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 المدى على الشركة أرباح اإلعتبار في آخذا للسهم، العادلة القيمة يدرس والذي المالي للتحليل طبقا هي التوصية تلك بأن العلم برجاء. إستثمارية قرارات أية إتخاذ في التقرير هذا
 .البورصة في اللحظي والعرض الطلب إال اإلعتبار في تأخذ ال والتي الفني التحليل توصية مع التوصية هذه تتعارض أن ويمكن الطويل

 

P
ag

e1
 

 
 

 مدرجا   عن أداء ثالثة عشر بنكا  والذي من المفترض أنه يعبر مؤشر قطاع البنوك في البورصة المصريةإن 
نقطة  1،277رتفع من إلكن لم يبدأ التداول عليه بعد( المصرية )بإستثناء بنك القاهرة والذي تم قيده وبالبورصة 

)من  رتفاعا  إمما يعني أنه قد حقق  2013إبريل  8نقطة في  1،495.58مستوى  إلى 2010يناير  4في 
ية للفترة المشار إليها في نقطة النهاسبة تغير فقط بين نقطة البداية وكن %17التغير السعري فقط( بنسبة 
التاريخ الحديث لمصر بصفة عامة وفي نقطة تحول هامة في   2013عام  عتبارإالبورصة المصرية. يمكن 

يونيه  30عام قد شهد ثورة قطاع البنوك بصفة خاصة على أساس أن هذا الالتاريخ الحديث إلقتصاد مصر و
األولى لمصر في التاريخ الحديث والتي الشعبية الثورية ووهي الموجة الثانية والتصحيحية للموجة  2013

قتصادي إلنقطة تحول في التاريخ الحظة فاصلة و 2013عام  عتبارإ كما يمكن. 2011يناير  25حدثت في 
خذ قرارات أتسمت بما يكفي من الجرأة أل 2017يوليو  3الحديث لمصر ألنه شهد قدوم قيادة سياسية للبالد منذ 

 حاسمة لم يتجرأ رؤساء مصر السابقين على اتخاذها. ي مهمة وإصالح إقتصاد
 

يونيه  30قرارات اإلصالح االقتصادي المشار إليها تعمدت القيادات السياسية السابقة على تاريخ بالنسبة ل
التي كانت من الممكن أن تهدد أركان أنظمة الحكم كنتيجة تأجيل و إلغاء اتخاذها مخافة من إثارة غضب  2013

متوقعة لتلك القرارات حتى لو كانت تلك القيادات على يقين بأن هذه القرارات اإلصالحية تعتبر مهمة و سيكون 
االقتصاد بشكل عام في مدى أفق زمني يصل إلى أو مستوى معيشة المواطنين و لها مردود إيجابي على صعيد

ادي لفترة زمنية تعتبر بمثابة فترة دفع يفوق خمس سنوات في المستقبل في مقابل آلم و معاناة و تشديد إقتص
 الثمن . 

 
     بقيادة سياسية آثرت أن تسير في اتجاه اإلصالح االقتصادي التي أجلته  2017يوليو  3تميزت فترة ما بعد 

 دته القيادات السياسية السابقة. ااستبعو
)قبل  2013إبريل  8نقطة في  1،495.58من مستوى  مؤشر قطاع البنوك في البورصة المصريةارتفع 
تغير سعري ) ارتفاعا   محققا   2015أكتوبر  26نقطة في  3،504.60( إلى مستوى 2013يونيه  30ثورة 

الذي سيشهد و 2015و حتى قبل نوفمبر % 134نقطة نهاية الفترة المشار إليها بنسبة فقط( بين نقطة بداية و
 . محافظ جديد للبنك المركزي المصريتعيين 
كان من  ، كمحافظ للبنك المركزي المصري طارق عامرتم اإلعالن عن تعيين السيد/ 2015 نوفمبر 27في 

لمصري سيكون بداية لحقبة جديدة المعلوم على نطاق واسع في تلك الفترة بأن المحافظ الجديد للبنك المركزي ا
 النقدية في تاريخ مصر الحديث.  مغايرة من السياسةو
)قبل  2015أكتوبر  26نقطة في  3،504.60من مستوى  البورصة المصريةمؤشر قطاع البنوك في رتفع إو

أكتوبر  10نقطة في  6،219.79تولي المحافظ الجديد لمنصبه في البنك المركزي المصري( إلى مستوى 
كتغير سعري بين نقطة البداية و نقطة النهاية للفترة المشار % 77.5ليحقق هذا المؤشر ارتفاع بنسبة  2017
 ي البورصة المصرية. إليها ف

