
 خل��ف انهيار ا�سع��ار النفط اخل��ام تزايداً ملحوظ��ًا يف العجوزات 
املالية والديون احلكومية العامة بعد انح�سار املوارد النفطية عن 
مع��دالت االنفاق العام التي تطبعت عليه��ا االقت�سادات النفطية، 
مما ولد اهتمامًا كبرياً باال�ستدامة املالية والتي تن�رصف اىل قدرة 
الدول��ة على حتمل الدي��ون دون احلاجة اىل اجراء تعديالت كبرية 
يف ال�سيا�س��ات املالية امل�ستقبلية الإح��داث التوازن بني االيرادات 
والنفق��ات العام��ة. وت�سع��ى كاف��ة ال��دول اىل حتقي��ق اال�ستدامة 
املالي��ة عرب �سم��ان القدرة على اال�ستم��رار يف �سيا�سات النفقات 
واالي��رادات العامة على املدى الطويل دون خف�ض املالءة املالية 
او التعر���ض ملخاطر االفال�ض او عدم الوف��اء بااللتزامات املالية 
امل�ستقبلي��ة. اذ ي��وؤدي فق��دان الدولة لال�ستدام��ة املالية او تراجع 
ثقة اال�س��واق املالية بقدرتها على الوف��اء بالتزاماتها اىل توقف 
الدائن��ني عن اقرا�سها، او رفع مع��دالت الفائدة على قرو�سها اىل 
م�ستوي��ات عالية، وو�سع �سوابط و���رصوط م�سددة. وتعد معدالت 
الزيادة يف ن�سبة الدين العام اىل الناجت املحلي االجمايل من اكرث 
العوام��ل تاأث��رياً على ا�ستدامة الو�سع املايل للبل��د، وهناك العديد 
م��ن العوامل االخرى املوؤثرة يف ا�ستدامة املالية العامة، اذ توؤدي 

مع��دالت من��و االنفاق احلكوم��ي بن�سب��ة اعلى من من��و االيرادات 
العام��ة، وتراج��ع النم��و االقت�سادي وارتف��اع الفائ��دة احلقيقية 
يف امل�ستقب��ل اىل توق��ع ارتف��اع ن�سب��ة الدي��ن الع��ام اىل الن��اجت 
املحل��ي االجمايل وارتف��اع امكانية فقدان امل��الءة املالية للبلد، 
والت��ي تتحقق ح��ني يكون معدل اخل�سم احل��ايل لالإنفاق اجلاري 
وامل�ستقبل��ي اق��ل م��ن معدل اخل�س��م احل��ايل لالإي��رادات احلالية 

وامل�ستقبلية مطروحًا منها م�ستحقات الدين العام.
 النفط وتدهور الو�سع املايل

 ي�س��كل امل�س��ار املتع��رج الأ�سع��ار النف��ط حتدي��ًا خط��ريا يواج��ه 
معظ��م البل��دان النفطية من��ذ عقود نظ��راً الرتباط جه��ود التنمية 
االقت�سادي��ة بتدفقات امل��ورد النفطي، واملرتب��ط ا�سا�سا بعوامل 
خارجي��ة متعددة حتكم اجت��اه ا�سواق النفط اخلام. وقد مت الركون 
اىل �سيا�س��ات اقت�سادي��ة متعددة لت�سدي ل�سدم��ات ا�سعار النفط 
يف ه��ذه البلدان، اال انها مل تخرج عن اإطار ردود االفعال بداًل من 
ابت��كار �سيا�سات اقت�سادية م�ستدامة معدة للوقاية من ال�سدمات 
وم�سممة ا�سا�سًا ال�ستباق االزمات. ويف هذا ال�سياق، يلزم الهبوط 
املزم��ن الأ�سع��ار النف��ط اىل دون امل�ستوي��ات الت��ي تطبعت عليها 
موازن��ات الدول النفطية اىل اعادة هيكلة وت�سميم املالية العامة 
لعزل تقلبات ا�سعار النفط عن امل�سهد املايل واالقت�سادي ل�سالح 

