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 مقدمة

 
 
 يفیتم التأثیر  إذ بوساطتهامن أهم أدوات السیاسة االقتصادیة،  النقدية السياسة د  ع  ت

 .ادي وغیرهاوالناو االقتص لحيي اجإمااييالناتج املو املتغیرات االقتصادیة الكلیة كالتضخم والبطالة 

 قیامها باملفاقبة الفعلیة والحقیقیة عن طفيقاملفكزي(  صف ویكون تلحكم السلطة النقدیة )امل

اتع بها تت ذلك في ظل االستقاللیة العالیة التي ؛للاعفوض النقدي، باختلف الوسائل واألدوات

 .السلطة النقدیة، من أمل ضاان سالمة وفعالیة السیاسة النقدیة

 ة تتجه املصار  املفكزي  
ً
إيى تعديل في أهدا  سياساتها النقدية وتلحسین األدوات التي غالبا

اكنها من باا ي ،تستخدمها لتنفيذ هذه السياسات، ويصحب ذلك تدعيم استقاللية تلك املصار 

 بازيد من الشفافية  ،س فقط بدرمة كبیرة من الدقة والفعاليةلي ،تلحقيق األهدا 
ً
وإناا أيضا

واجإفصاح. فان استخدام أدوات نقدية مباشفة تستهد  متغیرات نقدية يجفي التلحول نلحو 

استخدام األدوات النقدية غیر املباشفة التي تستهد  السيطفة عيى معدالت مستقفة للتضخم. 

 بالسياسات املالية إيى استقاللية أكبر للاصار  املفكزية في رسم ومن سياسات نقدية تتأثف كثیر 
ً
ا

وتنفيذ السياسات النقدية واتفاق كامل حول أهدا  السياسة االقتصادية للدولة. ومن أدوات 

تقليدية تلحكاية لتنفيذ السياسات النقدية تنلحصف في سعف الخصم ونسبة االحتياطي القانوني، 

ل إيى االعتااد عيى عاليات السوق الفائدة املدينة والدائنة، للتلحو  باجإضافة إيى تلحديد أسعار 

وشهادات اجإيداع )الصادرة عن مصف  سورية  املفتوحة باستخدام األوراق املالية الحكومية

ة إن ومدت(  .املفكزي ألغفاض السياسة النقدي 

، التلحول الجاري باالبتعاد عن التكتم الشديد عيى أهدا  السياسات
ً
النقدية،  وأخیرا

واالقتراب من اجإعالن املسبق الواضح والصفيح عن الهد  الذي تسعى السياسات النقدية إيى 

 تلحقيقه كل عام.

  ،وفي ضوء ما تم اجإشارة إليه
ً
 وتلحديدالسياسة النقدية  تعفيف من ملحاولة البد بداية

 وأهايتها وأهدافها. استراتيجيتها
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ا
 النقدية السياسة -أول

 
 
 السلطات النقدية تتخذها التي واملبادرات اجإمفاءات مجاوعة بأنها النقدية السياسة  ف  ع  ت

 أهدا  االئتاان لتلحقيق شفوط في والتأثیر الصف  وسعف الفائدة وسعف النقدي عفضال جإدارة

 من األدوات  صار ولتلحقيق هذه األهدا  تستخدم امل معينة، اقتصادية
ً
املفكزية في العادة عددا

 ،النقدية لتاكنها من التدخل جإدارة املعفوض النقدي وملفاقبة العاليات االئتاانية للبنوك التجارية

 لألهدا  املطلوب تلحقيقها. كاا قس  
ً
في مجال النظفية النقدية األدوات التي  الباحثون م وفقا

 لطبيعة كل منهاین مختإيى نوع املفكزيةتستخدمها املصار  
ً
دوات نقدية : أالنوع األول  ،لفین وفقا

 . وس(Indirect): أدوات نقدية غیر مباشفة والنوع الثاني (Direct)مباشفة 
ً
یرد في هذه الورقة الحقا

 أل 
ً
 هم األدوات التي تستخدمها املصار  املفكزية في إدارتها للسياسة النقدية.عفضا
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ا
 في سورية السياسة النقدية ستراتيجيةا -ثانيا

يتافكز عال وتأثیر السياسة النقدية في أي اقتصاد حول حقيقة أساسية تتجيى في كون 

  ،التجارية در الوحيد للعالة واملسيطف عيى احتياطيات املصار املصف  املفكزي هو املص  
ً
واستنادا

 أسعار الفائدة قصیرة األمل.ديد القدرة عيى التأثیر في السوق النقدية وتلح فإن لديهإيى ذلك 

