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هدف التقرير

هدف التقرير
يهدف تقرير االستقرار المالي إلي التأكد من استقرار النظام المالي من خالل دراسة وتحليل المتغيرات االقتصادية المحلية والعالمية
وتأثيرها علي القطاع المالي ،هذا باإلضافة إلي دراسة المخاطر النظامية التي قد تواجه القطاع المصرفي وتؤثر على دوره في إتمام
الوساطة المالية ودعم النمو االقتصادي .كما يهدف التقرير إلي تقديم نظرة عن دور البنك المركزي في دعم استقرار وسالمة القطاع
المصرفي وتعزيز قدرته علي مواجهة االضطرابات االقتصادية ،وكذا دوره في إرساء مقومات النمو االقتصادي بالتعاون مع الهيئة
العامة للرقابة المالية لتطوير البنية التحتية مما يساهم في تحقيق االستقرار المالي.
يشتمل التقرير االستقرار المالي علي فصلين ،يتمثل الفصل األول في تحليل أهم التطورات االقتصادية العالمية والمحلية ومدى تأثيرها
على االستقرار المالي ،بينما يتضمن الفصل الثاني تحليل التطورات الرئيسة في النظام المالي بمكوناته الرئيسية المتمثلة في المؤسسات
المالية المصرفية وغير المصرفية ،حيث يغطي التقرير تحليالً ألداء القطاع المصرفي مع تقييم للدور الذى يقوم به كوسيط لتقديم
ً
إضافة إلي تقييم إدارة مختلف المخاطر وقدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات ،وذلك باإلضافة إلى تقييم ألداء
الخدمات المالية
القطاع المالي غير المصرفي وتأثيره على االستقرار المالي .كما يتطرق التقرير إلي البنية األساسية للنظام المالي وكذا أبرز االتجاهات
في نظم المدفوعات والتسوية باإلضافة إلي استراتيجية الشمول المالي ،إضافة إلي األمور والمشكالت ذات األهمية.
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ملخص تنفيذي
شهد النمو العالمي تعافي منذ بداية عام  2017وذلك بعد
التراجع الطفيف في عام  2016والذي جاء نتيجة تراجع النمو
في االقتصادات المتقدمة وكذا في األسواق الناشئة والدول
النامية متأثره بارتفاع أسعار الفائدة علي الدوالر األمريكي،
وضعف األسواق المالية العالمية إلي جانب ضعف الطلب
الخارجي بالنسبة لهذه الدول .باإلضافة إلي ذلك فقد تراجعت
أسعار السلع األساسية وخاصة أسعار النفط ولكنها تحسنت في
ديسمبر  ،2016مما أدي إلي تصاعد معدالت التضخم في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .في حين ارتفعت معدالت
التضخم العالمية خالل ذات الفترة مصحوبة بارتفاع طفيف في
منطقة اليورو حيث تبني البنك المركزي األوروبي سياسة نقدية
توسعية ،على عكس الواليات المتحدة األمريكية التي انتهجت
سياسة انكماشية .ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد
االقتصاد العالمي ارتفاع في معدالت النمو من  ٪3.1في
 2016لتصل إلي  ٪3.6في  ،2018ويرجع ذلك إلي ازدهار
األسواق المالية وتعافي الصناعات التحويلية والتجارة،
مصحوبه بتحسن ملحوظ في األسواق الناشئة واالقتصادات
النامية من خالل تحسن األوضاع تدريجيا ً في البلدان المصدرة
للسلع األولية وذلك بدعم من التعافي الجزئي ألسعار هذه السلع.
وقد انعكست عوامل الفترة السابقة علي تصاعد معدل نمو
إجمالي الدين العالمي والذى تركز في الدين الحكومي مما أدى
إلي وجود مخاوف من التصاعد في الدين العالمي وتأثيره على
االستقرار المالي خالل الفترة القادمة ،وخاصة في حالة قيام
الواليات المتحدة بزيادة أسعار العائد على الدوالر بمعدالت
أسرع من المتوقع مما يؤدى إلي أثار سلبية على حجم ديون
الدول بالدوالر األمريكي .كما تحسنت عوائد السندات في الدول
الناشئة واالقتصاديات النامية في عام  2016مصحوبة بزيادة
في التدفقات االستثمارية وخاصة في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
هذا وقد شهد االقتصاد المصري في اآلونة األخيرة حزمة من
السياسات اإلصالحية التي تهدف إلي تصحيح االختالالت
الهيكلية وتساعد على تخفيف حدة الصدمات الداخلية والخارجية
التي تعرض لها خالل الفترة السابقة .وتأتي هذه السياسات
ضمن برنامج شامل تم إعداده بالتعاون بين الحكومة والبنك
المركزي  -ويدعمه تمويل من صندوق النقد الدولي  -من أجل
استعادة استقرار االقتصاد الكلي وتمهيد السبيل نحو نمو
احتوائي مستدام على المدى الطويل .ويعد حصول مصر على
هذا التمويل إشارة إلي الثقة في تحسن مؤشرات االقتصاد
وتأكيد على قدرة مصر على تحقيق برنامج اإلصالح
االقتصادي.
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يقوم هذا البرنامج على أربع ركائز أساسية ،أوالً ،انتهاج سياسة
ضبط مالي تهدف إلي تنويع وزيادة مصادر اإليرادات العامة
وترشيد اإلنفاق العام بطرق عدة ،منها رفع الدعم عن الطاقة
واحتواء فاتورة األجور بهدف خفض عجز الموازنة العامة
والدين العام ووضعهما على مسار تنازلي على المدى المتوسط.
ثانياً ،اتباع نظام مرن لسعر الصرف بحيث يتم تحديده استنادا
إلي قوى السوق من العرض والطلب ،وذلك للتخلص من نقص
العملة األجنبية من خالل تشجيع االستثمارات وزيادة تنافسية
الصادرات وترشيد الواردات ،وهو ما يساعد علي إعادة بناء
االحتياطيات من النقد األجنبي لتوفير هوامش أمان للوقاية من
الصدمات الداخلية والخارجية .ثالثاً ،تشديد السياسة النقدية
الحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف
وسياسة الضبط المالي .ورابعاً ،تحقيق نمو احتوائي مستدام.
في اطار هذه السياسات ،بدأت الحكومة والبنك المركزي معا
في توجيه االهتمام نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً
ألهمية الدور الذي تلعبه في مكافحة البطالة ،ودعم الصناعات
الوطنية ،ليصل نصيب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من إجمالي القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي إلي
 ٪20مع نهاية عام  2019وذلك بسعر عائد منخفض ،مع إيالء
عناية خاصة للقطاع الزراعي بتخفيض الحد األدنى لحجم
األعمال (المبيعات /اإليرادات السنوية) عن الشركات والمنشآت
الصغيرة العاملة في باقي القطاعات .كما قام البنك المركزي
بإصدار مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل
بسعر عائد منخفض ،وكذلك مبادرة دعم السياحة والصناعة
التي تسمح بمساندة القطاعين ،وهو ما يساهم في دعم نمو
القطاعات االقتصادية المختلفة وتعزيز الوساطة المالية.
وقد ساعدت هذه اإلجراءات على خفض حدة االختالالت التي
يعاني منها االقتصاد ،حيث انخفض معدل نمو النفقات العامة،
وارتفع معدل نمو اإليرادات العامة ،وبالتالي انخفض العجز
الكلي إلي الناتج المحلي اإلجمالي إلي  ٪8في الفترة
يوليو/مارس  2017/2016مقابل  ٪9.2في نفس الفترة من
العام السابق وهو ما أدي إلي انخفاض الدين المحلي إلي الناتج
المحلي اإلجمالي إلي  .٪94.7كما ساهمت هذه السياسات
الحاسمة في تحفيز أهم محركات ميزان المدفوعات واستعادة
ثقة المستثمرين في االقتصاد المصري ومن ثم ارتفاع صافي
االحتياطيات الدولية ليسجل  36مليار دوالر في يوليو 2017
وليغطي نحو  6.5أشهر من الواردات السلعية .كما بدأت
سياسة تقييد األوضاع النقدية في احتواء الضغوط التضخمية
الناتجة عن السياسات السابقة ،ويستهدف البنك المركزي
الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلي مستوى -/+( ٪13
 )٪3في الربع األخير من عام .2018
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كما بدأ معدل النمو االقتصادي في التحسن ليسجل  ٪4.3في
الربع الثالث من العام المالي  2017/2016مقابل  ٪3.6في
نفس الربع من العام السابق ،ومن المتوقع ان يسجل  ٪5في
العام المالي  2018/2017وأن يصل إلي  ٪6.5عام -12020
وهو تقريبا ً نفس المستوى في الفترة  -2010-2005مدعوما ً
بدرجة كبيرة باالستثمار وخ ً
اصة استثمارات القطاع الخاص،
باإلضافة إلي زيادة مساهمة صافي الصادرات في هذا النمو
بحيث يكون كل من االستثمارات والصادرات محركا مزدوجا
في دفع النمو االقتصادي .وفي ضوء هذه التطورات الهامة
ومع االلتزام بتنفيذ اإلصالحات االقتصادية المرجوة ،باإلضافة
إلي تحسن المؤشرات في كافة القطاعات ،فان االقتصاد
المصري سوف يحقق نموا أكثر من المتوقع.
كما يعد استقرار ونمو القطاع المصرفي أحد المتطلبات
األساسية والهامة لتحقيق معدالت النمو االقتصادي المستهدفة
ودعم التنمية االقتصادية ،وقد تميز النظام المالي وباألخص
الجهاز المصرفي بصالبته في مواجهة الصدمات بل وساعد
االقتصاد على احتواء العديد منها ،وذلك دون اإلخالل بدوره
كوسيط مالي بتوجيه قدر كبير من السيولة لالستثمارات
الخاصة للتوسع في النشاط االقتصادي ،إضافة إلي استقراره
وتطوره واستمراره في تحسين مؤشراته التي تعتبر أحد أهم
العوامل لجذب رؤوس األموال المحلية والخارجية .ولذلك
فبالرغم من التحديات االقتصادية االخيرة فقد استطاعت البنوك
تحقيق أهدافها الثالثة بدون تعارض؛ معدالت ربحية عالية،
سيولة عالية ،وكفاية رأس المال أعلي من الحد األدنى.
وقد حقق القطاع المصرفي معدالت نمو عالية في مراكزه
المالية اضافة الى مستويات الربحية واستطاع ادارة المخاطر
بكفاءة .وتعد مخاطر االئتمان التي تمثل اهم المخاطر التي
تواجهها القطاعات المصرفية متدنية بالنسبة للقطاع المصرفي
المصري نتيجة لقيام البنوك بمراجعة محفظة القروض
االئتمانية وتكوين القدر الكافي من المخصصات الذى مكنها من
االعدام المستمر للديون الرديئة وانتهاج البنوك لسياسة التحوط
وانتقاء العمالء ذوي المالءة المالية الجيدة واالستمرار في
تدعيم المخصصات ،مما انعكس إيجابيا على تقليص نسبة
الديون المتعثرة وارتفاع نسبة تغطية المخصصات للقروض
غير المنتظمة.
وانطالقا من حرص البنك المركزي على تنويع المحفظة
االئتمانية للبنوك فقد قام بإصدار تعليمات من اجل تخفيف
مخاطر التركز وتنويع محفظة االئتمان متمثلة في تخفيض الحد
األقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد واألطراف
المرتبطة به ،ورفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة تجاوز
التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألكبر  50عميل واألطراف
1

المرتبطة ،وكذلك الزام البنوك بمراعاة دخل الفرد لدى تحديد
أقساط القروض االستهالكية.
كما تعتبر مخاطر السيولة منخفضة جدا وذلك نتيجة تمتع
الجهاز المصرفي بدرجة عالية من السيولة ،األمر الذى يعززه
النمو المستمر في الودائع ،إضافة إلى ما تحتفظ به البنوك من
خطط طوارئ لمواجهة أزمات السيولة في ضوء استخدام هيكل
اجال االستحقاقات ألغراض إدارة مخاطر السيولة .كما التزمت
البنوك بتطبيق تعليمات البنك المركزي والتي تضمنـت إلزام
البنوك بالحفاظ علي حد أدني لنسبة صافي التمويل المستقر
( )Net Stable Funding Ratio-NSFRونسبة تغطية
السيولة (.)Liquidity Coverage Ratio-LCR
وفيما يتعلق بمخاطر السوق التي تواجه القطاع المصرفي
نتيجة التقلبات في عوامل السوق خاصة تقلبات اسعار العائد
المتزامنة مع قرار تحرير سعر الصرف ،فتعتبر ضئيلة نظرا
لصغر حجم االستثمارات المالية بغرض المتاجرة لدى البنوك،
حيث قامت البنوك بإعادة تبويب استثماراتها المتاحة للبيع الى
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،مما يعكس قدرة
إدارات المخاطر بالبنوك على تحديد المخاطر والتعامل معها
بشكل جيد.
كما استطاع القطاع المصرفي التعامل مع مخاطر السوق
المتمثلة في محدودية الموارد من النقد األجنبي وتقلبات سعر
الصرف ،حيث قام البنك المركزي بتطبيق سياسة تحرير سعر
الصرف وهو ما أدي إلي زيادة تدفقات االستثمارات األجنبية،
وهو ما ساعد بجانب قرض صندوق النقد الدولي في تدعيم
االحتياطيات الدولية ،األمر الذي عزز السيولة بالنقد األجنبي
لدي القطاع المصرفي ،كما ساعد على تحسن العجز في صافى
االصول االجنبية لدى البنوك وتحوله لفائض .باإلضافة إلي
ذلك فان قرار تحرير سعر الصرف لم يؤثر علي مالءة القطاع
المصرفي بشكل ملحوظ.
كما تعد المخاطر التكنولوجية ومخاطر السُمعة من المخاطر
الحالية والمستقبلية التي قد تواجه القطاع المصرفي نتيجة
التطورات التكنولوجية الرقمية السريعة ،حيث أن القطاع المالي
يكون عرضة لمحاوالت االختراق والقرصنة اإللكترونية
( ،)Cyber Attackوتتنوع هذه المخاطر لتشمل هجمات
التصيد االحتيالي ( )Phishing Attacksوهجمات حجب
الخدمة ( )Denial of Service Attacksوهجمات التصيد
االحتيالي المستهدف ()Spear Phishing Attacks
وهجمات الفدية اإللكترونية الخبيثة (.)Ransomware
وتكون لهذه المخاطر تأثير سلبي على ثقة العمالء في البنوك
وفي الخدمات المقدمة من خالل القنوات اإللكترونية المختلفة
وبالتالي علي االستقرار المالي.

طبقا لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري.
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ملخص تنفيذي

وللرفع من مستوى فاعلية وكفاءة البنية األساسية المالية ،فقد
عمل البنك المركزي المصري علي إيالء نظم الدفع أولوية
قصوى سواء على المستوى المحلى أو اإلقليمي ،وإضافة
العديد من الخدمات المصرفية اإللكترونية المعتمدة على
التطبيقات التكنولوجية المتقدمة ،حيث أن تلك الخدمات تجعل
من السهل استهداف قطاعات ومناطق جغرافية جديدة ،مما
يؤثر إيجابيا ً علي االستقرار المالي.

في تقديم المنتجات المختلفة من أنظمة التمويل غير المصرفي
والعمل على توصيل المنتجات ألكبر قدر ممكن من شرائح
المجتمع .كما تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل علي تنمية
وزيادة نسبة تداخل األنشطة المالية غير المصرفية (التمويل
العقاري ،التأجير التمويلي ،التخصيم ،والتمويل متناهي الصغر)
من اجل دعم أداء هذا القطاع نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه.

ويقوم البنك المركزي بدور فعال في الرقابة واإلشراف على
البنوك من خالل تطبيقه ألدوات السياسة االحترازية التحليلية
والتي تتضمن نظم االنذار المبكر وخطط فاعلة إلدارة األزمات
على كافة المستويات ،مثل خطط استمرارية األعمال وخطط
الطوارئ للسيولة ،وكذا إجراء اختبارات الضغط .وذلك إلى
جانب تطبيقه ألدوات السياسة االحترازية الرقابية ومنها إصدار
تعليماته للبنوك التخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق مقررات
لجنة بازل  IIIفيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بتعزيز القواعد
الرأسمالية ،وكذا التأكد من قيام البنوك بتدعيم أسس الرقابة
الداخلية وتطبيق مبادئ الحوكمة ومعايير المحاسبة الدولية بما
يضمن تحسن في مستوى المالءة المالية للبنوك.
علي الجانب األخر ،يواصل القطاع المالي غير المصرفي-
والذى يمثل  ٪11.8من القطاع المالي في يونيو  -2016دعمه
المستمر في تحقيق االستقرار المالي باالشتراك مع القطاع
المصرفي ،وقد أستطاع نشاط التأمين الذي استحوذ علي ٪80
من اجمالي القطاع المالي غير المصرفي في ديسمبر ،2016
من تجاوز التحديات التي واجهت االقتصاد المصري ،وخاصة
تأثير تحرير سعر الصرف ،فقد أستطاع تحقيق معدالت نمو
إيجابية والمحافظة على معدالت نمطية لمؤشرات السالمة
المالية ويرجع ذلك إلى وجود نظام إنذار مبكر فعال يعمل على
ضمان تحرك المؤشرات في نطاقها األمن .وعلى الرغم من
ذلك فقد بلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى
اإلجمالي لمصر خالل العام  2016نسبة حوالى  ،٪1في حين
بلغت  ٪3في الدول العربية ،مما يعكس الحاجه لمزيد من العمل
علي نشاط التأمين من اجل تعزيز وزيادة نسبه التداخل في
الناتج المحلي اإلجمالي وذلك من خالل زيادة وتنوع منتجاته
إلى جانب زيادة الوعى التأمينى ،وهوما تقوم الهيئة العامة
للرقابة المالية بالعمل عليه خالل الفترة القادمة.
وعلى الرغم من أن الدور الرئيسي للبنك المركزي يتركز حول
تحقيق االستقرار في األسعار وسالمة النظام المصرفي ،إال انه
اخذ على عاتقه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق
مفهوم الشمول المالي ،فقد استمر البنك المركزي في اطالق
عدد من المبادرات والتعليمات الرقابية التي استهدفت ترسيخ
مفهوم الشمول المالي والتي تعمل على تشجيع البنوك على
تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .كما
تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية باالشتراك مع البنك المركزي
البنك المركزي المصري
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الفصل األول :تحليل التطورات االقتصادية العالمية والمحلية
أوالا :االتجاهات والتطورات الدولية:
تعززت العالقة الوثيقة بين االستقرار المالي والنمو االقتصادي
منذ األزمة المالية العالمية األخيرة ،حيث انعكست األزمة
المالية على خلق جو من عدم اليقين بشأن بعض أنواع األصول
االستثمارية ،ليعزف الكثير من المستثمرين عن المخاطرة في
استثماراتهم ،مما أدى إلي دفع المؤسسات لتكون أكثر حرصا ً
على استثماراتهم وقيام األفراد بتقليل معدل استهالكهم ،وبالتالي
إلى تراجع في معدالت النمو على مستوى الدول .وقد نتج عن
ذلك تصاعد معدالت البطالة وضعف قدرة األفراد على سداد
الديون واألقساط المستحقة عليهم ،وبالتالي الدخول في حلقة
مفرغة من التأثير السلبى على االستقرار المالي والنمو
االقتصادي ،ولكن فضالً لوجود سياسة احترازية كلية فعاله لدي
الدول فقد ساعدت علي دفع االقتصاد العالمي للتعافي واستقرار
النظام المالي عالمياً.

اتجاهات االقتصاد العالمي
بدأ االقتصاد العالمي في التعافي منذ بداية عام  2017ومن
المتوقع أن يشهد تحسنا ً ملحوظا ً في الفترة المقبلة ذلك بعد
تراجع طفيف في معدالت النمو في عام  22016حيث سجل
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  ٪3.1مقارنة بـ  ٪3.4في عام
 ،2015ويرجع ذلك إلى انخفاض النمو في االقتصادات
المتقدمة من  ٪2.1في عام  2015إلى  ٪1.7في عام ،2016
باإلضافة إلى تباطؤ النمو في األسواق الناشئة واالقتصادات
النامية ،حيث سجلت  ٪4.1في عام  2016مقارنة بـ  ٪4.2في
عام  2015وذلك نتيجة قوة الدوالر األمريكي وارتفاع أسعار
الفائدة األمريكية ،وضعف األسواق المالية العالمية إلي جانب
ضعف الطلب الخارجي.
وقد سجلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نمواً بنحو
 ٪3.8في عام  2016مقابل  ٪2.6في عام  ،2015ويرجع
ذلك أساسا ً لبداية التحسن الطفيف في أسعار السلع األساسية
وخاصة أسعار النفط في شهر ديسمبر عام .2016
ارتفعت معدالت التضخم العالمية مسجلة  ٪3.1في عام 2016
مقابل  ٪2.9في عام  ،2015مصحوبة بارتفاع في معدالت
تضخم منطقة اليورو لتسجل  ٪1.1في عام  2016مقارنة بـ
 ٪0.2في عام  2015ويرجع ذلك لتبنى البنك المركزي
األوروبي سياسة نقدية توسعية ،في حين سجلت الواليات
المتحدة األمريكية معدل تضخم  ٪2.2في عام  2016مقارنة بـ
 ٪0.7في عام .2015
2
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اإلقتصاد العالمى
الواليات المتحدة األمريكية
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
اإلمارات العربية المتحدة

كما تصاعدت معدالت تضخم منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا لتسجل  ٪6.2في عام  2016مقابل  ٪5.2في عام
 2015ويرجع ذلك للتحسن الذى شهدته أسعار النفط في
ديسمبر  ،2016على عكس مجموعـة الدول الناشئــة
واالقتصادات النامية مسجلة  ٪4.4في عام  2016مقارنة
بـ  ٪4.7في عام  .2015على الجانب اآلخر شهد معدل نمو
حجم التجارة العالمية انخفاضا ً في عام  ،2016حيث سجل
 ٪2.2في  2016مقارنة بـ  ٪2.7في .2015
سججججل إجماااالي الااادين العاااالمي فجججي نهايجججة عجججام  2016نحجججو
 214.9تريليون دوالر مقابل  208.3تريليون دوالر في نهايجة
عام  2015بمعدل نمو بلغ  .٪3.2وقد تركزت هذه الزيجادة فجي
الججدين الحكججومي والججذى تصججاعد مججن  55.8تريليججون دوالر فججي
نهايججة  2015إلججي  58.3تريليججون دوالر فججي نهايججة عججام 2016
بمعدل نمو بلغ نحو  ،٪4.5وفي ضوء تصجاعد الجدين الحكجومي
و /أو تصاعد عجز الموازنات لدى العديد من الدول وخصوصا ً
منطق جة الشججرق األوسججط وشججمال أفريقيججا -بسججبب تراجججع أسججعار
السججججلع األساسججججية وخاصج ً
جججة الججججنفط  -وبالتججججالي لجججججأت بعججججض

تعبر بيانات االقتصاد العالمي عن سنوات ميالدية.
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هذه الدول إلى إتباع بعض برامج الضبط المجالي للحجد مجن تفجاقم
هججذا العجججز .ولججذا فججإن هنججاك مخججاوف مججن وجججود المزيججد مججن
التصاعد في الدين العالمي وتأثيره على االستقرار المالي خجالل
الفترة القادمة ،وخاصجة فجي حالجة قيجام الواليجات المتحجدة بزيجادة
أسعار العائد على الدوالر بمعدالت أسرع من المتوقع ممجا ينجتج
عنه آثار سلبية على حجم ديون الدول بالدوالر األمريكي.