االن�سج��ام والتناغ��م مع ال�رصورات االقت�سادي��ة الوطنية وخطط 
التنمي��ة واال�ستق��رار االقت�س��ادي.  ويف االقت�س��اد العراقي، ومع 
دخ��ول �سدمة ا�سع��ار النفط اخلام عامها الثال��ث، تثري العجوزات 
املالي��ة املرتاكم��ة وتفاقم الدين العام مل�ستوي��ات خطرية )قرابة 
110 ملي��ار دوالر، 68 ملي��ار دوالر دي��ن خارج��ي و43 ملي��ار 
دوالر دي��ن داخلي( الت�س��اوؤل حول مدى ق��درة االقت�ساد الوطني 
عل��ى ال�سمود والتعاي�ض م��ع �سعر نفط منخف���ض. خ�سو�سًا وانه 
يعتم��د على امل��ورد النفطي يف تنمية االقت�س��اد ومتويل املوازنة 
واحل��رب �س��د داع�ض م��ن جه��ة، و�سع��ف التوقعات ح��ول عودة 
االأ�سع��ار مل�ستوياتها ال�سابقة من جهة اخرى. مما يدفع مو�سوعة 
اال�ستدام��ة املالي��ة اىل �س��دارة التحدي��ات الت��ي ته��دد االف��اق 

االقت�سادية للعراق.
 متطلبات حتقيق اال�ستدامة املالية

 فر�س��ت ا�سواق النفط العاملية �سغوط��ًا مالية حادة طالت معظم 
االقت�س��ادات امل�س��درة للنفط اخلام. ورغم تباي��ن مديات التاأثري 
امل��ايل واالقت�س��ادي، اال ان الواق��ع النفط��ي اجلدي��د يل��زم كافة 
البل��دان النفطي��ة، ومنها الع��راق، على اتباع جمل��ة من اخلطوات 
الهادف��ة اىل حتقي��ق اال�ستدامة املالية وفك االرتب��اط القائم بني 

عنا�رص املوازنة العامة وتقلبات ا�سعار النفط اخلام.

 ومن اأبرز تلك اخلطوات:
 1- ا�سته��داف العجز االويل غري النفط��ي يف تقييم االداء املايل، 
كون��ه يعزل قرارات االنفاق عن التقلبات امل�ستمرة لعائدات النفط 
اخل��ام، وبالت��ايل �سم��ان التوافق ب��ني اال�ستدام��ة املالية طويلة 
االج��ل مع حتقيق العدال��ة بني االجيال يف اال�ستف��ادة من الرثوة 

النفطية.
 2- يتحت��م ان ي�ستوع��ب اإط��ار ال�سيا�س��ات املالي��ة اخل�سائ���ض 
وحج��م  االقت�س��ادي  الهي��كل  نح��و  م��ن  للبل��د  االقت�سادي��ة 

االحتياطيات النفطية ونظم ا�سعار ال�رصف.
 3- ا�ستخ��دام القواع��د املالية يف حتقيق اال�ستق��رار االقت�سادي 
وامل��ايل يف البلدان النفطية عرب اال�ستعانة بالنماذج االقت�سادية 
املط��ورة خ�سي�س��ًا له��ذا الغر�ض من نح��و فر�سية الدخ��ل الدائم 
ومنه��ج الر�سيد الهيكلي وقاعدة التوازن الع��ام الع�سوائي، والتي 

ُتعتمد طبقًا للخ�سائ�ض االقت�سادية لكل بلد.
 4- ا�ستمرار التقلبات احلادة يف ا�سعار النفط اخلام عن�رص حا�سم 
يف ت�سميم اأطر مالية جديدة تعتمد على امل�سدات املالية الوقائية 
يف امت�سا�ض وتلطيف التذبذبات احلادة وموجات التقلب ال�سعري 
الأج��ل احلف��اظ عل��ى م�ستوي��ات م�ستق��رة م��ن االنف��اق احلكومي 

وتفادي االنزالق �سوب ازمات اقت�سادية ومالية جديدة.

طرح��ت كري�ستني الغ��ارد املدير الع��ام ل�سندوق 
النقد الدويل يف موؤمتر بنك انكلرتا يف 29 �سبتمرب 
2017، ت�ساوؤالت حول كي��ف �ستغري التكنولوجيا 
املالي��ة م�سه��د ال�سريف��ة املركزي��ة عل��ى م��دار 
اجلي��ل القادم؟ وذلك م��ن خالل التاأث��ري املحتمل 
االفرتا�سي��ة  العم��الت   – الثالث��ة  لالبت��كارات 
وال��ذكاء  املالي��ة  للو�ساط��ة  اجلدي��دة  والنم��اذج 
اال�سطناع��ي، اذ اإن بع���ض هذه االبت��كارات وجد 
اِفظن��ا وهواتفن��ا الذكي��ة  طريق��ه بالفع��ل اإىل محَ

