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 الفصل الثامن
 النقدية والمصرفيةالتطورات 

 والتطورات في أسواق األوراق المالية
 
 

 السياسة النقدية
 

ام    ية، وبدرجات متفاوتة،           1999 شهد ع دول العرب ود ال صالح ي تطبيق سياسات التصحيح االقتصادي واإل    ف استمرار جه

ي تهدف إلى المحافظة على التوازنات االقتصادية العامة،             ي الت  االقتصاد لتحقيق النمو القابل لالستمرار لرفع      وتهيئةالهيكل

تج،   ل المن ير فرص العم كان وتوف ة الس توى معيش ية مس تثمارات األجنب ية لالقتصاد وجذب االس درة التنافس ين الق وتحس

اد الدول  ل ي االقتص ه ف هيل اندماج يق       .يتس ادي، وتعم اط االقتص ي النش اص ف اع الخ يع دور القط الل توس ن خ ك م وذل

 .اإلصالحات الهيكلية واإلسراع بوتيرتها، وإزالة التشوهات في االقتصاد لزيادة آفاءة تخصيص الموارد

 

ذا اإلطار، واصلت السلطات النقدية في الدول العربية خالل العام اتباع سياسات نقدية تهدف إلى         تحقيق االستقرار وفي ه

اط     رآة النش بات ح ع متطل ا يتناسب م ية بم يولة المحل تويات الس يم مس عر الصرف، وتنظ عار وس تقرار األس نقدي واس ال

 .االقتصادي مع توفير التمويل الالزم لألنشطة اإلنتاجية واالستثمارية لمختلف قطاعات االقتصاد وبخاصة القطاع الخاص        

نقدية        ية السياسة ال زيادة فاعل يق األهداف المرجوة منها  ول  اتجهت الدول العربية إلى تطبيق تلك السياسة في إطار ، في تحق

توجه نحو االعتماد بدرجة أآبر على األدوات غير المباشرة للسياسة النقدية بغية إعطاء دور أآبر لعوامل السوق،       اتسم بال

 . تأثيرات السياسة النقديةوتعزيز المنافسة بين المؤسسات المالية وزيادة آفاءة وسرعة انتقال

 

ئة     اءة تعب ادة آف ن خالل زي نمو االقتصادي م ز ال ي تعزي اع المصرفي ف به القط ذي يلع دور المحوري ال ن ال ًا م وانطالق

ى االقتصاد العالمي، فقد استمرت الدول                  تاح عل وده لالنف امالت ودعم االقتصاد في جه وارد وتسهيل المع وتخصيص الم

يذ إصالح        ية في تنف ذا القطاع تهدف في مجملها إلى تعزيز المنافسة، وتقوية وتدعيم القواعد             العرب ية واسعة في ه ات هيكل

 بما في ذلك تلك المتعلقة بالرقابة االحترازية والترآزات للرقابة المصرفيةالرأسمالية للمصارف، وتطبيق المعايير الدولية       

ية المت             ير وأسس المحاسبة الدول يد بمعاي ية، والتق عارف عليها وبما يساهم في تعزيز الشفافية واالرتقاء بجودة ودقة االئتمان

 .القوائم المالية التي تنشرها المصارف

 

ية والمصرفية،           ر تجارة الخدمات المال ة وتحري ات العولم ة تحدي ية من مواجه ن المصارف العرب تعمل السلطات  ولتمكي

نقدية في عدد من الدول العربية على توسيع نطاق عمل المص      ارف لمساعدتها في التحول إلى الصيرفة الشاملة ومواآبة ال

ذا الشأن          ية في ه توجهات الدول اج لتكوين وحدات مصرفية آبيرة تتمتع                    .ال ى االندم ية عل م تشجيع المصارف المحل ا ت آم

م الخدمات الم             اءة األداء، وتقدي ع آف ات العمل المصرفي ورف ة تحدي ى مواجه ادرة عل نة، وق صرفية بقواعد رأسمالية متي
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ية   ياجات المتنام ي االحت ل، يلب كل أفض يرةبش ن والمتغ اءة   .  للمتعاملي ن آف رفع م وف ي ذي س ر ال يةاألم زة  وفاعل  األجه

 .المصرفية

 
 معدالت التوسع في السيولة المحلية 

  

ى أن معدل نمو السيولة المحلية في الدول العربية آكل قد ارتفع خالل عام                       تاحة إل يانات الم  9.3يبلغ نحو    ل 1999تشير الب

 ).8/1(، ملحق 1998 في المائة في عام 7.7في المائة مقارنة بنحو 

 

دول العربية فرادى، فقد تباينت معدالت نمو السيولة المحلية خالل عام                    ى صعيد ال ا عل ، ففي حين آانت معدالت     1999أم

 األردن واإلمارات وتونس    ضمتول  نموها أعلى بدرجات متفاوتة من معدالت نموها في العام السابق في مجموعة من الد             

والسعودية وسورية وُعمان وليبيا ومصر والكويت وقطر والمغرب واليمن، آانت تلك المعدالت أقل من مثيالتها في العام                  

 . وجيبوتي ولبنان وموريتانيا والجزائر والسودانالسابق في مجموعة أخرى ضمت البحرين

 

ي شهدت ارتفا           دول المجموعة الت ًا في معدل نمو السيولة المحلية مقارنة بالعام الماضي، فقد بلغ االرتفاع نحو           فبالنسبة ل ع

ارات، و 7.3 ي اإلم ئوية ف ة م س، و 4.5 نقط ي تون ئوية ف ة م رب، و 4.2 نقط ي المغ ئوية ف ة م ي 3.9 نقط ئوية ف ة م  نقط

