
 ذا بانكر: البنوك المصر�ة أظهرت استعدادا قو�ا للتعامل مع الصدمات
 

 ترجمة: إبراهيم مأمون 
 

ذكرت مجلة "ذا بانكر" ال��يطانية الشهر�ة أن القطاع المصر�� المصري أثبت قدرتھ ع�� بث االستقرار �� السوق، بالُرغم من 

 الما��ي.التحديات الصعبة ال�ي شهدها االقتصاد المصري خالل العقد 

وأو�حت ا�جلة المتخصصة �� شؤون البنوك وال�ي تصدرها �حيفة "فاينا�شيال تايمز" ال��يطانية أن القطاع المصر�� 

ُرغم �ونھ غ�� محصًنا ضد ا�خاطر ال�ي واجهت االقتصاد طيلة العقد الما��ي، لكنھ حقق أرقام نمو إيجابية وأبدى استعدادا 

 قو�ا للتعامل مع الصدمات.

أنھ �� ظل الظروف ال�ي �شهدها البنوك من توفر بيئة �شغيلية أك�� أمانا وتوقعات بإحراز تقدم اقتصادي قوي ع��  وذكرت

 مدى السنوات القليلة المقبلة، فإ��ا بدأت بالفعل �� اس��داف مجاالت مختلفة مثل إقراض الشر�ات الصغ��ة والمتوسطة.

حة القطاع ، إن �”ذا بانكر”بالقاهرة، لـ” ��ي آي �ابيتال“بنك االستثمار  وقال منصف مر��ي، رئيس قسم التحليل الما�� ��

 األموال �افية للصمود أمام أي صدمات وتدعم النمو ا�حتمل. سورؤو المصر�� قو�ة بال شك، 

ات أسهم �� تحقيق الدولة معدالت نمو كب��ة �� السنو  2016وأضاف أن برنامج اإلصالح االقتصادي الذي أطلقتھ مصر �� 

 الماضية، بجانب التوقعات بتحقيقها المز�د من النمو �� المستقبل.

 %5.9ة الُمستجد أن ينمو االقتصاد بنسب” �ورونا“وتوقع صندوق النقد الدو�� �� أحدث توقعاتھ الصادرة قبل تف��ي ف��وس 

 ، لُيصبح بذلك أحد أع�� معدالت النمو �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا.2020�� 

�خدمات ” موديز“أشار إ�� أن القطاع المصر�� �عد أحد المستفيدين ا�حتمل�ن من هذا النمو، فيما توقعت و�الة و 

شهر  18إ��  12الـ المستثمر�ن �� تقر�رها الصادر �� أواخر يناير الما��ي أن يظل النظام المصر�� المصري مستقًرا خالل 

 %15إ��  12�د من الطلب ع�� االئتمان بنسب ت��اوح ب�ن المقبل�ن بدعم النمو االقتصادي القوي الذي يز 

 4235وذكرت ا�جلة أن البنوك المصر�ة تتمتع بتمو�ل مستقر قائم ع�� الودائع، حيث بلغ إجما�� الودائع �� النظام المصر�� 

، وفقا للبنك المركزي 2018مليار جنيھ �� د�سم��  3820، بارتفاع من 2019مليار دوالر) �� د�سم��  274مليار جنيھ مصري (

 من اإلجما��. %81.82من إجما�� الودائع، وتمثل الودائع بالعملة ا�حلية  %81.3المصري، و�ش�ل األسر 

، بينما 2018/2019ع�� أساس سنوي �� العام الما��  %13.6ولفتت ا�جلة ا�� ان القروض المصرفية �� مصر نمت بنسبة 

��  %41ارتفاعا بنسبة  2019الف��ة، وشهدت الثالثة السنوات المن��ية �� يونيو خالل نفس  %12.3نمت الودائع بنسبة 

 القروض غ�� ا�ح�ومية، وفقا للبنك المركزي.



