
  
 اث��ار تع��ايف م�ستويات ا�سع��ار النفط اخلام النقا���ش جمددا حول 
مالمح ال�سيا�سة النفطية للبلدان النفطية بعد اجتماع اوبك املقرر 
يف نوفم��ر ت�رشين الث��اين يف فيين��ا. فقد اف�سحت لق��اءات كبار 
منتج��ي النفط اخل��ام من داخل وخارج اوب��ك موؤخرا عن �رشورة 
متدي��د خف���ش الإنت��اج لف��رة اأط��ول، يف ظ��ل ا�ستع��ادة الأ�سواق 
الت��وازن املفقود. نظرا لنج��اح ا�سراتيجية اأوب��ك ورو�سيا وت�سعة 
منتج��ني م�ستقلني اآخرين يف تقلي���ش معدلت الإنتاج بنحو 1.8 
مليون برميل يومي��ا ات�ساقا مع مقررات اجلولة الثانية لتخفي�ش 
النت��اج واملمتدة م��ن يناير كانون الث��اين 2017 ولغاية مار�ش 
اآذار 2018. فق��د قف��زت ا�سعار عقود برنت لي��وم اجلمعة املا�سي 
اىل 60 دولر للرمي��ل، وه��و اأعل��ى م�ست��وى لها من��ذ الثالث من 
يولي��و متوز ع��ام 2015، عقب تعليق��ات وزير الطاق��ة ال�سعودي 
خالد الفالح املوؤكدة عل��ى التزام اململكة باإنهاء تخمة املعرو�ش 

العاملي التي اعاقت تعايف الأ�سعار لأكرث من ثالثة اأعوام.
 وعقدت اللجنة الفنية امل�سركة املكلفة مبراقبة التفاق اجتماعا 
يف فيين��ا موؤخ��را للوق��وف على اآخ��ر امل�ستجدات ب�س��اأن معدلت 
التقلي���ش الفعل��ي مل�ستويات النت��اج للدول املتحالف��ة. وتتاألف 

اللجن��ة من ممثلني ع��ن دول الكوي��ت وفنزويال واجلزائ��ر )الدول 
الع�س��اء يف اوب��ك( بالإ�ساف��ة اىل رو�سي��ا و�سلطن��ة عم��ان من 
خ��ارج اوبك. وح���رشت ال�سعودي��ة الجتم��اع اأي�س��ا باعتبارها 
رئي�س��ة ملنظم��ة اأوب��ك يف دورتها احلالي��ة. واكدت جلن��ة مراقبة 
التف��اق العامل��ي خلف�ش اإنت��اج النفط لوكالة روي��رز بان ن�سبة 
الت��زام الع�ساء بالتفاق ق��درت ب� 94% يف يوليو متوز املا�سي، 
ومت اتف��اق كاف��ة الأطراف عل��ى مناق�سة م�سري تقلي���ش النتاج 
جم��ددا يف اجتم��اع منظم��ة ال��دول امل�س��درة للنف��ط )اأوب��ك( يف 

نوفمر ت�رشين الثاين املقبل.
 ا�ستهداف تخمة املخزونات العاملية

 ل ي��زال تركي��ز اوب��ك وال��دول املتحالف��ة من�سب��ا عل��ى خف���ش 
خمزون��ات النفط يف ال��دول ال�سناعية اإىل متو�س��ط خم�سة اأعوام. 
وق��د ا�س��ار وزي��ر النفط ال�سع��ودي قب��ل اي��ام اىل اإن التخفي�سات 
الت��ي افرزها التفاق النفط��ي اجلديد امت�س��ت فائ�ش املعرو�ش 
م��ن املخزونات مبقدار الن�س��ف، فقد تقل�ش املخ��زون باأكرث من 
180 ملي��ون برميل وم��ازال هناك نحو 160 مليون برميل ح�سب 
اآخ��ر الأرقام، وهناك حاجة اىل تقلي�ش وفرة املخزونات النفطية 
العاملي��ة والع��ودة به��ا اىل م�ستوي��ات 2.7 ملي��ار برمي��ل بعدما 

لم�ست عتبة 3 مليار برميل قبل �سهور.