يا و3.3األردن، و ل من قطر وليب ي آ ئوية ف راوح بي3.1 نقطة م عودية، وت ي الس ئوية ف ي 2.9ن  نقطة م ئوية ف  نقطة م

ذه المجموعة          0.5 و سورية  ية دول ه ئوية في مصر بالنسبة لبق ويالحظ أن الزيادة في معدل نمو السيولة المحلية .  نقطة م

ام      ام الماضي،                             1999خالل ع ة بالع نمو االقتصادي مقارن دل ال زيادة ملحوظة في مع دول ب ذه ال د أقترنت في معظم ه  ق

 .لحجم المالئم من السيولة المحلية لمواآبة الزيادة في حرآة النشاط االقتصاديوبالتالي الحاجة إلى توفير ا

 

ي سجلت معدالت نمو السيولة المحلية فيها انخفاضًا خالل عام         دول الت  مقارنة بالعام السابق، 1999وبالنسبة لمجموعة ال

غ   ث بل ن حي ة البحري ي حال ًا ف اض ملحوظ ان االنخف د آ ئوي12.3فق ة م ي حية، نقط ية دول ن  ف ي بق اض ف راوح االنخف ت

 .  نقطة مئوية في جيبوتي0.3 نقطة مئوية في الجزائر و5.1المجموعة بين 

 

تعريفها الضيق              نقود ب زيادة في عنصر ال د شكلت ال ة    (وق ع الجاري تداولة والودائ ة الم بر من الزيادة في   ) العمل الجزء األآ

 وتراوحت  وسوريةيبوتي والسعودية والسودان والمغرب واليمن في آل من البحرين وج1999السيولة المحلية خالل عام    

أما في الكويت وموريتانيا، فقد     . سورية في المائة في     56 في المائة في آل من السعودية وجيبوتي و        86مساهمتها بين نحو    

زيادة في عنصر النقود خالل العام آامل الزيادة في السيولة المحلية بل وعوضت عن االنخفاض            في عنصر شبه غطت ال

ومن جانب آخر ساهمت الزيادة في عنصر شبه النقود بالجزء الغالب من الزيادة في السيولة المحلية خالل العام في            . النقود

ارات       ر  آل من األردن واإلم ان ولبنان ومصر وليبيا، وتراوحت مساهمته بين             والجزائ  في المائة في آل     95 وتونس وُعم

ان و مصر        ة  58ومن ُعم ر  في   في المائ ية خالل عام           . الجزائ زيادة في السيولة المحل د نتجت ال ا في قطر، فق  1999أم
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نقود والتي  عوضت آذلك عن االنخفاض في عنصر النقود بتعريفها الضيق خالل           زيادة في عنصر شبه ال ا عن ال بكامله

 .العام

  
 العوامل المؤثرة على السيولة المحلية 

  
 صافي الموجودات األجنبية 

  

ان    ية آكل خالل عام                     آ دول العرب ية في ال يادي في التوسع في السيولة المحل ية دور ق ، 1999لصافي الموجودات األجنب

ية الذي نتج عن التحرآات في هذا البند على مستوى الدول العربية                            ى السيولة المحل ر االنكماشي عل اب األث ك في أعق وذل

لعربية فرادى، فقد آان للتحرآات في صافي الموجودات األجنبية أما على مستوى الدول ا  . آمجموعة خالل العام الماضي     

 . ومصر والسودان والجزائرخالل العام أثر توسعي على السيولة المحلية في جميع الدول باستثناء البحرين

 

ي وعُ       ي تونس وجيبوت تج عن التحرآات في صافي             فف ذي ن ر االنكماشي ال نان واليمن تحول األث ان وقطر والكويت ولب  م

ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى الزيادة الملحوظة       . 1999 إلى أثر توسعي خالل عام        في العام السابق   الموجودات األجنبية 

في صافي الموجودات األجنبية للبنوك المرآزية في جميع الدول المذآورة فيما عدا جيبوتي حيث آان االرتفاع في صافي                    

تجارية هو ا         ية للمصارف ال زيادة   الموجودات األجنب امل الرئيسي وراء ال زيادة في صافي الموجودات      . لع د اقترنت ال وق

يزان المدفوعات إلى فائض خالل عام                    ي في م تحول العجز الكل ية ب  في آل من تونس وقطر ولبنان واليمن،   1999األجنب

ز الكل            ي العج وظ ف تقلص ملح ت وب دى الكوي ات ل يزان المدفوع ي م ي ف ائض الكل اع الف ت بارتف ا ارتبط يزان آم ي لم

 .المدفوعات في ُعمان

 

ارات وسورية والمغرب وموريتانيا آان لصافي الموجودات األجنبية خالل العام أثر توسعي أآبر على            وفي األردن واإلم

ابق  ام الس ة بالع ية مقارن يولة المحل نك     . الس ية للب ودات األجنب ي صافي الموج زيادة ف ى ال ى إل ة األول ك بالدرج ود ذل ويع

زيادة في صافي الموجودات األجنبية للمصارف التجارية في آل من األردن وموريتانيا        المرآزي وبدر   ى ال ل إل أما . جة أق
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ى االرتفاع في صافي الموجودات األجنبية للمصارف التجارية وبدرجة أقل                زيادة بصورة أساسية إل تعود ال في سورية، ف

ية لمصرف سورية المرآ                  زيادة في صافي الموجودات األجنب ى ال ارات والمغرب حيث انخفض صافي    . زيإل وفي اإلم

ية للمصارف التجارية عن مستواه في العام السابق، فقد نتج األثر التوسعي لصافي الموجودات األجنبية              الموجودات األجنب

زيادة الملحوظة في صافي الموجودات األجنبية لدى البنك المرآزي في آال البلدين                   ام عن ال يادة وقد اقترنت الز  . خالل الع