وقالت إلينا سا�ش�� �اب��ودو، رئيس القطاع الما�� لقسم بحوث األسهم با�جموعة المالية "ه��ميس"، إن جودة االئتمان �� 

 %4.1مقابل  %4.5إ��  2019، وارتفعت �سبة القروض المتع��ة �ش�ل طفيف �� 2019عام  البنوك المصر�ة ظلت مرنة خالل

، ويعود جزء من هذا االرتفاع إ�� التغ�� �� �عر�ف القروض المتع��ة لقطاع التجزئة من قبل البنك المركزي �عد تطبيق 2018�� 

 .2019�� يناير  9المعيار الدو�� للتقار�ر المالية رقم 

 إيجابًيا للغاية، و�عتقد سا
ً
�ش�� إن تطبيق هذا المعيار من قبل البنوك ا�حلية ليواكب نظرا��م �� مختلف دول العالم ُ�عد أمرا

 ألنھ يحسن من مستوى الشفافية �� القطاع واالستعالم عن جودة االئتمان.

مقابل  2019��  %15.5س الما�� إ�� ، وارتفعت الشر�حة األو�� من رأ2019وأضافت أن المالءة المالية للقطاع تحسنت خالل 

 .2020، وأكدت أن النظام المصر�� يتمتع برأس مال جيد و�مكنھ مقابلة االرتفاع �� الطلب ع�� اإلقراض �� 2018��  12.7%

��  2020وقال خالد السالوي، المدير التنفيذي والمدير اإلداري للبنك األه�� ال�و��ي �� مصر، إن السمة األساسية لعام 

 ستمرار البنك المركزي المتوقع �� تطبيع السياسة النقدية وز�ادة القوة الشرائية لمس��ل�ي التجزئة.ا

سُيسهم �� تحقيق انتعاشة �� النمو االئتما�ي ال�ي  2019نقطة أساس خالل  450ورجح أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 

اآلونة األخ��ة، كما سيحفز أيًضا االستثمار و�ز�د اإلنفاق ستحظى كذلك بدعم أك�� من مبادرات البنك المركزي الصادرة �� 

 الرأسما��، وهو ما سيعزز النمو.

شهد بداية تحول القطاع المصر��؛ حيث �ان ُيركز دائًما ع�� االستثمار �� األوراق  2019بدوره، أشار منصف مر��ي إ�� أن عام 

الفائدة العالية والعائدات المرتفعة ع�� أذون ا�خزانة، إال أنھ لالستفادة من بيئة أسعار  2011المالية ا�ح�ومية منذ عام 

 بدأت توجھ االئتمان نحو فئات أخرى، واإلقراض، واالقراض ب�ن البنوك.

و�ضيف مر��ي أن ا�ح�ومة المصر�ة تواصل إعطاء األولو�ة لإلقراض للشر�ات الصغ��ة والمتوسطة �وسيلة لدفع النمو 

، أصدر البنك المركزي قرارا �ش��ط ع�� جميع البنوك توجيھ 2016الطو�ل؛ ففي بداية عام االقتصادي للبالد ع�� المدى 

، إضافة إ�� إ�شاء وحدات مخصصة لتلك 2020من محافظ قروضهم إ�� الشر�ات المتوسطة والصغ��ة بحلول عام  20%

 الشر�ات.

يم حوافر للبنوك ال�ي تقدم قروض للشر�ات بتقد 2019من جان��ا، قالت سا�ش�� إن مبادرات البنك المركزي �� د�سم�� 

�� مقابلة مستوى  2019اإلقراض لهذه الفئة �عد أن فشلت معظم البنوك ح�ى ��اية عام  ةز�ادالمتوسطة سوف �ساعد ع�� 

 المس��دف، ُرغم ال��ك�� الشديد ع�� اإلقراض لهذه الشر�ات. %20الـ 

 إن القطاع المصر�� المصري و 
ً

السوق �� مصر يتمتع بأقوى إم�انات �� المنطقة، ور�ما ُ�عد أحد أقوى واستطرد مر��ي قائال

 مع توقعات نمو إيجابية لهذا القطاع تجعلھ فرصة  38األسواق والقطاعات ع�� مستوى العالم، حيث يمتلك 
ً

ا م�جال
ً
بن�

 جذابة ألولئك الذين يتطلعون للتوسع �� أسواق جديدة.