االتجاهات المالية العالمية
شهدت نهاية عام  2015تصاعد في عوائد السندات في الدول
الناشئة واالقتصادات النامية والتي تراجعت مرة أخرى بنهاية
عام  2016باستثناء تركيا التي استمرت في التصاعد في عام
 ،2016ويرجع ذلك لتخفيض ستاندرد اند بورز تقييم بعض
دول المجموعة (مثل البرازيل ،جنوب أفريقيا ،وتركيا) ،إلى
جانب انخفاض أسعار السلع عالميا ً ووجود بعض األزمات
السياسية في بعض دول المجموعة مما أدى لضعف في عملتها.
ومع تحسن عوائد السندات في الدول الناشئة واالقتصادات
النامية ،فقد تحسنت التدفقات االستثمارية في ذات األسواق
ومنها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث سجلت تدفقات
موجبه نحو  0.1مليار دوالر في نهاية عام  2016مقابل
تدفقات سالبة بنحو  0.6مليار دوالر في نهاية عام .2015

معدل نمو حجم التجارة العالمية
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 1ديسمبر 2016

ساعد استمرار وجود درجة عالية من السياسات النقدية
التوسعية في االقتصادات المتقدمة  -باإلضافة إلى بعض
االعتدال في ضبط أوضاع المالية العامة  -في تعزيز نموها
بشكل طفيف في عام  ،2016إال أن أسعار السلع ظلت
منخفضة بشكل عام ،واستمر النمو في الدول الناشئة والنامية
منخفض ،وقد قام االحتياطي الفيدرالي في الربع األخير من عام
 2015برفع سعر الفائدة بنحو  25نقطة أساس لتسجل ،٪0.5
على أن يقوم بزيادة سعر الفائدة تدريجيا ً خالل عام 2016

2015

2016

2018

2020

التوزيع القطاعى لحجم الدين العالمي

وعلى صعيد أسواق السلع األساسية فقد انخفضت أسعار السلع
األساسججية علججى مسججتوى كججل القطاعججات خججالل الفتججرة -2014
 ،2016وخاصجججة أساااعار الااانفط التجججي انخفضجججت بنسجججبة ٪47
لتسجججل  50.8دوالر أمريكججي للبرميججل فججي عججام  2015مقابججل
 96.2دوالر أمريكججي للبرميججل فججي عججام  ،2014وقججد اسججتمرت
األسججعار فججي االنخفججاض بنسججبة  ٪16خججالل عججام  2016محقق جة
 42.8دوالر أمريكججججي للبرميججججل ويرجججججع ذلججججك أساسججججا ً لزيججججادة
العرض إلى جانب ضعف الطلب العالمي باإلضجافة إلجى تحسجن
كفجججاءة الطاقجججة عالميجججا ً ،ولكنهجججا عجججاودت االرتفجججاع فجججي ديسجججمبر
 2016عقب اجتماع األوبيك فجي نجوفمبر مجن ذات العجام والجذى
نتج عنه تقليص اإلنتاج.

المخاطر االقتصادية والمالية وفقا ا لتقرير اآلفاق
االقتصادية إبريل  2017الصادر عن صندوق النقد
الدولي

(نسبة مئوية)

مصر

بحسب األداء االقتصادي األمريكي ،إال أنه لم يزد سعر الفائدة
إال في نهاية  2016بنحو 25نقطة أساس لتسجل .٪0.75
وقد أشار تقرير آفاق االقتصاد العالمي إلى مخاطر محددة
تلخصت في اآلتي:


اتجاه الدول إلى انتهاج سياسات حمائية بحماية اإلنتاج
المحلي ،مما يساعد على تراجع التجارة والتدفقات
االستثمارية عبر الدول ،وبالتالي انخفاض النمو العالمي.



رفع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة بمعدل أسرع من
المتوقع ،مما قد يتسبب في تشديد األوضاع المالية العالمية
تقرير االستقرار المالي
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بسرعة تفوق المتوقع وحدوث ارتفاع حاد في سعر
الدوالر ،مما قد ينعكس سلبيا ً على االقتصاديات الضعيفة
والدول ذات المديونيات الدوالرية.
اتجاه األسواق الناشئة النتهاج سياسة مالية انكماشية،
والذى ازدادت احتماالته بسبب تفاقم أوجه الضعف في
النظام المالي الصيني ارتباطا بالنمو االئتماني السريع،
باإلضافة الستمرار ضعف الميزانيات العمومية في
اقتصاديات األسواق الصاعدة األخرى.

أسعار النفط
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تراجع شديد في الرقابة المالية ،مما قد يزيد من احتماالت
وقوع أزمات مالية في المستقبل.



انخفاض االستثمار باإلضافة إلى ضعف اإلنتاجية الكلية
لعناصر اإلنتاج في الدول المتقدمة والنامية  -وخاصة
التطورات الديموغرافية -مما قد يؤدى إلى ضعف
مستويات الناتج ،إلى جانب ضعف أنشطة البحث
والتطوير واالبتكار سواء على مستوى الدول أو الشركات
مما يؤدى إلى تراجع التراكم الرأسمالي وبالتالي التأثير
سلبا ً على مستويات الناتج الممكن الوصل لها.



العوامل غير االقتصادية مثل التوترات الجغرافية-
السياسية ،والنزاعات السياسية الداخلية ،والمخاطر الناجمة
عن ضعف الحوكمة والفساد ،وظواهر الطقس المتطرفة،
واإلرهاب ،والمخاوف األمنية ،باإلضافة إلى المخاطر
الجيوسياسية ،وتحدي ًدا في منطقة القوقاز والشرق األوسط
وبحر جنوب الصين.

توقعات مؤشرات االقتصاد الكلي العالمي وفقا ا لتقرير
آفاق االقتصاد العالمي
يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدالت النمو العالمي من
 ٪3.1في عام  2016إلى  ٪3.5و  ٪3.6في عامي 2017
و 2018على التوالي ،ويرجع ذلك إلى ازدهار األسواق المالية
وتعافي الصناعات التحويلية والتجارة .ومن المتوقع أيضا ً أن
يشهد النشاط االقتصادي تحسنا ً ملحوظا ً في األسواق الناشئة
واالقتصادات النامية ليسجل  ٪4.5و  ٪4.8في عامي 2017
و 2018على التوالي ،وذلك لما تشير إليه التوقعات من تحسن
األوضاع تدريجيا ً في البلدان المصدرة للسلع األولية التي تشهد
توترات اقتصادية كلية في الوقت الحالي ،وذلك بدعم من
التعافي الجزئي ألسعار السلع األولية ،بينما يتوقع أن يظل النمو
قويا ً في الصين وفي كثير من البلدان األخرى المستوردة لهذه
السلع.
فقد كان تخفيض تنبؤات النمو ناتجا ً عن زيادة ضعف اآلفاق في
ً
وخاصة مناطق أمريكا الالتينية والشرق
عدة اقتصادات كبيرة،
األوسط على أثر استمـرار التكيـف مع انخفــاض معــدالت
البنك المركزي المصري

2015

2016

2017

2018

2019

2020

تبادلهـا التجـاري فـي السنوات األخيرة ،وتخفيضات إنتاج
النفط ،وبعض العوامل المتفردة .وقد تحسنت تنبؤات النمو
لعامي  2017و  2018بالنسبة للصين ،بما يعكس زيادة الدعم
المقدم من السياسات عن المستوى المتوقع ،وكذلك بالنسبة
لروسيا ،حيث يبدو أن انخفاض النشاط قد وصل إلى منتهاه وأن
ارتفاع أسعار النفط يدعم التعافي حيث متوقع أن يسجل 55
دوالر أمريكي للبرميل في عامي  2018/2017بمقابل 42.8
دوالر أمريكي في عام .2016
وفي االقتصادات المتقدمة ،يأتي التحسن المتوقع مدفوعا ً في
األساس باالرتفاع المنتظر في نمو الواليات المتحدة الذي من
المتوقع أن يسجل  ٪2.3و  ٪2.5في عامي  2017و 2018
على التوالي ،ويرجع ذلك للتيسير المفترض في سياسة المالية
العامة وتحسن مستوى الثقة والسيما بعد انتخابات نوفمبر عام
 .2016كذلك تحسنت اآلفاق المتوقعة ألوروبا واليابان بناء
على التعافي الدوري في الصناعات التحويلية والتجارة على
الصعيد العالمي والذى بدأ في النصف الثاني من عام ،2016
حيث من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو معدل نمو مستقر
ليسجل  ٪1.7في عام  2017ويتباطأ في عام  2018ليسجل
 ، ٪1.6ومن المتوقع أن يرتفع حجم التجارة العالمي ليسجل
 ٪3.8و  ٪3.9في عامي  2017و  2018لكل على حده.
ومع توقع ارتفاع أسعار السلع األولية ،يبدأ التضخم الكلي
باالرتفاع في االقتصادات المتقدمة ولكن ديناميكية التضخم
األساسي التزال ضعيفة وغير متجانسة (تماشيا ً مع االختالفات
في فجوات اإلنتاج) ،فقد سجل التضخم األساسي في الواليات
المتحدة  ٪2.2في عام  2016ومتوقع ارتفاعه ليسجل  ٪2.3و
 ٪2.7في عامي  2017و  2018على التوالي ،وقد سجل
التضخم األساسي ارتفاعا ً طفيفا ً في البلدان التي شهدت أدنى
معدالته (مثل اليابان وأجزاء من منطقة اليورو) ،في حين يتوقع
تراجع التضخم الكلي في كثير من األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية نتيجة تالشي تمرير االنخفاضات الحادة
في قيم العمالت في عام  2015ومطلع عام  2016ليسجل
 ٪4.8في عامي  2017ثم ينخفض في عام  2018ليسجل
.٪4.3

تقرير االستقرار المالي
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ثانيا ا :االتجاهات والتطورات المحلية
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ثانيا ا :االتجاهات والتطورات المحلية:
شهد االقتصاد المصري حزمجة مجن السياسجات اإلصجالحية التجي
تهججدف إلججى تصججحيح االخججتالالت الهيكليججة التججي تعججرض لهججا فججي
اآلونة األخيرة .وقد تبنت الحكومة والبنك المركزي معا ً برنامج
شامل مدعوما ً بتمويل من صندوق النقد الدولي من أجل استعادة
استقرار االقتصجاد الكلجي .ويعتمجد البرنجامج علجى انتهجاج سياسجة
ضججبط مججالي ،تحريججر سججعر الصججرف ،تشججديد السياسججة النقديججة
الحتواء الضغوط التضجخمية وإججراء إصجالحات هيكليجة تهجدف
إلى تحقيجق نمجو احتجوائي مسجتدام يصجل إلجى  ٪12فجي .2030
كما قام البنك المركجزي بمبجادرة لتشججيع المشجروعات الصجغيرة
والمتوسججطة ووصججول نصججيبها مججن إجمججالي القججروض الممنوحججة
مججن قبججل القطججاع المصججرفي إلججى  ٪20مججع نهايججة عججام 2019
لتعزيز مفهوم الشمول المالي وهو ما يدعم االستقرار المالي.
وقد ساهمت هذه السياسات في انخفاض العجز الكلي إلي النجاتج
المحلججي اإلجمججالي إلججي  ٪8فججي الفتججرة يوليو/مججارس مججن العججام
المججالي  2017/2016مقابججل  ٪9.2فججي نفججس الفتججرة مججن العججام
السججابق ،وهججو مججا أدي إلججي انخفججاض الججدين المحلججي إلججي النججاتج
المحلي اإلجمالي إلي  ٪94.7في نفس الفترة .كما ارتفع صافي
االحتياطيات الدولية ليسججل  36مليجار دوالر فجي يوليجو 2017
وليغطي نحو  6.5أشهر من الواردات السلعية .كما سجل معدل
النمجججو االقتصجججادي  ٪4.3فجججي الربجججع الثالجججث مجججن العجججام المجججالي
 2017/2016مقابججل  ٪3.6فججي نفججس الربججع مججن العججام السججابق،
مدفوعا ً باالستثمارات وصافي الصادرات ،مع بدأ السيطرة على
الضغوط التضخمية .كما شهد سوق المال طفجرة نتيججة سياسجة
تحريججر سججعر الصججرف ممججا أدي إلججي ارتفججاع ص جافي مشججتريات
األجانب وكذلك مستويات التداول ،مما انعكس علجي تحسجن أداء
المؤشججر الرئيسججي EGX30ليسجججل أعلججي قيمججة فججي تاريخججه،
باإلضججافة إلججى ذلججك فقججد ارتفججع نصججيب المشججروعات الصججغيرة
والمتوسطة من المحفظة االئتمانية للقطجاع المصجرفي فجي يونيجو
.2017

المساهمة في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
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قناة السويس

يونيو 2016

يونيو 2015

تجارة الجملة والتجزئة

حقججق االقتصججاد المصججري معججدل نمججو  ٪4.3فججي العججام المججالي
 ،2016/2015مجججدفوعا ً باالسجججتهالك العجججائلي واالسجججتثمارات،
حيث أدي ارتفاع معدل نمجو االسجتثمارات إلجي زيجادة مسجاهمتها
في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمجالي لتصجل إلجى  .٪38.6هجذا
وقد جاءت االستثمارات المنفذة مدفوعة بالقطاع الخاص والعجام
معججا ،وتتطلججع اسججتراتيجية االسججتثمار فججي مصججر لزيججادة نصججيب
االسججتثمار مججن النججاتج المحلججي مججن  ٪16إلججى  ٪20فججي المججدى

البنك المركزي المصري

(نسبة مئوية)

االنشطة العقارية

الناتج المحلي :دعم االستثمار وصافي الصادرات لنمو
االقتصاد واستمرارية تنوع قطاعاته تزيد من قدرته على
احتواء الصدمات المحلية والعالمية.

القريب ثم إلي مستوى  ٪30في المدى المتوسط ،ليتخطى بجذلك
مستوى االستثمار مجـن الناتجـج المحلجـي اإلجمالجـي لجدول الشجرق
األوسججط وشججمال أفريقيججا والججذي يبلججغ  .3٪28ولتحقيججق ذلججك تججم
إصدار قانون االستثمار الجديد فجي  ،2017باإلضجافة إلجي رفجع
كفاءة البيئة االستثمارية وهو ما أدي إلي تحسجن تصجنيف مصجر
فججي سججهولة بججدء المشججروعات ،لتحتججل المرتبججة ال جـ  39مججن بججين
 190دولة لعام  2017مقارنة بالمرتبة الـ  70لعام .2016

يونيو 2014

طبقا للبنك الدولي.
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ويعد تنوع قطاعات االقتصاد المصري وتأثر معظمها
بالتطورات المحلية ميزة تزيد من صالبته وتساعده على احتواء
الصدمات واألزمات المختلفة وتدعم استقراره المالي .ويعتبر
القطاع المصرفي الممول الرئيسي لالقتصاد بقطاعاته المختلفة،
حيث جاء قطاع الصناعة كأكبر مقترض بنسبة  ٪37يليه قطاع
الخدمات الذي يستحوذ على  ٪29من إجمالي القروض
الممنوحة.
وقججد ارتفججع معججدل نمججو النججاتج المحلججي اإلجمججالي إلججى  ٪4.3فججي
الربججع الثالججث مججن العججام المججالي  2017/2016مقارنججة بجـ ٪3.6
فججي الربججع الثالججث مججن العججام السججابق ،كمججا ارتفعججت االسججتثمارات
ككججل بمعججدل  ٪5.7مقابججل  ،٪4.9وبججدأ صججافي الصججادرات فججي
المسجججاهمة فجججي النمجججو بصجججورة موجبجججة بلغجججت  ٪5.2بعجججد عجججام
ونصجف مجن المسجاهمة بصجورة سجالبة ،بينمجا تراججع معجدل نمججو
االسججتهالك العججائلي وانخفضججت مسججاهمته فججي معججدل نمججو النججاتج
المحلجججي اإلجمجججالي لتصجججل إلجججى  ٪62.9مقارنجججة ب .٪113.8
وكانت من أهم القطاعات التي حققت معدالت نمو عالية ،قطجاع
السياحة الذي حقق  ٪63.8كما سجلت قطاعات الغجاز الطبيعجي
 ،٪11.7االتصجججاالت  ،٪10.6التشجججييد والبنجججاء  ،٪7.9النقجججل
والتخجججزين  ،٪4.4تججججارة الجملجججة والتجزئجججة  ،٪4.1الوسجججاطة
المالية  ٪3.4والصناعة  ،٪3.2في نفس الفترة.
وتشير التوقعات إلي ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل نمو
 ٪5في العام المالي  2018/2017وأن يصل إلى  ٪6.5عام
 - 2020وهو تقريبا ً نفس المستوى في الفترة -2010 -2005
ً
خاصة استثمارات القطاع
مدفوعا ً بدرجة كبيرة باالستثمار و
الخاص في قطاع الصناعة  -مدعوما بقرار تحرير سعر
الصرف وهو ما أدي إلي زيادة تنافسية الصادرات وكذلك
مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -باإلضافة إلى زيادة
مساهمة صافي الصادرات في هذا النمو ،بحيث يكون االستثمار
والصادرات بديالً عن االستهالك العائلي في دفع النمو
االقتصادي.4

القطاع الخارجي :تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف
يزيد تنافسية الصادرات غير البترولية ويدعم قطاع
السياحة ويزيد من تدفقات االستثمارات المالية وهو ما
ساعد علي إعادة بناء االحتياطيات الدولية.
يظهر عدم االتزان بين اإلنتاج المحلي واالستهالك المحلي
كأحد أهم مصادر الصدمات الخارجية لالقتصاد المصري،
حيث يتم مقابلة نقص اإلنتاج المحلي بزيادة في الواردات لتمثل
ضعف الصادرات ،وهو ما يؤدي الي عجز الميزان التجاري.
4

طبقا لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري.