 لق��د ادت اجلولة الوىل والثانية لتفاقية تقلي�ش النتاج النفطي 
اىل زي��ادة ح�سا�سية ال�سعار ملفاو�سات البل��دان النفطية الرامية 
لتوجي��ه بو�سلة ال�سع��ار. وقد يتجه كافة الط��راف �سوب متديد 
التف��اق النفط��ي 9 اأ�سه��ر ا�سافي��ة للحف��اظ عل��ى املكا�سب التي 
حتقق��ت موؤخ��راً، خ�سو�س��ا م��ع تع��ايف ال�سع��ار وو�سوله��ا اىل 
60 دولرا للرمي��ل، م��ع ذلك، مل تتخل�ش ال�س��وق بعد من فائ�ش 
خمزون��ات النف��ط والأ�سع��ار مازال��ت عن��د ن�س��ف م�ستواه��ا يف 
منت�س��ف 2014.  واقرابه��ا من عتب��ة 60 دولر للرميل، ف�سال 
عل��ى �سمان تقلي�ش وفرة املخزونات النفطي��ة العاملية والعودة 
به��ا اىل م�ستوي��ات 2.7 مليار برميل بعدم��ا لم�ش عتبة 3 مليار 

برميل قبل �سهور.
 عوامل اخرى تتحكم بالأ�سعار

 بعي��دا عن اتفاق اوبك و�رشكائها من منتجي النفط اخلام، تتحكم 
بالأ�سع��ار عوامل اقت�سادية وجيو�سيا�سي��ة متعددة قد ت�سعف او 
تعزز من نتائ��ج التفاق النفطي املذكور خالل ال�سابيع وال�سهر 

القليلة القادمة، لعل اهمها:
 1- مع��دلت الطل��ب العاملي على النفط اخل��ام، فقد اأف�سح تقرير 
التط��ورات البرولي��ة يف الأ�س��واق العاملية وال�س��ادر عن منظمة 
الأوابك يف �سهر اأكتوبر 2017 عن ارتفاع معدلت الطلب العاملي 

عل��ى النفط خالل �سهر اأغ�سط���ش اب املا�سي مبقدار مليون برميل 
يومي��ا لي�سل اإىل قرابة 99.9 مليون برميل يوميا، وقد تدفع هذه 
املعدلت ا�سعار النفط �سوب الرتفاع جمددا اإذا ما متكنت البلدان 

النفطية من �سبط معدلت النتاج عند م�ستوياتها اجلارية.
 2- انح�سار دور النفط ال�سخري يف مزاحمة النفط التقليدي على 
احل�س�ش ال�سوقية نظرا مل��ا بينته جتربة ال�سهور القليلة املا�سية 
من �سعف معدلت مرونة انتاج هذا النوع من النفوط يف التكيف 

مع التوازنات ال�سوقية من حيث زيادة حجم النتاج او خف�سه.
 3- تغ��ذي التطورات اجليو�سيا�سي��ة با�ستمرار التقلبات احلا�سلة 
يف ا�س��واق النف��ط العاملي��ة، فقد �سه��دت ال�سواق موؤخ��را ارتفاعا 
ملحوظ��ا تزام��ن م��ع الن��زاع الن��ووي املت�ساع��د ب��ني الولي��ات 
املتح��دة وكوري��ا اجلنوبي��ة. ورغ��م ان الحداث لزال��ت يف اإطار 
التهدي��د العالمي، ف��ان ال�سواق حترك��ت بح�سا�سية �سديدة جتاه 
تل��ك الت�رشيحات.  4- ق��دم ت�ساعد التوت��رات اجليو�سيا�سية يف 
ال���رشق الأو�سط، وخ�سو�س��ا يف كرد�ستان الع��راق، دعما لأ�سواق 
النف��ط العاملية، نظ��را لإيقاف اإقلي��م كرد�ستان �س��خ قرابة 350 
األ��ف برمي��ل يوميا من انت��اج النفط من حقلي ب��اي ح�سن واأفانا 
الرئي�سي��ني ب�سبب خماوف اأمنية من حدوث �سدامات م�سلحة بني 

اجلي�ش الحتادي وقوات البي�سمركة.

اإذا كان��ت ال�سعوذة يف مفهومها العام هي )ايهام 
النا���ش وخداعهم( واليح��اء بحقائق مزيفة على 
اأنه��ا واقع، وادع��اء القدرة على حتقي��ق الرغبات 
بال�ستعان��ة بكيان��ات جمهول��ة وع��وامل �سفلي��ة 
خارق��ة، ل ميك��ن روؤيته��ا اأو قيا�سه��ا اأو معرف��ة 
ماهيته��ا، فه��ذا املفه��وم ل ي���رشي يف احلي��اة 
له��ا  القت�سادي��ة  فحياتن��ا  فق��ط،  الجتماعي��ة 
دجالوه��ا وم�سعوذوها.  فالقت�ساد والتنمية يف 
الع��راق )روؤًى وتخطيطًا وتنفيذاً ورقابًة وقيا�سًا( 

