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» المركزي األوروبي« يبقي على معدالت الفائدة »المركز«: ارتفاع البورصات الخليجية خالل سبتمبر %6.2

عند نسبة 1٪  وبنك انجلترا عند ٪0.5

صندوق تقاعد نرويجي يستعلم عن شروط 
استحواذ »فولكس واجن« على »بورشه«

أوســـلو ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير إعالمية امس 
أن صندوق التقاعد النرويجي المملوك للدولة 
قدم طلبا لالستعالم عن شروط صفقة استحواذ 
مجموعة فولكس واجن األلمانية لصناعة السيارات 

على منافستها بورشه.
وأعرب الصنـــدوق الذي يمتلك حصة أقلية 
في فولكس واجن أكبر منتج سيارات في أوروبا 
عن »قلقه العميق« بشـــأن الصفقة في رسالة 
وجهها األربعاء الماضي إلى مجلس اإلشـــراف 

على فولكس واجن.
وقال الصندوق في الرسالة إنه غير مقتنع بأن 
هذه الصفقة سوف تفيد المساهمين في فولكس 

واجن من حيث قيمة حقوق الملكية.

وأضاف الخطاب أن الصفقة كما أعلنت لألسواق 
تعطي انطباعا بأنها مصممة لكي تلبي احتياجات 
العائالت المســـيطرة على بورشه على حساب 
مصالح فولكس واجن وأصحاب حصص األقلية، 
كما يتحفظ الصندوق على السعر المحدد لسهم 

بورشه في إطار الصفقة.
ونقل موقع »إي24«  اإلخباري االقتصادي على 
اإلنترنت عن آني كفام رئيسة إدارة حوكمة الشركات 
في صندوق التقاعد النرويجي القول إن للصندوق 
تساؤالت عن كيفية تحديد السعر في الصفقة وكيفية 
تقييم بورشه باعتبارها شركة متعثرة، كانت كفام 
تشير إلى محاولة بورشه شراء فولكس واجن التي 

فشلت بسبب تراكم الديون على األولى.

27.5٪ العائد على أسواق المنطقة منذ يناير
قال تقرير صادر عن شــــركة 
املركز املالي الكويتي »املركز« ان 
ارتفاع أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي خالل شهر سبتمبر بلغ 
6.2%، وجاء هذا الصعود بالتوافق 

مع نظيراتها. 
كما بلغ العائد على أســــواق 
املنطقة منذ بداية العام وحتى نهاية 
شهر سبتمبر 27.5%، في حني أنه 
أقل من العائد على مؤشر مورغان 
ســــتانلي كابيتال إنترناشيونال 
ألســــواق العالم، إال أنه باملقارنة 
مع العائد على مؤشــــر مورغان 
ســــتانلي كابيتال إنترناشيونال 
لألسواق الناشئة، ومؤشر مورغان 
ســــتانلي كابيتال إنترناشيونال 
ألسواق البرازيل وروسيا والهند 
والصني اليزال أضعف أداء بدرجة 
كبيرة، إذ ارتفع العائد على تلك 
األسواق بنسبة 61%، و54% على 
التوالي عن الفترة ذاتها. ومن بني 
أسواق دول التعاون كلها، سجلت 
السوق الكويتية وحدها خسارة 
شهرية، إذ انخفض مؤشر السوق 
بنسبة 1%. أما األسواق األخرى التي 
شهدت ارتفاعا فكانت على رأسها 
السعودية واإلمارات بنسبة %12 
التوالي. من ناحيته،  و10% على 
ظل حجم األســــهم املتداولة دون 
تغيير عند 22 مليار سهم، في حني 
املتداولة  انخفضت قيمة األسهم 
بنحو 18% إلــــى 30 مليار دوالر، 
بســــبب انخفاض قيمة األســــهم 
املتداولة بنحو 21% في الســــوق 

السعودية )تداول(.
 وفي غضــــون ذلك، ومن بني 
التطورات على صعيد االقتصاد 
الكلي، خفض بنك البحرين املركزي 
معدل الريبو من 0.75% إلى %0.50 
في شهر سبتمبر املنصرم. وفي 
اإلمــــارات، انخفضــــت أســــعار 
االستهالك بنسبة 0.15% خالل شهر 
أغسطس، متأثرة بانخفاض تكلفة 
اإليجارات واملالبس واألغذية. أما 

معدل التضخم لشهر ثمانية لهذا 
العام فبقي عند نسبة %2.56.

