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شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التابــع لمجلــس الــوزراء المصــري -منــذ نشــأته عــام 1985– عــدة 
تحــوالت؛ لُيواكــب التغيــرات التــي مــرَّ بهــا المجتمــع المصــري، فقــد اختــص فــي مرحلتــه األولــى )1999-1985) 
بتطويــر البنيــة المعلوماتيــة فــي مصــر. ثــم كان إنشــاء وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات عــام )1999) 
ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســة فكــر )Think Tank(  تدعــم جهــود ُمتخــذ القــرار فــي  نقطــة تحــوُّ

شــتى مجــاالت التنميــة.

ــى المركــز رؤيــة مفادهــا أن يكــون المركــز  هــو األكثــر تميــًزا فــي مجــال دعــم اتخــاذ القــرار  ومنــذ ذلــك الحيــن، يتبنَّ
ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع المواطــن المصــري  فــي قضايــا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ
الــذي ُيعــدُّ غايــة التنميــة وهدفهــا األســمى؛ األمــر الــذي يؤهلــه لاضطــاع بــدور أكبــر فــي صنــع السياســة 

ــز كفــاءة جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مجتمــع المعرفــة. العامــة، وتعزي

ــا  وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، يحمــل مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار علــى عاتقــه مهمــة أن يكــون داعًم
 لــكل متخــذي القــرار، وحتــى يتســنى لــه ذلــك، فإنــه يســعى باســتمرار ألن يكــون أحــد أفضــل مؤسســات الفكــر

ــدوره  ــيٌّ ب ــراٌف إقليمــيٌّ ودول ــي، وقــد واكــب ذلــك اعت (Think Tank( علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدول
 Think( الجوهــري كمؤسســة فكــر، وهــو مــا ظهــر جليــا فــي نتائــج "برنامــج مراكــز الفكــر والمجتمعــات المدنيــة
Tanks and Civil Societies Program, TTCSP( بجامعــة بنســلفانيا األمريكيــة" التــي تــم اإلعــان عنهــا فــي 

فبرايــر 2021؛ حيــث تــم اختيــار مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار ليكــون:

ضمــن أفضــل 20 مركــز فكــر علــى مســتوى العالــم اســتجابًة لجائحــة "كوفيــد-19" لعــام 2020 )ال يوجــد ترتيــب ُمحــدد 
للقائمة(.

فــي المرتبــة 21 مــن بيــن 64 مركــز فكــر علــى مســتوى العالــم كصاحــب أفضــل فكــرة أو نمــوذج جديــد قــام بتطويــره 
خــال عــام 2020، أخــًذا بعيــن االعتبــار أنــه ال يوجــد أي مركــز فكــر مصــري آخــر تــم تصنيفــه وفًقــا لهــذا المعيــار.

في المرتبة 14 من إجمالي 101 مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 2020.

عن
المركـز
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هـــزت جائحـــة فيـــروس "كورونـــا" المســـتجد العالـــم اقتصاديـًّــا؛ فهـي أزمـة غيـر مسـبوقة ســـببت العديـد مـن التداعيـات السـلبية علـى 

االقتصـــاد العالمـــي، ومـــا زالـــت هنـــاك حالـــة مـــن عـــدم اليقيـــن الشـــديد حـــول التنبـــؤ باألوضاع خـــال الفتـــرة القادمـــة، ومـــا يمكـــن أن 

تسـببه هـذه الجائحـة مـن تداعيـات أخـرى علـى القطاعـات االقتصادية المختلفـة؛ لـذا كان مـن الضـروري أن يتولـى مركـز المعلومـات 

ودعـــم اتخـــاذ القـــرار التابـــع لمجلـــس الـــوزراء المتابعـــة الدقيقـــة لهـــذه المتغيـــرات والتداعيـــات بشـــكل مســـتمر، حتـــى يتمكـــن مـــن 

مواكبـــة أجـــواء عـــدم اليقيـــن االقتصادي التـــي ســـببتها الجائحـــة. 

وقـــد جـــاءت مجلـــة "آفـــاق اقتصاديـــة معاصـــرة" لتقـــدم إطالــة علـــى اآلراء االقتصاديــة المختلفـــة ألبــرز الخبـــراء والمحلليـــن، ســـواء 

مـــن داخـــل مصـــر أو مـــن خارجهـــا، والتـــي تشـــغل الدوائـــر االقتصاديــة؛ وذلـــك لتقديـــم رؤى اقتصاديـــة متكاملـــة ألهـــم الموضوعـــات 

االقتصاديــة علـــى الســـاحة، واســـتعراًضا ألبــرز المؤشـــرات المحليـــة والدوليـــة، مـــع التركيـــز علـــى موضـــوع محـــدد فـــي كل عـــدد.

هـــذا، ويتنـــاول العـــدد العاشــر مـــن المجلـــة موضـــوع "ســوق األوراق الماليــة "، حيــث تعــد ســوق األوراق الماليــة الوســيلة األساســية 

لاســتثمارات الماليــة فــي األســهم والســندات،كما تؤثــر علــى جــذب االســتثمار المحلــي واألجنبــي غيــر المباشــر، وتدعــم النشــاط 

ــادة النمــو االقتصــادي، كمــا تســاعد  ــر علــى زي ــم فهــي تؤث ــر رأس المــال وتنشــيط األعمــال، ومــن ث االقتصــادي، وتحفــز إعــادة تدوي

ســوق األوراق الماليــة علــى تحديــد قيمــة لــأوراق الماليــة، والتــي تعتمــد علــى تأثيــر قــوى العــرض والطلــب، ويســاهم ذلــك فــي 

توضيــح طبيعــة الطلــب علــى هــذه األوراق، وهــي مهمــة للمســتثمرين؛ حيــث تســاعد علــى معرفــة قيمــة االســتثمارات، وُتســتخدم 

لقيــاس الحالــة االقتصاديــة للــدول، وتســاعد علــى توضيــح كافــة المتغيــرات التــي تطــرأ علــى األســواق، مــع توضيــح أســعار األســهم 

مــن حيــث االرتفــاع أو االنخفــاض، والتــي تعكــس مــدى ازدهــار أو كســاد الحالــة االقتصاديــة، وتســاهم ســوق األوراق الماليــة -كذلــك- 

فــي التأكــد مــن ســامة العمليــات الماليــة، حيــث تعتمــد األســواق علــى ماحظــة مــدى ســامة الشــركات وقدرتهــا علــى تطبيــق 

األنظمــة والقواعــد أثنــاء التعامــل مــع البورصــة.

عن مجلة
آفاق اقتصادية

معاصرة
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 2017 عــام  وأوائــل   2016 عــام  نهايــة  منــذ  مصــر  بــرزت 

كإحــدى أكثــر الوجهــات فــي العالــم جذبــا لمســتثمري 

الخزانــة  أدوات  عائــد  تخطــت  بعدمــا  المحافــظ، 

البنــك  رفــع  مــع   ،%22 األجــل  قصيــرة  المصريــة 

المركــزي أســعار الفائــدة لكبــح التضخــم اآلخــذ فــي 

االرتفــاع منــذ مطلــع 2011 كنتيجــة لأحــداث السياســية 

د. عمرو النحاس

نائب رئيس األكاديمية العربية للعلوم اإلدارية والمالية 
والمصرفية لشؤون تطوير األعمال والتدريب 

تقييم أثر Covid-19 على مضاربات األجانب في أذون الخزانة 
الحكومية باألسواق الناشئة.. "دراسة الحالة المصرية" 

تطــورات  مــن  أعقبهــا  ومــا  الدولــة  بهــا  مــرت  التــي 

اقتصاديــة ســلبية علــى المســتوى الكلــي، وفيمــا يلــي 

شــكل توضيحــي يبيــن تطــورات معــدالت التضخــم 

وكذلــك معــدالت الفائــدة علــى أدوات الديــن الحكومي 

قصيــرة األجــل خــال الفتــرة )ينايــر 2015 – مايــو 2021(:      

تطور معدالت التضخم العام في مصر في الفترة )الربع الثاني 2٠١5 حتى الربع الثالث 2٠2١(

* المصدر: من إعداد الكاتب بناء على البيانات الصادرة من  Reuters بتواريخ مختلفة.
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لمصــر  العائــد  المرتفعــة  الديــن  أدوات  جلبــت  وقــد 

والعملــة  األجانــب  المســتثمرين  مــن  كبيــرة  أعــدادا 

حيــث  بشــدة،  البــاد  إليهــا  تحتــاج  التــي  الصعبــة 

تعتمــد مصــر علــى االســتيراد وتعــول علــى التدفقــات 

الدوالريــة لتمويــل عجــز ميــزان المعامــات الجاريــة، 

فــي ظــل غيــاب معظــم مصــادر النقــد األجنبــي، مثــل 

االســتثمار األجنبــي المباشــر والســياحة والصــادرات، 

علــى  الدولــة  بهــا  مــرت  التــي  األحــداث  نتــاج  وذلــك 

المســتوى السياســي، إمــا فيمــا يختــص بتحويــات 

العامليــن بالخــارج، وهــي أحــد المصــادر المهمــة للنقد 

األجنبــي، فبالرغــم مــن اســتقرارها بــل وزيادتهــا فــي 

كثيــر مــن األوقــات فإنهــا افتقدت فعاليتهــا في التأثير 

اإليجابــي علــى عجــز ميــزان المعامــات الجاريــة نظــرًا 

ألنهــا كانــت تتــداول خــارج نطــاق القنــوات الشــرعية 

الســوداء  الســوق  انتشــرت ظاهــرة  حيــث  بالدولــة، 

لوجــود فجــوة كبيــرة بيــن الســعر الرســمي المعلــن 

فــي البنــوك واألســعار غيــر الرســمية المتداولــة خــارج 

القطــاع المصرفــي، وفيمــا يلــى شــكل توضيحــي يبيــن 

تطــور مصــادر النقــد األجنبــي مــن مصادرهــا المختلفــة 

وكــذا أســعار الصــرف الرســمية وغيــر الرســمية خــال 

الفتــرة )ينايــر 2010- ينايــر 2018(:-

تطور معدالت الفائدة على أدوات الدين الحكومي قصيرة األجل 
خالل الفترة )الربع الرابع 2٠١٤ – الربع الثالث 2٠2١(

تطور عائدات السياحة خالل الفترة من يونيو )2٠١٠/2٠٠9( حتى يونيو )2٠١٨/2٠١7( بالمليون دوالر

* المصدر: من إعداد الكاتب بناء على البيانات الصادرة من  Reuters بتواريخ مختلفة.

* المصدر: من إعداد الكاتب بناء على البيانات الصادرة من  Reuters بتواريخ مختلفة.
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*المصدر: من إعداد الكاتب بناء على بيانات صادرة عن التقارير
 الشهرية للبنك المركزي المصري - أعداد مختلفة.

٢٠١٠/٠٩

٤٩,٠

٥٤,١

٥٩,٢

٥٧,٧

٦٠,٢
٦١,٣

٥٧,٤ ٥٩,٠

٦٣,١

٦٢,٨

٦٦,٥

٧٠,٧

٢٠١١/١٠ ٢٠١٢/١١ ٢٠١٣/١٢ ٢٠١٤/١٣ ٢٠١٥/١٤ ٢٠١٦/١٥ ٢٠١٧/١٦ ٢٠١٨/١٧ ٢٠١٩/١٨ ٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

تطور الواردات المصرية خالل الفترة من عام )2٠١٠/2٠٠9( حتى عام )2٠2١/2٠2٠( بالمليار دوالر

تطور الصادرات المصرية خالل الفترة من عام )2٠٠5/2٠٠٤( حتى عام )2٠2١/2٠2٠( بالمليار دوالر

*المصدر من إعداد الكاتب بناء على بيانات صادرة عن التقارير الشهرية للبنك المركزي المصري - أعداد مختلفة.

*المصدر: من إعداد الكاتب بناء على بيانات صادرة عن التقارير*المصدر من إعداد الكاتب بناء على بيانات صادرة عن التقارير الشهرية للبنك المركزي المصري - أعداد مختلفة.
 الشهرية للبنك المركزي المصري - أعداد مختلفة.

٢٠٠٥/٠٤ ٢٠٠٦/٠٥ ٢٠٠٧/٠٦ ٢٠٠٨/٠٧ ٢٠٠٩/٠٨ ٢٠١٠/٠٩ ٢٠١١/١٠ ٢٠١٢/١١ ٢٠١٣/١٢ ٢٠١٤/١٣ ٢٠١٥/١٤ ٢٠١٦/١٥ ٢٠١٧/١٦ ٢٠١٨/١٧ ٢٠١٩/١٨ ٢٠٢٠/١٩ ٢٠٢١/٢٠

١٨,٥

١٣,٨

٢٢,٠

٢٩,٤

٢٥,٢
٢٣,٩

٢٧,٠

٢٥,١

٢٦,٠
٢٧,٠

٢٢,٢

١٨,٧

٢٥,٨

٢٨,٥

٢٦,٤

٢٨,٧

٢١,٧

تطور الصادرات المصرية في خالل الفترة من يونيو ٢٠٠٩ حتى يونيو ٢٠١٨
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تطور استثمارات األجانب في أذون الخزانة المصرية في الفترة من يونيو 2٠١5 حتى مارس 2٠١٨

*المصدر: من إعداد الكاتب بناء على بيانات صادرة عن التقارير الشهرية للبنك المركزي المصري - أعداد مختلفة.

* المصدر: من إعداد الكاتب بناء على البيانات الصادرة من  Reuters بتواريخ مختلفة.

ر ١٤
أكتوب

 ٣١
ر ١٤

مب
٣ نوف

٠
ر ١٤

مب
س

 دي
٣١

ر ١٥
ناي

٣ ي
١

ر ١٥
راي

٢٨ فب
س ١٥

مار
 ٣١

ل ١٥
بري

٣ إ
٠

و ١٥
ماي

 ٣١
و ١٥

وني
٣ ي

٠
و ١٥

ولي
٣ ي

١

س ١٥
ط

س
٣ أغ

١
ر ١٥

مب
سبت

 ٣٠
ر ١٥

أكتوب
 ٣١

ر ١٥
مب

٣ نوف
٠

ر ١٥
مب

س
 دي

٣١
ر ١٦

ناي
٣ ي

١
ر ١٦

راي
٢٩ فب

س ١٦
مار

 ٣١
ل ١٦

بري
٣ أ

٠
و ١٦

ماي
 ٣١

و ١٦
وني

٣ ي
٠

و ١٦
ولي

٣ ي
١

س ١٦
ط

س
٣ أغ

١
ر ١٦

مب
سبت

 ٣٠
ر ١٦

أكتوب
 ٣١

ر ١٦
مب

٣ نوف
٠

ر ١٦
مب

س
 دي

٣١
١٧ 

اير
٣ ين

١
١٧ 

اير
فبر

 ٢٨
١٧ 

س
مار

 ٣١
١٧ 

بريل
٣ أ

٠
١٧ 

مايو
 ٣١

١٧ 
ونيو

٣ ي
٠

١٧ 
وليو

٣ أي
١

١٧ 
س

ط
س

٣ أغ
١

١٧ 
مبر

سبت
 ٣٠

١٧ 
وبر

أكت
 ٣١

١٧ 
مبر

٣ نوف
٠

١٧ 
مبر

س
 دي

٣١
١٨ 

اير
٣ ين

١

٢٠.٠٠

١٨.٠٠

١٦.٠٠

١٤.٠٠

١٢.٠٠

١٠.٠٠

٨.٠٠

٦.٠٠

تطور سعر الصرف الرسمي والموازي خالل الفترة من أكتوبر ٢٠١٤ - يناير ٢٠١٨

السوق الرسمية السوق غير الرسمية

(جنيه/ دوالر)

حيــازات  قفــزت   ،2017 العــام  مــن  ديســمبر  وبحلــول 

األجانــب مــن أدوات الخزانــة المصريــة قصيــرة األجــل 

إلــى نحــو 20 مليــار دوالر، مقارنــة بمــا يزيــد قليــا عــن 60 

مليــون دوالر فقــط فــي منتصــف 2016، قبــل أن تعــوم 

الدولــة عملتهــا وتتفــق علــى برنامــج قــرض بقيمــة 

12 مليــار دوالر مــع صنــدوق النقــد الدولــي؛ وهــو مــا 

ســاهم فــي عــودة مســتثمرين نزحــوا بعــد 2011، وفيمــا 

يلــي شــكل توضيحــي يبيــن تطــور رصيــد اســتثمارات 

األجانــب فــي أذون الخزانــة المصريــة مــن ينايــر 2015 

حتــى ينايــر 2018:

*المصدر: من إعداد الكاتب بناء على بيانات صادرة
عن التقارير الشهرية للبنك المركزي المصري - أعداد مختلفة.

(مليون دوالر)

تطور استثمارات االجانب في اذون الخزانه المصريه في الفتره 
من يونيو ٢٠١٥ حتي مارس ٢٠١٨

٦٦ ٣٦ ٤٧ ٦٠ ١١٤ ٥٦٤

٤,٠٩١

٩,٧٧٣

١٧,٥٤٠
١٨,٠٨٩

٢١,٦٣٣

٤٠

و - ١٥
٣٠-يوني

بر - ١٥
سبتم

-٣٠

بر - ١٥
٣١-ديسم

١٦ - 
س

٣١-مار

١٦ - 
٣٠-يونيو

١٦ - 
مبر

سبت
-٣٠

١٦ - 
مبر

٣١-ديس

س - ١٧
٣١-مار

و - ١٧
٣٠-يوني

بر - ١٧
سبتم

-٣٠

بر - ١٧
٣١-ديسم

س - ١٨
٣١-مار
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وقــد ســاهم ذلــك فــي ارتفــاع االحتياطيــات األجنبيــة 

للبنــك المركــزي إلــى أعلــى مســتوياتها علــى اإلطــاق 

عنــد 42.5 مليــار دوالر فــي نهايــة فبرايــر 2018، بدعــم مــن 

بيــع ســندات دوليــة بقيمــة 4 مليــارات دوالر فــي تلــك 

ــن  ــة تبي ــي جــدول وأشــكال توضيحي ــرة، وفيمــا يل الفت

لمصــر  األجنبــي  االحتياطــي  مكونــات  رصيــد  تطــور 

خــال الفتــرة )ديســمبر 2014- مــارس 2018(:

مارس 2٠١٨ديسمبر 2٠١7ديسمبر 2٠١6ديسمبر 2٠١5ديسمبر 2٠١٤العام

24502211234626732825الذهب

%16,013,49,77,26,6

11981161753749749حقوق السحب الخاصة

%7,07,13,12,01,8

1163813041211503357539018العمالت األجنبية 

%75,879,287,190,791,6
قروض إلى صندوق النقد 

7055382422الدولي

%0,50,30,20,10,1
إجمالي االحتياطات 

1535616468242873702142614الرسمية

*المصدر: من إعداد الكاتب بناء على بيانات صادرة عن التقارير الشهرية للبنك المركزي المصري - أعداد مختلفة.

 الجدول رقم )١( تطور مكونات احتياطي الصرف األجنبي لمصر
)مليون دوالر(خالل الفترة )ديسمبر 2٠١٤ – مارس 2٠١٨(

المصدر:  جريدة المال- ٨ مارس ٢٠٢٠- "كورونا" يضرب شركات السياحة المقيدة في البورصة.

٪٧٩,٢

٪٧,١
٪١٣,٤

٪٠,٣

قروض إلى صندوق النقد الدوليالذهبالعمالت األجنبية حقوق السحب الخاصة

التوزيع النسبي الحتياطي الصرف األجنبي
خالل ديسمبر ٢٠١٥ 

*المصدر: من إعداد الكاتب بناء على بيانات صادرة عن التقارير
 الشهرية للبنك المركزي المصري - أعداد مختلفة.

قروض إلى صندوق النقد الدوليالذهبالعمالت األجنبية حقوق السحب الخاصة

*المصدر: من إعداد الكاتب بناء على بيانات صادرة عن التقارير
 الشهرية للبنك المركزي المصري - أعداد مختلفة.

٪٠,١

٪٩١,٦

٪٦,٦
٪١,٨

التوزيع النسبي الحتياطي الصرف األجنبي
خالل مارس ٢٠١٨
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آلية الـ Repatriation: مرحلة أولى )التنازل عن الدوالر مقابل شراء األذون(

وأعقــاب تحريــر ســعر الصــرف فــي 03 نوفمبــر 2016، قــام 

البنــك المركــزي برفــع أســعار الفائــدة تباعــا، لذلــك 

أخــذت أســعار الفائــدة علــى األوراق الماليــة الحكومية 

فــي  الخزانــة-  أذون  فــي  -والمتمثلــة  األجــل  قصيــرة 

االرتفــاع تدريجيــا -دون الســندات الحكوميــة-، حيــث 

 Inverted yield curve إن تلــك المرحلــة كانــت تمثــل

كمــا أصبحــت األدوات الماليــة الحكوميــة أكثــر جاذبيــة 

كان  الفتــرة  تلــك  فخــال  األجانــب،  للمســتثمرين 

إقبــال كبيــر جــدا مــن المســتثمرين األجانــب  هنــاك 

األدوات  تلــك  شــراء  علــى  مؤسســات(   – )أفــراد 

أحــد  محفظــة  مــن  أقصــى  حــد  بــدون  الحكوميــة 

هنــاك  أن  ســيما  وال   ،Secondary market البنــوك 

التزامــا مــن البنــك المركــزي أمــام المســتثمر األجنبــي 

ببيــع العملــة األجنبيــة للمســتثمر فــي االســتحقاق أو 

عنــد طلــب العميــل وفقــا ألســعار الصــرف الســارية 

تلــك  وتعــرف   ،%1 مقابــل عمولــة  الوقــت  ذلــك  فــي 

العمليــة بـــ Repatriation، كمــا يمكــن للعميــل تجديــد 

تلــك األدوات مــرة أخــرى فــي االســتحقاق، وفيمــا يلــي 

شــكل توضيحــي لكيفيــة ســير تلــك العمليــة:



13

يتضــح مــن الشــكل الســابق قيــام المســتثمر األجنبــي 

بالتنــازل عــن العملــة األجنبيــة ألحــد البنــوك بســعر 

ببيــع  بــدوره  يقــوم  والــذي  حينئــذ،  المعلــن  الصــرف 

تلــك العملــة للبنــك المركــزي، الــذي يقــوم بإيداعهــا 

بصنــدوق االســتثمارات األجنبيــة المخصــص لذلــك 

ــة  ــم يتــم شــراء أذون خزان ــة، ث ــة المحلي ــل العمل مقاب

الخــروج  حالــة  وفــي  األجنبــي،  المســتثمر  لصالــح 

الورقــة  باســتحقاق  المصريــة، ســواء  الســوق  مــن 

الماليــة أو اســتردادها والخــروج مــن الســوق، يقــوم 

ــة األجنبيــة مــن البنــك المركــزي  البنــك بشــراء العمل

بســعر الصــرف المعلــن فــي هــذا الوقــت وتســليمها 

األذون  عــن  تنازلــه  مقابــل  األجنبــي  للمســتثمر 

الحكوميــة.

أن  يمكــن   )FX( األجنبــي  الصــرف  مخاطــر  توجــد 

مــن  قــد تخفــض  األجنبــي  المســتثمر  لهــا  يتعــرض 

العائــد المرتفــع الــذي يحصــل عليــه، تكمــن فــي ارتفــاع 

عــن  بالتنــازل  قــام  الــذي  الحــد  عــن  الصــرف  ســعر 

العملــة األجنبيــة بــه للبنــك، ولكــن الوضــع ســيكون 

فــي صالحــه مــن جميــع الزوايــا فــي حالــة انخفــاض 

ســعر الصــرف عــن ذلــك الحد، كمــا أن نفس المخاطر 

البنــك المركــزي ولكــن بصــورة  تنطبــق تمامــا علــى 

عكســية، أي أن ارتفــاع ســعر الصــرف يمنــح البنــك 

والعكــس صحيــح.  FX أربــاح  المركــزي 

المركــزي  البنــك  قــام   ،2018 ديســمبر   4 وبتاريــخ 

المصــري بإلغــاء العمــل بتلــك اآلليــة؛ حيــث إنهــا تعــد 

الصــرف  فــي ســوق  المركــزي  للبنــك  تدخــل  بمثابــة 

األجنبــي، ومــن َثــم فــإن تــداول هــذه القيمــة المتداولــة 

مــن العملــة بشــكل طبيعــي عبــر ســوق اإلنتربنــك 

الــدوالري قــد عــزز بشــكل كبيــر مــن قيمــة العملــة 

المحليــة.

لطلــب  المتغيــرات  أو  المحــددات  أحــد  أن  كمــا 

مــا،  دولــة  فــي  المحليــة  األصــول  شــراء  األجانــب 

بخــاف ســعر الفائــدة ومســتوى االحتياطــي النقــدي 

األجنبــي واســتقرار ســعر الصــرف، هــو درجــة المخاطــر 

المرتبطــة بتلــك الدولــة، والتــي يعبــر عنهــا بمؤشــر 

وكذلــك   ،Credit Default Swap )CDS( هــو  مهــم 

مســتوى التصنيــف االئتمانــي للدولــة، وتجــدر اإلشــارة 

هنــا وخــال الفتــرة التاليــة لثــورة يونيــو 2013 إلــى أنــه قــد 

لوحــظ تحســن أو انخفــاض الـــCDS لمصــر، وخاصــة 

بعــد تفعيــل برنامــج اإلصــاح االقتصــادي فــي نوفمبــر 

2016، وكذلــك االرتفــاع التدريجــي للتصنيــف االئتمانــي 

أن  بعــد  المســتثمرين  ثقــة  يعكــس  ممــا  للدولــة، 

انخفــض التصنيــف االئتمانــي للدولــة عــدة مــرات إبــان 

ــورة  األحــداث السياســة التــي مــرت بهــا البــاد بعــد ث

 CDS الـــ تطــور  يوضــح  يلــي شــكل  وفيمــا   ،2011 ينايــر 

للدولــة: االئتمانــي  والتصنيــف 

*المصدر: من إعداد الكاتب بناء على البيانات الصادرة من Reuters بتواريخ مختلفة. 
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المصدر: من إعداد الكاتب بناء على البيانات الصادرة من Reuters بتواريخ مختلفة. 

تطور معدل الـ cds منذ ٢٠١١ وحتى مارس ٢٠٢١
٦١٥.٣٦ ٦٠٧.٧٥

٤٦٥.٨٧
٤٤٤.٤٧

٢٨٨.٧٤
٣٣٩.٥٢

٣٦٧.٩١
٣٧٧.٦٧

٣٠٠.٨٢

٣١٩.٧٧

٤٥٤.٦٤١



14

أحــد المحــددات أو المتغيــرات لطلــب 

المحليــة  األصــول  شــراء  األجانــب 

الفائــدة  ســعر  بخــالف  مــا،  دولــة  فــي 

ومســتوى االحتياطــي النقــدي األجنبــي 

درجــة  هــو  الصــرف،  ســعر  واســتقرار 

الدولــة،  بتلــك  المرتبطــة  المخاطــر 

هــو  مهــم  بمؤشــر  عنهــا  يعبــر  والتــي 

وكذلــك   ،Credit Default Swap )CDS(

مســتوى التصنيــف االئتمانــي للدولــة.

المصدر: من إعداد الكاتب بناء على بيانات صادرة عن التقارير 
الشهرية للبنك المركزي المصري - أعداد مختلفة.

*المصدر: من إعداد الكاتب بناء على البيانات الصادرة من Reuters بتواريخ مختلفة. 

يتضــح مــن الرســمين الســابقين االنخفــاض المتتالــي 

للتصنيــف االئتمانــي للدولــة إبــان األحــداث السياســية 

2011، والتــي وصلــت  البــاد منــذ عــام  التــي مــرت بهــا 

 Credit ــو 2013، كمــا ناحــظ أن الـــ ــى ذروتهــا فــي ماي إل

معدالتهــا  أعلــى  فــي  كانــت  للدولــة   Default Swap

ــي  فــي نفــس التوقيــت؛ نظــرا الرتفــاع المخاطــر، والت

كانــت تتعــرض لهــا الدولــة، ثــم بــدأ االرتفــاع التدريجــي 

للتصنيــف االئتمانــي للدولــة وانخفــاض الـــ CDS منــذ 

بدايــة 2016، مــع تطبيــق برنامــج اإلصــاح االقتصــادي.

للعملــة  مصــدر  أكبــر  ثالــث  حاليــا  الســياحة  وتعــد 

األجنبيــة بعــد تحويات المصرييــن بالخارج التي بلغت 

بلغــت  التــي  الصــادرات  وحصيلــة  دوالر،  مليــار   27.8

26.4 مليــار دوالر، وذلــك نقــا عــن البيانــات الصــادرة 

ــة 2020/2019،  ــة الســنة المالي مــن البنــك المركــزي بنهاي

ــل عجــز  وقــد ســاعدت هــذه األمــوال مصــر فــي تموي

الموازنــة وعــززت إمــدادات العملــة الصعبــة، وفيمــا 

يلــي شــكل توضيحــي يبيــن مصــادر مصــر المختلفــة 

مــن النقــد األجنبــي:

تطور التصنيف االئتماني لمصر طويل األجل للعملة األجنبية عن طريق 
s&p

المصدر: من إعداد الكاتب بناء على البيانات الصادرة من Reuters بتواريخ مختلفة.
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صافي االستثمار األجنبي المباشر   تحويالت العاملين بالخارج 

السياحةقناة السويسالصادرات
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٥,٨
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موارد العملة األجنبية خالل العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩
بالمليار دوالر
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المضطــردة  الزيــادة  اســتمرار  مــن  عــزز  وقــد 

الخزانــة باألســواق  الســتثمارات األجانــب فــي أذون 

علــى  حــدث  مــا  وتركيــا،  مصــر  وخاصــة  الناشــئة، 

مســتوى الســاحة الدوليــة مــن أحــداث أهمهــا االنهيــار 

الكبيــر الــذي حــدث فــي ســوق أســهم أهــم اقتصــادات 

المتحــدة  الواليــات  الخصــوص  وجــه  وعلــى  العالــم، 

ــة  ــن دول ــة بينهــا وبي ــة، نتيجــة الحــرب التجاري األمريكي

فــي  تباطــؤ  إلــى مرورهــا بمرحلــة  أدى  الصيــن؛ ممــا 

النمــو االقتصــادي، وهــو مــا تبعــه أيضــا انخفــاض فــي 

وبالتالــي   ،FED الفيدرالــي  االحتياطــي  فائــدة  أســعار 

األمريكيــة،  الخزانــة  ســندات  علــى  الفائــدة  أســعار 

وفيمــا يلــي شــكل توضيحــي يبيــن تطــور مؤشــر داو 

جونــز األمريكــي وأســعار العائــد علــى ســندات الخزانــة 

الربــع  حتــى   2017 الثانــي  الربــع  الفتــرة  فــي  األمريكيــة 

:2021 الرابــع 

 تطور أسعار العائد على سندات الخزانة األمريكية
في الفترة من الربع الثاني 2٠١7 حتى الربع الثالث 2٠2١

تطور مؤشر داو جونز األمريكي في الفترة من الربع الثالث 2٠١7 حتى الربع الثالث 2٠2١

المصدر: من إعداد الكاتب بناء على البيانات الصادرة من Reuters بتواريخ مختلفة.

المصدر: من إعداد الكاتب بناء على البيانات الصادرة من Reuters بتواريخ مختلفة.
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تطور أسعار الذهب منذ بداية ديسمبر 2٠١9

 *المصدر: من إعداد الكاتب بناء على البيانات الصادرة من Reuters بتواريخ مختلفة.

األمــوال  لعبتــه  الــذي  الكبيــر  الــدور  مــن  وبالرغــم 

مــن  جــزء  فــي  والمتمثــل   ،  Hot Moneyالســاخنة

الحكومــي  الديــن  أدوات  فــي  األجانــب  اســتثمارات 

خــال  المصــري  االقتصــادي  فــي  األجــل  قصيــرة 

مــوارد  تدنــي  ظــل  فــي  ســيما  وال  تدفقهــا،  فتــرة 

مــع  تزامنــا  المختلفــة  مــن مصــادره  األجنبــي  النقــد 

فتــح  بغــرض  األجنبيــة  العملــة  علــى  الطلــب  زيــادة 

اعتمــادات مســتندية بغــرض االســتيراد )الــواردات(، 

عامــة  بصفــة  األجنبيــة  االســتثمارات  تلــك  فــإن 

-وقصيــرة األجــل بصفــة خاصــة- شــديدة الحساســية 

علــى  تطــرأ  قــد  داخليــة  أو  خارجيــة  متغيــرات  ألي 

الســاحتين العالميــة والمحليــة، مــع ســرعة رد الفعــل  

باالنســحاب مــن داخــل البــاد؛ وهــو مــا قــد يــؤدى إلــى 

ضغــوط كبيــرة علــى ســعر الصــرف  الحقيقــي أمــام 

ذلــك  تأثيــر  إلــى  باإلضافــة  هــذا  األجنبيــة،  العمــات 

علــى االحتياطيــات الدوليــة وعلــى ميــزان المدفوعــات، 

ناهيــك عــن اآلثــار التضخميــة المتازمــة لهــذا الخــروج 

نذكــر  الصــدد،  هــذا  وفــي  المفاجــئ،  االنســحاب  أو 

أنــه ســبق أن انســحب األجانــب مــن االســتثمار فــي 

شــائعة  بعــد  المصريــة  الخزانــة  وأذون  ســندات 

إخضــاع عائدهــا للضريبــة فــي أوائــل عــام 2009؛ ممــا 

تســبب فــي انخفــاض اســتثماراتهم فــي الســندات 

المصريــة مــن نحــو 5.9 مليــارات دوالر فــي نهايــة عــام 

2008 لتســجل نحــو 0.434 مليــار دوالر فــي أغســطس 

2009، بنســبة تراجــع تقــدر بنحــو 92.54%، كمــا قــد لمســنا 

مؤخــرا ذلــك جليــا عنــد جنــوح تلــك االســتثمارات مــن 

كافــة االقتصــادات الناشــئة ومنهــا مصــر إثــر تبعــات 

جائحــة كورونــا خــال الفتــرة مــن ينايــر 2020 حتــى يونيــو 

ــل الذهــب؛ ممــا  ــة مث ــذات األمن 2020 للتوجــه نحــو المل

أدى إلــى زيــادة ســعره خــال تلــك الفتــرة نتيجــة زيــادة 

الطلــب عليــه، وفــي نفــس الوقــت أدى هــذا الخــروج 

المفاجــئ مــن مصــر إلــى إحــداث ضغــوط علــى ســعر 

ــي خــال  ــى احتياطــي النقــد األجنب الصــرف وكذلــك عل

فتــرة تفشــي فيــروس كورونــا منــذ بدايــة ينايــر 2020.
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تطور رصيد احتياطي النقد األجنبي لمصر منذ بداية يناير 2٠2٠ )مليار دوالر(

تطور سعر الصرف منذ بداية يناير 2٠2٠ )جنيه/ دوالر(

٤٥,٥

٤٥,٥

٤٠,١

٣٧,٠
٣٦,٠

٣٨,٢

٤٠,١

٤٠,٢ ٤٠,٣ ٤٠,٣

٤٠,٦ ٤٠,٦ ٤٠,٦ ٤٠,٧ ٤٠.٨

يناير ٢٠٢٠ فبراير٢٠٢٠ مارس٢٠٢٠ أبريل ٢٠٢٠ مايو ٢٠٢٠ يونيو ٢٠٢٠ يناير ٢٠٢١ فبراير ٢٠٢١ مارس ٢٠٢١ أبريل ٢٠٢١ مايو ٢٠٢١ يونيو ٢٠٢١ يوليو ٢٠٢١ أغسطس ٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢١

يناير ٢٠٢٠ فبراير٢٠٢٠ مارس٢٠٢٠ أبريل ٢٠٢٠ مايو ٢٠٢٠ يونيو ٢٠٢٠ يناير ٢٠٢١ فبراير ٢٠٢١ مارس ٢٠٢١ أبريل ٢٠٢١ مايو ٢٠٢١ يونيو ٢٠٢١ يوليو ٢٠٢١ أغسطس ٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢١
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*المصدر: من إعداد الكاتب بناء على بيانات صادرة عن التقارير الشهرية للبنك المركزي المصري - أعداد مختلفة.

*المصدر: من إعداد الكاتب بناء على بيانات صادرة عن التقارير الشهرية للبنك المركزي المصري - أعداد مختلفة.

البحثيــة  المشــكلة  اســتخاص  يمكــن  وعليــه، 

المطروحــة، وهــي تأثيــر التدفقــات الدوالريــة الناتجــة 

عــن اســتثمارات األجانــب فــي أدوات الديــن الحكومــي 

انســحابها  خطــورة  مــدى  وكذلــك  األجــل،  قصيــرة 

وخروجهــا المفاجــئ، علــى بعــض مؤشــرات االقتصــاد 

يمكــن  مــدى  أي  وإلــى  القصيــر،  األجــل  فــي  الكلــي 

االعتمــاد عليهــا كمصــدر مهــم للعمــات األجنبيــة، لذا 

فإنــه يجــب دراســة تأثيــر تحــركات تلــك االســتثمارات، 

واحترازيــة  اســتباقية  سياســات  هنــاك  تكــون  وأن 

يمكــن بهــا مواجهــة الخــروج المفاجــئ لتلــك األمــوال؛ 

لعــدم تعــرض مؤشــرات االقتصــاد لتأثيــرات ســلبية.
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مســتقبل  حــول  النقــاش  يحتــل 

األســواق الناشــئة حيــزا واســعا؛ وذلــك 

هــذه  قدمتــه  الــذي  النمــوذج  ألهميــة 

االســتثمارات  جــذب  فــي  األســواق 

األجنبيــة وفــي الحفــاظ علــى اســتدامة 

النمــو؛ األمــر الــذي أدى إلــى ارتفاع حصة 

اإلجمالــي  الناتــج  فــي  األســواق  هــذه 

 .%35 إلــى  العالمــي 

للســوق  بالنســبة  المســتقبلية  التوقعــات 
يــة: المصر

     يحتــل النقــاش حــول مســتقبل األســواق الناشــئة 

حيــزا واســعا؛ وذلــك ألهميــة النمــوذج الــذي قدمتــه 

األجنبيــة  االســتثمارات  جــذب  فــي  األســواق  هــذه 

الــذي  األمــر  النمــو؛  اســتدامة  علــى  الحفــاظ  وفــي 

الناتــج  فــي  األســواق  هــذه  حصــة  ارتفــاع  إلــى  أدى 

اإلجمالــي العالمــي إلــى 35%، وفــي هــذا الصــدد، يمكــن 

اســتعراض توقعــات وأداء شــركات التحليــل المالــي 

لمســتقبل األمــوال الســاخنة فــي مصــر كمــا يلــي:  

: CI Capital Assets Management ) أ(

توقعــت الشــركة أن مصــر قــد تفقــد مركزهــا باعتبارها 

مــن كبــرى الوجهــات التــي يقصدهــا مســتثمرو أدوات 

الديــن فــي األســواق الناشــئة، وربمــا يقــوض خفــض 

أســعار الفائــدة مــن جاذبيــة أدوات الخزانــة المصريــة 

القصيــرة األجــل للمســتثمرين األجانــب خال األشــهر 

المقبلة.

كما أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تدفع األوضاع 

االقتصاديــة فــي األســواق الناشــئة المنافســة، مثــل 

نيجيريــا وتركيــا واألرجنتيــن وأوكرانيــا، عائــدات أدوات 

الديــن لديهــا عــدة نقــاط مئويــة فــوق عوائــد مصــر 

خــال عــام.

كمــا أكــد التقريــر أن الســلطات المصريــة كــي تحافــظ 

الخفــض  ظــل  فــي  الصعبــة  العملــة  تدفــق  علــى 

أدوات  علــى  العوائــد  ألســعار  والمتوقــع  المتتالــي 

الديــن قصيــرة األجــل، فعليهــا أن تســتثني األجانــب 

مــن الضريبــة الحاليــة البالغــة 20% المفروضــة علــى 

الحكوميــة. واألذون  الســندات  مســتثمري 

 Bloomberg أنبــــــاء  وكـالـــــــة  توقـعــــــات  )ب( 
يكيـــــة: األمر

الناشــئة  األســواق  أن  بلومبــرج  أنبــاء  وكالــة  تــرى 

األخــرى قــد تتفــوق علــى مصــر التــي كانــت الواجهــة 

المفضلــة لمســتثمري األذون والســندات الحكوميــة 

خــال العامييــن الســابقين بعــد أن بــدأت فــي خفــض 

أســعار الفائــدة لتحفيــز االقتصــاد.

كمــا أشــارت الوكالــة إلــى أن تركيــا واألرجنتيــن ونيجيريا 

اهتمــام  علــى  ستســتحوذ  التــي  الــدول  بيــن  مــن 

المســتثمرين وأموالهــم إذا انخفضــت عوائد ســندات 

أن  خاصــة  الجــاري،  العــام  بحــدٍة  المصريــة  الخزانــة 

احتمــال زيــادة أســعار الفائــدة فــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة ســيغذي معركــة الحصــول علــى األمــوال.

الماليــة  المجموعــة  شــركة  توقعــات  )ج( 
القابضــة:  هيرميــس 

      اســتبعدت الشــركة جنوح األجانب عن االســتثمار 

فــي أدوات الديــن المحلــي المصريــة، وتدفــع ذلــك بأنــه 

ليــس ســعر الفائــدة هــو الفاصــل الوحيــد الــذي ينظــر 

آخــر  عامــا  هنــاك  إن  بــل  األجنبــي،  المســتثمر  إليــه 

مهمــا، وهــو عامــل المخاطــرة، وقــد أشــارت الشــركة 

إلــى أن تحســن هــذا العامــل فــي مصــر، وال ســيما فــي 

ظــل انخفــاض تكلفــة التأميــن علــى الديــون المصريــة 

التــي هبطــت إلــى 170 نقطــة أســاس مــن حوالــى 320 

نقطــة أســاس، قــد يدفــع زيــادة مشــتريات األجانــب 

وإقبالهــم علــى أدوات الديــن المحلــي وســتبقى مغرية 

معــدالت  وتراجــع  األمــان  عامــل  ارتفــاع  مــع  لهــم 

المخاطــرة، كمــا أوضحــت الشــركة أنــه في حــال ارتفاع 

عائــدات أدوات الديــن )الســندات واألذون( فــي بعــض 

البلــدان مثــل تركيــا واألرجنتيــن، فــإن هــذا ال يعنــي أن 

المســتثمرين األجانــب وصناديــق االســتثمار العالمية 

ســيضعون أموالهــم جميعــا فــي هــذه الــدول بــل يتــم 

توزيعهــا بحســب المخاطــر.  
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Goldman Sachs: د( توقعات(

ترى مؤسسة Goldman Sachs أن األسواق الناشئة 

أمــوال واســتثمارات  باتــت غيــر جاذبــة الســتقطاب 

أســعار  بعضهــا  رفعــت  لــو  حتــى  جديــدة،  خارجيــة 

ــزوح األمــوال  ــدة المحليــة، حيــث مــن المتوقــع ن الفائ

حجــم  تزايــد  التــي  الناشــئة  األســواق  مــن  الســاخنة 

ديونهــا التــي يحــل أجــل ســدادها بنحــو 200 مليــار دوالر 

فــي عــام 2021، األمــر الــذي يشــكل ضغطــا كبيــرا علــى 

عمــات تلــك الــدول واحتياطياتهــا مــن النقــد األجنبــي؛ 

درجــة مخاطــر االســتثمار  ارتفــاع  فــي  ممــا يســاهم 

بهــا. 

كمــا أشــارت المؤسســة إلــى أن األمــر خــال الفتــرة 

القادمــة مرتبــط أيضــا بسياســات البنــك الفيدرالــي، 

االقتصــاد  تعافــي  ســرعة  منهــا  جديــدة  وبعوامــل 

العالمــي وضخامــة حــزم التحفيــز المالــي فــي الواليــات 

القويــة  التوقعــات  وكذلــك  األمريكيــة،  المتحــدة 

بزيــادة ســعر الفائــدة علــى الــدوالر فــي عــام 2022 ونمــو 

االقتصــاد األمريكــي بنســبة تفــوق 5.6% خــال عــام 

2021، واســتمرار زيــادة المخاطــر المرتبطــة باألســواق 

كورونــا  لجائحــة  الضخمــة  التأثيــرات  مــع  الناشــئة 

أن   Goldman Sachs مؤسســة  تــرى 

جاذبــة  غيــر  باتــت  الناشــئة  األســواق 

واســتثمارات  أمــوال  الســتقطاب 

خارجيــة جديــدة، حتــى لــو رفعــت بعضهــا 

مــن  حيــث  المحليــة،  الفائــدة  أســعار 

المتوقــع نــزوح األمــوال الســاخنة مــن 

حجــم  تزايــد  التــي  الناشــئة  األســواق 

ديونهــا التــي يحــل أجــل ســدادها بنحــو 

2٠٠ مليــار دوالر فــي عــام 2٠2١، األمــر الــذي 

عمــالت  علــى  كبيــرا  ضغطــا  يشــكل 

النقــد  مــن  واحتياطياتهــا  الــدول  تلــك 

األجنبــي؛ ممــا يســاهم فــي ارتفــاع درجــة 

بهــا.  االســتثمار  مخاطــر 

علــى اقتصــادات تلــك البلــدان، وبالطبــع فــإن هــذه 

التحديــات الكبــرى التــي تواجهــا األســواق الناشــئة مــن 

المفتــرض أن تدفــع باتجاهــات البحــث عــن مســارات 

جديــدة ال ســيما فــي التأســيس لجــذب االســتثمارات 

التــي  المخاطــر  مــن  تقلــل  والتــي  المــدى،  الطويلــة 

األمريكــي،  الفيدرالــي  البنــك  سياســات  تطرحهــا 

المملوكــة  الحكوميــة  الديــون  نســبة  وتقليــص 

أجنبيــة. لمؤسســات 

)هـ( توقعات المعهد المصري للدراسات: 

أهــم عامــل  أن  للدراســات  المصــري  المعهــد  يــرى 

اســتثمارات  بضــخ  مســتثمر  أي  قــرار  فــي  يتحكــم 

فــي ســوق معينــة يتمثــل فــي درجــة مخاطــر دخولــه 

وخروجــه مــن الســوق، وهــو الوضــع غيــر اآلمــن فــي 

تركيــا حاليــا، حيــث إن ارتفــاع المخاطــر فــي تركيــا، والتــي 

واجهــة  حيــث  مــن  لمصــر  المنافســين  أهــم  تمثــل 

سياســيا،  اســتقرارها  وعــدم  الســاخنة،  األمــوال 

األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  مــع  والخافــات 

والهــزات الكبيــرة فــي أســعار صرفهــا، أمــور تجعــل 

مــن المتوقــع عــزوف المســتثمرين عــن االســتثمار 

اســتقرارا  تشــهد  التــي  بمصــر  مقارنــة  تركيــا  فــي 

سياســيا ونقديــا فــي الوقــت الحالــي، كمــا ال يمكــن 

لمصــر  اإليجابــي  االئتمانــي  التصنيــف  تأثيــر  إغفــال 

الديــن  أدوات  علــى تدفــق اســتثمارات األجانــب فــي 

الحكوميــة، والــذي يعبــر عــن مــدى الجــدارة االئتمانيــة 

الخارجيــة. ديونهــا  فــي ســداد  لمصــر 
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أ.د. حسن أحمد منير الصادي

أستاذ التمويل واالستثمار - كلية التجارة - 
جامعة القاهرة

المستشار المالي واالقتصادي لمجلس الوزراء 
الكويتي )سابقا(

نحو ضبط األسواق النقدية وسوق العمالت األجنبية 
وتأثير ذلك على أسوق المال والنمو االقتصادي

ضبــط إيقــاع االقتصــاد المصري ونظامه 

علــى  األولــى  بالدرجــة  يعتمــد  المالــي 

إدخــال كافــة دوائــر المــال واألعمــال التــي 

بالعمــالت  أو  نقــدا  التعامــل فيهــا  يتــم 

الرســمية  المنظومــة  ضمــن  األجنبيــة 

النقديــة  التعامــالت  مــن  للحــد  للدولــة 

وتــداول العمــالت األجنبيــة خــارج النطــاق 

للدولــة. والرقابــي  النظامــي 

أظهــرت إحــدى الدراســات الحديثــة للجنــة الضرائــب 

حجــم  أن  المصريــة  الصناعــات  باتحــاد  والجمــارك 

الرســمي  غيــر  االقتصــاد  فــي  تتــم  التــي  التعامــات 

تعامــات  حجــم  مــن   %60 حــدود  فــي  )المــوازي( 

الســوق، ووفقــا لطبيعــة أي اقتصــاد غيــر رســمي، 

فــإن الغالبيــة العظمــي مــن تعامــات هــذا االقتصــاد 

تتــم خــارج نطــاق النظــام المالــي الرســمي للدولــة )فــي 

الســوق الســوداء( فــي صــورة نقديــة )ممــا يتيــح لهــا 

فرصــة التهــرب الضريبــي( أو عــن طريــق العمــات 

بالجرائــم  بأخــرى  أو  بدرجــة  ترتبــط  )والتــي  األجنبيــة 

 ، المخــدرات  كتجــارة  المنتظمــة  وغيــر  المنتظمــة 

والســاح ، واآلثــار ، والدعــارة ، والمــال السياســي... 

التعامــات  حجــم  مــن  الحــد  فــإن  وبالتالــي  إلــخ(. 

ــداول العمــات  ــة )االقتصــاد النقــدي( ومنــع ت النقدي

األجنبيــة خــارج النظــام المالــي أو المصرفــي مــن أهــم 

لتحقيــق  المالــي  النظــام  إيقــاع  ضبــط  متطلبــات 

النمــو المســتهدفة لاقتصــاد المصــري،  معــدالت 

ويتطلــب ذلــك مجموعــة مــن القــرارات والتشــريعات 

المتوازيــة للحــد مــن التعامــات النقديــة أو التعامــل 

األجنبيــة. العمــات  علــى 

إن ضبــط إيقــاع االقتصــاد المصــري ونظامــه المالــي 

يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى إدخــال كافــة دوائــر المــال 

واألعمــال التــي يتــم التعامــل فيهــا نقــدا أو بالعمــات 

األجنبيــة ضمــن المنظومة الرســمية للدولة للحد من 

التعامــات النقديــة وتــداول العمــات األجنبيــة خــارج 

النطــاق النظامــي والرقابــي للدولــة، ونقتــرح فــي هــذا 

المقــال محوريــن أساســيان لضبــط حجــم التعامــات 

النقديــة والســيطرة علــى ســوق العمــات األجنبيــة 

فــي االقتصــاد المصــري؛ بمــا يضمــن تحصيــل الدولــة 

لضرائبهــا المســتحقة والحــد مــن االقتصــاد النقــدي 

وغيــر الرســمي وغســيل األمــوال ومعــدالت الجريمــة.
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 ٪٣٠

النقديــة  التعامــالت  "ضبــط  األول:  المحــور 
األجنبيــة"  العمــالت  علــى 

وذلــك للحــد مــن التعامــل غير الرســمي علــى العمات 

ممــا  المصــري،  المصرفــي  الجهــاز  خــارج  األجنبيــة 

يســاعد علــى دخــول مليــارات الــدوالرات التــي تــدور فــي 

الســوق الســوداء إلــى الجهــاز المصرفــي المصــري، 

الــدوالري،  االحتياطــي  زيــادة  علــى  يســاعد  مــا  وهــو 

الســوداء  الســوق  قــوة  مــن  الحــد  إلــى  باإلضافــة 

للعملــة، وهــو مــا ســوف يســاعد علــى خفــض ســعر 

الــدوالر ومــا يســتتبعه مــن انخفــاض فــي مســتويات 

التــي  المنتجــات  تكلفــة  النخفــاض  نتيجــة  التضخــم 

يتــم اســتيرادها مــن الخــارج، وهــو مــا ســوف يــؤدي 

تلقائيــا إلــى خفــض ســعر الفائــدة وتنشــيط االقتصــاد 

مــن خــال تنشــيط أســواق األعمــال واالســتهاك، 

ويتطلــب ذلــك القيــام بمجموعــة مــن اإلجــراءات علــى 

عــدة مســتويات، كمــا يلــي:

فــي  العاملــة  والشــركات  المصريــون  أوال- 
الداخــل: 

االحتفــاظ  أو  حمــل  تامــا  حظــرا  عليهــم  يحظــر 

كمــا  المصــدر،  معلومــة  غيــر  األجنبيــة  بالعمــات 

يحظــر عليهــم التعامــل النقــدي بالعمــات األجنبيــة 

مــع أي منظمــة مــن منظمــات األعمــال التــي تعمــل 

البيــع  أو  بالشــراء  ســواء  المصريــة،  الســوق  فــي 

وبحيــث  للدولــة،  الرســمي  المصرفــي  النظــام  خــارج 

يترتــب علــى مخالفــة هــذا الحظــر عقوبــات مشــددة 

إلــى  المضبوطــة  العمــات  مصــادرة  حــدود  تتجــاوز 

ــة أي شــكل مــن أشــكال  ــع مــن مزاول الحبــس والمن

األعمــال بعــد اإلفــراج عــن المخالــف عقــب انقضــاء 

وبــدون  ذلــك  تحقيــق  ســبيل  وفــي  الحبــس،  مــدة 

فــي  األجنبيــة  العمــات  بحاملــي  ضــرر  أي  إلحــاق 

الوقــت الحالــي يجــب علــى الدولــة أن تكلــف جهازهــا 

وكذلــك  الوطنيــة،  البنــوك  فــي  ــا  ممثَّ المصرفــي 

بالجنيــه  للعمــاء  حســابات  بفتــح  البريــد،  مكاتــب 

المصــري أو بالعمــات األجنبيــة بــدون رســوم فتــح 

لهــذه الحســابات أو رســوم ســنوية )علــى أن يتحمــل 

البنــك المركــزي ووزارة الماليــة تكاليــف فتــح ورســوم 

هــذه الحســابات(، وبحيــث يتيــح ذلــك للمصرييــن فــي 

الداخــل إيــداع مــا لديهــم مــن عمــات أجنبيــة معلومــة 

المصــدر فــي هذه الحســابات أو إيــداع قيمة العمات 

األجنبيــة بالجنيــه المصــري فــي هــذه الحســابات إذا 

كانــت هــذه العمــات مجهولــة المصــدر. ويجــب أن 

يتــم تنفيــذ ذلــك خــال فتــرة انتقاليــة ال تتجــاوز الثاثــة 

األجنبيــة، ســواء  العمــات  أوضــاع  لتســوية  أشــهر 

لــدى المواطنيــن المصرييــن أو األجانــب المقيميــن 

بالدولــة، وبحيــث يســمح لهــم بإيــداع مــا لديهــم مــن 

بنكيــة  حســابات  بفتــح  أو  حســاباتهم  فــي  عمــات 

إليــداع مــا لديهــم مــن عمــات أجنبيــة بهــا أو تحويلهــا 

للجنيــة المصــري وفقــا لمــا ســبق. وللتســهيل علــى 

المصرييــن العامليــن بالخــارج فــي إيصــال تحوياتهــم 

لذويهــم فــي الداخــل، يجــب أن يتــم التصريــح لمكاتــب 

البريــد بتلقــي تحويــات المصرييــن العامليــن بالخــارج 

بالعمــات األجنبيــة مــع توصيلهــا أو صرفهــا لهــم 

أو لذويهــم فــي الداخــل بالجنيــه المصــري، حيــث إن 

يســهل  العملــة  بتغييــر  البريــد  لمكاتــب  التصريــح 

علــى األفــراد الذيــن يســتقبلون تحويــات مــن ذويهــم 

بالخــارج اســتبدال تحوياتهــم بالجنيــه المصري وعدم 
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تركهــم فريســة لتجــار العملــة فــي الكفــور والنجــوع 

وكذلــك فــي الخــارج. وبنهايــة الفتــرة االنتقالية، ســوف 

يكون لدى أي فرد يتعامل بالعمات األجنبية حساب 

بنكــي أو حســاب لــدى مكتــب مــن مكاتــب البريد، بحيث 

يتــم التعامــل علــى العمــات األجنبيــة مــن خــال هــذا 

التغييــر.  أو  الســحب  أو  باإليــداع  ســواء  الحســاب، 

ويهــدف ذلــك إلــى الحــد مــن تعامــات المصرييــن على 

 )Financial System( المالــي  النظــام  خــارج  العملــة 

الرســمي؛ وهــو مــا يــؤدي إلــى زيــادة تدفقــات العمــات 

األجنبيــة إلــى الجهــاز المصرفــي مــن ناحيــة والحــد مــن 

تــداول العمــات األجنبيــة فــي االقتصــاد غيــر الرســمي 

والحــد مــن جرائــم غســيل األمــوال وتجــارة المخــدارات 

والســاح واآلثــار والدعــارة الدوليــة.

