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 المستخلص
صالح المصرفي الذي تتبناه البنوك المصرية بدعم قوي من إن الحديث عن برنامج اإل

( ان الزراعي سابقااالئتم)الدولة لهو أمر يعزز مصداقيته لكي يقوم البنك الزراعي المصري 
لسنة ( 2)والمعدل برقم  0224لسنة( 4)تحت عباءة قانون البيئة رقم ، بخوض هذه التجربة

بمعني إجراء التصحيح الالزم  Restructureالهيكلة  يهدف البحث الي عملية. 9112
بنوك لالنحو الذي يمكن ا علىللهياكل الفنية واالقتصادية والمالية للمنشأة من المنظور البيئي 

في ضوء البحث والمتوقع من تنفيذ عملية إعادة الهيكلة المالية يتم . من البقاء في دنيا االعمال
 االداء المصرفي علىإجراء دراسة تحليلية مقارنة لقياس تأثير بعض المشكالت المؤثرة 

ويعتمد  .كأساس للتوصل إلطار محاسبي مقترح إلعادة الهيكلة المالية من المنظور البيئي
وكذلك استخدام ، T test ،F testعن طريق تحديد SPSSاستخدام اسلوب  علىلبحث ا

وتطبيق نموذج االنحدار البسيط  الوصفي التحليلي الكمي المعتمد على تصميم االسلوب
المتغير نوعين من المتغيرات هما  علىويحتوي البحث . تعدد المرحلي للوصول الى النتائجالمو 

 - القرارات السيادية –القيود الرقابية واالدارية  - الهيكلة المالية المستقل ويتمثل في اعادة
تخفيض ) المتغير التابع ويشمل تعظيم الربحية ويشتق منه ؛الكفاءة االنتاجية –كفاءه العمل 

 -زالحواف –كفاءه الخدمة  –الموافقات  –تعظيم االرباح  -تحسين كفاءة االداء –التكاليف 
 (.ويقمنظومة االئتمان والتس

وأن إعادة الهيكلة المالية تؤثر ، ومما سبق تبين تعظيم الربحية بالبنك الزراعي المصري
اعادة الهيكلة تؤثر في القيود الرقابية  أنو ، تخفيض التكاليف وتحسين كفاءة األداء على

عالقة معنوية بين القرارات كذلك وجود ، واإلدارية التي تفرضها القوانين على المؤسسات
 .مالية ومنظومة االئتمان والتسويقية بالدولة ومدى كفاءة العمل في المؤسسات السالسيا
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وقد أوصي البحث بأن البنوك بصفة عامة والبنك الزراعي المصري بصفة خاصة 
الميزة النسبية للبنك لتكون  علىبالتركيز واالستغالل االمثل للموارد والفرص المتاحة والتركيز 

 .ام باستخدام التكنولوجيا الحديثةملأل نطالقهذه الميزة هي نقطة اال
 

 المقدمة
إن الحديث عن برنامج االصالح المصرفي الذي تتبناه البنوك المصرية بدعم قوي من 
الدولة لهو أمر يعزز مصداقيته لكي يقوم البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي بخوض هذه 

الجمود لكي يتحول الي بنك متقدم يعمل وفقا التجربة حيث انه يعاني من العديد من مشكالت 
الريادة في  علىوينافس بقوة ، منتهجا أسلوب علمي ومهني محترف، الليات القطاع الخاص

تقديم خدمات مالية بذات مقاييس الجودة العالمية محققا سمعة طيبة داخليا وخارجيا تحت 
 . 9112نة لس( 2)والمعدل برقم  0224لسنة( 4)عباءة قانون البيئة رقم 

إجراء التصحيح الالزم للهياكل الفنية  Restructureوتستهدف عمليات اعاده الهيكلة 
النحو الذي يمكن البنوك من البقاء في  علىواالقتصادية والمالية للمنشأة من المنظور البيئي 

 .تمرار بنجاح وتحقيق عائد مناسببل واالس، دنيا االعمال
 وكذلك للنظم، رى والسريع لعمليات المنظمة اإلستراتيجيةوهذا يتطلب إعادة التصميم الجذ

 .اإلنتاجيةو  الهياكل التنظيمية المدعمة لهذه العمليات لتعظيم تدفق العملو  السياساتو 
يرفض كل األساليب والممارسات التقليدية المتبعة في أداء العملية  فمدخل إعادة الهيكلة

ومن خالل عملية اعادة الهيكلة توضع ، دائهاويبحث عن أساليب جديدة ومبتكرة أل، الحالية
 .الوظائف التى ستؤدى داخل المنظمةو  التفصيلية لجميع االعمالو  األطر العامة

ويتم ذلك من خالل دراسة عملية للمشكالت التى تواجه المنظمات سواء كانت مشكالت 
 علقة باداء العمالةتمويلية أو مشكالت تسويقية أو متو  تكنولوجية أو مشكالت اقتصاديةو  فنية
 .تتعرض لهاالدولة للبنوك من اجل التصدى الى مشكالت قانونية قد و  مدى تقبل المجتمعو 

الرسمية بين  بصفة عامة بانها عملية تغيير مدروسة للعالقات وتعرف اعادة الهيكلة
عن ( االتنمية واالئتمان الزراعي سابق)لذا أعلن البنك الزراعي المصري  .المكونات التنظيمية

تحديث الجهاز المصرفي بدأتها بتوجه واضح نحو االستعانة بقيادات تتمتع و  خطة تطوير
فتم في هذا االطار ، بخبرات متخصصة وتجمع بين االلمام بالواقع المصري والخبرة العالمية
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اضطلعت بمهمة ، اسناد مسئولية االصالح الهيكلي لقيادات ذات خبرات دولية مشهود لها
ليات السوق ومتطلباته من حيث طبيعته ك من الداخل وتطوير أدائه وفقا لآلالبناعادة بناء 
 . متمشيا مع المنظور البيئي الحديثالخاصة و 

ن عملية إعادة الهيكلة هي عملية ديناميكية مستمرة تستهدف زيادة درجة وبالتالي فإ
، ك فإن االمر يزداد سوءالذل، وزيادة الناتج القومي كهدف عام، التنافسية لتحقيق أهداف البنوك

وتزداد المشكلة تعقيدا حينما يكون التدهور في البنوك يهدد قطاعا حيويا يمثل مصدرا أساسيا 
 .صاد القومي وخاصا القطاع الزراعيلالقت

 
 مشكلة البحث

 :مما سبق يتضح أن المشكلة موضوع البحث تتركز في النقاط األتية
 سويقية والفنية التي تواجه البنوك المصرية بصفة عامة المشكالت االقتصادية والتمويلية والت

 .والبنك الزراعي المصري بصفة خاصة
 تأخرة للبنوك وغيرها من الدائنينزيادة حجم الديون الم . 
 راس المال  علىد السنوي انخفاض فائض العمليات الجارية وعدم مناسبة معدل العائ

 . المستثمر
 يف الخسائرملكية بسبب استمرار نز تأكل حقوق ال . 
 جود عجز وعدم وجود توازن بينهماوو ، مشكالت تتعلق بالتدفقات النقدية الواردة والصادرة. 
 تصرفاتها أو أمانتها أو نزاهتها مشكالت متعلقة بكفاءة االدارة وحسن. 
  التوصيات النهائية لبنك رابو الهولندي لتصحيح اوضاع البنك الزراعي المصري لعملية

- 9102/9102) – الميزانية العمومية للبنك الزراعي المصري -اعادة الهيكلة 
9102/9102.) 