ومن ناحيتهــــا، تظهر األرقام 
األخيرة الصادرة في السعودية أن 
منو التضخم بلغ 4.1% في أغسطس، 
في حني أن التقرير األخير الصادر 
عن معهد مشاريع التمويل الدولي 
أن التضخم في السعودية وصل 
إلى 3.4% هذا العام. كذلك وفي شهر 
أغسطس، انخفض العرض النقدي 
السعودي )M3( للشهر الرابع على 
التوالي إلى 265 مليار دوالر، في 
حني سجلت القروض في القطاع 
اخلاص أقوى زيادة شــــهرية لها 

خالل على األقل خالل سنة.

مراجعة ألسواق العالم

ان االرتفاع  التقريــــر  وقــــال 
الذي شهدته األسواق في يوليو 
وأغسطس استمر خالل سبتمبر 
أيضــــا. وارتفع مؤشــــر مورغان 

ســــتانلي كابيتال إنترناشيونال 
ألســــواق العالم بنســــبة 9% في 
يوليو، و3% في أغســــطس، و%4 
في سبتمبر، األمر الذي دفع العائد 
منذ بداية العام وحتى ســــبتمبر 
لالرتفاع عند نسبة 29%. وساهمت 
السوق األميركية بجزء كبير من 
العوائد على األساس املرجح بنسبة 

. %9
وفي سياق آخر، وتبعا لقاعدة 
دورة ارتفاع السوق للذروة ومن 
ثم الهبوط إلى القاع شهد مؤشر 
السوق السعودية أكبر تآكل، إذ 
خسر 80% من قيمته، في حني 
أن االرتفاع األخير للمؤشر أو 
وفق ما يقاس من هبوط املؤشر 
إلى القاع ومن ثم وصوله إلى 
القيمة احلالية، فقد بلغ %53. 
أما أكبر زيادة فشهدتها السوق 
الهندية، التي ارتفعت إلى أكثر 
من 107% بعد أن كانت قد خسرت 

61% خالل دورته من الصعود 
للذروة ومن ثم الهبوط للقاع. 
وبالنسبة لألسواق التي شهدت 
أقل قدر من االنتعاش حتى اآلن 
الكويتية واإلماراتية،  فكانت 
التي لم ترتفع سوى أكثر من 
22% عن قيمها الســـابقة التي 
وصلـــت فيها للقـــاع، بعد أن 
ســـجلت خســـارة بلغت %59 

و70% على التوالي.

أسعار النفط الخام

ومن جانب آخر قال التقرير 
النفط اخلام سجلت  ان أسعار 
الثانية لها،  اخلسارة الشهرية 
إذ انخفضت بنســـبة 4% خالل 
شهر سبتمبر لتغلق عند 65.7 
دوالرا للبرميل الواحد. في حني 
احتلت أرقـــام معدالت البطالة 
العناوين  الواليات املتحدة  في 
الرئيسية، إذ قفز املعدل إلى %9.8 

في شهر سبتمبر املاضي، وهي 
قفزة كبيرة عن شهر يوليو التي 

بلغ حينها املعدل %9.4. 
أما مؤشــــر »ذي كيس شيلر« 
ارتفاعه الشهري  للسكن فسجل 
الثاني علــــى التوالي، في الوقت 
الذي ارتفع فيه مؤشر سوق السكن 
لرابطة البنائني األميركيني بنسبة 
6% خالل ســــبتمبر، وكان شهر 
يوليو شهد نصف هذا االرتفاع. 
أما أرقام مؤشر أسعار االستهالك 
األميركي فاستمرت باالنخفاض. إذ 
أظهرت بيانات شهر سبتمبر عن 
انحدارا  مؤشر أسعار االستهالك 
بنسبة -1.52%. كذلك شهد الشهر 
ذاته اســــتمرار تدهور الصادرات 
الصينية بصورة أســــرع. وكان 
منو الصادرات في أغسطس بلغ 
-23%. وتعد مدة هذا االنخفاض 
األطول تبعــــا للبيانات املتوافرة 

منذ عام 1984. 

