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1 

 البنك تجربة
 المركزي
 األوروبي
 لبنك كنموذج
 مركزي
 موحد عربي

نقود ال
 والبنوك

فى خضممممم المتتيرا  
والمممتمممعمممورا  عممملمممى 
السممممملحة الم مممممرفية 
الدولية ، تبرز تجربة 
االتممممحمممملد األوربممممي 
الفريدة ، فى خلق بنك 
ممممركمممزي مممموحممممد ، 
بمثلبة تجربة تسمممتحق 
الدراسمممممممة لمل ل ل م  
آثلر اقت ممملدية ومللية 
هلمة ، ليس فقع على 
 ممممممم يد دود االتحلد 
األوربي ، بد أيضممممممل  
على ال ممم يد ال للمي 

فة خل مممممممة ، وب ممممممم
 ال  يد ال ربي منه . 
وم  هنممل جمملذ  هممذ  
المممدراسمممممممممة لن ر  
لمملممبممنممممك المممممركممزي 
الممممموحممممد ممم   بممراز 

2004 
https://search.mandumah.com/Record/51509 

 

https://search.mandumah.com/Record/51509
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التحود األوربي نحو 
بنمممك مركزي موحمممد 
كتجربممممة فريممممدة فى 
ذلمممك ، وارثممملر التى 
سمممممممتترتمم  على هممذا 
التحود على ال ممم يد 
األوربمممممممممي ، و 
الخلرجي ، والدروس 
المسمممممممتفمملدة م  تلممك 

ك ألنشمممممملذ بن التجربة
 مركزي عربي موحد

. 

2 

دور المجتم  
األهممملمممى فمممي 
دعم وتمويمممد 
الت ليم ال ممللي 
والمممممبمممممحممممم  
 الممممم ممممملمممممممممممي
)دراسممممممممممممممممة 
تعبيقيمممة على 

 م ر(

مالية ال

عامةال  

ي ممممدب البحمممم  الى 
 المجتم  دراسممة دور

 اإلنفممممل  في األهلي
 الجلم ي الت ليم على

م ممممل  وعلى لجممممل  ا
،  البحثيمممة والمراكز

 شمممممممكد والذى ي تبر
 االستثملر أشكلد م 

 بشممممممرية قوة فى بنلذ
 في المسممممممتوى عللية
 التخ  ل  مختلب
 ، والفنيممممة ال لميممممة
 حممممد في وأيضممممممممممل  

2012 
https://caf.journals.ekb.eg/?_action=article&au=291534&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85++%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%89 
 

 

https://caf.journals.ekb.eg/?_action=article&au=291534&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85++%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%89
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 مشمممممممك   مختلب
 بعر  المجتم ممممل 
،  وعلمية موضوعية

 بشكد ومدى اس لمه
 تممقممممديممم فممي فمممملعممممد
 والدراسمممل  البحو 
 تمممممنمممم مممم  المممممتمممممي

وهو ممممل . بمممللمجتم 
 على  يجمملبممل   ين كس

 م لرا  مسمممممممتويل 
 األفمممممراد وقمممممدرا 
 وارتفممممل  بممممللمجتم 
 الم يشممممممة مسممممممتوى
 وزيممملدة ، واإلنتممملج

تت د  الموارد اسممممممم
 عملية ودف  العبي ية
 االقت ممممممملدية التنمية

 .واالجتملعية

كممممل ي مممدب البحممم  
االشكللية الى دراسة 

التى تثور بي  آليممممة 
الممممتممممبممممر  واإلدارة 
الحكوميممممة ، وذلممممك 
بسمممممممممبمممم  احمممتممم د 
المتبر  موق  وسمممع 

 متمثلة – السلعة بي 
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 الحكومية اإلدارة في
 ممث    – والمجتم  –

 مممممممبمممممملدرا  فممممممي
 ال مد ومؤسمممممسمممممل 

، وم  هنممممل  األهلي
 على الرقمملبممة تتممفلب
 مممم  األممممواد تممملممممك
 ش بية رقلبة:  نوعي 

ية ورقملبمة ، .  حكوم
 بللرقلبة األولى تقوم
 م ممليير الكفمملذة وفق

. والمممملليمممة اإلداريمممة
 المممرقمممملبممممة وتمممكمممو 
 آليممة على الحكوميممة
 تلك و مممرب تجمي 
 للقواني  وفقل   األمواد
 .السلئدة

