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Abdel Kader: Titrated implications of the Basel Committee on the Egyptian bank

المجلة العربية لإلدارة ،مج  ،36ع  - 2ديسمبر (كانون أول) 2016

انعكاسات معايير لجنة بازل على الجهاز المصرفي المصري
في ظل تداعيات الثورة المصرية

*

د .هيثم محمد عبد القادر

مدرس االقتصاد والمالية العامة
عضو الجمعية المصرية

لالقتصاد السياسي واإلصحصاء والتشريع
جمهورية مصر العربية

ملخص:
الشك أن أكثكر األزمكا

أزمكة دول جنكو شكر آسكيا يكي النصك

الماليكة والمصكريية شكدة كانك

1997وعككا  ،1998ث ك تاتعتهككا األزمككة الماليككة العالميككة يككي الواليككا
المصريي يي الواليا

المتصحككدة األمريكيككة سككنة  2008تقيككادة القعككاع

المتصحدة والتي أثر تأثيرا مالصحظ ا على االقتصاد العالمي.

واتضح أن أه أستا

صحدوث تل األزمكا

المصكريية هكي ت ازيكد المخكاعر المصكريية التكي واجهتهكا المصكار مكن

ناصحية ،وعد إدارتها تصورة جيدة من ناصحية أخرى ،وضع
نوعية المخاعر التي تتعرض لها ،وصحجمها ،وأسالي

الرقاتة الداخلية والخارجية ،وانخفاض مستوى اإليصاح عن

إدارتها.

وقد برهن القعاع المصريي المصري على نجاح وتقد ذل القعاع ،تالرغ من صعوتا
تشك عا يي مصر ،وانتشار الفساد قب ثورة  25يناير  ،2011صحيث استعاع
وسجل

زيادا

الثكاني مكن عكا

مهمة يي أصولها ،وتنوع

الخدما

والمنتجا

العمك وتعثكر االقتصكاد

المصكار الصحفكا علكى موجوداتهكا،

التي تقدمها لعمالئها.

وتظهككر أهميككة الككدور الككذي يلعتككا القعككاع المصككريي يككي النشككاخ االقتصككادي مككن خككالل صحشككد وتعبئككة المككدخ ار
الوعنية واألجنبية ،ث توجيا تلك االمكوال لالسكتثمار يكي أ وجكا النشكاخ االقتصكادي وقعاعكا

االقتصكاد القكومي بهكد

التنمية االقتصادية.
ومن ث يإن وجود جهاز مصريي قوي يدع القيا بدوره تكفاءة يي السياسة النقدية للدولة ،ونتيجة لألزما
يتعرض لها الجهاز المصريي من وق

التي

إلى آخر – ومنها األزمة المالية التي تتعرض لها جمهورية مصر العربية اآلن

خصوصك ا تعككد ثككورة  25ينككاير  – 2011يككإن التصحككث يتعككرض لإلعككار الككذي اقترصحتككا لجنككة تككازل للتعام ك مككع المخككاعر
ك
الجديدة التكي يتعكرض لهكا الجهكاز المصكريي مكن خكالل تصحديكد مكدى كفايكة رأس المكال ،ويقك ا التفاقيكة تكازل يكي الجهكاز
المصريي المصري لمواجهة األزمة االقتصادية يي الوق

الصحالي.

* تم تسلم البحث في يوليو  ،2014وقُبل للنشر في نوفمبر .2014
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انعكاسا

مقدمة:
اهتم لجنة تازل تالمخاعر المصكريية تصكورة أكثكر وضكوصحا ،وقكد رككز اللجنكة علكى مخكاعر االئتمكان عنكد إصكدارها اتفكا
تكازل  IIيكي يونيكو سكنة  2004الكذي يتعلك تمعيكار كفايكة رأس المكال الجديكد ،صحيكث رككز االتفكا علكى تقويكة رأس المكال القكانوني
والرقابي من خالل متعلتا الصحد األدنى لرأس المال ،تصحيث يكون أكثر صحساسكية للمخكاعر التكي يتعكرض لهكا المصكر  ،كمكا رككز
االتفا على إدارة المخاعر تصورة واضصحة ،وأععى المصار الصح يي اختيار البدائ المناستة لقياس المخاعر االئتمانية.
وعلكى الكرغ مكن أهميكة جميكع أنكواع المخكاعر ،التكي يجك

أن تسكتصحوذ علكى اهتمكا مجكالس األدارة واإلدا ار

للمصار  ،يإن مصحور اهتما المصار هو المخاعر الرئيسة الثالثة اآلتية (كمال:)2007 ،
 -1مخاعر االئتمان :يقصد بها المخاعر الصحالية والمستقبلية التي يمكن أن تتأثر بها إيردا
عن عد قيا العمي تالوياء تالتزاماتا تجاه المصر يي المواعيد المصحددة.

العليكا

المصكر وأرسكمالا ،والناجمكة

 -2مخككاعر السككو  :يقصككد بهككا المخككاعر المتعلقككة تككاإليردا نتيجككة التريك ار يككي أسككعار الفائككدة  Interest Rate Riskوالتقلتككا يككي
أسعار الصر  Foreign Exchange Riskوالتقلتا يي أسعار األو ار المالية  Securities Riskوأسعار السلع .Price Risk

 -3مخاعر التشري  :يقصد بها مخاعر الخسكائر التكي تنشكأ عكن عكد كفكاءة ويشك العمليكا
نتيجة ألصحداث خارجية ،مث وجود ثر ار
يي النظا اإللكتروني للبيانا

الداخليكة واأليكراد واألنظمكة أو

يكي نظكا الرقاتكة الداخليكة ،وعكد االلتك از تالسياسكا  ،ووجكود أععكال وأخعكاء

والمعلوما .

وقد برهن القعاع المصريي المصري على نجاح وتقد ذل القعاع ،تالرغ من صعوتا العم وتعثر االقتصكاد تشكك

عكا يكي مصكر ،وانتشكار الفسكاد قبك ثكورة  25ينكاير  ،2011صحيكث اسكتعاع

زيادا

مهمة يي أصولها ،وتنوع

الخدما والمنتجا التي تقدمها لعمالئها.

المصكار الصحفكا علكى موجوداتهكا ،وسكجل

وتواجا المصار العاملة يي مصر اآلن مجموعة من المخاعر التي تتمث يي:
 -1عد االستقرار السياسي واالقتصادي يي مصر.
 -2عد وجود المؤسسا المالية المساندة مث :مؤسسا ضمان القروض ،ومؤسسا

تأمين الودائع.

 -3تزايد صحج الديون المتعثرة يكي المصكار المصكرية ،وارتفكاع قيمكة مخصصكا الكديون المشككو يكي تصحصكيلها ،ممكا يكؤدي
إلى تراجع إيرادا

المصر .

 -4ارتفككاع أسككعار الككدوالر والعمككال

األجنيككة ،نتيجككة النخفككاض قيمككة العملككة المص كرية ،نتيجككة للتككدهور المككالي واالقتصككادي

الذي تعاني منا مصر تعد ثورة  25يناير.

 -5انخفاض التصني

االئتماني المصري تعد ثورة  25يناير نتيجة لتدهور الوضع االقتصادي المصري.

مشكلة البحث:
 -1ما هو دور البنو المصرية يي التخفي

من صحدة المخاعر االئتمانية ،وأثر ذل على النشاخ االقتصادي.

 -2ما هي اآلثار المترتتة على التخفيض االئتماني لمصر وعالقة ذل تالنمو االقتصادي.
 -3ما هو تأثير تعبي معايير لجنة تازل لمالءة رأس المال على األداء المالي للبنو المصرية.
70

2

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol36/iss2/4

Abdel Kader: Titrated implications of the Basel Committee on the Egyptian bank

المجلة العربية لإلدارة ،مج  ،36ع  - 2ديسمبر (كانون أول) 2016

أهداف البحث:
المعايير المختلفة للجنة تازل من خالل تناول الم راصح المختلفة لترعية رأس المال للمخاعر االئتمانيكة

 - 1تع ري

ومخاعر السو ومخاعر التشري .
التكي توا جكا القعكاع الم صكريي الم صكري يكي ظك الوضكع االقت صكادي تعكد قيكا ثكورة  25ينككاير

 - 2معريكة التصحكديا
و 30يونية .
 - 3التعككر
معدال

ع لككى التككأثير ال خككاخ تككالتخفيخ االئتمككاني للقعككاع الم صككريي الم صككري تعككد الثككورة  ،وأثككر ذ ل ك

ع لككى

النمو االقتصادي.

 - 4تقيي مدى كفاءة أنظمة تصحلي البيانا

والمعلوما

التي تدع نظ وعمليا

العاملة يي مصر من خالل قياس وتصحديد المخاعر االئتمانية بدقة وكفاءة.

 - 5م راجعة ال تدبي ار

واإل ج راءا

إدا رة مخاعر االئتمان يي البنو

التي تقو بها البنو المص رية لتعوير إدا رة مخاعر االئتمان لديها ويق ا لمتعلتا

لجنة تازل.

فروض البحث:
إ ن تعوير نظ إدا رة المخاعر يي أقسا االئتمان يي البنو المص رية  ،ووجود نظا رقاتة قوي يعززان عمليا
الرقاتة الفعالة ،وذل من خالل تقدي التقا ريير المالية واإل دا رية ذا

وياعليككة عمليككة إدا رة المخككاعر يككي ظ ك المعككايي ر الجديككدة لمتعلتككا
وتصحقيك م يك زة تنايسككية يككي ال صككناعة الم صككريية  ،ممككا يكنعكس تاإل يجككا
المصري  ،وتصحقي

الجدا رة عن مخاعر االئتمان  ،تما يكف سال مة
رأس المككال  ،األمككر ا لككذي يعم ك ع لككى تصحسككين
ع لككى زيككادة معككدال

ال نمككو االقت صككاد القككومي

التنمية االقتصادية من خالل تعبي معايير لجنة تازل للمالءة المالية .

أسلوب البحث:
يعتمد التصحث على المنهج التصحليلي للبيانا

واإل صحصا ئيا

المتاصحة إل ثتا

الفروض واستخالخ النتائج.

خطة البحث:
ت تقسي الد راسة إلى متصحثين رئيسين :
 يصحتوي المتصحث األول على إعار نظري للعالقة بين النمو االقتصادي  ،وتواير الموارد المالية .
 يتناول المتصحث الثاني الوضع االقتصادي المصري اآل ن  ،وأث ره على دور البنو مكن خكالل تعبيك معكايير
لجنة تازل . II
 يي صحين توضح الخاتمكة اإل جك راءا

الواجك

يناير و 30يوني ة على القعاع المصريي .

