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 قانون لإليرادات يزيد من تدبير الموارد المالية
واردات  ل��ق��ان��ون  اأول��ي��ا  تقييما  اأب���دي  اأن  قبل   
"واردات"  كلمة  ا�ستخدام  ان  القول  اأود  البلديات، 
لي�س متفقًا عليه لدى فقهاء االقت�ساد، فهو يختلط 
ملفردة  منيل  ما  عادة  فاننا  لذا  "ا�ستريادات"،  مع 

"ايرادات".
 وللحق فان البلد بال ادنى �سك بحاجة اىل ت�رشيع 
احلكومية ووحداتها  االيرادات  زيادة  باجتاه  يدفع 
مع  خا�سة  النفط،  �سلعة  على  االعتمادية  خ��ارج 
الأن  ا�سا�سا  دونها  ومن  ا�سعاره،  انخفا�س  اأزم��ة 
التكا�سل  تتكر�س فيه طبائع  النفطي عادة ما  البلد 
وت�سوده معايري عدم الكفاءة و�سوء التوزيع ومظاهر 
الف�ساد وتقوي�س الدميقراطية واأنظمة احلكم الر�سيد.
التنويعية  التوجهات  مع  اأي�سا  ين�سجم  اأمر  وهو   
اعباء  تغطية  اج��ل  م��ن  ا�سافية  م���وارد  لتدبري 

البلديات املتزايدة با�ستمرار.
املزيد  باجتاه  يدفع  النه  حممود  القانون  ان  كما 
للوحدات  املالية  املوارد  تدبري  يف  الالمركزية  من 
بعني  ياأخذ  انه  عن  ف�سال  املحافظات،  يف  البلدية 
نقل  عند  امل�ستقبلية  احل��االت  ويعالج  االعتبار 

�سالحيات وزارة البلديات للمحافظات.
عن  فف�سال  متنوعة،  ايرادية  م�سادر  وللبلديات   
امالكا  متتلك  امل��وازن��ة،  م��ن  املعتربة  ح�ستها 
وا�ستغاللها،  وايجارها  بيعها  ميكنها  وعقارات 
واالمالك  املحال  من  الكثري  �سطوتها  ان حتت  كما 
اأجور  على  منها  حت�سل  ان  ت�ستطيع  التي  اخلا�سة 
حت�سيل  على  قدرتها  وطبعا  متنوعة،  خ��دم��ات 
الهبات  م��ن  م���وارده���ا  اىل  ا���س��اف��ة  ال��ق��رو���س، 
من  عليه  حت�سل  ان  ميكن  عما  ناهيك  واالعانات، 

مبالغ غرامات نتيجة خمالفات قوانينها النافذة.
النا�س  �ستاأخذ من  البلديات  ان  �سماعي  افرح عند   

فكرة  ا�سل  ه��ذا  الن  ال��دول��ة،  خزينة  م��ن  ولي�س 
على  املواطنني  ذلك  يحث  ان  اآمل  اذ  الدميقراطية، 
على  للبلديات  وحما�سبتهم  م�ساءلتهم  زي���ادة 
اخلدمات التي يقدمونها، فالفرد يكون احر�س على 
ان توفر له خدمات جيدة ان كان هو الذي يتحمل 

تكلفتها، وهذا احد ال�رشوط الالزمة للحوكمة.
عدم  ���س��وء  يف  جت��ري  ل��ن  املحا�سبة  عملية  ان   
اجلمهور،  ام��ام  املعلومات  كامل  عن  االف�ساح 
من  لكن  االع��الم  و�سائل  يف  ن�رش  ذات��ه،  فالقانون 
عن  اهميتها  تختلف  ال  التي  املرفقة  اجلداول  دون 

ا�سل القانون.
للتطبيق  قابل  غري  انه  بيد  براقا  �سيبقى  والكالم   
غري  مبمار�ساتها  تقوم  البلديات  كانت  ان  العملي 
ال�سليمة، كما ان هذا الكالم �سيبقى مرهونا بتطوير 
ملحا�سبة  امل��ف��ق��ود  املجتمعي  ال��وع��ي  منظومة 

امل�سوؤول عن تقدمي اخلدمات.