ويدرس البح  كذلك 
فيممممة  أمواد  دارة كي

جلم ل  التبرعل   لل
 والمممممممؤسمممممممسممممممممممل 

 والبحثيممممة الت ليميممممة
 منف ة أق ممى لتحقيق

 تمملممممك ممم  ممممممكممنممممة
 م  لكممممد  األمواد
 والموهو  الواهمممم 
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 أسس على وذلك ، له
 أجد م  اقت ممممممملدية

 اإليمممممرادا  زيممممملدة
 م  أو عن ل المتولدة
قلت ل تقليص خ د  نف
  . م ل   بلألمري  و مل

كد ذلك عبر دراسمممة 
تجمممملر  جمممملم ممممل  
ال ممممللم ال ريقممممة فى 
هذا الشمممممف  ، وكذلك 
التجمملر  ال ربيممة ، 
والتجربة الم مممممرية 

جمممتممممممم  ودور الممممممم
 االهلى الرائد في ل . 

3 

نمممحمممو بمممنممممك 
ممممممممركمممممممزي 

  س مي

النقود 

 والبنوك

بنوك  لى  ل ت ممممدب ا
تممحممقمميممق الممتممنممممميممممة 
لك  ية وذ االقت مممممممملد
بئممممة  ت  ع  عريق 
المدخرا  وتوجي  ل 
ثممممملر  ت حو االسمممممممم ن

 لخدمة المجتم . 

وعمملممى الممر ممم ممم  
ت ممملعم عمممدد البنوك 
اإلس مية وانتشلرهل 
خ د الث ثممممة عقود 

2014 
http://search.mandumah.com/Record/742121 

 

http://search.mandumah.com/Record/742121
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المملضممممممميمة ،  ال أ  
هنمممملك ال ممممديممممد م  
ال ممممممممممممم مممممموبممممممل  
االقت لدية واإلدارية 
والمممقمممملنمممونممميممممة بممممد 

شمممممممرعيممة تواجممه وال
همممذ  البنوك، ج ل مممل 
قممد ال تكو  ملتزمممة 
بممفحكمملم الشمممممممري ممة 

 -أحيلنل   -اإلسممممممم مية
فمممي تممم مممملمممم تممم ممممل، 
وب ممممفة خل ممممة م  
المبمنموك المممركمزيممممة 
ب  ممممل هممممذ   ت ت تي  ل ا
الممبممنمموك، وهممو مممممل 
يممؤدي  لممى  حممجمممملم 
ال ديد م  المت لملي  
م  تلمممك البنوك ع  
الت مملمممد م  ممل خوفممل  
م  الوقو  في دائرة 

لمحرممة، مممل الربمل ا
نوك  ب ل تلممممك ا فقممممد  ي
لدود اإلسممممممم مية  وا
الخلضممممممم ة ل ل قدرا  
 مميممر يسمممممممميممر ممم  
السمممميولة التي تمكن ل 
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م  تحقيق األهمممداب 
االقممممممت ممممممممممممملديممممممة 
واالجمممممتممممممممممملعمممميممممة 
المممممرجمموة ممم  هممممذ  

 البنوك. 

لممذلممك بمملتمم  الحمملجممة 
نك  حة إلنشمممممممملذ ب مل
مركزي ينت ج الن ج 
اإلس مي في ال مد، 
يجم  تحممم  معلتمممه 

نوك  ب ل تي جمي  ا ل ا
ت مد تح  سممممممملعته 
سممممممواذ أكلن  تنت ج 
الن ج اإلسممم مي، أو 
الممنمم ممج الممتممربممي فمي 

 الت لمد. 
وممممم  خمممم د هممممذا 
البحمممم  نبحمممم  ع  
ي   لحملمود وال مممممممم ا
بللخروج م   لة  الكفي
دائممرة الممممم مممملممم   
التي تخمممللب قواعمممد 
الشممري ة اإلسمم مية، 
مجت دي  في وضممممم  
نموذج لبنك مركزي 
 سممممممم مي يسممممممممملير 
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المقل ممممد الشممممرعية 
ي ممممد وفق قواعمممد و

الشمممري ة اإلسممم مية 
 الحنيفة.