يتخذ يف معظمه من ال�سعوذة منهجًا.
اأوىل مظاه��ر ال�سع��وذة هي التخطي��ط يف الظالم، 

وفو�سى البيانات امل�سي�سة.
يعد توافر البيانات واملعلومات والح�ساءات من 
اأوىل اأولوي��ات التخطي��ط القت�س��ادي، فاأين تلك 
البيان��ات ال�سحيحة والتي ميك��ن التعويل عليها، 
ولي���ش لدين��ا حت��ى تع��داد لل�س��كان من��ذ ن�سف 
ق��رن!  ناهي��ك عن الح�س��اءات الدقيق��ة للموارد 
واملدخ��الت، ونح��ن ل منل��ك حت��ى مل��دة وجيزة 

عدادات لقيا�ش النفط امل�سّدر!
كيف ميكن��ك اعداد وفر�ش وتنفيذ خطط الكمارك 
وال�رشائ��ب عل��ى اأن��واع ال�سلع والدخ��ول واأنت ل 
متلك بيان��ات )حقيقي��ة( عن الف��راد وال�رشكات 

وال�سلع ؟!
اي��ن البيان��ات احلقيقية ع��ن حج��م امل�ستوردات 
احلقيقي��ة؟  وا�سعاره��ا  وم�سادره��ا  واأنواعه��ا 
عل��ى  ال�س��دور  �سح��ة  طل��ب  ا�سل��وب  وم��ازال 

الوثائ��ق الر�سمي��ة ه��و الع��رف املتب��ع!  اين هي 
البيان��ات ال�سحيحة عن �سلوك امل�ستهلك العراقي 
واجتاهات��ه وتوزي��ع دخل��ه؟  اين قيا�س��ات ن�سب 
البطال��ة والفقر احلقيقية ونح��ن ن�سمع بقيا�سات 

متباينة كل يوم؟
الي���ش اعداد اخلطط والرامج القت�سادية يف هذه 

الظلمة ي�سكل هلو�سة و�سعوذة اقت�سادية!
كي��ف ميكن اع��داد �سيا�سة مالي��ة ونقدية ر�سينة 
وذات ج��دوى يف بل��د فيه اقت�ساد م��واٍز، وق�ساء 
مواٍز، وحكومة موازية، وجي�ش مواٍز؟!  كيف ميكن 
ال�سيط��رة وتوجية اقت�ساد بل��د ل يتحكم مبنافذه 
احلدودية، وهي نهب لالأحزاب القومية والدينية؟

كي��ف لك اأن تبني قطاع��ًا �سناعيًا قويًا ومناف�سًا 
واأنت ل متلك )الطاقة( �رشيان احلياة القت�سادية 
املعا���رشة، ول )م�س��ادر التموي��ل املي���رش( ول 
)ط��رق املوا�سالت( وتدع��ي اأن تنمي��ة ال�سناعة 
دون  م��ن  اهداف��ًا  ت�س��ع  اأَن  ال�سا�س��ي.   هدف��ك 
مقوم��ات حتقيقه��ا اأن��ت باحلقيقة تن�س��ج الوهم، 

وهذه �سعوذة بحد ذاتها.
 الطاق��ة مبفهومه��ا القت�س��ادي كل م��ا يح��رك 
امل�سان��ع وو�سائ��ل النق��ل والن�س��اط القت�سادي 
عموم��ًا بتكلف��ة مناف�س��ة، ول يقت���رش المر على 
الطاق��ة  توف��ري  تكلف��ة  البي��وت،  وتدفئ��ة  اإن��ارة 
امل�سنعي��ة حالي��ا ت�س��كل نح��و 15% م��ن تكلف��ة 
املنتج يف ال�سناعات الب�سيطة، والن�سبة اأعلى يف 
�سناعات ال�سمن��ت واحلديد … الخ، وهي تكلفة 
عالي��ة قيا�سًا ملنتج��ات دول اجل��وار، ناهيك عن 

تكلفة النقطاع وال�رشر الناجت عنه.

