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Egyptian banking sector:
Performance assessment during major events

of the Egyptian and global arena.

Abstract :
The Egyptian banking sector has witnessed a number of events during the 

period (2004-2014). The study aims to cover the main decisions of Central 
Bank toward these events and the performance of the banking sector as a 
whole in terms of the movement of some elements of the financial position, 
some financial performance indicators such as profitability, liquidity and 
capital adequacy, and the volume of the banking sector. The study found that 
Central Bank and the banking sector were able to face some of these events. 
However, the analysis shows some financial performance blemishes.

اأوال: مقدمة:

ن�ش�أته  منذ  ت�ريخه  والأحداث على مدار  التغريات  العديد من  امل�شري  امل�شريف  القط�ع  �شهد 

الأوىل على يد حممد على ع�م 1842 و�شيطرة امللكية الأجنبية على اإدارته ثم التحرر منه� على يد 

طلعت ب��ش� حرب ع�م 1920 واإن�ش�ء بنك م�شر بروؤو�س اأموال م�شرية، ثم �شهد التدخل احلكومي 

الك�مل ب�شدور ق�نون البنوك والئتم�ن رقم 163 ل�شنة 1954 الذي اأعطى البنك املركزي مهمة تنظيم 

ال�شي��شة الئتم�نية وامل�شرفية والإ�شراف على تنفيذه� وفًق� للخطط الع�مة للدولة، ثم التحرر من 

ال�شيطرة احلكومية خالل فرتة ال�شبعين�ت يف ظل اإتب�ع الدولة ل�شي��ش�ت النفت�ح القت�ش�دي وجذب 

القط�ع اخل��س للم�ش�ركة يف الن�ش�ط القت�ش�دي، وبعد ذلك ج�ء دور القط�ع امل�شريف للم�ش�همة 

يف عالج بع�س الختاللت التي اأ�ش�بت القت�ش�د امل�شري واأ�ش�بته خالل فرتة الت�شعين�ت من خالل 

برن�مج الإ�شالح امل�شريف وبرن�مج اخل�شخ�شة، وب�لرغم من ك�فة الإجراءات التي ق�مت احلكومة 

امل�شرية بتنفيذه� خالل فرتة الت�شعين�ت جند اأن القط�ع امل�شريف ظل يواجه العديد من ال�شعوب�ت 

امل�لية،  الو�ش�طة  تك�ليف  يف  الن�شبي  والرتف�ع  املن�ف�شة  من  املنخف�شة  امل�شتوي�ت  مثل  والتحدي�ت 

وحمدودية البتك�ر، وظلت هيمنة ملكية الدولة مب�ش�كله�، وزي�دة حجم القرو�س املتعرثة، و�شعف 

. ك�نت كل تلك التغريات مبث�بة مراحل 
(1(

جودة الأ�شول، و�شعف حوكمة الإدارة، وانخف��س الربحية

تطور ومنو ملكون�ته و�شي��ش�ته ولكف�ءة اأدائه لوظ�ئفه املختلفة يف الن�ش�ط القت�ش�دي.

(1)  Mohieldin, M. & S. Naser, “On bank privatization: The case of Egypt”, The Quarterly 
Review of Economics and Finance, vol. 46, no. 5, 2007, p708..
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الفرتة )2004- القط�ع خالل  ذلك  لأداء  وتقييم�  تقدم حتليال  اأن  احل�لية حت�ول  الدرا�شة 

اأولها:  والدولية،  امل�شرية  امل�شرفية  ال�ش�حة  على  التطورات  من  عدد  �شهد  قد  والذي   )2014
اإعالن البنك املركزي امل�شري عن خطته لتطوير النظ�م امل�شريف عن طريق عدد من الإجراءات 

املوؤ�ش�شية التي تعترب مكملة لعملية الإ�شالح القت�ش�دي التي بداأت اأول الت�شعين�ت وذلك ب�إ�شدار 

مثل  والإقليمية  الع�ملية  الأزم�ت  بع�س  ثانيا:   ،2003 ل�شنة   88 رقم  والئتم�ن  البنوك  ق�نون 

الأزمة امل�لية الع�ملية، واأزمة منطقة اليورو، واأزمة اإم�رة دبي، ثم اأخرًيا: على ال�ش�حة امل�شرية 

ال�شي��شية قي�م ثورتي 25 ين�ير، 30 يونيو. فتقدم الدرا�شة حتليال لأهم القرارات التي مت اتخ�ذه� 

يف كل حدث من الأحداث ال�ش�بقة واأثره� على الأداء امل�يل للقط�ع ككل. ومل� ك�نت فرتة الدرا�شة 

الفرتة،  تلك  بعد  امل�شري من حتولت جذرية  القت�ش�د  �شهده  مل�  ذلك  ف�إن   ،2014 عند  تنتهي 

كتغيري نظ�م ال�شي��شة النقدية وتعومي �شعر ال�شرف والتغريات املتكررة يف �شعر الف�ئدة، واإبرام 

جديد  اإدارة  جمل�س  تعيني  اإىل  ب�لإ�ش�فة  الدويل،  النقد  �شندوق  مع  اتف�قية  امل�شرية  احلكومة 

للبنك املركزي، لذا ف�إن الدرا�شة احل�لية تعترب تلك الأحداث مبث�بة فرتة حتليل خمتلفة، وب�لت�يل 

نط�ق الدرا�شة ل ميتد اإىل هذه التغريات.

تبداأ الدرا�صة بتو�شيح اأهم الدرا�ش�ت التي تن�ولت الأداء امل�يل للقط�ع امل�شري، ثم تتطرق 

لأهم التطورات يف القط�ع امل�شريف امل�شري خالل الفرتة 2004-2014، ثم ت�شتعر�س حتليال لالأداء 

امل�يل للقط�ع امل�شريف خالل فرتة التحليل، ونختتم الدرا�شة بتقدمي اخلال�شة لأهم النت�ئج.

ثانيا: اأهم الدرا�صات التي تناولت االأداء المالي للقطاع الم�صرفي الم�صري:

- ا�صتخدام الموؤ�صرات المالية لقيا�ص الكفاءة الم�صرفية لتقييم القطاع الم�صرفي نف�صه:

الع�ملة يف  التقليدية والإ�شالمية  البنوك  ،   مبق�رنة كف�ءة 
(2)  Fayed   2013 ق�مت درا�شة  

وخم�طر  الربحية،  تقي�س  م�لية  موؤ�شرات   7 ب��شتخدام   )2010-2008( الفرتة  خالل  م�شر 

ال�شيولة وراأ�س امل�ل، وتو�شل اإىل تفوق البنوك التقليدية على البنوك الإ�شالمية الع�ملة يف م�شر. 

امل�شرفية  ال�شن�عة  وكف�ءة  هيكل  تن�ولت  فقد   Daradkah and Miani،2011 (((

درا�شة  اأم� 

يف م�شر خالل الفرتة من 2002 اإىل 2009، وذلك ب��شتخدام املوؤ�شرات املختلفة لقي��س الكف�ءة 

امل�لية على م�شتوى القط�ع امل�شريف ككل ولي�س على م�شتوى كل بنك على حدة، وراأى اأن ارتف�ع 

(2)   Fayed, M.E, “ Comparative performance study of conventional and Islamic banking in 
Egypt ”, Journal of Applied Finance & Banking, vol. 3, no. 2, 2013, 1-14

(3)   Daradkah، D. & S. Miani، “ The Banking Industry in Egypt ”، Transition Studies Review، 

vol. 18، no. 1، 2011، 65-84
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بتوقع�ت  تب�شر  املوؤ�شرات  حتليل  لنت�ئج  ب�لإ�ش�فة  الئتم�نية  الت�شهيالت  وانت�ش�ر  وزي�دة  الودائع 

يف  امل�شتغلة  غري  الفر�س  من  العديد  تواجد  مع  امل�شري  امل�شريف  للقط�ع  اإيج�بية  م�شتقبلية 

ال�شن�عة امل�شرفية خ��شة يف قط�ع التجزئة امل�شرفية وقط�ع القرو�س ال�شغرية واملتو�شطة.

)Figueira et al.، 2006(4  ق�م بتحليل قط�عي عرب 40 دولة اأفريقية منه� م�شر 

اأم� درا�شة 

خالل ع�م 2002، ووجد اأن كف�ءة البنوك الع�مة هي اأقل مق�رنة ب�لبنوك اخل��شة، كذلك كف�ءة 

البنوك الأجنبية ك�نت اأعلى من كف�ءة البنوك املحلية. 

-ا�صتخدام الموؤ�صرات المالية لتقييم اأثر �صيا�صات معينة على القطاع الم�سرفي:

)Hassan et al.، 2012(5 اأن دخول البنوك الأجنبية مع �شي��ش�ت التحرير 

وجدت درا�شة 

وال�شرق  اأفريقي�  �شم�ل  دول  بدرا�شة  وذلك  املحلي  امل�شريف  النظ�م  على  اإيج�بًي�  توؤثر  امل�يل 

هن�ك  فك�ن  امل�شري  امل�شريف  للقط�ع  �أما   .)2007 - الفرتة )1996  خالل   MENA الأو�شط 

اخل�شخ�شة،  لربن�مج  امل�شرية  احلكومة  تنفيذ  اآث�ر  قي��س  ح�ولت  التي  الدرا�ش�ت  من  عدد 

القط�ع  خ�شخ�شة  بتطورات  اهتمت  التي   Mohieldin and Nasr، 2007(((

درا�شة  فنجد 

-1991( الفرتة  خالل  اخل��شة  ب�لبنوك  مق�رنة  الع�مة  البنوك  تقييم  مع  م�شر  يف  امل�شريف 

2002) ووجدت اأن البنوك الع�مة اأقل كف�ءة من اخل��شة، وقد ع�نت من انخف��س حجم راأ�س 
اأن  وراأت  به�،  املخ�طر  اإدارة  نظ�م  كف�ءة  وعدم  الع�ئد  منخف�شة  الرديئة  والأ�شول  به�،  امل�ل 

 Kamaly et al.، درا�شة  ح�ولت  امل�شريف. بينم�  النظ�م  تطور  يعوق  الع�مة  البنوك  تلك  اأداء 

يف  الع�ملة  البنوك  كف�ءة  على  م�شتقل  كمتغري  اخل�شخ�شة  برن�مج  تنفيذ  اآث�ر  اإيج�د   2015(((

اأن  فوجدت  الفرتة )2013-1996)  خالل  ت�بع  كمتغري  م�لية  موؤ�شرات  بخم�شة  املق��شة  م�شر 

قوية  دلئل  وجدت  الربحية، كذلك  وم�شتوي�ت  الكف�ءة  على  اإيج�بية  اآث�ر  له�  ك�ن  اخل�شخ�شة 

ب�أن امللكية الأجنبية للبنوك هي ع�مل اأ�ش��شي ل�شم�ن النت�ئج الإيج�بية لربن�مج اخل�شخ�شة 

(4)   Figueira, C., J. Nellis & D. Parker, “Does ownership affect the efficiency of African 
banks?”, The Journal of Developing Areas, vol. 40, no. 1, 2006, 37-62.

(5)   Hassan, M.K., B. Sanchez, G.M. Ngene & A. Ashraf, “ Financial liberalization and 
foreign bank entry on the domestic banking performance in MENA countries ”, African 
Development Review, vol. 24, no. 3, 2012, 195-207.

(6)   Mohieldin, M. & S. Naser, op.cit.
(7)   Kamaly, A., S. El-Ezaby & M. El-Hinawy, “ Does Privatization Enhance the Performance 

of Banks? Evidence from Egypt ”, In 2015 Applied Social Science Association (ASSA) 
Annual Meeting, Boston, Massachusetts, 2015
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)Reda، 2013(8 فح�ولت اإيج�د اأثر عملي�ت الدمج وال�شتحواذ 

على كف�ءة البنوك امل�شرية. �أما 

امللكية  حقوق  على  ب�لع�ئد  املق��شة  امل�شرية  البنوك  كف�ءة  على   (2007-2002( الفرتة  خالل 

ROE، وتو�شلت هذه الدرا�شة اإىل اأن جميع البنوك التي خ�شعت لعملي�ت الدمج اأو ال�شتحواذ مل 
تظهر حت�شًن� كبرًيا يف م�شتوي�ت الع�ئد على حقوق امللكية مق�رنة مب�شتوي�ته� قبل تلك العملي�ت.

الفرتة  خالل  امل�شريف  للقط�ع  حتليل  تقدمي  خالل  من  �شبق  مل�  الإ�ش�فة  حت�ول  احل�لية  الدرا�شة 

2004-2014، والتي �شهدت عدًدا من الأحداث التي ك�ن له� اأثره� على قرارات واأداء النظ�م امل�شريف.

ثالثا: اأهم التطورات في القطاع الم�صرفي الم�صري خالل الفترة )2004 - 2014(:

الم�صرفي: الجهاز  لتطوير  المركزي  البنك  خطة   -  1
و�شع البنك املركزي خطة لتطوير واإع�دة هيكلة القط�ع امل�شريف، كمح�ولة لتعزيز �شالمته 

وقوته وخلق قط�ع م�شريف ق�در على املن�ف�شة وت�أدية دوره يف الن�ش�ط القت�ش�دي بكف�ءة لزي�دة 

ل�شنة   88 رقم  والئتم�ن  البنوك  ق�نون  �شدور  مع  اخلطة  هذه  وبداأت  القت�ش�دي.  النمو  معدل 

2003 واملعدل بق�نون رقم 162 ل�شنة 2004، هذه اخلطة مكونة من مرحلتني :

 :I اأ- املرحلة الأوىل: مرحلة الإ�صاح

 بداأت هذه املرحلة يف �شبتمرب 2004 وانتهت يف دي�شمرب 2008، وت�شمنت تلك املرحلة اأربع 

رك�ئز اأ�ش��شية:

- اإجراء بع�س عملي�ت اخل�شخ�شة والدمج ب�لقط�ع امل�شريف.

- مواجهة م�شكلة الديون املتعرثة لدى البنوك.

- اإع�دة هيكلة بنوك القط�ع الع�م م�ليً� واإداري�.

