
 يف الرابع ع�رش من اآذار احلايل تنطلق فعاليات اال�سبوع 
اجلهات  اعتادت  �سنوي  تقليد  وهو  التا�سع،  الزراعي 
القطاعية االحتفاء به ومن خالله تلفت اأنظار العاملني 
على  امللقى  الكبري  ال��دور  اأهمية  اىل  القطاع  ه��ذا  يف 
�سل�سلة  ورث  الذي  الزراعي  بالواقع  للنهو�ض  عاتقهم 
وا�ستخدام  االأهوار  جتفيف  عن  الناجمة  التداعيات  من 
مياه امل�سب العام كنهر ملياه ال�سقي وانحبا�ض املبازل 

الفرعية وزيادة ن�سبة التملح.
الت�سحر  وزح��ف  النخيل  اأع���داد  انح�سار  ع��ن  ف�سال 

وانح�سار اأعداد املجرتات.
عالوة على ما تعر�ست له بقايا الرثوة الزراعية يف بالد 
ما بني النهرين ب�سقيها النباتي واحليواين من تداعيات 
اأطاحت كليا مبقومات العمل الزراعي بعد العام 2003 
اإثر اغراق االأ�سواق املحلية باملنتجات امل�ستوردة  على 
االنتاجية  العملية  تكاليف  وارتفاع  الثمن  الرخي�سة 
وزيادة خماطر دورة راأ�ض املال يف �سوق منفلتة، ف�سال 
الزراعية  املناطق  االرهاب يف كثري من  به  ت�سبب  عما 
ال�سنوية  التظاهرة  هذه  فجاءت  الفالح.  هجرها  التي 
اأر�ض معر�ض بغداد الدويل  اأيام على  التي متتد ل�سبعة 

العمل  انطالق  اإثر  على   2009 عام  االأوىل  دورتها  يف 
ا�ستثنائية لتقدمي  الزراعية بو�سفها معاجلة  باملبادرة 
مب��وازاة  فيه،  وللعاملني  ال��زراع��ي  للقطاع  العون  يد 
التي حتتاج اىل مزيد  الزراعية  العمل باال�سرتاتيجيات 
ثم  ومن  الواقع.  اأر�ض  على  حتقيقها  بهدف  الوقت  من 
فاننا بحاجة ما�سة اىل مراجعة ما حتقق يف ظل هذه 
وال�سعف  القوة  االقت�سادية وحتديد عنا�رش  التظاهرة 
والف�سل والنجاح مبوجب التخ�سي�سات التي اأنفقت يف 
القطاعية  اجلهات  قبل  املا�سية من  ال�سنوات  موازنات 
ومبوجب الدعم املقدم للعاملني يف هذا القطاع. ومثلما 
ايادي  على  اال�سبوع-  هذا  يف  نحتفي  ونحن   - ن�سد 
الفالحني واملزارعني واجلهات القطاعية التي �ساهمت 
يف ارتفاع معدالت انتاج املحا�سيل اال�سرتاتيجية اىل 
نحو 3.6 ماليني طن �سنويا وهو رقم يقرتب من حاجة 

البالد البالغة 4 ماليني طن �سنويا.
اأن نراجع ونقراأ االأ�سباب التي وقفت وراء تاأخر   علينا 
عامني  م��دار  على  الفالحني  ه��وؤالء  م�ستحقات  دف��ع 
متتاليني بتمعن، خ�سو�سا وان الكثري منهم عزف عن 
ت�سديد  يف  امل��ايل  للعجز  تعر�سه  بعد  االأر���ض  زراع��ة 
التزاماته اجتاه امل�سارف التي قدمت له قرو�سًا ترتب 

عليها الكثري من الفوائد التاأخريية.