ـ  أ.ف.پ  ـ  فرانكفـــورت   
وكاالت: قـــرر البنك المركزي 
االوروبي االبقاء على معدالت 
الرئيسية دون تغيير  الفائدة 
عند ادنى مستوى لها بنسبة 
1% بعد اجتماع اعضاء مجلس 
المؤلف من 22 عضوا  الحكام 
أمس في ڤيينا، حسب ما افاد 
به المتحدث باســـم البنك من 

مقره في فرانكفورت.
وينتظـــر مجلـــس حكام 
البنـــك الذي يدير السياســـة 
المالية لمنطقة اليورو، ظهور 
مؤشرات على انتعاش متواصل 
في دول المنطقة الـ 16 وغيرها 
من الدول قبل ان يطلق سلسلة 
من االجراءات لتحفيز االقتصاد 

ورفع معدالت الفائدة.
 ومن شأن االبقاء على معدالت 
الفائـــدة عند هذا المســـتوى 
المنخفض تجنب اضافة مزيد 
من الضغوط على اليورو الذي 

ارتفعـــت قيمته مقابل الدوالر 
وغيره من العمالت مما يجعل 
من الصعب مساهمة الصادرات 

في انعاش االقتصاد.
المركزية  البنوك   وتسعى 
في معظم الـــدول الكبرى الى 
دعـــم اقتصاداتهـــا المتداعية 
بخفض معدل فائدة االقراض الى 
ادنى مستوياتها كما تستخدم 
السياسات المالية غير التقليدية 
لمواجهة ازمـــة االئتمان التي 

تعوق النشاط االقتصادي. 
من جهة أخـــرى ترك بنك 
انجلترا المركزي سعر الفائدة 
دون تغييـــر عنـــد مســـتوى 
منخفض قياســـي يبلغ %0.5 
للشهر السابع على التوالي وقال 
انه سيبقي على برنامجه لشراء 
األصول الذي تبلغ قيمته 175 

مليار جنيه استرليني.
 وســـيتحول االهتمام اآلن 
إلـــى االجتمـــاع المقبل للبنك 

في نوفمبر عندما تعلن لجنة 
النقديـــة توقعات  السياســـة 
اقتصادية جديدة غير أن أغلب 
المحللين ال يتوقعون أن يغير 
بنك انجلترا سياسته في ذلك 
الوقــت نظــرا ألن بريطانــيا 
ربما تخـــرج اآلن مـــن حالة 

الكساد.
 لكن أقلية يعتد بها مازالت 
ترى فرصة لتوســـيع برنامج 
التيسير الكمي للسياسة النقدية 
الذي يضخ المال في االقتصاد 
ألن أي انتعاش من المرجح أن 

يكون ضعيفا.
 وكان ميرفين كينج محافظ 
بنـــك انجلترا يرغب فعليا في 
إلى  البرنامـــج  زيادة حجـــم 
200 مليار جنيه اســـترليني 
في أغســـطس لكن التصويت 
جاء في غير صالح هذا القرار 
من جانـــب بقية أعضاء لجنة 

السياسة النقدية.
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دول المنطقة تسير نحو التعافي في دراسة شملت آراء 2000 من العاملين

رواتب العاملين بـ»العقاري الخليجي«  انخفضت 
3.7٪ و66٪ ممن فقدوا وظائفهم وجدوا بدائل عنها 

42٪ من المشاركين في استطالع بالدراسة رأوا أن السوق 
العقاري سيشـهد تحسـنا خالل األشهر االثني عشـر المقبلة

 أظهرت دراسة حديثة أعلنت 
نتائجها علـــى هامش معرض 
ومؤمتر »ســـيتي سكيب دبي 
2009« أن رواتب العاملني في 
القطاع العقاري مبنطقة اخلليج 
العام احلالي  شهدت انخفاضا 
بنســـبة 3.7% عما كانت عليه 

العام املاضي. 
 وقالت الدراســـة املسحية 
التي اعتمدت على اســـتطالع 
آراء أكثر من ألفني من العاملني 
ونشرتها »األسواق« في القطاع 
العقاري باملنطقة أن متوسط 
الراتب األساسي للمتخصصني 
في القطاع العقاري بلغ 10340 
دوالرا أميركيا شهريا، بانخفاض 
نسبته 3.7% عن العام املاضي، 

لكن هذا الرقم ما يزال يتجاوز 
األرقام لعـــام 2007 بنســـبة 

 .%7.2
 وتبني من الدراسة أن %21 
فقط من الذين استطلعت آراؤهم 
الراتب  قد تلقـــوا زيادة فـــي 
األساسي هذا العام، بانخفاض 
العام  كبير بنحـــو 71% عـــن 
السابق. كما ان نسبة 19% منهم 
قد انخفضت رواتبهم مقابل %1 
فقط خالل العام املاضي، بينما 
لم يحدث أي تعديل في الراتب 

