
تدخ��ل ا�س��واق النف��ط العاملي��ة منعطف��ًا خط��راً م��ع دخ��ول 
االتف��اق العاملي لتثبيت انتاج النفط حي��ز التنفيذ. خ�سو�سًا 
م��ع ا�ستجابة اال�سواق خالل االأي��ام القليلة التي اأعقبت اتفاق 
اأوبك ع��ر ارتفاع اأ�سعار النفط العاملي��ة بنحو 20% ليتجاوز 
مزي��ج برن��ت م�ست��وى 55 دوالرا للرمي��ل للم��رة االأوىل منذ 
16 �سه��راً. وين�ص االتفاق اجلديد، على قيام اوبك، التي متثل 
ثلث املعرو���ص العاملي من النفط اخل��ام، على خف�ص جممل 
انتاجها بقرابة 1.2 ملي��ون برميل يوميا، عر تقلي�ص انتاج 
النف��ط يف ال��دول االع�ساء م��ن امل�ستويات اجلاري��ة والبالغة 
33.64 ملي��ون برمي��ل يوميا اإىل قراب��ة 32.5 مليون برميل 
يومي��ا بدءاً م��ن اأول يناير/كانون الث��اين 2017 وملدة �ستة 
اأ�سه��ر. وحتمل��ت اململكة العربية ال�سعودي��ة ن�سيب االأ�سد عر 
خف���ص اإنتاجه��ا بنحو 0.5 ملي��ون برميل يومي��ا لي�سل اىل 
10.06 ملي��ون برمي��ل يومي��ا. و�سيخف���ص حلف��اء اململك��ة 
مب��ا  اإنتاجه��م  وقط��ر-  والكوي��ت  -االإم��ارات  اخلليجي��ون 
جمموعه 300 األف برميل يوميا. وعلى نحو غر متوقع وافق 
العراق الذي كان ي�رص على ح�سة اإنتاجية اأعلى لتمويل حربه 
�س��د تنظيم داع�ص على خف�ص اإنتاجه بواقع 200 األف برميل 

يوميا.

وج��رى ال�سماح الإيران بزيادة اإنتاجه��ا قلياًل عن م�ستواه يف 
اأكتوبر ت�رصين االأول املا�سي، وهو انت�سار كبر لطهران التي 
داأب��ت على القول اإنها بحاج��ة اإىل ا�ستعادة ح�ستها يف �سوق 
النف��ط العاملية والت��ي فقدتها منذ �سنوات يف ظ��ل العقوبات 
الغربي��ة. كما ق��ررت املنظمة اعف��اء كل من ليبي��ا ونيجريا 
م��ن التخفي�سات املرتقبة نظ��راً لظروفهم��ا اال�ستثنائية، يف 
ح��ن طلب��ت اإندوني�سيا تعليق ع�سويته��ا يف املنظمة لتجنب 

تخفي�ص ح�ستها االنتاجية يف اال�سواق.
اأعق��ب ذل��ك، عق��د اجتم��اع ب��ن دول منظم��ة اأوب��ك وال��دول 
املنتج��ة غ��ر االأع�س��اء يف الدوح��ة يف 9 دي�سمر/كان��ون 
االأول اجل��اري، م��ن اأجل خف���ص اإنتاج االخ��رة مبقدار 600 
األ��ف برمي��ل يوميا، وهو م��ا يعني خف���ص االإنت��اج العاملي 
اإجم��ااًل مبق��دار 1.8 مليون برمي��ل يوميا ال�ستع��ادة التوازن 
بن العر���ص والطلب. وقد وافقت رو�سي��ا، وهي منتج رئي�سي 
خارج اأوبك، للم��رة االأوىل منذ 15 عاما على خف�ص انتاجها 
النفط��ي مبقدار 300 األ��ف برميل يوميًا مل�ساع��دة دول اوبك 
على دع��م اأ�سعار النفط مع تعهد منتج��ن اآخرين غر اع�ساء 
يف املنظم��ة بخف���ص انتاجه��م باملق��دار نف�س��ه )300 ال��ف 
برمي��ل يوميا(. ومن املقرر عقد االجتماع املقبل للمنظمة يف 
25 مايو/اأي��ار 2017 لتمدي��د االتفاق النفط��ي العاملي �ستة 
اأ�سه��ر اأخرى. وميث��ل اخلف�ص امل�س��رك لالإنت��اج النفطي من 