4 

دور ال كوك 
فممممممي دعممممممم 
الممممتممممنممممممممميممممة 
 اإلقت لدية

مالية ال

عامةال  

ي ممممدب البحمممم  الى 
دراسمممممممة االسمممممممبل  

قيممممة ي ق ح ل  لألزمممممة ا
ية ملل  التى ال للمية ال
 في م مح مممل بمممدأ 
، 2007 علم الع ور

 سمملبية آثلرا   ترك  و
 عممملمممى واضمممممممممحممممة
تج مسممممممممتموى , المنممممل
 مسمممممممممتممموى وعممملمممى

 وعمملممى, الممتمموعمميممب
توى  الممممدخود مسمممممممم
 ع  فضممممم   , الفردية
 على السممممممملبي األثر

 كمل .المللية األسموا 
 واضممممحل   دورا   ل ب 
 المممممتممتمميممرا  عمملممى
 ل قت ممممممممملد، الكليممة

 على التفثير وبللتللي
 الجزئية ، المتتيرا 
 أ  أعمم ممر  والممتممى
 المممممممممللمممميممممة األدوا 

2014  
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 وأخ مممم ل ، التقليدية
 الممممرهممممو  تمممموريممممق
 السب  هى ، ال قلرية

 تلمممك فى الرئيسمممممممى
 وبمممملتمممم .  األزمممممة
 للبح  ملحة الحلجة
 اقت ممممملدي بديد ع 
 تلك م  للخروج آم 

 والمممحمممرص األزمممممة
 المم ممودة عممممدم عمملممى
 .أخرى مرة  لي ل
 م  الحممممد وكيفيممممة 

 االقت لد نعر وج ة
 النفى فى االسممممم مى

 الت مممملمممممد آليممممة ع 
 الربوى الم مممممممرفى

 توريق على القمممملئم
 الممممممممللممميممممة األورا 

 خممملمممق وعممممممملممميممممل 
ئتممممممل   بفمممملئممممدة، اال
.  بللديو  والمتلجرة
 فى الحد هذا وتمثد
 ال مممممممممكممموك آلممميممممة

 كبممديممد اإلسممممممم ميممة
س مي  م  للخروج  
 ، المممملليمممة األزممممل 
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 دعم فى والمسمممملهمة
 البلدا  اقت ممممممملديل 

 تشكد التى اإلس مية
 ممم  األكممبممر المم ممممدد
 على النمملميممة البلممدا 

م   .ال للم  مسمممممتوى
دراسمممممممممممممة أبممممممرز 
ية فى  التجلر  الدول
أسممتخدام ال ممكوك ، 
وأثر أستخدام ل على 
ليممممة  ك ل تيرا  ا مت ل ا

    للدولة .

5 

ارثمممممممممممممممممممملر 
اإلقت ممممممملدية 
لممملمممتمممنممممممميممممة 

 المستدامة

المالية 

 العامة

ي ممممدب البحمممم  الى 
سة مف وم التنمية  درا
المسمممممممتدامة كمف وم 
جمممديمممد ولفممم  انتبمممل  
أ ممممحل  القرار الى 
أخممعمممملر الممتممممدهممور 
البيئي المممذي يفر  
أعبلذ على البشمممممرية 
، وكذا الى الخيلرا  
تفثير  ية  لة وكيف بدي ال
هممذ  الخيمملرا  على 
القضمممليل االقت ممملدية 
واالجمممممتممممممممممملعمممميممممة 
والبيئيممممة. وشمممممممر  

2014  
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أب مممملدهممممل بم نمممملهممممل 
جم  ت التىلواسممممم ، ا

بي  النمو والتنميممممة 
االقممممممت ممممممممممممملديممممممة 
واالجتملعية في عد 

 لبيئة.احملية 
فللتنمية المسمممممممتدامة 
لمميسمممممممممم  عممممملمميممممة 
بد  ية، ف ي ق كلنيك مي
كممممد شممممممممميذ  رادة 
وت مممممممممممممممممممممممممممممممور 
و سمممتراتيجية مت ددة 
األب لد اقت ممممممملدية، 
وبشمممممممرية ، وبيئية، 
يكو  اإلنسممممممل  في ل 
هو  مممليت مممل واألداة 
المبرمجمممة والمنفمممذة 

