
ل يزال من ال�صابق لأوانه تقييم اأثر امل�صارف الرقمية 
الآن،  حتى  اإط��اق��ه��ا  يتم  مل  منها  ك��ث��را  لأن  ف��ق��ط، 
ول  مبكرة.  مرحلة  يف  ت��زال  ل  الأخ���رى  وامل�صارف 
ال�صوق من امل�صارف  تاأخذ ح�صة كبرة يف  اأن  يتوقع 
الأكرب. لكن ميكنها اأن ت�صتفيد من امل�صاكل التي تعانيها 
بع�ض ال�رشكات املناف�صة الأكرث تقليدية، التي كان من 
جمموعة  عن  بعيدا  ال�صوق  ت��وازن  تعيد  اأن  املفرت�ض 
ا�صكتلندا،اأو  اأوف  بانك  روي��ال  اأو  امل�رشفية،  لويدز 

باركليز، اأو "اإت�ض اإ�ض بي �صي".
يف ال�صهر املا�صي، امل�رشف التعاوين "كو - اأوبرايتف 
اأن  �صنوات  خم�ض  قبل  املتوقع  من  كان  ال��ذي  بانك" 
يرتفع حجمه اإىل ال�صعف من خال ال�صتحواذ على "تي 
اإ�ض بي" من لويدز، عر�ض نف�صه للبيع لتاأمني راأ�صمال 
�صنوية  خ�صارة  اأعلن  املا�صي  اخلمي�ض  وي��وم  جديد. 
اإجمايل  رفعت  ا�صرتليني  جنيه  مليون   477 مقدارها 

اخل�صائر لديه اإىل 2.7 مليار جنيه منذ عام 2012.
ا�صكتلند  اأوف  بانك  روي��ال  يخو�ض  نف�صه،  الوقت  يف 

لف�صل 300 فرع وجعلها  للتخلي عن خطط  حمادثات 
م�رشفا مناف�صا جديدا يحمل ا�صم ويليامز اآند جلني، بعد 

اأن ف�صل منذ وقت بعيد يف بيع ال�رشكة.
وعانى كثر من امل�صارف املناف�صة الأخرى يف �صبيل 
من  اجلارية  احل�صابات  �صوق  من  ح�صة  على  احل�صول 
كانت  الذي  الوقت  يف  حجما،  الأكرب  الإقرا�ض  جهات 

تزداد فيه ح�صابات الإيداع والإقرا�ض لديها.
العاملي  الرئي�ض  وال،  ح�صني  غ��ام  ع��م��ران  ي��ق��ول 
للتكنولوجيا املالية يف �رشكة اإي واي لا�صت�صارات: "اإن 
املناف�صة  ال�رشكات  من  كثرا  اأن  هو  الق�صية  من  جزءا 
القائمة".  للم�صارف  جدا  م�صابهة  تبدو  حجما  الأكرب 
وتعمل بع�ض امل�صارف الأ�صغر حجما الآن على تغير 
م�صارها، من خال حتركات حتاكي ال�رشكات الرقمية 
النا�صئة. فقد ك�صفت املجموعة امل�رشفية "كايدي�صدال 
الأموال  لإدارة  اأداة  وهي   ،B "بي" عن  �صاير"  ويورك 
عمليات  اإدخ��ال  كيفية  حول  للعماء  اإ���ص��ارات  تر�صل 

ال�صحب وتقدم لهم خ�صومات يف املحال التجارية.
ل�رشكة  التنفيذية  الرئي�صة  جاديا،  اآن   - جاين  وت�صتعد 
جديد.  رقمي  تطبيق  لإط��اق  اأي�صا  لاأموال،  فرجني 
كبر،  ب�صكل  البيانات  على  يعتمد  تطبيق  "اإنه  وتقول: 
و�صيبداأ  العماء،  متطلبات  ليلبي  �صخ�صيا  وخم�ص�ض 

هذا  اأن  "نعتقد  وت�صيف:  جار".  بح�صاب  بالتاأكيد 
ي�صهم يف خف�ض التكاليف وحت�صني اخلدمات والكفاءة 

