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ــثـلــيـهم الــراغـبـ ٥- وســيـتم فــتح الــعـطـاءات بــحـضــور مـقــدمي الـعــطـاءات او 
بـاحلـضور في نـفس الـزمـان والـتاريخ اعـاله. ويجب ان تـتـضـمن الـعطـائـات ضـمان
للـعـطاء (الـتأمـينـات االولـية) والـبالـغـة (١%) من مبـلغ الكـلـفة الـتخـميـنـية عـلى شكل
ــبــلغ (٦٫٥٧٨٫١٢٥) ســتــة مـاليـ (خــطــاب ضــمــان مــصــرفي او صك مــصــدق) و

وخمـسمـائة وثـمانـية وسـبعـون الف ومائـة وخمـسة وعـشرون ديـنار عراقـي ال غير)
وسـيـتم اعـتـمـاد الــوثـائق الـقـيـاسـيـة اخلــاصـة بـتـجـهـيـز الــسـلع في جـمـيع مـراحل

ناقصة. ا
طـلوبـة ضمن الـوثائق عـاييـر ا ٦- سـيتم اسـتبـعاد اي عـطاء غـير مـستـوفي الحـد ا

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد شروع  القياسية اخلاصة با
قدمي قـدمي العطـاء اضافة او حـذف او تعديـل على كل من (تعـليمـات  كن  ٧- ال 
طلوبة يتم ملئها من قبل الشركة هي العطاءات الشروط العامة للعقد) اما االقسام ا

(القسم الثالث/ استمارة تقد
٨- العـطاء واستمارة مـعلومات الـتأهيل القسم اخلـامس/ جدول الفعـاليات) اضافة

طلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء ١٢-١. الى تقد الوثائق ا
ناقصة اجور النشر واالعالن. ٩- يتحمل من ترسو عليه ا

 (contract@lmn.iq) ـناقـصات هو ١٠- وان الـبريـد االلكـتروني لـقسـم العـقود وا
(www.imn.iq) وقع االلكتروني لشبكة االعالم العراقي هو وان ا

مع فائق التقدير واالحترام

العدد/ ١١٢٨٦
التاريخ/ ٨ / ٨ / ٢٠١٩ 
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ـؤهـلـ وذوي اخلـبـرة ١- يـسـر (شـبــكـة االعالم الـعـراقي) دعـوة مـقـدمـي الـعـطـاءات ا
(شركـات ومـكـاتب) لـتقـد عـطـاءاتهم لـلـعـمل اخلـاص بتـجـهـيـز كامـيـرات تـلفـزيـونـية
وبكلفة تخـمينية قدرهـا (٦٥٧٫٨١٢٫٥٠٠) ستمائة وسبـعة وخمسون ملـيون وثمنمائة

واثنى عشر الف وخمسمائة دينار عراقي ال غير.
وازنـة اجلارية الـية ضـمن ا ٢- تـتوفـر لدى (شـبكة االعالم الـعراقي) الـتخـصيـصات ا
االحتـاديـة وينـوي اسـتخـدام جـزء مـنهـا لـتجـهـيـز كامـيـرات تلـفـزيـونيـة مـحمـولـة نوع
 (SONY) على ان تكون مدة التجهيز (١٨٠يوم).
٣- بامكان مقـدمي العطاء الـراغب في شراء وثائق الـعطاء (بالـلغة العربـية) مراجعة
نـاقصات الـكائن في بغـداد/ الصاحلـية/ قرب (شـبكـة االعالم العراقي قـسم العقـود وا
سـتـردة الـبـالـغة (٢٥٠٫٠٠٠) ـنـصور) وبـعـد دفع قـيـمـة البـيع لـلـوثـائق غـيـر ا فـنـدق ا
مـائتـان وخـمـسـون الف ديـنـار عـراقي ال غـيـر) وبامـكـان مـقـدمي الـعـطـاء الـراغـب في

