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  الجهاز المصرفي المصر� على لجنة �ازل  انع�اسات معاییر
  *في ظل تداع�ات الثورة المصر�ة 

  هیثم محمد عبد القادر. د
  المال�ة العامةو  مدرس االقتصاد

  ةالجمع�ة المصر�عضو 
  والتشر�عء حصااإلقتصاد الس�اسي و الل

  جمهور�ة مصر العر��ة

   :    ملخص

    عـام   مـن             النصـف الثـاني   فـي     آسـ�ا     شـرق      جنـوب    دول     أزمـة     �انـت    شـدة          والمصـرف�ة        المال�ـة       األزمـات       ن أكثـر أ    الشـك 

              �ق�ــادة القطــاع       2008       �ــة ســنة     مر��                                      المال�ــة العالم�ــة فــي الوال�ــات المتحــدة األ       األزمــة           ثــم تا�عتهــا    ،1998      وعــام 1997
          العالمي.        االقتصاد    على  ا    ً مالحظً   ا     ً تأثیرً      أثرت              المتحدة والتي                   المصرفي في الوال�ات 

   مـن        المصـارف             التـي واجهتهـا         المصـرف�ة        المخـاطر      تزایـد   هـي         المصـرف�ة       األزمـات    تلك     حدوث      أس�اب    أهم   أن      واتضح

   عن       اإلفصاح       مستو�         وانخفاض   ،        الخارج�ة  و                   الرقا�ة الداخل�ة     وضعف      أخر�،      ناح�ة   من     جیدة      �صورة        إدارتها     وعدم       ناح�ة،

          إدارتها.        وأسالیب        وحجمها،    ،   لها      تتعرض     التي        المخاطر      نوع�ة

        االقتصـاد       وتعثـر      العمـل       صعو�ات   من     رغم   �ال  ،                وتقدم ذلك القطاع     نجاح    على         المصر�         المصرفي       القطاع     برهن    وقد

           موجوداتهـا،    علـى       الحفـا�        المصـارف        استطاعت    حیث  ،     2011      ینایر     25                       انتشار الفساد قبل ثورة   و    ،   مصر   في    عام     �ش�ل

          لعمالئها.       تقدمها     التي          والمنتجات               وتنوعت الخدمات        أصولها،   في     مهمة        ز�ادات      وسجلت

ــه القطــاع المصــرفي فــي النشــا� االقتصــاد� مــن خــالل حشــد       أهم�ــة      وتظهــر                 تعبئــة المــدخرات   و                                                                الــدور الــذ� یلع�
            القـومي بهـدف                قطاعـات االقتصـاد   و                      وجـه النشـا� االقتصـاد� أ                                ثم توج�ه تلـك االمـوال لالسـتثمار فـي         جنب�ة،  األ  و          الوطن�ة

                    التنم�ة االقتصاد�ة.

          زمات التي         نتیجة لأل    ، و                                                                       وجود جهاز مصرفي قو� یدعم الق�ام بدوره ��فاءة في الس�اسة النقد�ة للدولة    فإن        من ثم  و 
  ن                       جمهور�ة مصر العر��ة اآل    لها                     المال�ة التي تتعرض       األزمة      منها  و   –        إلى آخر                        الجهاز المصرفي من وقت    لها        یتعرض

                                     اقترحتــه لجنــة �ــازل للتعامــل مــع المخــاطر       الــذ�    طــار               ال�حــث یتعــرض لإل     فــإن  –      2011      ینــایر     25         �عــد ثــورة    ا    ً خصوًصــ 
                       التفاق�ـة �ـازل فـي الجهـاز    ا   ً وفقًـ    ،               �فا�ـة رأس المـال    مـد�                              الجهـاز المصـرفي مـن خـالل تحدیـد   ا                     الجدیدة التـي یتعـرض لهـ

   .                         االقتصاد�ة في الوقت الحالي       األزمة                       المصرفي المصر� لمواجهة 

                                                           
   .   201 4       وفمبر ن    ُ            ، وقُبل للنشر في     2014      ولیو ی                 تم تسلم البحث في    *
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    ة:    مقدم

      اتفـاق         إصـدارها            االئتمـان عنـد      مخـاطر    علـى       اللجنـة     ر�ـزت    وقـد  ،  ا    ً وضـوحً      أكثـر      �صـورة         المصـرف�ة         �المخاطر     �ازل     لجنة      اهتمت
          القـانوني       المـال     رأس      تقو�ـة    علـى       االتفـاق    ر�ـز    حیـث  ،       الجدیـد          رأس المـال      �فا�ـة       �مع�ـار           الـذ� یتعلـ�       2004             فـي یونیـو سـنة   II      �ـازل

        �مـا ر�ـز         المصـرف،    لهـا      یتعـرض     التـي        للمخـاطر       حساسـ�ة     أكثر      ��ون      �حیث  ،         رأس المال ل      األدنى     الحد        متطل�ات    خالل            الرقابي من   و 
   .                 المخاطر االئتمان�ة      لق�اس         المناس�ة        البدائل       اخت�ار   في     الح�        المصارف      وأعطى       واضحة،       �صورة        المخاطر      إدارة    على       االتفاق 

       العل�ـا         واإلدارات       األدارة       مجـالس       اهتمـام    علـى       تسـتحوذ   أن    یجـب     التـي         المخـاطر،      أنـواع     جم�ـع      أهم�ـة   مـن      الـرغم     وعلـى
   : )    2007  ،      (�مال              الثالثة اآلت�ة  ة    رئ�س  ال        المخاطر  و ه        المصارف       اهتمام     محور    فإن          للمصارف،

        الناجمـة   و    ،     سـماله أ  ر   و               یردات المصـرف إ            ن تتأثر بها  أ                     المستقبل�ة التي �م�ن   و                  المخاطر الحال�ة          �قصد بها  :              مخاطر االئتمان - 1
                                            �التزاماته تجاه المصرف في المواعید المحددة.                           عن عدم ق�ام العمیل �الوفاء 

             والتقل�ــات فــي   Interest Rate Risk        الفائــدة        أســعار                        یردات نتیجــة التغیــرات فــي                     المخــاطر المتعلقــة �ــاإل          �قصــد بهــا  :             مخــاطر الســوق  -  2
  .Price Risk      السلع         وأسعار  Securities Risk             وراق المال�ة   األ       أسعار            التقل�ات في   و   Foreign Exchange Risk      الصرف        أسعار

        نظمـة أو   األ       فـراد و   األ  و                        فشـل العمل�ـات الداخل�ـة  و    ة                                   مخاطر الخسـائر التـي تنشـأ عـن عـدم �فـاء          �قصد بها  :              مخاطر التشغیل - 3
        وأخطـاء      عطـال        ووجـود أ    ،                     عـدم االلتـزام �الس�اسـات  و    ،                                       مثل وجود ثغرات فـي نظـام الرقا�ـة الداخل�ـة   ،           حداث خارج�ة       نتیجة أل

  .         المعلومات  و           للب�انات  ي       لكترون            في النظام اإل

     �شـ�ل        االقتصـاد       وتعثر      العمل       صعو�ات   من      رغم   �ال  ،                وتقدم ذلك القطاع     نجاح    على         المصر�         المصرفي       القطاع     برهن    وقد
      وسـجلت           موجوداتهـا،    علـى       الحفـا�        المصـارف        اسـتطاعت    حیـث  ،    2011      ینـایر     25                       انتشـار الفسـاد قبـل ثـورة   و    ،   مصـر   فـي    عـام

          لعمالئها.       تقدمها     التي          والمنتجات               وتنوعت الخدمات        أصولها،   في     مهمة        ز�ادات

 :             التي تتمثل في         المخاطر    من       مجموعة    اآلن     مصر    في        العاملة        المصارف       وتواجه

  .   مصر   في          واالقتصاد�        الس�اسي         االستقرار    عدم - 1

  .       الودائع       تأمین        ومؤسسات        القروض،     ضمان       مؤسسات :   مثل         المساندة        المال�ة         المؤسسات     وجود    عدم - 2

     یـؤد�    ممـا           تحصـیلها،   فـي        المشـ�وك         الـدیون        مخصصـات     ق�مـة        وارتفـاع         المصـر�ة،        المصـارف   فـي         المتعثرة        الدیون     حجم      تزاید - 3

  .      المصرف        إیرادات      تراجع    إلى

         االقتصــاد�   و                لتــدهور المــالي ل      نتیجــة    ،                                نتیجــة النخفــاض ق�مــة العملــة المصــر�ة   ،    جن�ــة         العمــالت األ  و         الــدوالر       أســعار       ارتفــاع  - 4
       ینایر.    25                            الذ� تعاني منه مصر �عد ثورة 

                                          ینایر نتیجة لتدهور الوضع االقتصاد� المصر�.    25                                 التصنیف االئتماني المصر� �عد ثورة        انخفاض  - 5

   :           مش�لة ال�حث
                 النشا� االقتصاد�.     على    ذلك       وأثر   ،                                                         هو دور البنوك المصر�ة في التخفیف من حدة المخاطر االئتمان�ة    ما - 1

          االقتصاد�.                عالقة ذلك �النمو   و                        التخف�ض االئتماني لمصر     على             ثار المترت�ة      هي اآل    ما - 2

                       المالي للبنوك المصر�ة.     داء  األ     على           رأس المال                                      هو تأثیر تطبی� معاییر لجنة �ازل لمالءة     ما - 3
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   :     ال�حث       أهداف

                   للمخاطر االئتمان�ـة           رأس المال                                                                        تعر�ف المعاییر المختلفة للجنة �ازل من خالل تناول المراحل المختلفة لتغط�ة  -  1
               مخاطر التشغیل.  و               مخاطر السوق   و 

       ینــایر    25                                                                    التـي تواجـه القطـاع المصـرفي المصـر� فـي ظـل الوضـع االقتصـاد� �عـد ق�ـام ثـورة                معرفـة التحـد�ات  -  2
  .     یون�ة    30 و

    علـــى     ذلـــك       وأثـــر   ،                                                                التـــأثیر الخـــاص �ـــالتخف�ص االئتمـــاني للقطـــاع المصـــرفي المصـــر� �عـــد الثـــورة    علـــى        التعـــرف  -  3
                       معدالت النمو االقتصاد�.

                        مخاطر االئتمان في البنوك        إدارة       عمل�ات   و           تدعم نظم      التي          المعلومات   و                 تحلیل الب�انات       أنظمة      �فاءة     مد�        تقی�م -  4
       �فاءة.  و                               تحدید المخاطر االئتمان�ة بدقة  و                             العاملة في مصر من خالل ق�اس

         لمتطل�ات    ا  ً فقً   و                      مخاطر االئتمان لدیها       إدارة                                    التي تقوم بها البنوك المصر�ة لتطو�ر         جراءات  اإل          تدبیرات و          مراجعة ال -  5
            لجنة �ازل.

   :          فروض ال�حث

       عمل�ات     ان                          ووجود نظام رقا�ة قو� �عزز    ،                         االئتمان في البنوك المصر�ة       أقسام           المخاطر في        إدارة          تطو�ر نظم   ن  إ
    مة       ��فل سال     �ما   ،                        الجدارة عن مخاطر االئتمان           دار�ة ذات   واإل                         تقد�م التقار�یر المال�ة       من خالل         ، وذلك               الرقا�ة الفعالة

       تحســین    علــى           الــذ� �عمــل      األمــر    ،         رأس المــال                   ر الجدیــدة لمتطل�ــات  ی      المعــای       فــي ظــل        المخــاطر        إدارة             فاعل�ــة عمل�ــة   و 
                   نمــو االقتصــاد القــومي               ز�ــادة معــدالت ال    علــى      یجــاب              ممــا یـنع�س �اإل   ،                               یــزة تنافســ�ة فــي الصــناعة المصــرف�ة       تحقیـ� م  و 

  .                                            من خالل تطبی� معاییر لجنة �ازل للمالءة المال�ة                   التنم�ة االقتصاد�ة      تحقی�   و    ،       المصر� 

   :     ال�حث       أسلوب

                استخالص النتائج.  و              ث�ات الفروض              ئ�ات المتاحة إل   حصا  اإل  و                           المنهج التحلیلي للب�انات    على             �عتمد ال�حث 

   :     ال�حث    خطة 

  :      رئ�سین    ین    م�حث    إلى                   تم تقس�م الدراسة

 توافر الموارد المال�ة  و    ،                              نظر� للعالقة بین النمو االقتصاد�      إطار    على      األول               �حتو� الم�حث                     .  

