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امللخص 1
 بما يلي:

ً
هدف البحث إلى تحديد أثـر مؤشرات املتانة املالية مقاسة

)مؤشر كفاية رأس املال والرفع املالي، ومؤشر جودة األصول، ومؤشرات اإليـرادات والربحية، ومؤشر اإلدارة، ومؤشر 
Z-Score( فــي قيمــة البنــوك املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة. ضــمَّ مجتمــع البحــث عينــة مــن خمســة بنــوك مدرجــة فــي 
بورصــة األوراق املاليــة املصريــة، وهــي: البنــك التجــاري الدولــي، وبنــك قطــر األهلــي الوطنــي، وبنــك التعميـــر واإلســكان، والبنــك 
املصــري الخليجــي، وبنــك الكويــت الوطنــي- مصــر(، خــال الفتـــرة املمتــدة بيــن عامــي )2017-2019(، وقــد تــمَّ اســتخدام املنهــج 

الوصفــي التحليلي.

التــداول للبنــوك عينــة البحــث، فتــمَّ  قاريـــر الســنوية ونشــرات  التَّ فــي االعتمــاد علــى  ــت عمليــة جمــع البيانــات  وقــد تمَّ
االعتمــاد علــى البـــرنامج اإلحصائــي spss اإلصــدار 24، فــي اختبــار الفرضيــات باســتخدام اختبــار االنحــدار الخطــي املتعــدد.

بـــ: مؤشــر كفايــة رأس املــال   
ً
وقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود أثـــر ذي داللــة معنويــة ملؤشــرات املتانــة املاليــة مقاســة

والرفــع املالــي، ومؤشــر جــودة األصــول، ومؤشــرات اإليـــرادات والربحيــة، ومؤشــر اإلدارة، ومؤشــر Z-Score، فــي قيمــة البنــوك 
املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة. وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة ضــرورة تنبــه الهيئــات التنظيميــة والرقابيــة إلــى وضــع 

مؤشــرات أكثـــر صرامــة فيمــا يخــص املتانــة املاليــة، وإلــزام البنــوك بتطبيقهــا.

الكلمات املفتاحية: املتانة املالية، قيمة البنك، مؤشرات املتانة املالية.

املقدمة
 لضلوعها بمهام كبيـرة في دولها، ويعد الدور التنظيمي والرقابي 

ً
تمثل البنوك املركزية قمة الهرم في النظام البنكي؛ نظرا

 للمتانــة والســامة املاليــة للبنــوك، وبنــاء جهــاز بنكــي 
ً
 مــن أهــم األدوار التــي تقــوم بهــا؛ )بوهريـــرة، 2017: 12( وذلــك تحقيقــا

ً
واحــدا

ذي كفــاءة وفاعليــة، ونظــام بنكــي ســليم ومعافــى، حيــث تعتمــد ســامة القطــاع البنكــي ومتانتــه علــى ســن القوانيــن والتشــريعات 
التي تحد من خطر انتشار األزمات واملخاطر، والتي تقع نتيجة عدم احتـرام البنوك واملؤسسات املالية األخرى لقواعد العمل 
البنكــي الســليم، خاصــة بعــد اتجــاه الــدول املتـــزايد نحــو تطبيــق إجــراءات التحريـــر املالــي والعوملــة البنكيــة، والتــي أدت إلــى التـــزايد 

امللمــوس فــي أنــواع املخاطــر وحجمهــا التــي تواجــه القطــاع املالــي بشــكل عــام والبنكــي بشــكل خــاص )العراقــي، والنعيمــي، 2018(

وإنَّ الحفــاظ علــى مؤشــرات متانــة ماليــة جيــدة مــن شــأنه املســاهمة فــي تحســين أداء البنــوك، األمــر الــذي ينعكــس علــى 
قيمتها، ويســاهم في تحســين ســمعتها االقتصادية وزيادة ثقة املســتثمرين بها في ســوق األوراق املالية. األمر الذي اســتدعى إجراء 

هــذه الدراســة لتحديــد أثـــر مؤشــرات املتانــة املاليــة فــي قيمــة البنــوك املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة.

 *  تم استام البحث في فبراير 2021، وقبل للنشر في إبريل 2021.
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 بمــا يلــي: )مؤشــر كفايــة رأس املــال والرفــع املالــي، ومؤشــر جــودة 
ً
هــدف البحــث إلــى تحديــد أثـــر مؤشــرات املتانــة املاليــة مقاســة

األصــول، ومؤشــرات اإليـــرادات والربحيــة، ومؤشــر اإلدارة، ومؤشــر Z-Score( فــي قيمــة البنــوك املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة 
 بـــ: مؤشــر كفايــة رأس املــال والرفــع 

ً
املصريــة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود أثـــر ذي داللــة معنويــة ملؤشــرات املتانــة املاليــة مقاســة

املالــي، ومؤشــر جــودة األصــول، ومؤشــرات اإليـــرادات والربحيــة، ومؤشــر اإلدارة، ومؤشــر Z-Score، فــي قيمــة البنــوك املدرجــة فــي 
بورصــة األوراق املاليــة املصريــة. وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة ضــرورة تنبــه الهيئــات التنظيميــة والرقابيــة إلــى وضــع مؤشــرات أكثـــر 

صرامــة فيمــا يخــص املتانــة املاليــة، وإلــزام البنــوك بتطبيقهــا.
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الدراسات السابقة
الدراسات العربية

-1 AGB-( بعنــوان: تحليــل مؤشــرات الســامة املصرفيــة فــي الجزائــر – حالــة بنــك )دراســة )بوهريـــرة، ومصيطفــى، 2017
 isf وهدفــت إلــى تحليــل مؤشــرات الســامة املصرفيــة فــي القطــاع املصرفــي الجزائــري، وفــي االعتمــاد علــى مؤشــرات :)cpa
املعتمــدة مــن ِقبــل صنــدوق النقــد الدولــي، وكذلــك نمــوذج التقييــم املصرفــي األمريكــي camels كنمــاذج لكشــف الصابــة 
املصرفيــة فــي عينــة مــن البنــوك، وذلــك باســتخدام بعــض املؤشــرات لكشــف األزمــة املصرفيــة وتفــادي حدوثهــا. وقــد 

توصلــت الدراســة إلــى أنَّ االقتصــاد املصرفــي الجزائــري يعانــي مــن مشــكلة تدنــي معاييـــر جــودة األصــول املصرفيــة.

بعنــوان: آليــات الحوكمــة إلدارة املخاطــر املصرفيــة وتعزيـــز االســتقرار املالــي: دراســة  2-  )2016 دراســة )بــن مخلــوف، 
حالــة عينــة مــن البنــوك التجاريــة العاملــة فــي الجزائــر: وهدفــت إلــى تحديــد آليــات الحوكمــة إلدارة املخاطــر املصرفيــة 
وتعزيـــز االســتقرار املالــي، وذلــك بالتطبيــق علــى خمســة بنــوك جزائريــة خــال الفتـــرة املمتــدة بيــن عامــي 2014-2007، 
 مــن التعثـــر 

ً
 مــن البنــوك الخاصــة، وهــي قريبــة جــدا

ً
 وأمانــا

ً
وقــد توصلــت الدراســة إلــى أنَّ البنــوك الحكوميــة أقــل اســتقرارا

املالــي، ويـــرجع ذلــك إلــى حجــم القــروض املتعثـــرة وســوء إدارة املخاطــر، وكذلــك عــدم وجــود نظــام رقابــي داخلــي فعــال 
وضعــف آليــات الحوكمــة.

دراســة )يوســف، 2019( بعنوان: عاقة املخاطر االئتمانية مع مؤشــرات الســامة املالية للمصارف دراســة تطبيقية  3-
فــي املصــرف األردنــي الكويتــي للفتـــرة مــن 2010-2016: وهدفــت إلــى تحديــد عاقــة املخاطــر االئتمانيــة مــع مؤشــرات 
هــا األدوات التــي تســاعد فــي تحقيــق الســامة املاليــة للمصــارف، وذلــك بالتطبيــق علــى  الســامة املاليــة للمصــارف ِبَعّدِ
 للمخاطــر الكثيـــرة 

ً
البنــك األردنــي الكويتــي، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أهميــة احتســاب مؤشــرات الســامة املاليــة؛ نظــرا

التــي تواجههــا البنــوك، وأن التعــرف علــى هــذه املؤشــرات يســاعد البنــوك فــي تحديــد مــا إذا كانــت تواجــه أزمــة ماليــة 
لكــي تســتطيع اتخــاذ التدابيـــر املناســبة فــي الوقــت املناســب، كمــا بينــت النتائــج أنَّ هنــاك عاقــة طرديــة بيــن املخاطــر 

االئتمانيــة ومؤشــرات الســامة املاليــة للبنــك.

