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اٌرؼخُ ػٓ ذؼشفٗ أْ ذش٠ذ ِا وً.. اٌّا١ٌح؟ ِذخشاذه ل١ّح ذمً و١ف  

 إٌّضي ٚعؼش دٚالس، 0111 اٌغ١اسج عؼش واْ اٌثا١ٔح اٌؼا١ٌّح اٌذشب لثً

 تشىً األعؼاس اسذفؼد اٌّاػ١ح عٕح اٌغر١ٓ خالي ٌٚىٓ دٚالس، 0111

 .اٌرؼخُ ِؼذالخ اسذفاع ػٍٝ ٠ذي رٌه ٚوً ِٙٛي،

 ٠مٍك ِا أوثش أْ ٌٛجذٔا األ١ِشو١ح، اٌّرذذج اٌٛال٠اخ ِثً دٌٚح أخزٔا فئرا

 األخ١شج اٌفرشج أْ ِٓ اٌشغُ ػٍٝ ٕ٘ان، اٌرؼخُ ِؼذالخ اسذفاع ٘ٛ اٌشؼة

 فٟ دظً اٌزٞ تاالسذفاع لاسٔا٘ا ِا إرا تاٌرؼخُ، ؽف١فا   اسذفاػا   شٙذخ

 .اٌّاػٟ اٌمشْ عثؼ١ٕاخ

 

 

 

 !اٌرؼخُ؟ ٠ؼٕٟ ِارا

 ٚإٌّرجاخ، اٌغٍغ أعؼاس فٟ ٠ذظً اٌزٞ ٚاٌّفشؽ اٌّغرّش االسذفاع ٘ٛ

 ذمً دٚالس وً فئْ اٌرؼخُ ِؼذالخ اسذفاع ِٚغ اٌغ٠ٕٛح،  تإٌغثح ٠ٚماط

 .ل١ّرٗ

 وٕد اٌزٞ اٌخثض فشغ١ف% 2 تٕغثح صادخ اٌرؼخُ ٔغثح أْ فشػٕا فئرا

 .دٚالس 0.12 اٌرؼخُ تؼذ ع١ظثخ ٚادذ تذٚالس ذشرش٠ٗ

 ذؼادي ا١ٌَٛ فئٔٙا ،0791 عٕح فٟ اٌٛادذ اٌذٚالس ل١ّح ذؼشف أْ أسدخ ٚإرا

 .دٚالس 5.20
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 !اٌرؼخُ؟ أعثاب   ِا