ونظمنا املالية. ولكنها البداية فقط.
 1- العمالت االفرتا�سية

نك��ون  وحت��ى  االفرتا�سي��ة،  بالعم��الت  لنب��داأ   
با�ستخ��دام  �سل��ة  االأم��ر  له��ذا  لي���ض  وا�سح��ني، 
الرقمي��ة  اأداء املدفوع��ات  القائم��ة يف  العم��الت 
اأو مقدم��ي خدم��ة   PAYPAL – ع��ن طري��ق 
 ALIPAY النق��ود االإلكرتونية" االآخرين مثل"
يف ال�س��ني اأو M-PESA يف كيني��ا، العم��الت 
االفرتا�سي��ة تق��ع يف فئة خمتلف��ة، الأن لها وحدة 
ح�س��اب ونظ��م دف��ع خا�س��ة به��ا. وت�سم��ح ه��ذه 
النظ��م باإج��راء معام��الت مبا�رصة ب��ني االأطراف 
)PEER-TO-PEER( دون غ��رف مقا�س��ة 

مركزي��ة، ودون بنوك مركزية.  وحتى االآن، ت�سكل 
العم��الت االفرتا�سية مثل "بيكوت��ن" حتد طفيف 
اأو مع��دوم اأمام النظام القائ��م للعمالت "املجازة 
للتعام��ل" والبن��وك املركزية. مل��اذا؟ الأنها تت�سم 
بدرج��ة عالي��ة م��ن التقل��ب واملخاط��ر وكثاف��ة 
الت��ي  التكنولوجي��ات  والأن  الطاق��ة،  ا�ستخ��دام 
ت�ستن��د اإليه��ا مل ت�سبح بعد قابل��ة للقيا�ض. فكثري 
منه��ا مبهم للغاي��ة بالن�سبة لالأجه��زة التنظيمية، 
وبع�سها مت اخرتاق��ه اإلكرتونيا، ولكن كثريا منها 
ينط��وي على حتديات تكنولوجية ميكن معاجلتها 
م��ع الوقت. فمن��ذ وقت لي���ض ببعيد، ذه��ب بع�ض 
اخل��رباء اإىل اأن اأجه��زة الكمبيوت��ر ال�سخ�س��ي ل��ن 
م��د اأب��دا واأن االأجهزة اللوحي��ة �سيكون اأق�سى  ُتْعتحَ
ا�ستخ��دام له��ا ه��و اأن تكون مبثاب��ة �سينية قهوة 
غالي��ة الثمن. ولذلك اأرى اأنه لي���ض من احلكمة اأن 

ن�ستبعدها.
 قيمة اأف�سل مقابل النقود؟

البل��دان ذات  اإىل  انظ��روا، عل��ى �سبي��ل املث��ال،   
املوؤ�س�س��ات ال�سعيف��ة والعم��الت الوطني��ة غ��ري 
اآخ��ر  بل��د  عمل��ة  اعتم��اد  م��ن  فب��دال  امل�ستق��رة. 
– مث��ل ال��دوالر االأمريك��ي – ق��د ي�سه��د بع���ض 
ه��ذه االقت�س��ادات ا�ستخدام��ا متزاي��دا للعم��الت 
االفرتا�سي��ة. ولن�سميها ن�سخة الدول��رة 2، وت�سري 

جترب��ة 

ال�سن��دوق 

اإىل اأن هناك نقط��ة حرجة يتتابع بعدها التن�سيق 
ح��ول اأي عملة جدي��دة ب�سكل مط��رد. ففي �سي�سل، 
مث��اًل، قف��زت الدول��رة م��ن 20% يف ع��ام 2006 
اإىل 60% يف 2008. وم��ع ذل��ك، فما ال��ذي ع�ساه 
يدع��و املوطن��ني اإىل حمل عم��الت افرتا�سية بدال 
م��ن الدوالرات واليوروات واجلنيهات اال�سرتلينية 
امللمو�س��ة؟ الأنه��ا ميكن اأن ت�سب��ح يف اأحد االأيام 
اأ�سه��ل واأك��رث اأمان��ا م��ن احل�سول عل��ى العمالت 
والأن  النائي��ة.  املناط��ق  يف  وخا�س��ة  الورقي��ة، 
العم��الت االفرتا�سي��ة ق��د ت�سب��ح بالفع��ل اأك��رث 
اإ�س��دار  املث��ال، ميك��ن  �سبي��ل  فعل��ى  ا�ستق��رارا، 
ه��ذه العمالت واح��دة لواحدة مقاب��ل دوالرات اأو 
�سل��ة عم��الت م�ستق��رة. وميك��ن اأن يت��م االإ�س��دار 
ب�سفافي��ة كاملة، حتكم��ه قاع��دة موثوقة مددة 
�سلف��ا، اأو خوارزمي��ة ميك��ن متابعته��ا ... اأو حتى 
"قاعدة ذكي��ة" ميكن اأن تكون انعكا�سا للظروف 
االقت�سادية املتغ��رية، وهكذا، فمن نواح متعددة، 
ق��د تك��ون العم��الت االفرتا�سي��ة مناف�س��ا قوي��ا 
للعم��الت احلالية وحتديا اأم��ام ال�سيا�سة النقدية. 
واأف�س��ل ا�ستجابة م��ن م�سوؤويل البن��وك املركزية 
هي اال�ستم��رار يف تنفيذ �سيا�سة نقدية فعالة، مع 
االنفتاح الأي اأف��كار ومطالب جديدة تواكب تطور 

