
يثري الرقم الذي بلغته الديون اخلارجية بذمة العراق جدال 
عديدة  �ر�ؤى  �تف�سريات  االقت�سادية  اال��ساط  بني  �ا�سعا 

�خما�ف م�رش�عة
�حتذر من خماطرها على م�ستقبل االجيال.

اخلارجية  القر��ض  ازاء  اخلرباء  ر�ؤى  يف  انق�سام  �هناك 
به  مير  ملا  نظرا  بجد�لها  �يقر  معها  فريق  يذهب  ففيما 
العراق من ظر�ف ع�سيبة �مالية يف ظل ظر�ف مواجهة 
البلد  موارد  تناق�ض  مع  البغي�ض  داع�ض(   ( لعد�ان  �رش�سة 

املالية من جراء تراجع ا�سعار النفط.
 فاأ�سحاب هذه النظرة يعتقد�ن ان ال �سبيل للحل من د�ن 
االقرا�ض اخلارجي حلل امل�ساكل اآنيا من د�ن النظر اىل ما 

�ستخلفه هذه الديون.
يف املقابل هناك ر�ؤى مغايرة تقف بال�سد من فكرة الفريق 
اال�ل اىل القر��ض اخلارجية فهي تبحث عن االآثار ال�سلبة 
على م�ستقبل اقت�ساد البلد �اجيالها االمر الذي يحتاج اىل 

تفعيل االداء يف البحث عن البدائل ملواجهة التحديات.
على  القر��ض  تداعيات  من  الفريق  هذا  ا�سحاب  �يحذر 
التزاماته  تاأدية  على  املقدرة  بعدم  توقعات  ب�سبب  العراق 

يف �سداد ما بذمته من ديون مرتاكمة �فوائدها.

�مع ان الفريقني يعتمدان على حتليل الواقع �االقرار على 
�فق مزايا �عيوب االقرا�ض اخلارجي مبا يتيح للمحللني 

البناء �التاأ�سي�ض على اي ر�ؤى ادق للفريقني �ا�سدق.
االنتباه  االقت�ساد  �خببرباء  ال�سيا�سيني  من  املطلوب  هنا 
خلطورة املوقف �ان تتحد الر�ؤى �املواقف لالخذ مبحمل 

اجلد ابعاد �خماطر هذا التوقع.
اىل  تنظر  ان  املعنية  االجهزة  على  ان  نقول:  �للحقيقة 
املوؤ�س�سة  دائما �راء �رش�ط  خطورة املوقف �ان التن�ساق 
�رش�ط  ال  اذعان  �رش�ط  انها  مل�سوا  اذا  خ�سو�سا  الد�لية 
العراق  الن  الثمن  كان  مهما  القر��ض  مقابل  ا�سالحية 

�ا�ستقالله اغلى من اي ثمن.
العامل  �نحن نعي�ض يف بلد يعد من اغنى ع�رشة بلدان يف 
يجب ان ندرك ان احلاجة باتت ملحة اىل خطط ا�سرتاتيجية 
الكم  ا�ستثمار  عرب  الوطني  االقت�ساد  انعا�ض  يف  ت�ساهم 
د�رة  تخلق  التي  �الب�رشية  الطبيعية  الببر�ات  من  الكبري 
�بذلك  خارجية  مبببوارد  تعزز  البلد  داخل  فعالة  را�سمال 
اقليميًا  فعالة  اقت�سادية  كتلة  خلق  يف  ن�ساهم  ان  ميكن 

�د�ليا. 
�هنا ميكن ان تت�سافر جهود القطاعني العام �اخلا�ض يف 
العراق  �ابعاد  االقت�سادي  الواقع  لتطوير  اجلهود  تكثيف 

عن �سبح الديون اخلارجية.