ما إمكانية معرفة أثر تطبيق برنامج اعادة " :هو وتتمثل مشكلة البحث في سؤال جوهري
التساؤل السابق فاألمر  علىولإلجابة  "تكاليف وكفاءة االداء واالرباح؟ علىالهيكلة في البنوك 

 :ؤالت الفرعية التاليةالتسا علىيتطلب االجابة 
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 فشل البنوك في االستفادة من الفرص الخارجية؟ ما مدى 
 معاناة البنوك من انعدام الكفاءة وانخفاض الربحية وتدهور معنويات العاملين؟ ىما مد 
 ظهور مشكلة العمالة الفائضة داخل البنوك؟ ما مدى 
 ما العناصر التي يتم اعادة هيكلتها داخل البنوك؟ 
 يق برنامج اعادة الهيكلة في البنوك المصرية؟تطب ما مدى 

 
 أهداف البحث

يتمثل الهدف العام للبحث في إعادة الهيكلة المالية عن طريق إجراء التصحيح الالزم 
النحو الذي يمكن المؤسسات المالية من البقاء في دنيا  علىاالقتصادية والمالية و  للهياكل الفنية

 . قيق عائد مناسبستمرار بنجاح وتحاالعمال بل واال
 : تيةية اآلهداف الفرعجموعة من األكما يهدف البحث الى تحقيق م

 العمليات المصرفية للوصول بمستوى االداء الي المقاييس العالمية إعادة هيكلة. 
  عدة  علىوضع مجموعة من االستراتيجيات شاملة التطوير إلعادة هيكلة البنك وتشتمل

 :مراحل منها
 .وبات التي تواجه البنكحديد الصعت: أوالا 
 :قيق هذه االهدافوضع البرامج التنفيذية الكفيلة بتح: ثانياا 
 امة بنية اساسية ذات تقنية حديثةإق . 
 تطوير شكل البنك وهويته وتحديث فروعه . 
  العاملين في ظل ثقافتهم  علىتغيير الثقافة السائدة بين العاملين وفهم تأثير عملية التطوير

 . التطوير علىفي وقدرتهم وتاريخهم الوظي
  بعد تطبيقهامنظومة االداء المتطور  علىالمحافظة . 

 
 أهمية البحث

كوسيط مالي ( البنوك)تبرز أهمية البحث في الدور الحيوي الذى يؤديه النشاط المصرفي 
 .على مستوى هذه المؤسسات الماليةو ، االقتصاد القومي ككلعلى مستوى 
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أوجه و  ر البنوك كوسيط بين الموارد المتاحة أو المدخرةكما تظهر أهمية البحث في دو 
 . استثمارها وبالتالي المساهمة في زيادة التوظف والنمو االقتصادي 

والسوق ، أصبح برنامج إعادة الهيكلة من أهم سمات السوق العالمي المفتوح بصفة عامة
 .المصري بصفة حاصة 

والتطورات ، مة في ظل زيادة القدرة التنافسيةيعتبر برنامج إعادة الهيكلة أحد الجوانب الها
التكنولوجية المتالحقة التي أدت الي خروج بعض البنوك من مجال العمل نتيجة لعدم قدرتها 

 . وتخفيض التكاليف، البقاء علىالصمود والفشل في وضع استراتيجيات تكسبها القدرة  على
البنك  الية في البنوك وخاصةوبذلك تظهر أهمية البحث بيان أثر إعادة الهيكلة الم

 .االداءمستوى  وتحسين، التكاليف على، "دراسة ميدانية"راعي واالئتمان الز  ةالرئيسي للتنمي
 

 فروض البحث
قدرة المؤسسات المالية  علىيعتبر هذا البحث محاولة لتحديد أهم المشكالت التي تؤثر 

يمكن من خالله قياس تأثير  بهدف صياغة إطار محاسبي مقترح، في تأدية عملها المصرفي
هذه المشكالت ومحاولة إعادة هيكلتها من المنظور البيئي من خالل تبني بعض 

 : على اساس الفروض التالية ذا البحثاالستراتيجيات شاملة التطوير وتقوم الدراسة في ه
لتنمية رئيسي لتعظيم الربحية في البنك ال علىال تؤثر اعادة الهيكلة المالية : ولالفرض ال 

 .واالئتمان الزراعي
 :الل الفرضين الفرعيين التاليينمن خ" عنصر الربحية"وسوف يتم تحليل هذا الفرض 

 .تخفيض التكاليف علىال تؤثر اعادة الهيكلة المالية  0/0
تحسين كفاءة االداء في البنك الرئيسي للتنمية  علىال تؤثر اعادة الهيكلة المالية  0/9

 .ن المنظور البيئيمان الزراعي مواالئت
ال توجد عالقة معنوية بين القيود الرقابية واالدارية التي تفرضها القوانين  :الفرض الثاني

 . الموافقات للقيام ببرامج التطويرالعديد من  علىالمؤسسات المالية وضرورة حصولها  على
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كفاءة عمل هذه  ال توجد عالقة معنوية بين القرارات السيادية بالدولة ومدي: الفرض الثالث
 . ة المصرفية بالتقنيات الحديثةالمؤسسات المالية في تقديم الخدم

مالية ال توجد عالقة معنوية بين مدي كفاءة العمل في المؤسسات ال: الفرض الرابع
 . ومنظومة االئتمان والتسويق

ية ال توجد عالقة معنوية بين الكفاءة االنتاجية وعدم وجود حوافز ماد: الفرض الخامس
 .للعاملين بالمؤسسات المالية

  
 الدراسات السابقة

إستهدفت الدراسة توضيح أثر سياسات إعادة  :(2002)دراسة طارق حسين طاهر 
، فعالية أداء العنصر البشري خاصة بعد التحول الي القطاع الخاص علىهيكلة العمالة 
مس مباشرة إحتياجات قطاع الصناعات الغذائية حيث أن هذا القطاع ي علىوركزت الدراسة 

استخدام بعض المؤشرات الكمية  علىركزت الدراسة ، أفراد المجتمع ويؤثر في إشباع حاجاتهم
نسبة الزيادة : وتمثلت هذه المؤشرات في، لقياس االداء باالضافة الي قياس الرضا عن العمل

ترة ما قبل أو النقص في متوسط عدد العاملين خالل الفترة موضوع الدراسة وقسمتها الي ف
مؤشرات االنتاجية وتشمل انتاجية العامل وانتاجية ) إعادة هيكلة العمالة الي قسمين هما

 .(مؤشرات الربحية وتشمل ربحية العامل  -االجور 
 علىأن هناك تأثير واضح لتطبيق سياسة إعادة هيكلة العمالة  وتوصلت الدراسة الى

تفاع معدالت االنتاجية بهذه الشركات بعد وتبين ذلك من خالل إر ، مؤشرات أداء العاملين
ووجود ، % 2332بنسبة  وشعور العاملين بعدم االمان الوظيفي، إعادة الهيكلة والخصخصة

إعادة الهيكلة بلغ نسبة  قدر كبير من عدم الرضا عن نظام الحوافز بعد تطبيق سياسات
22%. 