البنك المركزي المصري

كما تعتبر الصادرات البترولية والمواد الخام المحرك الرئيسي
إليرادات الصادرات ،فتمثل حوالي  ،٪49بينما تتوزع
الواردات بين السلع الوسيطة السلع االستثمارية ،السلع
االستهالكية ،والسلع البترولية بنسب  ،٪17 ،٪22 ،٪31و
 ٪15على التوالي .ويعتبر كال من فائض ميزان الخدمات -
الذي تعتمد إيراداته على السياحة وقناة السويس – وتحويالت
المصريين العاملين بالخارج مصــدر رئيسـي فـي تمويـل عجـز
الميـزان التجـاري ،ليحقق الميزان الجاري مستوى منخفض من
الفائض أو العجز .وبذلك فإن فائض أو عجـز ميزان
المدفوعات يعتمـد علـى فائـض أو عجـز الحساب المالي والذي
تعتبر االستثمارات المباشرة واستثمارات الحافظة في مصر أهم
مصادر إيراداته.5
مساهمة القطاعات من معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2016
(نسبة مئوية)
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وقد ظهرت بعض مخاطر القطاع الخارجي خالل السنوات
األخيرة ،ففي العام المالي  ،2016/2015استمر تأثير انخفاض
أسعار البترول على إيرادات الصادرات لتسجل  18.7مليار
دوالر مقابل  22.2مليار دوالر في العام السابق ،وانخفضت
إيرادات السياحة لتبلغ  3.8مليار دوالر مقابل  7.4مليار
دوالر نتيجة األحداث األمنية ،كما تراجعت تحويالت
المصريين العاملين بالخارج إلى  17.1مليار دوالر مقابل
 19.3مليار دوالر ،ولذلك فبالرغم من ارتفاع صافي تدفقات
الحساب المالي إلي  21.2مليار دوالر مقابل  17.9مليار
دوالر  -بعد زيادة تسهيالت الموردين متوسطة وطويلة األجل
وكذلك إجمالي التزامات البنك المركزي والبنوك  -إال أن عجز
ميزان المعامالت الجارية البالغ  19.8مليار دوالر ،قد دفع
ميزان المدفوعات ليحقق عجزاً كليا ً بقيمة  2.8مليار دوالر
وهو ما يمثل  ٪0.8 -من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل فائضا ً

5

هذا التحليل يعتمد على متوسط األرقام خالل الفترة من العام المالي 2006/2005
إلى العام المالي  2010/2009باستثناء العام المالي  2009/2008الذي شهد اآلثار
السلبية لألزمة المالية العالمية علي االقتصاد المصري.
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كليا ً بقيمة  3.7مليار دوالر بنسبة  ٪1.1من الناتج المحلي
اإلجمالي في العام المالي .2015/2014
وقد أدى عجز ميزان المدفوعات إلى تراجع االحتياطيات
الدولية في العام المالي  2016/2015ليبلغ  17.5مليار دوالر
مقابل  20.1مليار دوالر في العام المالي ،2015/2014
لتتراوح بذلك نسبة عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها
صافي االحتياطيات الدولية بين  3.7و  3.9أشهر .وكان
النخفاض صافي االحتياطيات الدولية منذ ثورة  2011مع
ارتفاع الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري مقابل
الدوالر األمريكي دورا في اتجاه البنك المركزي المصري في
 3نوفمبر  2016إلي تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام
الدوالر ليعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية وليعتمد سعر
الصرف على تقلبات قوى السوق من العرض والطلب .وكان
الهدف األساسي هو القضاء على السوق الموازي وعودة
التدفقات النقدية للقطاع المصرفي باإلضافة إلى دعم قطاع
السياحة ،زيادة تنافسية الصادرات ،وجذب االستثمارات
األجنبية وهو ما يؤدي إلي تعزيز استقرار االقتصاد الكلي
وإعادة بناء صافي االحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي.
كما قام البنك المركزي بإلغاء الحد االقصى علي المبالغ التي
يتم تحويلها إلي الخارج بالعمالت األجنبية .باالضافة إلي رفع
سعر الفائدة إلحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن تطبيق
سياسة تحرير سعر الصرف.
وقد ساهمت هذه السياسات الحاسمة في تحفيز أهم محركات
ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين في االقتصاد
المصري ومن ثم التغلب على انخفاض صافي االحتياطيات
الدولية ،حيث شهدت الفترة يوليو/مارس من العام المالي
 2017/2016انتعاشا ً في ميزان المدفوعات لينخفض عجز
ميزان المعامالت الجارية إلي  13.2مليار دوالر مقابل 15
مليار دوالر ،مدفوعة بتدفقات الربع الثالث من العام نتيجة
الزيادة في الصادرات غير البترولية بقيمة  3.8مليار دوالر
بعد أن أصبحت اكثر تنافسية وبزيادة إيرادات السياحة من 0.6
مليار دوالر إلى  1.3مليار دوالر ،وكذلك تحويالت العاملين
بالخارج من  4.2مليار دوالر إلى  4.6مليار دوالر.
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أما بالنسبة لفائض الحساب المالي ،فقد شهد نموا كبيراً ليسجل
 24.6مليار مقابل  14.6مليار دوالر في الفترة يوليو/مارس،
لتسجل االستثمارات المباشرة في مصر  2.3مليار دوالر في
الربع الثالث مقابل  2.8مليار دوالر بعد الزيادة في
االستثمارات في قطاع البترول ،باإلضافة إلى ارتفاع استثمار
الحافظة في مصر من  0.1إلى  7.6مليار دوالر بعد إقبال
المستثمرين األجانب على أذون الخزانة الحكومة .وبذلك ارتفع
صافي االحتياطيات الدولية إلى  28.5مليار دوالر في مارس
 2017ليغطي نحو  6أشهر من الواردات السلعية .وكان لقرار

سياسة تحرير سعر الصرف وما صاحبها من سياسة نقدية
تشددية دوراً كبيراً في زيادة التدفقات األجنبية وهو ما أثر
تأثيراً إيجابيا ً واضحا ً على انخفاض مؤشر الضغط على الجنيه
المصري ليهبط بفارق  716نقطة أساسية في مارس .2017
وقد ساعد استمرار التدفقات في وصول صافي االحتياطيات
الدولية إلى  36مليار دوالر في يوليو .2017

مؤشر الضغط (المحور األيمن)
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مؤشر الضغط على العملة
يمكن تعريف الضغط علي العملة (Currency
 )Pressureبأنها االنخفاض الكبير من قيمتها ،أو بأنها
الفترة التي تتعرض خاللها العملة إلي ضغط مضاربات
شديد .ولذلك فانه يمكن تعريف وبناء مؤشر للضغط
علي العملة (Exchange Market Pressure
 )Indexباألخذ في االعتبار الحاالت الناتجة عن
المضاربة والتي تؤدي إلي انخفاض قيمة العملة وكذلك
السياسات المتخذة من السلطات النقدية للدفاع عن قيمة
العملة بالتدخل في سوق الصرف األجنبي و /أو برفع
أسعار الفائدة المحلية .لذلك فان مؤشر الضغط علي
العملة يتكون كمتوسط مرجح للتغيرات االسمية في
أسعار الصرف ( ،)sصافي التغيرات في االحتياطيات
الدولية ( )rوالفارق بين سعر الفائدة المحلية والدولية
علي أذون الخزانة .ويتم اختيار أوزان مكونات مؤشر
األزمة لتحقيق توازن بين تقلباتهم ومن ثم تجنب احتمالية
هيمنة احد العناصر على المؤشر ،تكون عامة هذه
األوزان هي حاصل قسمة معكوس االنحراف المعياري
( )σلكل مكون علي مجموع معكوس االنحرافات
المعيارية لكل المكونات.
𝟏
𝟏
𝟏
∆𝒔 −
∆𝒓 +
𝑰(
) − 𝑰𝑼.𝑺.
𝑷𝑮𝑬 𝑰𝝈 𝒕 𝒓𝝈 𝒕 𝒔𝝈

= 𝒕𝑷𝑺𝑰

ومن المتوقع انخفاض عجز ميزان المعامالت الجارية بحلول
العام المالي  2019 /2018بعد تعافي إيرادات الصادرات من
خالل االكتشافات الجديدة لحقول الغاز وزيادة تنافسية
الصادرات ،كما أن هناك توجه إلحالل وترشيد الواردات من
خالل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة .أما بالنسبة
للحساب المالي فمن المتوقع استمرار وزيادة تدفقات االستثمار
المباشر في مصر واالستثمارات المالية ،وبذلك سيحقق ميزان
المدفوعات فائضا مما سيؤدي إلي استمرار الزيادة في
االحتياطيات الدولية.
وقد انعكست سياسة تحرير سعر الصرف على القطاع
المصرفي ليرتفع صافي األصول األجنبية من  116.2 -مليار
جنيه في ديسمبر  2016إلى  61.4مليار جنيه في يونيو
 ،2017ومن المتوقع أن يستمر هذا الفائض في الفترة القادمة
نتيجة زيادة التدفقات النقدية بالعملة األجنبية.

وعلى فترات سداد طويلة األجل ،حيث ارتفعت قروض
المؤسسات الدولية واإلقليمية بمقدار  7.7مليار دوالر،
والسندات بمقدار  5.5مليار دوالر ،والدين قصير األجل بمقدار
 5.3مليار دوالر .وتتضح قدرة االقتصاد المصري على تغطية
القروض الخارجية قصيرة األجل والتي بلغت  ٪39من صافي
االحتياطيات الدولية مقابل  ٪40عن نفس الفترة من العام
السابق ،وبالتالي يظل الدين الخارجي في الحدود اآلمنة وفقا ً
للمعاير العالمية لكونه تقريبا ً أقل من نصف صافي االحتياطيات
الدولية.6

المالية العامة :انتهاج سياسة للضبط المالي إلعادة هيكلة
الموازنة العامة  -من خالل زيادة اإليرادات الضريبية
بجانب خفض الدعم الموجه للطاقة واحتواء فاتورة
األجور  -يؤدي إلي خفض العجز الكلي والدين المحلي.
قامت الحكومة بانتهاج سياسة للضبط المالي لتقليل حدة
االختالالت التي تعرضت لها الموازنة العامة خالل الفترة
السابقة ،والتي تشمل زيادات متتالية في اإليرادات الضريبية
بجانب خفض الدعم الموجه للوقود واحتواء فاتورة األجور.
حيث قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات لزيادة
الحصيلة الضريبية من خالل االنتهاء من تطبيق قانون القيمة
المضافة ،وتطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني،
باإلضافة إلى دراسة قانون الجمارك الموحد .بجانب التوجه إلي
المزيد من االنخفاض في معدل نمو النفقات العامة وذلك
باستكمال برنامج ترشيد دعم الكهرباء والمواد البترولية،
وتطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط
اإلنفاق الحكومي ،واالستمرار في خفض معدل نمو األجور
والمرتبات بتطبيق قانون الخدمة المدنية.
النفقات ،اإليرادات ،والعجز الكلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
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وقد بدأ الدين الخارجي في التصاعد ليسجل  79مليار دوالر في
يونيو  2017مقابل  55.8مليار دوالر في يونيو ،2016
وتمول هذه الزيادة بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة
6
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(نسبة مئوية)

طبقا ً لقاعدة  ،Greenspan Guidottiتعتبر القروض الخارجية قصيرة األجل في
الحدود األمنة عندما يكون صافي االحتياطيات الدولية مساوي للقروض الخارجية
قصيرة األجل.
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وتهدف هذه السياسة إلى خفض العجز الكلي إلى الناتج المحلي
اإلجمالي من مستوى  ٪12.5للعام المالي  2016/2015إلى
 ٪4.1بحلول عام  ،2021/2020وإلى تحويل العجز األولي
إلى الناتج المحلي اإلجمالي من مستوى عجز  ٪3.5إلى
مستوى فائض  7٪1.6خالل نفس الفترة ،إلي جانب استدامة
الدين لضمان زيادة القدرة على تغطية االلتزامات متوسطة
وطويلة اآلجل .ونتيجة لتلك السياسات الحاسمة ارتفعت
اإليرادات العامة بمعدل  ٪25في الفترة يوليو/مارس من العام
المالي  2017/2016مقارنة بنسبة  ٪3.2في نفس الفترة من
العام السابق ،ويرجع ذلك إلى زيادة اإليرادات الضريبية من
السلع والخدمات بنسبة  ٪30.3مقارنة بنسبة  ،٪15.7بجانب
زيادة اإليرادات الضريبية وعوائد الملكية من الهيئة العامة لقناة
السويس بنسبة  ٪54.2و  ٪64.4مقارنة بانخفاض ٪1
و ٪13.5علي التوالي ،وهو ما يرجع إلي فروق تقييم العملة
المحلية بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف.
أما على جانب النفقات ،فقد انخفض معدل نمو األجور في
يوليو/مارس إلى  ٪1.4مقارنة بنسبة  ،٪8.7كما سجل معدل
نمو الفوائد  ٪31.1مقارنة بمعدل  ٪39.1كنتيجة النخفاض
معدل نمو زيادة الدين العام المحلي إلى  ٪19مقارنة بمعدل نمو
 ٪90لنفس الفترة للعام السابق لها ،وذلك إلى جانب االتفاق بين
البنك المركزي ووزارة المالية علي خفض التمويل النقدي
لعجز الموازنة لاللتزام بالحدود القانونية وفقا للقانون رقم 88
لعام  ،2003مما أدي إلي انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج
المحلي اإلجمالي إلي  ٪8مقابل  ٪9.2لنفس الفترة في العام
السابق.
ونتيجة لسياسات اإلصالح المالي فقد اتجه معدل مساهمة
القطاع المصرفي في تمويل أذون الخزانة لالنخفاض حيث
انخفض من  ٪77.5في مارس  2016إلي  ٪68.7في مارس
 ،2017واستمر في االنخفاض ليصل إلى  ٪61.7في يونيو
 ،2017هذا باإلضافة إلي توجه الحكومة إلى تنويع مصادر
تمويل العجز باالعتماد على القروض الخارجية والسندات
الدولية.

 2016كبير األثر في ارتفاع معدل التضخم العام واألساسي
إلي  ٪32.3 ،٪30.9علي التوالي في مارس ،2017
باإلضافة إلى تعرض بعض السلع األساسية لصدمات العرض.
والحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن السياسات السابقة
اتجه البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية وذلك برفع أسعار
الفائدة على اإليداع واإلقراض لليلة الواحدة بصورة تدريجية
تزامنا مع قرار تحرير سعر الصرف وحتي يوليو  2017بواقع
مجمع  700نقطة أساس ،مما يدل علي عزم البنك المركزي
لدعم البيئة االستثمارية بالسيطرة علي معدل التضخم ،وهو ما
سوف يساعد في تدعيم ثقة المستثمرين في االقتصاد وبقاء
االستثمارات المالية في السوق المصري ،ونتيجة لتلك
السياسات ونظراً لفترة األساس انخفض معدل التضخم العام
واألساسي في مايو ليصل إلى  ٪30.6 ،٪29.7على التوالي.
وتواصل لجنة السياسة النقدية رصد جميع التطورات
االقتصادية والمالية ولن تتردد في اتخاذ السياسات واإلجراءات
الالزمة التي من شأنها الحفاظ على استقرار المستوى العام
لألسعار في المدي المتوسط والوصول بمعدل التضخم إلى
 )٪3 -/+( ٪13في نهاية عام .2018
التضخم العام والتضخم األساسي (معدل التغير السنوي)
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التضخم المحلي :إجراءات السياسة النقدية التشددية
تستطيع احتواء الضغوط التضخمية.

سوق المال :سياسة تحرير سعر الصرف أدت إلي جذب
االستثمارات األجنبية وصعود المؤشرات.

بدأ معدل التضخم السنوي في الزيادة عام  2016وذلك نتيجة
تطبيق الحكومة لبرنامج اإلصالح االقتصادي من خالل إعادة
هيكلة منظومة الدعم ،ليبلغ معدل التضخم العام واألساسي
 ٪12.4 ،٪14علي التوالي في يونيو  ،2016وكان لتحرير
سعر الصرف وتطبيق قانون القيمة المضافة في نهاية عام

شهد سوق المال المصري طفرة في عام  2016نتيجة لقرار
تحرير سعر الصرف الذي كان له اثر إيجابي علي جذب
االستثمارات األجنبية داخل االقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين،
مما ساهم في رفع وتيرة النمو علي مستوي سوق المال األولي
ليبلغ  86.4مليار جنيه في نهاية عام  2016مقابل  79.2مليار

7

طبقا ً لصندوق النقد الدولي.

البنك المركزي المصري
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جنيه في العام السابق بمعدل نمو بلغ  ،٪9كما تم البدء في
تحركات جادة نحو برنامج الطروحات العامة ،حيث تم تداول
أول شركة عامة في السوق المصري منذ  10سنوات تقريبا ً
ومن المتوقع أن تكون تلك الطروحات انطالقة جديدة وقوية
ليس للبورصة المصرية فحسب ولكن أيضا لدعم قطاع
الشركات الحكومية ومساعدته علي االنطالق والنمو.

يناير 2011

يوليو 2011

يناير 2012

يناير 2013

يوليو 2012

يوليو 2013

يناير 2014

يناير 2015

البنك المركزي المصري

يوليو 2014

9

يتم قياس مستوي أداء الشركات المقيدة في سوق المال عن طريق عدة مؤشرات
تختلف من حيث عدد الشركات المسجلة فيه ،ويعد مؤشر  EGX 30احد اهم
المؤشرات قياسا ً ألداء أهم  30شركة من حيث السيولة والنشاط وهو يعبر عن
مستوي االنخفاض أو االرتفاع لالسهم المتداولة الحرة مقارنة بقيمة أساسية 1000
نقطة.

يوليو 2015

8

الناتج المحلي اإلجمالي المقوم باألسعار الجارية وسعر السوق للعامين الماليين
( )2016/2015( ،)2015/2014هو المستخدم لحساب هذه النسبة.

يناير 2016

كما حققت قيمة التداول علي األسهم فقط بالسوق الرئيسي خالل
النصف األول من عام  2017نسبة  ٪74من المتحقق خالل
عام  2016والذي سجلت قيمة التداول خالله ما يزيد عن 180
مليار جنيه ،بمعدل نمو بلغ  ٪56مقارنة بالعام السابق .وهو ما
يدل علي بدء تعافي نشاط التداول وثقة المستثمر في البورصة
المصرية منذ قرار تحرير سعر الصرف ،حيث شهدت قيمة
التداول علي األسهم فقط في الربع األخير من عام  2016طفرة
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يوليو 2016

كما حققت قيمة التداول بالسوق الرئيسي (األسهم والسندات
والصفقات) خالل النصف األول من عام  2017نسبة  ٪60من
المتحقق خالل عام  2016وهو العام الذي شهد ارتفاع في قيمة
التداول خاصة في الربع األخير منه منذ قرار تحرير سعر
الصرف مما دفع قيمة التداول لتسجيل نحـو  265مليار جنيه
خالل العام مقابل  226مليار جنيه مقارنة بالعام السابق بمعدل
نمو بلغ .٪17

(نقطة)

يناير 2017

وعلي مستوي سوق المال الثانوي ،حقق صافي مشتريات
األجانب خالل النصف األول من عام  2017حوالي  7مليار
جنيه وهو ما يزيد بنسبة  ٪21عن المتحقق في  9سنوات
مجتمعه منذ عام  ،2008وقد انعكس ذلك األداء القياسي أيضا ً
علي مستويات رأس المال السوقي ليسجل  693مليار جنيه في
يونيو  2017وهو األعلى تاريخيا ً منذ سبتمبر .2008وبهذا
تمكن السوق من تجاوز األوضاع االقتصادية والسياسية المحلية
واإلقليمية غير المواتية ،مدفوعا ً بتحرير سعر الصرف
واإلصالحات االقتصادية ليتجاوز رأس المال السوقي حاجز
 600مليار جنيه في ديسمبر  ،2016محققا ً زيادة قدرها ٪40
تقريبا ً مقارنة بالعام الماضي ،وليمثل حوالي  ٪22من الناتج
المحلي اإلجمالي مقابل حوالي  ٪17.6العام الماضي ،8كما
حقق المؤشر الرئيسي EGX 30 9نمواً ملحوظا ً دفعه لتسجيل
 13396نقطة في يونيو  2017بمعدل نمو  ٪60عن أكتوبر
 ،2016وهو األعلى تاريخياً.

مؤشر سوق المال )(EGX 30

قيمة التداول علي األسهم خالل الربع الثاني من عام 2017
(نسبة مئوية)
كيماويات
3
منتجات
صناعية
وسيارات
4

موارد أساسية التشييد ومواد
البناء
3
3

سياحة وترفيه
3

رعاية صحية
وادوية
1
الخدمات المالية
باستثناء البنوك
21

منتجات
منزلية
وشخصية
5

بنوك
11

العقارات
19

االتصاالت
12

أغذية
ومشروبات
13

بنحو  ٪147عن قيمـة تعامالت الربع السابق ،لتقفز إلي ما
يقرب من  80مليار جنيه ،وهو أعلي قيمة ربع سنوية تتحقق
منذ  .2009ومن المالحظ انه قد زاد إقبال المستثمرين علي
قطاعات العقارات ،الخدمات المالية ،األغذية والمشروبات
واالتصاالت .
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل علي تطوير البيئة
التنظيمية والتشريعية لسوق المال مع الحفاظ علي بيئة تداول
ذات شفافية عالية تضمن تحقيق أكبر قدر من الحماية
للمستثمرين وتساعد علي جذب المزيد من االستثمارات األجنبية
إلي السوق ،وذلك من خالل تعديالت مكثفة في قواعد القيد
واإلفصاح والالئحة التنفيذية داخل البورصة المصرية ،حيث
عملت علي توسيع نطاق تطبيق الحوكمة وتوسع الشركات في
استخدام اإلفصاح اإللكترونـي لتصـل إلـي أكثـر مـن  ٪70مـن
الشركات المقيدة ،باإلضافة إلي مشروع تعديل قانون سوق

تقرير االستقرار المالي
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المال الذي يتناول ألول مرة تنظيم بورصات العقود اآلجلة
وذلك بهدف تنوع األدوات المالية المتداولة في مصر .مما كان
لذلك اثر ملحوظ في تحسن ترتيب مصر في تقرير مناخ
األعمال الصادر عن البنك الدولي كواحدة من افضل  26دولة
في مؤشر اإلفصاح ،بتقييم بلغ  8درجات من اصل 10
درجات.

النظام المالي :صالبة القطاع المصرفي ساعد علي تحمل
االقتصاد للصدمات وذلك دون اإلخالل بدوره كوسيط
مالي.
يستحوذ القطاع المصرفي علي النصيب األكبر من النظام
المالي الذي يعتبر من القطاعات األساسية في االقتصاد ،ليس
فقط لدوره األساسي في توفير التمويل الالزم لالستثمار ،ولكن
لما يقوم به من مبادرات لتحفيز النمو االقتصادي ،وذلك
باإلضافة إلي استقراره وتطوره وكفاءة مؤشراته التي تعتبر
أحد أهم العوامل لجذب رؤوس األموال المحلية والخارجية،
وهو ما يعزز الوساطة المالية ويدعم االستقرار المصرفي.
وقد استطاع القطاع المصرفي استيعاب تحديات كثيرة خالل
الفترة الماضية ،بل وساعد االقتصاد علي امتصاص العديد من
الصدمات سواء الخارجية كانخفاض التدفقات النقدية األجنبية أو
الداخلية كارتفاع عجز الموازنة .وذلك دون اإلخالل بدوره
كوسيط مالي ،وهو ما يرجع إلي خطة اإلصالح الهيكلي في
 2004باإلضافة إلي تطبيق البنك المركزي ألدواته االحترازية
الكلية مثل نظم اإلنذار المبكر واختبارات الضغوط وهي ما
تساعد علي اتخاذ إجراءات استباقية لزيادة قدرة البنوك علي
استيعاب أثار هذه التحديات.
حيث قام القطاع المصرفي باالستثمار في أدوات الدين
الحكومية ،فعلي سبيل المثال بلغ نصيب البنوك من أذون
الخزانة إلي  ٪76.6في يونيو  ،2016إال أن انتهاج سياسة
الضبط المالي باإلضافة إلي التوجه لتمويل العجز من خالل
مصادر متنوعة داخلية وخارجية قد أدي إلي انخفاض نصيب
البنوك ليصل إلي  ٪61.7في يونيو  .2017أما بالنسبة
النخفاض التدفقات النقدية األجنبية ،والتي أدت إلي وصول
صافي األصول األجنبية إلي عجز  116.2مليار جنيه في
ديسمبر  ،2016إال أن سياسة تحرير سعر الصرف قد ساعدت
في انخفاض هذا العجز ليصل إلي  51.9مليار جنيه في مارس
 ،2017مع االستمرار بالتحسن ليحقق فائضا ً وصل إلي 61.4
مليار جنيه في يونيو  ،2017ومن المتوقع أن يستمر هذا
الفائض في الزيادة في الفترة القادمة نتيجة زيادة التدفقات
النقدية بالعملة األجنبية.