ثانيــا- المصريــون العاملــون فــي الخــارج )فــي 
الخليــج بصفــة أساســية(:

المصــري  المركــزي  البنــك  بيــن  التنســيق  يجــب 

للبنــوك  فــروع  لفتــح  الخليجيــة  المركزيــة  والبنــوك 

الوطنيــة المصريــة فــي الــدول الخليجيــة، وكذلــك فتــح 

فــروع لبنــوك هــذه الــدول فــي مصــر، أو يتــم اختيــار 

ممثليــن لهــذه البنــوك فــي مصــر أو الخليج بالتنســيق 

مــع الســفارات المصريــة فــي الــدول الخليجيــة، حيــث 

يتــم فتــح حســابات للمصرييــن العامليــن بالخليــج فــي 

هــذه البنــوك، علــى أن تتحمــل الســفارات المصريــة 

مــن  التأكــد  بعــد  الحســابات  هــذه  فتــح  مصاريــف 

جديــة عقــود العمــل وقانونيتهــا وفقــا لقوانيــن الــدول 

الخليجيــة المســتقبلة للعمالــة المصريــة، ويتطلــب 

ذلــك التنســيق بيــن وزارة القــوى العاملــة فــي مصــر 

ووزارات الهجــرة بالــدول الخليجيــة بحيــث يحظــر علــى 

أى مواطــن مصــري يعمــل فــي أي مــن هــذه الــدول 

العمــل دون عقــد عمــل رســمي وحســاب بنكــي يحــول 

عليــه راتبــه الشــهري، ويتــم التفــاوض مــع البنــوك 

االقتــراض  حــق  مصــر  إلعطــاء  الخليجيــة  المركزيــة 

الشــهرى مقابــل رصيــد المصرييــن العامليــن بــكل 

دولــة، وذلــك فــي حــدود نســبة ُيتفــق عليهــا وبمعــدل 

فائــدة ال يتجــاوز 50 نقطــة أســاس فــوق ســعر الفائــدة 

علــى الودائــع لمــدة 30 يومــا فــي هــذه الــدول الخليجيــة، 

وهــذا ســوف يجعــل لمصــر إيــرادا شــهريا ثابتــا مــن 

وهنــا  جــدا.  منخفضــة  وبتكلفــة  األجنبيــة  العمــات 

فــي  العامليــن  المصرييــن  حــق  علــى  التأكيــد  يجــب 

الخــارج فــي التعامــل كيفمــا شــاؤوا علــى حســاباتهم 

بالــدول التــي يعملــون فيهــا، بمــا فــي ذلــك االحتفــاظ 

بهــذه األمــوال فــي الخــارج أو تحويلهــا ألي دولــة أخــرى 

غيــر الدولــة المصريــة، ويهــدف ذلــك إلــى الحــد مــن 

الــدول  فــي  العامليــن  المصرييــن  مدخــرات  تجميــع 

المصريــة  الســوق  إلــي  تحويلهــا  ومنــع  الخليجيــة 

العملــة  تجــار  فــي  ممثلــة  الشــر  قــوي  طريــق  عــن 

ذوي األجنــدات السياســية )غالبيــة تجــار العملــة فــي 

الخليــج مــن الشــيعة ووالؤهــم بالدرجــة األولــي إليــران 

ال الــدول الخليجيــة(؛ ممــا يــؤدي إلــي زيــادة حصيلــة 

الجهــاز المصرفــي المصــري مــن دخــول المصرييــن 

العامليــن فــي الخليــج.
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العاملــة  والمؤسســات  الشــركات  ثالثــا- 
المصريــة:  بالســوق 

يجــب فــرض حظــر كامــل علــى احتفاظهــا بالعمــات 

األجنبيــة خــارج الجهــاز المصرفــي المصــري، وبحيــث 

الجهــاز  خــارج  األجنبيــة  بالعمــات  احتفاظهــا  يعــد 

المصرفــي المصــري جريمــة تســتوجب مصــادرة هــذه 

العمــات مــع فــرض العقوبــة القانونيــة المناســبة 

علــى الشــركات المخالفــة، والتــي قــد تصــل إلــى حــد 

تصفيــة هــذه الشــركات عــن طريــق بيعهــا للغيــر، كمــا 

يحظــر علــى هــذه الشــركات والمؤسســات العاملــة 

فــي الســوق المصريــة، والتــى تتعامــل مــع األســواق 

األجنبيــة  العمــات  مــن  احتياجاتهــا  تدبيــر  الخارجيــة 

نقــدا مــن خــارج الجهــاز المصرفــي المصــري، ســواء 

مــن الداخــل أو الخــارج، وبالتعــاون مــع وزارة الماليــة 

منتجــات  أي  دخــول  باتــا  منعــا  يمنــع  والجمــارك، 

مســتوردة للســوق المصريــة إذا تــم فتــح اعتمــادات 

بنكيــة لتمويــل اســتيراد هــذه المنتجــات عــن طريــق 

بنوك في دولة أجنبية، حتى وإن كان هذا البنك يعمل 

ــي الحــد مــن  ــك إل ــة، ويهــدف ذل فــي الســوق المصري

فوضــى تدبيــر العمــات الازمــة الســتيراد منتجــات 

تامــة الصنــع أو مــواد خــام وســلع اســتهاكية، ســواء 

مــن الســوق المصريــة أو األســواق الخليجيــة، وبمــا 

يخلــق ســوقين للعمــات األجنبيــة، وبالتالــي أكثــر مــن 

ســعر صــرف للعمــات األجنبيــة.

ضــد  للتحــوط  ماليــة  أدوات  توفيــر  رابعــا- 
أو المضاربــة عليهــا  تقلبــات ســعر الصــرف 

نفســها  العملــة  تملــك  دون 

 Financial( وتعرف هذه األدوات بالمشتقات المالية

Derivatives(، مثــل خيــار البيــع )Put Option( أوخيــار 

المســتقبلية  والعقــود   )Call Option( الشــراء 

أو  األجنبيــة  العمــات  علــى   )Future Contracts(

ســعر الصــرف، علــى أن تكــون تســويات هــذه العقــود 

نقديــة، بحيــث يتــم تبــادل مكاســب أو خســائر التحــوط 

أو المضاربــة بالجنيــه المصــري دون تبــادل العمــات 

الصعبــة التــي تكتــب ضدهــا هــذه العقــود، وكذلــك 

والتــي   ،)Currency SWAP( العمــات مبادلــة  عقــود 

ــادل العمــات، حيــث إن  يتــم تســويتها عــن طريــق تب

كبيــرة  درجــة  إلــى  يحــد  ســوف  األدوات  هــذه  وجــود 

مــن االحتفــاظ بالعمــات الصعبــة كأدوات تحــوط أو 

مضاربــة. أدوات 
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 Cash( النقــدي  "االقتصــاد  الثانــي:  المحــور 
")Economy

 نظــرا ألن االقتصــاد غيــر الرســمى وغســيل األمــوال 

ــر معلومــة  ــة غي ــى أســاس معامــات نقدي يتمــان عل

االقتصــاد  ضــم  علــى  العمــل  يجــب  فإنــه  المصــدر، 

غيــر الرســمي فــي االقتصــاد الرســمي والقضــاء علــى 

حجــم  تقليــل  طريــق  عــن  وذلــك  األمــوال،  غســيل 

االقتصــاد النقــدي والنقديــة المتداولــة فــي االقتصــاد 

ويســتتبع  منــه،  الرســمي  وغيــر  الرســمى  المصــري 

االســتفادة  تتيــح  آلليــة  وفقــا  العملــة  تغييــر  ذلــك 

مــن النقديــة التــي تــدور فــي األســواق خــارج النطــاق 

ــة: الرســمي لاقتصــاد، وذلــك وفقــا للخطــوات التالي

أوال: وقــف التعامــالت النقديــة علــى الوحــدات 
العقاريــة بمــا يمثــل "شــبهة غســيل أمــوال" 

فــي القطــاع العقــاري 

ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق حصــر كافــة الوحــدات 

ــي أو  ــة، ســواء المســجلة بعقــد نهائ ــة بالدول العقاري

عقــود مبدئيــة، يلــي ذلــك فتــح بــاب التســجيل لكافــة 

المســجلة  غيــر  العقاريــة  والممتلــكات  الوحــدات 

تســجيا نهائيــا بالدولــة خــال فتــرة زمنيــة محــددة، 

الوحــدات  هــذه  فــي  المــاك  حقــوق  يضمــن  بمــا 

ملــف  بفتــح  ذلــك  ويرتبــط  العقاريــة،  والممتلــكات 

رقمــي لــكل وحــدة عقاريــة مقابــل رســوم ثابتــة تختلــف 

باختــاف الغــرض مــن العقــار )ســكني، اســتثماري، 

إداري، خدمــي، ترفيهــي... إلــخ(، ويتــم احتســاب رســوم 

بالمتــر  العقــار  مســاحة  أســاس  علــى  التســجيل 

المربــع، ويختلــف رســم التســجيل باختــاف الغــرض 

خدمــي،  إداري،  اســتثماري،  )ســكني،  العقــار  مــن 

البيــع  يلــي ذلــك حظــر الشــراء أو   ، إلــخ(  ترفيهــي... 

النقــدي ألي وحــدة عقاريــة غيــر مســجلة حظــرا تامــا، 

كمــا يجــب قطــع كل المرافــق عــن هــذه الوحــدات، 

المســجلة،  غيــر  العقاريــة  للوحــدات  بالنســبة  أمــا 

والتــي لــم يتقــدم أحــد لتســجيلها، فيجــب مصادراتهــا 

وبيعهــا فــي مــزاد علنــي لصالــح خزينــة الدولــة، علــى 

عليهــا  المســتحقة  والفوائــد  البيــع  تــرد حصيلــة  أن 

فــي حالــة ظهــور مالــك لهــذه العقــارات مســتقبا، 

ويــؤدي ذلــك إلــى حصــول الدولــة علــي رســوم تســجيل 

الضرائــب  مــن  الدولــة  متحصــات  وضبــط  ملياريــة 

العقاريــة، كمــا يهــدف ذلــك إلــى الحــد مــن غســيل 

األمــوال فــي القطــاع العقــاري والتخفيــف مــن حــدة 

الفقاعــة العقاريــة التــي يصاحبهــا موجــات تضخميــة 

علــى كافــة المســتويات.

ثانيــا: الحــد مــن التعامــالت غيــر الرســمية علــى 
الذهــب والفضــة والمعادن النفيســة 

علــى  التعامــل  منظومــة  ربــط  طريــق  عــن  وذلــك 

الذهــب والفضــة والمعــادن النفيســة بقاعــدة بيانــات 

ــة )تحــول رقمــي(، ويصاحــب  ــة المصري تراقبهــا الدول

ذلــك تنظيــم هــذا الســوق مــن خال تشــريع يمنع بيع 

الذهــب أو الفضــة أو المعــادن النفيســة نقــدا أو بدون 

مســتند يــدل علــى شــخصية المشــتري أو البائــع )إذا 

كان فــردا( ويلتــزم التاجــر بذلــك، وإال يعاقــب بالحبــس 

أو بالغرامــة التــي يحددهــا القانــون ويتــم مصــادرة مــا 

لديــه مــن ذهــب وفضــة أو معــادن وأحجــار نفيســة 

إذا مــا قــام بالشــراء مــن أو البيــع لمصــدر مجهــول، 

مــع العلــم أن كل كميــات الذهــب والفضــة والمعــادن 

واألحجــار النفيســة لــدى كل تاجــر معلومــة للدولــة، 

ويهــدف ذلــك إلــى منــع إخفــاء الجنيــه المصــري )أو 

العمــات األجنبيــة( غيــر معلــوم )معلومــة( المصــدر 

فــي الســوق المصريــة عــن طريــق تحويلــه )تحويلهــا( 

إلــى ذهــب أو فضــة أو معــادن نفيســة.
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المعمــرة  الســلع  فــي  المتاجــرة  ثالثــا: حظــر 
بذلــك  لهــا  المصــرح  الشــركات  لغيــر 

حيــث يجــب أن تقتصــر المتاجــرة فــي الســلع المعمــرة 

علــى الشــركات التجاريــة فقــط، كمــا يجــب أن تســجل 

كل عمليــات شــراء الســلع المعمــرة بالرقــم القومــي 

إذا  لمعرفــه  للمشــتري  الخــاص  المحمــول  رقــم  أو 

أم  الشــخصي  لاســتهالك  يتــم  الشــراء  كان  مــا 

فــي  المصــري  الجنيــه  أو  العمــات  تخزيــن  بغــرض 

هــذه الســلع، ويهــدف ذلــك إلــى الحــد مــن فوضــى 

بيــع وشــراء الســلع المعمــرة وعــدم دفــع الضرائــب 

المقــررة علــى عمليــات البيــع وإعــادة البيــع، وكذلــك 

ــى رفــع  ــؤدي إل ــن النقــود فــي ســلع؛ ممــا ي عــدم تخزي

ســعرها، وبالتالــي ارتفــاع مســتويات التضخــم.

خــالل  مــن  وذلــك  العملــة،  تغييــر  رابعــا: 
التاليــة: الخطــوات 

تقــوم البنــوك المصريــة الوطنيــة فقــط وكذلــك  -  1

أو توفيــر  البريــد بفتــح حســابات جاريــة  مكاتــب 

ذات عائــد يومــي ومنــح بطاقــات ائتمــان بــدون 

رســوم إصــدار أو تجديــد لــكل مواطــن مصــري أو 

مقيــم لــه الحــق فــي فتــح حســاب بنكــي، بحيــث 

يتمكــن كل مواطــن أو مقيــم مــن إيــداع المبالــغ 

التــي لديــه بالجنيــه المصــري فــى حســابه البنكــي 

هــذه  مصــدر  عــن  اإلفصــاح  )دون  البريــدي  أو 

األمــوال إذا كانــت ال تزيــد عــن 100.000 جنيــه مصــري(، 

خــال  مــن  المبالــغ  هــذه  ســحب  لــه  ويحــق 

يتجــاوز  بمــا ال  بــه  الخاصــة  االئتمانيــة  البطاقــة 

حــدود الســحب النقــدي اليومــي. 

لتجنــب تدميــر جــزء كبيــر مــن االقتصــاد المصــري  -  2

عــن طريــق حــرق األمــوال غيــر معلومــة المصــدر 

نتيجــة لتغييــر العملــة الورقيــة، يجــب تشــجيع كل 

من يملكون هذه األموال خارج النظام المصرفي 

المصرفــي  الجهــاز  فــي  وإدراجهــا  إلظهارهــا 

زمنيــة  مهلــة  خــال  فقــط  المصريــة  والبنــوك 

محــددة ال تتجــاوز الثاثــة أشــهر )قــد يتطلب ذلك 

إعــان حالــة حظــر التجــوال خــال ســاعات محــددة 

 مــن اليــوم، ولنفــس المهلــة الزمنيــة - 3 أشــهر(،

إثبــات  يمكــن  ال  التــي  األمــوال  تعامــل  أن  علــى 

مصادرهــا معاملــة الدخــول أو األربــاح الخاضعــة 

للضريبــة، والتــي أهمــل أصحابهــا فــي اإلفصــاح 

عنهــا فــي اإلقــرار الضريبــي الخــاص بهــم، وبالتالي 

لــم يقومــوا بدفــع الضرائــب المســتحقة عليهــا، 

ســواء كانــت ضرائــب دخــل أو ضرائــب شــركات، 

اإلعفــاء  مــن  يبــدأ  تصاعــدي  نحــو  علــى  وذلــك 

الضريبــي للمبالــغ األقــل مــن 100.000 جنيــه مصــري، 

وقــد يصــل إلــى 40% علــى المبالــغ التــي تزيــد عــن 10 

ماييــن جنيــه.

للحــد مــن عمليــات البيــع والشــراء النقــدي، يتــم  -  3

 )devices(إمــداد كل نقــاط البيــع بالدولــة بأجهــزة

)إذا  القومــي  الرقــم  إدخــال  علــى  تعتمــد  بيــع 

بكــروت  البيــع  أو  نقديــة(  بصــورة  الشــراء  تــم 

االئتمــان، وبحيــث ال يجــوز التعامــل النقــدي علــى 

أي عمليــة تتجــاوز الـــ 100 جنيــه مصــري، كمــا ال يجــوز 

نفــس  فــي  نقــدي  بيــع  مــن عمليــة  أكثــر  إجــراء 

النقطــة البيعيــة لنفــس الرقــم القومــي تتجــاوز 

محصلتهــا الـــ 100 جنيــه مصــري. 

للقضــاء علــى 90% مــن االقتصــاد النقــدي، يجب أال  -  4

يتــم االعتــراف ضريبيــا بالمعامــات النقديــة التــي 

يتجــاوز حجمهــا الـــ 10% مــن دخــل المواطــن وغيــر 

المواطــن  قــام  مــا  فــإذا  المثبتــة بفواتيــر دفــع، 

بمعامــات نقديــة غيــر موثقــة تتجــاوز الـــ 10% مــن 

دخلــه، ال يتــم خصــم هــذه المعامــات مــن الوعــاء 

يعــرض  ســوف  مــا  وهــو  للمواطــن،  الضريبــي 

أعلــى،  فــي شــرائح ضريبيــة  للدخــول  المواطــن 

ودفــع ضرائــب دخــل أعلــى عليهــا؛ نظــرا لقيامــه 

بمســاعدة االقتصــاد غيــر الرســمي علــى النمــو، 

مــن   %90 علــى  الضرائــب  تحصيــل  يتــم  وبذلــك 

حجــم المعامــات التــي تتــم فــي االقتصــاد، ســواء 

فــي شــكل ضرائــب دخــل أو ضرئــب أربــاح تجاريــة 

وصناعيــة أو ضريبــة قيمــة مضافــة.



27

إن تنفيذ ما سبق سوف يؤدي ذلك إلى: 

زيــادة حصيلــة الدولــة مــن الضرائــب، والتــي قــد  -  1

علــى  ذلــك  ويتوقــف  جنيــه،  التريليــون  تتجــاوز 

الشــرائح الضريبيــة التــي ســوف يتــم مــن خالهــا 

معالجــة هــذا الملــف، وهــو مــا ســوف يحــول عجــز 

الموازنــة إلــى فائــض حقيقــي.

إيــداع مــا يزيــد عــن تريليــون ونصــف تريليــون جنيــه  -  2

مصــري فــي الجهــاز المصرفــي المصــري، وهــو ما 

ســوف يســاعد علــى خفــض ســعر الفائــدة علــى 

اإليــداع، والوصــول بســعر الفائــدة علــى قــروض 

الشــركات إلــى مســتوى قريــب مــن الصفــر، ممــا 

يســاهم بدرجــة كبيــرة فــي تنشــيط االقتصــاد. 

انخفــاض معــدالت التضخــم بدرجــة كبيــرة نتيجــة  -  3

عــن  البنــوك  لــدى  النقــود  مــن  العــرض  لزيــادة 

الطلــب. 

الجنيــه  -  4 وتعافــي  الصــرف  ســعر  انخفــاض 

المصــري، وهــو مــا ســوف يســاعد بدرجــة كبيــرة 

الصــادرات.   تنشــيط  علــى 

تاشــي االقتصــاد غيــر الرســمي ومــا يرتبــط بــه  -  5

مــن تهــرب ضريبــي. 

الحــد مــن غســيل األمــوال ومــا يســتتبعه مــن  -  6

خفــض حجــم تجــارة الســاح والمخــدارات والمال 

السياســي والدعــارة.  

انخفــاض معــدالت الجريمــة المرتبطــة بغســيل  -  7

األمــوال. 

زيــادة حجــم االقتصــاد المصــري والناتــج القومــي؛  -  8

ممــا يــؤدي إلــى تحســن كل مؤشــرات االقتصــاد 

الكلــي لــدى المؤسســات الماليــة الدوليــة. 

انخفــاض تكلفــة تمويــل المشــروعات الجديــدة؛  -  9

ممــا يتيــح خلــق وظائــف جديدة وخفــض معدالت 

البطالــة. وغيــر ذلــك.
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د. مدحت نافع
مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية 

والمشرف األسبق على اإلدارة المركزية لتمويل 
الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية

قيد وتداول وتصكيك مشروعات التنمية 
بسوق المال المصرية

مــن  كبيــرة  محفظــة  مصــر  تمتلــك 

شــهدت  التــي  القوميــة  المشــروعات 

فــي اآلونــة األخيــرة مــد شــبكات للطــرق 

واقتصاديــة  ســكنية  مــدن  وإنشــاء 

وصناعيــة جديــدة مثــل مــدن بــدر ومحــور 

الروبيكــي  ومدينــة  الســويس  قنــاة 

والمثلــث  لألثــاث  دميــاط  ومدينــة 

الكبــاري  مــن  كبيــر  وعــدد  الذهبــي 

واألنفــاق... فضــال عــن تطويــر الســاحل 

مليــون   ١.5 وزراعــة  الغربــي  الشــمالي 

فــدان وتبطيــن التــرع وتطويــر شــبكات 

العاصمــة  تدشــين  وبالطبــع  الــري 

جديــدة. اإلداريــة 

المشــروعات  مــن  كبيــرة  محفظــة  مصــر  تمتلــك 

القوميــة التــي شــهدت فــي اآلونــة األخيرة مد شــبكات 

للطــرق وإنشــاء مــدن ســكنية واقتصاديــة وصناعيــة 

الســويس  قنــاة  ومحــور  بــدر  مــدن  مثــل  جديــدة 

ومدينــة الروبيكــي ومدينــة دميــاط لأثــاث والمثلــث 

الذهبــي وعــدد كبيــر مــن الكبــاري واألنفــاق... فضــا 

 1.5 وزراعــة  الغربــي  الشــمالي  الســاحل  تطويــر  عــن 

ــري  ــر شــبكات ال ــرع وتطوي مليــون فــدان وتبطيــن الت

اإلداريــة جديــدة... العاصمــة  تدشــين  وبالطبــع 

وهــذه المشــروعات الكبــرى التــي هــي قيــد التطويــر 

تنشــئ  ألنهــا  أساســية؛  بنيــة  مشــروعات  أغلبهــا 

ــة كمطــور،  ــرز فيهــا دور الدول ــدة، ويب مجتمعــات جدي

علمــا بــأن ســائر المشــروعات االســتثمارية الملحقــة 

بهــا يتوالهــا المســتثمر الخــاص ســواء بالشــراكة مــع 

الدولــة أو الجهــات المالكــة لهــا أو بشــكل منفــرد.

)علــى  والكبــاري  الطــرق  لمشــروعات  وبالنســبة 

ســبيل المثــال(، فخــال ســبع ســنوات تمــت إضافــة 

مــا يقــرب مــن أربعــة آالف كــم مــن الطــرق الســريعة 

مــن أصــل ســبعة أالف كــم مســتهدفة، باإلضافــة 

قائمــة  كــم  آالف  كفــاءة خمســة  ورفــع  ازدواج  إلــى 

بالفعــل، األمــر الــذي رفــع متوســط تنفيــذ الطــرق مــن 

270 كــم ســنويا قبــل العــام 2014 إلــى نحــو1150 كــم ســنويا 

فيمــا بعــده.

أمــا عــن التكلفــة التقديريــة لشــبكة الطــرق الجديــدة 

فقــد بلغــت 175 مليــار جنيــه وفقــا لتصريحــات الســيد 

الشــرق  أنبــاء  وكالــة  عــن  المنقولــة  النقــل  وزيــر 

الوزيــر  الســيد  أشــار  الســياق،  ذات  وفــي  األوســط. 

إلــى اعتمــاد نحــو ســتمائة كوبــري ونفــق تــم تنفيذهــا 

عــدد  إلــى  باإلضافــة  جنيــه،  مليــار   85 بلغــت  بتكلفــة 

325 كوبــري ونفــق جــار تنفيذهــا ســواء علــى الطــرق 

الســكك  مزلقانــات  أو  النيــل  ومحــاور  الرئيســية 

ومــد  تطويــر  المشــروعات  تشــمل  كمــا  الحديديــة، 
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مونوريــل  كهربائــي  وقطــار  أنفــاق  متــرو  شــبكات 

بإجمالــي أطــوال بلــغ 604 كــم طولــي بتكلفــة قدرهــا 

407 مليــارات جنيــه، كمــا أكــد الوزيــر علــى شــق خمســة 

ــي أطــوال بلــغ  ــاة الســويس بإجمال أنفــاق أســفل قن

ــي 30  ــة بلغــت حوال ــرا، وبتكلفــة مالي ــي 24 كيلومت حوال

مليــار جنيــه.

الخــط  الزدواج  القومــي  المشــروع  انطلــق  وعندمــا 

المقــال  كاتــب  نــادى  الســويس،  لقنــاة  الماحــي 

بتمويــل المشــروع عبــر أدوات مبتكــرة تختلــف عــن 

العامــة  الخزانــة  مــن  لتمويلــه  التقليديــة  الطريقــة 

االســتثمار  شــهادات  صــدرت  وحينمــا  بــل  للدولــة، 

أفّضــل أن  الجديــدة، كنــت  القنــاة  الخاصــة بتمويــل 

ســندات  أو  للتمويــل  صكــوك  عنهــا  بديــا  تصــدر 

للمديونيــة،  ضامنــا  ذاتــه  المشــروع  تجعــل  لإليــراد 

تلــك  الدائنيــن المكتتبيــن فــي  ومؤديــا لمســتحقات 

فــي  قيدهــا  تــم  إن  لهــا  والمتداوليــن  بــل  الصكــوك 

البورصــات. إحــدى 

الجمهوريــة  رئيــس  الســيد  أكــد  القريــب  وباألمــس 

علــى أن تمويــل مشــروع العاصمــة اإلداريــة لــم يتــم 

مــن خزانــة الدولــة، وأن أدوات وبدائــل تمويــل مبتكــرة 

قــد اســتخدمت فــي تمويــل ذلــك المشــروع الضخــم 

الــذي يتوقــع قيــده قريبــا فــي بورصــة األوراق الماليــة.

األدوات  فــي  النظــر  الضــروري  مــن  كان  هنــا،  ومــن 

ــل  ــي يمكــن أن تســتخدم لتموي ــة المختلفــة الت المالي

كان  التــي  وتلــك  األساســية،  البنيــة  مشــروعات 

القطــاع الخــاص يعــزف عــن تمويلهــا فــي الســابق، 

عــن  وبعيــدا  اللفــظ  عمــوم  )فــي  الصكــوك  وألن 

تصنيفهــا( هــي منتــج مناســب لتمويــل مشــروعات 

البنيــة األساســية، فــإن البحــث فــي طبيعــة وأنــواع 

تلــك الصكــوك يمكــن أن يقــّدم بديــا تمويليــا مناســبا 

للمشــروعات ســالفة الذكــر، ســواء مــا تــم منهــا ومــا 

كانــت  اإلفريقيــة  القــارة  ففــي  اإلنشــاء،  تحــت  هــو 

الســنغال الدولــة األولــى التــي تصــدر صكــوكا ســيادية 

وســاحل  إفريقيــا  جنــوب  مــن  كل  وتلتهــا   ،2014 عــام 

العــاج والنيجــر ونيجيريــا بحجــم إصــدارات بلــغ حتــى 

العــام 2018 مــا قيمتــه 2 مليــار دوالر أمريكــي. 
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فقــد  بــورز،  آنــد  ســتاندرد  وكالــة  لتقديــرات  ووفقــًا 

كورونــا  جائحــة  قبــل  الصكــوك  إصــدارات  ارتفعــت 

وتحديــدا فــي العــام 2017 إلــى مــا قيمتــه 97.9 مليــار دوالر 

أمريكــي، وذلــك مقارنــة بمــا قيمتــه 67.4 مليار دوالر في 

ــر واضــح  العــام 2016 بنســبة ارتفــاع بلغــت 45.3% بتأثي

مــن إصــدارات الصكــوك فــي دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي . أمــا مؤسســة فيتــش فقــد كشــفت عــن 

أن حجــم الصكــوك المصــدرة عالميــا، والتــي مــا زالــت 

متداولــة outstanding حتــى الربــع الثانــي مــن العــام 

2021، قــد بلــغ 754.1 مليــار دوالر أمريكــي بزيــادة 5% عــن 

حجــم اإلصــدارات فــي الربــع األول، األمــر الــذي يؤشــر 

الرغــم مــن ظــروف  بعــودة تدريجيــة للنشــاط علــى 

الجائحــة.  

وبالنســبة للصكــوك ذات االســتحقاق فــوق 18 شــهرا 

بــدول مجلــس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيســيا 

وتركيــا وباكســتان، فقــد ارتفعــت بنســبة 136% فصليــا 

دوالر  مليــار   23.4 إلــى  لتصــل  ســنوي  أســاس  علــى 

ــادة فــي  ــي مــن العــام 2021، بزي ــع الثان أمريكــي فــي الرب

نصيــب الصكــوك مــن المزيــج التمويلــي الحتياجــات 

تلــك الــدول يصــل إلــى 36% وفقــا لمؤسســة فيتــش.   

أول  تصــدر  أن  المصريــة  الماليــة  وزيــر  توّقــع  وقــد 

الشــريعة  أحــكام  مــع  متوافقــة  ســيادية  صكــوك 

أعقــاب موافقــة  فــي  أمريكــي،  2 مليــار دوالر  بقيمــة 

البرلمــان علــى مشــروع القانــون المنّظــم لهــذا النــوع 

مــن الصكــوك، والــذي تــم تقديمــه فــي شــهر يوليــو 

الماضــي . 

وهــذه الصكــوك الســيادية منتــج مالــي نشــأت فكــرة 

قــد  وكانــت   ،2005 العــام  منــذ  مصــر  فــي  اســتحداثه 

وكانــت  ماليزيــا،  مثــل  أخــرى  دول  فــي  رواجــا  القــت 

الحاجــة ملّحــة إلــى جــذب الفوائض البتروليــة الخليجية 

ــة لهــا ولفوائدهــا  عوضــا عــن ابتــاع البنــوك األمريكي

التــي حّرمهــا المودعــون علــى أنفســهم! وقــد أغــرت 

عامــي  بيــن  القــرار  صانــع  السياســة  مقتضيــات 

يكتســب صبغــة  أي مشــروع  يجهــض  بــأن   2010-2005

إســامية، تصــورا منــه أن هــذا يحســب فــى صفحــة 

فصيــل سياســي متطــرف، علمــا بــأن نــواب الجماعــة 

مشــروع  أي  تقديــم  عــن  عجــزوا  قــد  المحظــورة 

المتوافقــة  الماليــة  المنتجــات  بخصــوص  متكامــل 

التــي  البرلمانــات  مــن  أي  فــي  الشــريعة  أحــكام  مــع 

مّثلــوا بهــا.

وفــي عــام 2010 وبعــد أن هــدأت نســبيا مخــاوف الدولــة 

ــى  ــة إل ــة المالي ــة الرقاب ــل، دعــت هيئ ــك الفصي مــن ذل

مؤتمــر للصكــوك اإلســامية، وتــم تكليفــي مــع زميــل 

المــال،  قانونــي بطــرح تعديــل لقانــون ســوق رأس 

والــذي ال يعــرف الكثيــرون أن الئحتــه التنفيذيــة تضــم 

بالفعــل بابــا للســندات و"صكــوك" التمويــل، وقــد كان 

هدفنــا مــن التعديــل إيجــاد صيغــة صكــوك التمويــل 

التــي ينظمهــا القانــون القائــم متســعا للتوافــق مــع 

أحــكام الشــريعة اإلســامية تــارًكا لنشــرات االكتتــاب 

مــا  إذا  حتــى  الشــرعية.  والهيئــة  المنتــج  تفصيــات 

قامــت ثــورة ينايــر، بينمــا يتــم إقــرار التعديــل، توقــف 

كل شــيء فــي مصــر، ثــم ظهــر مشــروع ممــر التنميــة 

الــذي رأيــت فــي أحــد مقاالتــي أن الحــل فــي تمويلــه 

يكمــن فــي صكــوك التمويــل، وكان ذلــك فــي مــارس 

2011. وبعــد ســكون طويــل، قــّدم للبرلمــان المصــري 

فــي دورتــه الحاليــة وفــي فصلــه التشــريعي المنصــرم 

ــداء  ــم الصكــوك الســيادية دعيــت إلب مشــروع لتنظي

جريــدة  فــي  مقــاال  الــرأي  هــذا  فيــه وضّمنــت  الــرأي 

الشــروق المصريــة بتاريــخ 21 يونيــو 2021.
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وإذا كنــَت ممــن اصطــدم بمعوقــات تطويــر مرافــق 

الدولــة أو المؤسســات والشــركات المملوكــة للدولــة 

البحــث عــن  ملكيــة خاصــة، فســتدرك جيــدا أهميــة 

ــة للشــراكة مــع القطــاع الخــاص تحتفــظ خالهــا  آلي

الدولــة بملكيــة األصــل وتــدع للقطــاع الخــاص مهمــة 

ــر وتأهيــل ذلــك األصــل، علــى أن تشــترك معــه  تطوي

التطويــر  عمليــات  عــن  الناتــج  اإليــراد  تحصيــل  فــى 

والتأهيــل. تلــك اآلليــة يمكــن أن تتواجــد فيمــا يطلــق 

 revenue sharing اإليــراد اتفاقيــات مشــاركة  عليــه 

المشــاركة  صــور  مــن  صــورة  وهــي   ،agreements

خالهــا  يتــم  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن 

تعظيــم العائــد مــن أصــول مهملــة ال يمكــن للدولــة 

اســتغالها بأذرعهــا الفنيــة المحــدودة، ومحفظتهــا 

الماليــة المنهكــة، فــي حيــن يملــك القطــاع الخــاص 

المحلــي واألجنبــي أدوات فنيــة وفوائــض مالية وبدائل 

تمويــل رخيصــة مصدرهــا أوروبــا تحديــدا، حيــث تســود 

أســعار فائــدة ســالبة أحيانــا؛ ممــا يجعلــه قــادرا علــى 

تأهيــل األصــول وتطويرهــا واالســتفادة مــن اتســاع 

الســوق المحليــة، وامتــداد المرافــق وتوافــر العمالــة 

الرخيصــة، وتوافــر الموانــي، مــن أجــل تحقيــق أربــاح 

يقتســمها مــع مالــك األصــل.

وتلــك االتفاقــات متــى ُأبرمــت تحت أي اســم للشــراكة 

بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تدخل مرحلة 

بالبورصــة  التمويــل، عبــر قيــد أســهمها  أخــرى مــن 

وتوريــق ديونهــا المصرفيــة، وتصكيــك مشــروعاتها 

تحــت التنفيــذ، مــع الحــرص علــى قيــد تلــك األصــول 

الموّرقــة والمصككــة، كمــا يتــم قيــد األســهم. بعــد 

لقاعــدة  األصــول جميعــا متاحــة  تلــك  ذلــك تصبــح 

أو  المســتثمرون  ســواء  المتعامليــن،  مــن  أكبــر 

حتــى المضاربــون، علمــا بــأن المضاربــة مــن أهــداف 

االســتثمار المشــروعة والضروريــة لبقــاء الســيولة 

فــي البورصــات، لكــن عمــق الســوق وكثــرة التــداول 

أهــداف  تحّكــم  دون  يحــول  الماليــة  الورقــة  علــى 

المضاربــة فــي أســعار األســهم والســندات، واإلضــرار 

بعمليــة التــداول فــي أيــة بورصــة.

مــن هنــا، وجبــت إعــادة النظــر فــي اإلطــار التشــريعي 

للدولــة  المملوكــة  واألصــول  للشــركات  الحاكــم 

ملكيــة عامــة أو خاصــة كــي يســمح بدخــول ممثلــي 

بقــارة  المتســارعة  التنميــة  وتيــرة  إن 

مشــروعات  تمويــل  تجعــل  إفريقيــا 

أعمــال  )شــاملة  األساســية  البنيــة 

تجــب  التــي  التحديــات  مــن  صيانتهــا( 

مســتهدفات  لتحقيــق  مواجهتهــا 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التنميــة 

المســتدامة، فالحكومــات وحدهــا تقــف 

عاجــزة عــن تمويــل احتياجــات التنميــة، 

وال بديــل عــن مشــاركة القطــاع الخــاص 

البدائــل،  مختلــف  عبــر  التمويــل  فــي 

تلــك  توريــق  أو  تصكيــك  ذلــك  ومــن 

للديــن. أدوات  إلــى  المشــروعات 

حصــة المــال العــام فــي اتفاقيــات مشــاركة اإليــراد 

التــي تعــد مخرجــا ســريعا وآليــة مضمونــة لتطويــر 

ــة وأصولهــا بأقــل تكلفــة، دون  ــل مرافــق الدول وتأهي

الوقــوع ضحيــة لعمليــات بيــع غيــر مدروســة أو حتــى 

تأجيــر بحــق انتفــاع يختفــي خالــه دور الدولــة كمالــك 

لأصــل لفتــرة زمنيــة طويلــة، وكذلــك ينخفــض اإليــراد 

كثيــرا عمــا إذا كان المــال العــام "شــريكا" فــي تشــغيل 

المشــروع وليــس مجــرد مؤّجــر لــه.

إن وتيــرة التنميــة المتســارعة بقــارة إفريقيــا تجعــل 

تمويــل مشــروعات البنيــة األساســية )شــاملة أعمال 

صيانتها( من التحديات التي تجب مواجهتها لتحقيق 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التنميــة  مســتهدفات 

المســتدامة، فالحكومــات وحدهــا تقــف عاجــزة عــن 

عــن مشــاركة  بديــل  التنميــة، وال  احتياجــات  تمويــل 

ــل،  ــر مختلــف البدائ ــل عب القطــاع الخــاص فــي التموي

ومــن ذلــك تصكيــك أو توريــق تلــك المشــروعات إلــى 

أدوات للديــن )مثــل الصكــوك الســيادية والصكــوك 

الخضــراء وســندات اإليــراد...( أو أدوات ملكيــة، ومــن 

ذلــك تحويــل تلــك المشــروعات إلــى صكــوك اســتثمار 

ــن  أو اســتزراع أو أســهم أو مشــتقات ... وكا النوعي

مــن األدوات يتــم إصــداره فــي الســوق األولــي للدولــة، 
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ثــم يمكــن قيــده فــي الســوق الثانــوي )بورصــة األوراق 

أصولــه  ملكيــة  وتوســيع  تداولــه  بغــرض  الماليــة( 

وتوزيــع المخاطــر وتحقيــق قــدر أكبــر مــن الشــفافية 

التمويليــة، مــع فتــح مجــاالت جديــدة  فــي العمليــة 

فالبورصــة  المحلــي واألجنبــي.  ومتنوعــة لاســتثمار 

إلــى  تفتقــر  الحالــي  تداوالتهــا  بحجــم  المصريــة 

الســيولة والعمــق اللذيــن يســمحان لهــذا النــوع مــن 

األوراق الماليــة بالتــداول بكفــاءة وفاعليــة. ومــن ثــم 

بورصــة مســتقلة  حتــى  أو  تدشــين منصــات  يقتــرح 

متخصصــة فــي تــداول صكــوك المديونيــة والملكيــة 

وليكــن  القوميــة،  المشــروعات  لتمويــل  الصــادرة 

اســمها بورصــة المشــروعات القوميــة.

فــي هــذه البورصــة يتــم قيــد وتــداول المشــروعات 

القوميــة عبــر منتجــات متنّوعــة، ويســمح فيهــا بعمــل 

أدوات  ومختلــف   market maker الســوق  صانــع 

وبيــع  بالهامــش  والشــراء  اليوميــة  عبــر  التــداول 

األســهم المقترضــة، مــع العمــل علــى الترويــج لتلــك 

اســتثمار عالميــة  بنــوك  خــال  مــن  الماليــة  األوراق 

ومحليــة، والحــرص علــى تصنيــف أدوات الديــن مــن 

قبــل وكاالت التصنيــف االئتمانــي الكبــرى. هنــا يمكــن 

أن تعمــل اتفاقــات التوأمــة والشــراكة بيــن البورصــة 

المصريــة وعــدد مــن البورصــات اإلقليميــة والعالميــة 

تحقيــق  ثــم  ومــن  التــداول،  حجــم  زيــادة  لضمــان 

االســتدامة فــي تمويــل المشــروعات القوميــة مــن 

خــال عــدد كبيــر مــن المســتثمرين حــول العالــم.

ــة قّدمــت  ــى أن الحكومــة البريطاني وتجــدر اإلشــارة إل

خطــة لتطويــر البنيــة األساســية بتنفيــذ 600 مشــروع 

بدايــة مــن عــام 2017/2016 وحتــى عــام 2021 بقيمــة 483 

مليــار جنيــه إســترليني، ينفــق منهــا حتــى عــام 2021/2020 

نحــو 297 مليــارا، علمــا بــأن قائمــة المشــروعات قــد 

تمــت دراســتها فــي ضــوء قــدرات وبدائــل التمويــل 

وأولويــات  الخــاص  االســتثمار  اجتــذاب  وســبل 

البنيــة  مشــروعات  تمويــل  هيــكل  إن  االســتثمار. 

المزيــج  علــى  للوقــوف  نموذجــا  يصلــح  األساســية 

ففــي  القوميــة،  لمشــروعاتنا  األنســب  التمويلــي 

المملكــة المتحــدة حصــة المــال الخــاص فــي تمويــل 

علــى   %50 تتجــاوز  ال  إقامتهــا  المزمــع  المشــروعات 

أدوات  وتنــوع  التســويق  أســاليب  تقــدم  مــن  الرغــم 

التمويــل، كمــا أن مشــروعات النقــل المزمــع إقامتهــا 

وفقــا للخطــة البريطانيــة ســوف تمــّول بنســبة %85 

بمــال عــام بينمــا حصــة المــال العــام فــي مشــروعات 

الطاقــة ال تتعــدى الـــ 5% فقــط.  

إقامــة  جهــات  بيــن  الفصــل  يتعيــن  الختــام،  وفــي 

وبيــن  القوميــة  المشــروعات  وصيانــة  وتطويــر 

الجهــات المعنيــة بتمويــل تلك المشــروعات، فخبراء 

التمويــل يملكــون مــن األدوات مــا يمكــن أن يمــّول 

كافــة المشــروعات عبــر إنشــاء كيانــات متخصصــة 

والتــي   ،SPV الخــاص  الغــرض  ذات  الشــركات  مثــل 

المشــروعات،  ألصــول  والتصكيــك  بالتوريــق  تعنــى 

ومثل صناديق االستثمار وشركات إدارة المحافظ... 

إلــى غيــر ذلــك مــن صــور ال تتهيــأ بالضــرورة لشــركات 

المشــروعات. وتخطيــط  اإلنشــاءات 
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د. محمد باغة

أستاذ اإلدارة والتمويل واالستثمار المساعد 

كلية التجارة - جامعة قناة السويس

 تأثيرات وردود الفعل الزمنية لجائحة كورونا )كوفيد-١9(
على سوق المال المصرية.. القياس وسيناريو ماذا بعد؟!

غيــر  األزمــات  كبــرى  إحــدى  كورونــا  جائحــة  ُتعــد 

المنصــرم  القرنيــن  خــال  العالميــة  االقتصاديــة 

جانــب  مــن  بالغــا  اهتمامــا  حــازت  والتــي  والجــاري، 

حكومــات الــدول لــدرء المخاطــر الناجمــة عنهــا علــى 

علــى  الحكومــات  قامــت  فقــد  عديــدة،  مســتويات 

الفــور باتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات االحترازيــة الحتــواء 

الفيــروس وتحجيــم انتشــاره قــدر المســتطاع إمــا عن 

طريــق اإلغــاق الكامــل أو الجزئــي؛ ممــا خّلــف تباطــؤا 

فــي معــدالت النمــو االقتصــادي فــي قطاعــات عديــدة 

وتجمــدا تامــا فــي قطاعــات أخــرى كقطــاع الســياحة 

والنقــل. والســفر 

وعلــى صعيــد ســوق المــال فــي مصــر، فقــد شــهدت 

بقيــة  فــي  الحــال  هــو  –كمــا  المصريــة  الســوق 

عــدم  حالــة  نتيجــة شــيوع  حــادة  تقلبــات  األســواق– 

اليقيــن بشــأن التأثيــر االقتصــادي الناجم عــن الجائحة، 

ظهــرت جليــة فــي بدايــات الظاهــرة كمــا هــو موضــح 

الوضــع  اســتقر  مــا  ســرعان  ولكــن   ،  )1( بالشــكل 

مصــر  فــي  الماليــة  األوراق  ســوق  مســتوى  علــى 

بقطاعاتــه النوعيــة، فتراجعــت حــدة التقلبــات نتيجــة 

المصريــة  الدولــة  قامــت  التــي  اإلجــراءات  لبعــض 

ومــن  والقطاعــي،  الكلــي  المســتوى  علــى  باتخاذهــا 

ــي اســتعدت بهــا الحكومــة  ــر الت أهمهــا حزمــة التدابي

المصريــة، ومنهــا اإلعــان عــن توفيــر 100 مليــار جنيــه 

لمواجهــة تداعيــات الجائحــة )صنــدوق النقــد العربــى(، 

باإلضافــة إلــى حزمــة مــن القــرارات التــي تــم اتخاذهــا 

علــى مســتوى البنــك المركــزي والبورصــة المصريــة 

العــبء  تقليــص  منهــا  اســُتهدف  والمؤسســات، 

المنتجــة،  االقتصاديــة  القطاعــات  وتحفيــز  المالــي، 

ومنــح ميــزات وحوافــز ضريبية، وتخفيــض مصروفات 

اإلنتاج لتحفيز النشــاط االقتصادي، وزيادة مســاحات 

الدعــم االجتماعــي ومظــات الحمايــة ودعــم القطــاع 

الصحــي، والتــي أدت فــي النهايــة إلــى اســتقرار الوضــع 

فــي ظــل األزمــة غيــر المتوقعــة.
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١٦٠٠

١٢٠٠
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٤٠٠

٠
الربع األول

٢٠٢٠
الربــع الثاني

٢٠٢٠
الربــع الثالث

٢٠٢٠
الربــع الرابع

٢٠٢٠
الربع األول 

٢٠٢١

البنــوك    المــوارد األساســية     البنــاء    المنســوجات والســلع المعمــرة     المقــاوالت واإلنشــاءات 
التعليــم     الرعايــة الصحيــة واألدويــة      الــورق ومــواد التعبئــة والتغليــف       التجــارة والموزعــون      

العقــارات       األغذيــة والمشــروبات والتبــغ      االتصــاالت واإلعــالم وتكنولوجيــا المعلومــات        
النقــل والشــحن        الخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة      الســياحة والترفيــة    المصنوعــات

أثمــرت حزمــة التدابيــر عــن حــدوث اســتقرار لعوائــد 

مؤشــرات قطاعــات البورصــة المصريــة وعددهــا 17 

قطاعــا نوعيــا كمــا يوضحــه الشــكل )2(، مــن تطــور 

عوائــد المؤشــر لمســتوى تصاعــدي وخصوًصــا خــال 

العــام 2021، ناهيــك عــن وجــود فتــرات قصيــرة نســبيا 

إلعــادة اختــال التــوازن الــذي قــد يحــدث لقطاعــات 

ففــي  الجائحــة.  تداعيــات  نتيجــة  القومــي  االقتصــاد 

ــب، اتضــح أن أقصــى  دراســة قياســية قــام بهــا الكات

مــدة إلعــادة التــوازن مــرة أخــرى فــي ظــل االنهيــارات 

التــي قــد تحــدث تكــون بيــن 22 إلــى 29 يوًمــا فقــط، كمــا 

يبينــه الجــدول رقــم )1(، ولعــل هــذا النجــاح يرجــع إلــى 

سلســلة اإلجــراءات التــي نؤكــد نجاحهــا عنــد تطبيقهــا 

فــي أنهــا حافظــت علــى اســتقرار الوضــع االقتصــادي 

المصــري وصمــوده أمــام موجــة االنهيــارات العاتيــة 

التي لحقت بأســواق كبرى وعديدة حول العالم. لعل 

حالة استقرار سوق المال المصرية

استقرار عوائد مؤشرات قطاعات البورصة المصرية 

المصدر: محمد أحمد باغة )2021(، تقييم العاقة التوزانية التراكمية وقصيرة المدى لتأثيرات جائحة كورونا )كوفيد-19( على تطور عوائد 

مؤشرات البورصة المصرية، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، كلية التجارة، جامعة قناة السويس.
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ــة  ــة المصري العامــل المؤكــد لصمــود الســوق المالي

أمــام هــذا التحــدي الكبيــر هــو اإلنجــاز الحاصــل مــن 

تطبيــق برنامــج اإلصــاح االقتصــادي منــذ عــام 2016 

وحتــى اآلن، والــذي عمــل علــى إعــادة هيكلــة الخلــل 

فــي البنيــان االقتصــادي المصــري، وتطويــر مســاره 

مــن خــال زيــادة روافــده وتحريــره مــن القيــود التــي 

ظــل حبيســا لهــا لعقــود طويلــة مــن الزمــن، وتحريــك 

لاســتثمار  الداعمــة  البيئــة  وتوفيــر  الصــرف  ســعر 

مــن خــال تحســين المنــاخ السياســي والديمقراطــي 

اآلمــن، وتطويــر البنيــة االجتماعيــة وتحســين جــودة 

مصــادر  علــى  والتركيــز  المصــري  البشــري  العنصــر 

النمــو المســتدام.

ــا -كأزمــة غيــر اقتصاديــة- قــد خلفــت  إن جائحــة كورون

مجموعــة مــن الــدروس المســتفادة التــي يجب أخذها 

ســوق  فــي  والمتعامليــن  المؤسســات  اعتبــار  فــي 

المــال بشــكل عــام. وفيمــا يلــي، ُأقــدم مجموعــة مــن 

التوصيــات التــي يمكــن أن تكــون دروًســا مســتفادة 

ســواء  المحتملــة،  المخاطــر  مــن  نــوع  أي  لــدرء 

اقتصاديــة أو غيــر اقتصاديــة:

أولًا- فيمــا يتعلــق ببيئــة التــداول فــي ســوق 
المــال: رأس 

التــداول  -  1 بيئــة  فــي  التحســين  اســتمرار  ضــرورة 

التحتيــة  البنيــة  تطويــر  اســتكمال  خــال  مــن 

واألنظمــة  التــداول  وأنظمــة  والتكنولوجيــة 

لهــا. المســاعدة 

ماليــة  -  2 ومنتجــات  آليــات  وتطويــر  اســتحداث 

الحادثــة  المتغيــرات  مــع  تتماشــى  جديــدة 

االقتصــادي  وغيــر  االقتصــادي  المســتوى  علــى 

العالمــي بغــرض زيــادة كفــاءة الســوق لتنويــع 

االســتثمارية. الخيــارات 

وتطويــر  -  3 الكتشــاف  جديــدة  مؤشــرات  تدشــين 

أحــدث  وفــق  المصريــة  الســوق  فــي  الفــرص 

اإلطــار. هــذا  فــي  الدوليــة  االتجاهــات 

المؤشر الرئيسي / قطاعم
فترة إعادة 

التوازن
المؤشر الرئيسي / قطاعم

فترة إعادة 
التوازن

١EGX30 27 يوماالرعاية الصحية واألدوية25١٠ يوماالسوق الرئيسية

2
االتصاالت واإلعام وتكنولوجيا 

المعلومات
25 يوماالسياحة والترفية2911 يوما

22 يوماالطاقة والخدمات المساندة2612 يومااألغذية والمشروبات والتبغ3

22 يوماالعقارات28١3 يوماالبنوك٤

24 يوماالمقاوالت واإلنشاءات الهندسية2414 يوماالتجارة والموزعون5

22 يوماالمنسوجات والسلع المعمرة2515 يوماالنقل والشحن6

20 يومامواد البناء28١6 يوماالخدمات التعليمية7

25 يوماالموارد األساسية2217 يوماالخدمات المالية غير المصرفية8

27 يوماالورق ومواد التعبئة والتغليف2518 يوماخدمات ومنتجات صناعية وسيارات9

المصــدر: مــن إعــداد الكاتــب باالعتمــاد علــى بيانــات عوائــد المؤشــرات الرئيســية والقطاعيــة بالبورصــة المصريــة، وبيانــات أعــداد الوفيــات 
واإلصابــات الجديــدة اليوميــة والتراكميــة لفيــروس كورونــا المســتجد فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.

المرجــع : محمــد محمــد أحمــد باغــة )2021(، تقييــم العاقــة التوزانيــة التراكميــة وقصيــرة المــدى لتأثيــرات جائحــة كورونــا )كوفيــد19-( علــى تطــور 
عوائــد مؤشــرات البورصــة المصريــة، المجلــد الثانــي عشــر، العــدد الثالــث، مجلــة الدراســات التجاريــة والبيئيــة، كليــة التجــارة، جامعــة قنــاة 

الســويس.

جدول رقم )١ ( فترات إعادة توزان االختالل في قطاعات االقتصاد القومي المصري 
والمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية
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ثانًيا- فيما يتعلق بجانب العرض:

تطويــر ســوق الشــركات الصغيــرة والمتوســطة  -  1

وتنميــة فــرص المشــروعات الصغيــرة.

تطوير منظومة اإلفصاح وتحديث مضمونها. -  2

الجديــدة  -  3 الشــركات  وقيــد  الترويــج  علــى  الــدأب 

المصريــة. بالبورصــة 

الهيكلة الشاملة لقطاعات السوق. -  4

إجــراءات قيــد تعديــات وزيــادة رؤوس  -  5 تيســير 

األمــوال.

ثالثًا- فيما يتعلق بجانب الطلب:

بطــرق  -  1 والمعرفــة  الوعــي  مســتويات  زيــادة 

زيــادة  علــى  والتحفيــز  البورصــة  فــي  االســتثمار 

بهــا. المســتثمرين  أعــداد 

تعزيــز الســيولة وتنشــيط التــداوالت مــن خــال  -  2

ضبــط الكفــاءة التشــغيلية للبورصــة المصريــة.

العمــل علــى تحســين كفــاءة تســعير المنتجــات  -  3

الماليــة وحصــار ظواهــر التســعير بأكبــر أو أقــل 

ــة. مــن القيمــة الحقيقي

وفــي هــذا اإلطــار، يمكننــي طــرح رؤيــة اســتراتيجية 

لمزيــد  اســتراتيجيا  بعــًدا  عشــر  ثاثــة  مــن  مكونــة 

االقتصاديــة  البيئــة  فــي  االســتثمارى  اإلصــاح  مــن 

يلــي: كمــا  المصريــة، 

أولًا: مــن األهميــة بمــكان إنشــاء كيــان وطنــي موحــد 

لتنســيق الجهــود الازمــة لتســويق وجــذب وتوطيــن 

االســتثمار ســواء داخــل مصــر أو خارجهــا، ولعــل هــذه 

االســتثمار  جهــود  لكــون  لاهتمــام  مثيــرة  النقطــة 

هــذا  عــن  المســؤولة  الجهــات  عمــل  نتيجــة  تتبخــر 

الملــف فــي جــزر منعزلــة دون توحيــد رؤيتهــا والتركيــز 

فــي اتجــاه واحــد عــام؛ ممــا ينشــأ عنــه ضعــف مــردود 

الجهــود مــع اســتبعاد جهــات يفتــرض أن يكــون لهــا 

دور بالــغ فــي المشــاركة كبنــوك االســتثمار وســوق 

وغيــر  المصرفيــة  والمؤسســات  الماليــة  األوراق 

المصرفيــة.

