
المعادن الثمينة هي إحدى االستثمارات القليلة التي حافظت على استمراريتها وقدرتها على النمو 
حدث  وقد  عمالتها.  على  وتؤثر  الدول  لبعض  السيئة  االقتصادية  ا�حداث  تغيم  حينما  وخصوص� 
ل�فراد والحكومات على حد سواء.  ثقة  الحاضر، �نها محل  الوقت  التاريخ، وكذلك في  ذلك عبر 
يعتبر الذهب والفضة من المعادن الثمينة ا�كثر تداوًال وشيوع�، ليس فقط بفضل استخدامهما 

العملي ولكن أيضا من خالل دورهما كمالذ آمن لالستثمار وقت ا�زمات المالية.
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المصادر
• ويكيبديا: الموسوعة الحرة - الذهب
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نمو الطلب العالمي على الذهب.
• تحـــول البنوك المركزية من بائعين إلى مشـــترين 

للذهب في العديد من الدول. 
• يعتبر المســـتثمرون الذهب من ا�صول الحمائية، 
فعـــادة مـــا يلجأون عند االنســـحاب من االســـتثمارات 

ذات المخاطر العالية إلى شراء الذهب.
• تقييـــد الصادرات من الذهـــب، فالهوة بين العرض 
والطلـــب ال تزال توفـــر دافًعا لصعود أســـعار الذهب 

نحو ا�على.

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
دولة الكويت - مايو 2012
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أهمية المعادن الثمينة

المعـــادن الثمينـــة  Precious Metals هـــي عناصـــر 
كيميائيـــة معدنية نـــادرة طبيعية التشـــكل ذات 
قيمة اقتصادية عالية بسبب خصائصها المميزة. 
كيميائيـــ¦، هي أقل تفاعلية مـــن معظم العناصر 
وأكثـــر بريق¦ وليونـــًة ومرونًة ولديهـــا قابلية عالية 
للســـحب والتشـــكيل. وتتمثل هذه المعادن في 
كل مـــن الذهـــب والفضـــة والبالتيـــن والبالديوم. 
تاريخي¦، اســـتخدمت المعادن الثمينة مثل الذهب 
والفضـــة كوحدة نقـــد ومقياســـ¦ للقيمـــة المادية 
للســـلع المتبادلـــة عنـــد العديـــد مـــن الشـــعوب 
أساســـ¦  مؤخـــرا  لتصبـــح  والـــدول،  والحضـــارات 

لالستثمار والسلع الصناعية. 

خصائص المعادن الثمينة

1 - المتانة وعدم القابلية للتلف: يختص الذهب 
والفضـــة بالقـــدرة علـــى تحمـــل الظـــروف المناخية 
المختلفة وال يتعرضان للتلف الذي يمكن أن يلحق 

بغيرهما من المعادن .
2 - تماثل وحداتها: التماثل التام في جوهر هذه 
المعـــادن، مما يمكن قياس درجـــة نقائها (عيارها) 
وبالتالـــي تشـــكيلها فـــي صـــورة وحـــدات نقديـــة 
تســـتخدم  ومســـكوكات  كالســـبائك  معياريـــة 

كمقياس للقيمة.
3 -  صعوبــة التزييــف: يتميـــز كل مـــن الذهـــب 
والفضـــة بخصائـــص وأوصـــاف خارجية مثـــل اللون 
والرنـــة والصالبة، وهذا يكفـــل للمتعاملين فيهما 
القـــدرة على معرفـــة القطع من المعـــدن الخالصة 

منها والمزيفة.
4 -  قابلية التجزئة: يقبل كل من الذهب والفضة 
التجزئة إلى قطع صغيرة متماثلة دون إلحاق الضرر 
بالقطعـــة الخاضعـــة للتجزئـــة، وهذا يســـاعد على 
إشـــباع المنافع المختلفة عندما يمكن ســـك قطع 
صغيـــرة مـــن هـــذه المعـــادن مـــن أجـــل المبـــادالت 

ضئيلة القيمة.
5 -  ثبــات القيمة: وهذه الخاصية تســـمح للذهب 
والفضـــة بـــأن يؤديـــا إحـــدى وظائـــف النقـــود وهي 
كمخزن للقيمة وقبولهما كذلك كأداة في ســـداد 

المدفوعات المؤجلة.

6 - النــدرة النســبية: تتواجد هـــذه المعادن في 
 Áأماكن ودول محددة في العالم، وتتطلب مجهود
كبيـــرÁ فـــي انتاجهـــا وتنقيتهـــا، مما يعنـــي ارتفاع 

قيمتها وسهولة نقلها. 

