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 مقدمة 

 تأسيسه تم الذي (Bank of England ) انكلترا بنك فباستثناء نسبيا   املنشأ حديثة املركزية البنوك تعتبر •
 في (Federal Reserve) الفيدرالي االحتياطي والنظام۱۹٤٦ سنة في تأميمه وتم ۱٦۹٤ سنة في خاص كبنك

 البنوك معظم فإن ،۱۹۱٤ سنة في أعماله وباشر ۱۹۱۳ سنة في تأسس الذي األمريكية املتحدة الواليات
 .األمر بداية في خاصة كبنوك األولى العاملية الحرب بعد واسع نظام على تأسيسها تم قد املركزية

  الكبير الكساد بسبب العشرين القرن  من الثالثينات عقد في البنوك هذه على الحكومات سيطرة زادت ولكن•
 العاملية الحرب انتهاء بعد حكومية مركزية بنوك إلى املركزية البنوك معظم تحولت وهكذا ۱۹۳۳-۱۹۲۹

   .الثانية

 .النقد وإدارة املحلية العملة بإصدار مخولة ربحية غير حكومية مؤسسة املركزي  البنك يعتبر •
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 خصائص –مقدمة  

 النقدية السياسة اتجاهات تحديد في املركزي  البنك أهمية زيادة إلى االقتصادية التطورات هذه أدت لقد •
 درجة تحقيق يضمن بما والحكومة املركزي  البنك بين جديدة عالقة إيجاد تطلب مما للدولة، واالقتصادية

 وبين بينها التنسيق وكيفية النقدية السياسة أولويات تحديد في املركزي  للبنك االستقاللية من عالية
 .الكلية االقتصادية األهداف تحقيق أجل من املالية السياسة

 :املركزي  البنك خصائص•

 .ةالدول في السياسية أو التشريعية السلطات من بقرار تنشأ حكومية مؤسسة هو•

 قدرة من له وبما الدولة، في العاملة البنوك جميع علي عليا سلطات من له بما املصرفي الجهاز قمة يحتل•
 .بااللتزامات للوفاء وتداولها القانونية النقود إصدار على

 األساس ي نظامه وفي إدارته في مستقل إدارة مجلس له الوقت وبنفس للدولة، تابعة عامة مؤسسة هو•
 .وقراراته
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 وظائف البنك املركزي  

 :يلي بما املركزي  البنك وظائف تتمثل •
 الحكومة بنك -۱•
 الوطنية العملة إصدار -۲•
 البنوك بنك -۳•
 املالية املؤسسات عمل ضبط -٤•
   االئتمان على الرقابة -٥•

 كما الحكومية، واملنشآت واملؤسسات والهيئات الوزارات بحسابات املركزي  البنك يحتفظ :الحكومة بنك -1
 املدفوعات) والخارجي املحلي املستويين على الحكومية املالية وااللتزامات املعامالت ومتابعة بتنفيذ يقوم

 املالية املؤسسات مع القروض اتفاقيات بعقد املركزي  البنك يقوم الحكومة، عن وكوكيل .(واملقبوضات
 والرسوم والضرائب اإليرادات تحال وإليه العام، الدين إدارة يتولى كما األجنبية، والحكومات الدولية

 .الحكومة لحساب األخرى  املدفوعات من الحكومية
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 وظائف البنك املركزي  

 والتوصيات النصائح يقدم الذي الجهاز فهو للحكومة، االقتصادي املستشار املركزي  البنك ويعتبر كما •
 املركزي  البنك يعتبر كذلك، .خاص بوجه النقدية والسياسة عامة، االقتصادية بالسياسات املتعلقة
 وتحويل الصرف سعر استقرار يضمن بما األجنبية، العمالت من الدولة االحتياطيات توفير عن املسؤول
 .االقتصادية التنمية خطط مشروعات لتنفيذ الالزمة الواردات

 :اإلصدار بنك املركزي  لبنكا -2

 هذه تكسب .االقتصادية والكيانات األفراد بثقة يتمتع كونه ةالتجاري البنوك عن املركزي  البنك بها يتميز•
 ولكن .األخرى  البنوك على الرقابة على والقدرة النقدي بالعرض التحكم على القدرة املركزي  البنك الوظيفة

 املركزي؟ البنك بها يقوم التي النقدي االصدار عملية ضوابط ماهي
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 وظائف البنك املركزي  

 :النقدي االصدار عملية ضوابط  •

.A(قديما سائدا كان كما) الذهب من بكمية املصدرة النقود كمية تغطية ضرورة. 