 ٌُٚ ٌٍرؼخُ، اٌذم١م١ح األعثاب ػٍٝ االلرظاد٠ْٛ ٠خرٍف ٠َٛ وً طثاح

 .ٚاػخ عثة ػٍٝ ا٢ْ درٝ ٠رفمٛا

 عث١ً ػٍٝ ٚاٌٛلٛد األ١ٌٚح اٌّٛاد أعؼاس ذشذفغ ػٕذِا: اٌرؼخُ اسذفاع .0

 أعثاب ٕ٘ان ذىْٛ ٚلذ األعؼاس، ص٠ادج إٌٝ اٌذىِٛاخ ذٍجأ اٌّثاي،

 أْ أٚ ذط٠ٛش، داٌح فٟ  اٌذٌٚح ذىْٛ وأْ األعؼاس، السذفاع ػذ٠ذج

 اسذفؼد، األساػٟ أعؼاس ٚستّا أػٍٝ، سٚاذة ػٓ ٠ثذثْٛ تذأٚا اٌؼّاي

 ٠ؼذ ٌُ ٌزٌه اٌّظأغ، ِٓ اٌّض٠ذ ٌثٕاء واف١ح ِغادح ٕ٘ان ذؼذ ٌُ ٌزٌه

 خط١شج، خطٛج ٠ٚؼذ األعؼاس، ص٠ادج ٘ٛ اٌّغرثّش٠ٓ أِاَ اٌٛد١ذ اٌخ١اس

 .أخشٜ فشطح ذٛجذ ال ٌٚىٓ

 ػذَ ِغ إٌّرجاخ ِٓ ِؼ١ٓ ٔٛع ػٍٝ اٌطٍة ص٠ادج: اٌطٍة ص٠ادج .2

 ػذج ٕٚ٘ان األعؼاس، ص٠ادج إٌٝ ٠ؤدٞ لذ إٔراجٙا  فٟ ص٠ادج ػٍٝ اٌمذسج

 ذٛلغ أٚ إٌا١ِح االلرظاداخ اٌّظادس، لٍح ِٕٙا اٌّشىٍح، ٌٙزٖ أعثاب

 .اٌرؼخُ ص٠ادج

 ذذً أْ ٠ّىٓ اٌذٌٚح أْ ٔرخ١ً ستّا: األِٛاي ِٓ اٌّض٠ذ ؽثاػح .3

 ِٓ اٌّض٠ذ ؽثاػح خالي ِٓ االلرظاد  ترذ٘ٛس اٌّرؼٍمح ِشىالذٙا

 إػاف١ح، ِشاوً ذغثة فمؾ ٟ٘ األِٛاي ٘زٖ اٌذم١مح فٟ ٌٚىٓ األِٛاي،

 ٚاسذثان اٌّٛاد، ذىا١ٌف ٚاسذفاع ٌم١ّرٙا، اٌّذخشاخ فمذاْ ِثً

 اإلٔراج ٚذذ٘ٛس اٌّظأغ
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 ػ١ٍه؟ اٌرؼخُ ٠ؤثش و١ف

 اٌفشد د١اج ػٍٝ اٌرؼخُ ذأث١شاخ ٔغرؼشع ٠ٍٟ، ف١ّا

 ٌٍؼش٠ثح آخش ٚجٗ.. اٌرؼخُ

 تطثاػح اٌم١اَ ؽش٠ك ػٓ د٠ٛٔٙا ذغذ٠ذ إٌٝ اٌذىِٛاخ ذٍجأ األد١اْ تؼغ فٟ

 ٌذ٠ه أْ ٌٕفرشع ػ١ٍه؟ رٌه ٠ؤثش و١ف: عؤاي اٌز٘ٓ إٌٝ ٠رثادس ٔمٛد٘ا،

 ِا ،%20 تٕغثح اٌرؼخُ ٔغثح ٚصادخ اٌثٕه، فٟ دغاته فٟ دٚالس 01111

 .فمؾ دٚالسا   901 ٟ٘ ا٢ْ ذٍّىٙا اٌرٟ اٌذم١م١ح إٌمٛد ل١ّح أْ ٠ؼٕٟ

 

 اٌرماػذ خطؾ ػٍٝ ٚأثشٖ اٌرؼخُ

 اٌرؼخُ؛ ٔغثح ص٠ادج اعرّشاس ٘ٛ اٌرماػذ تؼذ ٌه ٠ذذز أْ ٠ّىٓ ِا أعٛأ

 ٔفظ ػٍٝ ذذظً وٟ اٌّاي ِٓ ٚاٌّض٠ذ اٌّض٠ذ ػٍٝ ذذظً أْ ٠جة ألٔٗ

 ل١ّح، ألً عرظثخ ِذخشاذه ل١ّح فئْ أخشٜ ٚتؼثاسج اٌّؼ١شح، ِٓ اٌّغرٜٛ

 اٌّشذفغ اٌغؼش دفغ ذغرط١غ وٟ اٌّاي، ِٓ اٌىث١ش الدخاس داجره ٠ؼٕٟ ِا

 .ٚاٌخذِاخ ٌٍغٍغ
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  اٌغٕذاخ ػٍٝ اٌرؼخُ أثش