 دور البنوك مـن خـالل تطبیـ� معـاییر     على        وأثره   ، ن                  االقتصاد� المصر� اآل      الوضع               الم�حث الثاني         یتناول                               
  .II           لجنة �ازل

 25                  ثـار السـلب�ة لثـورة   اآل           أجـل تقلیـل    مـن    ذهـا  ا       مصـر اتخ    علـى        الواجـب         جـراءات                   حین توضح الخاتمـة اإل    في    
  .              القطاع المصرفي    على    ة    یون�    30 و       ینایر

   .                 النتائج والتوص�ات        إلى أهم                   لنخلص في النها�ة
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                                                           طار نظر� للعالقة بین النمو االقتصاد� وتوافر الموارد المال�ة: إ  -    األول       الم�حث 

   :     مقدمة

            لق�ــام البنـــك    ا   ً نظــرً     �    خـــر   األ      عمــال              مــوال منظمــات األ أ  س        أ� رءو           ختالفــه عـــن      خاصــة ال       أهم�ــة                           �مثــل رأس مــال البنــك التجـــار� 
                    مــوال الغیــر المتمثلــة  أ                       حیــث تقــوم البنــوك بتوظیــف    ،                    �ــذلك الوســاطة المال�ــة  و    ،                                  هــو تــوفیر المــوارد المال�ــة للمشــروعات  و    ، ي    أساســ      بنشــا� 

                                یجاب�ــة بــین تنم�ــة القطــاع المــالي إ     عالقــة               ، ولهــذا توجــد                                   التســه�الت االئتمان�ــة لقطاعــات االســتثمار  و                            فــي الودائــع فــي صــورة القــروض
             ات التمو�ل.    قطاع  و                                             المفاه�م النظر�ة للعالقة بین النمو االقتصاد�        سیتناول               فإن هذا ال�حث      لذلك    ،              النمو االقتصاد�  و 

   :     النمو  و                     العالقة بین التمو�ل  - ً الً    أو 

     لـذلك    ،             مـن خـالل القـروض   أو    ،                               التـي تعمـل مـن خـالل التمو�ـل الـذاتي         الشـر�ات       أنشـطة    علـى      �قـوم       دولة   أ�           ن اقتصاد إ
    إلــى           المــدخرات   أو                                                  النمــو مــن خــالل تســهیل تــدف� المــوارد مــن وحــدات الفــائض       نتــاج و               الســل�م یــدعم اإل                       فالنظــام المــالي القــو� 

   . )    2010   ،    أحمد (            �ة لالقتصاد    نتاج                                           المدخرات في النها�ة تمثل معدل نمو الطاقة اإل        حیث إن   ،          المستثمر�ن

   :                    تحقی� النقا� التال�ة    إلى       یؤد�    سوف                             نظام مالي قو� �عمل �ش�ل جید         ن وجود إ ف        على ذلك       و�ناء 

               تنو�ع المخاطر.  و                                 حشد المدخرات ��فاءة مع السیولة - 1

          جیدة لها.       إدارة                                       االستثمار التي تقوم بها الشر�ات في وجود       نشطة             مع رصد دقی� أل   ،                           تخص�ص موارد االستثمار ��فاءة - 2

                         لتسهیل العمل�ات المال�ة.    �    خر  أ            تقد�م خدمات  - 3

    علـى                   التـأثیر �شـ�ل �بیـر     علـى           نها قادرة  أ      أساس    على    ،  مد                                                  هذه الوظائف ضرور�ة لتحقی� النمو االقتصاد� الطو�ل األ  و 
     مــوال        قــراض األ إ                           مخــاطرة �بیــرة عنــدما �حــاولون   و                           حیــث یواجــه المــدخرون صــعو�ة   ،        االســتثمار       أنشــطة    علــى   و               المیــل لالدخــار

                  یواجهــون مشــ�لة عــدم       ألنهــم   ،                                                         فهــم یتحملــون التكــالیف العال�ــة لل�حــث عــن المقترضــین المحتملــین   ،                      م�اشــرة دون وســاطة مال�ــة
   .Levine; 1997) (           هم للقروض              عن ��ف�ة تسدید  و                          معلومات �اف�ة عن العمالء                   إنه ال تتوافر لدیهم     حیث    ،         المعلومات       توافر

   ،          دور البنــوك   أو                                هنــا تــأتي دورة الوســاطة المال�ــة  و    ،                                                         نتیجــة لــذلك یتــردد المــدخرون فــي التخلــي عــن الســیولة التــي لــدیهم  و 
   . ا                                               ً تماثل المعلومات �النس�ة للمدخر�ن والمستثمر�ن معً                المرت�طة �عدم       مش�الت                    �ساعدون في حل هذه ال  و 

    تحـت                                 سـیولة مختلفـة تتـرواح بـین الودائـع   و                                 دوات االدخار�ة التي تتضمن مخاطر     من األ                              فالبنوك توفر لنا مجموعة �بیرة 
                                             هـــي مصـــممة حســـب تفضـــ�الت المـــدخر�ن مـــن حیـــث المخـــاطر  و    ،            عوائـــد مختلفـــة  و               مـــع اســـتحقاقات   ،           الودائـــع ألجـــل  و        الطلـــب

    مثــل    ،        الصــناعات  و     ات                     المخــاطر الخاصــة �الشــر�      ، وهــو                            مــن المخــاطر یواجــه المســتثمر�ن    آخــر    ا   ً نوًعــ      هنــاك  ن  أ    غیــر    .       الســیولة  و 
                    الظــروف الس�اســ�ة غیــر    أو         ان�مــاش   أو                        �صــناعة تمــر �فتــرة �ســاد   أو      فــالس                                     الخطــر المتصــل �شــر�ة معینــة فــي طر�قهــا لإل

   .                            مثلما �حدث في مصر �عد الثورة   ،        الموات�ة

   ،     مخـاطر    علـى                 صـوال التـي تنطـو�          م�ادلـة األ  و               مـن خـالل تنو�ـع   ،                ل�ات لمواجهة ذلـك آ             المال�ة بوضع       نظمة            لذلك تقوم األ
       الصـــرف        وأســـعار         الفائـــدة       أســـعار                 للوقا�ـــة مـــن مخـــاطر    ،        االســـتحقاق  و                    جلـــة المحـــددة الحجـــم           العمل�ـــات اآل  و                    مثـــل عقـــود الخ�ـــارات

   .   سهم  األ       أسواق           ذلك من خالل   و    ،        م�ادلتها  و 
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         ضــافة إلــى    �اإل   ، ا           ً االســتثمار مًعــ  و                                                   تجم�ــع المــوارد تــنخفض تكــالیف الصــفقة �النســ�ة لالدخــار  و              دلــة المخــاطر          نتیجــة لم�ا  و 
                 التي تتطلب مـدخالت          مشروعات                       من خالل تجم�ع الموارد لل   ،                  االقتصاد�ة المرتفعة    �           ذات الجدو          مشروعات                 توسع البنوك في ال

   .Claude;1996) (                راسمال�ة مرتفعة

   ،      قتصـاد� ال     نمـو ا                 عمل�ـة التنم�ـة وال         ي لتحقیـ�     أساسـ           �ـفء هـو شـر�   و                        ن وجـود نظـام مـالي سـل�م أ                 �وضح ما سب� ذ�ـره   و 
   :       التال�ة         الخصائص           ذلك من خالل   و 

                           م�اد� اقتصاد�ة �ل�ة سل�مة. - 1

                                  دقی� یتناسب مع المعاییر العالم�ة.  و                                      مع تطبی� الرقا�ة المحاسب�ة �ش�ل سهل   ،            قانوني متطور      إطار - 2

        التطور.  و          التدر�ب    على                                       العاملة ذات الكفاءة والمهارة والقدرة     ید�        توافر األ - 3

     فق�.       نحراف        تصح�ح اال    على      �عمل       الذ�       �الش�ل    إال                                           انخفاض التدخل الح�ومي في النشا� االقتصاد� - 4

                     المعلومات �ش�ل موسع.                       استخدامها في تكنولوج�ا   و                                   توافر البن�ة التحت�ة التكنولوج�ة - 5

              التطـور المـالي        إلـى أن    )Alan G Morris           اآلن مـور�س (  و    )  Jordan z. shan                      شـار �ـل مـن جـوردان شـان ( أ   قـد   و 
              دولــة مــن الــدول     19                                      جرانجــر للســبب�ة �اســتخدام عینــة م�ونــة مــن                   ذلــك بتطبیــ� اخت�ــار   و    ،                             �قــود النمــو االقتصــاد� فــي الدولــة

           1998:1985                وذلـك خـالل الفتـرة    ،     الصـین  و                 �ور�ـا الجنو��ـة         ضافة إلـى    �اإل   ،       التنم�ة  و                            في منظمة التعاون االقتصاد�      عضاء  األ
           بــین التطــور                                                 تقــدیر نمــوذج متجــه انحــدار الخت�ــار وجــود عالقــة ســبب�ة    علــى               تعتمــد الدراســة   و    ،               فتــرات ر�ــع ســنو�ة      أســاس    علــى 
   م أ               �طر�قة م�اشرة     أكان      سواء    ،                                       تطور االقتصاد المالي �قود النمو االقتصاد�       إلى أن                لتشیر النتائج   ،              النمو االقتصاد�  و         المالي

   ) 1         ش�ل رقم (   :(Z.shan; 2002)              للش�ل التالي   ا   ً ط�قً    ،                 �طر�قة غیر م�اشرة

  
  عداد الش�ل بواسطة المرجع الساب� لجوردن شان.إ تم  :المصدر

   :                        البنوك في تمو�ل االستثمار    دور 

ــتم تقســـ�م االســتثمار  و    ،                     مــن خـــالل تمو�ــل االســتثمار   ،                فـــي عمل�ــة التنم�ــة   ا ً �ً     أساســ   ا               ً تلعــب البنــوك دورً           ثــالث فئـــات     إلــى                     �
   :2004)      مسعود  (    هي   ، ة    رئ�س

النمو 
االقتصادي

اإلنتاج�ة

االستثمار�  اإلنفاق

المالي القطاع تطور
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 صوال النقد�ة بهدف توفیر السیولة.              االستثمار في األ                                 

 .االستثمار في القروض بهدف تحقی� الر�ح                                     

  الوقت نفسه            السییولة في   و                                وراق المال�ة بهدف تحقی� الر�ح  األ            االستثمار في          .  

   : ة  حد    على    ا                              ف�ما یلي ذ�ر مفصل لكل عنصر منه  و 

  :                               صوال النقد�ة بهدف توفیر السیولة              االستثمار في األ

                             خـر ف�مثـل المسـافة الواقعـة بـین             مـا العنصـر اآل أ   :     البنـك    لـد�                           هـو ه��ـل الودائـع الموجـودة  و               عنصر�ن مهمـین    على       �عتمد 
              البنـك المر�ــز�     لـد�        موالـه أ                           فـ�م�ن للبنـك اسـتدعاء جـزء مـن    ،                  �انـت المسـافة قر��ــة    إذا     إنـه      حیـث   ،          البنـك نفسـه  و                 البنـك المر�ـز� 

        السحب.    على                        لمواجهة الطلب المتزاید 

   ،              غیـره مـن البنـوك  و            بین البنك                لتسمح �المقاصة                    البنك المر�ز� �اف�ة     لد�       رصدة             ن تكون هذه األ أ      ضرورة          ضافة إلى    �اإل
        لمواجهـة     �    خـر          البنـوك األ    لـد�                                  رصدة نقد�ة في صـورة حسـا�ات جار�ـة أ         كون هناك  ت  ن  أ        �ما یجب    ،                 االحت�اطي القانوني     �ذلك   و 

                                ش��ات المقاصة المقدمة للتحصیل.

   :                  االستثمار في القروض

      األخـر�                                                            البنوك التجار�ة لما لدیها من عائد مرتفع مقارنـة �االسـتثمارات     لد�         جاذب�ة      نشطة  األ      أكثر                تعتبر القروض من   و 
   :              العمالء �التالي      نشطة  لأل   ا                    ً �م�ن تقس�م لقروض ط�قً   و 

                        هــي تمثــل الجانــب االكبــر مــن   و           التجار�ــة   أو                                       هــي القــروض التــي تمــنح للشــر�ات الصــناع�ة  و    :    عمــال  األ       منشــآت     قــروض   -  أ
               مــن ق�مــة القــرض   %  20                                       ضــرورة احتفــا� الشــر�ة برصــید احت�ــاطي �مثــل     علــى                مــا �شــتر� العقــد    ا    ً غالً�ــ  و                محافظــة البنــوك

              نشا� الشر�ة.  و                        �ان البنك یث� في سمعة    إذا                               التغاضي عن هذا الشر� في حالة     �م�ن   و 

        مــن ســـنة      أكثـــر                  مــا ��ـــون اســتحقاقها    ا                            ً هــي القـــروض العاد�ــة والتــي غالً�ـــ  و      صـــور       أر�عــة                     تأخــذ القـــروض واحــدة مـــن   و      هــذا
      زمن�ـة                                 قـرض فـي حـدود مبلـغ معـین خـالل فتـرة    علـى                                    هو اتفاق �ع� العمیل الحـ� فـي الحصـول   و                   القروض تحت الطلب  و 

                               ��ون العمیـل لـه الحـ� فـي تجدیـدها   و                                               هي تأخذ ش�ل �مب�االت تستح� الدفع �عد عدة شهور  و                  القروض المتجددة  و        معینة
                                                            للعمیل لمـا �م�ـن ان �أخـذه خـالل فتـرة زمن�ـة معینـة وفیهـا لـه الحـ�       أقصى                   القروض التي تضع حد    ا     ً وأخیرً         من مرة      أكثر

                                طالما انه لم یتعد� الحد االقصي.                      اعادة سح�ه مرة اخر�   و                        في تسدید جزء من القرض

        �عتمـدها   و                                    التـي تحـرر للمصـدر مـن جانـب المسـتورد  و                              هي تمثل االعتمـادات المسـتند�ة  و    :                           قروض تمو�ل التجارة الخارج�ة  - ب
                                      سوف یدفع له المبلغ عند وصول ال�ضاعة.     �أنه               البنك لالفادة

                     لتمو�ـل عمل�ـات شـراءهم       أسـرة    السم    إلـى       تقـدم    جـل                هـي قـروض قصـیرة األ  و    :                         التعامل في االوراق المال�ة       أسرة و          قروض السم  - ج
        البنك.    لد�                            من ق�مة الصفقة لتكون ضمان   %  50  ض   ر                یتجاوز ق�مة الق   إال     على         لعمالءهم    أو                 لالوراق المال�ة

                    الـذ� یتمیـز ان سـداده   و                            الذ� قد تحتاجه بنوك اخر�   و        البن�    لد�                          �قصد �ه االحت�اطي الفائض  و    :                    قروض البنوك التجار�ة  -  د
                                              ان معــدل الفائـدة عل�ــه ��ـون مـنخفض النــه فـي العــادة    إال           ة محـدودة    دار�ـ               �ـذلك تكال�فــه اإل  و         منخفضــة       مخـاطره   و         مضـمون 

                       ��ون القرض لیوم واحد.