ة  ه ال بد  للسياسة النقدي  ة–كاا أن  ة سياسة اقتصادي    –كأي 
 
  من أن ت

 استراتيجيةد لحد 

ستراتيجية السياسة النقدية عيى الصعيد التطبيقي من مجاوعة من األهدا  اوتتألف  .واضحة

 ما يفتكز الهد  
ً
فاظ اسة النقدية عيى الحللسي الفئيسالنهائية والوسيطة والتشغيلية، وغالبا

عيى معدل تضخم منخفض ومستقف، وباا أن املصار  املفكزية ال تستطيع أن تسيطف عيى 

  إذ إنها) التضخم بشكل مباشف
ً
 يهئتللسلع والخدمات(، فإن عليها أن  ال تستطيع أن تضع أسعارا

  
النقدية لتلحقيق وفعال بشكل  كا   مع التضخم، واستخدام أدواتها  متغیرات ذات ارتباط قوي 

 هذا الهد .

 Transmission Mechanism) وهنا تبرز أهاية ما يسمى بانتقال األثف وقنوات انتقال األثف

Channels) ، إذ 
ً
 بآليات نقل األثف النقدي تبدي املصار  املفكزية اهتااما

ً
تلحليل ذلك بهد  ال ؛كبیرا

الدقيق ألثف التغیرات في أدوات السياسة النقدية عيى األهدا  النهائية في سياق تطبيق السياسة 

 النقدية.

 من ذلك فقد تم التأكيد عيى ضفورة تبني
ً
إطار واضح  مصف  سورية املفكزي  وانطالقا

املدى  لنقدية عيىللسياسة النقدية وتطبيقه بشكل تدريجي لتوميه عالية تنفيذ السياسة ا

تلحديد نقترح  ،عليه وبناءً للبالد. املتوسط باا ينسجم مع التومه االستراتيجي للسياسة االقتصادية 

 ستراتيجية زمنية للسياسة النقدية تقوم عيى اآلتي:ا

   ي هد  نهائي طويل املدى يتاثل بالعال عيى استقفار األسعار ومكافلحة التضخم.تبن 

  لتلحقيق الهد  النهائي. ،املدى املتوسطاستهدا  سعف الصف  عيى 
ً
 وصوال

 .تفعيل أدوات السياسة النقدية غیر املباشفة عيى املدى القصیر األمل 
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ال بد ملصف  سورية املفكزي من أن يستخدم  ،وبغية إدارة السيولة بشكل فعال في سورية

اليات غیر املباشفة ومنها ع توليفة من األدوات النقدية املباشفة(في إدارته للسياسة النقدية )غیر 

لخلق  إذ يفتبط امللحدد  األساس  السوق املفتوح والتسهيالت القائاة ومتطلبات االحتياطي اجإلزامي، 

األدوات غیر املباشفة للسياسة النقدية بقفارات تصدر عن املصف  املفكزي تلحدد املستوى املالئم 

 ملعدالت الفائدة عيى األمل القصیر لديه.

هو املستوى الدقيق امللحدد ملعدالت الفائدة قصیرة  يفتكز حول ما ،األول  تساؤالن: ويبرز هنا

التي  بااهية اآللية املثيى ، فيتاثلالرئيس اآلخرالتساؤل األمل في السوق النقدية امللحلية، أما 

ينبغي أن تتغیر وفقها معدالت الفائدة قصیرة األمل في حالة انلحفا  معدل التضخم عن املعدل 

 املستهد ؟
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ً
 أهداف السياسة النقدية -ثالثا

 : باا ييي )كسلطة نقدية( في االقتصادة املفكزي صار دور املبشكل عام يتاثل 

 القوة الشفائية للعالة امللحلية.مفاقبة عفض النقد والسيطفة عيى  .1

امللحافظة عيى سالمة الجهاز  عن طفيقامللحافظة عيى استقفار األسواق النقدية واملالية  .2

 املصففي وضاان فاعليته وكفاءته وامللحافظة عيى الثبات النسبي ألسعار الفوائد.

لهذا  ء.الشفاعاليات إعادة الخصم وعاليات إعادة  بوساطةالقيام بدور املقفض األخیر  .3

إال عندما تنضب مصادرها املالية املتاحة لها في  ،إليه أتلجأال فالبنوك بشكل عام يجب 

 األحوال الطبيعية.

امللحافظة عيى كفاءة نظام املدفوعات والذي يشال أساليب التلحويل بین البنوك وعاليات  .4

قطاعات كافة النظام املدفوعات في تنشيط دورة النقود بین  إذ يسهم ،املقاصة التابعة لها

 االقتصادية.