ي لميزان المدفوعات                      ائض الكل اع في الف ارات والمغرب بارتف ية في آل من األردن واإلم في صافي الموجودات األجنب

 .مقارنة بالعام

 

ر التوسعي لصافي الموجودات األجنبية أقل من العام الماضي ونتج عن الزيادة في صافي الموجودات                    ان األث يا آ وفي ليب

يا المرآ ية لمصرف ليب تجارية األجنب ية للمصارف ال ي صافي الموجودات األجنب اض ف ي عوضت عن االنخف . زي والت

ية التحسن في وضع ميزان المدفوعات لدى ليبيا الذي تحول العجز فيه إلى             زيادة في صافي الموجودات األجنب وتعكس ال

 .1999فائض في عام 

 

ر التوسعي لصافي الموجودات األجنب               د تحول األث ن، فق ا في البحري ر انكماشي خالل عام      أم ى أث ام الماضي إل ية في الع

ى االنخفاض في صافي الموجودات األجنبية للمصارف التجارية والذي خفف من آثاره االنكماشية                     . 1999 ك إل ود ذل ويع

دوره التحسن في الوضع الكلي                        ذي عكس ب ن، وال د البحري ية لمؤسسة نق التحسن الملحوظ في صافي الموجودات األجنب

يزان ال    واصل صافي  والجزائروفي مصر. 1999 إلى فائض خالل عام 1998مدفوعات حيث تحول من عجز في عام     لم

 في  د جاء االنخفاض في صافي الموجودات األجنبية خالل العام        قو. الموجودات األجنبية انخفاضه للعام الثاني على التوالي      

نك المرآ                مصر  ية للب يجة لالنخفاض في صافي الموجودات األجنب ذي خففت من آثار        آنت  االنكماشية الزيادة في    هزي وال

تجارية          ية للمصارف ال ا في الجزائر، فقد نتج االنخفاض بالدرجة األولى عن االنخفاض في              .صافي الموجودات األجنب  أم

ية للمصارف        ودات األجنب افي الموج ي ص اض ف ن االنخف ل ع ة أق زي وبدرج نك المرآ ية للب ودات األجنب افي الموج ص

تجارية ام. ال ية خالل الع ي صافي الموجودات األجنب بط االنخفاض ف نوارت ي آال البلدي يزان  ف ي لم اع العجز الكل  بارتف

 .1998المدفوعات مقارنة بعام 

 

ية        واصل في السودان،     و يره  صافي الموجودات األجنب ى السيولة المحلية وإن آان بدرجة أقل من العام        تأث  االنكماشي عل

ابق ي . الس اض ف زى االنخف ام  ويع الل ع ية خ ودات األجنب ودات  1999 صافي الموج ي صافي الموج اض ف ى االنخف  إل

زيادة الملحوظة في صافي الموجودات األجنبية للمصارف                          ية ال اره االنكماش ذي خفف من آث نك المرآزي وال ية للب األجنب

 . في المائة10التجارية والتي بلغ معدلها نحو 
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 االئتمان المحلي 
  

تقديرا    ى حدوث تراجع ملحوظ في دور صافي االئتمان المحلي آمصدر للتوسع في السيولة المحلية في الدول                   تشير ال ت إل

ام          ية آكل خالل ع ام السابق     1999العرب ة بالع فقد انخفض صافي االئتمان المحلي خالل العام عن مستواه في عام           .  مقارن

ان             1998 يا واليمن وآ يا وموريتان ان وليب ه بالتالي أثر انكماشي على السيولة المحلية، في حين    في آل من سورية وُعم ل

دول العربية باستثناء البحرين وتونس                              ية ال تفاوتة، في بق ابق، بدرجات م ام الس ل من الع وه أق  والجزائرآانت معدالت نم

 .)8/2(، ملحق حيث آانت معدالت نموه فيها أعلى من مثيالتها في العام السابق

 

ي ساه          ن العوامل الت ي آمصدر للتوسع في السيولة المحلية خالل عام                      ومن بي تمان المحل راجع دور صافي االئ مت في ت

ان له أثر انكماشي على              1999 ية، حيث آ ى السيولة المحل ة عل دم للحكوم تمان المق دور التوسعي لصافي االئ ، انحسار ال

ية آمجموعة خالل العام         دول العرب ية بالنسبة لل ياسات اإلصالح االقتصادي التي اتبعتها ويعكس ذلك أثر س. السيولة المحل

يق االستقرار المالي وتخفيض عجز الموازن           ية لتحق دول العرب  بدرجة  الحكومية والعمل على توجيه تمويل ذلك العجز       اتال

 .نحو شروط السوقأآبر 

 

دم للحكومة دور انكماشي على السيولة                  تمان المق ان لصافي االئ رادى، آ ية ف دول العرب ى مستوى ال المحلية في جميع وعل

ن واألردن               ارات وتونس والبحري تثناء اإلم ية باس دول العرب نان     ال فقد واصل صافي االئتمان المقدم . ومصروالسودان ولب

ة دوره االنكماشي خالل العام في آل من جيبوتي وسورية والكويت         آما تحول األثر .   والمغرب وموريتانيا وقطرللحكوم

تمان الحك     . مان وليبيا واليمن في آل من ُع1999 إلى أثر انكماشي خالل عام 1998ومي خالل عام   التوسعي لصافي االئ

زيادة في الودائع الحكومية في آل من سورية وموريتانيا وبزيادة في الودائع وانخفاض في االستداته في آل                ك ب ترن ذل واق

 .من عمان والكويت وليبيا واليمن

 