-4  camels دراســة )القي�ســي، 2017( بعنــوان: تحليــل العوامــل املؤثـــرة علــى أداء البنــوك التجاريــة باســتخدام نمــوذج
دراســة تطبيقيــة علــى البنــوك التجاريــة األردنيــة خــال الفتـــرة 2009-2014: وهدفــت الدراســة إلــى تحليــل العوامــل 
املؤثـــرة فــي أداء البنــوك التجاريــة األردنيــة باســتخدام عناصــر نمــوذج camels: )كفايــة رأس املــال، وجــودة األصــول، 
 
ً
 تجاريــا

ً
وكفــاءة اإلدارة، وكفــاءة الربحيــة، والحساســية ملخاطــر الّســوق( فــي االعتمــاد علــى عينــة مكونــة مــن )13( بنــكا

خــال الفتـــرة املمتــدة بيــن عامــي 2009-2014، وقــد توصلــت الدراســة إلــى ارتفــاع نســبة كفايــة رأس املــال فــي البنــوك 
األردنيــة، وارتفــاع جــودة أصولهــا، وقدرتهــا علــى تحقيــق هوامــش ربــح مرتفعــة.

الدراسات األجنبية

-1  Bank Financial Stability, Bank Valuation and International Oil Prices: :بعنــوان )Claudiu, 2020( دراســة
Evidence From Listed Russian Public Banks، وهدفــت إلــى تحديــد مــا إذا كانــت أســعار النفــط العامليــة تؤثـــر علــى 
 فــي روســيا خــال الفتـــرة مــن 2008 

ً
 مدرجــا

ً
 عامــا

ً
اســتقرار البنــوك فــي بلــد يعتمــد علــى النفــط، تــم اســتخدام بيانــات عــن 17 بنــكا

إلــى 2016، تــم االعتمــاد علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن انخفــاض أســعار النفــط العامليــة لــه 
تأثيـــر ســلبي علــى االقتصــاد الكلــي علــى املــدى الطويــل ممــا يـــزيد مــن تدهــور االســتقرار املالــي للبنــك، وانخفــاض قيمــة العملــة 
 
ً
وتدهــور املوقــف املالــي، كمــا يمثــل االنخفــاض فــي أســعار النفــط العامليــة إشــارة ســلبية ملســتثمري أســواق األســهم، تؤثـــر ســلبا

علــى أســعار أســهم البنــوك، وبالتالــي قدرتهــا علــى توليــد األربــاح املســتدامة.

-2  The Factors Affecting the Performance of :بعنــوان )Abedalfattah Zuhair Al-abedallat, 2019( دراســة
 camels وهدفــت إلــى تقييــم أداء البنــوك األردنيــة باســتخدام نمــوذج ،the Jordanian Banks Using Camels Model
 بمعــدل العائــد علــى األصــول، 

ً
خــال الفتـــرة )2003-2017(، وتحديــد تأثيـــر مكونــات النمــوذج علــى أداء البنــوك مقاســة

العائــد علــى األســهم، وصافــي الدخــل، اســتخدمت الدراســة عينــة مــن أكبـــر عشــر بنــوك فــي األردن، وقــد تــم اســتخدام 
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اختبــار االنحــدار الخطــي املتعــدد، وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن البنــوك األردنيــة لديهــا نســبة كفايــة رأس املــال أعلــى 
مــن 12 %، وأن عــادة مــا يكــون لــدى البنــوك األردنيــة نســب منخفضــة مــن العائــد علــى األصــول والعائــد علــى األســهم 

بســبب ارتفــاع مســتوى الســيولة.

-3  Analysing the Financial Soundness of the Commercial Banks :بعنــوان  )Romana et al, 2013( دراســة 
in Romania، وهدفــت الدراســة إلــى إجــراء تحليــل مقــارن للســامة املاليــة للبنــوك التجاريــة التــي تعمــل فــي رومانيــا. وقــد 
تــم قيــاس الســامة املاليــة للبنــوك، مــن خــال نمــوذج CAMELSوذلــك بالتطبيــق علــى 15 مؤسســة مصرفيــة تعمــل فــي 
رومانيــا، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن جميــع البنــوك املختــارة تتمتــع بـــرأس مــال جيــد ولديهــا زيــادة القــدرة علــى اســتيعاب 
الخســائر املحتملــة الناتجــة عــن النشــاط املنجــز، وكذلــك فــإن جميــع البنــوك تمتــاز بجــودة أصولهــا، كذلــك أظهــرت نتائــج 

الدراســة وجــود ضعــف فــي مؤشــرات ســيولتها.

وهدفــت  4-  ،Banks’ Profitability and Financial Soundness Indicators بعنــوان:   )Claudiu, 2015( دراســة 
الدراســة إلــى اختبــار تأثيـــر مؤشــرات الســامة املاليــة علــى ربحيــة البنــوك فــي البلــدان الناشــئة، تــم االعتمــاد علــى بيانــات 
صنــدوق النقــد الدولــي الشــهرية خــال الفتـــرة 2005-2013 وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن القــروض املتعثـــرة لهــا تأثيـــر 
ســلبي على ربحية البنوك، في حين أن مســتوى الســيولة له تأثيـــر مختلط، كما إن هوامش الرســملة ومعدالت الفائدة 

تؤثـــر بشــكل إيجابــي علــى ربحيــة البنــوك مقاســة بمعــدل العائــد علــى األصــول.

بعنــوان: Effective methods for valuing a bank: an empirical analysis.وهدفــت  5-  )Raffaele, 2019( دراســة
الدراســة إلــى تقديــم إطــار عمــل لتقييــم البنــوك باســتخدام تقييمــات مختلفــة مــن خــال ثاثــة بدائــل - نمــوذج خصــم 
األربــاح الكاســيكي، نمــوذج إبداعــي، نســخة مــن نمــوذج التدفــق النقــدي إلــى حقــوق امللكيــة ونمــوذج العائــد الزائــد 
)أو الدخــل املتبقــي( وطــرق التدفقــات النقديــة املخصومــة. تــم إجــراء تحليــل تجريبــي لعينــة مــن 40 بنــك عالمــي مــدرج 
فــي أوروبــا وآســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة، وقــد أظهــرت النتائــج أنــه ال يوجــد تفــوق واضــح للطريقــة التــي يتــم فيهــا 

تقييــم البنــك.

ما يميـز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 أنَّ هنــاك اختافــات تتمثــل 
َّ

بالرغــم مــن تشــابه الدراســة الحاليــة مــع بعــض الدراســات الســابقة مــن حيــث الهــدف، إال
 عــن اختــاف البيئــة التــي تمــت فيهــا الدراســة، حيــث أتــت الدراســة الحاليــة 

ً
فــي اختــاف طــرق قيــاس هــذه املتغيـــرات، فضــا

هــا مــن أوائــل الدراســات التــي تمــت فــي بيئــة  لتحديــد أثـــر مؤشــرات املتانــة املاليــة فــي قيمــة البنــوك، وحســب علــم الباحثــة، فإنَّ
األعمــال املصريــة، وبالتطبيــق علــى البنــوك املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة.

مشكلة البحث
 علــى تحقيــق الســامة املاليــة للبنــوك 

ً
ــا فــي ظــل اشــتداد املنافســة بيــن البنــوك أصبــح اهتمــام أصحــاب املصالــح منصبَّ

 فــي تجنــب وقــوع األزمــات 
ً
 مهمــا

ً
 فــي آليــة عمــل البنــوك مؤديــة دورا

ً
 مهمــا

ً
واملتانــة املاليــة لهــا، حيــث تعــد املتانــة املاليــة مؤشــرا

املاليــة، وكذلــك كفــاءة املــوارد املاليــة واالقتصاديــة، وعليــه تكمــن مشــكلة البحــث فــي اإلجابــة علــى التســاؤل اآلتــي:

 بـــ )مؤشــر كفايــة رأس املــال والرفــع املالــي، ومؤشــر جــودة األصــول، ومؤشــرات 
ً
هــل تؤثـــر مؤشــرات املتانــة املاليــة مقاســة

اإليـــرادات والربحيــة، ومؤشــر اإلدارة، ومؤشــر Z-Score( فــي قيمــة البنــوك املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة؟

أهداف البحث
 بـ: )مؤشر كفاية رأس املال والرفع املالي، ومؤشر جودة األصول، 

ً
هدف البحث إلى تحديد أثـر مؤشرات املتانة املالية مقاسة

ومؤشرات اإليـرادات والربحية، ومؤشر اإلدارة، مؤشر Z-Score( في قيمة البنوك املدرجة في بورصة األوراق املالية املصرية.
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أهمية البحث
تنبــع أهميــة البحــث مــن أهميــة تحليــل مؤشــرات املتانــة املاليــة فــي البنــوك؛ كونهــا مؤشــرات تــدل علــى مــدى ســامة النظــام 
املالــي واســتقراره، وتســاعد فــي تقييــم مــدى قابليــة القطــاع البنكــي للتأثـــر باألزمــات املاليــة واالقتصاديــة، ومواجهــة االضطرابــات 
 لفحــص 

ً
واالختــاالت التــي تواجــه االقتصــاد، ومتانــة البنيــة التحتيــة املاليــة، كمــا تعــد أحــد أهــم الوســائل املتعــارف عليهــا دوليــا

املركــز املالــي للبنــوك، وقدرتهــا علــى مواجهــة املخاطــر املختلفــة، كمــا إنهــا تعمــل كأداة لإلنــذار املبكــر فــي حــاالت تعــرض الجهــاز 
البنكــي للمخاطــر، وتصحيــح األوضــاع املاليــة واإلداريــة التــي تهــدد االســتقرار املالــي واملتانــة املاليــة.

