
نعم .. اننا مل ننجح يف ا�ستثمار االموال التي 
لتح�سني  النفطية  الوفرة  ايام  عليها  ح�سلنا 
اخلدمات  ب��واق��ع  والنهو�ض  التنمية  واق��ع 
مع  ين�سجم  ومب��ا  امل��ط��ل��وب،  امل�ستوى  اىل 
الرغم من اطالق  االي��رادات.. فعلى  حجم تلك 
وامل�ساريع  اال�سرتاتيجيات  من  للكثري  الدولة 
تنه�ض  ان  لها  ميكن  ك��ان  التي  العمالقة 
اف�سل بكثري،  التنموي اىل م�ستويات  بالواقع 
رياح  هبت  عندما  املطاف  نهاية  يف  لكن 
يف  انف�سنا  لنجد  خططنا  تطايرت  االزم���ة 
فقد  التنمية.   لواقع  مرعبة  انك�ساف  حالة 
توقفت م�ساريعنا يف منت�سف الطريق، ومنها 
ل��وزارة  التابعة  امل�ست�سفيات  من  جمموعة 
وعمالقة،  رائ��دة  م�رشوعات  وكانت  ال�سحة 
القطاع  يف  نوعية  نقلة  ل�سهدنا  اجن��زت  ولو 
نتحدث  وح��ني  ال��ع��راق،  عموم  يف  ال�سحي 

اال�سارة  نن�سى  ال  فاإننا  امل�ساريع  تدهور  عن 
التنمية  بتهدمي  ا�سهم  الذي  الف�ساد  معول  اىل 
وتعطيل اجناز امل�ساريع على الرغم من وجود 
امل�ساريع  ع��دد  ان  املالية.   التخ�سي�سات 
ج��دول  يف  م��درج��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل�ستمرة 
املنهاج اال�ستثماري قبل االزمة االقت�سادية 
جتاوز ال� 6 اآالف م�رشوع، وقد اعيد النظر بها 
لي�ستقر احلال على 4500 م�رشوع، وحتى هذا 
العدد رمبا �سيعاد النظر به ليخف�ض اىل ب�سع 
اجنازها  يف  امل�سي  باالإمكان  ليكون  مئات 
اآخر.  ا�سعار  حتى  املالية  االزمة  ا�ستمرار  مع 
فهذه وزارة الرتبية التي وجدت نف�سها عاجزة 
عن توفري الكتب املدر�سية وحتى االن مازالت 
عاجزة عن توفري الكتب املقررة الأ�سباب، من 
متجاوزين  اخرى  دول  يف  الكتب  طبع  بينها 
مطابع القطاع اخلا�ض العراقي ذات الكفاءات 
الإجناز  توؤهلها  التي  اجليدة  والب�رشية  الفنية 
قلة  لها  ي�ساف  بنجاح  املهمة  ه��ذه  مثل 

التخ�سي�سات، كما ان م�ساكل وزارة الرتبية ال 
تقت�رش على الكتب امنا هناك امل�سكلة االكرب 
املتوفر  قدرة  وعدم  املدار�ض،  بقلة  املتمثلة 
ال�سيما  التالميذ،  اعداد  ا�ستيعاب  على  منها 
بعد زيادة ن�سبة االلتحاق ال�سايف يف الدرا�سة 
وه��ذا  باملئة،   95 م��ن  اك��ر  اىل  االبتدائية 
بدوره خلق حالة من االكتظاظ يف ال�سفوف 
لذا ت�سطر االدارات اىل العمل بثالثة دوامات 

يف املدار�ض.
كان لدى الوزارة م�رشوع رائد لبناء املدار�ض 
الذي بو�رش به عام 2010 وت�سمن 21 عقدا 
 2000 نحو  بناء  يت�سمن  م�رشوعا   50 ل� 
احلكومية  ال�رشكات  ح�سلت  وق��د  مدر�سة، 
التابعة لوزارتي ال�سناعة واال�سكان على 18 
عقدا من ا�سل 21 عقدا، فيما ح�سلت �رشكات 
وبعد  فقط،  عقود   3 على  اخل��ا���ض  القطاع 
باملئة   60 وبن�سبة  الت�سغيلية  ال�سلف  ا�ستالم 
اجناز  يتم  ومل  امل�رشوع  تلكاأ  العقد  قيمة  من 

قطاع   م�ساكل  لتبقى  مدر�سة،   170 �سوى 
التعليم يف حالة من التفاقم.  وهنا اقول: اذا 
كنا يف الرخاء مل نتمكن من معاجلة م�ساكلنا 

وحت�سني واقع حياتنا، فهل �سننجح يف ايام 
ممكنا  ذل��ك  يكون  قد  نعم  ال�سدة؟. 