- دعم قط�ع الرق�بة والإ�شراف ب�لبنك املركزي امل�شري، و�شنح�ول ا�شتعرا�شهم فيم� يلي:

المحور االأول: اإجراء بع�ص عمليات الخ�صخ�صة والدمج بالقطاع الم�صرفي:

وتنظيم اجله�ز  لإع�دة هيكلة  التي هدفت  املواد  2003 عدد من  ل�شنة   88 رقم  الق�نون  ت�شمن 

امل�شريف، منه� امل�دة رقم 32 والتي ن�شت بو�شع حد اأدنى لروؤو�س اأموال البنوك امل�شرية لي�شبح 

500 مليون جنيه، واأل يقل روؤو�س اأموال فروع البنوك الأجنبية يف م�شر عن 50 مليون دولر اأمريكي 
اأو م� يع�دله� من العمالت احلرة، وقد األزم الق�نون البنوك ب�شرورة توفيق اأو�ش�عه� خالل موعد 

(8)   Reda, M, “ The Effect of Mergers and Acquisitions on Bank Efficiency: Evidence from 
Bank Consolidation in Egypt ”, in ERF 19th Annual Conference: Economic Development 
and the Rise of Islamist Parties Kuwait, 2013
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اأق�ش�ه 14 يوليو 2005، كذلك اأج�ز الق�نون الندم�ج�ت بني البنوك بعد ا�شتيف�ء ال�شروط والإجراءات 

. ويف ظل املرحلة الأوىل من الإ�شالح �شجع البنك املركزي 
(9(

وموافقة جمل�س اإدارة البنك املركزي

عملي�ت الندم�ج الطوعية والق�شرية بغر�س اإدم�ج البنوك ال�شغرية وال�شعيفة يف كي�ن�ت كبرية قوية 

مب� يعزز من قدراته� التن�ف�شية حملًي� ودولًي�؛ هذه الندم�ج�ت نتج عنه� تغري يف اخلريطة امل�شرفية 

والتي تكونت من 61 بنًك� يف ع�م 2004، وو�شلت اإىل 40 بنًك� يف ع�م 2014.

المحور الثاني: مواجهة م�صكلة الديون المتعثرة لدى البنوك:

ز تلك  تبنت الدولة حزمة متك�ملة من الإجراءات للتع�مل مع الديون والعمالء املتعرثين، وُتركِّ

الإجراءات على الطرق الودية بدًل من اللجوء اإىل الإجراءات الق�نونية التي ت�شتغرق وقًت� طوياًل 

ول ت�شمن ا�شرتداد م�شتحق�ت البنوك ب�لك�مل، خالل ع�م 2007 اأطلقت اأربعة بنوك وهم )البنك 

الأهلي، بنك م�شر، بنك الق�هرة ، بنك التنمية ال�شن�عية( مب�درة لت�شوية املديوني�ت املتعرثة 

ل�شغ�ر العمالء بدعم من البنك املركزي امل�شري، وت�شمنت املب�درة اإعف�ء املدينني الذين تقل 

مديون�تهم عن ن�شف مليون جنيه من 75 % من اإجم�يل الدين، والذين تقل مديون�تهم عن مليون 

جنيه من 70 % من اإجم�يل الدين، وقد اأ�شفرت املب�درة عن ت�شوية 75 % من الديون املتعرثة لهذه 

(10(

ال�شريحة.

مت عمل ت�شوي�ت )غري �ش�ملة مديوني�ت قط�ع الأعم�ل الع�م( لأكرث من 90 % منه�، وذلك عن 

طريق ا�شتحداث عدة اأ�ش�ليب وبرامج خمتلفة ب�لقط�ع امل�شريف امل�شري من قبل وحدة الديون 

البنوك  الع�م لدى  الأعم�ل  ل�شرك�ت قط�ع  املنتظمة  املديونية غري  اأم�  املركزي،  ب�لبنك  املتعرثة 

الع�مة، فقد مت �شداد 62 % نقدا لبنوك القط�ع الع�م التج�رية، وب�لن�شبة للمب�لغ املتبقية 38 % 

فقد مت توقيع اتف�ق يف �شبتمرب 2009 مت مبوجبه ال�شداد للمديونية بنه�ية �شهر يونيو .2010)11)

المحور الثالث: اإعادة هيكلة بنوك القطاع العام مالًيا واإدارًيا:

الهيكلة  اإع�دة  اأعدته� وحدة  التواريخ  بتنفيذ خطة حمددة  الع�مة  البنوك  اإع�دة هيكلة  متت 

اإدارات جديدة، خ��شة  وا�شتحداث  التكنولوجية  والنظم  الإدارات  ك�فة  لتطوير  املركزي  ب�لبنك 

اإدارة املخ�طر والنظم التكنولوجية واملوارد الب�شرية. اأحد خطوات اإع�دة الهيكلة للبنوك الع�مة 

للقط�ع امل�شريف ومت  الع�مة  وامللكية  ال�شيطرة احلكومية  لتقليل  الدولة  جتلت من خالل حم�ولة 

من  عليه  ال�شتحواذ  ومت  الإ�شكندرية  بنك  وهو  الع�مة  البنوك  اأحد  خ�شخ�شة  طريق  عن  ذلك 

قبل بنك �ش�ن ب�ولو الإيط�يل ع�م 2006، بنك الق�هرة اأي�ش� اأحد البنوك الع�مة الذي مت عر�شه 

)9)   البنك الأهلي امل�شري، »الدمج امل�صريف يف ال�صوق امل�صري« الن�شرة القت�ش�دية، العدد 4، املجلد 58، 2005، �س 0).

)10)   البنك الأهلي امل�شري، »اأداء القت�صاد امل�صري يف عام )200«، الن�شرة القت�ش�دية، العدد 1، املجلد1)، 2008، �س 80.

2012. �س 9). )11)  البنك املركزي امل�شري، املجلة القت�ش�دية، املجلد 52، الأعداد ). 
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للخ�شخ�شة يف ع�م 2008، لكن مل يتم اإمت�م �شفقة البيع ب�شبب انخف��س قيم العرو�س املقدمة 

عن القيمة احلقيقية للبنك، واأي�ش� ق�مت الدولة ببيع م�ش�هم�ت البنوك الع�مة يف البنوك امل�شرتكة 

(12(

على اأن يتم ا�شتخدام ح�شيلته� يف اإع�دة هيكلة البنوك م�لي�.

المحور الرابع: دعم قطاع الرقابة واالإ�صراف بالبنك المركزي الم�صري:

و�شع البنك املركزي برن�مج ا�شتهدف رفع كف�ءة القط�ع امل�شريف امل�شري من خالل ال�شتف�دة 

امل�شريف،  القط�ع  و�شالمة  قوة  ل�شم�ن  ب�ملخ�طر  الرق�بة  مفهوم  وتطبيق  الدولية،  التج�رب  من 

م�شئولية  واأ�شبحت  القط�ع،  هذا  لإدارة  الب�شرية  والكوادر  القي�دات  ببع�س  ال�شتع�نة  متت  كم� 

امل�شريف،  لال�شتقرار  املح�فظ  ن�ئب  ع�تق  على  تقع  امل�شريف  القط�ع  على  والإ�شراف  الرق�بة 

وذلك من خالل قط�ع متك�مل للرق�بة والإ�شراف، هذا القط�ع يتكون من �شبعة اإدارات رئي�شية، 

تهدف هذه الإدارات اإىل الت�أكد من واحلف�ظ على �شالمة املراكز امل�لية للبنوك الع�ملة امل�شرية 

وتقييم اأدائه� واإداراته� للمخ�طر املتنوعة، وتكوين قواعد البي�ن�ت الالزمة لتمكينه من مراقبته� 

ال�ش�درة، وقواعد  الرق�بية  ب�ملع�يري  التزامه�  البنوك يف مدى  اإىل مراقبة  ب�لإ�ش�فة  ومت�بعته�، 

احلوكمة وكف�ءة نظم املعلوم�ت ومع�يري املالءمة والختي�ر ب�لن�شبة مل�شئويل ومديري القط�ع�ت 

الرئي�شية ب�لبنوك وذلك من خالل تفعيل اأ�ش�ليب املراقبة املختلفة.

 :II ب- املرحلة الثانية: مرحلة الإ�صاح

ا�شتهدفت هذه املرحلة التي بداأت فى ين�ير 2009  وانتهت فى م�ر�س 2012 رفع كف�ءة اأداء 

ليقوم  املخ�طر  اإدارة  على  ومقدرته  تن�ف�شيته  وزي�دة  امل�شري  امل�شريف  اجله�ز  �شالمة  و�شم�ن 

والنمو  التنمية  والإ�شه�م يف حتقيق معدلت  القومي  امل�لية خلدمة القت�ش�د  الو�ش�طة  بدوره يف 

القت�ش�دي امل�شتهدفة، وتتمثل الركائز الأ�صا�صية للخطة لتلك املرحلة فيما يلي: 

املتخ�ش�شة  الع�مة  للبنوك  والإدارية  امل�لية  الهيكلة  لإع�دة  �ش�مل  برن�مج  وتنفيذ     اإعداد 

)البنك الرئي�شي للتنمية والئتم�ن الزراعي، البنك العق�ري امل�شري(. 

   املت�بعة الدورية لنت�ئج املرحلة الأوىل من برن�مج اإع�دة هيكلة البنوك الع�مة التج�رية )الأهلي 

الع�ملة  ب�لبنوك  اخل��شة  احلوكمة  قواعد  واإ�شدار  مراجعة  مع  والق�هرة(  م�شر  امل�شري، 

ب�لقط�ع امل�شريف امل�شري، وا�شتكم�ل اأي متطلب�ت لزمة لرفع كف�ءة اأداء القط�ع امل�شريف.

  تبني مب�درة لزي�دة وحت�شني فر�س اإت�حة التمويل واخلدم�ت امل�شرفية وب�لأخ�س للمن�ش�آت 

وت�شهيالت  لقرو�س  امل�نحة  البنوك  اإعف�ء  املركزي  البنك  قرر  واملتو�شطة، فقد  ال�شغرية 

(12)   Reda, M,” Measuring Banking Efficiency post consolidation: The Case of Egypt”, In 
Egyptian Center for Economic Studies, working paper173, 2012 , p.5
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ائتم�نية لهذه النوعية من ال�شرك�ت واملن�ش�آت من ن�شبة الحتي�طي الب�لغة 14 % )حيث مت 

تخفي�شه� اإىل 12 % ثم اإىل 10 % خالل 2012(، ب�لإ�ش�فة لتف�ق البنك املركزي مع 

املعهد امل�شريف واجله�ز املركزي للتعبئة الع�مة والإح�ش�ء على اإجراء م�شح ميداين �ش�مل 

 
(1((

لتلك املن�ش�آت وتد�شني قواعد بي�ن�ت اإلكرتونية له�.

اأهم الإجراءات والتعليمات  ومن  2  يف القط�ع امل�شريف امل�شري.  بازل    تطبيق مقررات 

 
(14(

: II التي اأ�صدرها البنك املركزي يف اإطار تطبيق مقررات بازل

ن�شبة  على  ب�حلف�ظ   - الأجنبية  البنوك  فروع  م�عدا   - الع�ملة يف م�شر  البنوك  -  تلتزم 

املرجحة  اخلطرة  الأ�شول  وبني  الراأ�شم�لية  الق�عدة  عن��شر  بني   %  10 الأدنى  حده� 

البنوك  لفروع  ب�لن�شبة  اأم�  والت�شغيل،  وال�شوق  الئتم�ن  خم�طر  ملق�بلة  وذلك  ب�أوزان، 

الأجنبية في�شرى عليه� ال�شوابط الواردة ب�لتعليم�ت الرق�بية.

الت�بعة  الرق�بة  بنظم  اخل��شة  التعليم�ت   2013 ع�م  خالل  املركزي  البنك  اأ�شدر  -  كم� 

للمحور الث�ين من مقررات ب�زل، اأم� خم�طر الرتكز وال�شيولة و�شعر الف�ئدة يف املحفظة 

ف�شيقوم البنك املركزي ب�إ�شدار التعليم�ت اخل��شة به� بعد الت�أكد من ا�شتيع�ب ال�شوق 

للتعليم�ت ال�ش�درة املتعلقة ب�ملحور الأول )احلد الأدنى ملعي�ر كف�ية راأ�س امل�ل(.

والمحلية:  العالمية  ال�صاحتين  على  المهمة  االأحداث   -  2
اأ- االأزمة المالية العالمية 2008:

 ،2008 2007 وظهرت بقوة يف منت�شف �شهر �شبتمرب  بداأت بوادر الأزمة امل�لية خالل ع�م 

وعرفت ب�أزمة الرهن العق�ري حيث تعدت الرهون العق�رية القيمة احلقيقية للممتلك�ت بحوايل 

. وانعك�شت 
(1((

، واأثر ذلك يف الأ�شواق امل�لية الع�ملية نتيجة لعملي�ت التوريق
(15(

2.3 تريليون دولر
الأزمة يف بدايته� يف �شورة اإفال�س لبع�س البنوك الأمريكية الكربى وانهي�ر بع�س املوؤ�ش�ش�ت امل�لية 

والي�ب�ن  اأوروب�  مثل  اأخرى  دول  البنوك يف  بع�س  لي�شمل  الإفال�س  تعدى  ثم  الت�أمني،  وموؤ�ش�ش�ت 

ب�لإ�ش�فة لالنهي�رات يف موؤ�شرات البور�ش�ت الأمريكية والأوربية والأ�شيوية واخلليجية. 

(13)  البنك املركزي امل�شري، املجلة القت�ش�دية، املجلد 53، الأعداد 2، 2013. �س.40.
(14)  البنك املركزي امل�شري، املجلة القت�ش�دية، املجلد 54، الأعداد 1، 2014. �س.33.

اجل�معي  املكتب  م�شر،  وتطبيقية(،  مق�رنة  حتليلية  )درا�شة  العاملية  املالية  والأزمة  ال�صتثمار  حممد،  حميي  (15)  �شعد، 
احلديث، 2010. �س.103.

(16)  التوريق Securitization: عملية حتويل قرو�س الدول وامل�شروع�ت لأوراق م�لية ق�بلة للتداول يف البور�ش�ت الع�ملية ك�أداة 
م�شرفية توؤمن ال�شيولة وتو�شع الئتم�ن .
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 اأن التقدم اله�ئل املحرز يف ظل املرحلة الأوىل من اإ�شالح�ت 
(1((

يرى خرباء البنك الدويل

القط�ع امل�شريف والتي تت�شمن التحول من نظ�م خ��شع لهيمنة الدولة اإىل نظ�م اأكرث قوة وكف�ءة 

امل�شري  امل�شريف  القط�ع  ي�شبح  احلديث  الت�ريخ  يف  مرة  لأول  حيث  اخل��س.  القط�ع  بقي�دة 

مملوًك� يف غ�لبيته للقط�ع اخل��س، ومنفتًح� يف جم�لت املن�ف�شة من خالل خ�شخ�شة رابع اأكرب 

94 % من الأ�شهم اململوكة للدولة يف بنوك  بنك مملوك للدولة، هو بنك الإ�شكندرية، وت�شفية 

40 بنك�. فت�ش�عفت  57 اإىل  م�شرتكة، وعملي�ت دمج القط�ع امل�شريف، وتقليل عدد البنوك من 

70 ملي�ر  2004 اإىل  35 ملي�ر جنيه م�شري يف ع�م  القيمة ال�ش�فية لدى القط�ع امل�شريف من 

امل�لية  للمراكز  وملمو�س  كبري  تعزيز  اإىل  الإ�شالح�ت  اأدت  كم�   ،2008 ع�م  يف  م�شري  جنيه 

للبنوك، وهو م� ات�شح ب�شورة موؤكدة يف مرونة النظ�م امل�شريف جت�ه الأزمة الع�ملية.