  ل.ل
كمممممممممل يممممدرس اثممممر 
اسمممتمرار االتجلهل  
الحمممملليممممة في النمو 
الممممديممممممممموجممممرافممممي 
واالقمممممممت مممممممممممممملدي 
ت  كي، و  واالسمممممممم
الضمممتوع على البيئة 
الممعممبمميمم مميممممة، عمملممى 
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المكلس  التي حققت ل 
البشمممممممرية منذ قرو  
تدمير  وأثرهل على ال
الذاتي ألسمممممممس بقلذ 
اإلنسمممممممممممممملنمممممممميممممممممة 

 واستمرارهل .
وذلممممك ممممم  خمممم د 
سة مف وم التنمية  درا
المستدامة ، واب لدهل 
لك  ثلرهل ، وكذ ، وآ
أبممممرز الممممتممممجمممملر  
الدولية فى هذا الشف  
، ومل أتخذته م ممممر 
مممم  خمممعممموا  فمممى 
سممممبيد تحقيق أهداب 
التنمية المسممممممتدامة ، 
وأثر دمج المواع  
الم ممممرى فى خعع 
التنمية ليكو  له دور 

 فلعد في ل .
 

6 

الضممممممممموابمممع 
اإلقت ممممممملدية 
 لتحممديممد الحممد
 األدنى لألجر

االقتصاد 

 السياسي

تحتد مشمممممممكلة الحد 
االدنمممممى لمممممألجمممممور 
مركز ال مممممدارة في 
الحوار الممممدائر ار  
حممممود اإل مممممممممم   

2014 
http://search.mandumah.com/Record/834820 

 

http://search.mandumah.com/Record/834820
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يق  تعب ل م  ا
 م ر على

االقممممممممت مممممممممممممملدي، 
يجمممملد  وضممممممممرورة  
ارليممممل  التي تحقق 
التوزي  ال لدد لثملر 
النمو. ولقممممد علمممم  
م مممممممر على ممممدار 
سممنوا  عويلة تضم  
ل ذ  المشمممممكلة حلوال 
نممل  مؤقتممة  ومسمممممممكؤق
سمممممممرعممل  مممل يزود 
أثممممرهممممل، وتمممم مممملود 
المشمممممممكلممممة للع ور 
على السممممممممع  م  
جديد. ففي حي  ركز 
اإل    االقت لدي 
فممي م ممممممممر عمملممى 

قت ممملد سممميلسمممل  اال
الكلي، بقي  سيلسل  
األجور على حمملل ممل 
دو  أ  تواكمم  هممذا 
اإل ممممممممم  ، حممتممى 
أ مممممبح  علئقل  بل  
ي دد هذا اال    ، 
وقممد اشمممممممتممد الجممدد 
بشمممممممكممد ملحوع في 
ارونمة األخيرة حود 
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موضو  الحد األدنى 
لألجور في م مممممممر 

ينمملير  25ب ممد ثورة 

كمممملنمممم  ممم  والممتممى 
دوافمم مم ممممل الممتمممممكمميمم  
 . لل دالة االجتملعية

ولقد تعور  األجور 
في م مممممممر  لى أ  
و ممممممل  لوضمممممم  ل 
ي   ل ت ممممدي ب لي  لحممممل ا
دستوريي  ن ل على 
حدي  أدنى وأق ممممى 

  . لألجر

وت دب سمممممميلسممممممل  
تحممديممد الحممد االدنى 
ل جر الى ح مممممود 
ال لمد واسمممممرته الى 
احتيلجت م االسمملسممية 
م  المممفكممد والملبس 
والمسمممممممك  ، ممممممل 

تمم ممزيممز يممؤدى الممى 
التقمملر  بي  عبقممل  

ممم  وتممممدعميمم المممممجممتمم
ملعى ، السممممممملم االجت
وم  ثم رف  الكفمملذة 

  . االقت لدية
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وتوجمممد ال مممديمممد م  
ال وامممممد التى تؤثر 
فى تحمممديمممد األجر . 
فضممم   ع  ا  تحديد 
االجمممممر لمممممه آثممممملر 
اقت لدية على الدولة 
مثمممد زيممملدة العلممم  
االست  كى ، وزيلدة 
فى عر  ال مممممد، 
 لى جمملنمم  انخفممل  
فممممممى الممممممعمممممملمممممم  
االسمممممممممتمممثمممممممملرى ، 