املقدمة للعماء".
جهات  ب��ني  م��ا  تقف  فرجني  �رشكة  اأن  اإىل  وت�صر 
الأ�صغر حجما.  النا�صئة  وال�رشكات  التقليدية  الإقرا�ض 
"نحن ل نحاول فر�ض جبهة رقمية على النظام القائم، 
اأخرى تعد امل�صارف اجلديدة �صغرة جدا  ومن ناحية 
ن�صتطيع  حتى  الوا�صع  النطاق  اإىل  بحاجة  اأننا  واأعتقد 
من  كبرة  واأع��داد  جتارية  عامة  لدينا  الأث��ر،  اإح��داث 

الزبائن".
وهو  "اأوجمينتام"،  موؤ�ص�ض  ليفني،  تيم  يقول  ذلك،  مع 
�صندوق مدعوم من قبل روت�صيلد، اإن ال�رشكات املناف�صة 
"امل�صارف  عراقيل.  تواجه  ت��زال  ل  تقليدية  الأك��رث 
تفادي  على  ق��ادرة  غر  كانت  فرجني  مثل  املناف�صة 
ال�صلبية لكونها م�صارف. وامل�صارف اجلديدة  الو�صمة 
ودعما  تقدما  اأكرث  مميزة  جمموعات  بناء  على  تعمل 
اأكرث  النا�ض  اأع��ني  يف  تبدو  يجعلها  ما  مميزا،  عامليا 

�صبها ب�رشكات التكنولوجيا منها بامل�صارف".
املتعلقة  ليفني  طموحات  تعطيل  يجري  كله،  ذلك  مع 
باإيجاد جمموعة جديدة من اجلهات املناف�صة املعتمدة 

على التطبيق.

اإذا كانت ال�صعوذة يف مفهومها العام هي )ايهام 
النا�ض وخداعهم( واليحاء بحقائق مزيفة على 
الرغبات  حتقيق  على  القدرة  وادعاء  واقع،  اأنها 
�صفلية  وع��وامل  جمهولة  بكيانات  بال�صتعانة 
معرفة  اأو  قيا�صها  اأو  روؤيتها  ميكن  ل  خارقة، 
احلياة  يف  ي�رشي  ل  املفهوم  فهذا  ماهيتها، 
لها  القت�صادية  فحياتنا  فقط،  الجتماعية 
دجالوها وم�صعوذوها.  فالقت�صاد والتنمية يف 
العراق )روؤًى وتخطيطًا وتنفيذاً ورقابًة وقيا�صًا( 

يتخذ يف معظمه من ال�صعوذة منهجًا.
الظام،  يف  التخطيط  هي  ال�صعوذة  مظاهر  اأوىل 

وفو�صى البيانات امل�صي�صة.
والح�صاءات  واملعلومات  البيانات  توافر  يعد 
فاأين  القت�صادي،  التخطيط  اأولويات  اأوىل  من 
التعويل  ميكن  والتي  ال�صحيحة  البيانات  تلك 
منذ  لل�صكان  تعداد  حتى  لدينا  ولي�ض  عليها، 
الدقيقة  الح�صاءات  عن  ناهيك  ق��رن!   ن�صف 
ملدة  حتى  منلك  ل  ونحن  واملدخات،  للموارد 

وجيزة عدادات لقيا�ض النفط امل�صّدر!
كيف ميكنك اعداد وفر�ض وتنفيذ خطط الكمارك 
ل  واأنت  والدخول  ال�صلع  اأن��واع  على  وال�رشائب 
وال�رشكات  الف��راد  عن  )حقيقية(  بيانات  متلك 

وال�صلع ؟!
امل�صتوردات  حجم  عن  احلقيقية  البيانات  اين 
احلقيقية؟  وا�صعارها  وم�صادرها  واأن��واع��ه��ا 
على  ال�����ص��دور  �صحة  ط��ل��ب  ا���ص��ل��وب  وم����ازال 
هي  اين  املتبع!   العرف  هو  الر�صمية  الوثائق 
البيانات ال�صحيحة عن �صلوك امل�صتهلك العراقي 
ن�صب  قيا�صات  اين  دخله؟   وتوزيع  واجتاهاته 
بقيا�صات  ن�صمع  ونحن  احلقيقية  والفقر  البطالة 