هذا  يف  للعاملني  املقدمة  الدعم  اأرقام  تبهرنا  ومثلما 
ترليون دوالر يف قرو�ض  والتي جتاوزت 2.3  القطاع 
اأن نراجع عدد امل�ساريع  املبادرة الزراعية فقط، علينا 
املنفذة ونقّيم امكانية ا�سرتجاع االأموال التي ذهبت اىل 
املركزي  البنك  مببادرة  نبتهج  ومثلما  اأغرا�سها.  غري 
العراقي الذي اأعلنها منذ نحو �سنتني والرامية اىل تقدمي 
الدعم بنحو 1.66 ترليون دينار كقرو�ض للعاملني يف 
التلكوؤ يف منح  اأن نت�ساءل عن �رش  ، علينا  القطاع  هذا 
اأداء  اأهمية تقييم  اللحظة، ف�سال عن  القرو�ض حد  هذه 
املخل�سة  الوطنية  اجلهود  لنبارك  القطاعية.   الوزارات 
على  وامل��ت��ط��ف��ل��ني  املنتفعني  جم��ام��ل��ة  ع��ن  ون��ك��ف 
امكانية  حقيقة  ولنعي  القطاع،  هذا  دعم  تخ�سي�سات 
نحو  قا�ض  حت��ول  خ�سم  يف  الدعم  ه��ذا  مثل  ا�ستمرار 
التي منحت من  الراأ�سمالية، فالقرو�ض  ال�سوق  اقت�ساد 
دون فوائد يف املبادرة الزراعية اأ�سحت بن�سبة 4 باملئة 
مع الر�سوم البالغة 1.5 باملئة يف قرو�ض مبادرة البنك 
ت�ستمر  لن  امل��ب��ادرات  هذه  ان  املوؤكد  ومن  املركزي، 
حينها  ال�سوق،  ليربالية  نحو  التحول  خ�سم  يف  طويال 
التجارية،  مثيالتها  فوائد  بن�سب  القرو�ض  �ستكون 
اال�ستثمار  �سلطة  اأدوات  من  الغذائي  االأم��ن  و�سيكون 

االأجنبي ما مل مي�سك بعنانه اأبناء هذا البلد.

يبدي قادة االأعمال اآراءهم واأفكارهم يف احلديث 
عن اأهمية م�ساركة العمالء ب�سكل كبري. وحتظى 
العمالء  م�ساركة  ح��ول  املنعقدة  امل��وؤمت��رات 
وقيامهم  ال��ق��ادة،  ه��وؤالء  من  العديد  بح�سور 
بو�سع ا�سرتاتيجيات م�ساركة العمالء، اإىل جانب 
حتقيق  على  مل�ساعدتهم  ا�ست�ساريني  توظيفهم 
هو:  املطروح  وال�سوؤال  العمالء.  م�ساركة  اأهداف 
�سمعة  تقدم  ال�رشكات  من  العديد  تزال  ال  ملاذا 
م�ساركة  مو�سوع  يخ�ض  فيما  للغاية  �سيئة 
اإىل تقارير حتليلية  اأحد منا بحاجة  العمالء؟ ال 
ما  كل  ما.  م�سكلة  ثمة  هناك  اأن  ملعرفة  كثرية 
االأخ��رية،  جتاربك  يف  تفكر  اأن  هو  فعله  عليك 

خالل االأ�سبوع املا�سي، هل:
من  جمهولة  اأو  غريبة  اإمي��ي��الت  اأي  ا�ستقبلت 

ال�رشكات التي كنت تتعامل معها؟
عن  البحث  حم��اول��ة  يف  دق��ائ��ق   10 اأم�سيت 
املوقع  م��ن  االأ���س��ا���س��ي��ة  االإت�����س��ال  معلومات 

االإلكرتوين للبائع؟

�ساهدت اأي بث اأو عر�ض �سبكي  ومل تعرث على اأي 
مكان لتبدي فيه تعليقاتك واآراءك؟

البحث غوغل مل�ساعدتك  با�ستخدام حمرك  قمت 
يف تن�سيب اأي منتج جديد، الأنه مل يكن باإمكانك 
تقبل فكرة االإت�سال بالبائع على اأرقام اخلطوط 
القيام  يّعد  ملاذا  امل�ساعدة.  تقدم  التي  ال�ساخنة 
الأن  مهمًا؟  اأم��راً  العمالء  مل�ساركة  اأف�سل  بعمل 
ب�سكل  ي��وؤث��ر  م��ا  ال��ع��م��الء،  ي��وؤث��ر يف والء  ذل��ك 
درا�سة   اأك���دت  احلا�سمة.  النقطة  على  مبا�رش 
 HARVARD BUSINESS( يف  ت  ن�رشرُ
REVIEW( اأن زيادة والء العمالء بن�سبة ٪5 
ميكن اأن يزيد ن�سبة االأرباح من 25٪ اإىل ٪85. 