ادارة  اىل  بحاجة  ولكنه 
ناجحة.
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االقتصاد الموازي .. حسابات خارج الناتج القومي 
وال�سحف  االخ��ب��ار  ن�����رشات  يف  نطالع  م��ا  دائ��م��ًا 
االقت�ساد  مثل  م�سطلحات  االلكرتونية  وامل��واق��ع 
املنظم،  غري  واالقت�ساد  املوازية،  وال�سوق  املوازي، 
واالقت�ساد  اجلرمية،  واقت�ساد  االأ�سود،  واالقت�ساد 
الت�سميات  الخ من   ،، الثاين  الر�سمي، واالقت�ساد  غري 
�سنحاول  امل�سطلح  هذا  بيان  اأج��ل  ومن  املختلفة، 
�سهر كل هذه الت�سميات يف بوتقة وم�سمى )االقت�ساد 
املوازي( من اجل تقريب ال�سورة اكر عن هذا النوع 
باأنه  امل��وازي  االقت�ساد  يعرف  اذ  االقت�ساد،  من 
�سمن  ت�سجل  ال  التي  للدخل  املولدة  االن�سطة  )كافة 
تهربًا  اخفائها  لتعمد  اما  القومي،  الناجت  ح�سابات 
من االلتزامات القانونية املرتبطة بالك�سف عن هذه 
للنظام  خمالفة  تعد  االن�سطة  هذه  ان  واما  االأن�سطة، 

القانوين ال�سائد يف البلد(. 

ن�ساطني  هناك  ثمة  ان  لنا  يظهر  التعريف  وم��ن 
لالقت�ساد  الرئي�ض  املكون  هما  يعدان  جمالني  او 
القانونية  االأن�سطة  تلك  هي  منها  االأول  امل���وازي، 
منظومة  يف  م�سجلة  غري  انها  اال  للدخل،  امل��ول��دة 
ح�����س��اب��ات ال���دول���ة، وه���و م��ا ي��ع��رف ع��ن��د اجلميع 
يف  تدخل  والذي  املنظم(،  غري  )االقت�ساد  مب�سطلح 
الوحدات  جميع  الدويل  العمل  منظمة  بح�سب  ن�ساطه 
اجل  من  واخلدمات  ال�سلع  تنتج  التي  االقت�سادية 
تعمل  والتي  لالأ�سخا�ض،  والعمالة  الدخل  توليد 
بدرجة متدنية من التنظيم، مع عدم ف�سل امللكية عن 
العمل واالدارة كعوامل ا�سا�سية لالإنتاج ويغيب عنها 
الت�سجيل لدى الدوائر الر�سمية، اما الثاين فيتمثل يف 
االن�سطة االقت�سادية غري القانونية واملحظورة وغري 
طبيعة  ب�سبب  القومي؛  الدخل  ح�سابات  يف  امل�سجلة 
تلك االأن�سطة التي ال ت�سمح بت�سجيلها ر�سميًا، وتعرف 
)االقت�ساد  ب�  يعرف  مبا  النوع  ه��ذا  من  االأن�سطة 