يف  املوظف  كا�سو،  اإيفرز  فالفيو  اأنببزل  عندما 
اللحوم  لتعبئة  �رشكة  اأكببرب  اإ�ض"،  بي  "جيه 
�سديقته  منزل  يف  كبريا  حلوم  براد  العامل،  يف 
جنوبي الربازيل العام املا�سي، مل يكن باإمكانه 
توقع اأزمة الثقة التي �سي�سببها ذلك يف ال�سناعة 

�قطاع ال�رشكات.
ر��سيو  د�  مبباريببا  كببانببت  املعنية  ال�سديقة 
نا�سيمينتو، كبرية املفت�سني على املنتجات ذات 
�اللحوم  بارانا.  �اليببة  يف  احليوانية  االأ�سول 
التي مت ت�سليمها مع مبلغ من املال، كانت ر�سوة 
"جيه  ملنتجات  �سحية  �سهادات  على  للتوقيع 
تفا�سيل  يذكر  ق�سائي  اأمببر  بح�سب  اإ�ض"،  بي 

ال�سفقة.
من د�ن علمهما، كان رجال ال�رشطة الفيدرالية 
على  �يتن�ستون  االإنببببزال  عملية  يبب�ببسببور�ن 
امل�ستبهني  ع�رشات  �بببني  بينهما  املحادثات 

االآخرين.
كا�سو  على  القب�ض  األقي  املا�سي  االأ�سبوع  يف 
اأ�سا�ض  على  اآخرين  �سخ�سا   36� �نا�سيمينتو 
ي�سدر  خمططا  يببديببر�ن  اإنهم  تقول  ادعببباءات 

�سهادات  الفا�سد�ن  ال�سحة  م�سوؤ�لو  مبوجبه 
اأن  د�ن  من  �ال�سني  اأ�ر�بببا  اإىل  حلوم  ت�سدير 

يتم تفتي�ض ال�سحنات.
�رشكة   21 اأ�ببسببمبباء  املحكمة  �ثببائببق  اأ�ردت 
م�ساركة يف املخطط، مبا يف ذلك اأق�سام اللحوم 
املعاجلة يف "جيه بي اإ�ض"، �"�سيارا"، �"بي اآر 

اإف"، اأكرب �رشكة ت�سدير للد�اجن يف العامل.
كانوا  امل�سوؤ�لني  اأن  اأي�سا  الوثائق  �ذكببرت 
اإنتاج  �رشكات  حتول  عندما  الطرف  يغ�سون 
اأقل �سهرة اللحوم الفا�سدة اإىل مرتديال اأ� ر�ؤ��ض 
اأمر خمالف للقانون(  اخلنازير املطحونة )�هو 

اإىل نقانق. 
�اأعلنت ال�سني �هوجن كوجن �اليابان �االحتاد 
كامال  تعليقا  �ت�سيلي  �م�رش  �كندا  االأ�ر�بببي 
�تعد  الربازيلية.  اللحوم  لبببواردات  جزئيا  اأ� 
الف�سيحة املت�سعة اآخر الت�رشيبات املدمرة التي 
تهز قطاع ال�رشكات يف اأكرب اقت�ساد يف اأمريكا 

الالتينية، الذي يعاين اأ�سواأ ركود حتى االآن.
ففي عام 2015 مت تقريبا دفع جمموعة النفط 
االإفال�ض  اإىل  "بيرت�برا�ض"  للد�لة  اململوكة 
ر�سا  نظام  يف  حتقيق  ب�سبب  الفني،  باملعنى 
�متعاقدين.  �سابقني  �مديرين  �سيا�سيني  ي�سمل 

بعد ذلك جاء د�ر قطاع البناء ال�سا�سع. ��قعت 
"اأ�ديربيخت"، اأكرب �رشكة للتطوير العقاري يف 
املا�سي  العام  ت�سوية  �سفقة  الالتينية،  اأمريكا 
للفوز  للر�سا  د�يل  نظام  باإن�ساء  فيها  اعرتفت 

بعقود عامة يف 12 بلدا.
جمال  يف  الف�ساد  ت�رشيبات  حمللون  ���سف 
االأغذية، �هو �احد من اأجنح قطاعات الت�سدير 
يف الربازيل، باأنه دليل اآخر على اأن البلد بحاجة 
اجلببهببود الإ�ببسببالح اجلهاز  مببن  مببزيببد  بببذل  اإىل 

االإداري.
قال اآرنولد فران�سي�سكو كارد��سو، اأ�ستاذ التجارة 
بري�سبيترييان  ماكينزي  جامعة  يف  اخلارجية 
يف �سا� با�لو: "تبني الق�سايا ب�سكل �ا�سح جدا 
�جود عالقات مفتوحة اإىل حد كبري بني القطاع 