إلي جانب ذلك فقد استمر القطاع المصرفي في تمويل جانب
كبير من القطاعات سواء العام أو الخاص نتيجة تحسن النشاط
االقتصادي وانتعاش البيئة االستثمارية ليسجل إجمالي قروض
وتسهيالت العمالء والبنوك معدل نمو  ٪32بعد تحييد أثر
تحرير سعر الصرف.
تطور القروض الممنوحة للعمالء
(نسبة مئوية)
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نسبة إجمالي القروض /إجمالي الودائع (المحور االيسر)
معدل النمو بعد تحييد أثر سعر الصرف (المحور االيمن)
معدل النمو (المحور االيمن)

وبتحليل فجوة االئتمان إلي الناتج المحلي اإلجمالي ،نجد تقارب
بين مؤشر إجمالي القروض إلي الناتج المحلي وبين االتجاه
التاريخي له علي المدي الطويل والذي اتخذ اتجاه تدريجي
لالنخفاض علي مدار الــ 10أعوام السابقة .وبحساب فجوة
االئتمان علي مدار الفترة التاريخية  -منذ مارس  2005وحتي
مارس  - 2017نجد إنها  ٪2في المتوسط 10وهي فجوة ليست
متفاوتة بصورة كبيرة عن االتجاه التاريخي ،مما يدل علي
انخفاض المخاطر النظامية التي يمكن أن تتنج من نمو معدل
االئتمان بشكل مفرط .هذا وتستخدم اتفاقية بازل  IIIنسبة
االئتمان إلي الناتج المحلي كمؤشر أساسي لتكوين شريحة
إضافية لرأس المال حال ارتفاع معدل نمو القروض بشكل كبير
مقارنة بمعدل نمو الناتج المحلي ،وذلك بهدف استمرار القطاع
المصرفي في توفير تمويل لالقتصاد بدون التأثير علي مالءته.
وبتحليل فجوة االئتمان في مارس  -2017بعد تحييد أثر تحرير
سعر الصرف علي معدل نمو االئتمان  -نجد فجوة سلبية والتي
نتجت عن انخفاض لمؤشر إجمالي القروض إلي الناتج المحلي
عن االتجاه التاريخي له علي المدي الطويل ،وهو ما يرجع إلي
زيادة االئتمان بمعدل نمو أقل من معدل نمو الناتج المحلي،
ويدل ذلك علي إمكانية منح المزيد من القروض لتمويل النشاط
االقتصادي في الفترة القادمة دون التعرض إلي مخاطر نظامية.

10

البنك المركزي المصري

(نسبة مئوية)

تم ح ساب متوسط الفجوة باستخدام االنحرافات الموجبة عن االتجاه التاريخي فقط،
حيث أن هذه االنحرافات هي فقط التي تشير إلى إمكانية تكون مخاطر نظامية.
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فجوة االئتمان إلى الناتج المحلي اإلجمالي

فجوة االئتمان إلى الناتج المحلي اإلجمالي

(نسبة مئوية)

يناير 2005

ابريل 2005

مارس 2006

يناير 2008

فبراير 2007

ابريل 2008

مارس 2009

يناير 2011

فبراير 2010

ابريل 2011

مارس 2012

يناير 2014
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فبراير 2013

و منججججذ انطججججالق المبججججادرة ارتفعججججت قيمججججة القججججروض الممنوحججججة
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل عام  2016لتصل إلجي
 27مليار جنيه كما تم منح قروض جديدة بقيمة  22مليار جنيجة
خججالل النصججف األول مججن عججام  2017لتصججل قيمججة القجججروض
الممنوحجة للمشجروعات الصجغيرة والمتوسجطة فجي يونيجو 2017
إلي  49مليار جنية .كما أصدر البنك المركزي مبجادرة التمويجل
العقاري لتوفير التمويل لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر فائجدة
منخفض ،حيجث بلجغ إجمجالي التمويجل الممنجوح  7.2مليجار جنيجه
حتججي يونيججو  ،2017وهججو مججا يسججاهم فججي دعججم نمججو القطاعججات
االقتصادية المختلفة ويعزز مفهوم الشمول المالي.

ابريل 2014

ولتدعيم دور الوساطة المالية التي يقجوم بهجا القطجاع المصجرفي،
قجججام البنجججك المركجججزي بإصجججدار العديجججد مجججن المبجججادرات لجججدعم
القطاعات االقتصادية وزيادة نمو التسهيالت االئتمانية الممنوحة
إليها .مما يعزز من نموها ويساهم في تدعيم الصناعات الوطنية
وهو ما يؤدي إلي إحالل الواردات في المدي المتوسط ،ويساعد
من تخفيف الضغط علي العملة المحلية وزيادة نمو االحتياطيات
مجججن النقجججد األجنبجججي وخفجججض الضجججغوط التضجججخمية .ومجججن تلجججك
المبادرات مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر ،الصغيرة
والمتوسطة نظراً ألهمية الدور الذي تلعبجه فجي دعجم الصجناعات
الوطنية ،وذلك بزيادة نصجيبها مجن القجروض الممنوحجة مجن قبجل
القطاع المصرفي إلى  ٪20مع نهاية عام .2019

مارس 2015

كمججججا تججججم اسججججتخدام قيمججججة  1600لمعامججججل االنسججججياب λ
( ،)Smoothing Parameterوهي القيمة المتداول
استخدامها في حالة البيانات الربع السنوية.

يناير 2017

فجوة االئتمان = مؤشر االئتمان إلي الناتج المحلي
اإلجمالي -
القيمة التاريخية المتوقعة لنسبة االئتمان للناتج المحلي
اإلجمالي

اإلتجاه العام

فبراير 2016

تجم حسجاب فججوة االئتمجان إلجى النجاتج المحلجي اإلجمجالي
باستخدام مؤشر االئتمجان  -الموججه إلجي القطجاع الخجاص
والعائلي وقطاع األعمال  -إلي الناتج المحلجي اإلجمجالي،
وذلك من خالل عملية طرح بين نسجبة االئتمجان الممنجوح
إلججى النجججاتج المحلجججي اإلجمجججالي فجججي سجججنة معينجججة والقيمجججة
المتوقعة لهجذا المؤشجر والتجي تمثجل القيمجة التجي كجان مجن
المفترض أن يسجلها المؤشر في حالة عدم وجود تقلبات
في دورات األعمال ومنح االئتمان .ويجتم الحصجول علجى
القيم التاريخيجة المتوقعجة لهجذا المؤشجر حجال عجدم حجدوث
تقلبججات باالسججتناد إلججى األسججاليب اإلحصججائية مثججل فلتججر
هودريك بريسكوت ).(Hodrick-Prescot Filter
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فجوة االئتمان

باإلضججافة إلججي ذلججك قججام البنججك المركججزي بإصججدار العديججد مججن
التعليمجججات الرقابيجججة لمواجهجججة مخجججاطر تركجججز محجججافظ البنجججوك
االئتمانية ،كتخفيض الحد األقصى لتوظيفجات البنجك لجدي العميجل
الواحد من  ٪20إلي  ٪15من القاعدة الرأسمالية للبنجك ،وكجذلك
تخفيض الحد األقصى لتوظيفجات البنجك لجدي العميجل واالطجراف
المرتبطة به مجن  ٪25إلجي  ٪20مجن القاعجدة الرأسجمالية للبنجك.
باإلضافة إلي زيادة أوزان المخاطر الترجيحي في حالجة تججاوز
إجمججججالي التسججججهيالت االئتمانيججججة الممنوحججججة ألكبججججر  50عميججججل
واالطججججراف المرتبطججججة بججججه نسججججبة  ٪50مججججن إجمججججالي محفظججججة
القججروض ،وكججذلك أال يتجججاوز إجمججالي أقسججاط القججروض للفججرد
الواحججد نسججبة  ٪35مجن مجمججوع دخلججه الشججهري وذلججك لمواجهججة
مخججاطر تعثججر القججروض االسججتهالكية .وبهججذا فججإن العمججل علججي
تخفيض مخاطر التركز ومخاطر التعثر يساهم فجي زيجادة ججودة
األصول ويساعد في تحفيز البنوك علجى توسجيع قاعجدة العمجالء،
والعمل على تنوعها.
مما سبق يتبين أن االقتصاد المصري قد بدأ في تحقيق
معدالت نمو تقارب مستويات ما قبل ثورة  ،2011وذلك
بفضل تنوع قطاعاته والتوجه نحو دعم االستثمارات
والصادرات لدفع النمو االقتصادي .باإلضافة إلي ذلك ،فان
اإلجراءات اإلصالحية الحازمة التي اتخذتها الحكومة والبنك
المركزي في العديد من االتجاهات والتي بدأت في تحقيق
أهدافها  -مثل خفض عجز الموازنة والدين المحلي ،وتحرير
سعر الصرف وبناء االحتياطيات من النقد األجنبي ،إلي جانب
احتواء الضغوط التضخمية ،واالهتمام بمشاريع التنمية
الكبرى وبالمشاريع الصغيرة والمتوسطة  -تساعد على
تخفيف حدة الصدمات الداخلية والخارجية التي تعرض لها
االقتصاد خالل الفترة السابقة ،وتؤكد أنه يسير في االتجاه
الصحيح نحو جذب المزيد من االستثمارات لتحقيق النمو
االقتصادي ودعم االستقرار المالي.

تقرير االستقرار المالي
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القسم الثاني :النظام المالي
أوالا :القطاع المصرفي
أظهر القطاع المصرفي خالل الفترة الماضية ادا ًء جيداً في ظل
اجراءات االصالح التي شهدها االقتصاد المصري خالل العام
 2016وكذا برنامج اعادة هيكلة وتطوير القطاع المصرفي
الذى تم تنفيذه على مرحلتين خالل الفترة من  2004إلى
 ،2012حيث استمرت البنوك في تحقيق معدالت ربحية قوية
من خالل االستخدام االمثل لمواردها وادارة المخاطر المختلفة
واضافة العديد من المنتجات المصرفية الجديدة المعتمدة على
التطبيقات التكنولوجية المتقدمة مع الحفاظ على مستوى مالئة
مرتفع.
وقد واجه القطـاع المصرفي خالل الفترة الماضية مجموعة من
التحــديات االقتصادية والتي تمثلت في محدودية الموارد من
النقد األجنبي الالزم لتنفيذ عمليات التجارة الخارجية لتوفير
السلع األساسية ولوازم اإلنتاج ،باإلضافة الى عجز الموازنة
العامة للدولة واالعتماد علي البنوك في تمويل هذا العجز.
كما واجه القطاع المصرفي مجموعة من التحديات الداخلية
المتعلقة بتطبيق البنوك لمقررات لجنة بازل  IIIبشأن المتطلبات
الخاصة بالبنية التحتية وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك
وإلزامها بإضافة رأس مال إضافي في شكل شرائح ،Buffers
وكذلك التحدي الخاص بأمن وسالمة البيانات والمعلومات
الخاصة بالبنوك ،إضافة إلى نشر وتطبيق مفهوم الشمول
المالي ،وتطوير نظم المدفوعات لالستفادة من التطبيقات
المصرفية االلكترونية والحد من التداول الورقي للنقود وتسهيل
عملية تحويل األموال والمقاصة وما يتطلبه ذلك من توافر بنية
أساسية قوية للقطاع المصرفي والربط بين نظم المدفوعات
المختلفة.
وقد كان لسياسات اإلصالح االقتصادي األثر اإليجابي على
دعم القطاع المصرفي في مواجهة هذه التحديات حيث أدى قيام
البنك المركزي بتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف الى زيادة
تنافسية الصادرات وترشيد الواردات وكذلك زيادة تدفقات
االستثمارات األجنبية ،وهو مــا ساعـد في تدعيـم صافي
االحتياطيات الدولية ،االمر الذي عزز السيولة بالنقد االجنبي
لدي القطاع المصرفي.
باإلضافة الى ذلك فقد قامت الحكومة المتعلقة بتطبيق سياسة
الضبط المالي التي تهدف لزيادة الحصيلة الضريبية إلي جانب
ترشيد االنفاق العام ،مما أدي إلي انخفاض معدل نمو عجز
الموازنة وكذلك الدين العام ،وهو ما انعكس علي انخفاض
تمويل القطاع المصرفي للدين الحكومي.

بكفاءة ،هذا باإلضافة لتطوير نظم المدفوعات مما ساهم في
تحقيق الشمول المالي وضم القطاع غير الرسمي للقطاع
الرسمي وإنشاء المجلس األعلى للمدفوعات اإللكترونية.
ويقوم البنك المركزي بدور فعال في الرقابة واإلشراف على
البنوك من خالل تطبيقه ألدوات السياسة االحترازية الكلية
والجزئية ،إلى جانب إدارته للسياسة النقدية لدعم سالمة
واستقرار القطاع المصرفي بصفته الشريان الداعم ألوجه
النشاط االقتصادي وكذا احتواء الضغوط التضخمية.
وتتضمن تلك االدوات نظم للتنبؤ واإلنذار المبكر وخطط فاعلة
إلدارة األزمات على كافة المستويات ،مثل خطط استمرارية
األعمال وخطط الطوارئ للسيولة .وكذا إجراء اختبارات
الضغط وفقا لسيناريوهات متعددة على مستوى المحفظة
االئتمانية ،وقطاعات النشاط االقتصادي ،والعميل الواحد
وأطرافه المرتبطة ،وتلك المتعلقة بمستويات السيولة على
المستوى الكلى والجزئي ،وكذلك المخاطر المتعلقة بتقلبات
أسعار العائد واسعار الصرف.
وعلى جانب اخر فقد اصدر البنك المركزي عدة تعليمات
رقابية بهدف خفض مخاطر التركز وتنويع محفظة االئتمان
وتوسيع قاعدة العمالء وتحسين جودة األصول ،باإلضافة الى
الدور التنموي للبنك المركزي من خالل اصدار العديد من
المبادرات لدعم مختلف القطاعات االقتصادية وتوفير حزم
تمويلية منخفضة التكلفة ،بما يعزز من مفهوم الشمول المالي
ويدعم أمن واستقرار القطاع المصرفي.
وقد شملت هذه المبادرات التمويل العقاري ،وقطاع السياحة
والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بما يدعم التنمية
المستدامة ،وزيادة اإلنتاج المحلى وتقليل حجم االستيراد مما
يؤدى الى تخفيف الضغط على العملة المحلية والمساهمة في
إعادة بناء االحتياطي من النقد األجنبي.
ومن المتوقع استمرار تحسن أداء القطاع المصرفي كنتيجة
لتحسن البيئة االقتصادية واالستثمارية ،باإلضافة إلى مجهودات
البنك المركزي في الحفاظ على سالمة واستقرار القطاع من
خالل الرقابة المستمرة واالستفادة من افضل الممارسات
الدولية.

كما أن تطبيق البنوك لمقررات لجنة بازل  IIIسوف يساعد في
دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك ويمكنها من إدارة المخاطر

البنك المركزي المصري
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تطور المراكز المالية للقطاع المصرفي
بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 3.1 11تريليون جنيه في
العام المالي  ،122016والذى يمثل الجزء األكبر من النظام
المالي المصري بنسبة  ٪88.2من إجمالي أصول القطاع
المالي في  ،132016وقد بلغت نسبة أصول القطاع المصرفي
إلي الناتج المحلي  ٪116في نهاية العام المالي .2016
واستمرت معدالت نمو المراكز المالية للبنوك في االرتفاع
لتسجل  ٪42في العام المالي  2016مقابل  ٪21في العام
المالي .2015

نسبة األصول والقروض إلي الناتج المحلي
(نسبة مئوية)
120
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كما استحوذت ارصدة االقراض والخصم على نصيب كبير من
إجمالي اصول القطاع المصرفي حيث تمثل  ٪35في يونيو
 ،2016وقد شهدت هذه االرصدة معدالت نمو لتسجل ٪32
(بعد تحييد أثر سعر الصرف) في العام المالي  2016مقابل
 ٪21في العام المالي السابق .وقد تحقق هذا النمو نتيجة تحسن
البيئة االستثمارية ونمو الناتج المحلى من خالل االستخدام
االمثل للسيولة المتاحة في منح قروض للمؤسسات العامة
والخاصة لترتفع بذلك نسبة القروض الى الناتج المحلي وإلي
الودائع الى  ٪43و  ٪47علي التوالي في العام المالي 2017
مقابل  ٪31و  ٪41علي التوالي في ذات الفترة من العام
السابق .مما يعزز الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع
المصرفي في المرحلة المقبلة وبصفة خاصة في ضوء
مبادرات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم
طرحها خالل العام المالي .2017-2016
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استحوذت االستثمارات المالية في أذون الخزانة علي  ٪41من
اجمالي اصول القطاع المصرفي في نهاية العام المالي .2016
حيث ساند القطاع المصرفي االقتصاد في امتصاص العديد من
الصدمات ومنها عجز الموازنة ليبلغ نصيبه من إجمالي اذون
الخزانة  ٪77في يونيو  .2016ونتيجة لسياسات االصالح
االقتصادي والتي تضمنت سياسة الضبط المالي لعجز الموازنة
الحكومية وتحرير سعر الصرف فقد انخفض نصيب البنوك من
إجمالي اذون الخزانة ليصل الى  ٪68.7في مارس  ،2017ثم
الى  ٪61.7في يونيو  ،2017وهو ما يعكس االثر اإليجابي
لإلصالحات االقتصادية في جذب االستثمارات االجنبية وزيادة
ثقة المستثمرين.
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العام المالي ينتهي في  30يونيو للبنوك المملوكة للدولة و 31ديسمبر للبنوك
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وقد استحوذت القروض المقدمة للقطاع الخاص على نسبة
 ٪64من إجمالي القروض المقدمة للعمالء ومن المتوقع أن
تساهم المبادرات التي طرحها البنك المركزي لدعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مبادرة التمويل
العقاري في زيادة هذه النسبة.
وتماشيا ً مع الدور التنموى للبنك المركزى في دعم القطاعات
االقتصادية ودعم الوساطة المالية وتعزيز الشمول المالى فقد
قام البنك المركزي بتحفيز البنوك على توسيع قاعدة عمالئها
والعمل على تنوعها ،بإصدار تعليمات رقابية متمثله في
تخفيض الحد االقصي لالقراض للعميل الواحد واطرافه
المرتبطه وكذلك تعليمات التركز االئتمانى لدى اكبر  50عميل
واطرافه المرتبطه لضمان تنوع محفظة البنوك وكذلك مبادرة
البنك المركزي ،وكذا عدم تجاوز إجمالي اقساط القروض
ألغراض استهالكية عن  ٪35من مجموع الدخل الشهري.
وذلك باالضافة إلي مبادرة البنك المركزي بالتعاون مع
الحكومة لتشجيع البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة  -لتصل المحفظة إلي  ٪20من إجمالي القروض
في نهاية  ،2019والذي أسفر عن منح قروض جديدة لهذا
القطاع بنحو  49مليار جنيه لعدد  37ألف عميل من ذوي
الجدارة االئتمانية المرتفعة.

أهم بنود االلتزامات
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كما بلغت نسبة األرصدة لدي البنوك والبنك المركزي  ٪20من
إجمالي اصول القطاع المصرفي وقد شهدت هذه االرصدة
ارتفاع في معدالت النمو لتسجل  ٪52في العام المالي .2016
ويرجع ذلك للسياسة النقدية التشددية التي انتهجها البنك
المركزي الحتواء الضغوط التضخمية بامتصاص السيولة من
السوق المصري.
اهم بنود االلتزامات
تستحوذ الودائع على نسبة  ٪79من إجمالي التزامات القطاع
المصرفي ويشكل القطاع العائلي الحصة االكبر من حجم
الودائع بنسبة  ٪61مما يعكس استقرار القاعدة التمويلية.
وبالتزامن مع سياسة تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة
بمقدار  700نقطة اساس حتى يونيو  2017فقد قامت البنوك
بطرح شهادات ادخار جديدة بالجنيه المصري بعائد ٪20
و ،٪16وهي ما ساهمت بنسبة  ٪36من الزيادة في الودائع
بالعملة المحلية.
وكمردود لالصالحات االقتصادية الحاسمة وتحسن التصنيف
االئتمانى لالقتصاد المصرى فقد اصبحت البنوك قادرة على
جذب مصادر تمويل من جهات خارجية وهو ما انعكس في
ارتفاع االرصدة المستحقة للبنوك وبصفة خاصة بالعملة
االجنبية .
البنك المركزي المصري
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تحليل ربحية القطاع المصرفي
استمرت البنوك في تحقيق معدالت نمو مرتفعة في صافي
األرباح في العام المالي  2016ليسجل  62مليار جنيه بمعدل
نمو  ٪82مقابل  34مليار جنيه بمعدل نمو  ٪48في العام
المالي  2015نتيجة نمو صافى الدخل من العائد وصافى الدخل
من االتعاب والعموالت وذلك نتيجة للتوسع في الخدمات
المصرفية المقدمة للبنوك سواء لألشخاص االعتباريين أو
االفراد الطبيعية .باإلضافة إلي استثماراتها في أدوات الدين
الحكومي واالرصدة لدي البنوك ،تزامنا مع ارتفاع أسعار
العائد على اإلقراض لـدى البنك المركزي ليصل إلى ٪15.75
في العام المالي  ،2016وارتفاع أسعار العائد على أذون
الخزانة ،باإلضافة الي تحسن مناخ البيئة االستثمارية في
مصر .ومن المتوقع ان تستمر أرباح القطاع المصرفي في
الزيادة نتيجة ارتفاع سعر االقراض لدي البنك المركزي في
النصف االول من عام .2017
كما بلغ معدل نمو أرباح عمليات النقد األجنبي  ٪199في العام
المالي  2016مقارنة بـ  ٪37في العام المالي  2015وذلك
تأثراً بقرار تحرير سعر الصرف .وعلى الرغم من قيام البنوك
بزيادة مخصص خسائر االضمحالل للتحوط من أي تداعيات
سلبية قد توثر على سالمة وأداء القطاع المصرفي اال أن هذه
الزيادات قد تم استيعابها من خالل ارتفاع االرباح الناتجة عن
العمليات المصرفية وفقا ً لما سبق االشارة إليه .وقد عكست
اختبارات الضغوط التي تم اجراءها قدرة البنوك على استيعاب
االثار المترتبة على قرار تحرير سعر الصرف وتحقيق ارباح
مقبولة لدعم مراكزها المالية.

