
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

 النقدية  الدوالري والسياساتاإلنرتبنكدراسة حتليلية لتقييم أداء آلية 

   السالمة املالية لشركات قطاع التأمني  املصاحبة هلا وأثرها على

  
  
  

  دادــإع

 

  اه الفلسفة فى المحاسبةدكتور
com.yahoo@83Nadershaaban  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . محافظة المنوفیة- مدرسة حسین عزت الثانویة - يلآمعلم خبیر حاسب  *



   الدوالرىاإلنتربنكنادر شعبان إبراھیم السواح                                                          دراسة تحلیلیة لتقییم أداء آلیة / د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦العدد الثانى یونیـو   )٧٠( 

 الدوالري والسیاسات النقدیة المصاحبة لھا وأثرھا علي اإلنتربنكدراسة تحلیلیة لتقییم أداء آلیة 
  السالمة المالیة لشركات قطاع التأمین

  

  :ملخص ال
  : تھدف ھذه الدراسة إلي

 في المحافظة علي سعر صرف الجنیھ  الدوالري ، وإیضاح دورھااإلنتربنكالتعرف علي آلیة  - 
 الدوالري في تحقیق ھذا اإلنتربنكالمصري أمام الدوالر االمریكي ، وإلي مدي نجحت آلیة  

  .الھدف
ة وتوضیح كیفی، االحتیاطي من النقد األجنبير وتحدید نوع وقوة العالقة بین سعر صرف الدوال - 

النقد األجنبي وذلك للمحافظة علي قیام البنك المركزي المصري بالتضحیة باالحتیاطي من 
استقرار سعر صرف الجنیھ المصري من خالل إتباع مجموعة من السیاسات النقدیة الداعمة 

 .مدي نجاح ھذه السیاسات و الدوالري ، اإلنتربنكآللیة 

ة  -  ة آللی كتحلیل ورصد تأثیر السیاسات النقدیة الداعم ا اإلنتربن ي اتبعھ دوالري الت  ال
 . المصري مؤخرا علي السالمة المالیة لشركات قطاع التأمین البنك المركزي 

  

Abstract :  
This study aims at : 
- The identification of dollar interbank and clarifying its role in 

keeping the stability of exchange rate of the Egyptian pound 
against the American dollar and how far the dollar interbank 
succeed in achieving this goal .  

- Identifying the type and strength of the relationship between 
the American dollar exchange rate and bank reserves of the 
foreign fund, and describing how The Egyptian Central Bank 
sacrificed with bank reserves of the foreign fund in order to 
keep up the stability of exchange rate through following some 
cash policies that support dollar interbank, and how far these 
policies succeed.  

- Analyzing and identifying the effect of cash policies that 
support the dollar interbank which were followed recently by 
the Egyptian Central Bank and that affect financial solvency of 
insurance sector companies.  
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  ــةالمقدم : ًأوال

ارتفعت معدالت التضخم بدرجة  ،٢٠٠٣عقب تنفیذ قرار تحریر سعر الصرف في أواخر ینایر 
وقد كان . ٢٠٠٤ ، واستمرت ھذه المعدالت خالل النصف األول من عام ٢٠٠٣د عام ملحوظة علي امتدا

  .   )*( وراء ھذه المعدالت المرتفعة من التضخم أسباب تتعلق بجانب المعروض النقدي

 أن ھدف احتواء الضغوط التضخمیة ٢٠٠٤ إلدراك البنك المركزي في نھایة عام ًونظرا
قام البنك المركزي بتفعیل وتدعیم تحریر سوق الصرف األجنبي بما یتقدم علي غیره من األھداف فقد 

 ٢٣ كافة المعامالت في السوق من خالل القنوات الشرعیة ، حیث قام اعتبارا من بیكفل استیعا
وقد سمح ذلك بإجراء .  الدوالري مع متابعتھا لحظیا اإلنتربنك بإطالق العمل بآلیة ٢٠٠٤دیسمبر 

كما اتجھ البنك .  وبعضھا كھ المصري مقابل الدوالر األمریكي بین البنوعملیات بیع وشراء الجنی
إلي إتباع سیاسة أكثر مرونة في التعامل مع شركات الصرافة ، حیث توقف عن اتخاذ إجراءات إغالق 
بعض الشركات ، وكذلك تكثیف التعاون والتنسیق مع الجھاز المصرفي لتلبیة الطلبات المعلقة لدي 

االعتمادات ، وتوفیر جزء كبیر من طلب األفراد علي النقد األجنبي ألغراض السیاحة البنوك لفتح 
شجیع . والتعلیم والعالج بالخارج وقد ساھمت السیاسة النقدیة التي اتبعھا البنك المركزي في ت

األفراد علي التنازل عن النقد األجنبي والتحول إلي االدخار بالجنیھ المصري ، مما أدي إلي زیادة 
  .)†(المعروض من النقد األجنبي ، وتمكین البنوك من تلبیة احتیاجات عمالئھا 

وقد أدي ذلك إلي تحسن سعر صرف الجنیھ المصري أمام الدوالر األمریكي ، حیث انخفض سعر 
 جنیھ عند بدایة العمل باآللیة في ٦.٢١٣٧بیع الدوالر األمریكي المعلن من البنك المركزي من 

و ٥.٧٩٤٤ إلي ٢٣/١٢/٢٠٠٤ ھ بلغت ٢٠٠٥ جنیھا في نھایة یونی ة الجنی ي قیم اع ف  وبارتف
 إلي اإلنتربنكوكذلك تراجع المتوسط المرجح لسعر صرف الدوالر في سوق . خالل السنة %٧.١٧نسبتھ 

  .   )‡( منذ بدایة تطبیق اآللیة%  ٧.٤٦ جنیھا وبارتفاع في قیمة الجنیھ بنسبة ٥.٧٨٤٢

                                                
   . ٢١ ، ص ٢٠٠٥  - ٢٠٠٤ التقریر السنوي للبنك المركزي المصري )١(
   .٢٧ ، ص ٢٠٠٦  - ٢٠٠٥ التقریر السنوي للبنك المركزي المصري )٢(
  . ، ص  د ٢٠٠٥  - ٢٠٠٤صري التقریر السنوي للبنك المركزي الم) ٣(
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لمصري في مجال إدارة االحتیاطیات الدولیة سیاسة استثماریة كما انتھج البنك المركزي ا
من تھدف إلي استخدام أدوات استثماریة أخري ذات درجة مخاطر مقبولة وتسمح بعائد استثمار أفضل 

   . )*( مما أدي إلي ارتفاع االحتیاطیات الدولیة،  الودائع
  مشكلة البحث : ًثانیا

ارتفاع سعر صرف الدوالر األمریكي  أدي إلي ٢٠٠٣إن تحریر سعر صرف الجنیھ المصري عام 
صري با ھ الم امي ولجنی ة ع ضخمیة عالی ة ت ك موج احب ذل   ص

ل /  ، لذلك عمد السید الدكتور٢٠٠٤ /٢٠٠٣ ي العم ك المركزي إل افظ البن دة مح فاروق العق
قیمة ، وذلك للحد من التضخم عن طریق المحافظة علي ٢٠٠٤دیسمبر في  الدوالري اإلنتربنكبآلیة 

الجنیھ المصري أمام الدوالر األمریكي وقد نجحت اآللیة في ذلك حتى في ظل األزمة المالیة العالمیة 
حیث استطاع البنك المركزي تدبیر الموارد الالزمة لمواجھة تدفقات رؤوس األموال  . ٢٠٠٨عام 

وقد ساھم ذلك . میةإلي الخارج نتیجة لقیام األجانب بتصفیة محافظھم في ظل األزمة المالیة العال
في تأكید ثقة المتعاملین في سوق الصرف األجنبي وعدم قلقھم تجاه التقلبات التي یمكن أن تطرأ 

 من اإلنتربنكوقد ارتفع المتوسط المرجح لسعر صرف الدوالر في سوق . علي سعر صرف الجنیھ المصري 
ي  ، أي٣٠/٦/٢٠٠٩ جنیھا في ٥.٥٩٦٤ إلي ٣٠/٦/٢٠٠٨ جنیھا في ٥.٣٣٣١  بانخفاض ف

ویعتبر ھذا المعدل من أقل معدالت االنخفاض في أسعار صرف عمالت بعض  % . ٤.٧قیمة الجنیھ بمعدل 
ذكورة  سنة الم الل ال ي خ دوالر األمریك ل ال ئة مقاب صادات الناش   اإلقت

 ٩.٧، حیث تراوحت معدالت االنخفاض بین ) مثل إندونیسیا، البرازیل، تركیا ، المكسیك، و روسیا ( 
  . )†( % ٢٤.٨و % 

 الدوالري في إدارة سوق الصرف األجنبي اإلنتربنكواستمر البنك المركزي من خالل نظام 
بكفاءة واتزان وبما یكفل عدم تعرضھ لھزات عنیفة ، خاصة بعد خروج قدر كبیر من االستثمارات 

ث التي أعقبت ثورة  األجنبیة المباشرة وغیر المباشرة ، وتراجع اإلیرادات السیاحیة تأثرا باألحدا
 ٥.٩٦٩٠ اإلنتربنكوقد بلغ المتوسط المرجح لسعر صرف الدوالر في سوق  . ٢٠١١ ینایر ٢٥

 في قیمة ض بانخفا٢٠١١ جنیھا في نھایة ینایر ٥.٨٤٩٦ مقابل ٢٠١١جنیھا في نھایة یونیو 
أثر . )‡( الدولیة توھو أقل مما توقعتھ المؤسسا% ٢الجنیة اقتصر معدلھ علي  ا ت  صافي كم

  .  الدولیة لدي البنك المركزي عقب أحداث ثورة ینایر والتبعات التي تلتھا تاالحتیاطیا

ً وفي ظل تناقص المعروض النقدي من الدوالر في الجھاز المصرفي ، قرر البنك المركزي حرصا
مكملة ومساندة لنظام جدیدة سیاسات نقدیة منھ علي تعزیز كفاءة سوق الصرف األجنبي استحداث 

                                                
   . ٢٩ ، ص ٢٠٠٦  - ٢٠٠٥التقریر السنوي للبنك المركزي المصري ) ٤(
 . ، ص ج ٢٠٠٩  - ٢٠٠٨التقریر السنوي للبنك المركزي المصري  )١(
   . ، ص ج ٢٠١١  - ٢٠١٠التقریر السنوي للبنك المركزي المصري ) ٢(
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بطرح عطاءات دوریة لشراء أو بیع الدوالر  قیام الدوالري حیث اإلنتربنكمكملة ومساندة لنظام جدیدة 
قد بدأ العمل بھذه اآللیة اعتبارا من و.  تتقدم إلیھا البنوك بعروضھا FX Auctionsاألمریكي 

 عن عطاءات استثنائیة وذلك وفقا لحاجة السوق،  البنك المركزيعلنأ ، كما ٢٠١٢ دیسمبر ٣٠
ترشید استخدام االحتیاطیات الدولیة بعد وصولھا مل في سوق الصرف األجنبي ویم العوذلك بھدف تنظ
 والسحب ع بفرض حد أقصي لإلیدا٢٠١٥قام البنك المركزي في بدایة عام  كما .)*(إلي الحد الحرج 

  الدوالرياإلنتربنكو مساندة لنظام   والشھري بالعملة األجنبیة كسیاسة نقدیة مكملةيالنقدي الیوم
  . ظ علي االحتیاطي من النقد األجنبي والحفا

 ومجموعة اإلنتربنكأھمیة تطبیق البنك المركزي آللیة ومن ثم فإن مشكلة البحث تتركز حول 
قیمة الجنیھ المصري أمام المحافظة علي استقرار من السیاسات النقدیة الداعمة لھا ودورھا في 

 اإلنتربنكوعالقة سعر صرف الدوالر في سوق ، زان الدوالر من خالل إدارة سوق الصرف األجنبي بكفاءة وات
لشركات ، و تأثیر تطبیق ھذه السیاسات النقدیة علي السالمة المالیة لباالحتیاطي من النقد األجنبي 

  . الشركات العاملة في قطاع التأمین خاصةالمصریة و

   : اآلتیةتتتبلور المشكلة البحثیة في مجموعة من التساؤالو
 وأھمیتھا بالنسبة لالقتصاد المصري ؟ وھل لھا تأثیر معنوي اإلنتربنكلیة ما ھي طبیعة آ - ١

علي سعر صرف الجنیة المصري أمام الدوالر األمریكي ؟ وھل ھذا التأثیر مستمر في كافة 
  الظروف ؟ 

ھل یوجد عالقة ارتباط جوھریة بین االحتیاطي من النقد األجنبي وسعر صرف الدوالر في سوق  - ٢
  ؟ اإلنتربنك

 ي النقدي الیومعل یوجد تأثیر جوھري لتغیر سعر الصرف وسیاسة الحد األقصى لإلیداھ - ٣
 والشھري بالعملة األجنبیة علي السالمة المالیة لشركات قطاع التأمین ؟ 

  ھـدف البحـث: ًثالثا 
 الدوالري وفحص وتقییم السیاسات المكملة اإلنتربنكیھدف ھذا البحث إلي التعرف علي آلیة 

 لھا وأثرھا علي االحتیاطي من النقد األجنبي وأیضا تأثیرھا علي السالمة المالیة لشركات والداعمة
  : ومن ثم یھدف ھذا البحث إلي تحقیق األھداف التالیة . قطاع التأمین 

إیضاح دورھا في المحافظة علي سعر صرف الدوالر  الدوالري ، واإلنتربنكھیة آلیة توضیح ما - ١
 الدوالري في تحقیق الھدف منھا أم أنھا اإلنتربنكل نجحت آلیة أمام الجنیھ المصري ، وھ
  .  تحتاج إلي شروط لتحقیقھ

                                                
   .٣١ ، ص ٢٠١٣  - ٢٠١٢التقریر السنوي للبنك المركزي المصري   )١(
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االحتیاطي من النقد مام الجنیھ المصري وتحدید وتوصیف العالقة بین سعر صرف الدوالر أ - ٢
األجنبي ، وھل قام محافظ البنك المركزي بالعمل علي استقرار سعر صرف الدوالر أمام 

 علي حساب التضحیة باالحتیاطي من النقد األجنبي من خالل إتباع مجموعة من الجنیھ المصري
 الدوالري ، وھل نجحت ھذه السیاسات اإلنتربنكالسیاسات النقدیة المكملة و الداعمة آللیة 

 . 
 الدوالري التي اإلنتربنكالداعمة آللیة أثیر السیاسات النقدیة المكملة وتحلیل ورصد ت - ٣

 . زي المصري مؤخرا علي السالمة المالیة لشركات قطاع التأمین اتبعھا البنك المرك

  أھمیة البحث : ًرابعا
   :ت اآلتیةیستمد ھذا البحث أھمیتھ من المساھما

  بیقھا بالنسبة لالقتصاد المصري  الدوالري وأھمیة تطاإلنتربنكتوضیح ماھیة آلیة  - ١
 الدوالري في المحافظة تربنكاإلنتوضیح التفاعل بین االحتیاطي من النقد األجنبي وآلیة  - ٢

علي قیمة الجنیة المصري من خالل العمل علي استقرار سعر صرف الدوالر أمام الجنیھ 
 . المصري 