اخلا�ض �موظفي القطاع العام �الد�لة".
ت�ستاأثر  بلدا،   160 اإىل  ال�سادرات  ��سول  �مع 
 12.6 مقداره  مبا  الربازيل  يف  اللحوم  �سناعة 
البالد؛ نحو 0.7 يف  مليار د�الر من �سادرات 
�ت�ستقبل  االإجمايل.  املحلي  الناجت  من  املائة 
تذهب  التي  ال�سادرات،  تلك  ثلث  نحو  ال�سني 
اأي�سا اإىل اأجزاء اأخرى من اآ�سيا �ت�سيلي �ال�رشق 

االأ��سط �ر��سيا.

�مبببببببببببن ببببني 
الكربى  ال�رشكات 
من  املبببتببب�بببرشرة، 
يكون  اأن  املببتببوقببع 
االأكبببرب على  الببتبباأثببري 
معظم  الأن  اإف"  اآر  "بي 
اإنبببتببباجبببهبببا حمبببلبببي. يف 
بي  "جيه  حت�سل  املقابل 
من  موجة  اأعقاب  يف  اإ�ض"، 
اخلارجية  اال�ستحواذ  عمليات 
امتدت على مدى عقد من الزمن، 
اإيراداتها  من  املائة  يف   73 على 
املتحدة  الببواليببات  يف  فر�عها  من 
يقلل من تعر�سها  �اأ�ر�با �كندا، ما 

للتداعيات.
بي  اإف" �"جيه  اآر  "بي  �ترف�ض كل من 
ب�سكل  فيها  املبالغ  االدعبباءات  اإ�ض" ب�سدة 
باعتا  اأنهما  مفادها  التي  تلك  مثل  اأكببرب، 
ببكترييا  م�سابة  منتجات  اأ�  فا�سدة  حلوما 

ال�ساملونيال.
من  اأيبببا  اأن  عببلببى  اإ�ض"  بببي  "جيه  ��ببسببددت 

�اأن  عليه  القب�ض  يتم  مل  التنفيذيني  م�سوؤ�ليها 
املحققني مل يفت�سوا مقر ال�رشكة، على الرغم من 
�قالت  اإقليمية.  م�سانع  ثالثة  ا�ستهدفوا  اأنهم 

ال�رشكتان اإنهما ت�ساندان اإجراءات التحقيق.
�سيا�سي  �سغط  �جماعات  �سيا�سيون  �ي�ستكي 
ب�سبب  ت�سويهها  يجري  القطاع  �سمعة  اأن  من 

خمالفات مزعومة ملجموعة �سغرية جدا.
�قال مي�سيل تامر، رئي�ض اجلمهورية، يف كلمة 
اأمام موؤمتر للم�ستثمرين خالل االأ�سبوع اجلاري: 
اللحوم  لتعليب  م�سنعا   4850 نحو  "لدينا 
فقط،  منها  ثالثة  عمل  توقيف  مت  الربازيل.  يف 

�يجري التحقيق مع 18 اأ� 19 م�سنعا".
�احتجت "رابطة الرب�تني احليواين الربازيلية"، 
�هي جماعة �سغط، باأن قطاع �سناعة اللحوم 
اإن ال�رشكات  العاملي تناف�سي ب�سكل كبري حيث 
الفر�سة  تلك  �ستغتنم  اأخرى  بلدان  املناف�سة يف 
لها  يتعر�ض  م�ساكل  اأيببة  �ت�ستغل  الفور  على 
اأ�سل 853  اإن 184 من  قالت  ذلك  القطاع. مع 
ت�ستمل  اأنها  تبني  املا�سي،  العام  �سحنة  األببف 
بالق�سايا  له  تعقيدات، كثري منها ال �سلة  على 

ال�سحية.
�رشكات  عببن  لببلببدفبباع  خببرجببت  البب�ببرشطببة  حتى 
يعني  يكن  التحقيق مل  اإن  قائلة  االأغذية،  اإنتاج 
ذلك  يف  منهجي  ب�سكل  منت�رشا  كان  الف�ساد  اأن 

القطاع.
عامة  عالقات  حملة  �ساعدت  نف�سه،  الوقت  يف 
على ا�ستقرار اأ�سهم �رشكتي "جيه بي اإ�ض" �"بي 
اآر اإف" التي هبطت يف البداية ما يقارب 8 يف 