 ٠جة اٌرٟ اٌّّٙح األِٛس ِٓ اٌرؼخُ ٔغة فئْ اٌغٕذاخ تششاء ذمَٛ وٕد إرا

 ذمَٛ فؼٕذِا ثاترا ، ِاد٠ا   ػائذا   ٌه ذٛفش اٌغٕذاخ ألْ اػرثاسن؛ فٟ ٚػؼٙا

 ألً، اٌغٕذاخ ٘زٖ ِٓ اٌؼائذج األِٛاي ٚذظثخ اٌرؼخُ، ٔغثح تض٠ادج اٌذىِٛح

 .ل١ّرٙا ِٓ أوثش ٠خفغ ِا اٌغٕذاخ ٘زٖ ت١غ إٌٝ إٌاط ٠ٙشع ٌٚزٌه

 

 

 ٚاٌّغرثّش٠ٓ اٌّذخش٠ٓ ػٍٝ اٌرأث١ش

 

 عرؤثش اٌرؼخُ ص٠ادج فئْ اٌثٕٛن أدذ فٟ ذؼًّ وٕد أٚ ِمٙٝ، ذّرٍه وٕد إرا

 ػ١ٍٗ وأد ِّا ألً ذظثخ ٌٍّاي اٌششائ١ح اٌم١ّح أْ أٞ اٌششائ١ح، اٌمٛج ػٍٝ

 أْ ٌٕٚفشع% 01 فائذج تٕغثح دٚالس 011 ذغرثّش وٕد إرا فّثال   لثً، ِٓ

 دٚالساخ، 001 ٘ٛ ذج١ٕٗ اٌزٞ اٌّاي ِمذاس فئْ ،%1 ٟ٘ اٌرؼخُ ٔغثح

 010 ٟ٘ اٌّاي ٌٙزا اٌذم١م١ح اٌم١ّح عرظثخ% 0 اٌرؼخُ ص٠ادج ػٕذ ٌٚىٓ

 .اٌرؼخُ تغثة ٚرٌه دٚالساخ،
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  ألً ذظثخ اٌذ٠ٓ ل١ّح

 عرجؼً اٌرؼخُ ٔغثح ص٠ادج فئْ اٌّاي، ِٓ ِؼ١ٓ تّثٍغ ٌشخض دائٕا   وٕد إرا

 أٌف 011 تالرشاع لّد أٔه ٌٕفرشع. لثً ِٓ ألً عرذفؼٗ اٌزٞ اٌّاي ل١ّح

 أطثذد ٚفجأج ،%0 ٟ٘ اٌرؼخُ ٔغثح وأد د١ّٕا اٌثٕٛن أدذ ِٓ دٚالس

 لذ فغرىْٛ تااللرشاع، لّد د١ّٕا ػ١ٍٗ وأد ػّا% 31 اٌرؼخُ ٔغثح

 .اٌّطٍٛب اٌّثٍغ ِٓ% 20 دفؼد
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 ٚاٌرؼخُ اٌفائذج أعؼاس ت١ٓ اٌؼاللح

 

 ت١أاخ أٞ فئْ اٌغثة ٌٙزا ، اٌفائذج أعؼاس ِغرٜٛ ذمشس اٌرٟ اٌشئ١غ١ح اٌؼٛاًِ أدذ ٘ٛ اٌرؼخُ

 وث١شج أ١ّ٘ح ٌٙا ع١ىْٛ اٌرؼخُ أٚ اٌفائذج أعؼاس فٟ عرؤثش أٔٙا ٠ثذٚ ِا١ٌح ِؼٍِٛاخ أٚ الرظاد٠ح

 . ٔفغٗ ذم١١ُ تئػادج اٌغٛق ٠مَٛ د١ّٕا ٌٍراجش جذ٠ذج فشص ذمذَ عٛف ألٔٙا اٌرجاس ٌذٜ

 أعؼاس ػٍٝ ٠ؤثش فأٗ ٌٚٙزا اٌط٠ًٛ اٌّذٜ ٝػٍ اٌفائذج أعؼاس ػٍٝ اٌرىٍفح ِٓ ٠ض٠ذ اٌؼاٌٟ اٌرؼخُ