 الدوالري التي اتبعھا اإلنتربنكعرض لتأثیر السیاسات النقدیة المكملة و الداعمة آللیة  -٣
  .التأمین البنك المركزي المصري مؤخرا علي السالمة المالیة لشركات قطاع 

  منھجیة البحث: ًخامسا 
تقرائي الوصفيیعتمد البح نھج االس  Inductive Descriptive Approachث علي  الم

 الدوالري وتأثیرھا علي استقرار قیمة الجنیھ المصري وما یتبع ذلك من اإلنتربنكلتوصیف آلیة 
 علي كل من االحتیاطي من تربنكاإلنتأثیر علي االقتصاد المصري ودراسة أثر السیاسات المكملة آللیة 

كما تستمد الدراسة بیاناتھا من النشرات . النقد األجنبي والسالمة المالیة لشركات قطاع التأمین 
شورة  والتقاریر الشھریة والسنویة الصادرة عن البنك المركزي المصري ، القوائم المالیة المن

  .   لشركتي مصر للتأمین و مصر لتأمینات الحیاة 
 فروض البحث : ًاسادس

 الدوالري علي سعر صرف الدوالر أمام الجنیھ اإلنتربنكال یوجد تأثیر معنوي آللیة "  :الفرض األول 
  " .المصري 

ال توجد عالقة ارتباط جوھریة بین قیمة االحتیاطي من النقد األجنبي و سعر صرف "  :الفرض الثاني 
  " .الدوالر أمام الجنیھ المصري 

 ي والسحب النقدي الیومعال یوجد تأثیر جوھري لتطبیق سیاسة الحد األقصى لإلیدا " : ثالفرض الثال
  " .  والشھري بالعملة األجنبیة علي السالمة المالیة لشركات قطاع التأمین
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  تنظیم البحث      : ًسابعا
تحقیقا لألھداف التي یسعى إلیھا البحث واإلجابة عن تساؤالتھ واختبار صحة فروضھ ، فقد 

  :مكن تنظیم خطة البحث في خمسة أبعاد كما یلي أ
  .  الدوالري اإلنتربنكطبیعة آلیة : البعد األول 
  .    الدوالري اإلنتربنكالسیاسات النقدیة المكملة والداعمة آللیة : البعد الثاني

  . االحتیاطي الدولي  و سعر صرف الجنیة المصري : البعد الثالث 
  . لیة لشركات التأمین السالمة الما: البعد الرابع 

  االختبارات اإلحصائیة لفروض البحث : البعد الخامس 
  . توصیاتھ خالصة البحث و

  

  : كما یلي وفیما یلي مناقشة كل منھم

  : الدوالري اإلنتربنكطبیعة آلیة : البعد األول 
 ومتكامل في خدمة النشاط مھا تقوم البنوك علي اختالف مراحل تطورھا ونموھا بدور  

واستمرارا للدور الرائد الذي تلعبھ البنوك في دعم جھود اإلصالح االقتصادي . قتصادي في مصراال
 بوضع إطار ٢٠٠٤والحرص علي تقدیم خدمات مصرفیة متمیزة قام البنك المركزي المصري في دیسمبر 

بین االتفاق المنظم لسوق الصرف األجنبي " لتطویر وتحدیث سوق الصرف األجنبي بمصر تحت عنوان 
  .  الدوالرياإلنتربنكأو ما یطلق علیھ مصطلح " البنوك 

 علي تفعیل ٢٠٠٥ /٢٠٠٤وقد حرص البنك المركزي المصري بدایة من السنة المالیة   
وتدعیم تحریر سوق الصرف األجنبي بما یكفل استیعاب كافة المعامالت في السوق من خالل القنوات 

وقد .  الدوالرياإلنتربنك بإطالق العمل بآلیة ٢٠٠٤  دیسمبر٢٣الشرعیة ، حیث قام اعتبارا من 
   .)* (سمح ذلك بإجراء عملیات بیع وشراء الجنیھ المصري مقابل الدوالر األمریكي بین البنوك 

   :البعد من خالل أربعة محاور ھيوسوف یتم تناول ھذا 
 .اإلنتربنكمفھوم نظام : المحور األول     

  .اإلنتربنك أھداف نظام:   المحور الثاني  
   .اإلنتربنكأنشطة نظام :   المحور الثالث  
 .  الدوالري اإلنتربنكآلیة :   المحور الرابع  

  وفیما یلي مناقشة كل منھم

  اإلنتربنكمفھوم نظام : المحور األول 

                                                
  .٢٧ص  " ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥التقریر السنوي " البنك المركزي المصري  )١(
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امالت  ي المع ل ف ة التطور الھائ ن أدوات العولم ا، وم ورة التكنولوجی ائج ث إن من نت
 شبكات االتصاالت العالمیة إلبرام العملیات بین البنوك بعضھا البعض وذلك المصرفیة مثل استخدام

رزونتیجة الستخدام البنوك. إلدارة أموالھا بطریقة مناسبة ة رویت صاالت العالمی بكة االت  (  ش
Reuters ( التحویل بین العمالت أو ضإلبرام العملیات بین البنوك المشتركة في نظام محدد بغر 

  .  اإلنتربنكت األجنبیة لعمالء البنك فقد أطلق علي ھذا النظام نظام لتوفیر العمال

نظام تشترك فیھ البنوك بغرض توفیر العمالت "  علي أنھاإلنتربنكیمكن تعریف نظام و
المحلیة واألجنبیة في أي وقت حسب متطلبات البنوك األعضاء و كذلك إدارة العجز والفائض من العمالت 

  " .ي البنوك األعضاء المحلیة واألجنبیة لد

  اإلنتربنكأھداف نظام : المحور الثاني 
   :  في جمھوریة مصر العربیة منھااإلنتربنكیوجد أھداف متعددة لنظام 

إدارة أموال البنك بطریقة مناسبة وذلك من خالل السیطرة على الفائض و العجز بالجنیھ  - ١
 .المصري و العملة األجنبیة 

 .الرتقاء بالقطاع المصرفي المصريین البنوك وا تحدیث سوق الصرف األجنبي ب - ٢
زیادة المعروض من النقد األجنبي ، وتمكین البنوك من تلبیة احتیاجات عمالئھا من النقد  - ٣

 .    األجنبي 
ضبط سوق الصرف المصري ، والعمل علي استقرار وانتظام سعر صرف الجنیھ المصري مما یؤدي  - ٤

 .  األجنبي رإلي جذب االستثما
 .اختفاء السوق السوداء للعمالت األجنبیة تماماعلي العمل  - ٥
یصبح كل بنك قادرا علي أن یتعامل استنادا إلي ما لدي جمیع البنوك المشتركة في النظام  - ٦

 . من أرصدة من النقد األجنبي 
تح  - ٧ تكثیف التعاون والتنسیق مع الجھاز المصرفي لتلبیة الطلبات المعلقة لدي البنوك لف

 .االعتمادات 
یصبح ھناك ضرورة ألي شخص أن یحتفظ لنفسھ بالنقد األجنبي حیث یستطیع أن یحصل علیھ في ال  - ٨

 .أي وقت من البنك الذي یتعامل معھ
 القضاء على احتكار القلة للدوالر والعمالت األجنبیة األخرى والسیطرة على السوق والمضاربة  - ٩

 . علیھ
ل مع شركات الصرافة ، والتوقف عن  تعامل البنك المركزي بطریقة أكثر مرونة في التعام - ١٠

 . اتخاذ إجراءات إلغالق بعض الشركات 
توفیر جزء كبیر من طلب األفراد علي النقد األجنبي ألغراض السیاحة والسیاحة الدینیة  - ١١

 . والعالج والتعلیم بالخارج 
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 االستثمار كل ھذه المزایا یحتاجھا االقتصاد المصري و خاصة في ھذه المرحلة و ذلك لزیادة وتشجیع
  .داخل الدولة

  اإلنتربنكأنشطة نظام : المحور الثالث 
 من عدد من اآللیات تتم داخل غرفة المعامالت الدولیة بالبنك ھي اإلنتربنكیتكون نظام 

  : كما یلي 
دوالرياإلنتربنكالتحویالت الدوالریة أو ما یطلق علیھ  - ١ ذه :   ال ي ھ ذا البحث یركز عل ھ

 . يء من التفصیل في المحور الرابع من ھذا البعد اآللیة وسوف نتناولھا بش

   :Money Marketد ـسوق النق - ٢

ھو عبارة عن نظام تشترك فیھ البنوك المحلیة و األجنبیة بغرض اإلقراض أو االقتراض بین 
ھذا النظام یكون مفیدا جدا بالنسبة إلي البنوك الصغیرة داخل جمھوریة . البنوك بعضھا البعض 

یث أن البنك المركزي یحدد نسبة احتیاطي قانوني علي البنوك العاملة في جمھوریة مصر العربیة ح
تكون فترة المحاسبة كل والودائع بالعملة المحلیة ،  من% ١٠مصر العربیة كإجراء رقابي بنسبة 

تودع لدي البنك المركزي بدون فائدة ، وبالنسبة للودائع بالعمالت األجنبیة یحدد البنك أسبوعین و
منھا ویعاد تقییمھا كل ثالثة أشھر علي أساس إجمالي  % ١٠ركزي نسبة احتیاطي قانوني الم

منھا ویتم ربطھا لدي البنك المركزي % ١٠الودائع لدي البنك بالعمالت المختلفة ویتم استقطاع 
وھذا یمثل ضغط علي البنوك الصغیرة  .كودیعة بالسعر المعلن مع إعطاء عائد زمري للبنوك 

 تستطیع تدبیر األموال التي تحتاجھا للقیام بالتجاوب مع العمالء ومباشرة أعمالھا من وبالتالي
إن ھذا النظام یتیح إجراء عملیة االقتراض أو . خالل الحصول علي القروض الالزمة من البنوك األخرى 

قتراض عن ولكن عملیا وفعلیا في مصر ال تزید مدة اال ، اإلقراض لمدة تبدأ من لیلة واحدة إلي سنة
كما أن عملیة اإلقراض واالقتراض تتم في حدود توضع من . شھر و ذلك لتذبذب سعر الجنیھ المصري 

ي الخارج  مجلس إدارة البنك وإدارة المخاطر، حیث یتم تحدید مركز العملة لدي المراسلین ف
  . أو االقتراض ) التوظیف (  والتحقق من مركز الفائض والعجز لدي كل مراسل التخاذ القرار باإلقراض

من المخاطر االئتمانیة حیث إذا أفلس البنك المقترض   Money Marketوتعتبر عملیات 
  في Money Marketسوف نوضح الخطوات اإلجرائیة لنظام و. تم خسارة األموال لدي المراسل ی

  ) ١(بنك مصر من خالل خریطة التدفق كما بالشكل رقم 
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   )١( شكل رقم 

  في بنك مصرMoney Marketوضح خریطة تدفق اإلجراءات لنظام سوق النقد ی

  المكتب األمامي لغرفة المعامالت  المكتب الخلفي لغرفة المعامالت 
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  يمكن : )تبادل عملة بعملة أخري  ( Foreign Exchangeالتحويالت األجنبية  - ٣
تعريف نظام التحويالت األجنبية علي أنه نظام تشترك فيه البنوك المحلية واألجنبية            

ئض أو العجز مـن العملـة      إدارة الفا  لعمالء البنك و   بغرض توفير العمالت األجنبية   
 : لآلتي ويتم استخدام هذا النظام . المحلية واألجنبية

 . دبير االعتمادات المستندية بالنسبة لعمالء الفروع كلهات �

 

اإلطالع علي أسماء البنوك 
 
 

ير هذه البيانات من خالل يتم توف
 شبكة رويترز العالمية 

 

والسعر ) الطرف األخر ( تحديد اسم البنك 
  Dealing Systemوالكمية من خالل 

  وإرسال المحادثة إلي الطرف األخر 

 Ticket 

 

  

  

Ticket 

مراجعة و مقارنة ملخص 
   Ticketالعملية مع 

  

Ticket 

إجراء القيود المحاسبية 
  وإصدار أوامر الدفع 

  

Ticket 

 

في حالة الموافقة يتم كتابة رقم الحساب 
 )Ticket (  

البنك المقترض يتم التفاوض بين 
   علي سعر الفائدةالمقرضالبنك و

 االتفاق علي سعر الفائدةفي حالة 
يمثل التقرير الموجود علي شاشة 

Dealing System  عقد مبرم 
وملزم للطرفين ويتم كتابة رقم 
الحساب للطرفين لدي البنك 

 يالمركز
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 .  " إدارة العملة األجنبية "السيطرة على الفائض والعجز للعملة األجنبية  �
 .  تدبير العمالت األجنبية بالنسبة للصيارفة العرب �

وتمثل عمليات التحويالت األجنبية عمليات تسوية بين البنوك ولـذا تعتبـر هـذه             
   .ن مخاطر التسوية العمليات م

يتم المضاربة علي العمالت في السوق الدولي بيعـا         :  )السوق الحرة   ( المضاربة   - ٤
مع مراجعة إقفال الموقـف فـي   ) مراسل  ( وشراء تبعا للحد المسموح لكل متعامل       

وهذه اآللية تم وقفهـا مـن       .  نهاية كل يوم للتحقق من مدي تحقيق ربح أو خسارة         
  . مصريجانب البنك المركزي ال

 
  : الدوالرياإلنتربنكالتحويالت الدوالرية أو ما يطلق عليه 

 تم اتخاذ قرار بتعويم الجنيه المصري وكان المتوسط الشهري لـسعر صـرف الـدوالر               
 الشهري لسعر صرف الدوالر األمريكي في التصاعد بصورة مـستمرة            واستمر المتوسط 

 نتيجة لالنخفاض المستمر لقيمـة الجنيـه   يعدم االستقرار االقتصاد إلى  مما أدي   .  جنيها  
قتـصاد  األضـرار لال  المصري أمام الدوالر األمريكي، مما ترتب علي ذلك مجموعة من           

  :المصري منها 

 . االرتفاع المستمر لألسعار والزيادة المطردة في معدالت التضخم  �
هروب المستثمرين وخاصة األجانب من العمل في السوق المصرية وذلك لعـدم             �

 . استقرار سعر صرف الجنيه المصري 
عدم قدرة بعض الصناعات المصرية علي التنافس وإغـراق الـسوق المـصرية              �

 . جنبية بالمنتجات األ
عدم قدرة بعض المشروعات عن الوفاء بالعقود والتعهدات الخاصة بهـا نتيجـة              �

 .  االنخفاض المستمر لقيمة الجنيه المصري أمام العمالت األجنبية
 . ظهور السوق السوداء للعمالت األجنبية في مصر  �
 . احتكار القلة للعمالت األجنبية والسيطرة علي السوق والمضاربة عليه �
 .  األفراد باالدخار بالعملة األجنبية والتنازل عن الجنيه المصريقيام �

كل هذه القضايا أدت إلي قيام محافظ البنك المركزي المصري بتفعيـل وتـدعيم                
تحرير سوق الصرف األجنبي بما يكفل استيعاب كافة المعامالت في السوق مـن خـالل               