ع لكى م صكر اتخ ا ذهكا مكن أجك تقليك اآل ثكار السكلبية لثكورة 25

لنخلخ يي النهاية إلى أه النتائج والتوصيا .
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المبحث األول -إطار نظري للعالقة بين النمو االقتصادي وتوافر الموارد المالية:
مقدمة:
يمث ك رأس مككال البن ك التجككاري أهميككة خاصككة الختاليككا عككن أي رءوس أم كوال منظمككا األعمككال األخككرى نظك اكر لقيككا البن ك
بنشككاخ أساسكي ،وهككو تككويير المكوارد الماليككة للمشككروعا  ،وكككذل الوسككاعة الماليككة ،صحيككث تقككو البنككو بتوظيك

أمكوال الريككر المتمثلككة

يككي الودائككع يككي صككورة القككروض والتسككهيال االئتمانيككة لقعاعككا االسككتثمار ،ولهككذا توجككد عالقككة إيجابيككة بككين تنميككة القعككاع المككالي

والنمو االقتصادي ،لذل يإن هذا التصحث سيتناول المفاهي النظرية للعالقة بين النمو االقتصادي وقعاعا التموي .

أوالا -العالقة بين التمويل والنمو:
إن اقتصاد أي دولة يقكو علكى أنشكعة الشكركا

التكي تعمك مكن خكالل التمويك الكذاتي ،أو مكن خكالل القكروض ،لكذل

يالنظككا المككالي القككوي السككلي يككدع اإلنتككا والنمككو مككن خككالل تسككهي تككدي الم كوارد مككن وصحككدا
المستثمرين ،صحيث إن المدخ ار

الفككائض أو المككدخ ار

إلككى

يي النهاية تمث معدل نمو العاقة اإلنتاجية لالقتصاد (أصحمد.)2010 ،

وبناء على ذل يإن وجود نظا مالي قوي يعم تشك جيد سو

يؤدي إلى تصحقي النقاخ التالية:

 -1صحشد المدخ ار تكفاءة مع السيولة وتنويع المخاعر.
 -2تخصيخ موارد االستثمار تكفاءة ،مع رصد دقي ألنشعة االستثمار التي تقو بها الشركا
 -3تقدي خدما
وهذه الوظائ

أخرى لتسهي العمليا

يي وجود إدارة جيدة لها.

المالية.

ضرورية لتصحقي النمو االقتصادي العوي األمد ،على أساس أنها قادرة علكى التكأثير تشكك كبيكر علكى

المي ك لالدخككار وعلككى أنشككعة االسككتثمار ،صحيككث يواجككا المككدخرون صككعوتة ومخككاعرة كبي كرة عنككدما يصحككاولون إق كراض األم كوال

متاشكرة دون وسككاعة ماليككة ،يهك يتصحملككون التكككالي

العاليككة للتصحككث عككن المقترضككين المصحتملككين ،ألنه ك يواجهككون مشكككلة عككد

تواير المعلوما  ،صحيث إنا ال تتواير لديه معلوما

كايية عن العمالء وعن كيفية تسديده للقروض (.(Levine; 1997

ونتيجككة لككذل يتككردد المككدخرون يككي التخلككي عككن السككيولة التككي لككديه  ،وهنككا تككأتي دورة الوسككاعة الماليككة أو دور البنككو ،

ويساعدون يي صح هذه المشكال

المرتتعة تعد تماث المعلوما

يالبنو توير لنا مجموعة كبيرة من األدوا
العلك ك

والودائ ككع ألجك ك  ،م ككع اس ككتصحقاقا

تالنستة للمدخرين والمستثمرين معا.

االدخارية التي تتضمن مخاعر وسكيولة مختلفكة تتكرواح بكين الودائكع تصحك

وعوائ ككد مختلف ككة ،وه ككي مص ككممة صحسك ك

تفض ككيال

الم ككدخرين م ككن صحي ككث المخ ككاعر

والسككيولة .غيككر أن هنككا نوعكا آخككر مككن المخككاعر يواجككا المسككتثمرين ،وهككو المخككاعر الخاصككة تالشككركا
الخعككر المتص ك تشككركة معينككة يككي عريقهككا لإليككالس أو كصككناعة تمككر تفت كرة كسككاد أو انكمككا

المواتية ،مثلما يصحدث يي مصر تعد الثورة.

لذل تقو األنظمة المالية بوضع آليا
مث ك عقككود الخيككا ار والعمليككا

والصككناعا  ،مثك

أو الظككرو

السياسككية غيككر

لمواجهة ذلك  ،مكن خكالل تنويكع ومتادلكة األصكوال التكي تنعكوي علكى مخكاعر،

اآلجلككة المصحككددة الصحج ك واالسككتصحقا  ،للوقايككة مككن مخككاعر أسككعار الفائككدة وأسككعار الصككر

ومتادلتها ،وذل من خالل أسوا األسه .
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ونتيجككة لمتادلككة المخككاعر وتجميككع الم كوارد تككنخفض تكككالي
توسع البنو يي المشروعا

ذا

الصككفقة تالنسككتة لالدخككار واالسككتثمار مع كا ،تاإلضككاية إلككى

الجدوى االقتصادية المرتفعة ،من خالل تجميع الموارد للمشروعا

راسمالية مرتفعة (.(Claude;1996

التي تتعل

مكدخال

ويوضح ما سب ذككره أن وجكود نظكا مكالي سكلي وكك ء هكو شكرخ أساسكي لتصحقيك عمليكة التنميكة والنمكو االقتصكادي،
وذل من خالل الخصائخ التالية:
 -1متادئ اقتصادية كلية سليمة.
 -2إعار قانوني متعور ،مع تعبي الرقاتة المصحاسبية تشك سه ودقي يتناس
 -3تواير األيدي العاملة ذا

الكفاءة والمهارة والقدرة على التدري

مع المعايير العالمية.

والتعور.

 -4انخفاض التدخ الصحكومي يي النشاخ االقتصادي إال تالشك الذي يعم على تصصحيح االنصح ار
 -5تواير البنية التصحتية التكنولوجية واستخدامها يي تكنولوجيا المعلوما

يقط.

تشك موسع.

وقكد أشكار كك مكن جكوردان شكان ( ) Jordan z. Shanواآلن مكوريس ( )Alan G. Morrisإلكى أن التعكور المكالي

يقككود النمككو االقتصككادي يككي الدولككة ،وذل ك بتعبي ك اختتككار جرانجككر للسككببية تاسككتخدا عينككة مكونككة مككن  19دولككة مككن الككدول

األعضاء يي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تاإلضاية إلكى كوريكا الجنوبيكة والصكين ،وذلك خكالل الفتكرة 1998:1985

علككى أسككاس يت ك ار ربككع سككنوية ،وتعتمككد الد ارسككة علككى تقككدير نمككوذ متجككا انصحككدار الختتككار وجككود عالقككة سككببية بككين التعككور
المالي والنمو االقتصادي ،لتشير النتائج إلى أن تعور االقتصاد المالي يقود النمو االقتصادي ،سواء أكان تعريقة متاشرة أ

تعريقة غير متاشرة ،عتقا للشك التالي ) :(Z.shan; 2002شك رق ()1
النمو
االقتصادي
اإلنتاجية
اإلنفاق االستثماري
تطور القطاع المالي
المصدر :ت إعداد الشك بواسعة المرجع الساب لجوردن شان.

دور البنوك في تمويل االستثمار:
تلع ك

دور أساس كيا يككي عمليككة التنميككة ،مككن خككالل تموي ك االسككتثمار ،ويككت تقسككي االسككتثمار إلككى ثككالث يئككا
ا
البنككو

رئيسة ،هي (مسعود:(2004 ،
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 االستثمار يي األصوال النقدية بهد
 االستثمار يي القروض بهد

تويير السيولة.

تصحقي الربح.

 االستثمار يي األو ار المالية بهد

تصحقي الربح والسييولة يي الوق

نفسا.

وييما يلي ذكر مفص لك عنصر منها على صحدة:
االستثمار في األصوال النقدية بهدف توفير السيولة:
يعتمد على عنصرين مهمكين وهكو هيكك الودائكع الموجكودة لكدى البنك  :أمكا العنصكر اآلخكر ييمثك المسكاية الواقعكة بكين

البنك المرككزي والبنك نفسكا ،صحيكث إنكا إذا كانك
لمواجهة العل

المتزايد على السصح .

المسكاية قريتككة ،يكيمكن للبنك اسكتدعاء جكزء مكن أموالكا لكدى البنك المركككزي

تاإلضاية إلى ضرورة أن تكون هذه األرصدة لدى البن المركزي كايية لتسمح تالمقاصة بين البن وغيكره مكن البنكو ،

وكذل االصحتياعي القانوني ،كما يج
شيكا

المقاصة المقدمة للتصحصي .

أن تكون هنا أرصدة نقدية يي صكورة صحسكاتا

جاريكة لكدى البنكو األخكرى لمواجهكة

االستثمار في القروض:
وتعتبر القروض من أكثر األنشعة جاذبية لدى البنو التجارية لما لديها من عائد مرتفع مقارنكة تاالسكتثما ار

ويمكن تقسي لقروض عتقا لألنشعة العمالء كالتالي:
أ -قككروض منش ك

األعمككال :وهككي القككروض التككي تمككنح للشككركا

الصككناعية أو التجاريككة وهككي تمث ك الجان ك

األخكرى

االكبككر مككن

مصحايظككة البنككو وغالت كا مككا يشككترخ العقككد علككى ضككرورة اصحتفككا الشككركة برصككيد اصحتيككاعي يمث ك  %20مككن قيمككة القككرض

ويمكن التراضي عن هذا الشرخ يي صحالة إذا كان البن يث يي سمعة ونشاخ الشركة.

هككذا وتأخككذ القككروض واصحككدة مككن أربعككة صككور وهككي القككروض العاديككة والتككي غالت كا مككا يكككون اسككتصحقاقها أكثككر مككن سككنة

والقروض تصح

العل

وهو اتفا يعط العمي الصحك يكي الصحصكول علكى قكرض يكي صحكدود مبلكي معكين خكالل يتكرة زمنيكة

معينة والقروض المتجددة وهي تأخذ شك كمبياال

تستصح الديع تعد عدة شهور ويكون العميك لكا الصحك يكي تجديكدها

أخير القروض التي تضع صحد أقصى للعمي لمكا يمككن ان يأخكذه خكالل يتكرة زمنيكة معينكة وييهكا لكا الصحك
أكثر من مرة و ا
يي تسديد جزء من القرض واعادة سصحتا مرة اخري عالما انا ل يتعدي الصحد االقصي.

 قروض تموي التجارة الخارجية :وهي تمث االعتمكاداالبن لاليادة تأنا سو

المسكتندية والتكي تصحكرر للمصكدر مكن جانك

يديع لا المبلي عند وصول التضاعة.

المسكتورد ويعتمكدها

 -قروض السمأسرة والتعام يي االو ار المالية :وهكي قكروض قصكيرة األجك تقكد إلكى السمأسكرة لتمويك عمليكا

لالو ار المالية أو لعمالءه على إال يتجاوز قيمة القرض  %50من قيمة الصفقة لتكون ضمان لدى البن .

شكراءه

د -قروض البنو التجارية :ويقصد تا االصحتياعي الفائض لدى البنط والذي قد تصحتاجا بنو اخري والكذي يتميكز ان سكداده
مضكمون ومخكاعره منخفضككة وككذل تكاليفككا اإلداريكة مصحكدودة إال ان معككدل الفائكدة عليككا يككون مكنخفض النككا يكي العككادة
يكون القرض ليو واصحد.