لنسبة %37.
 وأجرت الدراســـة شـــركة 
آنـــد كومباني«  »ماكدونالـــد 
البريطانيـــة املتخصصة في 
استشارات التوظيف ودراسات 

الســـوق العقـــاري، بالتعاون 
مع »املعهد امللكي للمســـاحني 
املجازين« )RICS( و»ســـيتي 
انتلجنس. كوم«، وقد  سكيب 
حصل موقع »األســـواق« على 

نسخة منها. 
 وقـــال مديـــر عام شـــركة 
»ماكدونالد آند كومباني« ماثيو 
تايلور: »نعتقد أن نسبة %42 
من املستجيبني رأوا أن السوق 
العقاري سيشهد حتسنا خالل 
األشـــهر االثني عشرة املقبلة. 
األمر الذي يظهر بأن مختصي 
العقـــاري يعتقدون  القطـــاع 
بأن الشرق األوسط هو سوق 
عقاري عاملي رئيسي للعمل فيه 

حاليا«. 
 وأضاف تايلور على هامش 
معرض »سيتي سكيب دبي«: 
»ان املؤشر االيجابي الذي لفت 
أنظارنا خالل اجراء هذه الدراسة 
أن ما نســـبته 66% من الذين 
فقـــدوا وظائفهم وجدوا فرصا 
بديلـــة، ولم يبقوا عاطلني عن 

العمل مدة طويلة«. 
 وقال تايلور ان غالبية فاقدي 
الوظائــــف فــــي منطقــــة اخلليج 
يفضلون البقاء، حيث انهم ما زالوا 
مقتنعني بأنها األفضل، وأنها األوفر 

حظا من حيث توفير الوظائف. 
ورأى تايلور أن »دول املنطقة 
تسير نحو التعافي، خاصة دولة 
اإلمارات وإمارة دبي، حيث ان 
موقعهما االستراتيجي يجعلهما 
أكثـــر جتاوبا مـــع املتغيرات 
أنهما  اخلارجيـــة، ما يعنـــي 
سيستجيبان سريعا للتعافي 

في االقتصاد العاملي«.

سيدنيـ  د.ب.أ: سجل معدل 
البطالـــة في أســـتراليا خالل 
سبتمبر الماضي تراجعا قدره 
0.1 نقطة مئوية في تطور فاجأ 
المحللين وأشـــار إلى تحسن 

اقتصاد أستراليا.
كان الخبراء يتوقعون ارتفاع 
معـــدل البطالة في ســـبتمبر 
الماضـــي من 5.8 إلى 6%، لكن 
مكتب اإلحصــاء أعلــن اول من 
امس تراجــــــع معدل البطالة 
إلى 5.7% مــا أدى إلى ارتــفاع 
الدوالر  أسعار األسهم وسعر 

األسترالي.
جاء النبأ السار بعد يومين 
من زيـــادة ســـعر الفائدة في 
أســـتراليا مما يحد من وتيرة 
تعافي االقتصاد. وارتفع سعر 
الدوالر األسترالي إلى 90 سنتا 
وهو أعلى مستوى له منذ مطلع 

أغسطس 2008.
وقال إيـــدا كالوس المحلل 
االقتصادي في معهد ملبورن 
لصحيفة »ذا إيدج« إن تراجع 
معـــدل البطالـــة كان مفاجأة 
ويشير إلى أن االقتصاد ينمو 
وهو ما يعني أنه يتعافى بأسرع 

من التوقعات.
وذكر بنك كريدي سويس 
مـــن   %97 ان  االســـتثماري 
المســـتثمرين يؤيـــدون اآلن 

زيادة ســـعر الفائـــدة بمقدار 
ربع نقطة مئويـــة أخرى في 
الشـــهر المقبل، في حين قال 
بنك االحتيـــاط )المــركزي( 

األسترالي إنــه يتوقـــع ارتفــاع 
معـــدل الســـيولة النقدية في 
األسواق بنســـبة 5% مقارنة 

بالعام الماضي.