جانب اأوبك واملنتجن غر االأع�ساء بواقع 1.8 مليون برميل 
يومي��ا نح��و 2 باملئ��ة من االإنت��اج العاملي ما ق��د ي�رّصع يف 
امت�سا���ص التخمة النفطية التي دفع��ت االأ�سعار اىل االنهيار 
من م�ستويات مرتفعة بلغت 115 دوالرا للرميل يف منت�سف 

2014 اىل قرابة 30 دوالر للرميل.
ان اتف��اق كب��ار منتج��ي النفط اخل��ام يف الع��امل على خف�ص 
م�ستوي��ات االنتاج، من داخل اوب��ك وخارجها ، خطوة طويلة 
للو�س��ول اىل تفاهم جيوا�سراتيجي بن كبار النفط )اململكة 
العربية ال�سعودية ورو�سيا حتديداً(، ومن �ساأن ذلك ان يهداأ يف 
االق��ل من اال�سط��راب ال�سعري الذي ت�سه��ده اال�سواق النفطية 
منذ �سهور ويعجل من توازن اال�سواق عند ال�سعر العادل للنفط. 
كم��ا ان ب��دء بل��دان منظم��ة اوبك ورو�سي��ا وعدد م��ن البلدان 
النفطية من خارج اوبك بتخفي�ص م�ستويات االنتاج بالن�سب 
املتف��ق عليه��ا للحد م��ن تخمة املعرو���ص النفط��ي واإنعا�ص 
االأ�سعار قد يزيد من �سدقية االتفاق وتاأثره يف ا�سواق النفط 

العاملية.
م��ع ذلك ي�سكك عدد م��ن املراقبن باإمكانية تع��ايف اال�سعار 

بال�سكل املاأمول ولعدة ا�سباب لعل اأبرزها:
1- امكاني��ة تخل��ف ع��دد م��ن البل��دان النفطي��ة يف اج��راء 
تخفي���ص حقيق��ي يف طاقاته��ا االنتاجي��ة واال�ستف��ادة م��ن 
حت�س��ن اال�سع��ار يف تعظي��م االي��رادات النفطي��ة. ويف ه��ذا 

ال�سي��اق، يتوقع عق��د االجتماع االأول للجن��ة املكلفة مبراقبة 
تنفي��ذ االتف��اق العاملي خلف�ص اإنتاج النف��ط يف اأبو ظبي من 
اأج��ل مراقبة كيفي��ة تطبيق اتفاق خف�ص اإنت��اج النفط املرم 
ب��ن اأوب��ك واملنتج��ن امل�ستقل��ن والنظر يف البيان��ات التي 
تقدمه��ا ال��دول النفطي��ة. وتتاأل��ف اللجنة املقرح��ة )بح�سب 
روي��رز( من خم�س��ة اأع�ساء ه��م الكويت واجلزائ��ر وفنزويال 

)من اأوبك(، ورو�سيا و�سلطنة عمان )من خارج اأوبك(.
2- حت�س��ن اال�سعار قد يحفز تدف��ق النفط ال�سخري من جديد 
نحو ا�سواق النفط العاملية خ�سو�سًا مع بلوغ عتبة 60 دوالر 
للرمي��ل ودخول ع��دد كبر من حق��ول االنتاج �سم��ن دائرة 
اجل��دوى االقت�سادية. م��ا يهدد بتخمة ا�سافي��ة قد تفوق يف 
معدالته��ا التخفي���ص االنتاج��ي املرتق��ب م��ن ل��دن البل��دان 

النفطية عام 2017.
3- تزاي��د الغمو���ص ب�س��اأن مع��دالت منو االقت�س��اد العاملي 
نظ��راً لعدم اليقن ب�ساأن �سيا�س��ات االإدارة االأمركية القادمة 
وتداعياته��ا العاملية. ومن اأبرز املخاط��ر التي قد تت�سبب يف 
تع��ر معدالت النمو و�سع��ف اال�ستقرار االقت�س��ادي اإمكانية 
التحول نحو احلمائية واعتماد الرامج القائمة على �سيا�سات 
انغالقي��ة وت�سيي��ق االأو�ساع املالي��ة العاملي��ة بدرجة اأكر 
حدة من ال�سيناريو املتوقع مع اإمكانية تفاعل هذا ال�سيق مع 

اأوجه ال�سعف التي ت�سوب امليزانيات العمومية.