ثانًيــا: ضــرورة إعــادة النظــر فــى دور المجلــس األعلــى 

بــاألدوات  وتمكينــه  مهامــه  وتوســيع  لاســتثمار 

الازمــة لمراجعــة القوانيــن والسياســات واإلجــراءات 

المحــددة لاســتثمار فــي كافــة مجــاالت وقطاعــات 

بإشــارات  يبعــث  بمــا  المصــري،  القومــي  االقتصــاد 

جــادة للمســتثمر المحلــي واألجنبــي بــأن مرحلــة مــا 

فــي منظومــة  نوعيــة  نقلــة  كورونــا ستشــهد  بعــد 

مــن  تأكيــدات  بعــد  خصوًصــا  المصريــة،  االســتثمار 

صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي والمؤسســات 

الماليــة واالقتصاديــة الدوليــة بتحســن أداء االقتصــاد 

المصــري وتوقعــات نمــوه بمــا كان عليــه فــي مرحلــة 

ــا علــى  مــا قبــل كورونــا مباشــرة، وبمــا ينعكــس إيجاًب

الوضــع االقتصــادي العــام.
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منظومــة  ســريان  إعــادة  المهــم  مــن 

بشــكل  وتدعيمهــا  االســتثمار  حوافــز 

أكبــر كمــا ينــص قانــون حوافــز وضمانات 

االســتثمار رقــم 72 لســنة 2٠١7، ســواء 

بالنســبة للحوافــز الضريبيــة أو غيرهــا، 

بمــا يســهم فــي دفــع عمليــة االســتثمار 

وتحفيــز الشــركات نحــو إعــادة اســتثمار 

صافي أرباحها مرة أخرى في األســواق.

بيــن  والتعــاون  الشــراكة  مســارات  فتــح  ثالثًــا: 

القطاعيــن العــام والخــاص، وبمــا يشــير إلــى توجــه 

مؤسســي نحــو تطبيــق قواعــد الحوكمــة والشــفافية 

فــي ظــل تكامــل فاعــل تجــاه تطويــر بيئــة األعمــال، 

ونمــو الفــرص االســتثمارية فــي مصــر بشــكل أكبــر 

ممــا هــي عليــه أضعافــا مضاعفــة.

المناطــق  فــي  التوســع  علــى  التركيــز  رابًعــا: 

التــي  المزايــا  تأكــدت  بعدمــا  الحــرة،  االســتثمارية 

ومــدى  الشــاملة  االقتصاديــة  للمنظومــة  تضيفهــا 

مســاهمتها فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وهــذا 

يتطلــب العمــل نحــو دراســة محليــة للتنميــة في مصر 

المزايــا  مــن  تســتفيد  اســتثمارية  خريطــة  وتقديــم 

المحروســة. أرجــاء  كل  فــي  والقطاعيــة  المكانيــة 

المصنفــة  العالميــة  التقاريــر  دراســة  خامًســا: 

تقريــر  ومنهــا  وتنافســيته،  المصــري  لاقتصــاد 

برنامــج  وضــع  وضــرورة  العالميــة،  التنافســية 

المتعلــق  التقييــم  مؤشــرات  لتحســين  متكامــل 

بالوضــع المصــري خالــه، مــع التأكيــد علــى اســتدامة 

الخرائــط  باســتخدام  المؤشــرات  فــي  التحســين 

االســتراتيجية وتطويــر المؤشــرات القائــدة والاحقــة.

الصناعيــة  الثــورة  لعصــر  مصــر  مواكبــة  سادًســا: 

الرابعــة مــن خــال تأســيس نمــاذج عمــل بهــا لتمثــل 

نمــوذج محــاكاة يتبــع المنتــدى االقتصــادي العالمــي، 

اإلفريقيــة  القــارة  مســتوى  علــى  األول  وســيكون 

خرائــط  ليرســم  العالــم،  مســتوى  علــى  والســادس 

ومســارات عمــل وتطبيقــات فكــر الثــورة الصناعيــة 

الرابعــة فــي مصــر، وكذلــك فتــح آفــاق تعــاون مــع 

ــا  ــر الحكوميــة عالمي مختلــف الجهــات الحكوميــة وغي

لاســتثمار فــي القطاعــات التقنيــة وريــادة األعمــال 

المواهــب  وإدارة  المحوريــة  الكفــاءات  وتكويــن 

الحاصــل  التطــور  بمجــاالت  العاقــة  ذات  البشــرية 

واألتمتــة. الصناعــات  فــي 

ســابًعا: اإلســراع فــي عمليــة التحــول الرقمــي لكافــة 

بحيــث  االســتثمار،  ملــف  عــن  المســؤولة  الجهــات 

تتــم عمليــة إصــدار التراخيــص بشــكل موحــد ورقمــي، 

وتقديــم خدمــات تدشــين ورعايــة المشــروعات طــوال 

المــادي  االســتثمار  نفقــات  مــن  يوفــر  بمــا  حياتهــا، 

وحــدات  بنــاء  فــي  األفقــي  التوســع  عــن  الناجمــة 

خدمــات المســتثمرين دون عائــد يذكــر.

االســتثماري  الترويــج  ملــف  حوكمــة  ثامًنــا: 

لاســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، بمــا يضمــن توفيــر 

المنظومــة  عناصــر  مــع  الفعــال  االتصــال  وســائل 

للمســتثمرين  الازمــة  المعلومــات  وتدفــق 

الحالييــن والمحتمليــن حــول الــدور الجديــد لخدمــات 

المكانيــة  االســتثمارية  والخريطــة  المســتثمرين 

األعمــال  رجــال  وتشــبيك  مصــر،  فــي  والقطاعيــة 

األجانــب برجــال األعمــال المصرييــن لعمل ما يســمى 

.Match Making

تاســًعا: مــن المهــم إعــادة ســريان منظومــة حوافــز 

االســتثمار وتدعيمهــا بشــكل أكبــر كمــا ينــص قانــون 

 ،2017 لســنة   72 رقــم  االســتثمار  وضمانــات  حوافــز 

بمــا  غيرهــا،  أو  الضريبيــة  للحوافــز  بالنســبة  ســواء 

يســهم فــي دفــع عمليــة االســتثمار وتحفيز الشــركات 

نحــو إعــادة اســتثمار صافــي أرباحهــا مــرة أخــرى فــي 

األســواق.
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السياســات  وتدعيــم  تنشــيط  مــن  مزيــد  عاشــًرا: 

الحكوميــة إلقامــة المشــروعات علــى اختــاف أنواعها 

متكامــل  برنامــج  بتدشــين  والتوجيــه  وأحجامهــا، 

لضبــط التكاليــف التــي تتحملهــا هــذه المشــروعات 

بمرحلــة  ومــروًرا  التأســيس  مرحلــة  مــن  بدايــة 

التشــغيل وبصــورة تحســن مــن مســتوى التنافســية 

والدوليــة. المحليــة  الســوقين  فــي 

حــادي عشــر: التوجــه بمزيــد مــن الدعــم والتركيــز نحــو 

األزمــة  مــن  واالســتفادة  المحلــي،  المنتــج  تعميــق 

واالســتعانة  اللجــوء  فــي  بكورونــا  الخاصــة  الحاليــة 

للتجربــة  عظيمــة  فرصــة  فهــي  المحلــي،  بالبديــل 

والتطويــر باالعتمــاد علــى أنفســنا نحــو صناعــة وطنية 

مصريــة ملبيــة الحتياجاتنــا ولــو مؤقتــا علــى حســاب 

الجــودة، ولكــن بالطبــع ســنصنع فرصتنــا يوًمــا مــا.

ثانــي عشــر: توفيــر مزيــد مــن التمويــل الــازم لبــدء 

خــال  مــن  والخدمــي  اإلنتاجــي  النشــاط  وإدارة 

المؤسســات المصرفيــة، والتوجيــه بزيــادة مســاحة 

الصغيــرة  للمشــروعات  وبخاصــة  التمويــل  هــذا 

ــادرة رئاســية  ــأن تكــون مب والمتوســطة، وال يكتفــى ب

مســتدام  تمويــل  يكــون  أن  يمكــن  بــل  فحســب، 

يحقــق األهــداف التنمويــة الكليــة. ولعــل هــذا الشــكل 

الموضــح يبيــن مــدى تراجــع حجــم التمويــل الممنــوح 

المشــروعات مــن  النــوع  هــذا  لمثــل 

القروض والتسهيالت المصرفية الممنوحة
من القطاع المصرفي المصري في نهاية يونيو ٢٠١٩

المصدر: التقرير السنوي، البنك المركزي المصري، ٢٠١٩/٢٠١٨

٪٤,٧٠

٪٥,٤٠

٪١,٧٠ ٪١٣,٣٠

٪٧٤,٩٠

المشروعات متوسطة الحجم

المشروعات متناهية الصغـــــر

المؤسسات

التمويل ألغراض استهالكية و عقارية و شخصيهالمشروعات الصغيرة

ــان  ثالــث عشــر: إجــراء تحليــل حساســية شــامل لبي

تأثيــر التغيــرات الحادثــة فــي أســعار الصــرف، خصوًصا 

بعــد القــرار التاريخــى فــي 3 نوفمبــر 2016 بتحريــك ســعر 

مؤشــرات  علــى  القــرار  هــذا  تأثيــر  وتحديــد  الصــرف، 

المســتويين  علــى  االســتيراد  وكلفــة  التصديــر 

برنامــج شــامل  أجــل وضــع  الكلــي والقطاعــي، مــن 

ومســتدام يســتهدف مزيــدا مــن ضبــط إيقــاع ميــزان 

المدفوعــات.

فرصــة  هــو  الحالــي  العالمــي  الوضــع  أن  أتصــور 

مــن  كبيــرة  مجموعــة  وبنــاء  صياغــة  إلعــادة  جــادة 

الصناعــات الوطنيــة والمحليــة بشــكل كبيــر، وتحفيــز 

المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ورفــع القــدرات 

التصديريــة خــال الفتــرة المقبلــة، فلــدى مصــر فرصــة 

ســانحة اآلن لدخــول أســواق جديــدة أو حتــى تعميــق 

دخولهــا باألســواق الحاليــة فــي ظــل اســتمرار الوضــع 

الوبائــي العالمــي وتباطــؤ ساســل اإلمــداد والتوريــد 

العالميــة.

رؤوس  لجــذب  أيضــا  كبيــرة  فرصــة  لديهــا  فمصــر 

األمــوال األجنبيــة فــي مرحلــة مــا بعد كورونــا، خصوصا 

أماكــن  عــن  تبحــث  الكبيــرة  الدوليــة  الشــركات  أن 

جديــدة آمنــة تضمــن خالهــا حالــة التــوازن الســريع، 

خــال  مبهــرة  نتائــج  حققــت  للــه  والحمــد  ومصــر 

الفتــرة الماضيــة فــي ظــل تطبيــق برنامجــي اإلصــاح 

االقتصــادي والهيكلــي، وكونهــا إحــدى الــدول القليلــة 

وبالتالــي  العالــم،  فــي  اإليجابــي  النمــو  معــدل  ذات 

فرصــة مصــر قويــة لجــذب هــذه الشــركات مــن خــال 

إجــراء مزيــد مــن المرونــة التشــريعية، وترويــج الفرص 

القائمــة والمحتملــة، وتوطيــد المناخيــن السياســي 

الشــراكة  مفاهيــم  صياغــة  نحــو  واالقتصــادي 

والتعــاون الجــاد، ففــي ِخضــم المحــن تولــد المنــح.
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د. نادر خضر

نائب رئيس لجنة االستثمار بجمعية رجال 
األعمال المصريين األفارقة

إصالحات سوق المال المصرية بين التطوير 
والمطلوب في ظل االقتصادات الرقمية

منــذ بدايــة أزمــة فيــروس "كوفيــد- 19" فــي نهايــة 2019، 
لــم يكــن خفــي علــى أحــد أن العالــم الــذي كنــا نحيــاه 
قبلهــا لــن يشــبه شــيئا لعالــم مــا بعــد نهايــة األزمــة 
تســتمر  أن  المتوقــع  ومــن  اآلن،  حتــى  المســتمرة 
فتــرة لــن تقــل عــن عــام آخــر، وهــذا مــا مثــل العديــد 
األعمــال  مجــاالت  فــي  والفــرص  التحديــات  مــن 
واالســتثمار للتوافــق مــع العــام الجديــد ومعطياتــه.

وقــد بــدأت مامــح العالــم الجديــد تتضــح جليــة خــال 
التكنولوجيــة  األدوات  مــن  العديــد  بطــرح   ،2020 عــام 
الجديــدة للتواصــل والتعليــم والنقل والتجــارة وغيرها 
الحيــاة  تمــس  التــي  االقتصاديــة  األنشــطة  مــن 
المســتويات،  كل  علــى  العــادي  للمواطــن  اليوميــة 
التطــورات  بــأن هــذه  القــول  المبالغــة  مــن  وليــس 
واألدوات كانــت قــد بــدأت فــي الظهــور منــذ النصــف 
الثانــي مــن العقــد المنصــرم مــن القــرن الجديــد، إال 
أن األزمــة قــد ســاهمت فــي اإلســراع فــي تطورهــا 

بشــكل كبيــر.

وهــذا مــا كان داعــم وداعيــا فــي نفــس الوقــت إلــى 
ــة والماليــة،  ــر مــن التشــريعات االقتصادي طــرح الكثي
ولعــل أبــرز هــذه التشــريعات قانــون البنــك المركــزي 
الماضــي  العــام  مــن  ســبتمبر  فــي  الصــادر  الجديــد 
تعديــات  وكذلــك  االســتهاكي  التمويــل  وقانــون 
تضمنــت  والتــي  المصريــة،  المــال  ســوق  قوانيــن 
والنقديــة  الماليــة  األدوات  عــن  فصــوال  جميعهــا 
الرقميــة، كالبــاب الرابــع مــن قانــون البنــك المركــزي 

اإللكترونيــة. الدفــع  ركــز علــى وســائل  الــذي 

وبالنســبة لســوق المــال والبورصــة المصرية، نجد أن 
طــرح شــركة النقــل التشــاركي SWVL  كان أكبــر تنبيــه 
المصريــة  المــال  بســوق  واإلجرائــات  القواعــد  ألن 
التــي  الشــركات  فأغلــب  تطويــر،  ثــورة  إلــى  تحتــاج 
تعمــل فــي مثــل هــذه االبتــكارات أصبحــت ال تعتمــد 
علــى أصــول تقليديــة ملموســة، ممــا يجعــل أمامهــا 
عوائــق عديــدة فــي قواعــد القيــد والشــطب واســتمرار 
القيــد، وكذلــك معاييــر المحاســبة المصريــة التــي  وإن 
ــر  ــر للتنظيــم المحاســبي لأصــول غي ــه معايي كانــت ب
الملموســة إال أن منظــور االعتبــار لهــا ال يــزال يحتــاج 
للتطــور كثيــرا لتحتــوي التطــور الــذي حــدث فــي شــتي 

النواحــي االقتصاديــة.

تحتســب  للشــركات  الماليــة  المــاءة  كانــت  فلقــد 
علــى أســس للنقــد واألرصــدة الموجــودة لتعامــات 
لهــذه  يمثــل  ال  أصبــح  مــا  وهــو  ملموســة،  فعليــة 
النوعيــة الجديــدة مــن الشــركات شــيئا فــي تعاماتهــا 

الرقميــة مــع عمائهــا.

و بناء على ذلك، نجد أن هذه الشــركات التي أصبحت 
تمثــل جــزءا ليــس بالبســيط فــي التعامــات التجاريــة 
اليوميــة ألي منــا، أمامهــا تحــٍد واضــح للتوافــق مــع 
مســتويات  علــى  ســواء  للقيــد،  المطلبــات  هــذه 
القانــون أو علــى مســتوى قواعــد القيــد والشــطب 
  SWVL واســتمرار القيــد؛ ممــا دفــع شــركة كشــركة

لانتقــال إلــى دبــي ومنهــا إلــى بورصــة ناســدك.
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وبمراجعــة التطــور الــذي مــرت بــه البورصــة المصريــة 

أو ســوق التمويــل للشــركات بشــقيه )رأس المــال 

والديــن(، نجــد أننــا ال نــزال نتعامــل علــى منتجين فقط 

والســندات  األســهم  وهمــا  التمويــل،  أدوات  مــن 

فترتيــن  مــن  ألكثــر  والعاملــة  القائمــة  للشــركات 

دخاهمــا  قوائــم  فــي  أرباحــا  حققتــا  وقــد  ماليتيــن 

بمــا ال يقــل عــن 5% مــن إيرداتهمــا مــن نشــاطهما 

الرئيســي، وهــو مــا يمثــل أمــرا شــبه مســتحيل لهــذه 

ماليــة  بــأدوات  تتعامــل  أصبحــت  التــي  الشــركات 

ــدة كاتفاقيــات األســهم المســتقبلية البســيطة  جدي

التقييــم.  واتفاقيــات 

فلقــد كانــت البورصــة المصريــة مقيــدا بهــا فــي بدايــة 

عــام 2013 حوالــي 213 شــركة أو أكثــر، وأصبحــت اليــوم 

مقيــدا بهــا 216 شــركة فقــط مــن واقــع بيانــات موقــع 

البورصــة المصريــة، وبالنســبة لســوق المشــروعات 

- شــركات  النيــل  والمتوســطة )شــركات  الصغيــرة 

 22 مــن  بهــا  المقيــدة  الشــركات  زادت  فقــد  تميــز(، 

ــا. ــى 27 شــركة حالي ــا فــي 2013 إل شــركة تقريب

وقــد واجــه الســوقان تحديــات نتيجــة االضطرابــات 

المتتاليــة التــي واجهتهــا الشــركات خــال فتــرة العقــد 

ونصــف الماضيــة )منــذ األزمــة الماليــة العالميــة فــي 

2008(؛ ممــا أودى بالعديــد مــن الشــركات التــي فضلــت 

اســتمرار  علــى  المصريــة  البورصــة  مــن  الشــطب 

القيــد، مــع عــدم القــدرة علــى التوافــق مــع المعاييــر 

والمتطلبــات التــي ظلــت ثابتــة دون مرونــة مناســبة 

أو حــراك يحافــظ علــى عمــق الســوق.

وقــد كان أهــم التطــورات التــي ســاهمت فــي خلــق 

التمويــل  وطالــب  المســتثمر  مــن  لــكل  طــرد  حافــز 

فــي ســوق المــال المصريــة هــو فــرض ضرائــب علــى 

األرباح الرأســمالية في منتصف عام 2013، ســواء على 

محافــظ االســتثمار لأفــراد أو علــى وثائــق صناديــق 

االســتثمار؛ األمــر الــذي جعــل المتعامليــن فــي بورصــة 

فــي  بالســيولة  االحتفــاظ  يفضلــون  الماليــة  األورق 

المعفــاة  االدخاريــة  واألوعيــة  البنكيــة  الحســابات 

مــن الضرائــب والمضمونــة ضــد المخاطــر، علــى أن 

يضعوهــا فــي وثائــق اســتثمار ال تتناســب عوائدهــا 

مــع المخاطــر االســتثمارية التــي تصاحــب االســتثمار 

فــي األســهم والبورصــة.
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ذلــك  فــي  التــي حدثــت  الشــديدة  للمجابهــة  ونظــرا 

باإلضافــة  والوســطاء،  المضاربيــن  مــن  الوقــت 

البورصــة  بــه  تمــر  كانــت  الــذي  الدقيــق  الوضــع  إلــى 

المصريــة نتيجــة تداعيــات أحــداث ينايــر 2011، تــم تأجيــل 

األوراق  فــي  االســتثمارية  المحافــظ  علــى  التطبيــق 

علــى  التطبيــق  تــم  ولكــن  اآلخــر،  تلــو  عامــا  الماليــة 

وثائــق صناديــق االســتثمار منــذ اليــوم األول للقــرار 

فــي مايــو 2013، ممــا جعــل معادلــة التكلفــة والعائــد 

لأوعيــة االســتثمارية بهــذ الصناديــق مضغوطــة فــي 

هوامــش ربحيتهــا بصــورة كبيرة ال تمثل المســتويات 

هــذه  بمثــل  المســتهدفة  الفئــات  تجــذب  قــد  التــي 

االســتثمارية.  األوعيــة 

ومــن العوامــل التــي ســاهمت فــي تفاقــم هــذا الوضع 

بالنســبة لموضــوع ضرائــب األربــاح الرأســمالية كانــت 

السياســة النقديــة التــي اتبعهــا البنــك المركــزي، مــن 

ــرات الســلبية للســوق  ــدة والتأثي رفــع معــدالت الفائ

التــي  لإلجــراءات  نظــرا  الصعبــة  للعملــة  الســوداء 

كانــت متخــذة فــي هــذا الوقــت؛ ممــا ســاهم أكثــر فــي 

كصناديــق  االســتثمارية  لأوعيــة  تنفيريــة  ضغــوط 

االســتثمار فــي األســهم.

األمــر الــذي نــراه يعــود تدريجيــا بعــد اإلعــان عــن بــدأ 

تطبيــق ضريبــة األربــاح الرأســمالية علــى المحافــظ 

االســتثمارية فــي البورصــة المصريــة بدايــة مــن 1 ينايــر 

2022، اســتنادا إلــى أن البورصــة المصريــة قــد عوضــت 

خســائرها علــى مؤشــرها الرئيســي فقــط خــال فتــرة 

الســبعة أشــهر.

وحيــث إن الضرائــب فــي مصــر ال تفــرض إال بتشــريع، 

فبالنظــر فــي التشــريعات المنظمــة لهــذه األســواق 

أن  نجــد  التمويــل،  أســواق  مظلــة  تحــت  تقــع  التــي 

العديــد منهــا كان يحتــاج إلــى إعــادة النظــر بصــورة 

التمويليــة  األدوات  مــن  العديــد  إلضافــة  متعمقــة 

التــي  الفتــرة  نفــس  خــال  ظهــرت  التــي  الجديــدة 

التعــارض  معالجــة  إلــى  إضافــة  عنهــا،  نتحــدث 

الــذي ظهــر فــي بعضهــا مثــل إجــراءات ومتطلبــات 

الحوكمــة )علــى ســبيل المثــال الحضــور عبــر تقنيــات 

الفيديــو كونفــرس لاجتماعــات( أو فتــرات اإلخطــار 

 38 المــادة  عليهــا  تنــص  التــي  الجوهريــة  باألحــداث 

عــدم  تحتــم  والتــي  والشــطب؛  القيــد  قواعــد  فــي 

داخليــة  معلومــات  علــى  المطلعيــن  علــى  التــداول 

عنهــا لفتــرات محــددة، مــع عــدم وجــود أي قيــود فــي 

ذلــك. بخصــوص  القانــون 

 ورجوعــا لواقــع البورصــة وســوق التمويــل المصريــة، 

نجد أن المتعاملين في ســوق رأس المال يتعاملون 

على منتج وحيد وهو األســهم، وفي ســوق الســندات 

نتعامل على ســندات الشــركات وال يتعامل عليها إال 

المتعاملــون الرئيســيون والبنــوك، وال تــزال صكــوك 

تمويــل  وصكــوك  الحكوميــة  والســندات  التوريــق 

المشــروعات غيــر موجــودة علــى شاشــات التــداول، 

األمــر الــذي أصبــح يمثــل تحجيــام لاســتثمار الراغــب 

فــي الدخــول إلــى مصــر؛ ممــا يخلــق لــه قنــوات أخــرى 

قانونيــة ولكــن بعيــدا عــن شاشــات التــداول.
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ومــن هنــا، تظهــر  بوضــوح أهميــة التفكيــر فــي تطويــر 

محــاور  ثاثــة  خــال  مــن  بمصــر  التمويــل  ســوق 

وهــي:  رئيســية، 

إعــادة النظــر فــي المنظومــة التشــريعية وفــض  -  1

اإلجــراءات  لتســهيل  بينهــا  فيمــا  التشــابكات 

قوانيــن  مــع  تعارضــات  أو  عوائــق  خلــق  وعــدم 

األخــذ  مــع  المصرفــي،  الجهــاز  كقوانيــن  أخــرى 

الخاصــة  المحازيــر  كافــة  بالطبــع  االعتبــار  فــي 

تمويــل  وعــدم  األمــوال  غســل  ضــد  بالتحــوط 

أصــول وهميــة أو عمليــات حــرق أمــوال )كالحــال 

مــع شــركات ال تــزال تطــور منتجــات لــم تــرَ النــور( 

إعــادة النظــر فــي إضافــة أدوات تمويليــة جديــدة  -  2

كوثائــق صناديــق التمويــل التشــاركي وصناديــق 

الفوقيــة  والصكــوك  المخاطــر  المــال  رأس 

المســتقبلية،  التمويلــة  االتفاقــات  وحصــص 

تقييمــات  علــى  أساســها  فــي  تعتمــد  والتــي 

لــأداء المســتقبلي، والتــي -مــن وجهــة نظــري- 

ســوف تكــون تحديــا حقيقيــا لصياغتهــا بصــورة 

متوافقــة مــع االحتياجــات الجديــدة المطروحــة 

مــن الشــركات ذات التقنيــة العاليــة فــي تنفيــذ 

 )SWVL و أوبــر  )مثــل شــركة  الخدمــات 

طــرح مجموعــة مــن اإلجــراءات التحفيزيــة التــي  -  3

أدواتهــا  قيــد  فــي  الراغبــة  الشــركات  تســاعد 

التمويليــة علــى النمــو والتطــور مــن ســوق إلــى 

ســوق )مثــل شــركة دايــس والتطــور الــذي حــدث 

الصغيــرة  المشــروعات  ســوق  مــن  بانتقالهــا 

والمتوســطة إلــى البورصــة المصريــة فــي أواخــر 

المزايــا  مــن  وأيضــا طــرح مجموعــة   ،)2018 عــام 

مــن  والمتداوليــن  للمتعامليــن  التحفيزيــة 

بــاألوراق  خــال تشــجيع االســتثمار واالحتفــاظ 

الماليــة علــى المضاربــة، مثــل تشــريع الضرائــب 

الرأســمالية بنــاء علــى معاييــر منها معــدل دوران 

المســتثمرة  المحفظــة  وحجــم  المــال  رأس 

التوجــه  تشــجيع  إلــى  باإلضافــة  األســهم،  فــي 

بواســطة  المــدارة  االســتثمارية  األوعيــة  إلــى 

مخاطــر  وتقليــل  العوائــد  لتعظيــم  محترفيــن 

والمتعامليــن.   المســتثمرين  لصغــار  الخســائر 
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ومــن النقــاط المهمــة المطلــوب أخذهــا فــي االعتبــار 

لتطويــر وإصــاح ســوق التمويــل فــي مصــر –أيضــا- 

البرامــج المدعمــة للشــركات الســتكمال اإلجــراءات 

والحوكمــة  القيــد  معاييــر  مــع  بالتوافــق  الخاصــة 

الشــركات  مــن  العديــد  هنــاك  إن  حيــث  والتقييــم، 

التــي تريــد وتبحــث حاليــا القيــد بالبورصــة المصريــة أو 

بســوق الســندات إال أن عــدم وجــود جهــة منســقة 

اللحظــات  فــي  تتراجــع  يجعلهــا  مصلحــة  ذات  غيــر 

األخيــرة قبــل اتخــاذ القــرار.

كمــا نجــد أن ملفــا مــن أهــم الملفــات التــي يتطلــب 

وبإلحــاح النظــر فيــه، هــو ســيطرة الوســطاء ومــدى 

ســوق  بدخــول  الخاصــة  العمليــة  علــى  هيمنتهــم 

التــداول برمتهــا، األمــر الــذي يجعــل الشــركات الراغبــة 

فــي الدخــول لســوق التمويــل فريســة لهــذه الفئة من 

المتعامليــن فــي ســوق التمويــل، فــا بــد مــن تفعيــل 

أكبر لدور المستشــارين الماليين المســتقلين )الذين 

أغلبهــم شــركات منبثقــة مــن شــركات وســاطة أو 

شــركات شــقيقة لشــركات وســاطة(.

و فــي النهايــة، نجــد أن االقتصــاد المصــري، والــذي 

شــمال  فــي  بالمنطقــة  الوحيــد  االقتصــاد  يعتبــر 

إفريقيــا الــذي كان مــن المتوقــع لــه تســجيل معــدالت 

األكثــر  هــو   ،2021/2020 عــام  خــال  عاليــة  إيجابيــة  نمــو 

العوائــد  تحقيــق  فــي  واألعلــى  لاســتثمار  جاذبيــة 

التمويــل  ســوق  يعانــي  يــزال  ال  االســتثمار،  علــى 

فيــه مــن العديــد مــن العوائــق، ســواء التشــريعية 

المطروحــة  المنتجــات  لقلــة  نظــرا  التنظيميــة؛  أو 

بهــذه الســوق )فقــط األســهم والســندات(، كمــا أنــه 

ليســت بــه تشــريعات تدعــم األدوات الماليــة الخاصــة 

باالقتصــاد اإلســامي عــدا قانــون الصكــوك الســيادية 

الصــادر مؤخــرا خــال عــام 2021، ممــا يؤكــد علــى أهميــة 

إعــادة النظــر فــي مجموعــة القوانيــن المنظمــة لــه 

ُتَعــد  لــم  الــذي  الوحيــد  فالقطــاع  عليــه؛  والرقابيــة 

ومؤسســاته  لهيئاتــه  المنظمــة  قوانينــه  صياغــة 

منــذ دســتور 2014 وتعدياتــه فــي 2019 هــو قطــاع ســوق 

المــال. 
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سوق األوراق المالية 

وأهميتها
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سوق األوراق المالية 

األســواق  مجموعــة  الماليــة  األوراق  ســوق  تعتبــر 

والبورصــات التــي تتــم مــن خالهــا األنشــطة العاديــة 

لشــراء وبيــع وإصــدار أســهم الشــركات المملوكــة 

ملكيــة عامــة، حيــث تتــم هــذه األنشــطة الماليــة مــن 

خــال التبــادالت الرســمية المؤسســية أو األســواق 

 ،)over-the-counter )OTC البورصــة  خــارج  التــي 

والتــي تعمــل بموجــب مجموعــة محــددة مــن اللوائــح، 

ويمكــن أن يكــون هنــاك العديــد مــن أماكــن تــداول 

األســهم فــي بلــد أو منطقــة تســمح بالمعامــات فــي 

األســهم وغيرهــا مــن أشــكال األوراق الماليــة.

فــي حيــن أن كا المصطلحيــن -ســوق األوراق الماليــة 

وبورصــة األوراق الماليــة- يســتخدمان بالتبــادل، فــإن 

المصطلــح األخيــر هــو بشــكل عــام مجموعــة فرعيــة 

ــداول فــي ســوق  ــه يت مــن األول، فــإذا قــال أحدهــم إن

ويبيــع  يشــتري  أنــه  يعنــي  فهــذا  الماليــة،  األوراق 

التــي  البورصــات  مــن  أكثــر  أو  واحــد  فــي  األســهم 

تشــكل جــزًءا مــن ســوق األوراق الماليــة اإلجماليــة. 

وقد شــملت البورصات الرائدة في الواليات المتحدة 

 The New York Stock Exchange نيويــورك بورصــة 

 NYSE وناسداك وبورصــة خيــارات مجلس شيكاغـــو

إلــى   ،Chicago Board Options Exchange CBOE

جانــب العديــد مــن البورصــات األخــرى العاملــة فــي 

البــاد.

أنــه يطلــق عليهــا ســوق األوراق  الرغــم مــن  وعلــى 

فــي  معروفــة  وهــي  األســهم،  ســوق  أو  الماليــة 

المقــام األول بتــداول األســهم، فــإن األوراق الماليــة 

البورصــة فــي  المتداولــة  الصناديــق  مثــل   األخــرى 

 )exchange traded funds )ETF وسندات الشركات 

والســلع  األســهم  علــى  القائمــة  والمشــتقات 

أيًضــا فــي أســواق األوراق  يتــم تداولهــا  والعمــات 

الماليــة.
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نشأة سوق المال

هــو  العالــم  فــي  الماليــة  لــأوراق  ســوق  أول  كان 

بورصــة لنــدن، وقــد بــدأ فــي مقهــى، حيــث كان التجــار 

يجتمعــون لتبــادل األســهم، وفــي عــام 1773، بــدأت 

أول بورصــة لــأوراق الماليــة فــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة فــي فيادلفيــا فــي عــام 1790، كمــا أن اتفاقية 

تــم  ألنهــا  االســم  بهــذا  ســميت  التــي  بوتونــوود، 

توقيعهــا تحــت شــجرة بوتونــوود، تمثــل بدايــات وول 

ســتريت فــي نيويــورك فــي عــام 1792، وتــم التوقيــع على 

ــداوًلا، وكانــت أول منظمــة  ــة مــن قبــل 24 مت االتفاقي

أمريكيــة مــن نوعهــا تتــداول فــي األوراق الماليــة، وفــي 

باســم  مشــروعهم  تســمية  التجــار  أعــاد   ،1817 عــام 

.New York Stock and Exchange Board

وقــد تداولــت بورصــة نيويــورك األســهم منــذ يومهــا 

األول، ولكــن لــم تكــن بورصــة نيويــورك أول بورصــة 

مــا  ســرعان  ذلــك،  ومــع  المتحــدة،  الواليــات  فــي 

أصبحــت بورصــة نيويــورك أقــوى بورصــة فــي البــاد 

بســبب عــدم وجــود أي نــوع مــن المنافســة المحليــة، 

باإلضافــة إلــى موقعهــا فــي مركــز التجــارة واالقتصــاد 

لنــدن  بورصــة  كانــت  وقــد  نيويــورك،  فــي  األمريكــي 

هــي البورصــة الرئيســية ألوروبــا، بينمــا كانــت بورصــة 

نيويــورك هــي البورصــة الرئيســية ألمريــكا والعالــم.

وبعــد الســيطرة علــى االقتصــاد العالمــي لمــا يقــرب 

أول  نيويــورك  بورصــة  واجهــت  قــرون،  ثاثــة  مــن 

منافــس شــرعي لهــا فــي الســبعينيات، وفي عــام 1971، 

األوراق  لتجــار  الوطنيــة  -الرابطــة  قامــت منظمتــان 

بإنشــاء  الماليــة-  الصناعــة  تنظيــم  وهيئــة  الماليــة 

ناســداك. بورصــة 

ولطالمــا تــم تنظيــم ناســداك بشــكل مختلــف عــن 

البورصــات التقليديــة، فبــدال مــن وجــود موقــع مــادي، 

علــى ســبيل المثــال، يتــم االحتفــاظ ببورصــة ناســداك 

ويتــم  الكمبيوتــر  أجهــزة  مــن  شــبكة  علــى  بالكامــل 

تنفيــذ جميــع التــداوالت إلكترونيــا.

ــا مــن  وتعتبــر مؤشــرات ســوق األســهم جــزًءا مهمًّ

أســواق األســهم الحديثــة، ويمكــن القــول إن مؤشــر 

داو جونــز الصناعــي هــو أهــم مؤشــر فــي العالــم، حيــث 

تــم نشــر مــا يســمى بمتوســطات داو جونــز ألول مــرة 

الصناعــي  داو جونــز  ويتكــون مؤشــر   ،1885 عــام  فــي 

مــن 30 شــركة أمريكيــة كبيــرة متداولــة بشــكل عــام 

وقــد  األمريكــي،  االقتصــاد  فــي  رئيســيا  ا  دوًر تلعــب 

فــي  العاملــة  الشــركات  مــن  كقائمــة  المؤشــر  بــدأ 

تســميته  ســبب  هــو  وهــذا  الثقيلــة،  الصناعــات 

"الصناعــي". بالمتوســط 

وقــد تعرضــت معظــم أســواق األســهم الرئيســية 

إن  حيــث  التاريــخ،  مــن  مــا  مرحلــة  فــي  النهيــارات 

انهيــار ســوق األســهم بطبيعتــه تســبقه فقاعــات 

اقتصاديــة مضاربــة، ويمكــن أن يحــدث انهيــار ســوق 

ــى مــا هــو أبعــد  ــات إل ــد المضارب األســهم عندمــا تمت

مــن القيمــة الفعليــة للســهم.

وقــد كان هنــاك مــن الحــوادث الكبــرى عبــر التاريــخ، 

بمــا فــي ذلــك الخميــس األســود لعــام 1929، مــا كان 

إلــى كســاد  العالــم  مــن دول  والكثيــر  أمريــكا  يدفــع 

الــدوالرات، ومــن  اقتصــادي عميــق ومحــو مليــارات 

أمثلة االنهيارات الرئيســية في ســوق األوراق المالية 

انهيــار ســوق األســهم 1973-1974، واإلثنيــن األســود 

لعــام 1987، باإلضافــة إلــى فقاعــة دوت كــوم عــام 2000، 

واالنهيــار األكبــر لســوق األســهم فــي عــام 2008.

العالــم  فــي  بورصــة  أكبــر  أنشــأت   ،2012 عــام  وفــي 

-بورصة نيويورك- شــيًئا يســمى قاطع دائرة األســهم 

الفرديــة، فــإذا انخفــض مؤشــر Dow بعــدد محــدد مــن 

النقــاط فــي فتــرة زمنيــة محــددة، فســيقوم قاطــع 

الدائــرة تلقائيــا بإيقــاف التــداول، وقــد تــم تصميــم هــذا 

النظــام لتقليــل احتماليــة حــدوث انهيــار فــي ســوق 

مــن  يحــد  االنهيــار،  حــدوث  وعنــد  الماليــة،  األوراق 

أضــرار االنهيــار.

هــذا فضــا عــن جائحــة كوفيــد-19 الحاليــة، باإلضافــة 

ــار  ــا( ومــا ســببته مــن آث ــى تحوراتهــا المختلفــة )دلت إل

علــى االقتصــاد العالمــي ككل وأســواق المــال بشــكل 

خــاص.
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األكثــر  المكونــات  أحــد  الماليــة  األوراق  ســوق  تعــد 

حيوية القتصاد الســوق الحر، فهي تســمح للشركات 

بجمــع األمــوال مــن خــال طــرح األســهم وســندات 

الشــركات، وتتيــح للمســتثمرين العادييــن المشــاركة 

فــي اإلنجــازات الماليــة للشــركات، وتحقيــق أربــاح مــن 

خــال مكاســب رأس المــال، وكســب المــال مــن خال 

توزيعــات األربــاح رغــم إمكانيــة حــدوث خســائر أيًضــا، 

بينمــا يتمتــع المســتثمرون المؤسســيون ومديــرو 

إن  حيــث  االمتيــازات،  ببعــض  المحترفــون  األمــوال 

ســوق األوراق الماليــة تحــاول تقديــم ســاحة لعــب 

ــة لأفــراد العادييــن. متكافئ

مــن  يتــم  كمنصــة  الماليــة  األوراق  ســوق  وتعمــل 

خالهــا توجيــه مدخــرات األفــراد واســتثماراتهم إلــى 

مقترحــات لاســتثمار المنِتــج، وعلــى المــدى الطويــل، 

ــن رأس المــال والنمــو االقتصــادي  يســاعد فــي تكوي

ــد. للبل

ــة تخــدم  ــر بالذكــر أن ســوق األوراق المالي ومــن الجدي

رأس  توفيــر  هــو  األول:  للغايــة؛  مهميــن  غرضيــن 

المــال للشــركات التــي يمكنهــا اســتخدامه لتمويــل 

وتوســيع أعمالهــا، فــإذا أصــدرت شــركة مــا مليــون 

ســهم مــن األســهم التــي بيعــت فــي البدايــة مقابــل 10 

دوالرات للســهم، فــإن ذلــك يوفــر للشــركة 10 ماييــن 

اســتخدامه  يمكنهــا  الــذي  المــال  رأس  مــن  دوالر 

بــدال  األســهم  عــرض  خــال  مــن  أعمالهــا،  لتنميــة 

مــن اقتــراض رأس المــال الــازم للتوســع، وتتجنــب 

الشــركة تكبــد الديــون ودفــع رســوم الفائــدة علــى هــذا 

الديــن.

ــة  ــذي يخدمــه ســوق األوراق المالي والغــرض اآلخــر ال

يشــترون  الذيــن  -أولئــك  المســتثمرين  منــح  هــو 

األســهم- الفرصــة للمشــاركة فــي أربــاح الشــركات 

االســتفادة  للمســتثمرين  ويمكــن  علًنــا،  المتداولــة 

مــن شــراء األســهم بإحــدى طريقتيــن؛ األولــى بدفــع 

بعــض األســهم أرباًحــا منتظمــة، أي مبلــغ معيــن مــن 

المــال لــكل ســهم يمتلكــه شــخص مــا، والطريقــة 

األخــرى التــي يمكــن للمســتثمرين مــن خالهــا الربــح 

لتحقيــق  أســهمهم  بيــع  هــي  األســهم  شــراء  مــن 

الشــراء،  ســعر  عــن  الســهم  ســعر  ارتفــع  إذا  ربــح 

فعلــى ســبيل المثــال، إذا اشــترى المســتثمر أســهًما 

وارتفــع  للســهم  دوالرات   10 بســعر  الشــركة  فــي 

ســعر الســهم الحًقــا إلــى 15 دوالًرا للســهم، يمكــن 

علــى   %50 بنســبة  ربــح  تحقيــق  عندئــٍذ  للمســتثمر 

اســتثماراته عــن طريــق بيــع أســهمه.

فهم سوق األوراق المالية

مخصصــة  ســوق  هــي  الماليــة  األوراق  ســوق 

ــة فــي بيئــة  ــواع مختلفــة مــن األوراق المالي لتــداول أن

محكومــة وآمنــة ومــدارة، ونظــًرا ألن ســوق األوراق 

فــي  المشــاركين  مــن  اآلالف  مئــات  تجمــع  الماليــة 

وبيــع األســهم،  فــي شــراء  يرغبــون  الذيــن  الســوق 

فإنهــا تضمــن ممارســات تســعير عادلــة وشــفافية 

األســهم  أســواق  اعتــادت  وبينمــا  المعامــات،  فــي 

الماديــة  األســهم  شــهادات  إصــدار  علــى  الســابقة 

األســهم  أســواق  فــإن  معهــا،  والتعامــل  الورقيــة 

إلكترونيــا. تعمــل  الكمبيوتــر  بمســاعدة  الحديثــة 

تعريف "األسهم"

الســهم: هــو أداة ماليــة تمثــل الملكيــة فــي شــركة 

وتمثــل مطالبــة متناســبة بأصولهــا )مــا تمتلكــه( مــع 

ــاح. األرب

تعنــي ملكيــة األســهم أن المســاهم يمتلــك شــريحة 

المملوكــة  األســهم  لعــدد  مســاوية  الشــركة  مــن 

للشــركة،  القائمــة  األســهم  إجمالــي  مــن  كنســبة 

فالفــرد أو الكيــان الــذي يمتلــك 100000 ســهم فــي شــركة 

ملكيــة  حصــة  لديــه  ســيكون  قائــم  ســهم  بمليــون 

بنســبة 10 % فيهــا، ومعظــم الشــركات لديهــا أســهم 

قائمــة تصــل إلــى الماييــن أو المليــارات.
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األسهم العادية والممتازة

-العاديــة  األســهم  مــن  رئيســيان  نوعــان  هنــاك 

مــرادف  "األســهم"  مصطلــح  لكــن  والممتــازة- 

الســوقية  قيمتهــا  إن  حيــث  العاديــة،  لأســهم 

المجمعــة وأحجــام التــداول أكبــر بكثيــر مــن األســهم 

الممتــازة.

األســهم  أن  هــو  االثنيــن  بيــن  الرئيســي  والفــارق 

التــي  التصويــت  حقــوق  تحمــل  مــا  عــادة  العاديــة 

تمكــن المســاهم العــادي مــن أن يكــون لــه رأي فــي 

اجتماعــات الشــركات )مثــل االجتمــاع العــام الســنوي 

مثــل  مســائل  -فــي  العاديــة(  العامــة  الجمعيــة  أو 

تعييــن  أو  اإلدارة  مجلــس  انتخــاب  علــى  التصويــت 

المدققيــن- بينمــا ال تتمتــع بعــض األســهم الممتــازة 

األســهم  تســمية  تمــت  وقــد  التصويــت،  بحقــوق 

الممتــازة بهــذا االســم؛ ألنهــا تتمتــع بتفضيــل علــى 

توزيعــات  لتلقــي  الشــركة  فــي  العاديــة  األســهم 

التصفيــة. حالــة  فــي  األصــول  وكذلــك  األربــاح 
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يخــدم ســوق األوراق الماليــة بشــكل أساســي 
الوظائــف التالية:

التعامــل العــادل فــي معامــات األوراق الماليــة:  	

للطلــب  المعياريــة  القواعــد  علــى  اعتمــاًدا 

أن  مــن  التأكــد  إلــى  البورصــة  تحتــاج  والعــرض، 

جميــع المشــاركين المهتميــن فــي الســوق لديهــم 

البيانــات الخاصــة  إلــى  الفــوري  إمكانيــة الوصــول 

بجميــع أوامــر البيــع والشــراء، وبالتالــي المســاعدة 

فــي التســعير العــادل والشــفاف لــأوراق الماليــة، 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب أيًضــا إجــراء مطابقــة 

المناســبة. والبيــع  الشــراء  ألوامــر  فعالــة 

أســواق  	 تحتــاج  بكفــاءة:  األســعار  اكتشــاف 

األســهم إلــى دعــم آليــة فعالــة الكتشــاف األســعار، 

والتــي تشــير إلــى عمليــة تحديــد الســعر المناســب 

لــأوراق الماليــة، ويتــم إجراؤهــا عــادًة عــن طريــق 

تقييــم العــرض والطلــب فــي الســوق والعوامــل 

بالمعامــات. المرتبطــة  األخــرى 

الحفــاظ علــى الســيولة: فــي حيــن أن الحصــول علــى  	

عــدد المشــترين والبائعيــن ألمــر مالــي معيــن يكــون 

الماليــة،  األوراق  لســوق  الســيطرة  نطــاق  خــارج 

فإنــه يحتــاج إلــى التأكــد مــن أن أي شــخص مؤهــل 

ومســتعد للتــداول يحصــل علــى إمكانيــة الوصــول 

الفــوري إلــى وضــع األوامــر التــي يجــب تنفيذهــا عنــد 

ســعر عــادل.

أمــان المعامــات وصاحيتهــا: فــي حيــن أن المزيــد  	

مــن المشــاركين مهمــون للعمل الفعال للســوق، 

فــإن نفــس الســوق تحتــاج إلــى ضمــان التحقــق 

مــن جميــع المشــاركين والبقــاء ملتزميــن بالقواعــد 

واللوائــح الازمــة، دون تــرك أي مجــال للتقصيــر مــن 

قبــل أي مــن األطــراف، وباإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب 

أن تضمــن الســوق أن جميــع الكيانــات المرتبطــة 

العاملــة فيهــا يجــب أن تلتــزم أيًضــا بالقواعــد، وأن 

تعمــل ضمــن اإلطــار القانونــي الــذي توفــره الجهــة 

التنظيميــة.

المشــاركين:  	 مــن  المؤهلــة  األنــواع  جميــع  دعــم 

يتــم إنشــاء الســوق مــن قبــل مجموعــة متنوعــة 

الســوق  صنــاع  تشــمل  والتــي  المشــاركين،  مــن 

والمســتثمرين والتجار والمضاربين والمتحوطين، 

ويعمــل كل هــؤالء المشــاركين فــي ســوق األوراق 

يشــتري  فقــد  بــأدوار ووظائــف مختلفــة،  الماليــة 

المســتثمر األســهم ويحتفــظ بهــا لفتــرة طويلــة 

للمتــداول  يجــوز  بينمــا  عديــدة،  لســنوات  تمتــد 

الدخــول والخــروج مــن المركــز فــي غضــون ثــواٍن، 

فــي  الازمــة  الســيولة  الســوق  صانــع  ويوفــر 

الســوق، بينمــا قــد يرغــب المتحــوط فــي المتاجــرة 

التــي  المخاطــر  مــن  للتخفيــف  المشــتقات  فــي 

تنطــوي عليهــا االســتثمارات، ويجــب أن تضمــن 

ســوق األوراق المالية أن جميع هؤالء المشــاركين 

قــادرون علــى العمــل بساســة والوفــاء بأدوارهــم 

المرغوبــة لضمــان اســتمرار الســوق فــي العمــل 

بكفــاءة.

حمايــة المســتثمر: جنًبــا إلى جنب مع المســتثمرين  	

األوراق  ســوق  م  ُتَقــدِّ والمؤسســات،  األثريــاء 

الماليــة عــددا كبيــرا جــًدا مــن المســتثمرين الصغــار 

مقابــل اســتثماراتهم الصغيــرة، وقــد يكــون لــدى 

هــؤالء المســتثمرين معرفــة ماليــة محــدودة، وقــد 

ال يكونــون علــى درايــة كاملــة بمخاطــر االســتثمار 

المدرجــة، ويجــب  األخــرى  فــي األســهم واألدوات 

أن تتخــذ البورصــة التدابيــر الازمــة لتوفيــر الحمايــة 

مــن  لحمايتهــم  المســتثمرين  لهــؤالء  الازمــة 

الخســائر الماليــة وضمــان ثقــة العمــاء.

المدرجــة  	 الشــركات  تخضــع  المتوازنــة:  اللوائــح 

تعاماتهــا  مراقبــة  وتتــم  كبيــر  حــد  إلــى  للتنظيــم 

األوراق  لجنــة  مثــل  الســوق،  منظمــي  قبــل  مــن 

الماليــة والبورصــات )SEC( فــي الواليــات المتحــدة، 

أيًضــا  البورصــات  تفــرض  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 

متطلبــات معينــة -مثــل تقديــم التقاريــر المالية ربع 

الســنوية فــي الوقــت المناســب واإلبــاغ الفــوري 

عــن أي مــن التطــورات ذات الصلــة- لضمــان إدراك 

جميــع المشــاركين فــي الســوق ألحــداث الشــركة، 

إلــى  باللوائــح  االلتــزام  عــدم  يــؤدي  أن  ويمكــن 

تعليــق التــداول مــن قبــل البورصــات وغيرهــا مــن 

التأديبيــة. اإلجــراءات 
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توفــر أســواق األوراق الماليــة بيئــة آمنــة ومنظمــة، 

حيــث يمكــن للمشــاركين فــي الســوق التعامــل فــي 

األســهم واألدوات الماليــة األخــرى بثقــة مــع مخاطــر 

تشــغيلية قــد تصــل إلــى صفــر أو إلــى درجــة منخفضــة 

بموجــب  األســهم  أســواق  وتعمــل  المخاطــر،  مــن 

القواعــد المحــددة كمــا هــو منصــوص عليهــا من قبل 

ــة. ــة وأســواق ثانوي المنظــم، وتعمــل كأســواق أولي

الماليــة  األوراق  ســوق  تســمح  أوليــة،  كســوق 

للجمهــور  وبيعهــا  أســهمها  بإصــدار  للشــركات 

العــام  الطــرح  عمليــة  خــال  مــن  مــرة  ألول  العــام 

األولــي)initial public offerings )IPO، ويســاعد هــذا 

الــازم  المــال  رأس  زيــادة  علــى  الشــركات  النشــاط 

مــن المســتثمرين، وهــذا يعنــي بشــكل أساســي أن 

الشــركة تقســم نفســها إلــى عــدد مــن األســهم وتبيع 

العــادي. للجمهــور  جــزًءا مــن هــذه األســهم 

لتســهيل هــذه العمليــة، تحتــاج الشــركة إلــى ســوق، 

هــذا  توفيــر  ويتــم  األســهم،  هــذه  بيــع  يمكــن  حيــث 

الســوق من خال ســوق األوراق المالية، وســيحصل 

التــي يمكنهــم  المســتثمرون علــى أســهم الشــركة 

توقــع االحتفــاظ بهــا للمــدة المفضلــة لديهم، تحســًبا 

الرتفــاع ســعر الســهم وأي دخــل محتمــل فــي شــكل 

مدفوعــات أربــاح، وتعمــل البورصــة كميســر لعمليــة 

مقابــل  رســوًما  وتتلقــى  هــذه  المــال  رأس  زيــادة 

خدماتهــا مــن الشــركة وشــركائها المالييــن.

وبعــد عمليــة االكتتــاب العــام إلصــدار األســهم ألول 

مــرة، والتــي تســمى عمليــة اإلدراج، تعمــل البورصــة 

والشــراء  البيــع  تســهل  تــداول  كمنصــة  أيًضــا 

المنتظــم لأســهم المدرجــة، وهــذا يشــكل الســوق 

الثانويــة، وتحصــل البورصــة كذلــك علــى رســوم مقابل 

كل صفقــة تتــم علــى منصتهــا أثنــاء نشــاط الســوق 

الثانــوي.

كمــا تتحمــل البورصــة مســؤولية ضمــان شــفافية 

األســعار والســيولة واكتشــاف األســعار،  فـ"اكتشاف 

الســعر  لتحديــد  الشــاملة  العمليــة  هــو  الســعر 

الفــوري أو الســعر المناســب ألصــل أو ورقــة ماليــة أو 

ســلعة أو عملــة"، وتتحمــل البورصــة أيًضــا مســؤولية 

المعامات العادلة في مثل هذه األنشطة التجارية، 

ونظــًرا ألن جميــع أســواق األســهم الرئيســة تقريًبــا 

ــا، فــإن  ــم تعمــل اآلن إلكتروني فــي جميــع أنحــاء العال

البورصــة تحتفــظ بأنظمــة تــداول تديــر أوامــر الشــراء 

والبيــع بكفــاءة مــن مختلــف المشــاركين فــي الســوق 

الذيــن يــؤدون وظيفــة مطابقــة األســعار لتســهيل 

المشــترين  مــن  لــكل  عــادل  بســعر  التجــارة  تنفيــذ 

والبائعيــن.

وقــد تعــرض الشــركة المدرجــة أيًضــا أســهًما جديــدة 

وإضافيــة مــن خــال عــروض أخــرى فــي مرحلــة الحقــة، 

مثــل إصــدار الحقــوق أو مــن خــال عــروض المتابعــة، 

ويمكــن للشــركات إعــادة شــراء أو شــطب أســهمها، 

وتســهل البورصــة مثــل هــذه المعامــات.

ــا مــا ُتنِشــئ البورصــة وتحافــظ علــى مؤشــرات  وغالًب

مختلفــة علــى مســتوى الســوق وقطــاع معيــن، مثــل 

توفــر  والتــي   ،100  Nasdaq مؤشــر  أو   500  S&P مؤشــر 

أيًضــا  وهنــاك  ككل،  الســوق  حركــة  لتتبــع  مقياًســا 

 Stochastic ومؤشــر Stochastic Oscillator مؤشــر

.Momentum Index

كمــا تحتفــظ البورصــات أيًضــا بجميــع أخبــار الشــركة 

واإلعانــات والتقاريــر الماليــة، والتــي يمكــن الوصــول 

الويــب،  علــى  الرســمية  علــى مواقعهــا  عــادًة  إليهــا 

وتدعــم البورصــة أيًضــا العديــد مــن األنشــطة األخــرى 

المتعلقــة بالمعامــات علــى مســتوى الشــركة، فقــد 

تكافــئ الشــركات المربحــة المســتثمرين مــن خــال 

دفــع أربــاح األســهم التــي تأتــي عــادًة مــن جــزء مــن 

ــاح الشــركة. أرب
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الطويــل  المــدى  علــى  المســتثمرين  جانــب  إلــى 

والمتداوليــن علــى المــدى القصيــر، هنــاك العديــد مــن 

األنــواع المختلفــة مــن الاعبيــن المرتبطيــن بســوق 

األوراق الماليــة، لــكل منهــا دور فريــد، لكــن العديــد 

مــن األدوار متشــابكة وتعتمــد علــى بعضهــا البعــض 

الســوق يعمــل بشــكل فعــال، وذلــك كمــا  لجعــل 

يلــي:

سماســرة البورصــة: هــم المهنيــون المرخصــون  	

نيابــة  الماليــة  األوراق  ويبيعــون  يشــترون  الذيــن 

بيــن  كوســطاء  ويعملــون  المســتثمرين،  عــن 

والمســتثمرين. البورصــات 

الذيــن  	 المهنييــن  مــن  هــم  المحافــظ:  مديــرو 

األوراق  مجموعــات  أو  المحافــظ،  يســتثمرون 

المديــرون  هــؤالء  ويحصــل  للعمــاء،  الماليــة، 

المحلليــن ويتخــذون قــرارات  علــى توصيــات مــن 

الشــراء أو البيــع للمحفظــة، وتســتخدم شــركات 

الصناديــق المشــتركة وصناديــق التحــوط وخطــط 

التقاعــد مديــري المحافــظ التخــاذ القــرارات ووضــع 

اســتراتيجيات االســتثمار لأمــوال التــي يمتلكونهــا.