                       المعدات الزراع�ة الخ.  و         البذور  و                                             هي القروض التي تمنح للمزارعین لشراء السماد  و    :         الزراع�ة)         (لالراضي                القروض العقار�ة   -  ه
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       ، لكـن   سـنة    30   أو     20                          قد تمتـد لفتـرات طو�لـة تبلـغ   و    ،       الم�اني  و      اضي  ر         تمو�ل األ  و                     هي التي تمنح لشراء   :               القروض العقار�ة  - و
   .                         للعقار من خالل العقار نفسه   ا               ً البنك ��ون ضامنً 

                                                                     هي ع�ارة عن القروض التي تقدم للمواطنین لتمو�ل شراء سلعهم االستهالك�ة.   :               قروض المستهلكین  -  ز

           وذلــك لــدوره           المصــرفي،                                 مصــر تتوقــف بدرجــة �بیــرة علــى الجهــاز     فــي                           ن عمل�ــة التنم�ــة االقتصــاد�ة أ        ممــا ســب�      �الحــ� 
  س    ؤو   ر     فــي                   المســاهمة الم�اشــرة          ضــافة إلــى   �اإل   ،                              مــن خــالل تــوفیر التمو�ــل الــالزم لهــا   ،                     دعــم وتشــج�ع االســتثمارات    فــي    �       الحیــو 

       �ة ذات    ساســ                                 المختلفــة وتمو�ــل مشــروعات البن�ــة األ      نشــطة         قطاعــات األ    فــي        المهمــة                                    مــوال العدیــد مــن المشــروعات االســتثمار�ة  أ
   .(A.P. THIRLWALL-2000)               التمو�ل الضخم

          المصرفي.                                                    تمو�ل االحت�اجات االستثمار�ة نقوم بتحلیل ه��ل االئتمان     في                                 وللوقوف على دور االئتمان المصرفى

  )1جدول رقم (
 الق�مة �الملیون جن�ه  تطور االئتمان المصرفي  

  القطاع  السنة
  الح�ومي

  قطاع
  العام عمالاأل

  قطاع
  الخاص عمالاأل

  هم�ةاأل
  النسب�ة%

  القطاع
  العائلي

  هم�ةاأل
  النسب�ة%

  صافي
  االئتمان

  معدل
  النمو%

1991  53723  14916  30079  29.9  1722  1.7  100440  -  
2000  63060  32383  162173  56.6  29023  10.1  286639  11.6  
2001  83323  29185  178597  55.5  30765  9.6  321870  12.3  
2002  95423  31143  200230  55.6  33294  9.2  360090  11.9  
2003  103518  34986  214308  55.3  34634  8.9  387446  7.6  
2004  126343  35588  223096  52.9  37013  8.8  422040  8.9  
2005  159889  37420  228195  48.9  41267  8.8  466771  10.6  
2006  184131  32888  239338  47  53175  10.4  509532  9.2  
2008  214459  22021  204496  49  77950  13.1  520012  8.3  
2009  304236  28969  199150  49.7  85787  14.5  620240  7.5  
2010  345446  24865  206680  33  92821  13  671151  7  
2011  445794  30615  225825  30.2  103540  15.7  806603  3.2  

  .WWW.CBE.ORG.EG/TIMESERIESالبنك المر�ز� المصر�  :المصدر

    حتــى    ه                 حیــث وصــل معــدل نمــو    ،               �االنخفــاض الشــدید          تســعین�ات        بدا�ــة ال    فــي   ي                                    اتســم معــدل النمــو الصــافى لالئتمــان المحلــ
             والســ�طرة علــى         قتصــاد�      صــالح اال            ظــل برنــامج اإل    فــي                                      و�رجــع ذلــك الت�ــاع س�اســة نقد�ــة ان�ماشــ�ة  ،  %   1.5     إلــى      1992    ســنة 

           خفـض العجـز     إلـى                                 ات�اع س�اسة مال�ـة ان�ماشـ�ة تهـدف          ضافة إلى   �اإل       محلي،                      عن طر�� خفض االئتمان ال   ،            معدالت التضخم
          لتمو�له.   ي                   بخالف االئتمان المصرف       أخر�       مصادر      إلى                                  الموازنة العامة للدولة مع اللجوء    في

   . )Korayem; 1997 (        قتصاد�                  ودفع عجلة النمو اال   ،                       الفائدة لتشج�ع االستثمار       أسعار         تم تخف�ض    ،    1992          نها�ة سنة      وفي

        االنخفـاض     فـي     خـذت أ   ثـم    ،    1997    سـنة    %    17.8     إلى      1993    سنة    %   4.9           التزاید من     في      محلي                             وقد بدات معدالت نمو االئتمان ال
     إلـى          ممـا یـؤد�   ،                               منح االئتمان على الـرغم مـن تـوافره    في                           و�ع�س ذلك عدم رغ�ة البنوك      2011 ،    سنة    %   3.2     إلى                  �عد ذلك حتى وصلت

     (عبــد         قتصــاد�              هبــو� النشــا� اال     إلــى   �          ومــن ثــم یــؤد   ،                       ا علــى االســتثمار واالســتهالك             ً و�ــؤثر ذلــك ســل�ً    ،       االئتمــان       أســواق   فــي            توقــف العمــل 
   .        ن الر�ود            وظهور حالة م        قتصاد�               ت�اطؤ النشا� اال     إلى      وأد�                           القى �ظالله على سوق االئتمان       الذ�  و    )    2004   ،      الرحمن
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   .                                   تنـاقص معـدل نمـو اسـتثمارات هـذا القطـاع     إلـى              نها�ـة الفتـرة    فـي       الخـاص      عمـال                                   یرجـع تنـاقص االئتمـان الممنـوح لقطـاع األ
                    ثـار سـلب�ة علـى س�اسـة  آ                                             �انت محصـلة لمشـ�لة الـدیون المتعثـرة ومـا لهـا مـن       التي                  �مر بها االقتصاد و       التي                 �سبب ظروف الر�ود 

             تفضـیل الجهـاز           ضـافة إلـى   �اإل   ،           مـنح االئتمـان    فـي           عـن التوسـع   ي                  حجـام الجهـاز المصـرف إ     إلـى                دت تلـك المشـ�لة أ    حیـث    ،       االئتمان
     قراض  إ           �المقارنــة بــ   ،              منخفضــة المخــاطر     تكــون             الوقــت نفســه     وفــي   ،             مضــمونة العائــد                 الســندات الح�وم�ــة     فــي          االســتثمار   ي      المصــرف

   .AL – MASHAT ;2007) (       ئتمان             الحصول على اال    في                             مزاحمة الح�ومة للقطاع الخاص         أد� إلى     مما   ،            القطاع الخاص

      و�رجـع    ،    2011    سـنة    %    15.7     إلـى      1991    سـنة    %   1.7                  القطاع العائلى من      إلى                         النسب�ة لالئتمان الممنوح      هم�ة        ز�ادة األ
                                  ذلك من خالل التوسع في تقد�م القروض   و    ،                المستحدثة للعمالء  و                                    تقد�م الخدمات االئتمان�ة التقلید�ة    في             توسع البنوك     إلى     ذلك

   ،      الفئـات      جم�ـع                                                  مجموعـة متنوعـة مـن ال�طاقـات االئمان�ـة التـي تتناسـب مـع        إصدار     �ذلك   و    ،       التجزئة       أنشطة      تحو�ل   و          الشخص�ة
    علــى                ممــا شــجع البنــوك     �،   خــر           االئتمــان األ       أنواع        مقارنــة �ــ   ،             نخفــاض مخاطرهــا ا  و                                           حیــث تتســم تلــك الخــدمات �ارتفــاع العائــد منهــا

   .(Hague, 2003)         العائلي       القطاع     إلى                                     توج�ه المز�د من التسه�الت االئتمان�ة

   :                     التخف�ض االئتماني لمصر    على              ثار المترت�ة   اآل

       تعمل؟    �یف   و    ،                              هو ماهي و�االت التصنیف االئتماني  و            تساؤل هام   ن ع      جا�ة          ثار یجب اإل      هذه اآل    على            قبل التعرف 

                    في النقا� التال�ة:      جا�ة       تكمن اإل  و 
          هـي جم�عهـا   و        فیـتش)  –      مـودیز   –     بورز   &        (ستاندرد        الترتیب     على    هي   و    ،                                      توجد ثالث شر�ات �بر� تعمل في هذا المجال  -  أ

                         صنیف االئتماني في العالم.          من سوق الت   %  95-  90             مایترواح بین     على          هي تس�طر   و     �ة     أمر��      شر�ات 

       تسـتعمل   و    ،    1975           �ـة منـذ سـنة     مر��               وراق المال�ـة األ                       اعتمادهـا مـن قبـل هیئـة األ    إلـى                               ترجع س�طرة هذه الشر�ات الـثالث  و 
                   الموضحة في الجدول                الرموز التال�ة            هذه الشر�ات 

  )2جدول رقم (
  الرموز المستعملة من قبل جهات التصنیف االئتماني

  فیتــــــــــــش مودیـــــــــز بورز &ستاندرد  الوصف
 AAA Aaa AAA  .ا   ً مان  أ كثراأل 
  AA+  Aa1  AA+  

 AA  Aa2  AA  جدارة ائتمان�ة مرتفعة.
  AA-  Aa3  AA-  
  A+  A1  A+  

  A  A2  A  مرتفعة.إلى  جدارة ائتمان�ة متوسطة
  A- A3 A-  
  BBB+ BBB+ Baa1  

  BBB Baa2 BBB  من متوسطةإلى أقل  جدارة ائتمان�ة متوسطة
  BBB-  Baa3  BBB-  
  BB+  Ba1  BB+  

  BB  Ba2  BB  غیر استثمار�ة
Source: www.standard & Poor's.com  

   ،        الح�ومـات   أو               سـواء للشـر�ات   ،     الـدین   ت      إصـدار                   المخـاطر المتعلقـة ب                                            تقوم و�ـاالت التصـنیف االئتمـاني �شـ�ل عـام بتقیـ�م   - ب
                              مؤشـرات الجـدارة االئتمان�ـة التـي     أهم                         قسا� المترت�ة علیها من  األ  و             سداد الدین   أو         الوفاء    على        الشر�ة    أو                  تعد قدرة الدولة  و 
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                      ی� االسـتثمار ال تسـتثمر    صـناد  و                               ن العدیـد مـن المؤسسـات المال�ـة أل   ا   ً نظـرً    ،           هذه الو�ـاالت                       علیها التصن�فات من قبل    ى   تبن
                                                   انخفاض التصنیف االئتماني �عني العـزوف عـن االسـتثمار فـي     فإن          �التالي  و    ،                          الدین ذات الجدارة المرتفعة      أدوات     في   إال 

  .                                وراق المال�ة الح�وم�ة لهذه الدول  األ   أو              هذه الشر�ات

   :       التال�ة                                          التخف�ض االئتماني لمصر فهي تتمثل في النقا�     على              ثار المترت�ة         ما عن اآل أ

    جلــة                    خفـض تصـن�فها طو�ـل األ         ضـافة إلـى    �اإل   ،                                 التصـنیف االئتمـاني لمصــر بدرجـة واحـدة    خفـض     إلـى      ثـار           ترجـع هـذه اآل
   ،-BB    إلـى   +BB          درجتـین مـن         �مقـدار                 �العملـة المحل�ـة    جـل                   خفـض تصـن�فها طو�ـل األ  و   -BB    إلـى   BB                  �العملة الصع�ة مـن 

               عدم االستقرار.  و                     ة سوق العمل �الشللٕ    ٕاصا�  و            االقتصاد�ة        الخسائر   و       ع�اء                      الذ� �عني المز�د من األ     األمر 

        الح�ومـــة     علـــى           نـــك الـــدولي  ب  ال  و                                                                    ن التخفـــ�ض االئتمـــاني لمصـــر �عنـــي فـــرض شـــرو� جدیـــدة مـــن صـــندوق النقـــد الـــدولي إ - 1
              قراض الح�ومي.  اإل    على      خاصة   و    ،       المصر�ة

           فـرص العمـل       نتـاج و                  �التـالي انخفـاض اإل  و    ،     محل�ـة   م        أجنب�ـة أ  ت          سواء أكان   ،                       حجم التدفقات االستثمار�ة    على                التأثیر السلبي  - 2
                     ز�ادة معدالت ال�طالة.  و 

     األمـر    ،              مرتفعـة المخـاطر       أصـ�حت                  ن السـندات المصـر�ة  أ     �عني   B3    إلى                                        ن التخف�ض االئتماني من جانب شر�ة مودیز إ - 3
             بـین الجاذب�ـة    ً الً             نها تمثل حائ إ    �ما    ،                     هي مستو�ات غیر مسبوقة  و    ، % 5    إلى    %    0.25           الفائدة من        أسعار               الذ� یتطلب رفع 
        �التـالي   و    ،                     طـرح المز�ـد مـن السـندات    علـى                  عـدم قـدرة الح�ومـة          ضـافة إلـى    �اإل   ، ي   جنبـ               مام المسـتثمر األ أ                للسندات المصر�ة 

       یــردات                    تواجــه الح�ومــة بــین اإل      التــي                        فــي ســد الفجــوة التمو�ل�ــة       �ســاهم            تمو�ــل خــارجي     علــى                         ز�ــادة الصــعو�ة فــي الحصــول 
     زنة.                       �التالي ز�ادة عجز الموا  و    ،         المصروفات  و 

          صــوال التــي              وزان مخــاطر األ أ                     التراجــع نتیجــة ارتفــاع     إلــى              الــذ� یــدفعها  و                        معــدالت �فا�ــة رأس المــال    علــى                التــأثیر الســلبي  - 4
                                              عها �اســتمرار للتوافــ� مــع معــدالت �فا�ــة رأس المــال  ا ضــ  و  أ       مراجعــة     إلــى                   الــذ� یــدفع البنــوك     األمــر    ،                 تســتثمر بهــا البنــوك