ية لل             د سمح التحسن في األوضاع المال حكومات مع األجهزة المصرفية بتوفير التمويل المطلوب للعمليات اإلنتاجية في          وق

دم                      تمان المق ع االئ ذي ارتف يع الدول        القطاعات األخرى لالقتصاد، وبخاصة في القطاع الخاص ال ام في جم ه خالل الع ل

ان          ابق، وآ ام الس ة بالع ية مقارن ي أثر توسعي على السيولة المحلية فيها        العرب ه بالتال وقد آانت معدالت نموه .  خالل العامل

ن                  ام السابق في آل من البحري ى من الع ر   أعل نما آانت تلك المعدالت أقل               والجزائ يا بي يا وموريتان وتونس وسورية وليب

تفاوتة من مثيالتها في العام السابق في بقية الدول             وتعكس الزيادة في االئتمان المقدم للقطاع الخاص في الدول       .بدرجات م

ية خالل العام الدور المتنامي لهذا القطاع في حرآة النشاط االقتصادي في إطار التوجهات والسياسات العامة الرامية           الع رب

ى توسيع مشارآة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي، وتوفير التمويل الالزم               وأنشطته التجارية    اإلنتاجية لمشروعاتهإل

 .والخدمية

 

دم للمؤس تمان المق ا االئ ام  أم ع خالل ع د ارتف ة فق ات العام ودان  1999س ي والس ارات وجيبوت ن األردن واإلم ل م ي آ  ف

ية خالل العام           ى السيولة المحل ي دور توسعي عل ان له بالتال وآان االرتفاع ملحوظًا في حالة  .وسورية ومصر واليمن وآ
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لعامة من إجمالي االئتمان المقدم خالل  في المائة ونتجت عنه زيادة ملحوظة في نصيب المؤسسات ا 12سورية إذ بلغ نحو     

نحو        در ب ام تق ئوية مقارنة بالعام السابق       1.8الع  9.3أما في بقية الدول المشار إليها فقد تراوح معدل االرتفاع بين        . نقطة م

 . في المائة في األردن1.6في المائة في مصر و

 
 صافي البنود األخرى

 

ند عناصر ميزانية السلطات ا        ذا الب لنقدية والميزانية الموحدة للمصارف التجارية التي لم يتم تناولها ضمن البنود يتضمن ه

تعلقة باألصول والخصوم األجنبية، واالئتمان المحلي، ويشمل ذلك حسابات رأس المال واالحتياطيات متضمنة المقابل                  الم

نفة،  ير المص وم غ ول والخص تة، واألص ول الثاب ة، واألص حب الخاص وق الس ات حق ة، لتخصيص ابات المعلق والحس

يم            ك تعديالت التقي ابات تحت التسوية وآذل ند آثار انكماشية على السيولة               .  والحس ذا الب تحرآات في ه ان لصافي ال د آ وق

ام        ية خالل ع ي آان لصافي                 1999المحل نان الت يا ولب ن والسودان وسورية وليب تثناء البحري ية باس دول العرب يع ال  في جم

 .ثار توسعية على السيولة المحلية خالل العامتحرآات هذا البند فيها آ

 

ار االنكماشية لهذا البند خالل عام      الزيادة المهمة في حسابات رأس المال واالحتياطيات، منها في جزء 1999وتعكس اآلث

ي تمت في إطار االهتمام بتدعيم األوضاع الما             الديون المشكوك في تحصيلها، الت تعلقة ب ك المخصصات الم ا في ذل لية بم

زللمصارف  بات    وتعزي ع المتطل ال تتماشى م ة رأس الم ن آفاي ة م تويات مالئم وغ مس ن بل نها م ية وتمكي ا الذات  موارده

تمدة      ية المع ير الدول د ساهمت الزيادة في الخصوم غير المصنفة للبنوك المرآزية والمصارف           . والمعاي ك فق ى جانب ذل وإل

ذا ال             ية له ار االنكماش ز اآلث تجارية في تعزي ند خالل العام في آل من اإلمارات وجيبوتي واليمن       ال آما آانت الزيادة في .  ب

الخصوم غير المصنفة للبنك المرآزي في آل من تونس ومصر، والزيادة في الخصوم غير المصنفة للمصارف التجارية                  

 . العامفي آل من األردن وعمان من بين العوامل التي ساهمت تدعيم األثر االنكماشي لهذا البند خالل

 

ن والسودان وسورية وليبيا ولبنان فعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في حسابات رأس المال واالحتياطيات                     ا في البحري أم

ة بالعام السابق، فقد آان لصافي التحرآات في هذا البند آثار توسعية على السيولة المحلية                 تجارية مقارن دى المصارف ال .  ل

ي  ر واضحًا ف ك األث ان ذل ودان  وآ نك الس دى ب بوبة ل ير الم ي األصول غ يرة ف زيادة الكب يا بسبب ال ودان وليب ي الس حالت

 .الشتمالها على فروقات التقييم، والزيادة في األصول األخرى لكل من المصرف المرآزي والمصارف التجارية في ليبيا

 
 هيكل السيولة المحلية

 

دو                  ية في ال نقود في السيولة المحل ذي بدأ منذ مطلع التسعينات             واصل نصيب شبه ال ه التصاعدي ال ية آكل اتجاه ل العرب

 ).8/4(، ملحق  نقطة مئوية0.4 بنحو 1999وارتفع خالل عام 
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ع نصيب شبه النقود في السيولة المحلية خالل عام                       رادى ارتف ية ف دول العرب ى مستوى ال  مقارنة بالعام السابق 1999وعل

ارات وتونس           ر  وال في آل من األردن واإلم  وقطر وليبيا ومصر، في حين حافظ ذلك النصيب على           وُعمان  وسورية جزائ