ل  فممممى وانممممخممممفمممم
 . التنلفسية والعل 

وهنلك آثلر سممممممملبية 
لتعبيق الحمممد األدنى 
لألجر كزيلدة البعللة 
، بف  تقوم المنشممم   
بإقللة ب   ال لملي  
في ممممل ب ممممد تعبيق ممممل 
قممرار الممحممممد األدنممى 
لألجر ل ممدم قممدرت ممل 
عمملممى دفمم  األجممور 

 . الجديدة
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7 

المممممممعممممممملقمممممممة 
"  المممممتممجممممددة
 –المممممواقممممم  
 –التحمممديمممل  
 "السيلسل 

المالية 

 العامة

ي ممممدب البحمممم   لي 
دراسممممة مل تو ممممل  
 ليممه دود ال ممللم في 
مجلد انتشممملر العلقة 
المتجمممددة، كممممل أنمممه 
يسممممممم ي  لي  لقمممملذ 
الضممممممممممموذ عممممملممممي 
االسممممممممتممراتميمجميممممل  
والسمممممممممميمممملسممممممممممل  
والمممممممممخمممممممممبمممممممممرا  
االقت لدية األفضد، 
مممم  خممم د عمممر  
تجممملر  ب   دود 
ال ممممللم الرائممممدة في 
ممممممممجممممممملد دعمممممممم 
اسمممممممتثملرا  العلقة 
المتجمممددة النممملجحمممة، 

لر هذ  العلقة وانتشمممم
واالرتقلذ بتنلفسمممممممية 
قعممملع مممل م  خ د 
تحديد الم وقل  التي 
تمممواجممممه نمممممممو هممممذا 
الممقممعممممل ، وممم  ثممم 
الممممو مممممممممممود  لممممي 
المممنممممممموذج األممممثممممد 
لممتممحممقمميممق الممنممجممممل ، 

2017 
http://search.mandumah.com/Record/863607 

 

http://search.mandumah.com/Record/863607
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ولم للجة موضمممممو  
البح  سيقسم البح  
 لي ث ثممة أقسممممممممملم، 
األود يدرس م لدر 
العمممملقممممة التقليممممديممممة 
وأنمممواعممم ممممل وأبمممرز 
ثلني  مخلعرهل، ثم ال
ألنمممموا  الممممعمممملقممممة 
المممممممممممممممممتممممممممجممممممممددة 
وم مممملدرهل، وأبرز 
السمممممممممممميممممملسممممممممممممل  
االقممممممت ممممممممممممملديممممممة 
السمممممممتخممدام ممل وأثر 
ذلممممك عمملممي الممبمميمئممممة 
واالقمممت مممممممممملد، ثمممم 
ممم مموقممممل  تممعممبمميممق 
سممممممميلسمممممممل  العلقة 
المتجمممددة، والثمممللممم  
يممممممممدرس أبممممممممرز 
ية في  لدول التجلر  ا
اسمممممممتخدامل  العلقة 
المممممممممتممممجممممددة بمممم ممممد 
الممتمم ممر  لمموكممممللممممة 
لعمممملقممممة  ل ينممممل(  ير )ا
ة المتجددة، وفي ن لي

الممبممحمممم  نممخممتممتمممممممه 
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ب ر  ألهم النتمملئج 
التي تو مممممملنل  لي ل، 
بمم ممممد جممممم  أبمم مممملد 
الموضمممممممو  محممممد 
الدراسممة بشممكد علم، 
ولممممم قمممممتمممممراحمممممل  

 .وتو يل 

8 

تحويد مسممملر 
المممم ممممولمممممممممة 
"دراسمممممممة فى 
حركممممة رأس 
الممممممممممممممممممممممملد 
والمممممتمممممجممممملرة 
والمممم مممممممممللممممة 
ال مممللميمممة فى 
القر  الحلدى 
 وال شري  "

االقتصاد 

 الدولي

كاااان مم ساااااااماااا  

االقتصاااااااااد العااالم  

عل  مااادال الين يم 

عاماً الماضية الزيادة 

لكبيرة ف  أحجاااا   ا

التجالة العالمية ، مع 

الوصاااول  ل  و أو  

التكااااماااا التجاااال  

العاااالم و ف  الةترة 

1988-2008 ، 

تحاااأ تاااه ير   ااااياااة 

الااااحاااارة الاااابااااالدة 

ودخول الصااااايم  ل  

األسااااااوال العااالميااة 

وتخةيض الحواجز 

التجالية حول العالم  

. 