االقت�سادات.
 خدم��ات دفع 

اأف�سل؟
 ولننظ��ر مث��اًل 
الطل��ب  اإىل 
عل��ى  املتزاي��د 
الدف��ع  خدم��ات 
البل��دان  يف  اجلدي��دة 
ت�سه��د  ب��داأت  الت��ي 
االقت�س��اد  يف  انطالق��ة 
الالمرك��زي  اخلدم��ي 
االقت�س��اد  ه��ذا  امل�س��رتك، 
املعام��الت  عل��ى  يق��وم 
االأط��راف،  ب��ني  املبا���رصة 
واملدفوع��ات املتوات��رة �سغ��رية 
القيم��ة، وغالب��ا م��ا تك��ون عابرة 
للحدود. 4 دوالرات مقابل معلومات 
�سي��دة يف  الب�ستن��ة م��ن  مفي��دة ع��ن 
نيوزيلن��دا، و3 ي��وروات مقاب��ل ترجمة 
مرتف��ة لق�سي��دة �سع��ر ياباني��ة، و 80 
ل�س��ارع  بن�س��ا الإع��داد �س��ورة افرتا�سي��ة 
فليي��ت �سرتي��ت التاريخي: ه��ذه املدفوعات 
ميك��ن اأداوؤه��ا ببطاق��ات االئتم��ان واأ�س��كال 
اأخ��رى م��ن النق��ود االإلكرتوني��ة. ولك��ن الثم��ن 
مرتفع ن�سبي��ا مقابل املعام��الت �سغرية القيمة، 
وخا�س��ة العاب��رة للح��دود، وب��دال م��ن ذل��ك، قد 
يف�س��ل املواطن��ون يوم��ا م��ا ا�ستخ��دام العمالت 
االفرتا�سي��ة، الأنه��ا قد تنطوي عل��ى نف�ض التكلفة 
وال�سهول��ة الت��ي يتيحه��ا النق��د – دون خماط��ر 
ت�سجي��ل  وال  املقا�س��ة،  يف  تاأخ��ر  وال  ت�سوي��ة، 
مركزي، وال و�سيط لفح���ض احل�سابات والهويات. 
و�ستظل العمالت االفرتا�سي��ة مفوفة باملخاطر 
ومفتق��رة اإىل اال�ستقرار اإذا كان��ت اإ�سدارا خا�سا، 
ب��ل اإن املواطنني قد يدعون البن��وك املركزية اإىل 

اإتاحة اأ�سكال رقمية من العملة القانونية.

