتصاد

العراقي يف فضاء من
املتغيرات االقتصادية

العاملية التي تفرض
تكيفات ال ميكن بدونها

القتصادنا ان يسترد
عافيته ويحقق التوازن

املطلوب بني
االستهالك واالنتاج من

اجل رفاهية الشعب
العراقي وكان السؤال

االول. 

بـــــرغــم االنفـــــراج الـنـــسـبـي
ألزمـة تــردي أسعــار األسهم
يف سـوق األوراق املــاليـة، مـا
برح املـستثمرون املتجمعون
صــبــــــاح كل اثــنــني وأربعـــــاء
يسـأل أحدهم اآلخـر، أنبيع
أم نـــشـتــــري؟ ثـم مــــا الــــذي
نبيعه؟ وماذا نـشتري؟ فقد
أصـــر واقع األسهـم علــى أن
يظل راكداً، وقلقاً يف الوقت
ذاته، وحــني تــنفـــــذ ماليــني
معـــدودة من االسـهم فــإنهــا
تــــزيــــد خـمـــسـني ديـنــــاراً أو
تنقـص مثلهـا تـنفيـذاً ألمـر
مفـــــروض مــن جهـــــة غــيـــــر
مـعلــنـــــــة يقــــــول )مـكــــــانـك

راوح(.
هــنـــــــاك لـغــــط كــبــيـــــــر عــن
محاوالت جتـري يف اخلفاء
أبــطـــــالهــــا دالفـني الـــســــوق
وأدواتهــا جـمع معـــروف من
الـوسطـاء عن صفقـات يتم
فــــــيــهـــــــــــــــــا حــــــمــل بــعـــــــــض
املـــــضـــــطـــــــــريـــن مـــن كـــبـــــــــار
املــسـتـثـمـــريــن أو صغـــارهـم
علــى بــيع أسهـمهـم بــأوطــأ
األسعار استعـداداً كما يبدو
الرتـفـــــــــــاع  –قـــــــــــد يــكـــــــــــون
مفــــاجـئــــاً  –بعــــد تـــشـكــيل
احلـكــــــومــــــة إثـــــــر االرتفــــــاع
النـسـبي الـذي سجل عـشـراً
إلـى خمسـة عشـر باملـئة من

سوق األسهم وحرية املستثمرين!

الكويت/ وكاالت
ــــــة الـــــشــــــؤون وافقــت جلــن
االقـتـصـــاديـــة واملـــالـيـــة يف
الـبــــرملــــان الـكــــويـتــي علــــى
مــــشـــــروع قـــــانـــــون يــــســمح
بـخـــــصـخـــــصـــــــــة املـــــــــرافـق
ـــــشـــــــركـــــــات الـعـــــــامـــــــة وال

احلكومية.
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ممـا يؤشر حجم الـشفافية
املفـتــــرض اعـتـمــــادهــــا عـن

إعالن تداوالت السوق.
على إن املستثمرين عموماً
وبــــرغــم القـلق الـبــــالغ مـن
واقع أصـــر علـــى أن يـــرعـب
أحالمهـم ألشهــر عــدة، مــا
زالـــوا يـتـــرقـبــــون إنفـــراجـــاً
البـد أن يـرافق املـستجـدات
اإليجـــابيــة املـنتـظــرة علــى
الــــصـعــــــــد الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
واألمـنية، لكـنه البد من أن
يتـــرافق مع حــزم يـفتــرض
أن تـنهــض به إدارة الــســـوق
لـــــتـجـــــنـــــب األعـــــيـــــب هـــــي
األخــــــــرى مـــنـــتــــظــــــــرة مـــن
أطراف منـتفعة يعبـر عنها
نفر معـروف ومشخص من
إدارة الــــــــســــــــــوق وجــــمــــــــــوع
املسـتثمــرين من الـوسطـاء
الــذيـن يحـملــون أكـثــر مـن
مـــــؤشــــــر علـــــى تــــــداوالتهــم
الـسلـبيـة. وهـو مـا يـدعـونـا
يف الــوقـت نفــسه أن نحـمل
األجهــــزة الــــرقــــابـيــــة مــثل
هيـئة األوراق املاليـة املغيبة
بـسالمـــة التــداول أن تكــون
مـتــــربــصــــة حلــــاالت األداء
املشـبوهـة وصوالً إلـى سوق
أكـثــــر أمــــانــــاً وتعـبـيــــراً عـن

سالمة األداء.