   مـن    ا                            ً لدعم القواعد الراسمال�ة تحوطً         األر�اح       احتجاز   و                           من خالل ز�ادة احت�اط�اتها   ، %  10                             المقررة من البنك المر�ز� عند 
                     ن تحدث في المستقبل. أ                  السلب�ة التي �م�ن      ثار  اآل

  :II                                                 ثره على دور البنوك من خالل تطبی� معاییر لجنة �ازل  أ    ن و                         الوضع االقتصاد� المصر� اآل  -     ثاني         الم�حث ال

   :                للرقا�ة المصرف�ة               تطور لجنة �ازل   و    ة   نشأ  - ً الً    أو 

                  الصـناعة المصـرف�ة  و                 فـي عـالم البنـوك   ا    ً خصوًصـ  و    ،   خیـر                                                              شهد االقتصـاد العـالمي العدیـد مـن التطـورات التكنولوج�ـة فـي العصـر األ
                                زمــات المال�ــة التــي حــدثت فــي الــدول            هنــاك �عــض األ            یجاب�ــة، فــإن                         الــرغم مــن هــذه التطــورات اإل    علــى   و    ،           مال�ــة جدیــدة      أدوات          اســتحداث  و 

   .              دول العالم ��ل          اقتصادات    على            ثرت �السلب  أ     التي       2008                     المال�ة العالم�ة سنة        األزمة             مثلما حدث في    ، ا               ً الدول لنام�ة معً   و           المتقدمة

      نشــطة  األ   ا      تمــر بهــ    إلــى                           وذلــك یرجــع لطب�عــة المخــاطر   ،     مشــ�الت            لمعظــم هــذه ال                                  قــد �انــت البنــوك هــي القاســم المشــترك  و 
                     البنـوك بتعــدیل معــاییر     علــى                                     مــن هنـا جــاء اقتـراح لجنــة �ــازل للرقا�ـة   و    ،                          الناتجـة عــن االئتمـان المصــرفي   ا    ً خصوًصــ  و           المصـرف�ة

   . )    2012  ،        (سل�مان                                          بهدف تدع�م المالءة المال�ة للجهاز المصرفي           رأس المال      �فا�ة 

                         فـي مجموعـة الـدول الصـناع�ة       عضـاء                         محـافظي البنـوك المر�ز�ـة األ       بواسطة       1974          نها�ة سنة     إلى            لجنة �ازل    أة       ترجع نش  و 
                                السـلطات النقد�ـة فـي هـذه الـدول فـي   و                                            المعاییر المسـتخدمة بواسـطة البنـوك المر�ز�ـة  و     سس                 بهدف ضمان سالمة األ  G10      العشر 
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          مـع التطـور        ، لكـن                            �ذلك المؤسسـات العـابرة للحـدود  و    ،                                        المؤسسات المصرف�ة العاملة في نطاق حدودها  و         البنوك    على              ح�ام الرقا�ة  أ
   .    عضاء                        محاف� بنك مر�ز� للدول األ    27       �مثلون    ا ً وً   عض    27    إلى                         الحالیین بهذه المؤسسات      عضاء      وصل األ

ل�َّة إلطار جدید لق�ـاس المـالءة المصـرف�َّة (�فا�ـة       1999         في یونیو   و    ُّ    َّ حـلُّ محـلَّ    ) �         رأس المـال                          َّ  َّ                                َّ         نشرت لجنة �ازل اقتراحات أوَّ
                    َّ           المخاطرة في میزان�َّات المصارف.                                                َّ        َّ        ، وتدخل ف�ه معاییر تأخذ في االعت�ار و�ش�ل أكثر دقَّة وشمول�َّة معامل     1988  ِّ    َّ      اتِّفاق�َّة عام 

ل المـــالءة    ً الً    َّ                               ً        تقـــدَّمت لجنـــة �ـــازل �مقترحـــات أكثـــر تحدیـــًدا وتفصـــ�      2001      ینـــایر     16   فـــي   و  ــول اإلطـــار الجدیـــد لمعـــدَّ                      َّ         حـ
ــین و                                                والهیئــات (ومنهــا صــندوق النقــد الــدولي) قبــل نها�ــة            المتخصصــین       َّ                                        ِّ     المصــرف�َّة، وطلبــت إرســال التعل�قــات علیهــا مــن المعنیِّ

         ً  ، لكـن نظـًرا     2001                َّ                               َّ                              ، و�ـان مـن المتوقَّـع أن تصـدر اللجنـة النسـخة النهائ�َّـة مـن هـذا االتفـاق قبـل نها�ـة عـام  1   200         شهر مـایو 
ـــردود والمالحظـــات  ـــرة ال ـــة خـــالل ســـنة                        لكث ـــى الوث�ق ـــة أن تجـــر� التعـــد�الت النهائ�َّـــة عل      ُ          ، ثـــم ُنشـــرت �ملـــف     2002                                   َّ                      رأت اللجن

ُ                   وهــي التــي ُعرفــت �اتفاق�ــة �ــازل    ،    2004      یونیــو    فــي              �اتفــاق نهــائي             تمــت إجازتهــا     ، و     2003                 استشــار� فــي أبر�ــل           II ،   لتصــ�ح   و      
   .    2007             أو بدا�ة سنة       2006                                                                                       جاهزة للتطبی� وتدخل حیز التنفیذ �عد هذا التار�خ، وخالل فترة انتقال�ة تمتد إلى نها�ة سنة 

        قـرار مــن    ى          نشـئت �مقتضـ أ ٕ     وٕانمـا    ،             اتفاق�ـة دول�ـة   ة      إلـى أ�ـ                                         لجنـة �ـازل هـي لجنـة استشـار�ة فن�ـة ال تسـتند       إلـى أن      هنـا      شـارة       تجـدر اإل  و 
                                                 �ســاعدها فــي عملهــا عــدد مــن فــرق العمــل الفنیــین لدراســة   و    ، ا         ً مــرات ســنو�ً       أر�ــع         هــي تجتمــع        عضــاء و                                محــافظي البنــوك المر�ز�ــة للــدول األ

   ،     �بیـرة   ة    أهم�ـ    ذات        أصـ�حت         ، لكنهـا                           لزام�ـة مـن الناح�ـة القانون�ـة إ                      توص�ات هذه اللجنة غیر     فإن       لذلك   ،      البنوك    على                     مختلف جوانب الرقا�ة 
             یتضــمن برنــامج     بــل   ،                المعــاییر الدول�ــة  و                        احترامهــا لهــذه القواعــد   �   �مــد    �    خــر                      ر�� مســاعدتها للــدول األ بــ                            لق�ــام �عــض المنظمــات الدول�ــة   ا   ً نظــرً 
          السل�مة.      دارة        ات�اع اإل  و         البنوك    على                                                لزام الدول �ات�اع هذه المعاییر في مجال الرقا�ة  إ ب   ا          ً البنك شروطً   و                      صالح المالي للصندوق   اإل

   :         لجنة �ازل       أهداف

   :             التي تتمثل في      هداف                  تحقی� العدید من األ    إلى             هذه اللجنة   ى   تسع
                توســـع المصـــارف فـــي   و                         زمـــة المدیون�ـــة العالم�ـــة أ          �عـــد تفـــاقم    ا    ً خصوًصـــ   ،                             اســـتقرار النظـــام المصـــرفي الـــدولي    علـــى       العمـــل  - 1

                        المراكز المال�ة للبنوك.    على     أثر      مما   ،    قراض  اإل
    �،   خــر  أ    دول        أســواق                                                نتیجــة النخفــاض الحــد االدنــي لكفا�ــة رأس المــال الختــراق    ،                                  الحــد مــن المنافســة الضــارة بــین البنــوك - 2

      ور�ا. أ                  مثلما حدث في بنوك 
                     النقد�ـة للبنـوك فـي ظـل         األسـواق     تحـرر   و              مثـل العولمـة   ،                                  تكیف مـع المتغیـرات المصـرف�ة الدول�ـة ت     ل�ات  آ       إیجاد    على       العمل  - 3

                     التكنولوج�ة الثالثة.  و                 الثورة العلم�ة
    بـــین        ســـالیب                                       تســـهیل عمل�ـــات تـــدوال المعلومـــات حـــول تلـــك األ  و          المصـــارف       أعمـــال    علـــى                الرقا�ـــة الفن�ـــة         أســـالیب      تحســـین  - 4

                           السلطات النقد�ة المختلفة.

   :II                              سـس التي تقوم علیها لجنة �ازل   األ  - ا    ً ثان�ً 

   : )    2009   ،    ناصر (                                    �قوم االتفاق الجدید على ثالثة أسس هي

    ّ                                                         المـــرّجح �ـــأوزان المخـــاطرة الـــالزم لمواجهـــة مختلـــف المخـــاطر، حیـــث جـــاءت            رأس المـــال                          طر�قـــة مســـتحدثة لحســـاب �فا�ـــة   -  أ
                    ، وقـدمت تغط�ـة شـاملة                  ُ                        دون إدخال تعـد�الت تُـذ�ر علـى المخـاطر السـوق�ة                          ة في معالجة مخاطر االئتمان  �              بتغییرات جوهر 

            �أنهـــا مخـــاطر            َّ  ، والتـــي تعـــرَّف I                     حســـاب فـــي اتفاق�ـــة �ـــازل    أ�                  التـــي لـــم ��ـــن لهـــا  Operational Risk               لمخـــاطر التشـــغیل 
                                                                                                        الخسائر التي تنجم عن عدم �فا�ة أو إخفاق العمل�ات الداخل�ة والعناصر ال�شر�ة واألنظمة أو األحداث الخارج�ة.
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الة للمراجعة والمراق�ة،  - ب سات المال�ة الخاضعة إلشراف    أ�                     َّ                       ضمان وجود طر�قة فعَّ                               َّ                          أن ��ون للبنك أو غیره من المؤسَّ
   أ�    ،                                        الكافي �نهج للرقا�ة االحتراز�ة ضد المخاطر           رأس المال              َّ                                      الجهات الرقاب�َّة اآلل�ة الالزمة للتقی�م الداخلي لتحدید 

                                            تطو�ر نظم الرقا�ة الداخل�ة والض�� المؤسسي.
       ، وهــذا Market Discipline                            ه أو االنضــ�ا� �ســلو��ات الســوق                                           نظــام فاعــل النضــ�ا� الســوق والســعي إلــى اســتقرار   - ج

سة مال�ة أن تقوم �اإلفصاح عـن رأسـمالها ومـد� تعرُّضـها لألخطـار، و    أ�       َّ    یتطلَّب من     َّ    المتَّ�عـة          الطرائـ�          َّ                                             ُّ              بنك أو مؤسَّ
نـوا مـن تقـدیر المخـا سات ودائنوها على علم بهـا، ولیتم�َّ         طر التـي                    َّ                     َّ                                َّ                  لتحدید حجم الخطر حتَّى ��ون عمالء هذه المؤسَّ

سات.                                       َّ    یواجهونها نتیجة تعاملهم مع هذه المؤسَّ
َ                 الَح� في اتفاق �ازل   ُ و�ُ   II   أ�       ُ                           ولم ُیدخل تغییرات على �س� النسـ�ة  %  8    عند            رأس المال                           أنه أ�قى الحد األدنى لكفا�ة   
       ة، �مـا        المطلو�ـ    تـه             یـؤد� إلـى ز�اد                  ّ                ّ حسب على أساسها تّم توس�عها إلى حدّ                          ُ أن قاعدة الموجودات التي �ُ     ّ إالّ    ،         رأس المال     حساب 

     ُ                                                         لم ُیجر هذا االتفاق تعد�الت على معامالت تحو�ل االلتزامات العرض�ة.
ً                          َّ                                     َّ                                   و�ناًء على تقی�م الجهات الرقاب�َّة لقدرات البنوك في إدارة مخاطرها، فإنَّ االتفـاق الجدیـد المقتـرح (اتفـاق �ـازل      II مـنح� (       

            ّ                       االئتمـان، وتمثّـل طـرق ق�ـاس تتسـم بدرجـة                لمواجهـة مخـاطر    ال       رأس المـ                         حد المناهج الثالثـة لتقـدیر  أ                        الخ�ار للبنوك في اعتماد 
   :               وهذه المناهج هي   ،                           متزایدة من الحساس�ة للمخاطر

د الذ� �عتمـد علـى التقیـ�م الخـارجي لالئتمـان، وهـو �مثـل الطر�قـة المع�ار�ـة أو الق�اسـ�ة  -  أ  Standardized              َّ                                                                                المنهج الموحَّ

Approach:    ـــة التـــي تضـــعها و�ـــاالت ومؤسســـات ـــة علـــى التصـــن�فات ودرجـــات الجـــدارة االئتمان�                                                                                    وتعتمـــد هـــذه الطر�ق
   .Export Credit Agencies و  Fitch IBCA و  Standard & Poor’s و  Moody’s                     التصنیف الخارج�ة مثل 

        �صــ�غتها                       طر�قـة التقــو�م الــداخلي    أ�    ،Internal Ratings-Based Approach (IRB)                     مـنهج التصــنیف الــداخلي   -  ب
                      التأس�س�ة (األساس�ة).