اإن ارتف��اع تكلف��ة راأ���ش امل��ال ال��الزم لإقام��ة 
واإدامة امل�ساريع، والبريوقراطية اململة، و�رشوط 
ال�سمان��ات امل�ستحيل��ة، يف ظ��ل غي��اب النظ��ام 
امل���رشيف احلقيق��ي، ي�س��كل اأح��د العوائ��ق امام 
��ور اأن امل�ستثم��ر  امل�ستثمري��ن املحتمل��ني، َوَت�سَ
�سيمول امل�رشوع م��ن حمفظته ال�سخ�سية %100 
وم��ن دون م�ساهم��ة القطاع امل���رشيف الداخلي 
مثلما يحلم بع�سهم، هو َوهٌم و�سعوذة اقت�سادية 

فجة.
وكيف لك اأن تبني اقت�ساداً يف بلد ل تبعد �سيطرة 
)حاج��ز اأمني( ع��ن اخرى �سوى امت��اراً حمدودة، 
مب��ا يكلفه ذلك من م��ال ووقت �سائع ل مرر له، 

وبابًا وا�سعًا لالتوات ومظاهر الف�ساد الخرى.
ب��ل الأده��ى م��ن ذل��ك انه��م ياأمل��ون بتن�سي��ط 
ال�سياح��ة يف مث��ل ه��ذه الظ��روف.  اأي اأن ي��رك 
الفرد المل��اين بلدان �رشق ا�سيا واملالديف وجزر 
البح��ر املتو�س��ط ودب��ي  الكاريب��ي ومنتجع��ات 
وحت��ى ���رشم ال�سي��خ والغردقة، وياأت��ي لل�سياحة 
يف منتجع��ات اب��و غري��ب عل��ى طري��ق الفلوجة 
الع��ام، اأو عل��ى �سف��اف �س��ط الع��رب يف �سيافة 
الع�سائ��ر املت�ساك�سة يف الب���رشة الآمنة، اأو يقوم 
برحل��ة �سف��اري يف بوادينا ميكن له��ا اأن تنتهي 
به خمطوفًا، اي وهم هذا؟!  )امل اأقل انها �سعوذة(

كيف لك اأن جتذب م�ستثمرين من اخلارج وتغريهم 
بجلب اموالهم وا�ستثمارها يف بلد ل طاقة كافية 
وم�ستق��رة في��ه، ول طرق ول امن في��ه؟  بل ميكن 
لأي �رشط��ي ب�سيط اأو موظف متوا�سع يف البلدية 
اأو ال�سحة اأو البيئة وغريها من الدوائر ناهيك عن 

الح��زاب 
اأو الع�سائ��ر 
اأو الكيان��ات 
ة  ملتنف��ذ ا
يتحك��م  اأن 
اأو  مب�رشوع��ك 
يوقف��ه  ب��ل  يبت��زه 

لي �سبب م�سطنع.
حقيق��ة وج��ود هيئات 
لت�سجي��ع ال�ستثم��ار يف 
خمتل��ف دول الع��امل قائم 
بال�سا���ش عل��ى خل��ق بيئة 
مقوم��ات  وبن��اء  ال�ستثم��ار، 
ال�ستثم��ار الناج��ح واملناف�ش، 
واخت�س��ار  العقب��ات،  وتذلي��ل 
املراحل، ث��م الرويج له��ذه البيئة 
املحتمل��ني  امل�ستثمري��ن  واقن��اع 
بجدواه��ا واأف�سليتها على غريها.  اما 
خل��ق هيئ��ة لت�سويق الأوه��ام وحماولة 
التذاكي عل��ى رجال العمال واملوؤ�س�سات 
ال�ستثماري��ة، بواق��ع غ��ري موج��ود، فه��ي 
ودور  املوؤ�س�س��ات  فه��ذه  بائ�س��ة،  حماول��ة 
ال�ستثم��ار اذك��ى بكث��ري، ول��ن ينج��ذب له��ذه 

ال�سعوذة ال البائ�سون والطارئون واملنتفعون.
الروي��ج للفر���ش الوهمية، واحدة م��ن ن�ساطات 
ت��روج مل���رشوع  اأن  القت�سادي��ني،  امل�سعوذي��ن 
عقاري )كم��ا ح�سل اأخرياً( بقيمة ع�رشة مليارات 
ام��وال  روؤو���ش  جمم��وع  م��ن  اأك��رث  اي  دولر 
امل�س��ارف اخلا�س��ة لدي��ك )ول ي�سه��م القط��اع 
امل���رشيف الداخل��ي يف متوي��ل امل�رشوع بن��اًء اأو 
ت�سويق��ًا( يف ار�ش موحلة، ل متت��از ب�سيء، ويف 
بيئ��ة كم��ا �سبق و�سفه��ا، وتدع��و امل�ستثمرين اأن 
يجلب��وا امواله��م وميول��وا امل�رشوع بن��اًء، وتلقي 
على عاتقهم مهم��ة البنى التحتية اي�سًا، وتتمنى 
اأن ي�سوق��وا م�رشوعه��م يف �س��وق ل تتواف��ر في��ه 
اأدوات الئتمان … هي �سعوذة ودجل اقت�سادي 