بغداد – ميثم لعيبي

حرب الغاز وتصعيد اإلرهاب االقتصادي الدولي

احل�سول  يف  الدول  بني  املناف�سة  تزداد   
يوما  الطاقة  م�سادر  على  وال�سيطرة 
عقودا  يوم  كل  يف  نرى  حيث  ي��وم،  بعد 
واتفاقيات جديدة بهذا ال�ساأن، وكثري من 
يكون  او  �رشيا،  يكون  االتفاقيات  ه��ذه 
املعلن منها غري ماهو �رشي وخمباأ وغري 
ال��دول  ه��ذه  جنحت  حتى  للعلن،  ظاهر 
ممثلة ب�رشكاتها ذات االذرع االخطبوطية 
الو�سول  م��ن  االأم(،  ال�����رشك��ات  )ف���روع 
بغية  الطاقة  مل�سادر  جديدة  ا�سوق  اىل 
يف  للتحكم  امل�سادر  هذه  على  ال�سيطرة 
�سيا�ستها  العامل وبالتايل فر�س  اقت�ساد 
يذكر  اخل�سو�س  وب��ه��ذا  اجلميع،  على 
الفرن�سية  توتال  �رشكة  رفيع يف  م�سوؤول 
�سوقا  ت�سبح  رمب��ا  اأفريقيا  اإن  للطاقة 
الطبيعي  الغاز  ال�سترياد  كبرية  عاملية 
م�رش  و�ستكون   2025 بحلول  امل�سال 
من  مزيد  تطلع  م��ع  الرئي�سي  حمركها 
الكهرباء من  اإنتاج  اإىل م�رشوعات  الدول 
النا�س  الغاز، ويعي�س مئات املاليني من 
بدون كهرباء يف القارة االأفقر يف العامل 
ولذا تتحول الدول االأفريقية ب�سكل متزايد 
انخفا�س  من  لال�ستفادة  الغاز  �سوب 
امل�سال  الطبيعي  للغاز  العاملية  االأ�سعار 

و�سط تخمة املعرو�س.
 واو���س��ح ال��رئ��ي�����س مل�����رشوع��ات ال��غ��از 
والكهرباء لدى توتال يف ت�رشيح له على 
هام�س موؤمتر للغاز يف كيب تاون "رمبا 
 20 بني  ي��رواح  حجمها  �سوقا  ت�سبح 

و30 مليون طن �سنويا بحلول 2025."

بني  ما  ت�ستورد  رمبا  م�رش  اأن  واأ�ساف   
ع�رش  خالل  �سنويا  طن  مليون  و20   15
�سنوات على الرغم من اأن االأحجام الفعلية 
ظهر  ال�سخم  حقلها  تطوير  على  �ستعتمد 
 30 نحو  ب��ه  ال��غ��از  حجم  يبلغ  وال���ذي 
املتوقع  من  اإن  اذ  مكعبة،  قدم  تريليون 
ماليني  خم�سة  اأفريقيا  غرب  ت�ستورد  اأن 
طن �سنويا وجنوب اأفريقيا اأربعة ماليني 
اذ   ،2025 بحلول  طن  مليوين  واملغرب 
تتجه اأفريقيا حقيقة نحو لعب دور حمور، 
على  كالعادة  امل�رشوعات  تكون  رمب��ا 
�ستكون جمتمعة على  لكنها  اأ�سغر  نطاق 
قدر كبري من االأهمية، وحتاول توتال ان 
اإنتاج الكهرباء من  تركز على م�رشوعات 
تطوير  وتريد  العامل  م�ستوى  على  الغاز 
الغاز  ا�ستيعاب  لزيادة  امل�سب  اأ���س��واق 
�سديقا  بديال  باعتباره  اإليه  ينظر  الذي 
التي  ال�سارة  الكهرباء  ملحطات  للبيئة 