تقوم  عندما  اأخ���رى:  بطريقة  فيها  فكر  ولكن 
عن  الناجمة  ال�سيئة  التجارب  جميع  بجمع 
م�ساركة  تكلفة  فاإن  ال�سعيفة،  العمالء  م�ساركة 
يف  جداً.  �سخمة  �ستكون  الكفوئني  غري  العمالء 
اأو�سحت   )SPSS( و   )BMA( اأجرتها  درا�سة 
بو�سع  قاموا  االأعمال-  م�سوقيي  من   ٪72 اأن 
م�ساركة العمالء على قائمة االأولوية ولكن ٪55 
ذلك  من  اأق��ل  اأو  )ج(  بدرجة  منظماتهم  �سنف 

فيما يتعلق بتطبيق ممار�سات م�ساركة العمالء. 
 FORRESTER ( ويف درا�سة اأي�سًا ملوؤ�س�سة
العمالء  خربة  فهر�سة  حول   )RESEARCH
 133 من  فقط  موؤ�س�سة   13 اأن  النتائج  بينت   ،
بينما  مم��ت��از،  تقدير  على  ح�سلت  موؤ�س�سة 
“�سعيف”  تقييم  ح�سلت 45 �رشكة على درجة 
الوقت لقادة رجال  “�سعيف جداً”. لقد حان  اأو 
االأعمال الإلقاء نظرة فاح�سة على فر�ض جديدة 

لتح�سني اأداء م�ساركة العمالء. 
فاإن  جديدة،  واأفكار  اأ�ساليب  عن  تبحث  عندما 
للبدء  االأن�سب  احلل  هي  املعلومات  تكنولوجيا 
ال�سحابية  احلو�سبة  تعد  هذا،  يومنا  ويف  بذلك. 
وهي  االإبتكار،  لتكنولوجيا  االأ�سا�سي  امل�سدر 

اأ�سا�ض ممتاز لبناء فريق م�ساركة العمالء.
التحديات  ال�سحابية   احلو�سبة  تعاَلج  كيف 

االأ�سا�سية التي يواجهها فريق م�ساركة العمالء
للحد  جديدة  و�سائل  ال�سحابية  احلو�سبة  تقدم 
تطوير  على  تنفق  التي  والتكاليف  الوقت  من 
م�ساركة  م�سار  تاأخذ  التي  اجلديدة  االأفكار  هذه 
من  يجعل  وه���ذا  ج��دي��دة.  اآف���اق  نحو  العمالء 

املمكن ا�ستثمار 
مواردنا ال�سحيحة 
امل�����ج�����االت  يف 
االأك����رث اأه��م��ي��ًة: يف 
اإي����ج����اد ت��ط��ب��ي��ق��ات 
جديدة مل�ساركة العمالء، 
ب�����دال ع����ن ع�����دم مت��ي��ي��ز 
املعدات  م��ن  الهائل  الكم 
وال��ربجم��ي��ات ال��و���س��ي��ط��ة ) 
 . )M I D D L E W A R E
فاإن  االأهمية،  من  نف�سه  وبالقدر 
خيارات  توفر  ال�سحابية  احلو�سبة 
العمالء  خدمة  ثقافة  لغر�ض  جديدة 
امل��م��ت��ازة ب��اإ���س��ت��م��رار. وع��ل��ى وجه 
التحديد، فاإن احلو�سبة ال�سحابية متّكن 
ال�رشكات بجميع اأنواعها واأحجامها من 
وت�سجيع  االإبتكار  عملية  ب�ت�رشيع  القيام 
التباين  يتغذى  املبتكرين.  غري  املناف�سني 
اإبتكار  خالل  من  العمالء  مل�ساركة  احلقيقي 
ال�رشكات ال  العديد من  اأن  اأفكار جديدة. وجند 
االأفكار. يف  توليد هذه  اأية م�ساكل يف  ت�سادف 
م�سكلة  ال�رشكات  هذه  من  العديد  تواجه  الواقع، 