أهمية الذهب وخصائصه

يدين معـــدن الذهـــب بالكثير لخواصـــه الطبيعية 
التي تعطيـــه وضع¦ فريدÁ بين المعادن النفيســـة، 
فهـــو ذو لـــون أصفـــر جميـــل وبريـــق معدنـــي آخاذ 
ويمكن تشكيله على أية هيئة مطلوبة، وال بد من 
خلـــط الذهـــب بفلز آخـــر اذا أردنا صنع جســـم صلب 
منه كقطعة مجوهرات مثال ويســـمى هذا الخليط 
سبيكة، وسبائك الذهب تقاس بالقيراط، والقيراط 

.Áمن أربعة وعشرين جزء Áالواحد يساوي واحد

يعـــد الذهب معـــدن ا�زمات حيث يلجـــأ إليه العالم 
باعتبـــاره المخـــزن ا�فضـــل للقيمة، وهـــو ما يبعث 
الثقـــة الكاملـــة لـــدى المتعامليـــن به في ا�ســـواق 

فيلقى قبوالً عام¦ في التداول.

تاريخي¦، تم استخدام الذهب كوحدة نقد ذات معيار 
نســــبي يســــاوي قيمة محددة للعملــــة. وقد طبقت 
العديد من الدول ا�وروبية قاعدة الذهب في نهاية 
القرن التاسع عشر، ويعني ذلك أنه يمكن الحصول 
علــــى كمية معينة من الذهب مقابل أغلب العمالت 
الورقية من أي مصرف أو خزينة قومية. وقد تعهدت 
الواليات المتحدة ا�مريكية في اتفاقية بريتون وودز 
ربــــط الــــدوالر بالذهــــب لتكــــون ا�وقيــــة مــــن الذهب 
تســــاوي 35 دوالرÁ، وقد اســــتمر العمل بهــــذا االتفاق 
حتــــى عــــام  1971 لتتخذ أســــعار العملــــة منحى آخر 
وتكــــون وفق التقلبات في ا�ســــواق وغيــــر مرتبطة 

بالذهب.

ا�نتاج العالمي للذهب واستخداماته

• ا�قطـــار الرئيســـية المنتجـــة للذهب فـــي العالم 
هـــي كل مـــن جنـــوب أفريقيـــا والواليـــات المتحدة 

واستراليا والصين وكندا.
يمثل الطلب على المجوهرات والحلي الذهبية   •
أكــثــر مــن ثــلــثــي الــطــلــب الــســنــوي عــلــى الــذهــب 
أكــبــر  الـــطـــلـــب)  ( 27  % مــــن  الـــهـــنـــد  ــر  ــب ــعــت وت

الذهب واملعادن الثمينة
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المستهلكين من حيث الحجم.
الــعــالــم  فــي  الــمــركــزيــة  ــبــنــوك  ال تحتفظ   •
بحوالي 18 % من الذهب الذي تم إنتاجه في 
ا�همية  في  يليه  الحالي،  الوقت  في  العالم 

استخدامات الذهب كأصل استثماري.
• أمـــا 12 % مـــن الطلـــب العالمـــي علـــى الذهـــب 
فيكـــون لÊغـــراض الصناعيـــة وتركيبـــات ا�ســـنان 

والمواد الطبية.
• تملـــك الواليـــات المتحـــدة أكبـــر مخـــزون للذهب 
النقـــدي في العالم، يبلغ حوالـــي  9000 طن تليها 
ألمانيـــا ثم صنـــدوق النقـــد الدولي والـــذي يتكون 
مخزون الذهب فيه من حصص الدول ا�عضاء فيه، 

يليه ايطاليا وفرنسا بنسب متقاربة.

االستثمار في الذهب

يقوم المســـتثمرون بشـــراء الذهـــب والتداول فيه 
بعدة وسائل، أهمها يتمثل فيما يلي:

• شـــراء الســـبائك الذهبيـــة والتـــي تتوفـــر بعـــدة 
أحجام.

• شـــراء العمـــالت الذهبيـــة وهـــي الوســـيلة ا�كثر 
تعارف¦ للحصول على الذهب، ويكون سعرها وفق 
الـــوزن الصافي لها مضاف¦ إليها عالوة تعتمد على 

الطلب والعرض في السوق.

• االســـتثمار في ا�سهم وا�وراق المالية للشركات 
التي تتعامل بإنتاج الذهب والمناجم.