ولكم األمر ف  هاا   

الةترة لم يقتصر عل  

2017 
http://search.mandumah.com/Record/882377 

 

http://search.mandumah.com/Record/882377
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زيااادة حجم التجااالة 

العاااا رة للحااادود ف  

الساااااالع والخدما  ، 

 اااا حاااد اااأ زياااادة 

ف    ً يرة أيضاااااااااا ب ك

حركاااة لأل الماااال 

عبر الحااادود . فقاااد 

قااااماااأ العااادياااد مم 

البلااادان  تخةيض او 

عل   يود  ق ل    اااال ا

التدفقا  الرأسااااامالية 

الااداخلااة والخااالجااة 

 يماا ااً من اا  اهن ها ا 

اإلجرال مم شاااااااه اا  

المساااااااااعاادة ف  دفع 

لااااة الااااناااامااااو عااااجاااا

االقتصاد  . و التال  

، فااااباااايااااناااامااااا كااااان 

كييرون يرون أن  ل ا

زيااادة حجم التجااالة 

 –العالمية أمر حتم  

عل  األقا  عد دخول 

الصاااااايم األسااااااوال 

كاااا اااأ  –العاااالمياااة 

زيادة التدفقا  المالية 

حول العاااالم خياااالاً 
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واضحاً عل  مستو  

 السياسا .

تبرز أهمية ومم هنا 

دلاساااااااااة مسااااااتو  

حيااا   العولماااة مم

ساااااارعة ا تقال لأل 

تجاااالة ،  ل لماااال وا ا

ومد  أمكا ية ا تقال 

العمالة عبر الحدود، 

ساااااينعكش مباشااااارة 

عاااالاااا  مساااااااااتااااو  

الرفاهيت  االقتصادية 

للااادول ، كماااا ي  ر 

 اااالتاااالي عل  حجم 

الطلااال الكل ، ومم 

 اااام ياااا  اااار عاااالاااا  

ككاااا.  االقتصااااااااااد 

دلاسااااة ته ير  وك لك

لماااة  عو ل محاااددا  ا

مال  الينث ) لأل ال

لة  –جالة الت – العما

تو   لمسااااااا عل  ا  )

العااالم  حااالياااً ، مم 

خنل دلاسااااة تحرك 

تلاااك المحاااددا  ف  

مرحلة ما  عد االزمة 



 

 

 

 جامعة فاروس

 Doc. No. (PUA–IT–P01–F14) 

Issue no.(1) Date  (30-12-2020)  
Publications Template 

استخدام داخلي الوثيقة:مسـتوى سـريـة   

Document Security Level = Internal Use 

Page 21 of 29 

Rev. (1) Date  (30-12-2020) 

لياااة العاااالمياااة  الماااا

، لاامااعاارفاااة  2008

ماااد  تاااه ير االزماااة 

عل  تلااك المحااددا  

ناك  كان ه ما  ذا  ، و

تاارااياار فاا  مساااااااااال 

قباااا  عم  لماااة  عو ل ا

 االزمة مم عدم  .

 

9 

الرهممل  بي  ا
السممممممممميمممملحممممة 
واالقت مممملد " 
 –االزممممممممة 
 –التممداعيممل  
 السيلسل  "

االقتصاد 

 الدولي

وجـااد اإللهاة منـاا  

أن وجـااااد  الدولـااااة 

 شـااااااكل ا المعرو ، 

واإللهاااة وجااد مناا  

أن  شااااااه أول مجتمع 

 شاااارر وقرل أفراد  

أن يعيشااوا عل   قليم 

واحااد ، وأن تحكم م 

ساااااالطااة واحادة ذا  

سيادة، مـااااااام هنا  دأ 

اإللهاة في الظ ول 

حااااايااااا  عاااااماااااد  

مجموعة مم األفـراد 

 لـاااااااا  القيا   هعمال 

 مم شاااااه  ا أن ترو 

وترهل ه ا المجتمع 

البشااارر ، وذلـاااااااااك 

2017  
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ع م  ف إلجباااالهم ود