االأ�سود( او )اقت�ساد اجلرمية(. ان هذا التق�سيم الأن�سطة 
كيفية  فهم  اأجل  من  للدولة،  مهم  املوازي  االقت�ساد 
التعامل مع اأن�سطة هذا االقت�ساد كل على حدة، اذ ال 
ميكن النظر اىل ان اأن�سطة االقت�ساد غري املنظم على 
تتمثل  التي  اجلرمية  اقت�ساد  اأن�سطة  هي  ذاتها  انها 
واملخدرات  بال�سالح  والتجارة  وال�رشقة  بالتهريب 
والف�ساد  االم��وال  وغ�سيل  االره��اب  فيها  مبا  والب�رش 
جند  لذ  املحظورة،  االن�سطة  من  وغريها  االداري 
وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات  انتهجت  الدول  من  الكثري 
خمتلفة من اأجل احلد من ظاهرة االقت�ساد املوازي، 
مثل حماولة دمج اأن�سطة االقت�ساد غري املنظم �سمن 
الدعم  منها  خمتلفة،  و�سائل  وعرب  املنظم  االقت�ساد 
املايل والت�سويقي كتقليل ال�رشائب وتقدمي القرو�ض 
من  ذلك  وغري  االداري  الروتني  من  واحلد  وال�سلف، 
الو�سائل، على العك�ض منه اقت�ساد اجلرمية الذي تعمل 
الدولة على احلد منه عرب الت�رشيعات القانونية التي 

املنظمة  اجلرمية  وحماربة  ان�سطته،  تو�سع  من  حتد 
ال�سفافية  و�سائل  واعتماد  واملايل  االداري  والف�ساد 
واحلوكمة، والعمل على توفري ال�سلع واخلدمات �سواء 
عرب موؤ�س�سات القطاع العام او عرب موؤ�س�سات القطاع 
اأجل  من  للبع�ض  ذريعة  ذلك  ميثل  ال  حتى  اخلا�ض، 
اتخاذ التهريب و�سيلة لتوفري هذه ال�سلع، خا�سة اذا ما 
كانت تلك ال�سلع مرتبطة ب�رشيحة كبرية من املجتمع 
كاالأدوية وال�سلع الغذائية وما �سابه، وب�سورة عامة 
املوازي  االقت�ساد  واأن�سطة  طبيعة  اختلفت  ومهما 
تبقى هناك عوامل م�سرتكة توؤدي اىل ظهوره وات�ساع 
اأن�سطته واأن اختلفت املقايي�ض يف ذلك، فعلى  نطاق 
االقت�ساد  اأن�سطة  نطاق  ويت�سع  ينت�رش  املثال  �سبيل 
والور�ض  املنزلية  االعمال  ت�سم  التي  املنظم  غري 
امل�سجلة  غري  اخلا�ض  للح�ساب  والعمل  ال�سغرية 
العمل  او  املتجولني  الباعة  واي�سًا  للدخل  واملولدة 
ذلك  وغري  الدولة  ملوظفي  الر�سمي  ال��دوام  وقت  بعد 

الدخول،  م�ستوى  وانخفا�ض  الفقر  فجوة  ات�ساع  اىل 
التعليمي  امل�ستوى  انخفا�ض  البطالة  حجم  وارتفاع 
التعقيد  ب�سبب  واي�سًا  لالأفراد،  والفني  والتاأهيلي 
الر�سمية  املوافقات  ا�ستح�سال  اج��ل  من  االداري 
للقيام بامل�رشوعات او غياب وانعدام البنى التحتية 
وقلة املحفزات املادية والت�سويقية للقيام بامل�ساريع 
وحمدودية  ال��دول��ة  طاقات  �سعف  اىل  باالإ�سافة 
اأجهزتها وقدرتها على ت�سجيل هكذا ان�سطة واملتمثلة 
وتخلف  ومتابعتها  االن�سطة  ه��ذه  ح�رش  ب�سعوبة 
املقابلة  اجلهة  ويف  عدالته،  وعدم  ال�رشيبي  اجلهاز 
االقت�ساد  ان�سطة  وات�ساع  ظهور  ا�سباب  ان  جن��د 
اال�سود او اقت�ساد اجلرمية تختلف عن اال�سباب التي 
منها  والتي  املنظم،  غري  االقت�ساد  ظهور  اىل  توؤدي 
وعدم  القانون  وغياب  القانونية  الت�رشيعات  �سعف 
اال�ستقرار االقت�سادي وال�سيا�سي ي�ساف لها التناحر 
االجتماعي وتفكك املجتمع، ف�سال عن ات�ساع ظاهر 

