
املوظف  انتاجية  ع��ن  ال�سابق  العمود  يف  حتدثنا 
ا�ستثمار  بهدف  باالنتاجية  احلوافز  ربط  و���رورة 
اخلدمية  للقطاعات  بالن�سبة  االمثل  بال�سكل  الزمن 
الوظائف  تفيي�ض  املقرتح  ك��ان  وهنا  واالنتاجية. 
القطاع  اىل  وحتويلها  القطاعات  كل  يف  املنتجة  غري 
اخلا�ض ولكي يكون االخري قادراً على ا�ستيعاب اعداد 
فان  ثانية   جهة  من  والبطالة  جهة  من  العاطلني 
ال�سمان  مع  التقاعد  قانون  بتوحيد  تق�سي  احلاجة 

االجتماعي وباالمتيازات ذاتها.
 وتعكف وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية على تفعيل 
قانون ال�سمانات االجتماعية بهدف حتقيق امل�ساواة 
القطاع  يف  والعمال  واملوظفني  املتقاعدين  ب��ني 
حيث  من  وكذلك  التقاعد  روات��ب  حيث  من  اخلا�ض 
االجتماعية  بالتاأمينات  املتعلقة  االخرى  االمتيازات 
-  ال�سمان ال�سحي  - ال�سيخوخة  – والعجز والوفاة.

ان هذه ال�سمانات لها متطلبات تتعلق باال�ستقطاعات 
التاأمينية الأغلب احلرف وامل�ساغل بهدف توفري غطاء 
لتحقيق امل�ساواة يف امتيازات الرواتب التقاعدية وان 
تكون ن�سب اال�ستقطاعات جمزية لتحقيق هذا التوازن.
�سمان  قانون  ت�ريع  اىل  بعيد  زمن  منذ  دعونا  كما 
اجتماعي ي�سمن احلقوق التقاعدية ل�ريحة العاملني 
التي  ذاتها  االمتيازات  ومينحهم  اخلا�ض  القطاع  يف 
وقطع  ال��روات��ب  �سلف  حيث  من  املوظف  ي�ستحقها 

االرا�سي ال�سكنية والتاأمينات امل�سمونة.
ال�سغط  تخفيف  على  �ست�ساعد  االم��ت��ي��ازات  ه��ذه   
وحتقيق  العامة  الوظائف  يف  التعيني  طلبات  على 
للت�ساوي  نظرا  اخلا�ض  القطاع  وظائف  مع  التوازن 
الروؤية املتفائلة جدا يف حتقيق  يف االمتيازات.  هذه 
تفعيل  تتطلب  واالم��ت��ي��ازات  احل��ق��وق  يف  ال��ت��وازن 
العام  القطاعني  يف  واخلدمية  االنتاجية  القطاعات 
واخلا�ض وف�سح املجال امام القطاع اخلا�ض ملمار�سة 
للقطاع  ميكن  وب��ذل��ك  التنمية.  يف  املطلوب  دوره 

تر�سمها  التي  اال�سرتاتيجية  االهداف  حتقيق  اخلا�ض 
فر�ض  وخلق  والعاطلني  البطالة  ا�ستيعاب  يف  الدولة 
من  ذلك  والميكن  جميعا  ا�ستقبالهم  على  قادرة  عمل 
من  ينتظر  املقابل  يف  اخلا�ض.   القطاع  تن�سيط  دون 
قاعدة  تزويد  يف  وا�سحا  يكون  ان  اخلا�ض  القطاع 
املعلومات التي تقوم باعدادها وزارة العمل وال�سوؤون 
القطاع  يف  العاملني  اح�ساءات  ب�ساأن  االجتماعية 
يف  امل�سمولني  اع��داد  احت�ساب  لها  ليت�سنى  اخلا�ض 
ن�سب  رفع  متطلبات  وتهيئة  االجتماعية  ال�سمانات 
املوظفني  روات���ب  م�ستوى  اىل  التقاعدية  ال��روات��ب 
واالف�ساح  ال�سفافية  املطلوب.اذن  التوازن  لتحقيق 
قاعدة  ان�ساء  متطلبات  تاأمني  يف  دوراً  يوؤديان  هنا 
معلومات بعدد العاملني الهميتها يف عمليات توزيع 
�سل�ض.  ب�سكل  تهيئتها  و�سبل  االجتماعية  ال�سمانات 
تتطلب  االجتماعية   ال�سوؤون  و  العمل  وزارة  مبادرة 
من  االف��ادة  مع  املعنية  الدوائر  بني  العايل  التن�سيق 

اح�ساءات وزارة التخطيط يف هذا املجال.

