
املتحدة  اململكة  يف  املدرجة  ال�صغرية  ال�رشكات 
الأ�صهم  يف  املالية  الو�صاطة  يف  تتعامل  التي 

تتعر�ض ل�صغط من العمولت املنخف�صة.
اأكرث هدوءا على �صعيد  وزادت معاناتها مع عام 
الدمج  وعمليات  الأويل  العام  الطرح  عمليات 
اليقني  عدم  ب�صبب  كبري  حد  اإىل   - وال�صتحواذ 

املتعلق بخروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
هذه  يف  و���ص��وح��ا  اأك���رث  ال�صتقطاب  واأ���ص��ب��ح 
ال�صناعة، يف الوقت الذي جنح فيه عدد قليل من 
ال�رشكات يف بناء قواعد العمالء وتعزيز الربحية. 
فائز واحد وا�صح يربز من بني �رشكات ال�صم�رشة 
 ،NUMIS "ذات الر�صملة ال�صغرية هو "نومي�ض
ال�رشكة التي يوجد مقرها يف بور�صة لندن، والتي 
ال�صنوي  تقريرها  يف  قيا�صية  اإيرادات  عن  ك�صفت 

الأخري لل�صنة املنتهية يف 30 اأيلول )�صبتمرب(.

الآن  يعانون  وهم  تعرثوا،  املناف�صني  بع�ض  لكن 
تتعلق  عقوبات  من  اأنف�صهم  تخلي�ض  �صبيل  يف 
مع  معاناتهم  اإىل  اإ�صافة  تنظيمية،  مبخالفات 
ب�صكل  ال�صناعة  على  تهب  التي  املعاك�صة  الرياح 
�رشكات  من  كثريا  املقبلة  ال�صنة  و�صت�صهد  عام. 
لتطبيق  ال�صتعداد  حتاول  وهي  املالية  الو�صاطة 
الأوروب��ي  الحت��اد  �صوابط  من  جديدة  جمموعة 
 ،MIFID II "2 املالية، املعروفة با�صم "ميفيد
امل�صممة لإ�صفاء �صفافية على التكاليف املفرطة 
مقابل  املعا�صات  �صناديق  جانب  من  املدفوعة 

اخلدمات املقدمة من مديري الأ�صول.
و�صيرتتب على "ميفيد 2" اإجراء "تفكيك" للدفعات 
التي تتلقاها �رشكات الو�صاطة يف �صكل عمولت 

ومقابل الأبحاث. 
مقابل  باأنف�صهم  ال�صناديق  مديرو  يدفع  مل  وما 
املالية،  الو�صاطة  �رشكة  جتريه  ال��ذي  البحث 
ل�صتخدام  اإذن  طلب  اإىل  �صي�صطرون  فاإنهم 

اإذا  ما  الوا�صح  غري  وم��ن  امل�صتثمرين.  اأم���وال 
على  املوافقة  يف  �صي�صتمرون  امل�صتثمرون  كان 
تتلقاها �رشكات  التي  الكبرية  البحوث  مدفوعات 

الو�صاطة حاليا.
�رشكات  يف  �صلبي  تاأثري  لهذا  يكون  اأن  وميكن 
التي غالبا ما ت�صكل مدفوعات  الو�صاطة املالية، 
ومن  ميزانيتها.  به من  ي�صتهان  ل  البحوث جزءا 
الذي ل يزال  التنظيمي،  القانون  اأن يدخل  املقرر 
قيد الت�صاور، حيز التنفيذ يف كانون الثاين )يناير( 

.2018
�رشكة �صنكو�ض CENKOS التي يتميز �صعارها 
برامي ال�صهام الذي يركب ح�صانا يقفز، كانت يف 
منها  اأك��رث  ل�صياد  فري�صة  تبدو  الأحيان  بع�ض 
الذي  �صهمها  �صعر  احل��ايل.  العام  خ��الل  �صيادا 
)يونيو(  ذروته عند 2.70 جنيه يف حزيران  بلغ 
عام  اأواخ���ر  منذ  ن��زويل  اجت��اه  يف  ظ��ل   ،2007