م أو المـنهج القــائم علـى النمــاذج  IRB     مـنهج   -  ج      صــورة        المــنهج   و    .                                      طر�قـة التقــو�م الـداخلي �صــ�غتها المتقدمـة   أ�    ،      ِّ                              المتقــدِّ
   فـي   ّ                                                                 ً                                   معّدلة ومتطورة من منهج التصنیف الداخلي، و�تم ف�ه تحدید المخاطر داخلً�ا بتوفیر قاعدة �بیرة من الب�انـات و 

   .         الكمبیوتر             االعتماد على
                             ُ               ه األساس�ة والمتقدمة علیهـا أن ُتخضـع نظامهـا فـي                              ي مناهج التصنیف الداخلي �ص�غت    َّ                        ِّ ولكنَّ البنوك التي ترغب في تبنِّ 

ـد إلـى نمـوذج    IRB                         َّ                                                َّ               َّ            تسییر المخاطر لجهات رقاب�َّة، وعلى ضوء تقر�ر هـذه الجهـات �م�ـن للبنـوك أن تتخطَّـى النمـوذج الموحَّ
م  IRB                                         م الداخلي �ص�غته األساس�ة، ومنه إلى نموذج                  تأس�س نظام للتقی�   أ�    ،    األول    .      ِّ المتقدِّ

      ُ     ، حیـث ُیتـرك I                                                                  فلـم �حـدث تغییـر فـي طر�قـة حسـابها �المقارنـة مـع مـا ورد فـي اتفاق�ـة �ـازل   ،                         أما �النس�ة لمخـاطر السـوق 
                         طر�قة النماذج الداخل�ة.  -                      الطر�قة المع�ار�ة.  -   :                                         الخ�ار للبنوك في تبني أحد األسلو�ین اآلتیین

   :                               الثالث اآلت�ة لق�اس مخاطر التشغیل         الطرائ�                                                     ً       ّ        ومن جهة أخر� فإن االتفاق الجدید �منح الخ�ار للبنوك أ�ًضا في تبّني إحد� 
                       أسلوب الق�اس المتقدم.  -                                 الطر�قة المع�ار�ة (الق�اس�ة).  -                        طر�قة المؤشر األساسي. -  1

   :                اإلجمال�ة �ما یلي       المال    رأس                                                         �عد حساب �ل نوع من أنواع المخاطر السا�قة یتم حساب �فا�ة 
  %  8  إجمالي رأس المال    

مخاطر االئتمان + مخاطر السوق + مخاطر التشغیل
����������������������������� 
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   :                             في المعاییر الخاصة بلجنة �ازل           رأس المال       أهم�ة  - ا    ً ثالثً 

         لـراس مـال       رئ�س        الهـدف الـ  و                          �النسـ�ة للبنـوك �شـ�ل خـاص  و           �ش�ل عام      عمال                         �الندرة النسب�ة لوحدات األ           رأس المال     یتسم 
     التـي             مـن المخـاطر       أنـواع         مـان لعـدة                هو �مثـل شـ��ة األ  و    ،         رأس المال                                                 البنك هو توفیر نوع من االستقرار من خالل معدل �فا�ة 

  س  أ         ن یتسـم ر  أ         لـذلك یجـب    ،              فـي حالـة حـدوثها   ة               �امتصـاص الخسـار            رأس المـال     �قوم     بل   ،                                 قد تواجه البنك خالل وساطته المال�ة
   :  هي   ة    رئ�س                     مال البنك بثالث خصائص 

 س مال دائم. أ         ن ��ون ر  أ            

 سهم الممتازة                              التزامات مقابل الر�ح �ما في األ   ة  أ�    من   ا           ً ن ��ون خال�ً  أ            .  

 تحقیـ� السـالمة     أجـل         ذلـك مـن  و    ،        الـدائنین  و                حقـوق المـودعین      جم�ـع                          ه في حال التصـف�ة �عـد سـداد      أصحا�         ن �سترده  أ             
  .             المال�ة للبنك

  ،                      �ـاالت التصـنیف الخارج�ــة  و          تقـوم �ــه     الـذ�         التقیــ�م     علـى   II                          للمـنهج المع�ـار� للجنــة �ـازل   ا                       ً تعتمـد مخـاطر االئتمـان وفًقــ  و 
   :                              حیث یتم تحدید نوعین من المطالب

                 البنوك المر�ز�ة.  و                               الجهات الس�اد�ة مثل الح�ومات          مطالب من -  1

              وراق المال�ة.        شر�ات األ  و        العام      عمال             شر�ات قطاع األ  و         البنوك         مطالب من  -  2

   :                           لمنهج المع�ار� التفاق�ة �ازل ل   ا                ً وزان المخاطر وفقً  أ      طب�عة                     الجدول التالي یوضح  و 

  )3جدول رقم (
  IIالمخاطر وف� المنهج المع�ار� لالتفاق�ة �ازل  أوزانطب�عة 

  البنوك المر�ز�ة)و  (الح�ومةالجهات الس�اد�ة  مطالب من
  لتصنیف المؤسسات المتخصصة ا                       ً تق�م الخطر االئتماني ط�ق  

  الجهات الس�اد�ةم �تقیعلى مبن�ة و 
AAA 

 -AAإلى 
A+ 
 -Aإلى 

BBB+ ليإ  
BBB- 

BB+ 
 -Bلي إ

اقل من 
B- 

غیر 
  مصنف

  %100  %150  %100  %50  %20  %0  وزان المخاطرأ
    7  6- 4  3  2  1- 0  لو�االت االئتمان التصدیر�  ا              ً تق�م الخطر ط�ق  

    %150  %100  %50  %20  %0  المخاطر أوزان
  شر�ات االوراق المال�ةو عمال شر�ات قطاع األو  البنوك مطالب من

 AAA  للدولة ا           ً التصنیف ط�ق  
 -AAإلى 

A+ 
 -Aإلى 

BBB+ ليإ  
BBB- 

BB+ 
 -Bلي إ

اقل من 
B- 

غیر 
  مصنف

  %100  %150  %100  %100  %50  %20  المخاطر أوزان
 AAA  التقی�م االئتماني للبنك 

 -AAإلى 
A+ 
 -Aإلى 

BBB+ ليإ  
BBB- 

BB+ 
 -Bلي إ

اقل من 
B- 

غیر 
  مصنف

  %50  %150  %100  %100  %50  %20  المخاطر أوزان
  %20  %150  %50  %20  %20  %20  في ظل تقی�م البنك جلقصیرة األ المخاطر لاللتزامات أوزان

  القطاع الخاص من و�االت التصنیف المتخصصةتأمین و شر�ات ال مطالب من
 AAA  التقی�م االئتماني

 -AAإلى 
A+ 
 -Aإلى 

BBB+ ليإ  
BBB- 

BB+ 
 -Bلي إ

اقل من 
B- 

غیر 
  مصنف

  %100  %150  %100  %50  %50  %20  المخاطر أوزان
Source: Hennie van Greuning , Sonja Bratanovic 2009. 



 2016 )�انون أول( د�سمبر - 2ع  ،36 مج لإلدارة، العر��ة المجلة 

81 

   : ن                        الوضع االقتصاد� في مصر اآل  و                    تطب�قات لجنة �ازل            العالقة بین  - ا    ً را�عً 

                   مسـتمر فـي تنفیـذ خطـة                      البنـك المر�ـز� المصـر�       ، فـإن    اآلن                                            الرغم مـن الظـروف االقتصـاد�ة التـي تمـر بهـا مصـر    على 
      للخطـــة    ا  ً فًقـــ  و                                          حیـــث تـــم االنتهـــاء مـــن تنفیـــذ المرحلـــة الثان�ـــة   ،    2004         تمبر ســـنة  ب                                   تطـــو�ر القطـــاع المصـــرفي التـــي بـــدأت فـــي ســـ

        المخــاطر        إدارة    علــى        مقدرتــه   و                 ز�ــادة تنافســیته  و                           ضــمان ســالمة الجهــاز المصــرفي       أداء و                        التــي اســتهدفت رفــع �فــاءة           الموضــوعة
   .                                في تحقی� معدالت التنم�ة المستهدفة          المساهمة  و                                       الوساطة المال�ة لخدمة االقتصاد القومي                             ل�قوم �الدور المطلوب منه في

         ة للبنـوك     دار�ـ  اإل  و                       عـادة اله��لـة المال�ـة                   تنفیـذ برنـامج شـامل إل  و       عـداد     فـي إ                                         الر�ائز التي تقوم علیها المرحلة الثان�ة     أهم        تتمثل  و 
   مـع    ،     مراحـل       أر�عـة    علـى                       المخـاطر �صـورة تدر�ج�ـة        إدارة    علـى                          دعم قـدرات البنـوك المصـر�ة     أجل         ذلك من  و    ،        المتخصصة  و         العامة

   .    2019    سنة    ً الً                       من المتوقع تنفیذها �ام  و   III                     التي انطل� منها �ازل                                               خذ في االعت�ار التطور الدائم لمقررات لجن �ازل  األ

   :       �ما یلي      2012       عن سنة       2013    سنة        البنوك       أداء                          قد انع�س ذلك في صورة تحسن   و 

              مل�ــار جن�ــه فــي         1563.8   ى لــ إ                                                                          ف�مــا یتعلــ� �ــالمر�ز المــالي للبنــوك العاملــة فــي مصــر فقــد ســجل ز�ــادة ملحوظــة وصــلت  - 1
ــادة قــدرها       2012               مل�ــار جن�ــه ســنة         1366.2      ن �ــان  أ    �عــد       2013          نها�ــة ســنة                � �معــدل ز�ــادة  أ           مل�ــار جن�ــه        197.6             بز�

                                          لي للبنـوك نتیجـة لالرتفـاع معـدالت نمـو الز�ـادة                 تحسـن المر�ـز المـا     إلـى             مر الـذ� �شـیر     ، األ    2013        خالل سنة    %      14.5
   .    2013    سنة    %    14.5     إلى      2012    سنة    %   7.6   من 

          للبنـوك فــي                      مجمــوع المر�ـز المــالي       أر�ـاع                 �مـا �قــرب مـن ثالثــة    ،          مل�ـار جن�ــه        1023.5             دائـع �ــالبنوك   و        رصــدة ال أ        قـد بلغـت   و 
                 مل�ـار جن�ـه �معـدل       64.5           ز�ـادة بلغـت       مقابـل    %   6.9                 مل�ـار جن�ـه �معـدل       66.5                  مسجلة ز�ـادة قـدرها       2012 ،            نها�ة یونیو 

   .    2013               مل�ار جن�ه سنة       1187    إلى                  لكنها زادت لتصل  و    ،                         خالل السنة المال�ة السا�قة   %   7.2

      32.6            لترتفـع بنحـو    ،    2011                                       مثـال الز�ـادة المحققـة خـالل السـنة المال�ـة  أ       أر�عـة           الخصم بنحـو   و       قراض       رصدة اإل أ         �ما زادت 
   ،    2012              مل�ـار جن�ـه فـي        506.7      لتبلـغ    %   1.7      �معـدل    ،          مل�ـار جن�ـه     8.1    دار                مقابل ز�ادة �مق   %   6.9      �معدل    ،          مل�ار جن�ه

   .    2013               مل�ار جن�ه سنة        549.1             الخصم للعمالء   و       قراض       رصدة اإل أ                        واستمرت في الز�ادة لتصل 

      مقابـل    ، %    17.1      �معـدل    ،          مل�ـار جن�ـه      81.2                 ذون خزانة �مقـدار  أ  و               وراق المال�ة     في األ  ك                    رصدة استثمار البنو  أ           �ما ارتفعت 
ــادة �مبلــغ        بنســ�ة    ،          مل�ــار جن�ــه       555.3    إلــى       لتصــل      2011                   خــالل الســنة المال�ــة   %    16.8      �معــدل    ،          مل�ــار جن�ــه      68.3            ز�

              قـد اسـتمرت هـذه   و    . )    2013 /    2012   ،               (البنـك المر�ـز�       2012                                             من مجموع المر�ز المالي للبنوك في نها�ة یونیـو    %    40.6
   .    2013               مل�ار جن�ه سنة        653.9    إلى               الز�ادة لتصل

         فقــد بلغــت    ،    صــوال       جــودة األ  و          الر�ح�ــة  و            رأس المــال                  التــي تتعلــ� ��فا�ــة   و                        الســالمة المال�ــة للبنــوك       مؤشــرات     یخــص          مــا ف�مــا أ - 2
   فـي    %  16      مقابـل    ،    2012               فـي نها�ـة یونیـو    %    17.5            المخـاطر نحـو        أوزان              صـوال المرجحـة �ـ           سـمال�ة / األ أ                 نس�ة القاعدة الر 

         المقرر.   ى  دن          هو الحد األ  و    %  10      مقابل    ،    2011            نها�ة یونیو 

           متوسـ� حقـوق     علـى        العائـد   و    ، %   0.8     صـوال         متوسـ� األ    علـى        العائـد       2011                                    قد بلغ مؤشر الر�ح�ة عن العام المالي   و   - أ
    علــى      عائــد    %    14.3 و   ،    صــوال        متوســ� األ    علــى      عائــد    % 1      مقابــل    ، %   2.6                 صــافي هــامش العائــد   و    ، %    11.7        الملك�ــة 

   .    2010                     صافي هامش العائد سنة    %   2.3 و   ،                  متوس� حقوق الملك�ة
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           بنها�ــة شــهر    %   9.9       القــروض             إلــى إجمــالي                                   فقــد بلغــت نســ�ة القــروض غیــر المنتظمــة   ،    صــوال                   مــا �النســ�ة لجــودة األ أ  - ب
            إلــــى إجمــــالي                              نســــ�ة المخصصــــات الخاصــــة �ــــالقروض   ت     ارتفعــــ  و    ،    2011         فــــي یونیــــو    %  11      مقابــــل    ،    2012      یونیــــو 

   .    2011    سنة    %    93.6 و   ،    2012    سنة    %    95.4    إلى                           القروض غیر المنتظمة لتصل

         مقــرر بلـــغ    ى  دنـــ أ         مقابــل حــد    %      13.4    إلـــى          س المــال أ                  ل�صــل معـــدل �فا�ــة ر       2013    ســنة       أفضـــل                   الوضــع قـــد تحســن �شــ�ل     لكــن 
   عــن    %   3.5                 صــافي هــامش العائــد   و    ، %    13.9                   متوســ� حقــوق الملك�ــة     علــى        العائــد   و    ، % 1     صــوال         متوســ� األ    علــى    ئــد  ا       �لــغ الع  و    ، %  10

