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ولم تتبلور وظائفھا على  رغم أن المصارف المركزیة عرفت منذ ثالثة قرون اال أنھا لم تنتشر ولم تتوسع
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 . استقالل البالد السیاسي و عالمة ھامة من عالمات استقاللھا االقتصادي جزءا ال یتجزأ من مظاھر
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 :المھمة الرئیسیة
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 إدارة التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة للبنوك العاملة .6
 استالم اإلحتیاطات النقدیة للبنوك .7
 اإلحتفاظ بحسابات البنوك المحلیة .8

 
 : ثمار و العملیات الخارجیةإدارة اإلست 1-5-6

 : المھمة الرئیسیة
 . تشغیل األموال االحتیاطیة المرصودة لتغطیة النقد

 : االختصاصات
  ابرام صفقات بیع و شراء العمالت األجنبیة و األوراق المالیة و المعادن الثمینة .1

  تطویر و تنظیم عالقة المصرف المركزي مع البنوك .2
  سیاسة االستثماریة و متابعة تنفیذھااقتراح الخطة و ال .3

  تزوید الجھات المختصة بالبیانات و التقاریر حول األوضاع المالیة .4
 

 : ادارة األبحاث و السیاسات النقدیة 1-5-7
 : المھمة الرئیسیة
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 :أجنحة اإلدارة العلیا: أوال

 
  إدارة علیا

 م 600 = 200*3
 

  مستشارون وخبراء
  م360=30*12

 
 : الدوائر:ثانیا

 
 

  دائرة مراقبة البنوك
 م 834
 

  الدائرة المصرفیة
 م 725
 

  دائرة األستشارة



 م 500
 

  دائرة األبحاث والسیاسة النقدیة
 م 529
 

  الدائرة اإلداریة
 م1033
 

  الدائرة المالیة
 م 440
 

  الدائرة القانونیة
 م 240
 

  دائرة التدقیق والتنظیم
 م 268
 

  دائرة تنكنولوجیا المعلومات
 م 325
 

  منالعالقات العامة واأل
 م 456
 

  إجمالي المساحة
 م 5350
 

 :القاعات وغرف اإلجتماعات: ثالثا
 

  قاعة مؤتمرات
 م 150
 

  قاعة عرض
 م 75

 
  قاعة مطالعة

 م 75
 

  قاعة تدریب
 م 100
 

  قاعة محاضرات
 م 150
 

  غرف إجتماعات فرعیة10
 م 300 = 3*10

 
  غرف إجتماعات رئیسیة3

 م150 =50*3
 

  إجمالي المساحة



 م 1000
 

 الفصل الثاني
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تصمیمھا المعماري نالحظ الصراع  عند النظرإلى تلك النوعیة من المباني التي تغلب النواحي الوظیفیة على
والجمال والنسب المطلوبة لتحقیق كل منھما وذلك في الشكل  الدائم في ذھن المصمم المعماري بین الوظیفة

الرئیسیة حفظ الودائع  لتكوینات الداخلیة وعالقتھا ببعضھا فمثال نجد أن ضمن وظائف المبنىوا الخارجي
اإلقتحام كما أن الواجھة یجب أن تعبر عن نوعیة  واألمانات وھو ما یستدعي خلق كتلة حصینة متزنة صعبة

 ورموزه التي یجب وطبیعة العصر وتقنیاتھ وطبیعة المكان وتراثھ وإسم البنك الوظیفة ونوعیة الخدمات
  . التعرف علیھا عن بعد خاص إذا كانت تحمل مضمونا

لنوعیة الخدمة التي یقدمھا مما یسھل  وبالنسبة للمساقط األفقیة للمنشات المصرفیة فیغلب علیعا البساطة وذلك
  .المداخل الرئیسیة والثانویة والخدمات من تجمیع أماكن الخدمة واختیار أماكن

لى ضرورة التأكید على مدخل البنك وأھمیتھ وتحدیده بالوسائل المختلفة سواء باأللوان أو وتجدر اإلشارة إ
 .الكتل أو اإلضاءة

  أما من حیث مكونات البنك و وظائفھ نجد انھ ینقسم إلى
(2 zones) األول وھو خاص بالعمالء وخدماتھم والثاني خاص بالموظفین وخدماتھم ولكل مداخلھ الخاصة.  
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المراسالت  یمالمیاه و وحدة احتیاطیة لتولید الكھرباء باإلضافة إلى مكاتب إستالم وتسل تكییف الھوا ء وغالیات
 .أتوماتیكیا على المكاتب والمطبعة مع ما یلزمھا من مخازن و ورش
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لمدیري  المعامالت وغرف یضم صالة إستقبال العمالء و المعامالت المصرفیة ومراجعة: الدور األرضي  .2
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  یخصص للخزائن الرئیسیة للبنك باإلضافة للخزائن المؤجرة: المیزانین  .3
لمكاتب الفرع الرئیسي للبنك ومكتب مدیر الفرع وغرف إجتماعات بمساحات مختلفة وكفتیریا : دوران  .4

  . لخدمة الفرع
كاتب اإلدارة العلیا بھا غرف السكرتاریا وغرف اجتماعات صغیرة أو قاعة اجتماعات لمجلس دور كامل لم .5

  إدارة البنك
  أدوار ذات مساقط مفتوحة إلدارات المركز الرئیسي وبكل دور كافتریات صغیرة .6

تراحات ووحدات طبیة ومصلى واس باإلضافة إلى العناصر التشكیلیة مثل قاعة سینما واجتماعات ومكتبة .7
  . بمدخل البنك وحجرات للمقابالت ومكان لإلستعالمات واألمن

 
  : مالحظات ھامة عند التصمیم

 .ال بد من تجمیع عناصر اإلتصال الرأسي والخدمات في فراغ انتقالي واحد .1
عن مثل فصل خزائن العمالء  الفصل العضوي بین صاالت تعامل الجمھور و حركة االتصال الرئیسیة للمبنى .2

 . خزائن البنك بطریقة تحقق األمن الالزم
فراغات المكاتب بدوري المیزانین و  االمتداد الفراغي الرأسي لصالة التعاملب مع الجمھور و تداخلھا مع .3

 .االدارة العامة المطلوبة لھذه الصالة
توزیع مخارج الھروب و  للمبنى مع الفصل بین المداخل المختلفة لتحقیق الكفاءة الوظیفیة و توفیر األمان .4

السیارات المصفحة و األوراق المالیة البنكنوت و بین حركة  الطوارئ و ذلك عن طریق الفصل بین حركة
، بتوفیر مكان  وسیلة مباشرة من وسائل االتصال الرئیسیة المتصلة باألدوار العلویة للمبنى المتعاملین و أي

لنقل البنكنوت و األوراق المالیة الى الخزائن  عد خاص مباشرمغلق لوقوف السیارات المصفحة بالبدروم و مص
 . البدروم و األرضي الخاصة بالدور المتوسط بین

لالدارة العلیا و موظفي  یفضل فصل حركة الموظفین عن حركة الجمھور بتخصیص مدخل للجمھور و آخر .5
 المركز الرئیسي و توفیر مدخل ثانوي للخدمة

 