بريان كيلي اأطلق على كلبه ا�سم مايلز "اأميال". 
ومكافاآت  اجلوية  باالأميال  مهوو�سًا  كان  كيلي 
اأن ك���ان ط��ف��ًا. يف  ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان م��ن��ذ 
عمل  رحات  حجز  يف  والده  �ساعد  الت�سعينيات 
االأم��ي��ال  م��ن  يكفي  م��ا  وجمع  االإن��رتن��ت،  على 
جعلت  التي  ال�ستوية  العطل  يف  العائلة  الإر�سال 

اجلريان يعتقدون اأنهم اأثرياء ب�سكل هائل.
املطلوب  ال�سخ�ض  بعد مرور 20 عاما كيلي هو 
بالن�سبة اإىل مايني النا�ض الذين يريدون حتقيق 
البطاقات  ومكافاآت  ائتمانهم  من  قدر  اأق�سى 
امل���ايل يف  احل���ي  مكتب يف  م��ن  االئ��ت��م��ان��ي��ة. 
الفرن�سي  الكلب  مايلز،  يلعب  حيث   - مانهاتن 
ُيدير   - موظفني  ع�رة  مكاتب  حتت  االأزرق، 
النقاط"،  "رجل  ج��اي  بوينت�ض  م��وق��ع  كيلي 
املواقع  من  ملجموعة  �سعبية  االأك��ر  امل�سيف 
على  البطاقات  حاملي  ُت�ساعد  التي  االإلكرتونية 
االمتيازات  من  وغريها  اجلوية  االأميال  مقارنة 
املعرو�سة لا�سرتاك يف بطاقات جديدة وو�سع 

م�سرتيات عليها.
املعركة  كيلي،  موقع  مثل  مواقع  بف�سل  جزئيًا 
لتكون "ال�سخ�ض الذي ميد يده فورا اإىل املحفظة" 
بني حاملي البطاقات االأعلى اأجراً واالأكر اإنفاقًا 
اأمريكا تكّثفت ب�سكل حاد يف عام 2016 -  يف 

لدرجة  اأكر  تت�ساعد  اأن  املرجح  اأنها من  ويبدو 
امل�ستثمرين  قلق  ُتثري  بداأت  املكافاآت  حرب  اأن 

واملحللني.
اأمريكان اإك�سرب�ض التي كانت بطاقتها الباتينية 
اأن يح�سل عليها  فيما م�سى البطاقة التي يجب 
اإط��اق  اإىل  امل�����س��اف��رون امل��م��ي��زون، ا���س��ط��رت 
اأطلق  الذي  ت�سي�ض  م�رف  �سد  دفاعية  معركة 
 SAPPHIRE ريزيرف"  "�سافري  بطاقة 
احلايل  العام  خال  به  اخلا�سة   RESERVE
مع عاوات ا�سرتاك الفتة للنظر ومكافاآت وا�سعة 
االهتمام  من  كثريا  جذب  ت�سي�ض  االإنفاق.  على 
بحيث اإن املوّرد الذي يتعامل معه ا�ستنفد جميع 
وا�سطر  البطاقة  ل�سناعة  املخ�س�ض  املعدن 
امل�رف اإىل اإ�سدار بطاقات با�سيتيكة بداًل عن 
باأن  امل�ستثمرين  اإقناع  يتم  اأن  يجب  االآن  ذلك. 
طويلة  ملدة  �سيبقون  املتحم�سني  الزبائن  هوؤالء 
مبا فيه الكفاية - وينفقون ويقرت�سون ما يكفي 