بامتياز.
بلدن��ا العراق يعّد م��ن البلدان الداخلي��ة نوعا ما، 
فاإطاللت��ه البحرية �سغ��رية وحرجة، حت��ده اأكر 
الأو�س��ط  ال���رشق  اقت�س��ادات يف منطق��ة  ثالث��ة 
و�سم��ال افريقي��ا )اإي��ران باإجم��ايل ن��اجت حملي 
يقدر ب���� 393 مليار دولر، ال�سعودية 646 مليار 
دولر، تركي��ا 717 ملي��ار دولر )�سن��ة 2015(، 
ام��ا الع��راق فناجته املحل��ي بح��دود 180 مليار 
دولر لل�سن��ة نف�سها.  وتعتم��د موازنته احلكومية 
على منت��ج واحد بن�سبة 97%، واإذا علمنا اأن لهذه 
البل��دان اطاللته��ا البحري��ة الوا�سعة، وم��ا يعنيه 
ذل��ك م��ن انفتاحها عل��ى خطوط النق��ل التجاري 
العاملي��ة، واأن ه��ذه البل��دان ل تعتمد عل��ى اإنتاج 
موازناته��ا  اأو  املحل��ي  ناجته��ا  يف  الب��رول 
احلكومي��ة عدا ال�سعودية، واأن هذه البلدان الثالثة 
امتلك��ت قاعدة �سناعي��ة �سخمة تعم��ل يف بيئة 
م�ستق��رة، وذات بن��ى حتتي��ة متكامل��ة، وم�سادر 
طاق��ة موف��ورة، وثقافة عم��ل �سائع��ة، وم�سادر 
متوي��ل مي���رشة، و�سهولة احل�سول عل��ى اخلرات 
والتكنولوجي��ا والدوات الحتياطي��ة.  واأن ه��ذه 
البل��دان جميعه��ا لديه��ا ح��دود بري��ة طويلة مع 
الع��راق، ميكنن��ا اأن ن��درك �سعوبة قي��ام �سناعة 
عراقي��ة )بالظروف احلالي��ة( ذات منتجات ميكن 
له��ا اأن تناف�ش منتجات دول اجلوار، وخا�سة مع 

�سيا�سة ال�سترياد الفو�سوية املنتهجة.
حري��ة ال�ست��ريادات باأنواعه��ا، وحري��ة انتق��ال 
وحتوي��ل روؤو���ش الم��وال، يقابله��ا ع��دم تعومي 
بال��دولر،  ربطه��ا  حت��ى  ول  املحلي��ة،  العمل��ة 
وا�ستم��رار دعمه��ا عل��ى ح�س��اب الحتياطي��ات، 
�سعوذة وت�سويه وف�ساد اقت�سادي بحت، و�سيا�سة 
ل ت�ستطي��ع حتى اقوى الدول مالءًة من ال�ستمرار 

بها طوياًل.
اأن ل ن�ستطيع بناء قاعدة انتاجية ت�ستوعب طاقة 
العم��ل لأبنائنا خ��الل 14 �سنة، م��ع �رشف اأكرث 
م��ن 800 ملي��ار دولر، يفن��د اكذوب��ة اقت�سادية 
اآم��ن بها بع�سه��م، من اأن ه��ذا ال���رشف �سيوؤدي 
بالنتيج��ة اإىل خل��ق طلب على ال�سل��ع واخلدمات، 
املوؤدي ب��دوره اإىل ت�سجيع قيام �سناعات حمليه 
لتلبي��ة هذا الطلب، النتيجة كانت ت�رشب 99% من 
املبال��غ امل�رشوف��ة اإىل اخل��ارج وتكوينه للطلب 
على منتجات دول اجلوار وغريها، وعبء م�ساف 
عل��ى ميزان املدفوعات، وحتويل العراق اإىل �سوق 

حم�ش ملنتجات الخرين.
املنهج القت�سادي الليرايل اجلديد، على م�ساوئه 

لدول الع��امل الثالث، واملراد ت�سويق��ه يف العراق، 
َفُذ م�سوهًا، فالنفت��اح والتبادل احلر، ورفع يد  ُينَّ
الدول��ة )ب�سكل مطل��ق( ل يف�سي اإىل بناء اقت�ساد 