 2- مناذج جديدة للو�ساطة املالية
 ويق��ودين ه��ذا اإىل املرحل��ة الثاني��ة م��ن رحلتن��ا 
بالعرب��ة الطائ��رة – النم��اذج اجلدي��دة للو�ساط��ة 
املالي��ة. وم��ن االأمور املمكن��ة يف ه��ذا ال�سدد اأن 
تفكيكه��ا.  اأو  امل�رصفي��ة  اخلدم��ات  تق�سي��م  يت��م 
�سئيل��ة  باأر�س��دة  نحتف��ظ  ق��د  امل�ستقب��ل،  فف��ي 
خلدمات الدف��ع يف مافظن��ا االإلكرتونية. وميكن 
االحتفاظ ببقي��ة االأر�س��دة يف �سناديق م�سرتكة، 
املبا���رص  لالإقرا���ض  ا�ستثماره��ا يف من�س��ات  اأو 
بني االأط��راف تتمي��ز بتفوقها من حي��ث البيانات 
ال�سخم��ة وال��ذكاء اال�سطناعي م��ن اأجل احت�ساب 
اجلدارة االئتمانية تلقائيا، اإنه عامل يتميز بدورات 
تطوي��ر املنتج��ات البالغ��ة �ست��ة اأ�سه��ر وعمليات 
التحدي��ث الت��ي ال تتوق��ف، وال �سيم��ا لربجمي��ات 
لب�ساط��ة  كب��رية  قيم��ة  ت��وىلحَ  حي��ث  الكمبيوت��ر، 
واجهات امل�ستخدم واالأمن املوثوق. عامل البيانات 
فيه ه��ي امللك. ع��امل ي�س��م اأطرافا فاعل��ة جديدة 
دون احلاج��ة اإىل مق��ار للفروع، وق��د يرى البع�ض 
اأن هذا ي�سع عالمة ا�ستفهام على منوذج ال�سريفة 
اجلزئي��ة كما نعرف��ه اليوم، اإذا تقل���ض الطلب على 
الودائع امل�رصفية وتدفق��ت االأموال اإىل االقت�ساد 

من خالل قنوات جديدة.
 كيف ميكن و�سع ال�سيا�سة النقدية يف هذا ال�سياق؟  
اإن البن��وك املركزي��ة الي��وم ع��ادة م��ا توؤث��ر عل��ى 
اأ�سع��ار االأ�سول ع��ن طريق و�سطاء ال�س��وق االأولية، 
اأو البن��وك الكبرية، التي تقدم له��ا ال�سيولة باأ�سعار 
ثابت��ة – م��ا ي�سم��ى عملي��ات ال�س��وق املفتوح��ة. 
ولك��ن اإذا كان��ت اأهمية ه��ذه البن��وك �ستتوارى يف 
الع��امل امل��ايل اجلدي��د، واإذا كان الطل��ب �سيرتاجع 
عل��ى اأر�سدة البن��وك املركزية، فه��ل ميكن اأن يظل 
انتق��ال اآث��ار ال�سيا�س��ة النقدي��ة بنف���ض الفعالي��ة؟ 
واإذا كان هن��اك م��ا قد ت�سطر له البن��وك املركزية 
بالفع��ل، ف�سيك��ون زي��ادة ع��دد االأط��راف املقابلة 
يف عملياته��ا. وبن��ك اجنلرتا يقود الطري��ق بالفعل 
من خالل اإدخ��ال و�سطاء/متعامل��ني كبار وغرف 
مقا�س��ة مركزي��ة مقابل��ة، ول��كل ه��ذا انعكا�س��ات 
تنظيمي��ة بطبيعة احلال. فزي��ادة االأطراف املقابلة 
يعن��ي دخول ع��دد اأكرب من ال���رصكات حتت املظلة 
التنظيمي��ة للبنك املركزي – وهو الثمن الذي ُيدفع 
للح�سول على ال�سيولة يف اأوقات الع�رص. اأما م�ساألة 
م��ا اإذا كان امل�ستقبل يحمل م��ن هذه االأوقات اأكرث 
اأم اأق��ل فه��و �سوؤال مفت��وح. ومع ذلك ف��اإن حت�سني 
تنظي��م بنوك الظل اأ�سبح اأك��رث اإحلاحا من اأي وقت 
م�س��ى.  و�ستتو�سع مهام البن��وك املركزية، ومعها 
رمبا ت��زداد �سغ��وط التمحي���ض الع��ام وال�سغوط 
ال�سيا�سي��ة. و�ستحتاج اال�ستقاللية – على االأقل يف 
و�سع ال�سيا�سة النقدية – اإىل مزيد من التح�سينات 
كم��ا �ستتطل��ب توا�س��ال اأك��رث و�سوح��ا، وق��د نرى 
اأي�س��ا حتوال يف املمار�س��ات التنظيمية. فاالأجهزة 
التنظيمي��ة ترك��ز يف الع��ادة عل��ى االإ���رصاف عل��ى 
كيان��ات م��ددة بدق��ة. ولكن م��ع دخ��ول مقدمي 
اخلدم��ات اجلدي��دة ب�س��ور واأ�س��كال جدي��دة، قد ال 
يكون م��ن ال�سهل اإدراجه��ا �سمن الفئ��ات القائمة. 
فكروا يف �رصكة للتوا�سل االجتماعي تقدم خدمات 
مدفوع��ات دون اإدارة ميزاني��ة عمومي��ة ن�سطة. ما 
العن��وان الذي ميكن ا�ستخدام��ه لت�سنيفها؟ كل هذا 
منا�سب للمحامني، ولكنه لي�ض منا�سب بنف�ض القدر 