متباينة كل يوم؟
الي�ض اعداد اخلطط والربامج القت�صادية يف هذه 

الظلمة ي�صكل هلو�صة و�صعوذة اقت�صادية!
ر�صينة  ونقدية  مالية  �صيا�صة  اعداد  كيف ميكن 
اقت�صاد مواٍز، وق�صاء  فيه  بلد  وذات جدوى يف 
كيف  م���واٍز؟!   وجي�ض  موازية،  وحكومة  م��واٍز، 
يتحكم  ل  بلد  اقت�صاد  وتوجية  ال�صيطرة  ميكن 
القومية  مبنافذه احلدودية، وهي نهب لاأحزاب 

والدينية؟
ق��وي��ًا  �صناعيًا  ق��ط��اع��ًا  تبني  اأن  ل��ك  ك��ي��ف 
احلياة  )الطاقة( �رشيان  واأنت ل متلك  ومناف�صًا 
التمويل  )م�صادر  ول  املعا�رشة،  القت�صادية 
املي�رش( ول )طرق املوا�صات( وتدعي اأن تنمية 
من  اهدافًا  ت�صع  اأَن  ال�صا�صي.   ال�صناعة هدفك 
تن�صج  باحلقيقة  اأن��ت  حتقيقها  مقومات  دون 

الوهم، وهذه �صعوذة بحد ذاتها.

يحرك  ما  كل  القت�صادي  مبفهومها  الطاقة 
القت�صادي  والن�صاط  النقل  وو�صائل  امل�صانع 
على  المر  يقت�رش  ول  مناف�صة،  بتكلفة  عمومًا 
الطاقة  توفر  تكلفة  البيوت،  وتدفئة  اإن���ارة 
تكلفة  من   %15 نحو  ت�صكل  حاليا  امل�صنعية 
اأعلى  والن�صبة  الب�صيطة،  ال�صناعات  يف  املنتج 
وهي  الخ،   … واحلديد  ال�صمنت  �صناعات  يف 
تكلفة عالية قيا�صًا ملنتجات دول اجلوار، ناهيك 

عن تكلفة النقطاع وال�رشر الناجت عنه.
لإقامة  ال��ازم  امل��ال  راأ���ض  تكلفة  ارت��ف��اع  اإن 
واإدامة امل�صاريع، والبروقراطية اململة، و�رشوط 
النظام  غياب  ظل  يف  امل�صتحيلة،  ال�صمانات 
امام  العوائق  اأح��د  ي�صكل  احلقيقي،  امل�رشيف 
امل�صتثمر  اأن  ور  َوَت�صَ املحتملني،  امل�صتثمرين 
�صيمول امل�رشوع من حمفظته ال�صخ�صية %100 
الداخلي  امل�رشيف  القطاع  م�صاهمة  دون  ومن 
مثلما يحلم بع�صهم، هو َوهٌم و�صعوذة اقت�صادية 
فجة. وكيف لك اأن تبني اقت�صاداً يف بلد ل تبعد 
امتاراً  �صوى  اخ��رى  عن  اأمني(  )حاجز  �صيطرة 
�صائع  ووقت  مال  من  ذلك  يكلفه  مبا  حمدودة، 
ومظاهر  ل��ات��وات  وا�صعًا  وب��اب��ًا  ل��ه،  م��ربر  ل 
الف�صاد الخرى. بل الأدهى من ذلك انهم ياأملون 
اأن  اأي  ال�صياحة يف مثل هذه الظروف.   بتن�صيط 
يرتك الفرد الملاين بلدان �رشق ا�صيا واملالديف 

