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 خارج الميزانية والمخاطر المالية األنشطةإطار محاسبي تحليلي للعالقة بين 
 ها على الميزة التنافسية المصرفية: مؤشر مقترح وأدلة من البيئة المصريةأثر و 

An Analytical Accounting Framework for the Relationship between Off-Balance Sheet 
Activities and Financial Risks and it’s Impact on the Competitive Banking Advantage: 

A Proposed Index and Evidence from the Egyptian Environment 
 

 ماجد مصطفى على الباز
 مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة

 جامعة قناة السويس –كلية التجارة 
 

  :الملخص
الميزانية والمخاطر المالية ومدي تأثيرها  خارج األنشطةالبحث تحليل العالقة بين  يستهدف هذا

على الميزة التنافسية المصرفية للبنوك المقيدة بسوق األوراق المالية المصري، باإلضافة الي تطوير 
فقد مقترح لقياس الميزة التنافسية المصرفية فى البيئة المصرية، ولتحقيق هذه األهداف محاسبي مؤشر 

( بنوك مقيدة بسوق األوراق المالية 8مدت علي عينة مكونة من عدد )أجري الباحث دراسة تطبيقية إعت
( فروض بحثية من 3خمس سنوات(، وذلك إلختبار )) 2017 يال 2013من  المصري خالل الفترة

أهمها:  رئيسية( نماذج إحصائية، وتوصل الباحث من خالل الدراسة التطبيقية الي عدة نتائج 10خالل )
خارج الميزانية والمخاطر المالية التى تتعرض لها  األنشطةين التوسع في أداء )أ( وجود عالقة طردية ب

كتسابخارج الميزانية و  األنشطةأداء  التوسع في البنوك، )ب( وجود عالقة طردية بين البنوك لميزة  ا 
خارج الميزانية  األنشطة، )جـ( وجود تأثير للعالقة بين داخل القطاع المصرفي تنافسية مصرفية

خاطر المالية على الميزة التنافسية المصرفية للبنوك في البيئة المصرية، وبناءًا على النتائج السابقة والم
خارج الميزانية لما لها من تأثير إيجابي على الميزة  األنشطةأوصي الباحث بضرورة التوسع في أداء 

، األنشطةاحبة ألداء هذه عتبار المخاطر المالية المصمع األخذ في اإل التنافسية المصرفية للبنوك
المقترح في هذا البحث لقياس الميزة التنافسية المصرفية في البيئة المصرية المحاسبي وتطبيق المؤشر 

 بعد إثبات مصداقيته عمليًا من خالل الدراسة التطبيقية.
 

 .المصرفية خارج الميزانية/ المخاطر المالية/ الميزة التنافسية األنشطة: الكلمات الدالة
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Abstract: The research aims to analyse the relationship between off-

balance sheet activities and financial risks. and explore its impact on the 

competitive banking advantage for listed banks in the Egyptian stock 

exchange, in addition, develop a proposed index to measure the 

competitive banking advantage in the Egyptian environment. Therefore, 

to achieve the research objectives’ the researcher depended on an applied 

study based on (8) listed banks during (2013/2017 five years) to test three 

hypotheses, through (10) statistical models. The researcher concluded 

several results through the applied study. The first result: there is a 

positive relationship between off-balance sheet activities and financial 

risks, the second result: there is a positive relationship between off-

balance sheet activities and competitive banking advantage, the third 

result: the relation between off-balance sheet and financial risks has 

impact on the competitive banking advantage in the Egyptian 

environment. Therefore, the researcher based on above results 

recommends: (1) increasing off-balance sheet activities performance due 

to its positive impact on the competitive banking advantage, in the same 

time takes into consideration the related financial risks (2) adopting the 

proposed competitive banking advantage index in this research. 

Keywords: Off-Balance Sheet Activities/ Financial Risks/ Competitive 

Banking Advantage 
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 المقدمة: -أولا 
المصرفية للبنوك في جميع أنحاء العالم بشكل كبير في العقدين  األنشطة هيكلتحول لقد 
  خارج الميزانية األنشطةتقليدية وبصفة خاصة الغير  األنشطةالتقليدية إلى  األنشطةاألخيرين من 

(Off-Balance Sheet Activities - OBSAs)، تقديم خدمات  حيث توسعت البنوك األوروبية في
من إجمالي القروض القائمة في أوائل التسعينيات إلى  (٪50)خارج الميزانية من أقل من  األنشطة

من القروض في أوائل العقد األول من القرن الحالي كما حدث تغيير مماثل في بنوك الواليات  (150٪)
تيجة لسعي البنوك لتعزيز نتج هذا التطور نقد (، و Hou et,al. 2015المتحدة األمريكية والصين )

 األنشطةتعتبر و  ،والطلب المتنامي على الخدمات المالية غير التقليديةالمتاحة كفاءة إستخدام األموال 
مثل بنود توتالمثيرة للجدل والحديثة نسبيًا في القطاع المصرفي المصري،  األنشطةمن  ةيخارج الميزان

فية التي تقدمها البنوك في عمليات التمويل المحلية المصر و  اإلئتمانيةالتسهيالت  في األنشطةهذه 
ثالث تعهدات مالية يترتب عليها إلتزامات علي البنوك لصالح طرف  العام ، وهي في جوهرهاوالدولية

 .مستفيد بالنيابة عن عمالئه
أحد مؤشرات النمو وقياس السمعة داخل القطاع خارج الميزانية  األنشطةحجم  أصبحكما 

تنطوي علي نسبة مخاطر مرتفعة تتوقعها البنوك وبناءًا  األنشطةجدير بالذكر أن هذه ، والالمصرفي
صرفي يشهد القطاع الم ومن جانب أخر، األنشطةداء هذه العمولة( مقابل أعليها تتحدد قيمة العائد )

دارةتطور كبير علي صعيد قياس و  على المستوى الدولى ، حاإلفصاوجمع المعلومات ومعايير  المخاطر ا 
المالية فمعايير ومؤشرات المخاطر تعطي  األسواقستقرار في الذي سيؤدي الي تدعيم وتعزيز اإل مراأل

ئتماني بتقديمها ألصحاب ساسها البنوك ووكاالت التصنيف اإلالمنظمين إنذارات مبكرة تقوم علي أ
 .(2014المالية )مرقس،  األسواقالمصالح مما يساهم في تعزيز الثقة في 

للتوسع الملحوظ في إتجاه البنوك لألنشطة خارج الميزانية فمن الطبيعي أن يصاحبه زيادة ووفقًا 
 األنشطةمر الذي يتطلب وضع إشتراطات ومتطلبات ألداء خدمات هذه األدرجة المخاطر، في 

 علي المخاطر المالية الكلية للبنك األنشطةهذه بنود كل بند من  أثرباإلضافة لتقديم دليل مرجعي عن 
، ومن زاوية أخرى أصبحت من عدمه األنشطةهذه خدمات  إلجراء المقارنات ودراسة قرارات أداء

حجم أعمال البنوك العاملة مصرفى المصري خاصة مع زيادة المنافسة هي السمة الغالبة داخل القطاع ال
 ع الخدمات جنبية باإلضافة الى تنو األالبنوك محلية أو البنوك الداخل جمهورية مصر العربية سواء 

تمكنها من  مصرفية المصرفية المقدمة، األمر الذي دفع البنوك للبحث عن ميزة تنافسيةواألنشطة 
 اإلستمرار وزيادة حصتها السوقية وتطوير رقم نتائج األعمال.

  دوافع ومشكلة البحث: -ثانياا 
المقدمة  يشهد القطاع المصرفي المصري تطورًا هائاًل في حجم ونوعية الخدمات المصرفية

وخاصة في ظل إتجاه جمهورية مصر العربية لسياسات إقتصادية أكثر إنفتاحًا علي العالم  للعمالء
التصدير، وهو  وأستيراد اإلتعزيز التبادل التجاري مع العالم الخارجي سواء عمليات الخارجي من خالل 

 األنشطةمن أهمها الجديدة و  اإلقتصاديةاألمر الذي إنعكس علي البنود المترابطة مع هذه السياسات 
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تسهيالت واإلعتمادات المثل الضمانات المالية واألوراق المقبولة عن  (OBSAs) خارج الميزانية
جنيه عام  مليار( 49.4خارج الميزانية من ) األنشطة، فقد إرتفع حجم المستندية وخطابات الضمان

مقابل إرتفاع حجم  %(347.2أي بمعدل أرتفاع ) 2017جنيه عام  مليار( 171.7الي ) 2013
أي بمعدل أرتفاع  2017جنيه عام مليار ( 790) الي 2013 جنيه عاممليار ( 291األصول من )

%( 21.7الي ) 2013%( عام 17ي لألنشطة خارج الميزانية من )رتفع الوزن النسبإكما  (271.6%)
نشطة خارج الميزانية أكبر لأل اسة، أي أن معدل إتجاه البنوكالدر  عينةالمتمثلة في للبنوك  2017عام 

وهو ما يفسره إرتفاع الوزن النسبي لألنشطة خارج الميزانية خالل الفترة  من معدل زيادة حجم أصولها
بدون  خارج الميزانية األنشطة ألداءالمقابلة المالية  وهو ما يترتب عليه زيادة المخاطر ،الزمنية للدراسة

 .األصول منتغطيتها بقدر كاف 
لبنوك المفصلة والمجمعة ل بياناتالض استعر ، قام الباحث بإالنسب السابقةح مدلول لتوضيو 

في  .التطبيقية )ثمانية بنوك مقيدة بسوق األوراق المالية المصري( لمدة خمس سنوات عينة الدراسة
 .)ملحق البحث( "لبنوك عينة الدراسة التطبيقيةمفصلة ومجمعة لبيانات بعنوان "( 1رقم )جدول ال
 يمكن إستخالص ما يلي: (1بيانات الجدول رقم )ناءًا علي وب

 (القيمة بالمليار جنيه /خارج الميزانية وحجم األصول )إجمالى العينة األنشطةحجم التطور الزمنى ل

 
 )إجمالى العينة( المصرفية ألنشطة خارج الميزانية والمخاطر المالية والميزة التنافسيةلوزن النسبي لاتطور 

 

49.4 (17%)

64.2 (17.6%)

73.1 (15.8%)

144.3 (21.2%)

171.7  (21.7%)

291

365

463

679

790

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2013

2014

2015

2016

2017

حجم األصول األنشطة خارج الميزانية

17%

17.6%

15.8%%

21.2%%

21.7%%

64.13%%

58.41%%

54.94%%

57.98%%

57.84%%

3.01

3.31

3.28

3.42

2.69

1 2 4 8 16 32 64 128

2013

2014

2015

2016

2017

(مؤشر)الميزة التنافسية المصرفية  )%(المخاطر المالية  )%(األنشطة خارج الميزانية 



5 

 

شتقاق المشكلة البحثيةوالرسوم البيانية  البيانات المفصلة والمجمعةق علي التعلي  :وا 
 الدراسة: عينةبيانات المنفصلة للبنوك الالتعليق علي  -1

والوزن النسبي  خارج الميزانية وحجم األصول األنشطةتطور متفاوت فى حجم الحظ الباحث 
لمتغيرات العالقات المتوقعة سة، كما الحظ تضارب لدرال خالل الفترة الزمنية خارج الميزانية ألنشطةل

 يستعرض الباحثمن بنك الي أخر ومن سنة مالية لسنة مالية أخرى، وفيما يلي الي حد كبير الدراسة 
  1 :الدراسة كاًل على حدي لبنوك عينةبا البحثيةبين المتغيرات  ات المتوقعةلعالقا

 ات البحثية( العالقات المتوقعة بين المتغير 2رقم )جدول 
 وفقاا للعالقة المتوقعة البنوك بيان المتغير نوع العالقة المتغير
 األنشطة
خارج 
 الميزانية

 عالقة طردية
المخاطر 
 المالية

 / المصري الخليجي قطر الوطني األهلي / المصري لتنمية الصادرات
 التجاري الدولي / الكويت الوطني عالقة عكسية
 جريكول / التعمير واالسكان / االتحاد الوطنيكريدي أ ال يوجد عالقة

 األنشطة
خارج 
 الميزانية

الميزة  عالقة طردية
 التنافسية
 المصرفية

 الكويت الوطني
 قطر الوطني األهلي / المصري لتنمية الصادرات / االتحاد الوطني عالقة عكسية
 المصري الخليجي /انالتعمير واالسك /ي أجريكولكريد /التجاري الدولي ال يوجد عالقة

المخاطر 
 المالية

الميزة  عالقة طردية
 التنافسية
 المصرفية

 كريدي أجريكول
 الكويت الوطني/التعمير واالسكان/االتحاد الوطني/المصري لتنمية الصادرات عالقة عكسية
 / المصري الخليجي التجاري الدولي / قطر الوطني األهلي ال يوجد عالقة

  عينة الدراسة:للبنوك  المفصلة البياناتمع  اوربطه ةالمجمعبيانات ال التعليق علي -2
( من عام %347.2سجلت البنوك عينة الدراسة معدل تطور لألنشطة خارج الميزانية )لقد 

( فقط خالل نفس الفترة %271.6مقابل معدل تطور إلجمالى االصول ) 2017الى عام  2013
خارج الميزانية بشكل أكبر من المعدل  األنشطةك نحو خدمات الزمنية، وهو ما يعني إندفاع البنو 

الطبيعي فى حالة مقارنته بحجم األصول، كما سجلت البنوك عينة الدراسة أقل متوسط للمخاطر المالية 
، مما يرجح وجود 2015( في عام %15.8( مع أقل وزن نسبي لألنشطة خارج الميزانية )454.9%)

بين  -محددة ومع عدم األخذ في اإلعتبار حجم أعمال البنوك ؤكدة أو مغير  - عالقة طردية متوقعة
وزن نسبي لألنشطة خاج الميزانية والمخاطر المالية، كما سجلت البنوك عينة الدراسة أعلى  األنشطة

عالقة عكسية ، مما يرجح وجود 2017 ( في عام.962ميزة تنافسية ) ل( وأق%7.12) خارج الميزانية
خارج  األنشطةبين  -محددة ومع عدم األخذ في اإلعتبار حجم أعمال البنوك كدة أو مؤ غير  - متوقعة

الميزانية والميزة التنافسية، فى حين أنه باإلعتماد على عدد البنوك والعالقات المتوقعة فان العالقة بين 
ًا ألكبر عدد وفق غير محددة متوقعةطردية أو عالقة عالقة خارج الميزانية والمخاطر المالية  األنشطة

                                                           
وفقاا لألسس التالية: العالقة الطردية المتوقعة  قبل إجراء الدراسة التطبيقية إفترض الباحث العالقات المتوقعة لكل بنك علي حدي  1

أعلي معدل (، العالقة العكسية المتوقعة في حالة تالقي )دلأقل معدل مع أقل مع( أو )أعلي معدل مع أعلي معدلفي حالة تالقي )
أعلي ( أو )أقل معدل مع أقل معدل( أو )علي معدل مع أعلي معدل(، ول يوجد عالقة متوقعة في حالة عدم تالقي )أمع أقل معدل

 مالية. ( في أي سنةمعدل مع أقل معدل
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( ومع عدم األخذ في اإلعتبار حجم أعمال البنوك، لكل عالقة متوقعة متوقع من البنوك )ثالث بنوك
بنوك( ومع  أربع) متوقعة هي عالقة غير محددةخارج الميزانية والميزة التنافسية  األنشطةوالعالقة بين 

عالقة المخاطر المالية والميزة التنافسية  عدم األخذ في اإلعتبار حجم أعمال البنوك، كما أن العالقة بين
   )أربع بنوك( ومع عدم األخذ في اإلعتبار حجم أعمال البنوك. عكسية متوقعة

وبمقارنة البيانات المفصلة مع البيانات المجمعة للبنوك عينة الدراسة يتضح للباحث تفاوت 
 نية/ المخاطر المالية/ الميزة التنافسيةخارج الميزا األنشطةبين المتغيرات البحثية )المتوقعة العالقات 
( من سنة مالية لسنة مالية من جانب ومن بنك الي بنك من جانب أخر، مما يجعل هذه المصرفية

أدلة  رلتوفي بحاث العلميةحاجة الي المزيد من الدراسات واألالعالقات والتأثير المتبادل فيما بينها في 
  :لة البحثية في اإلجابة على التساؤلت التاليةومن هنا تتبلور المشك، حديثة تطبيقية

 ؟المصري  في القطاع المصرفيووزنها النسبي خارج الميزانية  األنشطة حجمو  هي أبعادما  .1
 ؟المصري  مخاطر المالية في القطاع المصرفيالخارج الميزانية و  األنشطةما هي العالقة بين  .2
 ؟المصري  في القطاع المصرفي المصرفية زة التنافسيةخارج الميزانية والمي األنشطةما هي العالقة بين  .3
المصرفية زة التنافسية خارج الميزانية والمخاطر المالية علي المي األنشطةما هو تأثير العالقة بين  .4

 ؟ من منظور محاسبي مقترح في القطاع المصرفي المصري 
 أهداف البحث: -ثالثاا 

 في النقاط التالية: أهداف البحثمكن للباحث تحديد في ضوء دوافع ومشكلة البحث ي
والميزة  (FRs) والمخاطر المالية (OBSAs) خارج الميزانية األنشطةالتأصيل العلمي لمفهوم  .1

 في القطاع المصرفي.( CBA) المصرفية التنافسية
ة/ األوراق المقبولة عن خارج الميزانية )الضمانات المالي األنشطةتحديد العالقة المباشرة بين بنود  .2

إجمالى  معخطابات الضمان( ككل ومنفردة علي السواء  /يالت/ اإلعتمادات المستنديةتسه
 .بالقطاع المصرفي المصري  المخاطر المالية

خارج الميزانية منفردة من جانب وعالقتها بالمخاطر المالية من  ألنشطةل المحاسبي ثراألتحديد  .3
  .المصري  ع المصرفيبالقطاللبنوك  المصرفية جانب أخر علي الميزة التنافسية

 للبنوك بالقطاع المصرفي المصري. المصرفية مقترح لقياس الميزة التنافسيةمحاسبي تطوير مؤشر  .4
 أهمية البحث: -رابعاا 

يزانية في القطاع المصرفي نشطة خارج المحجم والوزن النسبي لألتنبع أهمية الدراسة من تزايد ال
 في ظل زيادة درجة المنافسة ماليداء اللسمعة واألها علي مؤشرات النمو وا، ومدي تأثير المصري 
 في النقاط التالية: هذا البحث تتبلور أهميةوبالتالي ، في القطاع المصرفي المصري  المرتفعة

خارج الميزانية والمخاطر المالية والميزة  األنشطةسد الفجوة البحثية الحالية فى مجال العالقة بين  .1
من تطور الحجم والوزن النسبي لألنشطة خارج الميزانية كأحد الخدمات ، إنطالقًا المصرفية التنافسية

 غير التقليدية فى القطاع المصرفي.
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ومدي تأثيرها علي  خارج الميزانية األنشطةقرارات إتخاذ دلة تطبيقية لمساعدة البنوك في تقديم أ .2
 درجة المخاطر المالية التي سيواجهها البنك كنتيجة لهذه القرارات.

