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اجلهاز امل�صرفى امل�صري ...وخم�س ن�صائح لتخطي الأزمة
اخلبـرية
املــ�رصفـيـة
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تقوم �إدارات البنوك ب�شكل حمرتف ،بو�ضع موازين
ون�سب حلجم الإقرا�ض مق�سم �إىل قطاعات خمتلفة
من الأن�شطة االقت�صادية (�صناعي ،جتاري،
زراعي ،متويل عقاري ،ا�ستثمارات �أخرى...
�إلخ) وذلك ح�سب درجات املخاطر الكامنة داخل
كل قطاع ،وح�سب �سيا�سة البنك لتقبل املخاطر،
وتطابق هذه الن�سب مع املوارد املالية للبنك مق�سمة
هي الأخرى �إىل فئات تقدر بن�سب خمتلفة (�أي
م�صادر متويل ق�صرية الأجل ،متو�سطة الأجل،
طويلة الأجل�...إلخ) ،للت�أكد من متتع امل�ؤ�س�سة
املالية و�سيا�ستها اال�ستثمارية بالتطابق التمويلي
الر�شيد ،الذي ي�ساعد على اال�ستقرار واال�ستمرارية
للم�ؤ�س�سة املالية.
وتقوم هذه اللجان بدرا�سة ور�سم هياكل تطابق
متويلي حتت �سيناريوهات خمتلفة والتي ت�ضمن �إىل
حد ما ا�ستقرار امل�ؤ�س�سة املالية مع توازن ر�شيد
بني الربحية واملخاطر ،وذلك عند احت�ساب ن�سبة
ال�سيولة الواجب االحتفاظ بها.
هذا بالإ�ضافة �إىل جمموعة كبرية من ال�سيا�سات
ك�سيا�سة الإقرا�ض ،و�سيا�سة اال�ستثمار ،و�سيا�سة
�إدارة املخاطر ،و�سيا�سة �إدارة العمليات�...إلخ.
باخت�صار ف�إن هذه الإدارات تقوم بعملها ب�شكل
�شبه يومي للت�أكد من �سالمة امل�ؤ�س�سة املالية يف

الإ�صالح االقت�صادي

ظل التغري ال�رسيع يف الظروف املحيطة والتي
�أ�صبحت �سمة من �سمات االقت�صاد املعا�رص،
و�أبرزها عوملة النظام املايل وامل�رصيف.
لكن ال�سعي وراء الربح والتو�سع ال�رسيع ـ يف ظل
مناف�سة �رش�سة بني امل�ؤ�س�سات املالية الكربى
والدول الثماين الكربى ـ رفعت ن�سب الإقرا�ض
داخل امل�ؤ�س�سات املالية مقارنة بالودائع
ب�شكل ملحوظ ،وبالتبعية انخف�ضت ن�سب ال�سيولة
ب�شكل وا�ضح ظهرت نتائجه القا�سية يف الأ�سابيع
املا�ضية.
كما �أن ن�شاط التمويل العقاري رغم �أنه كان ي�شكل
اجلزء الأكرب من ن�ش�أة حجم هائل من الأ�صول
املالية ب�ضمان الرهون العقارية� ،إال �أنه توجد
�أن�شطة �أخرى �ساعدت على ن�ش�أة عدد هائل من
امل�ؤ�س�سات املالية الو�سيطة تعاملت على هذه
و�رشاء مع نق�ص وا�ضح يف الرقابة
بيعا
الأ�صول ً
ً
الفعالة يف ظل تركيز املخاطر وزيادة االئتمان،
مما �أدى �إىل �إ�ضعاف الثقة يف النظام املايل
العاملي .والأمر �أ�صبح �أكرث خطورة وتعقي ًدا
نتيجة التداخل الوا�ضح بني امل�ؤ�س�سات املالية
العاملية العاملة يف خمتلف الدول كنتيجة وا�ضحة
لنظام العوملة.
جدير بالذكر �أن حجم تلك الأوراق املالية يف عام

يتعني على اجلهات الرقابية والبنوك
املختلفة االلتزام تطبيق مقررات وفاق
بازل  ،IIوب�صفة خا�صة نظم احلوكمة
والإدارة الر�شيدة للأعمال.