وجزر الكاريبي 
وم���ن���ت���ج���ع���ات 
ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ص��ط 
ودب���ي وح��ت��ى �رشم 
ال�����ص��ي��خ وال���غ���ردق���ة، 
يف  لل�صياحة  وي���اأت���ي 
على  غريب  ابو  منتجعات 
اأو  ال��ع��ام،  الفلوجة  طريق 
يف  العرب  �صط  �صفاف  على 
الع�صائر املت�صاك�صة يف  �صيافة 
برحلة  يقوم  اأو  الآمنة،  الب�رشة 
اأن  لها  ميكن  بوادينا  يف  �صفاري 
ه��ذا؟!   وه��م  اي  خمطوفًا،  به  تنتهي 

)امل اأقل انها �صعوذة(
كيف لك اأن جتذب م�صتثمرين من اخلارج 
وتغريهم بجلب اموالهم وا�صتثمارها يف بلد 
ول  طرق  ول  فيه،  وم�صتقرة  كافية  طاقة  ل 
امن فيه؟  بل ميكن لأي �رشطي ب�صيط اأو موظف 
متوا�صع يف البلدية اأو ال�صحة اأو البيئة وغرها 
اأو  الع�صائر  اأو  الح��زاب  عن  ناهيك  الدوائر  من 

الكيانات املتنفذة اأن يتحكم مب�رشوعك اأو يبتزه 
بل يوقفه لي �صبب م�صطنع.

يف  ال�صتثمار  لت�صجيع  هيئات  وج��ود  حقيقة 
خمتلف دول العامل قائم بال�صا�ض على خلق بيئة 
الناجح  ال�صتثمار  مقومات  وبناء  ال�صتثمار، 
واملناف�ض، وتذليل العقبات، واخت�صار املراحل، 
امل�صتثمرين  واق��ن��اع  البيئة  لهذه  ال��رتوي��ج  ثم 
املحتملني بجدواها واأف�صليتها على غرها.  اما 
التذاكي  وحماولة  الأوه��ام  لت�صويق  هيئة  خلق 
ال�صتثمارية،  واملوؤ�ص�صات  العمال  رجال  على 
فهذه  بائ�صة،  حماولة  فهي  موجود،  غر  بواقع 
ولن  بكثر،  اذكى  ال�صتثمار  ودور  املوؤ�ص�صات 
والطارئون  البائ�صون  ال  ال�صعوذة  لهذه  ينجذب 

واملنتفعون.
ن�صاطات  من  واحدة  الوهمية،  للفر�ض  الرتويج 
مل�رشوع  ت��روج  اأن  القت�صاديني،  امل�صعوذين 
عقاري )كما ح�صل اأخراً( بقيمة ع�رشة مليارات 
ام���وال  روؤو�����ض  جم��م��وع  م��ن  اأك���رث  اي  دولر 
القطاع  ي�صهم  )ول  لديك  اخلا�صة  امل�صارف 
اأو  بناًء  امل�رشوع  متويل  يف  الداخلي  امل�رشيف 
ت�صويقًا( يف ار�ض موحلة، ل متتاز ب�صيء، ويف 
اأن  امل�صتثمرين  وتدعو  و�صفها،  �صبق  كما  بيئة 
وتلقي  بناًء،  امل�رشوع  وميولوا  اموالهم  يجلبوا 
على عاتقهم مهمة البنى التحتية اي�صًا، وتتمنى 
فيه  تتوافر  ل  �صوق  يف  م�رشوعهم  ي�صوقوا  اأن 
اأدوات الئتمان … هي �صعوذة ودجل اقت�صادي 