الشــركات  	 مثــل  االســتثماريون:  المصرفيــون 

الخاصــة التــي ترغــب فــي طــرح أســهمها لاكتتــاب 

الشــركات  أو  لــي  األوَّ العــام  الطــرح  عبــر  العــام 

التــي تشــارك فــي عمليــات االندمــاج واالســتحواذ 

اإلدراج  بعمليــة  يهتمــون  إنهــم  حيــث  المعلقــة، 

األوراق  لســوق  التنظيميــة  للمتطلبــات  وفًقــا 

الماليــة.

هــم  	 والتخزيــن:  الحفــظ  خدمــات  مقدمــو 

الماليــة  العمــاء  بــأوراق  تحتفــظ  مؤسســات 

بالتزامــن  الخســارة،  أو  الســرقة  مخاطــر  لتقليــل 

مــع البورصــة لنقــل األســهم إلــى / مــن الحســابات 

الخاصــة باألطــراف المتعاملــة بنــاًء علــى التــداول 

الماليــة. األوراق  ســوق  فــي 

صانــع الســوق: صانــع الســوق هــو وســيط /  تاجــر  	

ــق نشــر أســعار  ــداول األســهم عــن طري يســهل ت

إلــى جنــب مــع االحتفــاظ  العــرض والطلــب جنًبــا 

بمخــزون األســهم، حيــث إنــه يضمــن ســيولة كافيــة 

األســهم،  مــن  معينــة  لمجموعــة  الســوق  فــي 

واألربــاح مــن الفــرق بيــن ســعر العــرض والطلــب.
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للربــح  هادفــة  كمؤسســات  البورصــات  تعمــل 

والمصــدر  خدماتهــا،  مقابــل  رســوًما  وتتقاضــى 

األساســي للدخــل لهــذه البورصــات هــو اإليــرادات مــن 

رســوم المعامــات التــي يتــم فرضهــا علــى كل صفقــة 

يتــم تنفيذهــا علــى منصتهــا، باإلضافــة إلــى ذلــك، تربــح 

المفروضــة  إيــرادات مــن رســوم اإلدراج  البورصــات 

علــى الشــركات أثنــاء عمليــة االكتتــاب العــام وعــروض 

المتابعــة األخــرى.

وتربــح البورصــة أيًضــا مــن بيــع بيانــات الســوق التــي 

تــم إنشــاؤها علــى نظامهــا األساســي -مثــل البيانــات 

والبيانــات  التاريخيــة  والبيانــات  الفعلــي  الوقــت  فــي 

حيــوي  أمــر  وهــو  المرجعيــة-  والبيانــات  الموجــزة 

األخــرى. واالســتخدامات  األســهم  ألبحــاث 

مثــل  مميــزة  خدمــات  البورصــة  تقــدم  وقــد 

مثــل  أكبــر  لعمــاء  التــردد  عالــي  التــداول 

األصــول إدارة  وشــركات  المشــتركة   الصناديــق 

وكســب   ،asset management companies )AMC(

المــال وفًقــا لذلــك، وهناك أحكام للرســوم التنظيمية 

الســوق،  فــي  المشــاركين  مــن  التســجيل  ورســوم 

تشــكل  والتــي  والسمســار،  الســوق  صانــع  مثــل 

مصــادر أخــرى للدخــل لبورصــات األوراق الماليــة.

ترخيــص  خــال  مــن  أرباًحــا  البورصــة  تحقــق  كمــا 

فهارســها )ومنهجيتها( التي ُتســتخدم عادًة كمعيار 

الصناديــق  مثــل  المنتجــات  مــن  العديــد  إلطــاق 

المشــتركة وصناديــق االســتثمار المتداولــة بواســطة 

األصــول. إدارة  شــركات 

وتقدم العديد من البورصات أيًضا دورات وشهادات 

فــي  للمشــاركين  مختلفــة  ماليــة  مواضيــع  حــول 

الصناعــة وتحقــق إيــرادات مــن هــذه االشــتراكات.



60

منافسة أسواق األوراق المالية

بعضهــا  مــع  الفرديــة  البورصــات  تتنافــس  بينمــا 

البعــض للحصــول علــى أقصــى حجــم للمعامــات، 

جبهتيــن: علــى  تهديــًدا  تواجــه  فإنهــا 

تشــكل   :Dark Pools المظلمــة  التجمعــات 

التجمعــات المظلمــة بورصــات أو منتديــات خاصــة 

لتــداول األوراق الماليــة وتعمــل ضمــن مجموعــات 

خاصــة؛ تحدًيــا ألســواق األســهم العامــة، ورغــم أن 

صاحيتهــا القانونيــة تخضــع للوائــح المحليــة، فإنهــا 

تكتســب شــعبية، حيــث يوفــر المشــاركون الكثيــر مــن 

المعامــات. رســوم 

شــعبية  تزايــد  وســط  البلوكتشــين:  مشــاريع 

البلوكتشــين، ظهــرت العديــد مــن بورصــات العمــات 

لتــداول  أماكــن  هــي  التبــادالت  وهــذه  المشــفرة، 

العمــات المشــفرة والمشــتقات المرتبطــة بهــذه 

الفئــة مــن األصــول، علــى الرغــم مــن أن شــعبيتها ال 

تــزال محــدودة، فإنهــا تشــكل تهديــًدا لنمــوذج ســوق 

األوراق الماليــة التقليــدي مــن خــال تقديــم جــزء كبيــر 

مــن العمــل الــذي يقــوم بــه العديــد مــن المشــاركين 

فــي ســوق األوراق الماليــة، ومــن خــال تقديــم خدمات 

ــى درجــة منخفضــة مــن التكلفــة. مــن صفــر تكلفــة إل

إدراج األسهم

عندمــا تقــوم الشــركة بتأســيس نفســها، فقــد تحتــاج 

إلــى الوصــول إلــى مبالــغ أكبــر بكثيــر مــن رأس المــال، 

وممــا يمكــن أن تحصــل عليــه مــن العمليــات الجاريــة 

ــام بذلــك  ــدي، ويمكنهــا القي أو مــن قــرض بنكــي تقلي

ــق بيــع األســهم للجمهــور مــن خــال طــرح  عــن طري

عــام أولــي )IPO(، وهــذا يغيــر حالــة الشــركة مــن شــركة 

إلــى  خاصــة يمتلكهــا عــدد قليــل مــن المســاهمين 

شــركة مســاهمة عامــة، والتــي ســُيحَتفظ بأســهمها 

ــد مــن أفــراد الجمهــور العــام، ويوفــر  مــن قبــل العدي

فــي  األوائــل  للمســتثمرين  أيًضــا  العــام  االكتتــاب 

الشــركة فرصــة لســحب جــزء مــن حصتهــم، وغالًبــا 

مــا يجنــون مكافــآت كبيــرة فــي هــذه العمليــة.

وبمجــرد إدراج أســهم الشــركة فــي البورصــة وبــدء 

التــداول فيهــا، ســيتقلب ســعر هــذه األســهم، حيــث 

وإعــادة  بتقييــم  والمتداولــون  المســتثمرون  يقــوم 

تقييــم قيمتهــا الجوهريــة، وهنــاك العديد من النســب 

اســتخدامها  يمكــن  التــي  المختلفــة  والمقاييــس 

لتقييــم األســهم، ومــن المحتمــل أن يكــون المقيــاس 

Price/ األربــاح  الســعر/  نســبة  هــو  شــيوًعا  األكثــر 

.)PE )أو   Earnings
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األوراق  فــي ســوق  األســهم  أســعار  تحديــد  يمكــن 

ــر شــيوًعا  ــة بعــدة طــرق، ولكــن الطريقــة األكث المالي

هــي مــن خــال عمليــة المــزاد، حيــث يقــوم المشــترون 

والبائعــون بتقديــم العطــاءات والعــروض للشــراء أو 

البيــع، والعطــاء: هــو الســعر الــذي يرغــب شــخص مــا 

فــي الشــراء بــه، والعــرض: هــو الســعر الــذي يرغــب 

الشــخص فــي البيــع بــه، وعندمــا يتزامــن العــرض مــع 

الطلــب، يتــم إجــراء صفقــة.

ماييــن  مــن  عــام  بشــكل  الســوق  ويتكــون 

المســتثمرين والمتداوليــن، الذيــن قــد تكــون لديهــم 

أفــكار مختلفــة حــول قيمــة ســهم معيــن، وبالتالــي 

ــر  الســعر الــذي يرغبــون فــي شــرائه أو بيعــه بــه، وتوفِّ

ســوق األوراق الماليــة منصــة لذلــك، وبســبب قوانين 

إذا كان هنــاك مشــترون  الثابتــة،  العــرض والطلــب 

لســهم معيــن أكثــر مــن البائعيــن، فــإن ســعر الســهم 

ســيتجه نحــو األعلــى، وإذا كان عــدد البائعيــن أكثــر مــن 

الســعر. فســينخفض  المشــترين، 

ــن  ــم إجــراء مطابقــة المشــترين والبائعي وقــد كان يت

ولكــن  البدايــة،  فــي  يدويــا  البورصــة  فــي  لأســهم 

يتــم تنفيذهــا اآلن بشــكل متزايــد مــن خــال أنظمــة 

المحوســبة. التــداول 

كيفية تداول األسهم

مثــل  البورصــات  فــي  األســهم  تــداول معظــم  يتــم 

وتوفــر  ناســداك،  أو   )NYSE( نيويــورك  بورصــة 

البورصــات بشــكل أساســي الســوق لتســهيل شــراء 

تنظيــم  ويتــم  المســتثمرين،  بيــن  األســهم  وبيــع 

البورصــات مــن قبــل الــوكاالت الحكوميــة، مثــل هيئــة 

الســوق  علــى  تشــرف  التــي  تلــك  الماليــة،  األوراق 

ــي  ــال المال ــة المســتثمرين مــن االحتي مــن أجــل حماي

بساســة. تعمــل  ســوق  علــى  والحفــاظ 

وعلــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن األســهم 

يتــم تداولهــا فــي البورصــات، فــإن بعــض األســهم 

يتــداول  حيــث   ،)OTC( البورصــة  خــارج  تداولهــا  يتــم 

مشــترو وبائعــو األســهم عــادًة مــن خــال تاجــر، أو 

"صانــع ســوق"، يتعامــل بشــكل خــاص مــع األســهم، 

فاألســهم خــارج البورصــة هــي األســهم التــي ال تلبــي 

الحــد األدنــى للســعر أو المتطلبــات األخــرى لــإلدراج 

فــي البورصــات.

التقاريــر  لوائــح  لنفــس   OTC أســهم  تخضــع  وال 

العامــة مثــل األســهم المدرجــة فــي البورصــات، لذلــك 

ليــس مــن الســهل علــى المســتثمرين الحصــول علــى 

التــي تصــدر  معلومــات موثــوق بهــا عــن الشــركات 

ــداول األســهم  ــم ت مثــل هــذه األســهم، وعــادة مــا يت

األســهم  مــن  بكثيــر  أقــل  بشــكل   OTC ســوق  فــي 

المتداولــة فــي البورصــة، ممــا يعنــي أنــه يجــب علــى 

مــع  التعامــل  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  المســتثمرين 

والطلــب  العــرض  أســعار  بيــن  كبيــرة  هوامــش 

لســهم خــارج البورصــة. وفــي المقابل، تعتبر األســهم 

فــروق  مــع  ســيولة،  أكثــر  البورصــة  فــي  المتداولــة 

العــرض والطلــب. بيــن  صغيــرة نســبيا 
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القيد بالبورصة:

البورصــة منهــا  فــي  الشــركات  هنــاك فوائــد إلدراج 

التــي  لأســهم  جاهــزة  ســيولة  يعنــي  اإلدراج  أن 

يملكهــا مســاهمو الشــركة، وتمكيــن الشــركة مــن 

جمــع أمــوال إضافيــة عــن طريــق إصــدار المزيــد مــن 

األســهم، وســهولة إعــداد خطــط خيــارات األســهم 

الضروريــة لجــذب الموظفيــن الموهوبيــن، باإلضافــة 

فــي  أكبــر  رؤيــة  لديهــا  المدرجــة  الشــركات  أن  إلــى 

الســوق.

عــن  تنجــم  قــد  التــي  العيــوب  بعــض  هنــاك  لكــن 

الكبيــرة  التكاليــف  مثــل:  البورصــة،  فــي  اإلدراج 

المرتبطــة بــاإلدراج فــي البورصــة، مثــل رســوم اإلدراج 

والتكاليــف المرتفعــة المرتبطــة باالمتثــال واإلبــاغ، 

قــدرة  ــد  ُتقيِّ قــد  والتــي  المرهقــة،  اللوائــح  وكذلــك 

الشــركة علــى القيــام بأعمــال تجاريــة، باإلضافــة إلــى 

التركيــز قصيــر األجــل لمعظــم المســتثمرين، والــذي 

يجبــر الشــركات علــى محاولــة التغلــب علــى تقديــرات 

أرباحهــا الفصليــة بــدال مــن اتبــاع نهــج طويــل األجــل 

الشــركة. الســتراتيجية 

مؤشرات سوق األسهم:

باإلضافــة إلــى األســهم الفرديــة، يهتــم العديــد مــن 

 ،stockindices األســهم  بمؤشــرات  المســتثمرين 

وتمثــل المؤشــرات األســعار المجمعــة لعــدد مــن 

التأثيــر  هــي  المؤشــر  وحركــة  المختلفــة،  األســهم 

الصافــي لتحــركات كل مكــون علــى حــدة، والمقصــود 

أحــد  هــو  األســهم  ســوق  مــن  غالًبــا  النــاس  لــدى 

المؤشــرات الرئيســية، مثل مؤشــر داو جونز الصناعي 

.S&P 500 أو   )DJIA(

ــز الصناعــي DJIA: هــو مؤشــر مرجــح  ومؤشــر داو جون

بالســعر لـــ 30 شــركة أمريكيــة كبيــرة، وبســبب نظــام 

الترجيــح الخــاص بــه وأنــه يتألــف فقــط مــن 30 ســهًما، 

فهــو فــي الحقيقــة ليــس مؤشــًرا جيــًدا لكيفيــة أداء 

آالف  عــدة  هنــاك  يكــون  عندمــا  األســهم  ســوق 

هــو مؤشــر مرجــح   :S&P 500بينهــا. و مــن  لاختيــار 

الواليــات  فــي  شــركة   500 ألكبــر  الســوقية  للقيمــة 

المتحــدة، وهــو مؤشــر أكثــر صحــة.

 Dow مثــل  واســعة  المؤشــرات  تكــون  أن  ويمكــن 

Jones أو S&P 500، أو يمكــن أن تكــون محــددة لقطــاع 

للمســتثمرين  ويمكــن  معينــة،  ســوق  أو  صناعــي 

تــداول المؤشــرات بشــكل غيــر مباشــر عبــر أســواق 

فــي  المتداولــة  الصناديــق  عبــر  أو  اآلجلــة،  العقــود 

والتــي   ،)Exchange Traded Fund )ETFs البورصــة  

تتــداول مثــل األســهم فــي البورصــات.

ومؤشــر الســوق market index هــو مقيــاس شــائع 

ألداء ســوق األســهم، ومعظــم مؤشــرات الســوق 

مرجحــة بالقيمــة الســوقية، ممــا يعنــي أن وزن كل 

مكــون مــن مكونــات المؤشــر يتناســب مــع القيمــة 

الســوقية لــه علــى الرغــم مــن أن القليــل منهــا مثــل 

مؤشــر داو جونــز الصناعــي )DJIA( مرجــح بالســعر.
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وتشــمل المؤشــرات األخــرى التــي تتــم مراقبتهــا علــى 

نطــاق واســع فــي الواليــات المتحــدة وعلــى الصعيــد 

الدولــي باإلضافــة إلــى DJIA، مــا يلــي:

ستاندرد آند بورز 5٠٠ 	

مؤشر ناسداك 	

مؤشرات راسل )راسل ١٠٠٠، راسل 2٠٠٠( 	

مؤشر TSX )كندا( 	

مؤشر FTSE )المملكة المتحدة( 	

Nikkei 225 )اليابان( 	

مؤشر داكس )ألمانيا( 	

مؤشر كاك ٤٠ )فرنسا( 	

مؤشر CSI 3٠٠ )الصين( 	

سينسيكس )الهند( 	
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كبرى البورصات

 Nasdaq وناســداك   NYSE نيويــورك  بورصــة  تعــد 

أكبــر بورصتيــن فــي العالــم، بنــاًء علــى إجمالــي القيمــة 

الســوقية لجميــع الشــركات المدرجــة فــي البورصــة، 

المســجلة  األمريكيــة  البورصــات  عــدد  وصــل  حيــث 

لــدى لجنــة األوراق الماليــة والبورصــات إلــى مــا يقــرب 

مــن عشــرين بورصــة، علــى الرغــم مــن أن معظمهــا 

أو   Nasdaq أو   CBOE شــيكاغو  لبورصــة  مملــوك 

.NYSE

وفيمــا يلــي أكبــر مشــغلي البورصــة فــي جميــع أنحــاء 

القيمــة  خــال  مــن   ،2021 يونيــو  مــن  اعتبــاًرا  العالــم 

الســوقية للشــركات المدرجــة، وتأتي بورصــة نيويورك 

بقيمــة 26 تريليــون دوالر، ثــم بورصــة ناســداك بقيمــة 

22 تريليــون دوالر، فــي المقدمــة.

القيمة السوقية للشركات المدرجة بأكبر بورصات العالم
)تريليون دوالر أمريكي(

القيمة السوقية للشركات المدرجة بأكبر بورصات العالم

٠ ٥ ١٠ ٢٠ ٢٥ ٣٠

NYSE, United States
NASDAQ, United States
Shanghal Stock Exchange, China
Hong Kong Exchanges
Japan Exchange Croup
Euronext, Europe
Shenzhen Stock Exchange, China
LSE Croup, UK and maly
TMX Croup, Canada
National Stock Exchange of india
Saudi Stock Exchange (Tadanul)
Deutsche Boarse AC
Korea Exchange
Nasdag Nordic and Baltics
SIX Siviss Exchange
Talwan Stock Exchange
AX Australlan Securities 
Exchange
Johannesburg Stock Exchange
E٨ - ErasI Bolsa Balcão
Tehran Stock Exchange

٢٥.٨
٢٢.١١

٧.٦٢

٦.٨١

٦.٦٩

٦.٤٥

٥.٧٦

٨.٧١

٨.١٦
٨.٠٧

٢.٦

٢.٥٧
٢.٤٢

٢.٨٩

٢.١٧

١.٩٥

١.٨٧

١.١٥

١.١٤

١.١١

source: Statista Research Department
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وبالنســبة لتوزيــع الــدول التــي لديهــا كبــرى أســواق 

اعتبــاًرا  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  الماليــة  األوراق 

مــن ينايــر 2021، حســب الحصــة مــن إجمالــي القيمــة 

الســوقية لأســهم العالميــة، تأتــي أســواق األســهم 

بـــ  تقــدر  بنســبة  المقدمــة  فــي  المتحــدة  بالواليــات 

ــا مــن األســهم العالميــة، تليهــا اليابــان ثــم  56% تقريًب

الصيــن ثــم المملكــة المتحــدة بنســب تصــل إلــى %7 

التوالــي. و5% و4% علــى 

الحصة السوقية من إجمالي القيمة السوقية لألسهم العالمية

أمريكا

اليابان

الصين

فرنسا

سويسرا

ألمانيا

كندا

أستراليا

كوريا
الجنوبية

تايوان

لمملكة ا
المتحدة

٪٥٥.٩

٪٧.٤

٪٥.٤

٪٤.١

٪٢.٩

٪٢.٦

٪٢.٦

٪٢.٤

٪٢.١

٪١.٨

٪١.٧

٪٠ ٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠

source: Statista Research Department
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أثر فيروس كورونا 

المستجد على أسواق 

المال عالميا
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المــال  رأس  وأســواق  كورونــا  فيــروس   
: لميــة لعا ا

كبيــر  بشــكل  كورونــا  فيــروس  تفشــي  تفاقــم  مــع 

خــارج الصيــن، حــدث انخفــاض للمؤشــرات القياســية 

بشــكل حــاد فــي قــارة أوروبــا، وذلــك بعــد االنخفاضات 

الحــادة فــي جميــع أنحــاء آســيا، حيــث انخفــض كل مــن 

داكــس وهــو المؤشــر الرئيــس لبورصــة فرانكفــورت، 

وكاك 40 وهــو مؤشــر بورصــة باريــس ألكبــر أربعيــن 

شــركة فرنســية، و IBEX 35 وهــو المؤشــر الرئيــس 

لبورصــة بولســا دى مدريــد، والبورصــة الرئيســية فــي 

إســبانيا، بنحو 4%؛ بســبب المخاوف المتزايدة بشــأن 

فيــروس كورونــا، وســجلت مؤشــرات ســوق األســهم 

ناســداك100  ذلــك  فــي  بمــا  المختلفــة،  األمريكيــة 

الصناعــي،  جونــز  داو  ومتوســط   S&P 500 ومؤشــر 

انخفــض  حيــث   ،2008 عــام  منــذ  لهــا  انخفــاض  أكبــر 

 27 الخميــس  نقطــة   1.191 بمقــدار  جونــز  داو  مؤشــر 

ــر2020، وكانــت أســهم شــركات الســفر والتأميــن  فبراي

الصحــي وأســهم التكنولوجيــا مــن بيــن األكثــر تضــررا، 

الجويــة  الخطــوط  انخفــض ســهم مجموعــة  حيــث 

 UnitedHealth Group األمريكية 8.5%، وتراجع سهم

بنســبة 7.8%، وفيســبوك 4.5%  فــي نفــس الشــهر، 

فبرايــر 2020.

وهــو   ،225 نيــكاي  مؤشــر  انخفــض  اليابــان،  وفــي 

مؤشــر رئيســي لســوق األســهم اليابانيــة فــي بورصــة 

طوكيــو لتبــادل األســهم بنســبة 4.41%، هابطــا بأكثــر 

مــن 20% مــن أعلــى مســتوى إغــاق، وانخفــض مؤشــر 

توبيكــس بنســبة 4.13%، كمــا تــم تــداول اليــن اليابانــي، 

الــذي ُينظــر إليــه غالًبــا علــى أنــه عملــة مــاذ آمــن، عنــد 

103.72 بعــد أن وصــل ألعلــى مســتوى لــه فــي وقــت 

ســابق عنــد 103.08، وذلــك فــي 11 مــارس 2020.

وفــي أثنــاء ذلــك، تراجعــت أيضــا األســهم األســترالية، 

حيــث انخفــض مؤشــر S & P / ASX 200 بنســبة %7.36 

ليغلــق عنــد 5.304.60، كمــا انخفــض مؤشــر هانــغ ســنغ 

فــي هونــغ كونــغ بنســبة 3.52% مــارس 2020.

وكان هنــاك انخفــاض كبيــر فــي ســعر النفــط وزيــادة 

أدى   ،2020 27 فبرايــر  الذهــب، ففــي  فــي ســعر  كبيــرة 

زيــادة  إلــى  كورونــا  لفيــروس  الســريع  االنتشــار 

النفــط  أســعار  انخفــاض  إلــى  أدى  ممــا  المخــاوف؛ 

ــا، وذلــك بــدوره دفــع إلــى عمليــات  بنســبة 25 % تقريًب

بيــع كبيــرة بدافــع الذعــر؛ ممــا أحــدث خســائر فادحــة 

فــي مؤشــرات األســهم الرئيســية فــي وول ســتريت، 

وقــد ذكــرت كل مــن الســعودية وروســيا فــي ذلــك 

الوقــت أنهمــا ســترفعان اإلنتــاج بعــد انهيــار اتفــاق 

اســتمر ثــاث ســنوات بينهمــا وبيــن منتجــي النفــط 

اآلخريــن. الرئيســيين 

لــ"كوفيــد-19"  العالمــي  االنتشــار  أدى  عــام  وبشــكل 

لــم  بطــرق  الســوق  مــن مخاطــر  النفــور  زيــادة  إلــى 

العالميــة،  الماليــة  األزمــة  منــذ  الــدول  تشــهدها 

عــن  يزيــد  بمــا  األســهم  أســواق  انخفضــت  حيــث 

30%، وارتفعــت التقلبــات فــي األســهم والنفــط إلــى 

االئتمــان  هوامــش  واتســعت  األزمــة،  مســتويات 

حيــث  حــاد،  بشــكل  االســتثمارية  غيــر  الديــون  علــى 

هــذا  ويحــدث  المخاطــر،  مــن  المســتثمرون  قلــل 

االضطــراب المتزايــد فــي األســواق الماليــة العالميــة 

الجوهريــة  الماليــة  اإلصاحــات  مــن  الرغــم  علــى 

والشــاملة التــي وافقــت عليهــا الســلطات الماليــة 

األزمــة. بعــد  مــا  فتــرة  فــي  العشــرين  لمجموعــة 
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 ٢١ مــارس ٢٠٢٠ ١ مــارس ٢٠٢٠ ١٠ فبرايــر  ٢٠٢٠ ١٢ ينايــر ٢٠٢٠     ١ ينايــر ٢٠٢٠

ســتاندرد أند بورز ٥٠٠       موشــر فوتســي ١٠٠         مؤشــر "ســتوك ١٠٠

مؤشــر شــانغهاي         مؤشــر نيكاي ٢٢٥         ســعر المؤشــر (يناير ٢٠٢٠ = ١٠٠)

القيم المعيارية للمؤشرات الرئيسة لألسهم
القيم المعيارية للمؤشرات الرئيسة لألسهم

المصدر: شركة  Refinitiv، حسابات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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تتبــع أســعار األســهم مــن منتصــف فبرايــر إلــى أواخــر 

أســعار  انخفضــت  حيــث  مســارات،  عــدة   2020 مايــو 

األســهم العالميــة بنســبة 30% مــن 17 فبرايــر إلــى 12 

مــارس 2020. ومــن 9 أبريــل 2020 إلــى أواخــر مايــو 2020، 

علــى مســتويات ســوق  أكبــر  تأثيــرات  للوبــاء  كانــت 

األســهم والتقلبــات فــي الواليــات المتحــدة أكثــر ممــا 

كانــت عليــه فــي الصيــن حتــى قبــل أن يتضــح أن جهــود 

االحتــواء األمريكيــة المبكــرة ســتتعثر، وتؤكــد األدلــة 

وغيــر   - المهيمــن  الــدور  الصحــف  إلــى  المســتندة 

المســبوق تاريخيــا - للتطــورات المرتبطــة بالوبــاء فــي 

ســلوك ســوق األســهم.

وعلــى الرغــم مــن أن أدنــى نقطــة فــي االنهيــار المالــي 

لـ"كوفيــد-19" حدثــت خــال مــارس 2020 لجميــع أســواق 

كان  الاحــق  االنتعــاش  فــإن  الرئيســية،  األســهم 

)ال  األســواق  بعــض  انتعشــت  حيــث  منتظــم،  غيــر 

ســيما فــي الواليــات المتحــدة( لتصــل إلــى مســتويات 

قياســية بحلــول نهايــة عــام 2020، إال أن أســواقا أخــرى 

)مثــل المملكــة المتحــدة( بقيــت أقــل مــن ذروتهــا 

أنــواع  وشــهدت  كورونــا،  فيــروس  انتشــار  قبــل 

أخــرى مــن األســواق الماليــة أيًضــا تطــورات متغيــرة 

مرتبطــة بالوبــاء خــال عــام 2020، وعلــى ســبيل المثــال، 

بدايــة  الحكوميــة مــع  انخفضــت عائــدات الســندات 

آمــن  مــاذ  إلــى  المســتثمرون  حيــث ســعى  الوبــاء؛ 

الســندات  ارتفعــت عائــدات  ذلــك،  ألموالهــم. ومــع 

ألجــل 10 ســنوات فــي الواليــات المتحــدة بســرعة أكبــر 

ممــا   ،2020 عــام  خــال  ألمانيــا  فــي  عليــه  كانــت  ممــا 

يشــير إلــى ثقــة المســتثمرين فــي النمــو االقتصــادي 

األمريكــي أكثــر مــن ألمانيــا، كمــا شــهد عــام 2020 أيًضــا 

األساســية،  الســلع  أســواق  داخــل  متفاوتــة  عوائــد 

األســهم  علــى  الثمينــة  المعــادن  أداء  تفــوق  حيــث 

الســلع  أســعار  أن  مــن  الرغــم  علــى  األمريكيــة، 

ــا حققــت عوائــد ســلبية، وأدت إلــى  األساســية عموًم

مــا يلــي:

تقلبــات األســواق الماليــة العالميــة وإعــادة 
التســعير:

علــى الرغــم مــن اإلجــراءات العالميــة غيــر المســبوقة 

لمكافحــة فيــروس كورونــا المســتجد، فإنــه حدثــت 

إعــادة تســعير حــادة فــي األســواق الماليــة العالميــة، 

فــي  تعديــات  أكبــر  النفــط  أســعار  واجهــت  كمــا 

األســعار؛ ممــا أدى إلــى تضخيــم تحــركات األســعار فــي 

بعــض أســواق األصــول األخــرى.

ســريع  األثــر  لتقييــم  المســتثمرون  كافــح  وقــد 

التطــور لتفشــي الوبــاء، وفــي غضــون ذلــك، فضــل 

تجنبــوا  بينمــا  أماًنــا،  األكثــر  األصــول  المســتثمرون 

العاليــة.  المخاطــر  ذات  األصــول 

الماليــة  األســواق  فــي  الســيولة  أزمــة 
 : لميــة لعا ا

بالطبــع، تعــد التقلبــات الكبيــرة وانخفــاض شــفافية 

إلــى انخفــاض تقييــم األصــول،  األســعار، باإلضافــة 

تحدًيــا كبيــًرا للمســتثمرين فــي الســوق، ولهــذا، قامت 

الشــركات واألفــراد -الســاعون للســيولة- باســتغال 

المصرفــي؛  النظــام  فــي  متاحــة  ائتمــان  أنظمــة  أي 

ممــا أجبــر البنــوك علــى بيــع األوراق الماليــة الســائلة 

التــداول، كمــا حاولــت شــركات إدارة  وتقليــل حــدود 

األصــول بيــع األصــول لتغطيــة عمليــات االســترداد.

وانخفــاض  الخارجــة  المــال  رأس  تدفقــات 
 :)USD( قيمــة العملــة مقابل الــدوالر األمريكي

أدى ارتفــاع الطلــب علــى الــدوالر األمريكــي مدفوعــا 

بأزمــة الســيولة العالميــة إلــى انخفــاض قيمــة معظم 

ــاء علــى هــذا،  ــدوالر األمريكــي، وبن ــل ال العمــات مقاب

بلــدان األســواق  المــال فــي  شــهدت أســواق رأس 

الناشــئة والبلــدان الناميــة تدفقــات رأس مــال خارجــة 

ــر مســبوقة. بمســتويات غي
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بعــض  فــي  النشــاط  انعــدام  او  انخفــاض 
الســندات:  أســواق 

الســندات  إلصــدارات  األوليــة  الســوق  إغــاق  تــم 

يمثــل  مــا  وهــو  الُمصدريــن،  مــن  للعديــد  الجديــدة 

للجهــات  بالنســبة  خاصــة  رئيســي،  قلــق  مصــدر 

ومصــدري  المنخفــض  التصنيــف  ذات  الســيادية 

ســيعتمد  البيئــة،  هــذه  ففــي  الخــاص،  القطــاع 

متزايــد  بشــكل  الخــاص  القطــاع  مــن  المقترضــون 

علــى التمويــل المصرفــي؛ ممــا يضغــط علــى خطــوط 

المصرفيــة. االئتمــان 

تأثيــر كبيــر فــي أســواق رأس المــال الصغيــرة 
واألقــل تطــوًرا: 

ــراض  ــى االقت ــن اعتمــدوا بشــدة عل المقترضــون الذي

الخارجــي هــم األكثــر عرضــة للخطــر، ال ســيما أولئــك 

الذيــن لديهــم أســواق ســندات بالعملــة المحليــة أقــل 

تطــورا.

وســيتم اســتعراض تأثيــر فيــروس كورونــا المســتجد 

علــى المســتثمرين، وعلــى جهــات اإلصــدار الحكوميــة 

فــي األســواق الناشــئة والبلــدان الناميــة، وعلــى جهات 

األســواق  فــي  الشــركات  الحكوميــة/  غيــر  اإلصــدار 

الناشــئة والبلــدان الناميــة، وعلــى أســواق األســهم 

فــي األســواق الناشــئة والبلــدان الناميــة، وذلــك كمــا 

يلــي:

أثــر تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد علــى 
ين: المســتثمر

تراجــع المســتثمرون فــي جميــع أنحــاء العالــم عــن 

بمــا  اآلمــن،  المــاذ  أصــول  إلــى  واتجهــوا  األســهم، 

فــي ذلــك الســندات الحكوميــة والذهــب؛ ممــا عكــس 

المخــاوف المتصاعــدة مــن تفشــي فيــروس كورونــا، 

حيــث شــهد فبرايــر 2020 ذروة ســوق األســهم قبــل 

ــذي تســبب فــي انخفــاض  ــد-19" ال ــاء "كوفي تفشــي وب

ــر "كوفيــد-19"  أســعار األســهم، وفــي العــام التالــي، غّي

حياتنــا واقتصاداتنــا وثــروات أعمالنــا، وهــو ما انعكس 

فــي صعــود وهبــوط أســعار األســهم، حيــث أدت أزمــة 

"كوفيــد-19" فــي العــام الماضــي 2020 إلــى واحــدة مــن 

شــهدت  والتــي  التاريــخ،  فــي  الركــود  فتــرات  أعمــق 

انكماًشــا للنمــو العالمــي بنســبة 3.6% علــى أســاس 

العالميــة واصلــت  ســنوي، إال أن أســواق األســهم 

-وفًقــا لمؤشــر MSCI AC World- تحقيــق عائــد بنســبة 

15 % فــي عــام 2020.

كورونــا  فيــروس  ألزمــة  يكــون  أن  المرجــح  ومــن 

المســتثمرين،  ثقــة  علــى  دائــم  تأثيــر  المســتجد 

االبتعــاد  ارتفــاع معــدالت محــاوالت  حيــث ســيؤدي 

تبنــي  إلــى  المســتثمرين  دفــع  إلــى  المخاطــر  عــن 

اســتراتيجيات اســتثمار أكثر تحفًظا، مثل االستحقاق 

ذات  االســتثمارات  إلــى  التركيــز  تحويــل  أو  األقصــر 

جــودة  فيهــا  تتدهــور  بيئــة  فــي  األعلــى  التصنيــف 

ائتمــان الديــن العــام والخــاص، والــذي ســيؤدي إلــى 

تأخيــر وتيــرة التنميــة فــي البلــدان التــي تكــون أســواقها 

التطــور. مــن  فــي مرحلــة مبكــرة 

فعلــى ســبيل المثــال، مــن المرجح أن يؤثــر االنخفاض 

علــى  والديــون  الملكيــة  حقــوق  قيمــة  فــي  الكبيــر 

التقاعديــة. المعاشــات  مدفوعــات 
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أثــر تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد علــى 
األســواق  فــي  الحكوميــة  اإلصــدار  جهــات 

الناميــة: والبلــدان  الناشــئة 

لجهــات  كبيــرة  تحديــات   19-  COVID أزمــة  تجلــب 

اإلصــدار الحكوميــة فــي األســواق الناشــئة والبلــدان 

الناميــة، فمديــرو الديــون يواجهــون أســواق تمويــل 

متقلبــة بينمــا يواجهــون احتياجــات تمويــل متزايــدة 

وتكاليــف تمويــل أعلــى وتدفقــات كبيــرة لــرأس المــال 

األجنبــي إلــى الخــارج وســلوك مســتثمر غيــر مؤكــد، 

وســيكون مــن األهميــة بمــكان بالنســبة للقــدرة علــى 

كيفيــة  بعنايــة  الحكومــات  ــم  تقيِّ أن  الديــون  تحمــل 

ســياق  فــي  ســيما  ال  الماليــة،  اســتجابتها  تمويــل 

مواطــن الضعــف المرتفعــة بالفعــل للديــون العامــة 

فــي العديــد مــن البلــدان.

إلــى ســوق  وفــي البيئــة الحاليــة، ســيكون الوصــول 

بالنســبة  مســتحيًلا  أو  مكلًفــا  الدوليــة  الديــون 

للعديــد مــن جهــات اإلصــدار الحكوميــة فــي األســواق 

قــد  لذلــك،  ونتيجــة  الناميــة،  والبلــدان  الناشــئة 

ــة  ــز متطلباتهــم التمويلي ــى تركي ــاج الُمصــدرون إل يحت

المحليــة، ومــن  المــال  المتزايــدة علــى ســوق رأس 

المرجــح أيًضــا أن تــؤدي زيــادة النفــور مــن المخاطــرة 

فــي األســواق الماليــة علــى مســتوى العالــم وتفضيــل 

ــى ارتفــاع تكلفــة التمويــل  ــرة األجــل إل الســيولة قصي

األســواق  مــن  العديــد  فــي  الســيادية  للســلطة 

المحليــة، وخاصــة تلــك التــي لديها قواعد مســتثمرين 

أقــل تنوًعــا، ويأتــي هــذا فــي وقــت تتزايــد فيــه احتياجات 

التمويــل الســيادي، ســواء لتمويــل التدخــات العامــة 

الجديــدة أو لتجديــد القــروض الخارجيــة الحاليــة.

بالحاجــة  أيًضــا  الســيادية  اإلصــدار  جهــات  وســتتأثر 

إلــى تقديــم دعــم صريــح أو ضمنــي لقطــاع الشــركات، 

ومــن المحتمــل أيًضــا أن تؤثــر الشــركات ذات الديــون 

المرتفعــة علــى الدولــة مــن خــال الطلــب علــى قنــوات 

الســيولة )إعــادة شــراء األصــول، وإعــادة الشــراء( 

والحاجــة إلــى دعــم حكومــي مباشــر أو غيــر مباشــر.

أثــر تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد علــى 
جهــات اإلصــدار غيــر الحكوميــة/ الشــركات فــي 

األســواق الناشــئة والبلــدان الناميــة:

ألزمــة  كبيــر  بشــكل  الخــاص  القطــاع  تعــرض 

رأس  فــي ســوق  الضعــف  أحــدث  "كوفيــد-19"؛ ممــا 

لســرعة  يكــون  أن  المرجــح  ومــن  األوســع،  المــال 

تدهــور الميزانيــات العموميــة الخاصــة -الناجــم عــن 

االنهيــار االقتصــادي لــكل مــن المقترضيــن المالييــن 

بلــدان  عبــر  المــدى  بعيــدة  عواقــب  المالييــن-  وغيــر 

األســواق الصاعدة والبلدان النامية، ومن المرجح أن 

يواجــه مصــدرو أســهم الشــركات، وال ســيما أصحــاب 

التصنيفــات االئتمانيــة المنخفضــة، صعوبــات أكبــر 

الدوليــة،  المــال  رأس  أســواق  إلــى  الوصــول  فــي 

مقارنــة بالُمصــدر الســيادي، بســبب انخفــاض طلــب 

لأمــوال. الباهظــة  والتكلفــة  المســتثمرين 
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المســتجد  كورونــا  فيــروس  تفشــي  أثــر 
علــى أســواق األوراق الماليــة فــي األســواق 

الناميــة: والبلــدان  الناشــئة 

االقتصــادات  إلــى  مــرة  ألول  الوبــاء  اتجــه  عندمــا 

الناميــة وتــم فــرض عمليــات إغــاق صارمــة، كان مــن 

المتوقــع أن تعيــد األزمــة مــا حــدث فــي األزمــة الماليــة 

فــي شــرق آســيا عــام 1997، حيــث انعكســت تدفقــات 

رأس المــال، وخضعــت العمــات المحليــة النخفــاض 

كبيــر فــي قيمتهــا، وانهــارت أســواق األوراق الماليــة 

الوطنيــة وزادت هوامــش االئتمــان. 

مليــار   100 مــن  أكثــر  غــادر  معــدودة  أيــام  خــال  وفــي 

دوالر االقتصــادات الناشــئة، وكانــت حوالــي 70 % منهــا 

تدفقــات خارجــة مــن أســواق األوراق الماليــة، حيــث 

بلغــت التدفقــات الخارجــة التراكميــة مــن قبــل غيــر 

المقيميــن مــن األســواق اآلســيوية باســتثناء الصيــن 

مــا يقــرب مــن 1% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي، وبلغت 

التدفقــات الخارجــة مــن غيــر المقيميــن 0.5% من الناتج 

المحلــي اإلجمالــي ألمريــكا الاتينيــة وأوروبــا والشــرق 

األوســط وإفريقيــا.

فــي  الماليــة  األوراق  أســواق  تراجعــت  كمــا 

أزمــة  أعقــاب  فــي   %20 بنحــو  الناشــئة  االقتصــادات 

النقــد  وذلــك وفقــا لصنــدوق  )كوفيــد-19( مباشــرة، 

الدولــي، وكان العديــد مــن البلــدان المصــدرة للســلع 

ــر تضــررا، وفقــدت عمــات  األساســية مــن بيــن األكث

وجنــوب  وروســيا  والمكســيك  وكولومبيــا  البرازيــل 

إفريقيــا أكثــر مــن 20% مــن قيمتهــا خــال الربــع األول 

مــن عــام 2020.

كمــا زاد االعتمــاد علــى التدفقــات الوافــدة إلــى أســواق 

األوراق الماليــة مــن 6% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

االقتصــادات  فــي  الزيــادة  وكانــت   ،%12 حوالــي  إلــى 

 %1 حوالــي  مــن  بكثيــر،  أكبــر  نســبيا  خطــورة  األكثــر 

إلــى 10% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وفــي الوقــت 

نفســه، زادت حصــة ســندات األســواق الناشــئة ذات 

التصنيــف االئتمانــي B، فــي مؤشــر ســندات األســواق 

الناشــئة، مــن نحــو 10% فــي عــام 2008 إلــى حوالــي %25 

قبــل Covid-19 مباشــرة. 

ومــن ثــم، تأثــرت أســواق رأس المــال بشــدة بفعــل 

هــذه األزمــة، حيــث اعتمــدت شــدة التأثيــر اإلجمالــي 

فــي بلــدان األســواق الناشــئة والبلــدان الناميــة علــى 

مدى اتســاع ســوق األســهم في االقتصاد ومســتوى 

وتنــوع مشــاركة المســتثمرين المحلييــن واألجانــب، 

التقييــم  إعــادة  عمليــات  تعطــل  إلــى  باإلضافــة 

الحــادة والتقلبــات المتزايــدة، وأدى االنخفــاض فــي 

تقييمــات األســهم إلــى تفاقــم معــدالت الرفــع المالــي 

للشــركات وقدرتهــا علــى زيــادة ديــون جديــدة، حيــث 

يقلــل األداء الضعيــف ألســواق األســهم مــن قــدرة 

الجديــد  المــال  زيــادة رأس  علــى  الشــركات  وحوافــز 

ويؤثــر ســلًبا علــى الثقــة العامــة فــي ســوق األســهم.
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كيف استجاب صانعو السياسات؟

أولًا- إجراءات معالجة نقص السيولة:

قبــل  	 مــن  الســيولة  نقــص  اســتجابات  تــراُوح 

ــة  ــة مــن أدوات السياســة التقليدي البنــوك المركزي

التقليديــة.  وغيــر  اســتهداًفا  األكثــر  التدخــات  إلــى 

إلــى  	 المركزيــة  للبنــوك  األوليــة  الــردود  اســتناد 

–كمــا  الفائــدة  أســعار  تخفيضــات  سياســة 

االحتياطــي  متطلبــات  وتعديــل  بالفعــل-،  حــدث 

الســيولة  ومســاعدة  الوقائــي،  المــال  ورأس 

Emergency Liquidity Assistance  الطارئــة 

)ELA(، والتســهيات الدائمــة، علــى أن يتــم تنفيــذ 

االقتصــادات  قبــل معظــم  مــن  اإلجــراءات  هــذه 

الناشــئة  األســواق  واقتصــادات  المتقدمــة 

الناميــة.  والبلــدان 

اتخــاذ بعــض البنــوك المركزيــة )مثــل االحتياطــي  	

األوروبــي  المركــزي  والبنــك  األمريكــي  الفيدرالــي 

وبعــض بلــدان األســواق الناشــئة والبلــدان الناميــة 

وغيــر  اســتهداًفا  أكثــر  اســتجابات  حجًمــا(  األكبــر 

تقليديــة للتخفيــف مــن الضغــوط التــي تفاقمــت 

المــال  رأس  أســواق  بيــن  العاقــة  خــال  مــن 

المصرفيــة. والخدمــات 

تضمنت إجراءات السيولة االستثنائية ما يلي:

إعــادة  	 لمعامــات  المؤهلــة  الضمانــات  توســيع 

الشــراء مــع البنــك المركــزي بمــا يتجــاوز الديــون 

للشــركات.  الحكوميــة 

فتــح عمليــات ضــخ الســيولة للبنــك المركــزي لغيــر  	

وصناديــق  المشــتركة  الصناديــق  مثــل  البنــوك 

والوســطاء. التأميــن  التقاعــد وشــركات 

أعلــن مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي عــن  	

المخاطــر  عاليــة  التجاريــة  األوراق  لشــراء  خطــط 

واألوراق التجاريــة ذات األصــول المســتردة.

الديــون  	 إدارة  مكاتــب  البلــدان  بعــض  وفــرت 

أو  األصــول  شــراء  برامــج  خــال  مــن  والســيولة 

تســهيات إعــادة الشــراء أو عمليــات إدارة الديــون 

والخصــوم.

-مثــل  	 الديــون  إدارة  مكاتــب  مــن  العديــد  تعمــل 

نقــدي  بمخــزون  والبرازيــل-  تركيــا  فــي  المكاتــب 

المســتحقة.  الديــون  بتجديــد  لهــا  يســمح 

قــد توفــر مكاتــب الديــون تســهيات إعــادة الشــراء  	

ــر  وإجــراء معامــات إدارة األصــول النشــطة لتوفي

إعــادة  عمليــات  عبــر  مباشــر  بشــكل  الســيولة 

الشــراء، أو بشــكل غيــر مباشــر، وأيًضــا قــد يميلــون 

إلــى أدوات مثــل أذون الخزانــة أو األوراق الماليــة 

للشــركات التــي يمكــن تداولهــا بســهولة أكبــر مــن 

قبــل المشــاركين فــي الســوق.
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مختلــف  مــع  للتعامــل  الســيولة  تدابيــر 

كورونــا فيــروس  أزمــة  ظــل  فــي   المســتفيدين 

المسـتجد

زيادة تدخات السيولة العامة، على سبيل المثال:

وتوســيع  	 الشــراء  إعــادة  عمليــات  مــدة  إطالــة 

حجمهــا، حيــث تــم تمديــد تســهيات إعــادة الشــراء 

ليــوم واحــد إلــى مــا يصــل إلــى 3-6 أشــهر )كولومبيــا، 

جنــوب إفريقيــا، ماليزيــا، الهنــد(.

للســندات:  	 المباشــر  المركــزي  البنــك  شــراء 

الســندات الحكوميــة )جنــوب إفريقيــا(، وســندات 

األمريكــي(. الفيدرالــي  )االحتياطــي  الشــركات 

خطــوَط  	 المركزيــة  البنــوك  مــن  العديــد  إنشــاء 

االحتياطــي  مــع  األجنبيــة  للعمــات  مقايضــة 

البنــوك  مــع  ومحليــا  األمريكــي  الفيدرالــي 

مثــل  المصرفيــة  غيــر  الماليــة  والمؤسســات 

شــركات التأميــن وصناديــق المعاشــات التقاعديــة 

لمخاطــر  تتعــرض  التــي  المشــتركة  والصناديــق 

وإندونيســيا(. والهنــد  )كولومبيــا  األجنبــي  الصــرف 

لعمليــات  	 المؤهلــة  الضمانــات  قائمــة  توســيع 

البنــك المركــزي، وتشــمل هــذه مجموعــة واســعة 

مــن الســندات، باإلضافــة إلــى الســندات الحكوميــة، 

الماليــة،  المؤسســات  ســندات  ذلــك  فــي  بمــا 

االســتثمارية  الدرجــة  ذات  الشــركات  وســندات 

وكولومبيــا(،  الجنوبيــة  وكوريــا  اليابــان  )مثــل 

واألوراق الماليــة المدعومــة باألصــول مــن الرهــون 

اعتمــاًدا  االســتهاكية،  القــروض  إلــى  العقاريــة 

علــى البلــد، وفــي بعــض قضايــا األوراق التجاريــة 

وديــون الشــركات الصغيــرة والمتوســطة )مثــل 

األمريكــي(. الفيدرالــي  االحتياطــي 

ثانًيا- معالجة تقلبات السوق واالضطرابات:

تعتمــد العديــد مــن الهيئــات التنظيميــة والبورصــات 

تدابيــر جديــدة أو تســتخدم تدابيــر قائمــة للحــد مــن 

المنضبــط،  غيــر  الســوق  وعمــل  الســوق  تقلبــات 

وتشــمل هــذه التدابيــر وقــف التــداول المؤقــت )فــي 

أســواق األســهم والعقــود اآلجلــة بالواليــات المتحــدة 

والعديــد مــن بورصــات األســواق الناشــئة والبلــدان 

الناميــة(، ومتطلبــات لمزيــد مــن الشــفافية فــي البيــع 

البيــع  عمليــات  علــى  والقضــاء  المكشــوف،  علــى 

األوروبــي(   االتحــاد  )فــي  المجــردة  المكشــوف  علــى 

علــى  األســهم  لبيــع  القانونيــة  غيــر  )الممارســة 

المكشــوف التــي لــم يتــم التأكيــد علــى وجودهــا( أو 

الحظــر المؤقــت للبيــع علــى المكشــوف )فــي ماليزيــا 

والعديــد مــن الــدول األوروبيــة(.

أيًضــا مخاطــر تشــغيلية  "كوفيــد-19"  أزمــة  وتشــكل 

والســوق،  األعمــال  اســتمرارية  ومخاطــر  كبيــرة 

وتشــمل االســتجابات التــي شــوهدت بشــكل شــائع 

حتــى اآلن: التخفيــف التنظيمــي، علــى ســبيل المثــال، 

تمديــد المواعيــد النهائيــة لتقديــم التقاريــر الماليــة، 

عنهــا  التنــازل  أو  التنظيميــة  المتطلبــات  وتبســيط 

المتحــدة(. الصيــن وماليزيــا والواليــات  )فــي 

كمــا تــم وضــع تدابيــر بشــأن اإلفصــاح فــي الســوق 

والتقييــم  الماليــة،  التقاريــر  وإعــداد  المســتهدفة، 

علــى   19-COVID بتأثيــر  المســتثمرين  إبــاغ  لضمــان 

التخفيــف  أن  حيــن  وفــي  الُمدرجيــن،  الُمصدريــن 

التنظيمــي ضــروري للتعامــل مــع تحديــات اضطــراب 

علــى  إال  ينطبــق  ال  التخفيــف  هــذا  فــإن  الســوق، 

المتطلبــات التنظيميــة غير األساســية التي ليس لها 

تأثيــر مــادي علــى حمايــة المســتثمر، وقــد بــدأ بعــض 

باإلفصاحــات  التوصيــة  أو  طلــب  فــي  المنظميــن 

االتحــاد  )الصيــن،   19-COVID تأثيــرات عــن  المناســبة 

البرازيــل(. األوروبــي، 
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أزمــة  جــراء  والخاســرة  الرابحــة  الشــركات 
المســتجد: كورونــا  فيــروس 

فــي  مكاســب  حققــت  التــي  الشــركات  أهــم 
كورونــا بســبب  البورصــة 

أضــر تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا عالميــا باالقتصــاد 

فــي جميــع أنحــاء العالــم وعطــل الكثيــر مــن فعالياتــه، 

لكــن تبيــن أن إجــراءات اإلغــاق العــام التــي أعقبــت 

فقــد  للجميــع،  ســيئة  تكــن  لــم  المــرض  تفشــي 

أســهمت فــي ازدهــار أعمــال بعــض الشــركات.

فقــد أدت عمليــات اإلغــاق إلــى اتجــاه العديــد مــن 

األفــراد للتســوق عبــر اإلنترنــت، األمــر الــذي ُيعــد أمــرا 

وقــد  اإللكترونيــة،  التجــارة  لقطــاع  بالنســبة  جيــدا 

أربــاح  تحقيــق  فــي  الشــركات  بعــض  ذلــك  ســاعد 

 طائلــة، ومــن الشــركات العماقــة فــي هــذا القطــاع:

١( شركة أمازون:

كان عــام 2020 عامــا جيــدا بالنســبة لـــ "أمــازون"، فقــد 

لعــب الوبــاء لصالــح الشــركة العماقــة، إذ تســبب 

بارتفــاع حصتهــا الســوقية وحجــم مبيعاتهــا بشــكل 

كبيــر، وخــال فتــرة اإلغــاق العــام قــام عــدد أكبــر مــن 

األشــخاص بالتســوق عبــر اإلنترنــت أكثــر مــن أي وقــت 

مضــى، وقــد تميــز موقــع أمــازون عــن غيــره بالرغــم 

مــن األداء القــوي مــن المنافســين.

أن   EMarketer الســوق  أبحــاث  شــركة  وقــدرت 

حصــة أمــازون مــن مبيعــات التجــارة اإللكترونيــة فــي 

فــي   %38 إلــى  ازدادت  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 

.2019 عــام  فــي  مــن %37.3  ارتفاعــا   ،2020 عــام 

فــي  التســوق  موســم  إن  مؤخــرا:  "أمــازون"  وقالــت 

تاريخهــا،  فــي  األكبــر  كان  العــام  لهــذا  العطــات 

ــر  ــد مــن النــاس أكث ــا المزي ــر فيــروس كورون حيــث أجب

اإلنترنــت،  عبــر  التســوق  علــى  مضــى  وقــت  أي  مــن 

تبيــع  التــي  المســتقلة  الشــركات  أن  إلــى  وأشــارت 

علــى موقــع أمــازون تجــاوزت 4.8 مليــارات دوالر فــي 

"الجمعــة الســوداء" حتــى  المبيعــات العالميــة مــن 

ارتفــع  الرقــم  أن  إلــى  اإللكترونــي"، مشــيرة  "اإلثنيــن 

بنســبة 60%عــن العــام الماضــي، وأضافــت أن 71 ألــف 

شــركة صغيــرة ومتوســطة الحجــم شــهدت مبيعــات 

تجــاوزت 100 ألــف دوالر فــي موســم العطــات هــذا.

