
الــرق  مبنطقــة  االقتصــادي  الرتاجــع  تســبب 
ــة يف  ــوام املاضي ــة األع ــا طيل ــال إفريقي ــط وش األوس
تقلبــات شــديدة للعمــات املحليــة لكثــر مــن دول 
املنطقــة أمــام الــدوالر واليــورو وغرهــا مــن العمــات 
اتخذتــه  مــا  وبرغــم  األخــرى.  العامليــة  الصعبــة 
وماليــة  نقديــة  تدابــر  مــن  الــدول  هــذه  بعــض 
ــا، إال أن الظــروف  ــرف به ــم اســتقرار أســواق ال لدع
االقتصاديــة والسياســية غــر املواتيــة مل تنجــح يف كبــح 

اضطــراب أســواق الــرف.

ــات  ــواق العم ــات أس ــإن تقلب ــدو، ف ــا يب ــى م وع
نقديتــن  ظاهرتــن  نشــوء  يف  ســببًا  كانــت  املحليــة 
رئيســيتن يف املنطقــة: أوالهــا، تتعلــق باكتنــاز األفــراد 
واملســتثمرين العمــات الصعبــة بغــرض التحــوط  مــن 
إىل  تنــرف  وثانيتهــا،  املحليــة.  العمــات  تدهــور 
مضاربــة رشائــح أخــرى عــى العمــات املحليــة بغــرض 

ــاس. ــي باألس ربح

ومــن دون شــك، فــإن التياريــن الســابقن شــكا 
مًعــا رافــًدا رئيســيًا التســاع حجــم الســوق الســوداء أو 

ــة. ــة باملنطق ــاء مختلف ــة يف أنح املوازي

االقتصــادي  الضعــف  عوامــل  أن  املؤكــد  ومــن 
الجيوسياســية  املخاطــر  ارتفــاع  جــراء  باملنطقــة 
ــن،  ح مــن اســتمرار نشــاط املضارب ــة ســرتجِّ واالقتصادي

ــران  ــل إي ــرة« األصــول يف دول مث واالتجــاه نحــو »دول
التطــورات  أن  يبــدو  املقابــل،  يف  بينــا  وتركيــا. 
األخــرى،  الــدول  بعــض  تشــهدها  التــي  اإليجابيــة 
ــودان  ــى الس ــة ع ــات االقتصادي ــف العقوب ــل تخفي مث
ســوف  مــر،  يف  الــرف  ســعر  وتصحيــح  مؤخــًرا، 
ــة عــى العمــات يف  ــا، يف تقليــص املضارب ــهم، جزئيًّ تُس

منهــا. كلٍّ 

أســواق  اســتعادة  أن  يبــدو  النهايــة،  يف  ولكــن 
ــًة  ــا الكامــل أمــر أكــر صعوب الــرف باملنطقــة لتوازنه
ــو  ــة، وه ــن باملنطق ــدم اليق ــة ع ــد حال ــل تصاع يف ظ
مــا قــد يبقــي مكاســب عديــدة للمضاربــن باألســواق.

مكاســب كبيرة:
يف  املنطقــة  اقتصــادات  يف  الثقــة  ضعــف  أدى 
األعــوام املاضيــة، بالتزامــن مــع هبــوط مصــادر النقــد 
األجنبــي مبعظــم دول املنطقــة، إىل تقلبــات شــديدة 
بأســواق الــرف يف دول مثــل مــر والســودان وإيــران 
اتســاع  يف  نفســه-  الوقــت  -يف  ســاهم  مبــا  وتركيــا، 
وواقــع  بهــا.  املوازيــة  أو  الســوداء  الســوق  حجــم 
متويــل  فجــوة  مــن  تُعــاين  املنطقــة  دول  إن  األمــر، 
أجنبــي متزايــدة يف األعــوام املاضيــة، ومــن املرّجــح أن 

تزيــد وترتهــا يف األعــوام املقبلــة.

POLICY BRIEF أبوظبي، العدد 166، يناير ٢٠١٧موجز سياسات

اتجاهات مختلفة:
هل تتراجع مكاسب المضاربين في أسواق العمالت باإلقليم؟
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األفــراد  اتجــه  املضطــرب،  الســياق  هــذا  ويف 
والــركات ببعــض دول املنطقــة -عــى حــد ســواء- 
ــة  ــم بالعمل ــل مدخراته ــم، أى تحوي ــرة أصوله إىل دول
املحليــة إىل الــدوالر تحوطًــا مــن تدهــور العمــات 
ــهور األوىل  ــذ الش ــدة من ــت بش ــي تراجع ــة الت املحلي
لعــام 2016، كــا شــهدت العمــات املحليــة مضاربــات 
واســعة مــن قبــل رشائــح عديــدة مــن املجتمــع، ومبــا 
ظــل  يف  واســعة  ألربــاح  رئيســيًّا  مصــدًرا  جعلهــا 
التقلبــات الشــديدة لهــا يف الفــرتة املاضيــة. وشــكل 
االتجاهــان مًعــا رافــًدا التســاع حجــم الســوق املوازيــة.