تعمل بالفحم.
باأنها  ت��وت��ال  ذك���رت  ذات���ه  ال��وق��ت   يف 
م�����س��ت��ع��دة مل��زي��د م���ن اال���س��ت��ث��م��ار يف 
بالن�سبة  مهم  وذل��ك  امل�سب  م�رشوعات 
واالأ���س��واق  الطلب  ينمي  الأن��ه  نظرا  لنا 
جميع  ت��وت��ال  وت��در���س  امل�ستقبل،  يف 
اأفريقيا الإقامة  النواحي يف خطط جنوب 
الغاز  من  الكهرباء  الإنتاج  م�رشوعات 
اإنتاج  لتنويع  ميجاوات   3126 بطاقة 
تعمل  التي  املحطات  عن  بعيدا  الكهرباء 
وحتتاج  للبيئة،  ���رشرا  واالأك��ر  بالفحم 
امل�رشوعات -التي تقدر تكلفتها املتوقعة 
بنحو 50 مليار راند )3.7 مليار دوالر(- 
بداية اإىل حوايل 1.6 مليون طن من الغاز 

امل�ستورد.

اإن قطر للبرول   وذكرت م�سادر مطلعة 
الطاقة  جمموعة  غ��از  مب�رشوع  مهتمة 
قد  واإنها  موزمبيق  يف  اإيني  االإيطالية 
يف  موبيل  اإك�سون  اإىل  االن�سمام  تقرر 
�رشاء ح�سة مبليارات الدوالرات، اذ ترغب 
بيع  يف  الدولة  عليها  ت�سيطر  التي  اإيني 
الغاز  بامتياز  باملئة   50 قدرها  ح�سة 
العمالق التابع لها يف موزمبيق يف اإطار 
خطط لبيع اأ�سول قيمتها خم�سة مليارات 

يورو على مدى العامني املقبلني.
اإىل  تو�سلت  اإك�سون  اأن  م�سادر  وكانت   
اتفاق قد مينحها ح�سة ت�سغيل يف حمطة 
امل�سال  الطبيعي  ال��غ��از  لت�سدير  برية 
اإيني بال�سيطرة على حقول  بينما حتتفظ 
املحطة،  ت��غ��ذي  ال��ت��ي   4 املنطقة  غ��از 
للبرول  قطر  يف  كبري  م�سدر  افاد  حيث 
اإك�سون  مع  حمادثات  جتري  ال�رشكة  اإن 
م�رشوع  يف  ما  ب�سكل  للم�ساركة  واإيني 
موزمبيق مبا قد ي�سمل ا�ستثمارا م�سركا 
مع ال�رشكة االأمريكية العمالقة م�سيفا اأن 
التقليدي  الهيكل  �سكل  ياأخذ  لن  االتفاق 

مل�رشوع م�سرك.
قطر وحماولة الفوز باحلرب

للبرول  قطر  ت�سعى  اخ��رى  جهة  م��ن   
الإيني  التابع   4 املنطقة  حقل  ت��در���س 
اأن��ادارك��و  ل�رشكة  منه  قريب  وام��ت��ي��از 
بروليوم لكنه اأ�ساف اأن الركيز ين�سب 
مت�سي  اأن  املتوقع  من  حيث  اإيني،  على 
�سويا  ذل��ك  يف  واإك�����س��ون  للبرول  قطر 
م�سيفات اأن وفدا من قطر للبرول يخطط 
لزيارة موزمبيق قبل نهاية ال�سنة، اال ان 
امل�سادر او�سحت اأن ال�رشكة القطرية مل 
تاأخذ قرارا بعد، وتقع املنطقة 4 التابعة 