خارج الميزانية من خالل درجة  األنشطةأدلة تطبيقية لمساعدة البنوك في المفاضلة بين بنود تقديم  .3
  للبنك في القطاع المصرفي. المصرفية تأثيرها علي الميزة التنافسية

هذا يعتمد ، و المصرفية كأداة إسترشادية للبنوك لقياس الميزة التنافسيةمقترح محاسبي تقديم مؤشر  .4
تماشيًا مع التقرير السنوى  (الفروع /األرباح/ الحجم/ القروض/ الودائعوانب )ج خمسعلى المؤشر 

 .وتطور الفكر المحاسبي الحديث في هذا الشآن المحاسبي األدبو  للبنك المركزى المصري 
  هيكل البحث: -خامساا 

 لنحو التالي:علي االبحث  هذا قام الباحث بتقسيمفقد ، وتحقيقًا ألهدافه البحث وأهميته مشكلةفي ضوء 
ستعرض القسم الثاني      يات مراجعة األدبتناول القسم األول اإلطار العلمي للمتغيرات البحثية، وا 

المحاسبي المنهجية والمؤشر القسم الثالث  قدم، بينما المحاسبية السابقة وتحديد الفجوة البحثية وتطوير الفروض
 األنشطةراسة تطبيقية إلختبار الفروض وتحديد العالقة بين دتناول القسم الرابع  فيما، المقترح ونماذج البحث

نعكاسها  الماليةخارج الميزانية والمخاطر  النتائج  ، وتم عرضعلى الميزة التنافسية المصرفيةالمحاسبي وا 
نتهي البحث بفي القسم الخام والتوصيات واإلضافة العلمية مستقبلية لتدعيم الميزة محاسبية رؤية طرح س، وا 

 بالقسم السادس. فسية المصرفية وآليات التطبيقالتنا
 

 القسم األول
 للمتغيرات البحثيةاإلطار العلمي 

هي األنشطة خارج الميزانية والمخاطر المالية والميزة  دراسة ثالث متغيرات بحثيةالباحث تناول ي    
بإلقاء الضوء علي  لباحثام اوفي هذا القسم ق، حيث العالقات والتأثير المتبادل من التنافسية المصرفية

 رية والتطبيقية. يرات البحثية بما يخدم أهداف الدراسة النظاإلطار العلمي لهذة المتغ
 (Activities Balance Sheet-Off) فى القطاع المصرفي: خارج الميزانية األنشطة -1/1
  خارج الميزانية: األنشطة ماهية -1/1/1

خيرة تغيرات جوهرية في هيكل لى في األونة األعلى المستوى الدو يشهد القطاع المصرفي 
خارج  األنشطة، وتعتبر غير تقليديةالخدمات المصرفية المقدمة وظهور خدمات وأنشطة مصرفية 

حيث ، (Perera et,al. 2014الميزانية أحد األشكال الرئيسية لألنشطة المصرفية غير التقليدية )
التعاقدية التي ال تمثل دفع نقدي مباشر علي البنوك ( بأنها التعهدات 2013عرفها )كتلو وأخرون، 

لتزامات العرضية التقليدية الناتجة عن اإلولكن لها تأثير مباشر علي القيمة الكلية للبنك، والمقصود بها 
صدار خطابات ضمان لقروض أو تو عتمادات المستندية اإل ( Hou et.al, 2015وأشار ) ،نفيذ أعمالا 

كما ، السائدة اإلقتصاديةالدولية والظروف المحلية و بطة بحركة التجارة مصرفية مرت بأنها أنشطة
خدمات مصرفية إضافية )غير إلزامية( يقدمها ( بأنها Mckee and Kagan, 2018) أوضحت دراسة

ومن خالل التعريفات السابقة البنك لعمالئه نظير مبلغ )عمولة( مرتبطة بفترة زمنية وشروط محددة، 
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يمكن ، للبنوك المقيدة بسوق األوراق المالية المصري  والتقارير المالية الفعلية المحاسبية ياتاألدبوتحليل 
   لنقاط التالية:فى اخارج الميزانية  األنشطةللباحث تحديد ماهية 

 ئتمان.شكل القروض أو اإلأنشطة )خدمات( مصرفية تتخذ  (1
عرضها بالتقارير سلوب إلالمصري و  لتعليمات البنك المركزى خارج الميزانية وفقًا  األنشطةأنواع  (2

 خطابات ضمانأوراق مقبولة عن تسهيالت/إعتمادات مستندية/ /ضمانات المالية: لمالية للبنوكا
، وال تدرج في يضاحات المتممة للتقرير المالي فقطفي اإل خارج الميزانية األنشطةتدرج بنود  (3

 .األساسية القوائم الماليةصلب 
السائدة في  اإلقتصاديةمع السياسات  خارج الميزانية األنشطةأداء ترتبط معدالت التوسع في  (4

  .وبصفة خاصة التعامالت الخارجية الدولة
سالمة مراكزهم المالية، بناءًا علي لعمالئها  خارج الميزانية األنشطة خدماتتقوم البنوك بتقديم  (5

في حالة  ألنشطةاهذه  أداءظير ن اإلضافية من عمالئها تطلب البنوك بعض الضمانات وقد
 إرتفاع درجة المخاطر المصاحبة.

 خارج الميزانية: األنشطة خدماتتوجه البنوك لنعكاسات ا  دوافع و  -1/1/2
زيادة حجم القطاع المصرفي من حيث عدد البنوك أو التعامالت وتتمثل المنافسة المصرفية:  (1

ل التوسع في قاعدة والخدمات المصرفية أدي الي تطلع كل بنك لزيادة حصته السوقية من خال
صاحبة خارج الميزانية هي  األنشطةالخدمات المالية والمصرفية المتاحة لعمالئة، وكانت 

المصاحبة لعمليات  النصيب األكبر داخل السوق المصرفي المصري وخاصة في األونة األخيرة
مر الذي %(، اال21.7ي لألنشطة خارج الميزانية )الوزن النسب قتصادينفتاح اإلصالح واإلاإل

 الميزة التنافسية إكتسابكأحد أساليب  األنشطةدفع البنوك للتوسع في تقديم خدمات هذه 
 داخل القطاع المصرفي. المصرفية

قتصادي: تشهد جمهورية مصر العربية تجربة فريدة من نوعها في معدل سياسات اإلصالح اإل (2
دل التجاري من خالل االستيراد أو نفتاح وتعزيز التباقتصادي وسياسة اإلصالح اإلتنفيذ خطة اإل

خارج الميزانية  األنشطةالتصدير، وكانت نتيجة هذه السياسات هو إتجاه البنوك نحو خدمات 
ماشي مع متطلبات هذه عتمادات المستندية وخطابات الضمان( والتي تت)وبصفة خاصة اإل

 التجاري.نفتاحية علي العالم الخارجي كأحد أدوات تسهيل التبادل السياسات اإل
خارج الميزانية لما لها من تأثير  األنشطةالمالية: تتجه البنوك للتوسع في تقديم والتقارير القوائم  (3

وتحسين الصورة الذهنية، ولكن يصاحب هذا  –خاصة كبار العمالء  –علي عالقتها بالعمالء 
ظهور أرصدة هذه التوسع إنخفاضًا في جودة المعلومات المحاسبية والتقرير المالي نظرًا لعدم 

يضاحات المتممة، مما يجعل هذه القوائم قوائم المالية وظهورها فقط في اإلالفي صلب  األنشطة
داخل  للبنك اإلقتصاديةداء المالي والكفاءة األوجوهر المالية غير معبرة بشكل عادل عن طبيعة 

 .القطاع المصرفي
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بشكل  –هم في سوق األوراق المالية أداء األسهم في سوق األوراق المالية: يرتبط أداء االس (4
 اإلفصاحعلي معلومات التقارير المالية وطريقة عرض المعلومة داخلها، ونظرًا لعدم  –جوهري 

خارج الميزانية في التقرير المالي وعدم إدراجها ضمن القوائم المالية فإن  األنشطةالكافي عن بنود 
    سهم.أداء األ مع -د ماالي ح-خارج الميزانية غير مرتبط  األنشطةتأثير 

المخاطر المالية من أهم العمليات الداخلية للبنك، وتؤثر بنود  إدارةالمخاطر المالية: تعتبر  (5
خارج الميزانية علي حجم المخاطر المالية المتوقعة وفي المقابل فإن البيئة التنظيمية  األنشطة

العادل عن حجم  اإلفصاحللقياس و غير كافية  –الي األن  –والتشريعية والمعايير المحاسبية 
 . األنشطةضافية التي من المحتمل أن يواجهها البنك كنتيجة لممارسة هذه المخاطر اإل

خارج الميزانية دوًرا هاًما في مساعدة البنوك على حماية  األنشطةاألصول طويلة األجل: تلعب  (6
 ،ستثمار المحدودةدالت اإلخاصة للبنوك ذات معأصولها المالية طويلة األجل وزيادة الربحية 

وهو ما يمّكن البنوك من تحقيق متطلبات كفاية رأس المال وتحقيق أقصى عائد على رأس المال. 
(Swain and Panda, 2017 ) 

بدياًل عن األنشطة خارج الميزانية التسهيالت البنكية الخاصة بـ تعتبر: النشاط األساسي للبنوك (7
، ونتيجة لذلك، يمكن أن لتعامالت التجارية المحلية والدوليةوخاصة فى ا لعمالء البنوكالسيولة 

 وغيرها من المتغيرات الممنوحة وحجم القروضبين األموال وأسعار الفائدة  العالقة تؤثر على
قد يفقد البنوك جزءًا من وظيفتها األنشطة خارج الميزانية ـفى أداء ، وبالتالى فإن التوسع المرتبطة

 .(Perera et,al. 2014) اإلئتمانية ي منح القروضالرئيسية والمتمثلة ف
  ( sFR -Financial Risks) :المخاطر المالية في القطاع المصرفي -1/2
 ماهية المخاطر المالية: -1/2/1

عن أية أحداث هذه المخاطر أساسية للقطاع المصرفي، وتعبر  سمةتعتبر المخاطر المالية 
مما  ونتيجة أعماله من ربح أو خسارة علي أداء البنكمستحبه  أو غيرمستقبلية تؤدي الي آثار سلبية 

مفهوم المخاطر ليس جديدًا علي البنوك و  المتاحة، والبدائل يحول دون تحقيق أهدافه أو إستغالله للفرص
 اإلقتصاديةهذه المخاطر علي القيمة  أثرويتعلق بكيفية الحصول علي مؤشرات القياس الألزمة لتحديد 

قياس درجة المخاطر المتعلقة بأعمال البنوك لما لها من تأثير اإلهتمام في اآلونة األخيرة ب زادللبنوك، و 
ستمرار، ا علي قدرة البنك علي البقاء واإلجوهري علي معدالت ومؤشرات العوائد واألرباح وتأثيره

اعي وأخرون، )الرف اصة في الدول الناميةقتصاد القومي وبصفة خخاطر علي اإلباإلضافة الي تأثير الم
مخاطر الدعامة األولي كحد أدني ويجب علي ، ويجب أن يشمل نظام تقييم المخاطر بالبنوك (2006

تجميعه للوصول الي تصور واقعي أن يكون كل نوع من تلك المخاطر مغطي برأس مال كاف يتم 
 طار المخاطر الكلية )البنك المركزي المصري، قطاع الرقابة واإلشراف(.إل
  واع المخاطر المالية:أن -1/2/2

ويتم تحليل وتقييم  ،مارسهاتالتي  ألنشطةلنتيجة المالية تتعرض البنوك للعديد من المخاطر 
وذلك بهدف تحقيق التوازن بين المخاطر المخاطر بصورة منفردة أو مجتمعة  تلك عن اإلفصاحوقياس و 
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لمركزي المصري البنوك المقيدة ، ويلزم البنك ا(Cathcart et.al, 2017) األنشطةالمصاحبة وعائد 
 (2وفقًا التفاقية )بازل  في القوائم المالية 2عن ثالثة أنواع من المخاطر  اإلفصاحبسوق األوراق المالية ب

 ، كالتالي:(Pillar 1 Risksويطلق عليهم مخاطر الدعامة األولي )
  :(Credit Risk) مخاطر االئتمان( 1
وهي الخسائر الناتجة عن إخفاق العمالء المقترضين رض لها البنوك، عتبر أهم أنواع المخاطر التي تتعت

أو األطراف المقابلة في الوفاء بإلتزاماتهم وفقًا لشروط التعاقد )البنك المركزي المصري، قطاع الرقابة 
، ويتمركز بصفة أساسية في أنشطة اإلقراض )القروض والتسهيالت وأدوات الدين( باإلضافة واإلشراف(

التقييم الداخلي لمخاطر االئتمان علي تقييم خصائص المخاطر ، ويعتمد خارج الميزانية نشطةاألالي 
(، ويواجه البنك المخاطر 2014)مرقس،  اإلئتمانيةلعملية المرتبطة بالعمل وخصائص المخاطر بنوع ا

 اإلئتمانيةالت من خالل: )أ( حسابات العمالء المكشوفة والمتجاوزة، )ب( تجاوز حدود التسهي اإلئتمانية
(، 2006)الرفاعي وأخرون، حتيال والتزويرالقائمة، )جـ( إفالس العمالء أو االمتناع عن السداد أو اال

 (2012)المليجي والصايغ،  :ما يلي اإلئتمانيةالمخاطر  ومن أهم مؤشرات
  يوم أو أكثر الي إجمالي القروض. 90نسبة القروض التي إستحقت لمدة 
 دات من الديون  الي إجمالي القروض.نسبة صافي اإلستبعا 
  نسبة المسموحات لخسائر القروض الي إجمالي القروض أو الي إجمالي رأس مال األسهم، ويدل

قدرة ئتمان، فيما يدل المؤشر الثالث والرابع علي الول والثاني الي زيادة مخاطر اإلإرتفاع المؤشر ا
 يرادات.ائر القروض من اإلالبنك علي مواجهة خس

 :(Market Risk) مخاطر السوق  (2
تتمثل مخاطر السوق في الخسائر الناتجة عن التحركات غير المواتية في أسعار السوق التي قد تؤثر 
سلبًا علي قيم مراكز إستثمارات البنك بغرض المتاجرة باإلضافة الي مخاطر أسعار الصرف المرتبطة 

مخاطر السوق  وبمعني أخر فانلرقابة واإلشراف( بميزانية البنك ككل )البنك المركزي المصري، قطاع ا
، في تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن التغير في أسعار السوق تتمثل 

ويتضمن خطر السوق كاًل من خطر أسعار صرف العمالت األجنبية وخطر سعر العائد ومخاطر 
لمعدل العائد والعملة ومنتجات وك عن المراكز المفتوحة ، وينتج خطر السوق في البنالسعر األخري 

لملكية، حيث أن كل منها معرض للتحركات العامة والخاصة في السوق والتغيرات لمستوي حقوق ا
الحساسية لمعدالت السوق أو األسعار مثل معدالت العائد أو أسعار الصرف أو أدوات حقوق الملكية، 

ض حفظتين األولي محفظة للمتاجرة والثانية محفظة لغير غر وتفصل البنوك مخاطر السوق الي م
المتاجرة، وتقوم البنوك بتطبيق أسلوب القيمة المعرضة للخطر وذلك لتقدير خطر السوق للمراكز القائمة 

ومن  للتغيرات المتنوعة في ظروف السوق،وأقصي حد للخسارة المتوقعة بناء علي عدد من اإلفتراضات 
 (2012لسوق ما يلي: )المليجي والصايغ، أهم مؤشرات مخاطر ا

                                                           