ــوة  ــعت الفج ــابقة، اتس ــات الس ــة للمارس وكنتيج
يف  )الســوداء(  واملوازيــة  الرســمية  الســوقن  بــن 
يف  قياســية  مســتويات  إىل  املنطقــة  دول  معظــم 
ــتويات  ــاع املس ــبب يف ارتف ــا تس ــة، مب ــهور املاضي الش
العامــة لألســعار بهــا، بجانــب نقــص بعــض الســلع 
بــن  الفجــوة  وصلــت  الســودان،  ففــي  باألســواق. 
2016 عنــد  الســوقن إىل ذروتهــا يف منتصــف عــام 
ــوة إىل  ــت الفج ــر، وصل ــا يف م ــتوى %122. بين مس
ــبة  ــى نس ــر 2016 لتتخط ــوى يف أكتوب ــا القص حدوده

.100%

ــر ســوًءا.  ــات أك ــا كان الوضــع يف دول الراع بين
ففــي الســوق املوازيــة الليبيــة، وصــل ســعر رصف 
أربعــة أضعــاف  الــدوالر إىل  أمــام  الليبــي  الدينــار 
عــام  بنهايــة  وذلــك  الرســمية،  الســوق  يف  ســعره 
2016. فيــا بــدول أخــرى مثــل الجزائــر واملغــرب 
واألردن، بــدت أزمــة ســوق الــرف أقــل حــدًة يف ظــل 
نجــاح حكومــات هــذه الــدول يف ســد فجــوة التمويــل 
األجنبــي عــر اســتخدام احتياطياتهــا الدوليــة، وإجــراء 
ترتيبــات متويليــة مختلفــة. وبطبيعــة الحــال، ميكــن 
أســواق  اضطــراب  اشــتد  كلــا  إنــه  -إذن-  القــول 
الــرف بــدول معينــة ارتفعــت حظــوظ املضاربــن يف 

ــاح إضافيــة. ــب وأرب ــق مكاس تحقي

قــوى التأثير:
ــلبية  ــورات الس ــن التط ــدًدا م ــة ع ــهدت املنطق ش
ــن  ــي م ــة، والت ــهر املاضي ــدار األش ــى م ــة ع واإليجابي
يف  الــرف  أســواق  أوضــاع  عــى  تؤثــر  أن  شــأنها 
املســتقبل القريــب. وتتمثــل التطــورات الســلبية يف:

١- ارتفــاع املخاطــر الجيوسياســية: ال يــزال تصاعــد 
ــة  ــات باملنطق ــة يف دول الراع ــرات األمني ــدة التوت ح
يف  الثقــة  تراجــع  اســتمرار  يف  رئيســيًّا  عامــا  ميثــل 
تســببت  مبــارش،  وبشــكل  اإلقليميــة.  االقتصــادات 
ــا  ــة التــي تتعــرض لهــا تركي سلســلة الحــوادث اإلرهابي
بدايــة مــن عــام 2016، إىل جانــب األوضــاع السياســية 
ــلة يف  ــاب الفاش ــة االنق ــب محاول ــتقرة عق ــر املس غ
البــاد يف يوليــو 2016؛ يف اســتمرار الضغــوط عــى 
اللــرة الرتكيــة. ومنــذ بدايــة عــام 2017، تعرضــت 
يف  الــدوالر  أمــام  مرتاجعــة  أكــر،  لخســائر  اللــرة 
الســوق الرســمية إىل أكــر مــن %10 لتصــل إىل 3.81.

