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أشاد صندوق النقد الدو�� بنجاح البنك المركزي المصري االل��ام �سعر صرف حر للعمالت منذ الثالث من نوفم�� من العام 

االنتقال إ�� نظام صرف حر لتداول العمالت، فضال عن نجاح البنوك �� الما�ىي و�قدرة القطاع المصر�� المصري ع�� 

 ا�حفاظ ع�� كفاء��ا فيما يتعلق بكفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل.

وذكر صندوق النقد �� تقر�ره عن االقتصاد المصري الذي تلقت و�الة أنباء الشرق االوسط ��خة منھ إن البنوك المصر�ة 

نك المركزي بجانب سماح الب األر�اح،ر�حي��ا العالية والمالءة المرتفعة وتحفظها �� سياسات توزيع  تمكنت من ذلك بفضل

 بإدراج أر�اح السنة ا�حالية �� حساب �سبة كفاية رأس المال.

ع تحسن م ، لك��ا بقيت أع�� من ا�حدود التنظيمية، تزامنا�� �سبة السيولة بالعملة ا�حليةطفيف  انخفاضإ��  وأشار التقر�ر

�� المائة  5.7سيولة العمالت األجنبية، وتراجع ال�جز �� العمالت األجنبية، الفتا إ�� أن القروض المتع��ة ال تزال منخفضة عند 

 من إجما�� القروض.

 نوتوقع صندوق النقد الدو�� بقاء األر�اح التشغيلية للبنوك مرتفعة �ش�ل �اف لمواجهة تراجع جودة األصول �� ظل مز�ج م

ز�ادة االس��الك والت�خم وارتفاع أسعار الفائدة، وذلك �� الوقت الذي تتضمن المتطلبات الصارمة لتصنيف قروض البنك 

 �� المائة. 91,5المركزي تقديم التقار�ر ال�افية وتوف�� مخصصات عالية بنسبة 

ھ حدة أن القطاع المصر�� �� مصر ص�� ولديوأشار إ�� ان التقييم الذي أجرتھ �عثة صندوق النقد الدو�� ع�� �ل بنك ع�� 

القدرة ع�� الصمود أمام الصدمات خاصة مع تمتعھ بمخزونات رأسمالية وسيولة �افية لتحمل المز�د من االس��الك المعتدل 

 وارتفاع أسعار الفائدة ع�� الرغم من التوجھ الكب�� للقطاع المصر�� تجاه أدوات الدين ا�ح�ومية.

ة تصنيف البنوك لسندات ا�خزانة من "المتاحة للبيع" إ�� "ا�حتفظ ��ا ح�ى تار�خ االستحقاق" عزز من ولفت إ�� أن إعاد

، مع تخفيض م��انية المصارف 2016فرص ا�حد من خسائر السوق �عد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة �� نوفم�� 

جة عن إعادة التصنيف، رغم أن التقييم قد كشف عن والسيولة االحتياطية من العمالت ا�حلية واألجنبية للمخاطر النات

تنخفض ��م كفاية رأس المال وجودة األصول والر�حية دون متوسطات  ال�يأوجھ ضعف لدى عدد قليل من البنوك الصغ��ة 

�ة ع�� �القطاع المصر��، لكنھ أشار إ�� أن هذه البنوك تخضع لرقابة دقيقة من البنك المركزي، كما أ��ا ال �ش�ل مخاطر كب

 االستقرار الما��، نظرا �حص��م الصغ��ة �� السوق.

وأو�ح صندوق النقد الدو�� أن البنك المركزي المصري يتمتع بوجود موظف�ن مح��ف�ن وقدرة قو�ة ع�� اإلشراف والتنفيذ 

 وقائي للبنك.إذ �عد القواعد الثانية والثالثة ال�ي وضع��ا �جنة "بازل" لإلشراف ع�� البنوك جزءا من اإلطار ال



وأشار إ�� أن الرسوم ال�ي فرضت ع�� ترك��ات القروض ذات الفائدة المرتفعة والتمو�ل عا�� ا�خاطر تؤدي إ�� ز�ادة �سب 

كفاية رأس المال، الفتا إ�� أن القواعد ال�ي وضع��ا ال�جنة وم��ا �غطية السيولة و�سب التمو�ل الصا�� الثابت يتوجب أن 

 اف ع�� السيولة.�عزز اإلدارة واإلشر 

وأكد ع�� ضرورة تقو�ة السلطات لإلطار اإلشرا�� والقدرة ع�� إدارة األزمات، و�عز�ز المنافسة لتعز�ز الكفاءة �� تقديم 

ا�خدمات المالية، و�عميق الشمول الما��، مش��ا إ�� أن البنك المركزي يخطط إ�� إدخال �عديالت ع�� قانون البنك المركزي 

مشيا مع أفضل الممارسات الدولية، من أجل توف�� المساعدة الطارئة من السيولة، وأطر �حل أزمات والبنوك، وذلك ت

 البنوك.

 