الإيني يف حو�س روفوما مبوزمبيق وهى 
وحتوى  احلديثة  االكت�سافات  اأك��رب  من 
الغاز،  من  مكعبة  قدم  تريليون   85 نحو 
اإيني  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  ويذكر 
عن  حتدث  الذى   - دي�سكالزي  كالوديو 
بيع ح�سة ت�سل اإىل 25 باملئة - اإنه مت 

التو�سل اإىل اتفاق تف�سيلي مع �رشيك.
20 باملئة من  اإيني  2013 باعت   ويف 
الوطنية  البرول  �رشكة  اإىل   4 املنطقة 
 4.2 مقابل  )�سي.ان.بي.�سي(  ال�سينية 
انخف�ست  احلني  ذلك  ومنذ  دوالر  مليار 
الن�سف،  من  اأك��ر  والغاز  النفط  اأ�سعار 
ح�سة  اإن  مطلع  م�رشيف  م�سدر  وي��رى 
تبلغ 25 باملئة من احلقل قد ت�ساوي نحو 
ملياري يورو، وثمة بالفعل عالقات عمل 
للبرول  وقطر  موبيل  اإك�سون  بني  وثيقة 
الإك�سون  التقنية  املعرفة  �ساعدت  اإذ 
الدولة اخلليجية على تطوير مواردها من 
الطبيعى  للغاز  منتج  اأكرب  لت�سبح  الغاز 

امل�سال يف العامل وباأقل تكلفة.
ال�رشكتان  تتحرك  احل��ني  ذل��ك  وم��ن��ذ   
الغاز  يف  التو�سع  فر�س  ال�ستغالل  معا 
التخطيط  ذل��ك  ف��ى  مب��ا  عامليا  امل�سال 
يف  با�س  جولدن  الت�سييل  حمطة  لبناء 
يف  بعرو�س  والتقدم  املتحدة  الواليات 
وقف  اأدى  وقد  بقرب�س،  تنقيب  عطاءات 
تطوير اأي اإنتاج جديد للغاز القطري منذ 
2005 الإعاقة فر�س التو�سع املحلية يف 
وقت ا�ستدت فيه املناف�سة على احل�س�س 
منتجني  العاملية مع حتدى  الغاز  ب�سوق 

جدد مثل اأ�سراليا للهيمنة القطرية.
رو�سيا القطب االأكرب يف احلرب

 يف ذات ال�سياق، ذكرت �رشكة جازبروم 

الرو�سية اإن الزيادة يف 
اإىل  الغاز  مبيعاتها من 
ايراداتها  عززت  اأوروب��ا 
هذا  م��ن  االول  ال��رب��ع  يف 
اإىل  �سادراتها  وان  العام 
املنطقة هذا العام قد تتجاوز 
انخفا�س  ب�سبب  التوقعات 
انتاج الغاز الهولندي و�سحنات 
الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  حم����دودة 
املتحدة،  ال��والي��ات  م��ن  امل�سال 
منتج  -اأك���رب  ج��ازب��روم  وتغطي 
حوايل  العامل-  يف  الطبيعي  للغاز 
ثلث حاجات اأوروبا من الغاز وتخطط 
و170  مليار   165 ب��ني  م��ا  ل�سحن 
مليار مر مكعب اىل املنطقة هذا العام 
اإرتفاعا من حوايل 159 مليار مر مكعب 

يف 2015 .
زيادة  �سجلت  انها  اأعلنت جازبروم  وقد   
يف  �سنوي  اأ�سا�س  على  باملئة   5 بلغت 
اإيراداتها يف الربع االول من العام لت�سل 
مليار   26.9( روبل  تريليون   1.74 اإىل 
مبيعاتها  ارتفاع  اإىل  يرجع  فيما  دوالر( 
اإىل اوروبا على الرغم من هبوط يف �سعر 
ال�سافية  جازبروم  اأرباح  وبلغت  الغاز، 
روب��ل  مليار   362.3 االول  ال��رب��ع  يف 
توقعات  متو�سط  طفيف  ب�سكل  متجاوزة 
روب��ل،  مليار   361.2 البالغ  املحللني 
حجم  اإن  ب��ي��ان  يف  ج��ازب��روم  وذك���رت 
مبيعاتها من الغاز قفز بن�سبة 49 باملئة 
الربع  يف  مكعب  مر  مليار   58.1 اإىل 
يف  مكعب  مر  مليار   39.1 من  االول 