مع ارتفاع االسعار وأوصت الدراسة باعادة النظر في سياسات االجور بما يتالئم 
ز وتقييم االداء مع اعادة تطوير سياسات الموارد باالضافة الي اعادة النظر في سياسات الحواف

 .البشرية بما يحقق ارتفاع درجة الرخاء واالنتماء لدي العاملين
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استهدفت الدراسة تحديد دور وأهمية المعلومات  :(2002)دراسة أمنية محمود فوزي 
واهميتها لتعزيز القدرة التنافسية من خالل عمليات ، للوحدة االقتصادية ذاتها المحاسبية بالنسبة

 .اعادة الهيكلة المالية للوحدة االقتصادية
وتناولت الدراسة ثالث مجاالت في الوحدة االقتصادية تظهر فيها اهمية المعلومات 

باالضافة الي أهمية ، (تقييم االداء –االداء  علىالرقابة  –اتخاذ القرارات )وهم ، المحاسبية
 .ومنظور الجودة في الوحدات االقتصادية، المعلومات المحاسبية في مجال التنافسية

الجوانب التي يمكن التعبير عنها في  علىوضحت الدراسة أال يقتصر قياس الجودة وأ
 مدخل ادارة التكلفة: وانما يجب أن يتضمن القياس مؤشرات غير مالية مثل ، صورة مالية فقط

ومن خالل الدراسة التطبيقية في مجال ، توفير المعلومات علىومدي قدرته ، االستراتيجية
توصلت نتائج ، SPSSوباستخدام اسلوب االنحدار المتدرج وبرنامج ، قطاع الدواء في مصر

حقوق  علىالعائد ) :التشغيل الي وجود ثالث نماذج يقيم النموذج الثالث للمتغيرات االتية
 .(االصول علىالعائد  -المبيعات  علىعائد ال -الملكية 

لثالث باستخدام المتغيرات السابقة يمثل معلومات وتوصلت الدراسة الي أن النموذج ا
يمكن أن توصل الوحدة المحاسبية الي مدي احتياجها الي عملية اعادة الهيكلة من ، محاسبية
 .الهيكلة الماليةحاسبية في اعادة وبالتالي تظهر أهمية المعلومات الم، عدمها

احدي اساليب  علىستهدفت الدراسة التعرف ا: (2003)دراسة جورج دانيال غالي 
اندماج  علىمعرفة المشاكل المحاسبية المترتبة و  ،اعادة الهيكلة المالية المتمثلة في االندماج

 .الشركات
قة تبار طريوالمشاكل المحاسبية المتعلقة باخ ،استعرضت الدراسة دوافع االندماج

بعض إصدارات  علىوالتعرف ، والمشاكل المحاسبية المرتبطة بالتقييم ،المحاسبة عن االندماج
المنبثق عن مجلس معايير  Emerging Issues Task Force( E I T F)فريق العمل 

 .المحاسبة المالية في الواليات المتحدة االمريكية
ايضا المعهد المصرفي و ، وأوصت الدراسة بان يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات

، للمحاسبين والمراجعين بتحديث المعايير المحاسبية التي أصدرها بشأن اندماج المشروعات
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وان تتوصل المنظمات المهنية التي تصدر المعايير المحاسبية الي اتفاق بخصوص تحديد 
ع توضيح ره موتقييم امكانية استرداد الشه ومعالجة الشهرة المالية، فترة استهالك الشهرة،
 .االفصاح المرتبط بها

طبيقها عند المحاسبة عن كما أوضحت الدراسة بضرورة تحديد معايير للتقييم يمكن ت
 .اجراء التقييم علىحيث يمكن تضييق أوجه اختالف النتائج المترتبة  ،االندماج

قامت الدراسة بتوضيح االبعاد المحاسبية : (2002)سة خالد احمد عبد الفتاح درا
كاحد االدوات التي يتم استخدامها ، لية الدمجآ علىهيكلة البنوك من خالل االعتماد  العادة

سوق المال المصرية واستهدفت الدراسة  علىوتحديد أثر ذلك ، لهيكلة القطاع المصرفي
تحديداالساليب الفنية المستخدمة في اعادة الهيكلة بشكل عام ،والنماذج المستخدمة في اعادة 

كما استهدفت الدراسة تحديد اهم المناهج المحاسبية ، ية بشكل خاصالهيكلة المصرف
خاصة في ضوء ، واختبار اكثرها مالئمة عند التطبيق ،المستخدمة في عملية تقييم البنوك

 .والمعالجات المقترحة لها ،تعلقة بتقييم االصول وااللتزاماتالمشكالت المحاسبية الم
ت العولمة المذكورة ،فان الكيانات المصرفية في ظل تحديا، أنه وتوصلت الدراسة إلى

وكذا حزمة القرارات  ،امتالك المالءة المالية المطلوبة علىالصغيرة والمتوسطة لن تكون قادرة 
ومن ثم فان اتجاهات الدمج المصرفي تصبح هي االلية المناسبة ، الالزمة الدارة هذه المالءة

ريا الدارة عجلة التنمية مع ضمان بقائها لخلق كيانات مصرفية قوية ومؤهلة ماليا وادا
 .السالحة المصرفية علىرها واستمرا

استهدفت الدراسة بتوضيح : (2011)دراسة هالة ابراهيم مهدي عبداهلل محجوب 
اثر اعادة الهيكلة المالية في الشركات الصناعية بهدف الوصول الي برنامج متكامل يعمل 

 .وتعظيم الربحية ،الداءوتحسين كفاءة ا، تخفيض التكاليف على
، وقد اشارت الباحثة الي تطوير العمل المحاسبي لمالئمة أهداف اعادة الهيكلة المثالية

مما يؤدي الي رفع كفاءة النظام المحاسبي لكال االطراف الداخلية والخارجية ومرحلة التشغيل 
ات النهائية المطلوبة انشاء قاعدة بيانات تحقق كافة االهداف والمخرج علىوتتمثل في التركيز 

باالضافة الي التوصل المباشر لالطراف الخارجية والداخلية عن طريق شبكات االنترنت 
المعلومات المطلوبة ثم اخيرا مرحلة المخرجات وتتمثل في عرض  علىلسهولة الحصول 
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ل المالية مما يعم وتحليل المعلومات بحيث يكون هناك مفاهيم رئيسية وتحسينات في التقارير
توسيع النطاق لخدمة كافة االغراض المطلوب تحقيقها بالشكل الذي يجعل من هذه  على

 .قيق أهداف اعادة الهيكلة الماليةالتطوير شكل مالئم لتح
ا بالمفاهيم الحديثة يؤدي الي عدم تأخير عليوتوصلت الدراسة الي أن اهتمام االدارة ال
كما أوصت بوضع خطط ، خفيض التكاليفالتنفيذ لبرنامج الهيكلة وبالتالي يؤدي الي ت

كذلك االهتمام بالجودة واعادة تنظيم ، ا لتحسين كفاءة االداءعليوسياسات من قبل االدارة ال
كفاءة مما يؤدي الي زيادة ، الموارد البشرية المتاحة بالشركة لتتوافق مع متطلبات اعادة الهيكلة