كبرية  كميات  تتلقى  الأنها  الزائدة”،  “االأفكار 
من مالحظات وردود اأفعال العمالء عرب و�سائل 
حني  يف  االإن��رتن��ت.  وعرب  االإجتماعية  االإع��الم 
هذه  اأفكار  ت�سغل  التي  احلقيقية  الق�سية  تكمن 
ال�رشكات باإ�ستغراقها وقتًا طوياًل وموارد كثرية 
لتحديد االأفكار املحتملة للتغيري الكلي وتطبيقها 

على اأر�ض الواقع.
وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه، كيف ميكنك، وب�سكل 
االأفكار  من  الهائل  الكم  ذلك  ت�سنيف  �رشيع، 
نطاق  يف  تقع  عظيمة  اأف��ك��ار  على  واحل�سول 

التنمية والتطوير؟
من  التعقيد  بتجريد  ال�سحابية  احلو�سبة  تقوم 
خالل تطوير خدمة جديدة تركز على التطبيقات. 
الزمة  وم�سادر  حتتية  بنية  توفر  فهي  وبهذا 
اأجل  من  لالإ�ستخدام،  جاهزة  ن�سبيًا،  مكلفة  غري 
االأفكار  و�سقل  ون�رش،  واإختبار  وتطوير  اإن�ساء 
حت�سني  على  تقوم  �ساأنها  م��ن  التي  اجل��دي��دة 
من  ميكنك  العمالء.  م�ساركة/خدمة  م�ستوى 
املزيد  واإختبار  بناء  ال�سحابية  احلو�سبة  خالل 
االأفكار  تف�سل  بينما  اأ���رشع.  ب�سكل  االأفكار  من 
اال�ستثمار  تتجنب  يجعلك  بحيث  �رشيعًا،  ال�سيئة 
يف االأفكار غري الناجحة؛ واالأفكار اجليدة �ستطفو 
حتقيق  من  تتمكن  حتى  العاجل،  القريب  يف 
جهودك  لتنمية  املكافاأة  من  ممكن  قدر  اأق�سى 

وتطويرها.
ال�سحابية  احلو�سبة  متكن  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
املهام  جتاه  م�سوؤوليتهم  اإخ��الء  من  املطورين 
اأعمالهم  اإب��ط��اء  اإىل  ت����وؤدي  ال��ت��ي  ال��ع��ادي��ة 
 ( ا�ستخدام  ف���اإن  امل��ث��ال،  �سبيل  على  ع����ادًة. 
 )PLATFORM-AS-A-SERVICE
ال�سيانة  اأعمال  ال�سحابية، وجميع  احلو�سبة  يف 
والربجميات،  التطوير  اأدوات  على  احلفاظ   –
وتركيب  االأ�سا�سي،  النظام  يف  اخللل  وحتديد 
قطع جديدة، وما اإىل ذلك – ميكن التعامل معها 
بالرتكيز  املطورون  اأخذ  املتخ�س�سني.  قبل  من 
جانب  على  ولي�ض  فجاءًة،  االإبتكار  جانب  على 

العمليات.
واإبداعتهم  مواهبهم  جميع  ت�ستثمر  حني  يف 
لذلك  احلياة،  لهذه  العظيمة  االأفكار  تقدمي  يف 
االأف�سل ويقوم على  فاإن جميع ما ينتجونه هو 

حت�سني م�ستوى م�ساركة العمالء ب�سكل اأ�رشع.
يف  احل�سابية  احلو�سبة  تقنية  يف  القادة  دور 
املمكن  من  ال��ذي  الوقت  يف   : العمالء  م�ساركة 
فيه اأن تظهر عرثات م�ساركة العمالء يف ذاكرتنا 
اأي�سًا  اأن نعرتف  ب�سكٍل بارٍز، فاإنه ينبغي علينا 
يف  ال�رشكات  من  العديد  جعل  ال��ذي  بالتقدم 