بامتياز.
ما،  نوعا  الداخلية  البلدان  من  يعّد  العراق  بلدنا 
اأكرب  حتده  وحرجة،  �صغرة  البحرية  فاإطالته 
الأو�صط  ال�رشق  منطقة  يف  اقت�صادات  ثاثة 
حملي  ن��اجت  باإجمايل  )اإي���ران  افريقيا  و�صمال 
يقدر ب�� 393 مليار دولر، ال�صعودية 646 مليار 
 ،)2015 )�صنة  دولر  مليار   717 تركيا  دولر، 
مليار   180 بحدود  املحلي  فناجته  العراق  اما 
لل�صنة نف�صها.  وتعتمد موازنته احلكومية  دولر 
اأن  علمنا  واإذا   ،%97 بن�صبة  واح��د  منتج  على 
وما  الوا�صعة،  البحرية  اطالتها  البلدان  لهذه 
النقل  خطوط  على  انفتاحها  م��ن  ذل��ك  يعنيه 
التجاري العاملية، واأن هذه البلدان ل تعتمد على 
موازناتها  اأو  املحلي  ناجتها  البرتول يف  اإنتاج 
احلكومية عدا ال�صعودية، واأن هذه البلدان الثاثة 
بيئة  يف  تعمل  �صخمة  �صناعية  قاعدة  امتلكت 
وم�صادر  متكاملة،  حتتية  بنى  وذات  م�صتقرة، 
وم�صادر  �صائعة،  عمل  وثقافة  موفورة،  طاقة 
اخلربات  على  احل�صول  و�صهولة  مي�رشة،  متويل 
هذه  واأن  الحتياطية.   والدوات  والتكنولوجيا 
مع  طويلة  برية  ح��دود  لديها  جميعها  البلدان 
�صناعة  قيام  �صعوبة  ندرك  اأن  ميكننا  العراق، 
)بالظروف احلالية( ذات منتجات ميكن  عراقية 
لها اأن تناف�ض منتجات دول اجلوار، وخا�صة مع 

�صيا�صة ال�صتراد الفو�صوية املنتهجة.
انتقال  وحرية  باأنواعها،  ال�صترادات  حرية 
تعومي  ع��دم  يقابلها  الم���وال،  روؤو���ض  وحتويل 
ب��ال��دولر،  ربطها  حتى  ول  املحلية،  العملة 
الحتياطيات،  ح�صاب  على  دعمها  وا�صتمرار 
�صعوذة وت�صويه وف�صاد اقت�صادي بحت، و�صيا�صة 

ل ت�صتطيع حتى اقوى الدول ماءًة من ال�صتمرار 
انتاجية  قاعدة  بناء  ن�صتطيع  ل  اأن  طويًا.  بها 
�صنة،   14 خال  لأبنائنا  العمل  طاقة  ت�صتوعب 
يفند  دولر،  مليار   800 من  اأك��رث  ���رشف  مع 
هذا  اأن  من  بع�صهم،  بها  اآمن  اقت�صادية  اكذوبة 
على  طلب  خلق  اإىل  بالنتيجة  �صيوؤدي  ال�رشف 
ال�صلع واخلدمات، املوؤدي بدوره اإىل ت�صجيع قيام 
�صناعات حمليه لتلبية هذا الطلب، النتيجة كانت 
اخلارج  اإىل  امل�رشوفة  املبالغ  من   %99 ت�رشب 
اجل��وار  دول  منتجات  على  للطلب  وتكوينه 
وغرها، وعبء م�صاف على ميزان املدفوعات، 
ملنتجات  حم�ض  ���ص��وق  اإىل  ال��ع��راق  وحت��وي��ل 
اجلديد،  الليربايل  القت�صادي  املنهج  الخرين. 
على م�صاوئه لدول العامل الثالث، واملراد ت�صويقه 
والتبادل  فالنفتاح  م�صوهًا،  َفُذ  ُينَّ العراق،  يف 
يف�صي  ل  مطلق(  )ب�صكل  الدولة  يد  ورفع  احلر، 
اثبتت  كما  )تلقائيًا(،  منتج  اقت�صاد  بناء  اإىل 
الدولة  اأن ي�صل عدد موظفي  املا�صية.  ال�صنوات 
اإىل 4.5 مليون موظف، مقارنًة بدولة مثل كندا 
ينتج  باقت�صاد  م�صاحًة،  العامل  دول  اكرب  )ثاين 
1550  مليار دولر �صنويًا، والتي ل يتعدى عدد 
اكرث  واملحلية  الحتادية  دوائرها  املوظفني يف 
املخطط  اأَن  ال  يعني  ل  موظف(  الف   600 من 
الوا�صع  التوظيف  يعتمد  العراقي  القت�صادي 
)وهو  النفط-   – الريعي  الدخل  لتوزيع  كاآلية 
املواطنني  مبلكية  القائل  الد�صتور  يخالف  بذلك 
لر�صوة  وكو�صيلة  البلد(،  ملوارد  املوظفني  ولي�ض 
اذا  الكارثة  وتكرب  العامة،  تاأييد  وك�صب  الناخب 
علمنا اأن متو�صط انتاجية املوظف ل تتعدى 17 
جمتمع  خلق  ا�صتهداف  عن  بدل  يوميًا.  دقيقة 
الجتهات  وتكوين  العمل،  ثقافة  وا�صاعة  منتج، 
النف�صية وال�صلوكية وحتفيز النا�ض باجتاه العمل 
القطاعات  لقيام  ال�صباب  وتهيئة  والن��ت��اج، 
وت�صخر  الفر�ض  وابتكار  بدورها،  النتاجية 
عطل  وابتكار  وتقنني  �صن  اإىل  ي�صار  الطاقات، 