تطور أرباح أصول القطاع المصرفي
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جدول ( )1قائمة المركز المالي للبنوك

14

2014

2015

2016

)مليار جنيه(
)(٪

)مليار جنيه(
)(٪

)مليار جنيه(
)(٪

معدل النمو بعد التحييد
2016
)(٪

االصول
110.6

164.0

148.7

٪11

٪48

-٪9

198.3

258.6

494.5

٪39

٪30

٪91

862.4

999.9

1،303.3

٪28

٪16

٪30

629.3

760.4

1،171.8

٪14

٪21

٪54

المخصصات )(-

)(57.7

)(59.3

)(86.9

صافي قروض وتسهيالت العمالء والبنوك

571.5

701.1

1،084.9

معدل النمو

٪14

٪23

٪55

أصول أخري

80.0

88.3

109.7

٪1

٪10

٪24

1،822.8

2،211.8

3،141.1

٪22

٪21

٪42

نقدية وأرصدة لدي البنك المركزي
معدل النمو
أرصدة لدي البنوك
معدل النمو
استثمارات مالية وأذون خزانة
معدل النمو
إجمالي قروض وتسهيالت العمالء والبنوك
معدل النمو

معدل النمو
األصول = الخصوم
معدل النمو

-٪14

٪52

٪22

٪32

٪33

٪16

٪26

االلتزامات
أرصدة مستحقة للبنوك
معدل النمو
ودائع العمالء
معدل النمو
التزامات أخري
معدل النمو
حقوق المساهمين
معدل النمو

14

34.9

55.5

200.0

٪1

٪59

٪260

1،538.6

1،858.4

2،494.8

٪23

٪21

٪34

105.3

126.1

190.1

٪19

٪20

٪51

144.0

171.8

256.2

٪20

٪19

٪49

٪190

٪21

٪34

٪29

وفقا ً للقوائم المالية المدققة من مراقبي الحسابات في نهاية العام المالي.
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جدول ( )2قائمة الدخل للبنوك
2014

2015

2016

)مليار جنيه(
)(٪

)مليار جنيه(
)(٪

)مليار جنيه(
)(٪

137.6

172.7

253.8

٪15

٪25

٪47

)(82.8

)(100.8

)(145.0

معدل النمو

٪15

٪22

٪44

صافى الدخل من العائد

54.8

72.0

108.8

معدل النمو

٪14

٪31

٪51

صافى الدخل من االتعاب والعموالت

13.6

16.3

21.2

معدل النمو

٪21

٪20

٪30

رد (عبء) االضمحالل عن خسائر االئتمان

)(3.8

)(5.9

)(11.8

معدل النمو

-٪28

٪57

٪99

)(28.5

)(32.6

)(41.1

معدل النمو

٪10

٪14

٪26

ايرادات (مصروفات) أخري

4.0

4.5

12.6

معدل النمو

٪163

٪14

٪180

الربح قبل ضرائب الدخل

40.1

54.3

89.7

معدل النمو

٪37

٪35

٪65

)(17.1

)(20.2

)(27.8

معدل النمو

٪24

٪18

٪37

صافي ارباح الفترة

23.0

34.1

62.0

معدل النمو

٪48

٪48

٪82

عائد القروض واإليرادات المشابهة
معدل النمو
تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة

المصروفات االدارية

مصروفات ضرائب الدخل
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أوالا :القطاع المصرفي

القسم الثاني :النظام المالي

تطور أداء القطاع المصرفي
نسبة السيولة بالعملة المحلية وبالعمالت األجنبية

السيولة
يتمتع القطاع المصرفي بدرجة عالية من السيولة حيث تحتفظ
البنوك بسيولة نقدية ومراكز قصيرة األجل يمكن تحويلها إلى
سيولة عند الحاجة ،ويعزز من موقف السيولة لدى البنوك النمـو
المستمر في إجمالي الودائع ،إضافة إلى ما تحتفظ به البنوك من
خطط طوارئ لمواجهة أزمات السيولة في ضوء استخدام هيكل
اجال االستحقاقات ألغراض إدارة مخاطر السيولة.
تخطت البنوك الحد األدنى المقرر لنسبتي السيولة بالعملة
المحلية والعمالت األجنبية  ٪25 ،٪20علي الترتيب في نهاية
العام المالي  ،2016وقد شهدت نسبة السيولة بالعملة المحلية
انخفاض تدريجي اساسا نتيجة زيادة الودائع بالعملة المحلية،
حيث تم توجيه جزء كبير من السيولة إلي القروض الممنوحة
للعمالء مما انعكس علي زيادة نسبة القروض إلي الودائع
بالعملة المحلية .في حين ارتفعت نسبة السيولة بالعمالت
األجنبية نتيجة زيادة أذون الخزانة والسندات الحكومية
والمستحق علي البنوك بالعمالت األجنبية بنسبة أعلي من زيادة
الودائع بالعمالت األجنبية.
كما شهدت نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع ارتفاع
في العام المالي  2016لتبلغ  ٪47مقارنة بـ  ٪41في العام
السابق ،ويرجع ذلك لتحقيق القروض معدل نمو  ٪54مقارنة
بمعدل نمو أقل للودائع بلغ  ،٪34اال أن النسبة مازالت
منخفضة بشكل عام ،مما يعكس قدرة البنوك علي التوسع في
منح المزيد من القروض لتمويل النشاط االقتصادي في الفترة
القادمة ،وهو ما يدعم النمو االقتصادي ويعزز الوساطة المالية.
وفي اطار تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة
المصرفية وتواكبا مع الجدول الزمنى لتطبيق مقررات بازل
 ،lllفقد اصدر البنك المركزي تعليماته للبنوك لتطبيق معايير
جديدة إلدارة مخاطر السيولـة ،والتـي تضمنـت إلزام البنوك
بالحفاظ علي حد أدني لنسبة صافي التمويل المستقر ( Net
 )Stable Funding Ratio-NSFRونسبة تغطية السيولة
( .)Liquidity Coverage Ratio-LCRوقد اظهرت تلك
المعاير ان ارتفاع نسب السيولة جاء بالتوازي مع ارتفاع جودة
مصادر التمويل سواء قصير او طويل االجل.
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القسم الثاني :النظام المالي

جودة االصول
شهدت جودة محافظ ائتمان القطاع المصرفي تحسنا ً ملموسا ً
تمثلت في انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي
القروض لتصل إلي  ٪6في نهاية عام  2016مقابل  ٪10في
نهاية عام  ،2012نتيجة قيام البنوك بمراجعة محفظة القروض
االئتمانية واإلعدام المستمر للديون الرديئة والتي بلغت نحو 8
و  6مليار جنيه في عامي  2015و  2016على التوالي.
وجدير بالذكر أن الزيادة في قيمة القروض غير المنتظمة تعد
زيادة طفيفة مما يؤدى إلى تحسن جودة االصول .وتعد نسبة
القروض الغير منتظمة إلجمالي القروض أفضل من متوسط
تلك النسبة للدول المقارنة البالغة .٪7

جودة األصول
(نسبة مئوية)

(نسبة مئوية)
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كما يرجع ذلك التحسن الى تطبيق برنامج االصالح المصرفي
والرقابة بالمخاطر  ،Risk-Based Supervisionوانتهاج
البنوك لسياسة التحوط وانتقاء العمالء ذوي المالءة المالية
الجيدة وتدعيم المخصصات ،مما انعكس إيجابيا على ارتفاع
نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة لتصل إلي
 ٪99.1في نهاية عام .2016
وانطالقا من حرص البنك المركزي على استمرار االلتزام
بتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها في مجال
الصناعة المصرفية يتم حاليا ً االعداد لتطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية ) )IFRS 9وسيتم تطبيقه من 2018/1/1
والذي يركز على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بدال من
االعتماد على معدالت اإلخفاق التاريخي.
وتتوزع محفظة القروض بين تلك الممنوحة للمؤسسات
وألغراض استهالكية وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة .وقد
تحقق تحسن ملحوظ في جودة المحفظة االئتمانية للمؤسسات،
حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض
في نهاية عام  2016نحو  ٪4.9مقابل  ٪7في العام السابق.

تطور الديون المعدومة
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أما بالنسبة القروض الممنوحة ألغراض استهالكية  -والتي
تتركز في قروض شخصية وعقارية  -فقد بلغت القروض
االستهالكية غير المنتظمة الي اجمالي القروض نسبة .٪3.1
وعلى الرغم من كبر حصة القروض الشخصية في محفظة
القروض االستهالكية بنحو  ٪82اال ان حجم القروض غير
المنتظمة بها بلغ  ٪2.2فقط ،باإلضافة إلى أن جانب كبير من
هذه القروض ممنوحة بضمان التنازل عن الراتب او بضمان
ودائع ،وهو ما يوضح انخفاض مخاطر تلك التسهيالت ،وان
البنوك لديها من االجراءات والسياسات الالزمة لدرء المخاطر.
ومن اهمها دراسة القطاعات ومدى تأثرها سواء على المستوى
القطاعي (شركات قطاع عام – خاص –شركات اجنبية) أو
على مستوي القطاعات االقتصادية (مقاوالت ،تنمية عقارية،
سياحة ،زراعة).

تطور نسبة القروض االستهالكية غير المنتظمة
(نسبة مئوية)
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التركز
بلغت محفظة القروض للقطاع المصرفي  1،171.8مليار جنيه
والتي تتوزع بين تلك الممنوحة للمؤسسات بنسبة ،٪80
وألغراض استهالكية بنسبة  ٪12وللمشروعات الصغيرة
والمتوسطة بنسبة  .٪8وقد تراجع نصيب القروض االستهالكية
بنسبة  ٪5لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة ومبادرة البنك المركزي.
يتم تحليل التركز على مستوى كل من البنوك والقطاع
المصرفي ككل بشكل دوري والتي يعمل البنك المركزي على
متابعتها لتخفيض أثر المخاطر النظامية بها  ،لرصدها والعمل
على تخفيضها سواء على مستوى القطاعات أو األنشطة
وتحسين جودة الضمانات .باإلضافة الى متابعة البنوك بشكل
دوري للتأكد من أن التركز ال يزيد عن  ٪10إلى  ٪15لكل
صناعة من خالل تحليل المحفظة االئتمانية للبنوك.
وانطالقا من حرص البنك المركزي على تنويع المحفظة
االئتمانية للبنوك فقد قام بإصدار تعليمات من اجل تخفيف
مخاطر التركز وتنويع محفظة االئتمان في يناير : 2016
 تخفيض الحد األقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد -
عمالء ال يتوافر بشأنهم عمالء مرتبطين  -من  ٪20إلى

توزيع القروض وفقا لحجم العميل
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 ٪15من القاعدة الرأسمالية للبنك.
 تخفيض الحد األقصى لتوظيفات البنك لدى العميل
واألطراف المرتبطة به من  ٪25إلى  ٪20من القاعدة
الرأسمالية للبنك.
 في حالة تجاوز إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألكبر
 50عميل واألطراف المرتبطة نسبة  ٪50من إجمالي
محفظة القروض ،يتم رفع وزن المخاطر الترجيحي على
قيمة التجاوز عند احتساب معيار كفاية رأس المال.
تمثل القروض االستهالكية نحو  ٪12من إجمالي محفظة
القروض (أساسا ً قروض شخصية بنسبة  ٪82من إجمالي
محفظة القروض االستهالكية) ،وعمالً على تنويع محافظ
القروض االستهالكية وفتح مجاالت تمويل جديدة وادماج أفراد
جدد للقطاع المصرفي ،فقد اصدر البنك المركزي عام 2016
قرارا يلزم البنوك بمراعاة دخل الفرد لدى تحديد أقساط
القروض الممنوحة بحيث ال تزيد عن  ٪35من إجمالي دخل
الفرد وتصل تلك النسبة إلى  ٪40في حالة االستفادة من قرض
عقاري لإلسكان الشخصي مما أدى الى تراجع معدل النمو
خالل عام  2016إلى  ٪23مقارنة بنحو  ٪25معدل نمو عن
عام .2015

البنك المركزي المصري

2016

2015

وفي ضوء دعم محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على
التمويل المناسب لشراء الوحدات الخاصة العقارية بمشروعات
اإلسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة ،فقد طرح البنك
المركزي وصندوق التمويل العقاري مبادرة يتم بموجبها
تخصيص مبلغ  20مليار جنيه مصري للبنوك على شرائح لمدة
حدها األقصى  20سنة ،وذلك بأسعار عائد منخفضة لضمان
توفير الدعم المناسب للفئات المذكورة .حيث بلغت القروض
الممنوحة في إطار تلك المبادرة نحو  5مليار جنيه لعدد 61
ألف عميل بزيادة قدرها  3.7مليار جنيه (لعدد  43ألف عميل)
وبمعدل نمو  ،٪268ويستمر القطاع المصرفي في تنفيذ تلك
المبادرة لتصل إلى  7.2مليار جنيه لعدد  82ألف عميل في
نهاية يونيو .2017
تتميز القروض الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة
بالتنوع وذلك يرجع إلى قيام البنك المركزي والبنوك بالعمل
على الوصول إلى كافة القطاعات وتوسيع قاعدة العمالء ليصل
عدد العمالء إلى  37ألف عميل في ديسمبر ( 2016يرتفع إلى
 41ألف عميل خالل الفترة المنقضية من عام  )2017بزيادة
قدرها  14ألف عميل بمعدل نمو .٪64
تقرير االستقرار المالي
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حساسية مخاطر السوق
تتعرض القطاعات المصرفية لمخاطر السوق في محافظ
المتاجرة بالبنوك نتيجة للتقلبات في عوامل السوق الممثلة في
أسعار الصرف وأسعار العائد وأسعار األصول المالية
(األسهم) ،ويقوم البنك المركزي باستخدام ادوات السياسة
االحترازية التحليلية مثل نظم االنذار المبكر واختبارات
الضغوط لتقدير تأثير تلك المخاطر على سالمة المراكز المالية
للبنوك واتخاذ اجراءات استباقية الحتواء المخاطر المحتملة من
اثر تلك التقلبات في عوامل السوق .وقد اظهر تطبيق تلك
االدوات بمختلف السيناريوهات قدرة القطاع المصرفي على
امتصاص الصدمات .وقد شهد عام  2016والنصف األول من
عام  2017حزمة من اجراءات االصالح االقتصادي تتمثل في
تحرير سعر الصرف بهدف اتباع سياسة اكثر مرونة في
تحرير سعر الصرف استهدافا الستقرار االسواق وتداول النقد
األجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة والوصول
لقيمة حقيقية للعملة المحلية ،باإلضافة الى قيام البنك المركزي
برفع سعر العائد بواقع  700نقطة اساس الحتواء الضغوط
التضخمية.
وفيما يتعلق بأثر تحرير سعر الصرف فقد حققت البنوك فائض
في مواردها بالنقد األجنبي نتيجة زيادة الصادرات الغير
بترولية بعد زيادة تنافسيتها ،وزيادة إيرادات قطاع السياحة
وتحويالت المصريين العاملين بالخارج وذلك باإلضافة إلى
زيادة تدفقات االستثمارات األجنبية خاصة بعد إلغاء البنك
المركزي للحد األقصى للتحويالت للخارج .األمر الذي أدى إلى
إنهاء كافة الطلبات المعلقة في كل من تحويالت الشركات
االجنبية وشركات الطيران والعمليات االستيرادية.
هذا وقد تحسن العجز في صافي األصول األجنبية من نحو
 116مليار جنيه في ديسمبر  ،2016إال أن سياسة تحرير سعر
الصرف قد ساعدت في انخفاض هذا العجز ليصل إلي 52
مليار جنيه في مارس  ،2017مع االستمرار بالتحسن ليحقق
فائضا ً وصل إلي  61مليار جنيه في يونيو  ،2017كما تراجع
العجز في صافى المستحق للبنوك في الخارج من نحو 90
مليار جنيه في نهاية عام  2016الى نحو  40مليار جنيه في
نهاية مايو .2017
وفيما يتعلق بأثر التغيرات في سعر العائد على محفظة المتاجرة
في البنوك فإن االستثمارات المالية بغرض المتاجرة تمثل ٪1
من إجمالي االستثمارات بالبنوك ،وقد قامت البنوك بإعادة
تبويب استثماراتها المتاحة للبيع الى استثمارات محتفظ بها حتى
تاريخ االستحقاق مما يعكس قدرة إدارات المخاطر بالبنوك على
تحديد المخاطر والتعامل معها بشكل جيد.
ونظراً لصغر حجم البنود التي تتأثر بالتقلبات في عوامل
السوق ،وخاصـة عقود المشتقـات المـالية ،إلى جانـب تعليمـات

البنك المركزي بحظر أي عمليات تنطوي على مضاربة في
مجال سوق النقد األجنبي ،فإن حجم مخاطر السوق تعد ضئيلة
جداً ،حيث أنها ال تتعدى  ٪2من إجمالي االصول وااللتزامات
العرضية المرجحة بأوزان المخاطر في نهاية ديسمبر .2016
الربحيــــــة
انعكس أداء القطاع المصرفي علي تحسن مؤشرات الربحية من
حيث معدالت العائد علي حقوق المساهمين والعائد علي
األصول في نهاية العام المالي  ،2016ويرجع ذلك لنمو صافي
الربح بمعدالت جيدة ،حيث حقق القطاع ارتفاعا ً في معدل
العائد على األصول ليصل الى  ٪2في نهاية ديسمبر 2016
مقابل  ٪1.5في العام السابق ،كما ارتفعت نسبة العائد على
حقوق المساهمين لتصل الى  ٪30.9في نهاية ديسمبر 2016
مقابل  ٪24.4في العام السابق.
مؤشرات الربحية
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ارتفعت نسبة صافي هامش العائد لتصل الى  ٪4.6في العام
المالي  2016مقابل  ٪4.0العام السابق حيث يرجع السبب في
ذلك إلى نمو صافى الدخل من العائد الذى يعد اكبر من معدل
النمو في متوسط االصول المدرة للعائد بمعدل  ،٪32وذلك
أساسا نتيجة التغيرات الهيكلية في أسعار العائد وفقا ً لقرارات
السياسة النقدية.
صافي هامش العائد ومعدل الكفاءة
(نسبة مئوية)
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وانخفض معدل الكفاءة (مصروفات ادارية/صافي إيرادات
النشاط) ليصل الى  ٪30.3في العام المالي  2016مقابل
 ٪35.2في العام السابق نتيجة لنمو صافي ايرادات النشاط
بمعدل  ٪47مقارنة بمعدل نمو  ٪26للمصروفات اإلدارية.
مما يعكس التزام اإلدارات بسياسة ترشيد المصروفات (أجور
عاملين ،ومستلزمات سلعية وخدمية) وكذا في تعظيم االيرادات
من النشاط وبصفة خاصة الدخل من العائد وكذا الدخل من
االتعاب والعموالت.
مما سبق يدل تحليل مؤشرات الربحية على قدرة إدارات البنوك
على االستخدام االمثل للموارد المتاحة والتوظيف االمثل لها،
إضافة الى تنويع مصادر الدخل لتوليد ارباح بمعدالت نمو أعلى
على مدار االعوام السابقة ،وقد نجحت البنوك في تحقيق ايرادات
متولدة من أنشطة التشغيل بالتوازي مع قدرتها على تحجيم
المصروفات االدارية خالل االعوام السابقة بشكل جيد.

مقارنة العائد على االصول ببعض الدول
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* المصدر.IMF All countries - end of year data, 2016 :

مقارنة العائد على حقوق الملكية ببعض الدول
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وبمقارنة مؤشرات الربحية في القطاع المصرفي والقطاعات
المصرفية في بعض الدول ،فقد تبين أن القطاع المصرفي قد
حقق معدالت أفضل من دول المقارنة باستثناء تركيا
واالرجنتين ،وهو ما يعكس قدرة القطاع المصرفي علي
استغالل موارده االستغالل األمثل لتحقيق أرباح.
المالءة المالية
يتميز القطاع المصرفي بمالءته المالية حيث استمرت معدالت
نمو حقوق المساهمين في االرتفاع ليسجل  ٪49في العام المالي
 2016مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق .ويرجع ارتفاع
حقوق المساهمين نتيجة قيام البنوك الخاصة بتدعيم رأس مالها،
وزيادة األرباح المحتجزة لديها لتدعيم مراكزها المالية،
الستيعاب خططها المستقبلية ،وللتوسع في االقراض للمؤسسات
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وكذا قيام البنوك المملوكة
للدولة بتدعيم القاعدة الرأسمالية لديها من خالل القروض
المساندة ،باإلضافة لتصاعد االحتياطيات للقطاع المصرفي،
وهو ما ينعكس أثره على رفع المالءة المالية للبنوك.
وتظهر مؤشرات معدل كفاية راس المال لبنوك القطاع
المصرفي في العام المالي  2016نسبة  ٪14وهى نسبة أكبر
من الحد االدنى المقرر  ،٪10.625وقد بلغ معدل كفاية رأس
المال ألكبر عشرة بنوك في القطاع المصرفي نسبة  ٪13.3في
حين بلغ معدل كفاية رأس المال ألكبر خمس بنوك في القطاع
المصرفي نسبة  ٪12.6مما يعكس قدرة البنوك باختالف
مراكزها المالية على مجابهة أي مخاطر.
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كما ان نسبة الشريحة األولى من رأس المال إلى األصول
المرجحة بأوزان المخاطر تعد نسبة مرتفعة حيث بلغت
 ٪11.9في نهاية عام ( 2016مقارنة بالحد األدنى المقرر
 )٪6.625وهى مؤشراً على قدرة حقوق الملكية على استيعاب
اية خسائر غير متوقعة ،أما نسبة رأس المال األساسي المستمر
إلى األصول المرجحة بأوزان المخاطر فقد انخفضت إلى نسبة
 ٪11.7ومع ذلك فإنها تمثل نسبة مرتفعة (مقارنة بالحد األدنى
المقرر .)٪4.5

الرئيسية في المحور االول لمتطلبات بازل (المتعلق باحتساب
متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان والسوق والتشغيل)،
اضافة الى المخاطر الواردة بالمحور الثاني لمتطلبات بازل،
وكذلك مخاطر االخرى مثل المخاطر االستراتيجية ومخاطر
السمعة ،وبالتالي يمكن للجهة الرقابية متابعة ومراقبة مدى
كفاية راس المال لدى البنوك الستيعاب المخاطر والتدخل في
مراحل مبكرة حال انخفاض متطلبات راس المال عن المستوى
المطلوب.