2( شــركة "زووم": عندمــا تفشــى فيــروس كورونــا، 

وشــركة  الفيديــو،  مكالمــات  خدمــات  اســتخدام  زاد 

"زووم" كانــت إحــدى الشــركات التــي اســتفادت مــن 

تلــك الجائحــة أكثــر مــن الشــركات األخــرى المنافســة 

فــي هــذا المجــال، حيــث تمكنــت خدمــة االجتماعــات 

ومــلء  االهتمــام  جــذب  مــن  المرئيــة  والمكالمــات 

"ســكايب"  مثــل  اآلخــرون  فيــه  فشــل  الــذي  الفــراغ 

و"غوغــل Meet" بفضــل ميزاتهــا المبتكــرة والتطويــر 

الدائــم للخدمــة.

وشــهد تطبيــق االتصــاالت قفــزة هائلــة فــي الربحيــة 

هــذا العــام، حيــث تتجــه عائداتــه لتصــل إلــى 2.37 مليــار 

بنســبة  اإليــرادات  فــي  ذلــك قفــزة  دوالر، ويتضمــن 

355 % مــن األشــهر الثاثــة التــي ســبقت يونيــو 2020 

وفقــا لموقــع "بــي بــي ســي"، ممــا يجعــل هــذا العــام 

أفضــل عــام حتــى اآلن للشــركة.
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3( "نتفليكــس": هــي أكبــر خدمــة بــث محتــوى فــي 

العالــم، والتــي لديهــا فرصــة لتحطيــم رقــم 200 مليــون 

 16 يقــرب مــن  إذ اســتقطبت الشــركة مــا  مشــترك، 

ــى  ــة األول ــد خــال األشــهر الثاث مليــون مشــترك جدي

2020؛ ممــا ســاعد علــى ترســيخ مكانتهــا  العــام  مــن 

كواحــدة مــن الخدمــات األساســية فــي العالــم فــي 

أوقــات العزلــة أو األزمات، ليصل إجمالي المشــتركين 

فيهــا نحــو 183 مليونــا، أي بزيــادة قدرهــا 22.8% مقارنــة 

بالعــام الماضــي، وفقــا لمــا ُنشــر على موقــع "فاريتي".

وجــاءت هــذه الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد المشــتركين 

بســبب إجــراءات اإلغــاق التــي فرضتهــا الحكومــات 

الحتــواء تفشــي الفيــروس؛ األمــر الــذي أدى إلــى إبقــاء 

الماييــن فــي المنــزل بحثــا عــن الترفيــه؛ وهــو مــا أدى 

بــدوره إلــى ازدهــار أعــداد المشــتركين لديهــا.

وبلغــت أربــاح الشــركة خــال الربــع األول مــن عــام 2020 

نحــو 5.8 مليــارات دوالر، وتشــير األرقــام التــي أعلنتهــا 

الشــركة فــي تقريــر أربــاح الربــع األول مــن عــام 2020 

إلــى أنــه مــن المحتمــل أن تزدهــر الشــركة حتــى مــع 

االقتصــاد  يشــهدها  التــي  الركــود  حالــة  اســتمرار 

الجائحــة. األمريكــي بســبب 
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الشــركات التــي حققــت خســائر فــي البورصــة 
خــالل فتــرة الوبــاء

العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  األســهم  أســواق  عانــت 

خســائر تاريخيــة فــي األشــهر الثاثــة األولــى مــن عــام 

2020، وســط عمليــات بيــع مكثفــة مرتبطــة بانتشــار 

ــا المســتجد، فقــد شــهد مؤشــرا داو  فيــروس كورون

أكبــر  لنــدن  فــي  "فوتســي"  ومؤشــر  الصناعــي  جونــز 

انخفاضــات منــذ عــام 1987، حيــث انخفضــا بنســبة 23 

% و25 % علــى الترتيــب، كمــا خســر مؤشــر "ســتاندرد 

آنــد بــورز 500" بنســبة 20 % خــال الربــع األول مــن عــام 

وقــد   ،2008 عــام  منــذ  لــه  األســوأ  الوضــع  وهــو   ،2020

جــاءت التراجعــات فــي وقــت أمــرت الســلطات فيــه 

بوقــف معظــم األنشــطة االقتصاديــة، فــي محاولــة 

إلبطــاء انتشــار الوبــاء.

الماليــة  والمؤسســات  الطاقــة  شــركات  وكانــت 

مــن  األول  الربــع  فــي  أداء  القطاعــات  أســوأ  بيــن 

عــام2020، وتعــرض تجــار التجزئــة، الذيــن تضــرروا مــن 

أكبــر  لبعــض  المتاجــر،  إغــاق  مــع  المبيعــات  قلــة 

األمريكيــة  "مايســيز"  لمتاجــر  تراجــع  مــع  الخســائر، 

أنهــا  إعانهــا  مــن  يــوم  بعــد  تقريبــا   %  9 بنســبة 

أجــر. بــدون  إجــازة  موظفيهــا  غالبيــة   ســتمنح 

ويتضح ذلك فيما يلي:

األمريكيــة  موبيــل"  "إكســون  شــركة  ســجلت 
النفطيــة خســائَر ســنوية ألول مــرة فــي 4 عقــود، فــي 
عــام 2020، مــع خســارة قويــة خــال الربــع الرابــع مــن 

الوبــاء.  2020؛ بفعــل ضغــوط  عــام 

وأظهــرت نتائــج أعمــال الشــركة األمريكيــة العاملــة 
فــي قطــاع النفــط أنهــا ســجلت صافــي خســائر بقيمــة 
دوالرات   4.70 نحــو  يعــادل  مــا  أي  دوالر،  مليــار   20.07
للســهم خــال األشــهر الثاثــة المنتهيــة فــي ديســمبر 
الماضــي، مقابــل صافــي أربــاح بقيمــة 5.69 مليــارات 
دوالر، أي مــا يعــادل نحــو 1.3 دوالر للســهم فــي الربــع 

المقــارن مــن العــام الســابق لــه.

كمــا تراجعــت إيــرادات الشــركة األمريكيــة خــال الربــع 
الرابــع مــن عــام 2020 لتصــل إلــى 46.5 مليــار دوالر علــى 
ــع  ــار دوالر فــي الرب ــًة بـــ67.1 ملي أســاس ســنوي، مقارن

األخيــر مــن عــام 2019.

وارتفــع إنتــاج النفــط المكافــئ إلــى نحــو 3.7 براميــل 
يوميــا خــال الربــع الرابــع مــن 2020، وفــي إجمالــي ذلــك 
العام، ســجلت "إكســون موبيل" خســائر ســنوية بنحو 
للشــركة  األولــى  الخســائر  لتكــون  دوالر،  مليــار   22.44
ــرادات، فقــد  ــى األقــل، وبالنســبة لإلي ــذ 40 ســنة عل من
تراجعــت إلــى 185.1 مليــار دوالر خــال 2020، مقارنــًة بـ264.9 

مليــار دوالر فــي 2019.

وغــاز  نفــط  شــركة  هــي  موبيــل"  "إكســون  وشــركة 
فــي  مقراتهــا  تقــع  الجنســيات  ُمتعــددة  أمريكيــة 
مدينــة إرفينــغ بواليــة تكســاس، وهــي أكبــر الشــركات 
الُمنبثقــة عــن شــركة "ســتاندرد أويــل" التــي أسســها 
ــر، وقــد تأسســت الشــركة بعــد اندمــاج  جــون روكيفل
شــركة إكســون مــع شــركة موبيــل بتاريــخ 30 نوفمبــر 

.1999
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شــركة النفــط األمريكيــة العمالقــة  كمــا تكبــدت 

"شــيفرون"، خســائَر فــي الربــع الرابــع مــن 2020، بلغــت 

الوقــود،  انخفــاض هوامــش  نتيجــة  11 مليــون دوالر، 

العملــة  وتأثيــرات  اســتحواذ،  عمليــات  وتكاليــف 

التنقيــب،  أنشــطة  نتائــج  تحســن  علــى  األجنبيــة 

عــودة  مــن  النفــط  شــركات  تســتفيد  أن  وُيتوقــع 

أســعار النفــط والغــاز إلــى االرتفــاع بعــد تراجــع الطلب 

واألســعار، لكــن القطــاع ال يــزال يعانــي مــن تبعــات 

الماضــي. العــام 

وكانــت الشــركة قــد حققــت قبــل عــام أرباحــا بلغــت 

2.8 مليــار دوالر أو 1.49 دوالر للســهم، وســجل قطــاع 

بلغــت  فــي شــيفرون خســائر  والكيماويــات  التكريــر 

 2020 عــام  مــن  الرابــع   الربــع  فــي  دوالر  مليــون   338

مقارنــًة بأربــاح بلغــت 672 مليــون دوالر  عــام 2019.

فــي   %10.55 بنســبة  الوقــود  مبيعــات  وانخفضــت 

الربــع الرابــع مــن عــام 2020، إذ واصلــت قيــود الســفر 

الطلــب.  خفــض  الجائحــة  بســبب  المفروضــة 

للحــد  الــدول  فرضتهــا  التــي  اإلغــاق  عمليــات  أدت 

ووقــف  الحــدود  إغــاق  إلــى  الفيــروس  انتشــار  مــن 

ــد مــن  ــى العدي ــر بالســلب عل ــران؛ ممــا أث حركــة الطي

العالــم. مســتوى  علــى  الطيــران  شــركات 

وتوقــع اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي أن ُتكلــف جائحــة 

كورونــا صناعــة الطيــران 157 مليــار دوالر خــال عامــي 

2020 و2021. 

The Internation-  وقــال اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي

كورونــا  إن   :)al Air Transport Association )IATA

تســببت بأكبــر صدمــة لشــركات الطيــران منــذ الحــرب 

التــي  تلــك  مــن  أســوأ  بخســائر  الثانيــة،  العالميــة 

 11 العالميــة وأحــداث  الماليــة  األزمــة  تكبدتهــا خــال 

ســبتمبر.

وأعلــن اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي أن األمــور يجــب أن 

تتحســن فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2021 مــع إعــادة 

فتــح الحــدود وإتاحــة اللقــاح علــى نطــاق أوســع، ومــن 

المتوقــع أن تتوقــف شــركات الطيــران عــن خســارة 

األمــوال فــي الربــع األخيــر مــن العــام.
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علــى  بظالهــا  كورونــا  فيــروس  تبعــات  ألقــت   )4

نتائــج أعمــال الشــركات العاملــة فــي مجــال الســياحة 

خــال  المصريــة  البورصــة  فــي  المدرجــة  والفنــادق 

.2020 عــام  مــن  األول  النصــف 

زيــادة  بيــن  مــا  الشــركات  أعمــال  نتائــج  وتباينــت 

الخســائر أو التحــول للخســارة أو انخفــاض األربــاح، 

بالفتــرة  مقارنــة   2020 عــام  مــن  األول  النصــف  خــال 

ذاتهــا عــام 2019، وتعطلــت حركــة الســفر والســياحة 

فــي مــارس 2020 بســبب انتشــار فيــروس كورونــا حــول 

العالــم،  إغــاق معظــم دول  إلــى  أدى  العالــم؛ ممــا 

وهــو مــا أثــر علــى حركــة الســياحة.

وأرجعــت شــركات الســياحة المدرجــة فــي البورصــة 

إلــى  الفتــرة  هــذه  خــال  الماليــة  نتائجهــا  تدهــوَر 

كورونــا،  فيــروس  جائحــة  صاحبــت  التــي  اإلجــراءات 

العالــم. حــول  الســياحة  حركــة  لتعطــل  وأدت 

مصــر"  للتنميــة  "أوراســكوم  شــركة  أربــاح  وهــوت 

بنســبة 57% خــال النصــف األول مــن عــام 2020 بســبب 

العمليــات  علــى  وتأثيــره  كورونــا  فيــروس  انتشــار 

التشــغيلية للشــركة، وتحديًدا نشــاط قطاع الفنادق.

وبحســب بيــان للشــركة، فــإن صافــي ربحهــا تراجــع 

إلــى 168.4 مليــون جنيــه خــال أول 6 أشــهر مــن عــام 

الفتــرة  نفــس  فــي  جنيــه  مليــون   393.8 مقابــل   2020

عــام 2019، وبلغــت أربــاح الشــركة خــال الربــع الثانــي 

مــن عــام 2020، 76.5 مليــون جنيــه مقابــل 205.2 ماييــن 

بنــك  وقــال   ،2019 عــام  الفتــرة  نفــس  خــال  جنيــه 

الفنــادق  نشــاط  إيــرادات  إن  لاســتثمار:  "فــاروس" 

فــي أوراســكوم تعــرض إلــى هبــوط كبيــر خــال الربــع 

مقارنــة   %96.7 بلغــت  بنســبة   2020 عــام  مــن  الثانــي 

بنفــس الفتــرة عــام 2019 و95.2% مقارنــة بالربــع األول 

كورونــا. جائحــة  بســبب 

مجلــس  رئيــس  نائــب  يوســف،  أنســى  وأعلــن 

“رمكــو  بشــركة  واإلداريــة  الماليــة  للشــؤون  اإلدارة 

ســلًبا  تأثــرت  شــركته  أن  الســياحية”،  للمنتجعــات 

بانتشــار فيــروس »كورونــا« عبــر حــدوث موجــة مــن 

إلغــاء الحجــوزات علــى فنادقهــا؛ بســبب حالــة انتشــار 

الفيــروس التــي حدثــت بعــدد مــن الــدول الخارجيــة؛ 

رحاتهــم. إللغــاء  مواطنيهــا  اضطــر  ممــا 
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المصدر:  جريدة المال- ٨ مارس ٢٠٢٠- "كورونا" يضرب شركات السياحةالمقيدة في البورصة.
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كبــرى  مــن  اثنيــن  األمريكيــة  األســهم  تضــم ســوق 

نيويــورك  بورصــة  وهمــا  العالــم،  فــي  البورصــات 

تســاعد  التــي  الماليــة  لــأوراق  ناســداك  وبورصــة 

علــى تســهيل جميــع عمليــات بيــع وشــراء األســهم 

مثــل  العامــة  البورصــة  فــي  المدرجــة  األمريكيــة 

وMcDonald’s وNike وWal-Mart وغيرهــا.  Amazon

ــورك لــأوراق  ١( بورصــة نيويــورك: تعــد بورصــة نيوي

العالــم شــهرة مــع  أكثــر بورصــات   )NYSE( الماليــة

صباًحــا،   9:30 الســاعة  الشــهير  االفتتاحــي  جرســها 

ُأسســت هــذه البورصــة العالميــة فــي عــام 1817، يقــع 

مقــر بورصــة نيويــورك الرئيســي فــي 11 وول ســتريت 

فــي مانهاتــن، نيويــورك، و قــد تــم االعتــراف بالمبنــى 

ــاز األحــداث  ــي فــي عــام 1978، وبعــد اجتي ــم وطن كَمعل

 1929 عــام  فــي  ســتريت  وول  انهيــار  مثــل  التاريخيــة 

والثاثــاء األســود فــي عــام 1987، ظلــت أكبــر بورصــة 

فــي العالــم مــن حيــث القيمــة الســوقية منــذ نهايــة 

الحــرب العالميــة األولــى، وتفوقــت علــى بورصــة لنــدن 

لــأوراق الماليــة. 

لبورصــة  الســوقية  القيمــة  بلغــت   ،2018 ينايــر  وفــي 

نيويــورك لــأوراق الماليــة أكثــر مــن 30 تريليــون دوالر، 

متداولــة  شــركة   2300 مــن  ألكثــر  موطــن  اآلن  وهــي 

هــذه  وتغطــي  األمريكيــة،  والســوق  البورصــة  فــي 

الشــركات مجموعــة واســعة مــن قطاعــات الســوق 

والســلع  والتمويــل،  الطاقــة،  مثــل:  األمريكيــة، 

االســتهاكية، والرعايــة الصحيــة، ومــن بعــض أشــهر 

 Bank( بنــك أوف أمريــكا شــركات بورصــة نيويــورك 

موبيــل  وإكســون   )Disney( وديزنــي   )of America

.)Exxon Mobil(

حالــــــــــة  دراســة 
ألســواق المــال 
الـأمـــــــــــــريـكـــيـــــة

ناســداك  بورصــة  تمثــل  ناســداك:  بورصــة   )2

اآلليــة  لأســعار  الوطنيــة  "الرابطــة  أو   "NASDAQ"

لتجــار األوراق الماليــة" ثانــي أكبــر البورصــات العالميــة 

مــن حيــث القيمــة الســوقية، زتقــع NASDAQ أيًضــا في 

نيويــورك بميــدان التايمــز )Times Square( الشــهير 

 NASD عالميــا، وقــد تأسســت فــي عــام 1971 مــن قبــل

وكانــت  الماليــة(،  األوراق  لتجــار  الوطنيــة  )الرابطــة 

البورصــة األولــى مــن نوعهــا فــي ذلــك الحيــن.

"الصــراخ  التقليــدي  وبــدال مــن اســتخدام األســلوب 

البيــع  لطلبــات  المتداوليــن  الــذي شــمل  المفتــوح" 

والشــراء فــي مراكــز التــداول، عملــت بورصــة ناســداك 

بشــكل حصــري علــى إنهــاء هــذه الفوضــى مــن خــال 

بورصــة  هــذا  وجعــل  والهواتــف؛  الكمبيوتــر  أجهــزة 

ناســداك البورصــَة العالميــة اإللكترونيــة األولــى فــي 

–فقــط-  إدراج  فــي  متخصصــة  اآلن  وهــي  العالــم، 

الســوق  فــي  التكنولوجيــا  علــى  القائمــة  الشــركات 

األمريكيــة.
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مؤشرات سوق األسهم األمريكية

الشــركات  مــن  واســعة  مجموعــة  لوجــود  نظــرا 

فــي  المدرجــة  القطاعــات  مــن  مختلفــة  أنــواع  مــن 

ــة، فقــد أنشــأت البورصــات  ســوق األســهم األمريكي

األمريكيــة  للبورصــات  المؤشــرات  مــن  مجموعــة 

الصناديــق  ومديــري  االقتصادييــن  لمســاعدة 

والصحفييــن والتجــار والمســتثمرين علــى قيــاس جزء 

مــن ســوق األســهم األمريكيــة، فعلــى ســبيل المثــال، 

ثاثــة مؤشــرات  أكبــر  هــي  التاليــة  المؤشــرات  تعــد 

وأكثرهــا شــهرة فــي ســوق األســهم األمريكيــة، ولــكل 

منهــا تركيــز محــدد:

١(مؤشــر S&P 5٠٠: يقيــس هــذا المؤشــر قيمــة أكبر 500 

شــركة مدرجــة فــي بورصــة نيويــورك لــأوراق الماليــة، 

ويعتبــر أفضــل ممثــل عــن ســوق األســهم األمريكيــة 

ككل.

2(مؤشــر ناســداك ١٠٠: يقيــس هــذا المؤشــر قيمــة 

ــر 100 شــركة مدرجــة فــي بورصــة ناســداك لــأوراق  أكب

ــن أن هــذا المؤشــر يشــمل شــركات  ــة، فــي حي المالي

مــن مختلــف الصناعــات -وإن كانــت بشــكل رئيســي 

الشــركات المرتبطــة بالتكنولوجيــا- فإنــه ال يشــمل 

شــركات ماليــة مثــل البنــوك التجاريــة أو االســتثمارية، 

لقطــاع  تمثيــل  أفضــل  المؤشــر  يعتبــر  ولهــذا 

األمريكــي. التكنولوجيــا 

3(مؤشــر داو جونــز الصناعــي 3٠: تــم تطويــر هــذا 

المؤشــر لتتبــع أداء ســوق األســهم األمريكيــة فــي 

عــام 1896 عندمــا كانــت معلومــات الشــركة الفرديــة 

محــدودة، فالهــدف مــن األســهم الثاثيــن المدرجــة 

فــي المؤشــر هــو عكــس القطاعــات المهيمنــة التــي 

تســاعد االقتصــاد األمريكــي، وهــذا هــو الســبب فــي 

وجــود مجموعــة متنوعــة مــن الشــركات مــن جميــع 

القطاعــات المختلفــة المدرجــة فيهــا، وبمــرور الوقت، 

تتســرب بعــض الشــركات، ويتــم الترويــج لشــركات 

أخــرى. واعتبــارا مــن منتصــف عــام 2019، تضــم بعــض 

شركات داو جونز 30 أمريكان إكسبريس وأبل وبوينغ 

ساكســوماكدونالدز  وجولدمــان  وديزنــي  وكوكاكــوال 

ومايكروســوفت ونايكــي وفيريــزون وغيرهــا.
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أفضل األسهم األمريكية أداًء في عام 2٠2١:

منــذ بــدأ تعافــي األســواق المالية من األزمــة العالمية 

بســبب فيــروس كورونــا، شــهدت الســوق األمريكيــة 

نمــوا كبيــرا ووصلــت بعــض المؤشــرات الرئيســية إلى 

مســتويات قياســية لــم نشــهدها مــن قبــل، وكذلــك 

بعــض القطاعــات التكنولوجيــا والتجــارة اإللكترونيــة.

فالنمــو قــوي، وكمــا يقول جيم كارون، مدير الصناديق 

االســتثمارية فــي مورجــان ســتانلي إلدارة االســتثمار: 

"إننــا نشــهد إنتاجيــة أعلــى ومزيــدا مــن االســتثمارات 

فــي األعمــال التجاريــة، ممــا يعنــي أن هــذا ليــس مجــرد 

هــي  فمــا  المالــي".  التعزيــز  بســبب  مؤقــت  ارتفــاع 

األســهم األمريكيــة والشــركات األفضــل شــراؤها فــي 

عــام 2021؟ 

١( أسهم أمازون:

 )AmAzon( فــي ســبتمبر 2018، أصبحــت شــركة أمــازون

رســميا ثانــي شــركة فــي الواليــات المتحــدة تصــل إلــى 

تقييــم بقيمــة 1 تريليــون دوالر، وهــذا المقيــاس وحــده 

يجعــل شــراء أســهم أمــازون تســتأهل أن تكــون مــن 

األوائــل فــي محفظــة المســتثمرين لعــام 2021، ولكــن 

هنــاك أســبابا أخــرى تجعــل لشــراء أســهم أمــازون 

مــن  تكــون  أن  تســتحق  خاصــة  مكانــة   )AmAzon(

بيــن أفضــل األســهم األمريكيــة اليــوم، والتــي يجــب 

ــي يجــب اســتغاللها  شــراؤها، ومــن أهــم الفــرص الت

فــي ســوق األســهم األمريكيــة.

2( سهم تسال: 

بــدأت تســال عــام 2021 -كمــا انهــت عــام 2020- بمســيرة 

صعوديــة، ففــي عــام 2020 ســجلت مبيعــات تجــاوزت 

التحديــد، كان  2019 بنســبة 35٪، علــى وجــه  مبيعــات 

نصــف  أبــواب  علــى  الكهربائيــة  الســيارات  مصنــع 

مليــون تســجيل، مــع 499.550 وحــدة العــام الماضــي.
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إدراج  قضيــة  فــي  الصينــي  األمريكــي  النــزاع 
الشــركات الصينيــة فــي البورصــة األمريكيــة:

بالفحــص  الخــاص  األمريكــي  التشــريع 
المحاســبي للشــركات األجنبيــة المدرجــة فــي 

المتحــدة الواليــات 

جــو  الرئيــس  إدارة  تواصــل  المتحــدة،  الواليــات  فــي 

بايــدن إجــراء مراجعــة متعمقــة لسياســة الدولة تجاه 

الصيــن، لكــن اإلدارة تظهــر كل عامــة علــى أنهــا تنــوي 

ــود التجــارة واالســتثمار المفروضــة  ــى قي الحفــاظ عل

علــى الشــركات الصينيــة خــال إدارة ترامــب، ويتجلــى 

هــذا الموقــف فــي الخطــوات األولــى التــي اتخذتهــا 

قانــون  لتقنيــن  والبورصــات  الماليــة  األوراق  لجنــة 

الواليــات  فــي  المدرجــة  األجنبيــة  الشــركات  يلــزم 

واإلفصــاح  التدقيــق  بمعاييــر  بااللتــزام  المتحــدة 

األمريكيــة أو مواجهــة الطــرد مــن البورصــات، وقــد 

ــة  ــذي يســتهدف الشــركات الصيني ــون، ال ــؤدي القان ي

التــي مــن المحتمــل أن تواجــه مشــكلة فــي الوفــاء 

بالمعاييــر، إلــى طــرد مئــات الشــركات الصينيــة مــن 

بورصــة نيويــورك )NYSE(، وناســداك، وســوق خــارج 

.over-the-counter )OTC( market المقصــورة 

وفــي الوقــت نفســه، تعمــل حكومــة الرئيــس الصينــي 

"شــي جيــن بينــغ" بشــكل مطــرد علــى تشــديد لوائحهــا 

التــي تحكــم عمالقــة اإلنترنــت، مثــل مجموعــة علــي بابا 

وتينســنت القابضــة، التــي قــادت التجــارة اإللكترونيــة 

ووســائل التواصــل االجتماعــي وابتــكارات التكنولوجيا 

المالية.

أواخــر  الكونجــرس  أقــره  الــذي  التشــريع  ويتطلــب 

العــام الماضــي أن توافــق الشــركات األجنبية المدرجة 

فــي الواليــات المتحــدة علــى فحــص محاســبي فــي 

مواجهــة  أو  المقبلــة  الثــاث  الســنوات  غضــون 

شــطب مــن البورصــات األمريكيــة، وهــذا جــزء مــن 

لمعالجــة  واشــنطن  فــي  الســنوات  متعــدد  جهــد 

حقــوق المســتثمرين األمريكييــن فــي هــذه األســهم.

كمــا أن التحــركات األخيــرة مــن الحكومتيــن الصينيــة 

األســهم  تــداول  تجعــل  أن  يمكــن  واألمريكيــة 

الصينيــة فــي الواليــات المتحــدة يتجــه نحــو الشــطب 

فــي الســنوات الثــاث المقبلــة، وإذا حــدث ذلــك فــإن 

فــي  يكونــون  قــد  األمريكييــن  المســتثمرين  بعــض 

مــأزق.

وقــد شــنت الحكومــة الصينيــة هجومهــا الخــاص على 

األســهم المدرجــة فــي الواليــات المتحــدة، وفــي يوليــو 

2021، منعــت الحكومــة الصينيــة المســتخدمين الجــدد 

 Didi Global Inc.، DIDI، مــن تحميــل التطبيقــات مــن

Uber Technologies Inc. UBER، بعــد أســابيع فقــط 

مــن االكتتــاب العــام فــي بورصــة نيويــورك.

وإذا أدت تحــركات الصيــن إلــى خفــض ســعر ســهم 

الشــركة،  علــى  جــدد  مســتثمرين  وفرضــت   Didi

فســيبدو األمــر مشــابًها ألحــد الســيناريوهات التــي 

لخفــض  الصيــن  أمــام  ســانحة  الفرصــة  أن  تــرى 

أســعار هــذه الشــركات قبــل أن يأخذها المســتثمرون 

الصينيــون األثريــاء إلــى شــركات خاصــة بســعر أقــل.

طرحهــا  تــم  التــي  الشــركات  معظــم  فتقييمــات 

ضخمــة،  المتحــدة  الواليــات  فــي  العــام  لاكتتــاب 

لكنهــا تراجعــت منــذ أن شــعرت شــركة Didi بغضــب 

ــاب  ــم طرحهــا لاكتت ــي ت وطنهــا األم، خاصــة تلــك الت

الهائــل  النجــاح  بعــد  األخيــرة  الســنوات  فــي  العــام 

لاكتتــاب العــام لشــركة علــي بابــا، وتشــمل األمثلــة 

البــارزة iQiyi Inc. IQ ، وكذلــك شــركات العقــارات عبــر 

.KE Holdings Inc اإلنترنــت 
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واعتبــاًرا مــن 5 مايــو 2021 وفًقــا للجنــة مراجعــة األمــن 

األمريكيــة الصينيــة، كانــت هنــاك 248 شــركة صينيــة 

مدرجــة فــي هــذه البورصــات األمريكيــة بقيمة ســوقية 

مجمعــة تبلــغ 2.1 تريليــون دوالر، وفــي النصــف األول 

مــن عــام 2021، وفًقــا لـــ Dealogic، تــم طــرح 37 شــركة 

المتحــدة،  الواليــات  فــي  العــام  لاكتتــاب  صينيــة 

متجــاوزة 36 صفقــة لعــام 2020 بالكامــل.

ويعتقــد بعــض الخبــراء أن الصين ســتحاول الوصول 

إلــى بعــض التســهيات مــع الحكومــة األمريكية، وفي 

الوقــت الحالــي، تريــد الصيــن إبقــاء أســواق الواليــات 

المتحــدة مفتوحــة ومتاحــة لهــذه الشــركات الصينيــة 

المــال  رأس  أســواق  تســتطيع  ال  والتــي  الشــابة، 

كاٍف،  بشــكل  دعمهــا  الصيــن  فــي  المتطــورة  غيــر 

بينمــا هنــاك اهتمــام كبيــر فــي وول ســتريت باإلبقــاء 

الصينيــة  الشــركات  بــإدراج  الخــاص  المســار  علــى 

رســوم  بســبب  مفتوًحــا؛  األمريكيــة،  األســواق  فــي 

الضخمــة. االكتتــاب 

يريــد  شــمولي  شــيوعي  نظــام  وهــي  فالصيــن، 

الســيطرة علــى كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة اليوميــة 

فــي أكبــر دولــة فــي العالــم مــن حيــث عــدد الســكان، 

تتطلــع أيًضــا إلــى وقــف مهرجــان المــال فــي الواليــات 

أســواق  فــي  الصينيــة  العامــة  للعــروض  المتحــدة 

مــن  قطعــة  علــى  مــا  بطريقــة  والحصــول  المــال، 

الكعكــة.

ويــرى بعــض الخبــراء أن بكيــن مهتمــة بأمــن البيانــات 

ولكــن ليــس ألنهــا تريــد حمايــة بيانــات الســكان أو 

الحفــاظ علــى  تريــد  بكيــن  خصوصيتهــم، ولكــن ألن 

احتكارهــا لبيانــات النــاس، ولكــن اآلن، منــذ أن أقــرت 

الســناتور  رعــاه  الــذي  التشــريع  المتحــدة  الواليــات 

جــون كينيــدي )جمهــوري مــن لويزيانــا( أواخــر العــام 

الماضــي، الــذي يطالــب الشــركات األجنبيــة التــي تــم 

المتحــدة  الواليــات  فــي  العــام  لاكتتــاب  طرحهــا 

بالســماح بعمليــات التفتيــش والتدقيــق المحاســبي 

فــي الســنوات الثــاث المقبلــة، فــإن عقــارب الســاعة 

ــدق. ت

األجنبيــة  الشــركات  محاســبة  قانــون  وســيطلب 

والبورصــات  الماليــة  األوراق  لجنــة  مــن  القابضــة 

األجنبيــة  للشــركات  الماليــة  األوراق  تــداول  حظــر 

فــي أســواق الواليــات المتحــدة بعــد ثــاث ســنوات 

متتاليــة مــن عــدم التفتيــش إذا قــرر مجلــس الرقابــة 

 the Public العامــة  الشــركات  محاســبة  علــى 

 )Company Accounting Oversight Board )PCAOB

أنــه ال يمكنــه فحــص أوراق عمــل تدقيــق الشــركة، 

إال أن ذلــك هــو الســيناريو األســوأ الــذي ال يتوقعــه 

الكثيــرون.

 King & فــي  المحامــي  داس،  شاســوات  وقــال 

Spalding بواشــنطن، والــذي كان كبيــر المفاوضيــن 

 :2015-2011 مــن  الصينييــن  المنظميــن  مــع   PCAOB لـــ 

إنــه علــى الرغــم مــن التوتــر المتصاعــد بيــن الواليــات 

فــإن  المجــاالت،  مــن  عــدد  فــي  والصيــن  المتحــدة 

األوراق  لجنــة  قبــل  مــن  وتنفيــذه  التشــريع  تمريــر 

 Securities and Exchange والبورصــات  الماليــة 

الرقابــة علــى محاســبة  CommissionSEC ومجلــس 

الطرفيــن  كا  يعيــد  قــد   PCAOB العامــة  الشــركات 

إلــى طاولــة المفاوضــات مــرة أخــرى، فهنــاك الكثيــر 

الجانبيــن. كا  ليخســره 

للصيــن ذو شــقين:  النهائــي  الهــدف  أن  يبــدو  لكــن 

إعــادة تــداول أســهم الشــركات الكبيــرة ذات النمــو 

المهــم إلــى الوطــن، تحــت إشــراف الحــزب الشــيوعي، 

وتحســين تنظيــم الشــركات الهزيلــة أو المحتالــة.
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ــة  ــراء أن تقــف الحكومــة الصيني ويتوقــع بعــض الخب

ــمجلس مراقبــة حســابات الشــركات  عــن الســماح لـ

 The Public Company Accounting العامــة 

أو تتوصــل  بالتفتيــش،   )Oversight Board )PCAOB

إلــى  الشــركات  هــذه  كل  إلعــادة  أخــرى  خطــة  إلــى 

الصيــن، بمجــرد أن يتــم تطويــر أســواق رأس المــال 

الحكومــة  رفضــت  وإذا  كاٍف،  بشــكل  الصيــن  فــي 

المحتمــل  فمــن   ،PCAOB مــع  التعــاون  الصينيــة 

خاصــة،  شــركات  إلــى  الشــركات  بعــض  تتحــول  أن 

كمــا  آخــر،  مــكان  فــي  إدراجهــا  إعــادة  تتــم  ثــم  ومــن 

هــو الحــال فــي البورصــات فــي ســنغافورة أو هونــج 

كونــج أو لنــدن، إال أنــه يمكــن أن يتضــرر المســتثمرون 

الســلبيون )الذيــن ال يشــاركون فــي عمليــات البيــع 

والشــراء اليوميــة ضمــن تذبــذب األســعار قصيــرة 

ــزون علــى العمليــات طويلــة األجــل( أيًضــا،  األجــل وُيَركِّ

نظــًرا ألن الصيــن تعــد ســوًقا ناشــئة مهمــة للعديــد 

الصناديــق. مــن مديــري 

صناديــق  معظــم  أن  الخبــراء  بعــض  يعتقــد  كمــا 

االســتثمار الرئيســية لديهــا انكشــاف علــى القوائــم 

 Fidelity مــن  المتحــدة،  الواليــات  فــي  الصينيــة 

الضغــط  يجــب  وأنــه   ،Vanguard إلــى  Investments

اســتراتيجيتها  الصناديــق بشــأن  هــذه  علــى  بشــدة 

للخــروج مــن الشــركات الصينيــة التي تواجه الشــطب، 

إذا لــم تتغيــر األمــور.

المخاطــر،  الســلبيون  المســتثمرون  يواجــه  وبينمــا 

لمســتثمري  الحقيقــي  الضــرر  تخصيــص  يمكــن 

أســهم  علــى  كبيــر  بشــكل  يراهنــون  الذيــن  التجزئــة 

مجموعــة  أو   .NIOIncو  Pinduoduo مثــل  الزخــم 

كاملــة مــن الشــركات الصينيــة األخــرى، وســيكون مــن 

وعــدم  التراجــع  األمريكييــن  للمســتثمرين  الحكمــة 

جديــدة. صينيــة  شــركات  أي  فــي  االســتثمار 

والتهديــد  الجديــد،  األمريكــي  القانــون  ومــع ســريان 

المحتمــل بشــطب بعــض الشــركات الصينيــة، قــد 

يكــون أمــام المســتثمرين مــا يصــل إلــى ثاث ســنوات 

لفحــص محافظهــم وجنــي أرباحهــم، ولكــن حتــى إذا 

اتفــاق،  إلــى  المتحــدة  والواليــات  الصينيــون  توصــل 

دفاتــر  علــى  االطــاع  المدققــون  يســتطيع  حيــث 

فلــن  المتحــدة،  الواليــات  فــي  المدرجــة  الشــركات 

يــؤدي ذلــك بالضــرورة إلــى منــع الشــركات المحتالــة، 

وقــد تكــون الخطــوة األكثــر حكمــة هــي الخــروج اآلن.
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القمــع الصينــي للشــركات الصينيــة الُمدَرجــة 
باألســواق األمريكيــة

 Didi تخضــع أقــوى الشــركات الصينيــة -بمــا فــي ذلــك

حيــث  شــديد،  لتدقيــق  فجــأة   -Tencentو  Alibabaو

المحليــة  الشــركات  الصينيــة بقمــع  الدولــة  تتعهــد 

خطــوة  وهــي  األمريكيــة،  البورصــات  فــي  المدرجــة 

يمكــن أن تتســبب فــي اضطــراب ســوقّي بقيمــة 2 

تريليــون دوالر، ويفضلهــا بعــض أكبــر المســتثمرين 

األمريكييــن، وقــد أصبــح تطبيــق Didi أحــدث ضحيــة 

لقمــع الســلطات الصينيــة، فقــد انخفــض الســهم 

أن  بعــد  تقريًبــا   %20 بنســبة   2012 يوليــو   6 فــي  بــه 

أعلنــت بكيــن عــن تحقيــق لأمــن الســيبراني، وعلَّقــت 

الجــدد. المســتخدمين  تســجيات 

تدفــق  علــى  رقابتهــا  تكثيــف  علــى  بكيــن  وتعمــل 

وهــي  المتحــدة،  الواليــات  فــي  الصينيــة  الشــركات 

شــركات تكنولوجيــا بأغلبيــة ســاحقة، وأكــد مجلــس 

نظــام  علــى  الرقابــة  تشــديد  علــى  الصينــي  الدولــة 

اإلدراج الخارجــي للشــركات المحليــة وعلــى تدفقــات 

االكتتابــات  يهــدد  قــد  وهــذا  الحــدود،  عبــر  البيانــات 

األمريكيــة. األســواق  فــي  الصينيــة  األوليــة  العامــة 

وقــد كان هنــاك مــا ال يقــل عــن 248 شــركة صينيــة 

ــة رئيســية بقيمــة  ــاث بورصــات أمريكي مدرجــة فــي ث

ســوقية إجماليــة تبلــغ 2.1 تريليــون دوالر، وفًقــا للجنــة 

المراجعــة االقتصاديــة واألمنيــة األمريكيــة الصينيــة، 

وهنــاك ثمانــي شــركات صينيــة مملوكــة للدولــة علــى 

ــات المتحــدة. ــي مدرجــة فــي الوالي المســتوى الوطن

 Invesco Golden Dragon مؤسســة  فقــدت  كمــا 

الصينيــة  األســهم  تتعقــب  التــي   ،China ETF PGJ

المدرجــة فــي الواليــات المتحــدة، والتــي تتكــون مــن 

ADRs للشــركات التي يقع مقرها الرئيســي وتؤســس 

فــي الصيــن القاريــة، ثلــَث قيمــة ذروتهــا فــي فبرايــر 

هــذا،  المتزايــدة،  التنظيميــة  الضغــوط  وســط   2021

وتعنــي ADR إيصــال اإليــداع األمريكــي، وهــي طريقــة 

حصــص  لشــراء  األمريكييــن  للمســتثمرين  فعالــة 

فــي الشــركات األجنبيــة.

 Invesco Golden Dragon China وفقــدت مؤسســة

ETF )PGJ(، التــي تتعقــب األســهم الصينيــة المدرجــة 

 ADRs مــن  تتكــون  والتــي  المتحــدة،  الواليــات  فــي 

 American Depository إيصــاالت اإليــداع األمريكيــة(

للمســتثمرين  توفــر  التــي   )Receipts )ADRs

اســتثماري  تعــرض  الكتســاب  وســيلة  األمريكييــن 

التعامــل  تعقيــدات  دون  األمريكيــة  غيــر  لأســهم 

فــي أســواق األســهم األجنبيــة(، للشــركات التــي يقــع 

مقرهــا الرئيســي وتؤســس فــي الصيــن القاريــة، ثلــَث 

 2021 فبرايــر  فــي  إليهــا  وصلــت  التــي  ذروتهــا  قيمــة 

وســط الضغــوط التنظيميــة المتزايــدة، وســيتعين 

علــى المســتثمرين تقييــم مخاطــر امتــاك ADRs فــي 

وواشــنطن  بكيــن  بيــن  التوتــرات  فيــه  تظــل  وقــت 

مرتفعــة، بينمــا ســيتعين علــى جميــع المســتثمرين 

مــع  الصينيــة،  الســوق  جاذبيــة  موازنــة  العالمييــن 

ــدون تشــكيل آفــاق  احتمــال أن المســؤولين قــد يعي

تنظيميــة. قيــود  بفــرض  الشــركات 





المقاالت الدولية التي 

تناولت سوق األوراق 

المالية
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كورونــا جائحــة  ظــل  فــي  المــال   أســواق 
جونــز  "داو  مؤشــر  جورنــال:  ســتريت  وول 

جديــًدا قياســيًّا  رقًمــا  يســجل   الصناعــي" 

١١ مارس 2٠2١

هيرتنشــتاين"  و"آنــا  "جونجانبانيرجــي"  مــن  كلٌّ  كتــب 

مقــاًلا فــي صحيفــة "وول ســتريت"، ســلَّطا مــن خالــه 

 The( "الضــوء علــى صعــود مؤشــر "داو جونز الصناعي

Dow Jones Industrial( –وهــو مؤشــر صناعــي ألكبــر 

نيويــورك–  بورصــة  فــي  أمريكيــة  30 شــركة صناعيــة 

رقًمــا  مســجًلا  التوالــي  علــى  السادســة  للجلســة 

ا جديــًدا مدعوًمــا بعامــات تــدل علــى انتعــاش  قياســيًّ

االقتصــاد المحلــي.

واســع  نطــاق  علــى  األســهم  ارتفعــت  فقــد 

الشــركات  مــن  كل  تقــدم  نتيجــَة  الجــاري؛  األســبوع 

ســتوب"  و"جيــم   ،)Tesla( تســا"  و"شــركة  الماليــة 

نــت األســهم مــن اســتعادة  )GameStop(، والتــي مكَّ

جديــدة. ارتفاعــات  وتحقيــق  قوتهــا، 

وفــي هــذا الســياق، ارتفــع مؤشــر "داو جونــز الصناعــي" 

بنســبة 4.1%، وأضــاف 293.05 نقطــة أو مــا يعــادل %0.9 

ليصــل إلــى 32778.64 نقطــة لينهــي أفضــل أســبوع 

لــه منــذ شــهر نوفمبــر 2020. إضافــة إلــى ذلــك، ارتفــع 

مؤشــر "ســتاندرد آنــد بــورز S&P "500 500(( –وهــو مؤشــر 

يضــم أســهم أكبــر 500 شــركة ماليــة أمريكيــة مــن بنوك 

ومؤسســات ماليــة– بنســبة 2.6%، وأضــاف 4 نقــاط أو 

ــق  مــا يعــادل 0.1 % ليصــل إلــى 3943.34 نقطــة ليحقِّ

مســتًوى مرتفًعــا جديــًدا.

 )Nasdaq("وعلى الجانب اآلخر، خسر مؤشر "ناسداك

المركــب –وهــو مؤشــر ســوق األوراق الماليــة الــذي 

ــا جميــع األســهم المدرجــة فــي بورصــة  يشــمل تقريًب

ليصــل   %0.6 يعــادل  مــا  أو  نقطــة   78.81 ناســداك– 

إلــى 13319.86نقطــة، فيمــا حقــق مكاســب أســبوعية 

الخســائر  مــن  بذلــك سلســلة  لينهــي   ،%3.1 بنســبة 

اســتمرت ثاثــة أســابيع.

وقــد تزامنــت المرحلــة األخيــرة مــن ارتفــاع األســهم 

الســندات  أســعار  فــي  حــاد  انخفــاض  حــدوث  مــع 

الحكومية، وانخفاض أســهم الشــركات التكنولوجية.

مــن  مجموعــة  هنــاك  كانــت  متصــل،  ســياٍق  وفــي 

زت التوقعــات بانتعــاش االقتصــاد  األخبــار التــي عــزَّ

المحلــي، حيــث وقــع الرئيــس األمريكــي "جــو بايــدن"، 

يــوم الخميــس الموافــق 11 مــارس الجــاري، علــى حزمــة 

تحفيــز ماليــة بقيمــة 1.9 تريليــون دوالر أمريكــي، وصــرح 

بــأن كل شــخص بالــغ فــي الواليــات المتحــدة ســيكون 

ــًلا للحصــول علــى لقــاح "كوفيــد-19" بحلــول األول  مؤهَّ

مــن مايــو 2021.

تفــاؤل  زيــادة  جديــدة  بيانــات  أكــدت  لذلــك،  ونتيجــة 

المســتهلكين األمريكييــن وارتفــاع معنوياتهــم فــي 

ــد منهــم  ــل شــهر مــارس 2021؛ نتيجــَة تلقــي العدي أوائ

لقــاح "كوفيــد-19"، إضافــة إلــى زيــادة فــرص العمــل 

ــر  ــرة فــي التقدي والدخــل، وهــو مــا نتــج عنــه قفــزة كبي

لــى لمؤشــر ثقــة المســتهلك الصــادر عــن جامعــة  األوَّ

"ميشــيغان"، حيــث شــهد ارتفاًعــا إلــى أعلــى مســتوى 

ا التوقعــات. لــه منــذ مــارس 2020 متجــاوًز

مؤشــر  انخفــاض  إلــى  المقــال  أشــار  وختاًمــا، 

"ســتوكس أوروبــا Stoxx Europe "600 600 –وهــو بمثابــة 

مؤشــر ألســهم الشــركات األوروبيــة يحتــوي علــى 600 

شــركة مــن 17 دولــة أوروبيــة– بنســبة 0.3%، وارتفــاع 

 Shanghai( المركــب  شــنغهاي  مؤشــر  مــن  كل 

 Japan( اليابانــي  والمؤشــر   ،)Composite Index

فــي  التوالــي،  علــى  و%1.7   ،%0.5 بنســبة   )225  NIKKEI

 ،)Hang Seng( "حيــن انخفــض المؤشــر "هانغســنغ

الــذي يتــم اســتخدامه لتســجيل ومراقبــة التغيــرات 

اليوميــة ألكبــر الشــركات فــي بورصــة "هونــج كونــج"، 

.%2.2 بنســبة 
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الشــركات  أربــاح  جورنــال:  ســتريت  وول 
مســار  يحــددان  "كوفيــد-١9"  جائحــة  وتفشِّــي 

2٠2١ أبريــل   26 األســهم  ســوق 

و"ألكســندر  "كيتلينأوســتروف"  مقــال  أوضــح 

المركــب"  "ناســداك  مؤشــر  أّن  أوســيبوفيتش" 

)Nasdaq Composite( للشــركات التكنولوجيــة حقــق، 

يوم اإلثنين الموافق 26 أبريل 2021، أول إغاق قياســّي 

لــه منــذ فبرايــر 2021؛ مدعوًمــا بتقاريــر أربــاح الشــركات، 

بمــا فــي ذلــك بعــض كبــرى الشــركات التكنولوجيــة؛ 

حيــث شــهد المؤشــر ارتفاًعــا بمقــدار 121.97 نقطــة، أو 

0.9%، ليغلــق اليــوم عنــد 14138.78 نقطــة، وهــو إغــاق 

قياســي لعــام 2021.

آنــد  "ســتاندرد  مؤشــر  ارتفــع  متصــل،  ســياٍق  وفــي 

بــورز S&P( "500 500( بمقــدار 7.45 نقــاط، أو 0.2%، ليصــل 

قياســيا  رقًمــا  بذلــك  مســجًلا  نقطــة،   4187.62 إلــى 

الصناعــي"  "داو جونــز  انخفــض مؤشــر  بينمــا  أيًضــا، 

نقطــة،   61.92 بمقــدار   )The Dow Jones Industrial(

بالذكــر  نقطــة، وجديــر   33981.57 إلــى  ليصــل   ،%0.2 أو 

أن المؤشــرات الثاثــة قــد ســجلت انخفاًضــا طفيًفــا 

الماضــي. األســبوع 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه خــال العــام الحالــي، شــهدت 

مقارنــًة  تراجًعــا  التكنولوجيــا  شــركات  أســهم  قيــم 

بالقطاعــات األخــرى، بمــا فــي ذلــك القطــاع المالــي 

أن أســهم  الرغــم مــن  والصناعــي والطاقــة، فعلــى 

فــي  أســهمت  قــد  المتقدمــة  التكنولوجيــا  شــركات 

الُمفرطــة  البيــع  عمليــات  بعــد  الســوق  انتعــاش 

 ،2020 العــام  فــي  "كوفيــد-19"  جائحــة  ســببتها  التــي 

فقــد تحــول المســتثمرون فــي األشــهر األخيــرة نحــو 

ا، فضــًلا  أســهم شــركات ذات تقييمــات أقــل نســبيًّ

ــا التــي يمكــن أن  عــن األســهم الحساســة اقتصاديًّ

تســتفيد مــن التعافــي بعــد الوبــاء.

عــاوًة علــى ذلــك، ســوف ينصــب تركيــز المســتثمرين 

خــال الفتــرة القادمــة علــى معرفــة مــا إذا كانــت أربــاح 

الشــركات تبــرر التقييمــات المرتفعــة ألســهمها، ال 

ســيَّما الشــركات التكنولوجيــة. 

 ،)Tesla( "وفــي هــذا الســياق، ســجلت شــركة "تســا

المســتثمرين،  لــدى  المفضلــة  األســهم  أحــد 

الســنوية. ربــع  األربــاح  فــي  قياســية  مســتويات 

ــر مســؤولي االســتثمار  ــردون"، كبي وصــرَّح "جريجوريبي

فــي بنــك "أربوثنوتاثــام" )Arbuthnot Latham( بــأن 

"األربــاح لــم تكــن مهمــة خــال الربعيــن الماضييــن؛ 

ــي فيروس  ألن المســتثمرين كانــوا يركــزون علــى تفشِّ

"كورونــا" الُمســتجد"، مضيًفــا أن هــذا الوضع ســيتغير 

فــي الوقــت الحالــي.

وفــي الفتــرة األخيــرة، كانــت األســهم غيــر مســتقرة 

الكبيــر فــي حــاالت "كوفيــد-19"  أثــار االرتفــاع  بعــد أن 

فــي الهنــد واليابــان مخــاوف بشــأن وتيــرة التعافــي 

االقتصــادي العالمــي، فعلى الرغــم من التقدم المحرز 

فــي عمليــات توزيــع اللقاحــات، ال يــزال الوبــاء يمثــل 

خطــًرا آخــر علــى المســتثمرين. باإلضافــة إلــى ذلــك، 

تأثــرت الرغبــة فــي المخاطــرة لــدى مــدراء المحافــظ 

الرئيــس  إدارة  أن  مــن  القلــق  بســبب  االســتثمارية 

األمريكــي "جــو بايــدن" قــد تقــوم بزيــادة الضرائــب.

وعليــه، ســيكون المســتثمرون فــي حالــة تأهــب ألي 

الفيدرالــي؛  االحتياطــي  بنــك  سياســات  فــي  تغييــر 

حيــث يمكــن أن تتســبب أي عامــة علــى تبنــي موقــف 

ف  وتخــوُّ قلــق  إثــارة  فــي  للتضخــم  محاربــة  أكثــر 

ين. المســتثمر
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وقــد أوضــح "هيــو جيمبــر"، الخبيــر االســتراتيجي فــي 

 J.P. Morgan( األصــول"  إلدارة  مورجــان  بــي  "جــي 

واضحــة  نكســة  "هــذه  أن   ،)Asset Management

اليقيــن، كمــا تشــير  ا كبيــًرا مــن عــدم  وتضيــف قــدًر

إلــى أن المســتثمرين، علــى مــدار هــذا العــام، ســوف 

فــي  المتمثــل  الهائــل  الخطــر  هــذا  مــع  يتعاملــون 

الجائحــة". ــي  تفشِّ عــودة 

وعلــى الجانــب اآلخــر، انخفضــت العقــود اآلجلــة لخــام 

برنــت، وهــو خــام نفطــي يســتخدم كمعيــار الطاقــة 

ا أمريكيــا  الدولــي، بنســبة 0.7%، ليصــل إلــى 65.65 دوالًر

فــي  الجائحــة  ــي  تفشِّ معــدل  هــدد  حيــث  للبرميــل؛ 

الهنــد بتراجــع الطلــب علــى الطاقــة.

عملــة  قفــزت  الرقميــة،  بالعمــات  يتعلــق  وفيمــا 

"البيتكويــن" مــا يقــرب مــن 11% لتصــل إلــى 53297 دوالًرا 

أمريكيــا، وهــو مــا يمثــل انتعاًشــا مقارنــًة بأقــل مــن 

50 ألــف دوالر أمريكــي خــال األســبوع الماضــي، علــى 

الرغــم مــن أنهــا ال تــزال منخفضــة بأكثــر مــن 15% مــن 

أعلــى مســتوى لهــا علــى اإلطــاق فــي وقــت ســابق 

مــن هــذا الشــهر.

مؤشــر  ارتفــع  فقــد  الدولــي،  الصعيــد  علــى  أمــا 

بنســبة   )600  Stoxx Europe(  "600 أوروبــا  "ســتوكس 

 Nikkei( 0.3%، كمــا ارتفــع مؤشــر "نيــكاي 225" اليابانــي

225( بنســبة 0.4%، بينمــا انكمــش مؤشــر "شــنجهاي 

المركــب" )Shanghai Composite Index( بنســبة %1 

يًبــا.  تقر

نمــو  بشــأن  التفــاؤل  تايمــز:  فايننشــال 
الــدوالر  "يضغــط  العالمــي  االقتصــاد 

2٠2١ مايــو   2 األمريكــي" 

ــر لهــا أن  ذكــرت صحيفــة "فايننشــال تايمــز" فــي تقري

الــدوالر األمريكــي يســير فــي طريقــه -ألطــول فتــرة لــه 

منــذ 9 أشــهر- دون مكاســب، وذلــك بعــد أن أصبــح 

المســتثمرون متفائليــن بشــأن آفــاق النمــو العالمــي 

فــي أبريــل 2021؛ ممــا دفــع ســعر الصــرف لانخفــاض 

لمــدة أربعــة أســابيع متتاليــة.

وقــد جــاءت االنخفاضــات بســعر صــرف العمــات فــي 

أعقــاب األداء القــوي فــي شــهر مــارس 2021، عندمــا 

أدى التعافــي االقتصــادي القــوي للواليــات المتحــدة 

قــد  التضخــم  ارتفــاع  بــأن  التوقعــات  إذكاء  إلــى 

يدفــع "مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي" إلــى تقليــص 

سياســاته الداعمــة، ورفــع عوائــد الســندات، ورفــع 

الــدوالر مقابــل معظــم العمــات الرئيســة األخــرى.

يتوقعــون  المســتثمرين  أن  إلــى  إشــارة  فــي  ولكــن 

أيًضــا تعافــي االقتصــاد العالمي، خســر مؤشــر الدوالر 

2.7% مــن قيمتــه فــي شــهر واحــد، ليتــداول عنــد 90.98 

ــا، بينمــا ارتفــع اليــورو بنســبة 3%، ليتــم  ا أمريكيًّ دوالًر

تداولــه عنــد 1.20 دوالر أمريكــي، وبــرز الريــال البرازيلــي 

كأفضــل العمــات أداًء خــال أبريــل الماضــي.