الأ�سباب  او  اقت�سادية  الأ�سباب  اما  املنظمة  اجلرمية 
اجتماعية، ف�سال  او  �سيا�سية  قد تكون  ذلك  اأخر غري 
موؤ�س�سات  مفا�سل  يف  االداري  الف�ساد  انت�سار  عن 
الدولة. و�سواء كان االمر متعلق باالقت�ساد املنظم او 
االآثار �ستكون م�سرتكة متمثلة  اقت�ساد اجلرمية فاإن 
قدرت  لذلك  وكمثال  ال�رشيبية،  احل�سيلة  بفقدان 
ادارة ال�رشائب االمريكية م�ستوى اخل�سارة الناجت عن 
التهرب ال�رشيبي مبا يقارب 90 مليار دوالر 1981، 
�سيا�سات  على  اآث��اراً  امل��وازي  االقت�ساد  يرتك  كما 
امل��وؤ���رشات  ت�سويه  ب�سبب  االقت�سادي؛  اال�ستقرار 
اخلا�سة بطرق عالج امل�ساكل االقت�سادية من خالل 
االح�سائية  البيانات  دقة  وع��دم  املعلومات  ت�سوه 
وكذلك  املنظم،  االقت�ساد  ان�سطة  بتقدير  يتعلق  فيما 
يف تقدير ان�سطة االقت�ساد املوازي وحجمها، وهذا ما 
�سينعك�ض �سلبًا على معدالت البطالة والت�سخم والنمو 

االقت�سادي يف البلد.

بغداد - خاص

شركات النفط الكبرى .. أزمة أسعار تدفع لتفعيل الطاقة البديلة
اآثار  من  به  ارتبط  وما  النفط  ا�سعار  تدهور  ان 
املنتجة  الدول  على  بظالله  ُيلِق  مل  وانعكا�سات 
العاملة  ال�رشكات  اأي�سا  ، بل �سمل  للنفط وح�سب 
انخفا�ض  يف  ذلك  انعك�ض  اذ   ، املجال  هذا  يف 
تكاليفها  وارتفاع  االجمالية،  ايراداتها  حجم 
دفعها  ما  وهذا  النفط،  اأ�سعار  انخفا�ض  نتيجة 
هذه  تقليل  اأج��ل  م��ن  ج��دي��دة  ط��رق  ع��ن  للبحث 
ان  ميكن  التي  امل��دة  اىل  االق��ل  على  التكاليف 
تتعافى بها اأ�سعار النفط كحد اأدنى من التفاوؤل، 
لذا جند ان العديد من هذه ال�رشكات قد بداأت فعاًل 
باعتماد و�سائل واآليات جديدة، اذ تعمل �رشكات 
و�سيفرون  و�سل  اأويل  �ستات  مثل  الكربى  النفط 
الطائرات  من  خمتلفة  تكنولوجيات  جتربة  على 
اإدارة  اإىل  احلفر  وت�سميمات  طيار  دون  م��ن 
البيانات وذلك من اأجل خف�ض التكاليف واجتياز 
فرتة الرتاجع احلاد يف �سوق النفط، فمنذ منت�سف 
باأكر  النفط اخلام  اأ�سعار  انخف�ست   2014 عام 
خلف�ض  ال�رشكات  ا�سطر  الذي  االأمر  الن�سف  من 

التكاليف مبليارات الدوالرات.
امل�سا�ض  ع��دم  على  ع��ازم��ة  ال�����رشك��ات  والأن 
بتوزيعاتها النقدية واحلفاظ على البنية التحتية 
وبالنمو  باملناف�سة  م�ستقبال  لها  �ست�سمح  التي 
اأ�سبحت  فقد  عافيتها  ال�سوق  ا�سرتدت  ما  اإذا 
التكنولوجيات  ال�ستخدام  متزايد  ب�سكل  تتطلع 
والت�سميمات املتقدمة من اأجل حتقيق الوفورات، 

للنفط  العمالقة  الفرن�سية  توتال  �رشكة  وذكرت 
والغاز اإنها ت�ستخدم االآن طائرات من دون طيار 
حقولها  لبع�ض  تف�سيلية  تفقد  عمليات  لتنفيذ 
النفطية يف اأعقاب جتربة اأجريت على من�ساتها 