فرضية البحث
 بـ: )مؤشر كفاية رأس املال والرفع املالي، ومؤشر جودة األصول، 

ً
يوجد أثـر ذو داللة معنوية ملؤشرات املتانة املالية مقاسة

ومؤشرات اإليـرادات والربحية، ومؤشر اإلدارة، ومؤشر Z-Score( في قيمة البنوك املدرجة في بورصة األوراق املالية املصرية.

حدود البحث
الحدود املكانية: اقتصرت الدراسة على عينة من البنوك املدرجة في بورصة األوراق املالية املصرية.- 

الحدود الزمانية: تمت الدراسة خال الفتـرة املمتدة بين عامي )2017-2015(.- 

تصميم البحث
منهج البحث: 1-

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي.

مجتمع البحث وعينته: 2-

، وقــد تــمَّ 
ً
درجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة، البالــغ عددهــا )12( بنــكا

ُ
ــل مجتمــع الّدراســة فــي جميــع البنــوك امل

َّ
تمث

نــة مــن خمســة بنــوك مدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة، أي: بنســبة 41.66%. خــال الفتـــرة املمتــدة  اختيــار عينــة مكوَّ
بيــن العاميــن )2017 -2019( وتتمثــل باآلتــي:

)البنــك التجــاري الدولــي، وبنــك قطــر األهلــي الوطنــي، وبنــك الكويــت الوطنــي- مصــر، والبنــك املصــري الخليجــي، وبنــك 
التعميـــر واإلســكان(.

أساليب جمع البيانات: 3-

قاريـــر الســنوية للبنــوك واإليضاحــات املتممــة لهــا خــال الفتـــرة املنشــورة علــى املواقــع اإللكتـــرونية  تــم االعتمــاد علــى التَّ
 عــن الحصــول علــى القيمــة الّســوقية 

ً
الخاصــة بالبنــوك عينــة البحــث، بواقــع )15( مشــاهدة )5 بنــوك بواقــع 3 ســنوات(، فضــا

للبنــوك مــن خــال تقاريـــر التــداول لتلــك البنــوك املنشــورة علــى موقــع بورصــة األوراق املاليــة للمصريــة.

متغيـرات البحث: 4-

ضم البحث نوعين من املتغيـرات تمثلت بما يلي:

املــال والرفــع املالــي، ومؤشــر جــودة -  بـــ: )مؤشــر كفايــة رأس   
ً
املتغيـــرات املســتقلة: مؤشــرات املتانــة املاليــة مقاســة

.)Z-Score ومؤشــر  اإلدارة،  ومؤشــر  والربحيــة،  اإليـــرادات  ومؤشــرات  األصــول، 

 -.Tobin’s Q باستخدام مقياس 
ً
املتغيـر التابع: قيمة البنوك املدرجة في بورصة األوراق املالية املصرية مقاسة

األدوات اإلحصائية املستخدمة: 5-

األســاليب  مــن  مجموعــة  باســتخدام  البيانــات  تحليــل  فــي   24 اإلصــدار   spss اإلحصائــي  البـــرنامج  علــى  االعتمــاد  تــم 
اإلحصائيــة التــي تائــم متغيـــرات البحــث وتخــدم فروضــه، وهــي: اإلحصــاءات الوصفيــة ملتغيـــرات البحــث: )الوســط الحســابي، 

باســتخدام االنحــدار الخطــي املتعــدد. الفرضيــات  املعيــاري( اختبــار  واالنحــراف 



املجلة العربية لإلدارة، مج 44، ع 1 )تحت النشر(- مارس )آذار( 2024

7

اإلطار النظري للبحث
- املتانة املالية )املفهوم ومؤشرات القياس(:

ً
أوال

املاليــة  القطاعــات  تعــرض  عنــد  ــر  ِ
ّ

بك
ُ
امل لإلنــذار   

ً
دليــا )الصابــة(  املتانــة  مؤشــرات  تعــد  الدولــي  النقــد  صنــدوق  وفــق 

 لتحليــل هشاشــة النظــام البنكــي وتقييمــه ومتابعــة صابتــه مــن أجــل 
ً
والبنكيــة للــدول ألي خطــر قــد يواجههــا، وتعــد مؤشــرا

دعــم االســتقرار، وتحديــد املخاطــر التــي قــد ينتــج عنهــا فشــل القطــاع البنكــي، كمــا إنَّ املؤشــرات االحتـــرازية تعــد مــن املعاييـــر 
الــة لقيــاس ســامة القطــاع  التــي تســمح بمقارنــة األوضــاع فــي الــدول للكشــف عــن األزمــات املاليــة والحــد منهــا؛ لكونهــا أداة فعَّ
عــة لتقييــم ســامة القطــاع  جمَّ

ُ
هــا مبنيــة علــى أســس موضوعيــة، وتشــتمل علــى املؤشــرات االحتـــرازية الجزئيــة امل البنكــي ِبَعّدِ

البنكــي ومتانتــه )تقريـــر مؤشــرات الســامة املاليــة فــي الــدول العربيــة، 2017: 1(.

ُعّرِفــت مؤشــرات املتانــة املاليــة بأنهــا: جملــة مــن التدبيـــرات واإلجــراءات االحتـــرازية أو التصحيحيــة املطبقــة التــي تجعــل 
نهــا مــن مواجهــة هــذه 

ّ
مؤشــرات البنــوك فــي وضــع احتـــرازي قــادر علــى التنبــؤ املبكــر باألزمــات، وإيجــاد وضــع تصحيحــي لهــا يمك

األزمــات )بوهريـــرة، ومصطفــى، 2017: 108(.

كمــا ُعّرِفــت علــى أنهــا: عمليــة تقييــم ملختلــف أعمــال البنــك وأنشــطته التــي تتــم مــن خــال مراقبــة املخاطــر؛ للوقــوف علــى 
.)Mishkin,2000, p523( لحــدوث األزمــات البنكيــة 

ً
متانــة املركــز املــال للبنــك تجنبــا

 علــى تعبئــة املدخــرات وتوجيههــا نحــو األنشــطة املختلفــة، 
ً
 ال بــد أن يكــون قــادرا

ً
 ماليــا

ً
ولكــي يكــون النظــام البنكــي متينــا

حيــث تكمــن أهميــة قيــاس مؤشــرات املتانــة املاليــة بالســماح بتقييــم القطــاع البنكــي بمقاييــس كميــة وموضوعيــة، كمــا تعمــل 
كمؤشــر عــن األزمــات والصدمــات البنكيــة، كمــا تعتمــد علــى كشــف مخاطــر انتقــال عــدوى األزمــات املاليــة، والعمــل علــى تقليــل 

حدوثهــا )يوســف، 2019: 290(.

 ما يتم قياس مؤشرات املتانة املالية في االعتماد على ما يلي:
ً
عادة

املؤشــرات االحتـــرازية الجزئيــة التــي تعــد مــن الوســائل الرقابيــة املباشــرة للموقــف املالــي للبنــوك، وكذلــك معرفــة - 
درجــة تصنيفهــا االئتمانــي، وتتضمــن: مؤشــرات كفايــة رأس املــال، ومؤشــرات جــودة األصــول، ومؤشــرات اإلدارة، 

ومؤشــر اإليـــرادات والربحيــة )تقريـــر مؤشــرات الســامة املاليــة فــي الــدول العربيــة، 2017: 4(.