.2014

م�صادره  اغ��ل��ب  يف  الإ���ص��الم  يحث  م��ا  دائ��م��ًا 
نبوي،  حديث  اأو  قراآنية  اآية  كانت  اإن  الت�رشيعية 
على الو�صطية والعتدال يف اغلب مناحي احلياة 
باتًا  ُحكمًا  يحتاج  الذي  ذلك  من  ي�صتثنى  ما  اإل 
كاإقامة احلد على ال�صارق الذي ُينفذ بعد التحري 

عن �صبب ال�رشقة…الخ
اأ�صلوبا  ويتخذها  الو�صطية  يحبذ  الإ���ص��الم  اإن 
حيث  الأخ��الق��ي،  امل�صتوى  على  حتى  ومنهجًا 
حممد  ال�صيخ  ال�صعادات"  "جامع  �صاحب  يذكر 
معينًا،  ح��داً  ف�صيلة  لكل  "اإن  ال��راق��ي  مهدي 
اإىل  يوؤدي  التفريط  او  بالإفراط  عليه  والتجاوز 
والرذائل  الو�صاط،  مبنزلة  فالف�صائل  الرذائل، 
يقبل  ل  معني  واح��د  والو�صط  الط��راف،  مبثابة 

التعدد، والطراف غري متناهية عددا ."
ول  �رشر  "ل  )�ض(  الكرمي  الر�صول  يقول  حيث 
ال�صيخ  ويذكر  او�صطها"،  الم��ور  و"خري  �رشار" 
على  المثلة  من  الكثري  ال��راق��ي  مهدي  حممد 
كيفية احتالل الف�صائل الو�صط بني الرذائل، وعلى 
�صبيل املثال ال�صجاعة هي و�صط بني رذيلتني اي 
ما  على  الق��دام  اي  التهور  بني  و�صط  ال�صجاعة 
عما  احل��ذر  وهو  اجلنب  وبني  منه  احل��ذر  ينبغي 
ينبغي القدام عليه، والعفة و�صط بني ال�رشه من 
اللذات  يف  النهماك  ح�صول  عند  الفراط  جانب 
وبني  وعقاًل  �رشعًا  يح�صن  ل  ما  على  ال�صهوية 
اخلمود من جانب التفريط عند �صكون النف�ض عن 

بني  و�صط  والعدالة  للبدن،  �رشوري  هو  ما  طلب 
الظلم عند الت�رشف بحقوق النا�ض واموالهم من 
من  الظامل  متكني  عند  النظالم  وبني  حق،  دون 
اجلرب  من  يريده  فيما  له  وانقياده  عليه  الظلم 

والتعدي على �صبيل املذلة...اإلخ. 
ال�صالم  ُيطالب  التي  املناحي  تلك  بني  وم��ن 
القت�صاد،  منحى  هي  فيها  الو�صطية  بتحقيق 
وهما  رذيلتني  بني  ف�صيلة  القت�صاد  يعد  اإذ 
اأكرث  النفاق  يكون  عندما  والتبذير  ال���رشاف 
الذي  والتقتري  البخل  وبني  انفاقه  ينبغي  مما 
يح�صل عندما ل ينفق على ما هو مطلوب. وهذا 
ما �صيت�صح من خالل الآيات القراآنية والأحاديث 
النبوية التي ُتثبت العتدال والو�صطية يف احلياة 

القت�صادية.
وعلى الرغم من و�صف القت�صاد بع�صب احلياة 
وُيعد هدفًا رئي�صيًا يف بع�ض النظمة القت�صادية 
خاللها  من  ي�صعى  و�صيلة  �صوى  يعد  مل  انه  اإل 
ما  هذا  النهائي  مبتغاه  اىل  للو�صول  الن�صان 
ال�صالم،  بينها  ومن  ال�صماوية  الديانات  تتبناه 
املاديات  مغادرة  اىل  ال�صالم  يطفح  مل  حيث 
وامنا  مطلق  ب�صكل  املعنويات  نحو  واجل��ن��وح 
حالة  يف  اإذ  بينهما،  والتقريب  الن�صجام  حاول 
انهيار  اىل  المر  �صيوؤول  بينهما  الن�صجام  عدم 
يف  املعني  هو  بينها  من  والقت�صاد  املاديات 
ال�صطراب  وح�صول  ناحية،  من  امل��ق��ال،  ه��ذا 
اخ��رى،  ناحية  من  املعنويات  وانهيار  والقلق 
حيث ا�صار ال�صيد حممد ر�صا ال�صريازي يف كتابه 

