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 األدلة املعلوماتية
 

سلللة لللةة ألهم ة بيا ات الملل اتتية ال اة اه اتتي  اة 

اتت كز ة تةعاا اتفني تالسلللارتلم اع ل   صلللعم اإل ارألام  

 االسارتلم هاتت امأل ا نك االسارتلم اتع اي.

ش  اتتية الل هاتتي  ة اليا  ه هاا يذه ات ة ةة ان

ص ،  ص  ي  ي ا سارتلم هاتع ل  اتت اتكالملل اتت    ة الال

ارل ات  مصلللة اتتصللل  ة، هات نك اتت كزا، ههلام  اتا  ا ، 

هذتك اهعف  أصال اترعل ة االقاصلأل ة، ههلام  اتتلتاة ... اتخ، 

حعث  ي االقاصلللللأل  التا  مال اتاي   تك تز لأل  ات اي  هذ

   اتتص ا هاي  ة اتاشلاكلل اتاي  حعث  اتل ااإل ق لال ه.
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 مقدمة
، (banco) ممشتق من اللغة اإليطالية باسمصطلح كلمة بنك هي  -

النقود، ثم استخدمت للداللة  المستخدمة في عدالطاولة  ويشير الي

التي تتعامل مع خاصة  على المكان الذي تجري فيه العمليات المالية

نوع من أنواع  بصفة عامة بانهعرف البنك النقود بشكل مباشر، وي  

ون يمثل األشخاص الذينالمؤسسات المالية التي تهتم بجمع النقود من 

  .المجتمع
 

البنك المسؤول عن إصدار العمالت  علىالبنك المركزي  يطلق مصطلح -

الحركات المالية  باإلضافة لمتابعة، التابع لهاالنقدية الخاصة بالدولة 

المرخص لها بمزاولة النشاط المتعلقة بالبنوك التجارية المحلية والدولية 

المسئول األول عن النقود، كما ألنّه  عليه المركزي وأطلق داخل الدولة،

رة لمباش فيه، اإيداع جزء من رصيدهتتبعه كافة البنوك التي يشترط لها 

 .ميا وتسجيلها ضمن البنوك العاملةعملها رس

 

ميت  - البنوك الوطنية أو األهلية، وما زال  بدايتها يالمركزية فالبنوك س 

هذا المسمى مستخدماً في بعض الدول، وانتشرت في دول أوروبا 

كافة  غطتبشكل كبير مثل: هولندا، وإنجلترا، وفرنسا، وغيرها، حتى 

العشرين انتشاراً واسعاً وشِهَد كٌل من القرن التاسع عشر و العالم،أنحاء 

صدار إالمعنية بلهيئات، والمؤسسات تم استبدال احيث  للبنوك المركزية

النقود في كل دولة بمفهوم البنك المركزي، كمفهوم جديد من المفاهيم 

 .االقتصادية العالمية

  :مجموعة من الخصائص وهيبلبنك المركزي يتميز ا -

  في أعلى هرم المؤسسات المصرفيةيقع. 

 سلطة الرقابة على كافة المؤسسات المالية من بنوك  يمثل

  .وصرافين وغيرهم
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 أصول.قيم األصول إلى نقود أو تحويل النقود إلى  لحوي 

 النقود صفة قانونية للتداول يعطي.  

 يهتم بشكل مباشر بالسياسة النقدية الخاصة بالدولة.  

 .ال يجوز فتح حساب مالي لألفراد العاديين بداخله 

 

متابعة  مهمتهبل يهدف الي تحقيق أرباح  البنك المركزي بنكاً ال يعد  -

تملكها الدول التابعة  البنوك المركزية والنقدي وأغلبالنشاط المصرفي 

ا والتي تميزهإصدار النقود والعمالت المعدنية،  ووظيفتها الرئيسية، لها

، حيث يحتوي كل بنك مركزي على احتياطي المال عن باقي البنوك

من االحتياطي كلما اقتضت  ويقوم بالصرف، التابع لهالدولة الخاص با

ي وتصرف ف على الودائع المالية التي تقدم للدولة ويحتويالحاجة لذلك، 

 .األغراض المخصصة لها

 

 :منهاأسس يعتمد إصدار النقود في هذا البنك على مجموعة و -

 :بمعني االحتفاظ بقيمة من  قاتة اتذيب اعلال قاتة اتيتةة

 .تعادل قيمة العملة المصدرة الذهب

  :صىأققانون نقدي لتحديد  علىيعتمد  اتحع ابقصى تإلصعام 

كمية يمكن إصدارها بدال من تغطية قيمة اإلصدار بغطاء من 

 الذهب.