تراجع مفاجئ لمعدل البطالة
في أستراليا يشير إلى تعافي االقتصاد

الذهب يرتفع لـ 1054.75 دوالرًا لألوقية

بنك باركليز سينضم للجنة البنوك
التي تحدد سعر إيبور في اإلمارات

لندنـ  رويترز: حتدد سعر الذهب في جلسة القطع 
الصباحية في لندن امس على 1054.75 دوالرا لالوقية 
ارتفاعا من 1040.25 دوالرا في جلسة القطع السابقة 
في لندن. وبلغ سعر الذهب عند االقفال في نيويورك 

اول من امس 1043.70 دوالرا لالوقية.
من جهة اخرى، هبط سعر الدوالر األميركي امس 
بعد ان دفعت بيانات العمالة االسترالية القوية الدوالر 

االسترالي لالرتفاع بحدة واثار تقرير إيجابي عن نتائج 
الشركات األميركية طلب املستثمرين على األصول التي 

تنطوي على مخاطر أكبر على حساب الدوالر.
وجتاوزت البيانات االسترالية توقعات بانخفاض 
العمالة لتشير إلى زيادة عدد الوظائف اجلديدة مبقدار 
40600 وظيفة، ما دفع الدوالر االسترالي لالرتفاع إلى 

أعلى مستوياته في 14شهرا أمام نظيره األميركي.

أبوظبي ـ رويترز: قال مسؤول بإدارة اخلزانة 
مبصرف اإلمارات املركـــزي امس إن بنك باركليز 
سينضم اعتبارا من األسبوع املقبل للجنة البنوك 
التي تتولى حتديد سعر الفائدة للتعامل بني بنوك 

اإلمارات )إيبور(.
وبذلك يصبح باركليز رابع بنك أجنبي ينضم 
للجنة املشـــكلة من 12 بنكا والتـــي تضم ثمانية 

بنوك محلية.

وقال املسؤول لـ »رويترز«: »هناك عملية يجري 
اتباعها ونأمل أن ينضم باركليز للجنة اعتبارا من 

األسبوع املقبل«.
وفي وقت سابق من الشهر اجلاري، أطلق مصرف 
اإلمارات املركزي آلية جديدة لتحديد سعر إيبور 
في خطوة تهدف إلى خفض أسعار الفائدة وذلك 
بعد أن أعاد البنك تشكيل جلنة البنوك التي تتولى 

حتديد سعر الفائدة بني البنوك في اإلمارات.

صفقات بأكثر من 5.5 مليارات 
دوالر خالل زيارة بوتين للصين

موسكوـ  رويترز: قال الكسندر زوكوف نائب رئيس 
الوزراء الروسي فالدميير بوتني في مقابلة مع »رويترز« 
إن الشركات الروسية تعتزم توقيع صفقات تزيد قيمتها 
على 5.5 مليارات دوالر مع شركاء صينيني خالل زيارة 
بوتني لبكني األسبوع املقبل.  وأظهرت قائمة حصلت 
عليها »رويترز« أن الصفقات التي تصل إلى 34 صفقة 
تتراوح بني اتفاق على قرض بقيمة 500 مليون دوالر 
بني بنك التنمية الصيني ونظيره الروسي إلى مشروعات 
مشتركة في قطاعات النقل والبنية األساسية والتشييد 

والتعدين. 

املصدر: البيانات مستقاة من نشرة »املركز« الصباحية الصادرة في 1 أكتوبر 2009
*مكرر الربحية لإلمارات في اإلجمالي، تقديرات عام 2008 مقتبسة من تقديرات املركز لألرباح
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واردات السعودية من البنزين 
مستقرة في أكتوبر

دب��ي � رويت��رز:  قال جت��ار أمس إن اململك��ة العربية 
السعودية استوردت نحو 26 ألف برميل يوميا من البنزين 
في أكتوبر وه��و ما مياثل تقريبا كمية واردات اململكة في 

الشهر السابق.
 وذكرت مصادر جتارية ان السعودية أكبر مصدر للنفط 
ف��ي العالم والتي كان من املتوق��ع أن تخفض وارداتها من 
البنزين على نحو كبير في الربع الثالث اضطرت إلى مواصلة 
شراء البنزين بسبب مشكالت فنية حالية في الوحدة اجلديدة 
لتكسير املخلفات باحلفز السائل في مصفاة رابغ.  وقال تاجر 
مقره آس��يا »نتوقع أن نرى الواردات عند هذه املستويات 

ألنه التزال هناك مشكالت في الوحدة اجلديدة«.