ب في اعاله. علومات مراجعة العنوان ا زيد من ا احلصول على ا
٤- تسلم العطـاءات الى العنوان االتي (شبـكة االعالم العراقي/ التـشريفات الكائن في
ـنـصور) ويـكـون تـقـد الـعـطاءات لـغـايـة (الـسـاعة بـغـداد/ الـصـاحليـة/ قـرب فـنـدق ا
ـوافق ٢٦ / ٩ / ٢٠١٩) وسـوف ترفض الـثـانيـة عـشـر بعـد الـظـهـر من يوم اخلـمـيس ا

تأخرة. العطاءات ا
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سـلّم بـاحـثـون مـسـاعـدون قـبل بـضع
سـنوات  400حـافـظـة نـقـود "عـثـروا"
عـلـيهـا في أبـنـيـة عامـة مـثل الـبـنوك
سـارح والفـنادق ومـراكز الـشرطة وا
ومكـاتب البـريـد واحملاكم في ثـماني

مدن هندية.
وســـلـم الـــبــــاحــــثـــون حــــراس األمن
وموظفي االسـتقبـال حافظـات النقود
التي قـالـوا إن أقدامـهم تـعثـرت فيـها
بـينـمـا كانـوا يـتـعجـلـون اخلروج من

األبنية.
كــانت بـعض احلــافـظــات خـالــيـة من
الـنقـود وكـان بعـضـهـا يحـتـوي على
دوالر) نـــــقــــدا 3.30روبـــــيــــة ( 230
وكانت كل حافـظة حتـتوي على ثالث
بطـاقات عـمل حتـمل معـلومـات حتدد
هـــويــة أصــحـــابــهــا كـــاسم صــاحب
احلافـظة وعنـوان البـريد اإللـكتروني

وقائمة مشتريات البقالة ومفتاح.
وانتظر فـريق الباحثـ الذين كانوا
ـــــثــــلـــــون أنـــــهم أصـــــحــــاب تـــــلك
احلـافـظـات االتـصـال بـهم من جـانب
حــراس األمن ومــوظـفـي االسـتــقــبـال

كجزء من جتربة الختبار أمانتهم.
سُــلــمت حــافـظــات الــنــقـود إلى 314
رجال و  86سيدة في مـدن أحمد آباد
ـباتـور وحـيـدر أباد وبـنغـالـور وكـو

وجايبور وكلكتا ومومباي ودلهي..
ورصد الـبـاحثـون إبالغ أصـحاب 43
ــئـة من احلــافـظـات الــتي كـانت في ا
حتتوي على أمـوال بينـما كان الرقم
أقـل بـكــثـيــر بـالــنــسـبــة لـلــحـافــظـات
اخلـالـيـة من الـنـقـود حـيث أعـيـد 22

ئة منها فقط. في ا
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ـثـيرة أثـبـتت نـتـائج هذه الـتـجـربـة ا
التي نشرتها مـؤخرا مجلة "ساينس"
ـا نــعـتـقـد. أن الـنــاس أكـثـر أمــانـة 
وقـــال آالن كــوهـن عــالـم االقــتـــصــاد
الــسـلـوكـي في جـامــعـة مـيــتـشــيـغـان
ــشــرفــ الـرئــيــســيــ عـلى وأحــد ا

الدراسة إنه "شيء لم نتوقعه".
شرفون على الدراسة "عندما وكتب ا
ـارسـة يـسـتـفـيـد الـنـاس بـشـدة من 
سـلـوك غـيــر آمـ تـزداد الـرغـبـة في
الغش ولكن تزداد التكـاليف النفسية
بـنـظـر الـشــخص إلى نـفـسه عـلى أنه
لص وأحـيــانـا يـهـيــمن األخـيـر عـلى
ـدن اجلـنـوبيـة في األول". وسـجـلت ا
الـهـنـد أعــلى وأقل مـعـدالت من حـيث
اإلبالغ عن حافظـات النقود بـنغالور
ــئــة) وحــيــدر أبـاد ( 28في ( 66في ا
ـبـاتـور ـئـة) وسـجــلت مـديـنـة كـو ا
اجلــنـــوبـــيـــة األخـــرى أعـــلى مـــعــدل
لـإلبالغ عن حـــافــــظـــات خـــالـــيـــة من