.B األجنبية االحتياطيات من بنسبة النقدي االصدار تغطية. 

.Cبالحد تتعلق العتبارات وذلك األسواق في التداول  في املوجودة الحقيقية السلع وكمية حجم مراعاة 
 .بالتضخم

 تحديد إلى تتعداها بل الوطنية العملة من االصدار كمية تحديد على املركزي  البنك وظيفة تتوقف ال و•
 .منها أدنى بحد يحتفظ أن يجب التي األجنبية العمالت مقابل العملة صرف سعر
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 وظائف البنك املركزي  

 :البنوك بنك املركزي  البنك -3  

 بنك عليه يطلق لذلك التجارية، البنوك مع تعامله في يقتصر وإنما األفراد، مع املركزي  البنك يتعامل ال•
 : هي ثالثة ألسباب وذلك . البنوك

.Aأجل من األداة هذه املركزي  البنك يستخدم و التجارية للبنوك القانوني النقدي باالحتياطي يحتفظ 
 .املصرفي االئتمان على رقابته زيادة

B , لإلقراض األخير امللجأ يعد (Lender of last resources) حدثت فلو .الطوارىء أوقات في التجارية للبنوك 
 تلبية على قادرة غير تصبح ألنها النقود على الطلب من التجارية البنوك زادت للسوق  مفاجئة ظروف أي

 هذا ملواجهة يكفي ما منه لتقترض املركزي  للبنك تلجئ لذلك الودائع من املفاجىء السحب في الحاصلة الزيادة
 .االستثنائي الطلب
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 وظائف البنك املركزي  

C- التجارية البنوك بين املقاصة غرفة بوظيفة املركزي  البنك يقوم (clearing house) التسويات تحقيق أي 
 حساب من التحويل عملية طريق عن وذلك بها، يحتفظ التي التجارية البنوك حسابات أرصدة في املطلوبة

 ضبط متابعة الوظيفة هذه خالل من املركزي  البنك ويستطيع الدائن، البنك حساب إلى املدين البنك
 .بها تحتفظ التي األصول  قيمة حسب مستمرة بصورة التجارية للبنوك املتوفرة السيولة

 :املالية املؤسسات عمل ضبط -4

 حماية بهدف وذلك املالية املؤسسات لعمل املنظمة والتعليمات اللوائح بإصدار عادة املركزي  البنك يقوم•
 املالية، املؤسسات تقدمها التي الخدمات من لالستفادة للجميع املتكافئة الفرص وتوفير العامة، األموال
 من االقتراض على األخيرة هذه وحث املالية، املؤسسات باهتمام تحظى ال التي للقطاعات الدعم تقديم

 .الحكومية والسندات الخزينة أذونات شراء خالل من الحكومة



9 

 
 وظائف البنك املركزي  

 :  الرقابة على االئتمان  -5

 السياسة وضع في البنك تأثير في تتحكم لكونها وذلك الحديث العصر في املركزي  البنك وظائف أهم هي وهذه
 عرض على التأثير وبالتالي االئتمان خلق على القدرة لديها لكونه وذلك التجاري  املصرف يتبعها التي االئتمانية

 الظروف مع متالئما   يكون  ال قد الذي بالشكل دائما   تتوسع التجارية املصارف تترك أن يمكن وال النقود
 .السائدة

 :اآلتية الكمية األساليب خالل من االئتمان على الرقابة املركزي  البنك ويمارس

 :الخصم سعر سياسة .أ

 يتقاضاه الذي السعر) أنه أي التجارية األوراق خصم إعادة نظير املركزي  البنك يتقاضاه الذي السعر وهو
 ذلك يؤدي السعر هذا رفع حالة وفي (لها القروض تقديم  نتيجة التجارية املصارف من املركزي  البنك

 .النقود عرض في الزيادة حالة في والعكس النقد عرض انخفاض ثم ومن العمليات تلك النكماش
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 وظائف البنك املركزي  