لالأجه��زة التنظيمية الت��ي �ست�سطر، عل��ى االأرجح، 
اإىل تو�سي��ع نط��اق تركيزه��ا من الكيان��ات املالية 
اإىل االأن�سط��ة املالي��ة – م��ع اإمكاني��ة اأن ت�سب��ح 
من اخل��رباء يف تقيي��م �سالمة واأم��ن اخلوارزميات 

امل�ستخدمة. الكالم اأ�سهل من الفعل.
 التعاون اأ�سا�سي

 ولك��ي ت�سب��ح االأمور اأك��رث �سال�س��ة – بدرجة ما 
على االأقل – نحتاج اإىل اإقامة حوار. بني االأجهزة 
التنظيمي��ة املتمر�س��ة واالأجه��زة التنظيمي��ة التي 
ب��داأت موؤخرا يف التعامل مع التكنولوجيا املالية. 
ب��ني �سن��اع ال�سيا�س��ات وامل�ستثمري��ن و�رصكات 
اخلدم��ات املالي��ة. وب��ني البل��دان، و�سيك��ون من 
ال���رصوري تخط��ي احل��دود م��ع ات�س��اع الرتكي��ز 
التنظيمي – من الكيانات الوطنية اإىل االأن�سطة بال 
ح��دود، من ف��روع البنوك املحلي��ة اإىل املعامالت 

العاملية املوؤمنة بالت�سفري الكمي.
 ونظ��را لع�سويتنا العاملية الت��ي ت�سم 189 بلدا، 
ف��اإن ال�سندوق منرب مثايل لعق��د هذه املناق�سات. 
والتكنولوجي��ا ال تع��رف احلدود: ما ه��و املوطن، 
نتجن��ب  اأن  ميك��ن  كي��ف  امل�سي��ف؟  ه��و  وم��ا 
املراجح��ة التنظيمية والت�ساب��ق نحو القاع؟ االأمر 
يتعل��ق مب�سوؤولي��ة ال�سندوق يف اإر�س��اء اال�ستقرار 
االقت�س��ادي واملايل، واأم��ان مدفوعاتنا العاملية 
ينط��وي  التع��اون  املالي��ة،اإن  التحتي��ة  وبنيتن��ا 
عل��ى خماط��ر – ومكا�س��ب – كب��رية. وال نريد اأن 
ن��رى ثغ��رات يف �سبك��ة االأم��ان امل��ايل العاملية، 
مهم��ا امتدت واأعي��د ت�سكيله��ا، واأن��ا مقتنعة باأن 
لل�سن��دوق دورا قوي��ا يوؤدي��ه يف ه��ذا اخل�سو�ض. 
ولكن ال�سندوق ينبغ��ي اأن يكون منفتحا للتغيري، 
م اأطراف جديدة اإىل مائدة احلوار، اإىل النظر  من �سحَ
يف دور تق��وم به ن�سخة رقمي��ة من حقوق ال�سحب 

اخلا�سة.
 3- الذكاء اال�سطناعي

 ويقودين هذا اإىل املرحلة الثالثة واالأخرية يف هذه 
الرحلة – وهي االأثر التحويلي للذكاء اال�سطناعي.
هل �سيدخ��ل املحافظ البنك يف عام 2040 ملجرد 
تلميع ماكين��ة و�سع ال�سيا�س��ة النقدية؟ هل ميكن 
لنبوءة، اآندي ]هالدين[، بتحويل 15 مليون وظيفة 
اإىل الت�سغيل االآيل يف اململكة املتحدة اأن توؤثر على 
البن��ك وخربائه ذوي امل�ستوى العاملي؟  هناك اأمر 
واحد وا�سح، وهو اأن البيانات املتوافرة لنا تتزايد 
با�ستم��رار. وت�س��ري بع���ض التقدي��رات اإىل اأن %90 
م��ن البيان��ات املتاح��ة الي��وم ق��د مت اإنتاجها يف 
العامني املا�سيني، هذه لي�ست جمرد معلومات عن 
الناجت، والبطالة واالأ�سع��ار، واإمنا بيانات �سلوكية 
اأي�سا ع��ن نوادر الكائ��ن االقت�س��ادي و�سلوكياته 
الالمنطقي��ة، وبف�سل الهواتف الذكي��ة واالإنرتنت، 
ووا�سع��ة  وف��رية  االآن  البيان��ات  ه��ذه  اأ�سبح��ت 
االنت�س��ار ومتزاي��دة القيم��ة م��ع اإقرانه��ا بالذكاء 
اال�سطناعي. ويوا�سل الذكاء اال�سطناعي خطواته 
الوا�سع��ة. فعل��ى م��دار الع��ام املا�س��ي، خ�رص عدد 
م��ن اأف�سل العب��ي GO ، وهي م��ن األعاب اللوحة 
القدمي��ة، اأم��ام كمبيوتر للتعلي��م الذاتي. وكان من 
املفرت�ض يف راأي الكثريين اأن يوم احل�ساب هذا لن 
يح��ل اإال بعد عقود. ولكن اجله��از تعلم التكتيكات، 
واأدرك االأمناط، وجع��ل لعبته هي املثلى – اأف�سل 