يعك�ص الفوز ال�ساح��ق لرئي�ص اإيران ح�سن 
روحان��ى النم��ط املاأل��وف لال�ستمراري��ة 
اإي��ران  انتخاب��ات  مي��ز  ال��ذي  والتغي��ر 

الرئي�سية على مدى العقدين املا�سين.
��دت النتيجة معظ��م التوقعات.  بداي��ة، حَتَ
يف حن كان روح��اين هو املف�سل، توقع 
البع�ص ن�رصه الكبر )ومن خالل الفوز ب� 
57% م��ن االأ�سوات، متفاديا بذلك اجلولة 

الثانية(. وقد كان��ت االنت�سارات الباهرة 
ال�سابق��ة يف اإي��ران - تل��ك الت��ي حققه��ا 
االإ�سالحي حممد خامتي يف عام 1997، 
والزعيم ال�سعبوي االإيراين املعروف قليال، 
حمم��ود اأحم��دي جن��اد يف ع��ام 2005، 
وميكن القول اإنه حت��ى بالن�سبة لروحاين 
قبل اأرب��ع �سنوات - اأي�س��ا النتائج كانت 

غر متوقعة اإىل حد كبر.
الثاني��ة  املاألوف��ة  ال�سم��ة  وتتمث��ل 
لالنتخاب��ات االأخ��رة يف ارتف��اع ن�سب��ة 

اإقب��ال الناخب��ن -نح��و 73%- وكان��ت 
املر�سح��ن  النتخ��اب  ممي��زة  �سم��ة 
االإ�سالحي��ن ال�سعبين. وقد �سجلت اأعلى 
ن�سب��ة اإقبال على االإط��الق -اأي ما يقرب 
من 85%- يف انتخابات 2009 املتنازع 
عليه��ا، عندما بدا فوز مر ح�سن ُم�ساوي 
��دا، لك��ن ف��از حمم��ود اأحم��دي جناد  موؤكَّ

مبن�سب الرئي�ص يف نهاية املطاف.
مث��ل ه��ذا االندف��اع يف اإي��ران ع��ادة م��ا 
يكون �سببه �سغف الن�ساء وال�سباب، الذين 

اال�ستفادة  ياأملون 
من التغي��رات التي 
وعد به��ا املر�سحون 
املوؤي��دون لالإ�س��الح. 
روح��اين،  اأن  كم��ا 
ال��ذي ا�ستف��اد اأي�سا من 
االإقبال املرتفع عندما مت 
انتخاب��ه الأول مرة يف عام 
2013، لدي��ه ميزة اإ�سافية 
تتمثل يف جتن��ب االنخفا�ص 
م�سارك��ة  مع��دالت  يف 
�سائ��ع  اأم��ر  وه��و  الناخب��ن، 

بالن�سبة ل�ساغلي املنا�سب.
الثال��ث  املاأل��وف  العن���رص  لك��ن 
يف  اأهمي��ة  االأك��ر  -ورمب��ا 
االنتخابات االأخرة– هو الو�سعية 
الت��ي جرت فيه��ا االنتخابات. عندما 
وقف��ت اإي��ران يف مفرق الط��رق، ظهر 
مر�س��ح اإ�سالح��ي �سعب��ي، ووع��د برفع 
العزل��ة ع��ن الدولي��ة االإيراني��ة، وداف��ع 
مناف�س��ه املحافظ ع��ن ال�سيا�سة احلمائية 
الإي��ران واالعتماد على ال��ذات ووعد مبنح 

امل�ساعدات لل�سعب.