تعثـــرة - 
ُ
مؤشــر الســامة املالية: يشــمل هذا املؤشــر معظم مؤشــرات الســامة املالية الرئيســة، وهي: نســبة القروض امل

إلــى إجمالــي القــروض، ونســبة كفايــة رأس املــال، ونســبة صافــي القــروض املتعثـــرة بعــد املخصصــات إلــى رأس املــال، 
ونســبة األصــول الســائلة إلــى إجمالــي األصــول، ونســبة ودائــع العمــاء إلــى القــروض، ونســبة العائــد علــى األصــول، 
 عــن نســبة هامــش الفائــدة إلجمالــي الدخــل، ونســبة املصروفــات مــن غيـــر الفوائــد إلــى إجمالــي الدخــل، ونســبة 

ً
فضــا

الرفــع املالــي، ونســبة الســيولة )أبــو زيتــون، 2019: 8(.

ســتخدم مــن أجــل تحديــد املتانــة والســامة - 
ُ
مؤشــر Z-Score الــذي يعــد مــن املقاييــس الحديثــة، ومــن املؤشــرات التــي ت

املاليــة للبنــوك، ويتــم حســاب هــذا املؤشــر عــن طريــق إضافــة العائــد علــى األصــول إلــى نســبة حقــوق امللكيــة إلجمالــي 
األصــول، وتتــم قســمة الناتــج علــى قيمــة االنحــراف املعيــاري للعائــد علــى األصــول )منصــور، 2018: 393(.

- قيمة البنوك )مفهومها، وأهدافها(
ً
ثانيا

أشــارت الدراســات إلــى أنَّ قيمــة البنــك هــي إدراك املســتثمر وتصــوره ملــدى نجــاح البنــك، فالهــدف األسا�ســي للبنــوك هــو 
 فــي أســعار أســهمها، )معــاذ، 2020: 108(.

ً
تعظيــم ثـــروتها أو قيمتهــا الــذي يـــرتبط وينعكــس دائمــا

كمــا عرفهــا آخــرون بأنهــا: تمثــل نظــرة املســتثمر ملــدى نجــاح البنــك التــي تـــرتبط بشــكٍل كبيـــر بســعر الســهم بســوق األوراق 
املاليــة، وبالتالــي، فــإنَّ هــذه النظــرة تعنــي أنَّ تعظيــم قيمــة البنــك يأتــي مــن تعظيــم ثـــروة املســاهمين، فعندمــا تـــزداد القيمــة 
الّســوقية عــن القيمــة الدفتـــرية لألســهم باســتمرار يصبــح تقييــم البنــك أعلــى، ويؤثـــر ذلــك فــي ثقــة الّســوق نحــو األداء الحالــي 

واملســتقبلي لذلــك البنــك )أحمــد، 2019: 106(.

كمــا ينظــر إلــى قيمــة البنــوك علــى أنهــا التـــرجمة املاليــة ألدائهــا، حيــث إنَّ أي تحســن فــي أداء البنــوك تصاحبــه زيــادة فــي 
قيمتهــا، وأي قصــور فــي أداء البنــوك ونواحيهــا التنظيميــة واإلداريــة والتشــغيلية يــؤدي إلــى انخفــاض قيمتهــا الّســوقية، ولذلــك 
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فقــد حــدث تغييـــر للهــدف الــذي تســعى املؤسســات البنكيــة إلــى تحقيقــه مــن العمــل علــى تعظيــم ربحيــة البنــك إلــى العمــل علــى 
تعظيــم قيمــة البنــك فــي ســوق املــال )الســيد عبــد الرحمــن، 2018: 32(.

كما إنَّ تعظيم قيمة البنك هو محصلة قرارات مالية تضمُّ قرارات االســتثمار وقرارات التمويل، وتؤثـــر هذه القرارات 
فــي قيمــة البنــك مــن خــال تأثيـــرها فــي حجــم العائــد الــذي يتوقــع أن يحققــه البنــك وحجــم املخاطــرة التــي يتعــرض لهــا جــراء هــذه 

القرارات. )جمعة، 2016: 130(.

ويعــد هــدف تعظيــم القيمــة الّســوقية للســهم العــادي مــن األهــداف األساســية التــي تســعى إدارات البنــوك إلــى تحقيقهــا، 
ــه يـــر�سي األطــراف  فتحقــق هــذا الهــدف مــن شــأنه مســاعدة حملــة األســهم العاديــة علــى تحقيــق أربــاح رأســمالية، كذلــك، فإنَّ

األخــرى ذات الصلــة بالبنــك مــن: عامليــن، ومودعيــن، ومقتـــرضين، وعمــاء )أرنــاؤوط، 2017: 108(.

اقع املتانة املالية في مصر - و
ً
ثالثا

يســتهدف البنــك املركــزي املصــري تحســين الشــفافية، وتحليــل مختلــف مخاطــر النظــام املالــي، وذلــك لتســهيل االتصــال 
مــع املجتمــع املالــي عبـــر إصــدار تقريـــر االســتقرار املالــي بشــكل ســنوي منتظــم )تقريـــر االســتقرار املالــي، 2018(.

فــي العــام 2006 أنشــأ البنــك املركــزي إدارة مراقبــة املخاطــر الكليــة التــي تقــوم بإعــداد مؤشــرات اإلنــذار املبكــر، وتحليــل 
مؤشــرات االحتـــراز الكلي، والكشــف عن أي نقاط ضعف محتملة في األســواق املالية واالقتصاد التي قد تؤثـــر في النظام البنكي.

وفيمــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة املاليــة قــام البنــك املركــزي بإصــدار تعليماتــه للبنــوك التخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتطبيــق 
 فــي مســتوى املــاءة املاليــة 

ً
مقــررات بــازل 3، وتدعيــم أســس الرقابــة الداخليــة، وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة بمــا يضمــن تحســنا

للبنــوك )تقريـــر االســتقرار املالــي فــي الــدول العربيــة، 2018(.

كمــا يقــوم البنــك املركــزي بتجميــع ونشــر مؤشــرات الســامة واملتانــة املاليــة مــع التأكيــد علــى إعــداد ونشــر املؤشــرات 
ِقبــل صنــدوق النقــد الدولــي، وذلــك كل ربــع ســنة ماليــة )تقريـــر مؤشــرات  بانتظــام باســتخدام نمــوذج اإلبــاغ املعتمــد مــن 

.)16 :2017 فــي الــدول العربيــة،  الســامة املاليــة 

التحليل ومناقشة النتائج
: قياس متغيـرات الدراسة:

ً
أوال

املتغيـر املستقلأ- 

مؤشرات كفاية رأس املال والرفع املالي: 1-

امتصــاص  علــى  املصــرف  قــدرة  مــدى  املــال:  رأس  كفايــة  نســبة  تعكــس 
الخســائر التــي تحــدث نتيجــة مختلــف عمليــات التمويــل واالســتثمار التــي يقــوم 
 عــن مقــدرة رأس املــال علــى تحمــل الخســائر 

ً
بهــا )الســخري، 2017: 14(، فضــا

غيـــر املتوقعــة ومواجهــة االلتـــزامات )القي�ســي، 2017: 467(.

أمــا نســبة الرفــع املالــي، فهــي عبــارة عــن إجمالــي الديــون إلــى إجمالــي األصــول 
ِقبــل  مــن  املمارســة  الضغوطــات  أثـــر  قيــاس  إلــى  املتغيـــر  هــذا  ويهــدف  للبنــك، 

املودعيــن علــى أربــاح البنــك.

من خال الجدول رقم )1( ناحظ أنَّ معدالت كفاية رأس املال لسنوات 
الدراســة تــدلُّ علــى أنَّ البنــوك تحافــظ علــى رأس مــال مناســب ملواجهــة املخاطــر 
التــي تــازم أنشــطتها املختلفــة، كمــا تديـــر البنــوك هيكليــة رأس مالهــا، وتجــري 
تعديــات عليهــا فــي ضــوء التغيـــرات التــي تطــرأ علــى الظــروف االقتصاديــة، وهــي 
ملتـــزمة باملحافظــة علــى معــدالت تفــوق الحــد األدنــى املحــدد مــن ِقبــل البنــك 

املركــزي املصــري ولجنــة بــازل.