مما ا�ستطعنا نحن.

 
 يف الوق��ت ال��ذي تتع��ايف في��ه اأ�سع��ار اخل��ام، تواجه 
�رصكات النف��ط الكربى مع�سلة.. ما ال�رصعة التي يجب 
اأن ي�سع��وا بها لتعوي�ض النق�ض يف االحتياطيات؟ هذا 
ه��و نف�ض الت�س��اوؤل الذي واجهه قط��اع النفط املرتبط 
بال��دورة االقت�سادي��ة عدة مرات من قب��ل: هل ينبغي 
ال�س��ري بخطى �رصيعة للغاية واملخاطرة باإنفاق اأموال 
طائلة مقابل عائد قليل، اأم التحرك ببطء �سديد للغاية 
وي�سب��ح املناف�سون يف و�سع اأف�س��ل لال�ستحواذ على 
ح�سة �سوقية اإذا ارتفعت اأ�سعار النفط؟ وتظهر بيانات 
جديدة اأن احتياطيات النفط والغاز لدى �رصكات النفط 
الكربى هبطت هبوطا حادا، وانخف�ض عمر االحتياطي 
- وه��و عدد ال�سنوات التي ميكن لل�رصكة خاللها اإبقاء 

االإنتاج م�ستقرا با�ستخدام احتياطياتها - لدى اإك�سون 
موبي��ل و�سل وتوتال و�ستات اأويل .  ويف حالة اإك�سون 
موبي��ل، اأكرب �رصكة نف��ط مدرجة يف الع��امل، انخف�ض 
عم��ر االحتياط��ي يف ع��ام 2016 اإىل 13 عاما، وهو 
االأدن��ى من��ذ 1997 بعدم��ا �سطب��ت ال�رصك��ة اأ�س��ول 
الرمال النفطية يف كندا، وبلغ عمر احتياطي �سل اأدنى 
م�ست��وى منذ عام 2008 رغم اأنه��ا ا�سرتت مناف�ستها 
بي.ج��ي العام املا�سي، ويف املا�سي كان من املمكن 
اأن ي��دق هذا االجتاه ناقو�ض اخلطر ل��دى امل�ستثمرين، 
لك��ن م��ع تركي��ز امل�ستثمري��ن عل��ى عوائ��د ال�سهم يف 
ال�س��وق، بات��ت لديهم ن�سيح��ة وا�سحة: ك��ن حذرا وال 
ت�رصف يف االإنفاق. ويرى امل�ستثمرون اإن هذا يرجع اإىل 
اأن زيادة اإنتاج النفط ال�سخري ومنو الطاقة املتجددة 
يعني��ان اأن عل��ى ���رصكات النف��ط الك��ربى اأن تتجن��ب 

تخزي��ن كميات من النفط حتت االأر�ض كانت �ستحتفظ 
به��ا يف دورات �سابقة، وعلى م��دى العقد االأخري تغري 
العامل كث��ريا حتى اأن ال�سعودية تخط��ط حاليا الإدراج 
�رصكته��ا الوطنية الرائ��دة اأرامكو يف خط��وة تعتربها 
ال�سوق ماول��ة لال�ستفادة م��ن االحتياطيات الهائلة 
الت��ي متلكه��ا البالد قبل اأن ارتف��اع الطلب اإىل ذروته، 
و���رصكات النفط ملزم��ة باإع��الن احتياطياتها �سنويا 
بن��اء على متو�س��ط �سنوي ل�سع��ر النفط. وم��ع متو�سط 
وه��و   ،2016 يف  للربمي��ل  دوالرا   44 نح��و  يبل��غ 
االأدن��ى يف اأك��رث من ع�رص �سن��وات، ا�سطرت ال�رصكات 
للتخلي عن احتياطيات امل�رصوعات املرتفعة التكلفة. 
اإذا  �سن��وات   5 النفط��ي ملتو�س��ط  اخلزي��ن  انخفا���ض 
م��ددت اأوبك خف�ض االإنتاج ذك��ر املدير املايل ل�رصكة 
بي.ب��ي بريان جيلف��اري اإن متديد تخفي�س��ات اإنتاج 