الريــال  هبــط  أخــرى،  جيوسياســية  ولظــروف 
يف  قياســية  مســتويات  إىل  الــدوالر  أمــام  اإليــراين 
أمــام  ألًفــا   41.300 إىل  ليصــل  الســوداء  الســوق 
عــن  برتاجــع  أى   ،2016 ديســمر   25 يف  الــدوالر 
املســتوى الســابق )34.600 ألًفــا للــدوالر(، مبــا يوســع 
الفجــوة مــع الســعر الرســمي الــذي ال يــزال مثبتًــا 

قليــا.  ريــال  ألــف   32 يتجــاوز  عنــد مســتوى 

ويتعلــق أحــد األســباب الرئيســية لهــذا الرتاجــع 
ــرة  ــركات بدول ــام ال ــات- بقي ــض التوجه ــب بع -حس
اإلدارة  دعــوة  حــول  الشــكوك  بســبب  أصولهــا 
إىل  ترامــب  دونالــد  برئاســة  الجديــدة  األمريكيــة 
إعــادة التفــاوض حــول االتفــاق النــووي النهــايئ الــذي 
يوليــو  يف   »1+5« ومجموعــة  إيــران  إليــه  توصلــت 

.2015

الــدوالر  يواصــل  األمريــي:  الــدوالر  قــوة   -٢
ــة،  ــام العمــات الرئيســية العاملي ــه أم ــي ارتفاع األمري
الفيــدرايل  االحتياطــي  مجلــس  قــرار  عقــب  وذلــك 
األمريــي، يف 14 ديســمر 2016، برفــع أســعار الفائــدة 
األمريكيــة مبقــدار ربــع نقطــة مئويــة مــن %0.50 إىل 
%0.75. بــل ومــن املتوقــع أن يصــل اليــورو إىل ســعر 
التعــادل مــع الــدوالر بحلــول الربــع الثالــث مــن 

2017 بحســب بنــك باركليــز. 

ــوط  ــا ســببًا يف هب ــي أيًض ــدوالر األمري ــاع ال وكان ارتف
عــدٍد مــن عمــات األســواق الناشــئة مبا فيهــا اللــرة الرتكية 
بحســب صنــدوق النقــد الــدويل، حيــث أدت قــوة الــدوالر 
ــزوح االســتثارات مــن األســواق الناشــئة لاســتفادة  إىل ن

مــن أســعار الفائــدة املرتفعــة عــى األصــول األمريكيــة.
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أمــا التطــورات اإليجابية فتنرف إىل:

١- رفــع العقوبــات: مــن دون شــك، فــإن تخفيــف 
ــى  ــة ع ــات االقتصادي ــض العقوب ــدويل بع ــع ال املجتم
ــران والســودان- ســوف  ــل إي ــة -مث بعــض دول املنطق
بهــذه  األجنبــي  النقــد  مصــادر  إنعــاش  يف  يُســهم 
الدولتــان  تندمــج  أن  املتوقــع  مــن  حيــث  الــدول؛ 
ــادي  ــام االقتص ــدًدا يف النظ ــا- مج ــابقتان -تدريجيًّ الس
الــدويل. ففــي 13 ينايــر 2017، اتخــذت إدارة الرئيــس 
ــع  ــراًرا برف ــا ق ــاراك أوبام ــه ب ــة واليت ــي املنتهي األمري
ــو  ــودان، وه ــى الس ــة ع ــات االقتصادي ــض العقوب بع
مــا سيســمح للبنــوك الســودانية بالتعامــل مجــدًدا 

ــة. ــيا األمريكي ــة، ال س ــوك العاملي ــع البن م

الضغــوط  يُخفــف  أن  مــن شــأنه  التحــول  هــذا 
ــهم  ــودان، وأن يس ــرف بالس ــوق ال ــى س ــة ع القامئ
الجنيــه  الــرف  ســعر  أوضــاع  اســتقرار  يف  مؤقتًــا 
اآلن،  وحتــى  الصعبــة.  العمــات  أمــام  الســوداين 
تراجــع ســعر رصف الــدوالر يف الســوق املوازيــة يف 
ــا  ــا ســودانيًّا مقابــل 19 جنيًه املتوســط ليبلــغ 17 جنيًه

الســابق. يف 

تُعيــد بعــض دول  ٢- إجــراء إصالحــات نقديــة: 
ــا النظــر مجــدًدا يف نظــم أســعار رصفهــا  املنطقــة حاليًّ
تــآكل  لتجنــب  محاولــة  يف  الــدوالر،  أمــام  املثبتــة 
ســوق  توحيــد  يف  ورغبــًة  الدوليــة،  االحتياطيــات 
الــرف يف الوقــت ذاتــه. ومــن أبــرز الــدول التــي 
بــادرت باتخــاذ هــذه الخطــوة، مــر، التــي أعلــن 
تحريــر ســعر   ،2016 نوفمــر   3 املركــزي، يف  بنكهــا 

الــرف أمــام العمــات الصعبــة.