واعياد ومنا�صبات جديدة للك�صل.
من نتائج هذه ال�صعوذة ان:

البطالة  غر   ،%30 اإىل  و�صلت  البطالة  – ن�صبة 
املقنعة يف دوائر احلكومة.
– ن�صبة فقر تقارب %20

من   %1 بن�صبة  كليا،  م�صلول  �صناعي  قطاع   –
ا�صتيعاب  ب��ه  يفرت�ض  وك��ان  املحلي،  ال��ن��اجت 
العمل، وامل�صاهم الهم  احل�صة الكرب من طاقة 
فية  ننتج  ل  بلد  الجمايل.   املحلي  الناجت  يف 

فر�صاة لا�صنان.
– ارتفاع الدين العام اإىل 110 مليارات دولر، 
املحلي.   ال��ن��اجت  م��ن   %61 ن�صبته  م��ا  ي�صكل 
تتعدى  ل  اإي���ران  يف  الن�صبة  ف��اإن  وللمقارنة 

16.3%، ويف ال�صعودية 6%، ويف تركيا %33.
مليارات   206 قيمتها  تبلغ  معطلة  م�صاريع   –

دولر.
الوحيد  الن�صاط  هو  العملة  مزاد  من  الرتبح   –
من  امل�رشيف  النظام  فتحول  امل�رشيف،  للنظام 
بغر  يقوم  منتفع  عائل  اإىل  لاقت�صاد  حمرك 
دوره الطبيعي، ويتخذ من العملة الجنبية �صلعة 

ولي�صت اأداة للتبادل.

"اإنها مل تُعد تهتم  اإدارة الأموال  تقول بع�ض �رشكات 
بالأبحاث، لكنها تهتم اأكرث بالو�صول اإىل التنفيذيني 
ُيغطيها  التي  الباد  يف  وامل�صوؤولني  ال�رشكات  يف 
بعدد  مرتبطة  تكون  ما  غالبًا  الأتعاب  املحللون". 
الجتماعات التي ي�صتطيع املحللون ترتيبها، لكن هذا 
ُي�صجعهم على تخفيف التقارير للحفاظ على عاقتهم 

بال�رشكات.
املا�صي  العام  الو�صع. يف  هذا  ي�صتنكرون  املنظمون 
انتقدت جلنة الأوراق املالية والبور�صات اأحد حمللي 
"دويت�صه بانك ال�صابقني" لإعطائه تقييما "بال�رشاء" 
للحفاظ  اإل  ل�صيء  لوت�ض" ل  "بيج  متاجر  اأ�صهم  على 
باأن  املحللني  كبار  وُيجادل  بال�رشكة.  عاقته  على 

كونها  من  اأبعد  اإىل  التطور  عليها  �صيكون  ال�صناعة 
خدمة اإ�رشاف ُمبّجلة.