ي ال يصدر تراخيص جديدة �� الوقت ا�حا��، فإن البنوك الراغبة �� دخول السوق و�النظر إ�� أن البنك المركزي المصر 

 االس��اتيجية. اتستحواذاإل المصري يجب أن تفعل ذلك من خالل 

وُ�جري بنك أبو ظ�ي األول، أك�� بنك إمارا�ي، حاليا مفاوضات لالستحواذ ع�� بنك عوده الذي ُ�عا�ي �سبب األوضاع 

 لبنان. االقتصادية الصعبة ��

إجراء المز�د من صفقات االندماج واالستحواذ �� الف��ة المقبلة �عد تطبيق التنظيمات المصرفية ” ذا بانكر“وتوقعت مجلة 

ا�جديدة ال�ي تمت إحال��ا إ�� ال��لمان وال�ي تتضمن ز�ادة �� اش��اطات رأس المال المدفوع، وال�ي ينظر إل��ا عدد من العامل�ن 

 � بمثابة تطور هام.�� القطاع المصر�

من خالل طرحها �� اكتتاب عام  2020وتخطط ا�ح�ومة المصر�ة لبيع حصة أقلية �� بنك القاهرة �� النصف األول من عام 

 .%30مليون دوالر مقابل حصة بنسبة  500بما قيمتھ حوا�� 

� القانون المصر�� ا�جديد الذي تم إحال��ا إ�وقال محمد ع��، المدير التنفيذي والمدير اإلداري لبنك أبو ظ�ي اإلسالمي، إن 

 ال��لمان سُي�ون بمثابة عالمة فارقة، مضيفا أنھ ال يمكن مناقشة جميع تفاصيلھ إال �عد أن يتم تمر�ره.

وأشار السالوي إ�� أنھ بالرغم من أن ثلث الشعب المصري فقط هو من يملك حساًبا مصرفًيا، إال أن اإلجراءات ال�ي اتخذ��ا 

ولة خالل السنوات الماضية أسهمت �� إحراز تقدم م�حوظ، حيث �انت النسبة المئو�ة للمصر��ن الذين يمتل�ون حساًبا الد

، لُتصبح اآلن أك�� من نصف الشعب المصري الذي يمتلك ا�حق �� %12إ��  %8مصرفًيا تبلغ قبل ثالثة سنوات فقط من 

 التمو�ل حسب الفئة العمر�ة.

درج ع�� قائمة األجندة الوطنية �� مصر خالل السنوات القليلة الماضية باعتباره وسيلة لنمو وأردف يقول إن الشمو 
ُ
ل الما�� أ

القطاع الما�� لما يتضمنھ من جذب للشر�ات الصغ��ة والمتوسطة واالقتصاد غ�� الرس�ي، كما أن الشمول سيساعد ع�� 

 االستقرار الما��. خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام وتحقيق مستوى أع�� من

، أطلقت ا�ح�ومة بطاقة 2018، و�� عام 2010وتضاعف العدد اإلجما�� لبطاقات ا�خصم واالئتمان �� مصر منذ عام 

مليون بطاقة،  4تم إصدار أك�� من  2019المدفوعات "م��ة" لتعز�ز الشمول الما�� وتقليل االعتماد ع�� النقد، و�� أواخر عام 

 �� الدفع االلك��و�ي، وكذلك استالم المعاشات والدفع للسلع التمو�نية المدعومة. وال�ي يمكن استخدامها

واختتمت ا�جلة تقر�رها بالقول إن تب�ي ا�حلول التكنولوجية ُينظر إل��ا ع�� أ��ا وسيلة إلعادة �شكيل المشهد الما�� �� مصر 

ك المركزي اس��اتيجية للتكنولوجيا المالية ��دف ، أطلق البن2019وتوسيع نطاق ا�خدمات المالية �ش�ل عام، ففي عام 

جعل مصر مركز تكنولوجيا مع��ف بھ عالمًيا �� منطقة الشرق األوسط وأفر�قيا، كما أسس المركزي صندوق دعم بقيمة 

 مليار جنيھ لت�جيع الشر�ات الناشئة.