وم��ع ذل��ك، هن��اك جم��ال ه��ام اآخ��ر ميز 
ورث  االقت�س��اد.  االأخ��رة:  االنتخاب��ات 
روح��اين اقت�س��ادا يع��اين الرك��ود. وعلى 
الرغم من عائدات النفط القيا�سية، تقل�ص 
الن��اجت املحل��ي االإجم��ايل بنح��و 7% يف 
ع��ام 2012، وارتف��ع الت�سخ��م ال�سن��وي 
ف��وق 40%، بع��د ااٍلنهي��ار االأخ��ر للعملة 
االإيراني��ة )الري��ال(. عندما هبط��ت اأ�سعار 
النف��ط -بنح��و 70% من��ذ منت�س��ف عام 

2014- بدا الو�سع اأكر تاأزمًا.
لكن روحاين عمل بج��د لتحرير االقت�ساد 
االإيراين من قي��ود العقوبات الدولية. ويف 
ع��ام 2015، تو�س��ل اإىل اتف��اق م��ع �ستة 
بلدان كال�سن وفرن�س��ا واأملانيا ورو�سيا 
واململك��ة املتح��دة والوالي��ات املتح��دة 
- جنب��ا اإىل جن��ب مع االحت��اد االأوروبي 
لوق��ف الرنام��ج النووي االإي��راين مقابل 

الدعم االقت�سادي.
الرغ��م م��ن تخفي��ف  وم��ع ذل��ك، وعل��ى 
العقوب��ات، ف��اإن االقت�س��اد االإي��راين م��ا 
زال يع��اين. وعلى الرغم م��ن اإحراز بع�ص 
التق��دم منذ ب��دء �رصي��ان ال�سفقة يف عام 
2016، ظل امل�ستثمرون االأجانب حذرين 
ب�سبب العقوب��ات االأمركية غ��ر النووية 
املتبقي��ة والقيود امل�رصفي��ة. ال يريد اأحد 

التخلي عن اخلزانة االأمركية.
لي�ص من ال�سهل حتقيق ا�ستقرار االقت�ساد 
الكلي والنمو االقت�س��ادي يف وقت واحد. 
اإن امل�سكل��ة تزداد عندما تعط��ى االأولوية 
لال�ستقرار، ب�سبب ال�سعوبات االقت�سادية 
وال��ردود االجتماعية الت��ي ميكن اأن َتنتج 
ع��ن ذل��ك. ويف بع���ص احل��االت، اق��رن 
اال�ستق��رار بقمع �سيا�س��ي ال يرحم. وهكذا 
ا�ستقر نظام "اجلرنال اأوغو�ستو بينو�سيه" 
يف �سيلي يف ال�سبعينات. ويف الثمانينيات 
واأوائ��ل القرن احل��ادي والع�رصين، حققت 
تركيا اأي�سا ا�ستقرارا يف االقت�ساد الكلي، 
م��ا تطلب جرعات كبرة من دواء العر�ص 

- ويد الدولة احلديدية لت�سليمها.
ق��د يبدو الدعم ال�سعبي املتوا�سل حلكومة 
روح��اين مفاجئ��ا، نظ��را اإىل اأنه��ا اتبعت 
ا�ستق��رار االقت�س��اد الكل��ي عل��ى ح�س��اب 
النم��و. ه��ذا رد فع��ل على التج��اوزات يف 
النظ��ام االأ�سا�س��ي يف عه��د �سلف روحاين 
ال�سعبوي اأحمدي جناد. كما يعك�ص جزئيا 
اعتماد الليرالية اجلدي��دة من ِقبل فريقه 
االقت�سادي. ولعل االأهم من ذلك اأن الدعم 
يوؤك��د اأمل روح��اين يف اأن تك��ون "اأرباح 
ال�سالم" من االتفاق النووي كافية لتعزيز 
الطلب املحلي وتعوي�ص اأثر ت�سديد املالية 

العامة.
وعلى الرغم من اأن التقدم كان بطيئا، فاإن 
اإجن��ازات روح��اين كبرة، حي��ث انخف�ص 
الت�سخم يف اإي��ران اإىل اأرقام فردية )نحو 