حت�سني اأداء ممار�سات م�ساركة العمالء.
اإىل  للو�سول  اإتخاذها  الواجب  اخلطوة  هي  ما 
اأن  ال�����رشوري  من  لي�ض  ال�سحابية؟   احلو�سبة 
�ساقة  ال�سحابية  احلو�سبة  ا�ستخدام  مهمة  تكون 
ثالثة  هناك  العمالء.  م�ساركة  م�ستوى  لتعزيز 

اأمور ميكنك القيام به على الفور:
 اإبداأ ب�سبط م�ساركة العميل. اإن من اأحد العقبات 
التاريخ،  العمالء، عرب  لنجاح م�ساركة  الرئي�سية 
ويرجع  اخلدمة.  الأداء  مقيا�ض  وج��ود  عدم  هو 
�رشكة  ك��ل  اأن  حقيقة  اإىل  منه،  ج��زء  يف  ه��ذا، 

لديها متغريات معينة، وخمتلفة نوعًا ما، لقيا�ض 
ال�سناعة  معايري  موؤ�رشات  تعد  حني  يف  االأداء. 
 )NET PROMOTER SCORE  :مثل(
للقيام  االأوىل  اخلطوة   )CE METRIC اأو) 
على  نظر  وجهة  �سوى  توفر  ال  لكنها  ب��ذل��ك، 
العمالء.  م�ساركة  اأداء  من  ج��داً  ع��اٍل  م�ستوى 
تقوم احلو�سبة ال�سحابية بقيا�ض ومتابعة العديد 
من  عملي  ب�سكل  العمالء  م�ساركة  عنا�رش  من 
على  التفا�سيل.  وب��اأدق  االإقت�سادية  الناحية 
�سبيل املثال، كم يبلغ متو�سط وقت زيارة املوقع 
معاينتها  �سيتم  التي  املادة  ما هي  االإلكرتوين؟ 
ال��ذي  م��ا  ب��ن��ا؟  ال��ع��م��الء  �سيت�سل  متى  اأواًل؟ 
العمالء  فيها  يغادر  مرة  كم  غا�سبني؟  يجعلهم 
ال�رشاء؟ كم تبلغ عدد  القيام بعملية  املوقع قبل 
يوؤثر  االأجهزة املحمولة، وكيف  الت�سجيالت عرب 
عن  االإج��اب��ة  يف  املبيعات؟  م�ستوى  يف  ذل��ك 
التحليلية  االأدوات  ثروة  الت�ساوؤالت، ظهرت  هذه 
من  وا�سعة  جمموعة  من  ال�سحابية  للحو�سبة 
هذه  من  التحقق  على  جميعها  تعمل  البائعني، 
كل  ور�سد  القيا�ض  عملية  يف  والبدء  االأدوات 

جانب من جوانب م�ساركة العمالء.
الرئي�سية  املجاالت   لتحديد  قيا�ساتك  ا�ستخدم   
التحليل  اأدوات  ت�ساعد  حت�سني.  اإىل  حتتاج  التي 
تكمن  واأين  ينفع،  ال  وما  ينفع،  ما  معرفة  على 
العمالء،  م�ساركة  اأداء  لتح�سني  الذهبية  الفر�سة 
ق�سم  على  اأو  اخلدمة  نوع  على  ذلك  كان  �سواء 
جمموعات  على  اأو  االأعمال  خط  على  اأو  معني 
املوظفني اأو على وظيفة العمل. فاإنها �ست�ساعدك 
اأم�ّض  يف  اأن��ت  ال��ذي  االإبتكار  روؤي��ة  على  اأي�سًا 
التي  التطبيقات  اأن��واع  هي  وما  اإليه،  احلاجة 
تطبيق  نحو  كخطوة  اإيجابي  تاأثري  ذات  �ستكون 