املائة.
من  االئتماين  للت�سنيف  موديز  �كالة  �قللت 
اإمكانية اتخاذ املزيد من االإجراءات يف القطاع 
من قبل امل�ستوردين. �قالت: "املعايري ال�سحية 
�املنتجات  احليوانات  �سالمة  �تاريخ  املرتفعة 
اخلا�سة بال�سادرات الربازيلية ينبغي اأن تخففا 
ال�سلبية  التدابري  من  املزيد  اتخاذ  خماطر  من 
غري  اأنها  اأ�سافت  لكنها  املوؤقتة".  اأ�  الدائمة 
قادرة على التنبوؤ بالوقت الذي ميكن اأن تنتع�ض 

فيه املبيعات.
ال�سناعة  الذي حلق ب�سمعة هذه  ال�رشر  اأن  غري 
التوا�سل  ��سائل  �كانت  اأمبببده.  يطول  �سوف 
املتعلقة  بالنكات  تعج  الربازيلية  االجتماعي 
بالف�سيحة. ��سكل تعليق من ال�رشطة باأن الورق 
املقوى دخل يف تركيب اللحوم املعلبة - �هي 
�زارة  م�سوؤ�لو  الحقا  عليها  اعببرت�ببض  نقطة 
�سبكة  على  �سور  لن�رش  اإلهام  م�سدر   - الزراعة 
يف  تقدميه  يتم  الذي  التواليت  لورق  االإنرتنت 

حفالت ال�سواء.
جمال  يف  باحث  �هو  زين،  دي  �سريجيو  �قال 
لالقت�ساد:  �سيبيا  معهد  يف  املا�سية  �سناعة 
ال�سني  �رشيع.  حل  اإىل  الق�سية  هذه  "حتتاج 
ال  الببربازيببلببي.  البقري  للحم  �سخم  م�ستورد 
ع�سية  بني  ال�سوق  هذه  عن  اال�ستعا�سة  ميكننا 

��سحاها".
�يف حمادثة مت ت�سجيلها �رشا من قبل ال�رشطة، 
العمل يف م�سنع �سغري  اأرباب  اثنان من  يظهر 
اإ�سافة  لتعليب اللحوم �هما يناق�سان مو�سوع 

اخلنازير يف خليط  ر�ؤ��ض  كيلو جرام من  األفي 
ال�سجق. �اعرتف اأحدهما قائال: "يحظر ا�ستخدام 
االآخر،  �قال  ال�سجق".  �سناعة  يف  الراأ�ض  حلوم 
�فقا لقرار املحكمة: "نعم، لكن ذلك �سيكون فقط 

األفي كيلو جرام ال�ستكمال ال�سحنة".
�ثمة ادعاء اأي�سا باأن �رشكة حتمل ا�سم بيت�سني 
باإ�سافة  الفا�سدة  اللحوم  رائحة  على  ت�سرتت 
كميات من االأحما�ض، بح�سب ما تقول م�ستندات 

املحكمة. لكن ال�رشكة نفت ارتكاب اأية خمالفة.
�يف حني مل يتم اتهام اأي من ال�رشكات الكربى 
يظل  املمار�سات،  هذه  مثل  بارتكاب  املنتجة 
الت�سا�ؤل عالقا حول ال�سبب يف تورط ال�رشكات 
الوطنية الكربى يف الربازيل يف منا�سبات كثرية 

يف ق�سايا �ف�سائح الف�ساد.
�فقا لبع�ض املحللني، يعترب ذلك جزءا من تغيري 
هيكلي، مع حتول مكتب النائب العام �ال�رشطة 
التحول  �هذا  ن�ساطا.  اأكر  لي�سبحا  االحتادية 
�سيما  �ال  اخلا�سة،  ال�رشكات  على  بثقله  يلقي 
يورا�سيا  ملجموعة  �فقا  املدرجة،  املجموعات 

ال�ست�سارات املخاطر ال�سيا�سية.
ي�سكل  االأمر  هذا  "يورا�سيا" اأن  ترى  ال  ذلك  مع 
املتو�سط  املببدى  "على  تببقببول:  دائببمببة.  م�سكلة 
�سيخرج القطاع اخلا�ض الربازيلي اأقوى من قبل 