البحرية اإجلن/فرانكلني يف بحر ال�سمال.
طيار  دون  للطائرات  �سايربهوك  �رشكة  وت��رى 
االأعمال  من  النوع  هذا  اإن  التجربة  اأدارت  التي 
كان مهند�سون ينفذونه من قبل وهم مربوطون 
هذه  اأن  واأ�سافت  عالية،  ارتفاعات  على  بحبال 
العملية كانت تتطلب �سبع رحالت منف�سلة، مدة 
كل منها اأ�سبوعان بفريق موؤلف من 12 فردا يتم 

نقله جوا وتهيئة املوقع الإقامته فيه.
يف  العمل  ه��ذا  فتنجز  طيار  بال  الطائرات  اأم��ا 
يومني بع�رش التكلفة تقريبا وفقا لتقدير مالكوم 
قال  ال��ذي  الربيطانية  ال�رشكة  موؤ�س�ض  كونويل 
�رشكات  م��ع  اأي�سا  اأع��م��اال  نفذت  ال�رشكة  اإن 
وبي.بي،  فيليب�ض  وكونوكو  و�سل  موبيل  اإك�سون 
وامتنعت توتال عن التعليق على طول املدة التي 
االأعمال  اإجناز  ي�ستغرقونها يف  املهند�سون  كان 

املطلوبة اأو حتديد حجم ما حتقق من وفر.
التابع  العمالق  �سفريدروب  يوهان  حقل  وميثل 
ل�رشكة �ستات اأويل وهو اأكرب حقل نفطي يكت�سف 
بارزا  مثاال  عاما   30 نحو  منذ  ال�سمال  بحر  يف 
على خف�ض التكاليف يف ع�رش النفط الرخي�ض. 
ومن املقرر اأن يبداأ انتاج هذا احلقل عام 2019، 
تطوير  تكاليف  الرنويجية  ال�رشكة  خف�ست  فقد 
اخُلم�ض  مبقدار  امل�����رشوع  من  االأوىل  املرحلة 

عام  اأوائ��ل  يف  املو�سوعة  بالتقديرات  مقارنة 
2015 لت�سل اإىل 99 مليار كرونة )12.2 مليار 
دوالر(. و�رشحت مارجريت اأوفروم رئي�سة قطاع 
التكنولوجيا يف �ستات اأويل لرويرتز اإن هذا الوفر 
اأكفاأ  على  الرتكيز  كبري من خالل  اإىل حد  حتقق 

التكنولوجيات والت�سميمات من البداية.
املتزايد  االهتمام  اإن  تنفيذيون  مديرون  ويقول 
مدى  يبني  فرتة  منذ  املوجودة  بالتكنولوجيات 
تعاين  العاملية  ال�سناعة  كانت  ال��ذي  االإه���دار 
االأ�سعار،  انخفا�ض  التي �سبقت  ال�سنوات  منه يف 
فعندما كانت اأ�سعار النفط اخلام اأعلى من 100 
دوالر للربميل وحتقق اأرباحا وفرية مل يكن لدى 
احلقول  تطوير  على  للعمل  يذكر  حافز  ال�رشكات 

بدرجة اأعلى من كفاءة االأداء.
جمرد  اإن  اأويل  �ستات  قالت  املثال  �سبيل  وعلى 
الذي  النفط  اأنابيب  خلط  اأف�سل  م�سار  اإي��ج��اد 
م�سفاة  اإىل  دروب  �سفري  حقل  من  اخلام  �سينقل 
مبقدار  التكاليف  خف�ض  ال�ساطئ  على  التكرير 

مليار كرونة.
اأ�ساليب جديدة يف االنتاج

ت�ستخدم  للحفر  طريقة  اأوي��ل  �ستات  طورت  كما 
احلقل،  يف  االأوىل  الثماين  االآبار  حفر  يف  كدليل 
وقالت اإنها قللت وقت احلفر االإجمايل باأكر من 
50 يوما، االأمر الذي وفر نحو 150 مليون كرونة 
التكاليف  مع  باملقارنة  انتاجية  بئر  كل  عن 

القائمة على اأ�ساليب احلفر لعام 2013.
الوفر(  حتقيق  )يف  عامل  "اأكرب  اأوفروم  واأفادت 

