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ليقين والتأكد االقتصادي، وتم اعتباره يعد الذهب المالذ اآلمن الذي يتم اللجوء إليه في حاالت عدم ا

المالذ األمن، بسبب ازدياد الطلب عليه عند األزمات وما يرافقها من ارتفاع في معدالت التضخم، 

فبدال من االحتفاظ بالنقود التي تفقد قيمتها وقوتها الشرائية بسبب التضخم، يتم تحويل تلك النقود إلى 

 طلق مسمى المالذ اآلمن على الذهب. نذهب الذي ال يفقد قيمته ومن هنا ا

ولكن في ظل الظروف االقتصادية الراهنة فإن معدالت التضخم المرتفعة يرافقها انهيار في سعر 

الذهب! ويمكن ربط هذا االنخفاض بشكل رئيسي بحالة االقتصاد األمريكي وقرارات وسياسات البنك 

دوالر سواء بصورة مباشرة أو صورة غير الفيدرالي األمريكي، وأثرها على قوة وعامل الجذب لل

 مباشرة.

من حيث  االستثماريةفاضلة بين المشاريع فمن البديهي أن المستثمر قبل البدء باالستثمار يقوم بالم  

العائد والمخاطرة، وفي حالة عدم اليقين والمشهد الضبابي لالقتصاد العالمي فإن معظم المستثمرين 

لك أقل درجة من المخاطرة، وقرارات الفيدرالي األمريكي الصادرة يتوجهون لالستثمارات التي تمت

عن لجنة الفيدرالي األمريكي برفع معدل الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع ثالث مرات خالل 

التابعة  1(FOMC)لجنة عمليات السوق المفتوحة  النصف األول من العام الحالي، باإلضافة إلى تأكيد

باالستمرار برفع معدالت الفائدة  2022-7-6للفيدرالي األمريكي خالل محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 

نقطة أساس، حتى إن أدى  100على أدوات السياسة النقدية ويمكن أن يكون الرفع بمستوى اعلى من 

زينة عوامل جاذبة يجعل الدوالر وسندات الخ مما هذا االرتفاع بتباطؤ عملية النمو االقتصادي،

 لالستثمارات.

ويتأثر سعر الذهب بشكل مباشر بقرارات البنك الفيدرالي األمريكي، وبالتالي إن رفع معدل الفائدة 

على أدوات السياسة النقدية لدى الفيدرالي األمريكي يجعل سندات الخزانة األمريكية عوامل جذب 

تحقق عائد ومخاطرة أفضل من الذهب، وعليه للمستثمرين، ويتوجهون إلى شراء تلك السندات التي 

يقل الطلب على الذهب وهذا السبب الرئيسي والمباشر في انخفاض سعر الذهب عالميًا، باإلضافة إلى 

أن الذهب في ظل هذه الظروف يتأثر بصورة غير مباشرة في ارتفاع قيمة الدوالر، فكلما ارتفعت 

ومنها قيمة الروبية الهندية التي تشهد انخفاض في قيمة قيمة الدوالر انخفضت قيمة العمالت األخرى، 

 2022-7-1العملة، وإن كان انخفاض طفيف إال ان هذا االنخفاض قاد الحكومة الهندية بتاريخ 

% لكي تقلل من التدفقات النقدية 12.5% إلى 7.5اإلعالن عن رفع ضريبة استيراد الذهب من 

كبر مستورد للذهب، األمر هند ثاني أستقرار النقدي، وتعد الالخارجة من دولة الهند للمحافظة على اال

 الذي أدى وسوف يؤدي إلى انخفاض نسبي في الطلب على الذهب وبالتالي انخفاض سعره.

                                                           
1 Federal Open Market Committee 



 

 

 

عدإد : قسم إلأحباث وإدلرإسات الاقتصادية   إ 

2 

ويمكن القول إن أي مؤشر إيجابي لالقتصاد األمريكي سوف يكون مؤشر إيجابي الرتفاع قيمة الدوالر 

مريكية وبالتالي انخفاض قيمة الذهب والعكس صحيح فكل وزيادة الطلب على سندات الخزانة اال

قيمة الدوالر وانخفاض الطلب على على مؤشر سلبي لالقتصاد األمريكي سوف يكون مؤشر سلبي 

 سندات الخزانة االمريكية، وتوجه المستثمرين إلى المالذ اآلمن وبالتالي تحسن في أسعار الذهب.

الحاد لالستفادة وبيع الذهب في حالة االرتفاع  الحادالهبوط نصح التوجه لشراء الذهب في حاالت وي  

مع ضرورة التأكيد إلى أن أسعار الذهب باالتجاه العام، تتجه نحو الهبوط وليس  من فرق السعرين،

ولجنة عمليات السوق  وذلك بحسب المعطيات الراهنة وتصريحات الفيدرالي األمريكي ،االرتفاع

يمنع أن يشهد الذهب فترات ارتفاع في سعره بين فترات الهبوط، ويمكن  ليس هناك ما ولكن ،المفتوحة

ستثمرين قرارات الفيدرالي األمريكي فيما يتعلق بمعدل  االستفادة هذا االرتفاع في حالة مراقبة الم 

 القتصادالكلية  لمؤشرات الالفائدة على أدوات السياسة النقدية وسندات الخزينة، باإلضافة إلى مراقبة 

 2022-7-14 يوم الخميس الموافق لغايةي جدول يوضح أسعار الذهب العالمية ، وفيما يلمريكياأل

، ويوضح يرافقها قرارات الفيدرالي فيما يتعلق بمعدل الفائدة 2وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي

 عالميًا.الجدول أنه كلما قام الفيدرالي برفع معدل الفائدة كلما انخفض سعر أونصة الذهب 

 السعر العالمي للذهب $ قرارت الفيدرالي األمريكي 

 سعر اونصة الذهب بالدوالر التاري    خ القرار التاري    خ 

لم يقم الفيدرالي برفع سعر الفائدة عىل أدوات السياسة  8/3/2022

 % 0.25النقدية، وكان سعر الفائدة 

8/3/2022 2,039 

 25رفع سعر الفائدة عىل أدوات السياسة النقدية بواقع   16/3/2022

 نقطة أساس 

1/4/2022 1,929 

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

 نقطة أساس 

16/5/2022 1,809 

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

 نقطة أساس 

14/7/2022 1,700 

 

                                                           

تعدين الذهب  حيث تهتم في هذا المجال االقتصادي بكافة جوانبه بدايةً من متخصصة في سوق الذهب؛ بارة عن منظمة عالميةع 2

الذهب؛ ويعود  مجلس الذهب العالمي من الشركات الرئيسية العاملة في مجال تعدين انتهاًء باالستثمار في هذا القطاع؛ يتألف

 من مدينة لندن مقّراً له.ويتخذ  ،1987تأسيسه إلى سنة 