ب�سبب ذلك".
من  �احبببدة  االأ�ببسببواء  اإىل  الف�سيحة  �اأببببرزت 
�رشكات الت�سدير االأجنح، لكن االأقل �سهرة، هي 
"بي اآر اإف". ال�رشكة التي يرتاأ�سها اأغنى �ساحب 
اأبيليو  البالد،  يف  التجزئة  قطاع  يف  م�ساريع 
ت�سدير  �رشكات  اأكببرب  لت�سبح  تو�سعت  دينيز، 
اآالف   105 من  لديها  مبا  العامل،  يف  الد�اجن 
�مبيعات  بلدان،  �سبعة  يف  �م�سانع  موظف، 
 9.3( بببرازيببلببي  ريبببال  مليار   28.8 قيمتها 

مليارات د�الر اأمريكي( �سنويا.
لكن الف�سيحة �سلطت ال�سوء على تقارب مزعوم 
بع�ض  يف  ال�سحة  �مفت�سي  موظفيها  بببني 

امل�سانع االإقليمية، �فقا لوثائق املحكمة.
د�  نببوجببويببرا  ر�ين  اأن  ت�سجيالت  �تببدعببي 
�سانتو�ض، رئي�ض العالقات احلكومية �املوؤ�س�سية 
مفادها  حقيقة  على  الت�سرت  حا�ل  ال�رشكة،  يف 
اآر اإف" اأر�سلت �احدة من كبار مفت�سي  "بي  اأن 
ال�سحة الربازيليني، ماريا د� ر��سيو نا�سيمنتو، 
اأ�ر�با  اإىل  بالكامل  النفقات  يف رحلة مدفوعة 

للتفتي�ض على م�سانع الد�اجن.
كيفية  يتناق�ض حول  له �هو  ت�سجيل حوار  �مت 
التعامل مع منحة �سيا�سية غري م�رش�عة مطلوبة 
من قبل �سيا�سي حملي، طلب اأي�سا من �سانتو�ض 
امل�ساعدة يف تعيني حفيد له يف نادي �سا� با�لو 
لكرة القدم، الذي كان دينيز مديرا له. م�سوؤ�لون 
اآخر�ن، مثل كا�سو من "جيه بي اإ�ض"، متهمون 
يف �ثائق املحكمة باأنهم كانوا يدخلون ب�سكل 
بق�سم  اخلا�سة  الكمبيوتر  اأنظمة  على  منتظم 
امل�ستخدم  ا�سم  م�ستخدمني  ال�سحي،  التفتي�ض 
�كلمات املر�ر. �اأنهم ا�ستخدموا تلك امليزة من 
للبلدان،  الت�سدير  �سهادات  على  املوافقة  اأجل 
اأي  ارتكاب  اإف" نفت  اآر  "بي  لكن  ال�سني.  مثل 

خطاأ.

لديها.  ال�سندات  اأعمال  تلميع  اأي�سا  كابيتال  حتببا�ل 
الدخل  رئي�ض  مايكل جيتلني،  اقتن�ض  عام 2015،  يف 
الثابت يف ال�سند�ق امل�سرتك املناف�ض "تي را� براي�ض"، 
ليتوىل قيادة فريق ال�سندات لديها - �هذه خطوة غري 
املواهب  ت�سجيع  على  تعمل  باأنها  تعتز  ل�رشكة  عادية 
Uن التعاقد مع جنوم من اخلارج، حتى  الداخلية بدال 
اإنه متت ترقية جيتلني ليكون ع�سوا يف اللجنة االإدارية 

لل�رشكة.
قام  حيث  التوظيف،  من  موجة  يف  جيتلني  انخرط 
اإدارة  �سند�ق  قدرات  لتعزيز  �سخ�سا   12 نحو  بتعيني 
االأ�سواق  ��سندات  اخلطرة،  ال�سندات  جمال  يف  االأ�سول 

النا�سئة، �متويل البلديات، من بني جماالت اأخرى.