 لٍح أٞ ) اٌششاء ػٓ إٌاط ذٛلف فاْ ٚػ١ٍٗ ، االلرشاع إٌٝ اٌرٛجٗ ِٓ ٠مًٍ ِّا ٠شفؼٙا ٚ اٌفائذج

 ِا أٚ ، اٌثطاٌح ص٠ادج إٌٝ ٠ؤدٞ ٚ٘زا اإلٔراج ٠مً تاٌراٌٟ ٚ اٌّؼشٚػح إٌّرجاخ ِٓ ٠ض٠ذ اٌطٍة(

 تاٌىغاد. ٠ذػٝ

 ٚ٘زا تىث١ش اوثش اٌششاء ذىٍفح ٠جؼً ِّا ذض٠ذ اٌخذِاخ ٚ اٌغٍغ ذىٍفح فاْ ؼخُاٌر اسذفغ إرا ِثاي:

 عٍثا ٠ؤثش لذ ِّا إٌّاصي تٕاء أٚ اإلٔفاق ص٠ادج ِماتً االعرثّاساخ ٚلٍح إٌاط ادخاس ػٍٝ ع١ؤثش

 اٌّجرّغ. فٟ اٌرجاس٠ح األػّاي ػٍٝ

  
 

 

 

 اٌرؼخُ ٌّٛاجٙح ٘ادٚسٚ  األجٕث١ح اٌؼّالخ ػٍٝ اٌّشوض٠ح اٌثٕٛن لشاساخ

 

 ذشى١ً ٘ٛ اٌشئ١غٟ ٚ٘ذفٗ ، اٌّاٌٟ اٌّشوضٞ اٌثٕه تاعُ ٠ؼشف ِا ٌذ٠ٙا اٌؼاٌُ فٟ دٌٚح أٞ

 ٌٚٗ ، اٌثٍذ تؼٍّح اٌخاطح اٌّذفٛػاخ أٔظّح ٚإداسج اٌّاٌٟ اإلششاف ٚوزٌه ٌٍثٍذ إٌمذ٠ح اٌغ١اعح

 ِذاستح ِثً أخطاس أٞ ِٓ ػ١ٍٙا ٌٍذفاظ اٌثٍذ ػٍّح طشف عؼش ػٍٝ ٌٍرأث١ش اٌرذخً فٟ أ٠ؼا اٌذك

 . اٌثٍذ فٟ اٌّاٌٟ إٌظاَ اعرمشاس ذثثد تٙذف األعؼاس ص٠ادج ِٚذاستح اٌرؼخُ

 اٌؼٍّح ٌششاء إٌاط ٠ز٘ة ٚتاٌراٌٟ اٌفائذج عؼش ٚخفغ ترم١ًٍ ذذخً أٔٙا اٌّشوض٠ح اٌثٕٛن ٚدٚس

 . ذؼخُ ٕ٘ان واْ إرا اٌرؼخُ دجُ ذم١ًٍ أجً ِٓ رٌه ٚوً ، ٌٍمشٚع ٚاٌرٛجٗ
 !! األِش٠ىٟ اٌف١ذساٌٟ االدر١اؽٟ ٌٕظاَ
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 اٌف١ذساٌٟ. االدر١اؽٟ تّظشف تاعُ ٠ٚؼشف ، األِش٠ى١ح ٌٍذىِٛح اٌّاٌٟ اٌّشوضٞ اٌثٕه ٘ٛ

 : اٌفٛسوظ عٛق فٟ ٚذذخٍٗ األِش٠ىٟ اٌف١ذساٌٟ االدر١اؽ دٚس

 . األِش٠ىٟ اٌّاٌٟ إٌظاَ اعرمشاس ػٍٝ اٌّذافظح (1)

 . اٌّٛدػ١ٓ ؽٍثاخ عذاد فٟ اٌثٕٛن ٌّغاػذج اٌّثاٌغ ذٛف١ش (2)