منتج )تلقائيًا(، كما اثبتت ال�سنوات املا�سية.
اأن ي�س��ل ع��دد موظف��ي الدول��ة اإىل 4.5 ملي��ون 
موظ��ف، مقارنًة بدولة مثل كن��دا )ثاين اكر دول 
الع��امل م�ساح��ًة، باقت�س��اد ينت��ج 1550  ملي��ار 
دولر �سنوي��ًا، والت��ي ل يتع��دى ع��دد املوظف��ني 
يف دوائره��ا الحتادي��ة واملحلية اك��رث من 600 
الف موظف( ل يعن��ي ال اأَن املخطط القت�سادي 
العراق��ي يعتم��د التوظي��ف الوا�سع كاآلي��ة لتوزيع 
الدخ��ل الريع��ي – النف��ط- )وه��و بذل��ك يخالف 
الد�ستور القائل مبلكية املواطنني ولي�ش املوظفني 
مل��وارد البل��د(، وكو�سيل��ة لر�سوة الناخ��ب وك�سب 
تاأيي��د العامة، وتكر الكارثة اذا علمنا اأن متو�سط 
انتاجية املوظف ل تتعدى 17 دقيقة يوميًا. بدل 
ع��ن ا�ستهداف خلق جمتمع منت��ج، وا�ساعة ثقافة 
العم��ل، وتكوي��ن الجته��ات النف�سي��ة وال�سلوكية 
وحتفي��ز النا���ش باجتاه العمل والنت��اج، وتهيئة 
ال�سب��اب لقي��ام القطاع��ات النتاجي��ة بدورها، 
وابتكار الفر�ش وت�سخري الطاقات، ي�سار اإىل �سن 
وتقن��ني وابتكار عطل واعي��اد ومنا�سبات جديدة 

للك�سل.
من نتائج هذه ال�سعوذة ان:

–        ن�سب��ة البطال��ة و�سل��ت اإىل 30%، غ��ري 
البطالة املقنعة يف دوائر احلكومة.

–        ن�سبة فقر تقارب %20
–        قط��اع �سناع��ي م�سلول كليا، بن�سبة %1 
م��ن الناجت املحل��ي، وكان يفر�ش ب��ه ا�ستيعاب 
احل�س��ة الكر من طاقة العم��ل، وامل�ساهم الهم 
يف الن��اجت املحل��ي الجم��ايل.  بل��د ل ننت��ج فية 

فر�ساة لال�سنان.
–        ارتف��اع الدي��ن الع��ام اإىل 110 مليارات 
دولر، ي�س��كل ما ن�سبته 61% م��ن الناجت املحلي.  
تتع��دى  ل  اإي��ران  يف  الن�سب��ة  ف��اإن  وللمقارن��ة 

16.3%، ويف ال�سعودية 6%، ويف تركيا %33.
 206 قيمته��ا  تبل��غ  معطل��ة  –        م�ساري��ع 

مليارات دولر.
–        الربح من مزاد العملة هو الن�ساط الوحيد 
للنظام امل���رشيف، فتحول النظ��ام امل�رشيف من 
حم��رك لالقت�س��اد اإىل عائ��ل منتف��ع يق��وم بغري 
دوره الطبيعي، ويتخ��ذ من العملة الجنبية �سلعة 

ولي�ست اأداة للتبادل.
–        اأكرث من 77% من الكتلة النقدية العراقية 
هي خ��ارج النظام امل���رشيف، 31 ترليون دينار 
م��ن جمموع 40 ترليون دين��ار �سادرة عن البنك 
املرك��زي موزع��ة ب��ني �ساح��ة الت��داول وخمابئ 
الكتن��از.  وم��ن ثم هي خ��ارج منظومة الئتمان 
والتموي��ل.  وم��ن ال�سع��وذة مب��كان اأن احلكوم��ة 
تدعو املواطنني اىل اي��داع اموالهم يف امل�سارف 
وا�ستخ��دام الدوات امل�رشفي��ة، يف الوق��ت الذي 
متن��ع دوائرها من اليداع يف امل�سارف اخلا�سة 
)خوف��ًا عل��ى امواله��ا(.  فنح��و 90% م��ن ام��وال 

الوزارات هي يف امل�سارف احلكومية.
–        بيئة اقت�سادية ونظام م�رشيف غري ذي 
ثق��ة بهذا ال�سكل، بالتاأكيد لن تكون مالذاً لروؤو�ش 

الموال املحلية، احلالل منها اأو احلرام.