البنك  بداأه�  التي  امل�شريف  القط�ع  هيكلة  واإع�دة  امل�شريف  الإ�شالح  �شي��ش�ت  اأن  جند 

2008 مع بدء تنفيذ املرحلة  2004 وانتهي من املرحلة الأوىل منه� يف  املركزي امل�شري يف 

والتعليم�ت  ال�شوابط  من  العديد  على  ا�شتملت  قد   2012-2009 الفرتة  خالل  الث�نية 

وال�شي��ش�ت الرق�بية التي �ش�همت يف م�ش�عدة القط�ع امل�شريف على مواجهة الأزمة الع�ملية، 

للبنوك  امل�لية  املراكز  �شالمة  التي حتفظ  الرق�بية  املع�يري  بو�شع  املركزي  البنك  ق�م  حيث 

وتعزيزه� عن طريق و�شع احلدود الدني� لراأ�س امل�ل ب�لإ�ش�فة لتحديد اأ�ش�س لتقييم عملي�ت 

الرق�بة على الئتم�ن وتطبيقه�، ومن العوامل التي �ش�همت يف تخفيف اآث�ر الأزمة و�شع �شوابط 

الأجنبي  للبنك  �شرط  املركزي  البنك  و�شع  الع�ملة يف م�شر، حيث  الأجنبية  البنوك  لفروع 

بو�شع اأموال داخل القت�ش�د تع�دل ك�فة التزام�ته، ب�لإ�ش�فة لطلب البنك املركزي امل�شري 

من البنوك درا�شة �شقوف التوظيف�ت بكل دولة وفًق� حلجم اقت�ش�ده� وت�شنيفه� الئتم�ين 

ومراجعته�، مع درا�شة واإقرار حدود ق�شوى للموؤ�ش�ش�ت امل�لية اخل�رجية التي يتم التع�مل معه� 

، ومت و�شع حدود ق�شوى للتمويل العق�ري والئتم�ن لأغرا�س 
(18(

مع مراجعته� ب�شفة دورية

ا�شتهالكية وو�شع حد اأدنى ملعي�ر كف�ية راأ�س امل�ل ون�شب ال�شيولة والحتي�طي، وب�لت�يل ميكن 

اأن َنخُل�ض اإىل اأهم ال�صيا�صات التي اتبعها البنك املركزي و�صاعدت ب�صكل كبري يف مواجهة 

(19(

اأثار الأزمة العاملية:

(17)  البنك الدويل. م�شر: �شمود اأم�م الأزمة امل�لية من خالل نظ�م م�يل �شليم. 2010. �س.2
http://siteresources.worldbank.org/NEWSARABIC/Resources/egypt_weathering-

financial-crisis.pdf
(18)  البنك املركزي امل�شري، املجلة القت�ش�دية، املجلد 50، العدد 1، 2010. �س. 46

 (19)  عبد ال�شالم، ه�ش�م حممد، »تو�صيات جلنة بازل لإ�صاح اجلهاز امل�صريف بالتطبيق على عينة من البنوك امل�صرية«، 
م�ج�شتري القت�ش�د، معهد التخطيط القومي، .2016
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-  تطبيق البنك املركزي يف اأبريل 2014 ل�شقف 5 % على الأكرث للتمويل العق�ري من املحفظة 

الئتم�نية لأي بنك.

- رفع احلد الأدنى لروؤو�س اأموال البنوك ع�م 2003 .

- حل اجلزء الأكرب من م�شكلة الديون املتعرثة.

-  اندم�ج البنوك ال�شغرية يف بنوك كبرية وقوية والذي تزامن مع املرحلة الأوىل من عملية 

الإ�شالح.

 -اإع�دة الهيكلة امل�لية والت�شغيلية واملوؤ�ش�شية للبنوك اململوكة للدولة.

-  ت�شديد الرق�بة على البنوك من ج�نب البنك املركزي حيث مت تخ�شي�س قط�ع ك�مل من قبل 

البنك املركزي للقي�م بدور اإ�شرايف ك�مل على البنوك الع�ملة يف م�شر.

:2010  - ب- اأزمتي ديون اإمارة دبي ومنطقة اليورو 2009 

ك�نت اإحدى تداعي�ت الأزمة امل�لية التي �شهده� الع�مل يف 2008 هي ت�أثريه� على اقت�ش�د اإم�رة 

تنويع  اأجندة  الإم�رة  اتبعت  امل��شي،  القرن  ت�شعين�ت  اأواخر  العق�رات، فمن  دبي خ��شة يف قط�ع 

اقت�ش�دي مكثفة، ك�ن جوهره� برن�جًم� ه�ئاًل للتنمية احل�شرية، وبتمويل كبري من خالل ال�شتدانة 

ف�مل�ش�ريع  املحررة،  العق�رات  اأ�شواق  خالل  من  الأوىل  ب�لدرجة  مدفوًع�  الدويل،  امل�ل  راأ�س  من 

القط�ع�ت  اأهم  ومن  املقدمة  والعق�رات يف  البن�ء  اأنح�ء دبي جعلت  التي متت يف جميع  ال�شخمة 

ويف  امل�ش�كن.  اأ�شع�ر  انخف�شت  الع�ملية  الأزمة  عقب  ولكن   ،
(20(

الإم�رة اقت�ش�د  يف  النفطية  غري 

دولر  ملي�رات   4 بقيمة  ديون  ب�شداد  الوف�ء  على  قدرته�  بعدم  دبي  اعرتفت   2009 نوفمرب  اأواخر 

. ف�هتزت الأ�شواق امل�لية الع�ملية، وازدادت �شورة دبي �شوء وت�شررت �شمعته� عندم� مت 
(21(

اأمريكي

ن�شر الأخب�ر عن طلبه� لإيق�ف �شداد التزام�ت على نط�ق وا�شع يف جميع اأنح�ء الع�مل.

اأم� اأزمة الديون ال�شي�دية ملنطقة اليورو ف�ندلعت ال�شرارة الأوىل له� عندم� ك�شفت احلكومة 

اليون�نية يف اأكتوبر 2009 عن خط�أ توقع�ته� ب�ش�أن عجز يف املوازنة الع�مة الذي ف�ق تلك التوقع�ت، 

فق�مت موؤ�ش�ش�ت التقييم الع�ملية بتخفي�س تقييم ال�شندات اليون�نية، ومت فر�س تكلفة اأعلى على 

اليون�نية وواجهت خطر العجز عن الوف�ء ب�لتزام�ته�، ثم تف�قم الأمر لي�شمل  قرو�س احلكومة 

عددا من الدول الأوربية الأخرى مثل اأيرلندا والربتغ�ل واإ�شب�ني�. كل ذلك ك�ن له اأكرب الأثر على 

(20)   Buckley, M, “From Kerala to Dubai and back again: construction migrants and the 
global economic crisis”, Geoforum, vol. 43, no. 2, 2012, p.251

(21)  Bloch, R, “Dubai’s long goodbye”, International Journal of Urban and Regional 
Research, vol. 34, no. 4, 2010, p.947.



127

ال�سنة 25، العدد 80 - يونيو /حزيران 2019

عملة اليورو، وزادت خم�طر انهي�ره خ��شة خالل انخف��س قيمة ال�شم�ن�ت احلكومية وممتلك�ت 

البنك  واإجراءات  الئتم�ين  الت�شنيف  م�شتوي�ت  يف  والتغيريات  ال�شي�دية،  الديون  من  البنك 

 
(22(

املركزي الأوروبي وم�شتوي�ت الئتم�ن يف بلدان منطقة اليورو امل�شطربة.

 :
(2((

وك�نت من اأهم خم�وف اآث�ر تلك الأزمتني على اجله�ز امل�شريف خ��شة اأزمة منطقة اليورو

اء الحتف�ظ بودائع يف بنوك اأوروبية ب�ليورو لتمويل عملي�ته� يف ال�شوق  احتم�ل التعر�س خل�ش�ئر جرَّ

� ف�إن اجله�ز امل�شريف امل�شري ي�شم عدًدا من الوحدات امل�شرفية التي تعترب فروًع�  الأوروبية، اأي�شً

الإم�راتية،  للبنوك  الفروع   � واأي�شً واإيط�لي� وفرن�ش�،  اليون�ن  اليورو، خ��شة  ملراكزه� بدول منطقة 

الأمر الذي يعني احتم�لية ت�أثر تلك الوحدات ب�لإ�شطراب�ت التي ت�شهده� البنوك الأم.

وقد �شرح البنك املركزي يف تقريره ال�ش�در خالل فرتة الأزمة التي �شهدته� دبي واليون�ن 

– لتف�دي  ا�شتدعت احل�جة  م�  –اذا  �شريعة  قرارات  اأي  له� لتخ�ذ  اليورو مبت�بعته  ومنطقة 

 2010 يونيو   22 املركزي يف  البنك  اإدارة  وكن�جت عنهم� فقد قرر جمل�س  �شلبية،  تداعي�ت  اأي 

بو�شع �شوابط تركز التوظيف�ت والتي ت�شتمل على الإيداع�ت بك�فة �شوره� والقرو�س املمنوحة 

�شواء للموؤ�ش�ش�ت امل�لية اأو غري امل�لية وال�شتثم�رات من خمتلف اأنواع الأوراق امل�لية، اللتزام�ت 

واملجموع�ت  واملوؤ�ش�ش�ت  الدول  لدى  م�شر  يف  الع�ملة  للبنوك  اخل�رجية  التج�رة  عن  الن�جتة 

(24(

امل�لية ب�خل�رج اأهمه�:

 - كل بنك لبد اأن ي�شع ا�شرتاتيجية خ��شة مبخ�طر التوظيف  لدى الدول الأجنبية.

عقد  �شيتم  التي  وللدولة  املخ�طر  لدرجة  وفًق�  التوظيف�ت  حجم  لإجم�يل  �شقوف  -  و�شع 

التوظيف به�.

-  احلد الأق�شى لتوظيف�ت البنك / فرع البنك الأجنبي لدى فروع البنوك الأجنبية الع�ملة 

مب�شر يف اخل�رج 10 % من اإجم�يل التوظيف�ت يف اخل�رج اأو 40 % من الق�عدة الراأ�شم�لية 

وفًق� حل�ش�ب معي�ر كف�ية راأ�س امل�ل لدى البنك اأيهم� اأقل.

-  احلد الأق�شى لتوظيف�ت البنك/ فرع البنك الأجنبي لدى املركز الرئي�شي وفروعه والبنوك 

واملوؤ�ش�ش�ت الت�بعة يف ك�فة الدول 50 % من الق�عدة الراأ�شم�لية للبنك.

(22)  Kräussl, R., T. Lehnert & D. Stefanova, “The European sovereign debt crisis: What 
have we learned?”, Journal of Empirical Finance, vol. 38, no. A, 2016, p.367-368.

(23)  البنك الأهلي امل�شري، »اأزمة منطقة اليورو، » الن�شرة القت�ش�دية، العدد 1، املجلد 62، 2012، �س.41.

(24)   تقرير البنك املركزي، التقرير ال�شنوي، 2010. �س.18
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واملوؤ�ش�ش�ت  والبنوك  وفروعه  الرئي�شي  مركزه  لدى  ب�لتوظيف  الأجنبي  البنك  لفرع  -  ي�شمح 

الت�بعة يف ك�فة الدول حتى 100 % من الق�عدة الراأ�شم�لية للفرع.

-  يح�فظ البنك على ه�م�س بواقع 10 % من اأي حد مقرر لدى ا�شتخدامه ملواجهة اأي تغيريات 

يف اأ�شع�ر ال�شرف.

جـ - ثورتي 25 يناير 2011  و 0)  يونيو )201:

مل يكد اجله�ز امل�شريف امل�شري بل والقت�ش�د كله يتخطى الأزم�ت امل�لية الدولية والإقليمية 

التي اأح�طت به، التي وفًق� ل�شه�دة العديد من املوؤ�ش�ش�ت الدولية مل ت�شتطع الت�أثري عليه بدرجة 

كبرية ب�شبب ال�شي��ش�ت والقرارات التي مت اتخ�ذه� من قبل البنك املركزي، ومع اقرتاب انته�ء 

املرحلة الث�نية من برن�جمه الإ�شالحي الذي بداأه يف 2004، حتى اندلعت اأحداث ثورة 25 ين�ير 

اأوجه الف�ش�د ال�شي��شية  اأنه� ج�ءت لتحرير وتطهري القت�ش�د امل�شري من  2011، وب�لرغم من 
م�ش�ركة  وزي�دة  الجتم�عية  العدالة  مب�دئ  ولتحقيق  املختلفة  والإدارية  والقت�ش�دية  وامل�لية 

موؤ�شرات  على  الآث�ر  بع�س  له�  ك�نت  اأحداثه�  اأن  اإل  والقت�ش�دية  ال�شي��شية  احلي�ة  يف  ال�شب�ب 

القت�ش�د امل�شري والقط�ع امل�شريف. 

عقب ثورة ين�ير 2011، �شرعت م�شر يف التحول ال�شي��شي والقت�ش�دي، وقد اأدت الثورة اإىل ترك 

الرئي�س الأ�شبق ملن�شبه بعد مرور ثالثون ع�م� على تواجده يف �شدة احلكم، ثم حدث تغيري يف جمل�س 

الوزراء، ومت حل الربمل�ن واحلزب ال�شي��شي الرئي�شي ومت اعتق�ل بع�س اأع�ش�ء احلكومة ال�ش�بقة وبداأ 

التحقيق مع الع�ئالت وال�شرك�ت الكربى املرتبطة ب�حلكومة ال�ش�بقة ب�شبب جرائم الف�ش�د وبع�س 

واملظ�هرات  الجتم�عية،  ال�شطراب�ت  بع�س  مثل  الأحداث  بع�س  الثورة  وتلت  الأخرى.  اجلرائم 

والإ�شراب�ت، ومنه� الإ�شراب�ت من قبل املوظفني يف القط�ع امل�يل خ��شة البنوك اململوكة للدولة. 

وقد ت�أثرت بع�س القط�ع�ت مثل التعدين وال�شي�حة والبن�ء، والتي متثل ن�شبة كبرية من الن�جت املحلي 

الإجم�يل بتلك الأزمة، وخالل هذه الفرتة انخف�س النمو القت�ش�دي ب�شكل ح�د. 