 والكويت والمغرب وموريتانيا فقد      والسودان أما في البحرين وجيبوتي والسعودية    . لبنان في تقريبًا   مستواه في العام السابق    

  .انخفض نصيب شبه النقود في السيولة المحلية بدرجات متفاوتة مقارنة بالعام السابق

 

ادة في نصيب عنصر شبه النقود في عام              أعلى زي ر ب د اختصت الجزائ  نقطة مئوية، تليها قطر 2.6 حيث بلغت 1999وق

زيادة    نهما،          2.0 بلغت    وتونس ب ئوية لكل م ك        نقطة م د ذل ي بع م تأت يا بنحو     ث  نقطة  1.4 فسورية بنحو     نقطة مئوية  1.6 ليب

ئوية  نحو      م ان ب ن        1.1 وعم ارات ب ئوية، واإلم نحو       0.6حو   نقطة م م األردن ومصر ب ئوية، ت  نقطة مئوية لكل 0.4 نقطة م

نهما  زيادة في نصيب شبه النقود في عمان بانخفاض ملحوظ، بلغت نسبته نحو                  . م د اقترنت ال  في المائة، في الودائع     22وق

 نقطة مئوية خالل عام   3.6بالعمالت األجنبية لصالح الودائع بالريال العماني والتي ارتفع نصيبها في إجمالي الودائع بنحو              

 . مقارنة بالعام السابق1999

 

نان فعلى الرغم من أن نصيب شبه النقود في السيولة المحلية قد بقي خالل عام           ا في لب  عند نفس مستواه في العام 1999أم

ع بالعمالت األج                            ى حساب الودائ ية عل يرة اللبنان ع بالل م لصالح الودائ د حدث تحول مه ه ق ابق، إال أن نبية التي انخفض الس

 .1998 في المائة في عام 60.1 في المائة مقارنة بنحو 56.4 نقطة مئوية ليبلغ نحو 3.7نصيبها في إجمالي الودائع بنحو 

 

نقود عن مستواه في العام الماضي، فقد انخفض نصيب شبه النقود             يا حيث انخفض عنصر شبه ال وفي الكويت وموريتان

ام  الل ع نحو 1999خ ة 2.7 ب ي  نقط ئوية ف نم ع     .البلدي ي الودائ ه ف اء بكامل د ج ت ق ي الكوي اض ف أن االنخف ظ ب ويالح

نحو  ي انخفضت ب ية الت العمالت األجنب نار  15.1ب ع بالدي ك لصالح الودائ ابق، وذل ام الس ي الع تواها ف ة عن مس ي المائ  ف

 .1999 نقطة مئوية خالل عام 2.2الكويتي التي ارتفع نصيبها في إجمالي الودائع بنحو 

 

ا في    ي والسعودية والمغرب حيث آانت معدالت نمو عنصر النقود بتعريفها الضيق                السودان و   أم ن وجيبوت العملة (البحري

ة      ع الجاري تداولة والودائ د انخفض نصيب شبه                          ) الم ام، فق نقود خالل الع و شبه ال ى بدرجات ملحوظة من معدالت نم أعل

ية        نقود في السيولة المحل غ االنخفاض    .  ال  نقطة مئوية في البحرين، ونحو 2.3حو  نقطة مئوية في السودان ون 2.5 نحووبل

وتجدر اإلشارة إلى أن االنخفاض في .  نقطة مئوية في المغرب0.7جيبوتي، ونحو    آل من السعودية و     نقطة مئوية في   1.1

 .في المائة1.2السعودية قد صاحبه انخفاض في الودائع بالعمالت األجنبية بلغت نسبته نحو 

 

عكس انخفاض نصيب الودائع بالعمالت األجنبية في إجمالي الودائع لصالح الودائع بالعمالت الوطنية خالل العام في آل        وي

ر أسعار الفائدة في تعزيز أوضاع العمالت الوطنية                             ر سياسات تحري ام أث نان بوجه ع ان والكويت ولب من السعودية وعم

 .لنسبي ألسعار الصرف االسمية لعمالت تلك الدولآمخزن للقيمة وآوعاء ادخاري في ظل االستقرار ا
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 التطورات المصرفية
 

أن              ية ب يات المصارف العرب ة لميزان يانات المجمع ية            تشير الب دول العرب  1999خالل عام    سجل    النشاط المصرفي في ال

بي باطؤًا نس ابقة،ًات يلة الس وام القل ع األع ة م ع بالمقارن ية م ن المصارف العرب ر بي اوت األم يانات  . تف ذه الب د أظهرت ه فق

ة  ام مقارن ذا الع ية خالل ه ك الربح ة وآذل لفيات المقدم ع المصرفية والس ي الموجودات والودائ نمو ف انخفاض معدالت ال

ابقة    ب  يلة الس ك   . األعوام القل تطوير وتوسيع أنشطتها وخدماتها وعلى وجه         واصلت  ،ومع ذل ا ل ية جهوده  المصارف العرب

تعلقة الخصوص  ك الم يدية      بإدختل ير تقل دة غ ات جدي م خدم ثة، وتقدي رفية الحدي يات المص ززت  . ال التقن ك ع ذه آذل ه

اع      ي القط يازة ف ج والح يات الدم ود وعمل ًا جه ا تواصلت أيض روعات، آم ل المش ال تموي ي مج المصارف حضورها ف

 .المصرفي العربي

 

و النشاط المصرفي خالل عام                 باطؤ النسبي في نم لنشاط االقتصادي خالل العام السابق في       إلى تراجع ا   1999ويعزى الت

ية        دول العرب ى ربحية المصارف العربية خالل      . عدد من ال رت عل ك أث  الحاجة إلى زيادة ،من جانب آخر، 1999عام آذل

