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فيييي اليييي الضباييييلذالضميييي ا  الضييييعاامبيييييا يييياال    يييياذالض يييياضب  ا  م يييي ا  بييييا ا

عليييسابىييي ت اااذم اب  ا  ييي ا ذلميي ابيييكا انايي ا تيت يييااتبييياا   ليياابيييكال   ييا ل   يي

لا ال بييي اى ىييي الض تيميييذاتبييياا   لييياابيييكا مييي وافييي ال ىييي ايا  م ييي ا لض ييياضو اتبييييتيم

لال ييييذ االضاييييي االي فييييااا  يييياضم الضايييياك ا  ييييذال   لييييا ابييييكال    ييييا   تأ ميييييم

ذال ىاىييييم اتلي فيييياااأىيييي ايالضبييييتللضيتىييييم ال ت يل ميييي اتبيييياا   ليييياالي فييييااافيييي ا

ا.  اضم الضطا  اتلضغا 

تضمييي ذلذالضبايييلذامييي ا م اايييلذاىييي يا يييي الضميييتيتاباا ييي الضيييذت ياأ  ييييال  فيييا ا

ما  افب يييعا ذلمييي الض ييياوا2002بيييكاعييياواا12ت اض اذميييذاايييلياضيييااب يييعاعاييييمكاعييياوا ايم يييا

 اتعضييييلا يييياض  لبكابيييي ا ييييذأاىيييي يا ييييي الضمييييتيتاميييي  ف اباا يييي الضييييذت يا2022

ض ال بيم يييي ا يفيييي اىيييي يالضفانييييذااعلييييساأذتل الضىماىيييي الض اذميييي  ا يييييليل الضفمييييذيل

فا يي ا ميياواض  يي ال ا ميياط الضفمييذيلض ا يفيي اىيي يالضفانييذاا ت ابييياا يي  ا ييعلالض يياوا

ذت ياأبيم ييييييي  اا1.11 ييييييياكاىييييييي يا يييييييي الضميييييييتيتاع يييييييذاا2022-3-16فييييييي ا

تمتميييييدالض يييييذت الل ييييي الض ىلىييييي الض ب ييييي اضاييييييليل الضفميييييذيلض اميلفاليييييااىييييي يا

اا-لضذت ي:اضمتيتاباا  ا ي ال

 سعر رصف اليورو مقابل الدوالر  قرارت الفيدرالي األمريكي 

 الدوالر  اليورو  التاري    خ  القرار  التاري    خ 

لم يقم الفيدرالي برفع سعر الفائدة  1/3/2022
عىل أدوات السياسة النقدية، وكان 

 % 0.25سعر الفائدة 

1/3/2022 1.00 1.11 

ر الفائدة عىل أدوات رفع سع  16/3/2022
نقطة  25السياسة النقدية بواقع 

 أساس 

15/4/2022 1.00 1.08 

رفع سعر الفائدة عىل أدوات  4/5/2022
نقطة  50السياسة النقدية بواقع 

 أساس 

1/5/2022 1.00 1.05 

رفع سعر الفائدة عىل أدوات  15/6/2022
نقطة  75السياسة النقدية بواقع 

 أساس 

13/7/2022 1.00 1.00 

ا

ا
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  -البنك المركزي األوروبي ومنطقة اليورو: 

لكالضافييييالاعلييييسال ىيييي ايليالض اييييذا اتلىيييي ايلياىيييي يا ييييي الضمييييتيتابييييكابليييياوا

بذم ييي افيل  فيييتي اتبىييييتضما الض  يييلالضبي ييي اال تيت ييي  اتبايييي الضينمىييي افييي ا

ل ضبا ميييي  ات اىيييي الض ما ييييا الض يييياذيااعييييكالض  ييييل افيييي كاب ييييذ الض ميييي وافيييي اذت ا

% اتب يييذ الض بيييتال    ييياذااضلب طاييي ا ييي  الضي ييي ال ت ا8.6يتا لييي اب طاييي الضميييت

ا%.ا0.6ضوام  ات ااا  الضتلاذا اضبن  ات تل  اا2022بكالض اوا

لضيييذ م اضت ييي اضيييماا اباا ييي الضيييذت يااإكالضطييييلالضاانييي ا يييالكالضميييتيتامااييي ا يييذ تي

الضيييذت يال بيم ييي اإكتض ييي ام ييي دالضطييييلاأ نيييياذ ييي اف  ييياامب يييكالضايييت ااضلبايييلذ 

ت اض يييييياض ا ييييييذ تي ا مبيييييي الض بيييييي  ال  يييييييي اا(Appreciation)اميييييي ذلذا ييييييتا

(Depreciationا بييييياافملييييياالضمييييي)تيت اتم يييييتذاعضيييييلات اييييي  اينمىييييي ا  ييييي   ا

 ييي اتلض  يييلالضفميييذيلض ال بيم ييي افييي الىييي  ذلواتذي ييي اايمييي الض  يييلالضبي ييي اال تي

ات ت ماالضىماى الض اذم .