   فــي    %   9.8      مقابــل    ،    2013     ونیــو           فــي نها�ــة ی   %   9.5       القــروض             إلــى إجمــالي                               �لغــت نســ�ة القــروض غیــر المنتظمــة  و    ،    2012             العــام المــالي 
                           في السنة المال�ة السا�قة.   %    97.1      مقابل    %    98.9                    القروض غیر المنتظمة     إلى                     �لغت مخصصات القروض  و    ،                     السنة المال�ة السا�قة

   :         ة التال�ة �                                     البنوك المصر�ة �استخدام النسب التحلیل      أداء      تحلیل   - ا    ً خامسً 

 )4جدول رقم (

  الدراسةنسب األداء المستخدمة في التحلیل في هذه 
  نسب األداء  القانون   المفهوم

  Liquidity ratio              نس�ة السیولة: 
ـــاس مـــد� قـــدرة المصـــرف علـــى الوفـــاء                                  ق�

  ،         أبو ده�م (                              �التزاماته في الظروف الطارئة
   )    1994   ،       الر�حان  و 

                   لــد� بنــك مر�ــز�+ نقــد     �ــة     + نقد  �ــة     ((نقد
     X100                          لد� مصارف أخر�)/ الودائع)

                      نس�ة السیولة السر�عة
Quick Ratio 

  Profitability ratiosنسب الر�ح�ة: 
                 المصـرف علـى تحقیـ�        أصـوال          ق�اس قـدرة 

    د.   عائ
      جمـــالي  إ                         (صـــافي الـــر�ح �عـــد الضـــر��ة/ 

     X100       األصول)
                     العائد على االستثمار

Return on Assets 
  Activity ratios            نسب النشا�: 

ــوال  ــــف األمــــــ ــــــــى توظیــــ                              ق�ــــــــاس القــــــــدرة عل
     X100                       (االستثمارات/ الودائع)   .       المودعة

                 استثمار الودائع
Investment to Deposits 
Ratio  

ــــــــوارد  ـــــــف مــ ــــى توظیـــ ـــــــدرة علــــــ ــــاس القـــ                             ق�ــــــ
   .      المصرف

ـــــــوق  ـــع + حقــــ ـــــــتثمارات/ (الودائــــــــ                              (االســـ
     X100          الملك�ة))

               توظیف الموارد
Ratio of resource 
utilization  

  Financial Market Ratios           نسب السوق: 
                               ة الســوق�ة إلــى الق�مــة الدفتر�ــة          ق�ــاس الق�مــ

   .     للسهم
                                 السوق�ة للسهم/ الق�مـة الدفتر�ـة)        (الق�مة 

X100     
ــة  ــى الق�مــة الدفتر�                                    الق�مــة الســوق�ة إل

Price-to-book  
  )2007منذر المومني ( :المصدر

                                                                                                        تعبر نس�ة السیولة السر�عة عن مد� قدرة المصرف على الوفاء �التزاماته في الظروف الطارئة دون الحاجة إلى �سر 
                                       �ــان أداء المصــرف أفضــل مــن حیــث القــدرة علــى    ،                                    األخــر�، و�التــالي �لمــا زادت هــذه النســ�ة                         ودائعــه اآلجلــة لــد� المصــارف 

                                      الوفاء �التزاماته في الظروف الطارئة.

    فقــد    ،                                                      رقــام الــواردة بتقر�ــر البنــك المر�ــز� المصــر� لســنوات مختلفــة                                          �عــد اســتخدام ال�احــث للنســب الســا�قة مــن خــالل األ  و 
   :   یلي    ما    إلى              توصل ال�احث
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ــادة قــدرها       2012                    مل�ــار جن�ــه فــي یونیــو         1094.4    إلــى          الســیولة            ارتفعــت نســ�ة  - 1 ــادة     85                  مســجلة ز�                        مل�ــار جن�ــه �معــدل ز�
                              مل�ار جن�ه خالل السنة السا�قة.    92      مقابل    ،    2012 /    2011                 عن السنة المال�ة    %   8.4

           اع العــائلي                             ثــم ارتفعــت نتیجــة لمســاهمة القطــ   ، %   5.1      �معــدل    ،          مل�ــار جن�ــه     9.1          �مــا �عــادل        جنب�ــة                      نمــو الودائــع �العملــة األ - 2
        مـــا قطـــاع  أ   ،    2013    ســـنة        جنب�ـــة                  الودائـــع �ـــالعمالت األ        إجمـــالي   مـــن    %    46.5          �مـــا �عـــادل    ،          مل�ـــار جن�ـــه     135    إلـــى       لتصـــل

      عمـال       قطاع األ    وصل   و    ،          مل�ار جن�ه     6.3    إلى                القطاع الح�ومي         ، ووصل          مل�ار جن�ه      12.1    إلى             الخاص فوصل      عمال  األ
       مـن عـدم    ا                  ً ن �ـان ذلـك �ع�ـس نوًعـ  ٕ وإ        الخـاص  و               القطـاع العـام                        هنا نالح� انخفاض مشار�ة  و    .          مل�ار جن�ه      3.85    إلى       العام 

  .   مصر                            حداث االقتصاد�ة التي تمر بها   لأل                              الثقة في العملة المحل�ة نتیجة 

 
  .20صـ  ،2011/2012التقر�ر السنو� للبنك المر�ز� المصر�  :المصدر

  )2رقم ( ش�ل
                   مقابــل ارتفاعهــا ســنة    ،    2012               مل�ــار جن�ــه ســنة      0.3    إلــى       ل�صــل   %   0.4      �معــدل                                       تراجــع الودائــع الجار�ــة �العملــة المحل�ــة  - 3

      الخـاص       عمال                                             قد جاء هذا التراجع نتیجة النخفاض ودائع قطاع األ  و    ،    جن�ه         مل�ار�          ما �عادل    أ�    ، %   2.5      �معدل       2011
               ن �ـان ذلـك �ع�ـس  ٕ إ   و    ،              القطـاع الح�ـومي  و                             �ل من ودائع القطـاع العـائلي    على            الذ� انع�س      األمر             مل�ار جن�ه     4.3     بنحو 
             نتیجـة لز�ـادة       2013                ذلـك قـد تحسـن سـنة       ، لكـن                                 الخوف من الدخول في مشـروعات جدیـدة  و                  الثقة في السوق        اهتزاز    ً  أ�ًضا 

           مل�ــار جن�ــه        387.9    إلــى       ل�صــل   ، %   6.5      �معــدل    ،          مل�ــار جن�ــه      23.7                                              االئتمــان المحلــي الممنــوح �الغملــة المحل�ــة �مقــدار 
         �مـا �مثـل    ،             كبـر مـن القـروض        الجـزء األ    علـى                         حیث �ستحوذ قطاع الصناعة    :                         توزع القروض �الش�ل التالي  و    ،    2013    سنة 

    هـذا   و    ، %   1.1        الزراعـة    ا     ً وأخیـرً    ، %   9.9           ثـم التجـارة    ، %    25.5                  ثم القطـاع العـائلي    ، %    25.7                  یل�ه قطاع الخدمات    ، %    37.8
  . ) 3     رقم (           ه في الش�ل      إ�ضاح       ما یتم 

             معـدل الـدولرة      فـإن                                                                    حداث االقتصاد�ة التي تمر بها مصـر مـن اهتـزاز األسـواق وانخفـاض االسـتثمارات                على الرغم من األ - 4
         ممـا �ع�ـس              ً   ال یزال مرتفًعا،   نه  إ       ن نقول  أ       نستط�ع         ، لكننا     2012    سنة        20.66    إلى       2011    سنة    %     21.03            قد انخفض من 

                                  القل� من االحتفا� �العملة المحل�ة.

              مل�ار جن�ـه فـي         1072.6         ل�صل إلى    ،    2012    سنة    %    20.1      �معدل    ،          مل�ار جن�ه       179.8                             ارتفاع االئتمان المحلي �مقدار  - 5
  .    2011    سنة    %    15.2      �معدل    ،          مل�ار جن�ه       117.5           في حین �ان    ،    2012            نها�ة یونیو 
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  53صـ  2012/2013التقر�ر السنو� للبنك المر�ز� المصر�  :المصدر

  )3رقم ( ش�ل

      حـوالي    أ�    ،          هـذه النسـ�ة       أر�اع        من ثالثة           إلى أكثر          الذ� �صل                                   تصاعد صافي االئتمان المقدم للح�ومة    إلى           �رجع ذلك  و 
           الرتفـاع مـا   ا                     ً تعـد هـذه النسـ�ة انع�اًسـ  و    ،  هـا ه                      زمـات المال�ـة التـي تواج                                           من هذه النس�ة للمطلو�ات الح�وم�ة لمواجهـة األ   %    87.6

      12.5                                    ز�ـادة القـروض المقدمـة للح�ومـة �مقـدار   و    ،          مل�ـار جن�ـه       134.4                             وراق المال�ـة الح�وم�ـة �مقـدار                     في حوزة البنـوك مـن األ
   .  �    خر  أ                    مل�ار جن�ه من ناح�ة      5.6                              ز�ادة الودائع الح�وم�ة �مقدار   و    ،          مل�ار جن�ه

   :                  ما �النس�ة للر�ح�ة أ

    علـى                   التوز�عـات النقد�ـة    ٕ     وٕاجـراء   ،                       تـدع�م حقـوق الملك�ـة لد�ـه    علـى       قدرتـه     مـد�                           الر�ح�ة الـذ� �حققـه البنـك    �           �ع�س مستو 
    علـــى    %    11.7 و   ، %   0.8         المصـــرفي                     حقـــوق الملك�ـــة للجهـــاز      صـــول و         �ـــل مـــن األ      متوســـ�     علـــى               قـــد بلـــغ العائـــد   و    ،         المســـاهمین

   .    2012    سنة    %   3.5    إلى             ارتفع ل�صل  و    ،    2011                عن العام المالي    %   2.6          لغ العائد     قد ب  و    .       الترتیب

    خــالل    %   7.6                 مل�ــار جن�ــه �معــدل       96.5                                  للبنــوك المســجلة فــي مصــر ز�ــادة قــدرها        جمــالي                       قــد حقــ� المر�ــز المــالي اإل  و 
    إلـــى       ل�صـــل   ،                         خـــالل الســـنة المال�ـــة الســـا�قة   % 4      �معـــدل    ،    جن�ـــه      مل�ـــار     49                 مقابـــل ز�ـــادة بلغـــت    ،    2012 /    2011              الســـنة المال�ـــة 

   .    2012                    مل�ار جن�ه في یونیو         1366.2

                            ملیون جن�ه عن السنة المال�ة       1655        األر�اح             فقد بلغ صافي    ، 6 /  30                                               �النس�ة للبنوك التي تنتهي المیزان�ة الخاصة بها   و 
           األر�ـــاح إلـــى                �لغـــت نســـ�ة صـــافي   و    ، %   0.3     صـــول  األ           األر�ــاح إلـــى                   قـــد بلغـــت نســـ�ة صـــافي   و    .    2011      یونیـــو     30            المنته�ــة فـــي 

         �لـــغ صـــافي   و    ،          ملیـــون جن�ـــه      2330  ى  لـــ إ                     ارتفـــع هـــذا الـــرقم ل�صـــل   و    ،    2011             ذلـــك فـــي یونیـــو   و    ، %   6.8                   متوســـ� حقـــوق الملك�ـــة 
   .    2012            الترتیب سنة     على    %   8.9   ، %   0.4                   متوس� حقوق الملك�ة            األر�اح إلى           نس�ة صافي   و       صوال        متوس� األ           األر�اح إلى 

          نســ�ة صــافي   و    ،    صــوال        متوســ� األ           األر�ــاح إلــى           نســ�ة صــافي          فقــد بلغــت    ،                    التــي تنتهــي فــي د�ســمبر                   مــا �النســ�ة للبنــوك أ
       ارتفعــت   و    ،    2011              الســنة المال�ــة    فــي         الترتیــب     علــى    %    13.5 و   ، %   1.2           هــذه البنــوك     لــد�                     متوســ� حقــوق الملك�ــة           األر�ــاح إلــى 

      متوسـ�            األر�ـاح إلـى         �ة صـافي   نسـ  و       صـوال        متوسـ� األ           األر�ـاح إلـى          �لـغ صـافي   و    ،    2012               ملیون جن�ه سـنة      11190    إلى       لتصل
   .    2012            الترتیب سنة     على    %    17.7   ، %   1.6             حقوق الملك�ة 
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   :                     االستثمارات في البورصة

                     وراق المال�ــة مــن جانــب   األ                    ز�ــادة االســتثمارات فــي     إلــى             ، وذلــك یرجــع                                               زادت نســ�ة االســتثمارات الخاصــة �ــالبنوك فــي البورصــة
       المر�ـــز         إجمـــالي   مـــن    %      41.8         �مـــا �مثـــل    ،          مل�ـــار جن�ـــه       653.9    إلـــى       لتصـــل   ، %    17.7      �معـــدل    ،          مل�ـــار جن�ـــه      98.5              البنـــوك �مقـــدار 

      مل�ــار     36                   ذون الخزانــة �مقــدار  أ             مل�ــار جن�ــه و     1.  25                        الســندات الح�وم�ــة �مقــدار                   تصــاعد االســتثمار فــي   و    ،    2013                  المــالي للبنــوك ســنة 
   .     جنب�ة               وراق المال�ة األ        وك في األ                                      حد من هذه الز�ادة تراجع استثمارات البن  و       2013               مل�ار جن�ه سنة       70.5    إلى             ارتفع ل�صل  و    ،    جن�ه

   :     لنشا� ا

      مقابــل       2012 /    2011                  خــالل الســنة المال�ــة    %   6.9      �معــدل    ،          مل�ــار جن�ــه      66.5                  البنــوك ز�ــادة بلغــت     لــد�               ســجلت الودائــع
   %    74.9         �مــا �مثــل    ،          مل�ــار جن�ــه        1023.5                                خــالل الســنة المال�ــة الســا�قة لتبلــغ    %   7.2      �معــدل    ،          مل�ــار جن�ــه      64.5            ز�ــادة قــدرها 