النف��ط الت��ي تقودها اأوب��ك لت�ستم��ر يف الن�سف الثاين 
من الع��ام احلايل �سين��زل مبخزونات اخل��ام العاملية 
ملتو�س��ط خم�ض �سنوات بحلول نهاية هذا العام ويدعم 
االأ�سعار عن��د نحو 55 دوالرا للربميل، و�سجل خمزون 
النف��ط زي��ادة مطردة على مدار نحو ث��الث �سنوات مع 
ارتف��اع ح��اد يف اإنت��اج الوالي��ات املتح��دة والع��راق 
واإيران والربازيل ومناطق اأخرى مما دفع اأ�سعار اخلام 
للهب��وط م��ن اأكرث م��ن 100 دوالر يف 2014 اإىل 30 
دوالرا الع��ام املا�س��ي. ولكي ينخف���ض املخزون اإىل 
متو�س��ط خم�ض �سنوات اتفقت ال��دول االأع�ساء مبنظمة 
البل��دان امل�سدرة للبرتول )اأوب��ك ( ورو�سيا ومنتجون 
اآخرون على خف�ض االإنت��اج بواقع 1.8 مليون برميل 
يومي��ا يف الن�س��ف االأول م��ن ع��ام 2017 و�ساه��م 
االتف��اق يف رف��ع االأ�سع��ار اإىل امل�ستوي��ات احلالي��ة 

عن��د نح��و 52 دوالرا للربمي��ل، وبينت وكال��ة الطاقة 
الدولية ال�سهر املا�س��ي اإن املخزونات النفطية للدول 
ال�سناعي��ة بلغ��ت 3.055 ملي��ار برمي��ل يف نهاي��ة 
فرباي��ر �سباط بزيادة قدرها نح��و 330 مليون برميل 
عن متو�سط خم�ض �سنوات ولكن ال�سوق تبدي مزيدا من 
التوازن، ويجتمع املنتجون من اأوبك ومن خارجها يف 
اإذا كانت تخفي�سات االإنتاج  اأيار لبحث ما  25 مايو 

�ستمدد ملدة �ستة اأ�سهر بعد يونيو حزيران.
اإ�سافي��ة   تكنولوجي��ا جدي��دة حت��دد ملي��ار برمي��ل 

"متملة" يف حقول خليج مك�سيكو
 ���رصح رئي���ض منطق��ة خلي��ج مك�سيك��و ب�رصك��ة )بي.
با�ستخ��دام  متكن��ت  اإنه��ا  العمالق��ة  النفطي��ة  ب��ي( 
تكنولوجي��ا جدي��دة للت�سوي��ر ال�سعاع��ي يف عمليات 
امل�س��ح ال�سيزمي من حتديد ملي��ار برميل اإ�سافية من 

"املوارد املحتملة" يف اأربعة من حقولها البحرية يف 
الواليات املتح��دة، واأبلغ ريت�س��ارد موري�سون موؤمترا 
يف هيو�ستون اأن احلق��ول االأربعة هي اتالنتي�ض وماد 
دوج وثان��در هور�ض ونا كيكا. وذك��رت )بي.بي( اإنها 
متكن��ت با�ستخدام تكنولوجيا الت�سوي��ر ال�سعاعي من 
حتديد موارد متمل��ة حجمها 200 مليون برميل يف 
حقل اتالنتي�ض وحده. واأ�سافت اأنها تعتزم تطبيق تلك 
التكنولوجي��ا يف حقول اأخ��رى يف اأذربيجان واأجنوال 
وتريني��داد وتوباجو. من جهة اأخرى اعلنت املجموعة 
النفطي��ة العمالق��ة اك�س��ون موبي��ل ع��ن اك��رب خف�ض 
�سن��وي يف احتياطاتها املقدرة منذ 1999، يبلغ 3،3 
مليار برميل م��ن معادل النفط، وذكرت املجموعة يف 
بيان ان هذا يخف�ض االحتياطي املثبت للمجموعة يف 

نهاي��ة 2016 اىل ع�رصي��ن ملي��ار برمي��ل.
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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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