 -ي: األمريكالسياسة النقدية لدى الفيدرالي 

م ب ييي الضفميييذيلض ال بيم ييي ا ذي ييي اعاضمييي ابيييكالضايمييي افييي ا ط مييي الضىماىييي الض اذمييي ا

%ا ايم ييياافييي ا8ت ت مللييياا ايييتال   يييا الضبطليييت  اف  يييذباا لغييي اب يييذ  الض مييي وا

ب يييذ  الضفانيييذااعليييساأذتل الضىماىييي الض اذمييي ا تل ييي انييي  ابييييل اأبيم ييياا ييياوا يفييي ا

فييي اىييي م ا ييي دا بيييالالض مييي وافييي اا ييي  ان نييي اايييلتيابيييكالض ييياوالضاييياض  اتعضيييل

لضت مييييا الضب اييييذاال بيم ميييي سالض ييييا هاعييييكاىماىييييا الض ىييييلم الض بيييي الض يييي ال    ليييياا

 يييا ات اض ييياض اأ ييي دا  يييالافيييان افييي اعيييي الض ايييتذاتلضا تبييي ا ييي  ا اناييي ا تي

فييي ال    ييياذاتضليييذاب يييذ ا مييي وابي فييي  ال بييييالضيييعاامىييي ذع ايفييي اب يييذ الضفانيييذاا

ا اف ال    اذات  فم اب ذ الض م و. ب  اصالضىمتض الضفانم

  -السياسة النقدية لدى البنك المركزي األوربي: 

ضييييذ الض  ييييلالضبي يييي اال تي يييي اذي يييي اايميييي ا لمليييي ا ىيييي مماافيييي الضيييي ا وا اضىماىيييي اا

ُب يييايااب يييذ  الضفانيييذاابيييكاال تيت ييي تعضيييلاض يييذوا يييذياالض  يييلالضبي ييي ااالض اذمييي  
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ذاعضييييلاإضييييساط م يييي الض ميييي وافيييي اب طايييي اضييييذ الض  ييييلالضفمييييذيلض ال بيم يييي  اتم ييييت

 ا يييالنميالضايييي الضيتىيييم ال ت يل مييي اعليييساذت اب طاييي الضميييتيتلضميييتيت الض يييا هاعيييكا

 اإلمييياف اإضيييساأ بييي اا لضُبىييي بذلكابيييكا  ييي ايتىيييمااتلي فييياااأىييي ايالضييي فطاتلضغيييا 

ى ىيييي الض تيمييييذ ات اض يييياض ا امييييذالض  ييييلالضبي يييي اال تي يييي افيييي ا ت ميييياالضىماىيييي ا

 الضبطليييت  اأاايفييي اب يييذ الضفانيييذااضبتل لييي الض مييي و ا  يييااميفييي الض اذمييي ا ا   يييا

بيييكا  يييياضم ال   يييييل اتممييي  ابييييكا ييييذياال    يييياذاعليييسا ااميييي الض بييييت ات يييياوا

لض  يييلالضبي ييي اال تيت ييي ا يفييي اب يييذ الضفانيييذاا ت ابييييااب يييعاعايييذابيييكالض بييياكا

%افاييييط ات يييياكا  يييي ا ييييعلالضايييييلياب ييييذ ا0.25 اطيييي اأىيييياا اضم يييي داا25ت تل يييي ا

انذاابىاِتاضل في.لضفا

ت اضبا يييييل الض لانمييييي ات  م ييييي ا  ييييي   الضىماىيييييا الض اذمييييي ا يييييمكالض   يييييمك ا  م ييييي ا

  يييي   اىيييي  ات ييييتذالض مييييي و افيييي كاب ييييذ الضفانيييييذااعلييييسالضييييذت يال بيم ييييي ا

%ا  يييذاب   ييي ا0.25% ا اضباا ييي افييي كاب يييذ الضفانيييذااعليييسالضميييتيتاأ ييي دا1.75

بييي ا اضيييذت يالض ييياوالضاييياض  ال بييييالضيييعااأذ اإضيييسا مييياذاال ضطلييي اعليييسال  يييت الضباتل

بييي ا ييياضمتيتا  لييياا بنييي اىييي ذل الض  م ييي ال بيم مييي ات فميييمللااعليييسال  يييت الضباتل

 اايييي اعتلنييييذاأعلييييس اتبييييكا ا يييي اأ ييييياأكاب ييييذ الضفانييييذاالضبي فيييي اعلييييسالضييييذت يا

باا يييي الضمييييتيت امايييي  اعابيييي ا ييييع اضلبييييتذعمكاتمايييي  لواعلييييسالإلمييييذلاا اضييييذت يا

ا.ل بيم  

  يييالاب يييات ابيييكالىييي بيليال  فيييا ا مبييي الضميييتيتاباا ييي الضيييذت ي اا  ايييستض يييكا

 ىييييمباافيييي ا  يييييماا الضفمييييذيلض ال بيم يييي  ات ت لا يييياا ىيييي بيليايفيييي اب ييييذ ا

لضفانييذاا يي  الض يياو اتبييكا ا يي اأ يييافيي كالض  ييلالضبي يي اال تيت يي  ا يييلا ا يياا

بيييكااىيييت امييي واإعييياذاالض لييييافييي اىييي يالضفانيييذااتلض ت يييااإضيييسايف ييياافييي اايييلياأمليييت 

ت ام  يييدا اض ت يييااضلبمييياي  ا ييياضمتيتابيييكال ييي ا اامييي اعتلنيييذافييي اا لض ييياوالضاييياض 

 الضميييتيتال ىييي فاذاابيييكاطايييتمب يييكاضيييذت اب الييي الضلييييت اتلضب طميييا الضيل  ييي  ا

 اميييي ا يفيييي ابييييكا مبيييي ا يييياذيل لاافا ىيييي اياا ييييعلال   فييييا افيييي ا مبيييي الضمييييتيت 

أتيت يييياا ابييييكاذت الضب  فميييي اضلمييييتيتا ايييي  الضييييذت ال  ييييي اض ميييياذاالضبىيييي تيذل

ا.بلمايامتيتا 5.8لض اض اا  ف اع  الضاىا الض اياات اض اض ا