وعلــى الرغــم مــن انــزالق منطقــة اليورو إلــى الركود في 

الربــع األول مــن العــام الجــاري 2021، يتوقــع المحللــون 

ــا مــع زيــادة وتيــرة  تكثيــف النشــاط فــي الكتلــة تدريجيًّ

برامــج التطعيــم ضــد فيــروس "كورونــا"، وإعــادة فتــح 

االقتصادات.
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األســهم  أســواق  توتــر  تايمــز:  فايننشــال 
النمــو  تباطــؤ  مــن  ومخــاوف  العالميــة 

 2٠2١ أغســطس   2١ االقتصــادي 

أن  إلــى  تايمــز"  "فايننشــال  صحيفــة  موقــع  أشــار 

األســهم العالميــة ســجلت أســوأ أســبوع لهــا منــذ 

2021؛ متأثــرة بمخــاوف مــن تباطــؤ االنتعــاش  يونيــو 

التحفيــز  فــي  الوشــيك  والتخفيــض  االقتصــادي، 

معنويــات  علــى  كبيــر  بشــكل  وتأثيــره  األمريكــي، 

. ين لمســتثمر ا

 ،%1.8 بنســبة   "FTSE All-World  " مؤشــر  وانخفــض 

الصيــن قواعــد  أقــرت  بعدمــا  األســبوع،  هــذا  خــال 

قطــاع  علــى  البيانــات،  خصوصيــة  بشــأن  صارمــة 

التكنولوجيــا، ونفــذت دول مثــل أســتراليا ونيوزيلنــدا 

إجــراءات إغــاق مفاجئــة، بســبب مخــاوف مــن انتشــار 

"كورونــا". لفيــروس  جديــد 

أصــول  إلــى  المســتثمرون  تحــول  ذلــك،  علــى  ا  وردًّ

الــدوالر  الــدوالر، وارتفــع مؤشــر  المــاذ اآلمــن مثــل 

مقابــل  األمريكيــة  العملــة  يقيــس  الــذي  األمريكــي، 

العمــات الكبيــرة األخــرى، بنســبة 1% خــال األســبوع، 

وهــو أفضــل مســتوى لــه خــال شــهرين.

وفــي هــذا اإلطــار، يقــول "كاماكشــياتريفيدي"، المحلل 

االســتراتيجي فــي بنــك "جولدمــان ســاكس": إن عــودة 

التجــارة العالميــة بــدًلا مــن التجــارة األمريكيــة، هــي 

الســبب الرئيــس الــذي جعلنــا نــرى "مؤشــر الــدوالر" 

يفقــد قوتــه فــي أبريــل المنصــرم، وأضــاف أنــه فــي 

المتعلقــة  القيــود  فــك  ســيبدأ  المقبلــة،  األشــهر 

بفيــروس "كورونــا" فــي أوروبــا، مــع توقــع مزيــد مــن 

والنحــاس،  النفــط  أســعار  فــي  القويــة  المكاســب 

والتــي مــن شــأنها أن تبقــي الــدوالر فــي حالــة تراجــع.

وســعى "جيــروم بــاول"، رئيــس "المجلــس االحتياطــي 

التصفيــة  بشــأن  المخــاوف  تهدئــة  إلــى  الفيدرالــي"، 

الســريعة لبرنامــج شــراء األصــول التابــع للمجلــس، 

مشــدًدا علــى أن موقــف السياســة المتشــائم بــاٍق.

وفــي الوقــت نفســه، أظهــرت بيانــات النتائــج للربــع 

األول مــن العــام الجــاري أن الفجــوة بيــن وتيــرة النمــو 

فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا ال تــزال كبيــرة، حيــث 

ســجلت منطقــة اليــورو انكماًشــا بنســبة 0.6%، بينمــا 

ســجلت الواليــات المتحــدة توســًعا بـــ 1.6% فــي ناتجهــا 

المحلــي اإلجمالــي.

وتقــول "ســيلفيا دال أنجيلــو"، كبيــرة االقتصادييــن في 

األمريكــي  االقتصــاد  أداء  إن   :"Federated Hermes"

مــن المرجــح أن يكــون أفضــل فــي الربعيــن المقبليــن 

اليــورو"  "منطقــة  ولكــن   ،2021 الجــاري  العــام  مــن 

يجــب أن تبــدأ فــي اللحــاق بالركــب فــي الربــع الثالــث 

مــن العــام؛ ممــا يجعــل الــدوالر أقــل جاذبيــة بمجــرد 

حــدوث ذلــك. ومــع ذلــك، ال يــزال بعــض المحلليــن 

مــن  أنــه  البعــض  يــرى  حيــث  بهــذا؛  مقتنعيــن  غيــر 

غيــر المرجــح أن تلحــق "منطقــة اليــورو" باالقتصــاد 

األمريكــي خــال هــذا العــام.
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يــوم  خــال  هامشــي  بشــكل  الــدوالر  وانخفــض 

العملــة  وتراجعــت   ،2021 أغســطس   20 الجمعــة 

األمريكيــة بنســبة 0.2% مقابــل اليــورو، حيــث ارتفعــت 

العملــة الموحــدة إلــى 1.1703 دوالر، ومــع ذلــك، فقــد 

ارتفــع بنســبة 0.1% مقابــل الجنيــه اإلســترليني، الــذي 

دوالر.  1.3626 إلــى  انخفــض 

)خــام  انخفــض  حيــث  النفــط،  أســعار  وانخفضــت 

القلــق  بســبب  األســبوع،  خــال   %7.7 بنحــو  برنــت( 

 20 الجمعــة  يــوم  وانخفــض  الطلــب،  انخفــاض  مــن 

أغســطس 2021 بنســبة 1.9%، ليســتقر عند 65.18 دوالًرا 

االرتفاعــات  مــن  10 دوالرات  بنحــو  أقــل  أي  للبرميــل، 

انتشــار  يؤثــر  الماضــي، حيــث  الشــهر  التــي ســجلها 

الســالة "دلتــا" مــن فيــروس "كورونــا" علــى الطلــب 

العالمــي.

وقــد عّوضــت مؤشــرات األســهم بعــض الخســائر 

يــوم الجمعــة 20 أغســطس، ففــي الواليــات المتحــدة، 

ارتفــع مؤشــر "إس أنــد بــي 500"، بنســبة 0.8%، بينمــا 

يركــز علــى  الــذي  المركــب،  "ناســداك"  ارتفــع مؤشــر 

التكنولوجيــا، بنســبة 1.2% خــال اليــوم.

وفــي أوروبــا، ارتفعــت األســهم فــي وقــت متأخــر مــن 

المؤشــر  ارتفــع  حيــث  أغســطس،   20 الجمعــة  يــوم 

 ،%0.3 بنســبة   "600 "ســتوكس  القياســي  األوروبــي 

وأغلــق مؤشــر "فوتســي 100" مرتفًعــا بنســبة 0.4%، كمــا 

 ،%0.3 بنســبة  "باريــس"  فــي   "40 "كاك  مؤشــر  ارتفــع 

"فرانكفــورت"  فــي   "30 "داكــس  مؤشــر  تقــدم  بينمــا 

.%0.3 بنســبة 

بــدأت  التــي  اآلســيوية،  األســهم  خســائر  وتســتمر 

األســبوع ببيــع مكثــف، علــى خلفية البيانــات الضعيفة 

مــن الصيــن، وتنهــي األســبوع تحــت ضغــط إضافــي، 

وانخفــض مؤشــر )MSCI( ألســواق آســيا والمحيــط 

الهــادئ، بنســبة %1.9.

ســندات  علــى  العائــد  ارتفــع  نفســه،  الوقــت  وفــي 

إلــى  ليصــل   ،%0.01 بنســبة  10 ســنوات،  الخزانــة ألجــل 

الخزانــة  ســندات  علــى  العائــد  ارتفــع  بينمــا   ،%1.26

األلمانيــة ألجــل 10 ســنوات 0.01%، ليصــل إلــى ســالب 

.%0.496
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البورصة الصينية

األســهم  ســوق  قيمــة  تايمــز:  فايننشــال 
الصينيــة تســجل مســتًوى قياســيا لتبلــغ أكثــر 

2٠2٠ أكتوبــر   ١٤ تريليونــات دوالر   )١٠( مــن 

أشــار مقــال "هدســون لوكيــت" إلــى أنــه قــد ارتفعــت 

الصيــن  فــي  األســهم  لســوق  اإلجماليــة  القيمــة 

مســجلة مســتًوى قياســيا بلغ أكثر من )10( تريليونات 

المتســارع  االقتصــادي  باالنتعــاش  مدفوًعــا  دوالر، 

لجميــع  الســوقية  القيمــة  بلغــت  حيــث  البــاد؛  فــي 

األســهم المدرجــة فــي "شــنغهاي" و"شنتشــن" )10.08(  

تــم  التــي  بلومبــرج  لبيانــات  وفًقــا  دوالر،  تريليونــات 

 CSI(جمعهــا يــوم األربعــاء الماضــي، وارتفــع مؤشــر

 )9%( بنحــو  مقارنــة   ، العــام  هــذا   )17%( بنحــو    )300

لمؤشــر )S&P 500( فــي وول ســتريت. وتجــدر اإلشــارة 

امتصــا  و"شنتشــن"  "شــنغهاي"  ســوقي  أن  إلــى 

مليــارات الــدوالرات مــن الصناديــق العالميــة، ويرجــع 

االقتصــاد  تعافــي  بشــأن  التفــاؤل  إلــى  ــا  جزئيًّ ذلــك 

الصينــي مــن فيــروس كورونــا؛ ممــا أدى إلــى تفوقهــا 

علــى الواليــات المتحــدة.

وأظهــرت بيانــات رســمية أن واردات الصيــن لشــهر 

ســبتمبر بلغــت مســتوى قياســيا بالــدوالر علــى خلفيــة 

اإلقبــال علــى الســلع وأشــباه الموصــات، كمــا تعــزز 

الرنمينبــي مقابــل الــدوالر فــي األســابيع األخيــرة علــى 

خلفيــة التوقعــات بفــوز "جــو بايــدن" فــي االنتخابــات 

إلــى  باإلضافــة  نوفمبــر،  فــي  األمريكيــة  الرئاســية 

التفــاؤل بشــأن إعــادة ضبــط العاقــات بيــن القوتيــن 

العظمييــن.

مــن  الرغــم  علــى  أنــه  إلــى  المحللــون  ويشــير 

ال  الصينيــة  األســهم  فــإن  العــام،  هــذا  مســتويات 

فقاعــة  خــال  عليــه  كانــت  ممــا  تذبذًبــا  أقــل  تــزال 

بانــج"،  "بــروس  الســياق صــرح  هــذا  وفــي   .2015 عــام 

بنــك االســتثمار  أبحــاث االســتراتيجيات فــي  رئيــس 

عليــه  كان  بمــا  "مقارنــة  بأنــه  "تشاينارينيســانس"، 

الحــال قبــل خمــس ســنوات ، كانــت هنــاك بعــض 

اإلقــراض  اســتخدام  إن  حيــث  الرئيســة،  التغييــرات 

ا  انتشــاًر أقــل  أصبــح  األســهم  لشــراء  بالهامــش 

اآلن ممــا كان عليــه فــي عــام 2015، عندمــا انتعشــت 

يــؤدي  أن  قبــل   )%100( مــن  بأكثــر  الصينيــة  األســواق 

انهيــار أســعار األســهم إلــى موجــات البيــع القســري". 

ســوق  تقييمــات  تبــدو   ، عــام  "بشــكل  وأضــاف: 

يتــم  حيــث  ــا؛  حاليًّ منطقيــة  أكثــر  الصينيــة  األســهم 

ــاح  ــداول مؤشــر )CSI 300( بأقــل مــن )19( ضعــف أرب ت

االثنــي عشــر شــهًرا الماضيــة ، مقارنــة بأكثــر مــن )40( 

."2015 عــام  المؤشــر  ذروة  فــي 

المســتثمرين  فــإن  "تشاينارينيســانس"،  لـــ   ووفًقــا 

المؤسســيين احتفظــوا بأكثــر مــن )70%( مــن الطــرح 

شــهر  نهايــة  حتــى  الصينيــة  األســهم  لجميــع  الحــر 

األجانــب  المســتثمرون  امتلــك  بينمــا    ،2020 يونيــو 

حوالــي)5%(. وتعــد ســوق األســهم الصينيــة ثانــي أكبــر 

ســوق فــي العالــم، علــى الرغــم مــن أنهــا ال تــزال أصغــر 

بكثيــر مــن ســوق األســهم األمريكيــة البالــغ حجمهــا 

تريليــون دوالر.  )39(
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إن تقلبــات ســوق األســهم فــي الصيــن خــال فبرايــر 

2021 أدت إلــى انخفــاض مؤشــر "CSI 300" الــذي يضــم 

"شــنغهاي"  بورصتــي  فــي  المدرجــة  األســهم  أكبــر 

ذروتــه،  إلــى  وصولــه  منــذ   %13 بنســبة  و"شنتشــن" 

 "MSCI" وفــي الوقــت نفســه، انخفــض بشــدة مؤشــر

ــج  ــي، المتضمــن للشــركات المدرجــة فــي "هون الصين

مقارنــة  األمريكيــة،  المتحــدة  والواليــات  كونــج" 

وبقيــة  المتقدمــة  الــدول  اقتصــادات  بمؤشــرات 

"اليــوان". قــوة  رغــم  الناشــئة،  األســواق 

إلــى أن شــركات التكنولوجيــا تتمتــع  وأشــار الكاتــب 

بحضــور قــوي فــي الصيــن، وتقــود الســوق صعــودا 

وهبوطــا؛ نظــرا لتقلباتهــا الشــديدة، ويشــبه نمــط 

والطاقــة  التكنولوجيــا  لشــركات  النســبي  األداء 

ــى الرغــم مــن  ــة، عل ــات المتحــدة األمريكي نمــط الوالي

أداء  ذات  كانــت  األمريكيــة  التكنولوجيــا  شــركات  أن 

أفضــل.

تشــهد  الصينيــة  البيانــات  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

حالــة مــن التغيــر خــال عطلــة رأس الســنة الصينيــة 

الجديــدة، والتــي تظهــر آثارهــا فــي ينايــر وفبراير ســنويا، 

كما أن إغاق الصين المتعلق بجائحة "كوفيد-19" في 

بدايــة 2020 كان لــه تأثيــر مــرّوع علــى عمليــات التصديــر. 

ووفًقــا لمؤشــر ســيتي جــروب "جــي G10 -10"، المعــروف 

بأنــه مؤشــر ''المفاجــأة االقتصاديــة'' -يقيــس بيانــات 

فــإن  التوقعــات–،  مقابــل  فــي  المتقدمــة  البلــدان 

بيانــات االقتصــاد الكلــي فــي الصيــن مــا زالــت دون 

المســتوى حتــى اآلن خــال العــام الجــاري.

"سوســيتيه  بنــك  فــي  الباحثيــن  مــن  فريــق  وذكــر 

جنــرال" الفرنســي أن مبيعــات التجزئــة فــي الصيــن لــم 

ترجــع إلــى مــا كانــت عليــه قبــل أزمــة "كوفيــد-19"، كمــا 

أن االســتثمار فــي األصــول الثابتــة، الــذي كان ُيعتقــد 

منــذ فتــرة طويلــة أنــه مكمــن قــوة االقتصــاد الصينــي، 

لــم يتعــاَف بعــد، ويعتمــد االنتعــاش بــدًلا مــن ذلــك 

علــى التجــارة واإلنتــاج الصناعــي.

وأشــار مقــال "بلومبــرج" إلــى تدخــل الحكومــة الصينيــة 

فــي أعمــال المؤسســات وتضييقهــا الخنــاق عليهــا، 

وكيــف دفــع ذلك شــركة "تينســنت" الصينيــة القابضة 

المحــدودة لإلنترنــت واأللعــاب، لفقــد 62 مليــار دوالر 

مــن قيمتهــا الســوقية، فــي غضــون أيــام؛ ممــا تســبب 

فــي مخــاوف مــن توجيــه أنظــار المنظميــن الصينييــن 

إلــى إمبراطوريــة مؤســس الشــركة "بونــي مــا"، بعدمــا 

حــدث األمــر ذاتــه مــع مؤسســة "علــي بابــا"، فــي إطــار 

حملــة شرســة تشــنها الســلطات الصينيــة لمكافحــة 

تلــك  نفــوذ مؤسســي  إجــراءات االحتــكار، وتقليــص 

الشــركات الكبــرى.
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لهــا  مســتوى  أعلــى  إلــى  الصينيــة  العملــة  وصلــت 

ارتفعــت  حيــث  ســنوات،  ثــاث  فــي  الــدوالر  مقابــل 

قيمــة عملــة "اليــوان الرنمينبــي الصينــي" المتداولــة 

داخليــا بنســبة 0.2%، لتصــل إلــى 6.4046 رنمينبــي مقابــل 

الــدوالر، اليــوم الثاثــاء 25 مايــو 2021، وهــي أعلــى نقطــة 

لهــا منــذ يونيــو 2018، ويأتــي ذلــك فــي وقــت تســعى 

فيــه "بكيــن" إلــى تحقيــق التــوازن بيــن الطلــب علــى 

صــادرات البــاد وارتفــاع أســعار الســلع األساســية.

الصينيــة  األســهم  ارتفعــت  نفســه،  الوقــت  وفــي 

و"شــنزين"  "شــنغهاي"  بورصتــي  فــي  المدرجــة 

بأفضــل معــدل لهــا منــذ يوليــو 2020، حيــث ارتفعــت 3 

ســنتات لــكل دوالر، وســبق أن ارتفــع "الرنمينبــي" بأكثر 

مــن 10% خــال العــام الماضــي، مدعوًمــا باالنتعــاش 

االقتصــادي الصينــي مــن جائحــة "كوفيــد-19" وتدفقــات 

رأس المــال األجنبــي إلــى البــاد.

ومــن جانــب آخــر، يمثــل ارتفــاع العملــة مأزًقــا لصانعــي 

السياســة فــي الصيــن، بينمــا يتصارعــون مــع تأثيــر 

حــدوث  وخطــر  األساســية،  الســلع  أســعار  ارتفــاع 

فقاعــات األصــول، وإشــارات إلــى أن النمــو قــد يفقــد 

علــى  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  توســع  حيــث  قوتــه؛ 

أســاس ربــع ســنوي بنســبة 0.6% فقــط فــي األشــهر 

الثاثــة األولــى مــن العــام الجــاري 2021، وهــو أقــل بكثيــر 

مــن التوقعــات.

وفــي هــذا اإلطــار، قــال "كيــن تشــيونج"، كبيــر المحللين 

االســتراتيجيين فــي أســواق العمــات فــي آســيا فــي 

بنــك "ميزوهــو":  إن "البنــك المركــزي الصينــي" علــى 

علــم بمخاطــر ارتفــاع قيمــة "اليــوان الرنمينبــي"، فــي 

ضــوء زخــم النمــو الصينــي المتباطــئ فــي الربــع األول 

مــن هــذا العــام، وأن تدفقــات رأس المــال يمكــن أن 

تزيــد مــن تضخــم أســعار األصــول، وتبطــل محــاوالت 

البنــك المركــزي لتثبيــت السياســة الماليــة.

وقــد جــاء ارتفــاع قيمــة "اليــوان" فــي أعقــاب حملــة 

حكوميــة جديــدة علــى العمــات المشــفرة؛ ممــا أدى 

األســبوع  خــال  تداولهــا  فــي  شــديدة  تقلبــات  إلــى 

الماضــي، وســتوفر قــوة العملــة الصينيــة للمنتجيــن 

الصناعييــن فــي البــاد أســعارا أقــل لشــراء المــواد 

الخــام، ولكنهــا عــادة مــا تضــر المصدريــن. 



99

وتداعيــات  أســباب  جورنــال:  ســتريت  وول 
2٠2١ يونيــو   3 "الــدوالر"  أمــام  "اليــوان"  ارتفــاع 

ا  نشــرت هيئــة تحريــر "وول ســتريت جورنــال" تقريــًر

ســعر  ارتفــاع  علــى  الضــوء  خالــه  مــن  ســّلطت 

حيــث  األمريكــي؛  "الــدوالر"  مقابــل  الصينــي  "اليــوان" 

ســجل اليــوان منــذ بدايــة يونيــو 2021، أعلــى مســتوى 

لــه فــي ثــاث ســنوات مقابــل الــدوالر، وذلــك عنــد نحــو 

6.38 يوانــات للــدوالر الواحــد، وجــاء ذلــك بعــد عــام مــن 

االرتفــاع المســتمر فــي قيمــة اليــوان؛ األمــر الــذي مــن 

شــأنه أن يدفــع "بكيــن" إلــى وضــع خطــة إلدارة ســعر 

الصــرف، قبــل أن تــزداد قــوة العملــة الصينيــة.

البنــوك  أن  إلــى  المتخصصــون  ألمــح  واتصــاًلا، 

االحتياطــات  مــن  بمزيــد  االحتفــاظ  إلــى  ســتضطر 

مقابــل ودائعهــا مــن العمــات األجنبيــة، وهــو إجــراء 

طريــق  عــن  األمريكــي،  الــدوالر  دعــم  إلــى  يهــدف 

داخــل  بالــدوالر  النقديــة  الســيولة  مــن  التخلــص 

الصينــي. المالــي  النظــام 

وأشــار التقريــر إلــى أن المودعيــن الصينييــن يمتلكــون 

وتخشــى  أمريكــي،  دوالر  تريليــون  مــن  أكثــر  اآلن 

مفاجــئ  جماعــي  تحــرك  أي  أن  الصينيــة  الحكومــة 

لتحويــل تلــك الودائــع إلــى اليــوان الصينــي يمكــن أن 

الصــرف. أســعار  ارتفــاع  إلــى  يــؤدي 

وفــي ســياٍق متصــل، تفســر بعــض التطــورات فــي 

حيــث  "اليــوان"؛  قــوة  صعــود  الصينــي  االقتصــاد 

عمــق  منــذ  لانتعــاش  الصينيــة  الصــادرات  عــادت 

أزمــة جائحــة "كوفيــد-19"، كمــا أدى االنفتــاح األكبــر علــى 

االســتثمار األجنبــي فــي أســواق األســهم والســندات 

عــام 2020 إلــى دعــم العملــة بشــكٍل أكبــر. وفضــًلا عــن 

ذلــك، حاولــت "بكيــن" منــذ بدايــة عــام 2021 كبــح جمــاح 

المالــي  النظــام  فــي  المخاطــر  إلدارة  االئتمــان  نمــو 

الصينــي، والحفــاظ علــى أســعار فائــدة أعلــى مقارنــة 

األمريكيــة. المتحــدة  بالواليــات 

ورغــم كل ذلــك، يعــزى ارتفــاع ســعر اليــوان مقابــل 

الــذي  بالــدوالر،  متعلقــة  أخــرى  عوامــل  إلــى  الــدوالر 

ــي الوبــاء. والدليــل  انخفــض مؤشــره منــذ بــدء تفشِّ

مقابــل  اليــوان  ســعر  ارتفــع  بينمــا  أنــه  ذلــك  علــى 

الــدوالر، كان ســعر صــرف اليــوان مــع اليــورو األوروبــي 

مســتقًرا خــال األشــهر األخيــرة.

اليــوان  ســعر  فــي  االرتفــاع  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 

بعــض  يمثــل  األمريكــي  الــدوالر  مقابــل  الصينــي 

ــة لـــ "بكيــن"، فقــد يســاعد الصيــن  ــد االقتصادي الفوائ

فــي احتــواء مشــكلة تضخــم وشــيكة الحــدوث؛ حيــث 

األساســية  الســلع  أســعار  ارتفــاع  الصيــن  تواجــه 

ذلــك  وليــس  التوريــد،  سلســلة  فــي  واضطرابــات 

فحســب، بــل إن الشــركات الصينيــة المثقلــة بالديــون 

المقيــدة  ديونهــا  لســداد  الفرصــة  تلــك  اغتنمــت 

األمريكــي. بالــدوالر 

بيــد أن ثمــة بعــض المخاطــر علــى االقتصــاد الصينــي 

أيًضــا؛ حيــث إنــه إذا أدت العملــة األقــوى إلــى انخفــاض 

ــرادات المقومــة باليــوان للمصدريــن، فقــد يــؤدي  اإلي

ذلــك إلــى تفاقــم الهشاشــة الماليــة القتصــاد الصيــن 

الــذي يتجــاوز فيــه الديــن العــام والخــاص 300% مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي. ومــن المرجــح أيًضا أن يؤدي 

ارتفــاع ســعر اليــوان مقابــل الــدوالر إلــى تدفــق رأس 

المــال أو التدفقــات الخارجــة المزعزعــة لاســتقرار. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن إدارة االحتياطــي الفيدرالــي 

الضعيفــة للــدوالر األمريكــي قــد تحــرض "بكيــن" أيًضــا 

لانتقــام التجــاري مــن "واشــنطن".
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بلومبــرج : هــل تصبــح شــركة "AMC" التاليــة 
عقــب طفــرة "Gamestop" فــي بورصــة "وول 

ســتريت"؟ 2 فبرايــر 2٠2١

عقــب نجــاح صغــار المســتثمرين فــي بورصــة "وول 

ســتريت" فــي اإليقــاع بصناديــق التحــوط فــي مــأزق 

وتلقينهــم درًســا قاســًيا، حيــث تكبــدت تلــك الصناديق 

وشــركات االســتثمار الكبــرى خســائر فادحــة إثر عملية 

 ،"Gamestop" الرهــان الفاشــلة علــى أســهم شــركة

ا  والتــي ارتفعــت قيمــة ســهمها مــن حوالــي 20 دوالًر

يــوم  دوالر   500 مــن  يقــرب  مــا  إلــى   2021 ينايــر   12 فــي 

الخميــس الموافــق 28 ينايــر 2021.

وفــي هــذا الســياق، كتــب "شــولي ريــن" مقــاًلا بوكالــة 

"بلومبــرج"، تنــاول خالــه مــا يســتعد لــه المســتثمرون 

عقــب نجاحهــم فــي تحقيــق أربــاح ضخمــة إثــر حمــات 

الشــراء الجماعيــة التــي قامــوا بهــا علــى ســهم شــركة 

"Gamestop" لقلــب الدفــة لصالحهــم فــي مواجهــة 

صناديــق التحــوط الكبــرى بالواليــات المتحــدة.

اآلراء  يتداولــون  المســتثمرين  أّن  المقــال  وأوضــح 

حــول الشــركة التــي ســيوجهون اســتثماراتهم نحــو 

أســهمها مثلمــا حــدث مــع شــركة "Gamestop"، ومن 

بيــن هــذه الشــركات "AMC" للترفيــه، وهــي سلســلة 

التحذيــرات  تتصاعــد  فيمــا  أمريكيــة،  ســينما  دور 

الكبيــرة  الديــون  لحجــم  نظــًرا  الســهم؛  هــذا  بشــأن 

التــي تتحملهــا الشــركة فــي الوقــت الحالــي.

ِصغــار البورصة األمريكية علــى  يتعيــن  أّنــه  إلــى  المقــال  وأشــار 

مــن  كبيــر  عــدد  وجــود  عــدم  ضمــان  المســتثمرين 

يســمى  لمــا  طبًقــا  للتــداول  المطروحــة  األســهم 

"Shortselling"، وذلــك لتضييــق الخنــاق علــى صناديــق 

االســتثمار. وشــركات  التحــوط 

 "Gamestop" وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن أســهم شــركة

لتحليــل ســوق  ــا طبًقــا  تتخــذ منحنــى هبوطيًّ كانــت 

بلغــت  حيــث  2020/2013؛  بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  المــال 

خســائرها قرابــة 288 مليــون دوالر فــي الفتــرة مــا بيــن 

ينايــر إلــى ســبتمبر 2020، فيمــا بلغــت خســائر شــركة 

2020؛  خــال ديســمبر  مليــون دوالر   124 "AMC" حوالــي 

ــى حضــور  ــال عل ــك نتيجــة النخفــاض نســبة اإلقب وذل

بنحــو  المتحــدة  بالواليــات  الســينما  ودور  المســرح 

.%92

وأضافــت "بلومبــرج" أن شــركة "AMC" المثقلــة بديــون 

ســندات  بطــرح  قامــت  دوالر،  مليــارات   6.5 بـــ  تقــدر 

مؤخــًرا بقيمــة 100 مليــون دوالر بنســبة فائــدة 15%، كمــا 

جمعــت حوالــي 870 مليــون دوالر عــن طريــق بيــع 281 

مليــون ســهم.

األمريكيــة  الترفيــه  شــركة  أّن  المقــال  وأضــاف 

تواجــه ضغوًطــا للوفــاء بديونهــا، حيــث إّنهــا لديهــا 

حوالــي 3.8 مليــارات دوالر مــن مطالبــات الديــون غيــر 

المســددة، لذلــك، مــن المتوقــع أن تضطــر الشــركة 

بشــأن  المقرضيــن  كل  مــع  التفــاوض  إعــادة  إلــى 

الســداد؛ ممــا ُيمثــل عبًئــا عليهــا لبيــع بعــض األســهم 

 S&P Global" لســداد الديــون، حســبما أشــارت وكالــة

."Ratings

 "AMC" شــركة  أّن  إلــى  االنتبــاه  المقــال  لفــت  وقــد 

يمتلكهــا المليارديــر الصينــي الشــهير "وانــج جيانليــن"، 

والــذي اعُتبــر مؤخــًرا أغنــى رجــل فــي الصيــن فــي عــام 

2016، حيــث يشــتهر بخبرتــه فــي أســواق المــال، وســرعة 

اســتفادته مــن تقلبــات الســوق، فيمــا يتوقــع الكاتــب 

أن يســتغل "جيانليــن" خبرتــه لتوظيفهــا فــي الســوق 

ــة. األمريكي

وختاًمــا، أشــارت "بلومبــرج" إلــى أّن مــا حــدث مؤخــًرا في 

بورصة "وول ستريت" أعطى حافًزا لكل المستثمرين 

إلعــادة النظــر فــي كيفيــة اســتخدام آليــات الســوق 
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لتحقيــق األربــاح وإحــداث اســتقرار نســبي فــي حركــة 

األســهم، كمــا أّن نجــاح صغــار المســتثمرين فــي زلزلة 

عــروش كبــرى شــركات االســتثمار قــد هــز الثقــة فــي 

وتحلياتهــا  توقعاتهــا  تبنــي  كانــت  التــي  التحليــات 

بنــاًء علــى دراســات وأبحــاث تلــك الشــركات. 

تتســبب  هــل  )تقريــر(:  بوســت  واشــنطن 
أســهم شــركة "GameStop" فــي تغييــر قواعــد 
الرقابــة الماليــة فــي أســواق المــال العالميــة؟ 

2 فبرايــر 2٠2١

دخلــت وزارة الخزانــة األمريكيــة، علــى الخــط ألول مــرة، 

منــذ انــدالع أزمــة أســهم شــركة "GameStop" لتجــارة 

ألعــاب الفيديــو األمريكيــة، ومــا أثارتــه مــن تخوفــات 

لــدى صناديــق التحــّوط، بســبب ممارســات لتطبيقات 

قــد  األســهم،  تــداول  مجــال  فــي  تعمــل  إلكترونيــة 

تتطلــب مزيــًدا مــن الرقابــة الماليــة.

قــد تضاعفــت   "GameStop" أســهم شــركة  وكانــت 

بعــد  وبشــكل مفاجــئ،   ،2021 ينايــر  بنهايــة  16 ضعًفــا 

"وول  بورصــة  فــي  كبيــرة  خســائر  تحقــق  كانــت  أن 

 56 مــن  أســهمها  قيمــة  تراجعــت  حيــث  ســتريت"، 

ا عــام 2013 إلــى 5 دوالرات عــام 2019؛ ممــا جعــل  دوالًر

ا تابًعــا لهــا خــال  الشــركة تخطــط لغلــق 450 متجــًر

2021؛ ممــا دفــع صناديــق التحــّوط الكبيــرة فــي أمريــكا 

لشــراء أســهم الشــركة للرهــان عليهــا مســتقبًلا، إال 

أنهــا فوجئــت بحملــة شــراء غيــر مســبوقة ألســهم 

 ،"Reddit" الشــركة مــن ِقبــل مســتثمرين علــى منصــة

وهــو تطبيــق إلكترونــي علــى اإلنترنــت يضــم 6 ماييــن 

الماليــة.  األوراق  لتــداول  مســتثمر 

وبعــد مــرور أســبوع واحــد فقــط علــى تصديــق مجلس 

الســابق  الرئيــس  تعييــن  علــى  األمريكــي  الشــيوخ 

األمريكي"جانيــت  الفيدرالــي  االحتياطــي  لمجلــس 

عقــد  عزمهــا  "يليــن"  أعلنــت  للخزانــة،  -وزيــرًة  يليــن" 

يــوم  باألزمــة،  المعنيــة  الجهــات  مــع مختلــف  لقــاء 

.2021 فبرايــر   4 الموافــق  الخميــس 

األمريكيــة  الخزانــة  وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 

توّفــر  أهميــة  تــرى  "يليــن"  "إّن  المانــا":  "ألكســندرا 

عنصــر النزاهــة فــي تــداوالت األســواق الماليــة، لذلــك 

طلبــت مناقشــة التقلبــات األخيــرة فــي ســوق المــال، 

والتحقــق بشــأن اتفــاق تلــك الممارســات مــع قواعــد 

المســتثمرين". حمايــة 

ووصفــت صحيفــة "واشــنطن بوســت" مــا حــدث فــي 

أســهم شــركة "GameStop" بأّنها تحولت في غضون 

ســوق  فــي  "معجــزة"  إلــى  متعثــر"  "بائــع  مــن  أيــام 

مليــارات  صغــار  مســتثمرون  ربــح  حيــث  األســهم، 

الــدوالرات بالرهــان علــى أســهم الشــركة الخاســرة، 

فيمــا بلغــت خســائر صناديــق التحــّوط ذروتهــا عقــب 

فشــل رهاناتهــا حــول أســهم تلــك الشــركة.

 "GameStop" وأضافــت الصحيفــة أن أســهم شــركة

المرتفعــة لــم تلبــث أن عــادت إلــى االنخفــاض مــرة 

فبرايــر   2 الموافــق  الثاثــاء  يــوم   ،%60 بنســبة  أخــرى 

2021، بعــد أن قــام منتــدى "Robinhood"، وهــو تطبيــق 

تــداول  مجــال  فــي  كوســيط  يعمــل  آخــر  إلكترونــي 

األســهم علــى اإلنترنــت، بتعليــق التــداول علــى أســهم 

الشــركة.

منصــة  تعليــق  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 

شــركة  أســهم  علــى  التــداوَل   ،"Robinhood"

وجــود  مــدى  بشــأن  انتقــادات  واجــه   ،"GameStop"

تكبــدت  التــي  التحــّوط  صناديــق  مــع  خفيــة  عاقــة 

الشــركة. ســهم  قيمــة  ارتفــاع  إثــر  جّمــة  خســائر 

لشــؤون  المســاعد  المديــر  صــرح  جانبــه،  ومــن 

التقــدم األمريكــي  السياســة االقتصاديــة فــي مركــز 

"جريــج جيلزينيــس"، بأّنــه يتعيــن علــى وزيــرة الخزانــة 

فهــم التقلبــات األخيــرة فــي الســوق باعتبارها الرئيس 

األمريكــي،  الفيدرالــي  االحتياطــي  لمجلــس  الســابق 
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بلومبــرج: بورصــة "وول ســتريت" علــى صفيــح 
لـــ شــركة  ســاخن.. انهيــار القيمــة الســوقية 

"جيــم ســتوب" 5 فبرايــر 2٠2١

تناولــت وكالــة "بلومبــرج" وضــع شــركة "جيــم ســتوب" 

أللعــاب الفيديــو بالتجزئــة فــي بورصــة "وول ســتريت" 

أســعار  هبطــت  حيــث  الماضــي،  األســبوع  خــال 

إلــى  الســهم  ســعر  ليصــل   ،%80 بنســبة  أســهمها 

بنهايــة  ا  دوالًر  483 نحــو  بلوغــه  عقــب  دوالرا،   63.77

ينايــر 2021، لتخســر بذلــك 18 مليــار دوالر مــن قيمتهــا 

الســوقية.

وأوضــح المقــال أّن أســهم الشــركة حققــت مكاســب 

أن  بعــد   ،2021 فبرايــر   5 الجمعــة  يــوم   %19 بلغــت 

ســمحت منصــة "روبينهــود" بالتــداول علــى أســهم 

الشــركة، إال أنهــا ال تــزال أقــل بكثيــر مــن المســتوى 

التــي بلغتــه خــال األســبوع الماضــي، فيمــا تراجعــت 

القيمــة الســوقية لـــلشركة بنحــو 4.4 مليــارات دوالر 

يــوم الجمعــة 5 فبرايــر 2021.

وفــي الســياق ذاتــه، تراجعــت أســعار أســهم شــركة 

فــي   %48 بنســبة  للترفيــه  القابضــة  ســي"  إم  "إيــه 

.2021 فبرايــر   5 الجمعــة  جلســة 

مســؤولي  كبيــر  بيــرك"،  "كريــج  قــال  جانبــه،  ومــن 

وهــي  كابيتــال"،  "بيرســونال  شــركة  فــي  االســتثمار 

إّن  بكاليفورنيــا:  البورصــة  فــي  اســتثمارية  شــركة 

أّن  متوقًعــا  بعــد،  تنتــِه  لــم  ســتوب"  "جيــم  معركــة 

مــع  نفســه  النهــج  علــى  المســتثمرون  يســتمر 

أخــرى. شــركات 

وهــو مجلــس مــن شــأنه مراقبــة االســتقرار المالــي 

فــي األســواق.

الخزانــة  وزيــرة  تدخــل  أّن  "جيلزينيــس"  وأوضــح 

األمريكيــة فــي المشــهد "خطــوة ذكيــة"، مــن شــأنها 

القضيــة،  هــذه  فــي  التحقيــق  رأس  علــى  إظهارهــا 

مؤكــًدا أّن الجميــع يحتــاج إلــى فهــم حقيقــة مــا يحــدث 

ضروريــة  إجــراءات  إلــى  نحتــاج  وهــل  الواقــع،  فــي 

لحمايــة اســتقرار النظــام المالــي؟ ومــا نقــاط الضعف 

فيــه؟".

وفــي الســياق نفســه، قــال أســتاذ القانــون والتمويــل 

فــي جامعــة "كورنيــل" والمحامــي الســابق لمجلــس 

االحتياطــي الفيدرالــي فــي نيويــورك "بــوب هوكيــت": 

إّن التحقيــق فــي أزمــة شــركة "GameStop" يتطلــب 

الكشــف بشــفافية عــن هويــة المتداوليــن عبــر منتــدى 

"Reddit"، والمشــاركين فــي تقلبــات أســهم الشــركة.

وأضــاف "هوكيــت" أّن هنــاك احتمــاالت لفــرض رقابــة 

علــى بعــض منصــات التــداول علــى اإلنترنــت، بموجــب 

مــواد مــن قانــون اإلصــاح المالــي الصــادر عــام 2010.



103

التــداول  اســتئنافها  "روبينهــود"  منصــة  وأعلنــت 

علــى أســهم شــركتي "جيــم ســتوب" و"إيــه إم ســي"، 

ــداول علــى ســهم الشــركة  وذلــك عقــب تعليقهــا الت

فــي إجــراء وصفــه المراقبــون بالتواطــؤ مــع شــركات 

التحــوط التــي تكبــدت العديــد مــن الخســائر إثــر اإلقبال 

علــى ســهم الشــركة.

ــى التقلبــات التــي شــهدتها أســهم  وأشــار المقــال إل

الشــركة خــال جلســة التــداول، بســبب عــودة التــداول 

عقــب تعليقــه، حيــث ارتفــع معــدل التــداول إلــى مــا 

يقــرب مــن 80 مليــون ســهم.

االســتثمار  مســؤولي  كبيــرة  كونــج"،  "آمــي  وقالــت 

فــي شــركة "باريــت أســيت مانجمنــت": "منــذ إعــان 

شــركات التــداول اإللكترونيــة رفــع جميــع القيــود علــى 

التــداول يــوم الجمعــة 5 فبرايــر 2021، فمــن المتوقــع 

أســهم  لشــراء  الســوق؛  إلــى  المســتثمرين  عــودة 

نفــس الشــركات أو ربمــا يوجهــون اســتثماراتهم نحــو 

شــركات أخــرى".

وأضــاف المقــال أّنــه بالرغــم مــن أن "جيــم ســتوب" 

خســرت 29.2 مليــار دوالر مــن قيمتهــا حتــى اآلن، فــإن 

الســهم ال يــزال مرتفًعــا بأكثــر مــن 200% هــذا العــام، 

ا إلــى أّن شــركة "إيــه إم ســي" قــد عانــت مــن  مشــيًر

بنســبة  أســهمها  انخفــاض  بعــد  مماثــل  مصيــر 

66%؛األمــر الــذي أدى إلــى تغييــر اتجــاه المســتثمرين 

نحــو شــراء أســهم شــركات أخــرى. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن القيــود التــي فرضتهــا منصــة 

ــارت  ــى أســهم شــركة "جيــم ســتوب" أث "روبنهــود" عل

المنصــة  واجهــت  حيــث  المســتثمرين،  بيــن  غضًبــا 

اإللكترونيــة اتهامــات تتعلــق بتواطؤهــا مــع صناديــق 

التحــوط؛ للحــد مــن الخســائر التــي تكبدتهــا إثــر ارتفــاع 

قيمــة أســهم "جيــم ســتوب".

وأوضــح المقــال أّن المســتثمرين شــرعوا فــي توجيــه 

منصــة  علــى  أخــرى  شــركات  نحــو  اســتثماراتهم 

 Naked Brand" المابــس  شــركة  مثــل  "ريديــت"، 

 ،"Sundial Growers Inc"وشــركة الخمــور ،"Group Ltd

 Zomedica" وشــركة ،"Retailer Express Inc" وشــركة

ارتفعــت أســهمها بنســبة %27. Corp"، والتــي 

المفروضــة  القيــود  أّن  إلــى  المقــال  أشــار  وختاًمــا، 

ألســهم  الســريع  األســعار  وهبــوط  التــداول  علــى 

شــركة "جيــم ســتوب" و"أكســبريس" وغيرهمــا، قــد 

أدى إلــى تغيــر اتجاهــات المســتثمرين نحــو شــركات 

التكنولوجيــا الحيويــة مثــل "Cassava Sciences Inc"؛ 

ممــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار أســهم هــذه الشــركة 

بنســبة 557% خــال العــام الجــاري لتصبــح مــن أكبــر 

األســهم فــي مؤشــر "ناســداك".

بلومبــرج: انخفــاض كبيــر فــي معــدالت شــراء 
ســندات الخزانــة األمريكيــة رغم ارتفــاع العائد 

22 مــارس 2٠2١

تنــاول مقــال "جــون أوثــرز"، بوكالة "بلومبرج"، األســباب 

الخزانــة  ســندات  عوائــد  ارتفــاع  إلــى  دفعــت  التــي 

باالنهيــار  االرتفــاع  هــذا  واصًفــا   ،2020 فــي  األمريكيــة 

األمريكيــة. الســندات  لســوق  الكبيــر 

وكانــت وزارة الخزانــة األمريكيــة قــد أعلنــت عــن طــرح 

ألزمــة  االقتصاديــة  التداعيــات  لمواجهــة  ســندات؛ 

"كوفيــد-19"، والتــي شــهدت عــزوف المســتثمرين عــن 

شــرائها، متجهيــن إلــى بيــع حيازاتهــم مــن الســندات 

ــي يمتلكونهــا. الت

وأشــار المقــال إلــى االضطــراب فــي ســوق الســندات 

األمريكيــة، حيــث ارتفعــت ســندات الخزانــة األمريكيــة 

ألجــل 10 ســنوات بنحــو 1.27% فــي 19 مــارس 2020، بينمــا 

 ،2021 مــارس   9 فــي   %0.31 بنحــو  انخفاًضــا  ســجلت 

حاليــا  الخزانــة  المكثــف لســندات  البيــع  أن  مضيًفــا 

يعــد أمــرا غريبــا، حيــث إنــه كان مــن المتوقــع أن يــؤدي 

ــى الســندات. ــادة الطلــب عل ــى زي ــك إل ذل
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وول ســتريت جورنــال: تراجــع اســتثمار األفراد 
فــي األســهم األمريكيــة إلــى أدنــى مســتوى في 

2٠2١    ٤ أبريل 2٠2١

"وول  صحيفــة  فــي  مقــاًلا  مكابــي"  "كيتليــن  كتبــت 

انخفــاض  علــى  الضــوء  يســلط  جورنــال"  ســتريت 

جانــب  مــن  األمريكيــة  األســهم  مشــتريات  صافــي 

أدنــى  إلــى  ا  مؤخــًر المحترفيــن  غيــر  المســتثمرين 

مســتوى لــه فــي عــام 2021 مــع اســتمرار حالــة عــدم 

الســوق.  فــي  اليقيــن 

التــداوالت  متوســط  انخفــاض  إلــى  المقــال  وأشــار 

شــركات  مــن  األقــل  علــى  شــركتين  فــي  اليوميــة 

التــداول عبــر اإلنترنــت مــن أعلى مســتوياتها لعام 2021، 

كمــا انخفضــت المشــتريات الفرديــة لأســهم بنســبة 

60% علــى أســاس صافــي قــرب نهايــة شــهر مــارس 

2021، كمــا انخفضــت أعمــال السمســرة فــي قطــاع 

"روبــن  لموقــع  وفًقــا   ،%63 بنســبة  بالتجزئــة  البيــع 

هــود"، مشــيرا إلــى أن تلــك األنشــطة شــهدت تراجًعــا 

حــادا عمــا كانــت عليــه قبــل أشــهر قليلــة، عندمــا اتجــه 

ــر المحترفيــن لشــراء  الماييــن مــن المســتثمرين غي

أســهم شــركات مثــل "جيــم ســتوب"؛ ممــا أدى إلــى 

حــدوث قفــزة فــي أســعار أســهمها. 

األخيــر  التراجــع  والمحللــون  المســتثمرون  وُيرجــع 

لسلســلة من العوامل، أبرزها تقلب أســعار األسهم 

لــدى شــركات كبــرى مثــل "تســا" و"أبــل"، وهمــا مــن 

الشــركات التــي يميــل المســتثمرون غيــر المحترفيــن 

إلــى االســتثمار فيهــا بكثافــة، حيــث انخفضــت أســهم 

الشــركتين بأكثــر مــن %9. 

الماليــة  األوراق  تنظيــم  لجنــة  لتقريــر  ووفًقــا 

أو  أســباب  توجــد  ال  فإنــه  األمريكيــة،  والبورصــات 

دوافــع واضحــة لبيــع الســندات، ممــا يشــكل صعوبــة 

فــي  بكثافــة  للســندات  البيــع  أزمــة  تكــرار  لمواجهــة 

المتداولــون  الوســطاء  يقــوم  حيــث  المســتقبل، 

بالتنفيــذ فــي الغالــب نيابــة عــن العمــاء فــي عمليــات 

للســندات. والشــراء  البيــع 

مجلــس  بيانــات  علــى  الضــوء  المقــال  وســلط 

األمريكيــة  الســندات  بشــأن  الفيدرالــي  االحتياطــي 

أوضحــت  التــي   ،2021 عــام  مــن  األول  الربــع  خــال 

انخفاًضــا كبيــًرا فــي اســتثمارات األجانــب بســندات 

الخزانــة األمريكيــة، والتــي بلغــت )287 مليــار دوالر(، 

ــي  ــق المفتوحــة، والت وانخفــاض اســتثمارات الصنادي

اســتثمارات  وانخفــاض  دوالر(،  مليــار   236( بلغــت 

القطــاع غيــر الربحــي، والتــي بلغــت )170 مليــار دوالر(، 

قامــت  قــد  المجموعــات  هــذه  تكــون  أن  مرجًحــا 

بمعظــم عمليــات البيــع فــي وقــت ســابق مــن هــذا 

بــع. الر

الخزانــة  وزارة  بيانــات  إلــى  المقــال  أشــار  وختاًمــا، 

انخفــاض االســتثمارات  والتــي أوضحــت  الشــهرية، 

فــي ســندات الخزانــة األمريكيــة فــي مــارس 2021، حيــث 

انخفضــت االســتثمارات الســعودية لتبلــغ )25 مليــار 

دوالر(، والبرازيــل )21.5 مليــار دوالر(، ومنطقــة اليــورو 

)44 مليــار دوالر(، وأوضحــت البيانــات مبيعــات كبيــرة 

لـ"جــزر كايمــان" للســندات، والتــي بلغــت )117.9 مليــار 

دوالر(، كمــا بلغــت مبيعــات المملكــة المتحــدة )41.5 

مليــار دوالر(. 
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محلــل  باتيــل"،  "فيــراج  علــق  الســياق،  هــذا  وفــي 

االقتصــاد العالمــي فــي شــركة "فانداريســيرش"، بــأن 

ــر محفــز  ــن يضــع أمــواًلا فــي ســوق غي أي مســتثمر ل

مــن أجــل دفــع األســهم إلــى االرتفــاع بنســبة تتــراوح 

مــن 5% إلــى 10%"؛ لذلــك توقــف نشــاط المســتثمرين 

فــي قطــاع التجزئــة فــي األســبوعين الماضييــن.

ــورز  ــك، اســتمر مؤشر"ســتاندردآند ب وفــي غضــون ذل

S&P( "500 500( فــي االرتفــاع، وأغلــق األســبوع الماضــي 

عنــد مســتوى قياســي لعــام 2021 بارتفــاع بنســبة %7، 

ــدورة  ــع ال ــي تتب ــى ارتفــاع "األســهم الت ــك إل ويرجــع ذل

الماليــة  القطاعــات  فــي  للشــركات  االقتصاديــة" 

الصعــود  إلــى  تميــل  التــي  والطاقــة  والصناعيــة 

بالتزامــن مــع انتعــاش االقتصــاد، بالرغــم مــن أنهــا 

تحظــى بشــعبية أقــل –تاريخّيــا- لــدى المســتثمرين 

األفــراد.

وبينمــا توقــع بعــض المحلليــن أن تســتمر تقلبــات 

التــداول فــي أواخــر ينايــر 2021، توقــع العديــد منهــم أن 

يســتمر نشــاط المســتثمرين األفــراد مرتفًعــا طــوال  

أن  بعــد  الحالــي، خصوًصــا  العــام  مــن  الثانــي  الربــع 

وقــع الرئيــس األمريكــي "جــو بايــدن" علــى حزمــة تحفيــز 

دوالر   1400 شــملت  والتــي  "كوفيــد-19"،  مــن  لإلغاثــة 

لأمريكييــن،  المباشــرة  المدفوعــات  مــن  أمريكــي 

حيــث  2021؛  مــارس  فــي  الكونجــرس  يقرهــا  أن  قبــل 

توقــع الكثيــرون أن تؤجــج هــذه المدفوعــات، طفــرة 

الشــراء لتتجــاوز االرتفاعــات الســابقة الناجمــة عــن 

حزمتــي التحفيــز الســابقتين، فــي حيــن تراجــع الشــراء 

فــي اآلونــة األخيــرة؛ حيــث وصــل صافــي مشــتريات 

المســتثمرين األفــراد اليوميــة من األســهم األمريكية 

فــي البورصــة إلــى أدنــى مســتوى لــه لهــذا العــام.

فــي  االســتراتيجي  الخبيــر  "باراجثــات"،  ويفتــرض 

األســهم  مشــتريات  انخفــاض  أن  بنــك"،  "دويتشــه 

جــاء مدفوًعــا بتوجــه األفــراد نحــو اإلنفــاق بشــكل أكبــر 

علــى خطــوط الطيــران وحجــوزات المطاعــم، مشــيًرا 

إلــى أن جميــع القطاعــات آخــذة فــي االرتفــاع.

ــود  ــه بالتزامــن مــع اســتمرار رفــع قي وأكــد المقــال أن

المتحــدة  الواليــات  أنحــاء  جميــع  فــي  "كوفيــد-19" 

األمريكية، فإنه من المنطقي أن يضع المســتثمرون 

األفــراد بعًضــا مــن أموالهــم فــي االقتصــاد، بــدًلا مــن 

البورصــة، وعليــه يتوقــع البعــض أن يتاشــى اتجــاه 

المســتثمرين األفــراد نحــو أســواق التــداول.

فايننشــال تايمــز: انتعــاش اســتثمارات "وول 
ســتريت" فــي الصيــن 6 مايــو 2٠2١ 

كشــفت مؤسســة "جولدمان ســاكس" عن الشــراكة 

مــع "البنــك الصناعــي والتجــاري الصينــي" المملــوك 

للدولــة، بمــا يســمح للشــركات المدرجــة فــي "بورصــة 

مئــات  مدخــرات  مــن  باالســتفادة  ســتريت"  وول 

الماييــن مــن العمــاء الصينييــن للبنــك.

أن  تايمــز"  "فايننشــال  لصحيفــة  تقريــر  وأوضــح 

إعــان  مــن  واحــد  يــوم  بعــد  جــاء  قــد  اإلعــان  هــذا 

ضــرورة  عــن  بايــدن"  "جــو  األمريكــي  الرئيــس  إدارة 

"كورونــا"  فيــروس  منشــأ  أصــل  لتحديــد  التحقيــق 

فــي مختبــر مدينــة "ووهــان" الصينيــة، وهــو مــا القــى 

الصينــي،  الجانــب  مــن  ورافــض  ســريع  فعــل  رد 

الصينيــة،  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  واتهــم 

السياســي  بالتاعــب  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات 

الصينيــة. بالدولــة  تشــهير  لحملــة  وممارســتها 

كما جاءت تصريحات مؤسســة "جولدمان ســاكس"، 

فــي وقــت ســجلت خالــه المدخــرات غيــر المســتغلة 

بالصيــن حوالــي )121.6( تريليــون يــوان رنمينبــي صينــي، 

وهــو مــا يعــادل )18.9( تريليــون دوالر أمريكــي، خــال 
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العــام الماضــي؛ ممــا دفــع الشــركات األكثــر شــهرة 

فــي "وول ســتريت" إلــى التعمــق أكثــر مــن أي وقــت 

مضــى فــي الثــروة الصينيــة.

وإلــى جانــب "جولدمــان ســاكس"، أعلنــت شــركة "بــاك 

روك" فــي وقــت ســابق مــن هذا الشــهر، عن حصولها 

علــى الموافقــة للشــراكة مــع "بنــك التعميــر الصينــي"، 

فضــًلا عــن إعــان "جــي بــي مورجــان" إلدارة األصــول 

فــي مــارس الماضــي، عــن خططهــا الســتثمار )415( 

التجــار  "بنــك  فــي  الثــروة  وحــدة  فــي  دوالر  مليــون 

ــي". الصين

الواليــات  علــى  االســتثمارات  تلــك  تقتصــر  ولــم 

المتحــدة األمريكيــة، حيــث حصلــت كل مــن شــركتي 

موافقــات  علــى  أوروبــا  مــن  و"شــرودرز"  "أمونــدي" 

الصينــي. الجانــب  مــع  للشــراكات 

وذكــرت "فايننشــال تايمــز" أنــه بالنســبة إلــى أمثــال 

البنــوك  فــإن  روك"،  و"بــاك  ســاكس"  "جولدمــان 

الصينيــة تمثــل شــبكات توزيــع واســعة، تســمح لهــا 

ــن  ــى المدخري ببيــع منتجاتهــا االســتثمارية بســرعة إل

فــي البــاد؛ حيــث يملــك "البنــك الصناعــي والتجــاري 

الصينــي" حوالــي )680( مليــون عميــل، وهــو أكثــر مــن 

ضعــف إجمالــي ســكان الواليــات المتحــدة.

الصينــي  الجانــب  فــي ضــوء ســعي  ذلــك  جــاء  وقــد 

-الــذي يملــك اآلن عــدًدا مــن المليــارات تفــوق الجانــب 

مــن  أكثــر  األجنبيــة  الشــركات  جــذب  إلــى  األمريكــي- 

أي وقــت مضــى، ففــي العاميــن الماضييــن، قامــت 

علــى  المفروضــة  القيــود  بعــض  بتيســير  الصيــن 

نظامهــا المالــي الخاضــع للرقابــة المشــددة، فضــًلا 

عــن القيــام بعــدد مــن اإلصاحــات الهيكليــة خــال عام 

2018، بمــا عــزز مــن إمكانيــة دخــول الشــركات األمريكيــة 

واألوروبيــة.