ه -القروض العقارية (لالراضي الزراعية) :وهي القروض التي تمنح للمزارعين لشراء السماد والبذور والمعدا

الزراعية الخ.
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و -القروض العقارية :هي التي تمنح لشراء وتموي األراضي والمتاني ،وقد تمتكد لفتك ار عويلكة تبلكي  20أو  30سكنة ،لككن
البن يكون ضامنا للعقار من خالل العقار نفسا.

ز -قروض المستهلكين :هي عتارة عن القروض التي تقد للمواعنين لتموي شراء سلعه االستهالكية.
يالصحك ممككا سككب أن عمليككة التنميككة االقتصككادية يككي مصككر تتوق ك

بدرجككة كبي كرة علككى الجهككاز المصككريي ،وذلك لككدوره

الصحيككوي يككي دعك وتشككجيع االسككتثما ار  ،مككن خككالل تككويير التمويك الككالز لهككا ،تاإلضككاية إلككى المسككاهمة المتاشكرة يككي رؤوس
أمكوال العديككد مككن المشككروعا

االسككتثمارية المهمككة يككي قعاعككا

األنشككعة المختلفككة وتموي ك مشككروعا

التموي الضخ ).(A.P. THIRLWALL-2000
وللوقو

السنة
1991
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011

على دور االئتمان المصريى يي تموي االصحتياجا

القطاع
الحكومي
53723
63060
83323
95423
103518
126343
159889
184131
214459
304236
345446
445794

قطاع
األعمال العام
14916
32383
29185
31143
34986
35588
37420
32888
22021
28969
24865
30615

البنيككة األساسكية ذا

االستثمارية نقو بتصحلي هيك االئتمان المصريي.

جدول رقم ()1
تطور االئتمان المصرفي
القطاع
األهمية
قطاع
العائلي
األعمال الخاص النسبية%
1722
29.9
30079
29023
56.6
162173
30765
55.5
178597
33294
55.6
200230
34634
55.3
214308
37013
52.9
223096
41267
48.9
228195
53175
47
239338
77950
49
204496
85787
49.7
199150
92821
33
206680
103540
30.2
225825

األهمية
النسبية%
1.7
10.1
9.6
9.2
8.9
8.8
8.8
10.4
13.1
14.5
13
15.7

القيمة بالمليون جنيه

صافي
االئتمان
100440
286639
321870
360090
387446
422040
466771
509532
520012
620240
671151
806603

معدل
النمو%
11.6
12.3
11.9
7.6
8.9
10.6
9.2
8.3
7.5
7
3.2

المصدر :البن المركزي المصري .WWW.CBE.ORG.EG/TIMESERIES

اتسك معككدل النمككو الصككايى لالئتمككان المصحلكي يككي بدايككة التسككعينيا

تاالنخفككاض الشككديد ،صحيككث وصك معككدل نمككوه صحتككى

سككنة  1992إلككى  ،%1.5ويرجككع ذلك التتككاع سياسككة نقديككة انكماشككية يككي ظ ك برنككامج اإلصككالح االقتصككادي والسككيعرة علككى
معدال

التضخ  ،عن عري خفض االئتمان المصحلي ،تاإلضاية إلى اتتاع سياسة ماليكة انكماشكية تهكد

يي الموازنة العامة للدولة مع اللجوء إلى مصادر أخرى بخال

االئتمان المصريي لتمويلا.

إلكى خفكض العجكز

ويي نهاية سنة  ،1992ت تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع االستثمار ،وديع عجلة النمو االقتصادي (.)Korayem; 1997
وقد بدا معدال نمو االئتمان المصحلي يي التزايد من  %4.9سنة  1993إلى  %17.8سكنة  ،1997ثك أخكذ يكي االنخفكاض
تعد ذل صحتى وصل إلى  %3.2سنة  2011،ويعكس ذل عد رغتة البنو يي منح االئتمان على الكرغ مكن تكوايره ،ممكا يكؤدى إلكى
توقك

العمك يككي أسكوا االئتمككان ،ويككؤثر ذلك سككلتا علككى االسككتثمار واالسككتهال  ،ومككن ثك يككؤدي إلككى هبككوخ النشككاخ االقتصككادي (عبككد

الرصحمن )2004 ،والذي القى تظاللا على سو االئتمان وأدى إلى تتاعؤ النشاخ االقتصادي وظهور صحالة من الركود.
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يرجكع تنكاقخ االئتمكان الممنكوح لقعكاع األعمكال الخكاخ يكي نهايكة الفتكرة إلكى تنكاقخ معكدل نمكو اسكتثما ار هكذا القعكاع.
ظرو

الركود التي يمر بها االقتصاد والتي كان مصحصكلة لمشككلة الكديون المتعثكرة ومكا لهكا مكن آثكار سكلبية علكى سياسكة

االئتمان ،صحيكث أد

تلك المشككلة إلكى إصحجكا الجهكاز المصكريي عكن التوسكع يكي مكنح االئتمكان ،تاإلضكاية إلكى تفضكي الجهكاز

المص كريي االسككتثمار يككي السككندا

الصحكوميككة مضككمونة العائككد ،ويككي الوق ك نفسككا تكككون منخفضككة المخككاعر ،تالمقارنككة ب كإقراض

القعاع الخاخ ،مما أدى إلى مزاصحمة الصحكومة للقعاع الخاخ يي الصحصول على االئتمان (.(Al – Mashat, 2007

زيادة األهمية النسبية لالئتمان الممنوح إلى القعاع العائلى من  %1.7سكنة  1991إلكى  %15.7سكنة  ،2011ويرجكع

ذل إلى توسع البنو يي تقدي الخدما

االئتمانية التقليدية والمستصحدثة للعمالء ،وذل من خالل التوسع يي تقدي القروض

الشخصية وتصحوي أنشعة التجزئة ،وكذل إصدار مجموعكة متنوعكة مكن التعاقكا
صحيككث تتسك تلك الخككدما

توجيا المزيد من التسهيال

االئمانيكة التكي تتناسك

مكع جميكع الفئكا ،

تارتفككاع العائككد منهككا وانخفككاض مخاعرهككا ،مقارنككة تكأنواع االئتمككان األخككرى ،ممككا شككجع البنككو علككى
االئتمانية إلى القعاع العائلي ).(Hague, 2003

اآلثار المترتبة على التخفيض االئتماني لمصر:

قب التعر على هذه اآلثار يج اإلجاتة عن تساؤل ها وهو ماهي وكاال التصني

االئتماني ،وكي

تعم ؟

وتكمن اإلجاتة يي النقاخ التالية:
أ -توجككد ثككالث شككركا
جميعها شركا

كبككري تعم ك يككي هككذا المجككال ،وهككي علككى الترتي ك

أمريكية وهي تسيعر على مايترواح بين  %95-90من سو التصني

وترجع سيعرة هذه الشركا

هذه الشركا

(سككتاندرد & بككورز – مككوديز – ييككت ) وهككي
االئتماني يي العال .

الكثالث إلكى اعتمادهكا مكن قبك هيئكة األو ار الماليكة األمريكيكة منكذ سكنة  ،1975وتسكتعم

الرموز التالية الموضصحة يي الجدول

جدول رقم ()2
الرموز المستعملة من قبل جهات التصنيف االئتماني
موديـــــــــز
ستاندرد& بورز
الوصف
Aaa
AAA
األ ثكثر أماانا.
Aa1
AA+
Aa2
AA
جدارة ائتمانية مرتفعة.
Aa3
AAA1
A+
A2
A
جدارة ائتمانية متوسطة إلى مرتفعة.
A3
ABBB+
BBB+
Baa2
BBB
جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة
Baa3
BBBBa1
BB+
Ba2
BB
غير استثمارية

فيتــــــــــــش
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABaa1
BBB
BBBBB+
BB

Source: www.standard & Poor's.com

 -تقو وككاال

التصكني

االئتمكاني تشكك عكا بتقيكي المخكاعر المتعلقكة بإصكدار الكدين ،سكواء للشكركا

وتعد قدرة الدولة أو الشركة على الوياء أو سداد الدين واألقساخ المترتتة عليها من أه مؤشك ار

أو الصحكومكا ،

الجكدارة االئتمانيكة التكي
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تبنى عليها التصنيفا
إال يي أدوا

هذه الشركا

الدين ذا

كر ألن العديكد مكن المؤسسكا
من قب هذه الوككاال  ،نظ ا
الجدارة المرتفعة ،وتالتالي يإن انخفاض التصني

أو األو ار المالية الصحكومية لهذه الدول.

الماليكة وصكنادي االسكتثمار ال تسكتثمر

االئتماني يعني العكزو

عكن االسكتثمار يكي

أما عن اآلثار المترتتة على التخفيض االئتماني لمصر يهي تتمث يي النقاخ التالية:
ترجكع هكذه اآلثكار إلكى خفكض التصكني

االئتمكاني لمصككر بدرجكة واصحكدة ،تاإلضكاية إلكى خفكض تصكنيفها عويك األجلككة

تالعملة الصعتة مكن  BBإلكى  BB-وخفكض تصكنيفها عويك األجك تالعملكة المصحليكة تمقكدار درجتكين مكن  BB+إلكى ،BB-

األمر الذي يعني المزيد من األعتاء والخسائر االقتصادية واصاتة سو العم تالشل وعد االستقرار.

 -1إن التخفككيض االئتم ككاني لمص ككر يعنككي ي ككرض ش ككروخ جديككدة م ككن ص ككندو النقككد ال ككدولي والبنك ك ال ككدولي عل ككى الصحكوم ككة
المصرية ،وخاصة على اإلقراض الصحكومي.

 -2التأثير السلبي على صحج التديقا

االستثمارية ،سواء أكان

 -3إن التخفيض االئتماني من جان

شركة موديز إلى  B3يعني أن السكندا

وزيادة معدال
الذي يتعل
للسندا

التعالة.

أجنبيكة أ مصحليكة ،وتالتكالي انخفكاض اإلنتكا ويكرخ العمك

ريع أسعار الفائدة من  %0.25إلى  ،%5وهي مستويا

المصكرية أصكتصح

مرتفعكة المخكاعر ،األمكر

غير مسبوقة ،كما إنها تمث صحائال بكين الجاذبيكة

المصرية أما المسكتثمر األجنبكي ،تاإلضكاية إلكى عكد قكدرة الصحكومكة علكى عكرح المزيكد مكن السكندا  ،وتالتكالي

زيككادة الصككعوتة يككي الصحصككول علككى تمويك خككارجي يسككاه يككي سككد الفجككوة التمويليككة التككي تواجككا الصحكومككة بككين اإليككردا

والمصرويا  ،وتالتالي زيادة عجز الموازنة.
 -4التككأثير السككلبي علككى معككدال

كفايككة رأس المككال والككذي يككديعها إلككى الت ارجككع نتيجككة ارتفككاع أوزان مخككاعر األص كوال التككي

تسككتثمر بهككا البنككو  ،األمككر الككذي يككديع البنككو إلككى مراجعككة أوض كاعها تاسككتمرار للتواي ك مككع معككدال

كفايككة رأس المككال

المقررة من البن المركزي عند  ،%10من خالل زيادة اصحتياعياتها واصحتجاز األرباح لدع القواعد الراسمالية تصحوعا مكن

اآلثار السلبية التي يمكن أن تصحدث يي المستقب .