زي المصري، يتم تبويب المخاطر الجوهرية وهي مخاطر الدعامة الولي وفقاا لتعليمات قطاع الرقابة والشراف بالبنك المرك  2
 )مخاطر الئتمان والسوق والتشغيل( وتعتبر متطلبات الحد األدني لمعيار كفاية رأس المال في البنوك. 2لمقررات بازل 
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 .نسبة األصول االستثمارية الي القيمة السوقية لألصول 
  ض المتحركة )المتغير( نسبة القروض واألوراق المالية ذات العائد الثابت الي معدل القرو

 .سهم المتغيرةومعدالت األ
 لمتحرك.لتزامات ذات العائد اتزامات ذات العائد الثابت الي اإللنسبة اإل 
 :(Operational Risk) مخاطر التشغيل( 3

الخسائر  وهي، (2هي مخاطر تحمل البنك لخسائر تنتج عن فشل العمليات الداخلية )إتفاقية بازل 
نظمة لدي البنوك أو األ وأالعنصر البشري  وأجراءات الداخلية لناجمة عن إخفاق أو عدم كفاية اإلا

تعريف المخاطر القانونية ولكنه ال يشمل كل من مخاطر ، ويشمل هذا الحداث خارجيةنتيجة أل
 .قطاع الرقابة واالشراف( )البنك المركزي المصري، ر السمعة، إستراتيجية البنك ومخاط

 البنك المركزي المصري:تعليمات لجنة بازل و قياس المخاطر المالية وفقاا ل -1/2/3
لكافة الجوانب الكمية والنوعية للمخاطر ينبغي أن يكون نظام تقييم المخاطر لدي البنك شاماًل 

مع األخذ في اإلعتبار قدرة البنك علي المتابعة والتحكم في المخاطر ومواجهتها والعمل علي تخفيفها، 
: )البنك إتباع ما يلي عند قياس المخاطر ويجب علي البنوك في الوقت الحالي لألغراض الرقابية

 (المصري، قطاع الرقابة واإلشراف المركزي 
 قياس مخاطر االئتمان:( 1

الصادرة عن مؤسسات التصنيف االئتماني  اإلئتمانيةإستنادًا الي التصنيفات إستخدام اإلسلوب المعياري 
الخارجية المعترف بها من قبل البنك المركزي المصري، إضافة الي تطبيق األسلوب البسيط لتخفيف 

لك بالنسبة للمطالبات المدرجة ضمن ( وذCredit Risk Mitigation -CRMمخاطر االئتمان )
(، كما يجب تطبيق طريقة السوق السائدة لقياس Banking Bookالمحفظة لغير أغراض المتاجرة )

  .جزءًا أساسيًا من مخاطر االئتمانمخاطر الطرف المقابل والتي تعتبر 
 :مخاطر السوق قياس ( 2

التراكمي الذي يتم بموجبه حساب متطلبات رأس يتم إستخدام إسلوب البناء إستخدام اإلسلوب المعياري، و 
المال الآلزم لمقابلة مخاطر السوق من خالل حساب أنواع مخاطر السوق علي حدي، )مخاطر محفظة 

د الميزانية: المتاجرة: أسعار العائد، األسهم، صناديق اإلستثمار، التسوية، عقود الخيار / إجمالي بنو 
 .مخاطر أسعار الصرف(

 ر التشغيل:قياس مخاط( 3
إستخدام أسلوب المؤشر األساسي طبقًا للتعليمات الخاصة بمتطلبات الحد األدني لرأس المال وفقًا 

مخاطر  ، وفقًا إلسلوب المؤشر األساسي يجب علي البنك اإلحتفاظ برأس مال لمقابلة2لمقررات بازل 
المالية ألخر ثالث قل من متوسط مجمل الربح علي أساس القوائم % علي األ15التشغيل يساوي 

ذا كانت قائمة الدخل أل خر سنتين تعكس مجمل خسائر أو قيمة صفرية فيجب خر سنة أو ألسنوات، وا 
دخل في نهاية إستبعادها من كاًل من البسط والمقام عند حساب ذلك المتوسط، أما إذا كانت قائمة ال

ة السابقة والتي تعكس قائمة الدخل خيرة تعكس مجمل خسائر فيجب الرجوع الي السناألعوام الثالثة األ
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مخاطر التشغيل عن تلك السنة فقط،  عنها مجمل ربح حيث يتم حساب متطلب رأس المال الألزم لمقابلة
، وفي حالة إعتماد البنك علي خري فيمكن الرجوع الي تعليمات البنك المركزي أما بالنسبة للمخاطر األ

  توضيح األسباب وآليات اإلستخدام. البنك أي أساليب أخري لتقييم المخاطر فيتعين علي
 (ABC-Banking Advantage eCompetitiv) :المصرفية الميزة التنافسية -1/3

للبحث عن تحقيق ميزة تنافسية في  - بمختلف أنواعها - اإلقتصاديةالوحدات توجهت معظم 
ستغالل األمثل اإل من خالل السعي نحو والدولىضوء تزايد حدة المنافسة على الصعيدين المحلي 

بغرض  اإلقتصاديةالوحدة المالية وغيرها التي تتمتع بها أو  التنظيميةأو  الفنية سواء المتاحة إلمكانياتها
ومن ثم تشير الميزة التنافسية إلي نقاط ، داخل القطاع االقتصادي الخاص بها التنافسية مراكزهاتدعيم 

عن  والناتجة داخل نفس القطاع مقارنة بمنافسيها صاديةاإلقتالوحدة القوة والتميز والتي تتمتع بها 
مكانية الحد من تهديدات البيئة  األمثلاالستغالل   دعلى األداء المتميز للموار  عتماداً إ  الخارجيةللفرص وا 

 لتكلفةوالتي يتولد عنها تخفيض ا اإلقتصاديةالوحدة الداخلية، والكفاءات الكامنة في أنشطة وعمليات 
المنافسين بتكلفة أقل أو تقديم لخدمات مماثلة  خدماتيات الجودة، ومن ثم إمكانية تقديم تحسين مستو و 

ستعداد لتحمل تكلفة ذلك التفرد، مما ينعكس على إذات خصائص متفردة يكون العميل على خدمات 
 .(2014)عبداللطيف،  تعظيم الربحية

مصادر المنافسة فى ظل محيط  الميزة التنافسية بأنها القدرة المستمرة على مواجهة وعرفت
أن تميز بها نفسها عن المنافسين من خالل  اإلقتصاديةمتغير، أى أنها الكيفية التى تستطيع بها الوحدة 

، كما تهدف الميزة التنافسية عمليًا (2012قدرتها على تقديم منتجات أو خدمات غير تقليدية )داسي، 
(، 2018فضل من المنافسين )درغام، مقومات أ الى مقابلة حاجات ورغبات العمالء بإسلوب أو

والسالمة  إلستقرارمنها ا عواملمؤشرات و من خالل عدة المصرفية افسية وتكتسب البنوك الميزة التن
 (Adjei-Frimpong et.al, 2016/ Leroy and Lucotte, 2017/ Moyo, 2018) المالية

 Fernández and)نتشار الجغرافى ى اإلومد المقدمةالمصرفية  لخدماتونوعية ا والحجم والربحية
Garza-García, 2017/ Kasasbeh et.al, 2017).  إدارةعلى  ة البنكمدي قدر باإلضافة الى 

 .(Leonida and Muzzupappa, 2018المخاطر )
 )غير تقليدية( تتجلى أهمية البنوك من خالل ما تقدمه من خدمات مصرفية متعددة ومتنوعةو 

السائدة )همام  اإلقتصاديةغيير المستمر فى حاجات ورغبات العمالء وفقًا للظروف فى ظل التعقيد والت
خارج  األنشطةوبالنظر الى القطاع المصرفي فإن قدرة البنوك على تأدية خدمات ، (2014وناصر، 

مر الذي يعطي البنك قدرة على ، األالمالى هالميزانية ترتبط بعدة متغيرات منها حجم البنك وقوة مركز 
ك أخر غير قادر على تلبية لبية إحتياجات العمالء من هذه الخدمات ويضيف ميزة تنافسية له عن بنت

حتياجات مما قد يؤدي فى النهاية الى زيادة سمعة البنك وجذب عمالء جدد بناءًا على قدرته فى هذه اإل
 ة.توفير بعض الخدمات التى ال تستطيع بنوك أخرى تقديمها ألسباب تنظيمية أو مالي
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 القسم الثاني
 يات المحاسبية السابقة وتحديد الفجوة البحثية وتطوير الفروضاألدبمراجعة 

في هذا القسم عرض وتحليل األدبيات المحاسبية السابقة العربية واألجنبية المرتبطة الباحث تناول 
 رية والتطبيقية. النظ بما يخدم أهداف الدراسة لتحديد الفجوة البحثية وتطوير الفروض بالمتغيرات البحثية

 المحاسبي: األدبخارج الميزانية في  األنشطة -2/1
زمات خارج الميزانية في األ األنشطةتحليل دور ( Karim et,al. 2013دراسة ) إستهدفت

دولة مختلفة خالل الفترة من  14( بنك في 259المالية، وا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة من عدد )
زمات خارج الميزانية واأل األنشطةبين  لت الدراسة الي عدم وجود عالقة، وتوص2008الي  1980

نشطة خارج الميزانية )بعد إتجاه البنوك للتوسع في هذة وجود دور جوهري لألو ، 2003المالية قبل عام 
 .2008ة عام زمات المالية الآلحقة وخاصحدوث األزيادة حجم المخاطر و ( في األنشطة

خارج  األنشطة أثر لليتح (Lozano-Vivas and Pasiouras, 2014تناولت دراسة )بينما 
( 712داء المالي للبنوك، وا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة من عدد )النمو واأل تالميزانية علي معدال

عالقة طردية  ، وتوصلت الدراسة الي وجود2006الي  1999دولة مختلفة خالل الفترة من  84بنك في 
ارج الميزانية خ األنشطةلميزانية والمخاطر المالية، ووجود عالقة غير محددة بين خارج ا األنشطةبين 

 األنشطة أثرتحليل ب( Perera et,al. 2014دراسة ) إهتمت في حين، داء الماليومعدالت النمو واأل
 داء المالي، وا عتمدتراض ومدي تأثيرها علي األقعلي قدرة البنوك وفاعليتها في اإلخارج الميزانية 

، 2011الي  2004( بنك في جنوب أفريقيا خالل الفترة من 114الدراسة علي عينة مكونة من عدد )
خارج الميزانية وحجم القروض والتسهيالت  األنشطةوتوصلت الدراسة الي وجود عالقة إيجابية بين حجم 

سيولة جم الالممنوحة والحصة السوقية للبنك داخل القطاع المصرفي وذات تأثير علي ح اإلئتمانية
خارج  األنشطةتحليل العالقة بين فقد تناولت ( Kashian and Tao, 2014دراسة )أما  ،المحتفظ بها

( والعائد علي األصول ROEالميزانية واالداء المالي للبنوك ممثلة في العائد علي حق الملكية )
(ROA( وا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة من عدد ،)بنك في الصين خالل 39 ) 1993الفترة من 

خارج الميزانية وربحية البنك بشكل  األنشطة، وتوصلت الدراسة الي وجود عالقة طردية بين 2010الي 
 .المخاطر الماليةعام وعالقة عكسية مع حجم 

خارج الميزانية بالكفاءة  األنشطةتحليل عالقة ل( Hou et,al. 2015دراسة ) سعت كما
( بنك في الصين خالل الفترة من 54سة علي عينة مكونة من عدد )للبنوك، وا عتمدت الدرا اإلقتصادية

والحجم خارج الميزانية  األنشطة، وتوصلت الدراسة الي وجود عالقة طردية بين 2012الي  2001
حجم القروض الممنوحة و  خارج الميزانية األنشطةبين للبنوك، ووجود عالقة عكسية  اإلقتصاديةوالكفاءة 
 .ئتمانالميزانية علي تسهيالت اإل خارج األنشطةء لتفضيل تسهيالت ل إتجاه العمالمن خال

خارج  األنشطةتحليل بنود ب( 2015دراسة )مصطفي وعبدالعليم،  من زاوية أخري قامتو 
ها بتطور أثر الميزانية من جانب ضريبي من خالل إستعراض المشكالت المحاسبية المرتبطة ومدي ت

 Swain andتناولت دراسة )كما ، 2005لسنة  91القانون رقم معايير المحاسبة المصرية وتطبيق 
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Panda, 2017 ) خارج الميزانية وربحية البنوك التجارية، وا عتمدت الدراسة  األنشطةتحليل العالقة بين
، وتوصلت الدراسة 2015الي  2006( بنك في الهند خالل الفترة من 41علي عينة مكونة من عدد )
خارج الميزانية ومعدالت ومؤشرات  األنشطةبين توسع البنوك في أداء خدمات الي وجود عالقة إيجابية 

 Mckeeدراسة ) قامت بينما، فى البيئة الهندية )وبصفة خاصة معدل العائد على االصول( الربحية
and Kagan, 2018 )ية ودوافعها، وتوصلت الداسة خارج الميزان ألنشطةلمدي إتجاه البنوك تحليل ب

ح بدون الحاجة الى مقابلة رباوك في جذب المزيد من األموال واألفسة المصرفية ورغبة البنن المناأالى 
موال بمتطلبات كفاية رأس المال المقررة وفقًا لمقررات بازل هي أهم دوافع البنوك للتوسع فى هذه األ
 .ن البدائل األخرى خارج الميزانية أقل مخاطرة وتكلفة م األنشطة عوائدخارج الميزانية، كما أن  األنشطة

 المحاسبي: األدبالمخاطر المالية في  -2/2
 اإلقتصاديةتعتبر المخاطر جزءًا جوهريًا في القطاع المصرفي حيث تعد البنوك أكثر الكيانات 

رتفاع درجة المنافسة )العلمي،  األنشطةحساسية للمخاطر خاصة مع تطور وتنوع الخدمات و  المصرفية وا 
 :القطاع المصرفي المخاطر فيرض الباحث أهم الدراسات التي تناولت (، وفيما يلي يستع2014

تحليل وتقييم المخاطر المختلفة ومخاطر السيولة ( 2012تناولت دراسة )المليجي والصايغ، 
من خالل إستعراض المعلومات بازل البنوك التجارية وفقًا لمقررات  بصفة خاصة التي تتعرض لها

المحاسبي عنها بالقوائم  اإلفصاحالمالية بهدف الحكم علي مدي كفاية زمة وطرق قياس المخاطر الآل
والتقارير المالية، وا عتمدت الدراسة علي إسلوب قائمة االستبيان والمقابالت الشخصية وكان عدد مفردات 

 هتنتا  بالبنوك والمحلليين الماليين، و  ئتمانمعات ومديري اإل( مفردة موزعة علي أساتذة الجا50الدراسة )
 .ح المحاسبي عن المخاطر الماليةصافالدراسة بتقديم إطار مقترح لإل

المخاطر المالية علي ربحية البنوك السورية من خالل  أثر( 2014دراسة )العلمي،  حللتكما 
ئتمان ومخاطر السيولة ومؤشر مخاطر اإلدراسة العالقة بين العائد علي حق الملكية من جانب 

بنوك خالل الفترة  6أخر، وا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة من عدد ومخاطر رأس المال من جانب 
ود عالقة سلبية بين معدل العائد علي حق الملكية الي وج، وتوصلت الدراسة 2010الي  2006من 

 .ع مؤشر مخاطر رأس المالوكاًل من مؤشر االئتمان والسيولة وعالقة إيجابية م
 incomeليل تأثير تنويع الدخل )( تحMaudos, 2017دراسة ) بينما إستهدفت

diversification على المخاطر المصرفية والربحية، وا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة من عدد )
، وتوصلت الدراسة الي وجود 2012الي  2002( دولة أوروبية خالل الفترة من 11( بنك في )266)

الة تحقق المخاطر تكون البنوك ذات عكسية بين تنوع مصادر الدخل وحجم المخاطر والربحية، وفي ح
 Gilchrist andدراسة ) كما حاولت هيكل الدخل األكثر تنوعًا أكثر عرضة لإلعسار واإلفالس.