اال�سهر الثالثة االوىل من 2015 .
التكاليف تقف بني اإيران وعمان

من  اإن  الغاز  قطاع  يف  م�سدر  ويذكر   
لنقل  اأنابيب  خط  تكلفة  ارتفاع  املتوقع 
بني  البحر  حتت  م��ده  املزمع  من  الغاز 
م�سار  تغيري  ب�سبب  عمان  و�سلطنة  اإيران 
امل��ي��اه  لتجنب  وت�سميمه  امل�������رشوع 
العربية  االإم����ارات  ل�سيطرة  اخلا�سعة 
اأك��رب  اأح��د  ف��وق  اإي���ران  وتقبع  املتحدة، 
ال��ع��امل يف حني  ال��غ��از يف  اح��ت��ي��اط��ات 
الكثيفة  ال�سناعات  لتغذية  عمان  ت�سعى 
اال�ستهالك للطاقة وحمطات ت�سدير الغاز 

الطبيعي امل�سال.
لعمان  املرتقب  االأنابيب  خط  و�سي�سمح   
لالحتياجات  االإي��راين  الغاز  با�ستخدام 
املحلية والت�سدير لالأ�سواق العاملية كغاز 
م�سال، ويفيد م�سدر مطلع يف القطاع ان 
ثمة هناك توقع زيادة طفيفة يف امليزانية 
خط  تكلفة  اأن  م�سيفا  التغيري  هذا  ب�سبب 
االأنابيب قد تدور بني مليار و1.5 مليار 
دوالر بعد تغيري الت�سميم، واأ�ساف لكننا 
حتى  العميق  امل�سار  م�سح  من  ننته  مل 
لن يتوقف  اأن امل�رشوع  االآن، و�سدد على 
االأنابيب  خط  و�سيكون  التغيريات،  ب�سبب 
اأق�رش مما كان خمططا له يف البداية لكنه 
االأنابيب  خلط  و�سيكون  اأعمق،  �سيكون 
اجلديد القدرة على نقل مليار قدم مكعبة 
من الغاز يوميا لكن هذا قد يزيد اإىل نحو 
ارتفاع  ب�سبب  يوميا  قدم مكعبة  ملياري 

الطلب على الغاز يف املنطقة.
العماين  والغاز  النفط  وزير  ان  حني  يف   
حم��م��د ب��ن ح��م��د ال��رحم��ي ����رشح ب��اإن 
تغيري  على  اتفقتا  واإي��ران  عمان  �سلطنة 
للغاز  مزمع  اأنابيب  خط  وت�سميم  م�سار 
املرور يف  ليتفادي  البحر  الطبيعي حتت 
مياه ت�سيطر عليها دولة االإمارات العربية 
املزمع  االأنابيب  خط  و�سي�سخ  املتحدة، 
عمانيني  م�ستهلكني  اإىل  االإي��راين  الغاز 
واأي�سا اإىل حمطات للغاز الطبيعي امل�سال 

يف عمان �ستقوم باإعادة ت�سديره.
طهران  عن  الدولية  العقوبات  رفع  وبعد 
الدولتان  اأحيت  الثاين  كانون  يناير  يف 
جهودا لتنفيذ امل�رشوع لكنه تاأخر ب�سبب 
اأمريكية  و�سغوط  ال�سعر  حول  خالفات 
على ال�سلطنة الإيجاد موردين اآخرين، وقد 
مرحلة  اإىل  و�سلتا  واإيران  عمان  اإن  ذكر 
متقدمة يف ت�سميم خط االأنابيب واإتفقتا 
خمططا  كان  مما  عمقا  اأك��ر  خيار  على 
اأ�سال لتفادي عبور حدود اأي دولة اأخرى، 
االأنابيب  انه بدال من مرور خط  وا�ساف 
قدما(   985( مر   300 نحو  عمق  على 
مر   1000 من  يقرب  عمق  على  �سيمر 