النهائي للسياسة النقدية والمتمثل    القنوات الشرعية وهو الجهاز المصرفي ، وتحقيق الهدف         
فاروق العقـدة   / في الحد من التضخم والعمل علي استقرار األسعار، لذا قام السيد الدكتور           
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حيث أصدر البنك المركزي المـصري نـشرة        .  الدوالري اإلنتربنك بإطالق العمل بنظام    
االتفـاق  "  موجهة للبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية لالشتراك في نظام بعنوان           )*(

وتناول هـذا االتفـاق فـي مادتـه األولـي           " المنظم لسوق الصرف األجنبي بين البنوك       
  . المشاركين في النظام و شروط االنضمام 

 كما تناولت المـادة     وتناولت المادة الثانية من االتفاق عمليات الصرف األجنبي ،        
أنواع عمليات الصرف األجنبي وفقا لتاريخ الحق المتفق عليه وذلك إلجراء عملية التسوية             

كما أوضحت أن عمليات    . وتشمل عمليات الصرف األجنبي التعامالت الحاضرة واآلجلة        
المبادلة تنطوي علي مبادلة عملة نظير مبلغ معادل بعملة أخري بتـواريخ حـق مختلفـة                

  . ي صرف مختلفين بما يعكس اختالف سعر الفائدة للعملتين في وقت إبرام العمليةوسعر

وتناولت المادة الثالثة من االتفاق إبرام العمليات حيث تبـرم عمليـات الـصرف              
األجنبي باسم ولحساب المشارك وتبرم بين المشاركين من خالل نظم التعامل اإللكترونيـة             

الصرف األجنبي استخدام المـشاركين مـصطلحات       ويجب عند التفاوض وإبرام عمليات      
وأوضحت المادة أنـه إذا     . واضحة وصريحة تتماشي بوجه عام والتطبيق الدولي المقبول       

كان الجنيه المصري هو أحد عملتي االرتباط ، فيجب أن تبرم العمليات فقط خالل ساعات               
  ) ظهرا من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة والنصف (التعامل المعتادة 

وتناولت المادة الرابعة من االتفاق قطع األسعار حيث تتبع الطريقة المباشرة فـي             
ويلتزم المشاركون في سوق الصرف األجنبـي       . قطع األسعار للعمليات بالعمالت األجنبية    

بمعني قطع سـعر للـشراء وآخـر      ) نفي االتجاهي ( بين البنوك اإلفصاح عن قطع كامل       
لمقطوع من جانب أحد المشاركين قائما وينشئ التزاما بالتعامل وفـق     ويعتبر السعر ا  . للبيع

كما ألزم المشارك عنـد     . هذا السعر وطبقا لما يراه المشارك اآلخر الذي طلب قطع السعر          
 أقل مـن  – غير البنوك  –تحديد أسعار الشراء والبيع بأن تكون أسعار الشراء من عمالئه           

 – غير البنوك    –وأن تكون أسعار البيع لعمالئه      أسعار الشراء من سوق الصرف األجنبي       
كما أوضح االتفاق أن النصوص الـواردة       . أعلي من أسعار البيع لسوق الصرف األجنبي        

 علي البنك المركزي المصري علي أن يلتزم المـشاركون          يفي المادة الرابعة منه ال تسر     
  .  جانب البنك المركزيبتقديم قطعا كامال وملزما في االتجاهين كلما طلب منهم ذلك من

يتم تحديد أسعار البيع والشراء من خالل بنكين هما بنك قناة الـسويس والبنـك               و
العربي اإلفريقي ويستطيع كل بنك أن يقوم بقطع سعر للشراء وآخر للبيع طبقـا لألسـعار        

وبالنسبة لسعر البيع والشراء المعلن للتعامل مع العمالء يجب أن يكون مـرتبط             ) .  مليم  
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 حيث يستطيع البنـك رفـع سـعر         اإلنتربنكيكون مرتبط بأسعار البيع والشراء الخاص ب      
 علي أن ال يزيد السعر بمليم واحد عن سعر          اإلنتربنكالشراء من العمالء حتى سعر شراء       

ة لسعر البيع يجب أن يكون أعلي من سعر البيع لإلنتربنك علي            وبالنسب.  المعلن   اإلنتربنك
ــة ،     نقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عمالت األجنبية يوميا من خالل ويتم تحديد نسبة مركز التوازن لل
  

  
  
  

وهي النسبة التي تحدد موقف البنك من عمليات البيع والشراء لكل عملة ، بحيـث   
 يقوم بعمليـة الـشراء ، وإذا زادت         إذا انخفضت النسبة عن حد معين يجب علي البنك أن         

وهذه النسبة يتم تحديدها مـن خـالل        . عن ذلك الحد وجب علي البنك القيام بعملية البيع          
 ، فنسبة التوازن للدوالر األمريكي مقابل الجنية المصري يجب أال تتجاوز            يالبنك المركز 

والبنك الذي يريد القيام بعملية شراء للعمالت األجنبيـة       . للبنك   ةمن القاعدة الرأسمالي   %  
يمكن أن يرفع من سعر البيع الخاص به أو يقوم بالبحث عن أقل سعر للبيع لـدي البنـوك       

وإذا أراد القيام بعملية البيع للعمالت األجنبية يعمل علي تخفـيض سـعر البيـع               . األخرى
  . لخاص به وذلك إلغراء السوق الخاص به تحت سعر السوق أو يرفع سعر الشراء ا

وتناولت المادة الخامسة من االتفاق عمالت ومبـالغ العمليـة حيـث إن العملـة               
األجنبية األساسية في التعامل في سوق الصرف األجنبي بين البنوك في مصر هي الدوالر              

كما تناولت المادة مبلغ العملية حيث يتفق المشاركون فـي سـوق الـصرف              . األمريكي  
ومـع ذلـك يلتـزم المـشاركون بقبـول وتنفيـذ       .   علي مبلغ العملية   - عامة   -بي  األجن

االرتباطات بالدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري بالحد األدنى البالغ قدره مائـة ألـف        
  . دوالر أمريكي وذلك بعد اإلفصاح عن قطع ملزم

م القيمة المقابلـة    وتناولت المادة السابعة من االتفاق تسوية العمليات حيث يتم تسلي         
ـ     ) الجنيه المصري   ( بالعملة المحلية     فـي سـوق     تلعمليات الصرف األجنبي التي أبرم

 البنوك من خالل نظام المقاصة بالبنـك المركـزي المـصري فـي          نالصرف األجنبي بي  
وفيمـا  . القاهرة بشكل متزامن وتسليم النقد األجنبي أي في ذات تاريخ الحق المتفق عليـه             

قد األجنبي بالنسبة للعمليات التي تتم بعمالت أجنبية أخري بخالف الدوالر           يخص جانب الن  
األمريكي تتم التسوية من خالل حـسابات المراسـلين الخـارجيين للمـشاركين ويتعهـد               
المشاركون بأن يخطر كل منهم اآلخر بحسابه لدي المراسل الخـارجي للعملـة األجنبيـة             

  .  األخرى واستخدام هذا الحساب فقط 
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قدم البنك المركزي المصري خدمة خاصة للتـسوية فيمـا يتعلـق بالعمليـات              وي
بالدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري ، حيث يتم تسوية جانب النقد األجنبي من خالل              

المنشأ بالبنك المركزي المصري في القاهرة حيث يـستخدم         " نظام مقاصة النقد األجنبي     " 
يكي لهذا الغرض لـدي البنـك المركـزي المـصري           حسابات المشاركين بالدوالر األمر   

  . كطريقة بديلة للتسوية 
وتوضح المادة السادسة من االتفاق دور المكتب الخلفي فـي غرفـة المعـامالت              
بالبنك وذلك من خالل تعزيز العمليات حيث يجب أن يتم تعزيز كـل عمليـة مـن قبـل                   

رسالها بواسطة المكتـب الخلفـي      ويتم إصدار التعزيزات وإ   . الطرفين فور إتمام االرتباط     
وينبغـي أال   ) . رسـائل سـويفت     ( للمشاركين وتوجه إلي المكتب الخلفي للطرف المقابل      

ويتـضمن  . يشارك العاملون في غرفة المعامالت الدولية في الجانبين في عملية التعزيـز           
ـ / تاريخ العملية ، القيمـة  : التعزيز كافة تفاصيل العملية المبرمة خاصة    تـاريخ  / ذ التنفي

 وقيمـة  - والمبلغ بالعملة األجنبيـة -التسوية ، اسم وموقع الطرف المقابل ، سعر الصرف     
، جانـب   ) مبادلـة   / آجلـة   / حاضرة  ( المعادل المقابل بالعملة المحلية ، نوعية العملية        

، الحسابات لدي المراسلين و أية معلومات أخري ضـرورية وذات          ) بيع  / شراء( العملية  
  . لعمليةعالقة با

ويجب فحص التعزيزات فور استالمها بدقة من قبل المكتب الخلفي لكل مـشارك             
وإذا ما اعتبر تعزيز المشارك اآلخـر       . مع اتخاذ اإلجراء المناسب لتصحيح أية اختالفات        

ويجب طلب تعزيـز جديـد وإرسـاله بمعرفـة          . غير صحيح فيجب إعالمه بذلك فورا       
إذا اخفق أي مـشارك فـي اسـتالم         و.  غير صحيح    المشارك الذي كان تعزيزه األصلي    

  . )*( تعزيز يجب أن يتحرى األمر مع المكتب الخلفي أو اإلدارة لدي الطرف المقابل
وتوضح المادة الحادية عشرة من االتفاق إجراءات الرقابة الداخلية بالنسبة للبنـوك            

  : المشاركة في النظام حيث 

ياكل التنظيمية المناسبة واتخـاذ الخطـوات       يقوم المشاركون في النظام بتطبيق اله      - ١
اإلجرائية والرقابية الضرورية للتأكد من أن أعمال الصرف األجنبي تنفذ بطريقـة            

  . آمنة وبما يتوافق واحتياجات كل مشارك

من أجل تأكيد الفصل القاطع في الوظائف والمسئوليات فإن المـشاركين يلتزمـون              - ٢
بي بالفصل بـين الوظـائف التاليـة بكـل          بتنظيم أعمالهم الخاصة بالصرف األجن    

  :  وضوح
حيث يقتصر ذلك علي التفاوض وإبـرام       ) : المكتب األمامي   (  التعامل   -

  عمليات الصرف األجنبي وسوق النقد وأية عمليات أخـري ذات عالقـة            
 .  )إدارة األموال ( 
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 التـي   للتنفيذ والرقابة علي كل العمليات    ) : المكتب الخلفي   (  المراجعة   -
وكلما كان ذلك مناسبا يمكـن أيـضا إنـشاء          . بادرت بها وظيفة التعامل     

 .مكتب أوسط للرقابة علي المخاطر وأغراض أخري 
وبـدورها  ) : فيما يتعلق بالنقد األجنبي والحسابات العامـة        (  المحاسبة   -

 والمراجعة بما يوفر آلية إضـافية   بوظيفتها بشكل منفصل عن التعامل    تقوم
  . جعة والرقابةللمرا

 تداخل بين هذه الوظائف يجب أن يتأكد المشاركون مـن أن الهيكـل              ولتفادي أى 

 بمعني فصل المسئوليات لكل من الوظائف       ةالتنظيمي مستكمل بالمسئوليات اإلدارية الالزم    

المشار إليها بعاليه وإسناد كل وظيفة منها إلي مدير مسئول من خالل مـسارات واضـحة           
  . تويات األعلىللرفع إلي المس

ويقوم المشاركون بعمل لوائح تنظيمية وإجرائية بما يعكس الفصل القـاطع بـين             
ويجب أن تقوم اإلدارة أيـضا بتحديـد الـسلطات          . الوظائف والمسئوليات المذكورة بعاليه   

ويجب أن يوافق مجلس    . والمسئوليات المنوطة بكل من المكتب األمامي والخلفي بوضوح         

  .  مستوي مشابه يتم تحديده علي هذه اللوائحإدارة المشارك أو

وفي ضوء المخاطر التي ينطوي عليها الصرف األجنبي والعمليات المتصلة به ،            

فإن المشاركين يلتزمون بوضع آليات مناسبة للرقابة وتطبيق نظام معلومات مناسـب بمـا          
د تنشأ من هـذا   علي المخاطر التي ق–  يومياً–يتيح لإلدارة اإلشراف عن قرب والسيطرة   

و يمكـن توضـيح     . )*( )أو المكتب الخلفي  / وظيفة المكتب األوسط و   ( النوع من النشاط    

 المكتـب  ( الدوالري في غرفة المعامالت األجنبية       اإلنتربنكالخطوات اإلجرائية لعمليات    
   :في بنك مصر كما يلي  ) األمامي

ء ي النظام لبيـع و شـرا      اإلطالع علي األسعار المعلنة من قبل البنوك المشاركة ف         - ١
ذلك من خالل شاشة عرض موجودة أمام الموظف        الدوالر مقابل الجنيه المصري و    

 .  وهذه المعلومات توفرها شبكة رويترز العالمية، المسئول 

يتم تحديد البنك المناسب من خالل تحديد أنسب سعر شراء أو بيع من خالل نظـام            - ٢

Dealing System ن خاللها كتابة اسم البنـك والـسعر   وهو عبارة عن شاشة يتم م

 " . داخل نموذج معد لذلك " والكمية 
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الطـرف  " إلى البنك الذي تم تحديـده       " المحادثة  " يتم إرسال ملخص هذه الرسالة       - ٣
قد ملزم للطرفين البنك المـشتري      تكون هذه المحادثة بمثابة ع    و"  العملية   اآلخر في 

 .  البائعو
بــ   ويـسمى المـستند     Dealing Systemم تم طباعة المستند من خـالل نظـا  ي - ٤

Ticket  . 
، ويختلـف    Ticketيقوم برنامج خاص بطباعة ملخص العملية الموجودة في الـ             - ٥

هذا البرنامج من بنك إلي آخر حيث يوجد العديد من البرامج للقيام بهـذا الـدور،                

  Konder.ويسمى هذا البرنامج الموجود في بنك مصر لطبع ملخص العملية بالـ 
 . Back Office    إلي المكتب الخلفيTicketإرسال ملخص العملية و  - ٦
إجراء عملية القيود المحاسـبية      و Ticketيتم مراجعة ومقارنة ملخص العملية مع        - ٧

  .وإصدار أوامر الدفع 

  .    الدوالري في بنك مصراإلنتربنكخريطة تدفق اإلجراءات آللية ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   الدوالرىاإلنتربنكنادر شعبان إبراھیم السواح                                                          دراسة تحلیلیة لتقییم أداء آلیة / د   
 

 

 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦العدد الثانى یونیـو  

  

  )٢( شكل رقم 

   الدوالري في بنك مصراإلنتربنكيوضح خريطة تدفق اإلجراءات لنظام 

  المكتب األمامي لغرفة المعامالت  المكتب الخلفي لغرفة المعامالت 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ثـباحداد الـإع: در ـالمص  

  