المبحث الثاني -الوضع االقتصادي المصري اآلن وأثره على دور البنوك من خالل تطبيق معايير لجنة بازل :II
أوالا -نشأة وتطور لجنة بازل للرقابة المصرفية:
شهد االقتصكاد العكالمي العديكد مكن التعكو ار التكنولوجيكة يكي العصكر األخيكر ،وخصوصكا يكي عكال البنكو والصكناعة المصكريية

واسككتصحداث أدوا ماليككة جديككدة ،وعلككى الككرغ مككن هككذه التعككو ار اإليجابيككة ،يككإن هنككا تعككض األزمككا الماليككة التككي صحككدث يككي الككدول
المتقدمة والدول لنامية معا ،مثلما صحدث يي األزمة المالية العالمية سنة  2008التي أثر تالسل على اقتصادا دول العال كك .
وقككد كانك

البنككو هككي القاس ك المشككتر لمعظك هككذه المشكككال  ،وذلك يرجككع لعبيعككة المخككاعر إلككى تمككر بهكا األنشككعة

المصكريية وخصوصكا الناتجكة عككن االئتمكان المصككريي ،ومككن هنكا جككاء اقتكراح لجنككة تككازل للرقاتكة علككى البنكو بتعككدي معككايير

كفاية رأس المال بهد

تدعي المالءة المالية للجهاز المصريي (سليمان.)2012 ،

وترجع نشأة لجنة تازل إلى نهاية سنة  1974بواسعة مصحكايظي البنكو المركزيكة األعضكاء يكي مجموعكة الكدول الصكناعية

العشر  G10بهد

ضمان سالمة األسس والمعايير المسكتخدمة بواسكعة البنكو المركزيكة والسكلعا

النقديكة يكي هكذه الكدول يكي

77

9

Published by Arab Journals Platform, 2016

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 36 [2016], No. 2, Art. 4

انعكاسا

معايير لجنة تازل على الجهاز المصريي المصري...

العكابرة للصحكدود ،لككن مكع التعكور

أصحكا الرقاتة على البنو والمؤسسا المصريية العاملة يي نعا صحدودها ،وكذل المؤسسكا
وص األعضاء الصحاليين بهذه المؤسسا إلى  27عضوا يمثلون  27مصحاي بن مركزي للدول األعضاء.

ويي يونيو  1999نشر لجنة تازل اقتراصحا َّأوليَّة إلعار جديد لقيكاس المكالءة المصكرييَّة (كفايكة رأس المكال) يصحك مصحك َّ
ِّاتفاقيَّة عا  ،1988وتدخ ييا معايير تأخذ يي االعتتار وتشك أكثر َّ
دقة وشموليَّة معام المخاعرة يي ميزانيَّا المصار .
أكث ككر تصحدي ككدا وتفص ككيال صح ككول اإلع ككار الجدي ككد لمع ك َّكدل الم ككالءة

وي ككي  16ين ككاير  2001تق ك َّكدم لجن ككة ت ككازل تمقترصح ككا
ِّ
المصكرييَّة ،وعلبك إرسككال التعليقككا عليهككا مككن
المعنيككين والمتخصصككين والهيئككا (ومنهككا صككندو النقككد الككدولي) قبك نهايككة
َّ
كر
النهائيكة مكن هكذا االتفكا قبك نهايكة عكا  ،2001لككن نظ ا
المتوقكع أن تصكدر اللجنكة النسكخة
شهر مكايو  ،2001وككان مكن
َّ
لكثك كرة ال ككردود والمالصحظ ككا

اللجن ككة أن تج ككري التع ككديال

أر

استشككاري يككي أبري ك  ،2003وتم ك

النهائي ككة عل ككى الوثيق ككة خ ككالل س ككنة  ،2002ثك ك تنش ككر كملك ك
َّ

إجازتهككا كاتفككا نهككائي يككي يونيككو  ،2004وهككي التككي تعري ك

تاتفاقيككة تككازل  ،IIولتصككتح

جاهزة للتعبي وتدخ صحيز التنفيذ تعد هذا التاريخ ،وخالل يترة انتقالية تمتد إلى نهاية سنة  2006أو بداية سنة .2007

وتجكدر اإلشكارة هنكا إلكى أن لجنكة تكازل هكي لجنكة استشكارية ينيكة ال تسكتند إلكى أيكة اتفاقيكة دوليكة ،وانمكا أنشكئ تمقتضكى قكرار مككن

مصحككايظي البنككو المركزيككة للككدول األعضككاء وهككي تجتمككع أربككع مك ار سككنويا ،ويسككاعدها يككي عملهككا عككدد مككن يككر العمك الفنيككين لد ارسككة

مختل

جوان الرقاتة على البنو  ،لذل يإن توصيا هذه اللجنة غير إلزاميكة مكن الناصحيكة القانونيكة ،لكنهكا أصكتصح ذا أهميكة كبيكرة،

نظك اكر لقيككا تعككض المنظمككا الدوليككة بكربط مسككاعدتها للككدول األخكرى تمككدى اصحترامهككا لهككذه القواعككد والمعككايير الدوليككة ،بك يتضككمن برنككامج
اإلصالح المالي للصندو والبن شروعا بإل از الدول تاتتاع هذه المعايير يي مجال الرقاتة على البنو واتتاع اإلدارة السليمة.

أهداف لجنة بازل:
تسعى هذه اللجنة إلى تصحقي العديد من األهدا

التي تتمث يي:

 -1العم ك عل ككى اس ككتقرار النظ ككا المص ككريي الككدولي ،خصوصك كا تع ككد تف ككاق أزمككة المديوني ككة العالميككة وتوس ككع المصككار ي ككي
اإلقراض ،مما أثر على المراكز المالية للبنو .

 -2الصحككد مككن المنايسككة الضككارة بككين البنككو  ،نتيجككة النخفككاض الصحككد االدنككي لكفايككة رأس المككال الخت ك ار أس كوا دول أخككرى،
مثلما صحدث يي بنو أوربا.

 -3العم على إيجاد آليا

تتكي

مكع المتريك ار

الثورة العلمية والتكنولوجية الثالثة.

 -4تصحس ككين أس ككالي
السلعا

المصكريية الدوليكة ،مثك العولمكة وتصحكرر األسكوا النقديكة للبنكو يكي ظك

الرقات ككة الفني ككة عل ككى أعم ككال المص ككار وتس ككهي عملي ككا

النقدية المختلفة.

ت ككدوال المعلوم ككا

صح ككول تلك ك األس ككالي

ب ككين

ثانيا -األسـس التي تقوم عليها لجنة بازل :II
ا
يقو االتفا الجديد على ثالثة أسس هي (ناصر:)2009 ،
المخككاعر ،صحيككث جككاء

أ -عريقككة مسككتصحدثة لصحسككا كفايككة رأس المككال المككرجح تككأوزان المخككاعرة الككالز لمواجهككة مختل ك
بتريي ار جوهرية يي معالجة مخاعر االئتمان دون إدخال تعكديال تتكذكر علكى المخكاعر السكوقية ،وقكدم ترعيكة شكاملة

لمخككاعر التشككري  Operational Riskالتككي ل ك يكككن لهككا أي صحسككا يككي اتفاقيككة تككازل  ،Iوالتككي تعك َّكر تأنهككا مخككاعر
الخسائر التي تنج عن عد كفاية أو إخفا العمليا الداخلية والعناصر التشرية واألنظمة أو األصحداث الخارجية.
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المؤسسا
يعالة للمراجعة والمراقتة ،أي أن يكون للبن أو غيره من
 ضمان وجود عريقة ََّّ
الجها

المالية الخاضعة إلش ار

الرقابيَّة اآللية الالزمة للتقيي الداخلي لتصحديد رأس المال الكايي كنهج للرقاتة االصحت ارزية ضد المخاعر ،أي

تعوير نظ الرقاتة الداخلية والضتط المؤسسي.

 نظككا ياعك النضككتاخ السككو والسككعي إلككى اسككتق ارره أو االنضككتاخ تسككلوكيا السككو  ،Market Disciplineوهككذاَّ
مؤسسة مالية أن تقو تاإليصاح عكن أرسكمالها ومكدى تعرضكها لألخعكار ،والع ارئك المتَّتعكة
يتعل من أي بن أو َّ
َّ
وليتمكنكوا مكن تقكدير المخكاعر التكي
المؤسسا ودائنوها على عل بهكا،
لتصحديد صحج الخعر صحتَّى يكون عمالء هذه
َّ
المؤسسا .
يواجهونها نتيجة تعامله مع هذه
َّ

الصح يي اتفا تازل  IIأنا أتقى الصحد األدنى لكفاية رأس المال عند  % 8ول تيدخ تريي ار
ت
وي َ
صحسا رأس المال ،إال أن قاعدة الموجودا التي تيصحس على أساسها ت توسيعها إلى صحد يكؤدي إلكى زيادتكا المعلوتكة ،كمكا
ل تيجر هذا االتفا تعديال
وبناء على تقيي الجها

على معامال

الرقابيَّة لقد ار

على تسط النسكتة أي

العرضية.

تصحوي االلتزاما

البنو يي إدارة مخاعرهاَّ ،
يإن االتفكا الجديكد المقتكرح (اتفكا تكازل  )IIيمكنح

الخيار للبنو يي اعتماد أصحد المناهج الثالثكة لتقكدير رأس المكال لمواجهكة مخكاعر االئتمكان ،وتمثك عكر قيكاس تتسك بدرجكة

متزايدة من الصحساسية للمخاعر ،وهذه المناهج هي:
أ-

الموصحد الذي يعتمكد علكى التقيكي الخكارجي لالئتمكان ،وهكو يمثك العريقكة المعياريكة أو القياسكية Standardized
المنهج
َّ

 :Approachوتعتم ككد ه ككذه العريق ككة عل ككى التص ككنيفا ودرج ككا
التصني

الج ككدارة االئتماني ككة الت ككي تض ككعها وك ككاال ومؤسس ككا

الخارجية مث  Moody’sو Standard & Poor’sو Fitch IBCAو.Export Credit Agencies

ب -مكنهج التصككني

الككداخلي ) ،Internal Ratings-Based Approach (IRBأي عريقكة التقككوي الككداخلي تصككيرتها

التأسيسية (األساسية).
ج -مكنهج  IRBالمتقك ِّكد أو المكنهج القككائ علكى النمككاذ  ،أي عريقكة التقككوي الكداخلي تصككيرتها المتقدمكة .والمككنهج صككورة
معدلة ومتعورة من منهج التصني
االعتماد على الكمبيوتر.

الداخلي ،ويت ييا تصحديد المخاعر داخليا بتويير قاعدة كبيرة من البيانكا

ويكي

ولكن البنو التي ترغ يي ِّ
َّ
تبني مناهج التصني الداخلي تصيرتا األساسية والمتقدمة عليهكا أن تتخضكع نظامهكا يكي
َّ
الموصحكد إلكى نمكوذ IRB
تتخعكى النمكوذ
تسيير المخاعر لجها رقابيَّة ،وعلى ضوء تقرير هكذه الجهكا يمككن للبنكو أن
َّ
ِّ
المتقد .
األول ،أي تأسيس نظا للتقيي الداخلي تصيرتا األساسية ،ومنا إلى نموذ IRB
أما تالنستة لمخكاعر السكو  ،يلك يصحكدث ترييكر يكي عريقكة صحسكابها تالمقارنكة مكع مكا ورد يكي اتفاقيكة تكازل ،Iصحيكث تيتكر

الخيار للبنو يي تبني أصحد األسلوبين اآلتيين - :العريقة المعيارية.