 . ٌٍذٚالس اٌغش٠ؼح األعؼاس اسذفاع ِٚذاستح اٌرؼخُ ِذاستح (3)

 ِٓ ٠ثطئ اٌرؼخُ ألْ اٌرؼخُ ػٍٝ ٌٍغ١طشج أِش٠ىا فٟ إٌمذٞ اٌّاٌٟ اٌؼشع ٔمض أٚ ص٠ادج (4)

  االلرظادٞ إٌّٛ

 

 ػٍٝ ِٛلؼُٙ تض٠اسج لُ ٠ٛ١ٔٛسن فٟ اٌف١ذساٌٟ االدر١اؽٟ اٌّظشف ػٓ أوثش ٌّؼٍِٛاخ

 دٚس اٌفٛسوظ ترجاسج اٌّرؼٍمح اٌرفظ١ٍ١ح اٌّؼٍِٛاخ ِٓ اٌؼذ٠ذ ٌرجذ newyorkfed.org االٔرشٔد

 اٌرؼخُ. ٌّٛاجٙح اٌف١ذساٌٟ االدر١اؽٟ

  

 اٌرٛجٗ ػٍٝ إٌاط ٌرشج١غ اٌفائذج أعؼاس تخفغ اٌفذساٌٟ االدر١اؽٟ اٌثٕه ٠مَٛ اٌىغاد دذٚز ػٕذ

 اٌمظ١ش اٌّذٜ ػٍٝ جذا فؼاي اٌذً ٘زا إْ ، االلرظاد ػجٍح ٌرذش٠ه تاٌششاء اٌم١اَ ٚ اٌمشٚع إٌٝ

 ِٓ اٌّذٜ لظ١شج األ٘ذاف ت١ٓ تاٌّٛاصٔح ٚرٌه ٌٍرؼخُ اٌثؼ١ذ اٌّذٜ ٠شاػٟ أْ اٌثٕه ػٍٝ ٌىٓ

 . ؼخُاٌر ِؼذالخ خفغ ِٓ اٌثؼ١ذ اٌّذٜ أ٘ذاف ٚت١ٓ اٌرٛظ١ف ٚ اإلٔراج ص٠ادج

 

 اٌف١ذساٌٟ االدر١اؽٟ ٚدٚس اٌفائذج أعؼاس إػالْ

 ٟ٘ اٌفٛسوظ ذاجش ذُٙ اٌرٟ ٚ اٌف١ذساٌٟ االدر١اؽٟ تاٌّظشف ذشذثؾ اٌرٟ األدذاز أُ٘ إدذٜ إْ

 االلرظاد٠ح اٌّؤششاخ ػٓ ٔظشج ٌٕا ٠ؼىظ جذا ُِٙ ِؤشش ٚ٘ٛ   Interstatesاٌفائذج أعؼاس إػالْ

 اٌّاٌٟ. أٚ إٌمذٞ اٌؼشع ع١اعح ٚ اٌرؼخُ فٟ اٌرذىُ ِٚمذاس األخشٜ

 .. اٌّشوض٠ح اٌثٕٛن ِٛالغ ِٓ اٌؼّالخ أعؼاس ػٍٝ ذرؼشف ِّىٓ

 
  www.ecb.intٌثٕه اٌّشوضٞ األٚسٚتٟ

  www.boj.or.jp/en/index.htmاٌثٕه اٌّشوضٞ ا١ٌاتأٟ

  www.federalreserve.govاٌثٕه اٌّشوضٞ األِش٠ىٟ

 www.bankofengland.co.ukاٌثٕه اٌّشوضٞ اإلٔج١ٍضٞ

  www.snb.ch/index.htmغ٠ٛغشٞاٌثٕه اٌّشوضٞ اٌ

  www.rba.gov.auاٌثٕه اٌّشوضٞ االعرشاٌٟ

  bankofcanada.ca/enwww.اٌثٕه اٌّشوضٞ اٌىٕذٞ
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