 البداية

اإلطالع علي أسعار الدوالر 
بيعا وشراء المعلنة من قبل 
 البنوك األعضاء في النظام

لبيانات يتم توفير هذه ا
من خالل شبكة رويترز 

 العالمية

 تغذية النظام بالبيانات

والسعر ) الطرف األخر ( تحديد اسم البنك 
  Dealing Systemوالكمية من خالل 

وإرسال المحادثة إلي الطرف األخر 
   ) Ticket( عة المستند وطبا

  Ticket تغذية البرنامج بالبيانات

طباعة ملخص العملية من 
 خالل البرنامج

  ملخص العملية 

  ملخص العملية 

Ticket 

مراجعة و مقارنة ملخص 
   Ticketالعملية مع 

  ملخص العملية 

Ticket 

إجراء القيود المحاسبية 
  وإصدار أوامر الدفع 

  ملخص العملية 

Ticket 

 النهاية 
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ومن خالل العرض السابق نجد أن عمليات الصرف األجنبي بين البنـوك يطلـق         
 الدوالري وذلك ألن العمليات بين المشاركين تبرم من خالل نظم التعامـل             اإلنتربنكعليها  

اإللكترونية ، وأيضا ألن العملة األجنبية األساسية في التعامل في سوق الصرف األجنبـي              
 الدوالر األمريكي طبقا لما ورد في المادة الخامسة من االتفـاق،            بين البنوك في مصر هي    

كما يقدم البنك المركزي المصري خدمة خاصة للتسوية فيما يتعلـق بالعمليـات بالـدوالر      
األمريكي مقابل الجنيه المصري وفق ما ورد في المادة السابعة من االتفاق الخاص بعملية              

 الـدوالري   اإلنتربنـك ذا النظام الذي يطلق عليه      كما تم وضع تعريف له    . تسوية العمليات 
عضاء فيه بـإعالن أسـعارها      أنه عبارة عن نظام تقوم بمقتضاه البنوك األ       " ويعرف علي   

شراء الدوالر مقابل الجنيه المصري من بعضها البعض، و تلتزم بالبيع أو الـشراء              لبيع و 
  " .  )*(متي طلب ذلك أي بنك عضو في النظام وال يحق لها االمتناع 

 الدوالري يعمل علي استقرار سوق الـصرف        اإلنتربنك أن نظام    كما يتضح أيضاً  
والمحافظة علي أسعار العمالت األجنبية مقابل الجنيه المصري حيـث عـادة مـا يكـون        
الفارق بين سعر البيع والشراء محدودا للعمالت األجنبية مقابل الجنيه المصري وذلك ألنه             

 باقي البنوك األخرى المشتركة في النظام فـإن جميعهـا           نسعار ع إذا قام أي بنك برفع األ     
ستقوم بالبيع له، وإذا قام بخفض السعر بشكل كبير فإن البنوك أيضا ستـشتري مـا لديـه        
وهنا تتكبد البنوك التي تجازف بذلك خسائر كبيرة سواء إذا باعت بأسـعار منخفـضة أو                

. علي أن يكون الفرق محـدود للغايـة      تحرص جميع البنوك     كاشترت بأسعار مرتفعة، لذل   
 إلي ما لدي جميع البنـوك      علي أن يتعامل استناداً    ويؤدي ذلك إلي أن يصبح كل بنك قادراً       

كما ال تـصبح هنـاك ضـرورة ألي         . المشتركة في النظام من أرصدة من النقد األجنبي       
ـ                صول شخص لكي يحتفظ لنفسه بالنقد األجنبي ليجده في أي وقت حيث أنه يـستطيع الح

  . عليه من أي بنك يتعامل معه

  ى الدوالراإلنتربنكالسياسات النقدية المكملة والداعمة آللية :  البعد الثاني
 كإحدى ثورات الربيع العربي والتي استهدفت تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعيـة           

طيرة علي االقتصاد المصري يأتي في      والسياسية في مصر ، إال أنها كانت لها تداعيات خ         
مقدمتها حالة عدم االستقرار األمني وانعكاساتها السلبية علي حركـة الـسياحة ، النقـل ،               

ممـا  . والتجارة ، واالستثمار، وانخفاض معدالت التشغيل واإلنتاج بالعديد من المـصانع            
ر المباشرة وتراجـع   أدي إلي خروج قدر كبير جدا من االستثمارات األجنبية المباشرة وغي          

 الدوليـة لـدي البنـك       تكما تأثر صافي االحتياطيا    . اإليرادات السياحية بشكل كبير جداً    
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 الدولية لدي البنك المركزي عقب أحداث الثورة والتبعات التـي تلـت             تصافي االحتياطيا 
  .ذلك 

 من البنك المركزي علي المحافظة علي قيمة الجنيـه المـصري وعـدم           وحرصاً
طارئة عقـب الثـورة ، اسـتمر البنـك     تدهوره أمام العمالت األجنبية في ظل الظروف ال  

وفي نفس اإلطـار  .  في إدارته لسوق الصرف األجنبي اإلنتربنكالمركزي من خالل نظام  
حرص البنك المركزي علي تعزيز كفاءة سوق الصرف األجنبي وتنظيم العمل به وترشيد             

م استخدام العملة األجنبية ، والمحافظة علي استقرار سعر صرف الجنيـه المـصري أمـا         
الدوالر قرر البنك المركزي تطبيق بعض السياسات النقديـة المكملـة والداعمـة لنظـام               

  :  الدوالري وهي كما يلي اإلنتربنك

   .  FX Auctions آلية العطاءات الدوالرية الدورية -١
هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري بدء العمل بهـذه       /  قرر السيد األستاذ  

 ، وذلك بهدف تنظيم العمل في سوق الصرف األجنبي وترشـيد اسـتخدام االحتياطيـات             
وتعد هذه اآللية مكملـة ومـساندة لنظـام         . الدولية وخاصة بعد وصولها إلي الحد الحرج        

و باإلضافة إلي ذلك أصدر البنك المركزي قـرارات تهـدف إلـي             .  الدوالري   اإلنتربنك
 قرار يسمح لألفراد المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلي            

ألجانـب و صـندوق االسـتثمارات       قرارا بإعادة تفعيل آلية تحويل أموال المـستثمرين ا        
وتوسيع نطاق تغطيتها بحيث تشمل أذون و سندات الخزانة بجانـب            األجنبية مع تطويرها  

   . )*(األسهم المسجلة بالبورصة المصرية 

  :  العطاءات الدوالرية االستثنائية -٢

  ، فقد أعلـن   FX Auctionsباإلضافة للعمل بآلية العطاءات الدوالرية الدورية 
 وبـالرغم مـن كـل هـذه      .)†( نك المركزي عن عطاءات استثنائية وفقا لحاجة السوق  الب

 المصري للسيطرة والحد من تناقص قيمـة الجنيـه          يالمحاوالت من جانب البنك المركز    
المصري أمام الدوالر إال أن قيمة الجنيه أخذت في التناقص أمام الدوالر وحـدث ارتفـاع       

 العمـل علـي تقليـل       إلـي  فعمد البنـك     اإلنتربنك متتالي لسعر صرف الدوالر في سوق     
عمل حد أقصي لإليداع النقدي للشركات واألفـراد بالعملـة      بالواردات وذلك بإصدار قرار     

.           

  : حد األقصى لإليداع النقدي اليومي والشهري بالعملة األجنبية ال -٣
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وذلك بغرض القضاء علي السوق الموازيـة والحـد مـن المـضاربات علـي               )  دوالر  
حيث كان الهدف من هذا القرار العمل علي تقليل الواردات والحد من خـروج      . )*(الدوالر

إال أن هذا القرار جاء بالسلب علي االقتصاد المصري حيث          . خارج البالد   العملة األجنبية   
أدي إلي خنق السوق وتهريب الدوالر عن طريق مكتب الصرافة للخـارج مثـل عمـان                
باألردن ، ودبي باألمارات العربية المتحدة وعودة السوق الموازية بصورة اكبر وارتفـاع             

مما أدي إلي خروج بعـض      . نيه المصري   سعر صرف الدوالر بشكل غير مبرر أمام الج       
الشركات من السوق وتوقف الشركات األخرى عن إجراء التوسعات الن هذا القـرار قـد               

وأدي ذلك أيضا إلي قيام بعـض       .  لها ةأدي إلي الحد من استيراد مستلزمات اإلنتاج الالزم       
لص من اآلثار    وذلك بفتح أكثر من حساب لها بأسماء وهمية وذلك للتخ          لالشركات باالحتيا 

  .  السلبية لهذا القرار 

  : رفع سعر الفائدة علي الودائع بالجنية المصري -٤
طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديـد قـرار برفـع        / أصدر السيد األستاذ    

رار فور صدوره إلي رفع قيمـة الجنيـة     وقد أدي هذا الق   .  وذلك للحد من ظاهرة الدولرة      
 جنيها  وبمجرد تطبيق القرار انخفض المتوسط المرجح لسعر صرف الدوالر في سـوق              

  .   جنيها 

 لكي تحقق الغرض منها يجب أن يتوافر        اإلنتربنكومن خالل العرض السابق نجد أن آلية        
شرط أساسي وهو أن يتوافر لدي الجهاز المصرفي الكميات المناسبة من العمالت األجنبية             

ولكن مع تعرض الجهاز المصرفي المصري لنقص شديد         . يوخاصة من الدوالر األمريك   
 يونيه نتيجة خروج االستثمارات األجنبية المباشرة وغير المباشرة من االقتصاد المصري           

من خالل مكتب الصرافة في هذه      ( ، وانعدام اإليرادات السياحية ، وقيام بعض الجماعات         
ن طريق السوق السوداء في البالد      بالسيطرة علي تحويالت المصريين بالخارج ع     )  البلدان

 فالتي يعمل بها المصريين بغرض ضرب االقتصاد المصري ، حيث وصل سعر صـر             
وأيضا انخفاض صافي االحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي إلي الحد          .  جنيه مصري   

  . الحرج 
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ـ        سياسات المكملـة  ولذلك فقد  قام البنك المركزي المـصري بتطبيـق بعـض ال
والت لم  والداعمة بغرض السيطرة علي سعر صرف الجنيه المصري إال أن كل هذه المحا            

حيث يري الباحث أن البنك المركزي المصري عمـد إلـي           تستطع تحقيق هذا الغرض ،      
توفير العملة األجنبية للجهاز المصرفي وذلك بالتضحية باالحتياطي مـن النقـد األجنبـي              

ي قيمة الجنيه المصري أمام الدوالر ، ولكنه لم يـستطع تحقيـق ذلـك            وذلك للمحافظة عل  
فانخفض االحتياطي من النقد األجنبي كما انخفض قيمة الجنيه أمـام الـدوالر ، وعـادت                
السوق الموازية مرة أخري في الظهور وخاصة بعد تطبيق قرار الحد األقـصى لإليـداع               

  .           ية والسحب النقدي اليومي والشهري بالعملة األجنب

  دولي و سعر صرف الجنيه المصرىاالحتياطي ال: البعد الثالث 

إن المتتبع لطبيعة العالقة بين سعر صرف الجنيه المصري وصافي االحتيـاطي            

من النقد األجنبي يجد أنه كلما ارتفع صافي االحتياطي الدولي كلمـا قـل سـعر صـرف       
وذلك بسبب تدفق رؤوس األموال إلي الخارج نتيجة لقيام األجانب بتصفية محـافظهم     %  

   مليــــــــــــار دوالر خــــــــــــالل ســــــــــــنة 
 )*( .  

ـ             ةواستطاع البنك المركزي تدبير الموارد الالزمة لمواجهة نقص العملـة األجنبي

من الجهاز المصرفي وذلك للسيطرة علي قيمة الجنيه المصري وذلك من االحتياطي مـن              
و يعتبر هذا المعدل من أقل معدالت تراجع االحتياطيـات الدوليـة بـين العديـد مـن                  . 

ــصاديا ــس تاالقتــــ ــك الــــ ــالل تلــــ ــئة خــــ   نة  الناشــــ

 % )†(    .   
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كما يالحظ أنه كلما انخفض قيمة صافي االحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي            

 قيمـة   وينخفضاإلنتربنكيرتفع  المتوسط السنوي المرجح لسعر صرف الدوالر في سوق     

(  .  

  
  

  

  
)*(  

  السنة
من كل  / ٦ / ٣٠في 

  عام

صافي 
االحتیاطي 

  الدولي

نسبة التغیر 
عن العام 

  السابق
 )( %  

المتوسط 
المرجح 

لسعر صرف 
الدوالر في 

سوق 
  اإلنتربنك

نسبة التغیر 
للمتوسط 
المرجح 

لسعر صرف 
الجنیھ 
  المصري
( % )  

حجم التعامل 
في سوق 
 اإلنتربنك
القیمة 
بالملیار 

  دوالر

نسبة التغیر 
في حجم 

التعامل في 
سوق 

  اإلنتربنك
( % )  

إجمالي حجم 
التعامل في 

سوق 
 اإلنتربنك
القیمة 

ملیار بال
  دوالر

٩,٦  ----  ٩,٦  ٧,٤٢  ٥,٧٩٤  ١٧,٥  ١٩,٣  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  

٣٥,٧  ١٧١,٩  ٢٦,١  ٠,٤٦  ٥,٧٦٨  ١٨,٨  ٢٢,٩  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  

٨٢,٢  ٧٨  ٤٦,٥  ١,١  ٥,٦٩٧  ٢٤,٥  ٢٨,٦  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  

١٥٠  ٤٥,٧  ٦٧,٨  ٦,٨  ٥,٣٣٣  ٢١,١  ٣٤,٦  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

٢٠١,٨  )٢٣,٥(  ٥١,٨  )٤,٧(  ٥,٥٩٦  )٩,٤(  ٣١,٣  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

٢٤٧,٢  )١٢,٦(  ٤٥,٣  )١,٧(  ٥,٦٩٥  ١٢,٥  ٣٥,٢  ٢٠٠٩/٢٠١٠  

٣٠١  ١٨,٩  ٥٣,٩  )٤,٦(  ٥,٩٦٩  )٢٤,٦(  ٢٦,٦  ٢٠١٠/٢٠١١  

٣٣٧,٤  )٣٢,٥(  ٣٦,٤  )١,٥(  ٦,٠٥٩  )٤١,٥(  ١٥,٥  ٢٠١١/٢٠١٢  

٣٥٥,٤  )٥٠(  ١٨  )١٣,٦(  ٧,٠٠٩  )٣,٩(  ١٤,٩  ٢٠١٢/٢٠١٣  

١,٨(  ٧,١٤٠  ١١,٧  ١٦,٧  ٢٠١٣/٢٠١٤(        

٥,٢(  ٧,٥٣٠  )٨,١(  ١٥,٣  ٢٠١٤/٢٠١٥(        
  

  السالمة المالية لشركات التأمين: البعد الرابع 
تهدف صناعة التأمين إلى تحقيق األمان سواء كان لألفـراد أو الممتلكـات مـن               

لكي تـؤدى صـناعة      قيمة الضرر الذي قد يصيبهما ، و        بدفع –  مستقبالً –خالل التزامها   
رضها ألي هـزات    ن تتصف هذه الصناعة باالستقرار وعدم تع      أالتأمين هذه الوظيفة البد و    

شـراف  مالية لتمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق األمر الذي حدا بجهـات اإل             

                                                
   " .  ٢٠١٤/٢٠١٥ حتى ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤التقاریر السنویة من عام  "  البنك المركزي المصري ، )١(
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غلب دول العالم وكذلك العديد من مؤسـسات التقيـيم العالميـة            أوالرقابة على التأمين في     
 المقياس التي يمكن من خالله قياس مستوى الـسالمة الماليـة بـشركات               بوضع باالهتمام

  .  أمينالت
 من هذه األهمية يتجه الباحث لتناول موضوع السالمة المالية بـشركات            وانطالقاً
  : تناول ثالثة محاور هي كما يلي التأمين من خالل

  .تعريف السالمة المالية بقطاع التأمين : المحور األول 
  .العوامل المؤثرة على السالمة المالية بشركات التأمين : المحور الثاني 

أهم المؤشرات المالية المستخدمة في التحقق من السالمة المالية بقطـاع           :   الثالث المحور
  . التأمين 

  : وفيما يلي مناقشة كل منهم 

   السالمة المالية بقطاع التأمينتعريف: المحور األول 
الحالـة التـي    " فها علي أنها    ييوجد أكثر من تعريف للسالمة المالية حيث تم تعر        

 أعلى معدل إيرادات ؛ وأعلى معدل سيولة ؛ في ظل هيكـل تمـويلي            فيها يحقق المشروع  
متوازن ؛ مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من التوازن في الجوانب األخـرى المرتبطـة                 

 " )†(قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتهـا       " فها علي أنها    ي كما تم تعر   " )*(بنشاط المشروع   
عتبر مرادفا لمفهـوم الـسالمة      ية بشركات التأمين    مفهوم المالءة المالي   ويري البعض أن  . 