 .االداء المرغوب في تحقيقها
طبيعة أهم  علىاستهدفت الدراسة الي التعرف  :(2002) المنعمدراسة مني سعيد عبد 

وتوسيع قاعدة ملكيتها وتحديد ، االساليب المتبعة في اعادة هيكلة شركات قطاع االعمال العام
حيث أوضحت الدراسة أن اعادة الهيكلة المتمثلة في ، هاعليالمشكالت الضريبية المترتبة 
ين النتائج االقتصادية والمالية للشركات التي يتم تحس) علىتوسيه قاعدة الملكية تعمل 

استثمار  -خفض عجز موازنة الدولة الناجم عن دعم الدولة للشركات الخاسرة  -خصخصتها 
حصيلة بيع حصص الدولة في هذه الشركات في النهوض بالشركات االخري للتمكن من بيعها 

ق المالي وفتح باب االستثمار امام باالضافة الي انعاش السو  -بعد تصحيح هياكلها المالية 
 .(الجنبيالمال ا

المشكالت الضريبية العادة الهيكلة المالية لشركات قطاع االعمال  علىركزت الدراسة 
وتحويل بعض ديون الشركات الي مساهمات في راس المال والتأثيرات الضريبية المترتبة ، العام
  .كل منها على

 علىعالج المشكالت الضريبية المترتبة  علىعمل ومقترحات ت قدمت الدراسة توصيات
بغرض تفعيل وانجاح مسار برنامج الخصخصة ، اعادة هيكلة شركات قطاع االعمال العام

المعدل  0290لسنة  022الدخل رقم  علىالمصري وذلك في ظل احكام قانون الضرائب 
مصرية المرتبط ير المحاسبة الضوء معاي وفي، 9112لسنة  20وقانون ضريبة الدخل رقم 

 .بها
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يجب  أوضحت الدراسة أن اعادة الهيكلة المالية :Stook & Shear (2002)دراسة 
مع تخفيض التكاليف حيث أن الشركات المتعثرة ، تحسين الفعالية والجودة علىأن تركز 

، بالمواصفات التي تقابل وتفي باحتياجات العمالء، المنتجات علىوالتركيز  ،بوضعها الحالي
 .يعني تحقيق المزايا التنافسيةما م

 –التي يمكن مراقبتها )وأوضحت الدراسة أن هناك نوعين من المنتجات العائدة تتضمن 
حيث أن تخفيض التكاليف ينتج عنه تحسين في هامش ربح و  ،(التي ال يمكن مراقبتها

تحسين خدمة العمالء عن طريق : تصنيعها من خالل وضع اطار يتضمن المنتجات المعاد
بيانات العمالء، االفراد والتدريب، االتصاالت الجيدة لتسهيل سرعة تداول المعلومات عن 

 .االجزاء المستخدمة واالسواق التي يتم فيها اعادة التسويق
هي احد االستيرتيجيات التي تؤدي ، وتعتبر االدارة الكفء لعملية مستردات المنتجات

 وزيادة المبيعات، الخدمة للعمالء،مستوى  وتحسين الي تحقيق الوحدة لوفورات تكاليفية،
 .الشركة لمزايا تنافسية مما يعني تحقيق ،والنصيب السوقي للمنتجات

 
 طار النظري للبحثاإل

 21 مت الدولة بإنشاء بنك التسليف الزراعي المصري بموجب المرسوم بقانون رقمقا
عام  لزراعي المصريبرأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكي بنك التسليف ا 0231لسنة 
إبان األزمة االقتصادية العالمية ليقدم القروض للمزارعين المصريين ليحميهم من  0230

لسنة  002القانون رقم  صدور البنوك العقارية األجنبية والمرابين وحرصت إدارة البنك منذ
بنك التنمية أن يقوم  ىعل“الزراعي البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان " وتعديل اسمه إلى 0222

بتقديم الدعم والتمويل الالزم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع األنشطة 
المشروعات الصغيرة والصغيرة )المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل 

 -يالبنك الزراعي المصر  مجلة) "في الريف والبيوجاز خاصة الطبيعيوقروض الغاز ( جدا
9109) 

ينص على أن يحول البنك الرئيسي  والذي 9102لسنة  94وقد صدر مؤخرا القانون رقم 
يتخذ شكل ( البنك الزراعي المصري) بنك قطاع عام يسمى إلىللتنمية واالئتمان الزراعي 
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ويكون له الشخصية االعتبارية ، شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة
الرئيسي للتنمية  البنك وتؤول له كافة حقوق، مدينة القاهرة الكبرى الرئيسيزه ومرك، المستقلة

 . ويتحمل بالتزاماته الزراعيواالئتمان 
 9113لسنة  99ألحكام قانون رقم  المصري الزراعيوبموجب هذا القانون يخضع البنك 

 . (9109لسنه  94قانون رقم )والنقد  المصرفيوالجهاز  المركزيالبنك 
التنمية  أنشطةتوفير التمويل الالزم لمختلف أنواع  إلى المصري الزراعيالبنك  ويهدف

 .الريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولةو  الزراعية
يعد البنك الزراعي المصري من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر فهو و 

 0901 بالوطن العربي والشرق األوسط، حيث انه يمتلك أكثر منمن اكبر البنوك الزراعية 
مليون متر مربع  4 وبنك قرية تغطى كافة القطر المصري، باإلضافة المتالكه أكثر من فرع

من  الستالم االقماح المحلية مليون متر مربع 9 مخصص منها مساحة سعات تخزينية
 .نك منتشرة بأنحاء الجمهوريةلدى الب شونة 329 المزارعين كذلك يبلغ عدد الشون

ويعمل البنك بشكل دائم على تطوير أدائه وتنويع الخدمات الحالية واستحداث خدمات 
جديدة ليتواكب مع متطلبات المراحل المتتالية وتقديم الخدمات المالية والتمويلية وغيرها من 

قطاع الزراعي في أنشطة التي تناسب كافه العمالء في الريف والحضر كذلك تقديم الدعم لل
شتى مجاالته للوصول لالكتفاء من الغذاء وذلك من اجل استكمال مسيرة البنك الوطنية في 
تنفيذ سياسة الدولة الزراعية وخدمه االقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة لتتناسب مع 

 .المتغيرات االقتصادية
صاح والشفافية وتقوم إدارة يطبق البنك األسس والمعايير الدولية في إطار قواعد اإلف

وذلـك من خـالل وحداتـه المنتشرة على  السياسة العـامة للبـنك في إطـار البنك بممارسة أعمالها
 (عي المصري الشهريةك الزراالبن مجلة) مستوى المحافظات والمدن والقـرى

حصر ) تعتمد دراسة المجتمعات اإلحصائية أساساا على أخذ كل مفردات المجتمعو 
وهي )للتعرف على خصائص ومعالم هذا المجتمع، وبصفة عامة فإن معالم أي مجتمع ( شامل