روض و ق مخصصات الق دد  ف يام ع ى ق د من المصارف باإلضافة إل ا العدي ي ألزمت به ون الت نهاتصنيف الدي زيادة م  ب

 مصرف عربي إلى تراجع األرباح 30وتشير البيانات المجمعة ألرباح أآبر  .ق إدخال التقنيات الحديثةاستثماراتها في نطا  

 . )1( في المائة خالل هذا العام2.2الصافية المجمعة لهذه المصارف بنحو 

 

ددًا من    يالحظ أن  و ية       ع بة التطورات في التقنيات المصرفية ال      أقدمت في إطار سعيها ل         المصارف العرب على  حديثةمواآ

م الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت     غ   .تقدي د بل ة عشر         فق ي ثالث ذه الخدمات حوال ثل ه دم م ي تق ذه المصارف الت  عدد ه

ام          ة ع ا استثمر عدد آبير من المصارف العربية في مجال توسيع نطاق خدمات وشبكة أجهزة               . 1999مصرفًا في نهاي آم

ي    دة في           و ،الصراف اآلل م خدمات جدي ك تقدي ل االستهالك واإلسكان       آذل ن تموي ى التوسع في أنشطة          ،ميادي  باإلضافة إل

 .الوساطة في أسواق األوراق المالية

 

ن المصارف العربية خالل عام             يازة بي يات الدمج والح ة أخرى، تواصلت عمل ، وإن آان ذلك بوتيرة أقل 1999ومن جه

نان                ى وجه الخصوص في لب ابقين وعل ن الس غ عدد      . من العامي د بل هذه العمليات خالل هذا العام خمس عمليات، شملت       فق

عودية      س والس ن وتون نان والبحري ي لب ارف ف يعة          . مص ث الطب ن حي م وم ث الحج ن حي يات م ذه العمل رز ه ان أب وآ

نك السعودي األمريكي والبنك السعودي المتحد، وآذلك اندماج بنك الخليج الدولي            اج الب ا، اندم تراتيجية له مقره (       االس

ن البح نك السعودي العالمي       ) ري ندن   (والب ره ل ز على                  ). مق ذا الصدد عدد من العوامل تحف برز في ه تسريع نهج الدمج   وت

تحالف االستراتيجي بين المصارف العربية وعلى وجه الخصوص في الدول يتسم الوضع المصرفي فيها بالتشبع    ومن .وال

ل  ذه العوام رفية   ه ات المص ن المؤسس ة بي تداد المنافس تراتيجية  وت، اش تحالفات االس ي ال ات   ،نام تمام المؤسس زايد اه  وت

                                                           
 في المائة فقط     1.3آما تظهر بيانات األرباح لمصارف مجلس التعاون الخليجي، ارتفاع األرباح الصافية لهذه المصارف مجتمعة بنسبة                         )9(

 .1999عن عام 
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وارد تمويلية لمشروعات استثمارية آبيرة في المنطقة           تزايدة لم ي والحاجة الم ية بالسوق المصرفي العرب المصرفية الدول

 .العربية

 
 )1(جدول رقم 

 تطور عمليات الدمج والحيازة في القطاع
 *المصرفي العربي 

)1995-1999( 
 )عدد العمليات                                                                                            (       

1999 1998 1997 1996 1995  
2 
3 
5 

12 
5 

17 

5 
3 
8 

- 
1 
1 

2 
1 
3 

 لبنان
 الدول العربية األخرى

 اإلجمالي

 . حسب سنة إقرار العملية بصفة نهائية*        

 

ك عز    ل المشروعات االستثمارية الكبيرة في مجاالت البنى التحتية                   آذل ية مشارآتها في نشاط تموي .  زت المصارف العرب

يرة            ذا األمر بصورة آب تعلق ه  فيما يتعلق بتمويل  وعلى وجه الخصوص   ، دول مجلس التعاون الخليجي    بالمصارف في وي

ي دًامشروعات ف ة تحدي ية.  قطاع الطاق د واصلت المصارف العرب ذا الصدد  فق ي ه ذه ف ل ه ي تموي اهماتها ف ز مس تعزي

تعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية           ويذآر في هذا الصدد، أن القروض المصرفية المجمعة        . المشروعات بال

 .  مليار دوالر4.6 نحو 1999المعلن عنها لالقتصادات العربية قد بلغت خالل عام 

 

 ارية العربيةالميزانيات المجمعة للمصارف التج
 

ي موجودات المصارف التجارية العربية نحو           غ إجمال  484.7  مقارنة بحوالي  1999مليار دوالر مع نهاية عام       505.1 بل

ام        ة ع يار دوالر في نهاي ك نسبة نمو بلغت  1998مل ًا بذل ي المائة، وهي أقل من نسبة النمو في الناتج المحلي  ف4.2 ، محقق

ة ل     ي باألسعار الجاري بالغة      اإلجمال ام وال ذا الع ية خالل ه دول العرب ة   6.1 ل ذه الموجودات مقومة     . )2(في المائ د نمت ه وق

  والجزائر األردن والبحرين   في  في المائة  10بالعملة المحلية في جميع الدول العربية خالل هذا العام وتجاوزت نسبة النمو             

ن بلغت أدناه                    ن، في حي يا واليم نان وليب دى المصارف السعودية والكويتية بنحو        والسودان وسورية وقطر ولب  في  2.7ا ل

ي            ى التوال ة عل ة وواحد في المائ  التي وتحتل المصارف السعودية المرتبة األولى من حيث قيمة إجمالي الموجودات         . المائ