مقدرة شـركات التـأمين علـى الوفـاء     " المالية حيث تم تعريف المالءة المالية علي أنها        
 بالتزاماتها كاملة عند المطالبة بها ومدى استعداد هذه الشركات لـدفع مبـالغ التعويـضات     

توقف أو إفالس هـذه الـشركات أو       دون أن تؤدى عملية السداد إلى تعثر أو          الكبيرة فوراً 
  توافر القدرة المالية لشركة التأمين على سـداد التزاماتهـا قبـل حملـة              خر مدى   آ بمعنى

      مقدرة الشركة على امتالك أمـوال كافيـة لمقابلـة     " فها علي أنها    يكما تم تعر  "  )‡(الوثائق  
  . " )§(التزاماتها 

ة المالية يعتبر مفهـوم مـرادف       ومن خالل هذا العرض يتضح أن مفهوم السالم       
لمفهوم المالءة المالية لشركة التأمين  ويعبر عن  إظهار قدرة شركة التأمين علـى تـوفير       

التزاماتها في المواعيـد  التدفقات النقدية الكافية من خالل أنشطتها التشغيلية المختلفة لمقابلة        
  . يكل مالي متوازن وخاصة التزاماتها تجاه حملة الوثائق وذلك في ظل هالمقررة 

                                                
 

  
 

Joyce M. Hawkins, " The Oxford Reference Dictionary", (N. Y., Oxford University 
Press, 1992 ), P. 787                             
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ويعتبر مفهوم السالمة المالية للمنشآت مقابال لمفهوم التعثر المالي للمنـشآت ، حيـث تـم           
تلك المنشأة التي فقدت بعض أو كل مقومات النجـاح          " تعريف المنشأة المتعثرة علي أنها      

في تحقيـق  واالستمرار والنمو اقتصاديا وتنافسياً داخل الصناعة التي تنتمي إليها ، وفشلت        
أغراضها ، وبدت عليها مظاهر التعثر المختلفة والتي من أهمها عدم القدرة على  تحقيـق                
تدفق نقدي موجب وربحية مستقرة تتجه نحو النمو في المستقبل وأيضا عدم القدرة علـى               

ن البعض يقسم   إلذا ف .  " )*( الوفاء بالتزاماتها المختلفة الواجبة السداد في تواريخ استحقاقها       
   :)†( العسر المالي إلى نوعين هما

ويعنى عدم قدرة المنـشأة علـى    Technical Insolvency: العسر المالي الفني  �
الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل وتتحدد هذه الحالة بأنها النقطـة التـي عنـدها ال      

 . تستطيع إيرادات الشركة سداد التزاماتها الحالية والمستقبلية في األجل القصير 
ويعنى عدم قدرة المنشأة على الوفاء  Legal Insolvency: لعسر المالي القانوني ا �

 هـذه  دبجميع التزاماتها تجاه الغير سواء قصيرة األجل أو طويلة األجل ، وتتحـد  
الحالة بأنها النقطة التي تكون عندها أصول المنشأة ذات قيمة أقل مـن الخـصوم           

 .الواردة في الميزانية  
 إن عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتهـا تجـاه حملـة         ومما الشك فيه  

الوثائق أو ما يسمى بالعسر المالي الفني  ينتج عنه العديد من اآلثار السلبية والتـي تتمثـل     
  :في 

اهتزاز الثقة في قطاع التأمين ومن ثم انصراف العمالء عن التعامل معه خاصـة               �
ـ     وأن عقد التأمين هو عقد اتفاقي وليس         ف إلزامي مما يـؤدى إلـى احتمـال توق

  .منشآت التأمين عن أداء مهامها 

والذي يعتبر من أهـم     أمين في خطط التنمية االقتصادية      ضعف مساهمة قطاع الت    �
 أهمية كبيرة في تنفيذ العديد مـن خطـط          هالقطاعات االقتصادية والذي يعول علي    

 . التنمية االقتصادية واالجتماعية
  السالمة المالية بشركات التأمينامل المؤثرة على العو: المحور الثاني 

يوجد عدة عوامل للسالمة المالية لشركات التأمين من شأنها التأثير علـى مقـدرة          
الشركات المالية وأوضاعها االقتصادية وبالتالي تنعكس على سالمتها المالية وتنقسم هـذه            

  :ة كل منهما  يلي مناقشالعوامل إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية وفيما
  :    العوامل الداخلية المؤثرة على السالمة المالية لقطاع التأمين  -  أ
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 ،يانات القوائم المالية المنشورة   هي تلك العوامل التي يمكن التحكم فيها وتظهرها ب        
وفى دراسة لوضع إطار عام للسالمة المالية لشركات التأمين المـصرية  تبـين أن هـذه                 

   :)*( العوامل تتمثل في

الرئيسي للحـصول علـى األمـوال        حيث يمثل قسط التأمين المصدر     :اط  ــاألقس - ١
بشركة التأمين وقد أظهرت الدراسة أن هناك عالقة طرديـة بـين حجـم األقـساط                 
والسالمة المالية لشركة التأمين حيث تتزايد مستوى السالمة المالية لـشركة التـأمين             

  .كلما زادت حجم األقساط 

أظهرت الدراسة أن السياسة االستثمارية التي تنتهجهـا         : الستثمارالدخل من ا   صافى - ٢
شركة التأمين تؤثر تأثير كبيرا في سالمتها المالية وذلك من خالل التـدفقات النقديـة               
. التي توفرها هذه االستثمارات والتي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثـائق       

ى إلى أن نجاح السياسة االسـتثمارية بـشركات         كما تشير العديد من الدراسات األخر     

   .)†(التأمين يقلل من احتمال تعرض هذه الشركات إلى خطر العسر المالي 

المخصـصات الفنيـة    ( تناولت الدراسة عالقة المخصصات بنوعيها      : المخصصات   - ٣
ومستوى السالمة المالية بشركات التـأمين ولقـد خلـصت          ) والمخصصات األخرى   

ود عالقة طردية بين المخصصات وبين مـستوى الـسالمة الماليـة            الدراسة إلى وج  

بشركة التأمين ويرجع ذلك إلى أن زيادة المخصصات إنما يعنى زيادة فـي األمـوال               
 هالمتاحة لالستثمار و بالتالي زيادة في صافى الدخل من االستثمار والذي يؤدى بـدور           

 .تها إلى زيادة في مقدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاما

 - التعويضات المدفوعـة   (هذه النفقات في    تتمثل  :  النفقات الرئيسية لشركات التأمين    - ٤

ولقد أظهرت الدراسة أن هناك      . )المصروفات اإلدارية    - العموالت وتكاليف اإلنتاج  
عالقة طردية بين كل من التعويضات المدفوعة وبين مستوى السالمة المالية لشركات            

في ذلك أن زيادة التعويضات إنما تعنى أن هنـاك توسـع فـي    التأمين ويرجع السبب   
عالقـة  يوجـد  بينمـا  . كبر قدرا من التعويضات   أدائما  يكون  االكتتاب التأميني والذي    

                                                
  

  
   :كل منيمكن الرجوع إلى  )١(

A- Duck K. Yang , “ The Use Event History Analysis To Examine Insurer Insolvencies 
“,The Journal Of Risk And Insurance , ( Vol., 62 .No., 1, 1995), p.p 102-106 
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عكسية بين مستوى السالمة المالية لشركات التأمين والعمـوالت وتكـاليف اإلنتـاج             

انخفاض مستوى الـسالمة  والمصروفات اإلدارية بما يعنى أن زيادة النفقات تؤدى إلى  

  . المالية لشركة التأمين 

تؤثر السياسة التي تتبعهـا الـشركة بـشأن         :  الرصيد المدين لعمليات إعادة التأمين       - ٥
عمليات إعادة التأمين  في مستوى السالمة المالية  لشركة التـأمين حيـث أظهـرت                

لتأمين والرصـيد  االدراسة أن هناك عالقة طردية بين مستوى السالمة المالية لشركات  
خفـاض  في هذا الصدد إلى أن ان   )*( حد الكتاب أ ويشير. إعادة التأمين   المدين لعمليات   

أو انخفـاض   ) نتائج النشاط االكتتـابى لـشركة التـأمين         (  يةالتقلبات في النتائج الفن   
معدالت الخسارة كنتيجة إلعادة التأمين يمثل تحسن في مستوى السالمة المالية كما أن             

 التدفقات النقدية الداخلة والتعويضات الكبيرة من معيدي التأمين يـساهم بـشكل             زيادة
 .فعال في توفير السيولة وبالتالي تحسين مستوى السالمة المالية

  :  السالمة المالية لقطاع التأمين العوامل الخارجية المؤثرة على -ب
كات ويـصعب  هناك مجموعة من العوامل تؤثر على مستوى السالمة المالية للشر     

  أنالتحكم فيها لكونها خارجة عن نطاق سيطرة إدارة الشركة إال أنه يجب علي الـشركات     
  ثار هذه العوامل علـى سـير أعمالهـا ومـن أهـم هـذه           آتكون محتاطة ومهيأة لتخفيف     

   :)†( العوامل

وهي  كافة العوامل التي لها انعكاس علـى مـستوى الـسالمة             : العوامل االقتصادية    - ١
من استحداث نظم ضريبية جديدة أو قيود مالية مثل حـد اإليـداع النقـدي أو                المالية  

  . تقلبات في أسعار الصرف

وتتمثل في التوسع المفرط فـي محفظـة األعمـال المحـتفظ بهـا              : العوامل الفنية    - ٢
واالنحرافات في معدالت الخسارة وعدم كفاية االحتياطيات الفنية وخاصة تلك المتعلقة           

ئر نتيجة لضغوط تضخمية أو لصدور تغيرات مفاجئة في القـوانين           باحتياطيات الخسا 
 .االجتماعية 

وتتمثل في ارتفاع قيمة المبالغ المؤمن عليهـا إن كانـت علـى            : العوامل االجتماعية    - ٣
إن ضخامة المبالغ تؤثر على مقـدرة  . صعيد التأمينات االجتماعية أو تأمين المسئولية      

  لتالي ينعكس على معايير السالمة المالية و أدواتهاالشركات على تسديد المطالبات وبا
إن األوضاع السياسية تؤثر تأثيرا بالغـا علـى كافـة األنـشطة             : العوامل السياسية    - ٤

االقتصادية ومنها التأمين وتترجم هذه األوضاع وتنعكس على نتائج هذه األنشطة ففـي    
اد نـسبة   دخطـار وتـز   حاالت الحروب األهلية والدولية تكثر عمليات التأمين ضد األ        
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األقساط الرتفاع احتماالت وقوع األخطار وذلك يتطلب من شركات التأمين رفع مبالغ            
 .االحتياطيات وتوقع المطالبات بالدفع في أي وقت 

إن استثمارات شركات التأمين يجب أن تتزامن مع التزاماتهـا          : العوامل االستثمارية    - ٥
 .ماتها في أوقاتها بحيث يتاح لها القدرة على الوفاء بالتزا

ونعنى بها مدى مقدرة اإلدارة ومرونتهـا فـي اتخـاذ القـرارات             : العوامل اإلدارية    - ٦
اإلدارية ووضع السياسات االكتتابية واالستثمارية  للشركة ومدى انعكاس نتائج هـذه            

 .القرارات على نتائج الشركة   
 الـسالمة الماليـة     ق من أهم المؤشرات المالية المستخدمة في التحق     :  ور الثالث ـالمح

  بقطاع التأمين
يوجد العديد من أساليب التحقق من السالمة المالية لشركات التأمين سـواء تلـك              

شراف والرقابة أو مؤسسات التقييم العالمية ، وقد تم تحديـد           المستخدمة من قبل جهات اإل    
شركات والتـي   للمجموعة من المؤشرات المالية المستخدمة في التحقق من السالمة المالية           

  والـسحب  سوف يستخدمها الباحث في التحقق من مدي تأثير تطبيق الحد األقصى لإليداع           
 . اليومي والشهري من جانب البنك المركزي علي الـسالمة الماليـة لـشركات التـأمين              

وتتضمن النسب المالية المقترح استخدامها لقيـاس الـسالمة الماليـة بـشركات التـأمين               
  : )٢(الجدول رقم ب هي كما )*( أساسيةالمصرية ثماني نسب 

  
  

  سبب اختیارھا  مدلول النسبة  مكون النسبة  النسبة
نسبة المخصـصات    ١

الفنية مضاف إليهـا    
حقوق المساهمين إلى   

 صافى األقساط

 االحتياطيات  بيان مدى مالئمة وكفاية   
ورأس المال لمواجهـه االلتزامـات      
وعناصر الخطر المتمثلة في صـافى      

 األقساط المكتتبة

إظهــار موقــف التــوازن 
ي تتمتع به شركة    ذالمالي ال 
 التأمين 

المخصصات الفنية إلى  ٢
  حقوق المساهمين

 

تبين هذه النسبة حجم المخصـصات      
الفنية وما تمثله بالنسبة لمبالغ حقـوق       

ين وبالتالي مـا تتمتـع بـه        المساهم
  .الشركة من توازن مالي

تظهر هذه النـسبة مـدى      
توازن الهيكـل التمـويلي     

 لشركة التأمين 

رصـــيد الـــوكالء  ٣
واألقـــساط تحـــت 
التحصيل إلى جملـة    

  األقساط
  

 

تقيس هذه النـسبة نـشاط التحـصيل      
بالشركة لما لها من اثر في تنمية حجم    
االستثمار وتحقيق عائد خاصـة وأن      
التزامات الشركة قبل معيدي التـأمين      
تتم في مواعيدها المحـددة بـصرف       
النظر عن تحصيل األقساط المصدرة     
، ويالحظ انه كلما كانت هذه النـسبة        
منخفضة كلما كان ذلك فـي صـالح        

 الشركة  

تظهر هذه النسبة مدى قدرة     
شركة التأمين على تحصيل    
مستحقاتها طرف الغير مما    

ر قدر  كبأيساعد على توفير    
ممكن من السيولة النقديـة     
لمواجهة أي التزامات تجاه    