                          فـي ودائـع �العملـة المحل�ـة           من الز�ادة    %  75   من       أكثر         قد تر�زت   و    .    2012                                    المر�ز المالي للبنوك في نها�ه یونیو         إجمالي   من 
                  وضاع االقتصاد�ة فـي                                 خفض االستهالك لوجود حالة ض�اب�ة لأل  و    ،    موال  األ    على       الحرص     إلى                             الناتج عن اتجاه معظم الناس  و 

   في   و    .    2012              مل�ار جن�ه في      777.8    إلى       لتصل   ، %   7.3      �معدل    ،          مل�ار جن�ه      52.9                              حیث ارتفعت هذه الودائع �مقدار    ،   مصر
      مل�ـار       13.6             بز�ـادة قـدرها       2012                    مل�ـار جن�ـه فـي یونیـو        245.7    إلـى       لتصـل       جنب�ـة                         ارتفعـت الودائـع �ـالعمالت األ            الوقت نفسـه

   %    75.9         �مـا �مثـل    ،          مل�ار جن�ه      1187    إلى                      م لتصل الز�ادة فیها   رقا                قد ارتفعت هذه األ  و    .    2012       في سنة    %   5.8           جن�ه �معدل 
       118.7                   التـي ارتفعـت �مقـدار                                    من الز�ادة فـي نمـو الودائـع المحل�ـة   %    72.6     نس�ة       تر�زت   و    .                    المر�ز المالي للبنوك        إجمالي   من 

      44.8              یهـا مـا �عـادل                  فقـد بلغـت الز�ـادة ف       جنب�ـة             مـا الودائـع األ أ   ،          مل�ـار جن�ـه       896.5    إلـى       لتصـل   ، %    15.3      �معـدل    ،          مل�ار جن�ه
   .          مل�ار جن�ه       290.5         ما �عادل     إلى       لتصل      2013        خالل سنة    %    18.2      �معدل    ،          مل�ار جن�ه

           للقطاعات.   ا          ً البنوك وفقً     لد�                             الجدول التالي یوضح الودائع  و 

 )5جدول رقم (

  )الق�مة �الملیون جن�ه(  للقطاعات ا          ً البنوك وفق  لد�  الودائع  

  أجنب�ةعمالت   عملة محل�ة  
  2013  2012  2011  2010  2013  2012  2011  2010  السنة

  290508  245711  232159  206440  896477  777806  724878  686052   جمالياإل
  62017  55731  51403  45618  60235  58930  56728  58496  القطاع الح�ومي

  12593  8812  7549  6474  24123  24843  29278  32726  العام عمالقطاع األ
  76572  64496  60241  54907  120807  92697  103965  114372  الخاص عمالقطاع األ

  135124  112859  109248  96875  686740  597459  532032  477842  القطاع العائلي
  4202  3813  3718  2566  4554  3877  2875  2616  العالم الخارجي

  عداد مختلفةأ  –التقر�ر السنو� للبنك المر�ز� المصر�  :المصدر

   :              فنجدها �التالي           رأس المال                         لمعاییر لجنة �ازل لكفا�ة    ا                             ً لنتائج التي حققتها البنوك ط�قً  ل           ما �النس�ة  أ

                  االلتزامـــات العرضـــ�ة   و       صـــوال  األ  و            رأس المـــال         نســـ�ة بـــین     علـــى                                                 �مقتضـــي هـــذا المع�ـــار تلتـــزم البنـــوك المصـــر�ة �الحفـــا� 
          �حد ادني.   %  10                        �حیث التقل هذه النس�ة عن     �،   خر  أ               مخاطر من ناح�ة        أوزان       مرجحة �
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   أن          �مــا ســب�      أكثــر   أو    %   100 و                      مخــاطر تتــرواح بــین صــفر       أوزان                         االلتزامــات العرضــ�ة مرجحــة �ــ  و       صــوال       تحســب األ  و 
   :      ما یلي    إلى                                        تشیر نتائج التزام البنوك بهذا المع�ار  و         أشرنا.

           رأس المـال          البنـوك فـي     لـد�                �تر�ـز المع�ـار  و    ،    مقـرر   ى  دنـ أ   حـد  �   %  10      مقابـل    ، %    15.7               البنوك مجتمعـة    لد�              تبلغ النس�ة - 1
  . %    13.6        ي بنس�ة    ساس  األ

           رأس المـال                                          قـد بلـغ عـدد البنـوك التـي یتـرواح مع�ـار �فا�ـة   و    ،         رأس المـال      �فا�ـة         �مع�ار  –  ة   حد    على     �ل  –              التزمت البنوك  - 2
ــ    15    إلــى                     قــد ارتفــع هــذا الــرقم  و    .    بنــوك        ثمان�ــة  -   ) %  15    إلــى    %  10          لــدیها مــن ( ــ    14     هنــاك   و    .    2013    ســنة    ا   ً بنً�      یز�ــد    ا   ً بنً�

                         التحسن المستمر في القطـاع     على         �دل ذلك   و    ،                   متا�عته �صفة مستمرة     فیها       ك تتم   و   بن      ثالثة      هناك  و    %  15               المعدل فیها عن 
   . )    2013 /    2012   ،               (البنك المر�ز�               رقام السا�قة                وهذا ما تؤ�ده األ    �،   خر  أ                المصرفي سنة �عد 

   : )    2011   ،     (فط�م     هما   ،     قسمین    إلى                                   ن معاییر الكفاءة في البنوك تنقسم إ       ن نقول  أ       نستط�ع    ا    ً أخیرً   و 

   :              ن تقاس عن طر�� أ          التي �م�ن   Cost Efficiency               �فاءة التكالیف   -    األول         المق�اس

 نسـ�ة تكـالیف   و                                         حیـث توجـد عالقـة ع�سـ�ة بـین �فـاءة التكـالیف   ،    صـوال  األ    إلـى                                  نس�ة تكالیف النشـا� بخـالف الفوائـد            
              یر�ن فـــي توظیـــف                                ذه النســـ�ة �عنــي ز�ـــادة �فـــاءة المــد        انخفــاض هـــ        حیـــث إن   ،    صـــوال  األ    علــى     ئـــدة  ا               النشــا� بخـــالف الف

                       ذلك من خالل وفور الحجم.  و    ،           من التكالیف    أقل     �          عند مستو       صوال  األ
 عوائد النشا�  و             ة للتكالیف     جمال�         الق�مة اإل            :  

                    حیـث �لمـا انخفضـت هـذه    ،                تتعلـ� �صـم�م عملـه  و                        المصرف�ة التـي �مارسـها      نشطة  األ    إلى                             نقصد بها تكالیف نشا� البنك
     قل. أ                            النشا� البن�ي �مستو� تكالیف        إدارة    على          في البنك       دارة        �فاءة اإل    إلى               حیث �شیر ذلك   ،    أفضل        �ان ذلك    ،      النس�ة

   :                                 الق�اس عن طر�� المع�ار�ن التالیین              التي یتم فیها   Revenue Efficiency   ات    یرد        �فاءة اإل  -              المق�اس الثاني

  المملو�ــة       صــوال  األ    علــى    ات     إیــرد      تولیــد     علــى               قــدرة المــدیر�ن     إلــى      شــیر ت  ي  تــ  ال      صــوال  األ    إلــى     ات   یــرد  اإل        إجمــالي     نســ�ة         
  .    أفضل        �ان ذلك    ،                    �لما زادت هذه النس�ة  و    ،     للبنك

 ات   یـرد  اإل            إلـى إجمـالي              عنصـر �النسـ�ة     كبـر أ                 مثـل دخـول الفوائـد  �    حیث    ،           دخول النشا�            إلى إجمالي                   نس�ة دخول الفوائد  ،   
        القروض.    على             غیر الفائدة     �    خر  أ                 ز�ادتها من مصادر   و          یراداته إ                       ن البنك لم �ستطع تنو�ع  أ                       �عني ارتفاع تلك النس�ة   و 

   :                       دورها في النظام المصرفي  و   III          لجنة �ازل   - ا    ً سادسً 

                                       قــد جــاء هــذا المشــروع لتقو�ــة قــدرات البنــوك   و    ، ة    خیــر                               �اســتجا�ة للتطــورات االقتصــاد�ة األ  III               جــاءت لجنــة �ــازل 
ــة الناتجــة عــن الضــغو� المال�ــة    علــى                             الحــد مــن المخــاطر التــي تواجــه   و            االقتصــاد�ة  و                                                    امتصــاص الصــدمات الخارج�

                القطاع المالي.

   ،    علیـ� ت  لل      عضـاء        الـدول األ    إلـى        رسـاله إ   تـم   و    ،    2009       د�سـمبر     19                            لجنة �ـازل عـن هـذا المشـروع فـي       علنت  أ      لذلك 
   :   هما   ،              نقطتین رئ�ستین    على           �ان �حتو�   و 
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 مراقبتهــا   و                             الــدولي لق�ــاس مخــاطر الســیولة     طــار  اإل         International Framework for Liquidity Risk 

Measureement Standards.  

   :1                 في النقا� التال�ة      2010     بر�ل  أ    16                هذه التعد�الت في     على          �التعلی�       عضاء                قد قامت الدول األ  و 

                                سمال�ة سوف تزداد من خالل التالي: أ                   شفاف�ة القاعدة الر   و        اتساق  و       جودة - 1

 المحتجزة.         واألر�اح             سهم العاد�ة              كبر منها من األ                  سوف یتكون الجزء األ   :         رأس المال ل   ى    األول         الشر�حة          

 رأس المال      أدوات                   : سوف �عاد ترتیب               الشر�حة الثان�ة         .  

                   في مقابلة المخاطر:           رأس المال      تدع�م  - 2

  عمل�ــات تمو�ــل   و                                والناتجــة مــن المشــتقات المصــرف�ة                           لمقابلــة المخــاطر االئتمان�ــة           رأس المــال                   تقو�ــة المطلو�ــات مــن             
              وراق المال�ة.  األ

  الداعم لتك المخاطر.           رأس المال      ز�ادة                    

 مخاطر االئتمان.       إدارة                    ز�ادة الحافز لتقو�ة   و                           الحد من التقل�ات الدور�ة               

               لتحقی� التالي:  II                                                   نس�ة الرافعة المال�ة �مق�اس م�مل لمقررات لجنة �ازل     على        الحفا�  - 3

  لاللتزامات التي توجه الوحدات المصرف�ة   ى  قص       للحد األ      أساس    وضع                                    .  

 مـن خـالل وضـع مق�ـاس م�مـل لق�ـاس �ـل خطـر    ،      الق�ـاس        وأخطـاء                           مان في مواجهة نمذجة الخطـر           وضع صمام األ                                   
  .      ن واحد آ           المخاطر في         إجمالي            �مق�اس �ق�س    ة  حد    على 

                                           ضاف�ة للحما�ة من تقل�ات الدورات االقتصاد�ة.          احت�اط�ة إ     موال  أ      تخص�ص  - 4

   : )    2012                         (معهد الدراسات المصرف�ة    III              اتفاف�ة �ازل    على          المترت�ة      ثار  اآل  - ا    ً سا�عً 

   مـن        العـالمي        المصـرفي       القطـاع                العالم�ـة لتحصـین        المال�ـة      األزمـة   مـن  ا      ً مسـتفادً   ا   ً درًسـ III             اتفاق�ـة �ـازل       معـاییر      تعتبـر

           علـى البنـوك    أنـه       االتفـاق      وتضـمن         العـالمي،        لالقتصـاد                 الجوانـب المختلفـة          تـداع�اتها     تطـال     التـي        المال�ـة                االخـتالالت واألزمـات

    �مـا      هائلـة       ح�وم�ـة            لجهـود إنقـاذ       الحاجـة     دون   ،      صـدمات   أ�         مواجهـة   مـن                �احت�اطي �م�نها          رأس المال   من     أكبر     �قدر        االحتفا�

 .      األخیرة      األزمة   في    حدث

  ،      حصـافة      األكثـر       الهـدف       لتحقیـ�          االقتصـاد�ة       الـدورة       تقل�ـات        لمقاومـة         الحما�ـة      أمـوال  س    رءو       تخصـ�ص   مـن      الغـرض      و�ـأتي
    فقـ�    هـذه        الحما�ـة      أمـوال  س    رءو        سـر�ان       وسـیبدأ       الكلـي،        االئتمـان    نمـو   فـي       اإلفـرا�      فتـرات    مـن       البن�ـي       القطـاع      حما�ـة   فـي         والمتمثـل

        الحما�ـة       أمـوال     نسـ�ة        وسـتكون   .       ��املـه       النظـام       مسـتو�     علـى         المخاطر   مو  ن    عنه    نتج         االئتماني      النمو   في      إفرا�      هناك      ��ون       عندما

   .       االئتمان        مستو�ات    في  ا    ً عال�ً   ا   ً نموً      تشهد     التي      للدول     أعلى    هذه

   ،        اقتصـاد�ة  و                        الناتجـة عـن ضـغو� مال�ـة                         امتصـاص الصـدمات الخارج�ـة    علـى                                    ذلك بهدف تقو�ة قدرة الجهاز المصرفي   و 
          التال�ة:                  ذلك من خالل النقا�   و    ،              القطاع الحق�قي    إلى        تنتقل  و                                                   �التالي الحد من المخاطر التي تواجه القطاع المالي  و 

                                                           
1 www.bis.org/pupl/bcbs164.htm 
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 2012  ،                                       تقو�ة المرونة في القطاع المصرفي(سل�مان    .(   