احلو�سبة ال�سحابية.
من  ال�سحابية  احلو�سبة  خدمة   م��زود  مع  اإلتِق 
اأجل اأن تفهم اخليارات املتاحة اأمامك. يف هذه 
عملية  وج��ود  اإىل  احلاجة  ت�ستدعي  ال  املرحلة 
�ساملة الإختيار البائعني، واإمنا هي جمرد معرفة 
كيف للحو�سبة ال�سحابية اأن تفيد جهود م�ساركة 
قد  التي  اجل��دي��دة  امل��ه��ارات  هي  وم��ا  العمالء، 
من  الكاملة  لالإ�ستفادة  املوظفون  اإليها  يحتاج 
احلو�سبة  لهذه  وكيف ميكن  ال�سحابية،  احلو�سبة 
مل  العمالء  مل�ساركة  جديدة  فر�سا  تخلق  اأن 

تتمكن اأنت من اإيجادها بعد.
جميعها  واالأرب���اح.  وال��والء  والر�سا  امل�ساركة 
زادت  وجميعها  البع�ض،  بع�سها  مع  مرتبطة 
االآالف  ن�رش  مت  لقد  ال�سحابية.   احلو�سبة  بف�سل 
ال�سحابية  احلو�سبة  ظهور  ح��ول  املقاالت  من 
اأن  اإال  التجارية.  االأعمال  حتويل  على  وقدرتها 
فقط  تركز  املقاالت  هذه  من  العظمى  االأغلبية 
على  التقنية:  لهذه  و�سوحا  االأكرث  الفوائد  على 
�سبيل املثال، الكفاءة و�رشعة العمليات التجارية 
القيمة  لكن  التكاليف.  يف  املحتمل  والتوفري 
اخلفية لهذه التقنية – اأي الدور الذي متثله هذه 
توؤدي  التي  االإبتكار  عملية  ت�رشيع  يف  التقنية 
جديدة  وم�سادر  املتميزة  العمالء  م�ساركة  اإىل 
من  اأهّم  اأنها  تثبت  �سوف  التناف�سية  للمفا�سلة 

تلك التي ذكرت اآنفًا.

من  واحدا  بو�سفه  مقرف".  "االأمر  مايو:  مايك  يقول 
اأبرز حمللي وول �سرتيت، خ�رش مايو وظيفته االأ�سبوع 
�رشكة  اإيه"،  اإ���ض  اإل  "�سي  اأغلقت  عندما  املا�سي 
ق�سم  مفاجئ  ب�سكل  ال�سينيني  من  اململوكة  الو�ساطة 
الذي  املتحدة،  الواليات  يف  لل�رشكة  التابع  االأبحاث 

كان يعمل فيه.
يف متام ال�ساعة 4:15 بعد ظهر االإثنني املا�سي، كما 
ح�رشته  اجتماع  حل�سور  ا�ستدعاوؤه  مت  مايو،  يقول 
هو  ت�رشيحه  مت   4:20 ال�ساعة  ويف  االأط��راف.  جميع 
و89 �سخ�سا اآخر. خرج من هناك اإىل "فيداإك�ض" ل�رشاء 
ت�سعة �سناديق، وبحلول ال�ساعة التا�سعة من م�ساء ذلك 

اليوم غادر هو وكل متعلقاته املبنى اإىل غري رجعة.
"اجلانب  على  ذلك  يف  باللوم  اإيه" األقت  اإ�ض  اإل  "�سي 
االأ�سهم  اأب��ح��اث  ت��ق��دمي  امل�����س��وؤول ع��ن  االق��ت�����س��ادي 

متزايدة".  �سعوبات  تواجه  اأ�سبحت  التي  االأمريكية 
الن�سطني  املديرين  اأداء  الأن  ج��دا،  معقول  تف�سري  هذا 
�سيئ، ما جعلهم يتطلعون اإىل خف�ض التكاليف بدال عن 
الدفع اىل االأبحاث. ف�سال عن ذلك عملت االأنظمة على 

اإحلاق ال�رشر باالأعمال.
 12 اأك��رب  يف  يعملون  الذين  املحللني  ع��دد  انخف�ض 
يف  حملال   5981 اإىل  العامل  يف  ا�ستثماريا  م�رشفا 
العام املا�سي، وفقا الأرقام واردة من "كولي�سن"، وهي 
الرقم  وكان  بال�سناعة.  تتعلق  بيانات  لتزويد  �رشكة 