- لتربير التكاليف التي تغريهم.
امل�ستهلكون ي�سبحون اأذكياء

االآن يف حرب  اإعان فائز واحد منذ  من املمكن 
وقت  "اإنه  كيلي  يقول  امل�ستهلكون.  املكافاآت: 
مده�ض لتكون من امل�ستهلكني. عاوات اال�سرتاك 
�سافري،  بطاقة  على  نقطة  األ��ف   100 البالغة 
بطاقات  على  نقطة  مليون  رب��ع  اإىل  ي�سل  ما 
ال�ركات ال�سغرية من اأمريكان اإك�سرب�ض، واأكر 

بكثري". وي�سيف "االأميال والنقاط هي نقود، هذا 
اأمر رائع عندما  ما نعّلمه للنا�ض، وبالتاأكيد هذا 
متنحك �ركات بطاقات االئتمان األف دوالر، اأو 
1500 دوالر، اأو األفي دوالر مقابل احل�سول على 

بطاقة ائتمان واحدة".
اأي�سًا  للبطاقات  امُل�سّدرة  ال�ركات  وحت��اول 
البطاقات  على  املزيد  بو�سع  الزبائن  اإق��ن��اع 
اإ�سافية  مكافاآت  تقدمي  خال  من  بهم  اخلا�سة 
عرب جمموعة من امل�سرتيات. بعد اأن قّدم م�رف 
على  املطاعم  يف  لاإنفاق  ثاثية  نقاطا  ت�سي�ض 
اإك�سرب�ض"  "اأمريكان  ا�ستجابت  �سافري،  بطاقة 
�راوؤها  يتم  التي  الطريان  رحات  "اإن  بالقول 
خم�سة  �ستك�سب  الباتينية  بطاقتها  خال  من 
اأ�سعاف النقاط". نقاط املكافاآت املرتاكمة هذه 
الرحات، وترقيات  اإىل مزيد من  مُيكن حتويلها 
اإىل  الو�سول  مثل  ال�سفر،  امتيازات  من  وغريها 
املجانية  واالإق��ام��ة  الفخمة  املطارات  �ساالت 
يف الفنادق - جميعها مدفوعة من ِقبل �ركات 
وتخفي�سات  عرو�ض  هناك  البطاقات.  تزويد 
و"ت�سي�ض"  اإك�سرب�ض"  "اأمريكان  من  كل  اأخرى؛ 
ُيعيد جزءا من ر�سوم البطاقة ال�سنوية اإىل الزبائن 
زبائن  "ت�سي�ض"  وا�ستمال  ال�سفر،  على  الإنفاقها 
جيل االألفية من خال تو�سيع ذلك اخل�سم لتغطية 

رحات "اأوبر".
عام  ب��ني  ل��اأب��ح��اث،  اإن�ستينت  ل�ركة  ووف��ق��ًا 

ونهاية   2010
 ،2015 ع������ام 
�ركات  �ست  اأك��رب 
للبطاقات  ُم�����س��ّدرة 
املتحدة  ال��والي��ات  يف 
اأك����ر م��ن 100  دف��ع��ت 
م��ك��اف��اآت  دوالر  م��ل��ي��ار 
االئتمانية،  البطاقات  على 
والعام احلايل �سهد منوا اأ�رع 
امُل�سّدرة  ال�ركات  االآن.  حتى 
كابيتال  ت�سم  ال��ت��ي   - ال�ست 
اأوف  وبانك  ج��روب،  و�سيتي  وان، 
الأن  �سبيلها  يف   – ودي�سكفر  اأمريكا، 
تدفع 22.6 مليار دوالر مكافاآت خال 
العام احلايل، بزيادة 18 يف املائة عما 
من  واأكر   ،2015 عام  احلال  عليه  كانت 
 .2010 عام  يف  دفعته  الذي  املبلغ  �سعف 
مليار   6.8 ب�  ُتقّدر  مكافاآت  تكاليف  وم��ع 
دوالر، تبقى "اأمريكان اإك�سرب�ض" االأكر �سخاًء، 
 6.6 بدفعه  تقريبًا،  الفجوة  اأغلق  "ت�سي�ض"  لكن 
ت�سوباك،  و�ستيفن  كاراكا�سي  بيل  دوالر.  مليار 
يقوالن  اإن�ستينت،  �ركة  تقرير  وراء  املحلان 