 :تغيير نسبة االحتياطي القانوني .ب

 النسبة هذه وتغير املركزي  البنك في نقدية كاحتياطيات ودائعها من نسبة بوضع التجارية املصارف تلتزم
 إلى املركزي  املصرف يعتمد إذ السائد الوضع حسب املصرفي االئتمان حجم تقييد أو بتوسيع يسمح بشكل
 نسبة بين عكسية عالقة توجد وعموما النقود عرض يقل وبالتالي الرواج حالة في النسبة هذه زيادة

 .التجارية املصارف قبل من النقود خلق على القدرة وبين النقدي االحتياطي

 :املفتوحة السوق  عمليات .ج

 املفتوحة السوق  بعمليات أحيانا وتسمى االئتمان حجم على للتأثير املركزي  البنك يستخدمها وسيلة وهي
 على للتأثير وذلك املالية السوق  في املالية األوراق وشراء بيع بعمليات املركزي  البنك قيام طريق عن وذلك

 االقتصادية الحالة حسب املجتمع في املتاحة النقود كمية على التجارية للمصارف النقدية االحتياطيات
 .( الكساد اوقات في شرائها العكس و التضخم حال في النقود عرض من للتخفيض السندات بيع) السائدة
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 وظائف البنك املركزي  

 التأثير هذا نجاح ويتوقف األدبي اإلغراء أو التأثير وأهمها االئتمان حجم في للتحكم النوعية األساليب وهناك
   :أهمها من عوامل عدة علي

 درجة أهمية البنك املركزي للبنوك التجارية وللجهاز املصرفي بصفة عامة  •

 .  مستوى التنسيق والتعاون القائم بين البنك املركزي والبنوك التجارية•

مدي مصداقية البنك املركزي في الوقوف مع البنوك التجارية إزاء املشكالت والصعوبات واملعوقات التي •
 .  تتعرض لها في بعض األحيان

 تحديد سقوف االئتمان •

 .  تحديد حصص إعادة خصم األوراق التجارية•

 التسهيالت االئتمانية املباشرة   -تحديد سقوف لسعر الفائدة و•

 تحديد أغراض االئتمان •
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 ميزانية البنك املركزي  

 ولنفهم بها، يقوم التي الوظائف بحكم وذلك النقدي النظام آللية األساس ي املحرك هو املركزي  البنك يعتبر
 يحتم والذي املزدوج املحاسبي القيد مبدء تعكس التي املركزي  البنك ميزانية على التعرف يجب اآللية هذه

 .(امللكية حقوق ) املال رأس إليها مضافا   (االلتزامات) الخصوم جانب مع  (األصول ) املوجودات  جانب تساوي 

 وأوجه أمواله مصادر يبين الذي املركزي  البنك مليزانية وافتراضيا   مبسطا   نموذجا   التالي الجدول  ويوضح
 :املصادر هذه استخدامات
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 ميزانية البنك املركزي  

 الخصوم الموجودات
 األجنبية املوجودات-1
 سندات) الحكومة على حقوق -2

 (حكومية
 قروض) التجاري  البنوك على حقوق -3

   (مخصومة
 التجارية املؤسسات على حقوق -4

 األخرى 
 أخرى  موجودات-5

 التداول  في عملة -1
 :النقدية االحتياطيات -2

 التجارية البنوك ودائع
 األخرى  املالية املؤسسات ودائع

 الحكومية الودائع -2
 االجنبية املطلوبات -3
 املال رأس حسابات -4
 أخرى  مطلوبات -5

 المجموع   المجموع
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 ميزانية البنك املركزي  

 في يتمثل أخرى  مالية مؤسسة أي أو التجارية البنوك وميزانية املركزي  البنك ميزانية بين الرئيس ي االختالف
 على وأثرها النقدية باالحتياطيات يتعلق فيما وخاصة واملطلوبات، املوجودات من لكل الرئيسة املكونات

 كونه بحكم املحلية الحكومة على املركزي  البنك مستحقات إلى باإلضافة املحلية، والسيولة النقود عرض
 .العام الدين إدارة عن واملسؤول املالي وكيلها