قد تختلف السياسة النقدية من دولة ألخفى، كاا أنها قد تختلف في الدولة الواحدة كاا 

  في مفاحل زمنية
ً
ملستوى التقدم والناو االقتصادي واالمتااعي والظفو  التي أدت  مختلفة تبعا

ويي ت في سورية عن طفيقللسياسة النقدية  الوظيفة النهائيةتتلحدد و  .إيى ظهور هذه األهدا 

 :ةاآلتياملهام مصف  سورية املفكزي 

 يكون ذلك عن طفيق توميه: أو بمعنى آخر محاربة التضخم سعارتحقيق الستقرار في األ  .1

 .االئتاان نلحو االستثاار الحقيقي واالبتعاد عن الضغوط التضخاية

تبط ويف  ،لة امللحليةبالعا من الثقة هذا األمف : يزيدتحقيق الستقرار في أسعار الصرف .2

ففي حالة انخفاض األسعار في  ،هذا الهد  مع الهد  األول في استقفار األسعار الداخلية

ن الطلب عيى العالة أل  ،يؤدي ذلك إيى زيادة الطلب األمنبي عيى عالة ذلك البلد ،دولة ما

ويلحدث العكس في  .الوطنية هو طلب مشتق من الطلب عيى السلع والخدمات الوطنية

الطلب عيى العالة الوطنية وينخفض سعف صف   يقل   إذ ،حال ارتفاع األسعار الداخلية

فإن قيام السلطة النقدية في تلحقيق  ،لهذا .العالة الوطنية مقابل العاالت األخفى 

االستقفار في األسعار الداخلية يؤدي إيى تلحقيق االستقفار في سعف صف  العالة الوطنية 

 العاالت األخفى.مقابل 
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   العمل على تخفيض معدلت البطالة .3
السلطة  وذلك بتشجيع ؛ماكن إيى أقص ى حد 

خلق ففص عال  بوساطتهاالنقدية عيى تاويل املشفوعات االقتصادية التي ياكن 

 ذلك في رفع مستوى االستثاار وتخفيض حجم البطالة.فيسهم  ،للعاطلین

السياسات االقتصادية واملالية ليه مايع : وهو هد  تسعى إتشجيع النمو القتصادي .4

ويقصد به تلحقيق زيادة مستافة في معدل ناو الناتج امللحيي اجإماايي  والنقدية في البالد،

تأتي فاعلية السياسة النقدية في تشجيع  إذالحقيقي أو متوسط دخل الففد الحقيقي، 

 صار  املفخصة.االحتياطيات النقدية للا وفياالستثاار بفعل تأثیرها في الناو 

  يففي متابعة أثف ناو كاية النقود بالوظيفة الوسيطة يتلحدد دور مصف  سورية املفكزي 

 باعدل الناو في مستوى السيولة امللحلية 
ً
 M2الهد  النهائي وهو )استقفار األسعار( مقاسا

 لعالقة االرتباط الوثيقة بین 
ً
وكاعبر عن املعفوض النقدي باعناه الواسع في سورية ونظفا

 كاية النقود ومعدالت التضخم.

 ت تلحقيق السيطفة عيى معدال ب الوظيفة التشغيلية يتلحدد دور مصف  سورية املفكزي في

ي درمة ملؤثفة فاالعوامل األساسية  فيالتأثیر غیر املباشف  عن طفيقناو السيولة امللحلية 

وأهاها التأثیر في تومهات أسعار الفائدة االساية في سوق النقد  ،االستقفار النقدي

 السوري في األمل القصیر.
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ا
 أدوات السياسة النقدية -رابعا

لكي يستطيع مصف  سورية املفكزي العال عيى تلحقيق أهدافه القصیرة والتشغيلية 

 وهي: ،البد من أن ياتلك مجاوعة من األدوات النقدية ،وطويلة األمل

  األدوات املباشرة للسياسة النقدية .4

 من قبل السلطات النقدية جإدارة السياسة النقدية بشكل 
ً
هة وهي الوسائل التي تكون موم 

مباشف، وتأخذ صفة التدخل املباشف بقصد التأثیر في حجم االئتاان دون االهتاام بافكز االحتياطي 

النقدي الفائض أي الفقابة املباشفة عيى تنظيم االئتاان، إذ تتایز هذه األدوات بانخفاض تكاليفها 

املالية املباشفة وهي وسيلة سهلة للحكومة لتوميه االئتاان نلحو تلحقيق أهدا  ملحددة وهي مالئاة 