اأم� ب�لن�شبة للقط�ع امل�شريف فقد واجهت البنوك الع�ملة يف م�شر عقب ثورة 25 ين�ير 2011 

عددا من املخ�طر وامل�ش�كل متثلت يف :

- عدم ال�شتقرار ال�شي��شي والقت�ش�دي يف م�شر.

-  عدم وجود املوؤ�ش�ش�ت امل�لية امل�ش�ندة مث�ل : موؤ�ش�ش�ت �شم�ن القرو�س، وموؤ�ش�ش�ت ت�أمني 

الودائع.

-  تزايد حجم الديون املتعرثة يف البنوك امل�شرية، وارتف�ع قيمة خم�ش�ش�ت الديون امل�شكوك 

يف حت�شيله�، مم� اأدى اإىل انخف��س اإيرادات البنوك.
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امل�شرية  العملة  قيمة  لنخف��س  نتيجة  وذلك  الأجنبية،  والعمالت  الدولر  اأ�شع�ر  -  ارتف�ع 

وزي�دة الطلب على العمالت الأجنبية خ��شة الدولر.

زي�دة  الأ�ش��شي  مطلبه�  ك�ن  والتي  امل�شريف  النظ�م  يف  الع�ملني  ومظ�هرات  -  اإ�شراب�ت 

الأجور، خ��شة يف البنوك اململوكة للدولة. فعقد البنك املركزي اجتم�ع� مع ممثلي موظفي 

البنوك، ومت التو�شل اإىل اتف�ق لزي�دة رواتب موظفي البنوك. فك�ن من املتوقع اأن يرتفع بند 

(25(

امل�ش�ريف الإدارية يف قوائم دخل البنوك بني 15 و 30 يف امل�ئة.

بتخفي�ض  فيت�ض  قامت  فقد  ين�ير،   25 ثورة  بعد  امل�شري  الئتم�ين  الت�شنيف  -  انخف��س 

الت�صنيف طويل الأجل ب�لعملة ال�شعبة درجة واحدة من BB اإىل BB-، والت�شنيف طويل 

 27 الفرتة  خالل  البنوك  اإغالق  مت  وعندم�   ،-BB اإىل   +BB من  املحلية  ب�لعملة  الأجل 

الأهلي  البنك  وهم:  بنوك  ت�صنيف خم�ض  بتخفي�ض  موديز  قامت  ين�ير   31 وحتى  ين�ير 

امل�شري، وبنك م�شر، وبنك الق�هرة، والبنك التج�ري الدويل، وبنك الإ�شكندرية. ثم بعد 

 Ba2 اإىل Ba1 ذلك بفرتة وجيزة، خف�صت معدل ت�صنيف الدين مبقدار درجة واحدة من

ت�شنيف  بورز  اأند  �صتاندرد  خف�صت  كم�  �شلبي،  اإىل  م�شتقر  من  مل�شر  تو�شيفه�  وغريت 

م�شر ب�لعمالت املحلية والأجنبية طويلة الأجل اإىل BB+ وBB، وعك�شت هذه التخفي�ش�ت 

ح�لة عدم الت�أكد ال�شي��شي التي ميكن اأن توؤثر �شلب� على تدفق�ت ال�شتثم�ر الأجنبي املب��شر 

(2((

واأوجه الن�ش�ط القت�ش�دي.

-  بطء اإجراءات العتم�دات امل�شتندية وتراجع اأداء البنوك يف �شرعة فتح العتم�دات امل�شتندية 

للم�شتوردين وو�شلت املدة اإىل 10 اأي�م بعد اأن ك�نت يف خالل يومني اأو ثالثة فقط قبل الثورة، 

ويرجع ذلك اإىل قي�م بع�س البنوك الأجنبية برف�س تعزيز العتم�دات امل�شتندية اإثر خف�س 

الت�شنيف الئتم�ين لالقت�ش�د امل�شري وارتف�ع املخ�طر ب�شبب الأحداث ال�شي��شية والأمنية 

فلم تكن هن�ك �شي��شة وا�شحة تتع�مل به� جميع البنوك فهن�ك بع�س البنوك ت�شع الأولوية 

لفتح اعتم�دات م�شتندية مل�شتوردي املواد الغذائية فقط دون الرتكيز مع ب�قي الحتي�ج�ت 

(2((

ال�شن�عية.

 
(28(

وك�نت من اأهم الإجراءات والقرارات التي اتخذه� البنك املركزي خالل الفرتة:

(25)   عبد الق�در، هيثم حممد. »انعكا�صات معايري جلنة بازل على اجلهاز امل�صريف امل�صري يف ظل تداعيات الثورة امل�صرية«. 
املجلة العربية لالإدارة. جملد ))، عدد 2، )201، �س.82

(26)   Nasr, S, “The Egyptian Banking System Post January 25 th Revolution”, In Cambridge 
Business & Economics Conference (CBEC). University of Cambridge, UK, 2012.p.9.

(27)   بنك التنمية ال�شن�عية والعم�ل امل�شري، » اثر الثورة على البنوك « الن�شرة القت�ش�دية، العدد 4، 2011، �س8
(28)  البنك الأهلي امل�شري، » اأداء اجله�ز امل�شريف امل�شري بعد ع�م من الثورة « الن�شرة القت�ش�دية، العدد 1، املجلد 2)، 

2012، �س)5.
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-  اإغالق البنوك ووقف العمل به� خالل فرتة الثورة كمح�ولة ملنع هروب روؤو�س الأموال اإىل 

اخل�رج.

اأق�شى لل�شحب اليومي لالأفراد  -  خالل الأي�م الأوىل بعد عودة العمل ب�لبنوك مت و�شع حد 

بنحو 10 اآلف دولر للودائع ب�لعمالت الأجنبية، و50 األف جنيه للودائع ب�لعملة املحلية بدون 

و�شع حد للتحويالت البنكية الداخلية.

-  طلب البنك املركزي بي�ن�ت يومية من البنوك عن اأر�شدة النقدية وامل�شحوب�ت والإيداع�ت 

والتحويالت اخل�رجية ال�ش�درة والواردة.

جودة  وتقييم   Stress Test ال�شغوط  ب�ختب�رات  القي�م  البنوك  من  املركزي  البنك  -  طلب 

اأ�شوله�.

- ح�ول البنك املركزي ت�أمني اأموال املودعني، عن طريق احتواء عملي�ت ال�شحب.

-  �شمح البنك املركزي للبنوك بتغيري غر�س بع�س ال�شتثم�رات امل�لية خالل الفرتة )ين�ير 

- يونيو( من ع�م 2011، للحد من الرتاجع يف اأ�شع�ر الأ�شهم املتداولة ب�لبور�شة، حيث اأقر 

للبنوك ب�إع�دة تبويب الأ�شول امل�لية بغر�س املت�جرة �شمن بند الأ�شول امل�لية املت�حة للبيع 

مع عدم اعتب�ر النخف��س يف القيمة الع�دلة له� ا�شمحالل خالل هذه الفرتة، وذلك ملنع 

انعك��س خ�ش�ئر البنوك من حمفظة الأوراق امل�لية على ق�ئمة الدخل.

ليلة  ملدة  لديه  والإقرا�س  الإيداع  ع�ئد  �شعري  برفع   2011 نوفمرب  يف  املركزي  البنك  -  ق�م 

%، وقرر رفع �شعر اخل�شم لي�شل اإىل   10.25 % و   9.25 % لي�شال اإىل   1 واحدة بن�شبة 

للموؤ�ش�ش�ت امل�شرفية ملواجهة متطلب�ته�  ال�شيولة الالزمة  اإىل توفري  %، وك�ن يهدف   9.5
�شواء لتمويل احلكومة امل�شرية ل�شد العجز يف املوازنة من خالل اأذون اخلزانة التي ارتفعت 

اأ�شع�ره�، اأو لتقدمي ت�شهيالت ائتم�نية.

لدى  للبنوك  الق�نوين  الحتي�طي  ن�شبة  تخفي�س   2012 م�ر�س   20 يف  املركزي  البنك  -  قرر 

البنك املركزي من 14 % اإىل 12 %، وذلك كمح�ولة لتوفري املزيد من ال�شيولة يف اجله�ز 

امل�شريف.

-  خالل ع�م 2013 اأ�شدر البنك املركزي قرار ب�شرورة اأن ي�شع كل بنك خطة طوارئ لالحتف�ظ 

ب�أر�شدة نقدية متكنه من ال�شتمرار يف عملي�ت ال�شرف والإيداع ملدة ل تقل عن 5 اأي�م عمل، 

(29(

وتوفري احلد الأدنى للمب�لغ الحتي�طية التي يجب توافره� يف كل فروع البنك.

(29) البنك املركزي امل�شري، املجلة القت�ش�دية، املجلد 53، العدد 3، 2013. �س.37.
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-  اأ�شدر البنك املركزي قرار بت�ريخ 14 ين�ير 2013 بو�شع اآلية ميكن من خالله� حتديد اأولوية 

طلب�ت �شراء العملة الأجنبية ب�لبنوك من خالل املوارد املت�حة، مع ال�شم�ح للبنوك ب�شفة 

موؤقتة ب�إع�دة متويل ال�شترياد لعمالئه� من خالل منح حد ت�شهيالت موؤقت ب�لعملة الأجنبية 

حلني تدبري العملة.

-  يف 13 م�ر�س 2013 ق�م البنك املركزي مبب�درة لدعم قط�ع ال�شي�حة عن طريق منح بع�س 

جميع  ترحيل  خالله�  يتم  الئتم�نية  للت�شهيالت  ع�م  اأق�شى  بحد  �شم�ح  فرتة  الأن�شطة 

ال�شتحق�ق�ت، مع ترك احلرية للبنوك لتخ�ذ القرار املن��شب.

- و�شع عدد من �شوابط مزاولة البنوك لن�ش�ط الت�أمني امل�شريف.

خالل تلك الفرتة ك�ن قد مت اإجراء النتخ�ب�ت الرئ��شية خالل ع�م 2012، ومت اختي�ر رئي�س 

مل�شر ملدة رئ��شية حدده� الد�شتور ب�أربع �شنوات، وتطلع ال�شعب نحو م�شتقبل اأف�شل، ولكن ا�شتمر 

اأعقبت  التي  ال�شنة  خالل  القت�ش�دية  وامل�ش�كل  الجتم�عي  والظلم  ال�شي��شي  ال�شتقرار  عدم 

النتخ�ب�ت، مم� ولد �شعورا متزايدا ب�نعدام الأمن وال�شخط، فقرر ال�شعب امل�شري التمرد �شد 

الأداء غري املر�شي للنظ�م ال�شي��شي اجلديد وجنح يف عزل الرئي�س.

لتحفيز  ع�جلة  خطة  على   2013 اأغ�شط�س   28 يف  امل�شري  الوزراء  جمل�س  وافق  ذلك  عقب 

2017 )3 �شنوات(، وتتمثل الأهداف الع�مة  2014 حتى يونيو  القت�ش�د خالل الفرتة من يوليو 

الإجم�يل يرتاوح  املحلي  للن�جت  واملتو�شط يف حتقيق معدل منو  الق�شري  املدى  لهذه اخلطة على 

ك�ن  الذي  املعدل  ميثل  م�  وهو   %  9 من  اأقل  اإىل  البط�لة  معدل  وتخفي�س   %  7 و   %  5 بني 

�ش�ئدا قبل 25 ين�ير 2011، وتعتمد اخلطة يف املق�م الأول على حت�شني بيئة ال�شتثم�ر من خالل 

العتم�د على ال�شتثم�رات اخل��شة والع�مة والأجنبية املب��شرة، وتقرتح اخلطة اأي�ش� زي�دة دور 

احلكومة يف اإع�دة تن�شيط القت�ش�د، فيم� يتعلق ب�لإنف�ق على ال�شتثم�ر وال�شتهالك الع�م وو�شع 

اخلطوات  من  عدد  بو�شع  املركزي  البنك  ق�م  ج�نبه  ومن   .
((0(

البط�لة مواجهة  ا�شرتاتيجي�ت 

لدعم مع�مالت القط�ع امل�شريف، وو�شع اآلي�ت لدعم ال�شيولة، وت�شجيع التحويالت من اخل�رج، 

((1(

ب�لإ�ش�فة اإىل عدد من املب�درات التي ا�شتهدفت دعم قط�ع�ت الن�ش�ط القت�ش�دي منه�:

(30)   Khorshid, M. & A. El-Sadek, “Egypt’s Post Revolution Development Path From A 
Dynamic Economy Wide Model: A Three Year Economic Recovery Plan”, In The 
International Conference on Policy Modeling, EcoMod2014, Bali, Indonesia, 2014. p.3

(31)  البنك املركزي امل�شري، املجلة القت�ش�دية، املجلد 53، العدد 4، 2013. �س.43.



جملة بـحـوث اقتـ�صـاديـة عربـيـة

132

-  ق�م البنك املركزي بتخ�شي�س ح�ش�ب يحمل رقم 306/306 بك�فة البنوك الع�ملة يف م�شر 

ب��شم )دعم م�شر( لقبول الإيداع�ت والتربع�ت من املواطنني وال�شخ�شي�ت العتب�رية.

-  الت�أكيد على قي�م البنوك ب��شتبع�د اأي اأوراق نقد غري مط�بقة للموا�شف�ت مع احلر�س على 

عدم تداوله�.

املركزي  البنك  لدى كل من  ال�شداد  املنتظمني يف  العمالء غري  الإف�ش�ح عن  -  توحيد مدى 

امل�شري وال�شركة امل�شرية لال�شتعالم الئتم�ين.

التمويل العق�ري ملحدودي  2014 مبب�درة تن�شيط قط�ع  18 فرباير  -  ق�م البنك املركزي يف 

�شنة كحد   20 �شرائح ملدة  10 ملي�ر جنيه على  الدخل، وذلك بتخ�شي�س مبلغ  ومتو�شطي 

الإ�شك�ن  مب�شروع�ت  الدخل  ومتو�شطي  ملحدودي  العق�ري  للتمويل  توجيهه�  ويتم  اأق�شى 

 
((2(

اجلديدة لتقوم البنوك ب�إع�دة اإقرا�شه ب�شروط معينة.

-  حظر طلب البنوك لأى عمولت اإ�ش�فية على عملي�ت بيع العملة الأجنبية للعمالء، وحظر 

ب�لعملة  احتي�ج�تهم  تغطي  موارد  لديهم  الذين  للعمالء  الأجنبي  النقد  بتدبري  قي�مه� 

الأجنبية.

لقبول  امل�شري  املركزي  ب�لبنك   037037 على ح�ش�ب  »حتيا م�صر«  ب��شم  �شندوق  -  اإن�ش�ء 

الإيداع�ت والتربع�ت من املواطنني وال�شخ�شي�ت العتب�رية بك�فة البنوك امل�شرية.