Mojon, 2018 داء المالى فى القطاع وعالقتها بالكفاءة واأل اإلئتمانية( تحليل مؤشرات المخاطر
( بنك 40)يطالي إ( بنك 47بنك الماني ) (66ن عدد )المصرفي، وا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة م

، وتوصلت الدراسة الي وجود إيجابية 2012الي  1999خالل الفترة من  ( بنك أسباني26فرنسي و)
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يجابية ، ووجود عالقة إاإلئتمانيةلمخاطر بين تنوع الخدمات المصرفية )العدد/ الحجم( وجميع مؤشرات ا
 .واالداء المالى اإلئتمانيةخاطر بين الم

( تحليل العالقة بين Radic, et,al. 2018دراسة )إستهدفت من زاوية المنافسة المصرفية، و 
( بنك في 116المخاطر والمنافسة فى القطاع المصرفي، وا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة من عدد )

 1997رة من ( دول )فرنسا/ إيطاليا/ المانيا/ سويسرا/ انجلترا/ اليابان/ الواليات المتحدة( خالل الفت7)
، وتوصلت الدراسة الي أن هناك عالقة طردية بين درجة المنافسة داخل القطاع المصرفي 2014الي 

رأس المال ودرجة المخاطر المرتبطة بالخدمات المصرفية، وبصفة خاصة المخاطر المرتبطة بكفاية 
 .ستثمارى بالبنوك ذات الطابع اإل

الودائع هيكل تحليل العالقة بين ( Drechsler et,al. 2018تناولت دراسة )ومن جانب أخر 
مسح بصفة خاصة مخاطر سعر الفائدة، وا عتمدت الدراسة علي ، و والمخاطر الماليةواألداء المالى 

، 2013الي  1984خالل الفترة من شامل لجميع البنوك التجارية فى الواليات المتحدة االمريكية 
جل أكثر عرضه للمخاطر من البنوك ذات ع طويل األالبنوك ذات هيكل الودائوتوصلت الدراسة الي 

كما ، جل الطويلفى األ سعر الفائدة تطابق حساسيةلالبنوك من خالل إفتقاد هيكل الودائع قصير األجل 
د داء المالى مثل معدل العائدة يؤثر بشكل كبير على مؤشرات األأن هيكل الودائع وتقلب أسعار الفائ

 صول. على األ
 المحاسبي: األدبفى  المصرفية الميزة التنافسيةو  المنافسة -2/3

( تحديد مدى عالقة المنافسة المصرفية على المخاطر Anginer et.al, 2014تناولت دراسة )
فى ( بنك 1872التى تواجه البنوك داخل القطاع المصرفى، وا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة من )

توصلت الدراسة لوجود عالقة طردية بين درجة ، و 2009الي  1997خالل الفترة من  ( دولة63)
ذات مخاطر مرتفعة، ورجحت الدراسة  تأدية خدمات وأنشطةالمنافسة المصرفية وقبول البنوك لتحمل 

، هو رغبتها فى تحقيق ميزة تنافسية داخل القطاع المصرفى األنشطةخدمات و سبب تقبل البنوك لهذه ال
المحاسبي فى مجال الميزة  األدب ونقد( تحليل Kasasbeh et.al, 2017إستهدفت دراسة )كما 

ستنتجت الدراسة أن التغيرات  لقطاع المصرفي،بنوك الالتنافسية  ساسي لدى هى الدافع األ اإلقتصاديةوا 
تستطيع من  تقليدية تكسبها ميزة تنافسيةالغير واإلتجاه الى الخدمات البنوك لتطوير الخدمات المصرفية 

 كتسابمكانتها وحصتها السوقية داخل القطاع المصرفي، وقدمت عدة عوامل إلخاللها المحافظة على 
البنوك الميزة التنافسية من أهمها القدرة على زيادة رأس المال وجودة الخدمات المصرفية الحالية وتقديم 

 .خدمات مصرفية غير تقليدية
ستقرار المالى تحليل العالقة بين اإلالى ( Leroy and Lucotte, 2017دراسة ) كما سعت

ودرجة المنافسة بين بنوك القطاع المصرفى ومصادر حصول البنوك على ميزة تنافسية، وا عتمدت 
، وتوصلت الدراسة 2013الي  2004( بنك أوروبي خالل الفترة من 97الدراسة علي عينة مكونة من )

تتعرض لها البنوك ورجحت الي وجود عالقة طردية بين درجة المنافسة المصرفية والمخاطر المالية التى 
المصرفية مع تخفيض القيود والضمانات المصاحبة، كما  األنشطةهذه العالقة بإتجاه البنوك للتوسع فى 
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اإلنتشار ستقرار المالى، وأشارت الى أن بين درجة المنافسة المصرفية واإل توصلت لوجود عالقة عكسية
تناولت دراسة  بينما البنوك للميزة التنافسية، إكتساب غير التقليدية تمثل أهم مصادر األنشطةالجغرافى و 

(Gonzalez et.al, 2017 ،تحليل العالقة بين المنافسة والتركز والمخاطرة في القطاع المصرفي )
خالل في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( بنك 356وا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة من عدد )

طردية بين المنافسة والمخاطر المالية، عالقة  وجود الدراسة الي ، وتوصلت2012الي  2005الفترة من 
رتفاع المخاطر المالية ستقرار المالينخفاض مستوى اإلإكما أن زيادة المنافسة تؤدي إلى   .وا 

العالقة بين المنافسة المصرفية والمخاطر ( Tan and Floros, 2018دراسة ) حللت في حين
( بنك خالل الفترة من 100ا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة من )وكفاءة أداء البنوك الصينية، و 

، وتوصلت الدراسة الي أن البنوك التجارية الصينية ذات الكفاءة األعلى يصاحبها 2013الي  2003
مخاطر إئتمانية عالية ومخاطر سيولة ورأس المال منخفضة، كما أن زيادة المنافسة المصرفية تقلل من 

كنها تزيد من مخاطر السيولة. بينما الكفاءة مرتبطة إيجابيًا مع مخاطر االئتمان مخاطر االئتمان، ول
 وسلبيًا مع مخاطر السيولة.

ية ( تحليل العالقة بين المنافسة المصرفMoyo, 2018تناولت دراسة )ومن جانب أخر، 
إفريقيا، وا عتمدت  ستقرار والسالمة المالية في القطاع المصرفي في جنوبوالكفاءة ومدي تأثيرها على اإل
، وتوصلت الدراسة الي أن 2015الي  2004( بنك خالل الفترة من 17الدراسة علي عينة مكونة من )

ستقرار والسالمة المالية، التالى ترتبط بعالقة عكسية مع اإلالمنافسة المصرفية تقلل من كفاءة البنوك وب
 .تنافسية داخل القطاع المصرفى وهو األمر الذي يدفع البنوك بصورة أساسية للبحث عن ميزة

 :في األدب المحاسبي المصرفية والميزة التنافسية خارج الميزانية والمخاطر المالية األنشطةالعالقة بين  2/4
خارج  األنشطة( تحديد مستوي المخاطر الناتجة عن 2013تناولت دراسة )كتلو وأخرون، 

قتصرت الدراسة علي مخاطر الفائدة وا العاملة كمخاطر  اإلئتمانيةلتضخم والتسهيالت الميزانية، وا 
ردني راسة علي بيانات البنك العربي األها علي البنود خارج الميزانية، وا عتمدت الدأثر إئتمانية ومعرفة 

، وتوصلت الدراسة الي وجود عالقة إرتباط للمخاطر 2010الي  1996كدراسة حالة خالل الفترة من 
مع البنود خارج الميزانية ولكن بدرجات متفاوتة، حيث أن عالقة البنود  المحددة في الدراسة اإلئتمانية

يجابية مع مخاطر التضخ  .العاملة اإلئتمانيةم والتسهيالت خارج الميزانية سلبية مع مخاطر الفائدة وا 
خارج  األنشطةتأثير حجم  بتحليل( Papanikolaou and Wolff, 2014دراسة ) وا هتمت

( بنك في 20المالية للبنوك، وا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة من عدد ) الميزانية علي المخاطر
، وتوصلت الدراسة الي وجود عالقة 2012الي  2002الواليات المتحدة االمريكية خالل الفترة من 

خارج الميزانية وحجم المخاطر المالية التي تواجه البنوك التجارية، ووجود عالقة  األنشطةطردية بين 
 Financialستقرار المالي )الميزانية بالبنوك التجارية واإل خارج األنشطةن التوسع في عكسية بي
Stabilityأوضحت، ( للقطاع المصرفي ككل ( دراسةPushkala et,al. 2017 العالقة بين )األنشطة 

ك من خالل دراسة مقارنة بين البنو  خارج الميزانية والمخاطر المالية بالتركيز على مخاطر السيولة
( بنك في الهند خالل الفترة من 24وا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة من عدد )، الحكومية والخاصة
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خارج الميزانية فى البنوك الخاصة عن  األنشطةإرتفاع حجم الي ، وتوصلت الدراسة 2015الي  2011
لميزانية فى البنوك البنوك الحكومية، وكذلك إرتفاع فى درجة المخاطر المالية المصاحبة لالنشطة خارج ا

نخفاضهاالخاصة  البنوك الحكومية، وارجعت ذلك لضعف مالئمة رأس المال فى البنوك الخاصة  وا 
 .خارج الميزانية على عكس البنوك الحكومية األنشطةبالمقارنة مع حجم 

( تحليل العالقة بين رأس المال والقدرة على تخليق السيولة Le, 2018كما إستهدفت دراسة )
(liquidity creation من خالل تعدد الخدمات المصرفية ومنها )خارج الميزانية، وا عتمدت  األنشطة

، وتوصلت 2015الي  2007( بنك في فيتنام خالل الفترة من 25الدراسة علي عينة مكونة من عدد )
مصرفي داخل القطاع ال خارج الميزانية األنشطةنه رغم التوسع الملحوظ في أداء خدمات أالدراسة الي 

إال أن دورها كان له تأثير محدود في قدرة البنوك على تخليق السيولة أو إكساب البنك ميزة  الفيتنامي
( William et,al. 2018تناولت دراسة )و اطر المرتفع المترتب على أدائها، تنافسية نظرًا لحجم المخ

دة السائدة ومدي تأثيرها على أداء العالقة بين البنود داخل وخارج الميزانية والتقلبات فى أسعار الفائ
( بنك في الواليات 355األسهم فى سوق األوراق المالية، وا عتمدت الدراسة علي عينة مكونة من عدد )

داخل وخارج  األنشطة، وتوصلت الدراسة الي أن 2007الي  1997المتحدة األمريكية خالل الفترة من 
، وأرجعت حساسية سهم البنوك لتقلبات أسعار الفائدةالميزانية تؤثر بشكل كبير على حساسية أسعار أ

 .خارج الميزانية المرتفعة الى نسبة المخاطر المرتبطة بها األنشطة
 يراداتإتنوع مصادر  أثرتحليل ل( Hou et,al. 2018دراسة ) ومن جانب أخر، فقد سعت

لي عينة مكونة من عدد قدرتها على تخليق السيولة، وا عتمدت الدراسة عو  داء المالىاأل لبنوك علىا
أن حجم العائد  ، وتوصلت الدراسة الي2015الي  1996( بنك تجارى في الصين خالل الفترة من 61)

كما أن المخاطر  العائد االجمالى للبنوك سنوياً % من نسبة 15خارج الميزانية ال يتعدي  األنشطةمن 
أنه ال توجد عالقة محددة بين تنوع  ، كماالمصاحبة لها ليست ذات تأثير جوهرى على األداء المالى

داء المالى أو قدرة البنك على تخليق السيولة بصفة عامة إلجمالى بنوك العينة االيرادات واأل مصادر
نتشاره الجغرافي.  ولكنها ترتبط بحجم البنك وا 

 (Research Gap) الفجوة البحثية: -2/5
ت البحثية المطروحة القة بين المتغيرايات المحاسبية حول العاألدبالحظ الباحث تضارب نتائج 

بين  تعدد العالقاتالى  (2013كتلو وأخرون، أشارت دراسة )على سبيل المثال: و فى هذا البحث، 
 Papanikolaouخارج الميزانية وعناصر المخاطر فى البنوك، فى حين أشارت دراستي ) األنشطة

and Wolff, 2014/ Le, 2018 خارج الميزانية  األنشطةحجم  بين عالقة طردية( الى وجود
عالقات ( الى وجود Pushkala et,al. 2017والمخاطر المالية بصفة عامة، فى حين أشارت دراسة )

كما المصاحبة لها بناءًا على نوع البنك،  المالية خارج الميزانية والمخاطر األنشطةبين حجم  متفاوتة
ليست ذات نشطة خارج الميزانية مصاحبة لأل( الى أن المخاطر الHou et,al. 2018أشارت دراسة )
، فى حين أكدت دراسة المصرفية وبالتالى الميزة التنافسية داء المالى للبنوكعلى األ تأثير جوهرى 
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(Mckee and Kagan, 2018 )نشطة خارج الميزانية عن بدائلها لأل إنخفاض حجم المخاطر على
حالة االعتماد عليها، وهو على عكس ما أشارت اليه فى  المصرفية يعزز الميزة التنافسيةاألخرى مما 

 خارج الميزانية يقلل من حجم القروض الممنوحة األنشطة( بان التوسع فى Hou et,al. 2015دراسة )
داخل  ينعكس بالسلب على الميزة التنافسيةداء المالى للبنك مما وبالتالى يضعف األ )النشاط األساسي(
المنافسة  ( على أن درجةLeroy and Lucotte et.al, 2017ة )، وأكدت دراسالقطاع المصرفي

ولكن يقابل ذلك  المصرفية ةالمصرفية هي التى تدفع البنوك للبحث عن مصادر لتحقيق الميزة التنافسي
 المصرفية هناك عالقة طردية بين الميزة التنافسية مالية مرتفعة، أى أنلمخاطر زيادة فى تقبلها 
   من هنا وجد الباحث هذا التضارب الملحوظ فى نتائج الدراسات األكاديمية السابقة.، و والمخاطر المالية

بين  -الى األن -دم وجود عالقة محددة بشكل دقيق تتبلور الفجوة البحثية فى ع ومما سبق،
يات المحاسبية األدببكاًل من المصرفية  والميزة التنافسية خارج الميزانية والمخاطر المالية األنشطة

باإلضافة الى عدم وجود مؤشر  ،السابق عرضها فى المشكلة البحثيةللبنوك لسابقة والبيانات الفعلية ا
 داخل القطاع المصرفي. للبنوك المصرفية كمي متكامل لقياس الميزة التنافسية

 األنشطةتحليل العالقة بين أربع أنواع من وبناءًا على هذه الفجوة البحثية فإن هذا البحث تناول 
خطابات  /مستنديةإعتمادات وراق مقبولة عن تسهيالت موردين/ أ /الضمانات الماليةرج الميزانية )خا

 وثالث أنواع من المخاطر المالية ،للتقارير المالية يضاحات المتممةوفقًا لعرضها باإل (ضمان
، 2تفاقية بازل إل Pillar 1 Risksمخاطر الدعامة األولي لتصنيف وفقًا  السوق/ التشغيل( /اإلئتمانية)

من جانب وتحليل  المصرفية خارج الميزانية والميزة التنافسية األنشطةباإلضافة الى تحليل العالقة بين 
من جانب  المصرفية خارج الميزانية والمخاطر المالية على الميزة التنافسية األنشطةالعالقة بين  أثر
التوسع فى تقديم خدمات  أثرتوضيح فى  والمصداقية خر، مما يضفى على البحث صفة الشموليةأ

 المصرفية المخاطر المالية والميزة التنافسيةعالقتها بمن زاويتي بنوك الخارج الميزانية على  األنشطة
 سد الفجوة البحثية الحالية.بالتالي فإن هذا البحث سوف يساهم في و 

 (Hypotheses Development) تطوير الفروض: -2/6

 يات المحاسبية والفجوة البحثية فقد قام الباحث بتطوير الثالث فروض التالية :باألدبناءًا علي تحليل 
خارج الميزانية والمخاطر المالية  األنشطة" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  :الفرض األول

 بالبنوك المقيدة بسوق األوراق المالية المصري"

 ارج الميزانية والميزة التنافسيةخ األنشطةئية بين ال توجد عالقة ذات داللة إحصا"  :الفرض الثاني
 "للبنوك المقيدة بسوق األوراق المالية المصري  المصرفية

ة خارج الميزانية والمخاطر المالية علي الميز  األنشطةال يوجد تأثير للعالقة بين "  :الفرض الثالث
 "ي للبنوك المقيدة بسوق األوراق المالية المصر  المصرفية التنافسية
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 القسم الثالث
 ونماذج البحثالمقترح  المحاسبي والمؤشرالمنهجية 

 طبيعة مدخل البحث: -3/1
، حيث يستهدف هذا المرتبطة بالقطاع المصرفيالمحاسبية البحوث يعتبر هذا البحث من 

يزة والمخاطر المالية وتأثيرها على الم خارج الميزانية األنشطة العالقة بينالبحث محاولة فهم وتحديد 
من قطاع البنوك بسوق األوراق لبنوك بشكل عملي عن طريق إيجاد أدلة تطبيقية ل المصرفية التنافسية

علي التطبيقية هي اإلتجاه السائد المحاسبية أصبحت هذه النوعية من البحوث و المالية المصري، 
تم فقد  البحثلطبيعة  ، ووفقاً لقطاع المصرفي في األونة األخيرةالمحاسبي با الفكرفي  المستوي الدولي

  إلجرائه.( Positive Approch) علي المدخل اإليجابيد اعتماإل
  :المصرفية المقترح للميزة التنافسيةالمحاسبي والمؤشر  قياس متغيرات الدراسة التطبيقية -3/2

 المصدر/ قياس المتغير رمز ال أسم المتغير
 تقرير المالىوفقاا لعرضها بال (OBSAsخارج الميزانية ) األنشطة

 OBS1 ضمانات مالية

 عن حجم كل بند من هذه البنود بصورة مفصلة اإلفصاحيتم 
 للبنك الماليلتقرير باداخل اإليضاحات المتممة  

أوراق مقبولة عن 
 تسهيالت 

OBS2 

 OBS3 إعتمادات مستندية

 OBS4 خطابات ضمان
 إجمالي االصولب مرجحة خارج الميزانية األنشطةإجمالي  OBSAs خارج الميزانية األنشطةأجمالي 

 2( وفقاا لتصنيف بازل sFR) المخاطر المالية
 CR مخاطر األئتمان

 عن حجم المخاطر بصورة مفصلة اإلفصاحتقوم البنوك ب
 للبنك الماليلتقرير بايضاحات المتممة داخل اإل 

 MR مخاطر السوق 

 OR مخاطر التشغيل

 إجمالي االصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر FRs إجمالي المخاطر المالية
  المصرفية الميزة التنافسيةالمقترح لقياس المحاسبي المؤشر 