"القت�صاد" حيث قال " ان احلالت الجتماعية 
وال�صيا�صية والقت�صادية وغريها كلها تبنى على 
ال�ص�ض النف�صية لالأمة، فاإذا مل يكن ان�صجام بني 
المور)الجتماعية  تلك  وبني  النف�صية،  ال�ص�ض 
بني  الم��ة  �صارت  والقت�صادية(  وال�صيا�صية 
الجتماع  انهدام  ي�صبب  ما  والتاأرجح  التذبذب 
وعدم  جانب،  من  وغريها  والقت�صاد  وال�صيا�صة 
من  النف�صية  وال�صطرابات  والقلق  الرت��ي��اح 
ال�صيد  اي�صًا  ي�صري  ال�صدد  هذا  ويف  اآخ��ر.   جانب 
حممد باقر ال�صدر يف مقدمة موؤلفه "اقت�صادنا" 
بناء  يف  والنف�صي  املعنوي  اجلانب  اهمية  اىل 
من  نخرج  حني   " يقول  حيث  اقت�صاديًا  الأم��ة 
القت�صادية  املناهج  هذه  بني  املقارنة  نطاق 
))ال��راأ���ص��م��ايل وال���ص��رتاك��ي والإ���ص��الم��ي(( يف 
بينها  املقارنة  اىل  واملذهبي  الفكري  حمتواها 
للتنمية  اط��ار  لإعطاء  التطبيقية  قابليتها  يف 
على  مقارنتنا  نقيم  ل  ان  يجب  القت�صادية 
تلك  من  واح��د  لكل  النظرية  املعطيات  ا�صا�ض 
بدقة  نالحظ  ان  من  بد  ل  بل  فح�صب  املناهج 
النف�صي  وتركيبها  لالأمة  املو�صوعية  الظروف 
لتلك  التطبيق  جمال  هي  الأم��ة  لن  والتاريخي 
املجال  ي��در���ض  ان  ال�����رشوري  فمن  امل��ن��اه��ج 
املفرو�ض وخ�صائ�صه و�رشوطه بعناية ليالحظ 

ما يقدر لكل منهج من فعالية لدى التطبيق.
او  الراأ�صمايل  احل��ر  القت�صاد  فعالية  ان  كما 
التخطيط ال�صرتاكي يف جتربة الن�صان الوربي 
للمنهج  نتيجة  الفعالية  هذه  ان  حتمًا  تعني  ل 

الق���ت�������ص���ادي 
ف���ح�������ص���ب ل��ك��ي 
اتبع  متى  ت��ت��واف��ر 
قد  بل  نف�صه  املنهج 
ناجتة  الفعالية  تكون 
بو�صفه جزءاً  املنهج  عن 
من  وحلقة  مرتابط  كل  من 
عن  املنهج  عزل  فاذا  تاريخ 
اطاره وتاريخه مل تكن له تلك 
الثمار. فحركة  تلك  الفعالية ول 
لإجناح  ا�صا�صي  �رشط  كلها  المة 
�صد  �صاملة  معركة  واي  تنمية  اي 
التخلف لن حركتها تعبري عن منوها 
ومنو ارادتها وانطالق مواهبها الداخلية 
ان متار�ض  المة ل ميكن  تنمو  ل  وحيث 
اخلارجية  للرثوة  فالتنمية  تنمية،  عملية 
والنمو الداخلي لالمة يجب ان ي�صريا يف خط 

واحد."
تبني  اىل  ال�صالمي  باملجتمع  يدفع  ال���ص��الم 
حممد  يراها  ما  تعني-ح�صب  التي  الو�صطية 
�صوقي الفنجري يف كتابه الو�صطية يف القت�صاد 