وعلى الرغم من اســتمرار وجود بعض التخوفات من 

ِقبــل الجانــب الصينــي، فــإن اإلدارة الصينيــة حريصــة 

المؤسســات  تلــك  خبــرات  مــن  االســتفادة  علــى 

للمســاعدة فــي إدارة أزمــة ديموغرافيــة وشــيكة؛ إذ 

الربــع األول  الصــادرة فــي  التعــداد  بيانــات  أظهــرت 

مــن العــام الجــاري 2021، بــطء معــدل النمــو الســكاني 

فــي الصيــن، ليصــل إلــى أبطــأ معــدل لــه منــذ عقــود، 

ليشــكل األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم علــى )65( 

عاًمــا حوالــي )13.5%( مــن الســكان، مقارنــة بحوالــي 

الدولــة  "شــيخوخة  يعنــي  مــا  وهــو   ،2010 عــام   )%8.9(

الصينيــة".

المســتثمرين  مــن  عــدد  يشــير  الســياق،  هــذا  وفــي 

الحالــي هــي  الوقــت  فــي  الكبــرى  المخاطــرة  أن  إلــى 

الكافيــة،  بالســرعة  الصينيــة  الســوق  دخــول  عــدم 

ولكــن تجــدر اإلشــارة إلــى وجــود عــدد مــن التحديــات 

التــي تواجــه المســتثمرين األجانــب فــي الصيــن؛ حيــث 

نهايــة  فــي  يخضــع  الصيــن  فــي  المالــي  النظــام  إن 

يحكــم  قــوي  شــيوعي"  "حــزب  لســيطرة  المطــاف 

منــذ عــام 1949. فعلــى ســبيل المثــال، شــهدت شــركة 

ــا" للخدمــات  "آنــت جــروب- تابعــة لمؤسســة علــي باب

الماليــة فــي نوفمبــر الماضــي، إلغــاَء الطــرح العــام 

ــة فــي  ــل الحكومــة الصيني ــي ألســهمها، مــن قب األول

اللحظــة األخيــرة، وهــو مــا يزيــد من قلق المســتثمرين 

األجانــب.

كبيــر  واريــن"،  "جريجــوري  علــق  الصــدد،  هــذا  وفــي 

ســتار"  "مورنينــج  شــركة  فــي  األســهم  محللــي 

ــر مــن أن  ــن ســوق أكب ــأن الصي ــات المتحــدة، ب بالوالي

يتــم تجاهلهــا، حتــى مــع وجــود خطــر يهــدد بإمكانيــة 

إشــارة  فــي  وضحاهــا،  عشــية  بيــن  القواعــد  تغيــر 

الحاكــم. الصينــي  النظــام  لتصرفــات 

وباإلضافــة إلــى التحديــات ســالفة الذكــر، فإنــه تجــدر 

التــي  الجيوسياســية  التوتــرات  تزايــد  إلــى  اإلشــارة 

بيــن  التوتــرات  تتزايــد  حيــث  الصيــن؛  منهــا  تعانــي 

الصيــن والغــرب بشــأن العديــد مــن قضايــا، بــدًءا مــن 

التكنولوجيــا،  أمــور  إلــى  "كوفيــد-19"، ووصــوًلا  جائحــة 

فضــًلا عــن أزمــة "تايــوان"، ووصــف اإلدارة األمريكيــة 

جديــة  األكثــر  "المنافــس  بأنهــا  للصيــن  الجديــدة 

لواشــنطن".

وفــي واشــنطن، يتزايــد التدقيــق فــي تلــك التحالفــات، 

حيــث أشــار الســناتور الجمهــوري "ماركــو روبيــو"، هــذا 

أصبحــت  ســتريت"  وول  "بورصــة  أن  إلــى  األســبوع، 

أكثــر تكامــًلا مــع الصيــن مــن أي وقــت مضــى، ولكنــه 

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــا يــزال مــن غيــر الواضــح كيــف 

ســتتعامل "إدارة بايــدن" الجديــدة مــع هــذه القضيــة.
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فايننشــال تايمــز: صفقــة اإلنفــاق علــى البنيــة 
التحتيــة تدفــع األســهم األمريكيــة لتســجل 
 2٠2١ فبرايــر  منــذ  أســبوعي  ارتفــاع   أفضــل 

25 يونيو 2٠2١

قياســي  بمعــدل  األمريكيــة  األســهم  ارتفعــت 

أداء  أقــوى  إلــى  لتصــل   ،2021 يونيــو   25 الجمعــة  يــوم 

أســبوعي لهــا منــذ فبرايــر 2021، وذلــك بســبب التفــاؤل 

بشــأن "صفقــة اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة" للرئيــس 

حوالــي  قيمتهــا  تبلــغ  والتــي  بايــدن"،  "جــو  األمريكــي 

تريليــون دوالر؛ ممــا عــزز األســهم الصناعيــة والطاقــة 

والماليــة، وهــو مــا تغلــب علــى المخــاوف بشــأن أعلــى 

قــراءة للتضخــم فــي الواليــات المتحــدة منــذ 29 عاًمــا.

وفــي هــذا اإلطــار، ارتفــع مؤشــر "ســتاندرد آنــد بــورز 

ارتفــاع  بنســبة  األســبوع  منهًيــا   ،%0.3 بنســبة   "500

2.7%، بينمــا أغلــق مؤشــر "ناســداك" المركــب -الــذي 

يركــز علــى التكنولوجيا-بانخفــاض جزئــي عــن إغاقــه 

القياســي يــوم الخميــس 24 يونيــو 2021، لتصــل أســواق 

األســهم األمريكيــة إلــى أعلــى مســتوياتها بعــد أن تــم 

إقــرار "الصفقــة".

الصــادرة  البيانــات  علــى  الصفقــة  تفوقــت  وقــد 

"نفقــات  تظهــر  والتــي   ،2021 يونيــو   25 الجمعــة  يــوم 

الواليــات  فــي  األساســية"  الشــخصي  االســتهاك 

الرتفــاع  األساســي  المقيــاس  وهــي  المتحــدة، 

األســعار، لتصــل إلــى 3.4% خــال 12 شــهًرا حتــى مايــو 

.1992 عــام  منــذ  لهــا  ســنوية  زيــادة  أكبــر  وهــي   ،2021

أقــل  شــهري  أســاس  علــى  التضخــم  ارتفــاع  وكان 

بقليــل مــن توقعــات االقتصادييــن، ومــع ذلــك فمــن 

البنــك  عــن  الضغــط  بعــض  يخفــف  أن  المحتمــل 

المركــزي األمريكــي، لتغييــر سياســته النقديــة شــديدة 

التســاهل.

وارتفعــت عوائــد "ســندات الخزانــة األمريكيــة" ألجــل 

نقــاط أســاس، لتصــل  ثــاث  بنحــو  عشــر ســنوات، 

تراجــع أســعار  مــع  الســوق،  إغــاق  إلــى 1.53% عنــد 

"الســندات الحكوميــة"، ويخشــى المســتثمرون الذيــن 

حساســية  أكثــر  تعــد  والتــي  الســندات،  يمتلكــون 

للتضخــم مــن األســهم، مــن أن يصبح ارتفاع األســعار 

ــا.  ــر ثباًت أكث

مجلــس  رئيــس  بــاول"،  "جــاي  اســتمر  جانبــه،  ومــن 

األســعار  ارتفــاع  وصــف  فــي  الفيدرالــي،  االحتياطــي 

بأنــه مؤقــت، بينمــا أشــار رئيــس بنــك "ســانت لويــس 

الفيدرالــي"، "جيمــس بــوالرد"، إلــى أنــه يعتقــد أن ارتفاع 

األســعار قــد يكــون مشــكلة مســتمرة.

وفــي الوقــت نفســه، ارتفعــت األســهم فــي أوروبــا، 

حيــث أغلــق مؤشــر "ســتوكس 600" مرتفًعــا 0.1%، تــارًكا 

مرتفًعــا  القــارة  مســتوى  علــى  القياســي  المؤشــر 

وتيــرة  تســارعت  كمــا  األســبوع،  هــذا   %1.2 بنســبة 

ــر فــي أســعار النفــط، مــع ارتفــاع "خــام  االرتفــاع األخي

ا  دوالًر  76 مــن  أعلــى  مــا  إلــى   ،%0.7 بنســبة  برنــت" 

للبرميــل، وهــو أعلــى مســتوى عالمــي منــذ أكتوبــر 2018.
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تأثيــر الحــرب البــاردة بيــن الواليــات المتحــدة 
والصيــن علــى أســواق المــال

تضيــق  واشــنطن  جورنــال:  ســتريت  وول 
الخنــاق علــى الشــركات الصينيــة فــي أســواق 

2٠2٠ ديســمبر   23 األمريكيــة  المــال 

قانــون  إن  جورنــال":  ســتريت  "وول  قالــت 

"ساربينزأوكســلي" لعــام 2002 يتطلــب أن يتــم تســجيل 

مدققــي الشــركات األمريكيــة المدرجــة فــي البورصــة 

ومراجعتهــم بانتظــام مــن قبــل مجلــس الرقابــة علــى 

محاســبة الشــركة العامــة، ويهــدف هــذا اإلجــراء إلــى 

التأكــد مــن قيــام المدققيــن ببــذل العنايــة المطلوبــة، 

علــى الرغــم مــن وجــود القليــل مــن األدلة على تحســين 

جــودة التدقيــق أو منــع االحتيــال.

وفــي هــذا الســياق، استشــهدت بكيــن بقوانيــن األمن 

القومــي وقوانين ســرية الدولــة؛ لمنع مجلس الرقابة 

األمريكــي مــن القيــام بعمليــات المراجعــة والتدقيــق، 

بمــا فــي ذلــك المراجعــة والتدقيــق للشــركات التابعــة 

فــي  الواقعــة  الكبــرى،  األربــع  األمريكيــة  للشــركات 

الصيــن وهونــغ كونــغ. كمــا حــدد المجلــس نحــو 262 

شــركة غيــر أمريكيــة ال يمكــن فحــص أعمــال التدقيــق 

الخاصــة بهــا، ويقــع معظمهــا فــي الصيــن، وبعضهــا 

فــي بلجيــكا وفرنســا.

األمريكــي  الكونجــرس  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 

الشــركات  طــرد  مــن شــأنه  تشــريًعا  باإلجمــاع  أقــّر 

مــن التبــادالت التجاريــة األمريكيــة فــي غضــون ثــاث 

ســنوات إذا لــم يســمح مراجعــو الحســابات التابعــون 

نشــاطهم  بمراجعــة  الرقابــة  مجلــس  للجنــة  لهــا 

الســيناتور  القانــون،  ُرعــاة  أفــاد  كمــا  ودفاترهــم، 

ــراد  ــا الديمقراطــي "ب "جــون كينيــدي" ونائــب كاليفورني

الكونجــرس  إلــى  بيانــا  قــد وجهــا  بأنهمــا  شــيرمان"، 

مــن أجــل تفســير القانــون الــذي يهــدف إلــى حمايــة 

الشــركات األمريكيــة المســتعينة بشــركات تدقيــق 

أجنبيــة فــي جــزء مــن تدقيقهــا الســنوي.

أن  الصينيــة  الشــركات  علــى  يتعيــن  أنــه  وأضافــا 

مــن  لاســتفادة  المتحــدة  الواليــات  بقواعــد  تلتــزم 

أســواق رأس المــال الغنيــة وتدفــق الســيولة، كمــا 

الماليــة  األوراق  لجنــة  تحظــر  أال  الكونجــرس  توّقــع 

للشــركات  الماليــة  األوراق  فــي  التــداول  والبورصــة 

بموجــب القانــون، مــا دام أنــه يتــم تنفيــذ مــا يزيــد علــى 

ثلــث إجمالــي تدقيــق الشــركة مــن ِقبــل شــركة خــارج 

األمريكــي. الرقابــة  نطــاق فحــص مجلــس 

عــاوة علــى مــا ســبق، علــى الرغــم مــن أن مشــروع 

جــذب  فــي  المتمثــل  بكيــن  هــدف  يعــّزز  القانــون 

المســتثمرين األجانــب إلــى بورصاتهــا فــي هونج كونج 

وشــنغهاي، فإنــه يحتفــظ للمســتثمرين األمريكييــن 

مثــل  الصينيــة  الشــركات  فــي  وتداولهــا  باألســهم 

ــا" بغــض النظــر عــن مــكان إدراجهــا،  شــركة "علــي باب

كمــا يتلقــى األمريكيــون مزيــًدا مــن الحمايــة عندمــا 

يتــم إدراج الشــركات فــي البورصــات األمريكيــة؛ حيــث 

تخضــع هــذه الشــركات لقوانيــن هيئــة األوراق المالية 

األمريكيــة، والــذي ُيحــدد بــدوره كيفيــة قيــاس حجــم 

التدقيــق، ومــا إذا كان ســُينظر إلــى إجمالــي اإليــرادات 

أو األصــول أو بعــض المقاييــس األخــرى.

وختاًمــا، تتوقــع "وول ســتريت جورنــال" أن يتــم تطبيــق 

متعــددة  شــركة   200 نحــو  علــى  الصــارم  التشــريع 

الجنســيات فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، بمــا فــي 

ذلــك شــركات مثــل "ماتيل" الســتيراد ألعــاب األطفال 

وأنظمــة ألعــاب الفيديــو، ومقرهــا كاليفورنيــا، وأيًضــا 

بنيفــادا،  ريــزورت"،  "ويــن  الفنــادق  ر  وُمطــوِّ ل  ُمشــغِّ

التــي تقــوم الشــركات الصينيــة ومقرهــا هونــج كونــج 

تمريــر  الخاصــة. وبعــد  جــزء مــن عملياتهــا  بتدقيــق 

 ،2020 مايــو  الشــيوخ  فــي مجلــس  القانــون  مشــروع 

يقــوم  أن  يتوقــع  بأنــه  "شــيرمان"  الســيناتور  أفــاد 

مجلــس النــواب األمريكــي بتعديــل التشــريع إلعفــاء 

األمريكيــة. الشــركات 
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فرانــس 2٤: شــركة »ســينا كــورب« الصينيــة 
مــن  تنســحب  »ويبــو«  لموقــع  المالكــة 
دمــج  صفقــة  أجــل  مــن  األمريكيــة  البورصــة 

2٠2٠ ســبتمبر   29 دوالر  مليــار   2.6 بقيمــة 

العماقــة  الصينيــة  كــورب«  »ســينا  شــركة  أعلنــت 

عــن خطــط ســحب أســهمها مــن بورصــة الواليــات 

الســابق  لوضعهــا  أخــرى  مــرة  والعــودة  المتحــدة 

أحــدث  الشــركة  تصبــح  وبهــذا  خاصــة،  كشــركة 

شــركة صينيــة تخــرج مــن الســوق األمريكيــة بســبب 

وواشــنطن. بكيــن  بيــن  المتوتــرة  العاقــات 

ومــن المعــروف أن شــركة »ســينا كــورب«، الشــركة 

لموقــع  موقــع مشــابه  وهــو  »ويبــو«،  لموقــع  األم 

»تويتــر«، قــد بــدأت االســتثمار فــي بورصــة »ناســداك« 

األمريكيــة منــذ عــام 2000، وســوف تتوقــف الشــركة اآلن 

عــن التــداول فــي تلــك البورصــة، خاصــة بعــد أن وافــق 

مجلــس إدارتهــا علــى االندمــاج مــع شــركة أخــرى تقــدر 

قيمتهــا بحوالــي 2.59 مليــار دوالر.

وقالــت الشــركة فــي بيــان: إنهــا ســوف تندمــج مــع 

كايمــان،  جــزر  فــي  المتواجــدة  ويــف«،  نيــو   « شــركة 

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  عليهــا  يســيطر  والتــي 

»ســينا كــورب«، ومــن المتوقــع أن ينتهــى االندمــاج 

تدفــع  أن  بشــرط   ،2021 عــام  مــن  األول  الربــع  خــال 

ــل الســهم الواحــد. ــرة 43.30 دوالر مقاب الشــركة األخي

ويأتــي قــرار خــروج الشــركة مــن الســوق األمريكيــة 

الشــركات  علــى  األمريكيــة  الضغــوط  تزايــد  وســط 

تتراجــع  ســتريت  وول  اإليكونومســت: 
الصينيــة  االتصــاالت  شــركات  شــطب   عــن 

7 يناير 2٠2١

أعلنــت   ،2020 ديســمبر  مــن  والثاثيــن  الحــادي  فــي 

أســهم  ستشــطب  أّنهــا   "NYSE "نيويــورك  بورصــة 

وهــي:  الصيــن،  فــي  اتصــاالت  شــركات  ثــاث  أكبــر 

"تشــاينا تيليكــوم China Telecom"، و"تشــاينا موبايــل 

 ،China Unicom" و"تشــاينايونيكوم   ،"China Mobile

ــداول أســهمها فــي "وول ســتريت" لســنوات. رغــم ت

وقــد جــاء ذلــك القــرار امتثــاًلا لأمــر التنفيــذي الــذي 

 ،2020 نوفمبــر  فــي  ترامــب"  "دونالــد  الرئيــس  أصــدره 

بحظــر االســتثمارات األمريكيــة فــي شــركات ُيزعــم أّن 

لهــا صلــة بجيــش التحريــر الشــعبي الصينــي.

للمســاهمين  صدمــة  نشــوء  إلــى  هــذا  أدى  وقــد 

األمريكييــن عنــد اســتئناف التــداول فــي الرابــع مــن 

2021؛ حيــث تأرجحــت أســعار أســهم الشــركات  ينايــر 

الرئيــس  هــدد  حيــث  هنــاك،  المتواجــدة  الصينيــة 

الشــركات  علــى  القيــود  بتشــديد  ترامــب  دونالــد 

أمــام  الماليــة  فتــح ملفاتهــا  ترفــض  التــي  الصينيــة 

مــن  العديــد  دفــع  ممــا  األمريكييــن؛  المحاســبين 

الشــركات الصينيــة إلــى البحــث عــن بديــل أفضــل فــي 

شــنغهاي. أو  كونــج  هونــج 

التجــارة  شــركات  بعــض  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

اإللكترونيــة الصينيــة المدرجــة فــي بورصــة نيويــورك 

مثــل »علــى بابــا« و »جيــه دي كــوم« تلقــوا بالفعــل 

نقــل  بشــأن  الماضــي  العــام  فــي  ضخمــة  عروًضــا 

كونــج. هونــج  إلــى  التــداول 
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بورصــة  إنشــاء  تــدرس  الصيــن  "بلومبــرج": 
جديــدة لجــذب الشــركات المدرجــة فــي الخــارج 

2٠2١ 3١ مــارس 

ــرج" أن الصيــن تفكــر فــي إنشــاء  ــة "بلومب ذكــرت وكال

بورصــة جديــدة لجــذب الشــركات المدرجــة فــي الخــارج 

مــن أســواق مثــل "هونــج كونــج" والواليــات المتحــدة.

وطلــب مجلــس الدولــة الصينــي مــن لجنــة تنظيــم 

حــول  دراســات  إجــراء  الصينيــة  الماليــة  األوراق 

كيفيــة إنشــاء البورصــة التــي ستســتهدف الشــركات 

الخــارج. فــي  المدرجــة 

وأشــارت الوكالــة إلــى أن "بكيــن" تأمــل أيًضــا فــي جــذب 

و"تســا"  "أبــل"  شــركتي  مثــل  العالميــة،  الشــركات 

والتــي  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ــا  حاليًّ المدرجتيــن 

ســيكون لديهــا خيــار إنشــاء فــروع محليــة وإدراجهــا 

الجديــدة. البورصــة  فــي 

وتأتــي هــذه المبــادرة فــي الوقــت الــذي قامــت فيــه 

الشــركات الصينيــة المدرجــة فــي الواليــات المتحــدة 

مثــل "بايــدو" و"بيلــي بيلــي" بجمــع مليــارات الــدوالرات 

مــن خــال عمليــات اإلدراج الثانويــة فــي "هونــج كونج".

حصصهــا  لبيــع  وتســارعت  كبيــر،  بشــكل  الثــاث 

قبــل الشــطب الــذي أعلنــت عنــه بورصــة نيويــورك 

ثــارت  كمــا   ،2021 ينايــر  مــن  عشــر  الحــادي  بحلــول 

الصينيــة  الوطنيــة  المؤسســة  بشــأن  التكهنــات 

 CNOOC" China National Offshore للنفــط البحــري

Oil Corporation" وPetroChina المملوكتيــن للدولــة 

نيويــورك. بورصــة  فــي  أيًضــا  والمدرجتيــن 

بورصــة  أعلنــت   2021 ينايــر  مــن  الرابــع  فــي  ولكــن 

شــركات  شــطب  تنــوي  تعــد  لــم  أّنهــا  "نيويــورك" 

االتصــاالت الثــاث، حيــث ُأشــير إلــى أّن التحــول كان 

المنظميــن. مــع  المشــاورات"  مــن  "مزيــد  نتيجــة 

وأوضــح مصــدر مطلــع علــى الموقــف وجــود غمــوض، 

 ،"China Beige Book" ويــرى "ليانــد ميلــر" مــن شــركة

وهــي شــركة أبحــاث، أّن هنــاك ارتبــاًكا فــي "واشــنطن".

هــذا باإلضافــة إلــى توقيــع "ترامــب" فــي ديســمبر 2020 

قانوًنــا تبنــاه الحزبــان بشــأن شــطب الشــركات التي ال 

تســمح للمنظميــن األمريكييــن بمراجعــة حســاباتهم 

مــن البورصــات فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، كمــا 

هــو الحــال بالنســبة للعديــد مــن الشــركات الصينيــة.

ومــن المرجــح أن يظــل األمــر التنفيــذي لـــ "ترامــب"، 

مشــكلة؛ حيــث إّنــه يؤثــر علــى أكثــر مــن ثاثيــن شــركة 

الشــعبي  التحريــر  جيــش  مــع  عاقــات  تربطهــا 

الصينــي.

 FTSE"" تخطــط  القــرار،  لهــذا  االمتثــال  أجــل  ومــن 

Russell، وهــي شــركة بريطانيــة تحتفــظ بمؤشــرات 

ــا  ــة، الســتبعاد )11( شــركة تكنولوجي األســهم العالمي

تخطــط  فيمــا  قائمتهــا،  مــن  األقــل  علــى  صينيــة 

بنشــر  تقــوم  أمريكيــة  تمويــل  وهــي شــركة   ،"MSCI"

فهــارس، إلبعــاد )10( شــركات صينيــة عــن معاييرهــا.

 ،Goldman Sachs" ــا لبنــك "جولدمــان ســاكس ووفًق

قيمــة  مــن   %28 األمريكيــون  المســتثمرون  يمتلــك 

الســوق المرتبطــة بالصيــن البالغــة 2.2 تريليــون دوالر، 

ويمكــن أن يفقدوهــا حــال تنفيــذ القانــون الــذي وقعــه 

"ترامــب".

ــة  ــة المتداول ــر بالذكــر أّن األســهم الصيني ومــن الجدي

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة تفوقــت علــى مؤشــر 

S&P 500 للشــركات األمريكيــة الكبــرى فــي الســنوات 

األربــع الماضيــة.

وختاًمــا، قــد يــؤدي خــروج الشــركات الصينيــة الكبــرى 

إلــى اإلجبــار علــى البيــع الســريع، ونظــًرا ألّنــه مــن غيــر 

المحتمــل أن يتعامــل "بايــدن" مــع الصيــن بســهولة، 

الصينيــة  األســهم  فــي  المســتثمرين  فــإّن معظــم 

يمكــن أن يأملــوا فــي المزيــد مــن التماســك وعــدد 

أقــل مــن االضطرابــات.
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اإليكونومســت )مقــال رأي(: تدفــق الشــركات 
علــى  األمريكيــة  البورصــات  علــى  الصينيــة 
لتلــك  واشــنطن  عــداء  تزايــد  مــن  الرغــم 

2٠2٠ أكتوبــر   2٠ الشــركات 

حاولــت ســحق  ترامــب  إدارة  أن  إلــى  المقــال  يشــير 

شــركة Huawei -عمــاق االتصــاالت- وحظــر تطبيقــي 

شــهيران  تطبيقــان  -وهمــا   WeChatو  TikTok

الشــركات  طــرد  إلــى  باإلضافــة  الصيــن،  تمتلكهمــا 

األمريكيــة،  البورصــات  فــي  المدرجــة  الصينيــة 

ــه فــي األشــهر الـــ 12  ــك، فإن ــى الرغــم مــن ذل ولكــن عل

الماضيــة، ارتفعــت عوائــد مؤشــر الشــركات الصينيــة 

ــة التــي يتــم  ــات المتحــدة األمريكي المدرجــة فــي الوالي

ــل بنــك Bny Mellon بمقــدار النصــف  تتبعهــا مــن ِقب

تقريًبــا، أي ضعــف معــدل مؤشــر S&P 500 للشــركات 

األمريكيــة الكبــرى، كمــا تــم تــداول الشــركات الصينيــة 

المدرجــة فــي البورصــات األمريكيــة بتقييمــات أعلــى 

بالنســبة لأربــاح مقارنــة بالشــركات فــي S&P 500 أو 

 .)2019-2017( الفتــرة  خــال  ناســداك  فــي 

وفــي الشــهر الماضــي، صــرح "ســينا " صاحــب موقــع 

Weibo المــدرج فــي بورصــة ناســداك، علــى تويتــر، بأنــه 

ســتكون هنــاك صفقــة خاصــة بقيمــة 2.6 مليــار دوالر، 

 Tencent وبعــد يــوم مــن تصريحــه، صرحــت شــركة

ستشــتري  أنهــا  اإلنترنــت  عبــر  العماقــة  الصينيــة 

فــي  متداولــة  بحــث  شــركة  -وهــي   Sogou شــركة 

نيويــورك- مقابــل 3.5 مليــارات دوالر.

 ke شــركة  جمعــت  الماضــي،  أغســطس  وفــي 

عبــر  عقاريــة  شــركة  -وهــي  الصينيــة   Holdings

 2.1 اليابانيــة-   SoftBank اإلنترنــت تدعمهــا مجموعــة

مليــار دوالر، وجمعــت شــركة xPeng الصينيــة -شــركة 

لتصنيــع الســيارات الكهربائيــة- 1.5 مليــار دوالر، ومــن 

الجديــر بالذكــر أن هــذه الشــركات هــي شــركات حديثــة 

األمريكيــة. بالبورصــة  ُتــدرج  أن  تطمــح  التأســيس، 

كمــا أن العديــد مــن الشــركات الصينيــة التــي توافــدت 

علــى نيويــورك تتطلــع إلــى أســواق األوراق الماليــة فــي 

 ،Deloitte ــا للمستشــارين فــي شــركة الصيــن، ووفًق

ــدة فــي هونــغ كونــغ جمعــت فــي  ــم الجدي فــإن القوائ

الفتــرة مــن ينايــر إلــى ســبتمبر حوالــي 28 مليار دوالر، أي 

أكثــر مــن الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي بمقــدار 

الوافــدون  التــي جمعهــا  الثلثيــن، ووصلــت األمــوال 

فــي  الرئيــس  البــر  فــي  بورصــات  أكبــر  إلــى  الجــدد 

شــنغهاي وشنتشــن إلــى 355 مليــار يــوان )53 مليــار 

ــل فــي عــام 2019. ــغ المماث دوالر(، أي 2.5 ضعــف المبل

واآلن، تتجــاوز القيمــة الســوقية لــإلدراج الصينــي فــي 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة 1.6 تريليــون دوالر، يمتلك 

وتتوقــع  تقريًبــا،  ثلثهــا  األمريكيــون  المســتثمرون 

واســتثمارية-  ماليــة  -مجموعــة   Goldman Sachs

ا مــن القوائــم الصينيــة فــي نيويــورك هــذا  عــدًدا قياســيًّ

العــام.

علــى  الصينيــة  الشــركات  تدفــق  إلــى  باإلضافــة 

عــداء  تزايــد  مــن  الرغــم  علــى  األمريكيــة،  البورصــات 

واشــنطن لتلــك الشــركات، كمــا يشــير آدم ليســينكو 

شــركة  -وهــي   Rhodium Group مجموعــة  مــن 

أبحــاث- إلــى أنــه غالًبــا مــا يكــون اإلدراج فــي البورصــات 

األمريكيــة أســهل ممــا هــو عليــه في الصيــن بنظامها 

تقييــًدا. األكثــر  التنظيمــي 

الجانــب اآلخــر، فــإن طــرح أســهم عامــة فــي  وعلــى 

أمــر  العالــم-  فــي  البــارز  المالــي  -المركــز  نيويــورك 

منطقــي بالنســبة للشــركات الصينيــة مثــل شــركة 

Lufax الحريصــة علــى التوســع العالمــي، وبالنســبة 

التكنولوجيــا  مجــال  فــي  الناشــئة  للشــركات  أيًضــا 

الصاعــدة -ال ســيما وول ســتريت-، ألن ذلــك بالطبــع 

ا فــي  يمثــل شــهادة مــن المســتثمرين األكثــر تطــوًر

إلــى أســواق رأس  الوصــول  إلــى  العالــم، باإلضافــة 

األكثــر عمًقــا وســيولة. المــال 
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اإليكونومســت: الحــرب الخفيــة بيــن شــركات 
الصينيــة والحكومــة  الصينيــة   التكنولوجيــا 

٨ يوليو 2٠2١

المنظمــون  أمــر  الجــاري،  يوليــو  مــن  الرابــع  فــي 

ــإدارة الفضــاء اإللكترونــي، بحظــر شــركة  الصينيــون ب

الهاتــف  تطبيقــات  متاجــر  مــن   "Didi" الــركاب  نقــل 

المحمــول فــي الصيــن، مشــيرين إلــى أنهــا تنتهــك 

إلــى  أدى  ممــا  الشــخصية؛  البيانــات  جمــع  قواعــد 

.%20 مــن  أكثــر  بنســبة  ســهمها  ســعر  انخفــاض 

هــذا، وُتعــد شــركة "Didi" واحــدة مــن شــركات نقــل 

الــركاب الرائــدة فــي الصيــن، ويســتخدمها 493 مليــون 

مســتخدم )أي أكثــر مــن مســتخدمي Uber(، ويعمــل 

البرازيــل  فــي  فــروع  ولهــا  ســائق،  مليــون   15 بهــا 

والمكســيك.

وفــي العــام الماضــي، ألغــى المنظمــون الصينيــون 

الطــرح العــام لشــركة Ant Group فــي البورصــة، كمــا 

شــركات  تهديــد  فــي  الصينيــة  الحكومــة  اســتمرت 

شــركة  المثــال  ســبيل  علــى  األخــرى،  التكنولوجيــا 

.Antو  Alibaba

ومــن الطبيعــي أن تشــعر جميــع الحكومــات بالقلــق 
ولكــن  واالحتــكارات،  البيانــات  خصوصيــة  بشــأن 
إلــى ســعيها  تدخــات الصيــن بهــذا الشــكل تشــير 
األمــر  هــذا  أن  إال  وحدهــا،  البيانــات  علــى  للســيطرة 
التكنولوجيــا  شــركات  جميــع  أن  خاصــة  صعــب، 
الواليــات  فــي  مدرجــة  -تقريًبــا-  الكبــرى  الصينيــة 
ــون  ــرون تنفيذي ــج ولديهــا مدي ــج كون المتحــدة أو هون

عالميــون.  

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه فــي العقــد الماضــي، كانــت 

أكثــر  مــن  واحــدة  الصيــن  فــي  التكنولوجيــا  شــركات 

ولكــن  العالمــي،  االقتصــاد  فــي  الرائــدة  الشــركات 

نتيجــة لتلــك اإلجــراءات التعســفية التــي تقــوم بهــا 

الحكومــة الصينيــة، فلــن تســعى الشــركات الناشــئة 

الكبيــرة إلــى التعــاون أو التجــارة مــع شــركات صينيــة 

 .Didiو  Tencentو  Alibaba مثــل  عماقــة 

وفــي غضــون مــا ســبق، خســر المســتثمرون األجانــب 

مئــات المليــارات مــن الــدوالرات، ومــن المؤكــد أن هذا 

ســيؤثر بالســلب علــى المعــروض مــن رأس المــال 

رواد  ســيقوم  كمــا  دائــم،  بشــكل  للصيــن  العالمــي 

األعمال والمســتثمرون بإعادة تقييم مزايا األســواق 

الصينيــة مقابــل مخاطــر قوانينهــا المبهمــة.

ففــي  القمــع،  سياســة  فــي  الصيــن  وتمضــي  هــذا، 

بلومبــرج  صحيفــة  أفــادت   ،2021 يوليــو  مــن  الســابع 

جميــع  فــي  للتحكــم  قوانيــن  تــدرس  الصيــن  بــأن 

التكنولوجيــا  فــي  تقريًبــا  األجنبيــة  االســتثمارات 

. لصينيــة ا

وبهــذا تكــون الرســالة واضحــة وتعنــي: وجــوب خضوع 

شــركات التكنولوجيــا الصينيــة متعــددة الجنســيات 

للحــزب الشــيوعي مــع التــزام رؤســائها الصمــت إذا 

تــم انتهــاك حقــوق الملكيــة للمالكيــن األجانــب.
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فايننشــال تايمــز: مالكــة "تيــك تــوك" تعتــزم 
"هونــج  ببورصــة  لالكتتــاب  أســهمها  طــرح 

2٠2١ أغســطس   ٨ كونــج" 

أشــار تقريــر نشــرته صحيفــة "فايننشــال تايمــز" إلــى 

أن شــركة "بايــت دانــس" الصينيــة المالكــة لتطبيــق 

"تيــك تــوك" قــد أعــادت إحيــاء خطــة لاكتتــاب العــام 

الجــاري،  العــام  خــال  كونــج"  "هونــج  بورصــة  فــي 

علــى الرغــم مــن االنتقــادات التــي تســتهدف شــركات 

الصينيــة. التكنولوجيــا 

وتجــدر باإلشــارة إلــى أن الشــركة التــي جمعــت حوالــي 

ــط ألن  5 مليــارات دوالر فــي ديســمبر الماضــي، تخطِّ

لــي فــي الربــع األخيــر مــن 2021 أو فــي  يتــم الطــرح األوَّ

لــت الشــركة إدراجهــا  أوائــل عــام 2022، وذلــك بعــد أن أجَّ

العــام الجــاري، حيــث قضــت "بايــت دانــس" األشــهر 

القليلــة الماضيــة فــي دراســة مخــاوف المشــرِّعين 

ــات. الصينييــن بشــأن أمــن البيان

ــي  لِ وقــد أدى قــرار "بايــت دانــس" بتأجيــل طرحهــا األوَّ

إلى إكســابها المزيد من ثقة المراقبين لذلك الطرح، 

مقارنــة بتطبيــق "ديــدي تشــو شــينغ" الصينــي، الــذي 

ــارات دوالر فــي "نيويــورك"،  قــام بطــرح قيمتــه 4.4 ملي

يونيــو الماضــي، رغــم تخــّوف منظمــي اإلنترنــت فــي 

الدولــة مــن ممارســات التطبيــق تجــاه أمــن البيانــات.

وكانــت إدارة األمــن الســيبراني فــي الصيــن قــد أعلنــت 

إجــراء تحقيــق عــن ممارســات "ديــدي تشــو شــينغ" 

لــي، كمــا صــدر قــرار بإزالــة  بعــد االكتتــاب العــام األوَّ

تطبيقهــا مــن متاجــر التطبيقــات الصينيــة.

 كمــا أصــدرت الجهــة التنظيميــة فــي الصيــن قواعــد 

تشــترط علــى أي شــركة يزيــد عــدد مســتخدميها علــى 

قبــل  البيانــات  أمــن  لمراجعــة  الخضــوع  المليــون، 

لضمــان  الخارجــي؛  اإلدراج  موافقــة  علــى  الحصــول 

عــدم حصــول المشــرِّعين األجانــب علــى معلومــات 

الحساســة. المســتخدمين 

فــي تضييــق  الصيــن  تســتمر  وفــي ســياق متصــل، 

الخنــاق علــى شــركات التكنولوجيــا األمريكيــة؛ حيــث 

تراجــع ســهم "كويشــو"، منافــس "تيــك تــوك"، بحوالي 

12% األربعــاء الماضــي، بعدمــا طالبــت وســائل اإلعام 

الحكوميــة بتنظيمــات أكثــر صرامــة للفيديوهــات عبــر 

اإلنترنــت.

كمــا أثــارت "بايــت دانــس" مخــاوف أمنيــة داخــل أمريــكا 

أيًضــا، ووافقــت الشــركة العــام الماضــي علــى إدراج 

بعــد  األمريكيــة  األســهم  ســوق  فــي  تــوك"  "تيــك 

البرمجيــات  صفقــة شــراكة مقترحــة مــع مجموعــة 

األمريكيــة "أوراكل"، كجــزء مــن مطالــب إدارة الرئيــس 

األمريكــي الســابق "دونالــد ترامــب".

وختاًمــا، أشــار التقريــر إلــى أن "بايــت دانــس" قــد نَمــت 

إلــى  الماضــي  العــام  الضعــف  مــن  بأكثــر  إيراداتهــا 

مــا يزيــد علــى 34 مليــار دوالر، وســجلت مجمــل ربــح 

مســتخدم  مليــار   1.9 ولديهــا  دوالر،  مليــار   19 قيمتــه 

شــهريًّا. نشــط 
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فايننشــال تايمــز: فيــروس كورونــا المســتجد 
األمريكيــة  الشــركات  إشــهار  إلــى  يــؤدي 

2٠2٠ أغســطس   2٨ إفالســها 

 Patrick Mathurin "أشــار كل مــن "باتريــك ماثوريــن

ــا – ــاج" OrtencaAliaj و"جيمــس فونتاني و"أورتينكاألي

خــان" James Fontanella-Khan إلــى أن قضايــا إشــهار 

إفــاس كبــرى الشــركات األمريكيــة قــد وصلــت إلــى 

عددهــا  يصــل  أن  المتوقــع  ومــن  معدالتهــا،  أعلــى 

إلــى مســتوى لــم تشــهده البــاد منــذ األزمــة الماليــة 

 2020 أغســطس   17 فمنــذ   ،2009 عــام  فــي  العالميــة 

رفعــت )45( شــركة تتجــاوز أصــول كل منهــا المليــار 

ضخــم  رقــم  وهــو  إفــاس،  إشــهار  قضايــا  دوالر- 

مقارنــًة بنظيــره )38 شــركة( فــي الفتــرة نفســها خــال 

ذروة األزمــة الماليــة العالميــة فــي عــام 2009، وأكثــر مــن 

إجمالــي  وبلــغ  الماضــي.  العــام  فــي  نظيــره  ضعــف 

عــدد الشــركات التــي أشــهرت إفاســها، والتــي بلــغ 

حجــم التزاماتهــا الماليــة أكثــر مــن )50( مليــون دوالر 

فــي هــذا العــام، ومــن المتوقــع زيــادة هــذا العــدد قبــل 

نهايــة العــام الحالــي.

وتأتــي هــذه الموجــة مــن اإلفــاس علــى الرغــم مــن 

فــي  الحكومــة  ضختهــا  التــي  الــدوالرات  تريليونــات 

االقتصــاد؛ لتخفيــف تداعيــات أزمــة فيــروس كورونــا 

المســتجد، ممــا يلقــى الضــوء علــى الحجــم الحقيقــي 

ــر  ــرى وزي ــى االقتصــاد األمريكــي. وي ــي عل ألثرهــا الكارث

كلينتــون"  "بيــل  الرئيــس  إدارة  فــي  األســبق  العمــل 

أن انتهــاء المهلــة المقــررة لصــرف إعانــات البطالــة، 

ســتدفع الشركات في ظل جائحة كورونا ا،  أســبوعيًّ دوالر   600 قيمتهــا  تبلــغ  والتــي 

عشــرات الماييــن مــن األمريكييــن إلــى حافــة الفقــر، 

ذلــك  وســينعكس  االقتصــاد  ســيتضرر  وبالتالــي 

بشــكل خــاص علــى الشــركات الصغيــرة التــي تعانــي 

مــن عــدم االســتقرار.

وعلــى صعيــد انهيــار أســعار النفــط، تتصــدر شــركات 

التــي  الشــركات  قائمــة  الطبيعــي  والغــاز  البتــرول 

تخلفــت عــن تســديد ديونهــا المســتحقة جــراء انهيــار 

التــي  الشــركات  عــدد  وصــل  فقــد  النفــط،  أســعار 

الطاقــة- حتــى اآلن  -فــي قطــاع  أشــهرت إفاســها 

ــل )14( شــركة العــام الماضــي.  ــى )33( شــركة مقاب إل

أصولهــا  قيمــة  تبلــغ  التــي  التجزئــة  شــركات  وتعــد 

الشــركات  أكثــر  مــن  دوالر  مليــون   )50( مــن  أكثــر 

التداعيــات االقتصاديــة ألزمــة فيــروس  تضــررا مــن 

كورونــا المســتجد؛ حيــث قدمــت )24( شــركة تجزئــة 

ثاثــة  يمثــل  مــا  وهــو  اإلفــاس،  إلشــهار  طلبــات 

أضعــاف الرقــم الســابق فــي عــام 2019؛ ويرجــع ذلــك 

إلــى إجــراءات اإلغــاق الشــامل التــي حالــت دون فتــح 

المتاجــر، ودفعــت المواطنيــن إلــى البديــل اإللكترونــي 

لتجــارة التجزئــة مثــل موقــع "أمــازون"، فعلــى ســبيل 

المتاجــر  ماركــوس، سلســلة  نيمــان  قامــت  المثــال 

الفاخــرة التــي كافحــت لســنوات مــع عــبء ديــون منــذ 

عــام 2005، بتقديــم طلــب إفــاس فــي مايــو الماضــي 

تبلــغ )6.7( مليــارات دوالر. التزامــات  مــع 

مــع  تزامًنــا  اإلفــاس  معــدالت  فــي  الزيــادة  وتأتــي 

الوقــت الــذي ســجل فيــه االقتصــاد األمريكــي معــدل 

انكمــاش ســنوي بنســبة )32.9%( فــي الربــع الثانــي 

مــن عــام 2020، وهــو أعلــى معــدل انكمــاش تشــهده 

العالميــة  الحــرب  انتهــاء  منــذ  المتحــدة  الواليــات 

إلــى  الشــركات  مــن  كبيــر  عــدد  وقــد ســعى  الثانيــة، 

اســتئناف نشــاطها فــي مايــو ويونيــو 2020 إال أن ارتفــاع 

معــدل اإلصابــة والوفيــات فــي العديــد مــن الواليــات 

األمريكيــة حــال دون ذلــك.
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تتأثــر  الســفر  شــركات  أســهم  الجارديــان: 
"كوفيــد-١9"  بوبــاء  المتعلقــة   بالمخــاوف 

١7 أغسطس 2٠2٠

ــود الســفر  ــات اإلغــاق وقي أدت المخــاوف مــن عملي

إلــى  »كوفيــد-19«  وبــاء  اســتمرار  بســبب  الجديــدة 

تضــرر أســهم شــركات الطيــران والفنــادق، حيــث أدت 

القفــزة فــي عــدد الحــاالت المصابــة بالفيــروس فــي 

بعــض الــدول األوروبيــة إلــى انخفــاض أســهم الســفر 

مــرة أخــرى؛ ممــا زاد مــن الخســائر، وخاصــًة بعــد أن 

فرضــت المملكــة المتحــدة الحجــر الصحــي لمــدة 14 

يوًمــا علــى الوافديــن مــن فرنســا.

 IAG وقد شــهدت أســهم مجموعة الخطوط الدولية

المدرجــة علــى مؤشــر »فوتســي 100« انخفاًضــا بنســبة 

2.6%، وهــو أدنــى مســتوى خــال ســبع ســنوات، كمــا 

»هوليــداي  مالكــة  »إنتركونتيننتــال«  فنــادق  فقــدت 

انخفــض   »250 »فوتســي  مؤشــر  وفــي   ،%1.6 إن« 

ســهم شــركة »تــوي« للســياحة والســفر بنســبة %4، 

وانخفــض ســهم شــركة »كرنفــال« للرحــات البحريــة 

بنســبة %2.5.

وســيؤدي االرتفــاع الحــاد فــي الحــاالت فــي إســبانيا 

بشــأن  المتداوليــن  قلــق  إلــى  وألمانيــا  وفرنســا 

عمليــات اإلغــاق الجديــدة وســيضمن بقــاء أســواق 

ســجلت  ذلــك،  ومــع  متقلبــة،  المحليــة  األســهم 

فــي  قويــة  مكاســب  األساســية  المــوارد  مخزونــات 

التعامــات المبكــرة لتعويــض الكثيــر مــن الخســائر 

فــي أماكــن أخــرى، حيــث ارتفــع مؤشــر »فوتســي 100« 

نقطــة.  18 بمقــدار 

تخســر  العمالقــة  "أبــل"  شــركة  بلومبــرج: 
الســوقية  قيمتهــا  مــن  دوالر  مليــار   ٤5٠ 

3٠ أكتوبر 2٠2٠

فــي  كيرنــز"  وجيــف  بالنتيــن  كليــر   " مــن  كل  أشــار 
مبيعــات  انخفــاض  إلــى  بلومبــرج  بوكالــة  مقالهمــا 
شــركة "أبــل"، أكبــر شــركة فــي العالــم، التــي تجــاوزت 
قيمتهــا الســوقية 2 تريليــون دوالر فــي أغســطس 
الحالــي، فقــد خســرت الشــركة نحــو 450  العــام  مــن 
هاتــف  فــي  مشــكات  تســجيلها  منــذ  دوالر  مليــار 
بلغــت  المبيعــات  فــي  انخفــاض  بنســبة  "اآليفــون"، 
انخفضــت  والتــي  األخيــرة،  البيــع  موجــة  فــي   ،%19
بنســبة 5.6% يــوم الجمعــة الموافــق 30 أكتوبــر 2020، أي 
بأكثــر مــن 120 مليــار دوالر، حيــث تبلــغ القيمــة الســوقية 
لشــركة "أبــل" حاليــا نحــو 1.85 تريليــون دوالر، ومــع ذلــك 
ــر قيمــة، ولكــن مبلــغ  ــزال الشــركة األمريكيــة األكث الت
الخســائر الــذي تــم اقتطاعــه منــذ ســبتمبر هــو أكثــر 
 Visa "مــن القيمــة الســوقية الكاملــة لشــركة "فيــزا
Inc ســابع أكبــر عضــو فــي بورصــة ســتاندرد آنــد بــورز 

S&P 500، وأكبــر مــن قيمــة بورصــة تايانــد.

ولكــن روس مولــد، مديــر االســتثمار فــي »إيــه جيــه 

بيــل«، قــد أشــار إلــى ماحظــة حــذرة، وهــي أن األخبــار 

العالمــي  االقتصــاد  علــى  تتراكــم  التــي  الســلبية 

والعاقــات بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة والموجة 

تثيــر  كورونــا  فيــروس  مــن  يبــدو  مــا  علــى  الثانيــة 

التســاؤالت عمــا ســتفعله األســهم بــدون التحفيــز 

الــذي تعهــدت بــه الحكومــات والبنــوك المركزيــة، كمــا 

إلــى أن المســتثمرين ســيكونون حذريــن مــن  أشــار 

الوصــول إلــى النقطــة التــي لــم يعــد فيهــا اإلعــان عــن 

الحــزم الماليــة الكبيــرة بمثابــة محفــز إيجابــي.
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الشــركات  عــدد  ازدهــار  اإليكونومســت: 
األمريكيــة المتحــدة  الواليــات  فــي   الجديــدة 

١٠ أكتوبر 2٠2٠

أدى الوبــاء إلــى حــدوث ارتفــاع مفاجــئ فــي الشــركات 

الناشــئة فــي الواليــات المتحــدة، حيث تصــدر الحكومة 

الناشــئة، باالعتمــاد  أرقاًمــا عــن الشــركات  بانتظــام 

علــى طلبــات التســجيل الضريبــي، وقــد وصلــت مؤخًرا 

إلــى أعلــى مســتوى ربــع ســنوي لهــا علــى اإلطــاق.

وهنــاك ارتفــاع حقيقــي فــي ريــادة األعمــال األمريكيــة، 

 Goldman فبنــاًء علــى دراســة اســتقصائية، وجــد بنــك

Sachs أن نســبة المســتجيبين الذيــن بــدأوا نشــاًطا 

قــد  الماضيــة  الثاثــة  األشــهر  فــي  جديــًدا  ــا  تجاريًّ

ارتفعــت أيًضــا بشــكل حــاد. 

فيــه  أعلنــت  الــذي  الوقــت  فــي  التراجــع  هــذا  ويأتــي 
شــركة التكنولوجيــا العماقــة عــن مبيعــات آيفــون 
التــي جــاءت دون تقديــرات المحلليــن، هــذا، وقــد بلغت 
عائــدات الربــع األخيــر مــن العــام المالــي نحــو 26.4 مليــار 

دوالر، مقارنــة بالتوقعــات البالغــة 27.1 مليــار دوالر.

ا، انخفــض مؤشــر ناســداك 100 بنســبة 2.6% يــوم  وأخيــًر
الجمعــة الماضــي، وكان قــد شــهد أســوأ أســبوع لــه 
منــذ عمليــات البيــع الناجمــة عــن فيــروس كورونــا فــي 
مــارس الماضــي، وتثيــر توقعــات المبيعــات المخيبــة 
لآلمــال مــن شــركات التكنولوجيــا، مثــل آيفــون، وتويتر، 
وفيــس بــوك، مخــاوف بشــأن النمــو المحتمــل فــي 

األســماء التــي أدت إلــى انتعــاش هــذا العــام.

وكل هــذا فاجــأ االقتصادييــن، فعلــى مــدى العقــود 

الشــركات  إنشــاء  معــدل  كان  الماضيــة،  األربعــة 

النمــو  تراجــع  بســبب  أســفل  إلــى  ينحــرف  الجديــدة 

الســكاني، باإلضافــة إلــى القــوة المتزايــدة للشــركات 

الكبيــرة، والتــي ربمــا تكون قد أثنت الشــركات الجديدة 

عــن دخــول الســوق، ولكــن يبدو أن الشــركات الناشــئة 

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة قد اســتعادت فجأة 

هنــاك شــيًئا مشــابًها  أن  يبــدو  الريــادي، وال  دورهــا 

يحــدث فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم الغنــي.

أن  الناشــئة  الشــركات  فــي  للطفــرة  يمكــن  وال 

عمليــات  ســببتها  التــي  األضــرار  جميــع  تعــوض 

اإلغــاق والتباعــد االجتماعــي، فمــن المؤكــد أن العــدد 

يــزال  ال  العمــال  توظــف  التــي  للشــركات  اإلجمالــي 

أقــل ممــا كان عليــه قبــل الوبــاء؛ حيــث تســتمر العديــد 

االســتغناء  فــي  الكبــرى  األمريكيــة  الشــركات  مــن 

عــن الموظفيــن، وقــد أظهــر تقريــر الوظائــف لشــهر 

ســبتمبر أن معــدل البطالــة ال يــزال مرتفعا عند %7.9.

لكــن ازدهــار ريــادة األعمــال يبشــر بالخيــر للمســتقبل؛ 

مــن  العديــد  وجــود  فــي ظــل  التعافــي  يميــل  حيــث 

الشــركات الناشــئة إلــى أن يكــون أكثــر ثــراًء مــن حيــث 

الوظائــف، حيــث تســعى الشــركات الشــابة عــادًة إلــى 

ــن جــدد.  التوســع وتعييــن موظفي

وال يعــرف االقتصاديــون حتــى اآلن مــا الــذي أثــار طفرة 

ريــادة األعمــال فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، لكــن 

حزمــة اإلنقــاذ االقتصــادي التــي أقرهــا الكونجــرس فــي 

ــر، فقــد فعلــت القليــل  ــدور األكب مــارس قــد تلعــب ال

ا للحفــاظ علــى الوظائــف، وبــدال مــن ذلــك ركــزت  نســبيًّ

تحفيزيــة  المواطنيــن بشــيكات  دخــول  علــى حمايــة 

تصــل قيمتهــا إلــى 1200 دوالر ومدفوعــات التأميــن ضــد 

البطالــة، بمــا شــجع المواطنيــن علــى تحمــل مخاطــر 

تأســيس الشــركات.

وقــد يفضــل الكثيــر مــن األشــخاص اآلن البحــث عــن 

وظيفــة ثابتــة بــدال مــن المخاطــرة فــي عمــل جديــد، 

لكــن مــع تغيــر االقتصــاد، ستســتمر فــرص جديــدة 

فــي الظهــور، فقــد يســتمر ازدهــار الشــركات الناشــئة 

ــات المتحــدة لبعــض الوقــت. فــي الوالي
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لـــشـــــركة  يمكـــــــن  هـــــل  اإليكونومســت: 
فــي  االبتــكار  ثقافــة  علــى  الحفــاظ   Netflix
عالميــة؟ وأكثــر  أكبــر  بشــكل  نموهــا   ظــل 

١٠ سبتمبر 2٠2٠

طرحهــا  منــذ   Netflix شــركة  ســهم  ســعر  ارتفــع 
ضعــف،   500 بمقــدار   ،2002 عــام  فــي  العــام  لاكتتــاب 
وأصبحــت فــي المراكــز العشــرة األولــى، كمــا صــرح 
هــذا  بــأن  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  هاســتينغز 
العــام، تفوقــت الشــركة علــى ديزنــي لتصبــح شــركة 

العالــم. فــي  قيمــة  األكثــر  الترفيــه 

"عــدم وجــود  ُيطــرح تســاؤل: هــل قاعــدة  ثــم  ومــن 
ناشــئة  مــن شــركة   Netflix لتحويــل  قــادرة  قواعــد" 
فــي كاليفورنيــا إلــى شــركة عالميــة لعــرض األعمــال 
 Netflix فيهــا  واجهــت  مــرة  كل  ففــي  التجاريــة؟ 
عليهــا،  للتغلــب  ذكيــة  طريقــة  وجــدت  مشــكات، 
الخاصــة،  برامجهــا  إنتــاج  فــي   Netflix بــدأت  حيــث 
واســتمرت فــي التوســع حتــى وصلــت إلنتــاج األفــام 

الطويلــة. الروائيــة 

وتتعــرض ثقافــة "عــدم وجــود قواعــد" لتحديــات علــى 
المســتوى الداخلــي والخارجــي: 

الصعــب  مــن  أنــه  فــي  الداخليــة  التحديــات  وتتمثــل 
فــي  للعامليــن  الهرمــي  التسلســل  علــى  الحفــاظ 
تضخمــت  فقــد  المتزايــد،  الشــركة  توســع  ظــل 
القــوة العاملــة أربعــة أضعــاف تقريبــا خــال خمــس 
2200 موظــف، بمــن  أكثــر مــن  ســنوات، حيــث بلغــت 
فيهــم العاملــون المؤقتــون، بعــد أن كانــت أقــل مــن 
400 موظــف فــي عــام 2015.  وعلــى الرغــم مــن أن غيــاب 

القواعــد الصريحــة، يوفــر مرونــة، فــإن األمــر يســتغرق 
ــج آخــر؛  ــا يمكــن اســتثماره فــي إتقــان منت ــا طوي وقت
لــكل عامــل بنســبة %7  اإليــرادات  لذلــك انخفضــت 

عــن عــام 2015. 

ظهــور  أن  فــي  فتتمثــل  الخارجيــة  التحديــات  وأمــا 
فيــروس كورونــا المســتجد منــع تبــادل األفــكار، وأجبــر 
الموظفيــن علــى العمــل مــن المنــزل، بمــا صعــب مــن 
عمليــة تقييــم األفــراد مــن خــال برنامــج زووم، فقــد 
صــرح الســيد هاســتينغز هــذا األســبوع بأنــه ال يــرى 

"أي إيجابيــات" للعمــل فــي المنــزل.

