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في تقرير لصندوق النقد الدولي... الفساد يضعف القدرة المالية

 دعت رئي�سة �سندوق النقد الدويل، كري�ستني 
من  الف�ساد  ملكافحة  جهود  بذل  اإىل  الغارد، 
ودفع  املوؤ�س�سات  يف  الثقة  ا�ستعادة  اأج��ل 
العوملة قدما. وقالت الغارد يف موؤمتر نقابة 
املحامني الدولية: اإن »ردة الفعل االرجتاعية 
اأعقاب االأزمة  االآتية يف  )امل�سادة للعوملة(، 
املالية، قد تطورت اإىل م�سكلة اأعمق،  تتمثل 
يف هوة متنامية جتاه الثقة يف املوؤ�س�سات«.

اأجرته  حديث  ا�ستطالع  نتيجة  اإىل  واأ�سارت   
عام  يف  اال�ست�سارية  »اإي���دمل���ان«  ���رك��ة 
اجلمهور  بني  الثقة  اإن  يقول:  حيث   ،2016
احلكومية  املوؤ�س�سات  جتاه  نطاقا  االأو�سع 

اأدن��ى  يف  حاليا  املالية  اخل��دم��ات  وقطاع 
اأن  حني  يف   ،2008 ع��ام  منذ  لها  م�ستوى 
هي  املوؤ�س�سات  جميع  يف  النخب  بني  الثقة 

يف اأعلى م�ستوى على االإطالق.
 واو�سحت الغارد: ان »العامل الرئي�س الذي 
هو  الثقة  بعدم  ال�سعور  تنامي  يف  ت�سبب 
كان  اإن  االأخ��الق��ي،  غري  والت�رف  الف�ساد 
العام  القطاعني  وذلك يف  اأو مت�سورا،  فعليا 

واخلا�س على حد �سواء«.
 ووفقا لدرا�سة اأجراها �سندوق النقد الدويل، 
فاإن التكلفة ال�سنوية للر�سوة وحدها تقدر ما 
وهو  اأمريكي،  دوالر  تريليون   2 و   1.5 بني 
االإجمايل  الناجت  من  باملئة   2 نحو  ميثل  ما 
الف�ساد  ان  الغارد:  وتابعت  العاملي.  املحلي 

املالية،  ال��ق��درة  ي�سعف  العام  القطاع  يف 
الكفاءة،  انعدام  وي��دمي  اال�ستثمار،  ويعيق 

وير�سخ الفقر وعدم امل�ساواة.
�سيادة  تعزيز  اإىل  ال���دول  الغ���ارد  ودع���ت   
املالية، ومكافحة  ال�سفافية  وزيادة  القانون 
غ�سيل االأموال من اأجل جلم الف�ساد يف القطاع 

العام.
اأجل  من  جهود  ب��ذل  اإىل  اأي�سا  دع��ت  كما   
تعليم  وتعزيز  واالإ����راف  التنظيم  حت�سني 
االأخالق من اأجل مكافحة الف�ساد يف القطاع 

اخلا�س.
حوكمة  يف  النزاهة  تعزيز  ان  وا���س��اف��ت:   
بالغ  اأم���را  يعد  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 
يف  نراها  التي  الثقة  فجوة  راأب  يف  االأهمية 

املجتمعات اليوم، وعندها فقط ميكننا التمتع 
ذاتها  املوؤ�س�سات  جتاه  الثقة  من  يكفي  مبا 

التي تعد �رورية لنمو م�ستدام و�سامل.
 من جانب اآخر توقع تقرير حديث �سادر عن 
اأورينت بالنيت لالأبحاث، اأن يفتح االن�سحاب 
الربيطاين من االحتاد االأوروبي اآفاقًا وا�سعًة 

لرت�سيخ العالقات الثنائية مع دول اخلليج.
عرب  تتجلى  ال��ف��وائ��د  اأن  التقرير  واأظ��ه��ر   
تلك  اتخذتها  التي  اال�سرتاتيجية  االإج��راءات 
اتفاقية  عقدت  التي  االإم��ارات  ومنها  ال��دول 
م�ساعفة  �ساأنها  من  بريطانيا  مع  ثنائية 
مليار   135.24 اإىل  التجاري  التبادل  حجم 