(CBAI - ndexI dvantageAanking BCompetitive ) 
 للبنوك داخل القطاع المصرفي المصرفية ر مؤشر مقترح لقياس الميزة التنافسيةيقام الباحث بتطو      
الحجم(  /)األرباح للبنك من خالل عاملي ، حيث يجمع هذا المؤشر بين الميزة التنافسية التشغيليةصري الم

القروض( والميزة التنافسية الحصة السوقية من ) من البنك والميزة التنافسية للخدمات األساسية لألموال الخارجة
والتغطية لإلنتشار والميزة التنافسية الودائع( ن الحصة السوقية م) الى البنك للخدمات األساسية لألموال الداخلة

 :للبنك منسوبة للقطاع المصرفى عدة نسب يتكون منبالتالى فإن المؤشر المقترح و )عدد الفروع(  الجغرافية
 (PTS - Profit to Sector) :نسبة أرباح البنك ألرباح القطاع المصرفي (1)

قدرته على تشغيل  باإلضافة الى ى سوق األوراق الماليةرين فتقدم داللة لقدرة البنك على جذب المستثم     
 المتاحة بأعلى عائد. اإلقتصاديةوتوظيف األموال والموارد 
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  (STS - Size to Sector) :حجم البنك لحجم القطاع المصرفي (2)
بها وفقًا لمتطلبات والتوسع بإختالف أنواعها والخدمات المصرفية  األنشطةتقدم داللة لقدرة البنك على أداء     

 البنك المركزى المصري ومقررات بازل المرتبطة بحجم البنك.
 (LTS - Loans to Sector: )نسبة القروض إلجمالى قروض القطاع المصرفي( 3)

تقدم داللة لقدرة البنك على منح االئتمان المصرفى وحجم الحصة السوقية للقروض داخل القطاع     
  اللة على القدرة التشغيلية ألموال البنك.، كما أنها ذات دالمصرفى

 (DTS- Deposits to Sector) :نسبة الودائع إلجمالى ودائع القطاع المصرفي( 4)
، كما انها ذات داللة على الصورة تقدم داللة لقدرة البنك على كسب ثقة العمالء فى إيداع مدخراتهم     

 داخل القطاع المصرفى ئعللودا حجم الحصة السوقيةمن خالل للبنك الذهنية 
 (BTS - Branches to Sector) إلجمالى القطاع المصرفى: البنكفروع ( نسبة 5)

 للدولة. خالل اإلنتشار والتغطية الجغرافىتقدم داللة لقدرة البنك على الوصول للعمالء من      
 ما يلي: هذا المؤشر باإلعتماد علىوتم تطوير 

  خالل أعوام  ى المصري عن تطور األداء المصرفيللبنك المركز  يةارير السنو التقوتقسيمات تبويب
 .(2017الى  2013من  )خمس سنوات الدراسة التطبيقية

 ( دراسات أكاديميةAdjei-Frimpong et.al, 2016/ Leroy and Lucotte, 2017/ Kasasbeh 
et.al, 2017/ Tan and Floros, 2018 ) 

 CBAI  المصرفية الميزة التنافسية
 وفروع البنك ودائعالو قروض الو  حجمالو  رباحاألوسط نسب مت

 المصرفي قطاع للمرجحة بأوزان نسبية  
CBAI= Average (PTS + STS + LTS + DTS + BTS) 

 :المتغيرات الفعلية التاليةالمقترح من خالل  المحاسبي ويتم حساب مكونات المؤشر

1 
 البنك رباحنسبة أ
  المصرفى للقطاع

PTS 
 مرجح بوزن نسبيعن السنة المالية بح البنك صافى ر 
 صافى أرباح القطاع المصرفي جمالي إل 

2 
 البنك حجمنسبة 
 المصرفىللقطاع 

STS 
 مرجح بوزن نسبيفى السنة المالية حجم البنك 

 إلجمالى حجم القطاع المصرفي  

3 
البنك قروض نسبة 

  المصرفى للقطاع
LTS 

 ح بوزن نسبيحجم القروض الممنوحة من البنك مرج
 إلجمالى قروض القطاع المصرفي  

 البنك ودائعنسبة  4
 المصرفىللقطاع 

DTS 
 مرجح بوزن نسبيفى السنة المالية حجم ودائع البنك 

 إلجمالى ودائع القطاع المصرفي 

5 
 البنك فروعنسبة 
 المصرفىللقطاع 

BTS 
 فى السنة الماليةعدد الفروع والوحدات المصرفية للبنك 

 بنوك القطاع المصرفىفروع  إلجمالى
 (Control Variables)للنماذج البحثية  المتغيرات الرقابية

 لتقرير الماليبامة يضاحات المتماإل CAR كفاية رأس المال
 الماليلتقرير بايضاحات المتممة اإل NRD ديون غير منتظمة
 ية.نصيب السهم من صافي األرباح في نهاية السنة المال EPS ربحية السهم
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 فروض الدراسة التطبيقية:ار ية المستخدمة ألختبالنماذج البحث -3/3
 إختبار الفرض األول: -3/3/1

جمالي خارج الميزانية و  األنشطةإجمالى نموذج إختبار العالقة بين   )النموذج الرئيسي( المالية المخاطرا 
 

 المخاطر المالية: عناصرخارج الميزانية و  األنشطةإجمالي ذج إختبار العالقة بين انم
 
 
 

 المخاطر المالية:إجمالي  خارج الميزانية و األنشطةنموذج إختبار العالقة بين بنود 
 

 المخاطر المالية:عناصر خارج الميزانية و  األنشطةذج إختبار العالقة بين بنود انم
 
 
 
 
  إختبار الفرض الثاني: -3/3/2

 :المصرفية الميزة التنافسيةو الميزانية خارج  األنشطةنموذج إختبار العالقة بين 
  

 إختبار الفرض الثالث: -3/3/3
 :المصرفية خارج الميزانية والمخاطر المالية علي الميزة التنافسية األنشطةالعالقة بين  أثرنموذج إختبار 

 
 

 حيث أن:
 جوهر المتغير دللة المتغير رمز المتغير
OBSAs i,t يةخارج الميزان األنشطة إجمالى ( للبنكt( في السنة المالية )i) أنشطة خارج الميزانية 
OBS1 i,t  ضمانات( مالية للبنكt( في السنة المالية )i) أنشطة خارج الميزانية 
OBS2 i,t ( أوراق مقبولة عن تسهيالت للبنكt( في السنة المالية )i) أنشطة خارج الميزانية 
OBS3 i,t ( إعتمادات مستندية للبنكt في )( السنة الماليةi) أنشطة خارج الميزانية 
OBS4 i,t ( خطابات ضمان للبنكt( في السنة المالية )i) أنشطة خارج الميزانية 
FRs i,t ( المخاطر المالية للبنكt( في السنة المالية )i) مخاطر مالية 
CR i,t  اإلئتمانيةالمخاطر ( للبنكt( في السنة المالية )i) مخاطر مالية 
MR i,t  السوق مخاطر ( للبنكt( في السنة المالية )i) مخاطر مالية 
OR i,t التشغيليةمخاطر ال ( للبنكt( في السنة المالية )i) مخاطر مالية 

MR i,t = α + β1 OBSAs i,t + β2 CAR i,t + β3 NRD i,t + β4 EPS i,t + E 
 OR i,t = α + β1 OBSAs i,t + β2 CAR i,t + β3 NRD i,t + β4 EPS i,t + E 
 

FRs i,t = α + β1 OBSAs i,t + β2 CAR i,t + β3 NRD i,t + β4 EPS i,t + E 
 

CBAI i,t = α + β1 OBSAs i,t + β2 CAR i,t + β3 NRD i,t + β4 EPS i,t + E 
 

CBAI i,t = α + β1 (OBSAs & FRs) i,t + β2 CAR i,t + β3 NRD i,t + β4 EPS i,t + E 
 

CR i,t = α + β1 OBSAs i,t + β2 CAR i,t + β3 NRD i,t + β4 EPS i,t + E 
 

CR i,t = α + β1 OBS1 i,t + β2 OBS2 i,t + β3 OBS3 i,t + β4 OBS4 i,t + E 
 MR i,t = α + β1 OBS1 i,t + β2 OBS2 i,t + β3 OBS3 i,t + β4 OBS4 i,t + E 
 

FRs i,t = α + β1 OBS1 i,t + β2 OBS2 i,t + β3 OBS3 i,t + β4 OBS4 i,t + E 
 

OR i,t = α + β1 OBS1 i,t + β2 OBS2 i,t + β3 OBS3 i,t + β4 OBS4 i,t + E 
 



22 

 

CBAI i,t ( الميزة التنافسية المصرفية للبنكt( في السنة المالية )i) ميزة تنافسية مصرفية 
CAR i,t ( كفاية رأس المال البنكtفي السن )( ة الماليةi) رقابي 
NRD i,t ( الديون غير المنتظمة البنكt( في السنة المالية )i) رقابي 
EPS i,t ( ربحية السهم للبنكt( في السنة المالية )i) رقابي 

 القسم الرابع
 الماليةخارج الميزانية والمخاطر  األنشطةدراسة تطبيقية إلختبار الفروض وتحديد العالقة بين 

نعكاسها   المصرفية على الميزة التنافسيةالمحاسبي وا 
 مجتمع وعينة الدراسة: -4/1
 2018عام جميع البنوك المقيدة بسوق األوراق المالية المصري  فىيتمثل مجتمع الدراسة التطبيقية      

( بنوك لتمثل عينة الدراسة التطبيقية بما يعادل 8( بنك، وتم إختيار عينة مكونة من )13وعددهم )
 ، وتم إستبعاد خمس بنوك وفقًا لألسباب التالية:%( من إجمالى مجتمع الدرسة61.54)

  بالدوالر االمريكي. المالي التقريرن نظرًا أل الشركة المصرفية العربية الدوليةإستبعاد بنك 
  إستنادًا  فيصل اإلسالمي المصري ومصرف أبوظبي اإلسالمي وبنك البركة، كاًل من بنكإستبعاد

 بيعة أعمالهم كبنوك إسالمية.على إختالف ط
 2015حتي عام  إستبعاد بنك قناة السويس لوجود خسائر ضريبية مرحلة. 

 على التعبير عن القطاع المصرفىمصداقية العينة وقدرتها  ( 3رقم ) جدول
 2017 2016 2015 2014 2013 )%( مصداقية العينة بيان

 %17.9 %23.9 %20.9 %20.1 %18.5 )العينة/ القطاع المصرفى( األصول 
 %28.6 %39.7 %46 %50.3 %44 )العينة/ القطاع المصرفى( األرباح
 %21.7 %26.8 %22.1 %21.3 %20.5 )العينة/ القطاع المصرفى( الودائع
 %21.3 %28.4 %24.7 %24.5 %20.7 )العينة/ القطاع المصرفى( القروض

 %17.9 %17.9 %17.1 %16 %15.5 )العينة/ القطاع المصرفى( عو فر ال
 %21 %21 %21 %21 %20 (العينة/ القطاع المصرفي)بنوك عدد ال
 %61.5 %61.5 %61.5 %61.5 %61.5 (مقيدة بالبورصةالالعينة/ )بنوك عدد ال

 مصدر الحصول علي البيانات: -4/2
 تم الحصول علي بيانات البنوك محل عينة الدراسة التطبيقية من ثالث مصادر:

 شركة مصر لنشر المعلوم( اتhttp://www.egidegypt.com). 
 (موقع البورصة مباشر مصرhttps://www.mubasher.info/countries/EG). 
 ( موقع البنك المركزى المصريhttp://www.cbe.org.eg). 
ختبار فروض الدراسة التطبيقية: -4/3  التحليل اإلحصائي وا 
  Test –Unit rootإختبار جذر الوحدة  -4/3/1

ستخدام النماذج القياسية والوصول لنتائج دقيقة ولتجنب مشكلة االنحدار من إ لكي يتمكن الباحث     
تأكد في البداية من مدى سكون السالسل أن ييجب  فإن الباحث  Spurious Regressionالزائف

http://www.egidegypt.com/
https://www.mubasher.info/countries/EG
http://www.cbe.org.eg/


23 

 

الزمنية المستخدمة في التحليل حتى يتسنى للباحث تقدير العالقات المختلفة بصورة صحيحة، وفيما يلي 
 .في البيانات االطارية محل الدراسة Levin, Lin. and Chu (LCC)عرض لنتيجة إختبار  

 ( إختبار جذر الوحدة لمتغيرات البحث4جدول )
م المتغيراس  α=0.05القرار عند  مستوى الدللة LLCقيمة  

OBSAs -3.44 0.0006 ساكن عند الفروق األولى 
OBSA1 -32.16 0.0  ساكن عند المستوى 
OBSA2 -3.059 0.011 ساكن عند الفروق األولى 
OBSA3 -4.77 0.0 ساكن عند الفروق األولى 
OBSA4 -3.21 0.0007 ساكن عند الفروق األولى 
CAR -5.18 0.0 ساكن عند الفروق األولى 
NRD -7.10 0.0  ساكن عند المستوى 
EPS -8.81 0.0 ساكن عند الفروق األولى 
FRs -3.99 0.0  ساكن عند المستوى 
CR -4.23 0.0 ساكن عند الفروق األولى 
MR -2.18 0.046 ساكن عند الفروق األولى 
OR -2.03 0.611 ساكن عند الفروق األولى 
CAI -2.604 0.046 ساكن عند الفروق األولى 

 نماذج( 8عدد )تم إستخدام  إختبار الفرض الرئيس األول: -4/3/2
" ال توجد عالقة ذات ينص الفرض الرئيس األول الذي تم صياغته في الصورة العدمية على أنه:     

دة بسوق األوراق المالية مقيخارج الميزانية والمخاطر المالية بالبنوك ال األنشطةداللة إحصائية بين 
 Panel dataوقام الباحث باستخدام أسلوب تحليل بيانات البيانات القطاعية المتحرك ،المصري"

Analysis Dynamic  وذلك بطريقة النماذج ذات التأثير الثابتFixed Effect model  وتم إضافة
، الديون الغير CARس المال مثل كفاية رأ Control Variablesبعض المتغيرات الرقابية للفرض 

خذ التحويلة اللوغاريتمية لبعض من المتغيرات المستخدمة أمع  EPSوربحية السهم  NRDمنتظمة 
(Log:وأسفرت نتائج التحليل للفرض األول على ما يلي ) 

 والرئيسي إلختبار الفرض إختبار النموذج األول
 المتغير التابع المتغيرات التفسيرية

OBSAit   / CARit   / NRDit   / EPSit FRs it 
 للفرض الرئيس األولإلختبار النموذج األول ( مقدرات البيانات القطاعية 5جدول )
معامل النموذج  المتغير المستقل

مستوى  tقيمة  المقدر
 الداللة

القرار عند 
α=0.05 

قيمة ديربن 
 Dwواتسون 

معامل 
 التحديد

D(log(OBSAs)it 4.47 2.37 0.018  معنوي 

1.707 38.9% 
D(log(CAR)it -6.19 -2.018 0.031  معنوي 
log NRDit 3.47 2.49 0.014  معنوي 
FRsit-1 0.766 6.58 0.0  معنوي 
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 يتضح ما يلي: السابق الجدولمن و 
غير انية، كفاية رأس المال، الديون خارج الميز  األنشطةكانت قيمة مستوى الداللة الخاص بكل من  -1

وهذا يعنى  α=0.05اقل من قيمة مستوى المعنوية  (it-1)الية بفترة إبطاء منتظمة والمخاطر المال
 .متغيرات والمخاطر الماليةوجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين كل من تلك ال

إشارة  والديون غير المنتظمة خارج الميزانية األنشطةكاًل من كانت إشارة معامل االنحدار الخاص ب -2
 خارج الميزانية األنشطةد عالقة طردية معنوية ذات داللة إحصائية بين موجبة وهذا يعنى وجو 
كانت إشارة كفاية رأس المال إشارة ، بينما والمخاطر المالية بصورة إجمالية والديون غير المنتظمة

 بصورة إجمالية. المالية سالبة وهذا يعني وجود عالقة عكسية بين كفاية رأس المال والمخاطر 
وهذا يعنى أن المتغيرات التفسيرية )المستقلة( المعنوية  r2= %38.9امل التحديد كانت قيمة مع -3

من  %38.9ذات الداللة اإلحصائية في النموذج محل الدراسة مسئولة عن تفسير ما نسبته 
التغيرات التي تحدث في المخاطر المالية والنسبة الباقية ترجع إلى بعض المتغيرات الغير مدرجة 

كانت قيمة إحصائية ديربن واتسون ، و random errorضافة إلى حد الخطأ العشوائي بالنموذج باإل
وبالنظر للقيم الجدولية في جداول ديربن واتسون يتضح أن القيمة  Dw =1.707المحسوبة 

 رتباط األخطاء ذاتيًا.إد تام لمشكلة وهذا يعنى عدم وجو  Du,4-Du)المحسوبة تقع بين القيمتين)
 لثانيإختبار النموذج ا

 المتغير التابع المتغيرات التفسيرية
OBSAsit   / CARit   / NRDit   / EPSit CRit 

 لفرض الرئيس األولإلختبار النموذج الثاني ل( مقدرات البيانات القطاعية 6جدول )

معامل النموذج  المتغير المستقل
مستوى  tقيمة  المقدر

 الداللة
القرار عند 
α=0.05 

قيمة ديربن 
 Dwواتسون 

امل مع
 التحديد

 معنوي  20.1 29.9 0.0   (C)الحد الثابت
1.87 47.5% 

log (NRDit) 1.29 5.45 0.0  معنوي 
 السابق يتضح ما يلي: الجدولمن و 
منتظمة من قيمة مستوى الغير ت والديون بد الثاحة مستوى الداللة الخاص بكل من الكانت قيم -1

ذات داللة إحصائية بين كل من تلك المتغيرات وهذا يعنى وجود عالقة معنوية  α=0.05المعنوية 
 و مخاطر االئتمان.