"يف حني اأن امل�سارف امُل�سّدرة جميعا �ساعفت 
ال�ستة  االأع��وام  يف  مكافاآتها  نفقات  االأق��ل  على 
املا�سية، اإال اأن دفعات "اأمريكان اإك�سرب�ض" منت 
بن�سبة 36 يف املائة فقط". وعندما يتعلق االأمر 
اأقل  ال�ركة  مدفوعات  تكون  املميزين  بالزبائن 
مناف�ساتها.  تدفعها  التي  املكافاآت  ن�سف  من 
قاال  كما  �سخاًء،  اأكر  تكون  اأن  عليها  و�سيكون 
املتزايدة  ال�سفافية  حيث  �سوق  يف  "خا�سة 
ال  وامل�ستهلكني  املكافاآت  قيمة  حول  موجودة 

يت�ساحمون عندما يتم خداعهم".
جاري ليف الذي يكتب مدونة ال�سفر "فيو فروم ذا 
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يف  ذكاًء  اأكر  ُي�سبحون  امل�ستهلكني  "اإن  يقول 
النقاط  جميع  لي�ست  املكافاآت.  عرو�ض  مقارنة 
ّقيمة بالقدر نف�سه، مبا اأنك متلك كل هذه العمات 
لقد  واحد.  مقابل  واحدا  ت�ساوي  ال  التي  اخلا�سة 
لي�ض   - اأف�سل  ب�سكل  يفهمونها  امل�ستهلكون  بداأ 
الربامج  اإن  بحيث  الكفاية  فيه  مبا  لكن  متامًا، 

يجب اأن تتكيف وتبقى تناف�سية".
االإلكرتونية  اأن املواقع  ليف وكيلي يتفقان على 
يف  الف�سل  كل  اإليها  ُيعزا  اأن  ينبغي  ال  للمقارنة 
حرب املكافاآت. رمبا العامل االأكرب هو التغيريات 
التنظيمية التي حتدث يف الواليات املتحدة ب�سبب 
فرانك.   � دود  قانون  نتيجة  �سرتيت  وول  اإ�ساح 
ويف حني متت معاقبة االأ�سكال االأكر �رية من 
االإقرا�ض ون�ساط ال�سوق، اإال اأن امل�سارف الكبرية 
القيا�سية  االئتمان  بطاقة  اإق��را���ض  اأن  وج��دت 
االندفاع  يف�ر  وهذا  ربحية،  اأكر  للم�ستهلكني 

للح�سول على ح�سة �سوقية.
اأمنوذج مربح

اإك�سرب�ض"  و"اأمريكان  امُل�����س��ّدرة  امل�����س��ارف 
اأ�ساليب خمتلفة جلني املال من بطاقات  اّتخذت 
تقليديًا  تك�سب  اإك�سرب�ض"  "اأمريكان  االئتمان. 
التي  الر�سوم  م��ن  اإي��رادات��ه��ا  م��ن  االأك���رب  اجل��زء 
يدفعها التّجار على كل معاملة، بينما امل�سارف 
جتمع مزيدا من الفائدة على اأر�سدة الزبائن. بلغة 
امل�سطلحات، "اأمريكان اإك�سرب�ض" لديها اأمنوذج 
"ُيرّكز على االإنفاق"، بينما امل�سارف "ُترّكز على 
اإك�سرب�ض"  "اأمريكان  اأن  يعني  هذا  االإقرا�ض". 
من  خمتلفة  اأمن��اط  ت�سجيع  حت��اول  وامل�سارف 

اال�ستخدام من ِقبل حاملي بطاقاتها.
وجود مواقع املقارنة يزيد من احتمال اأن الزبائن 
�سيثبتون اأنهم اأقل والًء وق�ابلية للتنبوؤ مما كانوا 
و"اأمريكان  "ت�سي�ض"  اإن  حني  يف  املا�سي.  يف 
اإك�سرب�ض" يتفاخران باإعان عرو�سهما على هذه 
املواقع، اإال اأن هناك حمللني ي�سعرون بالقلق اإزاء 