 
قدوم قيادة سياسية للبالد إتضح وقتها أن و 2017يوليو  3ما بعد و 2013يونيه  30ترة ما بعد ثورة خالل ف

غير مسبوقة ثم بعد تولي المحافظ الجديد للبنك تنفيذ إصالحات إقتصادية جذرية و القيادة الجديدة عازمة على
ت نفس الفكرة حتى قيام البنك المركزي المصري باإلعالن عن تأكد، 2015نوفمبر  27لمركزي المصري في ا

توقيع الحكومة المصرية إلتفاقية قرض بقيمة و 2016نوفمبر  3من  تطبيق سياسة تعويم سعر الصرف اعتبارا  
اإلعالن عن أهداف برنامج اإلصالح االقتصادي الذي أمريكي مع صندوق النقد الدولي و مليار دوالر 12

 ة المصرية في إطار إتفاقية القرض المشار إليه. ستنفذه الحكوم
سيكون لها ها وبعدها العديد من القرارت والبرامج والمبادرات والقوانين التي كان ومعبدأت قبل تلك التواريخ و

 تأثير على قطاع البنوك في مصر بشكل عام وقطاع البنوك في البورصة المصرية بشكل خاص. 

  مليار جنيه من خالل البنوك  200بداية من اإلعالن عن مبادرة البنك المركزي المصري لتخصيص
 .% سنويا  5ئدة إستثنائية تصل إلى الصغيرة في مصر بأسعار فاالمشروعات المتوسطة ولتمويل 

 رف من قبل البنك المركزي المصريتطبيق سياسة تعويم سعر الص. 

 ى نطاق واسع في سوق صرف العمالتعلبشكل مباشر و ك في مصر أن تتعاملالسماح للبنو. 
 
 
 

 2017أكتوبر  10 -ستثماري لتقرير قطاع البنوك في البورصة المصرية إلالملخص ا
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  بهدف دمج البدء في تنفيذ الشمول المالي مصر واإلعالن عن تأسيس المجلس القومي للمدفوعات في
ن % م40لتصريحات وزيرة التخطيط المصرية إلى  الذي وصل حجمه وفقا  االقتصاد الغير رسمي )و

تريليون  1.36احتسبناه في تقريرنا عن قطاع البنوك بما يوازي الذي الناتج المحلي اإلجمالي لمصر و
( في االقتصاد الرسمي بما يسمح 2016/2017جنيه من حجم الناتج المحلي اإلجمالي لمصر وفقا للعام 
 .رنامج اإلصالح االقتصادي المصريبزيادة إيرادات الضرائب إلى المستويات المستهدفة في ب

 الذي من المفترض أن يتم إدخاله للبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي و ن الجديداإلعالن عن القانو
 . 2003لعام  88حيز التنفيذ قريبا ليحل محل قانون البنك المركزي رقم 

الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد سيرفع الحد األدنى لرأس المال اإلشارة إلى أن القانون الجديد وو تجدر 
الحد األدنى لمعيار ا لم يكن مجرد فرع لبنك أجنبي( ومليار جنيه )إذ 1.5ى المدفوع ألي بنك في مصر إل

% على الترتيب في القانون الحالي 10مليار جنيه و  0.5% بدال من 11.25كفاية رأس المال إلى 
88/2003 . 

 
قطاع  جوهرية علىالتي من شأنها أن يكون لها تأثيرات برنامج اإلصالح االقتصادي لمصر وتأتي مستهدفات 

% من 4 -%  3عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات  البنوك في مصر وخصوصا فيما يتعلق بتخفيض
والتي من شأنها أن تقلل إقتراض الحكومة من البنوك  2019/2020الناتج المحلي اإلجمالي لمصر بحلول 

الحكومة حجم الدين الحكومي  لتمويل هذا العجز كما أن برنامج اإلصالح االقتصادي يستهدف أيضا أن تخفض
 . % قرب إنتهاء برنامج اإلصالح80ن المتراكم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى مستويات تقترب م

 
تحقق وامة متوازنة أو تبالغ في األداء في تحقيق موازنة عوة في تقليل الدين العام الحكومي قد تنجح الحكومو

يحمي القطاع الخاص في مصر من منافسة الحكومة عند االقتراض من البنوك مما قد فائض في الموازنة العامة 
على دور القطاع الخاص والذي قد  العاملة في مصر. كل ذلك يصب في اتجاه تحويل االقتصاد ليكون قائما  

حتى لو تم حرمان القطاع البنكي بعد القطاع البنكي في مصر بعد ذلك. واألهم من يصبح المقترض الرئيسي و
سندات الخزانة الصادرة من الحكومة المصرية فإن القطاع الخاص القوي من عوائد أذون و أو كليا   ذلك جزئيا  