ال�سندات االآن ب�سكل �سليم، من 225 مليار  اأعمال  تنمو 
د�الر  مليار   263 اإىل   2015 عببام  بداية  يف  د�الر 
اأ�سوال  جيتلني  ي�ستهدف  املا�سي.  العام  نهاية  بحلول 
بقيمة 500 مليار د�الر يف االأعوام االأربعة اأ� اخلم�سة 
منذ  كبري  حجم  اإىل  ��سلت  "االأعمال  �يقول  املقبلة. 
ملا  ال�سطحي  بامل�ستوى  امل�سا�ض  حتى  د�ن  من  االآن، 

ميكننا الو�سول اإليه".
من  كثري  ثقافة  عن  خمتلفة  كابيتال  �رشكة  ثقافة 
اأ�سا�سي  ب�سكل  �ت�سكلت  االأخرى،  اال�ستثمار  جمموعات 
��سفته  الذي  الفلي�ض،  جون  ال�سابق  رئي�سها  قبل  من 
اأعمال بوذي" ب�سبب نفوره  "رجل  ابنته ذات مرة باأنه 

من الت�سل�سل الهرمي.
اأ�س�ست ال�رشكة يف عام 1931 من قبل �الده جوناثان 
املالية،  االأ�راق  �سوق  يف  �سابق  ��سيط  الفلي�ض،  بيل 
الذي جنا من االنهيار الذي ح�سل يف عام 1929، لكن 
قبل  من  تعزز  العادل  االإدارات"  "متعدد  ال�رشكة  نظام 

االبن، الذي اأراد اأن ي�سمن اأن �رشكة كابيتال لن تعاين 
ال�رشكات  بها  رزئت  التي  الرئي�سي"  "ال�سخ�ض  خماطر 
مديري  الأحد  التجارية  العالمة  تطغى  حيث  املناف�سة، 

االأموال الالمعني على ال�سند�ق.
"كابيتال" من قبل فريق  اإدارة كل �سند�ق يف  جتري 
�حمللني  مديرين  ع�رشة  من  اأكببر  من  اأحيانا  يتكون 
�رشائح  ا�ستثمار  عن  م�سوؤ�لون  �جميعهم  للمحافظ، 
م�ستقلة من ال�سند�ق، ما يوؤدي يف النهاية اإىل ت�سكيل 
من  فيها  لال�ستثمار  انتقا�ؤها  يتم  التي  االأ�سهم،  مئات 

قبل اأفراد املجموعة. 
يقول النقاد "اإن مثل هذا النهج �ا�سع النطاق يعني اأن 
اأداءه من املحتمل اأن يلتزم ب�سكل �ثيق مبوؤ�رش االأ�سواق 
الفعالة  االإدارة  �سناديق  يف  �املببديببر�ن  االأرحبببب، 
اأقل عدداً،  الدخول يف رهانات  ب�سكل متزايد  يختار�ن 
لكنها اأكر جراأة، ما يجعل �سناديقهم تبد� كاأنها اأ�سبه 
التحوط  �سند�ق  مبدير  اخلا�سة  املركزة،  باحلافظات 

الذي  االجتاه  هو  هذا  بوفيت".  �ساكلة  على  باأ�سلوب  اأ� 
مديراً  من�سبه  من  ا�ستقال  الببذي  هبباريف،  ديببل  اتبعه 
لال�ستثمارات يف �رشكة كابيتال يف عام 2007 الإطالق 
الذي  النهج  "اإن  يقول  لكنه  فوري�ست"،  "بوبالر  �رشكة 
املدخرين  اإىل  بالن�سبة  �سحيحا  يكون  ال  رمبا  اتخذه 
االأكر حتفظا الذين ي�ستهدفهم �سند�ق اأمريكان فاندز 
الهزات  من  الوقاية  يف  يرغبون  الذين  "كابيتال"،  من 

العنيفة التي ت�سيب ال�سوق.
نحو  ب�سدة  مييل  ال�رشكة  يف  املكافاآت  هيكل  اأن  كما 
تقدمي مكافاآت مقابل االأداء طويل االأجل. �يرتبط نحو 
ن�سف التعوي�ض بنتائج تتحقق على مدى ثمانية اأعوام 
�سناديق  معظم  فيه  تقدم  ما  نادرا  الذي  الوقت  يف   -
يتجا�ز  الذي  لالأداء  املكافاآت  االأخرى  االأ�سول  اإدارة 
مدة ال�سنوات اخلم�ض". يقول هاريف "اإن �رشكة كابيتال 
ب�سكل  غنيا  املببرء  فيه  ي�سبح  الببذي  النوع  من  مكان 

بطيء".