-  اإ�شدار البنك املركزي عقد التف�ق املنظم لعملية اإ�شدار �شه�دات ا�شتثم�ر قن�ة ال�شوي�س بني 

البنوك الأربعة امل�شدرة له� )الأهلي امل�شري - م�شر - الق�هرة - قن�ة ال�شوي�س( وب�قي 

((((

البنوك غري امل�شدرة له�.

- و�شع �شوابط للقرو�س ال�شخ�شية للعمالء بغر�س متويل ا�شرتاك�ت النوادي الري��شية.

- الت�أكيد على �شرورة الإعالن والإف�ش�ح عن معدلت الع�ئد الفعلية على املنتج�ت امل�شرفية 

)الودائع - القرو�س- �شراء ال�شلع واخلدم�ت ب�لتق�شيط ....(.

الثورتني، ترى  اأحداث  من تتبع نوعية وطبيعة الإجراءات التي ق�م به� البنك املركزي عقب 

فنية  قرارات  ك�نت   2011 ين�ير   25 ثورة  عقب  والتعليم�ت  والإجراءات  القرارات  اأن  الب�حثة 

ب�لدرجة الأوىل للمح�فظة على �شالمة املراكز امل�لية للجه�ز امل�شريف وموؤ�شرات الأداء ومواجهة 

(32)البنك املركزي امل�شري، املجلة القت�ش�دية، املجلد 54، العدد  2، 2014. �س 33
(33)البنك املركزي امل�شري، املجلة القت�ش�دية، املجلد 54، العدد  4، 2014. �س 44



133

ال�سنة 25، العدد 80 - يونيو /حزيران 2019

املخ�طر التي ظهرت يف تلك الفرتة، اأم� ب�لن�شبة لالإجراءات التي تلت ثورة 30 يونيو 2013 فيغلب 

القط�ع  الأخرى يف القت�ش�د بخالف  القط�ع�ت  والتي حت�ول دعم بع�س  املب�درات  عليه� ط�بع 

امل�يل وامل�شريف ولكن ب��شتخدام اأجهزته واأدواته، وقد يرجع ذلك اإىل حجم املخ�طر التي تع�مل 

معه� البنك املركزي يف احلدثني املختلفني، فقد ك�نت اأكرث حدة يف ثورة 2011 ب�شبب م�شتوى عدم 

ال�شتقرار ال�شي��شي والقت�ش�دي الذي بلغه القت�ش�د و�شب�بية امل�شهد مع ال�شطراب�ت املختلفة، 

مم� فر�س على البنك املركزي اتخ�ذ الالزم للمح�فظة على النظ�م امل�يل وامل�شريف من النهي�ر، 

بحدة  م�شكلة  الت�شعين�ت  يف  الإ�شالحي  لربن�جمه  بدئه  منذ  املركزي  البنك  يواجه  ومل  خ��شة 

ا�شتقرارا وك�نت له جتربة  اأكرث  الو�شع  2013 فقد ك�ن  2011، بينم� يف ح�لة ثورة  اأحداث ثورة 

�ش�بقة ي�شتطيع الرجوع اإليه�.  

:)2014  - رابًعا: تحليل االأداء المالي للقطاع الم�صرفي الم�صري خالل الفترة )2004 

- املركز املايل )الأ�صول واللتزامات(:

1816873 جنيه  الع�ملة يف م�شر  البنوك  اأ�شول  اإجم�يل  بلغ حجم  الأ�شول  جل�نب  ب�لن�شبة 

، من جدول )1( ميكن تتبع تطور الهيكل الن�شبي لأهمية كل عن�شر من 
م�شري يف ع�م 2014)4))

عن��شر الأ�شول خالل الفرتة.

 عن�شري ال�شتثم�رات يف الأوراق امل�لية واأر�شدة الإقرا�س واخل�شم ميثال اجلزء الأكرب من 

الفرتة من  امل�لية خالل  الأوراق  الن�شبية جل�نب  الأهمية  ازدي�د  الأ�شول، مع مالحظة  اإجم�يل 

21.7 % خالل ع�م 2004 اإىل 45.4 % خالل ع�م 2014، وانخف��س الن�شيب الن�شبي لأر�شدة 
واأر�شدة  ب�لداخل  البنوك  لدى  اأر�شدة  يليهم�   ،%  32.4 اإىل   %  46.8 من  واخل�شم  الإقرا�س 

 %  18.4 اأي�ش� خالل الفرتة من  البنوك ب�خل�رج مع مالحظة انخف��س الن�شيب الن�شبي لهم� 

و6.8 % اإىل 9.6 % و 4.3 % على التوايل، ثم يليهم� يف الأهمية الن�شبية الأ�شول الأخرى والتي 

ازداد الن�شيب الن�شبي له� من اإجم�يل الأ�شول مبقدار طفيف من 5.5 % اإىل 6.8 %، ثم النقدية 

والتي متثل اأقل الأ�شول من حيث متثيله� يف اإجم�يل الأ�شول والتي �شهدت زي�دة من 0.9 % اإىل 

1.5 % من اإجم�يل الأ�شول.

(34)  تقرير البنك املركزي، 2014، بي�ن�ت التقرير ال�شهري.
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)1( االأهمية الن�صبية ونمو عنا�صر االأ�صول بقائمة المركز المالي للبنوك  جدول 

خالل الفترة )2014-2004( 

20042005200620072008200920102011201220132014
معدل منو اإجمايل 

الأ�صول
-11.18.223.215.50.811.84.07.614.516.2

نقدية

*0.90.90.90.80.91.01.01.20.041.91.5

**-21.83.313.133.28.411.919.1- 2.0101- 6.7

اأوراق مالية

21.724.325.518.818.630.533.337.340.641.845.4

-24.213.7- 9.214.664.822.016.817.117.726.2

اأر�صدة لدى 

البنوك مب�صر

18.417.816.023.225.715.916.49.27.68.49.6

-7.5-2.678.628.0-3815.7- 42- 1125.933.1

اأر�صدة لدى 

البنوك باخلارج

6.87.39.513.311.37.14.77.65.64.94.3

-18.341.771.4-1.3- 37- 2667.5-211.52.2

اأر�صدة اإقرا�ض 

وخ�صم

46.843.842.537.737.139.438.237.337.135.132.4

-4.05.19.213.57.18.41.76.98.47.1

اأ�صول اأخرى

5.56.05.66.36.36.26.47.48.07.96.8

-20.61.238.017.3- 1.615.519.517.112.7- 0.5

الم�سدر: الب�حثة، اعتم�دا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية مختلفة للبنك المركزي.

� ال�شف الأول من كل عن�شر يعبر عن ن�شبة العن�شر من اإجم�لي الأ�شول.

� � ال�شف الث�ني يعبر عن معدل التغير من ع�م اإلى الع�م الذي يليه.

نالحظ اأن اأقل معدل لتغري اإجم�يل اأ�شول اجله�ز امل�شريف ك�ن خالل ع�م 2009، حيث زاد 

اإجم�يل الأ�شول فقط مبقدار 0.8 % وذلك مق�رنة بزي�دة 15.5 % خالل الع�م ال�ش�بق، و�شبب 

ذلك هو انخف��س معدل الزي�دة يف النقدية من 33.2 % يف ع�م 2008 اإىل 8.4 % وانخف��شه� 

يف اأر�شدة الإقرا�س واخل�شم من 13.5 % اإىل 7.1 % مع النخف��س ال�شديد الذي حدث يف كل 

من اأر�شدة البنوك لدى م�شر واأر�شدة البنوك ب�خل�رج، فكل منهم� قد انخف�س بن�شبة 38 %، 

37 % على التوايل. ويرجع ذلك ل�شحب البنوك لأر�شدته� نتيجة الأزمة امل�لية الع�ملية ع�م 2008، 
وب�لرغم من ذلك فلم ي�شجل منو الأ�شول رقًم� �ش�لًب� ب�شبب الرتف�ع يف ن�شبة منو ال�شتثم�رات يف 

الأوراق امل�لية من 14.6 % اإىل 64.8 %. ثم ارتفع معدل منو الأ�شول مرة اأخرى خالل ع�م 2010 

% مع الزي�دات الطفيفة يف منو كل من النقدية واأر�شدة الإقرا�س واخل�شم ب�لرغم   11.8 اإىل 
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من انخف��س ن�شبة منو ال�شتثم�رات يف الأوراق امل�لية اإىل 22 % وارتفعت اأر�شدة البنوك مب�شر 

ا�شتمرار  ب�شبب  وذلك    %  26 بن�شبة  ب�خل�رج  البنوك  اأر�شدة  انخف��س  وا�شتمرار   % اإىل15.7 

�شي��شة احلذر التي اتبعته� البنوك خالل اأزمتي دبي ومنطقة اليورو. انخف�س معدل منو الأ�شول 

يف ع�م 2011 عن الع�م ال�ش�بق له لي�شبح 4 %، وذلك يرجع ب�شكل رئي�شي لنخف��س ن�شبة منو 

الأوراق امل�لية ون�شبة منو اأر�شدة الإقرا�س واخل�شم اإىل 1.7 % لت�شبح الأقل خالل الفرتة، مع 

النخف��س احل�د لأر�شدة البنوك ب�لداخل، وذلك ب�شبب انخف��س التزام�ت البنوك جت�ه البنك 

املركزي مبقدار 103.4 ملي�ر جنيه، وذلك مع قي�مه ب�شحب بع�س ودائعه لديه� ملواجهة عملي�ت 

  .
((5(

ت�شفية الأج�نب جلزء كبري من ا�شتثم�راتهم ت�أثرا ب�لتداعي�ت امل�ش�حبة لأحداث ثورة ين�ير

فنجد ارتف�ع حجم اأر�شدة البنوك ب�خل�رج بن�شبة 67 % والذي يعد الأعلى بعد ن�شبة زي�دته� يف 

ع�م 2007 الذي بلغ 71.4 % خالل الفرتة، وب�لت�يل جند تخلي البنوك عن �شي��شة احلذر التي 

اأمواله�  ا�شتثم�ر  اأنه من الأف�شل  املتت�لية خالل الفرتة راأت  اأحداث ال�شطراب�ت  اتبعته� وبفعل 

واأر�شدته� ب�خل�رج. 

خالل ع�م 2012 ارتفع معدل منو الأ�شول اإىل 7.6 %، وانخف�شت النقدية ب�لبنوك مع زي�دة 

اأر�شدة  انخف��س  ا�شتمرار  مع  واخل�شم،  الإقرا�س  اأر�شدة  وزي�دة  امل�لية  الأوراق  يف  ال�شتثم�ر 

البنوك ب�لداخل ولكن ك�ن اأقل من الع�م الذي �شبقه لي�شل اإىل ن�شبة 11 %، اأم� اأر�شدة البنوك 

%، وميكن تف�شري هذا   21 ب�خل�رج فبعد ارتف�عه� الكبري يف ع�م الثورة، فقد انخف�شت بن�شبة 

اأذون و�شندات  البنوك امل�شرية نحو �شراء  املوجودة يف  ال�شيولة  نتيجة توجيه معظم  النخف��س 

اخلزانة احلكومية بتوجيه من احلكومة والبنك املركزي امل�شري.

خالل ع�م 2013 ارتفع معدل منو الأ�شول اإىل 14.5 %، مدفوع بزي�دة اأر�شدة لدى البنوك 

ب�لداخل والتي قد حتولت اإىل 25.9 %، مع الرتف�ع الطفيف ولكنه حتول من ال�ش�لب اإىل 1.5 %، 

وزادت ن�شبة النقدية ب�لبنوك اإىل 101 % وهي الأعلى خالل الفرتة، وا�شتقرت ومل تزداد كثريا 

ا�شتثم�رات الأوراق امل�لية، مع الرتف�ع الطفيف يف اأر�شدة الإقرا�س واخل�شم.

وا�شل الرتف�ع يف معدل منو الأ�شول لي�شل اإىل 16.2 % ع�م 2014، مع  منو الأوراق امل�لية 

واأر�شدة البنوك مب�شر واأر�شدته� ب�خل�رج اإىل 26.2 % و33.1 % على التوايل، ولكن انخف�شت 

النقدية واأر�شدة الإقرا�س واخل�شم، وجند ا�شتمرار انخف��س اأر�شدة البنوك ب�خل�رج والنقدية 

خالل الفرتة 2013 - 2014 يق�بله املزيد يف الرتف�ع يف ال�شتثم�رات يف الأوراق امل�لية، وهو م� يوؤكد 

على ا�شتمرار توجيه البنك املركزي للبنوك نحو �شراء اأذون اخلزانة و�شندات اخلزانة احلكومية، 

(35)  تقرير البنك املركزي، 2011، التقرير ال�شنوي، �س 20
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وهو م� ميكن الت�أكد منه من تتبع هيكل ال�شتثم�رات يف الأوراق امل�لية من جدول )2( حيث جند 

زي�دة الن�شيب الن�شبي لعن�شر ال�شتثم�رات يف الأوراق امل�لية لي�شبح املكون الرئي�شي من اإجم�يل 

الأ�شول، و�ش�حب ذلك زي�دة ال�شتثم�ر يف ال�شندات واأذون اخلزانة احلكومية وزي�دة حجمه� من 

اإجم�يل حمفظة الأوراق امل�لية للبنوك من 78 % ع�م 2004 اإىل 93 % ع�م 2014، خ��شة خالل 

الفرتة )2012-2014(، وق�بل ذلك انخف��س يف ال�شتثم�ر يف الأوراق اململوكة لقط�ع الأعم�ل 

الع�م من 0.46 % اإىل 0.06 % ، والقط�ع اخل��س من 14 % اإىل 5 %، وال�شتثم�ر يف الأوراق 

الأجنبية من 7 % اإىل 2 %.

جدول )2( تطور هيكل مكونات محفظة االأوراق المالية للبنوك خالل الفترة 

%)2014-2004(

20042005200620072008200920102011201220132014القطاع
7879797374837987909193احلكومي

0.460.390.440.430.700.400.260.210.130.080.06الأعمال العام
141515181812108765الأعمال اخلا�ض

766885115332اخلارجي

الم�سدر: الب�حثة، اعتم�دا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية مختلفة للبنك المركزي.