و�صطية  لي�صت  واملالءمة  ال�صالمي-العتدال، 
اإذ  ن�صبية،  اجتماعية  و�صطية  بل  مطلقة  ح�صابية 
العتدال هو �صمة ال�صالم وا�صلوبه يف كل نواحي 
اف��راط  ل  مبداأ"  ال���ص��الم  يعتمد  حيث  احل��ي��اة. 
احلياة  "يف  ���رشار  ول  �رشر  و"ل   " تفريط  ول 
القراآنية  الدلئل  من  الكثري  وهناك  القت�صادية، 
توؤكد  )ع(  البيت  اهل  واقوال  النبوية  والحاديث 
الو�صطية يف القت�صاد حتى ل يكون املال �صببًا 
خللق الفوارق الطبقية واثارة ال�صغائن فيما بني 
 ُ اللهَّ اأََف��اَء  َما  القراآن"  يقول  حيث  املجتمع  افراد 
َوِلِذي  �ُصوِل  َوِللرهَّ َفِللهَِّه  اْلُقَرى  اأَْهِل  ِمْن  َر�ُصوِلِه  َعَلى 
َل  َكْي  ِبيِل  ال�صهَّ َواْبِن  �َصاِكنِي  َوامْلَ َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى 
�ُصوُل  َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اْلأَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما اآََتاُكُم الرهَّ
 َ َ اإِنهَّ اللهَّ ُقوا اللهَّ َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتهَّ
الل  ان  اي  �صورة احل�رش، )7(}  اْلِعَقاِب"{  �َصِديُد 
جمموعة  بيد  يتكد�ض  ل  حتى  املال  توزيع  يريد 
واملتحكمة  والناهي  الآم��ر  هي  وت�صبح  معينة 
اراد  بل  مب�صاعرهم،  والتالعب  الفقراء  قوت  يف 
توزيعه بني ا�صحاب احلاجة الذين ذكرتهم الآية 
القراآنية حتى ل يتعر�صوا اىل �صوؤال النا�ض مما له 
وكرامتهم  الجتماعية  مكانتهم  على  �صلبية  اآثار 
ال�صالم  عليه  ال�صادق  يقول  حيث  ال�صخ�صية، 
ومذهبة  للعز  ا�صتالب  النا�ض  اىل  احلوائج  "طلب 
للحياء، والياأ�ض مما يف ايدي النا�ض عز للموؤمن 

يف دينه، والطمع هو الفقر احلا�رش".
ال��ف��وارق  م�صاألة  اىل  ال�����ص��ريازي  ال�صيد  وي�صري 
املجتمع  م�صتوى  ارتفع  يقول" اذا  الطبقية حيث 
من حيث القت�صاد لزم ذلك رفاه طبقة كبرية من 
املجتمع، بالن�صبة اىل امل�صكن واملاأكل وامل�رشب 
هذه  وكذا،...،وتاأخذ  وكذا  وال�صفر  النقل  وو�صائل 
وا�صتثمارها  الطبقات  �صائر  ا�صتعمار  يف  الطبقة 
ويذكر  الجتماعي"  التوازن  اختالل  يوجب  مما 
اإل  "ال�صتعمار العاملي يف هذا اليوم لي�ض  اي�صًا 
نتيجة لالقت�صاد الرفيع الذي ح�صل عليه الغرب 
الغنى  يذم  ال�صالم ل  ان  لكن ل يخفى  وال�رشق، 
مبا هو غنى وامنا يذم عوار�ض الغنى الذي يبتلى 
به الن�صان غالبًا، وفرق بني ذم ا�صل ال�صيء وذم 