هي التي تعطي لهذا المجتمع ( مقادير ثابتة للمجتمع الواحد ولكنها تتغير من مجتمع إلى آخر

https://www.pbdac.com.eg/index.php/ar/2012-11-10-11-39-44/2017-06-08-09-00-02
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ته دون غيره؛ ونظراا لوجود صعوبات كثيرة تحول دون دراسة جميع مفردات مجتمع صفا
بواسطة أسلوب الحصر الشامل، فإننا  الدراسة والمتمثل جميع العاملين بالفرع الرئيسي بالبنك

موظف وفق  0222، حيث يبلغ عدد العاملين نجرى دراستنا على عينة من هذا المجتمع
( مفردة 021)من إجمالي عدد العاملين % 01تم اختيار  لذا فقد؛ 9102إحصائية نهاية عام 

استمارة استبيان  021تجميع عدد ، وتم المستويات الوظيفيةعينة عشوائية بسيطة من مختلف ك
صالحة للتحليل اإلحصائي بعد استبعاد االستمارات غير الصالحة وبذلك يصبح حجم عينة 

 .مفردة 021الدراسة الميدانية 
 

 البحثجراءات  إ 
تم تصميم قائمة استبيان تضمنت مجموعة من العبارات تقيس : تصميم قائمة االستبيان

 ون باالطالعاتجاهات أفراد العينة تجاه متغيرات الدراسة، ولتصميم هذه القائمة فقد قام الباحث
إلى إعداد استمارة استبيان  تعلى عديد من الدراسات السابقة في مجال موضوع الدراسة، وانته

 .التي تعكس متغيرات الدراسة تضمنت بعض المقاييس
لكل إجابة على مقياس خماسي االتجاه حيث كان " ليكرت"وقد صممت االستمارة بطريقة 

 : وزن مرجح وذلك كما يلى

 درجة الموافقة
أوافق بدرجة 

 كبيرة جدا  

أوافق 

 بدرجة كبيرة

أوافق بدرجة 

 متوسطة

أوافق 

 بدرجة قليلة

أوافق بدرجة 

 قليلة جدا  

 1 2 3 4 5 الوزن المرجح

باستخدام الحاسب اآللي على حزم البرامج  ونقام الباحث :أساليب المعالجة اإلحصائية
ها من خالل استمارة يعل، وذلك لتحليل البيانات التي تم الحصول SPSS ver.20 اإلحصائية
 : وذلك باستخدام األساليب التالية االستبيان،

 ".كرونباخ ألفا" س ثبات استمارة االستبيان باستخدام معاملقيا -
 .ومستوى معنويته" ت"قياس الصدق التمييزي لالستبيان باستخدام اختبار  -
 .مقاييس التشتت والنزعة المركزية لقياس اتجاهات عينة البحث وتحليل النتائج -
 . رة محل البحثتحليل التباين لتحديد جوهرية العالقة بين المتغيرات والظاه -
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 .لبحث العالقات االرتباطية لمتغيرات البحث" بيرسون"معامل ارتباط  -
 .ةالتابع اتالمتغير  ىاالنحدار الخطي البسيط للتوصل إلى تأثير المتغيرات المستقلة عل -

 :الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة
 : للنوعبالنسبة  -أ

 نة الدراسة فيما يخص النوعالتكرارات والنسب المئوية لعي :(1) جدول
 النسبة المئوية التكرار التوزيع البيان
 %41 21 ذكر النوع

 %21 21 ىأنث
 %011 021-  اإلجمالي

 .الجدول السابق ثقة عالية في النتائج لشمول العينة لكال النوعين يعكس
 : ميعليالت للمستوىبالنسبة  -ب

 ميعليالت المستوىالدراسة فيما يخص التكرارات والنسب المئوية لعينة  :(2) جدول
 النسبة المئوية التكرار التوزيع البيان

المستوي 
 ميعليالت

 %232 9 اعليدراسات 
 %21 21 مؤهل جامعي

 %3932 29 مؤهل أقل من المتوسط
 %011 021-  اإلجمالي

ثقة  ويعكس هذا مية متباينة،عليمستويات ت علىاحتواء العينة يتضح من الجدول السابق 
 . مي لمفردات العينةعليالت ها الرتفاع المستوىعلىعالية في النتائج المتحصل 

 : الوظيفي للمستوىبالنسبة  -ج
 الوظيفي المستوىالتكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة فيما يخص  :(3) جدول

 النسبة المئوية التكرار التوزيع البيان
المستوي 
 الوظيفي

 %01 02 اعليإدارة 
 %31 42 إدارة وسطي
 %21 21 إدارة تنفيذية

 %011 021-  اإلجمالي
ويعكس هذا ثقة  مستويات وظيفية متعددة، علىاحتواء العينة يتضح من الجدول السابق 
اختالف  علىها لشمول العينة جميع المستويات الوظيفية عليعالية في النتائج المتحصل 

دراكهم لموضوع البحث  . دوافعهم وا 
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 : للتخصصلنسبة با -د
 تخصصالتكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة فيما يخص ال :(2) جدول

 النسبة المئوية التكرار التوزيع البيان

 التخصص

 %41 21 شئون إدارية وموارد بشرية
 %31 42 شئون مالية
 %01 02 شئون فنية
 %9 09 شئون قانونية
 %2 00 شئون تجارية
 %2 2 شئون عامة

 %011 021-  اإلجمالي
وأنها شملت آراء شمول العينة لمختلف التخصصات، يتضح من الجدول السابق 

، مما يسهم في صحة االعتماد اختالف ميولهم واتجاهاتهم علىالتخصصات واتجاهات جميع 
 . على نتائج الدراسة

 : للمهنةبالنسبة  -ه
 خبرةيما يخص الالتكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة ف :(2) جدول

 النسبة المئوية التكرار التوزيع البيان

 الخبرة

 %09 09 سنوات 2أقل من 
 %33 21 سنوات 01أقل من  – 2من 
 %92 32 سنوات 02أقل من  – 01من 
 %91 31 سنة 91أقل من  – 02من 

 %01 02 سنة فأكثر 91
 %011 021-  اإلجمالي

، مما يسهم في صحة لمستويات خبرة متعددة شمول العينةيتضح من الجدول السابق 
 . الختالف اآلراء والتوجهات وفقاا لمدة الخبرة االعتماد على نتائج الدراسة

 قياس ثبات وصدق االستبيان
تم قياس ثبات اتجاه عينة الدراسة نحو المقاييس المستخدمة وذلك  :قياس ثبات االستبيان

كرونباخ " استخدام معامل قياسها لمتغيرات البحث بلالطمئنان على سالمة قائمة االستبيان فى 
 ."ألفا
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 معامل الثبات لمتغيرات الدراسة :(2) جدول
 αمعامل  نوع المتغير المتغير

 %2932 مستقل إعادة الهيكلة المالية
 %2939 تابع الربحية

 %2232 تابع تخفيض التكاليف
 %2230 تابع كفاءة األداء

 %2432 مستقل ةالقيود الرقابية واإلداري
 %2032 تابع الموافقات

 %2232 مستقل القرارات السيادية
 %9930 تابع كفاءة الخدمة
 %2132 مستقل كفاءة العمل

 %2232 تابع منظومة االئتمان والتسويق
 %9139 مستقل الكفاءة اإلنتاجية

 %2034 تابع الحوافز
ويعكس %. 2939 -% 9139 يبين الجدول السابق أن معامالت الثبات تراوحت ما بين