تقرير يحّذر من انتهاء عصر النفط الرخيص بعد هبوط اإلنتاج
لندنـ  يو.بي.آي: حذر مركز أبحاث الطاقة 
في اململكة املتحدة في تقرير اصدره امس 
مــــن انتهاء عصر النفط الرخيص وأكد أن 
العالم يواجه خطرا حقيقيا جراء الهبوط 
احلاد الذي سيشهده انتاج النفط اعتبارا 
من العام 2020 سيجعله بحاجة إلى ظهور 
دولة منتجة ضخمة مثل الســــعودية كل 

ثالث سنوات.
وقال التقرير إن هناك اجماعا عاما على 
أن عصر النفط الرخيص انتهى لكن الكثير 

من الدول ومن بينها اململكة املتحدة التزال 
تبدي اهتماما محدودا حيال نضوب النفط 
ولم تتخذ االستعدادات املطلوبة للتعامل 
مع هذا احلدث على الرغم من حقيقة أن 
النفط ميد العالـــم بثلث احتياجاته من 

الطاقة.
واضاف أن العالم بدأ يدخل عصر النفط 
املكلف بسبب صعوبة ايجاد مصادر جديدة 
منه الستخراجها وانتاجها كما أن االكتشافات 
الضخمة اجلديدة كالتي أعلن عنها مؤخرا في 

خليج املكسيك لن تساهم في سد الثغرة.
وأكد التقرير أن احلفاظ على االنتاج 
العاملي للنفط باملقاييس الراهنة يحتاج 
إلى ظهور دولـــة منتجة ضخمة جديدة 
مثل السعودية كل ثالث سنوات بسبب 
اعتماد العالم بشـــكل مركز على النفط 
الذي يحتاجه لتطوير  الطويل  والوقت 

بدائل عنه.
واثار التقرير القلق من أن يؤدي ارتفاع 
اسعار النفط إلى تسريع عملية تطوير بدائل 

تستخدم غاز الكربون ستجعل من الصعب 
أو حتى املستحيل منع تفاقم ظاهرة التغير 
املناخي التي بــــدأت دول كثيرة من العالم 

تعاني من مضاعفاتها.
وقال إن االنخفاض املتسارع النتاج النفط 
من احلقول الراهنة سيجعل العالم يبحث 
عــــن بدائل بحلول العام 2030 لتأمني أكثر 
من ثلثي احتياجاته من النفط اخلام لكن 
اكتشاف احتياطيات نفطية جديدة سيكون 

صعبا ومكلفا أيضا. 

العراق يوقع اتفاقًا مع شركتين
بريطانية وصينية لتطوير حقل الرميلة

بغداد ـ رويترز: قال متحدث أمس إن وزارة النفط 
العراقيــــة وقعت اتفاقا مع شــــركة بي.بي البريطانية 
وسي.ان.بي.سي الصينية لتطوير حقل الرميلة النفطي 
العمالق في خطوة بالغة األهمية جلهود العراق لتجديد 
قطاعه النفطي املتداعي.  وأضاف املتحدث باسم وزارة 
النفط عاصم جهاد إن العقد املوقع سيحال الى احلكومة 
للموافقة عليه وبعدها ستقوم الوزارة بتنظيم احتفال 
لالعــــالن عن بدء عمل الشــــركتني في احلقل.  وقال إن 
مسؤولني من وزارة النفط ممثلة في شركة نفط اجلنوب 
وممثلني عن الشركتني وقعوا الصفقة في بغداد.  وكان 
عقد الرميلة الصفقة الوحيدة التي أسفر عنها أول مزاد 
جتريه الوزارة في يونيو ضمن استراتيجيتها إلحياء 
القطاع الغني باالحتياطات واملتعطش للتمويل األجنبي 
حتــــى يتمكن من إصالح املنشــــآت املتهالكة وحتديث 
املمارسات التي عفا عليها الزمن.  وبينما أحجمت معظم 
شركات النفط في املزاد عن بنود الدفع العراقية الصعبة 
خفضت بي.بي وسي.ان.بي.سي من الرسوم املقترحة 
التي ستحصل عليها الى دوالرين للبرميل لتفوزا بعقد 
الرميلة.  ومتلك بي.بي حصة 38% من املشــــروع فيما 
تسيطر سي.ان.بي.سي على 37%، وتسيطر هيئة تسويق 

النفط العراقية احلكومية على احلصة املتبقية.
 وحاليا يعد الرميلة عصب صناعة النفط العراقية إذ 
متثل طاقته االنتاجية احلالية 1.1 مليون برميل يوميا، 
نحو نصف اجمالي انتاج النفط العراقي الذي يبلغ 2.4 
مليون برميل يوميا.  وتهدف الشركتان الى زيادة االنتاج 
الى 2.85 مليون برميل يوميا خالل مدة العقد وهي 20 
عاما.  وستطرح الوزارة عشرة حقول أخرى في جولة 

ثانية من العطاءات تختتم في مستهل ديسمبر.