وقد كان لقرار تحرير سعر الصرف أثر محدود على معدل
كفاية رأس المال ،نتيجة الن االصول بالعملة المحلية تمثل
النسبة األكبر من اجمالي االصول ،كما أن تطبيق البنوك
لتعليمات البنك المركزي االحترازية والخاصة بتطبيق أوزان
مخاطر أعلى ألكبر  50عميل والعمليات ذات المخاطر
المرتفعة مثل االستحواذ ،قد حدت من نمو معدل الكفاية ألكبر
من  ٪14في نهاية .2016

مقارنة معيار كفاية رأس المال ببعض الدول

عالوة على ما سبق تشير نسبة الرافعة المالية والتي تمثل نسبة
القاعدة الرأسمالية إلى إجمالي مراكز التعرض داخل وخارج
الميزانية إلى متانة موقف القطاع المصرفي ،حيث بلغت نسبة
الرافعة المالية بالبنوك في نهاية  2016مقدار  ٪4.8مقابل ٪3
الحد االدنى المقرر ،األمر الذى يشير إلى أن متوسط هذه
النسبة في البنوك اكبر من النسبة الواجب االحتفاظ بها ،وقد
بلغت هذه النسبة ألكبر عشر بنوك بالقطاع نسبة .٪4.7
وفي إطار الحرص الدائم على مواكبة وتطبيق أحدث
الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية التي تستهدف
مواجهة المخاطر والتصدي للصدمات القائمة والمحتملة من
خالل تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك ،فقد تم إصدار التعليمات
Capital
الخاصة بتطبيق نسب الدعامة التحوطية
 ،Conservation Bufferكما تم تفعيل عملية التقييم
Supervisory
Review
اإلشرافية
والمراجعة
 .Evaluation Processباإلضافة إلى ذلك تم إصدار
تعليمات بشأن البنوك ذات األهمية النظامية محليا ،DISBs
والتعليمات الخاصة ببازل  IIIالمتعلقة باحتساب نسبة الرافعة
المالية .Leverage Ratio
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وبمقارنة معدل كفاية راس المال في القطاع المصرفي
المصري والقطاعات المصرفية في بعض الدول ،فقد تبين أن
القطاع المصرفي قد تمكن من تحقيق نسبة كفاية رأس المال
بمعدل أعلي من الحد االدنى المقرر وفقا لمقررات لجنة بازل
.III

عالوة على ما سبق فقد تم إصدار تعليمات عن مفهوم عملية
التقييم الداخلي لكفاية رأس المال Internal Capital
 ،Adequacy Assessment Processحيث تقوم
البنوك بإجراء عملية تقييم داخلي لمدى كفاية رأس المال
" "ICAAPوالذى يشمل تحليل لمختلف السيناريوهات
واختبارات للتحمل وتخطيط لرأس المال ،وتقوم بإعداد تقرير
عن عملية التقييم الداخلي لرأس المال يتم اعتماده من مجلس
ادارة البنك وكذا مراقب الحسابات الخارجي ،وتشمل عملية
تجميع متطلبات رأس المال في عملية التقييم الداخلي المخاطر
البنك المركزي المصري
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اختبارات الضغط
تعتبر اختبارات الضغط من أهم وأكثر األدوات
استخداما ً من قبل البنك المركزي المصري والبنوك
المصرية ،للوقوف على مدى استعداد البنوك
والقطاع المصرفي ككل لمواجهة أي صدمات
اقتصادية ومالية مستقبلية ،وتبعا ً لنتائج االختبارات
يتم توجيه البنوك التخاذ اإلجراءات المناسبة لدرء
أي مخاطر متوقعة قد تتعرض لها البنوك التي لم
تجتاز تلك االختبارات ووضع الخطط الالزمة لدعم
المراكز المالية لتلك البنوك .ويتم إجراء اختبارات
الضغط بصورة دورية وبصورة استثنائية تبعا ً
للتطورات االقتصادية المحلية والعالمية والتي قد
يترتب عليها تأثير علي القطاع المصرفي.
وقد قام البنك المركزي بإجراء اختبارات ضغوط
متعددة لتشمل مخاطر كل من االئتمان  ،أسعار
العائد ،وأسعار الصرف نتيجة قرارات االصالح
الهيكلي التي شهدها االقتصادي المصري في الفترة
االخيرة.
أسفرت نتائج اختبارات الضغط عن نظرة مستقبلية
مستقرة وصالبة القطاع المصرفي وقدرته على
تحمل الصدمات  ،هذا وال تتعدى حصة البنوك التي
لم تتمكن من اجتياز االختبار  ٪5.2من إجمالي
المراكز المالية للبنوك.

االتجاهات المستقبلية
يتوقع أن يستمر القطاع المصرفي المصري في الحفاظ على
أدائه الجيد واستقراره في المستقبل بدعم من برنامج اإلصالح
االقتصادي والمالي الذى تتبناه الحكومة ودعم من البنك
المركزي المصري وفيما يتعلق باالتجاهات المستقبلية للقطاع
المصرفي المصري فيتم إيجازها فيما يلى:
 من المتوقع استمرار األداء الجيد للقطاع المصرفي المصري
على الرغم من التحديات التي يوجهها وتحقيق معدالت
مقبولة من العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية
والمحافظة على مستوى جودة األصول والسيولة.

أوالا :القطاع المصرفي

 انتشار أوسع للخدمات المصرفية حيث قام البنك المركزي
بالسماح للبنوك بإنشاء الفروع الصغيرة في كافة
المحافظات ،إضافة إلى التوسع في اإلقراض المتناهي
الصغر لخدمة عدد اكبر من العمالء.
 استمرار القطاع المصرفي في االستفادة من تطبيق افضل
الممارسات في مجال المصارف وكذلك االستفادة وتطبيق ما
يصدر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعايير المحاسبة
الدولية ومعايير التقارير المالية حيث يتم حاليا االعداد
لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (.)IFRS9
 تطوير نظم قواعد البيانات والمعلومات الخاصة ببيانات
القطاع المصرفي وتطوير نظم أمن وسالمة بيانات العمالء.
 المزيد من التحول إلى االستفادة من التقدم التكنولوجي،
وانطالق عصر المصارف الرقمية والبنوك المحمولة من
خالل تكنولوجيا الجيل الرابع وطرح تطبيقات تمكن
المتعاملين من تنفيذ جميع الخدمات المصرفية من خالل
التليفون المحمول ،ويعزز من ذلك تدشين المجلس األعلى
للمدفوعات اإللكترونية ،وقيام البنك المركزي المصري
بتدعيم مشروع الربط اإلليكتروني للبنوك العاملة في مصر
بالنظام اإلقليمي لمقاصة وتسويات المدفوعات بين دول
الكوميسا بما يدعم العالقات االقتصادية المصرية بين دول
أفريقيا.
 تعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع واتخاذ السياسات
اإلصالحية الالزمة بالتعاون مع األطراف المعنية ،فضال ً
عن إصدار تقرير رسمي عن الشمول المالي في مصر،
وإتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع بمؤسساته
وأفراده في سبيل تحقيق االستقرار المالي والتنمية
المستدامة.
ومن المتوقع استمرار تحسن أداء القطاع المصرفي وتحسن
مستويات مؤشرات السالمة المالية كنتيجة لتحسن أداء البنوك
في إدارة األموال وتخصيص األموال بين المحافظ المختلفة
واإلدارة الجيدة للمخاطر ،ومجهودات البنك المركزي في
الحفاظ على سالمة وأمن واستقرار القطاع من خالل الرقابة
المستمرة واالستفادة من افضل الممارسات المطبقة في
القطاعات المصرفية الدولية.

 يتوقع أن تقوم البنوك بتدعيم رؤوس أموالها من خالل زيادة
رؤوس األموال أو من خالل األرباح المحققة للوفاء
بمتطلبات رأس المال ومتطلبات بازل  IIIوتوفير رأس المال
الالزم لمواجهة المخاطر.
البنك المركزي المصري

تقرير االستقرار المالي

25

القسم الثاني :النظام المالي

ثانيا ا :القطاع المالي غير المصرفي

ثان ايا :القطاع غير المصرفي
15

االتجاهات والمبادرات:
أصول القطاع المالي

يعمل القطاع المالي غير المصرفي تحت إشراف الهيئة العامة
للرقابة المالية ،التي تقوم بالعديد من اإلجراءات والمبادرات من
أجل دعم أداء هذا القطاع وذلك نظراً للدور الحيوي الذى يلعبه
في دفع عجلة االقتصاد القومي.
وقد أطلق البنك المركزي المصري مؤخراً مبادرة الشمول
المالي من أجل تعزيز قاعدة العمالء الرسميين في القطاع
المالي سواء المصرفي أو غير المصرفي ،مما سيتوجب على
الهيئة العديد من التحديات من أجل توفير بيئة مناسبة لجذب
المزيد من االستثمارات إلى هذا القطاع وخاصة في ظل ارتفاع
أسعار العائد على األوعية االدخارية المنافسة من قبل القطاع
المصرفي.

11.8٪

88.2٪

إجمالى أصول القطاع المالى غير المصرفى
إجمالى أصول القطاع المصرفى

أصول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خالل 2016

وقد بلغ إجمالي اصول القطاع المالي غير المصرفي365.8 16
مليار جنيه في يونيو  2016وهو ما يمثل  ٪11.8من إجمالي
اصول القطاع المالي ،وقد استحوذ قطاع التأمين علي اكبر
نصيب من القطاع المالي غير المصرفي بنسبة  ٪80من
اجمالي القطاع المالي غير المصرفي في ذات الفترة.

%2
%3

%15
%44
%36

نشاط التأمين
يعد قطاع التامين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير
المصرفية ويسهم في دعمها والمحافظة على استقرارها .وإيمانا
بأهمية هذا النشاط ودوره المحوري للنهوض باالقتصاد الوطني
فقد استمرت الهيئة في تعزيز البيئة التشريعية وتنويع خدماته
وتسهيل إجراءاته وتبسيطها وتأهيل ورفع كفاءة العاملين
المهنية.
وعلى الرغم من ذلك فقد بلغت نسبة مساهمة قطاع التامين في
الناتج المحلى اإلجمالي لمصر خالل العام  2016نسبة حوالى
 ،٪1في حين بلغت  ٪3في الدول العربية ،مما يعكس الحاجه
لمزيد من العمل علي نشاط التأمين من اجل تعزيز وزيادة نسبه
التداخل في الناتج المحلي اإلجمالي وذلك من خالل زيادة
وتنوع منتجاته إلى جانب زيادة الوعى التأمينى.

شركات التأمين
التمويل العقاري
التخصيم

صناديق التأمين الخاصة*
التأجير التمويلي

أصول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي
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شركات التأمين
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* تم تثبيت حجم صناديق التأمين الخاصة في  2015و 2016لعدم توافر
البيانات في نهاية .2016
15

في هذا الجزء يتم تحليل القطاعات الخمسة للمؤسسات المالية غير المصرفية
(خدمات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق
والتمويل متناهي الصغر).بخالف سوق المال الذى سيتم تداوله في جزء االقتصاد
المحلى ألغراض التحليل.
16
تشمل أصول القطاع المالي غير المصرفي أصول قطاعات التأمين والتمويل
العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل متناهي الصغر وكذلك
أصول الهيئة القومية للبريد.

البنك المركزي المصري
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تطور نشاط شركات التـأمين:
تطور نشاط شركات التأمين

وقد تصاعدت إجمالي أصول شركات التأمين مسجله 65.8
مليار جنيه بمعدل بلغ نحو  ٪10في  2016مقابل  ٪9في
 .2015باإلضافة لتصاعد إجمالي حقوق الملكية لتسجل 11.2
مليار جنيه بمعدل بلغ نحو  ٪7في  2016مقابل تراجع بنحو
 ٪1في  .2015هذا إلى جانب تصاعد حجم أقساط التأمين
ليسجل  18.2مليار جنيه ولكن بمعدل بلغ نحو  ٪12في
 2016مقابل  ٪13في .2015

70

(مليار جنيه)

60
50
40
30
20
10

 مؤشرات السالمة المالية لنشاط التأمين:البيان

2014

0
2014

2016

2015

إجمالى أصول شركات التأمين

2015
حجم أقساط التأمين

2016
إجمالى حقوق الملكية

الربحية (معدل العائد على حقوق المساهمين)
األشخاص وتكوين األموال
(المعدل النمطي من ٪5
إلى ) ٪15

٪16.8

٪22.5

٪26.0

الممتلكات والمسئوليات
(المعدل النمطي من ٪5
إلى ) ٪10

٪14.6

٪18.6

٪20.3



إصدار ضوابط تنظم المواقع اإللكترونية على شبكة
المعلومات الدولية -اإلنترنت -التابعة لكل من شركات
التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين .



دعم االقتصاد القومي من خالل التأمين البحري ،سواء من
خالل تغطية المخاطر التي تتعرض لها السلع الواردة من
الخارج او المصدرة للخارج.



تيسير التوسع في منح التسهيالت االئتمانية ألغراض
التنمية االقتصادية وذلك من خالل من خالل توفير
التغطيات التأمينية المناسبة لعمليات االئتمان.

المالءة المالية عن صافي العمليات ( المعدل النمطي أقل من ) ٪200
األشخاص وتكوين األموال

166.1

197.3

214.3

الممتلكات والمسئوليات

65.7

60.7

69.5

السيولة ( المعدل النمطي أكبر من ) ٪100
األشخاص وتكوين األموال

104.2

103.0

102.1

الممتلكات والمسئوليات

117.0

124.6

117.7

كفاية المخصصات ( المعدل النمطي أكبر من ) ٪110
األشخاص وتكوين األموال

1512.0

1675.2

1911.3

الممتلكات والمسئوليات

275.2

282.1

273.0

ويتضح الجدول السابق مدى كفاءه وسالمة نشاط التأمين حيث
استطاع المحافظة على المعدالت النمطية للمؤشرات 17خالل
الفترة محل العرض ،ويرجع ذلك إلى وجود نظام إنذار مبكر
فعال يعمل على ضمان تحرك المؤشرات في نطاقها األمن.
وفي نطاق إنجازات المقدمة من أجل دعم وتنمية نشاط التأمين:


17

إصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية علي قطاع
التأمين وذلك في ضوء التغيرات التي شهدتها معايير
المحاسبة المصرية ،وبدأ التطبيق في يوليو .2016

وقد واجه سوق التأمين المصري مخاطر وتحديات جسيمة في
اآلونة األخيرة ،وخاصة عقب القرارات االقتصادية التي
اتخذتها الدولة ،ومنها قرار تعويم الجنيه أمام العمالت األجنبية
إلصالح هيكل االقتصاد ،إال أن اإلنجازات الكبيرة التي حققها
سوق التأمين المصري ،تؤكد قوة المالءة المالية لهذا السوق،
وقدرته على مواكبة المتغيرات والمستجدات ببرامج تأمينية،
تخاطب مختلف الشرائح وخاصة في مجال تأمينات الممتلكات
والمسؤوليات حيث تدعم مختلف المشروعات سواء عمالقة أو
متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر.
كما أن قطاع التأمين  -باعتباره مكون رئيسي من مكونات
االقتصاد المصري كونه الغطاء الحمائى له  -سيتأثر بتحرير
سعر الصرف ،إيجابا وسلبا في الوقت ذاته ،إال أن إيجابيات
القرار مرتبطة بإعادة تقييم أصول العمالء بما يتوافق مع قيمتها
السوقية في ظل ارتفاع األسعار ،مما سيؤدى إلى زيادة أقساط
سوق التأمين.

باستثناء عام  2016حيث تعدت نسبة المالءة المالية لتأمينات األشخاص المعدل
النمطي الذى ال يزال في الحدود المقبولة من الهيئة.

البنك المركزي المصري
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هذا باإلضافة إلى أن التحديات التي سيوجهها قطاع التأمين
خالل الفترة المقبلة ،مرتبط بالتسعير الجيد للمخاطر المكتبة
واالهتمام بالمعاينات ودراسة األخطار ،وبالتالي فان هذا
التحدي له عالقة بتقبل العميل لنتائج تلك الدراسات ،وتنفيذ
توصياتها.

ثان ايا :القطاع غير المصرفي



العمل على إنشاء صندوق لحماية حقوق حملة الوثائق في
حالة عدم قدرة شركات التأمين على السداد والوفاء
بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق وحماية العمالء في حالة
عدم التزام شركات التامين بالسداد ألسباب فنية أو قانونية
أوفي حالة عدم قدرة الشركات على السداد ألسباب خارجه
عن إرادتها.



استمرار العمل على حصول شركات التأمين على تصنيف
ائتماني مما يخفف من حدة التشدد الذى تواجهه السوق من
شركات اإلعادة.



توفير خدمات تأمينية أكثر جذبا للطبقات األكثر فقرا من
خالل التأمين متناهي الصغر ،وتحفيز الشركات على فتح
فروع لها في مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات
متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية مما
سيكون له األثر اإليجابي في تطور النشاط .باإلضافة إلى
استمرار العمل على النهوض بالتأمين الطبي حيث من
المتوقع أن يكون له دور فعال في زيادة محصلة األقساط
التأمينية بالسوق المصري مع تضاعف معدالت نمو
التأمين الطبي مقارنة بالمعدالت المحققة حاليًا ،وكذا
استحداث تغطيات جديدة لبرامج التأمين طبى في ضوء
المطبق عالميا.



االهتمام بموضوع فض منازعات المتعاملين مع شركات
التأمين في أقل فترة زمنية ممكنة من خالل تفعيل طرق
التسوية الودية للمنازعات.



العمل على توجيه الشركات إلى إعادة تقييم األصول التي
تؤمن عليها ،ومن ثم إعادة النظر في الموازنة التقديرية
في ضوء المستجدات االقتصادية.



المشاركة في أنشطة االتحاد الدولي لمراقبي التامين
ومنتدى هيئات اإلشراف والرقابة على أعمال التامين.
والعمل على زيادة التعاون مع أسواق الدول العربية
واألجنبية وتوقيع مذكرات التفاهم ،والتواصل والتعاون
بين الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين
بهدف تعزيز عمليات اإلشراف والرقابة على أعمال
التأمين في أسواق التأمين العربية.



تفعيل انضمام مصر التفاقيات تحرير التجارة في الخدمات
 في مجال التأمين  -سواء على الصعيد العالمي (مثلاتفاقية الجاتس) أو على الصعيد اإلقليمي مثل اتفاقية
تحرير التجارة في الخدمات بين دول الكوميسا.

وقد انعكست مخاطر سعر الصرف على :


زيادة مبالغ التأمين المؤمن بها عن الطاقة االستيعابية
التفاقيات إعادة التأمين مما يتطلب ضرورة زيادة الطاقة
االستيعابية التفاقيات إعادة التأمين او الحصول على
برامج إعادة تأمين إضافية أو اللجوء لعملية إعادة التأمين
االختياري لعدد أكبر من األخطار.



ارتفاع معدالت التضخم مما أدى الرتفاع مخاطر عدم
قدرة حملة الوثائق على سداد األقساط في الوقت المناسب.
وقد تزامن مع ارتفاع معدالت التضخم ارتفاع موازي في
أسعار العائد على األوعية االدخارية في القطاع المصرفي
مما أدى إلى اتجاه حملة الوثائق إلى وضع مدخراتهم في
شراء هذه األوعية ،وكذا عدم تجديد بعض وثائق تأمينات
الممتلكات والمسئوليات مثل تأمين السيارات التكميلي.

ومن مخاطر السوق األخرى أن غالبية محافظ الشركات
االستثمارية تعتمد على االستثمار في العقارات واألسهم؛ ما
ً
عرضة لسوق متقلبة ،ومن الطبيعي أن يؤثر تذبذب تلك
يجعلها
ً
ً
السوق ،صعودا أو هبوطا ،في أداء المحافظ االستثمارية لتلك
الشركات.
وقد استمرت التحديات في ما يتضمن نقص الوعي التأمينى
لدى العديد من أفراد المجتمع ،إلى جانب التشدد الذي يواجه
السوق من شركات إعادة التامين نتيجة التصنيف االئتماني
لشركات التأمين وبالتالي حصول شركات التأمين على تصنيف
ائتماني يعطى قوة للشركة الحاصلة عليه ويجذب أنظار
شركات التامين وإعادة التامين الخارجية للتعامل معها.
في مقابله هذه التحديات يتم السعي إلى العمل على:


استمرار االرتقاء بمعايير اإلشراف والرقابة على أعمال
التأمين بما يتفق مع المعايير والممارسات الدولية لهيئات
اإلشراف والرقابة العالمية ،مع مراجعة وتحديث ضوابط
تطبيق نظام "الرقابة واإلشراف علي أساس الخطر" و
"مؤشرات اإلنذار المبكر" ،ومواصلة العمل بآليات
اإلشراف المكتبي والزيارات الميدانية على شركات
التأمين وفقا ألحدث المعايير الدولية في هذا الشأن لضمان
المالءة المالية للشركات العاملة في هذا القطاع وضمان
التطوير المستمر.