حتت �سطح البحر و�سيكون اأق�رش قليال.
تفادي مرور خط  �سبب  الوزير  يذكر   ومل 
وناق�س  االإماراتية.  املياه  يف  االنابيب 
م�سوؤولون من عمان واالإمارات امل�رشوع 
لكن مل يت�سح ما اإذا كانت االإمارات اأبدت 
موافقتها اأو اعرا�سها على م�سار مير يف 
للتكلفة  تقديرات  يذكر  مل  كما  مياهها. 
ال�رشكات  دعوة  تتوقع  تزال  ال  عمان  اإن 
قبل نهاية العام لتقدمي عرو�س لالأعمال 
يف  واالإن�ساءات  وامل�سريات  الهند�سية 
منا�سفة  امل�رشوع  و�سيمول  امل�����رشوع. 

بني عمان واإيران.
االأنابيب  خط  يكون  اأن  الوزير  ويتوقع   
اإر�ساء  من  عامني  بعد  للت�سغيل  جاهزا 
اأ�سعار  م�ستوى  ب��اأن  �سلم  لكنه  العقود 
اأن  م�سيفا  امل�����رشوع  ي��وؤخ��ر  ق��د  ال��غ��از 
ظل  يف  مربحا  يكون  لن  االنابيب  خط 

االأو�ساع احلالية لل�سوق.
م�رش ودخول حلبة احلرب

حققت  اإنها  �سل  ذكرت  ال�ساأن  ذات  ويف   
امتياز  منطقة  يف  الطبيعي  للغاز  ك�سفا 
الغربية  بال�سحراء  ال�ساوي�س  علم  �سمال 
رئي�س  م��رييف  اإي��دن  يذكر  حيث  مب�رش، 
جمل�س االإدارة واملدير التنفيذي ل�رشكات 
املبدئية  ال��ك��م��ي��ات  اإن  م�����رش  يف  ���س��ل 
تقدر  بي.تي.اإي–2  بالبئر  املكت�سفة 
من  مكعبة  قدم  تريليون  ن�سف  بحوايل 
الغاز مع احتمال وجود احتياطيات اأكرب.

ي�سهم  ق��د  اجل��دي��د  الك�سف  اأن  واأو���س��ح 
من  باملئة   15 اإىل  ع�رشة  من  يقرب  مبا 
للبرول  الدين  بدر  ل�رشكة  الكلي  االإنتاج 
بعمليات  القائمة  امل�سركة  ال�����رشك��ة 
والهيئة  ���س��ل  ع��ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة  االإن���ت���اج 
�سل  ومتلك  للبرول،  العامة  امل�رشية 
البئر  ت�سم  التي  املنطقة  ترخي�س  كامل 
بدر  �رشكة  تقوم  اأن  املتوقع  من  والتي 

الدين باإدارة العمليات فيها.

بغداد – إيهاب النواب

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

604.5
4.91
0.82%

631,037,714
687,529,768
375
34
9
11
14

0.85
145,572,143.00

0.28
105,211,388.00

0.31
84,100,000.00

0.44
60,550,000.00

0.50
50,055,000.00

)BBOB( بغداد

)BBAY( بلبنك

)IHLI( هالل

)BGUC( خليج

)BMFI( موصل

0.85
121,228,056.00

14.70
107,118,320.00

2.30
51,432,108.00
13.30

46,122,100.00
5.82

67.842,000.00

)BBOB( بغداد

)HPAL( النور

)IBSD( بيبسي

)HISH( عشتار

)TASC( اسيا

السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

49553
45424
43359
37165
28906
20647


