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ب�سـنت �أحمـد فهمي

تقوم اإدارات البنوك ب�ضكل حمرتف، بو�ضع موازين 
ون�ضب حلجم الإقرا�ض مق�ضم اإىل قطاعات خمتلفة 
جتاري،  )�ضناعي،  القت�ضادية  الأن�ضطة  من 
اأخرى... ا�ضتثمارات  عقاري،  متويل  زراعي، 
الكامنة داخل  اإلخ( وذلك ح�ضب درجات املخاطر 
املخاطر،  لتقبل  البنك  �ضيا�ضة  وح�ضب  قطاع،  كل 
وتطابق هذه الن�ضب مع املوارد املالية للبنك مق�ضمة 
)اأي  خمتلفة  بن�ضب  تقدر  فئات  اإىل  الأخرى  هي 
الأجل،  متو�ضطة  الأجل،  ق�ضرية  متويل  م�ضادر 
املوؤ�ض�ضة  متتع  من  للتاأكد  الأجل...اإلخ(،  طويلة 
التمويلي  املالية و�ضيا�ضتها ال�ضتثمارية بالتطابق 
الر�ضيد، الذي ي�ضاعد على ال�ضتقرار وال�ضتمرارية 

للموؤ�ض�ضة املالية. 
تطابق  هياكل  ور�ضم  بدرا�ضة  اللجان  هذه  وتقوم 
متويلي حتت �ضيناريوهات خمتلفة والتي ت�ضمن اإىل 
حد ما ا�ضتقرار املوؤ�ض�ضة املالية مع توازن ر�ضيد 
ن�ضبة  الربحية واملخاطر، وذلك عند احت�ضاب  بني 

ال�ضيولة الواجب الحتفاظ بها.
ال�ضيا�ضات  من  كبرية  جمموعة  اإىل  بالإ�ضافة  هذا 
ك�ضيا�ضة الإقرا�ض، و�ضيا�ضة ال�ضتثمار، و�ضيا�ضة 
اإدارة املخاطر، و�ضيا�ضة اإدارة العمليات...اإلخ. 
ب�ضكل  بعملها  تقوم  الإدارات  هذه  فاإن  باخت�ضار 
يف  املالية  املوؤ�ض�ضة  �ضالمة  من  للتاأكد  يومي  �ضبه 

والتي  املحيطة  الظروف  يف  ال�رسيع  التغري  ظل 
املعا�رس،  القت�ضاد  �ضمات  من  �ضمة  اأ�ضبحت 

واأبرزها عوملة النظام املايل وامل�رسيف.
ـ يف ظل  ال�ضعي وراء الربح والتو�ضع ال�رسيع  لكن 
الكربى  املالية  املوؤ�ض�ضات  بني  �رس�ضة  مناف�ضة 
الإقرا�ض  ن�ضب  رفعت  ـ  الكربى  الثماين  والدول 
بالودائع  مقارنة  املالية  املوؤ�ض�ضات  داخل 
ال�ضيولة  ن�ضب  انخف�ضت  وبالتبعية  ملحوظ،  ب�ضكل 
الأ�ضابيع  يف  القا�ضية  نتائجه  ظهرت  وا�ضح  ب�ضكل 

املا�ضية.
كما اأن ن�ضاط التمويل العقاري رغم اأنه كان ي�ضكل 
الأ�ضول  من  هائل  حجم  ن�ضاأة  من  الأكرب  اجلزء 
توجد  اأنه  اإل  العقارية،  الرهون  ب�ضمان  املالية 
من  هائل  عدد  ن�ضاأة  على  �ضاعدت  اأخرى  اأن�ضطة 
هذه  على  تعاملت  الو�ضيطة  املالية  املوؤ�ض�ضات 
الأ�ضول بيًعا و�رساًء مع نق�ض وا�ضح يف الرقابة 
الفعالة يف ظل تركيز املخاطر وزيادة الئتمان، 
املايل  النظام  يف  الثقة  اإ�ضعاف  اإىل  اأدى  مما 
وتعقيًدا  خطورة  اأكرث  اأ�ضبح  والأمر  العاملي. 
املالية  املوؤ�ض�ضات  بني  الوا�ضح  التداخل  نتيجة 
العاملية العاملة يف خمتلف الدول كنتيجة وا�ضحة 

لنظام العوملة.
جدير بالذكر اأن حجم تلك الأوراق املالية يف عام 

 �خلبـرية 
�ملــ�رصفـيـة
وم�ستـ�سار 

بـنك �لتمويل 
�مل�رصي 
�ل�سعودي
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و�سع �جلهاز 
�مل�رصيف 
�مل�رصي، 
و�ل�سوق 
�مل�رصية 
ب�سكل عام، 
�أف�سل بكثري من 
بالد �أخرى، �إال 
�أنه يجب و�سع 
خطط و��سحة 
لقيا�س 
�ملخاطر 
يف �ملرحلة 
�لقادمة.