يار دوالر     110.9 نحو    بلغت  ة من إجمالي موجودات المصارف التجارية العربية           22نحو   ( مل تليها المصارف  )  في المائ

نحو      ي           82.5المصرية ب ية بحوال يار دوالر، فالمصارف اإلمارات يار دوالر، ثم مصارف الكويت ولبنان بنحو    64.9 مل  مل

 . مليار دوالر على التوالي40.5 و42.6

                                                           
لموجودات اإلجمالية للمصارف العربية تصل إلى نحو          أنه بإضافة الموجودات اإلجمالية للمصارف المتخصصة، فإن ا            إلى تجدر اإلشارة   )10(

 .1999 مليار دوالر في نهاية عام 550
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 الودائع 

  
نحو   ام ب ذا الع تجارية خالل ه ية للمصارف ال ع اإلجمال ي 4.6نمت الودائ بلغ حوال ة لت ي المائ يار دوالر ف304.9 ف ي  مل

.  مليار دوالر279.0 في المائة من الودائع اإلجمالية، إذ بلغت قرابة       91.5وقد شكلت ودائع القطاع الخاص حوالي       . نهايته

ية نحو         ع بعمالت أجنب يها الودائ ا ف ة بم ة واآلجل ع االدخاري د بلغت الودائ يار دوالر،  209.3وق ثل  أي  مل ا يم ي 75.0م  ف

ية للقطاع          ع اإلجمال ة من الودائ د بلغت نحو             .  الخاص  المائ ة، فق ع الجاري ا الودائ ا يعادل نحو      69.7أم يار دوالر، أي م  مل

 . في المائة من الودائع اإلجمالية للقطاع الخاص25.0

 

ية نحو                        ي الخصوم للمصارف العرب ى إجمال ية إل ع االجمال د بلغت نسبة الودائ ة عام           60.1وق ة في نهاي .  1999 في المائ

ن          ذه النسبة بي ة في السودان و        35وتراوحت ه  50وتشكل الودائع االجمالية أآثر من .   في المائة في اليمن 81.6 في المائ

 .في المائة من إجمالي الخصوم للمصارف في جميع الدول العربية باستثناء مصارف اإلمارات وسورية والسودان

 
 )2(جدول رقم 

 تطورات الودائع لدى المصارف التجارية العربية
 )مليون دوالر( 

الودائع اإلجمالية إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي 

% 

الودائع االدخارية واآلجلة 
إلى إجمالي ودائع القطاع 

 الخاص

الودائع االدخارية 
واآلجلة للقطاع 

 الخاص

إجمالي   
ودائع القطاع 

 الخاص

الودائع 
 اإلجمالية

 السنة

57.4 73.9 201110.4 272262.3 291452.4.1 1998 
56.5 75.0 209276.3 278977.7 304924.0.0 1999 

 نسبة التغير 4.6 2.5 4.1 1.1 )1.1(

 .المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية:    المصدر
 

يع الدول العربية باستثناء الكويت                 ام في جم ية خالل الع ة المحل ة بالعمل ية مقوم ع المصرفية اإلجمال د نمت الودائ حيث وق

دى            ع ل ي الودائ ية في نهاية عام        انخفض رصيد إجمال ويعود هذا االنخفاض .  في المائة0.5 بنسبة 1999المصارف المحل

ابق   ام الس ي الع تواها ف يفة عن مس ة طف ع القطاع الخاص بدرج ة إذ ارتفعت ودائ ع الحكوم راجع ودائ ى ت ه إل د . بأآمل وق

ن              ية بي ع اإلجمال و الودائ ويذآر أن نسبة نمو    .  لدى السودان   في المائة  21.2 في المائة في البحرين و     3.3تراوحت نسبة نم

د تجاوزت        ع ق ة في سورية واليمن          9الودائ ر   في المائ وإذا .  وقطر واألردن ولبنان واإلمارات والمغرب وتونس      والجزائ

ى الكويت في آل من تونس                              ك باإلضافة إل ا انخفضت آذل نجد أنه الدوالر األمريكي، ف ة ب ية مقوم ع اإلجمال نظرنا للودائ

 .ا وموريتانيا نتيجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدوالر في هذه الدول خالل هذا العاموالجزائر وليبي

 

ومن حيث الترتيب، واصلت المصارف السعودية احتاللها المرتبة األولى فيما يتعلق بالقيمة اإلجمالية للودائع المصرفية،                  

، 1999 مليار دوالر أمريكي في نهاية عام           65.7السعودية  حيث بلغت الودائع المصرفية اإلجمالية للمصارف التجارية           

 و  29.2  مليار دوالر، ثم لبنان والكويت والمغرب بحوالي         30.4 مليار دوالر، فاإلمارات بنحو        60.8تليها مصر بنحو     

ث آما واصلت المصارف التجارية في مصر احتاللها المرتبة األولى من حي                   .مليار دوالر على التوالي      19.5و 24.4
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، حيث بلغت قرابة      ) بما في ذلك الودائع بعمالت أجنبية           االدخارية واآلجلة   الودائع( شبه النقدية      القيمة اإلجمالية للودائع   

وتجاوزت هذه الودائع    .  مليار دوالر   28.2 مليار دوالر، ثم لبنان بنحو           38.6 مليار دوالر، تليها السعودية بنحو           50.0

 مليار دوالر في بقية الدول        10في آل من اإلمارات والكويت، في حين آانت دون               مليار دوالر على الترتيب        20آذلك  

ويذآر أن حصة الودائع بالعمالت األجنبية من إجمالي الودائع االدخارية واآلجلة للقطاع الخاص تصل أعالها                       . العربية

.  في المائة فقط   2.0ها لدى ليبيا نحو      في المائة، في حين تصل أدنا      57.7 في المائة ثم في لبنان بنحو      62.4لدى اليمن بنحو  