ال�صيء الذي يوجب الف�صاد".
الإنفاق  يف  الو�صطية  على  الكرمي  القراآن  ويوؤكد 
ُعُنِقَك  اإِىَل  َمْغُلوَلًة  َيَدَك  َعْل  جَتْ َوَل   " يقول  حيث 
�ُصوًرا {"  َوَل َتْب�ُصْطَها ُكلهَّ اْلَب�ْصِط َفَتْقُعَد َمُلوًما حَمْ
�صورة ال�رشاء،)29( } املفهوم العام لهذه الآية 
هو ان ل تبخل ول تقرت حيث ينبغي الإنفاق ، ويف 
اي  النفاق،  ينبغي  حيث  ت�رشف  ل  نف�صه  الوقت 
النفاق  والرت�صيد يف  القت�صاد  يكون  ان  ينبغي 
القت�صاد يف  ال�صا�ض، حيث ا�صبحت قاعدة  هو 
النفاق من القواعد املهمة ل�صبط م�صرية النفاق، 
وهذا ما تناولته كتب املالية العامة، والتي تعني 
كمياتها  بلغت  مهما  ام��وال  من  يلزم  ما  انفاق 
النفاق  عن  والبتعاد  املو�صوع  جوهر  على 
يف  ا�صا�صيًا  عن�رشاً  ت�صكل  ل  التي  اجلوانب  على 
مهم  لالأدوية  م�صنع  على  فالإنفاق  املو�صوع، 
داخل  الكماليات  على  النفاق  لكن  و���رشوري 
ال�صيارات  ك�����رشاء  ل��ه  م��ربر  ل  تبذير  امل�صنع 
الفاخرة او زيادة عدد املوظفني عن القدر الكايف 
لأداء العمال ...اإلخ. ويف اية اخرى ي�رشح القران 
 " يقول  حيث  والتقتري  ال���رشاف  بني  بالو�صطية 
وا َوَكاَن َبنْيَ  ُفوا َومَلْ َيْقرُتُ ِذيَن اإَِذا اأَْنَفُقوا مَلْ ُي�رْشِ َوالهَّ

َذِلَك َقَواًما "{ �صورة الإ�رشاء،)67(} .
رذيلة  يعد  مو�صعه  غري  يف  والقتار  البخل  ان 

حت�صل  التي  ال�صلبية  الث��ار  عن  ف�صاًل  اخالقية 
وانتاج  العمل  فر�ض  انخفا�ض  من  املجتمع  يف 
وهذا  الفقر  وزي��ادة  الدخول  وانخفا�ض  البطالة 
ما يدفع اىل ظهور امل�صاكل الجتماعية كال�رشقة 
والحتيال والختال�ض والقتل...اإلخ، هذا ما يدفع 
بالدولة اىل املزيد من النفاق نحو اجلانب المني 
الخري  هذا  ان  اإذ  امل�صاكل،  هذه  ومنع  ملعاجلة 
حيث  املهمة  ال�صتثمار  مناخ  عنا�رش  اأحد  يعد 
يبحث  ما  ودائمًا  جبان  املال  راأ�ض  ان  معروف 
ثقافة  �صيوع  حال  يف  لكن  الآمنة.  الماكن  عن 
�صتوفر  تقتري  ول  ا���رشاف  ل  اي  الر�صيد  النفاق 
الدولة ما كان ينبغي انفاقه يف ظل غياب المن 
نحو  وتوجيهه  الجتماعية،  امل�صاكل  و�صيوع 
والرقي  احتياجاتهم  ل�صد  واملحتاجني  الفقراء 
والقت�صادي  الجتماعي  امل�صتوى  على  بهم 