ؤدي إيى دوات يللبلدان التي تكون فيها األنظاة غیر تنافسية، وفي املقابل فإن استخدام هذه األ 

قيام هيكل متعدد ألسعار الفائدة وزيادة مففطة في السيولة، ولن يكون هناك ضاان بأن 

التسهيالت االئتاانية ستقدم لألغفاض امللحدد لها، إضافة إيى ومود صعوبة في تطبيق هذه 

 من حيث هيكل مومودات
ً
ا هاألدوات عيى عدد من البنوك التي تختلف فياا بينها اختالفا كبیرا

 .ومطاليبها

 ومن هذه األدوات:

فقد تتعاد السلطات النقدية إلزام املصار  التجارية مباشفة بأسعار  أسعار الفائدة: -

 فائدة يتم تلحديدها بوساطة املصف  املفكزي عيى كل من الودائع والقفوض.

: إذ تقوم السلطات النقدية بففض سقو  ائتاانية عيى شكل نسب سقوف ائتمانية -

ین بلحيث يتع ،حجم االئتاان املانوح لبعض القطاعات االقتصادية أو مايعهامعينة عيى 

 عيى املصار  عدم تجاوزها.

 وفي الحقيقة يتلحدد الهدفان األساسان من استخدام أدوات الفقابة املباشفة في:

 
ا
التأثیر في تكلفة اجإقفاض لدى البنوك التجارية، سواء أكان ذلك بالزيادة، أم  -أول

 وباا يتيح الففصة للتأثیر في حجم االئتاان، إما للحد منه أو للتوسع فيه.بالنقصان، 

 
ا
إتاحة الففصة لدعم بعض القطاعات الهامة أو الحساسة داخل الدولة بإعطائها  -ثانيا

   لتغطية احتياماتها التاويلية.میزات تفضيلية في االقتراض من املصار 
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 :األدوات غير املباشرة للسياسة النقدية .2

تنبع أهاية استخدام األدوات النقدية غیر املباشفة التي تعتادها السلطة النقدية من 

 عن التدخل املباشف في السوق والذي يؤدي إيى خلق تشوهات عايقة 
ً
ضفورة توميه السوق بعيدا

)مثل استخدام التلحديد اجإداري ألسعار الفائدة أو سقو  االئتاان(، وبالتايي تلحقيق األثف املفغوب 

توضيح موقف السياسة النقدية بهد  زيادة قدرة املصف  املفكزي عيى السيطفة عيى اتجاهات و 

 املتغیرات النقدية التي تؤثف في األهدا  الوسيطة والنهائية للسياسة النقدية.

ويدخل تلحت هذا النوع من األدوات كل من عاليات السوق املفتوحة، وسعف الخصم، 

بيع  يواالحتفاظ بودائع لدى البنك املفكزي مقابل عائد، والتعامل فونسبة االحتياطي اجإلزامي، 

 لخ. وهذه األدوات هي:. إوشفاء العاالت األمنبية..

 
ا
 (Required Reserveالحتياطي القانوني ) -أول

يقوم البنك املفكزي  بإلزام البنوك التجارية باالحتفاظ بنسبة معينة من الودائع كاحتياطي 

ياكن للبنك التجاري التصف  بهذا املبلغ. وتسمى هذه النسبة بنسبة االحتياطي قانوني، إذ ال 

 (.Required Reserve Ratioالقانوني أو االحتياطي املطلوب )

 
ا
 (Open Market Operationsعمليات السوق املفتوحة ) -ثانيا

 ( بقيام املصف  املفكزي بشفاء وبيعOMOوياكن أن نعف  عاليات السوق املفتوحة )

األوراق املالية الحكومية سواء أكان ذلك عيى نلحو  مباشف، أم عن طفيق سوق املال قصیر األمل 

(Money Market ؛ ذلك بهد  التأثیر في االحتياطيات الفائضة لدى البنوك التجارية بالزيادة أو)

 عالنقصان، ما يؤثف في كل من حجم االئتاان وحجم املعفوض النقدي وبالشكل الذي يتااش ى م

األهدا  االقتصادية للدولة. باجإضافة إيى ملحاولة التغلب عيى أية تقلبات موساية أو عفضية 

 قصیرة األمل في حجم املعفوض النقدي والناتجة عن عوامل السوق.