منتظمة إشارة موجبة وهذا يعنى وجود عالقة الغير معامل االنحدار الخاص بالديون  كانت إشارة -2
 طردية معنوية ذات داللة إحصائية بين الديون الغير منتظمة ومخاطر االئتمان.

يعنى أن المتغيرات التفسيرية )المستقلة( المعنوية  وهذا r2= %47.5كانت قيمة معامل التحديد  -3
من  %47.5ذات الداللة اإلحصائية في النموذج محل الدراسة مسئولة عن تفسير ما نسبته 
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التغيرات التي تحدث في مخاطر االئتمان والنسبة الباقية ترجع إلى بعض المتغيرات الغير مدرجة 
كانت قيمة إحصائية ديربن ، و random errorي في النموذج باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائ

وبالنظر للقيم الجدولية في جداول ديربن واتسون يتضح أن القيمة  Dw =1.870واتسون المحسوبة 
 وهذا يعنى عدم وجود تام لمشكلة ارتباط األخطاء ذاتيًا  Du,4-Du)المحسوبة تقع بين القيمتين)

 إختبار النموذج الثالث
 المتغير التابع ةالمتغيرات التفسيري

OBSAsit   / CARit   / NRDit   / EPSit MRit 
 لفرض الرئيس األولإلختبار النموذج الثالث ل( مقدرات البيانات القطاعية 7جدول )

معامل النموذج  المتغير المستقل
مستوى  tقيمة  المقدر

 الداللة
القرار عند 
α=0.05 

قيمة ديربن 
 Dwواتسون 

معامل 
 التحديد

D(log (CAR)) -1.94 -1.99 0.048  معنوي 
2.33 14.4% 

D(log (EPS)) 1.415 1.98 0.0  معنوي 
 السابق يتضح ما يلي: الجدولمن و 
كانت قيمة مستوى الداللة الخاص بكل من كفاية رأس المال وربحية السهم اقل من قيمة مستوى  -1

ل من تلك المتغيرات وهذا يعنى وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين ك α=0.05المعنوية 
 ومخاطر السوق.

كانت إشارة معامل االنحدار الخاص بربحية السهم إشارة موجبة وهذا يعنى وجود عالقة طردية  -2
كانت إشارة كفاية رأس المال ، بينما ية بين ربحية السهم ومخاطر السوق معنوية ذات داللة إحصائ

 اية رأس المال ومخاطر السوق. إشارة سالبة وهذا يعني وجود عالقة عكسية بين كل من كف
وهذا يعنى أن المتغيرات التفسيرية )المستقلة( المعنوية  r2= %14.4كانت قيمة معامل التحديد  -3

من  %14.4ذات الداللة اإلحصائية في النموذج محل الدراسة مسئولة عن تفسير ما نسبته 
ض المتغيرات الغير مدرجة التغيرات التي تحدث في مخاطر السوق والنسبة الباقية ترجع إلى بع

كانت قيمة إحصائية ديربن واتسون ، و random errorبالنموذج باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي 
وبالنظر للقيم الجدولية في جداول ديربن واتسون يتضح أن القيمة  Dw =2.330المحسوبة 

 تباط األخطاء ذاتيًا.وهذا يعنى عدم وجود تام لمشكلة ار  Du,4-Du)المحسوبة تقع بين القيمتين)
 إختبار النموذج الرابع

 المتغير التابع المتغيرات التفسيرية
OBSAsit / CARit / NRDit / EPSit ORit 
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 لفرض الرئيس األولإلختبار النموذج الرابع ل( مقدرات البيانات القطاعية 8جدول )

معامل النموذج  المتغير المستقل
مستوى  tقيمة  المقدر

 الداللة
قرار عند ال

α=0.05 
قيمة ديربن 

 Dwواتسون 
معامل 
 التحديد

D(log (OBSAsit)) 0.117 1.97 0.049  معنوي 
1.717 8.3% 

D(log (NRDit)) 0.11 3.24 0.00032  معنوي 
 السابق يتضح ما يلي: الجدولمن و 
ة اقل من منتظمالغير خارج الميزانية والديون  األنشطةكانت قيمة مستوى الداللة الخاص بكل من  -1

وهذا يعنى وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين كل من  α=0.05قيمة مستوى المعنوية 
 تلك المتغيرات و المخاطر التشغيلية.

منتظمة إشارة موجبة وهذا يعني وجود الغير ة والديون يخارج الميزان األنشطةشارة كل من كانت إ -2
 انية والديون الغير منتظمة[ والمخاطر التشغيلية. خارج الميز  األنشطةعالقة طردية بين كل من ]

وهذا يعنى أن المتغيرات التفسيرية )المستقلة( المعنوية ذات  r2= %8.3كانت قيمة معامل التحديد  -3
فقط من التغيرات  %8.3الداللة اإلحصائية في النموذج محل الدراسة مسئولة عن تفسير ما نسبته 

والنسبة الباقية ترجع إلى بعض المتغيرات الغير مدرجة بالنموذج التي تحدث في المخاطر التشغيلية 
كانت قيمة إحصائية ديربن واتسون ، و random errorباإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي 

وبالنظر للقيم الجدولية في جداول ديربن واتسون يتضح أن القيمة  Dw =1.717المحسوبة 
 يعنى عدم وجود تام لمشكلة ارتباط األخطاء ذاتيًا.وهذا  Du,4-Du)المحسوبة تقع بين القيمتين)

 إختبار النموذج الخامس
 المتغير التابع المتغيرات التفسيرية

OBS1it / OBS2it / OBS3it / OBS4it FRsit 
 لفرض الرئيس األولإلختبار النموذج الخامس ل( مقدرات البيانات القطاعية 9جدول )

معامل النموذج  المتغير المستقل
مستوى  tقيمة  مقدرال

 الداللة
القرار عند 
α=0.05 

قيمة ديربن 
 Dwواتسون 

معامل 
 التحديد

D log OBS2it 1.64 1.98 0.046  معنوي 
1.721 19.8% 

D log OBS3it 6.72 3.21 0.0049  معنوي 
 السابق يتضح ما يلي: الجدولمن و 
عتمادات المستندية التسهيالت واإلوراق المقبولة على كانت قيمة مستوى الداللة الخاص بكل من اال -1

صائية بين وهذا يعنى وجود عالقة معنوية ذات داللة إح α=0.05اقل من قيمة مستوى المعنوية 
 المخاطر المالية.كل من تلك المتغيرات و 

عتمادات المستندية إشارة موجبة وهذا يعني وراق المقبولة على التسهيالت واإلكانت إشارة كل من اال -2
 ات المستندية[ والمخاطر الماليةطردية بين ]االوراق المقبولة على التسهيالت واالعتماد وجود عالقة
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وهذا يعنى أن المتغيرات التفسيرية )المستقلة( المعنوية  r2= %19.8كانت قيمة معامل التحديد  -3
فقط من  %19.8ذات الداللة اإلحصائية في النموذج محل الدراسة مسئولة عن تفسير ما نسبته 

غيرات التي تحدث في المخاطر المالية والنسبة الباقية ترجع إلى بعض المتغيرات الغير مدرجة الت
كانت قيمة إحصائية ديربن واتسون ، و random errorبالنموذج باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي 

وبالنظر للقيم الجدولية في جداول ديربن واتسون يتضح أن القيمة  Dw =1.721المحسوبة 
 رتباط األخطاء ذاتيًا.إوهذا يعنى عدم وجود تام لمشكلة  Du,4-Du)وبة تقع بين القيمتين)المحس

 إختبار النموذج السادس
 المتغير التابع المتغيرات التفسيرية

OBS1it / OBS2it / OBS3it / OBS4it CRit 
 وللفرض الرئيس األإلختبار النموذج السادس ل( مقدرات البيانات القطاعية 10جدول )

معامل النموذج  المتغير المستقل
مستوى  tقيمة  المقدر

 الداللة
القرار عند 
α=0.05 

قيمة ديربن 
 Dwواتسون 

معامل 
 التحديد

β0  معنوي  0.001 4.44 0.43 الحد الثابت 
2.160 28% D log OBS2 it 0.31 1.98 0.048  معنوي 

D log CRit-2 -0.904 -2.07 0.046  معنوي 
 لسابق يتضح ما يلي:ا الجدولمن و 
الوراق المقبولة على التسهيالت كانت قيمة مستوى الداللة الخاص بكل من الحد الثابت و ا -1

وهذا يعنى وجود  α=0.05اقل من قيمة مستوى المعنوية  (t-2)مخاطر االئتمان بفترتي ابطاءو 
 عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين كل من تلك المتغيرات و مخاطر االئتمان.

كانت إشارة االوراق المقبولة على التسهيالت إشارة موجبة وهذا يعني وجود عالقة طردية بين كل  -2
 من االوراق المقبولة على التسهيالت ومخاطر االئتمان. 

وهذا يعنى أن المتغيرات التفسيرية )المستقلة( المعنوية ذات  r2= %28كانت قيمة معامل التحديد  -3
فقط من التغيرات  %28ذج محل الدراسة مسئولة عن تفسير ما نسبته الداللة اإلحصائية في النمو 

التي تحدث في المخاطر المالية والنسبة الباقية ترجع إلى بعض المتغيرات الغير مدرجة بالنموذج 
كانت قيمة إحصائية ديربن واتسون ، و random errorباإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي 

يم الجدولية في جداول ديربن واتسون يتضح أن القيمة وبالنظر للق Dw =2.160المحسوبة 
 وهذا يعنى عدم وجود تام لمشكلة ارتباط األخطاء ذاتيًا. Du,4-Du)المحسوبة تقع بين القيمتين)

 إختبار النموذج السابع
 المتغير التابع المتغيرات التفسيرية

OBS1it / OBS2it / OBS3it / OBS4it MRit 
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 لفرض الرئيس األولإلختبار النموذج السابع لبيانات القطاعية ( مقدرات ال11جدول )

 المتغير المستقل
معامل النموذج 

 المقدر
 tقيمة 

مستوى 
 الداللة

القرار عند 
α=0.05 

قيمة ديربن 
 Dwواتسون 

معامل 
 r2التحديد 

C  معنوي  0.0313 2.606 11.5 الحد الثابت 
1.718 73.6% D log (OBS2it) 0.31 1.98 0.048  معنوي 

D log (MRit-2) -0.904 -2.07 0.046  معنوي 
 السابق يتضح ما يلي: الجدولمن و 
وراق المقبولة على التسهيالت ة الخاص بكل من الحد الثابت و األكانت قيمة مستوى الدالل -1

وهذا يعنى وجود  α=0.05اقل من قيمة مستوى المعنوية  (t-2)مخاطر السوق بفترتي ابطاءو 
 ة ذات داللة إحصائية بين كل من تلك المتغيرات و مخاطر السوق.عالقة معنوي

كانت إشارة االوراق المقبولة على التسهيالت إشارة موجبة وهذا يعني وجود عالقة طردية بين كل  -2
 من االوراق المقبولة على التسهيالت ومخاطر السوق. 

فسيرية )المستقلة( المعنوية وهذا يعنى أن المتغيرات الت r2= %73.6كانت قيمة معامل التحديد  -3
فقط من  %73.6ذات الداللة اإلحصائية في النموذج محل الدراسة مسئولة عن تفسير ما نسبته 

التغيرات التي تحدث في مخاطر السوق والنسبة الباقية ترجع إلى بعض المتغيرات الغير مدرجة 
يمة إحصائية ديربن واتسون كانت ق، و random errorبالنموذج باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي 

وبالنظر للقيم الجدولية في جداول ديربن واتسون يتضح أن القيمة  Dw =1.718المحسوبة 
 وهذا يعنى عدم وجود تام لمشكلة ارتباط األخطاء ذاتيًا. Du,4-Du)المحسوبة تقع بين القيمتين)

 إختبار النموذج الثامن
 المتغير التابع المتغيرات التفسيرية

OBS1it / OBS2it / OBS3it / OBS4it ORit 
 لفرض الرئيس األولإلختبار النموذج الثامن ل( مقدرات البيانات القطاعية 12جدول )

معامل النموذج  المتغير المستقل
مستوى  tقيمة  المقدر

 الداللة
القرار عند 
α=0.05 

قيمة ديربن 
 Dwواتسون 

معامل 
 r2التحديد 

C  معنوي  0.007 4.05- 5.75- الحد الثابت 
1.88 48.8% 

D log (OBS2it) 0.303 4.26 0.004  معنوي 
 السابق يتضح ما يلي: الجدولمن و 
قل من قيمة مستوى المعنوية أوراق المقبولة على التسهيالت نت قيمة مستوى الداللة الخاص باألكا -1

α=0.05 ة على وهذا يعنى وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين باالوراق المقبول
 التسهيالت و مخاطر التشغيل.
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ذا يعني وجود عالقة طردية بين وراق المقبولة على التسهيالت إشارة موجبة وهكانت إشارة األ -2
 وراق المقبولة على التسهيالت ومخاطر التشغيل. األ

وهذا يعنى أن التغيرات التي تحدث في االوراق المقبولة  r2= %48.8كانت قيمة معامل التحديد  -3
فقط من التغيرات التي تحدث في مخاطر  %48.8التسهيالت مسئولة عن تفسير ما نسبته على 

التشغيل والنسبة الباقية ترجع إلى بعض المتغيرات الغير مدرجة بالنموذج باإلضافة إلى حد الخطأ 
وبالنظر  Dw =1.88كانت قيمة إحصائية ديربن واتسون المحسوبة ، و random errorالعشوائي 
 Du,4-Du)دولية في جداول ديربن واتسون يتضح أن القيمة المحسوبة تقع بين القيمتين)للقيم الج

 .Autocorrelationوهذا يعنى عدم وجود تام لمشكلة ارتباط األخطاء ذاتيًا 
يمكن للباحث رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل الذي يمكن صياغته  ومما سبق،       

 بالبنوك المالية والمخاطر الميزانية خارج األنشطة بين إحصائية لةدل  ذات عالقة توجدكالتالي: "
 ".المصري  المالية األوراق بسوق  المقيدة

 الفرض الرئيس الثاني:إختبار  -4/3/3
ال توجد عالقة ذات "غته في الصورة العدمية على أنه ينص الفرض الرئيس الثاني الذي تم صيا    

الميزانية والميزة التنافسية المصرفية للبنوك المقيدة بسوق األوراق خارج  األنشطةداللة إحصائية بين 
 Dynamicقام الباحث باستخدام أسلوب تحليل بيانات البيانات القطاعية المتحرك و ، المالية المصري"

Panel data Analysis   وذلك بطريقة النماذج ذات التأثير الثابتFixed Effect model تم ، كما
، الديون CARمثل كفاية رأس المال  Control Variablesتغيرات الرقابية للفرض إضافة بعض الم

مع اخذ التحويلة اللوغاريتمية لبعض من المتغيرات  EPSوربحية السهم  NRDمنتظمة الغير 
 للفرض الرئيس الثاني على ما يلي:( وأسفرت نتائج التحليل Logالمستخدمة )

 التاسعإختبار النموذج 
 المتغير التابع لتفسيريةالمتغيرات ا

OBSAsit / CARit / NRDit / EPSit CBAIit 
 ( مقدرات البيانات القطاعية للفرض الرئيس الثاني13جدول )

معامل النموذج  المتغير المستقل
مستوى  tقيمة  المقدر

 الداللة
القرار عند 
α=0.05 

قيمة ديربن 
 Dwواتسون 

معامل 
 التحديد

D log OBSAsit 0.163 2.62 0.047  معنوي 

2.013 27.3% 
D log CARit 0.32 3.35 0.0022  معنوي 
D log NRDit -0.41 -2.78 0.056  معنوي 
D log EPSit 0.39 2.64 0.048  معنوي 
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 السابق يتضح ما يلي: الجدولمن و 
غير  والديون  كفاية رأس المالو  خارج الميزانية األنشطةكانت قيمة مستوى الداللة الخاص بكل من  -1

وهذا يعنى وجود عالقة معنوية  α=0.05، اقل من قيمة مستوى المعنوية المنتظمة وربحية السهم
 .المصرفية ذات داللة إحصائية بين كل من تلك المتغيرات والميزة التنافسية

 وربحية السهم خارج الميزانية و كفاية رأس المال األنشطةكانت إشارة معامل االنحدار الخاص ب -2
خارج الميزانية  األنشطةية بين بة وهذا يعنى وجود عالقة طردية معنوية ذات داللة إحصائإشارة موج

، بينما كانت إشارة الديون غير المنتظمة المصرفية والميزة التنافسية وربحية السهم كفاية رأس المالو 
 المنتظمةلديون غير ية بين امعنوية ذات داللة إحصائ عكسيةوهذا يعنى وجود عالقة إشارة سالبة 

 المصرفية. والميزة التنافسية
وهذا يعنى أن المتغيرات التفسيرية )المستقلة( المعنوية  r2= %27.3كانت قيمة معامل التحديد  -3

من  %27.3ذات الداللة اإلحصائية في النموذج محل الدراسة مسئولة عن تفسير ما نسبته 
ة ترجع إلى بعض المتغيرات الغير مدرجة التغيرات التي تحدث في الميزة التنافسية والنسبة الباقي