 . ستبيانلالذلك ثبات جيد 
ا، يعلفئة : تخضع أي ظاهرة كونية للتوزيع الطبيعي وتميز بين ثالث فئات  :صدق االستبيان

وحتى تكون عبارات المقياس صادقة فالبد أن تختلف آراء واستجابات  .وفئة وسطى، وفئة دنيا
ذا لم تختلف اتجاهات عينة الدراسة تجاه االستجابة  ،ا لعينة الدراسة عن الفئة الدنيايعلالفئة ال وا 

الفئتان ويلزم حذفها من  لعبارة ما، تصبح تلك العبارة غير صادقة حيث أنها لم تميز بين هاتان
 .المقياس

 
 تحليل ومناقشة النتائج

 باستخدام حزم البرامج اإلحصائية حثقام الب :إعادة الهيكلة الماليةتحليل نتائج محور 
SPSS Ver.20 ،كرونباخ " قياس ثبات استمارة االستبيان باستخدام معامل :اموذلك باستخد

مقاييس التشتت والنزعة ، "ت"قياس الصدق التمييزي لالستبيان باستخدام اختبار  ،"ألفا
 :نأوقد تبين  االنحدار الخطي البسيط ،"بيرسون"معامل ارتباط ، تحليل التباين، المركزية
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ترتيب  المتوسط تالعبارا العبارة
 الهمية

يتعين توافر األسباب والعوامل التي تؤدي إلى نجاح تطبيق إعادة  0
 3 4302 .الهيكلة المالية

ينظر إلى إعادة الهيكلة المالية باعتبارها خطة متكاملة لضمان  9
عادة التوازن للهيكل المالي  9 4392 .نجاح واستمرار المنشأة وا 

 0 4332 .مالية إلى تحسين موقف السيولة بالمنشأةتؤدي إعادة الهيكلة ال 3
تعظيم الربحية نتائج الدراسة الميدانية لمحور  من :تعظيم الربحيةتحليل نتائج محور 

أهمية إعادة الهيكلة المالية لتعظيم الربحية بالبنك الزراعي اتفاق عينة الدراسة على نجد 
 علىللمتوسط األعلى في تعظيم الربحية  المصري، ويأتي ترتيب العناصر حسب أهميتها وفقاا 

 :الترتيب كما يلي
ترتيب  المتوسط العبارات العبارة

 الهمية
يؤثر االندماج وتكوين هياكل مالية ضخمة على العائد على رأس  0

 0 4392 .المال ويؤدي إلى تعظيم الربح

9 
يفضل عند إعادة الهيكلة المالية االهتمام بالحمالت التسويقية التي 

تهدف إلى زيادة إيرادات المنشأة المالية وبالتالي زيادة ربحية 
 .المنشأة

4392 9 

3 
الدعاية )إعادة الهيكلة المالية تعني االنخفاض النسبي في التكاليف 

ومن ثم ( تكاليف اإلدارة العامة –والتوزيع  –اإلنتاج  –واإلعالن 
 .زيادة األرباح

4312 2 

عادة الهيكلة المالية يعني االستفادة التوسع واالندماج من خالل إ 4
 3 4393 .بمزايا اإلنتاج الكبير وتخفيض التكاليف وبالتالي زيادة األرباح

2 
إعادة الهيكلة المالية تعمل على تحقيق مزايا مالية مثل التخلص 
من بعض األصول غير المنتجة أو الفروع التي تحقق معدالت 

 .وبالتالي زيادة األرباح متدنية للعائد أو من العمالة الزائدة
4391 2 

تمكن إعادة الهيكلة المالية من مواجهة المنافسة واحتفاظ المنشأة  2
 4 4399 .المالية بحصتها في السوق وزيادة المبيعات

تخفيض نتائج الدراسة الميدانية لمحور  من :تخفيض التكاليفتحليل نتائج محور 
المتوسط ) درجات 3عبارات المحور أكثر من لجميع  حسابيمتوسط الالتكاليف نجد أن ال

أهمية إعادة الهيكلة المالية في تخفيض التكاليف ، مما يعني اتفاق عينة الدراسة على (المرجح
 :عليه فإنبالبنك الزراعي المصري، و 
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ترتيب  المتوسط العبارات العبارة
 الهمية

يفضل تخفيض المبالغ المخصصة لتدريب العاملين وتخفيض  0
 9 4392 .اريف الخاصة باألنشطة الترفيهيةالمص

يتعين تخفيض المصروفات اإلدارية والمصروفات التسويقية  9
 4 4313 .ومصاريف البحوث والتطوير( دعاية –إعالنات )

3 
ا بالمفاهيم الحديثة مثل إدارة الوقت في علىيفضل اهتمام اإلدارة ال

فيذ وزيادة سرعة تنفيذ الخدمة مما يؤدي إلى عدم تأخير التن
 .التكاليف

3399 2 

4 
يفضل عند إعادة الهيكلة المالية إلغاء األنشطة غير مضيفة للقيمة 
والتخلص من األصول غير المنتجة مما يمثل طاقات عاطلة غير 
 .مستغلة والتخلص منها يعني انخفاض المصروفات غير المباشرة

4392 3 

ت في تشكيلة الخدمات تؤدي إعادة الهيكلة المالية إلى إجراء تغيرا 2
 0 4399 .وزيادة اإلنتاج وترشيد التكلفة

اتفاق عينة الدراسة نجد نتائج الدراسة الميدانية  من :كفاءة الداءتحليل نتائج محور 
 :ترتيب عناصر كفاءة األداء حسب أهميتها وفقاا للمتوسط األعلى كما يلي ىعل

المتو  العبارات العبارة
 سط

ترتيب 
الهم
 ية

ين إعادة تنظيم الموارد البشرية المتاحة بالمنشأة لتتوافق مع متطلبات يتع 0
 9 4392 .ونتائج إعادة الهيكلة المالية

ا لتدريب العاملين وتحسين علىيفضل وضع خطط وسياسات من اإلدارة ال 9
 0 4331 أدائهم باإلضافة إلى برامج حوافز تشجيعية لخلق التنافس بين العاملين

مستوى أداء العاملين بشكل دوري منتظم لمقارنة األداء  يتعين تقييم 3
 3 3392 والتخاذ اإلجراءات المصححة العاجلة علىالمخطط باألداء الف

أي مشاركة العاملين بطرح  –يفضل تطبيق أسلوب اإلدارة بالمشاركة  4
 2 4399 .أفكار جديدة ومتابعتهم لتنفيذ تلك األفكار

2 
الموظفين مع التطورات التكنولوجية الحديثة يفضل أن يتعامل المديرون و 

أي يروا من هذه التطورات وسيلة لتحقيق التميز وكسب  –بعقل فتوح 
 .رضا العمالء والوصول إلى نتائج أفضل

4392 4 

2 
يفضل اتخاذ اإلدارة عند إعادة الهيكلة المالية لبعض اإلجراءات التي 

تمر وتطوير اإلمكانيات تهدف إلى تطبيق الجودة الشاملة والتحسين المس
 .الداخلية مما يؤدي إلى زيادة مستوى األداء