فعالية هذه اال�سرتاتيجية.
يف  م��رتددون  "نحن  وت�سوباك  كاركا�سي  كتب 
املكافاآت  بيئة  يف  ال��والء  على  كثرياً  االعتماد 
اإىل  متيل  املواقع  ه��ذه  مثل  اأن  ونعتقد  اليوم. 
هم  الذين  العالية  املخاطر  ذوي  الزبائن  جذب 
لك�سب  النهائي  الهدف  مع  عر�ض  لقبول  ُعر�سة 
نقاط مكافاآت بعد حتقيق احلد االأدنى من هدف 
لينقلبوا  فقط  حايل،  زمني  اإطار  �سمن  االإنفاق 
وي�سعوا البطاقة يف �سندوق اأحذية بعد احل�سول 

على عر�ض الرتحيب".
اأي�سًا.  اإك�سرب�ض"،  "اأمريكان  يف  قلق  م�سدر  هذا 
خال  لل�ركة  التنفيذي  الرئي�ض  ت�سنولت،  كني 
لن  االأم���ر  "اإن  ق��ال  املا�سية،   15 ال���  االأع���وام 
مو�سحا  ثمن"،  باأي  ُجدد  زبائن  مطاردة  يكون 

ال�سهر  خال  �ساك�ض"  "جولدمان  يف  موؤمتر  يف 
اجلاري "نحن ال نهتم مبطاردة ح�سة �سوقية على 
اخل�سومات.  على  لي�ض  الرتكيز  الق�سري.  املدى 
بطاقة  على  ح�سولهم  يف  ال�سبب  لي�ض  فعًا  هذا 
بناًء  باتينية  بطاقة  على  يح�سلون  باتينية. 
�سنتوريون  �ساالت  ُنقّدمها.  التي  اخلدمات  على 
ور�سوم  اال�ستقبال،  وخدمات  امل��ط��ارات(،  )يف 
هذه  ك��ل  النقل،  اأم��ن  الإدارة  العاملي  ال��دخ��ول 

امليزات مهمة جداً".
"اأمريكان  اأن  اإال  امل��خ��اوف،  م��ن  ال��رغ��م  على 
اإك�سرب�ض" مل تُكن قادرة على جتّنب املعركة. وقد 
بكثري"  "اأعلى  اإنفاق  بتوقع  امل�ستثمرين  اأخربت 
الرابع،  الربع  يف  واخل�سومات  الت�سويق  على 
لذلك اإجمايل العامل بالكامل �سيكون نحو 10 يف 
اإنفاق العام املا�سي البالغ 3.1  املائة اأكر من 
تكاليف  على  ي�ستمل  االإنفاق  هذا  دوالر.  مليار 
الع�سوية  مكافاآت  نقاط  مثل  اال�سرتاك،  عاوات 
البطاقة  لزبائن  تقّدمها  التي  األفا،   40 البالغة 

الباتينية.
يف الوقت نف�سه، اأخربت امل�ستثمرين اأنها �ستكون 
االإنفاق يف  املكافاآت على  �سخاًء مع  اأكر  اأي�سًا 
ما كان  نادراً  اأنه  الرغم من  عام 2017 - على 
هذه  مبثل  ال���دوالرات  مايني  مبنح  التعهد  يتم 
االإداري���ني  كبري  كامبيل،  جيف  اجل��اف��ة.  اللغة 
املاليني يف "اأمريكان اإك�سرب�ض"، قال يف اأحدث 
اإعان الأرباح ال�ركة يف ت�رين االأول )اأكتوبر(، 
"�سن�سهد عك�سا لاجتاه الذي �سهدناه قبل ب�سعة 
اأرباع، حني كانت املكافاآت املحايدة تنمو ب�سكل 