عن��شر  من  عن�شر  كل  لأهمية  الن�شبي  الهيكل  تطور  تتبع  ميكن  اللتزام�ت  ج�نب  عن  �أما 

اللتزام�ت ومعدلت التغري فيه� خالل الفرتة من جدول )3( كم� يلي: 

المالي  المركز  بقائمة  االلتزامات  عنا�صر  ونمو  الن�صبية  االأهمية   )3( جدول 

للبنوك خالل الفترة )2014-2004( %

20042005200620072008200920102011201220132014

راأ�ض املال

*3.23.33.63.53.53.83.84.74.94.64.3

** -12.818.121.913.710.612.126.714.07.07.6

الحتياطيات

1.81.81.81.31.82.02.31.71.92.32.6

-8.48.0- 6.557.48.133.3- 22.615.840.331.2

املخ�ص�صات

7.07.07.25.75.86.45.84.34.03.93.5

-11.110.9-2.716.511.91.0- 21.7- 1.813.22.5
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�صندات وقرو�ض 

طويلة الأجل

2.42.02.32.82.12.01.82.12.01.91.7

-- 5.023.050.4-15.4- 1.1- 1.620.76.38.9- 0.5

التزامات 

البنوك يف م�صر

4.73.22.88.89.12.84.42.21.41.61.0

-- 24.3- 5.2284.519.5-68.673.8-47.7-32.534.7-30.3

التزامات 

البنوك باخلارج

1.61.71.21.11.21.71.71.21.11.00.8

-18.7- 28.514.133.236.511.6-25.3-2.52.9- 3.4

اإجمايل الودائع

72.973.974.769.369.074.173.175.474.975.978.7

-12.69.514.315.08.410.27.26.916.020.4

خ�صوم اأخرى

6.37.16.57.57.67.27.18.49.88.77.6

-24.5- 0.941.417.5- 4.610.723.225.31.90.6

الم�سدر: الب�حثة، اعتم�دا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية مختلفة للبنك المركزي.

� ال�شف الأول من كل عن�شر يعبر عن ن�شبة العن�شر من اإجم�لي الأ�شول.

� � ال�شف الث�ني يعبر عن معدل التغير من ع�م اإلى الع�م الذي يليه.

ن�شيبه خالل  زاد  فقد  اللتزام�ت  اإجم�يل  الأكرب من  الودائع ميثل اجلزء  اإجم�يل  اأن  جند 

مق�رنة  اأن�شبة �شغرية جدا  اللتزام�ت متثل  عن��شر  وب�قي   .%  78.7 اإىل   %  72.9 من  الفرتة 

به، يليه اخل�شوم الأخرى والتي يدور ن�شيبه� الن�شبي حول 7 %. اأم� املخ�ش�ش�ت فقد �شجلت 

� يف ن�شيبه� الن�شبي من 7 %ع�م 2004 حتى و�شلت 4.3 % ع�م 2011 لت�شهد مزيدا من  انخف��شً

النخف��س يف ع�م 2014، وقد يكون ذلك م�ش�حًب� لنخف��س الن�ش�ط الإقرا�شي خالل الفرتة. ثم 

يليهم� راأ�س امل�ل الذي ك�ن ن�شيبه الن�شبي 3.2 % واأ�شبح يف نه�ية الفرتة 4.3 %، وب�لطبع هذه 

الزي�دات تلت قرار البنك املركزي برفع احلدود الدني� لراأ�س م�ل البنوك الع�ملة يف م�شر. ثم 

عن�شر اللتزام�ت قبل البنوك ب�خل�رج  والتي و�شلت لأعلى ن�شيب له� يف ع�م 2008 حيث و�شلت 

اإىل 9.1 % ثم انخف�شت يف الع�م الت�يل اإىل 2.8 % ثم ارتفعت مرة اأخرى ع�م 2010 والرتف�ع 

يف احل�لتني مرتبط ب�لأزمة امل�لية واأزمتي دبي واليورو، ثم ا�شتمرت يف النخف��س لي�شل ن�شيبه� 

من  ن�شيبه  ارتفع  الذي  الحتي�طي�ت  عن�شر  هن�ك  ذلك  بعد   .2014 ع�م   %  1.7 اإىل  الن�شبي 

1.8 % اإىل 2.6 % من اإجم�يل اللتزام�ت، اأم� التزام�ت البنوك يف م�شر فقد �شهد ع�م 2008 
الن�شيب الأكرب له� ثم اأخذت يف النخف��س لت�شل اإىل 1 %، اأم� ال�شندات والقرو�س طويلة الأجل 

فقد ك�ن ن�شيبه� الن�شبي ع�م 2004 ميثل 2.4 % ثم اأ�شبح 1.7 % يف ع�م 2014.

مبت�بعة معدلت التغري يف كل عن�شر، ب�لن�شبة لعن�شر راأ�س امل�ل جند اأن اأعلى معدل زي�دة له 

، ويليه 
((((

ك�ن 26.7 % وذلك خالل الع�م 2011 وذلك نتيجة قي�م البنوك بتدعيم حقوق امللكية

(36)  تقرير البنك املركزي، 2011، التقرير ال�شنوي، �س 22
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ع�م 2007 مبعدل 21.9 %. اأي�ش� ب�لن�شبة لعن�شر الحتي�طي�ت فقد �شهد خالل الع�مني 2007، 

2011 تغريا ب�لنخف��س ثم بلغ اأعلى معدل ب�لزي�دة له خالل 2008 مبعدل 57.4 %. اأم� ب�لن�شبة 
لل�شندات والقرو�س طويلة الأجل فقد بلغت اأعلى زي�دة له� خالل 2007، ثم تن�ق�شت يف الع�م 

2011.  عن�شر اللتزام�ت قبل البنوك يف  اأخرى ع�م  الت�يل وظلت تتن�ق�س حتى ارتفعت مرة 

التغري الأكرب له يف الفرتة )2007/2006( وكذلك فرتة )2011/2010( وترجع  م�شر �شجل 

ب�لعمالت  املركزي  البنك  ودائع  زي�دة  اإىل   2007 ع�م  خالل  العن�شر  ذلك  يف  الكبرية  الزي�دة 

البنك  قي�م  اإىل   2009 ع�م  اللتزام�ت  تلك  يف  النخف��س  يرجع  بينم�  البنوك،  لدى  الأجنبية 

املركزي ب�شحب ودائعه ب�لعمالت الأجنبية لدى البنوك مق�بل زي�دة مبيع�ته من النقد الأجنبي 

، ثم تكرر النخف��س نتيجة هذا ال�شحب مرة اأخرى ع�مي 2011، 2014. عن�شر التزام�ت 
((((

له�

اأخرى خالل )2009-2007)  2006 لتزداد مرة  البنوك ب�خل�رج �شهدت انخف��ش� خالل ع�م 

وهذا يتزامن مع اأحداث الأزمة امل�لية، ثم رجعت لالنخف��س مع اأحداث ثورتي 2011، 2014. 

الودائع:  -  2
)8))2014، بتحليل الودائع 

بلغ اإجم�يل الودائع للبنوك امل�شرية 1434561 مليون جنيه يف ع�م 

وفق� للعملة جند اأن اإجم�يل الودائع ب�لعملة املحلية ارتفعت من 312869 ع�م 2004 اإىل 1097729 

ع�م   335998 اإىل    2004 ع�م   150679 من  الأجنبية  ب�لعملة  الودائع  ارتفعت  بينم�   ،2014 ع�م 

2014، ومبالحظة الأهمية الن�شبية لكل منهم� من اإجم�يل ودائع اجله�ز امل�شريف يف �شكل )1):

�شكل)1( تطور الهيكل الن�شبي للودائع وفق� للعملة خالل الفرتة 2014-2004

امل�صدر: الب�حثة، اعتم�ًدا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية خمتلفة للبنك املركزي.

(37)  تقرير البنك املركزي، 2009، التقرير ال�شنوي، �س )4
(38) تقرير البنك املركزي، 2014، بي�ن�ت التقرير ال�شهري
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 %  23 % اإىل   33 نالحظ انخف��س الأهمية الن�شبية للودائع ب�لعملة الأجنبية خالل الفرتة من 

 ،%  77 اإىل   %  67 من  املحلية  ب�لعملة  للودائع  الن�شبية  الأهمية  ارتف�ع  مق�بل  الودائع  اإجم�يل  من 

وقد عك�س ذلك  زي�دة ج�ذبية اجلنيه امل�شري ك�أداة ادخ�ر، وذلك لأن بع�س البنوك بداأت يف رفع 

قيمة  يف  امل�شتمر  التح�شن  يف  كبري  ب�شكل  �ش�عد  مم�  املحلية.  ب�لعملة  الودائع  على  الف�ئدة  اأ�شع�ر 

اجلنيه امل�شري مق�بل الدولر الأمريكي، ف�شال عن ارتف�ع �شعر الف�ئدة على الودائع ب�جلنيه مق�رنة 

اأم� بعده� فلم يكن هن�ك   ،2011 لثورة  ال�ش�بقة  الفرتة  ، ولكن ذلك ك�ن يف 
((9(

الأمريكي ب�لدولر 

زي�دة على الإطالق يف حجم الودائع ب�لعملة املحلية وظلت خالل الفرتة )2011-2013( متثل 76 % 

من اإجم�يل الودائع لرتتفع مبقدار قليل لت�شبح 77 % يف ع�م 2014، بينم� �شهدت الودائع ب�لعملة 

الأجنبية زي�دة طفيفة جدا من 23 % يف ع�م 2010 اإىل 24 % ع�م 2011 ولكن ا�شتمرت هذه الن�شبة 

للقط�ع�ت،  وفق�  الودائع  اأم� هيكل   .2014 ع�م   %  23 اإىل  اأخرى  مرة  لتنخف�س   2013 الع�م  حتى 

فيمكن تتبعه يف ال�شكل )2):

�شكل)2( تطور الهيكل الن�شبي لإجم�يل الودائع وفًق� للقط�ع�ت خالل الفرتة 2014-2004

امل�صدر: الب�حثة، اعتم�ًدا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية خمتلفة للبنك املركزي.

 % 12 اإىل   % 18 الودائع من  اإجم�يل  للودائع احلكومية من  الن�شبي  الن�شيب  فقد انخف�س 

2007 وهذا يتع�ر�س مع معدلت النمو القت�ش�دي الذي مت حتقيقه خالل تلك الفرتة،  يف ع�م 

وا�شتمرت هذه الن�شبة حتى ع�م 2014. اأم� الن�شيب الن�شبي لقط�ع الأعم�ل الع�م فقد ك�ن 4 % 

ع�م 2004 ثم خالل الفرتة 2006- 2009 ظل ن�شيبه 5 %، ليوا�شل النخف��س حتى ي�شل 3 % 

(39) Daradkah, D. & S. Miani, op.cit., p.77
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14 % من اإجم�يل الودائع وو�شلت  2014. وب�لن�شبة لودائع القط�ع اخل��س فقد ك�نت متثل  ع�م 

اأعلى ن�شبة له� يف ع�م 2008، ثم ا�شتمر انخف��شه� لي�شل ن�شيبه� 17 % يف ع�م 2011 ، ثم 15 % 

ع�م 2012، واأ�شبحت 16 % ع�م 2014. اأم� ب�لن�شبة للقط�ع الع�ئلي فله الن�شيب الأكرب من هيكل 

اإجم�يل الودائع، ففي ع�م 2004 ك�نت متثل ودائعه 64 % وا�شتمرت هذه الن�شبة حتى ع�م الأزمة 

امل�لية 2008، ف�نخف�شت اإىل 59 %، وج�ء هذا النخف��س اأ�ش��ًش� يف انخف��س حجم ودائع القط�ع 

الع�ئلي ب�لعملة الأجنبية ، ليزداد مرة اأخرى يف ع�م 2009 لي�شل 63 % وي�شتمر يف الزي�دة حتى 

الع�مل  ودائع  اأو  ب�خل�رج  املقيمني  لودائع  ك�ن  الأقل  الن�شيب  اأم�   .2014 ع�م   %  68 لن�شبة  ت�شل 

اخل�رجي حيث مثل 0.23 % يف ع�م 2004 من اإجم�يل الودائع وو�شل اإىل 64 % ع�م 2014، مع 

مالحظة ارتف�ع الن�شيب الن�شبي للقط�ع اخل�رجي خالل 2007، 2008 لي�شل اإىل 0.83 % و0.78 %، 

وهم� ميثال اأعلى ن�شبة و�شل اإليه� ن�شيب القط�ع خالل الفرتة. ومبق�رنة ب�شيطة بني هيكل الودائع 

وفًق� لكل من القط�ع�ت والعملة بني بداية الفرتة ونه�يته� من خالل ال�شكل )3):

�شكل)3( معدل التغري يف الودائع وفق� للقط�ع�ت والعملة خالل 2014/2004

امل�صدر: الب�حثة، اعتم�ًدا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية خمتلفة للبنك املركزي.

نالحظ اأن ن�شبة زي�دة ودائع القط�ع احلكومي ب�لعملة املحلية 46 % وهي اأقل كثريا من ن�شبة 

كبري  ب�شكل  احلكومي  القط�ع  توجه  يعني  وهذا   ،%  265 ك�نت  والتي  الأجنبية  ب�لعملة  زي�دته� 

ودائعه  زي�دة  فن�شبة  الع�م  الأعم�ل  لقط�ع  ب�لن�شبة  وكذلك  الأجنبية،  ب�لعملة  بودائع  لالحتف�ظ 

ب�لعملة املحلية ك�ن 71 % وهو اأقل من زي�دة ودائعه ب�لعملة الأجنبية والتي بلغت 299 %، وهذا 

على عك�س كل من قط�ع الأعم�ل اخل��س والقط�ع الع�ئلي، فكالهم� ك�نت ن�شب الزي�دة يف الودائع 

ب�لعملة املحلية اأكرب من ن�شب الزي�دة يف الودائع ب�لعملة الأجنبية خ��شة يف القط�ع الع�ئلي الذي 

بلغت الزي�دة يف ودائعه ب�لعملة املحلية 305 % مق�بل 62 % فقط زي�دة يف ودائعه ب�لعملة الأجنبية، 

كذلك القط�ع اخل��س فقد ك�نت الزي�دة يف الودائع ب�لعملة املحلية 331 % مق�بل 153 % زي�دة يف 
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الودائع ب�لعملة الأجنبية، وهو م� يوؤكد على تف�شيل كل من القط�ع الع�ئلي والقط�ع اخل��س للجنيه 

امل�شري ك�أداة ادخ�رية، اأم� القط�ع اخل�رجي فقد اقرتبت ن�شب الزي�دة يف كل من الودائع ب�لعملة 

اأنه القط�ع �ش�حب  التوايل، مع مالحظة  579 % على   ،  % 440 الأجنبية والعملة املحلية فبلغت 

الن�شيب الأكرب من التغريات والزي�دة خالل الفرتة.