بـالصـدفـة( خمـسني فـلسـاً
فـــتـــم إبــــــــراز إعـالن عـلــــــــى
إحــدى الفـضـــائيــات يعـلن
تـــــــسـجــــيـل ســــــــــوق األوراق
املــالـيـــة صعـــوداً يف أسعــاره
يف مــــــــرحلـــــــة اخلـــــســـــــارات
املتالحقـة لألسـواق املالـية
يف املــنـــطقـــــة، لـكــن خــبـــــراً
مماثالً كـان يجدر أن يعلن
يف اجللسـة التاليـة للسوق
عــنـــــدمـــــا خــــســـــر الـــــسهــم
مئتني وخـمسني فلـساً من
سعــره الــســـابق مت حجـبه،

الــــــســــــــوق ورمبــــــــا يف إدارتـه
كـانـت تتلهف جملـرد تسـويق
إعالمي قـد يكـون عـامالً يف
تهـدئـة نفـوس املـستـثمــرين
املتـخوفني مـن آثار املغـامرة
غـيـــر احملــســـوبـــة لـيقـــدمـــوا
علـى اقتنـاء حصـص كبيـرة
مــــنــــتـــــظــــــــــرة مــــن األسـهــــم
املتلهفة لعمليات التداول.

وللـدعابـة ليـس إال أن سهم
شــركــة بغــداد لـلمـشــروبــات
الـغــــــــــازيــــــــــة ارتـفـع )رمبــــــــــا

أسعــــــار الــتــــــداول حلـــظــــــة
إعـالن الــتـكـلــيـف األخــيـــــــر
لـلـــــســيـــــــد نـــــــوري املـــــــالـكــي
بـتـــشـكــيل احلـكــــومــــة، ممــــا
يــــــشـــيـــــــر إلـــــــى أن أوســـــــاط
الـسوق، ورمبـا قواه الفـاعلة
تـنـتــظـــر حتــسـنـــاً ولـــو كـــان
وشــيكــــاً لألوضـــاع األمـنـيـــة
كي يـستـأنف الـسـوق رحمـة
الـتــصحـيـح اإليجـــابـيـــة يف

أسعار أسهمه.
علــى إن أطــرافــاً يف مــاكـنــة

واشنطن/ رويترز
هـبــط الـــدوالر األمـيـــركـي لـيـبـلغ أدنـــى
مــــســتـــــوى له مــنـــــذ عـــــام أمـــــام الــيـــــورو
واألسـتـــرلـيـنـي وأقل مــسـتــــوى يف نحـــو

ثمانية أشهر أمام الني الياباني.
وقد أدت بيانات الوظائف غير الزراعية
يف الــواليــات املـتحــدة الـتـي جـــاءت أقل
مـــن الـــتـــــــوقـعـــــــات إلـــــــى تـــــــراجـع واسـع

للدوالر.
وجـاء ذلك وسط تـوقعات بـاقتراب دورة
رفـع أسعـــــار الفــــائــــدة األمـيــــركـيــــة مـن
نهــايـتهــا بـيـنـمـــا تعـطـي بـيــانــات قــويــة
مـبــررا لـــرفع أسعـــار الفــائــدة يف أوروبــا

وآسيا.
وقــــــــد سـجـل الـــني أكـــبــــــــر حتــــــــرك بـــني
العـمالت الـــرئـيــسـيـــة وزاد أكـثـــر مـن %1
مقابل الـدوالر فيمـا غذت تعلـيقات من

بنـك اليــابـــان وبيــانــات قــويــة
تــوقعــات بــأن أسعــار الفــائــدة

اليابانية قد ترتفع قريبا.
وجــــاء تــــراجع الــــدوالر عقـب
انــــتـقــــــــــــاد وزارة اخلــــــــــــزانــــــــــــة
األميـركيـة لتـدخل املسـؤولني
اليـابانيني يف أسواق العمالت
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــالل اإلدالء
بــتـــصــــــريحـــــات مــن شــــــأنهـــــا
التأثير على أسعار الصرف.

ويرى اقتصـاديون أن االنتقاد
يــــــــأتـــي يف إطــــــــار مــــــســــــــاعـــي
واشــنـــطـــن للـحفـــــــاظ علـــــــى
األداء احلـــالـي للـــدوالر أمـــام
عــمالت الــــدول الـتـي تـتـمــتع

بناجت جتاري ضخم.

ـ ـ

الدوالر هيبط ألدنى مستوى منذ عام
أمام اليورو واالسرتليني 

إنتاج النفط والغاز.
وحــتـــــى يـــصـــبح مــــشـــــروع
القــانــون نــافـــذا، يجـب أن
ينــاقـش ويقــر يف البــرملــان
ــــــــر ــــــــوقـع عـلـــيـه أمـــي وأن ي
البالد، إال أن مـوعد البدء
مبــنـــــاقــــشـــــة املــــشـــــروع لــم

يتضح بعد.