 -عريقة النماذ الداخلية.

ومن جهة أخرى يإن االتفا الجديد يمنح الخيار للبنو أيضا يي تبني إصحدى العرائ الثالث اآلتية لقياس مخاعر التشري :

 -1عريقة المؤشر األساسي.
تعد صحسا

 -العريقة المعيارية (القياسية).

ك نوع من أنواع المخاعر الساتقة يت صحسا

 -أسلو القياس المتقد .

كفاية رأس المال اإلجمالية كما يلي:
%8

إجمالي رأس المال

↔

مخاعر االئتمان  +مخاعر السو  +مخاعر التشري
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ثال اثا -أهمية رأس المال في المعايير الخاصة بلجنة بازل:
يتس رأس المال تالندرة النسبية لوصحدا

األعمال تشك عا وتالنسكتة للبنكو تشكك خكاخ والهكد

الكرئيس لكراس مكال

البن هو تويير نوع من االستقرار من خالل معدل كفاية رأس المال ،وهو يمثك شكتكة األمكان لعكدة أنكواع مكن المخكاعر التكي

قد تواجا البن خالل وساعتا المالية ،ب يقو رأس المكال تامتصكاخ الخسكارة يكي صحالكة صحكدوثها ،لكذل يجك

مال البن بثالث خصائخ رئيسة هي:

أن يتسك أرس

 أن يكون أرس مال دائ .
 أن يكون خاليا من أية التزاما

مقاب الربح كما يي األسه الممتازة.

 أن يسترده أصصحاتا يي صحال التصكفية تعكد سكداد جميكع صحقكو المكودعين والكدائنين ،وذلك مكن أجك تصحقيك السكالمة
المالية للبن .

وتعتمكد مخكاعر االئتمكان ويقكا للمكنهج المعيكاري للجنككة تكازل IIعلكى التقيككي الكذي تقكو تككا وككاال

التصكني

الخارجيككة،

صحيث يت تصحديد نوعين من المعال :
السيادية مث الصحكوما

 -1معال

من الجها

 -2معال

من البنو وشركا

والبنو المركزية.

قعاع األعمال العا وشركا

األو ار المالية.

والجدول التالي يوضح عبيعة أوزان المخاعر ويقا للمنهج المعياري التفاقية تازل:
جدول رقم ()3

طبيعة أوزان المخاطر وفق المنهج المعياري لالتفاقية بازل II

مطالب من الجهات السيادية (الحكومة والبنوك المركزية)
تقي الخعر االئتماني عتقا لتصني المؤسسا المتخصصة
ومبنية على تقيي الجها السيادية
أوزان المخاعر
تقي الخعر عتقا لوكاال االئتمان التصديري
أوزان المخاعر
مطالب من البنوك وشركات قطاع األعمال وشركات االوراق
التصني عتقا للدولة

 BBB+ A+إلي  BB+اق من غير
AAA
مصن
إلي B- B-
إلى  AA-إلى BBB- A-
%100 %150 %100
%50 %20
%0
7 6-4
3
2
1-0
%150 %100
%50 %20
%0
المالية
 BBB+ A+إلي  BB+اق من غير
AAA
مصن
إلي B- B-
إلى  AA-إلى BBB- A-
%100 %150 %100
%100 %50
%20
أوزان المخاعر
 BBB+ A+إلي  BB+اق من غير
AAA
التقيي االئتماني للبن
مصن
إلي B- B-
إلى  AA-إلى BBB- A-
%50 %150 %100
%100 %50
%20
أوزان المخاعر
%20 %150 %50
%20 %20
%20
أوزان المخاعر لاللتزاما قصيرة األج يي ظ تقيي البن
مطالب من شركات التأمين والقطاع الخاص من وكاالت التصنيف المتخصصة
 BBB+ A+إلي  BB+اق من غير
AAA
التقيي االئتماني
مصن
إلي B- B-
إلى  AA-إلى BBB- A-
%100 %150 %100
%50 %50
%20
أوزان المخاعر
Source: Hennie van Greuning , Sonja Bratanovic 2009.
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ابعا -العالقة بين تطبيقات لجنة بازل والوضع االقتصادي في مصر اآلن:
را
على الرغ مكن الظكرو

االقتصكادية التكي تمكر بهكا مصكر اآلن ،يكإن البنك المرككزي المصكري مسكتمر يكي تنفيكذ خعكة

تعككوير القعككاع المصككريي الت ككي بككدأ

الموضككوعة التككي اسككتهدي

يككي س كبتمبر سككنة  ،2004صحيككث ت ك االنتهككاء مككن تنفيككذ المرصحلككة الثانيككة ويقككا للخعككة

ريككع كفككاءة أداء وضككمان سككالمة الجهككاز المصككريي وزيككادة تنايسككيتا ومقدرتككا علككى إدارة المخككاعر

ليقو تالدور المعلو منا يي الوساعة المالية لخدمة االقتصاد القومي والمساهمة يي تصحقي معدال

التنمية المستهدية.

وتتمث أه الركائز التي تقو عليها المرصحلة الثانية يكي إعكداد وتنفيكذ برنكامج شكام إلعكادة الهيكلكة الماليكة واإلداريكة للبنكو
العامة والمتخصصة ،وذل من أج دع قكد ار البنكو المصكرية علكى إدارة المخكاعر تصكورة تدريجيكة علكى أربعكة م ارصحك  ،مكع
األخذ يي االعتتار التعور الدائ لمقر ار لجن تازل التي انعل منها تازل  IIIومن المتوقع تنفيذها كامال سنة .2019
وقد انعكس ذل يي صورة تصحسن أداء البنو سنة  2013عن سنة  2012كما يلي:
 -1ييمككا يتعلك تككالمركز المككالي للبنككو العاملككة يككي مصككر يقككد سككج زيككادة ملصحوظككة وصككل

إلكى  1563.8مليككار جنيككا يككي

نهايككة سككنة  2013تعككد أن كككان  1366.2مليككار جنيككا سككنة  2012بزيككادة قككدرها  197.6مليككار جنيككا أي تمعككدل زيككادة
 % 14.5خالل سنة  ،2013األمر الكذي يشكير إلكى تصحسكن المرككز المكالي للبنكو نتيجكة لالرتفكاع معكدال

من  %7.6سنة  2012إلى  %14.5سنة .2013
وقكد بلرك

أرصككدة الودائكع تككالبنو  1023.5مليكار جنيككا ،تمكا يقككر مكن ثالثككة أربكاع مجمككوع المرككز المككالي للبنكو يككي

نهاية يونيو  2012،مسجلة زيكادة قكدرها  66.5مليكار جنيكا تمعكدل  %6.9مقابك زيكادة بلرك
 %7.2خالل السنة المالية الساتقة ،ولكنها زاد
كما زاد

نمكو الزيكادة

 64.5مليكار جنيكا تمعكدل

لتص إلى  1187مليار جنيا سنة .2013

أرصدة اإلقراض والخص بنصحكو أربعكة أمثكال الزيكادة المصحققكة خكالل السكنة الماليكة  ،2011لترتفكع بنصحكو 32.6

مليار جنيا ،تمعدل  %6.9مقاب زيادة تمقدار  8.1مليكار جنيكا ،تمعكدل  %1.7لتبلكي  506.7مليكار جنيكا يكي ،2012
واستمر يي الزيادة لتص أرصدة اإلقراض والخص للعمالء  549.1مليار جنيا سنة .2013

كما ارتفع

أرصدة استثمار البنو يي األو ار المالية وأذون خزانة تمقكدار  81.2مليكار جنيكا ،تمعكدل  ،%17.1مقابك

زيككادة تمبلككي  68.3مليككار جنيككا ،تمعككدل  %16.8خككالل السككنة الماليككة  2011لتص ك إلككى  555.3مليككار جنيككا ،بنسككتة

 %40.6من مجموع المركز المالي للبنو يي نهاية يونيكو ( 2012البنك المرككزي .)2013/2012 ،وقكد اسكتمر هكذه
الزيادة لتص إلى  653.9مليار جنيا سنة .2013
 -2أمككا ييمككا يخككخ مؤش ك ار

السككالمة الماليككة للبنككو والتككي تتعلك تكفايككة رأس المككال والربصحيككة وجككودة األصكوال ،يقككد بلرك

الرسكمالية  /األصكوال المرجصحكة تكأوزان المخكاعر نصحكو  %17.5يكي نهايكة يونيكو  ،2012مقابك  %16يكي
نستة القاعدة أ

نهاية يونيو  ،2011مقاب  %10وهو الصحد األدنى المقرر.

أ -وقد بلي مؤشر الربصحية عن العا المالي  2011العائكد علكى متوسكط األصكوال  ،%0.8والعائكد علكى متوسكط صحقكو
الملكيككة  ،%11.7وصككايي هككام

العائككد  ،%2.6مقابك  %1عائككد علككى متوسككط األصكوال ،و %14.3عائككد علككى

متوسط صحقو الملكية ،و %2.3صايي هام

العائد سنة .2010
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 -أمككا تالنسككتة لجككودة األصكوال ،يقككد بلرك

نسككتة القككروض غيككر المنتظمككة إلككى إجمككالي القككروض  %9.9بنهايككة شككهر

يوني ككو  ،2012مقابك ك  %11يكككي يوني ككو  ،2011وارتفعك ك

نس ككتة المخصص ككا

الخاص ككة تكككالقروض إل ككى إجم ككالي

القروض غير المنتظمة لتص إلى  %95.4سنة  ،2012و %93.6سنة .2011

لكككن الوضككع قككد تصحسككن تشككك أيض ك سككنة  2013ليص ك معككدل كفايككة أرس المككال إلككى  % 13.4مقاب ك صحككد أدن كى مقككرر بلككي
 ،%10وبلككي العائككد علككى متوسككط األص كوال  ،%1والعائككد علككى متوسككط صحقككو الملكيككة  ،%13.9وصككايي هككام

العائككد  %3.5عككن

العككا المككالي  ،2012وبلرك نسككتة القككروض غيككر المنتظمككة إلككى إجمككالي القككروض  %9.5يككي نهايككة يونيككو  ،2013مقابك  %9.8يككي
السنة المالية الساتقة ،وبلر مخصصا القروض إلى القروض غير المنتظمة  %98.9مقاب  %97.1يي السنة المالية الساتقة.