والتعليمي وال�صحي...اإلخ. 
امل�رشفني  من  وت�صبح  الب�صط  كل  تب�صطها  ل 
ال�رشاف  الل  يرف�ض  حيث  الفقراء،  من  فت�صبح 
ُه َل ُيِحبُّ  ُفوا اإِنهَّ ُبوا َوَل ُت�رْشِ حتى قال" َوُكُلوا َوا�رْشَ
ِفنَي" {�صورة ال�رشاء،)31(} يرف�صه ا�صد  �رْشِ امْلُ
اخ��وان  بانهم  امل�رشفني  و�صف  حتى  الرف�ض 
اإنهَّ  ال�رشاء"  �صورة  يف  يقول  حيث  ال�صياطني 
اإخواَن ال�صياطنِي وكان ال�صيطاُن  املبّذريَن كانوا 
يوؤثر   { ال�����رشاء،)27(  {���ص��ورة  كفوراً"  لربِه 
يف  الدخل  حم��دودي  يف  كبري  ب�صكل  ال����رشاف 
املجتمع، اذ ان ال�رشاف يعني مزيداً من النفاق 
ارتفاع  يولد  وه��ذا  ال�صلع  على  الطلب  وزي���ادة 
املحدود  الدخل  �صاحب  ي�صتطيع  فال  ال�صعار 
اىل  في�صطر  ال�صعار،  يف  الرتفاع  مواجهة  من 
فيها،  يعي�ض  التي  الجتماعية  احلياة  م�صايرة 
القت�صادية  امل�صادر  يف  عنه  ُيعرب  ما  وه��ذا 
بعن�رش "املحاكاة"، اىل القرتا�ض وهذا ما يزيد 
المر �صوءاً ويكون ا�صوء يف حال كان القرتا�ض 
م�رشوطًا بالفائدة. فاإذا مل نقل ا�صعار الفائدة هي 
امل�صوؤولة عن الزمة املالية العاملية التي ح�صلت 
يف عام 2008 فال اقل هي اأحد العنا�رش املهمة 

التي �صاهمت يف انفجارها. 
عن  ف�صاًل  والتقتري  البخل  ُيحبذ  ل  ال���ص��الم 
َوَل  َة  َواْلِف�صهَّ َهَب  الذهَّ َيْكِنُزوَن  ِذيَن  َوالهَّ  " الكتناز 
اأَِليٍم"  ِبَعَذاٍب  ُهْم  ْ َفَب�رشرِّ  ِ اللهَّ �َصِبيِل  يِف  ُيْنِفُقوَنَها 
اث��اراً  الكتناز  ي��رتك  ال��ت��وب��ة،)34(}،  {�صورة 
املجتمع،  على  وخيمة  واجتماعية  اقت�صادية 
اقت�صادية  مكانة  يحتل  ال��ذه��ب  لي���زال  حيث 
خ�صو�صًا  احلا�رش،  الوقت  يف  مهمة  واجتماعية 
هو  ي�صبح  حيث  املالية  الزم���ات  ح��دوث  عند 
�صبيل  على  النفط  ا�صعار  ارتفاع  اذ  الآمن،  املالذ 
يف  لن  ال��دولر،  قيمة  انخفا�ض  مقابل  املثال 
اىل  يدفع  ما  هذا  بالدولر،  م  مقوهَّ النفط  الغالب 
الهروب من العملة )الدولر( والجتاه نحو الذهب 
لأنه غالبًا ما يت�صم بال�صتقرار، فما بالك اإذا كان 
قيمة  )انخفا�ض  الفر�ض  هذه  يتحني  من  هناك 
يرف�ض  فالإ�صالم  الذهب(؟  نحو  والجتاه  العملة 
النا�ض  مب�صري  والتحكم  الحتكار  ملنع  الكتناز 
اقت�صاديًا، واأمَر ا�صحاب الكتناز بالإنفاق كرهًا 
َوُهْم َكاِرُهوَن" {�صورة التوبة،  اإِلهَّ  ُيْنِفُقوَن  " َوَل 

{. )54(
وحتقيق  امل�صرتك  العي�ض  لنا  ت�صمن  فالو�صطية 
والجتماعي  القت�صادي  وال��ت��وازن  ال�صتقرار 
" ل  ال�صيا�صي وهذا م�صتوحى من املقولة  وحتى 

تكن �صلبًا فُتك�رش ول رطبًا فُتع�رش".