�صتانلي" يف  "مورجان  الذي متت �رشقته من  بريز، 
بي  "يو  بها  ينتج  التي  الطريقة  اأ�صلح   ،2013 عام 
وُمربجمي  بيانات،  علماء  بتعيينه  الأبحاث،  اإ�ض" 
"خمترب  لإدارة  نف�ض  علماء  وحتى  كمبيوتر،  اأجهزة 
متخ�ص�صي  م��ع  جنب  اإىل  جنبًا  والعمل  الأدلة" 
ب�صاأن  العماء  ا�صتف�صارات  عن  لاإجابة  ال�صناعة، 
التقارير  ال�صوي�رشي.  امل�رشف  اإىل  امُلقدمة  الأبحاث 
تفاعلية، ومن ثم ي�صتطيع العماء و�صع الفرتا�صات 
اأو  القت�صادي،  النمو  مثل  للمتغرات،  بهم  اخلا�صة 

املبيعات ال�صغرة لل�رشكة.
اإىل  الو�صول  الأب��ح��اث  على  "�صيكون  بريز  يقول 
البيانات  دم��ج  �صيكون  امل�صتقبل  اأع��ل��ى.  م�صتوى 
والتحليل  الراقية،  الإح�صائية  والأب��ح��اث  الكبرة، 

التقليدي".

وبلغ الأمر اأن عددا من امل�صارف يعمل على املحللني 
تعمل  متطورة  برجميات  وه��ي  "الفرتا�صيني"، 
باأ�صلوب الذكاء ال�صطناعي، مثل تعلم الآلة ومعاجلة 
اللغة الطبيعية التي مُيكن اأن توؤدي اإىل اأمتتة كثر من 
املهمات الأقل اأهمية ويف النهاية جعل املحللني من 

امل�صتويات الأدنى فئة عفا عليهم الزمن.
اأبحاث  اقت�صاديات  لكن حتى مع مزيد من البتكار، 
اإدارة  �رشكات  تاريخيًا  �صعبة.  تبقى  البيع  جانب 
الو�صاطة  و�رشكات  امل�صارف  تكافئ  كانت  الأم��وال 
خال  من  حُتبها،  التي  الأبحاث  بخ�صو�ض  املالية 
عمولت  مع  تاأتي  ما  غالبًا  التي  ال��ت��داول  اأع��م��ال 
اإىل  الإلكرتونية،  الأ���ص��واق  الأي��ام  ه��ذه  يف  �صخمة. 
جانب املتطلبات التنظيمية من �رشكات اإدارة الأ�صول 
اإنهاك  اإىل  اأدت  تنفيذ ممكن،  اأف�صل  اإىل  الدائم  لل�صعي 

هذا النهج "امُلجّمع".
هذه  اخلوارزميات  هم  املتداولني  "كبار  اأدر  يقول 

حيث  "اأمازون"  غرار  على  عاملًا  اأ�صبح  لقد  الأي��ام. 
باإمكانك �رشاء الأ�صهم اأو ال�صندات ب�صكل اإلكرتوين. هذا 
جداً  كبر  تغير  لكنه  العماء،  اإىل  بالن�صبة  رائع  اأمر 

بالن�صبة اإىل اأعمال الأبحاث".
بدائل اأمام امل�ستثمرين

التداول  عمولت  من  املنف�صلة  الأبحاث  نحو  التطّور 
ال��واردة  الت�رشيعات  من  جمموعة  ب�صبب  �صيت�صارع 
الثاين  القانون   .MIFID II الأوروبي،  من الحتاد 
يف  ب��الأ���ص��واق  اخل��ا���ض  "التوجيه  با�صم  امل��ع��روف 
ال�صتثمارية  املجموعات  �صيجرب  املالية"  الأدوات 
على ف�صل الدفعات عن الأبحاث، اإما بتغطية التكلفة 
باأنف�صها اأو حتميلها ب�صكل علني على العماء. وب�صبب 
الأع��م��ال  ع��ن  الأوروب��ي��ة  العمليات  ف�صل  �صعوبة 
فاإن  الأ�صول،  اإدارة  �رشكات  اإىل  بالن�صبة  العاملية 
العملية  الناحية  من  ال�صتثمار  اإدارة  �رشكات  بع�ض 

�صُتطّبق املعاير يف عملياتها كافة.