4302 2 

2 
ا الستراتيجية التميز بأن تأخذ في اعتبارها الميزة علييفضل تبني اإلدارة ال

الخاصة التي تتميز بها المنشأة دون غيرها لالنتفاع بالموارد وتحقيق 
 .مستويات أعلى في األداء

4391 2 
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القيود نتائج الدراسة الميدانية لمحور  من :القيود الرقابية واإلداريةحور تحليل نتائج م
 درجات 3لجميع عبارات المحور أكثر من  حسابيمتوسط الالرقابية واإلدارية نجد أن ال

ترتيب عناصر القيود الرقابية واإلدارية ، مما يعني اتفاق عينة الدراسة على (المتوسط المرجح)
 :لمتوسط األعلى كما يليحسب أهميتها وفقاا ل

ترتيب  المتوسط العبارات العبارة
 الهمية

 0 3321 حدوث تعدي بقصد اإلساءة لنظام العمل ويؤدي إلى حدوث خسائر 0
 4 3393 (مثل االحتيال في المخالفات االئتمانية)حدوث احتيال  9
 2 3303 حدوث سرقة، ابتزاز، اختالس 3
 2 3390 ء في تخصيص األصولأو سو /حدوث إتالف في األصول و 4
 01 3300 حدوث تزوير 2
 00 3300 (شيكات، ملفات، حسابات عمالء)حدوث سرقة  2
 9 3331 تلقي رشاوى والعموالت غير قانونية 2
 9 3309 إطالق شائعات داخل البنك 9
 09 3312 سوء استخدام السلطات 2
 2 3302 استيالء على حسابات العمالء 01
 2 3399 (أوبئة/ سيولة/ زلزال)ر نتيجة لكوارث طبيعية حدوث خسائ 00
 3 3392 (تخرب عمدي/ إرهاب)حدوث خسائر بشرية من مصادر خارجية  09

نتائج الدراسة الميدانية لمحور  :الموافقات للقيام ببرامج التطويرتحليل نتائج محور 
ترتيب عناصر الموافقات للقيام  اتفاق عينة الدراسة علىالموافقات للقيام ببرامج التطويراثبت أن 

 :ببرامج التطوير حسب أهميتها وفقاا للمتوسط األعلى كما يلي
ترتيب  المتوسط العبارات العبارة

 الهمية

0 
القيود التي يفرضها البنك المركزي على البنوك ومنها متطلبات 

رأس المال والسيولة للمحافظة على النظام المصرفي من 
 .الصدمات

3322 9 

االلتزام بنظام إدارة محدود لتحقيق مزيد من األهداف من خالل  9
عادة الهيكلة بقيد المنظمة من حولها  0 3329 .تحديد عملية القيد وا 

 القرارات السياديةنتائج الدراسة الميدانية لمحور  :القرارات السياديةتحليل نتائج محور 
سيادية حسب أهميتها وفقاا للمتوسط ترتيب عناصر القرارات الاتفاق عينة الدراسة على نجد 

 :األعلى كما يلي
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ترتيب  المتوسط العبارات العبارة
 الهمية

القرارات السيادية بالدولة ومدى كفاءة عمل هذه المؤسسات المالية  0
 4 3324 في تقديم الخدمة المصرفية بالتقنيات الحديثة

9 
إلدارية والطبقة يفضل عند إعادة الهيكلة المالية عدم زيادة العمالة ا

الوسطى اإلشرافية وذلك النخفاض المصروفات الغير مباشرة وعدم 
 تآكل اإليرادات في أغراض غير هامة

3321 3 

3 
يتعين عند إعادة الهيكلة المالية االهتمام بالنواحي الفنية وعدم زيادة 
المخزون مع االهتمام بالجودة وتخفيض نسبة الهالك والفاقد مما 

 يض التكاليفيؤدي إلى تخف
4302 0 

يفضل اهتمام اإلدارة بعدم تأجيل المديونيات المستحقة على المنشأة  4
 9 4302 لعدم ارتفاع فوائد التمويل

كفاءة نتائج الدراسة الميدانية لمحور  من :كفاءة الخدمة المصرفيةتحليل نتائج محور 
 درجات 3أكثر من  لجميع عبارات المحور حسابيمتوسط الالنجد أن  الخدمة المصرفية

ترتيب عناصر كفاءة الخدمة المصرفية ، مما يعني اتفاق عينة الدراسة على (المتوسط المرجح)
 :حسب أهميتها وفقاا للمتوسط األعلى كما يلي

ترتيب  المتوسط العبارات العبارة
 الهمية

 0 3321 .سرقة ممتلكات البنك من طرف خارجي 0
 01 3340 تزوير من طرف خارجي 9
 00 3341 سرقة للشيكات أو النقدية من طرف خارجي 3
 02 3334 سرقة معلومات وبيانات 4
 2 3343 اختراق نظم المعلومات من طرف خارجي 2
 2 3342 خسائر نتيجة لسوء االتصاالت 2
 2 3342 خلل في أعمال الصيانة وتحمل البيانات 2
لشراء مع األطراف أخطاء تأخير في تنفيذ عمليات التداول والبيع وا 9

 9 3349 األخرى؟
 04 3332 أخطاء في تحديد المسئوليات واالختصاصات 2
 09 3332 خسائر نتيجة لعدم الفصل في االختصاصات 01
 4 3342 حدوث أخطاء محاسبية  00
 2 3342 ( مثل الغطاء التأميني)أخطاء في إدارة أدوات الضمان  09
 3 3349 المرجعية حدوث أخطاء في صيانة البيانات  03
مثل تقارير البنك )أو عدم التزام في تقديم التقارير اإللزامية /تأخير و 04

 ( المركزي
3343 9 

 03 3339 ( الصرف واإليداع)حدوث أخطاء في أذون العمالء  02
 02 3303 عدم االلتزام بوجود عبارات إخالء مسئولة البنك  02
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نجد  كفاءة العملائج الدراسة الميدانية لمحور نت من:كفاءة العملتحليل نتائج محور 
حسب أهميتها وفقاا للمتوسط األعلى كما  ترتيب عناصر كفاءة العملاتفاق عينة الدراسة على 

 :يلي
ترتيب  المتوسط العبارات العبارة

 الهمية
مدى كفاءة العمل في المؤسسات المالية ومنظومة االئتمان  0

 3 3349 .والتسويق
 2 3342 تندات القانونيةضياع للمس 9
 2 3332 أو المستندات/أخطاء عدم استكمال للبيانات و 3
 9 3332 السماح باختراق أو الوصول لملفات وحسابات العمالء 4
 2 3332 أخطاء في تسجيل حسابات العمالء 2
 2 3332 تلف في األصول الخاصة بالعمالء/ إهمال 2
 9 3321 الءحدوث أخطاء من أطراف أخرى غير العم 2
 01 3332 حدوث نزاع مع أطراف أخرى غير العمالء 9
 4 3342 نزاع مع الموردين الخارجيين والبائعين 2
 00 3392 مخالفات في تطبيق السياسات العامة المنظمة للعمل 01
 0 4304 عدم مالئمة السياسات العامة للتطبيق العملي بالبنك 00