البنك المركزي المصري
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تطور نشاط صناديق التأمين الخاصة:
تصاعدت إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة مسجله
 53.1مليار جنيه في  2015مقابل  48.3مليار جنيه في
 2014بمعدل بلغ نحو  .٪10باإلضافة لتصاعد مجموع
األموال بصناديق التأمين الخاصة لتسجل  49.5مليار جنيه في
 2015مقابل  44.7مليار جنيه في  2014بمعدل بلغ نحو
 .٪11هذا إلى جانب تصاعد حجم االشتراكات ومساهمات
الجهات لتسجل  5.9مليار جنيه في  2015مقابل  5.2مليار
جنيه في  2015بمعدل بلغ نحو  .٪13هذا وقد بلغ معدل
التداخل لنشاط الصناديق الخاصة  ٪0.3من الناتج المحلى
اإلجمالي في .2016
نظراً ألهمية صناديق التأمين الخاصة فقد تم إصدار عدة
قرارات بشأن حوكمة صناديق التأمين الخاصة والذي جاء في
ضوء التطورات التشريعية على مستوي العالم في مجال
حوكمة صناديق التأمين الخاصة.
إلى جانب السعي خالل الفترة المقبلة إلى االرتقاء بصناديق
التأمين الخاصة لتكون نموذجا ً إقليميا مع خالل العمل على
زيادة قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها قبل األعضاء وكذا
تعظيم أدائها مع األخذ بالمعايير الدولية في مجال اإلشراف
والرقابة على نشاط الصناديق ،وكذا رفع كفاءة صناديق التأمين
الخاصة فنيا ً وإداريا ً واالرتقاء بالكوادر البشرية.
نشاط التمويل العقاري
يعد التطوير العقاري من أهم محاور النشاط االقتصادي في
مصر ويمثل لدى الكثيرين وسيلة هامة لالدخار مخزون للثروة.
وقد تصاعد إجمالي أصول نشاط التمويل العقاري من 4.2
مليار جنيه في  2015إلى  4.6مليار جنيه في  2016بمعدل
بلغ نحو  ،٪10كما تصاعد إجمالي قيمة التمويل العقاري
الممنوح مسجله  7مليار جنيه في  2016مقابل  5.8مليار جنيه
في  2015بمعدل بلغ نحو  .٪20باإلضافة لتصاعد إجمالي
أرصدة التمويل العقاري القائمة لدى شركات التمويل لتسجل 3
مليار جنيه في  2016مقابل  2.7مليار جنيه في  2015معدل
بلغ نحو  ،٪13وتصاعد إجمالي أرصدة التمويل العقاري
القائمة لدى البنوك لتسجل  9.3مليار جنيه في  2016مقابل
 5.4مليار جنيه في  2015معدل بلغ نحو  .٪72هذا وقد بلغ
معدل التداخل لنشاط التمويل العقاري  ٪0.26من الناتج
المحلى اإلجمالي في  ،2016وهو ما يعد مؤشراً لوجوب مزيد
من على تنمية هذا النشاط ومحاوله االرتقاء به بما يتماشى مع
المستويات الدولية للدول المثيلة .وفي سبيل ذلك تم العمل على
صدور تعديالت في قانون التمويل العقاري والئحته التنفيذية
والتي أتاحت إضافة أنشطة جديدة للتمويل مثل التمويل العقاري
اإلسالمي ،كما حدثت نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري،
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بصدور أول معايير مصرية للتقييم العقاري .إلى جانب
استمرار العمل في ظل مبادرة البنك المركزي المصري
للتمويل العقاري لتفعيل دوره في النشاط االقتصادي.
وقد تمثلت المخاطر والتحديات التي تواجه مجال التمويل
العقاري في كثرة المستندات المطلوبة من العمالء للحصول
على التمويل وطول الفترة الزمنية ومراحل استخراجها
باإلضافة إلى البيروقراطية وارتفاع أسعار الفائدة على تمويل
الوحدات ،إلى جانب تعثر العمالء في سداد االلتزامات المالية
للشهرية بسبب ضعف الدخل وكثرة االلتزامات.
ويتم السعي خالل الفترة القادمة للعمل على النهوض بنشاط
التمويل العقاري وذلك من خالل تطوير اإلطار التشريعي
المنظم لنشاط التمويل العقاري وفقا ألفضل الممارسات الدولية،
وتطوير اإلطار المؤسسي والضوابط الرقابية لحماية حقوق
المتعاملين بالسوق ودعم الشفافية ،ورسم السياسات العامة التي
تتطلب توجيه نشاط التمويل العقاري مع العمل على تذليل
العقبات التي تواجه التمويل العقاري ،باإلضافة إلى وضع
المعايير المالية للشركات وتيسير وتبسيط منظومة التسجيل
العقاري ،ونشر وتنمية الوعي بنشاط التمويل العقاري.
تطور نشاط التمويل العقاري
8
7
6
5
4
3
2
1
0

(مليار جنيه)

2014
أرصدة التمويل العقارى القائمة

2015

2016

إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح

نشاط التأجير التمويلي
التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورا بارزاً
في تمويل االستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة
والصغيرة الراغبة في شراء المعدات واآلالت وما إلى ذلك من
مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل
من التكلفة االستثمارية للبدء في النشاط .وقد بدأ العمل بهذا
النشاط ألول مرة في مصر منذ  21عاما ً بصدور القانون 95
لسنة  .1995وقد بلغ معدل التداخل أو نصيب التأجير التمويلي
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية  2016حوالي
 ،٪0.8مقارنة بدول أخرى مثل نيجيريا  ،٪0.37ماليزيا
 ،٪0.36البرازيل  ،٪0.09الهند  ،٪0.01المغرب ٪0.83
وفي جنوب أفريقيا  ،٪0.68وهو ما يعكس األداء الفعال لنشاط
تقرير االستقرار المالي
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التأجير التمويلي في مصر ودور الهيئة في العمل على الوصول
إلى أفضل الممارسات الدولية لألداء في كل نشاط.

تطور نشاط التأجير التمويلي

وتعزيزاً لذلك فقد تصاعدت إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي
مسجله  21.5مليار جنيه في  2016مقابل  19.4مليار جنيه
في  2015بمعدل بلغ نحو .٪11
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(مليار جنيه)
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وقد تركزت المخاطر والتحديات التي تواجه نشاط التأجير
التمويلي في عدم قدرة العمالء على السداد ،إلى جانب بعض
مخاطر السيولة.
ومن أهم اإلنجازات خالل الفترة بدء العمل بأول سجل
اإللكتروني للضمانات المنقولة ،باإلضافة إلى صدور قرار
وزيرة االستثمار في نهاية عام  2016بإصدار الالئحة التنفيذية
لقانون تنظيم الضمانات المنقولة ،مما يعمل علي الحد من
مخاطر النشاط وتيسير منح تمويله وخاصة في نطاق
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وفي سبيل تحقيق المزيد من التطور وتنمية نشاط التأجير
التمويلي يتم العمل على تطوير سوق التأجير التمويلي من سوق
محلية إلى دولية يتيح للشركات المستأجرة استئجار أحدث
األصول الرأسمالية عالية التقنية ،في ظل أفضل الشروط ،وفي
الوقت ذاته تمنح الفرصة للشركات المؤجرة إمكانية تأجير
أصولها الرأسمالية في األسواق المحلية ،والعمل على بحث
إمكانية تمويل بعض األصول ألغراض استهالكية ،باإلضافة
إلى دراسة التجارب والخبرات الدولية في مجال التأجير
التمويلي ،من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات الدولية .إلى
جانب العمل على قيام الشركات بتقديم حزمة متكاملة من
خدمات التأجير التمويلي ،وكذلك الخدمات االستشارية ذات
القيمة المضافة ،لمساعدة المؤسسات والشركات الصغيرة
والمتوسطة على تحقيق خططها التوسعية.
قـد بلغ عـدد الشركات الساريـة التـي تـزاول نشـاط التخصــيم
 7شركات بنهاية عام  .2016ويرجع مزايا نشاط التخصيم إلى
ضمان التدفق النقدي والتمويل الذي يحتاجه المشروع التجاري
دون الحاجة إلى االنتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير
لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل إلي  ٪80من قيمة الحقوق
المالية للبائع .كما يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة اآلمور
المالية بما يخفف من األعباء اإلدارية على الشركة واالرتقاء
باإلدارة الفنية الذي تزاوله الشركة.
نشاط التخصيم
وقد تصاعد إجمالي أصول نشاط التخصيم من  2.1مليار جنيه
في  2015إلى  3.4مليار جنيه في  2016بمعدل بلغ نحو
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حجم األرصدة المدينة

 ،٪62كما تصاعدت حجم األرصدة المدينة مسجله  4.1مليار
جنيه في  2016مقابل  2.2مليار جنيه في  2015بمعدل بلغ
نحو  ،٪86باإلضافة لتصاعد حجم األوراق المخصمة حيث
سجلت  6.1مليار جنيه في  2016مقابل  4.6مليار جنيه في
 2015بمعدل نمو بلغ  .٪32هذا وقد بلغ معدل التداخل لنشاط
التخصيم  ٪0.23من الناتج المحلى اإلجمالي في  .2016وتعد
مصر واحدة من أكبر  5دول على مستوى أفريقيا في مجال
التخصيم ضمن جنوب أفريقيا ،المغرب ،مصر ،تونس،
وموريشيوس حيث بلغ حجم األوراق المخصمة في هذه الدول
عام  2016حوالي 16291مليون يورو 2708 ،مليون يورو
 550،مليون يورو 373 ،مليون يورو ،و  256مليون يورو
على الترتيب من بين  54دولة ،ويأتي بعدهم كينيا والكاميرون
وغانا وعدد آخر من األسواق األصغر حجماً ،لذا تسعى الهيئة
إلى تطوير السوق في مجال التخصيم وفقا ً ألحدث التطورات
العالمية بما يضمن التواجد ضمن أكبر  5دول على مستوى
أفريقيا.
وتتمثل المخاطر والتحديات التي تواجه نشاط التخصيم في
مخاطر اقتصادية مثل انخفاض التصنيف االئتماني للبالد،
انخفاض حجم التبادل التجاري ،وتذبذب سوق الصرف المحلية
مع ارتفاع أسعار العملة في السوق الموازي ،باإلضافة إلى
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تحديات تواجه النشاط ذاته مثل نقص الوعى بخدمات التخصيم
المتاحة ،باعتباره إحدى أدوات التمويل وتدبير السيولة المتاحة
أمام الشركات ،وعدم وجود التشريعات الالزمة لتفعيل وتسهيل
بعض عمليات التخصيم ،إلى جانب ارتفاع سعر العائد
والعموالت التي يتم تحصيلها من الشركات ،مما يمثل عائقا ً أمام
نموه كنتيجة النخفاض عدد الشركات العاملة بالمجال ،وهو ما
يؤدى إلى اختفاء المنافسة الحقيقية.
إلى جانب مواصلة النهوض بنشاط التخصيم من خالل العمل
على تطوير منتجاته وتطوير قواعده التشريعية في ضوء مدى
الحاجة لها وما تعالجه من مخاطر فعلية ،العمل على تحقيق
العدالة والشفافية بين المتعاملين ،وضمات المنافسة العادلة بين
الشركات التي تعمل في هذا المجال.
نشاط التمويل متناهي الصغر
يعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع
مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط االقتصادي،
فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة لألفراد وأصحاب المنشآت
متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين
دخول اآلسر األكثر فقرا ،ويحقق اثر إيجابي على زيادة حجم
االستثمار والتشغيل في االقتصاد القومي.
وقد بلغ إجمالي قيمة التمويل متناهي الصغر وعدد المستفيدين
من التمويل  4.3مليار جنيه 18و  1.8مليون مستفيد في 2016
على التوالي .في حين بلغ معدل التداخل لنشاط متناهي الصغر
 ٪0.16من الناتج المحلى اإلجمالي في .2016
وقد وصل إجمالي الجهات المرخص لها بممارسة نشاط
التمويل متناهي الصغر إلى  728تخدم نحو  1.8مليون عميل
بمحفظة إجمالية تصل إلى حوالي  4مليار جنيها في .2016
كما أن حصة الجمعيات والمؤسسات األهلية من سوق التمويل
متناهي الصغر بلغت  ٪77من حيث األرصدة في مقابل ٪23
للشركات ،أما من حيث عدد العمالء المستفيدين فجاءت نسبتهم
 ٪84للجمعيات والمؤسسات األهلية و ٪16للشركات.
وبما أن نشاط التمويل متناهي الصغر والذى يعد من ركائز
تحقيق الشمول المالي في مصر قد حقق نتائج إيجابية فيما
يخص استفادة المرأة بالخدمات المالية ،حيث أن اإلناث يمثلن
 ٪70من عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر كما بلغت
نسبة أرصدة التمويل لهن  ٪51من إجمالي السوق ،كما بلغ
عدد المستفيدين من التمويل الجماعي  928ألف مواطن بنسبة
 ٪52من إجمالي العمالء في مقابل  852ألف مواطن بنسبة
 ٪48للتمويل الفردي.
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وفي ضوء الغرض من التمويل الممنوح جاء النشاط التجاري
في الترتيب األول في نهاية عام  2016من حيث قيمة المحفظة
بنسبة  ٪60وكذا أعداد المستفيدين بنسبة  .٪67وتاله النشاط
الخدمي في المركز الثاني بمحفظة نسبتها  ٪19وعدد مستفيدين
بنسبة  ٪14بينما جاء النشاط الزراعي الثالث في الترتيب
بمحفظة تمثل  ٪13و ٪11من عدد المستفيدين وأخيرً ا النشاط
اإلنتاجي والحرفي بنسبة  ٪8من أرصدة محفظة التمويل و٪8
من عدد المستفيدين.
وتتركز المخاطر والتحديات التي تواجه نشاط التمويل متناهي
الصغر أساسا ً في عدم وجود بنيه تحتيه مالئمة لتفعيل دوره
مثل انخفاض عدد المنافذ التسويقيـة التـي تعـوق تطـور معدالت
نمو المبيعات ،صغر حجم إمكانيات الجمعيات ،بجانب
االقتصار على تقديم منتج واحد وهو اإلقراض الصغير،
وغياب الخدمات األخرى مثل خدمات التأجير التمويلي،
والتأمين على العمالء والمشروعات العاملة في النشاط،
باإلضافة إلى ضعف قيمة التمويالت الموجهة للمشروعات
وانخفاض آليات التدريب وعدم إطالع القائمين على
المشروعات على مستجدات الصناعة عالميا ً مما يقلص من
استدامة النشاط مستقبالً.
وفي سبيل النهوض بنشاط التمويل متناهي الصغر فقد أصدر
دليل حماية عمالء الشركات والجمعيات والمؤسسات األهلية
التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر .وقد صدر هذا الدليل
متضمنا الحد األدنى الواجب أن تلتزم به الجهات المرخص لها
بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من ممارسات ومعايير
أخالقية ومتطلبات التوعية الالزمة للعمالء وحصولهم على
التمويل بشفافية ويسر ،ونظم سياسة االستعالم عن العمالء
ونظام االستعالم االئتماني وكذا التمويل الجماعي واالعتبارات
الواجبة مراعاتها عند منح التمويل لعميل أو مجموعة عمالء
متضامنين.
ويطمح خالل الفترة المقبلة تحقيق عدة عوامل لتعزيز وتنمية
نشاط التمويل متناهي الصغر مثل :تطبيق الشفافية المالية
واإلفصاح عن األداء المالي واالجتماعي لمؤسسات التمويل
متناهي الصغر ،وحماية عمالء التمويل متناهي الصغر وخاصة
المقترضين مع ضمان الوصول إلى أكبر عدد من العمالء،
باإلضافة إلى العمل على قيام الشركات والجمعيات والمؤسسات
األهلية العاملة في مجال التمويل المتناهي الصغر بضمان توفير
وسائل كافية لتقييم القدرة االئتمانية للعميل بما في ذلك الحصول
على التقرير االئتماني للعميل من شركات االستعالم االئتماني
قبل منحه القرض من أجل حمايته من الوقوع في ديون تفوق
طاقته.

ال يتضمن حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي.

البنك المركزي المصري
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تعد أنظمة الدفع القومية ومدى فعاليتها وتأثيرها من أهم أعمدة
البنية األساسية المالية القائم عليها النظام المالي والمصرفي
واقتصاد الدولة ككل ومن ثم جميع مؤشراتها االقتصادية،
وتستمد نظم الدفع أهميتها من كونها أحد الركائز األساسية
الثالثة التي تقوم عليها وظائف البنوك المركزية وذلك وفقا
لتعريف بنك التسويات الدولي .وتلك الركائز هي :السياسة
النقدية ،والرقابة على البنوك ،ونظم الدفع .وذلك بسبب ما تسهم
به هذه البنية األساسية المالية في تحقيق االستقرار المالي القائم
على مبدأي السالمة والكفاءة ألنظمة الدفع المختلفة.
لذا فقد قام البنك المركزي المصري في اآلونة األخيرة بإيالء
هذا الملف أولوية قصوى سواء على المستوى المحلى أو
اإلقليمي للرفع من مستوى فعالية وكفاءة البنية األساسية المالية
للدولة بالوصول ألعلى وأحدث المعايير الدولية المعمول بها في
أقوى اقتصاديات العالم.
أهمية نظم الدفع:
إن المهمة األساسية لنظم الدفع هي تحقيق ،باإلضافة إلي توفير
خدمات وأنظمة دفع مناسبة تلبي احتياجات مستخدميها مع
التأكيد على ضرورة استمرار تلك الخدمات وضمان إتاحتها
على نحو يرضي كافة المستخدمين ،وذلك من أجل دعم
االقتصاد المصري ،والعمل على تقديم نظم الدفع بمصر
كنموذج يُحتذى به.
يسهم نظام الدفع القومي المصري بالعديد من المسئوليات
الجوهرية في صياغة البنية األساسية المالية والمؤثرة بشكل
مباشر على االستقرار المالي ،حيث يتكون نظام الدفع القومي
المصري من عدة أنظمة أهمها ما يلي:
 نظام التسوية اللحظية . RTGS
 نظام قيد األوراق المالية الحكومية.
 غرفة مقاصة الشيكات ). (CCH
 المحول القومي لعمليات الصراف اآللي الـ  ATMوغرفة
المقاصة اآللية ) (ACHوعمليات الدفع باستخدام الهاتف
المحمول واللذين تديرهما شركة بنوك مصر
 نظام اإليداع والقيد والحفظ المركزي لألوراق المالية لدى
شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد والحفظ المركزي
"."MCSD

البنك المركزي المصري

كما تساهم الخدمات المصرفية الرقمية في االرتقاء بمعايير
وجودة الخدمات المقدمة للعمالء وإتاحة قدراً أوسع من الفاعلية
في تنفيذ المعامالت المصرفية بشكل فوري ومباشر ،فضالً عن
اتساع مظلة الخدمات التي بات من الممكن تنفيذها بواسطة
القنوات المصرفية اإللكترونية المختلفة .حيث تشمل قنوات
التوصيل المصرفية اإللكترونية :ماكينات الصراف اآللي،
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ،ونقاط البيع ،والخدمات
المصرفية عبر الهاتف المحمول ،والهاتف البنكي.
كما تساهم الخدمات المصرفية اإللكترونية في تحقيق االستقرار
المالي من خالل تمكين الوصول المالي الرسمي إلى القطاعات
المستبعدة ماليا من المجتمع مما يقلل من مخاطر االستبعاد
المالي .حيث أن الخدمات المصرفية اإللكترونية تجعل من
السهل استهداف قطاعات جديدة ومناطق جغرافية محرومة من
الخدمات مما يساهم بشكل كبير في تنويع قاعدة األصول  -من
خالل تنويع األصول /الخصوم المالية  -مما يؤثر إيجابيا ً علي
االستقرار المالي.
هذا باإلضافة إلي أن الخدمات المصرفية اإللكترونية تساهم في
زيادة حصة اإلقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة ،مما يزيد من القدرة على مواجهة األزمات المالية
والصمود أمام الصدمات.
وفيما يلى أهم المشروعات الخاصة بنظم وخدمات الدفع في
مصر
 المجلس القومي للمدفوعات
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم  89لسنة  2017الخاص
بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات والذي يختص بخفض
استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتحفيز استخدام
الوسائل والقنوات اإللكترونية في الدفع ،مما يساهم في تحقيق
الشمول المالي وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي
وتخفيض تكلفة انتقال األموال وزيادة المتحصالت الضريبية
وحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع باإلضافة إلى
تحقيق تنافسية خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة
ورقابتها .وقد أصدر المجلس القرارات التالية لتعزيز وتطبيق
الشمول المالي في مصر:
 .1إلزام جميع الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات
للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن
عشرين الف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات
مصرفية.
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 .2تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة
للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها
وسائل للدفع غير النقدي واستهداف االنتهاء من ذلك علي
مراحل خالل عامين.
 .3إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب
لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه
وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خالل
الهاتف المحمول بنسبة  ٪50لمده ستة أشهر من تاريخه.

 القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر األنترنت

 نظام التسوية اللحظية RTGS
كان لتطبيقه األثر األكبر في استقرار النظام المالي والحد من
المخاطر النظامية "  "Systemic Riskالمرتبطة بتسوية
المدفوعات المحلية (بالجنيه المصري) كبيرة القيمة ذات
األهمية المرتفعة والمنوط بمستوى الحد من مخاطرها ،التأثير
سلبا أو إيجابا على االقتصاد الكلى واالستقرار المالي للدولة.
وجدير بالذكر أن قيمة ما تم تسويته علي هذا النظام في عام
 2016قد بلغ نحو  34تريليون جنيه مصري والذي يعادل نحو
 11ضعف حجم الناتج المحلي اإلجمالي لجمهورية مصر
العربية.
 نظام غرفة
""REPSS

المقاصة

اإللكترونية

لدول

الكوميسا

يمثل النظام خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العالقات
المصرية االقتصادية مع الدول األفريقية حيث يقلل النظام
الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلين ويقلل
من الفترة الزمنية للتسوية باإلضافة إلي زيادة الثقة بين
المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام مما سوف
ينعكس علي زيادة التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية
وقارة أفريقية.
 القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف
المحمول
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته
المنعقدة بتاريخ  29نوفمبر  2016اإلصدار الجديد من
"القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف
المحمول" وقد تزامن ذلك مع إصدار وحدة مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب "إجراءات العناية الواجبة بعمالء
خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول" ،حيث تمثل الحزمة
المتكاملة الجديدة من القواعد واإلجراءات خطوة إيجابية نحو
التوسع في استخدام خدمات الدفع من خالل الهاتف المحمول
حيث تعد الخدمة من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق
الشمول المالي في ضوء االنتشار الواسع الستخدام الهواتف
البنك المركزي المصري

ً
وخاصة محدودي
المحمولة ،حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع،
الدخل والشباب وسكان المناطق النائية الحصول على الخدمات
البنكية بسرعة وبأقل تكلفة ،على مدار الساعة ،وجدير بالذكر
بأن معدل النمو السنوي لعدد حسابات الهاتف المحمول بالخدمة
قد بلغ  ٪65بنهاية مايو  2017مقارنة بمايو  2016حيث
وصل عدد الحسابات إلي نحو  8مليون حساب ،وحجم
المعامالت إلي نحو  1.4مليون عملية شهريا بقيمة إجمالية
بلغت نحو  380مليون جنيه.