تتفاخر �رشكات تدقيق احل�صابات الأربع الكبار ب�صكل 
بلدا،   150 من  اأك��رث  يف  لها  العاملي  بالأثر  روتيني 
يف  م�صرتكة  خدمات  بتقدمي  للعمالء  وع��ودا  وتعطي 

جميع اأنحاء العامل.
و"براي�ض  و"ديلويت"  جي"،  اإم  ب��ي  "كيه  ل��ك��ن 
ووترهاو�ض كوبرز" و"اإي واي" اأقل جاهزية وانفتاحا 
اأحيانا  اأن تختلف  حول كيف ميكن جلودة املراجعات 
يقول  ما  بح�صب  اأخرى،  اإىل  منطقة  من  كبريا  اختالفا 

النقاد.
يف  هفوات  على  املا�صي  الأ�صبوع  ال�صوء  ت�صليط  مت 
ال�رشكات  تلك  من  واح��دة  قبل  من  ارتكبت  الرقابة 
الأربع، حني فر�صت هياأة مراقبة املحا�صبة الأمريكية 
غرامة مقدارها ثمانية ماليني دولر على ق�صم �رشكة 

الرقابة  اإدارة  جمل�ض  وج��د  ال��ربازي��ل.  يف  ديلويت 
يف  املحا�صبني  اأن  العامة  ال�رشكات  يف  املحا�صبية 
الربازيل زّوروا مراجعة ح�صابات �رشكة طريان حملية، 
يراجعون  كانوا  مفت�صني  و�صللوا  بالوثائق،  وتالعبوا 

احل�صابات.
اإدارة  فيها جمل�ض  يتخذ  التي  الأوىل  تعد  الق�صية  هذه 
�صد  اإجراءات  العامة  ال�رشكات  يف  املحا�صبية  الرقابة 
حول  الكربى  الأرب���ع  ال�رشكات  لإح��دى  تابعة  جهة 
نف�صه،  ال��ي��وم  يف  للنتائج.  وتلفيق  م��زع��وم  احتيال 
األف   750 مببلغ  ت�صوية  اأي�صا  املراقبة  هياأة  اأعلنت 
العثور على  دولر مع �رشكة ديلويت يف املك�صيك بعد 
وثائق معدلة يف مراجعاتها ل�رشكة التعدين الأمريكية 
جمل�ض  رئي�ض  دوت��ي،  جيم�ض  قال  كوبر".  "�صاذرن 
العامة،  ال�رشكات  يف  املحا�صبية  الرقابة  هياأة  اإدارة 
معايري  اأن  �صك يف  "ل  تاميز":  "فاينان�صيال  ل�صحيفة 

كبريا.  اختالفا  تختلف  املحا�صبية  املراجعات  �صالمة 
الوليات  من  كثري  يف  موجودة  حقيقية  م�صلكة  اإنها 
الق�صائية". وبينما يعمل املجل�ض على تفتي�ض مزيد من 
يكون  ل  "اأن هناك حالت  اكت�صف  املراجعة،  �رشكات 
اجلهد  فيها  بذلوا  قد  املعتمدون  احل�صابات  مراجعو 
معظم  اأن  حقيقة  من  ينبع  امل�صكلة  من  جزء  الكايف". 
عن  عبارة  الكربى  الأرب��ع  لل�رشكات  الوطنية  الفروع 
�رشكات جتارية م�صتقلة قانونيا، وهي �رشكات تابعة 
جزئيا بدل عن اأن تكون �رشكات فرعية تابعة لل�صبكات 

العاملية.
لكن جمل�ض اإدارة هياأة الرقابة املحا�صبية يف ال�رشكات 
العامة ل ياأخذ يف احل�صبان م�صكلة املعايري الأجنبية 
مودي�صتي،  كالودي�ض  وبح�صب  ظهرت.  التي  املختلفة 
م�صوؤول الإنفاذ: "ميكنك توقع ا�صتمرار النمو يف م�صتوى 
مراجعي  على  ينطوي  ال��ذي  القوانني  اإن��ف��اذ  ن�صاط 

احل�صابات املوجودين خارج الوليات املتحدة".
يف  الأمريكية  املراقبة  هياأة  جمموعة  تركيز  وياأتي 
للمحا�صبة  �رشكات  اأربع  اأكرب  فيه  ت�صتمر  الذي  الوقت 
والتدقيق يف ال�صيطرة على امل�صهد العام، مبراجعة 99 
بال�رشكات  اخلا�صة  ال�صوقية  الر�صملة  من  املائة  يف 