ـ ـ
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ويفـتح مــشــــروع القـــانـــون
الـــذي قـــدمـتـه احلكـــومـــة
البـاب أمـام بيع اخلـدمـات
العــــامــــة مــثل الـكهــــربــــاء
واالتــــصــــــاالت والـــتـعـلـــيـــم
ـــــرهـــــا ملــــســتــثــمـــــريــن وغــي
كــــويـتـيـني وأجــــانـب لـكــنه
يحظـر تخصيص عمليات

ـ
ـ ـ ـ

ويـنـص مــشـــروع القــانــون
ـــــس ـــــشـــــــاء اجملـل ـــــــى إن عـل
ـــــــى لـلـــتـخــــصـــيــــص األعـل
بـــرئـــاســـة رئـيــس مـجلــس
الــــوزراء الــــذي سـيـــشــــرف
على عمليات التخصيص
وتـــكــــــــــــون لـه الـــكـلـــــمــــــــــــة

النهائية يف هذا الشأن.

ـ ـ ـ ـ
ـ
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جلنة برملانية كويتية تقر مرشوع قانون للخصخصة

مبقــــدار 885 ملـيــــون دوالر هــــذا العــــام
وأكثر من مليار دوالر عام .2007

يـــشــــار إلــــى أن الـــشــــركــــة احلـكــــومـيــــة
الفـنزويلية بـتروليوس تـشارك يف أربعة
مـشـروعــات مع الـشـركــات األجنـبيـة يف
احلقل الــذي يـحتــوي علــى احـتيــاطي
يقــــدر بــنحــــو 235 ملـيــــون بــــرمــيل مـن

اخلام الثقيل والثقيل جداً.

كراكاس/ الوكاالت
أعلـن رئيــس فنــزويال هـوغـو شــافيـز أن
حكـــومتـه ستــرفع الـضـــرائب والــرســوم
التي تدفعها الشـركات األجنبية مقابل
اســـتـخــــــــراج الـــنـفــــط اخلــــــــام يف حـقـل

أورينوكو جنوبي البالد.
وقـال شافيـز إن تطبـيق نظام الـضرائب
اجلديد علـى استخراج الـنفط سيؤدي
إلـــى زيـــادة إيـــرادات الـــدولـــة الــسـنـــويـــة

فنزويال ترفع الرضائب عىل الرشكات مقابل استخراج النفط 
الرياض/ ا ف ب

قـــالت شــركــة أرامكــو الـسعــوديــة إن
إنـتــــاجهــــا مـن الــنفــط اخلــــام عــــام
ــــــرمـــيـل ــــــارات ب 2005 بـلـغ 3.3 مـلـــي

صدرت منها 2.62 مليار برميل.
وأوضـحت الشـركة يف تقـرير سـنوي
أن متـوسط إنـتاجهـا اليـومي خالل
ــــــون ــــــاضــي بـلـغ 9.1 مـلــي الـعــــــام امل
بــــرمـيـل ارتفــــاعــــا مــن 8.6 ملـيــــون
بـــــرمـيـل يف العـــــام الـــســـــابق. وكـــــان

ـ ـ
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بـلغ 2.87 تريلـيون قـدم مكعـبة كـما
زاد اإلنـــتــــــــاج مـــن ســــــــوائـل الـغــــــــاز

الطبيعي إلى 400 مليون برميل.
وقدرت أرامكـو حجم االحتيـاطيات
القابلة لالستخـراج من الغاز سواء
املـصـاحـب أو غيـر املـصــاحب بـنحـو

239.5 تريليون قدم مكعبة.
وبـلغت احتـياطـيات الـنفط  259.8
ملـيــــار بــــرمــيل أي مـــــا يعـــــادل ربع

إجمالي االحتياطيات العاملية.

ـ ـ ـ
ـــــشــــــرق األقــــصــــــى مـــن نــــصـــيـــب ال
صــــادرات الـــشــــركـــــة 49.7% مقـــــابل
ــــــات ــــــوالي ـــــــا و18.6% لل 7.7% ألوروب

املتحدة.
وقــال الـتقــريــر إن أرامكــو املـملــوكــة
للدولـة حافظت عـلى مركـز الريادة
العـــاملـيـــة يف صـنـــاعـــة الـنفــط عـــام

2005.
أمــــا بــــالـنـــسـبــــة لـلغـــــاز فقــــد أفــــاد
التقرير أن إنتاج الغاز خالل السنة

ـ ـ ـ
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السعودية أنتجت 9.1 مليون برميل نفط يومياً يف 2005

حركة سوق املواد االنشائية

املادة               الوحدة القياسية         السعر بالدنيار
السمنت العادي                    طن                           190000
السمنت املقاوم                    طن                           2650000

السمنت االبيض                  طن                          170000
الرمل                            قالب سكس 20م3            350000
احلصى                       قالب سكس 20م3              300000

الطابوق                          4000 طابوقه                450000         
شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك االهلية                          طن                      140000

بغداد/املدى