 ل  تقديم تنازال  أو 

مطااالاال لمصاااااالحااة 

مجموعاااة مـااااااااااااام 

 ن اإللهاة   .األفراد

هو  قااافااة وفكر لااد  

جماعة أو قطا  مـاام 

البشـااااار ي منون  ه   

ال سااااابيا للوصاااااول 

 ل  أهاااداف م  ال مم 

خنل سلوك طريـااا  

 .الااعااناار والااتاارويااع

وتطـااول  الجريمـااة 

لهـااا ية واتخـاا   اإل

أشااـااااااااكاال جديـاااااااادة 

 ومسـااااااتحد ة وفـاااااا 

تطـااااااااااااول  نـاااااااااااا  

المجتمعـا . ويشـكا 

اإللهـاااااااة عـااااااا   

للتنميـاااااة للبشـااااارية، 

و التـااـااـااـااالي ال ـااـااـااد 

مـااـااـاام تصـااـااـااويل 

ـة  ـ ـ ـ ـيرة التنمي ـ مسـ

واتجاهات ــا لتصــل 

فـاااااـاااااي معالجـاااااـاااااة 

المشااااـااااااااااـااااااااااكن  
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االجتماعيـاااااااااااـاااااااااااة 

المســببة لن حــرا  

والاااااااجااااااارياااااااماااااااة 

واإللهاااااة، ماااايااااا 

األمااياااة والاابااطاااالاااة 

وال  والااةااقاار...الاا  .

يتوقـااااااااااار أ ـااااااااااار 

اإللهاااة عنااد كو اا  

معوقا للتنمية البشرية 

،  ـااا يتعداها ال  ان 

يصااابع معوقا للتنمية 

االقتصااادية ، مـاااااااام 

خـنل طـرد لؤول 

األمـااااااااااوال االجنبية 

وهروة السااااااياااحااة 

 سااـاااااااابل  يـاااااااااة 

االسـااااااتقرال وا عدا  

االمم ، مما يساااااتلز  

ج اااد ا ل مم ا ير  ي ك ل

والاماااال لامااعاااالاجاااة 

ت  . ه ا  تداعيا وف  

االطال يدلل البح  

تاااداعياااا  االلهااااة 

ولكم عل  السااياحة . 

يجاال ان  كون عل  

 –ف  لأينااا  –وع  
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ماااام ان الااااجاااارا اااام 

االلهاااا اااياااة عااالااا  

 ااااوعااااياااام ، االول 

يسااااااااتاا اااد  االماام 

يم  مواطن ل وترويع ا

أل راض ساااااياساااااية 

ميا ضااارة منشااا   

شاارطية أو عسااكرية 

افرادهما ، وك لك أو 

دول العبادة ومصالع 

لياااا    حكومياااة . ا

يساااااات اااد  التنمياااة 

االقتصاااااااادية للدولة 

مباااشاااااارة وذلااك مم 

خااانل الاااعااامااالاااياااا  

االلهاااا اياااة ضاااااااااد 

السااااااياحة واالجا ل 

 صااااااةة عامة ، مما 

ياا د  الاا  احااجاااا  

الساااااايال عم الزيالة 

وهروة المستيمريم 

 االجا ل مم البند
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10 

دور جاااا  اااة 
فاا   كااورو ااااا

تاااااااعااااااا  ااااااا  
الشااااااااااامااااو  
الاامااااالاا  فاا  

 مصر

المالية 

 –العامة 

النقود 

 والبنوك

ي د  الشمول المالي 

 لاااا  الااااتاااانااااماااايااااة 

االقااااااتصاااااااااااااديااااااة 

والااااااارفااااااااهاااااااياااااااة 

االجتماعية مم خنل 

تنمية المشااااااروعا  

االقتصااااااادية  الدولة 

و صااااااةااة خاااصاااااااة 

الااااامشاااااااااااروعاااااا  

الصااااااريرة ومتناهية 

الصااارر، والوصاااول 

 لااا  الاااماااواطااانااايااام 

خاصااااة الةقرال من م 

لتحساااااايم مسااااااتو  

معيشااااااات م لتحقي  

الرخاااال والرفااااهياااة 

االقتصاااااااااديااة، ممااا 

منااافع   مااا يااة  يحق 

وزيادة الدخا وتراكم 

المدخرا ، ويعد أحد 

أهاااااام أولااااااويااااااا  

حكوما  العالم، ولقد 

تماااا   ااا   ازداد االه

عاااالمياااا في أعقااااة 

األزمااااة الاااامااااالاااايااااة 

. ٢٠٠٨العالمية عا  

2021 
https://0810ga0c8-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1231515 