6282 حملال يف نهاية عام 2015.
الذي خ�رش فيه مايو من�سبه، تعر�ض  الوقت نف�سه  يف 
حملل اآخر يغطي القطاع امل�رشيف للم�سري نف�سه اأي�سا. 
االأربعاء  يوم  حتى  يعمل  كان  الذي  ميلر،  بول  اأن  اإال 
اإزاء  ت�ساوؤما  اأكرث  ماركت�ض"،  كابيتال  اآر  بي  "اإف  يف 
الكثري  فقط  هناك  يعد  "مل  يقول:  ال�سناعة.  م�ستقبل 
بالو�سطاء  البيع خا�سة  اأبحاث جانب  االأموال يف  من 

اال�ستثمارية  امل�سارف  الأن  )امل�ستقلني(  وال��وك��الء 
م�سادر  اأك��رب  من  تعد  وه��ي  عنها  تتخلى  ال�سخمة 
وكنت  هذا  حدوث  توقعت  لقد  اإليها.  بالن�سبة  اخل�سارة 
 55 العمر  من  البالغ  ميلر،  يعتزم  واالآن  له".  م�ستعدا 
للخطوة  والتخطيط  الوقت  من  ملدة  اال�سرتاحة  عاما، 
التالية. دائما ما كان بع�ض املحللني منجذبني للعامل 
كان  اال�ستثمارية.  امل�رشفية  اخلدمات  من  املجاور 
"جيه بي مورجان" قبل  عمران خان يعمل حملال يف 
�سوي�ض"  "كريدي  اإىل  انتقل  ثم  ومن  �سنوات،  خم�ض 
الحقا  ين�سم  اأن  قبل  ا�ستثماريا،  م�رشفيا  فيه  ليعمل 
لقطاع �سناعة التكنولوجيا. يف االأ�سبوع املا�سي كان 
االأويل  العام  االكتتاب  اأجل  من  نيويورك  بور�سة  يف 
االإداري��ني  كبري  من�سب  فيها  يتوىل  التي  "�سناب"،  ل� 
تطبيقات  يف  ح�سته  قيمة  وتبلغ  اال�سرتاتيجيني. 

املرا�سلة نحو 200 مليون دوالر.
اأن االأبحاث �سناعة اآخذة يف  مع ذلك، ال يرى اجلميع 

التال�سي. ففي اليوم الذي تال ت�رشيحه من العمل، ح�رش 
يعقده  الذي  للم�ستثمرين  ال�سنوي  اليوم  فعالية  مايو 
"جيه بي مورجان" كاملعتاد، حيث قدم نف�سه على اأنه 
"حملل حر". �رشع جيمي داميون، الرئي�ض التنفيذي ل� 
اإدارة  اإىل  "جيه بي مورجان"، يف ق�سة حول و�سوله 
م�رشف �سابق واكت�سافه اأن مايو كان قد منع من قبل 
"قالوا، ح�سنا،  املوظفني من ح�سور لقاءات املحللني. 
كتب،  الأن��ه   )...( رهيب  ب�سكل  مهينا  موقفه  كان  لقد 
اإ�سالح  ميكنه  ال  هرقل  ’حتى  بعنوان  كتابا  حرفيا، 
واالئتمان  ال�سيئة،  االأنظمة  عرب  االأمر  و�سار  االأمور‘. 
ال�سيئ، واأوجه الق�سور واأ�سياء مثل ذلك. اأخربت فريق 
اأن يقراأوا هذا املجلد  اأطلب منهم  اأن  اأكره  اأنني  االإدارة 

الأنه كان حمقا يف كل �سيء بهذا اخل�سو�ض".
اأح��د  وبو�سفه  مب��اي��و.  الثقة  دامي���ون  مايو  ي�ساطر 
يف  متفائل  �سخ�ض  اإىل  حتول  العاديني،  املت�سككني 
االأ�سواق  �سعود  قبل  املا�سي  العام  )فرباير(  �سباط 