• المتاجرة بالذهب وغيره من المعادن الثمينة من 
خالل العقود اÎنية والمستقبلية.

المتاجرة بالمعادن الثمينة

توفـــر المتاجرة بالمعادن الثمينة ســـواء با�ســـواق 
اÎجلة أو ا�ســـواق اÎنية وبطريقة المضاربة وسيلة 
هامـــة لالســـتثمار بالمعـــادن الثمينـــة، حيث يمكن 
تحقيق أرباح ملموســـة. كما تعتبر وســـيلة متاجرة 

قيمة لمنتجي ومستخدمي هذه المعادن.
تتم المتاجـــرة بالمعـــادن الثمينة با�ســـواق اÎجلة 
واÎنيـــة على هيئـــة عقود (يمثل عقـــد الذهب 100 
أونصـــة بينمـــا يمثـــل عقـــد الفضـــة  5000 أونصة)، 
حيـــث يتـــم عـــادة شـــراء أو بيـــع المعـــادن الثمينة 
با�ســـواق اÎنيـــة بنـــاء علـــى تاريخ اســـتحقاق مدته   
48ســـاعة والـــذي يمكن تمديده بعد ذلك بشـــكل 
يومي. أما بالنســـبة للمتاجرة با�ســـواق اÎجلة يتم 
شراء أو بيع المعادن الثمينة بناًء على تاريخ محدد 
بالمستقبل للتســـوية، فعلى سبيل المثال ذهب 
يوليـــو يعنـــى شـــراء عقد ذهـــب في شـــهر مارس 

وتسويته في شهر يوليو.

قانون الرقابة على المعادن الثمينة

تم إصدار قوانين متشـــددة في شـــأن الرقابة على 
المعادن الثمينة في معظـــم الدول، والذي تتحدد 
فيه المعايير القانونيـــة للذهب وتكون تقريب¦ كما 

يلي: 
• ذهب عيار (22) قيراط أي 916,6 سهم¦ من الذهب 

النقي.
• ذهب عيار (21) قيراط أي  875  سهم¦ من الذهب 

النقي.
• ذهب عيار (18) قيراط أي  750  سهم¦ من الذهب 

النقي.
• ذهب عيار (14) قيراط أي  585  سهم¦ من الذهب 

النقي.

• ويعتبر الذهب نقي¦ خالص¦ إذا كان من معيار (24) 
قيراط¦ أو  1000 سهم¦.

جميـــع  دمـــغ  أهميـــة  علـــى  القانـــون  ينـــص  كمـــا 
مميـــزة  بعالمـــات  الثمينـــة  المعـــادن  مشـــغوالت 
ومعترف بها للداللة بوجه علمي على نوع المعدن 

الثمين ومعيار درجة نقائه القانوني.

أسعار الذهب

يتأثر ســـعر الذهـــب، كغيره مـــن الســـلع، بعوامل 
العـــرض والطلـــب وكذلـــك المضاربة في ا�ســـواق 
المالية. ولكن تلعب كل من عوامل تخزين الذهب 

الذهب واملعادن الثمينة
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وبيعه دورÁ أكبر في التأثير على ســـعره مقارنة مع 
معدل استهالكه في هذه ا�سواق.

خـــالل العشـــر ســـنوات الســـابقة كان العـــرض من 
الذهب شبه ثابت تقريب¦ مقارنة بالزيادة في الطلب 
عليـــه، وهو يعنـــي أن عرض الذهب فشـــل في أن 
يتماشى مع ارتفاع الطلب، بصفة خاصة الزيادة في 
الطلـــب علـــى الذهب كأصـــل اســـتثماري من قبل 
صناديـــق تـــداول المعـــدن والتـــي صاحبـــت ا�زمـــة 
الماليـــة، ا�مر الذي ســـاعد أن تكون أســـعار الذهب 

بمستوياتها الحالية.

أحد المعايير التي يســـتند إليها أنصار الذهب في 
بلوغ ا�ســـعار إلى هـــذه المســـتويات الفلكية هي 
الســـعر التاريخي للذهب، أو معدل الرقم القياسي 

لداو جونز بالنسبة للذهب منذ عام 1970، إلى غير 
ذلك مـــن المقاييـــس التـــي يعتمـــدون عليها في 
التأكيد بأن المعدن على الرغم من ارتفاع أسعاره، 
هـــو بـــكل المقاييـــس، مـــا زال أقـــل مـــن القيمـــة 
الحقيقيـــة التي يجب أن يكون عليها، وبأن الذهب 
بالفعـــل ال يعيش حالـــة فقاعة ســـعرية، وللتدليل 
علـــى ذلك يســـتخدم هؤالء ســـعر الذهب في عام 
1980، الـــذي بلـــغ 880 دوالرÁ لÊوقيـــة على أنه نقطة 

أساس لتحديد السعر الحقيقي للذهب. 