  أهم ميزات عمليات السوق املفتوحة اآلتي: ومن 

يات السوق فاملصف  املفكزي  هو الوحيد الذي يستطيع التلحكم بأدوات عال املبادرة:

 كاية املبالغ التي تستومب سحبها أو ضخها في السوق.
ً
 املفتوحة، وأن يقفر مسبقا

 من التلحكم في اختيار  املرونة:
ً
 كبیرا

ً
فعاليات السوق املفتوحة تعطي للاصف  املفكزي قدرا

 الوقت وكاية املبالغ التي سو  يطفحها أو يسحبها من السوق.
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املصف  املفكزي في أية لحظة اتخاذ إمفاءات تصحيلحية إذ يستطيع التعديل والسرعة: 

 لألوراق املالية، دون الفموع إيى إمفاءات إدارية معقدة 
ً
 أو شاريا

ً
للسوق بوساطة دخوله بائعا

 .تاكنه من تلحقيق الهد  املفمو بسفعة وفاعلية

  أدوات عمليات السوق املفتوحة 

: وتعف  شهادة اجإيداع شهادات الدينالتداول الفوري عن طريق شهادات اإليداع أو 

 من املال قد أودع لدى الجهة املصد  
ً
لورقة رة لبأنها ورقة مالية قابلة للتداول تبین أن مبلغا

ألمل معین وبسعف فائدة معین؛ ذلك أن  املصف  املفكزي  يلجأ إيى استخدامها المتصاص 

يتقدم البنك التجاري الفاغب السيولة الفائضة وتباع هذه الشهادات بطفيقة املزاد، إذ 

ه العائد الجيد  في الدخول في املزاد بتلحديد الكاية املطلوبة وسعف الفائدة الذي يعد 

 بالنسبة له.

  :عمليات شراء لألذونات والسندات الحكومية 

وتكون عالقة تداول مباشفة بین املصف  املفكزي ووزارة املالية، فعندما تقوم وزارة املالية 

السندات، فإن باستطاعة املصف  املفكزي أن يقوم بشفاء مزء من هذه السندات  بإصدار هذه

أو يقوم بعاليات البيع والشفاء مباشفة بينه وبین  ،(Initial Public Offeringمن السوق األولية )

 (.Secondary Market( في السوق الثانوية )Primary Dealersاملتعاملین الفئيسین )

  عمليات مبادلة( القطع األجنبيFX Intervention :) 

وعادة ما تكون هذه  ،وهي عاليات بيع أو شفاء عالة أمنبية معينة مقابل العالة امللحلية

إذ يستخدم املصف  املفكزي هذه األداة لضخ أو سحب  .(Spot)العالية بشكل تداول فوري 

ل العاالت   العالة امللحلية مقابالسيولة في األسواق امللحلية للتأثیر في أسعار الفوائد وفي سعف صف 

 األمنبية.

 :وعادة يتم تنفيذها  عمليات الحتفاظ بودائع ألجل لدى البنك املركزي مقابل عائد

 عيى شكل مزادات )عفوض أسعار(.
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ا
 (Standing Facilitiesالتسهيالت القائمة ) -ثالثا

 من الوديعة لليلة 
ً

( Overnight Depositواحدة )تتضان التسهيالت القائاة الحديثة كال

أو نافذة خصم  (Overnight Loan)والتسهيالت االئتاانية املانوحة للاصار  لليلة واحدة 

(Discount Window وقد تصل إيى أسبوع؛ ذلك بسبب ومود سعف فائدة غیر مفض  لهذه )

من (. وتستخدم هذه األدوات بهد  تشجيع املصار  عيى تاويل عجزها Penaltyاملصار  )

 عن اللجوء إيى املصف  املفكزي )إذ 
ً
السيولة واستثاار الفائض لديها في األسواق النقدية بعيدا

من  ءيقتصف دور املصف  املفكزي هنا كالجأ أخیر لإلقفاض(، وياكن توضيح هذه األدوات بش ي

 التفصيل عيى النلحو اآلتي: 

o (اتفاقات إعادة الشراء )نافذة اإلقراض 

وعند حامة البنوك التجارية إيى سيولة مؤقتة بتلحديد سعف فائدة  يقوم املصف  املفكزي 

وبكاية األوراق املفاد شفاؤها من قبل املصف  املفكزي. وقد سايت  (Repo Rate) إعادة الشفاء

ة متفق  هذه األداة بهذه التساية، ألن  البنك البائع لألوراق يقوم بالتعهد بإعادة شفائها بعد مد 

 ما
ً
 تفعيل هذه األداة ضخ السيولة الالزمة في  عليها، ونادرا

 
تاتد إيى أكثر من شهف، وتكون نتيجة

السوق، وياكن أن يتم تنفيذ هذه العاليات عن طفيق عطاءات أو اتفاقات ثنائية وفي مواعيد 