جدول رقم )1( 
كفاية رأس املال ونسبة الرفع املالي في البنوك 

املدرجة في بورصة األوراق املالية املصرية

BankYear كفاية
رأس املال

افعة  نسبة الر
املالية

البنك 
التجاري 

الدولي

2017%19.30%7.91
2018%19.09%7.68
2019%26.07%10.32

بنك قطر 
األهلي 
الوطني

2017%15.80%8.05
2018%17.75%9.60
2019%20.65%11.30

بنك الكويت 
الوطني- 

مصر

2017%19.14%6.87
2018%18.02%7.20
2019%18.92%10.09

البنك 
املصري 
الخليجي

2017%16.04%5.32
2018%15.43%5.28
2019%19.37%6.39

بنك 
التعميـر 
واإلسكان

2017%17.22%5.03
2018%21.01%7.81
2019%20.85%10.84
املصدر: إعداد الباحثة
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مؤشر اإليـرادات والربحية: 2-

تقيــس  حيــث  للبنــك،  الكلــي  األداء  الربحيــة  مؤشــرات  تعكــس 
الربحيــة مــدى قــدرة البنــك علــى تحقيــق العائــد املناســب علــى األمــوال 
مــن  وتقــاس  ص85(،   ،2016 الديــن،  )شــهاب  أنشــطته  فــي  املســتثمرة 
خــال: معــدل العائــد علــى األصــول، ومعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة، 

اإليـــرادات. إجمالــي  ونمــو 

البنــك  أصــول  قــدرة  مــدى  األصــول:  علــى  العائــد  معــدل  يعكــس 
آخــر:  وبمعنــى  محــددة،  زمنيــة  فتـــرة  خــال  األربــاح  توليــد  فــي  وكفاءتهــا 
توضح مدى نجاح البنك في اســتثمار موجوداته التي يمتلكها وكفايته في 
توجيههــا نحــو فــرص اســتثمارية مربحــة، وتحتســب هــذه النســبة بقســمة 
صافــي الدخــل علــى إجمالــي األصــول خــال الفتـــرة )بــدوي، 2018: 98(.

الــذي يحققــه  يعكــس معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة: العائــد 
املــاك علــى اســتثمار أموالهــم بالبنــك، وهــي تعــد مــن أهــم نســب الربحيــة 
املســتخدمة، حيــث إنــه بنــاًء علــى هــذه النســبة قــد يقــرر املــاك االســتمرار 
.
ً
 مناسبا

ً
في النشاط أو تحويل األموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائدا

وتحتســب هــذه النســبة بقســمة صافــي الدخــل علــى إجمالــي حقــوق 
امللكيــة خــال الفتـــرة2 )الكــروي، 2015: 5(.

أمــا معــدل نمــو إجمالــي اإليـــرادات، فإنهــا تعكــس نمــو اإليـــرادات 
 بعــد عــام، وهــو مــا يعبـــر عــن كفــاءة إدارة التســويق فــي البنــوك.

ً
عامــا

 بعد عام؛ نتيجة اتباعها سياسة تحفظية في منح التسهيات االئتمانية.
ً
 في إجمالي إيـراداتها عاما

ً
حققت البنوك انخفاضا

أمــا بالنســبة ملعــدل العائــد علــى األصــول، 
فقد حقق كل من البنك التجاري الدولي وبنك 
التعميـــر واإلســكان ارتفاعات متتالية في معدل 
البنــوك  شــهدت  بينمــا  األصــول،  علــى  العائــد 
الفتـــرة  خــال  متتاليــة  انخفاضــات  األخــرى 
إيجابيــة  نتائــج  تحقيقهــا  مــن  بالرغــم  املذكــورة 
األصــول  ارتفــاع  أنَّ   

َّ
إال موجــب  دخــل  وصافــي 

بمعــدالت أعلــى مــن ارتفــاع صافــي الدخــل.

حقــوق  علــى  العائــد  ملعــدل  وبالنســبة 
الفتـــرة  امللكيــة، فقــد تذبذبــت معدالتهــا خــال 
باالنخفــاض.  

ً
وعامــا باالرتفــاع   

ً
عامــا املذكــورة 

مؤشر جودة األصول 3-

القــروض  قســمة  خــال  مــن  قــاس 
ُ
ت

إنَّ  األصــول، حيــث  إجمالــي  إلــى  العاملــة  غيـــر 
إلــى  العاملــة  غيـــر  القــروض  نســبة  انخفــاض 
جودتهــا  ارتفــاع  علــى  دليــل  األصــول  إجمالــي 

.)467  :2017 )القي�ســي، 

2  الكروي، بال نوري سعيد )2015( تقييم ربحية املصارف باستخدام مؤشرات السيولة دراسة مقارنة بين مصرفي الرافدين والرشيد، املجلة 
العراقية للعلوم اإلدارية، العدد الرابع والعشرون، العراق: 5.

الجدول رقم )2( 
مؤشر اإليـرادات والربحية في البنوك املدرجة في 

بورصة األوراق املالية املصرية

العامالبنك
معدل 

العائد على 
صول

ً
األ

معدل العائد 
على حقوق 

امللكية

معدل نمو 
إجمالي 

اإليـرادات

البنك 
التجاري 

الدولي

2017%2.56%36.24%47.483
2018%2.79%27.98%27.592
2019%3.05%22.79%11.628

بنك قطر 
األهلي 
الوطني

2017%2.41%24.27%40.030
2018%2.73%24.97%23.450
2019%3.09%24.35%6.429

بنك 
الكويت 
الوطني- 

مصر

2017%2.55%32.14%48.502
2018%2.72%31.52%28.048

2019%3.37%27.07%7.399

البنك 
املصري 
الخليجي

2017%0.89%14.56%80.818
2018%0.94%16.10%12.221
2019%0.99%14.25%-0.267

بنك 
التعميـر 
واإلسكان

2017%2.44%29.78%66.006
2018%3.40%33.33%17.895
2019%3.79%32.21%12.666

املصدر: إعداد الباحثة

الجدول رقم )3( 
مؤشر جودة األصول في البنوك املدرجة في بورصة األوراق املالية املصرية

bankyear القروض غيـر
العاملة

نسبة القروض غيـر العاملة إجمالي األصول
إلى إجمالي األصول

البنك 
التجاري 

الدولي

201710,994,446294,771,321%3.73
201813,040,828342,423,485%3.81
201912,542,212386,696,658%3.24

بنك قطر 
األهلي 
الوطني

20175,250,277,536219,606,059,209%2.39
20185,667,717,324253,361,630,576%2.24
20197,224,499,421268,920,961,993%2.69

بنك الكويت 
الوطني- 

مصر

20171,266,22159,006,348%2.15
2018756,34673,496,110%1.03
2019726,48564,324,099%1.13

البنك 
املصري 
الخليجي

2017924,281,98056,203,374,143%1.64
20181,010,948,00961,611,703,712%1.64
20191,124,792,73368,388,820,716%1.64

بنك 
التعميـر 
واإلسكان

20171,922,302,91453,823,356,184%3.57
20182,027,028,22147,791,078,192%4.24
20192,251,418,89751,460,042,919%4.38
املصدر: إعداد الباحثة
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نســبة  انخفــاض   )3( رقــم  الجــدول  يبيـــن 
األصــول  إجمالــي  إلــى  العاملــة  غيـــر  القــروض 
خــال الســنوات املدروســة، ممــا يعكــس جــودة 
أصــول البنــوك، وُحســن تشــغيل القــروض لديهــا.

مؤشر كفاءة اإلدارة 4-

تعكــس هــذه النســبة مــدى قــدرة وكفــاءة 
فــي  التنفيذيــة  واإلدارة  البنــك  إدارة  مجلــس 
فيــه،  املخاطــر  وإدارة  البنــك  أعمــال  تسييـــر 
وتبيــن قــدرة اإلدارة علــى التحكــم باملصروفــات 
قســمة  خــال  مــن  وتحســب  التشــغيلية، 
إجمالــي  إلــى  للبنــك  التشــغيلية  املصروفــات 

.)467  :2017 )القي�ســي،  األصــول 

انخفــاض  إلــى   )4( رقــم  الجــدول  يشيـــر 
إجمالــي  إلــى  التشــغيلية  املصروفــات  نســبة 
علــى  اإلدارة  قــدرة  علــى  كمؤشــر  األصــول 
التحكــم بمصروفاتهــا التشــغيلية، األمــر الــذي 

اإلدارة. كفــاءة  يعكــس 

-5 Z-Score مؤشر

الــذي يقّيــم إلــى أي مــدى تســتطيع حقــوق ملكيــة البنــك تغطيــة الخســائر، مــن أجــل تقديــم صــورة أكثـــر دقــة، ويتــم 
حســاب هــذا املؤشــر عــن طريــق إضافــة العائــد علــى األصــول إلــى نســبة حقــوق امللكيــة إلجمالــي األصــول، وتتــم قســمة الناتــج 

علــى قيمــة االنحــراف املعيــاري للعائــد علــى األصــول.

𝑧𝑧 =
𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑡𝑡)
 

 : حيث إنَّ

E إجمالي األصول- 
i,t

A رأس املال 
i,t

sd)ROA االنحــراف املعيــاري ملعــدل العائــد - 
i,t

(
علــى األصــول

 بعــد عــام 
ً
حيــث إنَّ تناقــص هــذه الدرجــة عامــا

يــدل علــى زيــادة احتمــاالت التخلــف عــن الســداد فــي 
البنــوك.