مقارنة  دولر،  تريليون   600 يناهز  كان   2007
تريليون   60 اأجمع  للعامل  اإجمايل  ناجت  بحجم 

دولر تقريًبا.
التي  املالية  املوؤ�ض�ضات  هذه  اأن  يو�ضح  ما  وهو 
اإىل  فقط  ت�ضعى  الأوراق  لتلك  وبيًعا  تتعامل �رساًء 
زيادة اأرباحها دون اإ�ضافة ملمو�ضة اإىل القت�ضاد 
العاملي ول رفع  من م�ضتوى معي�ضة الفرد. اأي اأن 
زيادة  على  ي�ضاعد  املالية  املوؤ�ض�ضات  تلك  ن�ضاط 
زيادة  على  له  اأثر  ول  املايل  القت�ضاد  حجم 
القت�ضاد العيني اأو احلقيقي والذي يهدف اأ�ضا�ًضا 
عن  وخدمات  �ضلع  احلقيقية  املوارد  زيادة  اإىل 

طريق زيادة حجم ال�ضتثمارات املبا�رسة.
تفعيل  لبدء  وا�ضحة  �ضورة  هو  حدث  ما  اإن 
يدفع  �ضوف  ما  وهو  العوملة،  نظام  وا�ضتقرار 
دول العامل خا�ضة الثمانية الكبار اإىل و�ضع نظام 
رقابة عاملي فعال دون العتماد فقط على الأنظمة 
املحلية لكل دولة على حدة، اأي اأن عوملة النظام 
اأن ت�ضتند على عوملة النظام الرقابي  املايل يجب 
ال�ضهور  يف  جلًيا  نراه  اأن  اأتوقع  ما  وهو  ا.  اأي�ضً

ال�ضت القادمة. 
امل�رسي،  امل�رسيف  اجلهاز  لو�ضع  وبالن�ضبة 
بكثري  اأف�ضل  فهما  عام  ب�ضكل  امل�رسية  وال�ضوق 
احلايل  الوقت  يف  لتمتعهما  اأخرى،   بالد  من 

بفائ�ض عال من ال�ضيولة، اإل اأنه يجب و�ضع خطط 
وا�ضحة لقيا�ض املخاطر يف املرحلة القادمة من 
البنوك  وجدارة  ال�ضيولة  تلك  على  تاأثريها  حيث 
املحافظ  جدارة  وبالتبعية  امل�رسية  وال�رسكات 

الئتمانية، ومثال ذلك اأثر الأزمة على: 
ال�ضياحة امل�رسية ) �رسكات ال�ضياحة ( 

اإيرادات قناة ال�ضوي�ض )�رسكات اخلدمات(
املنتج  مع  املناف�ضة  وخماطر  الواردات  حجم 

امل�رسي )ال�رسكات التجارية ( 
النمو يف الناجت القومي الإجمايل )كافة ال�رسكات 

العامة(
من  املختلفة  للقطاعات  امل�ضتقبلي  التعرث  حجم 
الهياكل  على  ذلك  واأثر  القت�ضادي  الن�ضاط 

التمويلية للبنوك 
ذلك  واأثر  امل�رسية  بالبنوك  الودائع  ا�ضتقرار 

على ال�ضيولة يف اجلهاز امل�رسيف 
الن�ضاط بالبور�ضة امل�رسية.

قيا�ض  ميكن  �ضبق  ما  وحتليل  بتحديد  القيام  عند 
الناجمة  والآثار  العوامل  هذه  كل  تفاعل  نتائج 
عنها نوًعا وكًما، ما �ضوف ميكنا اآنذاك من حتديد 
اأثر ذلك على اجلهاز امل�رسيف امل�رسي، وبالتبعية 

حتديد خطط العمل امل�ضتقبلية.
والبنوك  الرقابية  اجلهات  على  يتعني  ذلك  ومع 

املختلفة مراعاة التايل ب�ضكل فوري:
الداخلية  ال�ضيا�ضات  النظر يف جمموعة  اإعـادة  1 .
بالبنوك خا�ضة �ضيا�ضات اإدارة املخاطر)الئتمان 
- العمليات – ال�ضوق( �ضيا�ضات ال�ضتثمار �ضيا�ضات 
لو�ضع نظم و�ضيا�ضات  الداخلية،  العمليات  اإدارة 
اأكرث فعالية للتعامل مع املخاطر ولي�ض العمل على 

اجتنابها.
داخل  املتبعة  الرقابة  نظم  مراجعة  �رسورة  2 .
تعظيم  و  وامل�رسفية،  املالية  امل�رسية  ال�ضوق 
والهيئة  امل�رسي  املركزي  للبنك  الرقابي  الدور 

العامة ل�ضوق املال.
 3 .II بازل  وفاق  مقررات  وتطبيق  اللتزام 
الر�ضيدة  والإدارة  احلوكمة  نظم  خا�ضة  وب�ضفة 

لالأعمال.   
اأموال  روؤو�ض  زيادة  على  العمل  �رسورة  4 .
البنوك امل�رسية يف املرحلة القادمة طبًقا لدرجات 
املخاطر املختلفة الكامنة من ناحية داخل البنوك 
ذاتها )املخاطر الئتمانية – املخاطر الت�ضغيلية(، 

وخماطر ال�ضوق والأ�ضواق ب�ضكل عام.
تغري  اأثر   - دقيق  ب�ضكل   - قيا�ض  �رسورة  5 .
م�ضارات التجارة الدولية، واأثر ذلك على ال�ضناعة 
امل�رسية، وبالتايل حجم التعرث الذي قد يظهر يف 
امل�ضتقبل مع و�ضع ا�ضرتاتيجيات وا�ضحة للتعامل 
مع هذا النوع من املخاطر عن طريق املوؤ�ض�ضات 
الرقابية  اجلهات  من  فعالة  ومراقبة  املالية، 

)البنك املركزي امل�رسي(.

و�لبنوك  �لرقابية  �جلهات  على  يتعني 
وفاق  مقرر�ت  تطبيق  �اللتز�م  �ملختلفة 
�حلوكمة  نظم  خا�سة  وب�سفة   ،II بازل 

و�الإد�رة �لر�سيدة لالأعمال.