 2007كان يناهز  600تريليون دوالر ،مقارنة
بحجم ناجت �إجمايل للعامل �أجمع  60تريليون
دوالر تقري ًبا.
وهو ما يو�ضح �أن هذه امل�ؤ�س�سات املالية التي
�رشاء
تتعامل
وبيعا لتلك الأوراق ت�سعى فقط �إىل
ً
ً
زيادة �أرباحها دون �إ�ضافة ملمو�سة �إىل االقت�صاد
العاملي وال رفع من م�ستوى معي�شة الفرد� .أي �أن
ن�شاط تلك امل�ؤ�س�سات املالية ي�ساعد على زيادة
حجم االقت�صاد املايل وال �أثر له على زيادة
أ�سا�سا
االقت�صاد العيني �أو احلقيقي والذي يهدف � ً
�إىل زيادة املوارد احلقيقية �سلع وخدمات عن
طريق زيادة حجم اال�ستثمارات املبا�رشة.
�إن ما حدث هو �صورة وا�ضحة لبدء تفعيل
وا�ستقرار نظام العوملة ،وهو ما �سوف يدفع
دول العامل خا�صة الثمانية الكبار �إىل و�ضع نظام
رقابة عاملي فعال دون االعتماد فقط على الأنظمة
املحلية لكل دولة على حدة� ،أي �أن عوملة النظام
املايل يجب �أن ت�ستند على عوملة النظام الرقابي
أي�ضا .وهو ما �أتوقع �أن نراه جل ًيا يف ال�شهور
� ً
ال�ست القادمة.
وبالن�سبة لو�ضع اجلهاز امل�رصيف امل�رصي،
وال�سوق امل�رصية ب�شكل عام فهما �أف�ضل بكثري
من بالد �أخرى ،لتمتعهما يف الوقت احلايل

بفائ�ض عال من ال�سيولة� ،إال �أنه يجب و�ضع خطط
وا�ضحة لقيا�س املخاطر يف املرحلة القادمة من
حيث ت�أثريها على تلك ال�سيولة وجدارة البنوك
وال�رشكات امل�رصية وبالتبعية جدارة املحافظ
االئتمانية ،ومثال ذلك �أثر الأزمة على:
ال�سياحة امل�رصية ( �رشكات ال�سياحة )
�إيرادات قناة ال�سوي�س (�رشكات اخلدمات)
حجم الواردات وخماطر املناف�سة مع املنتج
امل�رصي (ال�رشكات التجارية )
النمو يف الناجت القومي الإجمايل (كافة ال�رشكات
العامة)
حجم التعرث امل�ستقبلي للقطاعات املختلفة من
الن�شاط االقت�صادي و�أثر ذلك على الهياكل
التمويلية للبنوك
ا�ستقرار الودائع بالبنوك امل�رصية و�أثر ذلك
على ال�سيولة يف اجلهاز امل�رصيف
الن�شاط بالبور�صة امل�رصية.
عند القيام بتحديد وحتليل ما �سبق ميكن قيا�س
نتائج تفاعل كل هذه العوامل والآثار الناجمة
نوعا وك ًما ،ما �سوف ميكنا �آنذاك من حتديد
عنها ً
�أثر ذلك على اجلهاز امل�رصيف امل�رصي ،وبالتبعية
حتديد خطط العمل امل�ستقبلية.
ومع ذلك يتعني على اجلهات الرقابية والبنوك
املختلفة مراعاة التايل ب�شكل فوري:
�1.1إعـادة النظر يف جمموعة ال�سيا�سات الداخلية
بالبنوك خا�صة �سيا�سات �إدارة املخاطر(االئتمان
 العمليات – ال�سوق) �سيا�سات اال�ستثمار �سيا�سات�إدارة العمليات الداخلية ،لو�ضع نظم و�سيا�سات
�أكرث فعالية للتعامل مع املخاطر ولي�س العمل على
اجتنابها.
�2.2رضورة مراجعة نظم الرقابة املتبعة داخل
ال�سوق امل�رصية املالية وامل�رصفية ،و تعظيم
الدور الرقابي للبنك املركزي امل�رصي والهيئة
العامة ل�سوق املال.
3.3االلتزام وتطبيق مقررات وفاق بازل II
وب�صفة خا�صة نظم احلوكمة والإدارة الر�شيدة
للأعمال.
�4.4رضورة العمل على زيادة ر�ؤو�س �أموال
البنوك امل�رصية يف املرحلة القادمة طبقًا لدرجات
املخاطر املختلفة الكامنة من ناحية داخل البنوك
ذاتها (املخاطر االئتمانية – املخاطر الت�شغيلية)،
وخماطر ال�سوق والأ�سواق ب�شكل عام.
�5.5رضورة قيا�س  -ب�شكل دقيق � -أثر تغري
م�سارات التجارة الدولية ،و�أثر ذلك على ال�صناعة
امل�رصية ،وبالتايل حجم التعرث الذي قد يظهر يف
امل�ستقبل مع و�ضع ا�سرتاتيجيات وا�ضحة للتعامل
مع هذا النوع من املخاطر عن طريق امل�ؤ�س�سات
املالية ،ومراقبة فعالة من اجلهات الرقابية
(البنك املركزي امل�رصي).

و�ضع اجلهاز
امل�رصيف
امل�رصي،
وال�سوق
امل�رصية
ب�شكل عام،
�أف�ضل بكثري من
بالد �أخرى� ،إال
�أنه يجب و�ضع
خطط وا�ضحة
لقيا�س
املخاطر
يف املرحلة
القادمة.
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