خامسا -تحليل أداء البنوك المصرية باستخدام النسب التحليلية التالية:
ا
جدول رقم ()4
نسب األداء المستخدمة في التحليل في هذه الدراسة

نسب األداء
نسبة السيولةLiquidity ratio :

القانون

المفهوم

قي ككاس م ككدى ق ككدرة المص ككر عل ككى الوي ككاء
((نقديككة +نقديككة لككدى بنك مركككزي +نقككد
نسبة السيولة السريعة
تالتزاماتا يي الظرو العارئة (أبو دهي ،
 Quick Ratioلدى مصار أخرى) /الودائع)100 X
والريصحان)1994 ،
نسب الربحيةProfitability ratios :
(ص ككايي الك كربح تع ككد الضك كريتة /إجم ككالي قياس قكدرة أصكوال المصكر علكى تصحقيك
العائد على االستثمار
عائد.
 Return on Assetsاألصول)100 X
نسب النشاطActivity ratios :
استثمار الودائع
قي ك ك ككاس القك ك ك ككدرة علك ك ك ككى توظي ك ك ك ك األم ك ك ك كوال
( Investment to Depositsاالستثما ار  /الودائع) 100X
المودعة.
Ratio
توظيف الموارد
(االسك ك ك ك ككتثما ار ( /الودائك ك ك ك ككع  +صحقك ك ك ك ككو قي ك ك ك ككاس الق ك ك ك ككدرة عل ك ك ك ككى توظيك ك ك ك ك مك ك ك ك كوارد
Ratio of resource
المصر .
الملكية))100 X
utilization
نسب السوقFinancial Market Ratios :
القيمــة الســوقية إلــى القيمــة الدفتريــة (القيمة السوقية للسه  /القيمكة الديتريكة) قيككاس القيم كة السككوقية إلككى القيمككة الديتريككة
للسه .
100X
Price-to-book

المصدر( :منذر المومني )2007

تعبر نستة السيولة السريعة عن مدى قدرة المصر على الوياء تالتزاماتا يي الظرو

ودائعككا اآلجلككة لككدى المصككار األخككرى ،وتالتككالي كلمككا زاد
الوياء تالتزاماتا يي الظرو

العارئة دون الصحاجة إلى كسر

هككذه النسككتة ،كككان أداء المصككر أيضك مككن صحيككث القككدرة علككى

العارئة.

وتعككد اسككتخدا التاصحككث للنسك

السككاتقة مككن خككالل األرقككا الكواردة بتقريككر البنك المركككزي المصككري لسككنوا

مختلفككة ،يقككد

توص التاصحث إلى ما يلي:
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 -1ارتفع ك

نسككتة السككيولة إلككى  1094.4مليككار جنيككا يككي يونيككو  2012مسككجلة زيككادة قككدرها  85مليككار جنيككا تمعككدل زيككادة

 %8.4عن السنة المالية  ،2012/2011مقاب  92مليار جنيا خالل السنة الساتقة.

 -2نمككو الودائككع تالعملككة األجنبيككة تمككا يعككادل  9.1مليككار جنيككا ،تمعككدل  ،%5.1ثك ارتفعك

نتيجككة لمسككاهمة القعككاع العككائلي
األجنبيككة سككنة  ،2013أمككا قعككاع

لتص ك إل ككى  135مليككار جنيككا ،تمككا يع ككادل  %46.5مككن إجمككالي الودائككع تككالعمال

األعمال الخاخ يوص إلى  12.1مليار جنيا ،ووص القعاع الصحكومي إلى  6.3مليار جنيا ،ووص قعاع األعمكال
العا إلى  3.85مليار جنيا .وهنا نالصح انخفاض مشاركة القعكاع العكا والخكاخ وان ككان ذلك يعككس نوعكا مكن عكد
الثقة يي العملة المصحلية نتيجة لألصحداث االقتصادية التي تمر بها مصر.

المصدر :التقرير السنوي للبن المركزي المصري  ،2012/2011صك .20

شكل رقم ()2
 -3ت ارجككع الودائككع الجاريككة تالعملككة المصحليككة تمعككدل  %0.4ليص ك إلككى  0.3مليككار جنيككا سككنة  ،2012مقاب ك ارتفاعهككا سككنة
 2011تمعدل  ،%2.5أي ما يعادل ملياري جنيا ،وقد جاء هذا التراجع نتيجة النخفاض ودائع قعاع األعمال الخكاخ

بنصحو  4.3مليار جنيا األمر الذي انعكس على ك من ودائع القعكاع العكائلي والقعكاع الصحككومي ،وان ككان ذلك يعككس
أيضا اهتزاز الثقة يي السو والخو

من الدخول يي مشكروعا

جديكدة ،لككن ذلك قكد تصحسكن سكنة  2013نتيجكة لزيكادة

االئتمككان المصحلككي الممنككوح تالرملككة المصحليككة تمقككدار  23.7مليككار جنيككا ،تمعككدل  ،%6.5ليص ك إلككى  387.9مليككار جنيككا

سنة  ،2013وتوزع القروض تالشك التالي :صحيث يستصحوذ قعاع الصناعة علكى الجكزء األكبكر مكن القكروض ،تمكا يمثك

 ،%37.8يليا قعاع الخدما

كر الز ارعكة  ،%1.1وهكذا
 ،%25.7ث القعكاع العكائلي  ،%25.5ثك التجكارة  ،%9.9وأخي ا

ما يت إيضاصحا يي الشك رق (.)3

 -4على الرغ من األصحداث االقتصادية التي تمر بها مصكر مكن اهتكزاز األسكوا وانخفكاض االسكتثما ار

يكإن معكدل الكدولرة

قد انخفض من  %21.03سنة  2011إلى  20.66سنة  ،2012لكننا نستعيع أن نقول إنا ال يزال مرتفعا ،ممكا يعككس
القل من االصحتفا تالعملة المصحلية.

 -5ارتفاع االئتمان المصحلي تمقدار  179.8مليار جنيا ،تمعدل  %20.1سنة  ،2012ليص إلى  1072.6مليار جنيا يكي
نهاية يونيو  ،2012يي صحين كان  117.5مليار جنيا ،تمعدل  %15.2سنة .2011
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المصدر :التقرير السنوي للبن المركزي المصري  2013/2012صك 53

شكل رقم ()3
ويرجع ذل إلى تصاعد صايي االئتمان المقد للصحكومة الذي يص إلى أكثر من ثالثة أرباع هكذه النسكتة ،أي صحكوالي

 %87.6من هذه النستة للمعلوتا

الماليكة التكي تواجههكا ،وتعكد هكذه النسكتة انعكاسكا الرتفكاع مكا

الصحكومية لمواجهكة األزمكا

يي صحوزة البنكو مكن األو ار الماليكة الصحكوميكة تمقكدار  134.4مليكار جنيكا ،وزيكادة القكروض المقدمكة للصحكومكة تمقكدار 12.5

مليار جنيا ،وزيادة الودائع الصحكومية تمقدار  5.6مليار جنيا من ناصحية أخرى.
أما بالنسبة للربحية:

يعكس مستوى الربصحية الكذي يصحققكا البنك مكدى قدرتكا علكى تكدعي صحقكو الملكيكة لديكا ،واجكراء التوزيعكا

النقديكة علكى

المس ككاهمين ،وق ككد بل ككي العائ ككد عل ككى متوس ككط كك ك م ككن األص ككول وصحق ككو الملكي ككة للجه ككاز المص ككريي  ،%0.8و %11.7عل ككى

الترتي  .وقد بلي العائد  %2.6عن العا المالي  ،2011وارتفع ليص إلى  %3.5سنة .2012

وقككد صحق ك المركككز المككالي اإلجمككالي للبنككو المسككجلة يككي مصككر زيككادة قككدرها  96.5مليككار جنيككا تمعككدل  %7.6خككالل

السككنة الماليككة  ،2012/2011مقاب ك زيككادة بلر ك

 1366.2مليار جنيا يي يونيو .2012

 49مليككار جنيككا ،تمعككدل  %4خككالل السككنة الماليككة السككاتقة ،ليص ك إل ككى

وتالنستة للبنو التي تنتهي الميزانية الخاصة بها  ،6/30يقد بلي صايي األرباح  1655مليون جنيا عن السنة المالية

المنتهيككة يككي  30يونيككو  .2011وقككد بلر ك

نسككتة صككايي األربككاح إلككى األصككول  ،%0.3وبلر ك

نسككتة صككايي األربككاح إلككى

متوسككط صحقككو الملكيككة  ،%6.8وذل ك يككي يونيككو  ،2011وارتفككع هككذا الككرق ليص ك إل كى  2330مليككون جنيككا ،وبلككي صككايي
األرباح إلى متوسط األصوال ونستة صايي األرباح إلى متوسط صحقو الملكية  %8.9 ،%0.4على الترتي
أمككا تالنسككتة للبنككو التككي تنتهككي يككي ديسككمبر ،يقككد بلر ك

سنة .2012

نسككتة صككايي األربككاح إلككى متوسككط األص كوال ،ونسككتة صككايي

األربككاح إلككى متوسككط صحقككو الملكيككة لككدى هككذه البنككو  ،%1.2و %13.5علككى الترتي ك

يككي السككنة الماليككة  ،2011وارتفع ك

لتص إلى 11190مليون جنيا سكنة  ،2012وبلكي صكايي األربكاح إلكى متوسكط األصكوال ونسكتة صكايي األربكاح إلكى متوسكط

صحقو الملكية  %17.7 ،%1.6على الترتي

سنة .2012
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االستثمارات في البورصة:
زاد نسككتة االسككتثما ار الخاصككة تككالبنو يككي البورصككة ،وذل ك يرجككع إلككى زيككادة االسككتثما ار يككي األو ار الماليككة مككن جان ك
البنككو تمقككدار  98.5مليككار جنيككا ،تمعككدل  ،%17.7لتص ك إلككى  653.9مليككار جنيككا ،تمككا يمث ك  % 41.8مككن إجمككالي المركككز
المككالي للبنككو سككنة  ،2013وتصككاعد االسككتثمار يككي السككندا الصحكوميككة تمقككدار  25.1مليككار جنيككا وأذون الخ ازنككة تمقككدار  36مليككار

جنيا ،وارتفع ليص إلى  70.5مليار جنيا سنة  2013وصحد من هذه الزيادة تراجع استثما ار البنو يي األو ار المالية األجنبية.
النشاط:
سككجل

 66.5مليككار جنيككا ،تمعككدل  %6.9خككالل السككنة الماليككة  2012/2011مقابك

الودائككع لككدى البنككو زيككادة بلرك

زيككادة قككدرها  64.5مليككار جنيككا ،تمعككدل  %7.2خككالل السككنة الماليككة السككاتقة لتبلككي  1023.5مليككار جنيككا ،تمككا يمثك %74.9
من إجمالي المركز المالي للبنو يي نهايا يونيو  .2012وقد تركز أكثر من  %75من الزيادة يكي ودائكع تالعملكة المصحليكة
والناتج عن اتجاه معظ الناس إلى الصحرخ على األموال ،وخفض االستهال لوجود صحالة ضتابية لألوضاع االقتصادية يكي
مصر ،صحيث ارتفع
الوق

نفسكا ارتفعك

هذه الودائع تمقدار  52.9مليار جنيا ،تمعدل  ،%7.3لتص إلى 777.8مليار جنيا يي  .2012ويي

الودائكع تكالعمال

األجنبيكة لتصك إلكى  245.7مليكار جنيكا يكي يونيكو  2012بزيكادة قكدرها  13.6مليكار

جنيا تمعدل  %5.8يي سنة  .2012وقد ارتفع

هذه األرقا لتص الزيادة ييها إلى  1187مليار جنيا ،تمكا يمثك %75.9

من إجمالي المركز المالي للبنو  .وتركز نستة  %72.6من الزيادة يكي نمكو الودائكع المصحليكة التكي ارتفعك
مليار جنيا ،تمعكدل  ،%15.3لتصك إلكى  896.5مليكار جنيكا ،أمكا الودائكع األجنبيكة يقكد بلرك
مليار جنيا ،تمعدل  %18.2خالل سنة  2013لتص إلى ما يعادل  290.5مليار جنيا.