 : حيث  ليس له محددات في كمية اصدار النقود، ارصعام اتُح

 .بناًء على السياسة النقدية الخاصة بالدولة تحدد
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 املصري بالبنك املركزيعريف ت
القيام بوظائف البنوك المركزية في األهلي المصري تولى البنك  -

ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات  الماضي،الخمسينات من القرن 

ألعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في 

  .فروع بها للبنك المركزيالمناطق التي ال يوجد 

ككيان  1691بقرار جمهوري عام  ات نك اتت كزا اتتص اأنشئ  -

يمثل البنك الرسمي للحكومة  شخص اعتباري عام مستقل مستقل وهو

ويعمل وفقا للسلطات والصالحيات الممنوحة له بموجب القانون  المصرية

 .3002لسنة  96، والقرار الرئاسي رقم 3002 لسنة 88رقم 

"قانون النظام المصرفي والعملة"  3002مايو  38أصدر البنك المركزي في  -

ويتضمن القانون الجديد مجموعة  ،كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة

 ،مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق األموال من النظام المصرفي

 .1660سنة  % 3113والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 

 له:من المنشآت التابعة  -

 ألام ط لاة اتنعع 

  هاتتيهع اتتص  ي اتتص ا. 

 :ه االتيمن مسؤوليات -

 المصري. لمصرفيا الجهاز سالمة وضمان األسعار استقرار تحقيق 

 صياغة وتنفيذ السياسات النقدية واالئتمانية والمصرفية. 

 إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها. 

 الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي. 

 النقد األجنبي ات الدولة منيإدارة احتياط. 

 تنظيم وإدارة سوق الصرف األجنبي. 

 اإلشراف على نظام المدفوعات القومي. 

  حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات

 .االقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص
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 املصري حمافظي البنك املركزي
 منذ إنشاؤه وحتى االن.محافظي البنك المركزي المصري  -

 المحافظ
 الفترة

 الي من

 20/2/1663 18/6/1661 احمد زكي

 36/2/1666 8/6/1663 محمد فكري

 32/7/1667 20/2/1669 احمد زكي

 39/2/1690 12/11/1667 عبد الجليل المصري

 2/1692/ 36 39/2/1690 عبد الحكيم الرفاعي

 6/3/1697 39/2/1692 احمد زندو

 21/1/1671 6/3/1697 نظمياحمد 

 18/2/1679 1/3/1671 احمد زندو

 2/1/1683 16/2/1679 محمد عبد الفتاح ابراهيم

 21/2/1686 31/3/1683 محمد شلبي

 6/11/1689 21/2/1686 علي نجم

 13/10/1662 10/11/1689 حامد محمد

 13/10/3001 12/10/1662 إسماعيل حسن محمد

 21/1/3012 1/13/3002 فاروق العقدة

 39/11/3016 2/3/3012 هشام رامز

 حتى االن 37/11/3016 طارق عامر
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 جملس اإلدارة احلايل

 صفته الممثل

 محافظ البنك المركزي طارق عامر

 نائب المحافظ جمال نجم

 نائب المحافظ لبني هالل

 أعضاء مجلس االدارة

 شريف سامي

 

 رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية 

 خبير اقتصادي الخواجة ليلي

 خبير قانوني يحيي دكروري

 خبير مالي واقتصادي كمال أبو الخير

 نائب وزير المالية للسياسات المالية –ممثل وزارة المالية  احمد كوجاك

 

 املركزي املنبثقة من جملس إدارة البنكاللجان 
 

 صفته أعضاء اللجنة اللجنة

 رئيساً - المحافظ طارق عامر السياسة النقدية

 نائب المحافظ جمال نجم

 نائب المحافظ لبني هالل

 عضواً  شريف سامي

 عضواً  ليلي الخواجة

 عضواً  كمال أبو الخير

 عضواً  فاروق العقدة
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 صفته أعضاء اللجنة اللجنة

االستثمارات وأسواق 

 رأس المال

 رئيساً  جمال نجم

 عضواً  لبني هالل

 عضواً  شريف سامي

 عضواً  يحيي دكروري

 عضواً  كمال أبو الخير

 

 

 صفته أعضاء اللجنة اللجنة

 رئيساً  شريف سامي المراجعة

 عضواً  كامل صالح 

 عضواً  احمد كوجاك

 

 

 صفته أعضاء اللجنة اللجنة

 رئيساً  لبني هالل التطوير المصرفي

 عضواً  شريف سامي

 عضواً  جمال نجم

 عضواً  ليلي الخواجة

 عضواً  كمال أبو الخير
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 املصرية السياسة النقدية

 

 اهلدف منها
  للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ  3002لسنة  88 القانون رقميعهد

ليه ع وبناءً  ،ستقرار األسعارا هوحيث هدفها الرئيسي ، السياسة النقدية

خلق ليلتزم البنك المركزي المصري بتحقيق معدالت منخفضة للتضخم 

 البيئة المناسبة لتحفيز االستثمار والنمو االقتصادي.

