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ـ ي وضع البنوك المصرية في مواجهة تفشِّ
الجائحة

اع يتوقع عدة محللين ومسـؤولين فـي القطـ•
ـــــــة  ـــــــوك المحلي المصـــــــرفي أن تشـــــــهد البن

ة ضــغوطا علــى األربــاح خــالل األشــهر المقبلــ
.  في ضوء تنامي القروض المتعثرة

ومع ذلك، سيظل معظم البنوك فـي وضـعٍ•
ض بالنســبة لــرأس المــال، نظــرًا انخفــا" جيــد"

ن نسب القروض إلى الودائع ووجود الكثيـر مـ
الســيولة الماليــة، علــى الــرغم مــن اضــطرارها

ا تحســبً" مخصصــات خســائر القــروض"لرفــع 
ــــف المقترضــــين عــــن ســــداد  ــــة تخل الحتمالي

، "١٩-كوفيـد"مديونياتهم جراء تـداعيات جائحـة 

 Elena" (إيلينا سانشـيز"وذلك حسبما قالت 
Sanchez( رئيســـة القطـــاع المـــالي لمنطقـــة

الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال إفريقيــــــا فــــــي 
 EFG" (هيــــــرميس"المجموعــــــة الماليــــــة 

Hermes(.

ــــــــــا • وفــــــــــي هــــــــــذا الســــــــــياق أوضــــــــــح أيضً
Constantinos" (كيبريـوسكونستانتينوس"

Kypreos(ي ، كبيـر محللــي البنـوك المصــرية فــ
" ســـــــــيرفيسإنفســـــــــتورزمـــــــــوديز"وكالــــــــة 

 Moody’s Investors(للتصـنيفات االئتمانيـة 
Service( ،" نتوقـــــع أن تعمـــــل البنـــــوك علـــــى

زيـــــادة المخصصـــــات وأن تتعـــــرض أرباحهـــــا 
لضـــــغوط، لكننـــــا نتوقـــــع أن تظـــــل تشـــــهد 

.  مستويات جيدة من الربح

"١٩-كوفيد"أداء القطاع المصرفي المصري في مواجهة جائحة 
أثيرات اسـتعداد البنـوك المصـرية لمواجهـة تـ"، بعنـوان "فايننشـال تـايمز"أشار المقال الصـادر عـن 

ــى صــالبة أداء القطــاع المصــرفي المصــري خــالل جائحــة "الجائحــة ــزال البنــوك "١٩-كوفيــد"، إل ؛ إذ ال ت
.ربحيتهافي وضع مالي جيد وقادرة على الحفاظ على ) أو معظمها(المصرية 
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البنـــوك المصـــرية شـــهدت هـــذا إلـــى ىويُعـــز•
ـــا المُســـتجَد وهـــي ـــروس كورون فـــي أزمـــة في

كلـة وضع جيـد نسـبيا إثـر عمليـات إعـادة الهي
ــــا  التــــي اســــتمرت لعــــدة ســــنوات، وخصوصً

ــ ع اآلن البنــوك المملوكــة للدولــة، والتــي تتمت
. يةسيما بالعملة المحلوال،بسيولة جيدة

ــــوك بنســــبة • علــــى % ٢٠انكمشــــت أربــــاح البن
أســاس ســنوي فــي الربــع الثــاني مــن العــام 

ال "خــالل ذروة اإلغــالق، لكــن هــذا األداء كـــان 
ب فالسـب، حيـث يعـود “بأس به على اإلطالق

ـــادة مخصصـــات خســـائر  ـــى زي فـــي التراجـــع إل
وكـــــذلك التغييـــــرات التشـــــريعية،القـــــروض

.األخيرة على ضريبة السندات للبنوك

ورغــم خفــض البنــك المركــزي أســعار الفائــدة•
نقطــة أســاس ٤٠٠عــدة مــرات بمــا مجموعــه 

، ال تـــزال البنـــوك تحـــافظ ٢٠٢٠منـــذ بدايـــة عـــام
علــــى هــــوامش ربـــــح عاليــــة مــــن اإلقـــــراض 
للحكومــة، وذلـــك عــن طريـــق االســتثمار فـــي

التـي " سانشـيزإلينـا "سندات الخزانة، وفقًا لــ 
ال ال يزال معـدل الفائـدة جـذابًا، و"أضافت أنه 

ينطــوي علــى مخــاطر ائتمانيــة وال اســتهالك
".  لرأس المال

ومــن الجــدير بالــذكر أنــه علــى عكــس معظــم •
مـــنكــاناالقتصــادات فـــي المنطقــة، والتـــي

ـــا فـــي عـــام  ، ٢٠٢٠المتوقـــع أن تشـــهد انكماشً
كـــان االقتصـــاد المصـــري يســـجل نمـــوًا، وإن 
كـــان بـــوتيرة أبطـــأ ممـــا كـــان متوقعًـــا قبـــل 

ــاء ــت الحكومــة المصــرية فــي،الوب ــث أعلن حي
ــي اإلجمــالي قــد ٢٠٢٠ســبتمبر  ــاتج المحل أن الن

. ٢٠٢٠/ ٢٠١٩خالل العام المالي % ٣,٥نما بنسبة 

أوضح محمـد معـيط وزيـر ،وفي هذا السياق•
نـــه مـــن المتوقـــع أن يتـــراوح معـــدل أالماليـــة 

%.  ٣,٥و% ٢,٨نمو السنة المالية الحالية بين 

، فقـد اتخـذ البنـك "١٩-كوفيـد"وتصديًا لجائحـة •
المركزي المصـري فـي شـهر مـارس الماضـي 
مجموعة من اإلجراءات تهدف إلـى التخفيـف

مـــن حـــدة التـــداعيات الســـلبية لألزمـــة علـــى 
وشملت تلـك اإلجـراءات،قطاعات االقتصاد

،%٣تخفــــــــيض أســــــــعار الفائــــــــدة بنســــــــبة 
ات باإلضافة إلى تأجيل سداد قـروض الشـرك

.والقروض الشخصية لمدة ستة أشهر

ي الـــرئيس التنفيـــذ" حســـين أباظـــة"وأوضـــح •
جــاري أن البنــك الت"  البنــك التجــاري الــدولي"ـللــ

ــدولي  ــى مــا يقــرب ال ضــاعف المخصصــات إل
، ةمن أربعـة أضـعاف تحسـبًا لتـداعيات األزمـ

بعـــــد وضـــــع نمـــــاذج لســـــيناريوهات وذلـــــك 
محتملــــــــة لتــــــــأثير الوبــــــــاء علــــــــى مختلــــــــف 

.القطاعات

ــا، • ــد مــن المصــرفيأوختامً ن أنيوضــح العدي
ل الصـناعات التـي تعتمـد علـى الصـادرات، مثـ

المنســـوجات، تضـــررت بشـــدة إثـــر تـــداعيات
ــا . األزمــة ن معــدالت اقتــراضإويقولــون أيضً

القطاع الخاص كـان ضـعيفا وكـان معظمـه 
قـات لنفللسداد مصـاريف التشـغيل ولـيس 

.  الرأسمالية

، ومع ذلك، فقد استفادت بعض القطاعـات•
ــث أشــاروا إلــى قــوة أداء شــركات األدويــة  حي

باإلضـــــــافة إلـــــــى ،واألغذيـــــــة والمشـــــــروبات
.  شركات قطاع التكنولوجيا

Source: Saleh, H. “Egypt’s banks braced for pandemic impact.”. Financial Times. December 1, 2020. 




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