 الغير   
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ــصروفات  ٤ ــسبة الم ن
ــاليف  ــة وتك العمومي
اإلنتــاج إلــى جملــة 

  األقساط
  

  
 

تقيس هذه النسبة  قدر ما تتحمله جملة       
إصدارات الشركة من أعباء متمثلة في 
المــصروفات العموميــة واإلداريــة 
وتكاليف اإلنتـاج ويالحـظ أن هـذا        
المؤشر يرتبط بسياسة اكتتاب الشركة     
من حيث أن أي زيادة أو انخفاض في       
حجم اكتتاب الشركة البد وان يقابلهـا    

  تغير في هذه النسبة بنفس المقدار
 

تعتبر هذه النسبة من النسب     
الهامة لبيـان تكلفـة أداء      

نـه  أالنشاط االكتتابى حيث    
كلما انخفضت هذه النـسبة     
كلما دل ذلك على تحقيـق      

اء النشاط بأقل تكلفة مما     أد
كبـر  أيساعد على تحقيـق     

معدل لإليرادات وبالتـالي    
توفير سيولة كافية للوفـاء     

 .  بااللتزامات 
ــسبة المخصــصات  ٥ ن

ألصـول  االفنية إلـى    
  المتداولة

  
 

تقيس هذه النسبة مدى قدرة الـشركة       
على الوفاء السريع للمطالبات النقدية     

لبات نه عند سداد المطا   أالكبيرة حيث   
النقدية الكبيرة ال ينظر إلى األصـول       

 األخرى غير المتداولة

تظهر هذه النـسبة موقـف      
السيولة لدى شركة التأمين    
ــاء   ــى الوف ــدرتها عل وق
بااللتزامات تجـاه حملـة     

 الوثائق 
نسبة الخصوم المتداولة  ٦

  إلى األصول المتداولة
  

 

تقيس هذه النسبة مدى قدرة الـشركة       
 قصيرة األجـل    على سداد التزاماتها  

ويشير ارتفاع هذه النـسبة إلـى أن         
الشركة يمكن أن تتعرض إلى صعوبة      
توفير السيولة الالزمة لسداد التزاماتها     

 تجاه الغير في األجل القصير

تظهر هذه النـسبة قـدرة      
شركة التأمين على الوفـاء     

 بالتزاماتها قصيرة األجل 

  =عائد االستثمار  ٧
صافى الدخل من 

لى متوسط االستثمار إ
 قيم االستثمارات

جملة = (حيث متوسط االستثمارات     
جملــة + االســتثمارات أول المــدة 

 ٢÷  ) االستثمارات أخر المدة 
وتعد هذه النسبة هامه إلظهار مـدى       

 جودة محفظة استثمارات الشركة  

تظهر هذه النسبة مدى كفاء     
األداء االستثماري لـشركة    
التأمين ومن ثـم إمكانيـة      

يولة الالزمــة تــوفير الــس
 لمواجهة التزاماتها 

صافى األربـاح بعـد      ٨
الضرائب إلى حقـوق    

  المساهمين
  

 

 بمعدل العائـد علـى     ههذه النسبة أشب  
  .رأس المال 

وتعد هذه النسبة من أهم النسب الذي       
يعيرها العديد من مستخدمي القـوائم      
المالية لشركات التأمين الكثيـر مـن       

 االهتمام

كفاءة تظهر هذه النسبة مدى 
شركة التـأمين فـي إدارة      
الموارد المالية المتاحة لها    
ويالحظ أن المنشآت التـي     
تعانى من مشكالت ماليـة     
ــادة  ــصحوبة ع ــون م تك

  هذا المعدل  فيبانخفاض 
  

  االختبارات اإلحصائية لفروض البحث: البعد الخامس 
 .اختبار مدي صحة الفرض األول - ١

ـ    Tاسـتخدام اختبـار     تم     ن مجتمعـين غيـر مـستقلين      ين متوسـطي   للفـرق ب
Paired Samples Test   ) وذلك لمعرفة مـدي  ،  % ٩٥بدرجة ثقة ) العينات المزدوجة

 الدوالري علي سعر صرف الدوالر األمريكي مقابـل الجنيـه           اإلنتربنكتأثير تطبيق نظام    
المصري و قام الباحث بالحصول علي المتوسط الشهري المرجح لسعر صـرف الـدوالر      

 مـن خـالل     ٢٠١٥ حتـى    ٢٠٠٣قابل الجنيه المصري خالل الفترة من سنة        األمريكي م 
النشرات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري وذلك لعمل مقارنـة بـين سـعر        
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تم الحصول علي المتوسطات الشهرية لـسعر        .  اإلنتربنكالصرف قبل وبعد تطبيق نظام      
 حتـى ديـسمبر   ٢٠٠٣يـة ينـاير  صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري من بدا      

وتمثـل هـذه    . حيث تمثل هذه الفترة فترة تعويم الجنيه المـصري          )  شهر ٢٤(    ٢٠٠٤
    ، حيث قام البنك المركـزي المـصري اعتبـاراً       اإلنتربنكالفترة فترة ما قبل تطبيق نظام       

  . )*( الدوالري اإلنتربنك بإطالق العمل بنظام ٢٠٠٤ ديسمبر ٢٣من 
 كل مجموعة تـشمل     اإلنتربنكوعتان من الفترة بعد تطبيق نظام       وقد تم أخذ مجم     

 اإلنتربنـك  شهر حتى تتساوي كل فترة مع الفترة التي تم تحديدها قبل تطبيـق نظـام              ٢٤
 ،والمجموعة الثانيـة    ٢٠٠٦ حتى ديسمبر    ٢٠٠٥المجموعة األولي وهي الفترة من يناير       (

  ) ٣(ت النتائج كما بالجدول رقم انوك، ) ٢٠١٥حتى ديسمبر  ٢٠١٤وهي الفترة من يناير 
  

  

  

    المتوسط   

  ٠,٢٣٥٥٢  ٦,٠٩٤٠٤    ٢٠٠٤-٢٠٠٣المتوسط المرجح قبل تطبيق اآللية 

  ٠,٠٢٥٥٤  ٥,٧٥٦٢٨    ٢٠٠٦-٢٠٠٥ة المتوسط المرجح بعد تطبيق اآللي

  ٠,٣٠٧٢٧  ٧,٣٥٨٧٨    ٢٠١٥- ٢٠١٤المتوسط المرجح بعد تطبيق اآللية 
  

اإلحصاء الوصفي للمتوسطات الشهرية لسعر صـرف       ) ٣(يعرض الجدول رقم    
  : الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري ويتضح من الجدول أن 

 الدوالر األمريكي مقابل الجنيه     المتوسط الحسابي للمتوسطات الشهرية لسعر صرف       - أ 
جنيه ، بينما بلغ المتوسط الحـسابي       ) ٦,١( بلغ   اإلنتربنكالمصري قبل تطبيق نظام     

، ٢٠٠٦ -٢٠٠٥عامي  ) ٥,٨( باشرة   م اإلنتربنكلها في الفترة التالية لتطبيق نظام       
 ) .    ٧,٤ (٢٠١٥ -٢٠١٤وبلغ المتوسط الحسابي عامي 

ت الشهرية لسعر صرف الدوالر األمريكـي مقابـل         االنحراف المعياري للمتوسطا    -ب 
، االنحراف المعياري لها     ) ٠,٢٤(  بلغ   اإلنتربنكالجنيه المصري قبل تطبيق نظام      

، وبلغ  ) ٠,٠٣(  بلغ   ٢٠٠٦ -٢٠٠٥ عامي   اإلنتربنكفي الفترة التالية لتطبيق نظام      
 الجنيـه   االنحراف المعياري للمتوسطات الشهرية لسعر الدوالر األمريكـي مقابـل         

 ) .٠,٣١ (٢٠١٥ -٢٠١٤المصري عامي 
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦العدد الثانى یونیـو  

 كان لها أثر ملحـوظ علـي المتوسـط          اإلنتربنكهذه النتائج توضح أن تطبيق آلية         - ج 
المرجح لسعر صرف الدوالر أمام الجنيه المصري فـي الفتـرة األولـي عـامي               

كما انخفض  ) ٥,٨(إلي  ) ٦,١( حيث انخفض المتوسط المرجح من       ٢٠٠٦ -٢٠٠٥
ف المعياري للمتوسطات الشهرية لسعر صرف الدوالر األمريكـي         االنحرا(التشتت  

بينما نجد أن الفترة الثانيـة      ) . ٠,٠٣( إلي     ) ٠,٢٤( من  ) مقابل الجنيه المصري    
 فقد ارتفع المتوسط المرجح لسعر صـرف الـدوالر أمـام            ٢٠١٥ -٢٠١٤عامي  

 اإلنتربنـك ة مما يوحي بأن آلي) . ٠,٣١(بانحراف معياري   ) ٧,٤(الجنيه المصري     
  . كانت لها تأثير كبير في بداية العمل بها 

  
معامل االرتباط للمتوسطات الشهرية لـسعر صـرف        ) ٤(ويعرض الجدول رقم      

 ، كمـا يعـرض      اإلنتربنكالدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري قبل وبعد تطبيق نظام          
  . مستوي المعنوية لتوضيح شدة العالقة 

  

  
  

المتوسط المرجح بعد تطبيق   
    ٢٠٠٦- ٢٠٠٥اآللية 

المتوسط المرجح بعد تطبيق 
    ٢٠١٥- ٢٠١٤اآللية 

R -المتوسط المرجح قبـل      ٠,٦٥١  ٠,٧٦٤
-٢٠٠٣تطبيق اآلليـة    

٢٠٠٤    
  ٠,٠٠١  ٠,٠٠٠  المعنوية 

  

  ) ٠,٠٥(عند مستوي معنوية 

   :ما يلي ) ٤( ويتضح من الجدول 

ومعنـوي بـين     ) ٠,٧٦٤-( بالنسبة للفترة األولي يوجد ارتباط عكـسي قـوي            - أ 
المتوسطات الشهرية لسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري قبـل           

 .  اإلنتربنكوبعد تطبيق نظام 
ومعنـوي بـين    ) ٠,٦٥١(بالنسبة للفترة الثانية يوجد ارتباط طردي متوسـط           و  -ب 

المتوسطات الشهرية لسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري قبـل           
  .اإلنتربنكوبعد تطبيق نظام 

للمتوسـطات   ) Paired Samples Test ( Tنتائج اختبار )  ٥(يعرض الجدول و
ر األمريكي مقابل الجنيه المصري قبل وبعـد تطبيـق نظـام       الشهرية لسعر صرف الدوال   

   .اإلنتربنك
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦العدد الثانى یونیـو  

  المعنوية   المحسوبة Tقيمة   

  ٠,٠٠٠  ٦,٤٩٣  ) الفترة األولي   ( ٢٠٠٦-٢٠٠٥المتوسط المرجح بعد تطبيق اآللية 

  ٠,٠٠٠  ٢٦,٢٤٢-  )الفترة الثانية   ( ٢٠١٥-٢٠١٤المتوسط المرجح بعد تطبيق اآللية 
  

  ) ٠,٠٥(عند مستوي معنوية 

  :ما يلي ) ٥(ويتضح من الجدول   

أن  و) .٢٦,٢٤٢ -( والفترة الثانيـة ) ٦,٤٩٣( المحسوبة للفترة األولي   T قيمةأن   - أ 

وهذا يعني بأنه يوجد تـأثير معنـوي مـن           ٠,٠٠=  للفترتين      )P-Value( قيمة  
 .  علي سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري إلنتربنكاتطبيق نظام 

ـ     Tبالربط بين معامالت االرتباط ونتائج اختبار         -ب  الرغم مـن التـأثير      يتضح ، أنه ب
 )٥( كما بالجدول رقـم       علي سعر صرف الجنيه المصري     اإلنتربنكالمعنوي لنظام   

ية وهذا يتضح مـن خـالل   ال أنه يتضح أن التأثير كان واضح في بداية تطبيق اآلل       إ

،  )٥( بالجدول رقـم     T وقيمة المحسوبة الختبار     )٤( بالجدول رقم    معامل االرتباط 
 عامي  اإلنتربنك للفترة األولي من تطبيق آلية    حيث يتضح من خالل معامل االرتباط       

 وهذا يدل علـي  )٤( كما بالجدول رقم   يوجد ارتباط عكسي قوي    أنه   ٢٠٠٦-٢٠٠٥
 وهذا مـا    ت إلي تخفيض سعر صرف الدوالر بالجنيه المصري       أن تطبيق اآللية أد   

لفترة الثانية  بالنسبة ل و،  )٥(كما بالجدول رقم      المحسوبة Tتوضحه القيمة الموجبة لـ     
) ٤(كما بالجدول رقـم      فكان معامل االرتباط طردي متوسط       ٢٠١٥ -٢٠١٤عامي  

ـ     مما يعني ارتفاع سعر صرف الدوالر بالجنيه المصري        سه القيمـة    وهذا مـا تعك
 . )٥(كما بالجدول رقم  المحسوبة Tالسالبة لـ 

للمتوسـطات الـشهرية    ) T ) Paired Samples Testومن خالل نتائج اختبـار  
 اإلنتربنـك لسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه المصري قبل وبعد تطبيق نظـام             

 الـدوالري   اإلنتربنك ال يوجد تأثير معنوي آللية    : " يالحظ أنه يمكن رفض الفرض األول       
  " .علي سعر صرف الدوالر أمام الجنيه المصري 

   : ىتحليل االرتباط الختبار مدي صحة الفرض الثان -٢

من الطرق المستخدمة لمعرفة وتقييم العالقة بين متغيرين أو أكثر هـو حـساب              
  .ويوضح هذا المعامل نوع و درجة العالقة بين متغيرات الدراسة . معامل االرتباط 

بين المتغير األول وهو المتوسط  الـسنوي        معامل االرتباط     وسوف نقوم بعرض    
 والمتغير الثاني وهو صافي االحتيـاطي       اإلنتربنكالمرجح لسعر صرف الدوالر في سوق       

  ) . ٦(الدولي السنوي كما هو موضح  بالجدول رقم 
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦العدد الثانى یونیـو  

  صافي االحتياطي من النقد األجنبي   

R -المتوسط السنوي المرجح لسعر صرف       **٠,٧٧٢
  ٠,٠٠٥    الدوالر مقابل الجنيه المصري    

  

  )٠,٠١(عند مستوي معنوية 

 بين المتوسط  السنوي المرجح لـسعر صـرف   االرتباطتحليل  يتضح من خالل و
 ارتبـاط عكـسي     أنه يوجد   وصافي االحتياطي الدولي السنوي    اإلنتربنكدوالر في سوق    ال

) ٠,٧٧٢-(  حيث بلغ معامل االرتباط برسون بين المتغيـرين       ) ٦(قوي كما بالجدول رقم     
وهذا يدل علي وجود عالقة عكسية قوية بين متوسط سعر صرف           % . ٩٩عند درجة ثقة    

الحتياطي الدولي وأنه كلما ارتفع صافي االحتيـاطي   و صافي ا اإلنتربنكالدوالر في سوق    
وهـذا يعنـي   ) العالقة العكسية  ( اإلنتربنكالدولي انخفض سعر صرف الدوالر في سوق    