ارتفـــع ســـعر الذهـــب وتجـــاوز 1770 دوالر لÊوقيـــة 
الواحـــدة في العقـــود ا�مريكية مؤخرÁ وقد ســـجل 
مســـتويات قياســـية، ويعتبر عام 2011 أفضل عام 
يحقق فيه الذهب مكاسب تاريخية حيث تحول إلى 
أصل أساســـي للمضاربة. وقد دخلـــت الفضة على 
خط المضاربـــة، ومع الترويـــج للمضاربة في الفضة 
فإن ارتفاع أســـعار الفضة فاق أخيرÁ متوسط معدل 

االرتفاع في أسعار الذهب.

أسباب ارتفاع سعر الذهب عالمي�

ترتفع أسعار الذهب باعتباره البديل ا�مثل للنقود 
الورقيـــة التـــي تطبعهـــا دول العالـــم دون غطـــاء 
حقيقي، وعندما ترتفع معدالت التضخم أو تنتشر 
التوقعـــات التضخمية في المســـتقبل فإن الوضع 
الطبيعـــي أن يفقـــد المســـتثمرون الثقـــة بالنقود 

وبقـــدرة الســـلطات النقديـــة علـــى إدارة الشـــؤون 
النقدية لالقتصاد بصورة آمنة، وواقع الحال يشـــير 
إلـــى أن العالم لم يخرج بعـــد من ا�زمة، والتوقعات 
التضخميـــة المرتفعة ما زالت ســـيدة الموقف، كما 
أن أســـعار الفائدة الحقيقية فـــي دول العالم كافة 
سالبة، والوضع الطبيعي في ظل هذه الظروف أن 
تميل أسعار الذهب نحو التزايد بمعدالت مرتفعة.

يعتبـــر الذهـــب وثيقـــة تأميـــن لمواجهـــة ا�زمـــات 
االقتصاديـــة واالضطرابات السياســـية واالجتماعية 
التـــي تحـــدث فـــي دول العالـــم، وأداة تحـــوط مـــن 
مخاطر التضخم واالنكماش وتراجع القوة الشرائية 
للنقـــود الورقيـــة. كما تحتـــل الفضة مرتبـــة ال تقل 

أهمية عن الذهب.

ارتفاع أســـعار الذهب هو إحدى أهم الســـمات التي 
صاحبـــت ا�زمـــة التي يمـــر بها العالـــم حالي¦، بحيث 
أصبـــح الذهب هو المؤشـــر الحـــراري �وضاع العالم، 
فمع أي تطورات معاكسة على الساحة االقتصادية 
أو حتى السياســـية تأخذ أسعار الذهب في االرتفاع 

على النحو الذي شهدناه خالل السنوات ا�خيرة.

وأخيرا، من الواضح أن ســـعر الذهب ســـوف يستمر 
في االرتفـــاع تحت وطء المتغيرات المعاكســـة في 
العالـــم، مثل ارتفاع أســـعار الغـــذاء، ارتفاع معدالت 
التضخـــم، برامج التحفيـــز النقدي، اســـتمرار ارتفاع 
معدالت البطالة، الضغوط السياسية بل والكوارث 
الطبيعيـــة مثلمـــا حـــدث فـــي اليابان، وحتـــى يتم 
التعامل مع المشـــكالت التي يواجهها العالم في 
ثقتهـــم  المســـتثمرون  ويســـتعيد  ا�زمـــة  ظـــل 
با�سواق مرة أخرى، فسوف يستمر المضاربون في 

شراء الذهب والتداول فيه.

العوامل التي تساعد باستمرار تألق معدن الذهب

• تراجـــع الـــدوالر وتصاعـــد معـــدل التضخـــم فـــي 
الواليات المتحدة.

• الطلب القوي على الذهب في ا�ســـواق الناشئة، 
فهـــذا المعـــدن يعتبـــر وســـيلة لالدخـــار والتفاخـــر 
للطبقة المتوســـطة الناشـــئة في الصين والهند 
على حد ســـواء وهما البلـــدان اللذان يقودان حالي¦ 

الذهب واملعادن الثمينة