كانت قيمة إحصائية ديربن واتسون ، و random errorبالنموذج باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي 
وبالنظر للقيم الجدولية في جداول ديربن واتسون يتضح أن القيمة  Dw =2.013المحسوبة 

 تام لمشكلة ارتباط األخطاء ذاتيًا.وهذا يعنى عدم وجود  Du,4-Du)المحسوبة تقع بين القيمتين)
يمكن للباحث رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل الذي يمكن صياغته  ومما سبق،       

خارج الميزانية والميزة التنافسية المصرفية  األنشطةتوجد عالقة ذات دللة إحصائية بين كالتالي: "
 "للبنوك المقيدة بسوق األوراق المالية المصري 

 الفرض الرئيس الثالث:إختبار  -4/3/4
ال يوجد تأثير للعالقة " أنهينص الفرض الرئيس الثالث الذي تم صياغته في الصورة العدمية على     
خارج الميزانية والمخاطر المالية علي الميزة التنافسية المصرفية للبنوك المقيدة بسوق  األنشطةبين 

استخدام أسلوب تحليل بيانات البيانات القطاعية المتحرك قام الباحث بو  ،األوراق المالية المصري"
Dynamic Panel data Analysis   وذلك بطريقة النماذج ذات التأثير الثابتFixed Effect 

model ، تم إضافة بعض المتغيرات الرقابية للفرضControl Variables  مثل كفاية رأس المال
CAR منتظمة الغير ، الديونNRD هم وربحية السEPS  خذ التحويلة اللوغاريتمية لبعض من أمع

 ( وأسفرت نتائج التحليل للفرض الرئيس الثالث على ما يلي:Logالمتغيرات المستخدمة )
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 العاشرإختبار النموذج 
 المتغير التابع المتغيرات التفسيرية

(OBSAs * FRs) i,t / CARit / NRDit / EPSit CBAIit 
 نات القطاعية للفرض الرئيس الثالث( مقدرات البيا14جدول )

معامل النموذج  المتغير المستقل
مستوى  tقيمة  المقدر

 الداللة
القرار عند 
α=0.05 

قيمة ديربن 
 Dwواتسون 

معامل 
 التحديد

D log (OBSAs*FRs)it 0.211 2.48 0.036  معنوي 

1.92 62% 
D log CARit 0.422 5.48 0.0  معنوي 
D log NRDit -0.292 -3.23 0.0032  معنوي 
D log EPSit 0.311 3.67 0.0018  معنوي 

 السابق يتضح ما يلي: الجدولمن و 
ة( المخاطر الماليو  خارج الميزانية األنشطةالعالقة بين )ص بكل من كانت قيمة مستوى الداللة الخا -1

 α=0.05وية قل من قيمة مستوى المعنأمنتظمة وربحية السهم الالديون الغير و  الكفاية رأس المو 
 .المصرفيةوهذا يعنى وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين تلك المتغيرات والميزة التنافسية 

كفاية و  والمخاطر المالية( خارج الميزانية األنشطةالعالقة بين )كانت إشارة معامل االنحدار الخاص  -2
ة معنوية ذات داللة إحصائية ربحية السهم إشارة موجبة وهذا يعنى وجود عالقة طرديرأس المال و 

منتظمة إشارة سالبة الغير ون كانت إشارة الدي، بينما المصرفية الميزة التنافسيةو  هذة المتغيراتبين 
 للبنك.  المصرفية والميزة التنافسية الديون الغير منتظمةوهذا يعني وجود عالقة عكسية بين 

تغيرات التفسيرية )المستقلة( المعنوية ذات وهذا يعنى أن الم r2= %62كانت قيمة معامل التحديد  -3
% من التغيرات التي 62الداللة اإلحصائية في النموذج محل الدراسة مسئولة عن تفسير ما نسبته 

ك والنسبة الباقية ترجع إلى بعض المتغيرات الغير مدرجة نللب المصرفية تحدث في الميزة التنافسية
كانت قيمة إحصائية ديربن واتسون ، random errorئي بالنموذج باإلضافة إلى حد الخطأ العشوا

وبالنظر للقيم الجدولية في جداول ديربن واتسون يتضح أن القيمة المحسوبة  Dw =1.92المحسوبة 
 وهذا يعنى عدم وجود تام لمشكلة ارتباط األخطاء ذاتيًا.  Du,4-Du)تقع بين القيمتين)

دمي وقبول الفرض البديل الذي يمكن صياغته يمكن للباحث رفض الفرض الع ومما سبق،      
خارج الميزانية والمخاطر المالية علي الميزة التنافسية  األنشطةيوجد تأثير للعالقة بين كالتالي: "

 "المصرفية للبنوك المقيدة بسوق األوراق المالية المصري 
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 القسم الخامس
 تائج والتوصيات واإلضافة العلميةالن

 النتائج: -5/1
 هذا البحث الي العديد من النتائج وقام بتقسيمها الي ما يلي: توصل الباحث من خالللقد 
 المحاسبي: األدبنظرية من النتائج ال -5/1/1

الناتجة غير التقليدية والحديثة فى القطاع المصرفى  األنشطةخارج الميزانية أحد  األنشطةتعتبر  .1
 نفتاح االقتصادى للدولة المصرية.لسياسات اال وفقاً تغير هيكل إحتياجات العمالء عن 

هناك دور ، كما أن المخاطر المالية في البنوك بالقوانين والتشريعات السائدة في الدولة أثرتت .2
 بازل على تنظيم المخاطر المالية فى القطاع المصرفي على المستوي الدولى. لمقرراتجوهري 

 األنشطةع إتجاه البنوك نحو أداء المنافسة في القطاع المصرفي المصري أحد أهم دوافتعتبر  .3
ميزة تنافسية  إكتسابخارج الميزانية، وذلك بهدف  األنشطةوالخدمات غير التقليدية ومنها 

 .تمكنه من اإلستمرار والمنافسة داخل القطاع المصرفيمصرفية للبنك 
رار المالي، حجم الميزة التنافسية المصرفية للبنوك بالعديد من العوامل مثل: السالمة واإلستق أثرتت .4

 .نوعية الخدمات المصرفية المقدمة ومدى اإلنتشار الجغرافىالبنك، 

 تطبيقية من البيئة المصرية:النتائج ال -5/1/2

( مليار جنيه في 49.4سجلت البنوك عينة الدراسة حجم أنشطة خارج الميزانية ما يقارب من ) .1
أنشطة خارج الميزانية ما  كما سجلت حجم، 2013مليار جنيه عام ( 291ظل حجم أصول )

، 2017جنيه عام  مليار( 790.5جنيه في ظل حجم أصول ) مليار( 171.7يقارب من )
الى عام  2013( من عام %347.2) كان ألنشطة خارج الميزانيةامعدل تطور  وبالتالي فإن

 وهو ما ،( فقط خالل نفس الفترة الزمنية%271.6صول )مقابل معدل تطور إلجمالى األ 2017
مما  األنشطة خارج الميزانية بدون تغطيتها بقدر مماثل في حجم األصول يعني إندفاع البنوك نحو

 .ينعكس علي درجة المخاطر المالية المصاحبة لها
جمالي المخاطر المالية التى  األنشطةإجمالي حجم وجود عالقة طردية بين  .2 خارج الميزانية وا 

وبصفة  (األولالنموذج  –)الفرض األول  صري القطاع المصرفي المفى تتعرض لها البنوك 
 النموذج الرابع( –)الفرض األول  خاصة مخاطر التشغيل.

خارج  األنشطةهما أكثر أنواع  واإلعتمادات المستندية مقبولة عن تسهيالتالوراق تعتبر األ .3
 .القطاع المصرفي المصري علي البنوك فى  صورة إجماليةب الميزانية المصحوبة بمخاطر مالية

 النموذج الخامس( –)الفرض األول 
خارج الميزانية تأثيرًا على جميع  األنشطةهي أكثر أنواع  مقبولة عن تسهيالتالوراق تعتبر األ .4

)الفرض  التشغيلمخاطر السوق أو مخاطر أو  اإلئتمانيةالمخاطر سواء  عناصر المخاطر المالية
 النموذج السادس والسابع والثامن( –األول 
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النموذج األول(،  –ير المنتظمة )الفرض األول القة طردية مع الديون غاطر المالية بعترتبط المخ .5
النموذج الثاني( والمخاطر التشغيلية )الفرض  –)الفرض األول  اإلئتمانيةوبصفة خاصة المخاطر 

 النموذج الرابع(. –األول 
النموذج األول(،  –ل ترتبط المخاطر المالية بعالقة عكسية مع كفاية رأس المال )الفرض األو  .6

 النموذج الثالث(. –وبصفة خاصة مخاطر السوق )الفرض األول 
فى للبنوك خارج الميزانية والميزة التنافسية المصرفية  األنشطةوجود عالقة طردية بين حجم  .7

 .(النموذج التاسع – الثاني)الفرض  .القطاع المصرفي المصري 
رج الميزانية والمخاطر المالية على الميزة التنافسية خا األنشطةوجود تأثير إيجابي للعالقة بين  .8

 .(النموذج العاشر – )الفرض الثالث .القطاع المصرفي المصري المصرفية للبنك في 
ترتبط الميزة التنافسية المصرفية بعالقة طردية مع كفاية رأس المال، كما ترتبط بعالقة عكسية مع  .9

 .(النموذج التاسع والعاشر – الفرض الثاني والثالث) الديون غير المنتظمة في البيئة المصرية.
 :في ضوء نتائج الدراسة التطبيقية اإلطار المحاسبي التحليلي للمتغيرات البحثية -5/1/3

 .والمخاطر المالية العالقة بين األنشطة خارج الميزانية (1)

 المالية المخاطر

(FRs) 

  )طردية عالقة (

 األنشطة خارج الميزانية

(OBSAs) 

 (Control Variablesمتغيرات الرقابية )ال
 ربحية السهم

(EPS) 
 كفاية رأس المال

(CAR) 
 الديون غير المنتطمة

(NDR) 
 طردية عكسية طردية

 .العالقة بين األنشطة خارج الميزانية الميزة التنافسية المصرفية (2)

الميزة التنافسية المصرفية 
(CBAI) 

  )عالقة طردية (

 يزانيةاألنشطة خارج الم

(OBSAs) 

 (Control Variablesالمتغيرات الرقابية )
 ربحية السهم

(EPS) 
 كفاية رأس المال

(CAR) 
 الديون غير المنتطمة

(NDR) 
 عكسية طردية طردية

  .أثر العالقة بين األنشطة خارج الميزانية والمخاطر المالية علي الميزة التنافسية المصرفية (3)

 صرفية الميزة التنافسية الم

(CBAI) 

  )عالقة طردية (
األنشطة خارج الميزانية 

 والمخاطر المالية

(OBSAs & FRs) 

 (Control Variablesالمتغيرات الرقابية )
 ربحية السهم

(EPS) 
 كفاية رأس المال

(CAR) 
 الديون غير المنتطمة

(NDR) 
 عكسية طردية طردية
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 يات المحاسبية:األدبمع  حثالنتائج التطبيقية للب توافقمدي  -5/1/4

 :يات المحاسبيةاألدببعض مع يستعرض الباحث مدي إتفاق أو إختالف نتائج الدراسة الحالية 

خارج  األنشطةعالقة طردية بين حجم وجود أكدت الدراسة الحالية علي : الفرض األولنتيجة  .1
مع دراستي ا يتفق وهو م، في القطاع المصرفي ورة إجماليةالميزانية والمخاطر المالية بص

(Papanikolaou and Wolff, 2014/ Le, 2018)، تيدراس نتائج  مع ويختلف 
(Pushkala et,al. 2017/  ،2013كتلو وأخرون). 

خارج الميزانية  األنشطةوجود عالقة طردية بين أكدت الدراسة الحالية علي : الفرض الثانينتيجة  .2
)األرباح/ الحجم/  بالبحث المقترحالمحاسبي المؤشر باإلعتماد على  والميزة التنافسية المصرفية
 Perera) عدة دراساتما يتفق مع نتائج  ، وهوفي القطاع المصرفيالودائع/ القروض/ الفروع( 

et.al, 2014/ Swain and Panda, 2017/ Mckee and Kagan, 2018مع ختلف ( وي
  (Le, 2018/ Lozano-Vivas and Pasiouras, 2014) نتائج دراستي

خارج الميزانية  األنشطةالية علي وجود تأثير للعالقة بين أكدت الدراسة الح: الفرض الثالثنتيجة  .3
ما يتفق مع  وهو ،رفيفي القطاع المص للبنوك ية المصرفيةسزة التنافالمي والمخاطر المالية على

 (Leroy and Lucotte et.al, 2017/ Mckee and Kagan, 2018) نتائج دراستي
  (Hou et,al. 2018)مع نتائج دراسة ف ختليو 

 التوصيات: -5/2

 إنطالقًا من الدراسة النظرية والتطبيقية لهذا البحث يطرح الباحث التوصيات التالية:

المقترح فى هذا البحث ألدوات التقييم فى  المصرفية لميزة التنافسيةل المحاسبي مؤشرالإضافة  .1
عند تقييم  والمصداقية المؤشر من صفة الشمولية القطاع المصرفي المصري لما يتميز به هذا
صالحية المؤشر تم إثبات  قد أنه ، حيث(الفروع /البنك )االرباح/ الحجم/ الودائع/ القروض

 .خالل هذا البحث من المحاسبي المقترح
خارج الميزانية  األنشطةأداء تشجيع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية على التوسع في  .2

داخل القطاع  الميزة التنافسية المصرفية للبنككاًل من لما لها من تأثير إيحابي على  امةبصفة ع
  .تعظيم الربحية المصرفيةو  المصرفي

خارج  األنشطةكأحد  مقبولة عن تسهيالتالوراق األأداء البنوك ألنشطة  تقييد التوسع في .3
التي تؤثر  اإلئتمانيةالمخاطر وبصورة خاصة  لما يصاحبها من مخاطر مالية مرتفعة الميزانية،

 .سلبيًا علي النشاط اإلقتصادي والربحية المصرفية للبنوك
ير إيجابي ة بكفاية رأس المال لما له من تأثضرورة إهتمام البنوك العاملة بجمهورية مصر العربي .4

 .داخل القطاع المصرفي ميزة تنافسية مصرفيةلساب البنك تعلى إك
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خارج الميزانية على جوانب  األنشطةتأثير  حوث والدراسات حولإجراء المزيد من البضرورة  .5
وأبعاد محاسبية أخري مرتبطة بالمخاطر المالية أو التقرير المالي لتكوين صورة إجمالية وأكثر 

 خارج الميزانية.  األنشطةشمولية عن مردود توسع البنوك في أداء 
لية إضافية لإلفصاح عن األنشطة خارج ضرورة قيام البنوك المحلية والدولية بإعداد قائمة ما .6

هذه  الميزانية والمخاطر المالية وأثرها على الميزة التنافسية المصرفية للبنك، وذلك بهدف إستخدام
القائمة المالية اإلضافية في تقييم اإلنعكاسات اإليجابية والسلبية لألنشطة خارج الميزانية 

صرفية للبنك، لتمكين إدارة البنك من إتخاذ القرارات والمخاطر المالية على الميزة التنافسية الم
اإلدارية الآلزمة لتعظيم اإلنعكاسات اإليجابية وتخفيض أو تجنب اإلنعكاسات السلبية في هذا 

 الشآن، األمر الذي يساهم في ترشيد كفاءة األداء المالي وتعظيم الربحية بالقطاع المصرفي.
لتحليل العالقة بين األنشطة خارج الميزانية  ضرورة طرح معيار محاسبي مصري أو دولي .7

والمخاطر المالية والميزة التنافسية المصرفية في القطاع المصرفي بهدف زيادة الثقة واإلعتمادية 
علي البيانات والمعلومات المحاسبية المصرفية في إتخاذ القرارات اإلقتصادية والمالية واإلستثمارية 

، حيث ال يوجد ضمن المعايير المصرية أو الدولية للتقارير علي المستويين المحلي والدولي
( معيار محاسبي لتحليل العالقة بين األنشطة خارج الميزانية والمخاطر المالية IFRSالمالية )

  والميزة التنافسية المصرفية للبنوك داخل القطاع المصرفي.
 اإلضافة العلمية: -5/3

المحاسبية في القطاع المصرفى، وتتمثل اإلضافة العلمية لهذا  يعتبر هذا البحث إمتدادًا للبحوث     
 البحث في توفير األدلة التالية من البيئة المصرية:

 األنشطةالمطروحة )المحاسبية والمالية تقديم إطار مفاهيمي نظري حديث للمتغيرات البحثية  .1
 .خارج الميزانية/ المخاطر المالية/ الميزة التنافسية المصرفية(

خارج الميزانية وعالقتها بالمخاطر المالية والميزة  األنشطةلفجوة البحثية الحالية في مجال اسد  .2
  التنافسية المصرفية وبصفة خاصة فى البيئة المصرية من خالل أدلة تطبيقية.

خارج الميزانية والمخاطر المالية بالبنوك  األنشطةحول العالقة بين حديثة تقديم أدلة تطبيقية  .3
 سوق األوراق المالية المصري.المقيدة ب

خارج الميزانية بالميزة التنافسية المصرفية للبنوك  األنشطةحول عالقة حديثة أدلة تطبيقية  تقديم .4
  المقيدة بسوق األوراق المالية المصري.