  . من النقد األجنبي يانخفاض قيمة الجنية المصري بانخفاض قيمة االحيتاط
 الـدوالر   وهذا يدل علي وجود عالقة ارتباط جوهرية بين المتوسط المرجح لسعر صرف           

:"  و صافي االحتياطي الدولي ،  مما يؤكد علي رفض الفرض الثـاني       اإلنتربنكفي سوق   
ال توجد عالقة ارتباط جوهرية بين قيمة االحتياطي من النقد األجنبـي و سـعر صـرف                 

  " . الدوالر أمام الجنيه المصري
  . اختبار مدي صحة الفرض الثالث -٣

  وسـطين مجتمعـين غيـر مـستقلين        للفـرق بـين مت     Tاسـتخدام اختبـار     تم  
Paired Samples Test   ) وذلك لعمل مقارنـة   % ٩٥بدرجة ثقة ) العينات المزدوجة ،
 لكل شركة علي حدة وذلك لمعرفـة مـدي   ٢٠١٥ و عام   ٢٠١٤بين مجموعة النسب لعام     

   .    تأثير تطبيق قرار حد اإليداع والسحب النقدي علي  السالمة المالية لشركات التأمين 
تم الحصول علي النسب التي تم تحديدها في البعد الرابع من القوائم المالية المنـشورة               وقد  

 كما بالجـدول    ٢٠١٥ ،   ٢٠١٤ وذلك لعامي    مصر لتأمينات الحياة  و مصر للتأمين لشركتي  
 ال يوجد تأثير جوهري لتطبيق      "وذلك الختبار مدي صحة الفرض الثالث وهو         ) ٧( رقم  

 والشهري بالعملـة األجنبيـة علـي        ي والسحب النقدي اليوم   علإليداسياسة الحد األقصى    
   " .السالمة المالية لشركات قطاع التأمين 

  

  
  

    مصر لتأمينات الحياةشركة   مصر للتأمينشركة 
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  النسبة

٥,٧  ١%  ٥%  ٨,٢%  ٧,٥%  
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦العدد الثانى یونیـو  

١٨٧ ٢%  ٢٠٢%  ٧٠٨%  ٩٤٩%  

٥٤ ٣%  ٣٢%  ٤٤%  ٥٠%  

٥٣ ٤%  ٢٣%  ٣٥%  ٣١%  

١٣٤ ٥%  ١٢٠%  ٣٥٢%  ٣٩٦%  

١٣٢ ٦%  ١٠٢%  ١٨%  ١٧%  

٦,٥ ٧%  ٥%  ١٠,٥%  ٩%  

١٤ ٨%  ٢٠%  ١٢%  ٢٢%  
  

  .  ت للحياة مصر لتأميناالمنشورة لشركتي مصر للتأمين ، والقوائم المالية : المصدر      
   ) ٨( وكانت نتائج االختبار كما بالجدول رقم 

  

  

  المعنوية   المحسوبة Tقيمة   

  ٠,١٥٠  ١,٦١٥  مصر للتأمينشركة 

  ٠,٤٨٧   ٠,٧٣٥-  مصر لتأمينات الحياةشركة 
  

  ) ٠,٠٥(عند مستوي معنوية       

 مـصر للتـأمين  لشركة  المحسوبة  Tقيمةأن  :ي ما يل) ٨(الجدول يتضح من و  

أن مـستوي   و)٠,٧٣٥- ( مصر لتأمينات الحياةشركة  المحسوبة ل Tبينما قيمة) ١,٦١٥(
مـصر لتأمينـات    شركة  ومستوي المعنوية ل   ،) ٠,١٥٠ = (مصر للتأمين لشركة  المعنوية  

  لتطبيـق قـرار حـد      نـوي   وهذا يعنـي بأنـه ال يوجـد تـأثير مع          ) ٠,٤٨٧ = ( الحياة
  ويرجـع الباحـث   . تـأمين  اإليداع والسحب النقدي علي  الـسالمة الماليـة لـشركات ال      

  :ذلك إلي 

أن شركات قطاع التأمين لديها الحجم الكافي من السيولة النقدية تمكنها من سـداد                - أ 
  . االلتزامات الجارية لعمالئها 

 الدولة بتدبير الـسيولة مـن       عدم حاجة شركات قطاع التأمين الملحة إلي أن تقوم          -ب 
   . االعمالت األجنبية وذلك لسداد التزاماته

أن حجم محفظة الوثائق بالعمالت األجنبية تمثل قدر ضـئيل بالنـسبة إلجمـالي                - ج 
   . مصر لتأمينات الحياةالمحفظة ويظهر هذا بوضوح في شركة 
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الثالـث  يتم قبول الفرض  ) T  )Paired Samples Testومن خالل نتائج اختبار   
 ي والسحب النقدي اليـوم ع ال يوجد تأثير جوهري لتطبيق سياسة الحد األقصى لإليدا  " بأنه

   ."والشهري بالعملة األجنبية علي السالمة المالية لشركات قطاع التأمين 

  :خالصة البحث وتوصياته 
مفهومهـا وأهـدافها وأنـشطتها ،        من حيـث     اإلنتربنك البحث طبيعة آلية   تناول

ية العطاءات الدوالرية الدورية واالسـتثنائية      الداعمة لها مثل آل    المكملة و  ت النقدية السياساو
 الحد األقصى لإليـداع والـسحب النقـدي    أيضاً ، واإلنتربنك تأثيرها علي دعم آلية  مديو

كما تناول البحث طبيعة العالقة بين االحتياطي النقـدي  .  اليومي والشهري بالعملة األجنبية 
 تناول البحث أثر تطبيق الحـد   أخيراًو. سعر صرف الجنيه المصري     جنبية و من العملة األ  

 والشهري بالعملة األجنبيـة مـن جانـب البنـك           ياألقصى لإليداع والسحب النقدي اليوم    
  . المركزي علي السالمة المالية لشركات التأمين 

  :ث ـج البحـنتائ
عـة مـن   لبحـث مجمو ترتب علي مناقشة أبعاد ا: فيما يختص بالدراسة النظرية  

  :الدالالت التالية 

قـد  ) ٢٠٠٣تعويم الجنيه المصري في يناير ( أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري      - ١
أدي إلي ارتفاع معدالت التضخم مما أدي إلـي مـضار اقتـصادية عاليـة نتيجـة                 

  . لالنخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري 

 سعر صرف الجنيه المـصري أمـام         في المحافظة علي استقرار    اإلنتربنكنجاح آلية    - ٢
 وقبل قيـام  ٢٠٠٨الدوالر والحد من التضخم حتى في ظل األزمة المالية العالمية عام            

  . ٢٠١١ثورة يناير 
المعروض النقدي من الدوالر داخل الجهاز المصرفي عقب ثورة يناير إلي            أدي نقص  - ٣

منـه علـي   قيام البنك المركزي المصري باستحداث بعض السياسات و ذلك حرصـا   
يام بطرح عطاءات دوالرية دوريـة      تعزيز كفاءة سوق الصرف األجنبي من خالل الق       

 . اإلنتربنكذلك لدعم آلية العمل بو
لم يستطيع البنك المركزي السيطرة أو الحد من التناقص الـشديد فـي قيمـة الجنيـه             - ٤

 وذلك بسبب نقص المعروض من النقد األجنبي فـي         المصري أمام الدوالر األمريكي   
   . الجهاز المصرفي

والشهري والصادر فـي     لم يحقق قرار الحد األقصى لإليداع والسحب النقدي اليومي           - ٥
حد من خروج الدوالر إلـي الخـارج      الهدف المرجو من تطبيقه وهو ال      ٢٠١٥فبراير  

 . السيطرة علي الزيادة الشديدة في الواردات و
       إال أن بعضها جاء بنتائج إيجابيـة  اإلنتربنكاستخدم البنك المركزي سياسات لدعم آلية     - ٦

 . واآلخر جاء بنتائج سلبية مثل تطبيق الحد األقصى لإليداع 
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قام البنك المركزي المصري بالتضحية باالحتياطي من النقـد األجنبـي فـي سـبيل                - ٧
لكنه لـم   المصري أمام الدوالر األمريكي والمحافظة علي استقرار سعر صرف الجنيه   

  . يستطع عمل ذلك 
أدي استخدام سياسة حد اإليداع النقدي الشهري و السنوي لألشخاص و الشركات إلي              - ٨

آثار سلبية علي االقتصاد المصري مما أثر علي السالمة الماليـة لمعظـم الـشركات               
  .  المصرية وخاصة الشركات التي تقوم علي استيراد مستلزمات إنتاجها من الخارج 

  : نتائج البحث العملية 
إلي رفض الفرض النظـري األول   ) T ) Paired Samples Testئج اختبار انتهت نتا - ١

 الدوالري علـي سـعر      اإلنتربنكوقبول الفرض البديل بأنه  يوجد تأثير معنوي آللية          
  .صرف الدوالر أمام الجنيه المصري  

تحليل االرتباط إلي رفض الفرض النظري الثاني وقبول الفرض البـديل            انتهت نتائج  - ٢
سـعر  مة االحتياطي من النقد األجنبي و     توجد عالقة ارتباط جوهرية بين قي     بمعني أنه   

 .صرف الدوالر أمام الجنيه المصري 
إلي قبول الفرض النظري الثالـث   ) T ) Paired Samples Testانتهت نتائج اختبار  - ٣

 والـسحب النقـدي   ع ال يوجد تأثير جوهري لتطبيق سياسة الحد األقصى لإليدا        "وهو  
 " .المالية لشركات قطاع التأمين شهري بالعملة األجنبية علي السالمة  والياليوم
   :ات ــالتوصي

   :في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي
 العمل علي توفير الدوالر داخل الجهـاز المـصرفي حتـى تـستطيع آليـة              ةضرور - ١

الجنيـه   تحقيق الهدف منها وهو العمل علي استقرار وانتظام سعر صـرف             اإلنتربنك
  :  األجنبي ، وذلك من خالل رالمصري مما يؤدي إلي جذب االستثما

تحفيز المصريين العاملين بالخارج علي تحويل مدخراتهم إلي الجهاز المـصرفي             - أ 
وذلك بإصدار شهادات استثمار دوالرية ذات عائد مرتفع عن الدول التي يعملـون      

فة داخل هذه البالد التـي      وذلك للعمل علي التخلص من تأثير مكاتب الصرا       . بها  
 .  تعمل علي رفع سعر صرف الدوالر والسيطرة عليه 

رفع سعر الفائدة علي الودائع بالـدوالر األمريكـي وذلـك لتوجيـه مـدخرات                 -ب 
 . المصريين بالداخل إلي الجهاز المصرفي وعدم االحتفاظ بها واكتنازها 

ريين في الخارج   تسهيل دخول وخروج أموال المستثمرين األجانب والعرب المص         - ج 
باالستثمار فيما يعرف بالمشتقات المالية مثل أذون وسـندات الخزانـة بالعملـة             

 . األجنبية بعائد مناسب حسب الفترة التي تغطيها 
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إيجاد حلول بديلة لتشجيع المصريين بالداخل والخارج علي وضع أمولهم بالعملـة         - د 
ه المصري، كمثال رفع    الصعبة داخل الجهاز المصرفي كما هي أو تحويلها بالجني        

 .   الفائدة علي الودائع التي يتم فيها تحويل الدوالر إلي جنيه مصري 
تسهيل عملية تحويل أموال المصريين بالخارج كما فعلت بعـض الـدول وذلـك                - ه 

 .للخروج من األزمة التي تمر بها مصر 
ضرورة العمل علي التخلص من السوق الموازية وذلـك برفـع سـعر صـرف             - و 

حتـى  )  السعر الحقيقي للجنيه المـصري      ( ألمريكي بالجنيه المصري    الدوالر ا 
يتعافى االقتصاد المصري من هذه األزمة ، وهذا اإلجراء يـؤدي إلـي طمأنـة               

 أكثر من سعر للدوالر األمريكي فـي        دالمستثمر األجنبي ، حيث يجب أن ال يوج       
شـر وغيـر    مصر وبالتالي نستطيع جذب أكبر قدر من االستثمار األجنبـي المبا          

بمعنـي معاملـة    .المباشر إلي مصر وذلك للوصول إلي معدل النمو المرغـوب           
الدوالر األمريكي مثل أي سلعة ترتفع قيمتها عندما يقل العرض ويزيـد الطلـب              
عليها ، وينخفض السعر عند زيادة المعروض منها وهذا سـوف يحـدث عنـدما      

ع المتوقفـة عـن العمـل        وتنتج المصان  ةيتعافى االقتصاد المصري وتعود السياح    
 وتقل الواردات ويحدث توازن في      ةوتزيد الصادرات سواء الصناعية أو الزراعي     

 .           الميزان التجاري ، وكل هذا يحتاج إلي بعض الوقت 
إغالق شركات الصرافة التي يثبت تورطها في تهريب الدوالر إلي خارج مـصر          - ز 

 .  تشارك في تضخيم األزمة والتي تبالغ في رفع سعر صرف الدوالر وبذلك
ضرورة إعادة النظر وبشكل سريع في القرار الخاص بفرض حد أقصي لإليـداع         - ح 

ـ              بالنـسبة   اوالسحب النقدي اليومي والشهري بالعملـة األجنبيـة أو مـا يعاداله
 أخري بديلـة وذلـك للحـد مـن          تلألشخاص والشركات ، والبحث عن سياسا     

هاز المصرفي المصري وذلك إليقاف عمليـة  االستيراد ، لتوفير الدوالر داخل الج    
خروج الدوالر إلي الخارج من خالل مكاتب الصرافة وذلـك لتمويـل عمليـات              

 .  االستيراد من الخارج 
ضرورة العمل علي تشجيع وزيادة االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر ، وذلـك            - ٢

م باالستمرار مثل قانون    من خالل تهيئة المناخ المناسب من خالل التشريعات التي تتس         
االستثمار والعمل من خالل نظام الشباك الواحد وتقليل فتـرة اسـتخراج التـراخيص            

 لهذه المشروعات وبصورة منتظمة     ةإلقامة المشروعات الجديدة ، توفير الطاقة الالزم      
، وتوفير البنية التحتية الالزمة إلقامة هذه المشاريع ، والتـسويق المناسـب للفـرص       

 . مارية داخل مصر ، والعمل علي استقرار سعر صرف الجنيه المصري  االستث
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ـ                - ٣  ةضرورة العمل علي إيجاد طرق للحد مـن الـواردات وخاصـة الـسلع الترفيهي
والمستفزة والكمالية وأيضا السلع التي يوجد بديل لها مصنع في مـصر وذلـك مـن                

 . خالل فرض أو رفع الرسوم الجمركية عليها 
 أو كماليـة    ة المستوردة حسب أهميتها من حيث كونهـا ضـروري         إعادة ترتيب السلع   - ٤

   الـسلع الـضرورية     يبحيث يتم توفير الدوالر من خالل الجهاز المصرفي لمستورد        
حسب أهميتها لالقتصاد والتشغيل والتوظيـف  ) حيث يتم توفير الدوالر بنسب معينه  ( 

 التشييد والقطاعـات  وتأثيرها علي القطاعات األخرى ، وخاصة قطا ع األدوية وقطاع 
ويتم تخفيض المتـاح    . المكملة له والقطاع الصناعي وخاصة الصناعات كثيفة العمل         