درهم اإماراتي بحلول العام 2020. 
عن  التقرير  ك�سف  ال�سعودية،  �سعيد  وعلى   

تداعيات  حيال  بتفاوؤل  تتطلع  اململكة  اأن 
قيمة  بلغت  حيث  ال��ربي��ط��اين،  االن�سحاب 
املتحدة  اململكة  يف  ال�سعودية  اال�ستثمارات 

هذا العام حواىل 62 مليار جنيه اإ�سرتليني.
�سل�سلة  اتخذت  ال�سعودية  اأن  التقرير  وذكر   
اإعادة  يف  متثلت  التي  الوقائية،  التدابري  من 
�سدور  بعد  اال�ستثمارية،  ب�سيا�ساتها  النظر 
نتائج اال�ستفتاء، و�سط حتذيرات من خماطر 
مبرحلة  بريطانيا  دخ��ول  حال  تتكبدها  قد 
اأن  التقرير  توقع  ذلك،  على  الركود.  وعالوة 
خف�س  يف  االإ�سرتليني  اجلنيه  تراجع  ي�سهم 
قطاع  يف  اخلليجي  اال�ستثماري  الن�ساط 
الطريان الربيطاين التي ت�ستحوذ كل من قطر 

واأبوظبي على ح�سة فيه. 

مثل  االأخ���رى  اخلليجية  للدول  وبالن�سبة   
االتفاقيات  تبقى  اأن  التقرير  توقع  الكويت، 
التداعيات  من  ماأمن  يف  القائمة  الثنائية 
الربيطاين،  لالن�سحاب  املحتملة  االقت�سادية 
اإىل امتثال كال الطرفني لقوانني  وذلك مرده 

التجارية الدولية.
 ووفقًا الإح�سائيات حديثة ملعهد ال�سناديق 
ال�����س��ي��ادي��ة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا، ف���اإن اإج��م��ايل 
يبلغ  بريطانيا  يف  اخلليجية  اال�ستثمارات 
115 مليار جنيه اإ�سرتليني؛ ما يعادل )157 
مليار دوالر( تتوزع يف جماالت �ستى ومنها 
 60 على  ي�ستحوذ  ال��ذي  ال��ع��ق��ارات  قطاع 
مليار جنيه اإ�سرتليني مبفرده، باالإ�سافة اإىل 

اال�ستثمارات باأ�سواق املال وامل�سارف.

بغداد -خاص

تراجع تنفيذ المشاريع.. سببه الطارئون على سوق األعمال

 اأهم ما مييز النظم االقت�سادية يف البلدان، 
التي تبنت اقت�ساد ال�سوق ب�سقيه االجتماعي 
التي  القانونية  الت�سكيلة  هي  والراأ�سمايل، 
عنا�رها  كل  وتلزم  ال�سوق  عالقات  تنظم 

بواجبات ازاء كيان الدولة واأفراد املجتمع. 
بهذا  �سارت  التي  الدول  فان  ذلك  وبخالف   
والتنمية  النمو  وهم  وراء  الهثة   - االجتاه 
والرفاه بدفع من و�سائل االعالم التي يتحكم 
بها راأ�س املال وبتاأييد من ان�ساف املثقفني 
وا�سباه االعالميني دون وعي باأهمية اقامة 
هذه االأر�سية من العالقات القانونية - القت 
االقت�سادية  واالزم��ات  امل�ساكل  من  املزيد 
الناجمة عن اخللل يف الت�سكيلة االقت�سادية 
يدفع  الذي  اخللل  هذا  عن  املتوالد  والف�ساد 
الو�سطى  والطبقات  الفقراء  العادة،  ثمنه يف 
يف املجتمع وتنتفع منه الطفيليات املف�سدة 