9% �سنويا(، وبلغ النمو %6-5.
ومم��ا ال �سك فيه اأن النمو ال يزال متفاوتا 
ومتقلب��ا، ويعك���ص يف معظمه من��و اإنتاج 
النف��ط الذي بلغ م�ستوى ما قبل العقوبات 
مبا يقرب من اأربعة مالين برميل يوميا. 
االإجم��ايل  املحل��ي  الن��اجت  من��و  ومّك��ن 
االإي��راين غ��ر املتوازن مناف�س��ي روحاين 
املحافظ��ن من حتوي��ل االنتخاب��ات اإىل 
ا�ستفت��اء عل��ى �سجل��ه االقت�س��ادي. لك��ن 
اأن  اإىل  ي�س��ر  روح��اين  انت�س��ار  حج��م 
ال�سع��ب، عل��ى الرغم من قلق��ه ال�سديد اإزاء 
حال��ة االقت�ساد، لديه بع���ص االأمل جتاه 

نهجه.
واإذا كان روح��اين �سيوا�سل اإحراز التقدم، 
فاإن��ه �سيحت��اج اإىل النظر اإىل م��ا هو اأبعد 
م��ن الظروف الراهن��ة للت�سدي للتحديات 
الهيكلي��ة الرا�سخة الت��ي تواجه االقت�ساد 
االإيراين، ف�سال عن القيود املفرو�سة على 
االأط��ر املوؤ�س�سية والق�سائي��ة والقانونية 

للجمهورية االإ�سالمية.
ويكم��ن التحدي الهيكلي االأول يف اعتماد 
اإي��ران املف��رط على قط��اع النف��ط. وعلى 
يف  االأخ��رة  التخفي�س��ات  م��ن  الرغ��م 
عائ��دات النفط، ال ي��زال القطاع ميثل اأكر 
م��ن 70% م��ن اإجم��ايل ال�س��ادرات. واإذا 
كان عل��ى البلد اأن يحقق من��وا اقت�ساديا 
م�ستدام��ا و�سامال، فاإن التنوي��ع اأمر بالغ 

االأهمية.
فه��و  الث��اين  البني��وي  التح��دي  اأم��ا 
دميوغ��رايف. وميكن اأن يكون عدد ال�سباب 
الكب��ر يف اإيران حمركا قوي��ا للنمو. لكن 
لال�ستف��ادة م��ن ه��ذه االإمكان��ات، هناك 
حاج��ة ملحة خلل��ق فر�ص عم��ل، ومن ثم 
احل��د م��ن بطال��ة ال�سب��اب، والت��ي بلغ��ت 
بل��غ  )عندم��ا   2014 ع��ام  يف   %29.4

اإجمايل البطالة %12.8(.
لك��ن ما يح��دد اجلمهوري��ة االإ�سالمية يف 
النهاية هو بنيته��ا املوؤ�س�سية الفريدة من 
نوعه��ا. ميكن الق��ول اإن الدول��ة االإيرانية 
ت�سكل النظام الديني الوحيد يف العامل، ما 
يتطلب التوفيق بن مطالب اقت�ساد �رصيع 
التغر يف القرن احلادي والع�رصين والقيم 
التقليدية للق��ادة الروحين ورجال الدين 
امل�سن��ن. ونظ��را للتحدي��ات الت��ي تواجه 
حتدي��ث االقت�س��اد �سم��ن مع��امل الدول��ة 
الديني��ة )الثيوقراطي��ة(، م��ن املرج��ح اأن 
تكون عمليات التكي��ف الهيكلي والتكامل 

العاملي عمليات طويلة.
روحان��ى،  دع��م  ال��ذي  خامت��ي،  ودع��ا 
الناخب��ن االإيراني��ن اإىل دع��م برنام��ج 
الرئي���ص كرحل��ة مل تكتمل بع��د. وانطالقا 
م��ن الف��وز االنتخابي امل��دوي لروحاين ، 
يب��دو اأن االإيراني��ن م�ستع��دون الإعطائ��ه 

الفر�سة ملحاولة اإنهاء ما بداأه.