اأن  ال�سناديق  مدير�  ياأمل  التقلبات  من  جديدة  حقبة 
�سيا�سات الرئي�ض االأمريكي د�نالد ترمب غري التقليدية 
�ستكون اإيذانا بعهد جديد من االأ�سواق، التي �ستكون اأكر 
الفعالة،  االأ�سول  اإدارة  �سناديق  مع  تعاملها  يف  لطفا 
اآن  يف  �تنخف�ض  االأ�سول  ترتفع  عندما  تعاين  التي 
�احد، لكنها تزدهر - يف االأقل نظريا - عندما يت�سبب 

اال�سطراب يف حد�ث تباعد.
اأمر جيد  تقلبا  اأكر  اأن �جود عامل  "اأعتقد  اآرمور  يقول 
نقوم  التي  االأعمال  متاما  ينا�سب  فهو  اإلينا.  بالن�سبة 
التي  االأمببور  اإزاء  باحلما�ض  ن�سعر  فاإننا  ثم  �من  بها، 

�ستحدث خالل مدة قريبة".
�مع ذلك حتى االآن، ال يزال الدليل على حد�ث نه�سة 
اأمرا بعيد املنال. �التحدي الرئي�سي  يف اختيار االأ�سهم 
تف�سيالت  يف  التحول  اأن  هو  "كابيتال"  يواجه  الذي 
الرخي�سة �ال�سلبية،  اال�ستثمار  اأد�ات  امل�ستثمرين نحو 
يبد� اأنه زلزايل اإىل درجة كبرية للغاية بحيث اإن االأداء 

القوي فقط هو الذي ميكنه حت�سني االجتاه.
 - كابيتال  �رشكة  يف  ال�سناديق  اأكببرب  اأ�سول  بلغت 
مبقدار  ذر�تها   - اأمريكا  اأ�ف  فاند  جببر�ث  �سند�ق 
193 مليار د�الر مع نهاية عام 2007، عندما كانت 
البور�سة  يف  املدرج  ال�سند�ق  حجم  �سعف  نحو  تبلغ 
�ستيت  ل�رشكة  التابع   ETF  500  SPDR S&P
يف  لالأ�سهم  البور�سة  يف  مدرج  �سند�ق  اأكرب  �سرتيت، 

الواليات املتحدة. 
اأ�سغر  االآن  اأ�سبحت  د�الر،  مليار   157 م�ستوى  عند 
حجما مبقدار الثلث عن مناف�سها ال�سلبي، على الرغم من 
ال�سنوات  مدى  على  االأعلى  الع�رش  اإىل  العائدات  ��سول 

اخلم�ض املا�سية.
االأ�سول  اإدارة  ت�سنيف  ق�سم  رئي�ض  بينتو،  مارك  يقول 
كان  املا�سيني،  العامني  مدى  "على  موديز  �كالة  يف 
من  اخلارجة  لالأموال  الكبري  اال�ستيعاب  هذا  هنالك 

ال�سناديق الفعالة �املتجهة نحو ال�سناديق ال�سلبية. 
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كابيتال.. رأس الحربة في مقاومة انتشار صناديق االستثمارات السلبية
 روبن ويجلزويرث وستيفن فولي

الجزء الثاني واألخير

فضيحة البرازيل.. لحوم فاسدة للمرتديال ورؤوس خنازير مطحونة للنقانق
جو ليهي

ياسر المتولي

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

689.07
3.05
0.44%

309,968,004
513,171,148
315
31
13
6
12

0.48
43,105,596.00

0.35
34,510,000.00

0.37
32,490,156.00

1.02
31,011,282.00

0.59
24,234,762.00

)BGUC( خليج

)BNOR( شمال

)BUND( متحد

)BBOB( بغداد

)BCOI( أهلي

0.35
98,600,000.00

0.49
87,970,607.00

0.37
87,811,233.00

0.59
41,075,869.00

0.59
37,700,000.00

)BNOR( شمال

)BGUC( خليج

)BUND( متحد

)BCOI( أهلي

)BIME( اوسط
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