 للجهات املعنية.
ً
 وبإمفاءات تعلن مسبقا

o )نافذة اإليداع (  - عمليات إعادة الشراء )العكسية (- (Deposit Window) 

د  نافذة اجإيداع من التسهيالت القائاة التي يوففها املصف  املفكزي، وتساح هذه األداة  ع 
 
ت

للبنوك التجارية بإيداع فائض السيولة لديها وبأسعار فائدة أقل من سعف الفائدة السوقي. يتم 

مقابل أن  ذلك عن طفيق قيام املصف  املفكزي ببيع ما لديه من أوراق مالية حكومية للسوق 

يقوم البنك املفخص بإيداع املبلغ املقابل لدى املصف  املفكزي، ويكون نتيجة تفعيل هذه األداة 

 سحب السيولة الفائضة من السوق.

 
ا
 (Discount Rateسعر الخصم ) -رابعا

د  سعف الخصم من األدوات التي يلجأ إليها املصف  املفكزي للتأثیر في حجم املعفوض  ع  ي 

ك في إطار األهدا  املفسومة للسياسة النقدية، وتقوم البنوك التجارية باالقتراض النقدي؛ ذل

 
ً
من املصف  املفكزي الذي يقوم بدوره بففض سعف فائدة معین يسمى بسعف الخصم، ويكون غالبا
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ً
أعيى من سعف الفائدة السوقي؛ ذلك بهد  تشجيع املصار  عيى تأمین حامتها من السيولة بعيدا

 .املفكزي  عن املصف  

 من نافذة الخصم ونافذة اإليداع لتوجيه أسعار الفائدة على املدى 
ا
إذ يستخدم كال

القصير ضمن حدود مستهدفة لتحقيق أهداف السياسة النقدية، عن طريق ما يعرف بـ نظام 

 .Corridor Systemاملنافذ 

، ياكن ال ، وباملقارنة مع األدوات املتاحة ملصف  سورية املفكزي 
ً
توصل إيى أن هناك أخیرا

أداة واحدة فقط في يد املصف  املفكزي متاحة لالستخدام وهي أقل األدوات السابقة مفونة، أعني 

بها االحتياطي اجإلزامي، في حین قد تم تلحفيف الفوائد املدينة بالكامل، وأصبلحت الفوائد الدائنة 

صف  املفكزي للاصار  تأشیرية وغیر ملزمة للاصار  بلحكم الهامش الكبیر الذي أعطاه امل

 
 
 فإن املصف  املفكزي ف

ً
 التجارية في التلحفك ضانه. وبالتايي عاليا

 
ة األداة املباشفة الفعال د  ق

والوحيدة للتأثیر في معدالت االئتاان في السوق املصففي. ومن دون تفعيل األدوات النقدية غیر 

املباشفة األخفى. ومن هنا تأتي أهاية تفعيل األدوات النقدية غیر املباشفة للاصف  املفكزي بهد  

 ق األهدا  التي يعال عيى تلحقيقها.تعزيز دور املصف  املفكزي في إدارته للسيولة بغية تلحقي
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ا
متطلبات توفير البيئة املناسبة لعمل األدوات النقدية غير املباشرة  -خامسا

 في سورية

 ى: سحب السيولة الفائضة في السوق الخطوة األول

الفائضة  بالعالة امللحليةاالرتفاع الكبیر في مستوى االحتياطيات  تعاني املصار  العاملة من

تعادل أضعا  حجم االحتياطي اجإلزامي بعدة مفات، في حین أن املستوى املعياري  ، فهييهالد

من االحتياطي  %33ل من املقبول عيى مستوى الدول ذات االقتصاديات املتلحولة يعادل أق

 اجإلزامي.

د  لسحب السيولة الفائضة من السوق  فعالةإن ومود آلية  ع 
 
 في الوقت  ت

ً
ضفورة ملحة مدا

تلحويل السيولة الفائضة إيى ما يدعى بصافي أدوات السوق  رئيسا يتطلب بشكل الحايي، وهذ

 مقترحین لسحب هذه السيولة.املفتوحة، وسو  نقدم 

  قيام مصف  سورية املفكزي بإصدار سندات دين خاصة به )شهادات إيداع( يقوم

ات دو بإحاللها مكان االحتياطيات الفائضة املومودة لدى املصار  والتي سو  تاثل أ

سوق مفتوحة سالبة )في مانب املطاليب من میزانية املصف  املفكزي(. ويجب أن يتم 

  .إصدار شهادات اجإيداع الخاصة باملصف  املفكزي بطفيقة املزايدة التقليدية

  ياكن أن يقوم مصف  سورية املفكزي بتلحويل االحتياطيات الفائضة إيى ودائع ألمل ذات

 .(Auction) ع باستخدام آلية املزايدةوياكن ماع هذه الودائ عائد،

 ینالسابقین حل يتاثل باجاوعة من الحل . 