وا�سحاب النفوذ املايل وال�سيا�سي.
االقت�سادي  الواقع  �سهد  االط��ار  هذا  ويف   
ظهور  التغيري  بعد  ما  �سنوات  منذ  العراقي 
رجال  ب�سفة  الطارئني  من  هائلة  اأع���داد 
اعمال ومقاولني و�ركات حتمل م�سمياتها 
على الورق دون وجود فعلي لها، اذ يح�سل 
ال�ركات  واأ���س��ح��اب  امل��ق��اول��ون  ه���وؤالء 
العمل  با�سلوب  امل��ق��اوالت  على  الورقية 
على  م�ساريع  من  حلقات  لتنفيذ  بالباطن 
اأوت�سجري  100 م  �ساكلة ر�سيف هنا بطول 
للجزرات الو�سطية اأو اإدامة مدر�سة من خالل 
من  ذلك  �سابه  وما  جدرانها  و�سبغ  ترميم 
عرف  يف  م�ساريع  عليها  يطلق  ن�ساطات 

االدارات احلالية.
نفذت  امل�ساريع  من  مئات  فان  هذا  وعلى   
يف ب��غ��داد وع��م��وم م���دن ال��ب��الد م��ن قبل 
الهبات  م��ن  في�س  اأداءه���ا  وتخلل  ه���وؤالء 
واالكراميات والهدايا على هذا وذاك يف هذه 
اآثارها  اختفت  تلك، �رعان ما  اأو  املوؤ�س�سة 
من على اأر�س الواقع، وهذا االختفاء مل يكن 
الأن تنفيذ هذه امل�ساريع �سيئ وح�سب، واإمنا 
اأغلب هذه امل�ساريع حتتاج اىل �سيانة  الأن 
وادامة م�ستمرة ملنحها دميومة احلياة، ولو 
التي  والت�سجري  احلدائق  م�ساريع  اأح�سينا 
التي مت غر�سها عند  النخيل  ما زالت جذوع 
مداخل املدن ويف تلك احلدائق واملتنزهات، 
ت�سبث  برغم  مائلة  اأو  موتها،  برغم  �ساخمة 
باأرقام  خلرجنا  برقابها،  االأ�سفر  ال�سعف 
اأقام باأمثالها ال�رفاء يف حمافظات اأخرى 
يف  االأم��ل  وتبعث  الناظرين  ت�ر  م�ساريع 
الذي  الف�ساد  وب��اء  ج��راء  املحبطني  نفو�س 
ونحن  البالد،  موؤ�س�سات  يف  اأ�سكاله  تتنوع 
اأكرث نزاهة من  هنا ال ندعي ان هذا الطرف 
ذاك، ولكن الواقع ي�سري اىل معطيات ال ميكن 
ل�سوء  نتائج  بو�سفها  عنها  الطرف  غ�س 
اجلهات  بني  وال�رعية  القانونية  العالقة 

ذات العالقة، وهذا اخللل هو ذاته الذي وقف 
ويقف وراء تاأخر دفع م�ستحقات املقاولني 
املايل  العجز  ولي�س  ال�ركات  واأ�سحاب 
به  العمل  اأعيد  م�روع  من  فكم  وح�سب، 
بتخ�سي�سات جديدة؟ وكم من م�روع اأ�ر 
تخ�سي�س  باعادة  وت�سبب  اأخرى  مب�ساريع 
اعادة  اأو  امل�ساريع  تاأهيل  الع��ادة  االأم��وال 

تنفيذها؟
التي  امل�ساريع  ع�رات  عن  يك�سف  الواقع   
االأر�سفة  واك�ساء  ال�سوارع  بتعبيد  متثلت 
الو�سطية  واجل����زرات  ال�ساحات  وت�سجري 
�سبكات  اأو  املجاري  �سبكات  من  اأجزاء  ومد 
اأو  التنفيذ  ل�سوء  بها  العمل  اعيد  التي  املياه 
ل�رر حلق بها جراء تنفيذ م�ساريع بالقرب 
منها وبتخ�سي�سات جديدة ما احلق ال�رر 
بامل�سلحة العامة وت�سبب بهدر املال العام، 
طي  على  املف�سدين  ه��وؤالء  قدرة  عن  ف�سال 