 

https://0810ga0c8-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1231515
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وأساااااااا ااماااأ أزماااة 

جااا حااة كولو ااا  مااا 

ية  ل ا مم آ ال ساااااالب

عل  االقتصااااااد أد  

 لاا  تاابااااطاا  الااناامااو 

االقااااااااتصااااااااااااااادر، 

 والضاااااااارااوط عاالاا 

الم سااااسااااا  المالية 

والمصااارفية، وتزايد 

مااعااادال  الاابااطاااالاااة 

والةقر، أسااااا مأ في 

اإلسرا   وتيرة تنةي  

خطة الشاامول المالي 

 ساااااااابااال  جاارالا  

الرل  التي اتخااا ت اااا 

الحكوماااة والتبااااعاااد 

االجتماااعي للوقااايااة 

مم اإلصا ة  ةيرول 

كولو ا. وقد اتخ   

مصاااااار العااادياااد مم 

اإلجرالا  النزماااة 

حول لتنةياا  خطااة الت

الاامصاااااااارفااي  ااحااو 

الشاااااامول المالي مم 

حي  البنال التشريعي 

النز  ل اا ا التحول، 
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واإلجااااااااااااااااااااارالا  

الحكومية، ومبادلا  

الاابااناااك الاامااركاازر 

المصرر  خصوص 

ه ا الشااهن. وذلك مم 

خنل خطااة مصاااااار 

للتحول الرقمي في 

اساااااتراتيجية مصااااار 

. وتااامااايااالاااأ 2030

اإلجاااارالا  الااااتااااي 

اتااااخاااا   فااااي  ااااا 

تاااداعااياااا  فااياارول 

ي معظم ااا كولو ااا ف

لاامااباااادلا  لاالاابااناااك 

المركزر المصاارر، 

أو تاااااعااااالاااااياااااماااااا  

لاااالااااماااا سااااااساااااااااا  

المصااااارفية  تيساااااير 

فااتااع الااحساااااااااا اااا  

المصااارفية والتوساااع 

في  شاااااار  قاط البيع 

( POSاإللكترو ي )

ولمز لنسااااااتجااا ااة 

 QRالسااااااااريااعاااة )

Code  ومااااكيناااا )

الصاااااااااارا  ا لااااي 
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(ATM وكااا لاااك ،)

التوسااع في اسااتخدا  

وسا ا الدفع والسداد 

 ي.اإللكترو 

11 

تممممممنممممممممممممميممممممة 
ال مممممممملدرا  
الم مممممممرية " 
 –الممممفممممرص 
 التحديل "

المالية 

 العامة

التصاادير دولاً يلعل 

ً فاا  الااادخاااا  هااااماااا

الااااااقااااااومااااااي ألر 

نمو  ل لياااا ا دولاااة،ود

االقتصاااااااااادر ل ااا   

الاااادولااااة،ويااااطاااالاااا  

مصااطلع الصااادلا  

عل  جميع السااااااالع 

والاااخااادماااا  الاااتااا  

ترساااااال ا الدولة  ل  

 .األسوال الخالجية

والصادلا  هي أحد 

ماااكاااو اااي الاااتاااجاااالة 

الااادولااياااة والاامااكااون 

الاااااايااااااا ااااااي هااااااو 

ع   لوالدا ،وتسااااااا ا

ة دول العالم  ل  زياد

صااااااااادلات ااا لزيااادة 

تنااافساااااايت ااا،وهو مااا 

يساااتتبع زيادة اإل تا  

المحل  ومم  م زيادة 

2022 
https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/6834 

 

https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/6834
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فرص العماااا ولفع 

األجااااااول وزيااااااادة 

مسااااااتو  المعيشااااااة 

والااااااارفااااااااهاااااااياااااااة 

المجتمعية،كما ت در 

زيادة الصادلا   ل  

زياااادة االحتيااااطاااا  

ما  ية م ية األجنب قد الن

يزياااد مم قااادلت اااا 

االقتصاااااااادية وتقليا 

كلةاااة والدات اااا مم 

لساااااالع والخااادماااا  ا

 ساااااابل ألتةا  قيمة 

عملت ااا الوطنيااة،كمااا 

ت در الصادلا   ل  

خااةااض الااعااجااز فاا  

حساااااااااااة الاااادولااااة 

 الجالر.