تمقكدار 118.7

الزيكادة ييهكا مكا يعكادل 44.8

والجدول التالي يوضح الودائع لدى البنو ويقا للقعاعا .
جدول رقم ()5

الودائع لدى البنوك وفاقا للقطاعات

السنة
اإلجمالي
القطاع الحكومي
قطاع األعمال العام
قطاع األعمال الخاص
القطاع العائلي
العالم الخارجي

2010
686052
58496
32726
114372
477842
2616

عملة
2011
724878
56728
29278
103965
532032
2875

محلية
2012
777806
58930
24843
92697
597459
3877

2013
896477
60235
24123
120807
686740
4554

2010
206440
45618
6474
54907
96875
2566

(القيمة بالمليون جنيه)

عمالت
2011
232159
51403
7549
60241
109248
3718

أجنبية
2012
245711
55731
8812
64496
112859
3813

2013
290508
62017
12593
76572
135124
4202

المصدر :التقرير السنوي للبن المركزي المصري – أعداد مختلفة

أما تالنستة للنتائج التي صحققتها البنو عتقا لمعايير لجنة تازل لكفاية رأس المال ينجدها كالتالي:
تمقتضككي هككذا المعيككار تلتككز البنككو المصككرية تالصحفككا عل ككى نسككتة بككين رأس المككال واألص كوال وااللت ازمككا

العرضككية

مرجصحة تأوزان مخاعر من ناصحية أخرى ،تصحيث التق هذه النستة عن  %10كصحد ادني.
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وتصحس ك

العرضككية مرجصحككة ت كأوزان مخككاعر تتككرواح بككين صككفر و %100أو أكثككر كمككا سككب أن

األص كوال وااللت ازمككا

أشرنا .وتشير نتائج الت از البنو بهذا المعيار إلى ما يلي:
 -1تبلي النستة لدى البنو مجتمعكة  ،%15.7مقابك  %10كصحكد أدنكى مقكرر ،ويترككز المعيكار لكدى البنكو يكي رأس المكال
األساسي بنستة .%13.6

 -2التزم

البنو – ك على صحدة – تمعيار كفايكة رأس المكال ،وقكد بلكي عكدد البنكو التكي يتكرواح معيكار كفايكة رأس المكال

لككديها مككن ( %10إلككى  - )%15ثمانيككة بنككو  .وقككد ارتفككع هككذا الككرق إلككى  15بنك كا سككنة  .2013وهنككا  14بنك كا يزيككد
المعدل ييها عن  %15وهنا ثالثة بنو تت ييها متاتعتا تصفة مستمرة ،ويدل ذل على التصحسن المستمر يي القعكاع

المصريي سنة تعد أخرى ،وهذا ما تؤكده األرقا الساتقة (البن المركزي.)2013/2012 ،

أخير نستعيع أن نقول إن معايير الكفاءة يي البنو تنقس إلى قسمين ،هما (يعي :)2011 ،
و ا
المقياس األول -كفاءة التثكاليف  Cost Efficiencyالتي يمكن أن تقاس عن عري :
 نستة تكالي

النشكاخ بخكال

النشككاخ بخككال

الفوائكد إلكى األصكوال ،صحيكث توجكد عالقكة عكسكية بكين كفكاءة التككالي

ونسكتة تككالي

الفائككدة علككى األص كوال ،صحيككث إن انخفككاض ه كذه النسككتة يعنككي زيككادة كفككاءة المككديرين يككي توظي ك

األصوال عند مستوى أق من التكالي  ،وذل من خالل ويور الصحج .

 القيمة اإلجمالية للتكالي
نقصد بها تكالي

وعوائد النشاخ:

نشاخ البن إلى األنشعة المصريية التكي يمارسكها وتتعلك تصكمي عملكا ،صحيكث كلمكا انخفضك

النستة ،كان ذل أيض  ،صحيث يشير ذل إلى كفاءة اإلدارة يي البن على إدارة النشاخ البنكي تمستوي تكالي

هكذه

أق .

المقياس الثاني -كفاءة اإليردات  Revenue Efficiencyالتي يت ييها القياس عن عري المعيارين التاليين:
 نسككتة إجمككالي اإليككردا
للبن  ،وكلما زاد

إلككى األص كوال الت كي تشككير إلككى قككدرة المككديرين علككى توليككد إيككردا

علككى األص كوال المملوكككة

هذه النستة ،كان ذل أيض .

 نستة دخول الفوائد إلى إجمالي دخول النشاخ ،صحيث يمثك دخكول الفوائكد أكبكر عنصكر تالنسكتة إلكى إجمكالي اإليكردا ،
ويعني ارتفاع تل النستة أن البن ل يستعع تنويع إيراداتا وزيادتها من مصادر أخرى غير الفائدة على القروض.

سادسا -لجنة بازل  IIIودورها في النظام المصرفي:
ا
جككاء

لجنككة تككازل  IIIكاسككتجاتة للتعككو ار االقتصككادية األخيككرة ،وقككد جككاء هككذا المشككروع لتقويككة قككد ار البنككو

علككى امتصككاخ الصككدما

القعاع المالي.

لذل أعلن

الخارجيككة الناتجككة عككن الضككروخ الماليككة واالقتصككادية والصحككد مككن المخككاعر التككي تواجككا

لجنة تكازل عكن هكذا المشكروع يكي  19ديسكمبر  ،2009وتك إرسكالا إلكى الكدول األعضكاء للتعليك ،

وكان يصحتوي على نقعتين رئيستين ،هما:

 تقوية المرونة يي القعاع المصريي .Strengthening the Resilience of the Banking Sector
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 اإلعككار الككدولي لقيككاس مخككاعر السككيولة ومراقبتهككا International Framework for Liquidity Risk
.Measureement Standards
وقد قام

الدول األعضاء تالتعلي على هذه التعديال

الرسمالية سو
 -1جودة واتسا وشفايية القاعدة أ
 الشريصحة الثانية :سو

تزداد من خالل التالي:

يتكون الجزء األكبر منها من األسه العادية واألرباح المصحتجزة.

 الشريصحة األولى لرأس المال :سو
يعاد ترتي

يي  16أبري  2010يي النقاخ التالية:1

أدوا

رأس المال.

 -2تدعي رأس المال يي مقابلة المخاعر:
 تقويككة المعلوتككا

مككن رأس المككال لمقابلككة المخككاعر االئتمانيككة والناتجككة مككن المشككتقا

المصككريية وعمليككا

تموي ك

األو ار المالية.
 زيادة رأس المال الداع لت المخاعر.
 الصحد من التقلتا

الدورية وزيادة الصحايز لتقوية إدارة مخاعر االئتمان.

 -3الصحفا على نستة الرايعة المالية كمقياس مكم لمقر ار
 وضع أساس للصحد األقصى لاللتزاما

لجنة تازل  IIلتصحقي التالي:

التي توجا الوصحدا

المصريية.

 وضع صما األمان يي مواجهة نمذجة الخعكر وأخعكاء القيكاس ،مكن خكالل وضكع مقيكاس مكمك لقيكاس كك خعكر
على صحدة تمقياس يقيس إجمالي المخاعر يي آن واصحد.
 -4تخصيخ أموال اصحتياعية إضايية للصحماية من تقلتا

الدو ار االقتصادية.

سابعا -اآلثار المترتبة على اتفافية بازل ( IIIمعهد الدراسات المصرفية :)2012
ا
تعتبكر معكايير اتفاقيكة تكازل  IIIدرسكا مسكتفادا مكن األزمكة الماليكة العالميكة لتصحصكين القعكاع المصكريي العكالمي مكن
االخكتالال

واألزمكا

الماليكة التكي تعكال تكداعياتها الجوانك

المختلفكة لالقتصكاد العكالمي ،وتضكمن االتفكا أنكا علكى البنكو

االصحتفا تقدر أكبر من رأس المال كاصحتياعي يمكنها مكن مواجهكة أي صكدما  ،دون الصحاجكة لجهكود إنقكاذ صحكوميكة هائلكة كمكا
صحدث يي األزمة األخيرة.
ويكأتي الركرض مكن تخصكيخ رءوس أمكوال الصحمايكة لمقاومكة تقلتكا

الكدورة االقتصكادية لتصحقيك الهكد

األكثكر صحصكاية،

والمتمثك يكي صحمايكة القعكاع البنككي مكن يتك ار اإليكراخ يكي نمكو االئتمكان الكلكي ،وسكيبدأ سكريان رءوس أمكوال الصحمايكة هكذه يقكط

عندما يكون هنا إيراخ يي النمو االئتماني نتج عنا نمو المخاعر علكى مسكتوى النظكا تكاملكا .وسكتكون نسكتة أمكوال الصحمايكة

هذه أعلى للدول التي تشهد نموا عاليا يي مستويا االئتمان.
وذل بهد

تقوية قدرة الجهاز المصريي علكى امتصكاخ الصكدما

الخارجيكة الناتجكة عكن ضكروخ ماليكة واقتصكادية،

وتالتالي الصحد من المخاعر التي تواجا القعاع المالي وتنتق إلى القعاع الصحقيقي ،وذل من خالل النقاخ التالية:

www.bis.org/pupl/bcbs164.htm
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 تقوية المرونة يي القعاع المصريي(سليمان.)2012 ،
 تعبي اإلعار الدولي لقياس مخاعر السيولة ومراقبتها.

أرسككمالية تعتمككد علككى األسككه

الرسككمالية عككن عري ك اسككتخدا أدوا
 الصحفككا علككى جككودة واتسككا وشككفايية القاعككدة أ
العادية واألرباح المصحتجزة بنسية أكبر.

 ت ككدعي أرس الم ككال ي ككي مقابك ك المخ ككاعرة ،م ككن خ ككالل زي ككادة أرس الم ككال لمقابل ككة المخ ككاعر االئتماني ككة الناتج ككة ع ككن
المشتقا

المصريية وعمليا

تموي األو ار المالية وزيادة الصحايز لتقوية إدارة مخاعر االئتمان.

وقكد اعتكر مصحكايظو تعكض البنكو المركزيكة ،تكأن البنكو الكبكرى سكتكون تصحاجكة إلكى مبلكي كبيكر مكن رءوس األمكوال
اإلضكايية ،لالسكتجاتة لهكذه المقكاييس الجديكدة ،ولهكذا السكب  ،تك االتفكا علكى بكدء العمك بهكا تشكك تكدريجي .ويكي الواليكا
المتصحكدة األمريكيكة ،أصكدر أكبكر ثكالث جهكا تنظيميكة مصكريية ،وهكي بنك االصحتيكاخ الفيكدرالي وشكركة التكأمين علكى الودائكع
الفيدرالية ومكت مراقتة العملة ،بيانا مشتركا أعلن ييا أن تكازل  IIIيشكك خعكوة مهمكة علكى عريك تقلكيخ معكدال األزمكا
المالية المستقبلية.