 اإلجراءات املتبعة الستهداف التضخم
  ىعلسعياً لتحقيق الهدف الرئيسي للسياسة النقدية وهو السيطرة 

 البنك المركزي الخطوات التالية: اتخذ، التضخم

 .تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري -

صكوك البنك المركزي" في  "استخدام أدوات دين جديدة تسمي  -

وكذا إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها  ،3006أغسطس 

" شهادات إيداع البنك المركزي المصري"  باسم األقصى سنة

 .3009في مارس 

التحول ، و3006( في يونية Corridor-)الكور يدور الـ البدء بنظام  -

)فائض االحتياطيات( لهدف وهو من هدف تشغيلي كمي 

سعر العائد في سوق اإلنتربنك لليلة )يمثل  سعريتشغيلي 

 واحدة(.

تفعيل استخدام األدوات التشغيلية المتصاص أو ضخ السيولة في  -

 شفافية.السوق بجدول زمني واضح يتسم بال

إعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر  -

 التطورات المحلية والعالمية.

http://www.cbe.org.eg/ar/MonetaryPolicy/Documents/LawNo88for2003arabic.pdf
http://www.cbe.org.eg/ar/MonetaryPolicy/Documents/LawNo88for2003arabic.pdf
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 رنظام الكور يدو

  إطاراً تشغيلياً جديداً  المصري المركزيالبنك  أطلق 3006بداية من يونيو

هذا  ويتضمن ،Corridor Systemلتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في 

وك مع البن المركزيالنظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعامالت البنك 

 الحد (لإلقراضواآلخر الفائدة( الحد األدنى لسعر ) أحدهما لإليداع

 ، ويقوم بتحديد أسعاره لجنة السياسة النقدية.) لهاألقصى 

  التغلب على تذبذبات أسعار  فيمنذ بداية استخدامه نجح هذا النظام

 .% 12 :9العائد بين البنوك لليلة واحدة بعدما كانت تتراوح ما بين 

 جلنة السياسة النقدية

  من تتكون  المصري المركزيإدارة البنك هي لجنة منبثقة من مجلس

المحافظ، وأربعة  نائبي، المصري المركزيسبعة أعضاء وهم محافظ البنك 

رارات المتعلقة الق اتخاذبواسطتها  ويتم ،أعضاء من مجلس اإلدارة

الخميس كل ستة أسابيع، والجدول  تجتمع يومو ،بالسياسة النقدية

 موقعالمعلن على  الحاليحتى نهاية العام  الجتماعاتهاالزمنى 

 لبنك المركزي المصري.االلكتروني ل

  عرض على لجنة السياسة النقدية ت  لتحديد أسعار العائد

تعدها وحدة السياسة  التيوالمالية  االقتصاديةوالدراسات  التقارير

من تلك الدراسات آخر التطورات ضوتت المصري المركزيالنقدية بالبنك 

عار أسالتضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية واالئتمانية، )المحلية 

معدالت النمو والتضخم )لعالمية واالحقيقي( ومؤشرات القطاع  األصول

ر البنك ينش ثم (العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية

على  اجتماعبياناً وملخصاً ألسباب القرارات بعد كل  المصري المركزي

 ه االلكتروني.موقع
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 التضخم

 معناه

  السلع والخدمات في اقتصاد ما خالل فترة  سعرزيادة يقصد به معدل

وعكس  ما،بلد  عملةمقياس لتخفيض قيمة  ويعتبر أيضاً ، زمنية معينة

دة طرق لقياسه تظهر في شكل مؤشرات ، هناك عالتضخم االنكماش

سعرية اكثرها شيوعا مؤشر أسعار المستهلكين الذي يوفر معدل تغير 

 األسعار لسلة من السلع والخدمات.