نتائج الدراسة الميدانية لمحور  :ن والتسويقمنظومة االئتماتحليل نتائج محور 
ترتيب عناصر منظومة االئتمان اتفاق عينة الدراسة على نتج عنها  منظومة االئتمان والتسويق

 :والتسويق حسب أهميتها وفقاا للمتوسط األعلى كما يلي
 ترتيب الهمية المتوسط العبارات العبارة
 2 3339 تلف في المكونات المادية/ حدوث خلل 0
 0 3322 تلف في أجهزةالصراف اآللي/ حدوث خلل 9
 2 3330 (البرامج والتطبيقات)تلف في الـ / حدوث خلل 3
 3 3339 تلف في منظومة البنك/ حدوث خلل 4
 4 3332 حدوث خلل في االتصاالت 2
 9 3342 خلل في الخدمات الخارجية 2
 2 3332 أخطاء في إدخال البيانات 2

 الكفاءة اإلنتاجيةنتائج الدراسة الميدانية لمحور  :الكفاءة اإلنتاجيةحور تحليل نتائج م
ترتيب عناصر الكفاءة اإلنتاجية حسب أهميتها وفقاا للمتوسط اتفاق عينة الدراسة على اثبت 

 :األعلى كما يلي
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ترتيب  المتوسط العبارات العبارة
 الهمية

املين الكفاءة اإلنتاجية وعدم وجود حوافز مادية للع 0
 0 4312 .بالمؤسسات المالية

 01 3334 حدوث انتهاك لسرية الحسابات 9
 04 3399 (ماتعلىالت)حدوث انتهاك لإلرشادات ونظم العمل  3
 09 3331 (مثل نموذج اعرف عميلك)عدم االلتزام بمتطلبات اإلفصاح  4
 2 3343 حدوث انتهاك لإلفصاح لعميل التجزئة 2
 00 3333 ةحدوث انتهاك للخصوصي 2
 4 3342 حدوث إساءة في استخدام المعلومات السرية 2
 2 3340 حدوث خلط في الحسابات 9
 03 3392 (مثل غسل األموال واالحتكار)أعمال غير مسموح بها قانوناا  2
 2 3343 أخطاء في النماذج الخاصة بالمنتجات المختلفة للبنك 01
 2 3334 عدم التواصل المستمر مع العمالء 00
 9 3342 خطأ في االستعالم واالستقصاء عن العمالء 09
 3 3342 تخطي للحدود المسموح بها لعميل االئتمان 03
 9 3332 حدوث نزاع أو اختالف الرأي حول أداء الخدمات 04

 حوافز العامليننتائج الدراسة الميدانية لمحور  :حوافز العاملينتحليل نتائج محور 
ترتيب عناصر حوافز العاملين حسب أهميتها وفقاا للمتوسط راسة على اتفاق عينة الداثبتت 

 :األعلى كما يلي
ترتيب  المتوسط العبارات العبارة

 الهمية
 3 3339 التمييز بين العاملين 0
 4 3339 (عناصر الصحة واألمان)خسائر نتيجة للبيئة الغير آمنة للعمالة  9
نهاء الخدمةمخالفة لقوانين العمل بالنسبة للتعوي 3  9 3344 ضات والمزايا وا 
 0 3342 بين العاملين بالبنك( متواطئة)تجمعات غير رسمية  4

 

 التوصيات
لضمان نجاح عملية اعادة الهيكلة لتحسين االداء المالي في البنك الزراعي يوصي البحث 

 :اتباع ما يلي( ن الزراعي سابقابنك التنمية واالئتما)المصري 
 .نتائج االعمال علىبحيث ال تشكل عبء ثابت ، خدمة الديون عدم زيادة أعباء .0
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واال فان عدم ، محاولة االلتزام بتجانس مصادر االموال باستخداماتها من حيث المدة .9
راس  علىتجانس نوعية مصادر االموال مع طبيعة االصول التي تمولها سوف ينعكس 

 .يلبنك لدخول مرحلة الفشل المالمما يعرض ا، المال العامل
وذلك لتحقيق ، محاولة السعي الستخدام أقصي كفاءه تشغيلية لكافة بنود االصول الثابتة .3

ويتم ذلك من خالل بيع االصول الثابتة الغير مستغلة في ، التوازن النسبي بين مكوناتها
 .صول الثابتة االنتاجية المستغلةبالتوسع في بيع اال اواعادة استثماراته، العملية االنتاجية

الميزة النسبية للبنك  علىكيز واالستغالل االمثل للموارد والفرص المتاحة والتركيز التر  .4
واعادة هندسة ، لتكون هذه الميزة هي نقطة االنطالق لألمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة

وذلك ، وتبني المفاهيم األخرى كالجودة الشاملة والتطوير والتحديث في انماط تدفق العمل
ه االداء المرغوب فيه عند اعادة الهيكلة سواء بالداخل تجاه االدارة او بالخارج لتحقيق كفاء
 علىه اصالح الكثير من اوجه الخلل وتحسين معدل العائد عليمما يترتب ، تجاه العميل
 .االستثمار

ن يتم ادخال معيار الجدوى البيئية جنبا الي جنب عليها بأاالهتمام بحماية البيئة والحفاظ  .2
مع ضرورة انشاء وحدة ، يير الجدوى المالية بالنسبة للمشروعات التي يمولها البنكمع معا

وذلك حتي ينبني النمو ، تقييم بيئي في كل بنك وتدعم بالمختصين في هذا المجال
 .صيانة واستدامة قاعدة الموارد الطبيعية من المنظور البيئي علىاالقتصادي 
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Stook and Shear: Restructure & Analyzing banking Risk: A Framework 

for Assessing Corporate Governance and Financial Risk 

Management. World Bank, Washington, D.C. 2006, P.4. 
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ABSTRACT 

The banking reformation program adopted by Egyptian banks and 

supported by the state’s powers drives at reinforcing its validity and 

credibility, so, the Egyptian Agricultural Bank (Ex-Development and 

Agricultural Credit) in order to go through this experience, by this a 

good internal and external reputation under the environment Law no. 

(4), of 1994 and revised by Law no. (9), of 2009. The restructure 

processes are targeting a procedure of necessary correction of technical, 

economic, and financial structures of an organization from an 

environmental perspective in a way that enables banks to survive in 

business world.  
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In Light of the research and expected implementation of the 

process of restoring the financial structure, a comparative analytical 

study is conducted to measure the effect of some problems affecting the 

banking performance as a basis for reaching a proposed accounting 

framework to restore the financial structure from the environmental 

perspective, the research is based on the use of SPSS method by 

determining the T test F test as well as the use of quantitative analytical 

descriptive method based on the design and application of simple and 

multi–step regression model to reach the results. The research includes 

two types of variables: the independent variable is the restructuring of 

the financial structure – the control and administrative restrictions – the 

sovereign declarations – the efficiency of the work – the efficiency of 

the productivity and the dependent variable includes the maximization 

of profitability and derived from it (reducing costs – improving 

efficiency performance – maximizing profits- incentives- System of 

Credit and Marketing). 

This research recommends that banks in general, and the Egyptian 

Agricultural Bank in particular should focus and optimal utilization of 

resources and available opportunities; focusing as well on the relative 

advantage of the bank, as it becomes the launching point using modern 

technology. 