من  اأي�صًا  لل�صغط  تتعر�ض  الأ�صول  اإدارة  �رشكات 
�رشكات الإدارة ال�صلبية، مثل �رشكات تعقب املوؤ�رشات 
يف  البور�صة.  يف  تداولها  يتم  التي  وال�صناديق 
تدفقت  يوميًا  دولر  مليار  من  اأك��رث  املا�صي  العام 
ال�صلبية،  ال�صناديق  اإىل  الن�صطة  الإدارة  �رشكات  من 
املجموعات  اإىل  بالن�صبة  احل��واف��ز  زاد  ال��ذي  الأم��ر 

ال�صتثمارية لتخفي�ض التكاليف.
�صتكون  امل�صتقلة  املتخ�ص�صة  الأب��ح��اث  ���رشك��ات 
�صتكون  لأنها   ،MIFID II قواعد  من  امل�صتفيد 
قادرة على املناف�صة ب�صكل مبا�رش اأكرث مع امل�صارف 
اجلمع  لكن  ال�صتثمارية.  ال�رشكات  اأم��وال  اأج��ل  من 
من  كثرا  يدفع  والتنظيمات  التكاليف  خف�ض  بني 
التحليل  ِف��رق  بناء  اإىل  ال�صتثمارية  املجموعات 

الداخلية اخلا�صة بها.
ا�صتجابة للقواعد اجلديدة، 38 يف املائة من �رشكات 
اإلكرتونيك  �رشكة  ا�صتطلعتها  التي  ال�صناديق  اإدارة 

ري�صرت�ض اإنرت�صينج قالت "اإنها �صتو�صع ِفرق الأبحاث 
جانب  حمللي  على  العتماد  عن  بدًل  فيها  الداخلية 
ال�صتثمارية  ال�رشكات  من  وكثر  التقليديني".  البيع 

الأكرب بداأت ذلك بالفعل.
اإي  "بي جي  ل�  التنفيذي  الرئي�ض  ديفيد هانت،  يقول 
الأ�صول،  من  دولر  تريليون  تدير  �رشكة  وهي  اإم"، 
بناء  اإىل  باحلاجة  "�صعرنا  "برودين�صيال"،  ل�  تابعة 
القدرة اخلا�صة بنا ب�صبب ت�صاوؤل نوعية الأبحاث من 
جانب البيع. لقد كان حتّوًل كبراً. وتكّبدنا كثرا من 
نوعية  جيدة.  ال�صتثمار  ن�صبة  �صايف  لكن  التكاليف، 

معلوماتنا ارتفعت".
بخ�صو�ض  اأحيانًا  الرعناء  التعليقات  من  الرغم  على 
امل�صتثمرين  معظم  اأن  اإل  البيع،  جانب  حمللي  قيمة 
�صيظلون بحاجة اإىل الأبحاث يف امل�صتقبل. لكن كيف 
غر  من  اأمور  �صُتوزع،  وكيف  �صُينتجها،  من  �صتبدو، 

املرجح اأن تتغر ب�صكل كبر.
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محللو األبحاث.. قطاع يواجه رياحًا عكسية قوية
 روبن ويجلزويرث

الجزء الثاني واألخير

مظاهــــر الشـعوذة االقتصاديـة
مهـدي البنـاي

إيما دانكلي
الجزء الثاني واألخير

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

708.0
1.86
0.26%

432,556,916
580,804,893
296
38
5
19
14

1.05
114,418,448.00

0.50
107,739,432.00

0.60
23,533,754.00

0.71
21,600,000.00

0.34
17,917,650.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BIIB( اسالم

)BNOR( شمال

0.50
214,923,457.00

1.05
109,863,895.00

0.34
52,635,735.00

0.60
39,222,924.00

0.37
30,500,000.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BNOR( شمال

)BIME( اوسط

)BUND( متحد
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