اأبطاأ قليًا من الفواتري".
ال���وع���د ب���اإن���ف���اق اإ����س���ايف ع��ل��ى امل��ك��اف��اآت 
واخل�سومات ياأتي بعد مدة من خف�ض التكاليف 
من ِقبل "اأمريكان اإك�سرب�ض"، ا�ستجابتها ال�سابقة 
اأ�سهم  والربحية.  ال�سوقية  احل�سة  يف  للرتاجع 
املائة يف  بن�سبة 25 يف  انخف�ست  التي  ال�ركة 
خال  املائة  يف   8 بن�سبة  ارتفعت   ،2015 عام 
�ستاندرد  موؤ�ر  تتخلف عن  لكنها  العام احلايل، 

اآند بورز بن�سبة 11 يف املائة.
ال��ذي  النا�سط  ال��ت��ح��ّوط  ���س��ن��دوق  ف��ال��ي��واأك��ت، 
اإ�ساح  اإىل  بحاجة  التي  ال�ركات  ي�ستهدف 
العام  ال�����رك��ة  ا�ستك�سف  ك��ب��ري،  ا�سرتاتيجي 
مليار  مبقدار  ح�سة  اأخ��ذ  خ��ال  من  املا�سي، 
اإقامة حجة  دوالر، لكن بعد ذلك باعها من دون 
اإن القلق ب�ساأن ال�ركة ظهر  عامة للتغيري. حتى 
يف االجتماع ال�سنوي ل�ركة بريك�ساير هاثاواي 
خال العام احلايل. "بريك�ساير"، باإدارة امل�ستثمر 
االأ�سطوري وارن بافيت، تعد من اأكرب امل�ساهمني 
اإك�سرب�ض"، بح�سة ن�سبتها 16 يف  "اأمريكان  يف 
من  واح��دة  هي  اإك�سرب�ض"  و"اأمريكان  املائة، 
اال�ستثمارات "االأربعة الُكربى" التي يتم تداولها 
علنًا. قال بافيت يف اجتماع بريك�ساير يف ني�سان 
امتاك  اإزاء  جيد  �سعور  لدي  زال  "ما  )اأب��ري��ل(، 
اأ�سهم "اأمريكان اإك�سرب�ض". موقفهم )...( �سي�ستمر 
يف التعّر�ض للهجوم. اإنها �ركة كبرية فوق احلد 

وبالتايل ال ي�ستطيع النا�ض جتاهلها".
�سينولت اّتخذ موقفا مماثا مع النقاد، ُم�سرياً اإىل 
بطاقة  ال�ر�سة من  املناف�سة  من  الرغم  على  اأنه 
�سافري من "ت�سي�ض" يف �سوق اخل�سومات، اإال اأن 
ر�سوم  من  والدخل  زبائنها  قاعدة  زادت  ال�ركة 
البطاقات، مثل ر�سوم البطاقة الباتينية البالغة 

450 دوالرا �سنويًا.

اإذا كنت م�ستثمرا يف االأ�سواق النا�سئة، فاإن االأمور تبدو 
�سهرا   12 قبل  عليه  كانت  مما  قليا  اأف�سل  االأق��ل  يف 
بف�سل  متوترا  العام  املزاج  كان  احلني  ذلك  يف  م�ست. 
ال�سكوك املتعلقة باقت�ساد ال�سني، واأ�سعار النفط االآخذة 

يف الرتاجع، وكثري من اال�سطرابات ال�سيا�سية.
وهناك، بالطبع، الكثري الذي ي�سبب القلق لعامل االأ�سواق 
النا�سئة مع دخول عام 2017، وال �سيما ارتفاع الدوالر، 
املتحدة،  الواليات  يف  الفائدة  اأ�سعار  ارتفاع  وتوقع 
على  احلمائية.  ترمب  دونالد  املنتخب  الرئي�ض  ووعود 
وهناك  قوية  االأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  االإيجابي،  اجلانب 
يف  البلدان،  بع�ض  يف  هيكلية  اإ�ساحات  على  ب��وادر 
ملواجهة  امل�ستعدون  امل�ستثمرون  فيه  يجد  الذي  الوقت 
املخاطر اأن �سندات �ركات االأ�سواق النا�سئة تقدم بع�ض 