كبري  وب���ف���ارق 
التب�سيط،  هو  كان 
بقدر  ال��ت��ف��ك��ري  اأي 
الب�ساطة  م��ن  اأك����رب 
باالأ�سا�سيات،  وال��ب��دء 
ثم االإ�سافة اإليها بدال من 

البدايات الكبرية جدا".
حتديد  ال�رشكة  ت�ستطع  ومل 
امل�ستوى  على  حتقق  ملا  رقم 
العام من وفورات بفعل ا�ستخدام 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ت�����س��م��ي��م��ات 
ان  ذك����رت  اإن���ه���ا  اال  امل��ح�����س��ن��ة. 
تبداأ  اأن  املقرر  من  التي  امل�رشوعات 
االنتاج بحلول عام 2022 �ستتمكن من 
حتقيق ربح اإذا كان �سعر النفط 41 دوالرا 
للربميل  دوالرا   70 من  انخفا�سا  للربميل 
يف عام 2013، وذلك بفعل عوامل من بينها 

مثل هذه االبتكارات.
وترى وكالة الطاقة الدولية اإن االإنفاق يف قطاع 
النفط  التنقيب واالنتاج- يف جمال  املنبع -اأي 
دوالر  مليار   300 من  باأكر  انخف�ض  والغاز 

عموما يف 2016-2015، اأي ما يعادل تقريبا 
الناجت املحلي االإجمايل ال�سنوي جلنوب اأفريقيا، 
تخفي�سات  م�سدره  املبلغ  هذا  ثلثي  حوايل  واإن 

يف التكاليف ال اإلغاء م�رشوعات.
نوعا  "�سل"  �رشكة  ط��ورت  املثال  �سبيل  فعلى 
من  وال��غ��از  النفط  لنقل  االأن��اب��ي��ب  م��ن  ج��دي��دا 
املك�سيك  بخليج  العميقة  املياه  يف  �ستونز  حقل 
ال�سلب  اأنابيب  من  النوع  هذا  وينثني  ملعاجلته. 
المت�سا�ض حركة مياه البحر واملن�سات العائمة 
يف  االنتاج  م�ستوى  رفع  ذلك  اإن  ال�رشكة  وتقول 

االأعماق الكبرية.
يف  الزيادة  مدى  حتدد  اأن  ال�رشكة  ت�ستطع  ومل 
لكنها  االأنابيب،  هذه  من  حتققت  التي  الكفاءة 
�ستونز  حقل  يف  اجلديدة  االبتكارات  اإن  قالت 
لعبت دورا بارزا يف خف�ض التكاليف مبقدار 1.8 
مليار دوالر يف �سعبة امل�رشوعات والتكنولوجيا 
االأ�سا�سية  االأرباح  يعادل  ما  اأي  املا�سي،  العام 
لقطاع املنبع يف عام 2015، وقد اأدى انخفا�ض 
اأ�ساليب هند�سية جديدة  تطبيق  اإىل  النفط  اأ�سعار 
الإجناز  اآليا  جهازا  �سيفرون  وت�ستخدم  اأخ��رى. 
عملية تنظيف اأنابيب النفط من الداخل وتفقدها 

يف حقل ار�سكني ببحر ال�سمال ب�سكل اأ�رشع.
االإنتاج  معدل  زي��ادة  يف  التح�سن  هذا  و�ساهم 

اليومي باحلقل اإىل اأعلى م�ستوياته يف عامني.
وطبقت �رشكة اأميك فو�سرت ويلر للخدمات النفطية 
العاملة مع جمموعة بي.جي التي اأ�سبحت جزءا 
من  االأعمدة  الإزالة  جديدا  اأ�سلوبا  �سل  �رشكة  من 
اإجراء حمفوف باملخاطر يف  من�سة قدمية، وهو 
كثري من االأحيان؛ الأن االأجزاء املتاآكلة ميكن اأن 

تنزلق وتنف�سل عنها.
فقد �سخت ال�رشكة مادة رغوية متنامية لتثبيت 
بنقل  للعمال  �سمح  ال��ذي  االأم��ر  االأعمدة،  اأج��زاء 
ما  االأمر  هذا  وا�ستغرق  باأمان،  املعدنية  االأجزاء 
يزيد قليال على �سبعة اأ�سابيع بدال من 22 اأ�سبوعا 