-القرو�ص:  (
املمنوحة  القرو�س  اإجم�يل  ك�نت  حيث  الفرتة  خالل  منًوا  للبنوك  الإقرا�شي  الن�ش�ط  �شهد 

294917  يف ع�م 2004 وو�شلت اإىل 584066 ع�م 2014، اأي زادت خالل الفرتة كله� بن�شبة 98 %، 
ولكنه� ك�نت اأقل من معدلت منو الأ�شول والودائع وقد يكون ذلك ب�شبب اأنه ك�نت من اأهداف املرحلة 

الأوىل من خطة الإ�شالح امل�شريف عالج م�شكلة الديون املتعرثة، وب�لت�يل ق�مت البنوك امل�شرية 

خالل هذه الفرتة ب�شبط التو�شع يف الئتم�ن تخوًف� من اإع�دة تكرار هذه امل�شكلة. وقد و�شلت ن�شبة 

الزي�دة يف القرو�س املمنوحة للقط�ع احلكومي مبقدار 152 % وذلك من 16203 يف ع�م 2004 

اإىل 40802 ع�م 2014، بينم� بلغت ن�شبة الزي�دة يف القرو�س املمنوحة للقط�ع�ت الأخرى 95 % 

من 278714 ع�م 2004 اإىل 543264 ع�م 2014. جند اأن ذلك الرتف�ع يف القرتا�س احلكومي 

خالل الفرتة يعترب مزاحمة للقط�ع اخل��س للح�شول على املوارد امل�لية، وهو م� يعرف بـ » اأثر 

املزاحمة  Crowding out effect « ، ف�ملوارد امل�لية املت�حة لالإقرا�س حمدودة، وزي�دة ن�شيب 

احلكومة من تلك املوارد يكون على ح�ش�ب ب�قي القط�ع�ت، الأمر الذي يوؤدي لرتاجع م�شتوي�ت 

ال�شتثم�ر اخل��س، واذا اأ�شفن� على ذلك الإفراط يف  القرتا�س من اجله�ز امل�شريف يف �شكل 

الأوراق امل�لية والذي اأو�شحن� اأنه ميثل الن�شيب الأكرب من حمفظة الأوراق اململوكة للبنوك ف�إن 

نتيجة   2011 ين�ير  ثورة  عقب  م�شر  �شهدته  م�  وهو  الف�ئدة.  اأ�شع�ر  ارتف�ع  اإىل  يوؤدي  قد  ذلك 

الك�مل على اجله�ز امل�شريف املحلي خ��شة يف متويل عجز املوازنة حيث ارتفعت  العتم�د �شبه 

. ب�لنظر 
اأ�شع�ر الف�ئدة من حوايل 7 % يف ع�م 2007 اإىل م� يزيد عن 13 % يف ع�م 2013 )40)

لهيكل القرو�س املمنوحة وفًق� للعملة يف ال�شكل )4( وب�إلق�ء نظرة على معدلت التغري من ع�م 

لع�م يف جدول )4): 

 (40)  الو�ش�ل، كم�ل، القت�ش�د امل�شري بني املطرقة وال�شندان: اأزمت� الدين الع�م والعجز يف املوازنة الع�مة والبحث عن خمرج، 
م�شر، دار بن ر�شد، )201. �س )10 
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�شكل)4( تطور اإجم�يل القرو�س املمنوحة وفق� للعملة خالل الفرتة 2014-2004

امل�صدر: الب�حثة، اعتم�دا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية خمتلفة للبنك املركزي.

جدول )4( جدول التغري يف القرو�س املمنوحة خالل الفرتة )2014-2004)

2005200620072008200920102011201220132014

%7%8%7%2%9%7%13%9%5%4اإجمايل القرو�ض

اإجمايل القرو�ض

 بالعملة املحلية
2%3%4%7%10%6%4%11%6%8%

اإجمايل القرو�ض

 بالعملة الأجنبية
10%14%23%27%0.18%13%-4%-2%13%6%

امل�شدر: الب�حثة، اعتم�ًدا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية خمتلفة للبنك املركزي.

جند اأن الزي�دة يف معدلت منو القرو�س املمنوحة ا�شتمرت حتى حتققت اأكرب ن�شبة لزي�دة 

اإجم�يل القرو�س يف ع�م 2008، وذلك يرجع ب�شكل اأ�ش��شي لرتف�ع معدل منو  اإجم�يل القرو�س 

� الأعلى خالل فرتة التحليل، وترجع  اأي�شً 27 % والتي تعد  اإىل  ب�لعملة الأجنبية والتي و�شلت 

تقلب�ت  اأي  التخوف من  وعدم  الأمريكي،  الدولر  الف�ئدة على  اأ�شع�ر  تراجع  اإىل  الزي�دة  تلك 
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الزي�دة  بينم� ك�نت   ،
(41(

الوقت الأجنبي يف ذلك  ال�شرف  وا�شتقرار �شوق  ال�شرف  اأ�شع�ر  يف 

يف اإجم�يل القرو�س املمنوحة ع�م 2009 والتي بلغت 7 % ج�ءت كله� من الزي�دة يف القرو�س 

ب�لعملة  القرو�س  يف  زي�دة  فقط   %  0.18 مق�بل   %  10 ك�نت  والتي  املحلية  ب�لعملة  املمنوحة 

الأجنبية، وارتفعت مرة اأخرى اإىل 9 % ع�م 2010، وك�نت الزي�دة هن� ب�شكل كبري من الزي�دة 

اليورو. ثم خالل ع�م  اأزمتي دبي ومنطقة  يف القرو�س ب�لعملة الأجنبية، وقد تزامن ذلك مع 

2011 اأ�شبحت الزي�دة يف معدل منو القرو�س 2 % وهي الأقل خالل الفرتة وج�ءت الزي�دة من 
الرتف�ع يف القرو�س املمنوحة ب�لعملة املحلية، اأم� القرو�س ب�لعملة الأجنبية فقد �شجلت معدل 

انخف��شه� يف ع�م  وا�شتمر  الأجنبية  ب�لعملة  املمنوحة  القرو�س  ب�ل�ش�لب حيث انخف�شت  تغري 

2012، ثم ارتفعت مرة اأخرى ع�م 2013 بن�شبة 13 %، والتي �ش�همت مع الزي�دة يف القرو�س 
ب�لعملة املحلية التي زادت بن�شبة 6 % يف زي�دة اإجم�يل القرو�س بن�شبة 8 %، والذي زاد يف ع�م 

2014 بن�شبة 7 %.

اأم� ب�لن�شبة لهيكل اإجم�يل القرو�س املمنوحة وفًق� للن�ش�ط القت�ش�دي، ب�لنظر اإىل ال�شكل )5):

�شكل)5( تطور هيكل القرو�س املمنوحة وفق� للن�ش�ط القت�ش�دي  خالل الفرتة2004-2014 

امل�صدر: الب�حثة، اعتم�ًدا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية خمتلفة للبنك املركزي.

الن�شيب  البنوك وميكن ترتيبهم ح�شب  هن�ك خم�س قط�ع�ت رئي�شية تقوم ب�لقرتا�س من 

الن�شبي لهم ك�لت�يل: قط�ع ال�شن�عة، اخلدم�ت، التج�رة، قط�ع�ت اأخرى غري موزعة )القط�ع 

الع�ئلي، القط�ع اخل�رجي، الزراعة(. وبتتبع الهيكل خالل الفرتة جند ح�شول قط�ع ال�شن�عة 

(41)   تقرير البنك املركزي امل�شري، 2008، التقرير ال�شنوي. �س.48
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32 % خالل  لي�شبح  الن�شبي  الن�شيب  وانخف�س  القرو�س،  اإجم�يل  36 % من  2004 على  ع�م 

فرتة 2008، لي�شل يف اآخر 2014 اإىل 35 % وب�لت�يل مل يحدث تغيري كبري يف الن�شيب الن�شبي 

اإنه�   2014-2012 الفرتة  زي�دته� خالل  تف�شري  املمنوحة. ميكن  القرو�س  اإجم�يل  لل�شن�عة من 

دعم  حم�وره�  اأحد  ك�ن  والتي  امل�شريف  الإ�شالح  خطة  من  الث�نية  املرحلة  تطبيق  مع  تزامنت 

ن�شيبه�  يف  كبرية  تغيريات  يحدث  فلم  اخلدم�ت  قط�ع  اأم�  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروع�ت 

الن�شبي من اإجم�يل القرو�س خالل الفرتة فقد ظل م�شتقرا حول ن�شبة 27 % من اإجم�يل القرو�س 

م�عدا يف ع�م 2010 فقد انخف�س اإىل 24 % ثم ع�ود الزي�دة مرة اأخرى لي�شبح 28 % ع�م 2011، 

ثم ع�ود النخف��س لي�شبح 25 % ع�م 2014 وذلك قد يرجع لت�أثر ن�ش�ط ال�شي�حة - والذي يعد 

الن�ش�ط الأبرز يف قط�ع اخلدم�ت - ببع�س اأحداث الإره�ب التي تلت ثورة 30 يونيو، قط�ع التج�رة 

�شهد انخف��س كبري خالل الفرتة يف ن�شيبه من القرو�س املمنوحة خالل الفرتة، فقد ك�ن ن�شيبه 

يف ع�م 2004 هو  21 % وا�شتمر يف النخف��س حتى و�شل ن�شيبه اإىل 11 % وا�شتمر على هذه 

الن�شبة حتى ع�م 2014. اأم� القط�ع�ت غري املوزعة فقد �شهد ن�شيبه� من اإجم�يل القرو�س زي�دة 

خالل الفرتة من ن�شبة 14 % ع�م 2004 وا�شتمرت هذه الزي�دة خالل الفرتة حتى و�شلت 27 % 

يف ع�م 2011، ثم ا�شتقرت هذه الن�شبة حتى ع�م  2014. اأم� �ش�حب الن�شيب الأقل من القرو�س 

املمنوحة هو قط�ع الزراعة فقد بلغ ن�شيبه 2 % فقط ع�م 2004 وا�شتمر على هذه الن�شبة حتي 

انخف�س ن�شيبه يف ع�م 2012 اإىل 1 % فقط وا�شتمرت هذه الن�شبة حتى ع�م 2014.  

المالية:  الموؤ�صرات  تحليل   -  4
اأ - معيار كفاية راأ�ص المال:

البنك املركزي - م�عدا فروع  امل�شجلة لدى  البنوك  تلتزم   II بازل  اإط�ر تطبيق مقررات  يف 

البنوك الأجنبية - ب�حلف�ظ على ن�شبة يحدده� البنك املركزي بني راأ�س امل�ل من ن�حية، والأ�شول 

واللتزام�ت العر�شية مرجحة ب�أوزان خم�طر من ن�حية اأخرى، ويتعني األ تقل هذه الن�شبة عن 

10 %، ويعك�س هذا املعي�ر مدى قدرة البنك على مواجهة خم�طر راأ�س امل�ل، وت�شري نت�ئج مت�بعة 
معدل  على  البنوك  حف�ظ  اإىل   )6( ال�شكل  خالل  من  الفرتة  خالل  املعي�ر  بهذا  البنوك  التزام 

كف�ية راأ�س امل�ل املطلوب منه� خالل الفرتة، وقد و�شلت الن�شبة املجتمعة لدى البنوك لأعلى قيمة 

خالل ع�م 2011 حيث ك�نت 16 % )مق�بل احلد الأدنى 10 %(، وهو م� ي�شري اإىل قدرة البنك 

املركزي والبنوك على احلف�ظ على ذلك املعي�ر خالل ثورة 25 ين�ير، ثم انخف�س يف ع�م 2013 

ب�جله�ز  املخ�طر  ب�أوزان  املرجحة  الأ�شول  حجم  لرتف�ع  يرجع  قد  النخف��س  وهذا   ،13.4 اإىل 

اأنواع جديدة من املخ�طر مل  II، والتي ت�شتمل على  بازل  امل�شريف، ف�شاًل عن �شرامة مقررات 
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تكن �شمن مقررات بازل I. ب�لإ�ش�فة اإىل اأن زي�دة الن�ش�ط الإقرا�شي خالل الفرتة قد يرفع من 

خم�طر الئتم�ن ويدفع معدلت كف�ية راأ�س امل�ل للرتاجع. وهو م� يوؤكده ارتف�ع معي�ر حقوق امللكية 

/ الأ�شول خالل 2013.

�شكل )6( تطور موؤ�شر كف�ية راأ�س امل�ل خالل الفرتة )2014-2004)

امل�شدر: الب�حثة، اعتم�ًدا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية خمتلفة للبنك املركزي.

ب – معيار الربحية:

دعم  على  قدرته  اإىل  ب�لإ�ش�فة  ربح ممكن،  اأق�شى  على حتقيق  البنك  قدرة  الربحية  تعك�س 

حقوق امللكية لديه، واإجراءات توزيع�ت نقدية على م�ش�همني، ومن مالحظة تطور معي�ري الع�ئد 

اإىل الأ�شول، والع�ئد على  الربح  Return On Assets (ROA) املق��س ب�ش�يف  على الأ�شول 

حقوق امللكية  Return On Equity (ROE) املق��س ب�ش�يف الربح اإىل حقوق ملكية. من ال�شكل 

اإىل  اأ�ش��ش�  يرجع  وذلك   ،2007 ع�م  ك�نت يف   ROA للمعي�ر  قد حتققت  ن�شبة  اأعلى  )7( جند 

حتقيق �ش�يف ربح 2204 مليون جنيه من اأرب�ح بيع ا�شتثم�رات م�لية لدى بنك الإ�شكندرية مق�بل 

لترتاوح  الطبيعي  مل�شتواه�  املعدلت  رجعت  ثم   
(42(

ال�ش�بقة امل�لية  ال�شنة  عن  جنيه  مليون   714

حول الواحد ال�شحيح، اأم� معي�ر ROE ف�أعلى قيمة له حتققت يف ع�م 2006. ثم انخف�س خالل 

الأزمة امل�لية وخالل ثورة 2011، ليعود اإىل الزي�دة بعده� خالل الفرتة )2012-2014(. وب�لت�يل 

كله�  اأوله�  عن  الفرتة  اآخر  يف  الأ�شول  على  والع�ئد  امللكية  حقوق  على  الع�ئد  معدل  زي�دة  جند 

بن�شبة 62 % ، 160 % على التوايل.

(42)  تقرير البنك املركزي امل�شري، 2007، التقرير ال�شنوي. �س.53.
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�شكل )7( تطور موؤ�شر الربحية خالل الفرتة )2014-2004)

امل�شدر: الب�حثة، اعتم�ًدا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية خمتلفة للبنك املركزي.