ارتفــاع   )5( رقــم  الجــدول  نتائــج  مــن  ناحــظ 
أي  املذكــورة  البنــوك  فــي  عــام  بعــد   

ً
عامــا النســبة 

األمــان. عامــل  وارتفــاع  التعثـــر  مخاطــر  انخفــاض 

إن ارتفــاع كل مــن النســب الســابقة دليــل علــى 
الســامة واملتانــة املاليــة للبنــوك الــذي ينعكــس علــى 

قيمتهــا فــي الّســوق املالــي.

الجدول رقم )5( 
مؤشر Z-Score في البنوك املدرجة في بورصة األوراق املالية املصرية

BankYear
معدل 

العائد على 
األصول

نسبة حقوق 
امللكية إلى 

إجمالي األصول

االنحراف 
املعياري للعائد 

على األصول
Z-Score

البنك 
التجاري 

الدولي

2017%9.27%7.07%4.47%365.70
2018%8.79%9.97%4.47%419.99
2019%12.17%13.40%4.47%572.32

بنك قطر 
األهلي 
الوطني

2017%9.24%9.93%4.47%429.26
2018%10.83%10.93%4.47%487.23
2019%12.68%12.71%4.47%568.49

بنك الكويت 
الوطني- 

مصر

2017%7.70%7.93%4.47%349.74
2018%7.88%8.64%4.47%369.97
2019%11.80%12.45%4.47%543.07

البنك 
املصري 
الخليجي

2017%0.01%6.12%4.47%137.06
2018%0.01%5.86%4.47%131.37
2019%0.01%6.93%4.47%155.27

بنك 
التعميـر 
واإلسكان

2017%4.26%8.18%4.47%278.62
2018%7.96%10.20%4.47%406.49
2019%11.24%11.77%4.47%515.11
املصدر: إعداد الباحثة

الجدول رقم )4( 
مؤشر كفاءة اإلدارة في البنوك املدرجة في بورصة األوراق املالية املصرية

bankYear املصروفات
التشغيلية

نسبة املصروفات التشغيلية إجمالي األصول
إلى إجمالي األصول

البنك 
التجاري 

الدولي

20174,175,976294,771,321%1.42
20185,812,454342,423,485%1.70
20196,839,477386,696,658%1.77

بنك قطر 
األهلي 
الوطني

20172,735,674,645219,606,059,209%1.25
20183,053,378,290253,361,630,576%1.21
20193,975,085,365268,920,961,993%1.48

بنك الكويت 
الوطني- 

مصر

2017679,32859,006,348%1.15
2018837,88873,496,110%1.14
20191,047,41264,324,099%1.63

البنك 
املصري 
الخليجي

2017817,632,25456,203,374,143%1.45
2018944,349,25461,611,703,712%1.53
20191,116,058,76868,388,820,716%1.63

بنك 
التعميـر 
واإلسكان

20171,064,636,59853,823,356,184%1.98
20181,419,676,36947,791,078,192%2.97
20191,648,641,05551,460,042,919%3.20
املصدر: إعداد الباحثة
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املتغيـر التابعب- 

قيمة البنك:
تــمَّ  الــذي   Tobin’s Q مقيــاس  اســتخدام  تــمَّ 
تطويـــره مــن ِقبــل األســتاذ الجامعــي فــي علــم االقتصــاد 
James Tobin، حيــث تقــاس قيمــة البنــك وفــق هــذا 

املقيــاس كمــا فــي املعادلــة اآلتيــة:
TQ

i,t
 = )BVA

i,t
 + MVE

i,t
 – BVE

i,t
(/BVA

i,t
حيث تمثل:

TQ  قيمة البنك.- 
i,t

BVA  القيمة الدفتـرية ملجموع أصول البنك.- 
i,t

MVE القيمة الّسوقية ألسهم البنك العادية.- 
i,t

BVE القيمة الدفتـرية لحقوق امللكية.- 
i,t

ثانًيا - اإلحصاءات الوصفية ملتغيـرات البحث
تــمَّ اســتخراج اإلحصــاءات الوصفيــة ملتغيـــرات 
واالنحــراف  الحســابي  بالوســط  املتمثلــة  الدراســة 

 عــن أكبـــر قيمــة وأقلهــا.
ً
املعيــاري فضــا

بلــغ املتوســط الحســابي لنســبة كفايــة رأس - 
املــال 19%، بانحــراف معيــاري 0.027، كمــا 
بلغــت أكبـــر قيمــة 26%، وأقــل قيمــة %15.

بلــغ املتوســط الحســابي لنســبة الرفــع املالــي 7.9%، بانحــراف معيــاري قــدره 0.020، كمــا بلغــت أكبـــر قيمــة %11، - 
وأقــل قيمــة %5.

بلــغ املتوســط الحســابي ملعــدل العائــد علــى األصــول 7.5%، بانحــراف معيــاري قــدره 0.044، كمــا بلغــت أكبـــر قيمــة - 
13%، وأقــل قيمــة %0.89.

بلــغ املتوســط الحســابي ملعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة 26.11% بانحــراف معيــاري قــدره 0.069، كمــا بلغــت أكبـــر - 
قيمــة 36%، وأقــل قيمــة %14

بلــغ املتوســط الحســابي ملعــدل نمــو إجمالــي اإليـــرادات 28.65%، بانحــراف معيــاري قــدره 0.235، كمــا بلغــت أكبـــر - 
قيمــة 81%، وأقــل قيمــة %0.26.

بلــغ املتوســط الحســابي لنســبة القــروض غيـــر - 
العاملــة إلــى إجمالــي األصــول 2.6%، بانحــراف 
معيــاري قــدره 0.011، كمــا بلغــت أكبـــر قيمــة 

4%، وأقــل قيمــة %1.
املصروفــات -  لنســبة  الحســابي  املتوســط  بلــغ 

 ،%1.7 األصــول  إجمالــي  إلــى  التشــغيلية 
بلغــت  كمــا   ،0.006 قــدره  معيــاري  بانحــراف 

.%1 قيمــة  وأقــل   ،%3 قيمــة  أكبـــر 
 - Z-Score ملؤشــر  الحســابي  املتوســط  بلــغ 

1.50، كمــا  قــدره  بانحــراف معيــاري   ،%381
بلغت أكبـر قيمة 572%، وأقل قيمة %131.

 - ،1.03 البنــك  لقيمــة  الحســابي  املتوســط  بلــغ 
بانحــراف معيــاري قــدره 0.08، كمــا بلغــت أكبـــر 

.0.93 قيمــة  وأقــل   ،1.23 قيمــة 

الجدول رقم )6( 
ركة وفق مقياس Tobin’s Q للبنوك املدرجة في بورصة 

ّ
قيمة الش

األوراق املالية املصرية

year القيمة الدفتـرية
إلجمالي األصول

القيمة الدفتـرية 
لحقوق امللكية

القيمة 
قيمة البنكالسوقية للبنك

2017294,771,32120,833,31187,530,0951.226266191
2018342,423,48534,147,06885,715,5231.150598475
2019386,696,65851,799,842115,484,5441.164689041
2017219,606,059,20921,809,503,52236,168,970,6431.06538739
2018253,361,630,57627,697,969,18439,374,492,3971.046086391
2019268,920,961,99334,178,207,10644,565,656,8181.038626404
201759,006,3484,676,9775,112,0001.007372478
201873,496,1106,352,6886,001,5000.995221679
201964,324,0998,010,8485,643,0000.963188789
201756,203,374,1433,437,830,758150,071,0700.94150245
201861,611,703,7123,612,077,061164,694,5410.944046629
201968,388,820,7164,738,669,299164,748,1440.933118877
201753,823,356,1844,405,093,1486,285,785,0001.034941928
201847,791,078,1924,874,913,7765,559,675,0001.014328223
201951,460,042,9196,057,482,0935,313,000,0000.985532812

املصدر: إعداد الباحثة

الجدول رقم )7( 
اإلحصاءات الوصفية ملتغيـرات البحث

Descriptive Statistics

NMinimumMaximumMean Std.
Deviation

150.150.260.190.027نسبة كفاية رأس املال
150.050.110.07980.02055نسبة الرفع املالي

صول
ً
150.00890.130.07590.04467معدل العائد على األ

معدل العائد على 
150.140.360.26110.06910حقوق امللكية

150.00260.810.28650.23508معدل نمو اإليـرادات
150.010.040.02630.01125مؤشر جودة األصول
150.010.030.01700.00611مؤشر كفاءة اإلدارة

 Z-Score 151.315.723.81981.50325مؤشر
150.931.231.03410.08684قيمة البنك

املصدر: إعداد الباحثة
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ا - اختبار فروض البحث
ً
ثالث

 
ً
مقاســة املاليــة  املتانــة  ملؤشــرات  معنويــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد 

األصــول،  جــودة  ومؤشــر  املالــي،  والرفــع  املــال  رأس  كفايــة  )مؤشــر  بـــ: 
ومؤشــرات اإليـــرادات والربحية، ومؤشــر اإلدارة، ومؤشــر Z-Score( في 
قيمة البنوك املدرجة في بورصة األوراق املالية املصرية. وتمَّ استخدام 
البـــرنامج اإلحصائــي spss الختبــار فــروض البحــث باســتخدام اختبــار 
االنحــدار الخطــي املتعــدد ملعرفــة تأثيـــر املتغيـــرات املســتقلة مجتمعــة 

فــي املتغيـــر التابــع.