 :الخصوم -أ

 باالحتياطات ويقصد الخصوم من هي املتداولة العمالت جميع فإن اإلصدار بنك هو املركزي  البنك أن وبما
 وبما اإلجمالية واالحتياطات املتداولة العمالت عن عبارة وهي .املركزي  البنك لدى التجارية البنوك إيداعات

 الخصوم ضمن من هي واملعدنية الورقية املتداولة املعامالت جميع فإن اإلصدار بنك هو املركزي  البنك أن
 ↑ االحتياطات تلك زيادة و املركزي  البنك لدى التجارة البنوك إيداعات بها فيقصد لالحتياطات بالنسبة أما
 .الشركات لقطاع األموال من املزيد تحويل على التجارية البنوك قدرة↓ ←
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 ميزانية البنك املركزي  

 :األصول  -ب

 املخصوصة القروض و الحكومية السندات تعتبر .األصول  تلك جانب من فوائد على املركزي  البنك ويحصل
 تغير ثم ومن التجارية البنوك لدى اإلجمالية االحتياطات تغيير إلى يؤدي األصول  تلك غيروت األصول  أهم من

 السندات عن عبارة وهي األصول  تلك جانب من فوائد على املركزي  البنك كذلك ويحصل النقود عرض
 الحكومية السندات بيع خالل من النقود عرض ↓ البنك يستطيع مثال   بحيث الدولة قبل من املصدرة
 القروض مقابل يتحملها أو املركزي  البنك عليها يحصل التي الفوائد وتسمى ، العرض زيادة حالة في والعكس

 .الخصم بسعر املخصومة
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 أهداف السياسة النقدية الكلية للبنك املركزي  

 :التوظيف من عالي مستوى  تحقيق -1

 يسمى البطالة من مقبول       مستوى  يوجد وبالعادة البشرية للموارد إهدار يعني البطالة وجود لكون  وذلك
 .الناتج في يؤثر ال الطبيعي باملستوى 

 :لألسعار العام املستوى  استقرار -2

 االدخار على ينعكس    الذي األمر املستقبل في الثقة عدم من نوعا يخلق ألنه وذلك التضخم بمحاربة وذلك   
 .االستثمار و

 :االقتصادي النمو -3

 وليس االقتصاد نمو معدالت زيادة وبالتالي االستثمار في التأثير النقدية السياسة خالل من الدولة تستطيع
 .أيضا التقني املستوى  رفع خالل من ولكن فقط املال رأس زيادة خالل من فقط
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 أهداف السياسة النقدية الكلية للبنك املركزي  

 :املحلية للعملة الصرف سعر استقرار -4  

 الدولة تلك صادرات وبين ما لدولة للعملة الصرف سعر بين عكسية عالقة وجود املعروف من لكونه وذلك
 و سعرها انخفاض بسبب األمريكية الصادرات لزيادة يؤدي مثال   الين مقابل الدوالر صرف سعر فانخفاض
 سعر في التغيرات على السيطرة املهم ومن .سعرها الرتفاع اليابان من األمريكية الواليات واردات انخفاض

 .املحلي االقتصاد على املباشرة لتأثيراتها العملة

 

 الهدف تحديد املهم من ولكن بينها فيما النقدية السياسة أهداف بين تعارض هناك يظهر قد أنه يالحظ
 الرقابة أساليب ) السابقة األساليب باستخدام لها املالئمة السياسة اتخاذ وبالتالي النقدية للسياسة الرئيس ي

 .(االئتمان على
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 البنك املركزي وسالمة النظام املصرفي

 النظام استقرار تهدد التي املشاكل أهم من البنوك في انهيارات من يتبعها وما املالية األزمات تعتبر 
 .سواء حد على والنامية املتقدمة الدول  في املصرفي

كما الحدوث، متكررة مالية ظواهر إلى تحولت حيث األخيرة، الفترة في األزمات هذه خطورة زادت وقد 
 .العالم حول  املراقبين تصور  يفوق  حد إلى بها املرتبطة الخسائر أحجام زادت

املالية األزمات مظاهر بعض يلي فيما ونورد: 