ج – معيار ال�صيولة: 

عليه�  يتعني  حيث  ال�شيولة،  متطلب�ت  من  اأدنى  بحد  البنوك  امل�شري  املركزي  البنك  ُيلزم 

الحتف�ظ بن�شبة 20 % كحد اأدنى يف الأ�شول املقومة ب�جلنيه امل�شري و 25 % يف الأ�شول ال�ش�ئلة 

. ومن املوؤ�شرات امل�شتخدمة يف تقييم ال�شيولة : ن�شبة القرو�س اإىل 
(4((

املقومة ب�لعملة الأجنبية

الودائع، وتقي�س هذه الن�شبة قدرة البنوك على توظيف ودائعه� يف الن�ش�ط الإقرا�شي، كذلك ميكن 

ا�شتخدام ن�شبة الودائع اإىل الأ�شول. وبتتبع موؤ�شرات تقييم ال�شيولة من خالل �شكل )8( نالحظ 

� يف ع�مي 2007، 2008،  ارتف�ع ن�شبة الودائع/الأ�شول خالل الفرتة كله�، مع ت�شجيله� انخف��شً

وي�شتمر   2004 ع�م   63.9 من  كله�  الفرتة  خالل  انخف��شه�  فنجد  القرو�س/الودائع  ن�شبة  اأم� 

البنوك يف عدم   - قدرة  – اأو عدم  رغبة  يعك�س  وهذا   ،2014 ع�م   40.9 اإىل  لت�شل  انخف��شه� 

توجيه ال�شيولة التي اأتيحت له� من الودائع يف زي�دة قرو�شه� وهذا يوؤكده تطور اأر�شدة الإقرا�س 

�ش�هدن� من خالل جدول )1)  الفرتة كم�  له� خالل  الن�شبي  الن�شيب  انخف�س  التي  واخل�شم، 

من 46.8 % اإىل 32.4 %، مق�بل الزي�دة الكبرية يف ا�شتثم�رات الأوراق امل�لية والتي ك�نت اأغلبه� 

ا�شتثم�رات يف اأذون و�شندات حكومية.

(43)    عبد ال�شالم، ه�ش�م حممد، مرجع �شبق ذكره، �س 118
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�شكل )8( تطور موؤ�شر ال�شيولة خالل الفرتة )2014-2004)

امل�صدر: الب�حثة، اعتم�ًدا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية خمتلفة للبنك املركزي.

الم�صرفي: القطاع  حجم  تطور   (-

التي  امل�لية  اخلدم�ت  اأهمية  وتعك�س  امل�شريف  القط�ع  حجم  تعك�س  التي  املوؤ�شرات  اأهم  من 

تقدم من قبل املوؤ�ش�ش�ت امل�شرفية ب�لن�شبة حلجم القت�ش�د هي : اإجم�يل اأ�شول البنك املركزي 

واإجم�يل اأ�شول البنوك الع�ملة، فهم� ميثالن جمموع احلقوق التي ميلكه� القط�ع امل�شريف على 

حجم  اإجم�يل  موؤ�شري  هن�ك  وكذلك   .
(44(

امل�شرفية غري  املحلية  الأخرى  القت�ش�د  قط�ع�ت 

القرو�س والودائع اإىل الن�جت املحلي الإجم�يل. ب�لرجوع جلدول )5( جند انخف��س تلك املوؤ�شرات 

اإىل   %  138.95 من  انخف�س  فقد   GDP/البنوك اأ�شول  ملوؤ�شر  فب�لن�شبة  الفرتة،  خالل  عموًم� 

83.43 %، مم� يعني انخف��س حجم القط�ع امل�شريف خالل الفرتة وانخف��س م�ش�همته يف منو 
مع  مق�رنة  مرتفعة  الن�شبة  تظل  ذلك  من  ب�لرغم  ولكن  الفرتة،  خالل  الإجم�يل  املحلي  الن�جت 

اأ�شول  ملوؤ�شر  ب�لن�شبة  كذلك   ،%  65.24 بلغ  الذي   2014(45(

ع�م  الن�شبة  لتلك  الع�ملي  املتو�شط 

� يف الدور الذي يلعب  البنك املركزي فقد انخف�س من 73.1 % اإىل 26.78 %، وهذا يعني انخف��شً

Huizinga, 2000 (46) متيل هذه الن�شبة اأن تكون منخف�شة يف الدول 
به البنك املركزي فوفًق� لـ

(44)   Beck, T., A. Demirgüç-Kunt & R. Levine, “A new database on the structure and development 
of the financial sector”, The World Bank Economic Review, vol, 14, no. 3,  2000,  p. 598

(45)  /http://www.theglobaleconmy.com/rankings/bank_assets_ GDP/
(46)  Huizinga, H,”Financial Structure and Bank Profitability”, In Pesearch Working Papers, The 

World Bank, 2000, p.4.
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املتقدمة مق�رنة ب�لدول الن�مية حيث يلعب البنك املركزي يف البلدان الن�مية دوًرا كبرًيا ن�شبًي� يف 

توفري الئتم�ن. ومبق�رنة موؤ�شرات اإجم�يل القرو�س واإجم�يل الودائع نالحظ انخف��س الأهمية 

الن�شبية مل�ش�همة الن�ش�ط الإقرا�شي مق�رنة مب�ش�همة ن�ش�ط الودائع يف النمو القت�ش�دي، وهو م� 

يوؤكده انخف��س ن�شبة القرو�س/الودائع يف ال�شكل )8( من عدم توجيه ال�شيولة املت�ح لديه� من 

الودائع يف زي�دة م�ش�همة القرو�س املمنوحة  يف الن�ش�ط القت�ش�دي .

جدول )5( موؤ�صرات قيا�ص حجم الجهاز الم�صرفي الم�صري

اأ�صول البنوك/ 

GDP�

اأ�صول البنك 

 GDP  /املركزي

اإجمايل القرو�ض /

GDP
اإجمايل الودائع/

GDP
2004138.9573.1061.14101.88
2005139.4977.6256.43103.58
2006131.0561.4351.9798.47
2007137.0465.3447.5996.33
2008126.6651.8143.0688.49
2009110.2835.4040.0682.92
36.8978.32غ.م2010106.09
32.9473.76غ.م201196.93
201290.5626.7331.1368.13
201393.2332.5830.3571.05
201483.4326.7824.9565.87

الم�سدر: الب�حثة، اعتم�ًدا على بي�ن�ت من تق�رير �شهرية مختلفة للبنك المركزي.

الن�تج المحلي الإجم�لي بتكلفة عوامل الإنت�ج ب�لأ�شع�ر الج�رية
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خام�صا: الخال�صة:

-  ق�م البنك املركزي بتنفيذ خطته لتطوير النظ�م امل�شـــريف امل�شـــري خالل الفرتة )2004-

2014( التـــي ا�شـــتملت على مرحلتني، كل مرحلة �شـــمت عدًدا من املح�ور التي ا�شـــتهدفت 
اإع�دة هيكلة القط�ع امل�شريف ك�لت�يل :

  املرحلة الأوىل )2004-2009(: ت�شمنت اإجراء عملي�ت اخل�شخ�شة والدمج، ومواجهة 

الرق�بة  �شبل  وتعزيز  الع�مة،  البنوك  اإدارة  هيكلة  واإع�دة  املتعرثة،  الديون  م�ش�كل 

امل�شرفية على البنوك.

املتخ�ش�شة،  الع�مة  البنوك  اإدارة  هيكلة  لإع�دة  �شعت   :)2012-2009( الث�نية    املرحلة 

امل�شروع�ت  متويل  جت�ه  الهتم�م  من  مبزيد  التوجه  الأوىل،  املرحلة  تنفيذ  نت�ئج  مت�بعة 

يف   II بازل  مقررات  تطبيق  هو  الث�نية  املرحلة  ت�شمنته  م�  واأهم  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

القط�ع امل�شريف امل�شري.

-  ج�ءت بع�س الأزم�ت الدولية ك�لأزمة امل�لية الع�ملية، واأزمة ديون اإم�رة دبي، واأزمة الديون 

الإ�شالح  �شي��ش�ت  ومب�ش�عدة   .2013 و   ،2011 كثورتي  واملحلية  اليورو،  ملنطقة  ال�شي�دية 

امل�شريف التي احتوت عليه� خطة التطوير، ق�م البنك املركزي ب�تخ�ذ خمتلف الإجراءات 

ملج�بهته�. 

-  ب�لن�شبة للمركز امل�يل جند ا�شتط�عة البنك املركزي مع البنوك املختلفة على اإدارة املركز 

امل�يل اإزاء الأحداث املختلفة خالل الفرتة حيث:

   تزايدت الأ�شول اململوكة للبنوك الع�ملة يف القط�ع امل�شريف خالل الفرتة. وك�ن ال�شتثم�ر 

يف الأوراق امل�لية العن�شر ذو الأهمية الن�شبية الأكرب من اإجم�يل الأ�شول. حيث زادت ن�شبته 

اأم� ب�لن�شبة لعن�شر    .2014 45.4 % ع�م  اإىل   2004 21.7 % ع�م  يف هيكل الأ�شول من 

اللتزام�ت ف�شكلت الودائع املكون ذو الن�شيب الن�شبي الأهم به�، فقد زاد ن�شيبه� خالل 

الفرتة من 72.9 % ع�م 2004 اإىل 78.7 % ع�م 2014. ومثلت اأن�شبة عن��شر اللتزام�ت 

قيم �شغرية جًدا مق�رنة به�. 

  بالن�صبة لهيكل الودائع : انخف�شت الأهمية الن�شبية للودائع ب�لعملة الأجنبية من اإجم�يل 

الودائع مق�بل ارتف�ع الأهمية الن�شبية للودائع ب�لعملة املحلية. وقد عك�س ذلك  زي�دة ج�ذبية 

من  الأكرب  الن�شيب  �ش�حب  الع�ئلية  الودائع  ك�نت  كذلك  ادخ�ر.  ك�أداة  امل�شري  اجلنيه 

اإجم�يل الودائع و�شهدت زي�دة خالل الفرتة مق�بل انخف��س للودائع احلكومية وودائع قط�ع 

الأعم�ل الع�م واخل��س واخل�رجي. 
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القرو�س  زي�دة  من  اأكرب  مبعدل  احلكومية  القرو�س  ازدادت   : القرو�ض  لهيكل    بالن�صبة 

لب�قي  احلكومي  القط�ع  مزاحمة  يعني  مم�  الفرتة،  خالل  الأخرى  للقط�ع�ت  املمنوحة 

فقد  للعملة  وفًق�  القرو�س  لنوعية  ب�لن�شبة  اأم�  امل�لية.  املوارد  على  للح�شول  القط�ع�ت 

وفًق�  القرو�س  لنوعية  ب�لن�شبة  اأم�  الأكرب.  التقلب�ت  الأجنبية  ب�لعملة  القرو�س  �شهدت 

للن�ش�ط القت�ش�دي فتمثل القرو�س املمنوحة للقط�ع ال�شن�عي اأعلى ن�شيب ن�شبي، بينم� 

القرو�س املمنوحة للزراعة الأقل.

امل�يل،  الأداء  موؤ�شرات  لبع�س  اإيج�بًي�  اأداء  �شجل  فقد  امل�شريف  للقط�ع  امل�يل  الأداء  -  اأم� 

فبالن�صبة لكفاية راأ�ض املال: قد ا�شتط�عت البنوك خالل الفرتة احلف�ظ على معدلت كف�ية 

بالن�صبة للربحية : جند زي�دة  II. وكذلك  بازل  اأقرته�  وفًق� ملقررات  املطلوبة  امل�ل  راأ�س 

معديل الع�ئد على حقوق امللكية والع�ئد على الأ�شول يف اآخر الفرتة عن اأوله� كله� بن�شبة 

62 %، 160 % على التوايل.

عك�شت  كال�صيولة:  الأخرى  املوؤ�شرات  بع�س  اأداء  على  امل�آخذ  بع�س  هن�ك  ك�ن  حني  يف     -

عدم  يف  البنوك   - قدرة  عدم  – اأو  رغبة  امل�شريف  القط�ع  لدى  ال�شيولة  تقييم  موؤ�شرات 

توجيه ال�شيولة التي اأتيحت له� من الودائع يف زي�دة قرو�شه�. كذلك ب�لن�شبة حلجم القطاع 

الن�ش�ط  مل�ش�همة  الن�شبية  الأهمية  انخف�شت  القومي:  القت�صاد  يف  وم�صاهمته  امل�صريف 

الإقرا�شي مق�رنة مب�ش�همة ن�ش�ط الودائع يف النمو القت�ش�دي، م� يوؤكد على عدم  توجيه 

ال�شيولة املت�حة لدى البنوك يف زي�دة م�ش�همة القرو�س املمنوحة  يف الن�ش�ط القت�ش�دي .

-  عموم� خالل الفرتة ك�ن هن�ك اإفراًط� من قبل احلكومة امل�شرية يف القرتا�س من اجله�ز 

عجز  لتمويل  النهج  هذا  يف  وال�شتمرار  قرو�س.  اأو  م�لية  اأوراق  �شكل  يف  �شواء  امل�شريف 

كبرًيا  قدًرا  فيه� يحجب  ال�شتثم�ر  نحو  امل�شرية  ال�شوق  الع�ملة يف  البنوك  ودفع  املوازنة، 

من التمويل عن الن�ش�ط الإنت�جي، وك�ن الأوىل توجيه املوارد امل�لية املت�حة للبنوك لتمويل 

الأن�شطة القت�ش�دية املنتجة التي يحت�جه� القت�ش�د.

امل�لية وزي�دة  املراكز  بتعزيز  الإ�شالح امل�شريف ق�مت  �شي��ش�ت  اأن  القول  ن�شتطيع  اإجماًل 

خمتلف  مواجهة  يف  املراكز  تلك  على  احلف�ظ  وا�شتط�عت  امل�شريف،  القط�ع  وحجم  اأ�شول 

وردت  كم�  امل�ل  راأ�س  كف�ية  متطلب�ت  يحقق  اأن  من  امل�شريف  القط�ع  متكن  كذلك  الأزم�ت، 

ك�ن هن�ك ق�شور يف  ولكن  وال�شيولة،  الربحية  م�شتوي�ت  وا�شتط�ع حت�شني   ،II بازل  مبقررات 

عملية اإنت�جه للقرو�س املختلفة ب�لرغم مم� �شهده القط�ع من منو حلجم الودائع واملوارد امل�لية 

� توجهت  اأي�شً امل�لية،  النمو يف موارده  للقرو�س ملق�بلة  اإنت�جه  الفرتة، فلم يزداد حجم  خالل 

معظم تلك املوارد للقط�ع احلكومي دون ب�قي القط�ع�ت الأخرى، مم� يعني اأن هن�ك خلاًل يف 

اأداة  الدور الأ�ش��شي للجه�ز امل�شريف املتمثل يف الو�ش�طة امل�لية، ومل ي�شتطيع امل�ش�همة ب�أهم 

لديه - وهي عملية الإقرا�س - يف الن�ش�ط القت�ش�دي.
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