اأف�سل العائدات يف جمال الدخل الثابت.
اال�سرتاتيجيني  باوليني، كبري املتخ�س�سني  لوكا  يقول 
من  متفائلون  "نحن  االأ�سول  الإدارة  بيكتيت  �ركة  يف 
النا�سئة،  باالأ�سواق  اخلا�سة  االأجل  طويلة  االآفاق  حيث 
الهيكلية،  واالإ���س��اح��ات  اجل��ذاب��ة  التقييمات  ب�سبب 
وتدفقات  االأ�سا�سية،  ال�سلع  اأ�سعار  يف  واالنتعا�ض 
اال�ستثمار اجليدة". رمبا يكون االأمر كذلك، لكن بالنظر 
م�ستثمري  تدعو  اأ�سبابا  هناك  اأن  جند   2017 عام  اإىل 
اجلديد  العام  يكون  الأن  اال�ستعداد  اإىل  النا�سئة  االأ�سواق 
ب�سبب  رهيب  ب�سكل  بداأ  الذي  العام  مثل 2016،  متقلبا 
النفط، وانتع�ض ب�سكل جيد خال مدة  ال�سني وخماوف 
االأ�سعار والدوالر  ال�سيف تقريبا، عندما هداأت توقعات 
االأمريكي، ثم انعك�ست بعد انت�سار ترمب يف االنتخابات.
عاقات الواليات املتحدة بال�سني �ستت�سبب يف كثري من 
الهموم امل�سوبة بالقلق فيما يتعلق باالأ�سواق النا�سئة يف 

العام املقبل. وجتاهلت ال�سوق اإىل حد كبري تراجع قيمة 
الرمنينبي 6.7 يف املائة يف عام 2016. االآن، مع تهديد 
ترمب باأن يعلن ال�سني دولة متاعبة بالعملة مبا�رة 
فاإن  )يناير(،  الثاين  كانون  رئي�سا يف 20  تن�سيبه  بعد 
مرحلة من التوتر اجليو�سيا�سي من املحتمل اأن توؤثر يف 
االآن ل�سغط ب�سبب  التي تتعر�ض منذ  االآ�سيوية  االأ�سواق 
االن�سحاب  وتوقعات  االأمريكية  الفائدة  اأ�سعار  ارتفاع 
اأوروب��ا  يف  الكمي"  الت�سهيل  برامج  "من  التدريجي 

واليابان.
من بني العواقب الفورية املبا�رة املرتتبة على انت�سار 
ترمب يف االنتخابات االأمريكية ياأتي خروج االأموال من 
االقرتا�ض  تكاليف  يرفع  ما  النا�سئة،  االأ�سواق  �سندات 
يف  االأعلى  املعدل  ذات  البلدان  على  �سغطا  ويفر�ض 
"اإبفر"،  بيانات  وبح�سب  االأمريكي.  بالدوالر  االقرتا�ض 
�سناديق  من  دوالر  مليار   1.2 امل�ستثمرون  �سحب 

�سندات االأ�سواق النا�سئة يف االأ�سبوع املا�سي، ما ي�سجل 
اخلارجة.  التدفقات  من  التوايل  على  ال�ساد�ض  االأ�سبوع 
بي  جيه  موؤ�ر  عائدات  ارتفعت  ال�سيف  اأواخ��ر  ويف 
بالعمات  املقومة  النا�سئة  االأ�سواق  ل�سندات  مورجان 
ال�سعبة من م�ستوى منخف�ض دام ثاث �سنوات، لتحقق 
املائة  يف   6 ن�سبته  بلغت  اأ�سهر  ثمانية  ا�ستمر  ارتفاعا 
ال�سندات  � عائدات  )نوفمرب(  الثاين  يف منت�سف ت�رين 
العاملية  البحوث  لق�سم  ووفقا  االأ�سعار.  عك�ض  تتحرك 
"ثاثة  ظهرت  لينت�ض،  مرييل  اأمريكا  اأوف  بانك  لدى 
بلدان ه�سة" جديدة خال العام احلايل، مع اعتماد كل 
على  اأكرب  ب�سكل  اإفريقيا  وجنوب  وتركيا  الربازيل  من 
تعر�سا  االأكر  اأ�سبحت  وبالتايل  االأجنبي،  اال�ستثمار 
يف  حظوتها  النا�سئة  االأ���س��واق  فقدت  حال  يف  للخطر 
على  الربازيل  فيه  عملت  الذي  الوقت  ويف   .2017 عام 
ا�ستمرت  اجل���اري،  احل�ساب  يف  لديها  العجز  حت�سني 