 (Standing Facility) الخطوة الثانية: العمل على إنشاء ما يسمى بالتسهيالت القائمة

 ( والتسهيالتة الحديثة الوديعة لليلة واحدة )نافذة اجإيداعتتضان التسهيالت القائا

ارنته مقتات للاصار  إذا  مفض  االئتاانية للاصار  التجارية )نافذة الخصم( بسعف فائدة غیر 

بأسعار الفائدة السائدة في السوق، والقاعدة أن أسعار الفائدة عيى الودائع لليلة واحدة هي أقل 

بهد   ذلك ؛ر بقليلكبأمن سعف الفائدة السوقي في حین تكون أسعار الفائدة عيى نافذة الخصم 

دية في األسواق النق تشجيع املصار  عيى تاويل العجز في السيولة واستثاار فوائض السيولة

 عن اللجوء للاصف  املفكزي )
ً
 يقتصف دور املصف  املفكزي كالجأ أخیر لإلقفاض(. إذبعيدا
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هيالت سباجإضافة إيى أن أسعار الفائدة املستخدمة من قبل املصف  املفكزي عن طفيق الت

القائاة تزود السوق النقدية بسعف الفائدة عيى املدى القصیر عن طفيق تلحديدها لسعف الفائدة 

األدنى واألعيى، فإذا قام املصف  املفكزي بتغيیر مستويات أسعار الفائدة امللحددة لهيكلية أسعار 

(، فإن سعف الفائدة السوقي عيى املدى القصیر سو  يتبع تلك Interest rate corridorالفائدة )

التوقعات املستقبلية للسوق بخصوص قفارات أسعار الفائدة  بالحسبانالتغیرات. وإذا ما أخذنا 

. ،املستقبلية
ً
 فإن أسعار الفائدة الطويلة األمل سو  تتأثف أيضا

 ة في السوق ؤ بحجم السيولة الفائضستراتيجية التنباالخطوة الثالثة: 

فهو  ،إذا أراد مصف  سورية املفكزي العال عيى سياسة نقدية مفتكزة عيى أسس السوق 

يلحتاج إيى تقديف حجم صافي الطلب عيى السيولة ليتسنى له تلحديد حجم السيولة الالزم سحبها 

  أو ضخها في السوق النقدية باستخدام عاليات السوق املفتوحة.
ً
إن أكثر املناهج استخداما

 في هذا اجإطار هو مدخل املیزانية العاومية والذي يفتكز عيى تعفيف وتلحديد العوامل وش
ً
يوعا

 املستقلة )البنود املناظفة( من میزانية املصف  املفكزي والتي تاثل:

في صا –العوامل املستقلة = النقد املصدر + الودائع الحكومية + صافي البنود األخرى 

 الديون املقدمة للمصارف –املقدمة للحكومة الديون  –املوجودات األجنبية 

ه  من هذه العوامل عيى  عامل   ومن ثم وضع األدوات الالزمة للتنبؤ بكل ت 
د  ولكن تطبيق  .ح 

 :آلتيةامدخل املیزانية العاومية للتنبؤ بحجم السيولة يلحتاج إيى ما يسمى باملتطلبات التلحضیرية 

التوقيت الجيد وإمكانية الحصول عيى البيانات امللحاسبية الدقيقة والكافية: فإدارة  -

  ومتواففةالسيولة تتطلب بيانات موحدة وملحدثة 
ً
بشكل يومي، قبل وقت ملحدد مسبقا

 ليس  وفي كل صباح، وهو ما
ً
 إيى اآلن.لدى مصف  سورية املفكزي  متواففا

: وهذا يعني Flow)بيانات عيى أساس التدفق )كشوفات الحسابات اليومية يجب أن توفف ال -

وتسجل كتسوية في  ،عيى أساس معدل املعامالت تقوماملومودات واملطاليب يجب أن  أن  

ها ألن ،مع اجإشارة إيى أن بعض عاليات إعادة التقييم يجب أن يتم امتنابها موال.حفكة األ 

 ال تاثل تدفقات نقدية.
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 :رئيسینم بغفضین والتي تقو : السياسة النقدية لجنةالخطوة الرابعة: تفعيل عمل 

  يتومب عيى  إذ ،في اتخاذ قفارات السياسات النقدية مجلس النقد والتسليفمساعدة

لتبادل املعلومات وومهات النظف حول أحدث  دوريهذه اللجنة االمتااع بشكل 

 التطورات في األسواق وحول اجإمفاءات التي يتومب اتخاذها.