تق��ول بع�ش ���رشكات اإدارة الأموال "اإنه��ا مل تُعد تهتم 
بالأبح��اث، لكنها تهتم اأك��رث بالو�سول اإىل التنفيذيني 
يف ال���رشكات وامل�سوؤول��ني يف الب��الد الت��ي ُيغطيه��ا 
املحلل��ون". الأتع��اب غالب��ًا م��ا تك��ون مرتبط��ة بعدد 
الجتماع��ات التي ي�ستطيع املحللون ترتيبها، لكن هذا 
ُي�سجعهم على تخفي��ف التقارير للحفاظ على عالقتهم 
بال�رشكات. املنظمون ي�ستنكرون هذا الو�سع. يف العام 
املا�سي انتقدت جلنة الأوراق املالية والبور�سات اأحد 
حملل��ي "دويت�س��ه بان��ك ال�سابق��ني" لإعطائ��ه تقييما 
"بال�رشاء" على اأ�سهم متاجر "بيج لوت�ش" ل ل�سيء اإل 
للحفاظ على عالقته بال�رشكة. وُيجادل كبار املحللني 
باأن ال�سناعة �سيكون عليها التطور اإىل اأبعد من كونها 
خدم��ة اإ���رشاف ُمبّجل��ة. بريي��ز، الذي مت��ت �رشقته من 

"مورج��ان �ستانل��ي" يف ع��ام 2013، اأ�سلح الطريقة 
الت��ي ينتج به��ا "يو بي اإ�ش" الأبح��اث، بتعيينه علماء 
بيان��ات، وُمرجم��ي اأجه��زة كمبيوت��ر، وحت��ى علماء 
نف���ش لإدارة "خمتر الأدلة" والعمل جنبًا اإىل جنب مع 
متخ�س�سي ال�سناعة، لالإجابة عن ا�ستف�سارات العمالء 
ب�س��اأن الأبح��اث امُلقدم��ة اإىل امل���رشف ال�سوي���رشي. 
التقاري��ر تفاعلي��ة، وم��ن ث��م ي�ستطي��ع العم��الء و�سع 
الفرا�س��ات اخلا�س��ة به��م للمتغ��ريات، مث��ل النم��و 
القت�س��ادي، اأو املبيع��ات ال�سغ��رية لل�رشك��ة. يق��ول 
بريي��ز "�سيك��ون عل��ى الأبح��اث الو�س��ول اإىل م�ستوى 
الكب��رية،  البيان��ات  دم��ج  �سيك��ون  امل�ستقب��ل  اأعل��ى. 
والأبح��اث الإح�سائي��ة الراقية، والتحلي��ل التقليدي". 
وبلغ الأم��ر اأن عددا من امل�سارف يعمل على املحللني 
تعم��ل  متط��ورة  برجمي��ات  وه��ي  "الفرا�سي��ني"، 
باأ�سلوب ال��ذكاء ال�سطناعي، مثل تعلم الآلة ومعاجلة 

اللغ��ة الطبيعية التي مُيكن اأن توؤدي اإىل اأمتتة كثري من 
املهم��ات الأقل اأهمية ويف النهاي��ة جعل املحللني من 

امل�ستويات الأدنى فئة عفا عليهم الزمن.
لك��ن حتى مع مزي��د من البت��كار، اقت�ساديات اأبحاث 
جان��ب البي��ع تبق��ى �سعب��ة. تاريخي��ًا ���رشكات اإدارة 
الأم��وال كانت تكاف��ئ امل�سارف و���رشكات الو�ساطة 
املالي��ة بخ�سو���ش الأبح��اث الت��ي حُتبه��ا، من خالل 
اأعم��ال الت��داول الت��ي غالب��ًا م��ا تاأت��ي م��ع عم��ولت 
�سخمة. يف هذه الأيام الأ�سواق الإلكرونية، اإىل جانب 
املتطلبات التنظيمية من �رشكات اإدارة الأ�سول لل�سعي 
الدائم اإىل اأف�سل تنفيذ ممكن، اأدت اإىل اإنهاك هذا النهج 

"امُلجّمع".
يق��ول اأدر "كب��ار املتداول��ني ه��م اخلوارزمي��ات ه��ذه 
الأي��ام. لق��د اأ�سب��ح عاملًا على غ��رار "اأم��ازون" حيث 
باإمكان��ك �رشاء الأ�سهم اأو ال�سندات ب�سكل اإلكروين. هذا 

اأم��ر رائ��ع بالن�سبة اإىل العم��الء، لكنه تغي��ري كبري جداً 
بالن�سبة اإىل اأعمال الأبحاث".