ت�ستغرقها الو�سائل التقليدية يف العادة.
�رشكات  لبع�ض  فر�سا  االأ�سعار  انخفا�ض  واأتاح 
اخلدمات التي ميكنها اأن تقدم ابتكارات تخف�ض 
�رشكة  ق��ال��ت  امل��ث��ال  �سبيل  وع��ل��ى  التكاليف، 
تقوم  التي  طيار  دون  للطائرات  �سايربهوك 
النفط  ايراداتها من  اإن  والتفقد  التفتي�ض  باأعمال 
 2014 منت�سف  من  مثليها  اإىل  ارتفعت  والغاز 
�سوق  انكم�ض  ح��ني  يف   ،2016 منت�سف  اإىل 

اأعمال التفتي�ض ب�سفة عامة.
اآراء متباينة ب�ساأن م�ستقبل اإمدادات النفط

ريك�ض  موبيل  اإك�سون  �رشكة  رئي�ض  اآراء  تباينت 
الفالح  خالد  ال�سعودي  الطاقة  ووزير  تيلر�سون 
النفط،  قطاع  يف  اال�ستثمارات  تراجع  ب�ساأن 
والذي ميهد الطريق اأمام اأزمة كبرية رمبا تلحق 
باملعرو�ض من اخلام، واأدى هبوط اأ�سعار النفط 
يوم  و�سلت  اأن  -اإىل  عامني  من  اأكر  مدار  على 
االربعاء لن�سف م�ستوياتها ال�سابقة عند نحو 50 
دوالرا للربميل بعد ازدهار اإنتاج النفط ال�سخري 
اال�ستثمارات  تقل�ض  اإىل  املتحدة-  الواليات  يف 
اأك��رب  ي��راأ���ض  ال��ذي  تيلر�سون  لكن  ح��اد.  ب�سكل 
اىل  اأ�سار  العامل  يف  والغاز  للنفط  مدرجة  �رشكة 
اأن املرونة التي اأبداها منتجو النفط ال�سخري يف 
خف�ض التكاليف لتحقيق ربحية من بع�ض االآبار 
اأن  تعني  للربميل  دوالرا   40 نحو  بلغ  �سعر  عند 
اإنتاج اأمريكا ال�سمالية اأ�سبح قادرا على التعاطي 
االأ�سواق  االإم��دادات يف  اأي نق�ض يف  ب�رشعة مع 

العاملية.
"ال  واملال  النفط  موؤمتر  اأمام  تيلر�سون  واأ�ساف 
يرون  الذين  االآخرين  مع  ال��راأي  يف  متاما  اتفق 
اأكدنا على  الأننا  اأنه  اأعتقد  �سفا كارثة.  اأننا على 
قدرة قاعدة موارد كبرية جدا يف اأمريكا ال�سمالية 
ي�سكل طاقة  اأن  �ساأنه  هذا من  فاإن  البقاء...  على 

احتياطية هائلة يف النظام.
الذي  ذل��ك  مع  يتعار�ض  تيلر�سون  موقف  لكن 
الذي  الفالح  خالد  ال�سعودي  الطاقة  وزير  تبناه 
الفعالية  خالل  بدقائق  ذلك  قبل  حذر  قد  كان 
ب�سبب  حت��دي��ات؛  يواجه  القطاع  اأن  من  ذاتها 
ت�رشيح  ك��ان  ح��ني  يف  اال�ستثمارات،  تقل�ض 
بعد  وبو�سوح.  تعمل  ال�سوق  قوى  ان  هو  الفالح 
اختبار فرتة كانت االأ�سعار فيها دون 30 دوالرا 
وتتوازن  االأ�سا�سية  العوامل  تتح�سن  للربميل 
ال�سوق بو�سوح، وب�ساأن اجلانب املتعلق باالإنتاج 
اإىل  اأوب��ك  فقد حت��ول منو االإم���دادات من خ��ارج 
يف  ال�سخمة  التخفي�سات  ب�سبب  ان��ك��م��ا���ض؛ 
يف  ال�سديد  واالرتفاع  املنبع  اأن�سطة  ا�ستثمارات 