 .تعويض البنوك عن ذلك بل و أكثرسيكون قادرا على 
 

للقطاع الخاص  الذي سيكون مشجعا  ونخفاض في أسعار الفائدة في مصر من هذه التوقعات أن مسلسل اإليتضح 
وسيقترب أكثر كلما خفضت الحكومة عجز  وك من أجل االستثمار ثم االستهالك قد بات قريبا  ليقترض من البن

 كلما نجحت في تخفيض الدين الحكومي المتراكم. سبة من الناتج المحلي اإلجمالي والموازنة العامة للدولة كن
 

لتمويل عجز قرارات الحكومة المصرية بالتوقف عن السحب على المكشوف من البنك المركزي تصب 
سيؤدي إلى الذي ي نفس االتجاه وتحويل مديونية المركزي لدى الحكومة إلى سندات حكومية أيضا فوالموازنة 

توقف الحكومة عن مزاحمة القطاع الخاص في االقتراض من البنوك مما سيسمح تخفيض أسعار الفائدة و
 للقطاع الخاص باإلنطالق لقيادة دفة االقتصاد. 

 
 لقطاع األعمال العام فية من الشركات المملوكة للحكومة وبرنامج الحكومة لطرح حصص إضافيثم يأتي 

سواء أن يتم البيع في صورة ن خالل شهادات اإليداع الدولية وفي البورصات العالمية مالبورصة المصرية و
أو أسهم جديدة  طرحن يتم من خالل زيادة رأس المال وتخارج جزئي لحصص الحكومة أو أحد أجهزتها أو أ

جزء من ن حصتها في بنك القاهرة ونركز هنا على خطة الحكومة لطرح جزء ممن خالل المزج بين البديلين و
. هذه اإلجراءات بالشك سيكون لها تأثير أيضا البنك العربي اإلفريقي الدولي والمصرف المتحد حصتها في
ول المالي و دوره في جلب ودائع جديدة إلى ال ننسى أن الشماع البنوك في البورصة المصرية. وعلى قط

القطاع البنكي في مصر سيكون له دور كبير في معدالت النمو في القطاع البنكي في مصر خالل السنوات 
% من السكان في مصر هم من 13القادمة و خصوصا أن اإلحصائيات الرسمية كانت قد أشارت إلى أن فقط 

 لديهم حسابات بنكية. 
 

مدرجة في قطاع البنوك في  ير قطاع البنوك إلى حقيقة أن القيمة السوقية لثالثة عشر بنكا  تقر نا فينوه
مليار جنيه و مثلت حوالي  182.17البورصة المصرية وفقا لكل األسهم المصدرة حتى تاريخ التقرير قد بلغت 

مليار  771.28وى % من القيمة السوقية لسوق األسهم )المحتسبة من قبل البورصة المصرية( عند مست24
 جنيه كما في تاريخ التقرير. 
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مثلت حوالي مليار جنيه و 24.32قد بلغت  بينما صافي األرباح السنوية ألخر إثنى عشر شهرا للثالثة عشر بنكا  
)األرباح الكلية لكل % من األرباح الكلية ألخر إثنى عشر شهرا للشركات المدرجة في البورصة المصرية 51

 . المصرية وفقا لحسابات البورصة المصرية( شركات البورصة
 

 جنيه.  17.70تقرير قطاع البنوك سعر صرف للدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري يبلغ استخدم 
 التقرير إلى أن قطاع البنوك يعتبر أقل من قيمته العادلة في تاريخ التقرير. توصل 

 
  البنك التجاري الدولي

مليار  260.3إلى  2016مليار جنيه في نهاية  231.7ترتفع حجم الودائع لدى البنك من التقرير أن  نا فيتوقع
و أن ترتفع نسبة القروض إلى الودائع  2021مليار جنيه في نهاية  335.9ثم ترتفع إلى  2017جنيه في نهاية 

 . ة التوقعات% في نهاية فتر44إلى  2016% في 37لدى التجاري الدولي من 
في السوق المصري حتى بعد رفع نسبة  أن التجاري الدولي سيكون أفضل البنوك وضعا   التقرير أوضح

 . 2017أكتوبر  18% اعتبارا من 14% إلى 10اإلحتياطي اإللزامي من قبل البنك المركزي المصري من 
مقابل سعر سوقي في  جنيه/للسهم 102.9التقرير القيمة العادلة لسهم البنك التجاري الدولي عند مستوي حدد 

 . جنيه/للسهم 76.98تاريخ التقرير يبلغ 
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