بدائل اأمام امل�ستثمرين
التط��ّور نحو الأبح��اث املنف�سلة من عم��ولت التداول 
�سيت�س��ارع ب�سب��ب جمموع��ة م��ن الت�رشيع��ات الواردة 
من الحت��اد الأوروب��ي، MIFID II. القانون الثاين 
يف  بالأ�س��واق  اخلا���ش  "التوجي��ه  با�س��م  املع��روف 
الأدوات املالي��ة" �سيج��ر املجموع��ات ال�ستثماري��ة 
عل��ى ف�سل الدفعات عن الأبح��اث، اإما بتغطية التكلفة 
باأنف�سه��ا اأو حتميلها ب�سكل علني على العمالء. وب�سبب 
الأعم��ال  ع��ن  الأوروبي��ة  العملي��ات  ف�س��ل  �سعوب��ة 
العاملي��ة بالن�سب��ة اإىل ���رشكات اإدارة الأ�س��ول، ف��اإن 
بع���ش ���رشكات اإدارة ال�ستثم��ار من الناحي��ة العملية 

�سُتطّبق املعايري يف عملياتها كافة.
���رشكات اإدارة الأ�س��ول تتعر���ش لل�سغ��ط اأي�س��ًا م��ن 

�رشكات الإدارة ال�سلبية، مثل �رشكات تعقب املوؤ�رشات 
وال�سنادي��ق التي يتم تداوله��ا يف البور�سة. يف العام 
املا�س��ي اأك��رث م��ن ملي��ار دولر يومي��ًا تدفق��ت م��ن 
���رشكات الإدارة الن�سطة اإىل ال�سنادي��ق ال�سلبية، الأمر 
الذي زاد احلوافز بالن�سبة اإىل املجموعات ال�ستثمارية 

لتخفي�ش التكاليف.
�ستك��ون  امل�ستقل��ة  املتخ�س�س��ة  الأبح��اث  ���رشكات 
امل�ستفي��د م��ن قواع��د MIFID II، لأنه��ا �ستك��ون 
قادرة عل��ى املناف�سة ب�سكل مبا�رش اأكرث مع امل�سارف 
م��ن اأج��ل اأم��وال ال���رشكات ال�ستثمارية. لك��ن اجلمع 
ب��ني خف���ش التكالي��ف والتنظيم��ات يدفع كث��ريا من 
التحلي��ل  ِف��رق  بن��اء  اإىل  ال�ستثماري��ة  املجموع��ات 

الداخلية اخلا�سة بها.
ا�ستجاب��ة للقواعد اجلدي��دة، 38 يف املائة من �رشكات 
اإدارة ال�سنادي��ق الت��ي ا�ستطلعته��ا �رشك��ة اإلكرونيك 

ري�سريت�ش اإنر�سينج قالت "اإنها �ستو�سع ِفرق الأبحاث 
الداخلي��ة فيه��ا بدًل ع��ن العتماد عل��ى حمللي جانب 
البي��ع التقليديني". وكث��ري من ال���رشكات ال�ستثمارية 
الأك��ر بداأت ذل��ك بالفعل. يقول ديفي��د هانت، الرئي�ش 
التنفيذي ل� "بي جي اإي اإم"، وهي �رشكة تدير تريليون 
دولر م��ن الأ�س��ول، تابعة ل� "برودين�سي��ال"، "�سعرنا 
باحلاج��ة اإىل بن��اء القدرة اخلا�سة بن��ا ب�سبب ت�ساوؤل 
نوعي��ة الأبح��اث م��ن جان��ب البي��ع. لق��د كان حت��ّوًل 
كب��رياً. وتكّبدنا كثريا من التكالي��ف، لكن �سايف ن�سبة 
ال�ستثم��ار جي��دة. نوعي��ة معلوماتن��ا ارتفع��ت". على 
الرغم م��ن التعليقات الرعناء اأحيان��ًا بخ�سو�ش قيمة 
حملل��ي جانب البيع، اإل اأن معظم امل�ستثمرين �سيظلون 
بحاج��ة اإىل الأبحاث يف امل�ستقبل. لك��ن كيف �ستبدو، 
م��ن �سُينتجها، وكيف �سُتوزع، اأمور من غري املرجح اأن 

تتغري ب�سكل كبري.
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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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821
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