تســاوي   R االرتبــاط  معامــل  قيمــة  أنَّ   )8( جــدول  مــن  يتضــح 
)0.960(، وأن معامل التحديد )0.815(، أي أن مؤشــرات املتانة املالية 
فــي قيمــة البنــوك.  مجتمعــة تفســر )81.5%(، مــن التغيـــرات الحاصلــة 
معرفــة  خالــه  مــن  يمكــن  الــذي  التبايــن  تحليــل   )9( جــدول  ويبيــن 
الداللــة اإلحصائيــة للقــوة التفسيـــرية للنمــوذج عــن طريــق إحصائيــة 
وهــي   ،)0.008  sig( الحســابية  الداللــة  )8.723(، ومعنويــة  وهــي   ،F
أصغــر مــن معنويــة الداللــة القياســية )sig=0.05(، ممــا يؤكــد الداللــة 
مــن املنحــى اإلحصائــي، أي أن  اإلحصائيــة لنمــوذج االنحــدار الخطــي 

النمــوذج معنــوي ويصلــح للتحليــل اإلحصائــي.

يشيـر الجدول رقم )10( إلى اآلتي:

بالنســبة ملؤشــرات كفاية رأس املال ونســبة - 
الرفــع املالي:

 ،
ً
إحصائيــا دال  املــال(  رأس  كفايــة  )نســبة 

 )3.117( وهــي  املحســوبة،   t قيمــة  وفــَق  وذلــك 
والداللــة اإلحصائيــة التــي جــاءت )0.049( أصغــر 
من )0.05(، وبالتالي، يوجد أثـــر ذو داللة معنوية 
لنســبة كفايــة رأس املــال فــي قيمــة البنــوك املدرجــة 

فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة.

 ،
ً
دال إحصائيــا غيـــر  املالــي(  الرفــع  )نســبة 

 )1.822( وهــي  املحســوبة،   t قيمــة  وفــَق  وذلــك 
والداللــة اإلحصائيــة التــي جــاءت )0.118( أكبـــر 
داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  ال  وبالتالــي،   ،)0.05( مــن 

املصريــة. املاليــة  األوراق  بورصــة  فــي  املدرجــة  البنــوك  قيمــة  فــي  املــال  رأس  كفايــة  لنســبة  معنويــة 

بالنسبة ملؤشرات اإليـرادات والربحية:- 

، وفَق قيمة t املحسوبة، وهي )3.992( والداللة اإلحصائية جاءت )0.033( 
ً
)معدل العائد على األصول( دال إحصائيا

أصغــر مــن )0.05(، وبالتالــي، يوجــد أثـــر ذو داللــة معنويــة ملعــدل العائــد علــى األصــول فــي قيمــة البنــوك املدرجــة فــي بورصــة 
األوراق املاليــة املصريــة.

، وفــَق قيمــة t املحســوبة، وهــي )1.775( والداللــة اإلحصائيــة 
ً
)معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة( غيـــر دال إحصائيــا

جــاءت )0.126( أكبـــر مــن )0.05(، وبالتالــي، ال يوجــد أثـــر ذو داللــة معنويــة ملعــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة فــي قيمــة البنــوك 
املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة.

الجدول رقم )10( 
الداللة اإلحصائية لنموذج الدراسة ألثـر مؤشرات املتانة املالية في قيمة البنك

Coefficientsa

Model
B

 Unstandardized
Coefficients

 Standardized
Coefficients T Sig.

Std. Error Beta

1

)Constant( 1.550 0.358 4.331 0.005
مؤشرات كفاية رأس املال 0.271 0.600 0.389 3.117 0.049

نسبة الرفع املالي -5.728- 3.144 -1.355- -1.822- 0.118
صول

ً
معدل العائد على األ 0.643 5.844 5.989 3.992 0.033

معدل العائد على حقوق امللكية -1.404- 0.791 -1.118- -1.775- 0.126
معدل نمو اإليـرادات 057-.- 0.065 -0.154- -0.867- 0.419
مؤشر جودة األصول 5.291 2.165 0.685 2.444 0.040
مؤشر كفاءة اإلدارة -1.414- 6.825 -0.100- -0.207- 0.843

 Z-Score مؤشر 0.240 0.127 4.152 2.890 0.008

الجدول رقم )8( 
الداللة اإلحصائية الختبار العالقة بين املتغيـرات 

املستقلة واملتغيـر التابع
Model Summary

Model R
 R

Square
 Adjusted
R Square

 Std. Error of
the Estimate

1 0.960a 0.921 0.815 0.03732
املصدر: إعداد الباحثة

الجدول رقم )9( 
الداللة اإلحصائية الختبار القوة التفسيـرية لتباين 

نموذج الدراسة
ANOVAa

Model  Sum of
Squares Df  Mean

Square F .Sig

1
Regression 0.097 8 0.012 8.723 0.008b
Residual 0.008 6 0.001

Total 0.106 14

املصدر: إعداد الباحثة
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، وفــَق قيمــة t املحســوبة، وهــي )0.867( والداللــة اإلحصائيــة جــاءت 
ً
)معــدل نمــو إجمالــي اإليـــرادات( غيـــر دال إحصائيــا

)0.419( أكبـــر مــن )0.05(، وبالتالــي ال يوجــد أثـــر ذو داللــة معنويــة ملعــدل نمــو إجمالــي اإليـــرادات فــي قيمــة البنــوك املدرجــة فــي 
بورصــة األوراق املاليــة املصريــة.

بالنسبة ملؤشر جودة األصول:- 

، وذلك وفَق قيمة t املحسوبة، وهي )2.444( والداللة 
ً
)نسبة القروض غيـــر العاملة إلى إجمالي األصول( دال إحصائيا

اإلحصائيــة التــي جــاءت )0.040( أصغــر مــن )0.05(، وبالتالــي، يوجــد أثـــر ذو داللــة معنويــة لنســبة القــروض غيـــر العاملــة إلــى 
إجمالــي األصــول فــي قيمــة البنــوك املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة.

بالنسبة ملؤشر كفاءة اإلدارة:- 

، وذلــك وفــَق قيمــة t املحســوبة، وهــي )2.207( 
ً
)نســبة املصروفــات التشــغيلية إلــى إجمالــي األصــول( غيـــر دال إحصائيــا

والداللــة اإلحصائيــة التــي جــاءت )0.843( أكبـــر مــن )0.05(، وبالتالــي، ال يوجــد أثـــر ذو داللــة معنويــة لنســبة املصروفــات 
التشــغيلية إلــى إجمالــي األصــول فــي قيمــة البنــوك املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة.

 -:Z-Score بالنسبة ملؤشر

، وفَق قيمة t املحسوبة، وهي )2.890( والداللة اإلحصائية جاءت )0.008( 
ً
)مقياس املسافة االفتـراضية( دال إحصائيا

أصغــر مــن )0.05(، وبالتالــي يوجــد أثـــر ذو داللــة معنويــة ملؤشــر Z-Score فــي قيمــة البنــوك املدرجــة ببورصــة األوراق املاليــة 
 بـــ: )مؤشــر كفايــة رأس املــال، ومؤشــر 

ً
املصريــة. وبالتالــي، يوجــد أثـــر إيجابــي ذو داللــة معنويــة ملؤشــرات املتانــة املاليــة مقاســة

جــودة األصــول، ومؤشــر العائــد علــى األصــول، ومؤشــر Z-Score( فــي قيمــة البنــوك املدرجــة ببورصــة األوراق املاليــة املصريــة.