الخاتمة:
يككي النهايككة يمكككن أن نقككول إنككا علككى الككرغ مككن اآلثككار السككلبية لثككورة  25ينككاير علككى االقتصككاد المصككري تصككفة عامككة

وعلى القعاع المصريي المصري تصكفة خاصكة ،يكإن قعكاع البنكو المصكري اسكتعاع ان يواجكا تلك العثك ار  ،وذلك تفضك
اإلصالصحا

الخاصة تالقعاع المصريي الذي خضع لها منذ بداية العقد الماضكي واتتاعهكا لتوصكية لجنكة تكازل  IIالتكي ككان

أصحككد أه ك تلك اإلصككالصحا

الناتجككة عنهككا هككو صككدور قككانون البنككو الموصحككد سككنة  2003الككذي عم ك علككى ريككع رءوس أم كوال
الد ارسككة بتصحليك أداء القعككاع المصكريي يككي

البنكو يكي تلك الفتكرة ،إمككا عكن عريك االنككدما أو عريك االسككتصحواذ .وقكد قامك

الفتكرة تعكد الثكورة ،وقكد أظهكر أنكا علكى الكرغ مككن التكدهور االقتصكادي وانخفكاض التصكني
المؤش ك ار

اإليجابيككة التككي يمكككن أن تنب كئ تككالخير يككي الفت كرة القادمككة إذا مككا أعيككد ترتي ك

االئتمكاني لهكا يكإن هنكا تعككض

األوضككاع االقتصككادية ،وتصحس كن أداء

عجلة اإلنتا  ،وتصحق االستقرار السياسي الذي ينعكس على االستقرار االقتصادي للدولة.
وق ككد أظهككر التصحلككيال

الخاصككة تالنس ك

الماليككة أن التككدهور الواضككح والمالصح ك ي ككي انخف ككاض نسككتة القككروض إل ككى

األصوال والقروض إلى الودائع ،األمر الذي يظهر انخفاض الدور الكذي تلعتكا البنكو يكي التنميكة االقتصكادية وان ككان ذلك

يرجع إلى سياسة االئتمان المصريي الصارمة التي يتتعها البن المركزي لتصحسين الميزانيا
الشركا

الكبيرة يي السو  ،وعد تعاونها مع المؤسسا
لذل يإننا نقترح على صانعي السياسكا

اصحتياجاتككا واصحتياجككا

الشككركا

الالزمة لهذه الشركا

الصريرة والمتوسعة.1

النقديكة تعزيكز وايجكاد أدوا

ماليكة مبتككرة تتناسك

الصككريرة والمتوسككعة مككن القككروض لتمكككين هككذه الشككركا

االقتصككادية ،خاصككة يككي القعاعككا

العمومية للبنو  ،وقصكرها علكى

مككن لعك

االقتصككادية الصحيويككة ،كمككا يمكككن مسككاعدة هككذه الشككركا

تعبيعة األسوا الخاصة به  ،لتخفي

مكع السكو المصكري لتلبيكة

دورهككا يككي عمليككة التنميككة

عككن عري ك تككويير المعلومككا

صحدة المخاعر الخاصة تكالقروض ،وتشكجيع البنكو علكى تقكدي

Malak Reda - Measuring Banking Efficiency Post Consolidation: The Case of Egypt – The Egyptian Center
 November 2012 – p. 26.وEconomic - Working Paper No. 173 – Cairo
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الصحز المالية المناستة لهذه الشكركا  ،مكع وضكع الضكمانا

التكي تتناسك

مكع عبيعكة أنشكعة هكذه الشكركا  ،ومكن ثك عبيعكة

األقساخ التي يمكن أن تتصحملها هذه الشركا .
وقد تبين من دراسة معيار الثكفاية الخاص برأس المال وفاقا لبازل  IIما يلي:
 -1األخكذ تعكين االعتتكار مخككاعر التشكري ومخكاعر االئتمكان ومخككاعر السكو  ،ممكا يتعلك
جميع هذه المخاعر.

مزيككدا مكن رأس المكال لمواجهككة

 -2ت كواير مجموعككة م ككن البككدائ لقيككاس كك ك نككوع مككن أنك كواع المخككاعر يمكككن للبنك ك اسككتخدامها ،وذل ك إم ككا تاالعتم ككاد عل ككى
التصنيفا

 -3قامك

الداخلية للبنو أو تاالعتماد على تصنيفا

وكاال

التصني

العالمية ،مع موايقة السلعا

الرقابية.

لجنككة تككازل  IIIتعمك معيككار جديككد لكفايككة رأس المككال يقككو علككى تعزيككز نسككتة المكوارد الذاتيككة للبنككو وضككرورة ديككع

البنككو لالصحتفككا تقككدر أكبككر مككن أموالهككا الخاصككة لتككدعي قككدرتها علككى مواجهككة األزمككا

التككي يمكككن أن تواجههككا ،مثلمككا

يصحدث – اآلن – يي مصر.
 -4علككى الككرغ مككن أن مقككر ار

لجنككة تككازل ال تمثك عريكا مصكرييا واجك

التعبيك  ،لكنهككا تعككد تمثاتككة ميثككا للبنككو  ،واعككار

منظ لعم البنكو  ،ودرء للمخكاعر المختلفكة ،سكعيا للتكامك المصكريي علكى مسكتوى البنكو المصحليكة والعالميكة علكى صحكد

س كواء ،وعليككا يككإن خع كوا

الكام لمعايير لجنة تازل.

اإلصككالح المصككريي المعتقككة يككي مصككر هككي خعككوة تتتعهككا خع كوا

علككى عري ك التعبي ك

 -5إن الصحككد األدن كى لكفايككة رأس المككال الككذي أقككر بواس كعة لجنككة تككازل لككيس هككو العنصككر الوصحيككد يككي قيككاس اوضككاع البنككو
المصرية ولكن قياس البنو يت عن عري إدارة رأس المال وجودة األصول كمكا سكب أن أشكرنا ،تاإلضكاية إلكى تصحقيك
التواي بين الربصحية واألمان والسيولة التي تؤثر على أنشعة البن .
 -6إن البنكو المصكرية قككد صحايظك

علكى معككدال

كفايكة رأس المككال ويقكا التفاقيكة تككازل ممكا سكاعدها علككى تصحمك المخككاعر

التي تتعرض لها صحاليا ،مع اتتاعها سياسية استثمارية متصحفظة عن عري االستثمار يي األو ار المالية الصحكومية.

 -7يقتصر معيار كفاية رأس المال الذي ألز تا البن المركزي المصري تكاقي البنكو علكى قيكاس المخكاعر االئتمانيكة دون
أن يمتد ليشم مخاعر السو أو التشري .

 -8من خالل دراسة معايير الربصحية ،تبين تصحسن معدال

الربصحية تشك عا خالل سنة .2012

 -9ارتفاع مؤش ار جودة األصوال الذي يرجع إلى السيعرة على مشكلة الديون المتعثرة.
مما سبق توصي الدراسة بالنقاط التالية:
 -1اسككتكمال معالجككة الككديون المتعثكرة تالجهككاز المصككريي ،مككع التركيككز علككى التفككاوض المتاشككر مككع العمككالء ،للوصككول إلككى
التسويا

المناسكتة التكي تتناسك

مكع الظكرو

االقتصكادية الصحاليكة التكي تمكر بهكا مصكر للخكرو مكن األزمكة االقتصكادية

الصحالية.
 -2تشككجيع البنككو علككى مككنح االئتمككان المككدروس ،مككع ريككع كفككاءة إدا ار
المبتكرة لتصحقي التنمية االقتصادية يي الدولة.

االئتمككان لزيككادة قككدرتها ،وايجككاد األدوا

الماليككة
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 -3تنويع االتجاها

التي توجا إليها البنو يوائضها ،مع منح مزايا إضكايية إلكى األنشكعة المصكريية الموجهكة للمشكروعا

الصريرة ومتناهية الصرر ،وعد التركيز على أذون الخزانة واألو ار الصحكومية يقط.

 -4تصحككديث وتعككوير إدارة المخككاعر تككالبنو  ،لمواجهككة األصحككداث العارئككة التككي مككن الممكككن أن تصحككدث يككي المسككتقب  ،مثلمككا
صحدث يي الثورة المصرية التي كان

 -5تصحديث قواعكد البيانكا
منهجيا

يصحدث.

مفاجئة وغير متوقعة للنشاخ االقتصادي.

الخاصكة تكالبنو واسكتخدامها يكي تصحليك المعلومكا

الكميكة والنوعيكة الخاصكة تكالقروض ،ووضكع

مختلفة للتصحلي االئتماني ،وذل من أج تقيي المخاعر تشك يعال مع إمككان التنبكؤ تكالتعثر الكذي يمككن أن

 -6األخذ يي االعتتار التريي ار
لك االصحتماال

المستقبلية المتوقعة وغيكر المتوقعكة لألوضكاع االقتصكادية ،مكع وضكع سكيناريوها

المتوقعة لتتخفي

ائتمانيكة

صحدة هذه المخاعر يي المستقب .
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ABSTRACT
There is no doubt that the most troublest financial and banking crisis was the Southeast
Asian countries' one, during the second half of year 1997 to 1998, which was followed by the
global financial crisis at the United States, caused by banking sector, and that remarkably
affected on the global economy. It become clear that the most important causes of such crises
were the increasing of banking risks the banks encountered on one side, and bad management of
such risks on the other side, in addition to the weakness of domestic and exterior supervision and
decrease disclosure level of risks kind and size as well as its management techniques.
The Egyptian banking sector has proved its success and advancement despite work difficulties,
and tumble of the economy in Egypt in general, and the spread of corruption before the revolution
of 25th January 2011. The banks were able to keep their assets, recorded important increasings in
their assets, and there were variation in services and products it had presented to its customers.
1234-

5-

Now, the banks working in Egypt encounter a set of risks that are representd in:
Political and economic instability in Egypt.
Non-existence of supportive financial corporations such as: loan guarantees corporations and
deposit insurance Corporations.
Increase the troubled debts at Egypt banks and the high value of allowances that are doubted to
be collected, and that lead to withdrawal in the bank revenues.
High exchange rate of the dollar and other foreign currencies due to devaluation of the Egypt
currency because of the financial and economic deterioration, from which Egypt suffers after 25
January revolution.
Lower credit rating after 25 January revolution due to deterioration of the economic status of
Egypt.

The importance of the research refers to the vital role played by the banking sector in the
economic activity by recalling and mobilizing the national and foregin savings, then directing these
monies to investment in aspects of economic activity, and sectors of national economy aiming for
economic development.
Therefore, it was clear that existence of a strong banking system will efficiently support its role
in the monetary policy of the state. Due to crises that the banking system encounters from time to
time including the financial crisis that Egypt encounters especially after 25 January revolution, the
research will discuss the framework suggested by Basel Committee to deal with the new risks that
the banking system encounters and that will include determining how far the capital is adequate
according to Basel Accord in the banking system of Egypt to face the current economic crisis.
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