وهــذه الخطــوة، التــي تــأيت بالتزامــن مــع ضغــوط 
تقليــص  يف  اآلن  حتــى  ســاعدت  الــواردات،  لكبــح 
ــك  ــاف إىل ذل ــة. ويُض ــداول بالســوق املوازي ــة الت حرك
أن البنــوك املريــة متكنــت، يف نهايــة ديســمر 2016، 
ــن  ــرف، م ــعر ال ــر س ــن تحري ــهرين م ــال ش أى خ
ــارات دوالر،  ــو 6.9 ملي ــة بنح ــة دوالري ــذب حصيل ج
ــر. ــارق عام ــزي ط ــك املرك ــظ البن ــار محاف حســبا أش

ــدف  ــك به ــة: وذل ــروض دولي ــى ق ــول ع ٣- الحص
حيــث  األجنبــي،  التمويــل  فجــوة  مــن  جــزء  ســد 
أو  ثنائيــة  متويليــة  ترتيبــات  املنطقــة  دول  عقــدت 

ــة  ــل الدولي ــات التموي ــع مؤسس ــراف م ــددة األط متع
خــال العــام املــايض. وعــى صعيــد الرتتيبــات الثنائيــة، 
تلقــى الســودان وديعــة إماراتيــة بقيمــة نصــف مليــار 
دوالر. وأمــا بالنســبة للرتتيبــات األخــرى، فقــد وقّعــت 
ــارات  ــا بقيمــة 5.4 ملي ــو 2016، اتفاقً العــراق، يف يولي
ــص  ــة نق ــادي، ومواجه ــتقرار االقتص ــم االس دوالر لدع

ــة.  ــرادات النفطي اإلي

اتفاقيــة  واألردن  مــر  مــن  كلٌّ  وقعــت  بينــا 
12 مليــار دوالر  بقيمــة  املمــدد  الصنــدوق  تســهيل 
ــه،  ــت ذات ــوايل. ويف الوق ــى الت ــون دوالر ع و723 ملي
ــج  ــذ برام ــابقة بتنفي ــة الس ــات التمويلي ــط الرتتيي ترتب
لإلصــاح االقتصــادي بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد 
الــدويل، وهــو األمــر الــذي مــن شــأنه أن يُعيــد الثقــة 

تدريجيًّــا إىل أســواق الــدول الســابقة.

ســيناريوهات محتملــة:
   بنــاًء عــى التطــورات الســابقة، ميكــن القــول 
العمــات يف منطقــة  بأســواق  املضاربــن  إن مراكــز 
الــرق األوســط حتــًا ســتتعرض يف الفــرتة املقبلــة 
ــك يف إطــار ســيناريوهن  ملظاهــر تغــر ملحوظــة، وذل
رئيســين: األول، يتصــل بانحســار مؤقــت للمضاربــة 
مثــل  دول  يف  الدولــرة  أو  املحليــة  العمــات  عــى 
ــاع  ــن األوض ــتمرار تحس ــل اس ــودان يف ظ ــر والس م
ــة والسياســية، إىل جانــب اســتمرار تنفيذهــا  االقتصادي
برامــج اإلصــاح االقتصــادي. بيــد أن إعــادة تــوازن 
االســتقرار  مــدى  عــى  ســيتوقف  نهائيًّــا  الســوق 

االقتصــادي والســيايس بــكل منهــا مســتقبا. 

أمــا الثــاين، فينــرف إىل أن مكاســب املضاربــن 
وإيــران  تركيــا  مثــل  دول  يف  االتســاع  نحــو  تتجــه 
والسياســية  االقتصاديــة  الضغــوط  اســتمرار  بســبب 
حجــم  يوســع  ومبــا  املقبلــة،  الشــهور  يف  املحتملــة 
املضاربــة عــى العمــات يف األســواق املوازيــة، بشــكل 
ــا  ــعر رصفه ــر س ــتقبا إىل تحري ــران مس ــر إي ــد يضط ق
أمــام الــدوالر عــى غــرار مــر كمحاولــة لتوحيــد 

ــرف.  ــوق ال س

وختاًمــا، ميكــن القــول إن املضاربــن عــى العمــات 
تقلبــات  مــن  الوحيــدون  الفائــزون  هــم  املحليــة 
املاضيــة.  الشــهور  يف  باملنطقــة  العمــات  أســواق 

هل تتراجع مكاسب المضاربين في أسواق العمالت باإلقليم؟
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وعــى مــا يبــدو فــإن انحســار مكاســبهم ســيبقى 
رهًنــا بإعــادة التــوازن الكامــل إىل ســوق الــرف 
ــة  ــي دول املنطق ــك بتخط ــن دون ش ــط م ــذي يرتب ال

املتاحقــة. والسياســية  االقتصاديــة  ألزماتهــا 

 All Rights Reserved Future for Advanced
Research and Studies (FARAS) © 2016
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بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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