 بنسب كبيرة تصل إلـي أكثـر مـن          ة السلع الكمالية والترفيهي   يمن الدوالر لمستورد  
٩٠ . % 

ضرورة عمل دراسة لكل منشأة علي حدة تقوم بعملية االستيراد من الخـارج  وذلـك         - ٥
 ينـاير نظـرا السـتقرار       ٢٥قبل  (  سلسلة زمنية لمدة خمس سنوات       من خالل عمل  

 لهذه الشركات ، وذلك للعمل      دوذلك الستخراج المتوسط الشهري لالستيرا    ) األوضاع  
 . علي توفير االحتياجات النقدية من العملة األجنبية في حالة السلع الضرورية 

ى يتم تحسين األوضـاع     ضرورة العمل علي وقف استيراد بعض السلع ولو لفترة حت          - ٦
 . وتوفير العملة األجنبية مثل األلعاب النارية ، وبعض لعب األطفال 

ضرورة العمل وبأقصى سرعة لتشغيل المصانع التي توقفت عن اإلنتاج عقب ثورتي             - ٧
 .  وذلك للعمل علي الحد من الواردات وزيادة الصادرات ٣٠/٦، ٢٥/١

 والهيئات المختلفة مثل وزارة الـسياحة       تاضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الوزار      - ٨
والطيران المدني والخارجية واتحاد اإلذاعة والتلفزيون وهيئـة االسـتثمار والقنـوات     
الخاصة المصرية والمكاتب اإلعالمية لجميع الوزارات المنتشرة فـي جميـع أنحـاء             

ية العالم لترويج مصر خارجيا ، وذلك لوضع مصر مرة أخري علي الخريطة الـسياح  
عالميا لتنشيط السياحة داخل مصر وحصولها علي نـسبة عاليـة تليـق بالحـضارة               

 . االقتصاد المصري بالرقي والتقدم المصرية العريقة بما يعود علي
ضرورة العمل علي تفعيل االتفاق المصري الروسي وغيره من االتفاقيـات الدوليـة              - ٩

 من الـدوالر ، مثـل اسـتخدم         للتبادل التجاري واستخدام العملة الخاصة بكل بلد بدال       
 . في مجال السياحة والتبادل التجاري بين البلدين ) الروبل (     العملة الروسية

ضرورة استخدام األموال المكدسة في البنوك المصرية في تمويـل المـشرعات             -١٠
الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة وبشروط ميسرة وذلـك لزيـادة اإلنتـاج             

 لتحقيـق التـوازن فـي     ت زيادة الصادرات والحد من الو رادا      المصري والعمل علي  
 . الميزان التجاري 
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  عــالمراج

م لـسوق الـصرف األجنبـي بـين     نشرة االتفاق المنظ" البنك المركزي المصري ،      - ١
   .٢٠٠٤  ديسمبر ٢، " البنوك

  . ٢٠٠٥  - ٢٠٠٤ــــــــ ، التقرير السنوي للبنك المركزي المصري  - ٢

  . ٢٠٠٦  - ٢٠٠٥ــــــــ ، التقرير السنوي للبنك المركزي المصري  - ٣

  . ٢٠٠٩  - ٢٠٠٨ــــــــ ، التقرير السنوي للبنك المركزي المصري  - ٤

  . ٢٠١١  - ٢٠١٠ــــــــ ، التقرير السنوي للبنك المركزي المصري  - ٥

  .  ٢٠١٣  - ٢٠١٢، التقرير السنوي للبنك المركزي المصري  ــــــــ - ٦

  . ٢٠١٤  - ٢٠١٣، التقرير السنوي للبنك المركزي المصري  ــــــــ - ٧

 – العدد الثـاني  – المجلد الخامس والخمسون     –، المجلة االقتصادية     ــــــــ - ٨
٢٠١٥- ٢٠١٤.  

 تنشيط استثمارات أمـوال     فيبورصات األوراق الملية ودورها     " اشرف شمس الدين ،    - ٩
 السياسة االسـتثمارية    فية العربية   الندو:  القاهرة  ( ،"  تجربة مصرية    -التــأمين  

-٣١-٣٠ للتأمين ،    المصرياالتحاد   ، العربي الوطن   فيألموال المؤسسات التأمينية    
١٩٩٨-٨.(  
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦العدد الثانى یونیـو  

أثرهـا علـى    والمالءة المـالية لشركات التأمين وإعادة التأمين       "  الميقاتى ،    سامي -١٠
 للتـأمين ،    عربـي الاالتحاد العام   : القاهرة    (، " آفاق وتطوير إعمال تلك الشركات    

  ).١٩٩٤األمانة العامة ، 

دار النهـضة   : القـاهرة   (  ، "  التمويـل واإلدارة الماليـة       "اهللا ،  حسين عبد  شوقي -١١
  )١٩٨٤، العربية

تطوير نماذج المالءة المالية لتقييم برامج إعـادة        "   ، القاضيحمد  أ اهللاعبدالحليم عبد  -١٢
العـدد األول ، الـسنة   ( عة المنوفية،، مجلة أفاق جديدة ، كلية التجارة، جام      "التأمين  
  . ) ١٩٩٥السابعة 

هيكل معايير السالمة الماليـة للمـشروعات االسـتثمارية        " ،  محمود السيد الناغى   -١٣
 العلمـي المـؤتمر   (  " مـصر    فـي وأثرة على عوامل جودة المعلومات المحاسبية       

بل، كليـة    ضوء تحديات المستق   في مصر   فيإستراتيجية االستثمار   :  األول   السنوي
  . )١٩٩٥ مايو ٤-٣التجارة ببنها ، 

 فـي  االختيـاري  للتغيـر    المحاسـبي الفحص   "  ، الرحمن حسين محمد حسين عبد   -١٤
 الحـسابات  مراجعي منشآت األعمال المتعثرة بغرض خدمة فيالسياسات المحاسبية  

رسالة دكتوراه غيـر منـشورة ، كليـة التجـارة ،     (  ، " القوائم المالية  مستخدميو
  .  )٢٠٠٤القاهرة جامعة 

   ، "  منظمات األعمـال   فيالتمويل واإلدارة المالية    " محمد عثمان إسماعيل حميدة ،       -١٥
  . ) ١٩٩٥دار النهضة العربية : القاهرة ( 

 اإلنتربنـك نظام :  البنك المركزي المصري األسبق    محافظ: " مجلة الشرق األوسط     -١٦
،  العـدد     "ت على العملـة   ر وانتهاء المضاربا  توافر الدوال ساهم في ضبط السوق و    

   .٢٠٠٥ فبراير ٧ – ١٠٦٧٢

1- Duck K. Yang , “ The Use Event History Analysis To Examine 
Insurer Insolvencies “,The Journal Of Risk And Insurance ,( Vol., 
62 .No.,1, 1995) . 

2- Joyce M. Hawkins ,  "The Oxford Reference Dictionary"  ( N. Y.,  
Oxford University Press , 1992 ) . 
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦العدد الثانى یونیـو  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مالحق البحث

  ) ١(ملحق 
)*(   

المتوسط   الشهر  السنة
المتوسط   الشهر  السنة  المرجح

المتوسط   الشهر  السنة  حالمرج
  المرجح

 5.5385  يناير  5.7317  يناير  5.364  يناير 
 5.5810  فبراير  5.7329  فبراير  5.535  فبراير 
 5.6473  مارس 5.7410  مارس 5.735  مارس
 5.6331  ابريل 5.7504  ابريل 5.895  ابريل
 5.6238  مايو 5.7647  مايو 5.977  مايو

 5.6025  يونيو  5.7589  يونيو  6.302  يونيو 
 5.5754  يوليو  5.7455  يوليو  6.127  يوليو 

 5.5395  أغسطس 5.7423  أغسطس 6.143  أغسطس
 5.5160  سبتمبر  5.7367  سبتمبر  6.149  سبتمبر 
 5.4771  أكتوبر 5.7337  أكتوبر 6.153  أكتوبر

٢٠
٠٣

   

 6.161  نوفمبر 

٢٠
٠٦

  

 5.7197  نوفمبر 

٢٠
٠٩

  

 5.4586  نوفمبر 

                                                
 عن البنك المركزي المصري خالل الفترة من ينـاير  تم الحصول علي البيانات من النشرات الشهرية الصادرة        )١(

    .١٠١٥ حتى ديسمبر ٢٠٠٣
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦العدد الثانى یونیـو  

المتوسط   الشهر  السنة
المتوسط   الشهر  السنة  المرجح

المتوسط   الشهر  السنة  حالمرج
  المرجح

 5.4853  ديسمبر 5.7112  ديسمبر 6.170  ديسمبر
 5.4474  يناير  5.7013  يناير  6.178  يناير 

 5.4837  فبراير  5.6953  فبراير  6.189  فبراير 
 5.4852  مارس 5.7658  مارس 6.201  مارس
 5.5279  ابريل 5.6875  ابريل 6.204  ابريل
 5.6611  مايو 5.6931 مايو 6.214  مايو

 5.6912  يونيو  5.6965 يونيو  6.225  يونيو 
 5.7015  يوليو  5.6791 يوليو  6.224  يوليو 

 5.7015  أغسطس 5.6586 أغسطس 6.237  أغسطس
 5.9655  سبتمبر  5.6213 سبتمبر  6.251  سبتمبر 
 5.7777  أكتوبر 5.5388 أكتوبر 6.253  أكتوبر

 5.7894  نوفمبر  5.5124 نوفمبر  6.249  نوفمبر 

٢٠
٠٤

  

 6.145  ديسمبر

٢٠
٠٧

  

 5.5335 ديسمبر

٢٠
١٠

  

 5.8051  ديسمبر
 5.8495  يناير  5.5069 يناير  5.820  يناير 

 5.8886  فبراير  5.5012 فبراير  5.790  فبراير 
 5.9681  مارس 5.4666 مارس 5.788  مارس
لابري 5.786  ابريل  5.9466  ابريل 5.4138 
 5.9442  مايو 5.3570 مايو 5.788  مايو

 5.9691  يونيو  5.3494 يونيو  5.779  يونيو 
 5.9561  يوليو  5.3199 يوليو  5.764  يوليو 

 5.9531  أغسطس 5.3420 أغسطس 5.762  أغسطس
 5.9656  سبتمبر  5.4412  سبتمبر  5.752  سبتمبر 
 5.9691  أكتوبر 5.5678  أكتوبر 5.751  أكتوبر

 6.0044  نوفمبر  5.5302  نوفمبر  5.759  نوفمبر 

٢٠
٠٥

   

 5.743  ديسمبر

٢٠
٠٨

  

 5.5216  ديسمبر

٢٠
١١

  

 6.0381  ديسمبر
    6.9386 يناير  6.0298  يناير 

    6.9507 فبراير  6.0316  فبراير 
    6.9575 مارس 6.0403  مارس
    6.9976 ابريل 6.0457  ابريل
    7.1404 مايو 6.0454  مايو

     7.1404 يونيو  6.0591  يونيو 
     7.1404 يوليو  6.0715  يوليو 

     7.1404 أغسطس 6.0984  أغسطس
     7.1404 سبتمبر  6.0938  سبتمبر 
     7.1404 أكتوبر 6.1105  أكتوبر

     7.1404 نوفمبر  6.1111  نوفمبر 

٢٠
١٢

  

 6.3180  ديسمبر

٢٠
١٤

 

 7.1404 ديسمبر

  

    
    7.4710 يناير  6.6830  يناير 

    7.4911 فبراير  6.7303  فبراير 

٢٠
١٣

٢٠ 6.7834  مارس  
١٥

 

 7.5111 مارس
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦العدد الثانى یونیـو  

Paired Samples Correlations

24 -.764 .000

24 .651 .001

المتوسط_المرجح_قبل_تطبیق
_آلیة_االنتربنك & المتوسط

٢٠٠٥_٢٠٠٦المرجح_

Pair 1

المتوسط_المرجح_قبل_تطبیق
_آلیة_االنتربنك & المتوسط

Pair 2

N Correlation Sig.

Paired Samples Statistics

6.095042 24 .2355518.0480818

5.756279 24 .0255404.0052134

6.095042 24 .2355518.0480818

7.358779 24 .3072866.0627246

المتوسط_المرجح_قبل_تطبیق
آلیة_االنتربنك

٢٠٠٥_٢٠٠٦المتوسط_المرجح_

Pair 1

المتوسط_المرجح_قبل_تطبیق
آلیة_االنتربنك

٢٠١٤_٢٠١٥المتوسط_المرجح_

Pair 2

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

المتوسط   الشهر  السنة
المتوسط   الشهر  السنة  المرجح

المتوسط   الشهر  السنة  حالمرج
  المرجح

    7.5311 ابريل 6.8834  ابريل
    7.5311 مايو 6.9647  مايو

    7.5311 يونيو  6.9934  يونيو 
    7.7211 يوليو  6.9911  يوليو 

    7.7311 أغسطس 6.9834  أغسطس
    7.7311 سبتمبر  6.8621  سبتمبر 
    7.9311 أكتوبر 6.8793  أكتوبر

    7.7311 نوفمبر  6.8774  نوفمبر 
    7.7311  ديسمبر 6.9386  ديسمبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   SPSSمخرجات ) ٢(ملحق رقم 
T-Test 
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Correlations

1 -.772**
.005

11 11
-.772** 1
.005

11 11

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

صافي_االحتیاطي_الدولي

المتوسط_السنوي_المرجح
لسعر_صرف_الدوالر

_صافي_االحتیاطي
الدولي

_المتوسط_السنوي
_المرجح_لسعر
صرف_الدوالر

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

                 

Correlations
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T-Test 
Paired Samples Statistics

73.2750 8 69.06615 24.41857
63.6250 8 70.93848 25.08054

٢٠١٤شركة_مصر_للتأمین_
٢٠١٥شركة_مصر_للتأمین_

Pair 1
Mean N Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Paired Samples Correlations

8 .971 .000
٢٠١٤شركة_مصر_للتأمین_  &
٢٠١٥شركة_مصر_للتأمین_

Pair 1
N Correlation Sig.

 

Paired Samples Test

9.6500016.897845.97429-4.4769523.77695 1.615 7 .150
٢٠١٤شركة_مصر_للتأمین_
٢٠١٥شركة_مصر_للتأمین_

Pair 1
MeanStd. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Paired Differences

t dfSig. (2-tailed)

 
Paired Samples Statistics

160.2750 8 249.10831 88.07309

185.1875 8 335.39592 118.5804

_شركة_مصر_لتأمینات
٢٠١٤الحیاة_

_شركة_مصر_لتأمینات
٢٠١٥الحیاة_

Pair 1
Mean N Std. Deviation

Std. Error
Mean
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Paired Samples Test

-24.912595.9325933.91729-105.11455.28915 -.735 7 .487
شركة_مصر_لتأمینات_الحیاة
شركة_مصر - 2014

٢٠١٥لتأمینات_الحیاة_

Pair 1
MeanStd. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
 
 

  

Paired Samples Correlations

8 .989 .000
_شركة_مصر_لتأمینات_الحیاة
_شركة_مصر & 2014

٢٠١٥لتأمینات_الحیاة_

Pair 1
N Correlation Sig.

 

 