القلق  م�سدر  وتركيا.  اإفريقيا  جنوب  من  كل  معاناة 
اأوج��ده  موؤ�را  تت�سدر  التي  فنزويا  هو  االآخ��ر  الكبري 
احتماال  االأكر  بالبلدان  خا�سا  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك 
لانهيار اأمام اأزمة ديون. وت�سم القائمة اأي�سا كا من 
االأردن واالأرجنتني واليونان. يقول مادهور جا، رئي�ض 
"�ستاندرد  يف  املتخ�س�سة  املو�سوعية  البحوث  ق�سم 
خال  اقت�سادها  تنويع  عن  فنزويا  "عجز  ت�سارترد"، 
التعامل مع  للغاية  ال�سعب  االزدهار يجعل من  �سنوات 
بن�سبة  اأقل  عامني  يقارب  ملا  بقيت  التي  النفط  اأ�سعار 
اإليها". بعيدا عن  50 يف املائة عن الذروة التي و�سلت 
بح�سب  التفاوؤل.  اإىل  تدعو  اأ�سباب  هناك  ال�سعف،  اأوجه 
النا�سئة ككل، يتوقع  االأ�سواق  اأمريكا"، عرب  اأوف  "بانك 
اأن تبلغ ن�سبة النمو االقت�سادي 4.7 يف املائة، بقيادة 
اأمريكا  تنتع�ض  اأن  امل�رف  ويتوقع  وال�سني.  الهند 
الاتينية من خال منو بن�سبة 1.5 يف املائة. وبح�سب 

يف  النا�سئة  االأ�سواق  �سندات  حافظة  مدير  باب،  زولت 
اأن  يعتقد  من  ثمة  االأ�سول،  مورجان" الإدارة  بي  "جيه 
عائدات ال�سندات يف االأ�سواق النا�سئة لن يتم ا�ستنزافها 
بال�رورة ب�سبب الدوالر القوي وارتفاع اأ�سعار الفائدة 
االآن  حتى  العام  بداية  ومنذ  املتقدمة.  االقت�سادات  يف 
ارتفع موؤ�ر �سندات االأ�سواق النا�سئة الرئي�سي يف "جيه 
�سندات  وتوفر  املائة،  يف   9 من  مقرتبا  مورجان"  بي 
اأعقاب  يف  فعلت  مما  اأعلى  ع��اوات  النا�سئة  االأ�سواق 
االن�سحاب التدريجي يف عام 2013 وتتخذ االآن "�سكا 

اأف�سل ب�سكل اأ�سا�سي"، بح�سب ما يقول باب.
هاردنبريج،  كارلو�ض  لدى  التحليل  هذا  �سدى  وتكرر 
الع�سو املنتدب يف جمموعة تيمبلتون لاأ�سواق النا�سئة. 
املذكورة  االأ�سول  فئة  على  تخيم  التي  ال�سك  �سحابة 
حتجب حت�سينات كبرية حتققت يف بع�ض البلدان، بح�سب 

ما يقول، خا�سة تلك التي اعتمدت عمليات االإ�ساح.
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سحب 1.2 مليار دوالر من األسواق الناشئة في أسبوع
روجر بليتز وإيلين مور

شركات البطاقات االئتمانية تتقاتل على حصص السوق
ستيفن فولي 

ياسر المتولي

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

649.57
4.10
0.64%

2,085,487,001
1,696,278,150

448
37
14
11
12

1.26
452,305,467.00

0.56
434,120,048.00

0.60
328,697,988.00

0.91
296,759,685.00

0.43
284,706,662.00

)BKUI( كورد

)BMFI( موصل

)BIBI( اثمار

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

1.26
569,904,896.00

0.91
267,863,712.00

0.56
237,662,416.00

0.60
196,247,552.00

0.43
121,882,704.00

)BKUI( كورد

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط
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