ــئـــة)  في حــ الـــنــــقـــود ( 58في ا
سـجــلت الـعــاصـمـة دلــهي أقل مـعـدل
ئـة). والنـساء عـمومـا أكثر ( 12في ا
مـــــيـال من الـــــرجـــــال إلـى اإلبالغ عن
احلافظـات سواء احتـوت على أموال
أم ال. وكـانت جتـربــة "إلـقـاء" حـافـظـة
نقود على األرض في الـهند جزءا من
ـيـة أوسع نـطـاقـا أجـراهـا دراسـة عـا
باحثون لرصد مفاضلة الشخص ب

صلحة الشخصية. األمانة وا
اســتــطــاع بــاحــثــون مــســـــــــاعــدون
"إلــقــاء"  17ألف حــافــظــة نــقــود بـ
عامي  2013و  2016في  355مديـنة
في  40دولة. كـانت بعض احلـافظات
حتـتـوي عـلى  13.45دوالر بـالـعـمـلـة
ــبـالغ بــحـسب احملــلـيــة وتـفــاوتت ا
القـوة الشـرائـية لـكل بلـد واستـهدف
الباحثون خمـسا إلى ثماني من أكبر

دن في بلد واحد. ا
ووجـد الـبـاحـثـون أن األشـخـاص في
دولة كـانوا 40دولة من مـجـموع  38
أكـثـر مـيـال إلعـادة حـافـظـات حتـتـوي
عــلى نــقــود بـداخــلــهـا ( بــاســتـثــنـاء
دولــتـــ عن الــقـــائــمـــة هــمـــا بــيــرو

كسيك). وا
وعــنـدمــا جلـأ الـبــاحـثــون إلى زيـادة
األموال داخل احلـافـظة بـنـسبـة سبع
مـــــــــرات فـي ثـالث دول وجــــــــدوا أن

مـــتــوسط مــعـــدل إعــادة احلــافــظــات
ئة. ارتفع بنسبة  18في ا
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ــارك أعـــلى مــعــدالت وســجـــلت الــد
اإلبالغ عن حـافـظـات بـداخـلـهـا نـقود
ــئــة) وســجــلت بــيــرو أقل ( 82في ا

ئة). معدل ( 13في ا
وســجــلت ســويــســرا أعــلى مــعـدالت
ــئـــة) والــصــ أقل اإلبالغ ( 73في ا
ــــئــــة) عن مــــعــــدالت اإلبالغ ( 7في ا
حافظات خالية من النقود كما أظهر
األشـــخــاص مـــزيـــدا من األمـــانــة في

حالة زيادة النقود في احلافظات.
وخـلـصت جتـربـة شـارك فـيـهـا 1500
مشـارك من  15دولـة وأشـرف عـلـيـها
بـاحـثـون بـريـطـانـيون فـي عام 2015
إلى أن الــنــاس صـنّــفـوا الــهــنـد إلى
جـــانب الـــصــ والـــيــابـــان وكــوريــا
اجلنوبيـة من ب الدول الـتي اعتُبر

الناس فيها أقل أمانة.
واحـتـلـت الـهـنـد عـلى نــحـو مـنـفـصل
رتبة  78على قائمة مؤشر مدركات ا
الـــفــســـاد لـــعــام  2018الــصـــادر عن
مـنــظـمـة الـشـفـافــيـة الـدولـيـة والـذي
صـنّف  180دولـة ومــنـطــقـة بــحـسب
مسـتويات الـفساد فـي القطـاع العام.
ـرتــبـة (حتــتل الـدولــة األقل فـســادا ا

األولى على القائمة.)