الأمريكية املدرجة يف البور�صة.
عدد  اأي�صا يف  الكربى  الأربع  ال�رشكات  بع�ض  تورطت 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  ظهرت  التي  الف�صائح  من 
الربازيلية  الِر�صا يف �رشكة برتوبرا�ض  بدءا من ق�صايا 
وق�صية الحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا" يف �صوي�رشا، 
 ،1MDB و�صول اإىل خمطط مزعوم لغ�صل الأموال يف
ال��دول��ة.  ت��دي��ره  ال��ذي  املاليزي  ال�صتثمار  �صندوق 
قبل  من  احل�صابات  مراجعي  من  اأي  اتهام  يتم  ومل 
جمل�ض  اإن�صاء  ومنذ  خمالفة.  اأي  بارتكاب  ال�صلطات 
عام  العامة  لل�رشكات  املحا�صبية  الرقابة  هياأة  اإدارة 

2002، عقب ف�صيحتي "اإنرون" و"وورلد كوم"، اأبرمت 
بتفتي�ض  لها  لل�صماح  اأخ��رى  دول  مع  �صفقات  الهياأة 
حل�صابات  مراجعات  جُت��ري  التي  املحلية  ال�رشكات 
خا�صة ب�رشكات مدرجة يف الوليات املتحدة. وجميع 
البلدان امل�صجلة يف الهياأة، با�صتثناء اأربعة بلدان لديها 
�رشكات مراجعة - اإيرلندا وبلجيكا والربتغال وال�صني، 
ت�صمح ملفت�صيها بالتدخل يف �صوؤون ال�رشكات امل�صجلة.
َمواطن  نو�صح  اأن  من  ميكننا  ه��ذا  "اإن  دوت��ي:  ق��ال 
اختالفا  هناك  اأن  اأعتقد  العاملية.  لل�رشكات  ال�صعف 
مواطن  لديها  اأن  العاملية  ال�رشكة  تعلم  اأن  بني  كبريا 
مواطن  نعرف  اأننا  العاملية  ال�رشكة  تعلم  واأن  �صعف 
املحا�صبية  ال��رق��اب��ة  ه��ي��اأة  وجُت���ري  تلك".  ال�صعف 
لل�رشكات  منتظمة  تفتي�ض  عمليات  العامة  لل�رشكات 
ال�رشكات  حل�صابات  مراجعات  جتري  التي  امل�صجلة 
ا�صتنادا  املتحدة،  الوليات  يف  البور�صة  يف  املتداولة 

�رشكة  لأي  ال�صنوية  التفتي�ض  وعمليات  املخاطر  اإىل 
م�صجلة جتري تدقيقا لأكرث من 100 �رشكة مدرجة يف 
التو�صل  مت  التي  النتائج  وتختلف  املتحدة.  الوليات 
اإليها وبع�صها مثري للقلق. ووفقا لدوتي، هناك حالت 
تعني فيها عدم اإ�صدار ما ي�صل اإىل 40 يف املائة من 

عمليات تدقيق احل�صابات لدى �رشكة يف �صنة معينة.
وقال: "ل ينبغي اأن جند اأن 30 اإىل 40 يف املائة من 
الآراء التي نبحث فيها هي اآراء غري مدعومة اأو مدعومة 
ب�صكل غري كاف. هذا يعني اأن ن�صبة مئوية مرتفعة من 

املراجعات التي فت�صناها كانت تعاين عيوبا خطرة".
لوي�ض  اأ�صدر  املا�صي،  )نوفمرب(  الثاين  ت�رشين  يف 
فريج�صون، ع�صو جمل�ض اإدارة الهياأة الرقابية، بيانات 
تختلف  اأن  ميكن  احل�صابية  املراجعة  جودة  اأن  اأظهر 
ال�صبكة العاملية وال�رشكات الأمريكية  ما بني �رشكات 

التابعة لل�رشكات الأربع الكربى.
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قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة
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0.46%

8,666,009,674
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42
11
12
19

0.52
12,894,388,880

0.41
2,907,144,715.00
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)BMFI( موصل
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)BBOB( بغداد
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)IBSD( بيبسي

)BBOB( بغداد
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