خارج الميزانية والمخاطر المالية على  األنشطةالعالقة بين  أثرحول حديثة أدلة تطبيقية تقديم  .5
 تنافسية المصرفية للبنوك المقيدة بسوق األوراق المالية المصري.الميزة ال

 في القطاع المصرفي مقترح لقياس الميزة التنافسية المصرفية للبنوك محاسبيمالي  مؤشرتطوير  .6
وذلك بهدف يرتكز علي خمس جوانب )األرباح/ الحجم/ الودائع/ القروض/ الفروع(،  المصري 

ية للبنوك علي المستوي المحلي والدولي، األمر الذي يساهم في تعظيم الميزة التنافسية المصرف
تعظيم ثقة العمالء المحليين والدوليين في األداء المالي والتقارير المالية لهذه البنوك، ومن ثم 
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زيادة الثقة واإلعتمادية علي البيانات والمعلومات المحاسبية المصرفية في إتخاذ القرارات التمويلية 
 ة في جمهورية مصر العربية.واإلستثماري

طرح بعض المتغيرات أو العناصر الآلزمة لبناء معيار محاسبي مقترح لتحليل العالقة بين  .7
األنشطة خارج الميزانية والمخاطر المالية والميزة التنافسية المصرفية في القطاع المصرفي وا عداد 

علي إتخاذ القرارات التمويلية  قائمة مالية إضافية لإلفصاح المحاسبي عن هذه العالقة وأثرها
 واإلستثمارية من قبل مستخدمي التقارير المالية المصرفية.

 
 القسم السادس

 وآليات التطبيق المصرفية الميزة التنافسية لتدعيممستقبلية محاسبية رؤية 
 "في جمهورية مصر العربية "اإلندماج المصرفى

العربية من عدم قدرتها على مواكبة التطورات تعانى بعض البنوك العاملة فى جمهورية مصر      
 حالسريعة فى بيئة األعمال وخاصة درجة المنافسة المرتفعة داخل القطاع المصرفى المصري، ويرج

الباحث أسباب ذلك الى ضعف مراكزها المالية وحجم أعمالها باإلضافة الى محدودية االنتشار الجغرافى 
محافظات وأقاليم الجمهورية، ومن هذا المنطلق يقدم الباحث رؤية لها من حيث عدد الفروع وتغطية كافة 

ندماج اإلفى هذه الرؤية تمثل تللتغلب على هذه المشكلة فى ضوء التجارب الدولية والمحلية، و 
بين البنوك إحدى أكبر وأهم الظواهر العالمية، والتي  المصرفي تعتبر ظاهرة اإلندماجحيث ، المصرفى

واإلندماج المصرفي هو المحلى والدولى، على المستوى  المصرفية جهة المنافسةبـرزت مـن أجـل موا
إتحاد بنكين أو أكثر في كيان بنكي واحد، بحيث يتخلى البنك المندمج عن ترخيصه لمزاوله الخدمات 
المصرفية ويضاف مركزه المالى الى المركز المالى للبنك الدامج، وذلك لخلق تكتل إقتصادى مالى لديه 

 القطاع المصرفى. ة المنافسة داخلقدرة على مواجهه درجال
نعكاسات  –أولا   :المصرفىاإلندماج أبعاد وا 

اإلندماج بين البنوك سوف يؤدي إلى توفير رؤوس أموال ضخمة للكيان  :رأس المالزيادة  .1
)السمة األساسية للنشاط المصرفى الجديد، مما سيمنحه القدرة على تحمل درجة المخاطر 

 والخدمات المصرفية. األنشطةالناتجة عن فى( المصر 
الكيان المصرفى الجديد وضع تنافسي أفضل تزداد فيه القدرة والميزة  إكتسابالميزة التنافسية:  .2

 التنافسية من خالل إتساع درجة االنتشار الجغرافى وزيادة عدد الفروع.
ثل )أ( األعفاء من الضريبة : يحصل الكيان المصرفى الجديد على عدد من الحوافز محوافز مالية .3

من الوعاء الضريبي  التي كانت قد تحققت التجارية لعدد من السنوات )ب( إستبعاد الخسائر المرحلة
 للبنك الدامج، )جـ( التحاسب الضريبي مع البنك المعني وفق القيم العدالة لبنود مركزه المالي.

( يهيئ لها الفرصة لتحقيق وفرات الحجم اإلندماج المصرفي )خاصة البنوك الصغيرةوفورات الحجم:  .4
ستقطاب أفضل الكفاءات وزيادة الثقة  في التعامل مع العمالء أو البنك  اإلئتمانيةالمتعلقة بالتوسع وا 

 المركزى أو المؤسسات المالية األخري.
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أنشطة جديدة مما يؤدي إلى تعزيز موقع البنك في السوق و التوسع في فتح مجاالت نتائج األعمال:  .5
 .وزيادة حجم الودائع وتنويع مصادره، وبالتالى خلق مصادر إيرادات جديدةالمصرفي ودعم نشاطه 

 البنوك الشاملة: اإلندماج المصرفي يؤدى الى التحول نحو البنوك الشاملة التي تقدم كافة الخدمات .6
لغاء فكرة البنوك المتخصصة المصرفية األنشطةو   .محدودةذات الخدمات ال من خالل بنك واحد، وا 

تكلفة أداء الخدمات المصرفية: يؤدي اإلندماج المصرفى لخلق كيان إقتصادي ذو قدرة تنافسية  .7
عالية من خالل تنوع هيكل الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء، مما  يؤدي الى إنخفاض تكلفة 

 .أداء هذه الخدمات المصرفية
 :ية مصر العربيةفي جمهور  آليات تطبيق سياسة اإلندماج المصرفى -ثانياا 
التطور الطبيعي لرغبة البنوك فى خلق تكتالت إقتصادية ينتج عنها  يعتبراإلندماج المصرفى      

مصرفية شاملة وقدرة تنافسية وأنشطة ( ذات القدرة على تقديم خدمات Mega Banksالبنوك العمالقة )
سلبي فى عمليات انب مرتفعة تعزز من الحصة السوقية داخل القطاع المصرفى، ولكن هناك ج

ويتخذ  بنية تقليل عدد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى للوصول لدرجة اإلحتكار، اإلندماج إذا كان
 :األساليب التاليةاإلندماج المصرفى أحد 

المتقاربة فى حجم األعمال اإلندماج المصرفى األفقي: يتم هذا النوع من اإلندماج بين البنوك  .1
يان المصرفى الجديد بصورة لزيادة الحصة السوقية للكوذلك  ،صرفىالنشاط المو  والتخصص

القدرة التنافسية للكيان الجديد فى أداء الخدمة المصرفية  بتعظيمويمتاز هذا اإلسلوب  ،أساسية
إمكانية  هالمتخصصة من خالل تراكم الخبرات الفنية والتكنولوجية واإلدارية، ولكن يعاب علي

 داخل القطاع المصرفى فى أداء هذه الخدمة المتخصصة.الوصول لدرجة اإلحتكار 
يتم هذا النوع من اإلندماج بين البنوك الصغيرة وأحد البنوك الكبيرة  اإلندماج المصرفى الرأسي: .2

المصرفى لتصبح هذه البنوك الصغيرة بمثابة فروع للبنك الكبير،  أو النشاط فى نفس التخصص
لتنافسية من خالل زيادة اإلنتشار الجغرافى، ولكن يعاب عليه ويمتاز هذا اإلسلوب بزيادة الميزة ا

إمكانية الوصول لدرجة اإلحتكار باإلضافة لتحمل البنك الكبير قدر كبير من المخاطر نتيجة 
 للبنوك الصغيرة المندمجة معه. واإلدارية ضعف المراكز المالية والخبرات التكنولوجية والفنية

 (المصرفى )مختلفة التخصص والنشاط تم هذا النوع بين البنوكي اإلندماج المصرفى المختلط: .3
بهدف خلق كيان مصرفى جديد يتسم بصفة الشمولية فى أداء الخدمات المصرفية )البنوك 

، ويتميز هذا اإلسلوب بزيادة القدرة التنافسية للكيان الجديد من حيث قدرته على تقديم الشاملة(
 فية من خالل كيان واحد وبالتالى زيادة درجة إنتماء العمالءالمصر  األنشطةو كافة أنواع الخدمات 

داء خدمات أوجود قصور فى  إمكانية ، ولكن يعاب علي هذا اإلسلوبوبصفة خاصة الحاليين
المتخصصة  معينة نتيجة ضعف اإلمكانيات والخبرات التكنولوجية أو الفنية ألحد البنوك المندمجة

  .فى أداء هذه الخدمة المصرفية
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هو اإلسلوب األمثل لإلندماج المصرفى  المختلطفإن اإلندماج المصرفى  من وجهة نظر الباحث،و     
 فى جمهورية مصر العربية، وذلك لألسباب التالية:

يتطلب توسع البنوك  المصرفية األنشطةالتغير الملحوظ فى هيكل إحتياجات العمالء من الخدمات و  .1
خارج  األنشطةمثل واء التقليدية أو غير التقليدية )المصرفية س األنشطةو  فى أداء الخدمات

   المصري  الميزانية( وهو األمر الذي يصاحبه إشتراطات ومعايير صارمة من قبل البنك المركزى 
و اإلندماج وخلق كيانات حفاء بها، وبالتالى فإن اإلتجاه نال تستطيع البنوك المتخصصة الو و 

 مثل لضمان اإلستمرارية والمنافسة داخل القطاع المصرفى.مصرفية شاملة أو عمالقة هو البديل األ
تجنب اإلحتكار المصرفى لخدمة أو نشاط معين داخل القطاع المصرفى المصري الناتج عن  .2

 اإلندماج األفقى أو اإلندماج الرأسي للبنوك المتخصصة.
قدرة تنافسية  زيادة عدد البنوك األجنبية العاملة بمصر والتى تتميز بكونها بنوك شاملة وذات .3

إلندماج والتكتل لتطوير خدماتها الصغيرة والمحلية االبنوك  منمر الذي يتطلب ، وهو األمرتفعة
 واإلتجاه إلسلوب البنوك الشاملة أو العمالقة.

نضمام جمهورية  الحالية اإلقتصاديةالسياسات  .4 العربية الى العديد من المنظمات والهيئات  مصروا 
متطور ومواكب للتغيرات العالمية لمواجهة قوى و تحتاج الى قطاع مصرفى  وليةالداإلقليمية و المالية 

واإلنفتاح اإلقتصادى، وهو األمر الذي يصعب مواجهته على البنوك  المصرفية مخاطر العولمة
 المتخصصة ذات حجم رؤوس األموال والخدمات المصرفية المحدودة.

المستقبلية المحاسبية هذا البحث ووفقًا للرؤية ل ميةواإلضافة العل توصياتالنتائج و الوفى ضوء       
الدراسات األكاديمية البحوث و فى حاجة الى مزيد من ال المقترحة، يري الباحث أن الفكر المحاسبي ماز 

 :فى اإلتجاهات التالية

  خارج الميزانية. األنشطةعن  اإلفصاحدور البنك المركزى فى تنظيم القياس و 
 دارةو  ارج الميزانيةخ األنشطة العالقة بين  ى القطاع المصرفي.األرباح ف ا 
  مؤشرات األداء خارج الميزانية على  األنشطةتأثير( الرئيسيةKPI) .فى القطاع المصرفي 
 القطاع المصرفيعولمة ميزة التنافسية المصرفية في ظل أثر اإلندماج المصرفي علي ال. 
  بناء معيار محاسبي مصري أو دولي ضمن المعايير الدو( لية للتقارير الماليةIFRS للقياس )

واإلفصاح المحاسبي في قائمة مالية مستقلة إضافية عن العالقة بين األنشطة خارج الميزانية 
 والمخاطر المالية وأثرها علي الميزة التنافسية المصرفية للبنك. 
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 (ملحق البحث)
 3 لبنوك عينة الدراسة التطبيقيةمفصلة ومجمعة لبيانات ( 1جدول رقم )

السنة 
 المالية

خارج  األنشطة
 الميزانية

تطور حجم 
خارج  األنشطة

 الميزانية

 إجمالي 
 األصول

تطور حجم 
 األصول

الوزن النسبي 
لألنشطة خارج 

 الميزانية

 المخاطر
 المالية 

 الميزة 
ة التنافسي
 المصرفية

 البنك التجاري الدولي )المبالغ بالمليون جنيه( 
2013 18662 100% 113752 100% 16.4% 61.6% 9.32 
2014 27763 148.7% 143646 126.3% 19.32% 58.24% 10.57 
2015 33749 180.8% 179193 157.5% 18.83% 53.58% 10.04 
2016 71441 382.8% 263852 231.9% 27.07% 56.88% 10.30 
2017 75837 406.3% 294782 259.1% 25.72% 57.2% 7.67 

 بنك كريدي أجريكول )المبالغ بالمليون جنيه(
2013 6461 100% 28604 100% 22.58% 59.14% 2.57 
2014 7907 122.4% 31178 109% 25.63% 53.44% 2.46 
2015 6670 103.2% 31916 111.6% 20.89% 55.94% 2.32 
2016 10060 155.7% 46198 161.5% 21.77% 52.9% 2.27 
2017 10505 162.6% 45503 159.1% 23.08% 58.51% 1.72 

 بنك قطر الوطني األهلي )المبالغ بالمليون جنيه(
2013 18298 100% 80819 100% 22.64% 68.34% 7.14 
2014 18952 103.6% 102205 126.5% 18.54% 61.32% 7.80 
2015 24725 135.1% 130794 161.8% 18.9% 63.06% 7.82 
2016 49292 269.4% 187802 232.3% 26.24% 67.54% 8.20 
2017 59162 323.3% 219606 271.7% 26.94% 64.06% 6.61 

 البنك الكويت الوطني )المبالغ بالمليون جنيه(
2013 2481 100% 20395 100% 12.16% 46% 1.52 
2014 3091 124.6% 27691 135.8% 11.16% 41.04% 1.66 
2015 4281 172.6% 37578 184.3% 11.39% 35.21% 1.79 
2016 7301 294.3% 54022 264.9% 13.51% 46.32% 1.97 
2017 6325 253.9% 59006 289.3% 10.71% 48.57% 1.19 

 البنك التعمير والسكان )المبالغ بالمليون جنيه(
2013 416 100% 14592 100% 2.85% 65.58% 251. 
2014 383 92.1% 21250 145.6% 1.8% 50.52% 1.40 

                                                           
 ة.المصدر: إعداد الباحث من خالل القوائم والتقارير المالية السنوية للبنوك عينة الدراس  3

 بنك مقيدة بسوق األوراق المالية المصري( 13% من إجمالى المجتمع )61.54عينة الدراسة: ثمانية بنوك بما يعادل 
 .عند حساب تطور حجم األنشطة خارج الميزانية وتطور حجم األصول(: 2013سنة األساس ) 

 األصول. حجم نية / إجمالياألنشطة خارج الميزاحجم الوزن النسبي لألنشطة خارج الميزانية )السنوي( = 
 ( الفروع /المؤشر المقترح في هذا البحث )األرباح/ الحجم/ القروض/ الودائعالميزة التنافسية المصرفية: تم اإلعتماد علي 

 (2013/2017تشير الي أعلي وأقل قيمة خالل الفترة الزمنية للدراسة )خمس سنوات:  :الخاليا المظللة
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2015 804 193.3% 25337 173.6% 3.17% 48.65% 1.34 
2016 727 174.8% 31985 291.2% 2.27% 52.15% 1.28 
2017 1212 291.3% 53823 368.9% 2.25% 38.5% 1.50 

 البنك المصري لتنمية الصادرات )المبالغ بالمليون جنيه(
2013 1724 100% 16228 100% 10.62% 93.64% 0.98 
2014 1406 81.6% 19345 119.2% 7.26% 86.98% 1.22 
2015 1155 67% 22579 139.1% 5.11% 58.59% 1.12 
2016 2968 172.2% 26407 162.7% 11.23% 58.39% 0.94 
2017 7927 459.8% 33250 204.9% 23.84% 97.9% 0.84 

 لغ بالمليون جنيه(بنك التحاد الوطني )المبا
2013 376 100% 6756 100% 5.56% 64.95% 0.51 
2014 848 225.5% 9560 141.5% 8.87% 53.87% 0.58 
2015 581 154.5% 12992 192.3% 4.47% 53.63% 0.74 
2016 610 162.2% 24359 360.6% 2.5% 60.63% 0.86 
2017 8763 2330% 28694 424.7% 30.53% 56.49% 0.76 

 نك المصري الخليجي )المبالغ بالمليون جنيه(الب
2013 743 100% 9883 100% 7.5% 59.4% 0.76 
2014 894 120% 11057 111.9% 8.1% 60.3% 0.77 
2015 1178 158.5% 23359 236.4% 5.1% 54.2% 1.03 
2016 2015 271.2% 45164 456.9% 4.5% 46.2% 1.52 
2017 2002 296.4% 55843 565% 3.6% 1.2%4 1.19 

 سنوات( 5بنوك لفترة زمنية  8بيانات مجمعة للبنوك عينة الدراسة ) 
2013 49465 100% 291032 100% 17% 64.13% 3.01 
2014 64248 129.9% 365936 125.7% 17.6% 58.41% 3.31 
2015 73146 147.9% 463750 159.3% 15.8% 54.94% 3.28 
2016 144371 291.9% 679792 233.6% 21.2% 57.98% 3.42 
2017 171735 347.2% 790509 271.6% 21.7% 57.84% 2.69 

 