 اسبابه

 :ينشأ التضخم في الحاالت التالية 

 تصبح القوة فأسعار السلع والخدمات داخل االقتصاد،  ارتفاع

خفض القوة االمر الذي يؤدي لالشرائية للعملة الوطنية أقل 

 .للنقودالشرائية 

   نتيجة اختالل االقتصاد،توسع المعروض النقدي بوتيرة أسرع من 

 .االقتصاداألرصدة النقدية والتوسع في التوازن بين خلق 

  ارتفاع  في حالةاختالل التوازن بين العرض والطلب على السلع؛

 .ارتفاع االسعار ييؤدي المما  نادرةالطلب على منتجات 

 لكنيهاملست ألسعارالرقم القياسي العام 

 التغير في مستويات  يعد أحد المؤشرات الهامة لقياس التضخم ويقيس

أحد األدوات ويعتبر  التجزئة،لع والخدمات في أسواق األسعار للس

الضرورية في حساب الدخل القومي باألسعار المثبتة وكذا قياس التغيير 

في مستويات األجور الحقيقية وهي األجور الفعلية بعد تخليصها من أثر 

 األسعار.تغيرات 

http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9/
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 املنتجني ألسعارالرقم القياسي 

  أسعار المنتجين هي األسعار األساسية التي تدفع للمنتجين المحليين

 اإلنتاج،مقابل السلع والخدمات التي ينتجونها عند التسليم من محل 

ويعبر عن قياس التغيرات في مستويات أسعار المنتجين للسلع 

 للتضخم.والخدمات ويعتبر أحد المؤشرات االقتصادية قصيرة المدي 

 التضخم االساسي

  يقوم البنك المركزي بحساب معدل التضخم األساسي من خالل الرقم

الذي يقوم أحد مقاييس األسعار القياسي العام ألسعار المستهلكين )

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء( بعد  ونشره شهرياً  بحسابه

السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة واألكثر تقلباً بعض استبعاد 

كاألدوية  السلع المحدد أسعارها ادارياً بعض والفاكهة، و كالخضر

، والغرض الرئيسي من حساب التضخم األساسي هو اجراء والسجائر

، والتصدي للتضخم الناتج عن تحليل دقيق لتحديد أسباب زيادة األسعار

صدمات الطلب المتولدة عن زيادة النمو االقتصادي عن الحد األقصى غير 

 التضخمي. 

  المصري بحساب التضخم األساسي وفقا لطريقة ويقوم البنك المركزي

ل من خال، وتتم لسهولة فهمه وإمكانية فحصه والتحقق منه االسا يلأل

و السلع التي تتقلب أسعارها من سلة الرقم القياسي أاستبعاد العناصر 

 العام ألسعار المستهلكين.
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 كيفية حساب التضخم األساسي في بعض البنوك  لجدول التالي يوضحا

 :لعدة دول المركزية

ا تي ات نك 

 اتت كزا
 اتعهتة اتالاع تهل

اتت ا يع اإل ات قا اتعالسي بسيلم 

 ح لب اتاض ا ابسلسياتت اهةكاإل انع 

 .واالسعار المحددة ادارياً الفواكه والخضروات  مصر البنك المركزي

 .أسعار الفائدة على السندات العقارية جنوب افريقيا بنك االحتياطي

بنك االحتياطي 

 الفيدرالي

الواليات المتحدة 

 االمريكية

 الطعام والطاقة

 المصنعالطاقة والطعام غير  اوربا البنك المركزي

)الفواكه والخضروات  وهيسلع متقلبة  8أكبر  كندا البنك المركزي

والبنزين والوقود السائل والغاز الطبيعي والفوائد 

العقارية والنقل الداخلي ومنتجات الدخان( وأيضا 

تأثير التغيرات في الضرائب غير المباشرة على 

 السلع المتبقية.

 والخضروات ووقود السيارات.الفواكه  استراليا بنك االحتياطي

الوقود والفواكه والخضروات واللحوم الحمراء الطازجة  شيلي البنك المركزي

والخدمات  واالسماك والمرافق المحددة إدارياً 

 المالية.

االسعار المحددة ادارياً وهي المشروبات الكحولية  بولندا البنك المركزي

النقل ومنتجات الدخان والطاقة والوقود وخدمات 

 .والبريد واالتصاالت وأنواع من التأمين

االسعار األكثر تقلباً مثل األرز والحبوب واللحوم  تايلند البنك المركزي

 .والخضروات والفاكهة باإلضافة الي الكهرباء والبنزين

 
 املصادر: 

 .املوقع االلكرتوني للبنك املركزي املصري 

  املوسوعة احلرة. –صفحة البنك املركزي 