مثل  يف  اأك��ون  اأن  علي  ينبغي  ال  "كان  يقول:  الكبري. 
يف  يل  مهنية  �سنة  اأف�سل  كانت  فقد  امل��وق��ف.  ه��ذا 
يف  اأف�سل  مبلف  حظي  كما  حياتي".  ط��وال  العمل 
نف�سه  مقارنته  عند  بو�ست"،  "نيويورك  �سحيفة 
)يقول زميل حملل عن ذلك  �سيزان.  الفرن�سي  بالر�سام 
البكاء  لنا  ينبغي  كان  اإذا  ما  نعرف  نكن  "مل  الت�سبيه: 

اأم ال�سحك"(.
اإيه" يف العثور على اأمنوذج  اإ�ض  اإل  "�سي  اأخفقت  رمبا 
اأعمال م�ستدام، لكن هذا لي�ض م�سريا حمتما. فقد عملت 
لندن  يف  اأ�س�ست  التي  لالأبحاث،  اأوتونوما�ض  �رشكة 
ال�سابق  امل�رشيف  املحلل  جراهام،  �ستيوارت  قبل  من 
على  نف�سها  اإر�ساء  على  لينت�ض،  مرييل  م�رشف  يف 
لالأبحاث فقط يف عام 2009  موؤ�س�سة خم�س�سة  اأنها 
االأوروبية  القواعد  اأن  مبا  االآن،  جمديا.  ذلك  وجعلت 
والتجارة،  االأب��ح��اث  بني  ما  تفريقا  تفر�ض  املقبلة 
يف  والتحرك  االنتقال  اأخ��رى  �رشكات  على  �سيتعني 

االجتاه نف�سه. يقول جراهام: "عندما بداأنا، كان االأمر 
فريدا من نوعه بكل تاأكيد. قبل 8 اأعوام، مل يكن اأي اأحد 
الثاين  كانون  من  بدءا  االأبحاث.  مقابل  ثمن  اأي  يدفع 
دفع  اأوروب��ا  يف  اجلميع  على  �سيتعني   2018 )يناير( 
هناك  �سيكون  االأبحاث.  مقابل  املال  من  كبري  مبلغ 
انكما�ض يف الكمية واإعادة توزيع كبرية لتلك احل�سة. 
و�سيكون الفائزون هم ال�رشكات املتخ�س�سة من جراء 

عملية اإعادة التوزيع املذكورة".
ح�سابات  تظهر  اإذ  جيد،  جراهام  �رشكة  اأداء  اأن  ويبدو 
تبلغ  اإي����رادات  وج��ود  ال�رشكة  م��ن  االأوروب����ي  الق�سم 
 30 فيها  �سارك  املا�سي،  العام  جنيه  مليون   27.7
من ال�رشكاء مببلغ قيمته 16 مليون جنيه. وهذا مبلغ 
جيد من املال يف وول �سرتيت اليوم. وحتى لو احتفظوا 
مكا�سب  حققوا  اإنهم  املحللني  بع�ض  يقول  بوظائفهم، 
ويكت�سبون  اأعوام  ع�رشة  قبل  دوالر  مليون  اإىل  و�سلت 

االآن مبلغ ربع مليون دوالر. 

Tue.14 Mar. 2017 issue no 306رؤى اقتصادية2
الثالثاء 14 اذار 2017 العدد 306

حرق الجسور مع األبحاث يضع المحللين في مفترق طرق
توم برايثويت

كيفية استخدام الحوسبة السحابية لتحسين مشاركة العمالء
جيم غروزيالني

محمد شريف أبو 

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

710.74
7.41
1.03%

730,855,605
957,031,304
407
39
6
20
13

14.65
136,024,144.00

0.50
98,833,712.00

0.35
71,882,440.00

0.67
51,087,500.00

0.22
48,520,000.00

)HPAL( النور

)BGUC( خليج

)BNOR( شمال

)BIBI( اثمار

)VKHF( الخير

0.22
211,000,000.00

0.35
200,273,444.00

0.51
193,788,646.00

0.67
76,250,000.00

0.62
59,900,000.00

)VKHF( الخير

)BNOR( شمال

)BGUC( خليج

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط
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