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 الملخص العربي:

م. سوف ٌتم اصدار اوراق نقدٌة مصرٌة بولٌمرٌة جدٌدة بدٌالً  0202قد أعلن البنك المركزي المصري أنه بحلول عام 

عن األوراق النقدٌة الورقٌة المصنعة من الٌاف الكتان والورق وذلك من خالل المطبعة الجدٌدة للبنك المركزي المصري 

مشكلة لتطوٌر تصمٌمات األوراق النقدٌة المصرٌة الجدٌدة، حٌث انبثقت  فكرة البحثانبثقت بالعاصمة اإلدارٌة. ومن هنا 

من جانب عدم االستفادة من ثراء الحضارات المصرٌة فً العصور القدٌمة والحدٌثة الغنٌة بالعدٌد من  البحث

ة المصرٌة، ولكن لم ٌنعكس هذا على العناصرالعناصر الفنٌة المختلفة )فرعونٌة واسالمٌة وقبطٌة( التً هً أساس الهوٌ

تصمٌم األوراق النقدٌة المصرٌة الحالٌة، بل اقتصرت تصمٌمات األوراق النقدٌة المصرٌة على المساجد والحضارة 

الفرعونٌة فقط دون استخدام كل من زخارف التراث اإلسالمً والقبطً الغنٌة بالعناصر الفنٌة جنباً الى جنب مع التراث 

 صري القدٌم.الفرعونً الم

الى تقدٌم تعرٌف لهوٌة األوراق النقدٌة وكٌف تعتمد الهوٌة على استخدام عناصرالتصمٌم المختلفة، دراسة يهدف البحث و

سٌاسات تصمٌم األوراق النقدٌة وربطها بالثقافة الخاصة بالمجتمع، تأثٌر الحضارات المصرٌة على تصمٌم األوراق 

االسالمٌة وملوك الفراعنة الذٌن كان لهم أثر فً نهضة مصر القدٌمة، أهمٌة التوازن النقدٌة التً ارتكزت على العمارة 

بٌن إنتاجٌة تصمٌم األوراق النقدٌة وسهولة االستخدام، كذلك العالقة بٌن السٌاسات المستخدمة فً تصمٌم األوراق النقدٌة 

عناصر األمان كعنصر تصمٌمً فً األوراق مقارنة بسٌاسة أصحاب القرار. باإلضافة إلى ذلك اهمٌة تكٌٌف استخدام 

النقدٌة مع ضمان التوازن فً تصمٌم هوٌة المجتمع  و إبراز الوان االوراق النقدٌة من خالل الثقافة والحضارة الممٌزة 

 .للعناصر المختارة فً تصمٌم األوراق النقدٌة المصرٌة

لٌها البنك المركزي فً تصمٌم أوراق النقد البولٌمرٌة بتقدٌم بعض المقترحات التً ٌجب ان ٌلتفت ا نتائج البحثوجاءت 

 0202الجدٌدة. لٌركز على استخدام الفنون والحضارات المصرٌة فً تصمٌم أوراق النقد البولٌمرٌة الجدٌدة بحلول العام 

لجدٌدة مصر م. بما فً ذلك الفنون الفرعونٌة والقبطٌة واإلسالمٌة. وٌجب أن ٌعكس تصمٌم األوراق النقدٌة المصرٌة ا

بكامل ثقافتها وفنونها وحضارتها المتنوعة لتكون األوراق النقدٌة المصرٌة الجدٌدة هً الواجهه الحضارٌة المتداولة فً 

 داخل مصر وخارجها. 

للبنك المركزي المصري بأهمٌة تضمٌن تصمٌم األوراق النقدٌة للحضارات المصرٌة بكافة  جاءت توصيات البحثو

ع التأكٌد على ابراز الثقافة المصرٌة لتعزٌز هوٌة المجتمع مع ترمٌز فئات العمالت المختلفة بألوان وزها وفنونها، ممر

تتعلق بقٌم العمالت المطبوعة مع أهمٌة دمج تصمٌم عناصرالحضارات المصرٌة مع العناصر األمنٌة من خالل 

 لرقً الحضاري واألمنً. للوصول باألوراق النقدٌة المصرٌة الى أعلى درجات ا OVDتكنولوجٌا الـ 

 الكلمات المفتاحية:
البنك المركزي المصري ، الهوٌة البنكٌة ، فلسفة التصمٌم ، العمالت البولٌمرٌة ، الحضارات المصرٌة، الفنون 
اإلسالمٌة، الفنون القبطٌة، الحضارة الفرعونٌة، الثقافة المجتمعٌة، سٌاسة تصمٌم األوراق النقدٌة، استراتٌجٌة تصمٌم 

 (.OVDاألوراق النقدٌة، العناصر المتغٌرة بصرٌاً )
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