أخـبــرني كـريـسـتــيـان لـوكـاس زونـد
خـبـيـر االقـتـصـاد في جـامـعـة زيـورخ
ــشــرفــ الـرئــيــســيــ عـلى وأحــد ا
الدراسـة: "ترتـبط مـعدالت اإلبالغ عن
حــافـــظــات الـــنــقـــود في جتـــربــتـــنــا
بــإجــراءات مــثل مــؤشـر الــشــفــافــيـة

الدولي".
ولم تــخـل الــتــجــربــة من طــرائف. إذ
طالب شخص مسـؤول عن أمن بناية
في الـهــنـد رشـوة من بــاحث مـسـاعـد
نظيـر السمـاح له بالدخـول ولم يبلغ
في النـهـاية عن احلـافـظة. وفي مـكان
آخر قام رجل بتسليم احلافظة وقال
ال إلى جمعية خيرية إنه سيتبرع با
إذا لم يــعــثـر عــلى صــاحــبـهــا وقـال
"سأكـتب رسالـة بالـبريـد اإللكـتروني
وإذا لم يـستـجب أحـدهم  فـسـأتـبرع

ال. وإال فإنها تعتبر رشوة". با
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ــاذا تــخــبــرنــا هــذه الــتــجـربــة عن
األمانة والسلوك اإلنساني?

أحد تـفـسيـرات نتـائج الـدراسة يـبرز
اإليـــثـــار أي تــفـــضـــيل اآلخـــرين عن
ن فــيــهم الــغــربــاء. لــهـذا الــنــفس 
الـــســبـب أبـــلغ الـــكـــثــيـــر مـــنـــهم عن
ثير لالهتمام حافظات النقود. ومن ا
أن عــددا أكــبــر من احلــافــظـات الــتي
كــانت حتـتــوي عـلى مــفـتــاح أعـيـدت

مــقـارنـة بــتـلك الــتي ال حتـتــوي عـلى
مفتاح.

واألكثـر أهميـة في األمر هـو "التكـلفة
النـفسـية" ونـظر الـشخص إلى نـفسه

على أنه لص.
وقـــال زونـــد: "يـــســـهـل عـــدم شـــعــور
الـشـخص بـانـعـدام األمـانـة في حـالـة
احتـفـاظه بحـافظـة خـاليـة من النـقود
نظـرا لعدم كـسب شيء منـها ويزداد
األمـر صـعـوبـة إذا احـتـوت احلـافـظة

على نقود".

ا ال يـقـول خبـراء االقـتـصـاد إنـهم ر
ــا يــتـــحــلــون بـــاألمــانـــة لــكــنـــهم ر

ينشغلون أو ينسون.
وحتـــدث دان أريـــيـــلي أســـتــاذ عـــلم
الــنــفـس واالقــتــصــاد الــســلــوكي في
جـامــعـة ديـوك في كــتـابه "احلــقـيـقـة
الصادقـة النعدام األمـانة" عن جتربة
اثلـة إذ مشى في سكن الـطلبة في
معهـد ماسـاتشوسـتس للتـكنولـوجيا
ووضع ست زجــاجـات كـوكــاكـوال في
نـصف الـثالجـات ووضع أطـبـاقـا من

الـورق ومــعـهـا ســتـة دوالرات ورقـيـة
في الـنـصـف اآلخـر. وفي غـضـون 72
ساعة اختفت جميع الكوكاكوال لكن

أحدا لم يأخذ النقود.
وقــال : "هــذه الــتــجــربــة الــصــغــيــرة
توحي بـأننـا بشـر مسـتعـدون لسـرقة
شيء لـم يــشــر صــراحــة إلى قــيــمــته
ـالــيـة ومع ذلك نـخــجل من سـرقـة ا
األموال مبـاشرة إلى حد يـجعل حتى
أتقى معـلمي مدرسـة األحد (الديـنية)

فخورا بذلك".