م�ساريع  بو�سفها  امللفات  هذه  من  العديد 
التي  امل�سوهة  العالقة  ه��ذه  بفعل  ف�ساد 
الرقابية  اجلهات  بني  بتكري�سها  �ساهموا 
اآخر،  والق�ساء من جانب وبينهم من جانب 
اأداء ال�رفاء  يف الوقت ذاته ال ميكن نكران 
وو�سع  ال�ركات  واأ�سحاب  املقاولني  من 
ازاء  ونحن  واح��دة  �سلة  يف  باأكمله  البي�س 
مطالبات هوؤالء مب�ستحقاتهم يف هذه االأيام 

لاليفاء بالتزاماتهم.     
اجلهات  بني  املرتبكة  العالقة  هذه  وازاء   
احلكومية واملقاولني التي نتج عنها �سياع 
بالواقع  والنهو�س  النمو  فر�س  من  الكثري 
االيفاء  ع��دم  ك��ان  واخل��دم��ي،  االقت�سادي 
بدفع امل�ستحقات جزءاً ال يتجزاأ من مالمح 
ه��ذه ال��ع��الق��ة، ول��و ك��ان ثمة و���س��وح يف 
املقاولني  حق  من  لكان  القانونية  اجلنبة 
بالتزاماتهم  اأوفوا  ممن  ال�ركات  وا�سحاب 

احلكومات  �سد  ق�سائية  دعاوى  يقيموا  اأن 
تلك  الق�سائية  اجلهات  تلزم  وان  املحلية 
التعاقدات، لكن  احلكومات بااليفاء ل�روط 
هذا االأمر مل يتحقق جراء االرباك الذي خيم 
واملقاولني  النا�س  الزم  الذي  امل�سهد  على 
اأن  البلد  لهذا  املحبني  ال�ركات  وا�سحاب 
ويرتك  وحبهم  التزاماتهم  �ريبة  يدفعوا 
املنافع  واالنتهازيني  والطفيليني  للطارئني 
البريوقراطية  و�ساية  حتت  تغت�سب  التي 

وفعاليات الف�ساد .
 االن اآن االآوان اأن يعي الطارئون على قطاع 
االأعمال ان هذه االنتكا�سة الناجمة عن عدم 
وفرة التخ�سي�سات هي  يف احلقيقة ناجمة 
اأي�سا عن فعاليات الف�ساد التي �ساهموا يف 
قبل  من  تقبلوا  ومثلما  وتكري�سها،  ا�ساعتها 
توخز  باأ�ساليب  امل�ساريع  تنفيذ  �سوء  اأموال 
العجز  وزر  حتمل  عليهم  الوطني  ال�سمري 

النفط  اأ�سعار  انخفا�س  عن  الناجم  امل��ايل 
التي  املرتبكة  العالقات  م�سوؤولية  وحتمل 
�ساحة  اأط���راف  بني  ت�سكيلها  يف  �ساهموا 
ان  اىل  النظر  نلفت  وهنا  وامل��ال،  االعمال 
باملئة   40 نحو  لت�سديد  ال�سندات  اط��الق 
حالة  ملعاجلة  �سبيل  هو  امل�ستحقات  من 
االأم���وال  ل�سحب  وحم��اول��ة  امل���ايل  العجز 
املكتنزة اىل �ساحة التبادل وحل ال بديل له 
االأعمال  �ساحة  املرتبكة يف  العالقة  لطريف 
هذه  ا�ستخدام  امكانية  عن  ف�سال  والبناء 
احل�سول  ح��االت  يف  ك�سمانات  ال�سندات 
على القرو�س امل�رفية، اال ان اخل�سية من 
املالية  االأوراق  ل�سوق  موازية  �سوق  تبلور 
ما  قائمة،  �ستبقى  الطارئني  هوؤالء  يد  على 
دورها  من  ويقو�س  املعاجلة  بهذه  �سي�ر 
يف ظل عالقات ال�سوق املرتبكة بفعل غياب 

القانون.   