ميثل الف�ساد العقبة االأكر امام الدول النامية، ولطاملا 
كان التح��دي ال�سعب بالن�سبة له��ا، ويرى فيه البع�ص 
ان م��ا تعاني��ه ال��دول م��ن فق��ر وبطال��ة وق�س��ور يف 
برام��ج التنمية يرجع اىل الف�ساد، ال��ذي اأ�سبح مالزمًا 
ال للنظ��ام االقت�س��ادي وح�سب وامنا ج��زءاً من النظام 
ال�سيا�س��ي اي�سًا، اذ ذك��رت منظمة ال�سفافية الدولية اإن 
اأغلب الدول العربية تراجعت يف جمال مكافحة الف�ساد 
يف 2016 على الرغم من مرور �ست �سنوات على ن�سوب 
ث��ورات الربي��ع العرب��ي التي كان��ت بداي��ة التغير يف 
املنطق��ة، ويف تقري��ر ن�رصت��ه مبوقعها عل��ى االإنرنت 
بين��ت اإن اأغلبي��ة ال��دول العربي��ة مل ت�ستط��ع حتقي��ق 
نتائ��ج حقيقي��ة تعك���ص اإرادة ال�سعوب يف بن��اء اأنظمة 

دميقراطية فعالة تعطي م�ساحة للم�ساءلة واملحا�سبة، 
واأ�ساف��ت اأن "90 يف املئ��ة من هذه ال��دول حققت اأقل 
م��ن درجة 50 )على موؤ�رص يبداأ م��ن �سفر حيث االأكر 
ف�س��ادا اإىل 100( ولك��ن بقي��ت كل من دول��ة االإمارات 
العربية )املتحدة( وقطر على الرغم من تراجعهما فوق 

املعدل."
وي��رى حمللون اإن ف�سادا وا�سعا كان من اأ�سباب ن�سوب 
ث��ورات الربي��ع العرب��ي التي كان��ت اأواله��ا يف تون�ص 
حي��ث �سق��ط حكم الرئي���ص زي��ن العابدين ب��ن علي ثم 
م�رص التي �سقط فيه��ا حكم الرئي�ص ح�سني مبارك بعد 
30 عام��ا، و�سملت االحتجاجات ليبيا حيث قتل معمر 
الق��ذايف، واليمن و�سوريا الت��ي حتولت الثورة فيها اإىل 
ح��رب اأهلية جذبت تدخ��الت اأجنبية، وجاء يف التقرير 
اأن �ست��ًا من اأكر ع�رص دول ف�سادا يف العامل عربية هي 

�سوري��ا والعراق وال�سوم��ال وال�س��ودان واليمن وليبيا 
ب�سب��ب انعدام اال�ستقرار ال�سيا�س��ي والنزاعات الداخلية 
اأن تون���ص  واأ�س��اف  االإره��اب،  واحل��روب وحتدي��ات 
�سه��دت حت�سن��ا طفيف��ا "اإال اأن الطريق يع��د طويال من 
اأج��ل و�سع ركائز فعال��ة يف مكافحة الف�س��اد واأهمها 
اإقرار قوانن مثل حماي��ة املبلغن عن الف�ساد وجترمي 
ت�س��ارب امل�سالح واالإث��راء غر امل���رصوع واالإف�ساح 

عن الذمة املالية.
وذك��ر التقري��ر اإن الراج��ع يف جمال مكافح��ة الف�ساد 
كان ح��ادا يف بع���ص الدول العربي��ة منها دول اخلليج 
م�سيف��ا اأن ذل��ك يرج��ع اإىل العديد م��ن االأ�سباب منها 
انخ��راط تل��ك الدول يف حتالفات ع�سكري��ة ما يزيد من 
ال�رصية وعدم الو�س��وح يف املوازنات وال�رصف العام، 
واأ�س��ار اإىل اأن الراجع يف قط��ر كان االأبرز ويعزى اإىل 

الف�ساد الذي اأحاط باالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( 
وا�ست�سافة قطر لكاأ�ص العامل لكرة القدم 2022 وكذلك 