  وإبداء بعض ،وتلحليل األسواق ،عيى املدى األطول إيى تعايق املعففة اللجنةتهد  هذه 

 االقتراحات في مجال السياسة النقدية واألسواق املالية.

لهذه اللجنة يجب أن  دوريةاالمتااعات ال فياملواضيع األساسية التي يجب مناقشتها 

 :يأتيتتضان ما 

 ملفكزي عيى مستوى السوق امللحلية التطورات والنشاطات التي يقوم بها املصف  ا

 )السيولة(.

  عيى أسعار الفائدة والعاليات التي يقوم بها املصف  املفكزي.والطارئة التطورات املختلفة 

   التطورات والنشاطات التي يقوم بها املصف  املفكزي في مجال أسواق القطع األمنبي. 

 .)التطورات في األسواق السلعية )الذهب والنفط 

التخاذ  بالحسبانياكن أخذها  االقتراحاتفإن بعض  ،اس هذه التوصياتوعيى أس

 القفارات في مجال السياسة النقدية.

 الخطوة الخامسة: تأسيس مجلس تنسيقي للسياسة املالية والنقدية

 .التنسيق والتناغم بین أهدا  السياستین املالية والنقدية يهد  هذا املجلس إيى تعزيز 

ويضم رئيس الحكومة وحاكم مصف  سورية املفكزي والسيد وزيف املالية وخبیرين مستقلین. 

 ويهد  هذا املجلس إيى:

 تلحقيق أعيى درمات التناغم والتوافق بین السياستین املالية والنقدية في البالد.  .1

؛ ذلكاملفكز  صف يلعب املجلس دور هازة الوصل بین الحكومة وامل .2 جإحداث التناغم  ي 

 .بین السياستین املالية والنقدية

ن كال الطففین من ضبط إيقاع السوق  التيتقديم االستشارات  .3
 
 املالية. تاك 

4.  
ً
نفوس املستثافين واملؤسسات الدولية، عبر ضم شخصيات ذات  يبث الطاأنينة ف وأخیرا

 .كفاءة وخبرة عالية للاجلس
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و ، أمجلس النقد والتسليفك عن امتااعات سيختلف بال ش ي  إن دور املجلس التنسيق

 يذالوحيد ال املجلس هو  ي  أن املجلس التنسيق حيث، ي املفكز  املصف إدارة  لجنةحتى امتااعات 

لحقيق ؛ ذلك بهد  تمع خبراء اقتصاديینووزيف املالية وحاكم املصف  املفكزي يجاع رئيس الوزراء 

  ي  أ ومنع ،بین السياستین املالية والنقديةالتناغم 
ً
يى ع قفارات متعارضة، باا ينعكس إيجابا

د  معدالت الناو االقتصاد ع  . كاا ي  ةهازة وصل ي  والحكومة، للعال عيى رسم « ي  املفكز »بین  هام 

 
ً
  إيى أن عالية التنسيق تساعد أطف عامة للتلحفك فيها، الفتا

ً
من  عيى تسفيع وتیرة اجإصالحات، بدال

ر منفصلة فيالعال  ز  ، وال سياا أن األخیر هو «ي  املفكز »أن دور املجلس ال يتعارض مع دور  كاا .م 

عن
 
ة التناغم وضع توصيات  من شأنها زياد فيبتنفيذ السياسة النقدية، بيناا يتاثل دور املجلس  ي  امل

د النقمجلس  فيماثل عن وزارة املالية املالية والنقدية، عيى اعتبار أن ومود  بین السياسات

يصبح سإذ إن  املوضوع غیر كا   جإحداث التنسيق بین السياستین املالية والنقدية،  والتسليف

 مختلف
ً
 .حاكم املصف  املفكزي حالة امتااع الوزراء املعنيین مع  في ا

شكل تجتاع ب يالت عال اللجنة االقتصاديةأن اللجنة التنسيقية لن يتعارض عالها مع  كاا

  دور 
 ملناقشةوأن هد  املجلس هو ، وستلحقق قياة مضافة حال تفعيل عالها بشكل منتظم، ي 

  ةالقتصاديموضوعات ملحددة تخص السياستین املالية والنقدية للدولة، فياا تضم اللجنة ا
ً
 عددا

 
ً
فقط؛ ملناقشة  حاكم مصف  سورية املفكزي من حقائب الوزارات االقتصادية، إيى مانب  واسعا

 .صادية من منظور أوسعاالقت يالنواح
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