قام البنك المركزي المصري في نوفمبر  2014بإصدار
القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت في
القطاع المصرفي المصري والتي حددت الحد األدنى الالزم
لتقديم الخدمات المصرفية عبر شبكة اإلنترنت بطريقة آمنة.
وتساهم تلك الضوابط في تحقيق الشمول المالي حيث أنها لها
دور فعال في زيادة إقبال العديد من البنوك على تقديم الخدمات
المصرفية عبر األنترنت ،فقد أصبح عدد البنوك التي تقدم
الخدمة  32بنكا ً اآلن ،كما أن الخدمات المصرفية عبر
األنترنت ،باإلضافة إلى كونها أقل تكلفة وسهلة االستخدام،
فإنها توفر الراحة للعمالء حيث يمكن للعمالء الدخول إلى
حساباتهم الخاصة لالستعالم أو إجراء المعامالت في أي وقت
ومن أي مكان مما يوفر الوقت والجهد ،اعتماداً على ما أسهمت
به تلك القواعد من رفع معدالت الحماية وتقليص احتماالت
األخطاء التشغيلية ،إذ أن تلك الضوابط تضمن خضوع كافة
الخدمات المصرفية اإللكترونية لسلسلة دقيقة من اإلجراءات
ومراحل التدقيق للتأكيد على سالمة المعامالت المصرفية.
 صرف مرتبات العاملين بالدولة من خالل بطاقات الصراف
اآللي
بهدف االحتفاظ بالنقد داخل النظام المصرفي وتقليل التكلفة
الكلية لعملية دفع مرتبات العاملين بالدولة ،فإنه قد تم تنفيذ هذا
المشروع الذى يمثل تعاونا مشتركا بين البنك المركزي
المصري ووزارة المالية ،لدفع المرتبات الشهرية وكافة
المستحقات األخرى لجميع الموظفين العاملين بالجهات
الحكومية من خالل بطاقات تصدرها البنوك المصرية .وتتمثل
استفادة العاملين في حصولهم على حساب مصرفي يمكنهم من
التعامل مع القنوات المصرفية اإللكترونية المختلفة مثل
ماكينات الصراف اآللي ونقاط البيع في مصر والخارج وكذلك
االستفادة من كافة الخدمات المالية األخرى التي تتيحها البنوك
مثل الحصول على القروض وغيرها ،باإلضافة لما يوفره
استخدام البطاقات من أمان بدال من االحتفاظ بالنقد ،مما يعد
خطوة مؤثرة في مسيرة تحقيق االستقرار المالي للدولة.
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أهم المشروعات الخاصة بنظم وخدمات الدفع في الفترة
المقبلة

 نظام الدفع والتسوية العربي ( - )ARPSجارى العمل
بمراحل تطبيقه

 مشروع تطوير منظومة الدفع باستخدام الهاتف المحمول

تعمل الدول العربية تحت مظلة صندوق النقد العربي على
إنشاء نظام الدفع والتسوية العربي لسهولة وتقليل نفقات وتأمين
تسوية المدفوعات بين البلدان العربية أخذا بعين االعتبار النمو
الهائل في نسبة التجارة والنشاط التصديري لمصر مع البالد
العربية مقارنة بالبالد األخرى ،فضال عن الوزن النسبي
لتحويالت المصريين بالخارج ( ٪70من المصريين العاملين
بالخارج يعملون في الدول العربية) وغيرها من العوامل
المؤثرة تأثيرا مباشرا على االستقرار المالي ومؤشرات
االقتصاد الكلى.

ويهدف المشروع إلي التوسع في استخدام البنوك للوكالء في
العديد من الخدمات أهمها تقديم إجراءات التعرف علي الهوية
والتحقق منها باإلضافة إلي السماح للشركات متناهية الصغر
والمؤسسات والتجار من عمالء الخدمة بالدفع أو التحصيل من
حساب الهاتف المحمول والتوسع في تقديم جميع أنواع خدمات
الدفع والتحصيل اإللكتروني داخل جمهورية مصر العربية،
األمر الذي سيسمح بالعديد من الخدمات الجديدة مثل صرف
الرواتب ،تحصيل الفواتير ،تحصيل أقساط التمويل متناهي
الصغر باإلضافة إلي المدفوعات الحكومية.
 نظام اإليداع والقيد والحفظ المركزي لألوراق المالية
الحكومية  & CSDنظام إدارة الضمانات  - CMSجارى
العمل بمراحل تطبيقه
يقوم البنك المركزي المصري حاليا بالتعاون مع البنك
األوروبي إلعادة اإلنشاء والتعمير والبنك األفريقي للتنمية،
لتطوير نظامي اإليداع والقيد والحفظ المركزي لألوراق المالية
الحكومية " "CSDونظام إدارة الضمانات " " CMSالمزمع
تطبيقهما كخطوة أساسية لوضع سوق األوراق المالية المصري
على خريطة األسواق العالمية األكثر احترافية ،بهدف توفير
بنية تحتية تسمح بآليات متطورة إلصدار وتبادل األوراق
المالية الحكومية مما يعظم من فرص دخول االستثمار األجنبي
وتأكيدا على شهادة الثقة في االقتصاد المصري واستقراره
بتطبيقه أحدث المعايير الدولية التي تعزز من درجات الشفافية
والحد من المخاطر المرتبطة بتبادل األوراق المالية )DVP
 )Delivery Vs Paymentودعم دور البنك المركزي
المصري في مراقبة األسواق وبالتالي الحفاظ على أعلى
درجات األمان لحفظ أموال المستثمرين سواء على المستوى
المحلى أو األجنبي وكذا المساهمة في خفض تكلفة الدين
الحكومي وتوسيع قاعدة االستثمار في أدواته.

 قواعد حوكمة أنظمة المعلومات & CSIRT
إن التقنيات الحديثة تمثجل فرصجا ً حقيقيجة لتحقيجق الشجمول المجالي
ومجججن ثجججم االسجججتقرار المجججالي ،كمجججا تمثجججل أيضجججا ً تحجججديات كبيجججرة
مرتبطة بدور البنوك المركزية في الرقابة واإلشراف علجى تلجك
النظم والخدمات المصرفية الحديثة ومن أهم تلجك التحجديات هجي
المخججاطر المرتبطججة بالقرصججنة اإللكترونيججة ،لججذا فقججد قججام البنججك
المركججزي المصججري بوضججع الكثيججر مججن قواعججد حوكمججة أنظمججة
المعلومججات التججي تضججمن سججالمة وتججأمين تلججك الخججدمات الحديثججة،
كما يقجوم حاليجا ً بإنشجاء مركجز اسجتجابة لطجوارئ الحاسجب األلجى
(CSIRT: Computing Security Incident
) Response Teamلتوجيججه ومسججاعدة القطججاع المصججرفي
ككل في التغلب على أية مخاطر مرتبطة بأمن المعلومات.

 نظام التسوية اللحظية  RTGSبالعمالت األجنبية
يعتبر النظام امتداداً لنظام التسوية اللحظية بالجنيه المصري
والذي كان لتطبيقه األثر األكبر في استقرار النظام المالي والحد
من المخاطر النظامية "  "Systemic Riskالمرتبطة بتسوية
المدفوعات المحلية ويهدف النظام الجديد إلي الحد من المخاطر
الخاصة بتسوية العمالت األجنبية بين البنوك وخفض التكلفة
المصرفية الخارجية للبنوك المراسلين باإلضافة إلي استخدام
النظام كقاعدة رئيسية لتعامالت البنوك التجارية مع األنظمة
الدولية.
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رابعاا :الشمول المالي

رابعا ا :الشمول المالي:
يتمثل الدور الرئيسي للبنك المركزي المصري في تحقيق
االستقرار في األسعار وسالمة النظام المصرفي ،إال أنه أخذ
على عاتقه تطبيق مفهوم الشمول المالي ،حيث أثبتت تجارب
العديد من الدول أن له أثراً بالغا ً على االستقرار المالي
باإلضافة إلى البعد االجتماعي الناجم عن االهتمام األكبر
بالفئات المهمشة ومحدودي الدخل بالمجتمع وإيالء عناية خاصة
بالمرأة .لذا يعكف البنك المركزي حاليا ً على توفير كافة السبل
من أجل تعزيز الشمول المالي على مستوى الدولة ،األمر الذي
يتطلب درجة عالية من التعاون والتنسيق بين األطراف المعنية
بهذا األمر ومشاركتهم الفعالة سواء على مستوى الحكومة أو
القطاع الخاص.
وقد بذل البنك المركزي العديد من المجهودات خالل العامين
 2015و  .2016على المستوى الدولي ،استمرت عضوية
البنك المركزي في التحالف الدولي للشمول المالي ( Alliance
 ) for Financial Inclusion- AFIمنذ عام  ،2013حيث
يضم عدد  95دولة من الدول النامية ويُعد التحالف أول شبكة
دولية للتعلم من تجارب الدول في مجال الشمول المالي وتبادل
الخبرات الفنية والعملية بين الدول األعضاء وصياغة السياسات
واالستراتيجيات اإلصالحية وتطبيق المعايير الدولية للخدمات
المالية الرقمية باإلضافة إلى الحماية المالية للمستهلك ،وسيقوم
البنك المركزي باستضافة المنتدى العالمي الذي ينظمه التحالف
الدولي للشمول المالي عن عام  2017في مدينة شرم الشيخ،
كما يُشارك بفاعلية في اللجنة العليا لتمكين المرأة ماليا ً
( Women’s Financial Inclusion ( Gender and
 Committeeالمنبثقة عن التحالف في إشارة إلى االهتمام
بالمرأة.
أما على المستوى اإلقليمي ،فقد قام البنك المركزي باالنضمام
لفريق عمل الشمول المالي المنبثق عن لجنة الرقابة على
المصارف العربية المُكون في عام  ،2012حيث قام الفريق
بإصدار عدد من أوراق العمل المعنية بترسيخ مبدأ الشمول
المالي ومنها :متطلبات تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز
الشمول المالي في الدول العربية ،اإلطار التعريفي لالرتباط بين
الشمول المالي واألهداف األخرى مثل االستقرار المالي
والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك باإلضافة إلى إعداد
نشرة تعريفية بشأن الشمول المالي .كما تم تخصيص يوم 27
إبريل من كل عام يوما ً عربيا ً للشمول المالي.
وأما على المستوى المحلي ،فقد اتخذ البنك المركزي إجراءات
تتعلق بقياس مستوى الشمول المالي في مصر وإنشاء إدارة
مركزيـة للشمول المالـي بالبنـك المركزي للعمـل علـى وضـع
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الخطط المستهدفة لتعزيز الشمول المالي وذلك بالتنسيق مع
الجهات المختلفة ذات الصلة على مستوى الجمهورية باإلضافة
إلى تشكيل لجنة داخلية لتجميع البيانات وتحليلها من المختصين
بالبنك المركزي وعقد سلسلة من االجتماعات مع األطراف
المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ،بهدف اإلعداد
ألول تقرير عن وضع الشمول المالي بمصر.
استمر البنك المركزي في اطالق عدد من المبادرات والتعليمات
الرقابية التي استهدفت ترسيخ الشمول المالي عن طريق القطاع
المصرفي ومنها :أوالً ،الشركات الصغيرة جداً والصغيرة
والمتوسطة ،ففي إطار االستراتيجية العامة للدولة والتي تهدف
إلى النهوض بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
فقد أعد البنك المركزي المصري برنامج متكامل يطبق عن
طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية بتيسير فرص
إتاحة التمويل لتلك الفئة من الشركات والمنشآت ،ويستهدف
البرنامج توجيه الموارد المصرفية بحيث يُشكل إجمالي
القروض الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة  ٪20من
إجمالي المحفظة االئتمانية لكل بنك في  ،2020مما يعمل على
زيادة التمويل المُقدم لتلك الفئة من الشركات وخلق فرص عمل
جديدة.
أصدر البنك المركزي تعريف موحد للشركات والمنشآت
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يعتمد على حجم األعمال
والعمالة بالنسبة للقائم منها وبالنسبة للشركات حديثة التأسيس
يتم االعتماد على رأس المال المدفوع ،وذلك في خطوة لتدعيم
مبدأ الشمول المالي باإلضافة إلى الزام كافة البنوك وشركات
التمويل العقاري والتأجير التمويلي باإلقرار لكل من البنك
المركـزي المصـري والشركـة المصريـة للتصنيــف االئتمانــي
)  ) I-Scoreوفقا ً للتعريف الصادر من البنك المركزي في
هذا الشأن وتعديل أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين
المخصصات وفقا ً لهذا التعريف.
كما أصدر البنك المركزي في يناير  2016تعليمات لتشجيع
البنوك على منح القروض والتسهيالت االئتمانية للشركات
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بأسعار عائد مخفضة
تصل إلى  ٪5متناقص بالنسبة للشركات الصغيرة كما أستهدف
البنك المركزي شريحة الشركات المتوسطة بمبادرة لتوفير
التمويل الالزم لتمويل آالت ومعدات وخطوط إنتاج جديدة
بسعر عائد  ٪7متناقص وذلك للشركات المنتظمة العاملة في
مجال الزراعة والصناعة ،والطاقة الجديدة والمتجددة.
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ثانياُ ،توفير وسائل الدفع عن طريق الهاتف المحمول والتحول
من االقتصاد النقدي إلى االقتصاد غير النقدي ،حيث أصدر
البنك المركزي التعليمات الخاصة بخدمات الدفع عن طريق
الهاتف المحمول في ديسمبر  ،2016والتي شملت :توسيع
نطاق مقدمي الخدمة ليشمل فروع شركات التمويل متناهي
الصغر والجمعيات األهلية للوصول ألكبر عدد ممكن من
المواطنين ،وذلك لصرف القروض وتحصيل أقساطها ،تقديم
جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل اإللكتروني داخل
جمهورية مصر العربية ،تقديم خدمات مالية جديدة عن طريق
الهاتف المحمول ،مثل صرف الرواتب ،تحصيل الفواتير،
المدفوعات الحكومية ،السماح باستقبال تحويالت المصريين من
الخارج على حسابات الهاتف المحمول ،السماح للشركات من
عمالء البنك بالدفع من حساب المحمول إلى أفراد وشركات
آخرين على حسابات المحمول الخاصة بهم ،باإلضافة إلى
إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم جميع عمالء الخدمة.
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هذا ،وأصدرت وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
المصرية إجراءات العناية الواجبة المبسطة بعمالء خدمات
الدفع تضمنت الحدود القصوى لقيم المحافظ اإللكترونية بالنسبة
لألشخاص االعتباريين والطبيعيين باإلضافة إلى الحد األقصى
للتحويل والسحب خالل اليوم الواحد وخالل الشهر ،كما تم
التركيز على مراقبة األنشطة االحتيالية ،وحماية حقوق العمالء.
ثالثاً ،قام البنك المركزي بإصدار مبادرة التمويل العقاري
لمحدودي ومتوسطي الدخل ،حيث تم إضافة شريحتين جديدتين
للمستفيدين من مبادرة التمويل الصادرة في فبراير  ،2014التي
تم بموجبها تخصيص مبلغ  10مليار جنيه مصري للبنوك
وذلك على شرائح لمدة حدها األقصى  20سنة ،وذلك بأسعار
عائد منخفضة ،وتمثلت الشريحتين في شريحة تحت محدودي
الدخل وتخفيض سعر العائد المستحق عليها ليصبح  ،٪5وكذا
تم تضمين شريحة الدخول الفوق المتوسطة بسعر عائد يبلغ
 ٪10.5بهدف الوصول إلى ألكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
كما تم إصدار الشروط الموحدة عند منح قروض التمويل
العقاري بالنسبة لمحدودي الدخل في نوفمبر  ،2016حيث
تضمنت هذه الشروط كيفية تعامل البنوك مع أصحاب
المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب المهن الحرة نظراً
النخفاض دخولهم أو صعوبة إثباتها مع منح البنوك فترة لتوفيق
أوضاعها لمدة ثالثة أشهر من تاريخ صدور التعليمات لتطبيق
تلك الشروط على التمويل الجديد دون التمويل القائم.
رابعاً ،تعزيز مبدأ الحماية المالية للمستهلك ومبدأ اإلفصاح
والشفافية عند تعامل البنوك مع عمالئها وضرورة قيام البنوك
باإلفصاح الكامل لعمالئها عن معدالت العائد وأسعار الخدمات
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المصرفية التي تقدمها ،بما يشمل اإلفصاح عن معدالت العـائد
Effective Interest Rate per
السنوية الفعلية
) )annumعلى الودائع والقروض واطالع العمالء على
المزايا والمخاطر المتعلقة بالمنتج .ويعكف البنك المركزي
حـاليـا ً عـلى إصـدار تعليمـات رقابـيـة شاملــة للحمايــة الماليــة
للمستهلك بالقطاع المصرفي ،والتي تعنى بالعمل على إنشاء
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وحدات مستقلة ونزيهة طرف البنوك للتعامل مع شكاوى
العمالء بشفافية وسهولة.
خامساً ،االهتمام بنشر الوعي وبالتثقيف المالي ،فقد أوكل البنك
المركزي للمعهد المصرفي المصري مهمة التنسيق في شأن
إعداد االستراتيجية القومية للتثقيف المالي بمشاركة أعضاء
لجنة تسيير األعمال من األطراف المرتبطة ( وزارة التربية
والتعليم ،التعليم العالي والجامعات ،) ...،وتم االنتهاء من
المسودة األولية لتلك االستراتيجية ،ومن الجدير بالذكر أن
مصر قد حازت على  5جوائز دولية في اطار التثقيف المالي
"جائزة الدولة ،جائزة األسبوع المالي العالمي" من المنظمة
الدولية لمالية الشباب واألطفال ،وذلك على مدار  4سنوات
متتالية.
وكما تم اإلشارة إلى أنه جاري إعداد أول تقرير للشمول المالي
في مصر بمعرفة البنك المركزي سيتم من خالله تناول
اإلنجازات والمبادرات التي استهدفت تعزيز الشمول المالي
بالتعاون مع األطراف المرتبطة ذات الصلة على مستوى
الدولة ،كما سيتطرق التقرير إلى نتائج دراسة جانب العرض
من الخدمات المالية وإلى االتجاهات الواجب اتباعها للعمل على
تضمين الفئات المستهدفة بالشمول المالي ورفع نسبتها.
ونظراً للدور المحوري لمفهوم الشمول المالي في تعزيز النمو
االقتصادي ،فقد قام كل من البنك المركزي والهيئة العامة
للرقابة المالية بتوقيع اتفاقية شملت تعزيز التعاون لدعم الشمول
المالي في مصر ،كما أنه جاري إعداد دراسة قياس مستوى
الشمول المالي للوقوف على المعروض والمستخدم من
الخدمات المالية وتحسين سبل إتاحة تلك الخدمات وسوف يتم
بنا ًء على نتائج الدراسة إعداد الخطط المستقبلية لتعزيز الشمول
المالي لجميع فئات المجتمع واتخاذ السياسات اإلصالحية
الالزمة بالتعاون مع األطراف المعنية.
ويأتي توقيع اتفاق التفاهم في إطار االهتمام بتوفير معلومات
دقيقة بشأن الفئات المهمشة من المجتمع ،وغير المستفيدة من
الخدمات المالية بشكل كامل ،حيث تشير التقارير الدولية إلى أن
نسبة الشمول المالي بمصر ضئيلة مقارنة بباقي دول المنطقة
وهي نسبة غير مؤكدة ،لذا استحوذ األمر على اهتمام البنك
المركزي للوقوف على النسبة الفعلية واالعتماد على أساس
معرفي معلوماتي سليم.

رابعاا :الشمول المالي

كما تهتم بتحقيق ذلك من خالل استحداث منتجات وخدمات
مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة
ماليا ً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من
جهات التأمين أو التمويل .حيث بدأت الجهود في مجال
الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهي
الصغر وتاله بدء العمل بصيغة التأمين متناهي الصغر مع
السماح بإصدار وثائقها إلكترونياً ،وكذا إعداد مشروع قانون
جديد للتأجير التمويلي والتخصيم يتضمن استحداث التأجير
التمويلي متناهي الصغر.
وتقوم الهيئة باالشتراك في بعض برامج الشمول المالي
بالتعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال،
حيث قامت عدة جهات دولية شريكة بدعم دور الهيئة للنهوض
بقطاع التمويل متناهي الصغر في مصر مثل احد برامج البنك
الدولي التي تقوم بتقديم الدعم المادي والفني لتعزيز اإلطار
التنظيمي والمؤسسي لقطاع التمويل متناهي الصغر في مصر.
كما ساهمت مؤسسة التعاون الدولي األلماني ) (GIZبتعزيز
قدرات الهيئة في تشريع قانون التمويل متناهي الصغر وفقا
ألفضل الممارسات العالمية وتعمل ) (GIZأيضا مع هيئة
الرقابة واالتحاد المصري للتأمين وبالتنسيق مع مؤسسة التعاون
الدولي الياباني -جايكا ) (JICAومركز التأمين األصغر على
تطوير البيئة التشريعية في مجال التأمين األصغر .كما تتعاون
الهيئة مع مؤسسة التمويل الدولية في مجاالت الخدمات المالية
غير المصرفية مثل التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل
العقاري.
وقد أشار تقرير جلوبال ميكروسكوب  ،2016الصادر سنويا ً
عن مؤسسة االيكونوميست ويستعرض أوضاع الشمول المالي
في العالم ،إلى تقدم مصر بمركزين في الترتيب و 10درجات
في مقياس الشمول المالي منذ عام  .2014وصنف مصر
ضمن ثالثة دول في العالم على أنها دول حراك وتغيير
) (Movers & Shakersوذلك في ضوء تفعيل قانون تنظيم
التمويل متناهي الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة
النشاط.

وتساهم الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مباشر في تعزيز
الشمول المالي في مصر عن طريق العمل على تحقيق التوازن
بين مهام الرقابة واإلشراف وتطوير وتنمية نشاط التمويل
متناهي الصغر واألنشطة المالية األخرى التي تعني بتنمية
مفهوم الشمول المالي طبقا ألفضل الممارسات العالمية بالتعاون
مع األطراف المعنية.
البنك المركزي المصري
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