انتهاك حقوق العمال الوافدين.
وبالن�سبة لالأردن �سجل التقرير ارتفاع معدالت الف�ساد 
ال�سغ��ر املتمث��ل بالر�س��وة والوا�سط��ة واملح�سوبي��ة، 
وعل��ى الرغ��م م��ن �سل�سل��ة م��ن ق�ساي��ا الف�س��اد الت��ي 
�سبطتها االأجه��زة الرقابية امل�رصية ب��ن التقرير انه 
يبق��ى الف�س��اد م�ست�رصي��ا يف م���رص يف ظل غي��اب اأي 
اإرادة �سيا�سي��ة حقيقي��ة وج��ادة ملكافحت��ه، واأ�س��اف 
قام��ت احلكومة بالتعدي على الهيئ��ات امل�ستقلة حن 
اأق��ال الرئي���ص عب��د الفت��اح ال�سي�سي مبر�س��وم رئا�سي 

رئي�ص اجلهاز املركزي للمحا�سبات ه�سام جنينة.
وت�سم��ن التقري��ر م��ا تع��ّده ال�سفافي��ة الدولي��ة اآليات 
ملكافح��ة الف�س��اد منه��ا و�سع ح��د للف�س��اد ال�سيا�سي، 

االلتزام��ات  حتقي��ق  يف  فعال��ة  �سيا�سي��ة  واإرادة 
)التعاقدي��ة( الدولي��ة )يف جمال املكافح��ة(، و�سمان 
ح��ق حري��ة ال��راأي والتعب��ر وامل�ساءل��ة وو�س��ع ح��د 
وموؤ�س�س��ات  واملبلغ��ن  النا�سط��ن  عل��ى  لل�سغ��وط 
املجتمع امل��دين، وا�ستقالل الق�ساء م��ن اأجل حما�سبة 

الفا�سدين وا�سرداد االأموال املنهوبة.
وخل���ص تقري��ر جلن��ة برملاني��ة لتق�س��ي احلقائق يف 
الف�س��اد بقط��اع القم��ح امل���رصي اإىل دور حكومي يف 
"اإهدار املال العام" برنامج دعم الغذاء باهظ التكلفة، 
ويذك��ر التقري��ر اإن جه��ات حكومية جتاهل��ت مرافقها 
التخزيني��ة مل�سلح��ة مواق��ع تابع��ة للقط��اع اخلا�ص 
تخ�س��ع لرقابة اأقل واأبرمت عقودا مع "جهات وهمية" 
واأ�رصفت على اإ�سالحات معيبة اأدت اإىل زيادة االإنفاق 
عل��ى الدع��م بداًل عن خف�سه كما ه��و معلن. ومن عقود 

ال�سوامع اإىل �سهادات م�س��وؤويل القطاع مرورا بتحليل 
امليزاني��ة ي�سر تقرير تق�سي احلقائ��ق الواقع يف اأكر 
م��ن 500 �سفح��ة اإىل �س��وء اإدارة من جان��ب احلكومة 
للدع��م اله��ادف اإىل ت�سجي��ع الزراعة واإطع��ام ع�رصات 
املالين وذلك على نحو اأدى اأحيانا اإىل ت�سهيل الف�ساد، 
وحت��دث التقرير عن خلل بّن ي�س��ل اإىل درجة التواطوؤ 
من وزارة التموين بكل اأجهزتها املعنية بالرقابة على 

جميع مراحل منظومة توريد وت�سلم االأقماح.
وت�سهد م�رص اأكر م�ستورد للقمح يف العامل جدال ب�ساأن 
م��ا اإذا كان ج��زء كبر من نح��و خم�سة مالين طن من 
القمح قالت احلكوم��ة اإنها ا�سرتها من حم�سول العام 
احل��ايل ال يوجد اإال عل��ى الورق ب�سبب قي��ام املوردين 
م��ن  لتقا�س��ي مزي��د  االإي�س��االت  بتزوي��ر  املحلي��ن 

املدفوعات احلكومية.
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ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

580.64
3.12
0.54%

367,440,158
615,657,623
327
29
11
4
14

0.51
115,261,248.00

0.90
46,458,048.00

0.41
37,315,000.00

2.47
33,344,636.00

0.37
26,568,522.00

)BIBI( اثمار

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.51
231,725,000.00

0.41
91,500,000.00

0.37
71,806,818.00

0.90
51,620,055.00

0.23
29,000,000.00

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BNOR( شمال
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