مناقشة نتائج البحث
نتيجة اختبار الفرضيات تمَّ التوصل إلى ما يلي:

تتمتــع البنــوك املصريــة بنســب كفايــة رأس مــال عاليــة تتجــاوز الحــد األدنــى املطلــوب مــن ِقبــل البنــك املركــزي املصري 1- 
ولجنــة بــازل، كمــا إنهــا تتميـــز بارتفــاع جــودة أصولهــا وكفــاءة إدارتهــا فــي تحكمهــا باملصروفــات التشــغيلية، وقدرتهــا 

علــى توليــد أربــاح مرتفعــة.

 -2.)Z-Score انخفاض مخاطر التعثـر املالي وارتفاع درجة األمان البنكي وفق مقياس املسافة االفتـراضية )مؤشر

 -3 
ً
ارتفعــت جميــع مؤشــرات املتانــة املاليــة فــي البنــوك املدرجــة فــي بورصــة األوراق املاليــة املصريــة، وهــو مــا يشــكل دليــا

علــى الســامة واملتانــة املاليــة للبنــوك.

املــال، ومؤشــر جــودة 4-  بـــ: )مؤشــر كفايــة رأس   
ً
املاليــة مقاســة املتانــة  إيجابــي ذو داللــة معنويــة ملؤشــرات  أثـــر  يوجــد 

املصريــة. املاليــة  األوراق  بورصــة  فــي  املدرجــة  البنــوك  قيمــة  فــي   )Z-Score ومؤشــر  األصــول،  علــى  العائــد  ومؤشــر  األصــول، 

عكســت نتائــج مؤشــرات املتانــة املاليــة متانــة القطــاع البنكــي املصــري وقدرتــه علــى اســتيعاب الصدمــات املاليــة 5- 
 عــن تحســن الكفــاءة التشــغيلية مــن خــال تحقيــق هامــش ربــح مرتفــع.

ً
املحتملــة فضــا

توصيات البحث

في ضوء النتائج السابقة، فإنَّ الباحثة تو�سي بما يلي:

ضــرورة تنبــه الهيئــات التنظيميــة والرقابيــة إلــى وضــع مؤشــرات أكثـــر صرامــة فيمــا يخــص املتانــة املاليــة، وإلــزام 1- 
بتطبيقهــا. البنــوك 

ضرورة سعي البنوك إلى تحسين إيـــراداتها عن طريق توظيف الودائع في مجاالت أكثـــر ربحية، مع األخذ بالحسبان 2- 
املوازنة بين السيولة والربحية.

التوســع فــي إجــراء دراســات مســتقبلية تـــركز علــى دراســة مؤشــرات املتانــة املاليــة كافــة فــي البنــوك املدرجــة فــي بورصــة 3- 
األوراق املاليــة املصريــة.
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املراجع

- مراجع باللغة العربية:
ً
أوال

أبو زيتون، عبيـر. )2019(. قياس مؤشر لالستقرار املالي في فلسطين، سلطة النقد الفلسطينية، غزة، فلسطين.- 
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املالحق
امللحق رقم )1( معادلة احتساب كفاية رأس املال ونسبة الرفع املالي

bankyear إجمالي رأس املال
األسا�سي

إجمالي التعرضات داخل 
األصول وااللتـزامات العرضية إجمالي رأس املالوخارج امليـزانية

مرجحة بأوزان املخاطر

البنك التجاري 
الدولي

201727,317,086345,559,26932,542,331168,619,273
201830,091,766391,570,89635554269186204256
201947,056,046455,884,65052,005,265.0000199449583

بنك قطر األهلي 
الوطني

201720,297,845,678252,027,338,67622,231,592,003140,695,305,377
201827,442,447,624285,857,067,11229,330,819,631.0000165,235,469,477
201934,108,841,115301,972,063,42035722572123172,950,760,481

بنك الكويت الوطني- 
مصر

20174,540,86066,096,705578890830,246,293
20185,792,83680,406,175706506739,205,812
20197,592,54875,249,098889676147,012,176

البنك املصري 
الخليجي

20173,114,534585988903,941,19324565378
20183,342,39663,321,265445610228878258
20194,475,75670,035,274549040528341984

بنك التعميـر 
واإلسكان

20172,293,268,55945,625,458,000356873694320723033278
20183,802,423,00048,677,157,000492762521023454924657
20195,782,671,00053,323,156,000558894367126809352046

 امللحق رقم )2( 
معادلة احتساب معدل نمو الودائع ومعدل نمو اإليـرادات

الودائعاإليـراداتالعامالبنك

البنك 
التجاري 

الدولي

201622,491,286231,965,312
201733,170,888250,767,370
201842,323,426285,340,472
201947,244,824304,483,655

بنك قطر 
األهلي 
الوطني

201618,970,287,152159,890,441,260
201726,564,115,078186,676,655,164
201832,793,359,313207,349,945,095
201934,901,548,024209,065,365,497

بنك 
الكويت 
الوطني- 

مصر

20164,152,87938,100,096
20176,167,12340,857,489
20187,896,89753,158,919
20198,481,21351,572,574

البنك 
املصري 
الخليجي

20163,943,235,22340,650,157,689
20177,130,061,28846,465,751,668
20188,001,390,68250,539,540,609
20197,979,997,87056,045,841,828

بنك 
التعميـر 
واإلسكان

20163,632,391,99422,598,099,680
20176,030,000,93540,614,962,690
20187,109,057,16334,122,070,120
20198,009,522,51441,285,470,475

 امللحق رقم )3( 
معادلة احتساب نسبة الرصيد النقدي

Bankyearإجمالي األصولودائع العمالءالنقدية

البنك 
التجاري 

الدولي

201749,208,837250,767,370294,771,321

201834,303,645285,340,472342,423,485

201922,895,017304,483,655386,696,658

بنك قطر 
األهلي 
الوطني

201718,472,770,617186,676,655,164219,606,059,209

201818,037,402,227207,349,945,095253,361,630,576

201911,224,767,492209,065,365,497268,920,961,993

بنك الكويت 
الوطني- 

مصر

20175,069,68840,857,48959,006,348

201811,052,10653,158,91973,496,110

20192,244,22851,572,57464,324,099

البنك 
املصري 
الخليجي

20175,800,047,39646,465,751,66856,203,374,143

20186,439,703,47050,539,540,60961,611,703,712

20194,068,059,54556,045,841,82868,388,820,716

بنك 
التعميـر 
واإلسكان

201714,460,544,37440,614,962,69053,823,356,184

20188,149,710,59834,122,070,12047,791,078,192

20193,156,280,72641,285,470,47551,460,042,919
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امللحق رقم )4( معادلة احتساب معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق امللكية
Bankyearإجمالي حقوق امللكيةإجمالي األصولصافي الدخل

البنك التجاري الدولي
20177,550,339294,771,32120,833,311
20189,555,755342,423,48534,147,068
201911,803,555386,696,65851,799,842

بنك قطر األهلي الوطني
20175,293,572,517219,606,059,20921,809,503,522
20186,917,503,916253,361,630,57627,697,969,184
20198,321,530,798268,920,961,99334,178,207,106

بنك الكويت الوطني- مصر
20171,503,09759,006,3484,676,977
20182,002,38173,496,1106,352,688
20192,168,69664,324,0998,010,848

البنك املصري الخليجي
2017500,619,82056,203,374,1433,437,830,758
2018581,592,87161,611,703,7123,612,077,061
2019675,342,04268,388,820,7164,738,669,299

بنك التعميـر واإلسكان
20171,312,018,31053,823,356,1844,405,093,148
20181,624,835,36047,791,078,1924,874,913,776
20191,951,089,34351,460,042,9196,057,482,093
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ABSTRACT

The aim of the research is to determine the impact of financial strength indicators measured by the 
following: )capital adequacy index and financial leverage, asset quality index, revenue and profitability in-
dicators, management index, Z-Score index( on the value of banks listed on the Egyptian Stock Exchange. 

The research community included a sample of five banks listed on the Egyptian Stock Exchange, the 
Commercial International Bank, Qatar National Bank, the Housing and Development Bank, the Egyptian 
Gulf Bank, the National Bank of Kuwait - Egypt, during the period )2017-2019(. 

Descriptive analytical. The data collection process was carried out by relying on the annual reports and 
trading bulletins of the banks, the sample of the research. The statistical program SPSS version 24 was relied 
upon to test the hypotheses using the multiple linear regression test. 

The study found a significant impact of financial strength indicators measured by: capital adequacy 
index and financial leverage, asset quality index, revenue and profitability indicators, management index, 
Z-Score index, on the value of banks listed on the Egyptian Stock Exchange. 

The study recommended the necessity of alerting the regulatory and supervisory bodies to setting 
more stringent indicators with regard to financial strength, and obligating banks to apply them.

Key words: Financial Strength, Bank Value, Financial Strength Indicators.