 مراقبتها.  و                                         تطبی� اإلطار الدولي لق�اس مخاطر السیولة          
  ســهم   األ    علــى              ســمال�ة تعتمــد  أ  ر       أدوات          اســتخدام               ســمال�ة عــن طر�ــ�  أ                   شــفاف�ة القاعــدة الر   و        اتســاق  و       جــودة    علــى        الحفــا�    

  .    أكبر               المحتجزة بنس�ة          واألر�اح         العاد�ة

  ـــدع�م ر ـــل المخـــاطرة أ        ت ـــادة ر    ،                         س المـــال فـــي مقاب            الناتجـــة عـــن                    المخـــاطر االئتمان�ـــة                س المـــال لمقابلـــة  أ               مـــن خـــالل ز�
                                          ز�ادة الحافز لتقو�ة إدارة مخاطر االئتمان.  و               وراق المال�ة               عمل�ات تمو�ل األ  و                    المشتقات المصرف�ة

     مـوال    س األ    رءو         �بیـر مـن      مبلـغ    إلـى      �حاجـة       سـتكون         الكبـر�        البنـوك    �ـأن          المر�ز�ـة،        البنـوك    �عـض       محـافظو      اعتـرف    وقـد

        الوال�ـات    وفـي   .      تـدر�جي     �شـ�ل    بهـا      العمـل    بـدء     علـى       االتفـاق   تـم       السـبب،      ولهـذا   ،       الجدیـدة         المقـای�س      لهـذه         لالسـتجا�ة         اإلضـاف�ة،

        الودائـع    علـى        التـأمین      وشـر�ة                  االحت�ـا� الفیـدرالي    بنـك    وهـي  ،       مصـرف�ة        تنظ�م�ـة         ثـالث جهـات     أكبـر      أصـدرت          األمر���ـة،        المتحـدة

       األزمـات            تقلـ�ص معـدالت     طر�ـ�    علـى     مهمـة     خطـوة     �شـ�ل III     �ـازل       ف�ه أن      أعلنت  ا     ً مشتر�ً   ا    ً ب�انً         العملة،       مراق�ة                 الفیدرال�ة وم�تب

  .          المستقبل�ة        المال�ة

   :       الخاتمة

                          االقتصــاد المصــر� �صــفة عامــة    علــى       ینــایر     25      لثــورة         الســلب�ة      ثــار           الــرغم مــن اآل    علــى    نــه  إ       ن نقــول  أ                فــي النها�ــة �م�ــن 
         ذلـك �فضـل   و    ،       العثـرات                                       قطـاع البنـوك المصـر� اسـتطاع ان یواجـه تلـك       ، فـإن                                القطاع المصرفي المصر� �صـفة خاصـة    على   و 

         التـي �ـان   II                         ات�اعهـا لتوصـ�ة لجنـة �ـازل   و                                      الذ� خضع لها منذ بدا�ة العقد الماضـي                              صالحات الخاصة �القطاع المصرفي  اإل
     مــوال  أ  س     رءو     رفــع     علــى          الــذ� عمــل       2003                             صــدور قــانون البنــوك الموحــد ســنة                 الناتجــة عنهــا هــو    ات    صــالح      تلــك اإل    أهــم     أحــد 

                  القطــاع المصـرفي فــي       أداء                       قـد قامـت الدراســة بتحلیـل   و    .             طر�ـ� االســتحواذ   أو               طر�ـ� االنــدماج      مــا عـن  إ   ،                    البنـوك فـي تلــك الفتـرة
           ن هنـاك �عــض  إ فـ                             انخفـاض التصـنیف االئتمـاني لهـا  و                            الـرغم مــن التـدهور االقتصـاد�    علـى    نـه  أ       أظهـرت   قـد   و    ،                 الفتـرة �عـد الثـورة

      أداء  ن    تحســ  و    ،              وضــاع االقتصــاد�ة        ترتیــب األ     عیــد  أ    مــا     إذا                           �ــالخیر فــي الفتــرة القادمــة   ئ     ن تنبــ أ          التــي �م�ــن         یجاب�ــة           المؤشــرات اإل
                  االقتصاد� للدولة.          االستقرار    على            الذ� ینع�س                     � االستقرار الس�اسي   تحق  و    ،    نتاج       عجلة اإل

    إلـــى                        فـــي انخفـــاض نســـ�ة القـــروض      مالحـــ�  ال  و                   ن التـــدهور الواضـــح أ               �النســـب المال�ـــة                  التحلـــ�الت الخاصـــة       أظهـــرت   قـــد   و 
    ذلـك       ن �ـان  ٕ إ   و                                                                الذ� �ظهر انخفاض الدور الـذ� تلع�ـه البنـوك فـي التنم�ـة االقتصـاد�ة     األمر    ،       الودائع    إلى         القروض  و       صوال  األ
    علـى       قصـرها   و    ،                                                                                         س�اسة االئتمان المصرفي الصارمة التي یت�عها البنك المر�ز� لتحسین المیزان�ات العموم�ة للبنوك    إلى     رجع  ی

   .1        المتوسطة  و                                  عدم تعاونها مع المؤسسات الصغیرة  و    ،                         الشر�ات الكبیرة في السوق 

                                           مال�ـة مبتكـرة تتناسـب مـع السـوق المصـر� لتلب�ـة  ٕ            وٕایجـاد أدوات                               صانعي الس�اسـات النقد�ـة تعز�ـز    على       نقترح       فإننا       لذلك
                                                           مــن القــروض لتم�ــین هــذه الشــر�ات مــن لعــب دورهــا فــي عمل�ــة التنم�ــة           المتوســطة  و                           احت�اجــات الشــر�ات الصــغیرة  و            احت�اجاتــه

                                                    �مــا �م�ــن مســاعدة هــذه الشــر�ات عــن طر�ــ� تــوفیر المعلومــات    ،                                  خاصــة فــي القطاعــات االقتصــاد�ة الحیو�ــة   ،         االقتصــاد�ة
      تقـد�م     علـى              تشـج�ع البنـوك   و    ،                                 لتخفیف حدة المخاطر الخاصة �ـالقروض   ،          الخاصة بهم        األسواق                           الالزمة لهذه الشر�ات �طب�عة 

                                                           
1 Malak Reda - Measuring Banking Efficiency Post Consolidation: The Case of Egypt – The Egyptian Center 
Economic - Working Paper No. 173 – Cairoو November 2012 – p. 26. 
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            مـن ثـم طب�عـة   و    ،           هـذه الشـر�ات       أنشـطة               تناسـب مـع طب�عـة                       مـع وضـع الضـمانات التـي ت   ،                                   الحزم المال�ة المناس�ة لهذه الشـر�ات
                        ن تتحملها هذه الشر�ات. أ               قسا� التي �م�ن   األ

   :      ما یلي  II      ل�ازل    ا  ً فقً   و            رأس المال                                      قد تبین من دراسة مع�ار الكفا�ة الخاص ب  و 

        لمواجهــة            رأس المـال   مـن    ا              ً ممـا یتطلـب مز�ــدً    ،            مخــاطر السـوق   و                مخـاطر االئتمـان  و                     ت�ـار مخــاطر التشـغیل           خـذ �عـین االع  األ - 1
             هذه المخاطر.      جم�ع

    علـــى             مـــا �االعتمـــاد  إ    ذلـــك   و    ،                            المخـــاطر �م�ـــن للبنـــك اســـتخدامها       أنـــواع                                        تـــوافر مجموعـــة مـــن البـــدائل لق�ـــاس �ـــل نـــوع مـــن  - 2
                            مع موافقة السلطات الرقاب�ة.   ،                     �االت التصنیف العالم�ة  و          تصن�فات    على          �االعتماد    أو                            التصن�فات الداخل�ة للبنوك

          ضــرورة دفــع   و                                    تعز�ــز نســ�ة المــوارد الذات�ــة للبنــوك    علــى      �قــوم            رأس المــال                       �عمــل مع�ــار جدیــد لكفا�ــة   III               قامــت لجنــة �ــازل  - 3
      مثلمــا    ،  هــا ه      ن تواج أ               زمــات التــي �م�ــن          مواجهــة األ    علــى                             موالهــا الخاصــة لتــدع�م قــدرتها  أ   مــن       أكبــر                    البنــوك لالحتفــا� �قــدر 

  .   مصر    في  –    اآلن   –     �حدث 

   ٕ    وٕاطــار   ،                       تعــد �مثا�ــة میثــاق للبنــوك        ، لكنهــا             واجــب التطبیــ�   ا     ً مصــرف�ً    ا   ً عرًفــ     تمثــل                       ن مقــررات لجنــة �ــازل ال أ         الــرغم مــن     علــى  - 4
   حـد     علـى          العالم�ـة   و                 البنـوك المحل�ـة    �      مسـتو     علـى                 للتكامـل المصـرفي    ا   ً سـع�ً    ،               لمخـاطر المختلفـة ل    درء   و    ،                منظم لعمل البنـوك

        التطبیــ�      طر�ــ�     علــى                                             المصــرفي المط�قــة فــي مصــر هــي خطــوة تت�عهــا خطــوات      صــالح        خطــوات اإل    فــإن       عل�ــه  و    ،    ســواء
                          الكامل لمعاییر لجنة �ازل.

                        یــد فــي ق�ــاس اوضــاع البنــوك                                طة لجنــة �ــازل لــ�س هــو العنصــر الوح       قــر بواســ أ     الــذ�            رأس المــال       لكفا�ــة    ى  دنــ         ن الحــد األ إ - 5
      تحقیـ�          ضـافة إلـى    �اإل   ،     أشـرنا   أن          �مـا سـب�     صول       جودة األ  و            رأس المال       إدارة                            لكن ق�اس البنوك یتم عن طر��   و          المصر�ة

       البنك.       أنشطة    على           التي تؤثر          السیولة  و      مان  األ  و                      التواف� بین الر�ح�ة

             تحمـل المخــاطر     علــى     ها                    تفاق�ـة �ــازل ممـا سـاعد ال   ا   ً وفًقـ           رأس المــال            معــدالت �فا�ـة     علـى                           ن البنـوك المصـر�ة قــد حافظـت  إ - 6
  .                     وراق المال�ة الح�وم�ة                                              س�اس�ة استثمار�ة متحفظة عن طر�� االستثمار في األ    ها        مع ات�اع   ، ا                   ً التي تتعرض لها حال�ً 

                           ق�ـاس المخـاطر االئتمان�ـة دون     علـى                                         لزم �ه البنك المر�ز� المصر� �ـاقي البنـوك  أ     الذ�            رأس المال              ر مع�ار �فا�ة     �قتص - 7
   .       التشغیل   أو                            ن �متد ل�شمل مخاطر السوق  أ

  .    2012                                         تبین تحسن معدالت الر�ح�ة �ش�ل عام خالل سنة    ،                           من خالل دراسة معاییر الر�ح�ة - 8

                       مش�لة الدیون المتعثرة.    على         الس�طرة     إلى      یرجع      الذ�       صوال                     ارتفاع مؤشرات جودة األ - 9

   :                                سب� توصي الدراسة �النقا� التال�ة     مما

    إلــى         للوصــول   ،                         التفــاوض الم�اشــر مــع العمــالء    علــى            مــع التر�یــز    ،                                  جــة الــدیون المتعثــرة �الجهــاز المصــرفي ل           اســتكمال معا - 1
          االقتصـاد�ة        األزمـة                                                                   التـي تتناسـب مـع الظـروف االقتصـاد�ة الحال�ـة التـي تمـر بهـا مصـر للخـروج مـن                    التسو�ات المناسـ�ة

  .       الحال�ة

             دوات المال�ـــة   األ  ٕ     ٕایجـــاد  و    ،                           دارات االئتمـــان لز�ـــادة قـــدرتها إ             مـــع رفـــع �فـــاءة    ،       المـــدروس            مـــنح االئتمـــان     علـــى              تشـــج�ع البنـــوك  - 2
                                             المبتكرة لتحقی� التنم�ة االقتصاد�ة في الدولة.
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                           المصـرف�ة الموجهـة للمشـروعات       نشـطة  األ    إلـى        ضـاف�ة إ             مع منح مزا�ا    ،              البنوك فوائضها      إلیها                   تجاهات التي توجه        تنو�ع اال - 3
  .                 وراق الح�وم�ة فق�  األ  و              ذون الخزانة أ    على             عدم التر�یز   و    ،             متناه�ة الصغر  و          الصغیرة

       مثلمــا   ،                تحــدث فــي المســتقبل  ن  أ                            حــداث الطارئــة التــي مــن المم�ــن           لمواجهــة األ   ،               المخــاطر �ــالبنوك       إدارة      تطــو�ر   و        تحــدیث - 4
                            غیر متوقعة للنشا� االقتصاد�.  و                   التي �انت مفاجئة                       حدث في الثورة المصر�ة

     ووضـع    ،                      النوع�ـة الخاصـة �ـالقروض  و                                      اسـتخدامها فـي تحلیـل المعلومـات الكم�ـة  و                                      تحدیث قواعـد الب�انـات الخاصـة �ـالبنوك - 5
  ن            الـذ� �م�ـن أ        �ـالتعثر    ؤ     التنبـ       إم�ـان             �ش�ل فعال مع               تقی�م المخاطر     أجل         ذلك من  و    ،                               منهج�ات مختلفة للتحلیل االئتماني

      �حدث.

                           مـع وضـع سـینار�وهات ائتمان�ـة    ،              وضـاع االقتصـاد�ة         متوقعـة لأل  ال    غیـر   و                           یرات المستقبل�ة المتوقعة ی                  خذ في االعت�ار التغ  األ - 6
                                                            لكل االحتماالت المتوقعة لتتخفیف حدة هذه المخاطر في المستقبل.
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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. 

Now, the banks working in Egypt encounter a set of risks that are representd in: 
1- Political and economic instability in Egypt. 
2- Non-existence of supportive financial corporations such as: loan guarantees corporations and 

deposit insurance Corporations. 
3- 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. 
4- 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. 

5- 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. 