معدالت االنخفا�ض.
اأن  املرجح  من  ا�ستثمارات  دون  "من  واأ�ساف 
اإىل  الوقت  مرور  مع  االجتاه  هذا  وترية  تت�سارع 
حد اأن الكثري من املحللني يدقون ناقو�ض االإنذار 
هذا  مع  واأن��ا  م�ستقبال  االإم���دادات  نق�ض  ب�ساأن 
الرامية  اأوبك  خطة  اإن  الفالح  ذكر  كما  املع�سكر، 
عدد  بجانب  خف�سه  حتى  اأو  االإنتاج  تثبيت  اإىل 
اآخر من الدول املنتجة ومن بينها رو�سيا �ست�ساعد 
على تقلي�ض زيادة كبرية يف االإمدادات، وحتفيز 

ا�ستثمارات جديدة يف القطاع.
هذا  م�سارها  ال�سعودية  العربية  اململكة  وغريت 
رف�سها  بعد  االإنتاج  خف�ض  دعم  وق��ررت  العام 
ا�ستعادة  اأج��ل  من  عامني  م��دار  على  ذل��ك  فعل 
ال�سخري  النفط  منتجي  من  ال�سوقية  ح�ستها 
تيلر�سون  تعقيبات  واألقت  املتحدة،  الواليات  يف 
من  املزيد  االأمريكية  االإم���دادات  مرونة  ب�ساأن 
االأ�سعار  الأث��ر  ال�سعودية  ح�سابات  على  ال�سوء 
على   2014 يف  اململكة  دبرتها  التي  املتدنية 

قطاع النفط يف اأمريكا ال�سمالية.
النفط  اإنتاج  هبط  بينما  اإنه  تيلر�سون  وي�سيف 
ال�سخري يف الواليات املتحدة يف االآونة االأخرية 
"ال  واأ�ساف  كبري،  حد  اإىل  توقف  الرتاجع  فاإن 
اأوافق بال�رشورة على فر�سية اأن انخفا�سا اأكرب 
احلقيقة  ففي  قادم  ال�سخري(  النفط  اإنتاج  )يف 
االآبار غري  من  امل�ستويات  بع�ض  هناك  زالت  ما 
ال�سعب  من  وانه  اإ�سافتها،  ميكن  التي  املكتملة 
على  ك��ب��رية  �سغوطا  ه��ن��اك  اأن  اأرى  اأن  ع��ل��يَّ 
اأن هناك زيادة  اأرى  اأن  ال�سعب  االإمدادات، ومن 
جدا  كثرية  عوامل  فهناك  االأ�سعار،  يف  كبرية 
ت�رشيحات  ويف  ذلك".  من  �ستحد  النظام  يف 
ال�سعودي  الوزير  تبناه  الذي  االجتاه  ذات  تعك�ض 
الفرن�سية  توتال  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض  حذر 
بويان  باتريك  وال��غ��از  النفط  يف  املتخ�س�سة 
االإم��دادات مبا يرتاوح بني خم�سة  انخفا�ض  من 
العقد  هذا  بنهاية  يوميا  برميل  ماليني  وع�رشة 
بعدما تقل�ست اال�ستثمارات يف القطاع اإىل 400 
مليار   700 مع  مقارنة  العام  هذا  دوالر  مليار 
�ستكون  توتال  اأن  واأ�ساف  عامني،  قبل  دوالر 
قادرة على حتقيق التوازن يف اإنفاقها الراأ�سمايل 
مبا ي�سل اإىل 17 مليار دوالر عند �سعر 55 دوالرا 

لربميل النفط العام املقبل.

إيهاب علي النواب

أموال الوفرة النفطية .. ما هو مصيرها؟
عبد الزهرة الهنداوي

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

628.61
2.96
0.47%

804,167,770
755,460,938
609
41
17
13
11

1.23
123,465,667.00

0.45
95,620,408.00

0.39
86,250,000.00

0.35
65,371,939.00

0.31
56,700,000.00

)SILT( براري

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)IHLI( هالل

)BBAY( بلبنك

1.23
155,096,624.00

5.80
148,828,000.00

16.50
61,492,500.00

0.77
42,935,092.00

0.45
42,232,980.00

)SILT( براري

)TASC( اسيا

)HPAL( النور

)BROI( كريدت

)BGUC( خليج
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