فــي  وممثلوهــم   Netflix مســاهمو  يثــق  وأخيــرا، 
علــى  الســيد هاســتينغز  قــدرة  فــي  اإلدارة  مجلــس 
التغلــب علــى هــذه التحديــات، فلقــد أعطاهــم الكثيــر 

إدارتــه. للثقــة فــي  مــن األســباب 
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بــي بــي ســي: أربــاح شــركة »زووم« تتضاعــف 
مــع ارتفــاع اإليــرادات 3١ أغســطس 2٠2٠

عبــر  الفيديــو  الجتماعــات  »زووم«  تطبيــق  شــهد 
اإلنترنــت ارتفاًعــا كبيــًرا فــي إيراداتــه، حيــث زادت أربــاح 
العمــل  بســبب  الضعــف؛  مــن  بأكثــر  الثانــي  الربــع 
عــن ُبعــد أثنــاء أزمــة فيــروس كورونــا، حيــث قفــزت 
اإليــرادات بنســبة 355% لتصــل إلــى 663.5 مليــون دوالر 
لأشــهر الثاثــة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 2020، متجــاوزة 
توقعــات المحلليــن البالغة 500.5 مليون دوالر، وقفزت 
األربــاح لتصــل إلــى 186 مليــون دوالر، بينمــا ارتفــع نمــو 
ــرة نفســها مــن  ــة بالفت العمــاء بنســبة 458%، مقارن

عــام 2019. 

كمــا ســجلت أســهم »زووم« أعلــى مســتوى قياســي 
رفعــت  فقــد  ا،  دوالًر  325.10 عنــد  أغلقــت  حيــث  لهــا، 
الشــركة توقعــات إيراداتهــا الســنوية بأكثــر مــن %30 
ــار  ــار دوالر و 2.39 ملي ــراوح بيــن 2.37 ملي ــى نطــاق يت إل
دوالر، بــدال مــن توقعهــا الســابق الــذي تــراوح بيــن 1.78 

مليــار دوالر و 1.80 مليــار دوالر.

وقد كان مفتاح نجاح شــركة »زووم« هو قدرتها على 
إضافــة عمــاء الشــركات ذوي الميزانيــة المرتفعــة، 
بــدال مــن أولئــك الذيــن يســتغلون خدماتهــا مجاًنــا، 
وقالــت الشــركة: إن عماءهــا الكبــار مــن الشــركات 
التــي حققــت أكثــر مــن 100 ألــف دوالر مــن العائــدات فــي 
العــام الماضــي، تضاعفــوا إلــى 988 خــال الربــع الثانــي 

مــن العــام.

وفــي غضــون ذلــك، أدت الشــعبية المتزايــدة لتطبيــق 
بعــض  مــع  التحتيــة،  بنيتــه  إجهــاد  إلــى  »زووم« 
االنقطاعــات؛ حيــث اســتأنفت المــدارس فــي أجــزاء 
كثيــرة مــن الواليــات المتحــدة الدراســة، كمــا تعرضــت 
ســمعتها أيًضــا لضربــة قويــة، حيــث تــم الكشــف عــن 
مجموعــة مــن العيــوب األمنيــة، كمــا واجهــت الشــركة 

ــا سياســيا لعاقاتهــا مــع الصيــن. أيًضــا تدقيًق
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والقائمــة  المصريــة  الماليــة  األوراق  ســوق  تقــوم 
بشــكل أساســي علــى كل مــن بورصــة اإلســكندرية 
المصريــة  البورصــة  اســم  تحــت  القاهــرة  وبورصــة 
بموجــب القانــون 123 لســنة 2008 وبإشــراف مجلــس 

إدارة واحد لكل منهما. 

بورصــة  إلنشــاء  األولــى  المحــاوالت  كانــت  وقــد 
مصريــة فــي عــام 1861 باإلســكندرية للتعامــل باألجــل 
بورصــة  إلنشــاء  محــاوالت  وتاهــا  القطــن،  فــي 
لــأوراق الماليــة عــام 1890، واســتمر الحــال هكــذا قائــم 

المقاهــي. بعــض  فــي  عقــد صفقــات  علــى 

وكانــت البدايــة الفعليــة لبورصــة القاهــرة فــي عــام 
1903 عقــب تكويــن شــركة مــن بعــض أصحــاب رؤوس 
األمــوال، وقــام السماســرة بإنشــاء نقابــة لهــم مثــل 
تلــك التــي كانــت قائمــة فــي اإلســكندرية، وبالفعــل 
بيــن  باالتفــاق   1904 ســنة  القاهــرة  بورصــة  أقيمــت 
النقابــة والشــركة، وكانــت تتضمــن فقــط سماســرة 

الماليــة. األوراق 

تنظيــم  يتــم  بموجبهــا  قوانيــن  عــدة  تصــُدر  وكانــت 
إدارة البورصــة آخرهــا القــرار الجمهــوري رقم 191 لســنة 
2009 الــذي صــدر باألحــكام المنظمــة إلدارة البورصــة 

المصريــة وشــؤونها الماليــة.

وهناك عدة مؤشرات رئيسة للبورصة المصرية:

 CASE 30 بمؤشــر  )المعــروف   EGX 30 مؤشــر   -1

ســابقًا(: هــو مؤشــر تــم تصميمــه وحســابه بمعرفــة 

بياناتــه  نشــر  فــي  بــدأت  والتــي  المصريــة،  البورصــة 

اعتبــارا مــن 2 فبرايــر 2003 عــن طريــق مروجــي البيانــات، 

البورصــة، والموقــع اإللكترونــي للبورصــة  ونشــرات 

علــى اإلنترنــت، والصحــف وغيرهــا. وقــد كان 4 ينايــر 

1998 هــو تاريــخ بدايــة المؤشــر بقيمــة أســاس تبلــغ 

1000 نقطــة.

للعملــة  وفقــا   EGX 30 مؤشــر  حســاب  تــم  وقــد 

المحليــة والــدوالر ابتــداء مــن 1998، كمــا تــم بــدء نشــر 

1 مــارس 2009، ويضــم  بالــدوالر فــي  المؤشــر مقومــا 

مؤشــر EGX 30 أعلــى 30 شــركة مــن حيــث الســيولة 

والنشــاط.

ــرأس المــال الســوقي  ويتــم ترجيــح مؤشــر EGX 30 ب

إجمالــي  إلــى  الحــرة  األســهم  بنســبة  تعديلــه  ويتــم 

المــال  رأس  ويحســب  فيــه،  المتضمنــة  األســهم 

الســوقي المعــّدل للشــركة المقيــدة بعــدد األســهم 

المقيــدة لهــذه الشــركة مضروبــا فــي ســعر إقفالهــا 

بالجنيــه المصــري مضروبــا فــي نســبة األســهم حــرة 

التــداول.

عــن  للشــركة  الحــر  التــداول  نســبة  تقــل  أال  ويجــب 

15% كحــد أدنــى لكــي يتــم إدراجهــا فــي المؤشــر أو أال 

تقــل قيمــة رأس المــال الســوقي مرجًحــا باألســهم 
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حــرة التــداول فــي تاريــخ المراجعــة الدوريــة عــن قيمــة 

الوســيط المحتســب لمجمــوع الشــركات المتداولــة 

أثنــاء فتــرة المراجعــة الدوريــة؛ ممــا يضمن لمشــاركي 

عــن  بصــدق  تعّبــر  المؤشــر  مكونــات  أن  الســوق 

الشــركات ذات التــداول النشــط، وأن المؤشــر يعــد 

مقياســا جيــدا وموثوقــا بــه للســوق المصريــة.

بتدشـــــــين مؤشـــــر  المصريــــــة  البورصـــــة  2-قامـــــت 

EGX70 متســاوي األوزان  EGX70 EWI فــي 02 فبرايــر 

2020، وذلــك بغــرض تنويــع أدوات قيــاس أداء الســوق 

أمــام فئــات المســتثمرين المختلفــة، وبمــا يتوافــق 

إدارة  مجــال  فــي  الدوليــة  الممارســات  أفضــل  مــع 

مؤشــر  ويضــم  الماليــة،  األوراق  أســواق  مؤشــرات 

الســيولة  حيــث  مــن  شــركة   70 أعلــى   EWI  EGX70

والنشــاط بعــد اســتبعاد الشــركات المكونــة لمؤشــر 

.EGX30

ويتميــز المؤشــر بكونــه يتفــادى التركيــز علــى صناعــة 

لمختلــــف  جيــــًدا  تمثيلــــًا  يوفــــر  ثــــم  ومــــن  بعينهــــا، 

ــاد  الصناعــــات والقطاعــــات العاملــــة داخــــل االقتصــ

المصــري، وتــم احتســاب المؤشــر ابتــداء مــن 02 ينايــر 

1000 نقطــة، وتحصــل كل شــركة مدرجــة  بقيمــة   2008

بمؤشــر EGX70 EWI علــى نفــس الــوزن النســبي، وهــو 

حوالــى 1.43% فــي أول أيــام المراجعــة الدوريــة.

ــر  ــين مـؤشـــ ــة بتدشــــ ــة المصريــــ ــت البورصـــ 3- قـامـــ

10 مايــو  EGX100 متســاوي األوزان  EWI EGX100 فــي 

2020؛ وذلــك بهــدف تحديــث وتنويــع مؤشــرات الســوق 

المصريــة لتوفيــر أدوات ذات مجــال ســعري أوســع 

أمــام المســتثمرين لمتابعــة الســوق، وبمــا يتوافــق 

إدارة  مجــال  فــي  الدوليــة  الممارســات  أفضــل  مــع 

مؤشــرات أســواق األوراق الماليــة، ويقيــس مؤشــر 

EWI EGX100 أداء أعلــى 100 شــركة مــن حيــث الســيولة 

لمؤشــــر  الُمكونــة  الشركــــات  متضمنــة  والنشــاط 

 ،EWI  EGX70 لمؤشــــر  الُمكونــة  والشركــــات   ،EGX30

 2006 ينايــر   2 ابتــداء مــن  المؤشــر  تــم احتســاب  وقــد 

بقيمــة 1000 نقطــة، وتحصــل كل شــركة مدرجــة بمؤشــر 

EWI EGX100 علــى نفــس الــوزن النســبي، وهــو 1.00% فــي 

أول أيــام المراجعــة الدوريــة.

المصريــة  البورصــة  "قامــت  لذلــك،  وباإلضافــة 

بتدشــين المؤشــرات القطاعيــة فــي 2 ينايــر2020، وذلــك 

لقطاعــات  الشــاملة  الهيكلــة  إلعــادة  اســتكماال 

المصريــة،  بالبورصــة  أوراقهــا  المقيــد  الشــركات 

بغــرض تطويــر منظومــة ســوق المــال بزيــادة العمــق 

ورفــع كفــاءة ســوق المــال المصريــة وتحقيــق المزيــد 

مــن التطويــر للمنتجــات التــي تطرحهــا البورصــة، وقــد 

ــر2019 بقيمــة  تــم احتســاب المؤشــر ابتــداء مــن 1  فبراي

1000   نقطــة.
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أفضــل  بتطبيــق  المصريــة  البورصــة  وتلتــزم 

مؤشــرات  إدارة  مجــال  فــي  الدوليــة  الممارســات 

اختيــار  معاييــر  مــن  بــدًءا  الماليــة،  األوراق  أســواق 

وآليــات  للمؤشــر،  لانضمــام  المؤهلــة  الشــركات 

المراجعــة الدوريــة، وآليــات حســاب المؤشــر ونشــر 

بياناتــه. وقــد كان للبورصــة المصريــة دور رائــد بيــن 

البورصــات اإلقليميــة فــي تدشــين مجموعــة متنوعــة 

مــن المؤشــرات التــي ُصممــت لقيــاس أداء الســوق 

مــع  يتماشــى  وبمــا  الســيولة  لمعــدالت  وفقــا 

المســتثمرين. احتياجــات 

وتوفــر المؤشــرات القطاعيــة للمســتثمرين القــدرة 

قطــاع  لــكل  المكونــة  الشــركات  أداء  قيــاس  علــى 

وفقــا لــرأس المــال الســوقي المرجــح بالتــداول الحــر 

بمــا ال يزيــد عــن 35% للشــركة الواحــدة.

وفــي إطــار حــرص الدولــة المصريــة علــى توفيــر أدوات 

ومنتجــات ماليــة متنوعــة لجــذب فئــات جديــدة مــن 

بإنشــاء  المصريــة  البورصــة  قامــت  المســتثمرين، 

مؤشــر تميــز فــي 23 يونيــو 2021، وذلــك بمــا يتوافــق 

إدارة  مجــال  فــي  الدوليــة  الممارســات  أفضــل  مــع 

يهــدف  حيــث  الماليــة،  األوراق  أســواق  مؤشــرات 

هــذا المؤشــر إلــى التوســع والنمــو المســتمر لتلــك 

المســتوى  علــى  خطــط  لديهــا  التــي  الشــركات 

االســتراتيجي، ويتــم اختيــار تلــك الشــركات المكونــة 

تميــز  مــدى  تقيــس  ماليــة  لمعاييــر  وفقــا  للمؤشــر 

الشــركات، والتــي تتمثــل فــي توفــر تدفقــات نقديــة 

نمــو  ومعــدل  التشــغيلية،  األنشــطة  مــن  إيجابيــة 

الدفتريــة  والقيمــة  اإليــرادات،  مــن  لــكل  إيجابــي 

للشــركة، إال أن الشــركات المكونــة للمؤشــر ال ُتعــد 

توصيــة مــن البورصــة المصريــة بأدائهــا المســتقبلي. 

المكونــة  للشــركات  النســبية  األوزان  ترجيــح  ويتــم 

مرجحــا  الســوقي  المــال  رأس  باســتخدام  للمؤشــر 

بنســبة التــداول الحــر، علــى أال يزيــد الــوزن النســبي 

لــكل ورقــة ماليــة عــن 35%، وتــم احتســاب المؤشــر 

ابتــداء مــن 01 ينايــر 2019 بقيمــة 1000 نقطــة.

الــدور البــارز للبورصــة المصريــة خــالل فتــرة 
الكورونــا:

مــن  عــدد  باتخــاذ  المصريــة  البورصــة  قامــت 

اإلجــراءات لمواجهــة جائحــة كورونــا؛ وذلــك لضمــان 

تلــك  تهــدف  األطــراف، وكانــت  لكافــة  العمــل  آليــة 

اإلجــراءات إلــى التأكــد مــن اســتمرار عمــل كل أطــراف 

الوســاطة  المقيــدة، وشــركات  )الشــركات  الســوق 

يلــي: مــا  تضمنــت  وقــد  والمســتثمرين(، 

الوســاطة  -  1 بشــركات  العمليــات  منفــذي  إلــزام 

والعمــل  التــداول  قاعــة  إلــى  الحضــور  بعــدم 

وســامة  ســامتهم  علــى  للحفــاظ  ُبعــد؛  عــن 

بتوفيــر كافــة  البورصــة  مــع قيــام  المتعامليــن، 

الخدمــات  تقديــم  علــى  لمســاعدتهم  الســبل 

وكفــاءة. بفعاليــة  منهــم  المطلوبــة 

أوامــر  -  2 بتلقــي  الوســاطة  لشــركات  الســماح 

العمــاء مــن خــال البريــد اإللكترونــي أو الرســائل 

النصيــة باســتخدام تطبيقــات الهاتــف المحمــول 

علــى أن يكــون منصوصــا عليهــا فــي التعاقــد مــع 

العمــاء.

تطويــر البورصــة مــن خــال شــركة مصــر لنشــر  -  3

اإللكترونــي  التصويــت  بنظــام  المعلومــات 

لتمكيــن الشــركات المقيــدة مــن عقــد اجتماعــات 

 E-Magles مجالــس إدارتهــا وجمعياتهــا العامــة

إلكترونيــا لضمــان اســتمرارية العمــل والنشــاط 

ســامة  علــى  حفاظــا  التجمعــات؛  مــن  والحــد 

المســاهمين.
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العضويــة  -  4 بيــن قطاعــات  ربــط  أنظمــة  تطويــر 

أطــراف  مــع  بالبورصــة  العمــاء  وتســجيل 

عــن  عملهــم  اســتمرارية  علــى  حرصــا  الســوق؛ 

ُبعــد.

مــع  -  5 تماشــيا  التــداول  ســاعات  عــدد  تخفيــض 

ســاعات حظــر حركــة المواطنيــن واتســاقا مــع 

المركــزي،  البنــك  نظمهــا  التــي  مواعيدالعمــل 

االعتياديــة. للمواعيــد  وفقــا  حاليــا  وعودتهــا 

الماليــة  -  6 للرقابــة  العامــة  الهيئــة  مــع  التنســيق 

أســهم  الشــركات  شــراء  إجــراءات  لتبســيط 

البورصــة. إدارة  مــن  بمقتــرح  جــاء  والــذي  الخزينــة، 

موظفــي  -  7 مكنــت  إلكترونيــة  أنظمــة  تطويــر 

البورصــة مــن مزاولــة مهــام عملهــم عــن ُبعــد 

وذلــك  البورصــة،  لمقــار  التقيدبالحضــور  وعــدم 

تفعيــا لتوجيهــات الحكومــة بتقليــل التجمعــات 

كورونــا. فيــروس  انتشــار  مــن  للحــد 

تطويــر كافــة األنظمة المســاعدة للتــداول، والتي  -  8

ســمحت بتقديــم عــدة خدمــات عــن ُبعــد كنظــام 

العضويــة  ونظــام  "التكويــد"  العمــاء  تســجيل 

اإللكترونــي والمــاءة الماليــة ونظــام الحســابات 

المجمعــة.

إلغــاء العمــل بآليــة اإليقــاف المؤقــت للتــداوالت  -  9

فــي حــاالت الصعــود، وذلــك اتســاقا مــع أفضــل 

الممارســات العالميــة فــي هــذا الشــأن

اتخذت إدارة البورصة حزمة من اإلجراءات تضمن استمرارية العمل مع الحد من التجمعات
لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ودعما لجهود الدولة في هذا الشأن كالتالي:

stay

safe

الحضور  بعدم  السماسرة  إلزام 
إلى قاعة التداول والعمل عن بعد 

لتجنب التجمعات.

١

قطاعات  بين  ربط  أنظمة  تطوير 
لتعزيز  السوق  أطراف  البورصة مع 

العمل عن بُعد.

٤
التداول  ساعات  عدد  تخفيض 
حركة  حظر  ساعات  مع  تماشيا 

المواطنين والقطاع المصرفي.

٥

المالية  الرقابة  مع  التنسيق 
أسهم  شراء  إجراءات  لتبسيط 
قواعد  على  وتعديالت  الخزينة 

القيد وإجراءاتها التنفيذية.

٦

لتمكين  إلكترونية  أنظمة  تطوير 
موظفي البورصة من مزاولة مهام 

عملهم عن بُعد.

٧

المساعدة  األنظمة  كافة  تطوير 
للتداول للسماح بتقديم خدمات عن 
المستثمرين/  إدارة  نظام  مثل  بُعد 
العضوية  ونظام  العمالء/  وتكويد 
ونظام  المالية/  والمالء  اإللكتروني/ 

"OMNI" الحسابات المجمعة

٨

إلغاء العمل بآلية اإليقاف المؤقت 
للتداوالت في حاالت الصعود، وذلك 
الممارسات  أفضل  مع  اتساقا 

العالمية في هذا الشأن.

٩

السماح لشركات السمسرة بتلقي 
أوامر العمالء إلكترونيا.

٢

تطوير البورصة من خالل شركة مصر 
 E-Magles نظام  المعلومات  لنشر 
لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها 
العمل  استمرار  لضمان  إلكترونيا 

والنشاط.

٣
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عقــد  تــم  إجــراءات،  مــن  ســبق  لمــا  باإلضافــة 

مدبولــي،  مصطفــى  الدكتــور  قبــل  مــن  اجتمــاع 

الدكتــور محمــد فريــد  ،مــع  الــوزراء  رئيــس مجلــس 

ــم اســتعراض  ــة، وت ــح، رئيــس البورصــة المصري صال

بتخفيــض  ارتبطــت  والتــي  اإلجــراءات،  تلــك  أهــم 

إلــى نصــف األلــف  ضريبــة الدمغــة علــى المقيميــن 

بضريبــة  العمــل  وتأجيــل  األلــف  فــي   1.5 مــن  نــزوال 

القطــاع  إعــان  إلــى  باإلضافــة  الرأســمالية،  األربــاح 

األســهم  فــي  اســتثماراته  زيــادة  عــن  المصرفــي 

المقيــدة بحوالــي 3 مليــارات جنيــه، ومبــادرة رئيــس 

المصــري  المركــزي  البنــك  خــال  مــن  الجمهوريــة 

لدعــم اســتقرار التعامــات فــي األســواق، باإلضافــة 

إلــى اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الهيئــة العامــة للرقابــة 

الماليــة والبورصــة المصريــة مــن تبســيط إجــراءات 

شــراء أســهم الخزينــة، واإلجــراءات التكنولوجيــة التــي 

مكنــت الشــركات والمتعامليــن مــن العمــل عــن ُبعــد، 

باإلضافــة إلــى نظــام التصويــت اإللكترونــي عــن ُبعــد؛ 

لتتمكــن الشــركات مــن اســتمرار أنشــطتها الخاصــة 

بالمجالــس والجمعيــات فــي ظــل التباعــد االجتماعي.

 ،EGID كمــا قامــت شــركة مصــر لنشــر المعلومــات

وهــي تابعــة للبورصــة المصريــة بتطويــر نظــام جديــد 

ظــل  فــي  وذلــك   ،E-Magles اإللكترونــي  للتصويــت 

االلتــزام بالسياســات الحكوميــة فــي فتــرة االنتشــار 

االجتماعــات  عــدد  بلــغ  حيــث  كورونــا،  لفيــروس 

اجتماعــا   111 النظــام  اســتخدمت  التــي  والجمعيــات 

وجمعيــة، وبلــغ عــد الشــركات حوالــي 53 شــركة، منهــا 

31 مقيــدة، وبلغــت النســبة للتصويــت اإللكتروني %89 

مــن إجمالــي التصويــت.

 أنواع وعدد الجمعيات واالجتماعات التي 
E-Magles استخدمت نظام

١١١
٥٣

عادية
غير

اجتماًعاعادية

٣٩
١٩

جمعية واجتماعا

 المصدر: التقرير السنوي للبورصة المصرية 2020.

 المصدر: التقرير السنوي للبورصة المصرية 2020.

استخدام نظام E-Magles من قبل 
الشركات المقيدة بالبورصة

نسبة التصويت
(إلكتروني- فعلي – عبر الهاتف)

نسبة القطاعات 
التي استخدمت 
 E-Magles نظام

عبر الهاتففعليإلكتروني

نسبة الشركات 
المقيدة التي 

اسخدمت نظام 
E-Magles شركة٥٣

استخدمت النظام

شركة مقيدة ٣١  ٪٨٣,٣

٪١٪١٠٪٨٩

٪٥٨,٥
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الحكومة المصرية وفترة التعافي:

مــن  عــددا  والبورصــة  المصريــة  الحكومــة  اتخــذت 

اإلجراءات لتحقيق  هدف محدد، وهو تعافي الســوق 

واســتقرار التــداول، حيــث أصــدر رئيــس الجمهوريــة 

قــرارا بتخصيــص مائــة مليــار جنيــه لتمويــل الخطــة 

ــا،  ــات انتشــار جائحــة كورون الشــاملة لمواجهــة تداعي

وتتمثــل اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة والقطــاع 

المصرفــي فــي مجــال ســوق رأس المــال فيمــا يلــي:

مبــادرة الســيد رئيــس الجمهوريــة بتخصيــص 20 مليار 

جنيــه مــن البنــك المركــزي لدعــم اســتقرار التــداوالت 

فــي البورصــة المصريــة،  تووحيــد وتخفيــض ضريبــة 

إلــى  المقيــدة  للشــركات  النقديــة  األربــاح  توزيعــات 

5% مقارنــة بنســبة 10% للشــركات غيــر المقيــد التــي 

لهــا أســهم فــي البورصــة، باإلضــاف إلــى قيــام البنــك 

فــي  اســتثماراتهما  بزيــادة  مصــر  وبنــك  األهلــي 

البورصــة. 

وكان الهــدف فــي منهجيــة اإلصــاح هــو التكملــة علــى 

مســتوى الســوق، ويتضــح ذلــك فيمــا يلــي:

اهتمــت الحكومــة المصريــة بــكل مــن جانبــي العــرض 

الســوق،  كفــاءة  زيــادة  علــى  والعمــل  والطلــب 

حيــث تضمــن جانــب العــرض العمــل علــى تحســين 

مســتويات وجــودة اإلفصاحــات لزيادة كفاءة الســوق 

مــا  التواصــل  المعلومــات، وزيــادة مســاحة  وتوافــر 

بيــن الشــركات المقيــدة ومديــري المحافــظ وشــركات 

القيــد لجــذب  الماليــة، والتعريــف بمزايــا  الوســاطة 

كافــة  إزالــة  علــى  والعمــل  للقيــد،  جديــدة  شــركات 

المعوقــات التــي تواجــه الشــركات المقيــدة، خاصــة 

مــا يتعلــق بزيــادة رؤوس أمــوال هــذه الشــركات، وهــو 

مــا يمثــل جانــب العــرض.

زيــادة  علــى  العمــل  الطلــب  جانــب  تضمــن  وقــد 

مســتويات المعرفــة والوعــي بأساســيات االســتثمار 

مــن  المزيــد  لجــذب  الماليــة  األوراق  ســوق  فــي 

المســتثمرين، وهــو األمــر الــذي يســاعد فــي تعزيــز 

التــداوالت.  وتنشــيط  الســيولة 

البنيــة  تطويــر  جهــود  اســتكمال  تضمــن  كمــا 

التكنولوجيــة وأنظمــة التــداول واألنظمــة المســاعدة 

خــال  مــن  التــداول  بيئــة  تحســين  وكــذا  للتــداول، 

آليــات ومنتجــات ماليــة جديــدة  اســتحداث وتطويــر 

الخيــارات  لتنويــع  الســوق  كفــاءة  زيــادة  بغــرض 

االســتثمارية أمــام جمــوع المســتثمرين، وكــذا إنشــاء 

جديــدة. مؤشــرات 

ــج مهمــة،  ــدة فــي تحقيــق نتائ نجــاح اإلجــراءات الجدي

ومنهــا:

باإليقــاف  مهــددة  كانــت  شــركة  أي  وجــود  عــدم   

بســبب عــدم التزامهــا بإرســال القوائــم المنتهيــة فــي 

30 ســبتمبر2020 مقارنــة بـــ 10 شــركات مهــددة باإليقــاف 

فــي الفتــرة المثيلــة مــن عــام 2019، حيــث إن المهلــة 

والمســتقلة  المنفــردة  الماليــة  القوائــم  إلرســال 

عــدد  بلــغ  وقــد   ،2020 نوفمبــر   15 بانتهــاء  انتهــت  قــد 

الماليــة  القوائــم  بإرســال  الملتزمــة  غيــر  الشــركات 

عــدد 39 شــركة، وقبــل انتهــاء المهلــة المنصــوص 

عليهــا فــي قواعدالقيــد )45 يومــا بعــد هــذا التاريــخ(، 

الماليــة. القوائــم  بإرســال  الشــركات  كل  قامــت 
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وكان مــن أهــم نتائــج تلــك اإلجــراءات ضمــان اســتمرار 

حيــث  والبيانــات،  للمعلومــات  المنتظــم  التدفــق 

شاشــات  علــى  المنشــورة  اإلفصاحــات  اقتربــت 

كمــا   ،2020 خــال  إفصــاح  آالف   10 حاجــز  مــن  التــداول 

تقريــر  بإصــدار  المقيــدة  الشــركات  غالبيــة  التزمــت 

ســنوي للحوكمــة يتضمن تحليــا تفصيليا لتطبيقات 

الحوكمــة داخــل الشــركة، ويتــم اعتمــاد التقريــر مــن 

الجمعيــة  علــى  عرضــه  ويتــم  الحســابات،  مراقــب 

إلقــراره. للمســاهمين  العامــة 

فــي ظــل اإلجــراءات االحترازيــة التــي تــم اتخاذهــا لمنــع 

انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا، ارتفــع عــدد الشــركات 

التــي تقــوم باســتخدام النظــام اإللكترونــي لإلفصــاح 

لتصــل إلــى 230 شــركة خــال 2020 مقارنــة بعــدد 228 

شــركة فــي نفــس الفتــرة مــن 2019.

وقد انعكست اإلجراءات التي اتخذتها إدارة البورصة 

لتنشــيط الســوق بشــكل إيجابــي علــى أحجــام تــداول 

الشــركات المقيــدة فــي ســوق الشــركات الصغيــرة 

التــداول  قيمــة  إجمالــي  ارتفــع  حيــث  والمتوســطة، 

خــال العــام 2020 إلــى 1.3 مليــار جنيــه مقابــل 525 مليــون 

جنيــه عــام 2019 بنســبة زيــادة بلغــت %148.

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

١٧٧

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٢٠ ٢٢٨
٢٣٠

تطور عدد الشركات المستخدمة لنظام اإلفصاح اإللكتروني

المصــدر: التقريــر الســنوي للبورصــة المصريــة ٢٠٢٠.
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أهم مؤشرات سوق المال 

المصرية
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مؤشر EGX30 خالل الفترة )أغسطس 2٠2٠ - أغسطس 2٠2١(

المصدر: البورصة المصرية.

١١١٤٣,٨
١١٣٦٥,٩٩

٢٠٢
٠/٨

/٣١

٢٠٢
٠/٩

/٣٠

٢٠٢
٠/١٠

/٣١

٢٠٢
٠/١١

/٣٠

٢٠٢
٠/١٢

/٣١

٢٠٢
١/١/
٣١

٢٠٢
١/٢

/٢٨

٢٠٢
١/٣

/٣١

٢٠٢
١/٤

/٣٠

٢٠٢
١/٥

/٣١

٢٠٢
١/٦

/٣٠

٢٠٢
١/٧

/٣١

٢٠٢
١/٨

/٣١

(نقطة)

انخفــض مؤشــر EGX30 خــال الفتــرة )أغســطس2020 

نقطــة   11143.8 عنــد  أغلــق  حيــث  أغســطس2021(،   –

ــة بـــ11365.99 نقطــة يــوم   يــوم 31 أغســطس 2021 مقارن

التذبــذب  فــي  المؤشــر  واســتمر  أغســطس2020،   31

أقــل   2021 يونيــو  شــهر  وشــهد  الفتــرة،  هــذه  خــال 

 – )أغســطس2020  الفتــرة  خــال  للمؤشــر  قيمــة 

أغســطس2021(، حيــث أغلــق يــوم 20 يونيــو 2021 عنــد 

نقطــة.  9797.91
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رأس المال السوقي خالل الفترة )أغسطس 2٠2٠ – أغسطس 2٠2١(

المصدر: البورصة المصرية.
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١/٣
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٢٠٢
١/٤
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٢٠٢
١/٥

/٣١

٢٠٢
١/٦

/٣٠

٢٠٢
١/٧

/٣١

٢٠٢
١/٨
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٦٣٠,٩

٧٣٣,٠
(مليــار جنيه)

الفتــرة  خــال  الســوقي  المــال  رأس  انخفــض 

 733.0 بلــغ  حيــث  –أغســطس2021(،  )أغســطس2020 

مليــار جنيــه يــوم 31 أغســطس 2021 مقارنة بـ630.9 مليار 

جنيــه يــوم 31 أغســطس 2020، واســتمرت القيمــة فــي 

الفتــرة  خــال  صعــوًدا   EWI  EGX70مؤشــر ســجل 

)أغسطس2020–أغســطس2021( بنســبة 59.2% ليغلق 

عنــد 2943.57 نقطــة يــوم 31 أغســطس 2021 مقارنــة 

بـــ1848.57 يــوم 31 أغســطس 2020، كمــا ســجل مؤشــر 

أكتوبــر  الفتــرة، وشــهد شــهر  هــذه  خــال  التذبــذب 

ــرة  ــرأس المــال الســوقي خــال الفت 2020 أقــل قيمــة ل

بلغــت  حيــث  أغســطس2021(،   – )أغســطس2020 

.2021 يــوم 25 أكتوبــر  قيمتــه 598.7 مليــار جنيــه 

)أغســطس2020- الفتــرة  خــال  EWI صعــوًدا   EGX100

2021( بنســبة 42.8% ليغلــق عنــد 3946.65  أغســطس 

نقطــة يــوم 31 أغســطس 2021 مقارنــة بـــ 2763.15 يــوم 

.2020 أغســطس   31

مؤشر EWI EGX7٠ وEWI EGX١٠٠ خالل الفترة )أغسطس 2٠2٠ - أغسطس 2٠2١(

معدل التغير )%(3١ أغسطس 3١2٠2١ أغسطس 2٠2٠المؤشر

EWI EGX701848,572943,5759,2

EWI EGX1002763,153946,6542,8

المصدر: البورصة المصرية.
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تعامالت المستثمرين المصريين واألجانب من قيمة التداول يوم 3١ أغسطس 2٠2١
حيث قيمة التداول يوم 3١ أغسطس 2٠2١

تعامالت المؤسساتتعامالت األفراد 

المصدر: البورصة المصرية.

قيمة التداول يوم ٣١ أغسطس ٢٠٢١

٤٤.٣٩٥٥.٦١

تعامالت المصريينتعامالت األجانب 

المصدر: البورصة المصرية.

تعامالت المستثمرين المصريين واألجانب
 من حيث قيمة التداول يوم ٣١ أغسطس ٢٠٢١

٧٩.٦٠

٢٠.٤٠

حجــم  مــن   %55.61 علــى  المؤسســات  اســتحوذت 

اســتحوذ  بينمــا   ،2021 أغســطس   31 يــوم  التــداول 

التــداول.   حجــم  مــن   %44.39 علــى  األفــراد 

 %79.60 علــى  المصرييــن  تعامــات  اســتحوذت 

بينمــا   ،2021 أغســطس   31 يــوم  التــداول  حجــم  مــن 

اســتحوذت تعامــات األجانــب علــى 20.40% مــن حجــم 

التــداول.  

إجمالي التداول خالل الربع األول والثاني من عام 2٠2١

األسواق
القيمة

)مليون جنيه(

حجم التداول 
خالل الربع 
الثاني من 

2٠2١ 
)مليون ورقة(

عدد 
العمليات 

)ألف عملية(

القيمة

 )مليون 
جنيه(

حجم التداول 
خالل الربع 

 األول من 2٠2١
)مليون ورقة(

عدد 
العمليات 

)ألف عملية(

األسهم المقيدة – تشمل 
بورصة النيل

78188,131044,92668,493581,439212,82909,0

األسهم غير المقيدة 
(OTC)

19437,41261,79,415162,9737,814,3

124050,3119,51,5132920,4127,61,5السندات

0,30,030,21,90,20,3صناديق المؤشرات

250,9311,226,0345,2546,931,0بورصة النيل

221927,032737,32705,5242011,840625,32956,1اإلجمالي

المصدر: البورصة المصرية.
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بلــغ إجمالــي قيمــة التــداول خــال الربــع الثانــي مــن 

عــام 2021 نحــو 221.9 مليــار جنيــه، فــي حيــن بلغــت كميــة 

علــى  منفــذة  ورقــة  مليــون   32737.3 نحــو  التــداول 

قيمــة  بإجمالــي  مقارنــة  وذلــك  عمليــة،  ألــف   2705.5

ــداول بلغــت  ــة ت ــه وكمي ــار جني ــداول قدرهــا 242.0 ملي ت

40625.3 مليــون ورقــة منفــذة علــى 2956.1 ألــف عمليــة 

خــال الربــع األول مــن عــام 2021، هــذا، وقــد اســتحوذت 

األســهم علــى 38.6%مــن إجمالــي قيمــة التــداول داخــل 

المقصــورة، فــي حيــن مثلــت قيمــة تــداول الســندات 

نحــو 61.4% خــال الربــع األول.





أهـــــم الــمـــؤشــــــرات 

االقتصادية المحلية



المؤشرات المحلية

أولًا: مؤشــرات االقتصاد الكلي

ثــــــانيــًا: مؤشرات سوق العمل

ثــــالثـــًـا: مؤشرات سوق األوراق المالية

رابـــعــــًا: المؤشرات القطاعية

خامًسا: معامالت مصر والعالم الخارجي
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الناتج المحلي اإلجمالي وفًقا لعناصر اإلنفاق باألسعار الثابتة

تطور قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق باألسعار الثابتة 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 
القيمة

(مليار جنيه)

١٢٠٠

١٠٠٠

٨٠٠

٦ ٠ ٠

٤٠٠

٢٠٠

٠

١٠٦٦,٣١٠٥٤,٦

٩٩٠,٠

(٪)

٦

٥

٤

٣

٢

١
يونيو ٢٠٢١

١,١

مارس ٢٠٢١

٢,٩

يونيو ٢٠٢٠
يونيو ٢٠٢١

مارس ٢٠٢١
يونيو ٢٠٢٠

١,٧-

أولًا: مؤشرات االقتصاد الكلي

138

ماحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث

)مليار جنيه(

يونيو 2021مارس 2021يونيو 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويربع سنوي

1,4-898,0921,6910,51,2االستهاك العائلي

120,592,0123,033,72,1االستهاك الحكومي

82,6133,1162,221,996,4االستثمار والمخزون

53,7-85,1146,1130,810,5الصادرات السلعية والخدمية

196,3238,2260,29,232,6الواردات السلعية والخدمية

المصدر: وزارة التخطيط و التنمية االقتصادية
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الهيكل المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بحسب النشاط االقتصادي )2٠22/2٠2١(

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

التحويلية الصناعات 

والتجزئة الجملة  تجارة 

والبترول الغاز  استخراج 

اعة الزر

والبناء التشييد 

العقارية الملكية 

العامة الحكومة 

والتخزين النقل 

المساعدة واألنشطة  المالية  الوساطة 

والفنادق المطاعم 

األعمال خدمات 

الصحية الخدمات 

االتصاالت

التعليم  خدمات 

باء الكهر

السويس قناه 

ى األخر الخدمات 

االجتماعية والتأمينات  التأمين 

والصرف المياه 

المعلومات

                                     ١٨,٠

        ١٣,٥

  ١٠,٧                     

١٠,٥                             

٧,٥                                                                        

٧,١                                                                               

٦,٥                                                                                        

٤,٦                                                                                                            

٣,٦                                                                                                                          

٣,٣                                                                                                                                 

٢,٨                                                                                                                                         

٢,٢                                                                                                                                                 

٢,١                                                                                                                                                     

١,٨                                                                                                                                                             

١,٨                                                                                                                                                               

١,٦                                                                                                                                                                     

٠,٩                                                                                                                                                                              

٠,٧                                                                                                                                                                                   

٠,٦                                                                                                                                                                                      

٠,٣                                                                                                                                                                                         

٢٠١٠٠

(٪)
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يوليو 2021 *أغسطس 2020المؤشر
أغسطس 

* 2021

معدل التغير %

سنويشهري

M1 1120,41285,81307,61,716,7المعروض النقدي

3561,74139,44181,81,017,4أشباه النقود

M2 4682,15425,15489,41,217,2السيولة المحلية

يوليو 2021 *يونيو 2021 *يوليو 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

السيولة المحلية/ الناتج المحلي 
اإلجمالي )%(

76,987,288,31,111,4

المصدر: البنك المركزي المصري * أرقام مبدئية   

السيولة المحلية

متوسط سعر الصرف تطور قيمة صافي االحتياطات الدولية 

٦٠

٤٥

٣٠

١٥

٠

١٠

٨

٦

٤

٢

٠

المصدر: البنك المركزي المصري

عدد أشهر الواردات التي تغطيها االحتياطات
صافي االحتياطات الدولية

(جنيه)(مليار دوالر) شهر

فبراير ٢٠٢١
مارس ٢٠٢١

١٨,٦ ١٨,٥١٨,٥

٤,٢٤,٢٤,٢

١٥,٧١٥,٧١٥,٨ ٤٠,٢ ٤٠,٣

أبريل ٢٠٢١

٤٠,٣

٧,١ ٧,١
٧,٢

٧,١٧,١٧,١٧,١

مايو ٢٠٢١

٤٠,٥ ٤٠,٦

يونيو ٢٠٢١

٤٠,٦

يوليو ٢٠٢١

٤٠,٧

س ٢٠٢١
أغسط

٤٠,٨

سبتمبر ٢٠٢١

المصدر: البنك المركزي المصري

الريال السعوديالدوالر األمريكي اليورو

٢٠,٥
٢١,٦٢١,٧

الجنيه اإلسترليني

 ١٤,٥
١٤,٣ ١٤,٣

الين الياباني

سبتمبر ٢٠٢٠سبتمبر ٢٠٢١ أغسطس ٢٠٢١

ماحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث

)مليار جنيه(
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متوسط سعر الفائدة الشهرية المرجحة

 تطور معدل التضخم العام واألساسي 
على أساس شهري 

 تطور معدل التضخم العام واألساسي 
على أساس سنوي

١,١

٤,٨

(٪)

٠,٣-

٠,١

٢,٠

١,٥

١,٠

٠,٥

٠,٠

 

سبتمبر ٢٠٢٠أغسطس ٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢١

٠,١
٠,٣

٠,٤

التضخم األساسي

التضخم العام

التضخم األساسي

التضخم العام

المصدر: البنك المركزي المصريالمصدر: البنك المركزي المصري

(٪)

٦

٤

٢

٠

٨

٦,٦

٤,٥

٥,٧

٣,٧
٣,٣

سبتمبر ٢٠٢٠أغسطس ٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢١

(٪)

أغسطس ٢٠٢٠ يوليو ٢٠٢١أغسطس ٢٠٢١

شهر - ٣ أشهر٣ أشهر - ٦ أشهر ٦ أشهر لسنةقروض (سنة)

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

٧,١ ٧,٥٨,٥ ٨,٧
٩.٤

١١.٠

٧,٦ ٧,٨
٧,٥

٩.٤

٧,٦ ٧,٨

المصدر: البنك المركزي المصري
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٢٠١٤-٢٠١٥
٢٠١٥-٢٠١٦

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠*

٩٠,٠
٩٥,٤

٨٦,٢
٨٥,٦

٧٤,٢

(٪)

المصدر : وزارة المالية 
* حتى فبراير ٢٠٢٠

٢٠١٤-٢٠١٥
٢٠١٥-٢٠١٦

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠*

المصدر : وزارة المالية 
* حتى فبراير ٢٠٢٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

٢٠٥٧,٣ ٢٤٩٩,٦

٣٧٨٨,٩

٤٥٧٤,٤

٣٣٠٩,٣

٤٤٩٦,٩

(مليار جنيه)

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

٨٤,٧

تطور نسبة صافي الدين العام )المحلي والخارجي( 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي

تطور صافي الدين العام )المحلي والخارجي(

قيمة األعباء التي يتحملها االقتصاد القومي نتيجة االقتراض تتمثل في الفوائد التي 
يتم دفعها نتيجة هذا الدين في فترة زمنية معينة، وتشمل مدفوعات أقساط الدين 

والفوائد الفعلية خالل العام.

تطور إجمالي خدمة الدين الحكومي )المحلي والخارجي(

(مليار جنيه)

١٥٠٠

١٠٠٠

٥٠٠

٠

@@ مشروع موازنة@ موازنة معدلة

 ٤٢٩,٥ ٤٩٣,٨
٥٩٠,٤

٧٠٥,١
٧٧٥,٧

١٠٢٤,٠
١١٢١,٦

٢٠١٤-٢٠١٥
٢٠١٥-٢٠١٦

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠ 

٢٠٢٠-٢٠٢١ *

١١٧٢,٦

 ٢٠٢١-٢٠٢٢ ** 

المصدر : وزارة المالية
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تطور نسبة فوائد الدين الداخلي والخارجي للناتج المحلي اإلجمالي

المصدر : وزارة المالية 

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠

(٪)

٩,١
٩,٩

١٠,٠
٩,٨

٨,٣

٢٠ ١ ٧ -٢٠ ١ ٦
٢٠ ١ ٨ -٢٠ ١ ٧

٢٠ ١ ٩ -٢٠ ١ ٨
٢٠ ٢٠ -  ٢٠ ١ ٩  

٢٠ ٢ ١ -٢٠ ٢٠  @

٨,٢

٢٠ ٢٢ -٢٠ ٢١  @ @

@@ مشروع موازنة@ موازنة معدلة

٩٠,٢

(٪)

ديسمبر
٢٠١٩

مارس
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢٠

مارس
٢٠٢١ 

ديسمبر
٢٠١٩

مارس
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢٠

١٠٠

٥٠

٠

٩,٨

٩٠,٠

١٠,٠

٩٠,٧

٩,٣ ٩,٣

٩٠,٧٩١,٢

٨,٨

٩٠,٢

٩,٨

نسبة الدين الخارجي قصير ا�جل إلى إجمالي الدين الخارجي

نسبة الدين الخارجي طويل ا�جل إلى إجمالي الدين الخارجي

المصدر : البنك المركزي المصري

١٣٤,٨
١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

يونيو
٢٠٢١ 

١٣٧,٩

١١٢,٧ ١١١,٣
١٢٣,٥

سبتمبر
٢٠٢٠

سبتمبر
٢٠٢٠

١٢٥,٣

ديسمبر
٢٠٢٠

مارس
٢٠٢١ 

٩٠,٠

١٠,٠

يونيو
٢٠٢١ 

ديسمبر
٢٠٢٠

١٢٩,٢

(مليار دوالر)

 تطور نسبة الدين الخارجي قصير وطويل األجل 
إلى إجمالي الدين الخارجي 

تطور الدين الخارجي 
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تطور نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجماليتطور متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 

٥٠,٠

٤٠,٠

٣٠,٠

٢٠,٠

١٠,٠

٠,٠

٣١,٢ ٣٠,٨
٣٤,١

٣٣,٩ ٣٤,٠

المصدر : البنك المركزي المصري

ديسمبر
٢٠١٩

مارس
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢٠

سبتمبر
٢٠٢٠

(٪) (دوالر)

١٠٤٠,٣ ١٠٢٧,٦
١١٤٠,٣ ١١٥٧,٣

١٤٠٠,٠

١٢٠٠,٠

١٠٠٠,٠

٨٠٠,٠

٦ ٠ ٠ ,٠

٤٠٠,٠

٢٠٠,٠

سبتمبر
٢٠٢٠

١١٩٢,٩

ديسمبر
٢٠٢٠

١٢٤٥,١

مارس
٢٠٢١ 

ديسمبر
٢٠٢٠

٣٤,٧

مارس
٢٠٢١ 

ديسمبر
٢٠١٩

مارس
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢٠

المصدر : البنك المركزي المصري

تطور متوسط سعر الفائدة على األذون والسندات الحكومية 

المصدر : وزارة المالية

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

١٨,٠ ١٨,٥ ١٨,٠

١٣,٥

(٪)

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩

١٤,٨

٢٠٢٠-٢٠٢١@
٢٠١٩-٢٠٢٠

@ موازنة
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ثانًيا: مؤشرات سوق العمل

ثالثًا: مؤشرات سوق األوراق المالية

تطور معدل البطالةتطور عدد المشتغلين وقوة العمل

مؤشرات البورصة المصرية

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

(بالمليون)

الربع الثاني ٢٠٢٠الربع الثاني ٢٠٢١الربع الثاني ٢٠٢٠ الربع األول ٢٠٢١ الربع األول ٢٠٢١الربع الثاني ٢٠٢١

المشتغلونقوة العمل

٢٧ , ٠

٥,٧٥,٦

٨,٥

٢٤ , ١

٢٩ , ١

١٥,٠
١٥,٩

١٦,٢

٧,٣٧,٤
٩,٦

٢٦ ,٧
٢٧ , ١

٢٩ ,٣

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

ذكورإجمالي إناث

(٪)

ماحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث

المؤشر
نهاية سبتمبر 

2020

نهاية 

أغسطس 2021

نهاية سبتمبر 
2021

معدل التغير %

سنويشهري

EGX 30 Capped 1,0-12761,913505,012885,64,6مؤشر

EGX 70 EWI 35,9-2003,42943,62722,67,5مؤشر

EGX 50 EWI 12,3-2059,52480,62313,26,7مؤشر

المصدر: البورصة المصرية

)نقطة(
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رابًعا: مؤشرات قطاعية

مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

قيمة وكمية اإلصدارات الجديدة

قيم تداول األسهم المقيدة

ماحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث

يونيو 2021مايو 2021يونيو 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

إجمالي قيمة تداول األسهم المقيدة 
بالجنيه )مليون جنيه(

25525,532808,532536,90,8-27,5

إجمالي قيمة تداول األسهم المقيدة 
بالدوالر )مليون دوالر(

51,712,619,554,862,3-

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

يونيو 2021مايو 2021يونيو 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

كمية اإلصدارات الجديدة من األسهم 
- تأسيس وزيادة )مليون سهم(

3141,73304,22312,030,0-26,4-

قيمة اإلصدارات الجديدة من األسهم 
- تأسيس وزيادة )مليون جنيه(

10757,85681,212334,3117,114,7

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

أغسطس 2021يوليو 2021أغسطس 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

10,110,811,12,89,9عدد مشتركي التليفون الثابت

96,2100,8101,20,45,2عدد مشتركي التليفون المحمول

عدد مشتركي اإلنترنت فائق السرعة 
ADSL

8,39,69,71,016,9

عدد مشتركي اإلنترنت عن طريق 
الهاتف المحمول

50,660,162,74,323,9

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

)مليون مشترك(
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)ألف طن(

سبتمبر 2020المؤشر
أغسطس  

2021
سبتمبر 2021

معدل التغير %

سنويشهري

إجمالي مبيعات حديد التسليح في 
السوق المصرية

702,1719,8624,613,2-11,0-

إجمالي إنتاج حديد التسليح في السوق 
المصرية

583,1645,3639,20,9-9,6

إجمالي مبيعات األسمنت في السوق 
المصرية

30604080343815,7-12,4

إجمالي إنتاج األسمنت في السوق 
المصرية

31804541383615,5-20,6

المصدر:  وزارة التموين والتجارة الداخلية

مؤشرات قطاع التشييد والبناء

مؤشرات قطاع الطاقة

مؤشرات قطاع الكهرباء

ماحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث

)مليار ك.و.س(

أغسطس 2021 يوليو 2021أغسطس 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

20,020,822,26,711,0إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة

14,61,49,0*13,414,4إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة

* بيان تقديري المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة   

)ألف طن(

يوليو 2021يونيو  2021يوليو 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات 
والبوتاجاز

2623243124641,46,1-

االستهاك المحلي من المنتجات 
البترولية

4142238024161,541,7-

4005431145174,812,8إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي

4111404742956,14,5االستهاك المحلي من الغاز الطبيعي

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية
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مؤشرات قطاع النقل
أ- السكك الحديدية

ج- النقل الجوي

ب- النقل البحري

ماحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث

المؤشر
أغسطس  

 2020
أغسطس 2021يوليو 2021

معدل التغير %

سنويشهري

عدد ركاب السكك الحديدية

)مليون راكب(
18,518,823,927,129,2

إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية

)مليون جنيه(
226,3274,6272,00,9-20,2

وزن البضائع المنقولة بالسكك 
الحديدية 

)ألف طن(

362,0267,0267,00,026,2-

إيرادات نقل البضائع بالسكك 
الحديدية

)مليون جنيه(

26,818,421,014,121,6-

المصدر: الهيئة القومية للسكك الحديدية

يوليو 2021يونيو  2021يوليو 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

كمية البضائع غير البترولية المنقولة 
بحًرا على سفن مصرية )ألف طن(

69563454214,5-22,0-

المصدر: قطاع النقل البحري

يوليو 2021يونيو 2021يوليو  2020 *المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

كمية البضائع غير البترولية المنقولة 
جًوا )ألف طن(

16,721,319,29,9-15,0

 حركة الركاب المنقولين جًوا 
)ألف راكب(

492,71624,42134,431,4333,2

حركة الطائرات بالمطارات المصرية 
)ألف رحلة(

6,514,718,525,9184,6

المصدر: وزارة الطيران المدني

*يأتــي االنخفــاض الحــاد فــي حركــة الــركاب المنقوليــن جــًوا عبــر المطــارات المصريــة نتيجــة النتشــار فيــروس كورونــا 
المســتجد وقــرار تعليــق حركــة الطيــران بجميــع المطــارات المصريــة فــي أبريــل 2020.
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مؤشرات قطاع السياحة

تحويالت المصريين بالخارج

مؤشرات قناة السويس

خامًسا: معامالت مصر والعالم الخارجي

ماحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث

سبتمبر 2021يوليو 2021سبتمبر  2020 *المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

215,8702,2796,813,5269,2عدد السائحين الوافدين )ألف سائح(

2647,78223,010092,322,7281,2عدد الليالي السياحية )ألف ليلة(

المصدر: وزارة الداخلية

ــا المســتجد  *يرجــع االنخفــاض الكبيــر فــي عــدد الســائحين الوافديــن والليالــي الســياحية إلــى انتشــار فيــروس كورون
وقــرار تعليــق حركــة الطيــران الدولــي فــي جميــع المطــارات المصريــة فــي أبريــل 2020.

يونيو 2021مارس 2021يونيو 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويربع سنوي

تحويات المصريين العاملين بالخارج 
)مليون دوالر(

6212,57849,68054,32,629,6

المصدر: البنك المركزي المصري

المؤشر
أغسطس  

 2020
أغسطس 2021يوليو 2021

معدل التغير %

سنويشهري

إجمالي المتحصات من قناة 
السويس )مليون دوالر(

467,8531,8562,75,820,3

إجمالي عدد السفن العابرة لقناة 
السويس )سفينة(

15121670188412,824,6

الحمولة الصافية للسفن العابرة 
لقناة السويس )مليون طن(

95,1105,8110,24,215,9

المصدر: هيئة قناة السويس
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التجارة الدولية

صافي االستثمار األجنبي المباشر 

المصدر: البنك المركزي المصري

صافي االستثمارنسبة صافي االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج اإلجمالي 

٠

٢٤٠٠

(مليون دوالر) (٪)

١٨٠٠

١٢٠٠

يونيو  ٢٠٢١

٤٢٧,٢

يونيو ٢٠٢٠

١٥٢٤,٠

مارس ٢٠٢١

١٤٢٩,٧

٠

١,٥

١,٠

٠,٥

ديسمبر ٢٠٢٠مارس ٢٠٢١

٠,٤

مارس ٢٠٢٠

٠,٣

٠,٥

ماحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحث

يونيو 2021مايو 2021يونيو 2020المؤشر
معدل التغير %

سنويشهري

2419,03107,03610,016,249,2إجمالي قيمة الصادرات

6493,06451,06552,01,60,9إجمالي قيمة الواردات

-27,8-12,0-2942,0-3344,0-4074,0عجز الميزان التجاري

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

)مليون دوالر(







مجلة  اقتصاديـة
تصـدر عن مركز المعلومـات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصـري 

آفــاق
اقتصاديـة
معاصرة

٢٠٢١سبتمبر

موضوع العـدد: سوق ا�وراق المالية 

العـدد (١٠)

با�ضافـة إلـى ملـف شـامـل عـن

ا أثر فيروس كورونا على أسواق المال عالمًيّ

���������������

١ شارع مجلس الشعب – قصر العيني –  القاهرة –  مصــــر
لشعــب ا مجلس    ١ ٩ ١  : ب . ص     ١ ١ ٥٨ ٢  : ي يد بر قم  ر

 (٢٠٢)٢٧٩٢٩٢٢٢ ٢٧٩٢٩٢٩٢(٢٠٢)              فاكس:  تليفون: 
�����������������������������������������������������

د. عمرو النحاس
تقييم أثر Covid-19 على مضاربات ا�جانب في أذون الخزانة 

الحكومية با�سواق الناشئة.. "دراسة الحالة المصرية" 

أ.د. حسن أحمد منير الصادي
نحو ضبط ا�سواق النقدية وسوق العمالت ا�جنبية وتأثير ذلك 

على أسوق المال والنمو االقتصادي

د. مدحت نافع
قيد وتداول وتصكيك مشروعات التنمية بسوق المال المصرية

تأثيرات وردود الفعل الزمنية لجائحة كورونا (كوفيد-١٩)
على سوق المال المصرية.. القياس وسيناريو ماذا بعد؟!

د. محمد باغة

إصالحات سوق المال المصرية بين التطوير والمطلوب في ظل 
االقتصادات الرقمية

د. نادر خضر