 :املعاكس البديل اختيار  (Adverse selection) :أوال

 للفشل عرضة األكثر العمالء أو املشروعات اي (االستثماري  البديل) اختيار يتم عندما الظاهرة هذه تحدث
 العالية املخاطر ذوي  املقترضين أي السداد، على القدرة وعدم والخسارة
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 البنك املركزي وسالمة النظام املصرفي

جزيا   عائدا   منها يتوقعون  مدروسة مشروعات لديهم مستثمرين من للتمويل طلبات يتلقى فالبنك  وتنطوي  م 
 التي مشروعاتهم جدوى  من متيقنين غير آخرين مستثمرين من طلبات يتلقون  كما عادية، مخاطر على

 .املخاطر من عالية درجة على مشروعاتهم تنطوي  أو تمويلها في يرغبون 

 :األخالقي الخطر  (Moral Hazard) ثانيا  

 حيث التعاقد، أطراف سلوك مستقبل حول  املعلوماتي التكافؤ لعدم نتيجة األخالقي الخطر مشكلة تحدث
 في عليه االتفاق تم ملا املخالف أو األمين غير سلوكه بتكاليف اآلخر الطرف تحميل من الطرفين أحد يتمكن
 استخدام على املستثمر إقدام مخاطر البنك يواجه حيث العقد، إبرام بعد املشكلة هذه وتحدث .العقد

 املرتبطة املخاطر أساسها على تحددت والتي العقد في عليها املتفق غير عالية مخاطر ذات أنشطة في القرض
 .الفائدة سعر بها
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 مسببات األزمات البنكية

 :بالتالي البنكية األزمات أسباب أهم إجمال يمكن
 الفائدة معدالت ارتفاع -۱
 التيقن عدم زيادة -۲
 الصافية القيمة تدهور  -۳
 األسهم سوق  انهيار -٤
 الصرف لسعر املفاجئ التدهور  -٥

 وال .البنوك من أموالهم سحب إلى املودعين تسارع إلى يؤدي البنوك بعض في املالية األزمة بوادر ظهور  إن
 الوقت بمرور ذلك تتعدى بل املالي العسر من تعاني التي البنوك على الحالة هذه في السحب عمليات تقتصر

 من تمكنهم التي الصحيحة املعلومات الحصول  على املودعين قدرة عدم بسبب وذلك البنوك، جميع لتعم
 .املتعسرة وغير املتعسرة البنوك بين التمييز
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 إجراءات تنظيم العمل البنكي

 توجب ومنه .املصرفي النظام كفاءة تدني إلى املعاكس البديل اختيار ومشكلة االخالقي الخطر يؤثر كيف رأينا
 النظام سالمة تأمين إلى تهدف التي املصرفي العمل لتنظيم املركزي  البنك يتخذها التي االجراءات معرفة

 :ومنها .أداءه كفاءة ورفع املصرفي
 للسالمة الحكومية الشبكة :أوال
 الودائع تأمين - ۱ : فيها و

 املالي الدعم -۲          
 املال رأس و األصول  على ضوابط : ثانيا
 الفحص إحتياطيات أو الترخيص :ثالثا
 اإلفصاح متطلبات :رابعا

 للتصحيح الفورية اإلجراءات :خامسا
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 استقاللية البنك املركزي 

 تحديد في الحكومي الدور  تنامي إلى العشرين القرن  من األول  النصف في العاملية االقتصادية التطورات أدت
 .املتسارعة االقتصادية التغيرات ملواكبة النقدية السياسة اتجاهات

 للمشكالت املعقدة الطبيعة بسبب وذلك والنقدية املالية السياستين بين التنسيق ضرورة إلى الحاجة فبرزت
 .متغيرة اقتصادية بيئة في الحاضر الوقت في بلد أي يواجهها التي املتشابكة النقدية

 املالية سياستهما بين املتبادل التنسيق على املركزي  والبنك املالية وزارة بين العالقة تعتمد أن من البد لذلك
 كما واقعية، غير مسألة كانت ربما الحكومة عن املركزي  للبنك التامة االستقاللية إن أخرى  وبعبارة .والنقدية

 النظام توجيه في املهم دوره ممارسة من املركزي  البنك حرمان شأنه من املالية بوزارة املركزي  البنك إلحاق إن
 .للدولة االقتصادية السياسة اهداف يخدم بما النقدي