محمد شريف ابو ميسم 

المسؤولية االجتماعية للشركات ثانية

 هن��اك يف كل دول الع��امل املتق��دم ثقاف��ة اعتمدته��ا 
الي  ت�سعه��ا  الت��ي  الب�سم��ة  يف  ال���ركات  كربي��ات 
م�روع ا�سرتاتيجي وحيوي م��ن خالل تقدمي خدماتها 
ج��رت  امل���روع  حمي��ط  يف  املتوطن��ة  للمجتمع��ات 

ت�سميتها بامل�سوؤولية االجتماعية لل�ركات.
 وبات��ت ه��ذه الثقافة عرف��ًا يف جمتم��ع االعمال بحيث 
قامت ال�ركات بادخال ب��اب يف ميزانياتها بوب على 
ا�سا�س "م�سوؤولية ال�ركات ازاء املجتمع" تر�سد االموال 
له��ذا الباب من االرباح بن�سب ترقى اىل م�ستوى اخلدمة 

التي تقدمها للمجتمع ال�ساكن يف حميط م�ساريعها.
 ال��دول املتقدم��ة م��ن جانبه��ا ارادت دعم ه��ذا التوجه 
وتر�سيخ��ه فا�س��درت ت�ريعات م�سجعة له��ذه االعمال 
الت��ي توف��ر عليه��ا اي ال��دول تق��دمي خدم��ات خمتلف��ة 
فا�س��درت  اخلدماتي��ة  التحتي��ة  البن��ى  يف  خ�سو�س��ا 
ت�ريع��ات يف جم��ال االعف��اءات ال�ريبية مب��ا يقابل 
املبال��غ الت��ي �رف��ت له��ذا الغر���س م��ن التحا�س��ب 

ال�ريبي الذي تخ�سع له ال�ركات اجماال.
 ه��ذا اال�سلوب او التوجه قد خفف كثريا عن كاهل الدول 
بع���س اخلدمات الت��ي كانت تغفل حاجاته��ا او مناطق 
تواجده��ا وبذل��ك ا�سبح��ت ه��ذه الثقاف��ة منت���رة يف 

جمتمع االعمال.

 ما الذي دفعني اىل تناول هذا املو�سوع؟ طبعا احلاجة 
الفعلي��ة ملثل ه��ذه الثقاف��ة وتر�سيخها هن��ا يف العراق 
الهميته��ا يف التخفي��ف م��ن حم��ل الدول��ة بتلبي��ة كل 
اخلدمات اوال ومن ثم القحام القطاع اخلا�س يف حتمل 
م�سوؤوليات��ه ازاء اعادة اعمار البلد وتنميته االقت�سادية 

واالجتماعية.
 الف��ت اىل مب��ادرة ي�سطل��ع به��ا البن��ك املرك��زي يف 
امل�ساهم��ة باع��ادة ال��روح جلان��ب حي��وي ومه��م م��ن 
�س��ارع الر�سي��د ه��ي املنطقة املحيط��ة ب�س��ارع البنوك 
طبعا بالتعاون م��ع امانة بغداد �ساحبة الفكرة والقرار 
بتطوي��ر �سارع الر�سيد باكمله الهميته التاريخية وارثه 
التخ�سي�س��ات  انه��ا واجه��ت حتدي��ات  اال  احل�س��اري 

املالية.
 اطلع��ت عل��ى ت�سميم لن�س��ب يتو�سط م���روع التطوير 
املقرتح ت�سمن الت�سميم �ساريات حتمل ا�سماء اجلهات 

املتربعة يف م�روع التطوير.
 وطرق �سمعي ان امل�سارف اخلا�سة �ست�ساهم يف تطوير 
مق��رتح املركزي وذلك انطالقا م��ن �سعورها مب�سوؤولية 

امل�ساهمة باعادة اعمار البلد.
 هن��ا الدول��ة مطالبة بدع��م وت�سجيع مب��ادرات القطاع 
اخلا���س للم�ساهمة يف براجمها التنموية واعادة اعمار 
الع��راق، ترى هل �ستقوم الدولة بت�ريع قوانني م�سجعة 

وداعمة؟ 

بغداد - ياسر المتولي 

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

570.22
5.10
0.90%

508,692,762
817,901,498
298
22
11
0
11

0.90
183,304,361
0.34

151,200,000
0.79

140,122,001
0.22

113,150,000
0.53

48,111,219

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)BIBI( اثمار

0.90
164,973,920
0.79

108,379,384
0.34

51,408,000
0.80

31,101,520
0.53

25,498,946

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BROI( كريدت

)BIBI( اثمار

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

49291
45190
43139
36977
28752
24651