 في المائة ثم في اليمن بنحو        55.7أما حصة الودائع بالعمالت األجنبية من إجمالي الودائع، فتصل أعالها في لبنان بنسبة                 

 في المائة في جميع الدول العربية التي توفرت عنها بيانات في هذا                     20 في المائة، في حين تقل هذه النسبة عن                52.6

 .شأنال

 

د تراجعت نسبة             57.4 الودائع المصرفية االجمالية إلى الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية من         ومن جانب آخر، فق

ى        ة إل ام          56.3في المائ ة خالل ع ويالحظ أن هذه النسبة قد تراجعت في جميع الدول العربية خالل هذا           .  1999 في المائ

تثناء األردن وسورية والمغ         ام باس يا  الع ذه النسبة في نهاية هذا العام           .  رب وموريتان د تراوحت ه  في المائة 5.0 بين  ما وق

دى السودان      نان        177.0ول دى لب ة ل ذه النسبة       . في المائ تجاوز ه  آل من في في المائة  50 األردن و    في في المائة    100وت

 . على الترتيبوجيبوتي والمغرب  ومصر واإلماراتالبحرين والكويت وقطر

 

 ط اإلقراضيالنشا
 

نمو في النشاط              باطؤ ال رغم من ت ى ال  بالمقارنة مع التوسع في     1999 للمصارف التجارية العربية خالل عام       اإلقراضيعل

ذا النشاط خالل األعوام القليلة السابقة، إال أن المالحظ أن نسبة النمو في التسليفات والتسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع                  ه

ى في          المتوسط من نسبة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، وآذلك من نسبة النمو في             الخاص ظلت أعل

 .الودائع المصرفية

 )3(جدول رقم 
 القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة من قبل 

 المصارف التجارية العربية
 )مليون دوالر(

نسبة االئتمان المقدم 
للقطاع الخاص إلى الناتج 

 (%)واإلجمالي المحلي 

نسبة االئتمان المقدم 
للقطاع الخاص إلى 

 (%)إجمالي الودائع 

نسبة االئتمان المقدم 
للقطاع الخاص إلى 

 (%)إجمالي االئتمان 

رصيد إجمالي 
االئتمان المقدم 
 للقطاع الخاص

رصيد إجمالي 
االئتمان المقدم 
 للقطاع العام

رصيد إجمالي 
االئتمان المقدم 
 ةلالقتصادات العربي

 

 
 لسنة

40.2 70.1 63.6 204348.5 117101.7 321450.2 1998 
40.4 71.5 64.3 217875.1 120924.9 338800.0 1999 
 نسبة التغير 5.4 3.3 6.6 0.7 1.4 0.2

 ).4(مصدر جدول رقم :  المصدر
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د أظهرت بيانات عام        رية العربية قد ارتفع بنسبة      أن االئتمان المقدم لالقتصادات العربية من قبل المصارف التجا         1999فق

وقد سجل االئتمان المقدم للقطاع      . في المائة في العام السابق     12.9 في المائة خالل هذا العام مقابل ارتفاع بلغت نسبته           5.4

و بلغت          دم للقطاع العام نحو                         6.6الخاص نسبة نم تمان المق نمو في االئ ن بلغت نسبة ال ة، في حي  في المائة   3.3 في المائ

 .هذا العامخالل 

 

دم للقطاع الخاص مقومًا بالعملة المحلية، زيادة في آل الدول العربية خالل عام            تمان المصرفي المق د سجل االئ  1999وق

تثناء السودان    دل النمو في هذا االئتمان أقصاه لدى مصارف            . باس غ مع د بل  في المائة     و       27.9 مصر بنسبة  الجزائر و  وق

 في 12.7 في المائة و15.1 في المائة و17.9 ثم لدى مصارف موريتانيا وليبيا واليمن بنحو ، على التوالي   في المائة   20.1

نحو                ن ب نان والبحري ب، فمصارف لب ى الترتي ة عل ة و     12.4المائ ى        11.9 في المائ ة عل د بلغت هذه     . الترتيب  في المائ وق

 .النسبة أدناها لدى مصارف السعودية بنحو واحد في المائة

 

ا شهدت نسبة        نًا في جميع الدول العربية                   آم ي تحس ي االجمال ناتج المحل ى ال دم للقطاع الخاص إل تمان المصرفي المق االئ

ام     تثناء السعودية والسودان وسورية وقطر واليمن    1999خالل ع بين واحد في المائة و  ما وقد تراوحت هذه النسبة.  باس

ي،                6 ى التوال ة في السودان واليمن عل ة    في الم   84.4و في المائ نان  في ائ ذه النسبة         .  لب د تجاوزت ه   في المائة في   50وق

ن       ارات والبحري ذه النسبة بلغت نحو    . وتونس والكويت والمغرب     األردن واإلم  في المائة في نهاية هذا 40.4ويذآر أن ه

 .للدول العربية آكل، أي بزيادة طفيفة عن العام السابق العام

 

ة أخرى،     ى ا    ومن جه تجارة عل ذا االئتمان، وبلغ أعلى مستوى له في سورية بنحو      استحوذ قطاع ال ر من ه لنصيب األوف

م في لبنان واليمن بنحو             71.1 ة ث  في المائة 20وتجاوز نصيب هذا القطاع .  في المائة على التوالي  43.0 و 44.7 في المائ

دم        تمان المق دول العربية التي توفرت عنها بيانات، باستثناء الكويت ولي   في من االئ يع ال أما قطاع التسهيالت . بيا وقطر جم

 الشخصية فقد استحوذ على نصيب آبير من االئتمان، وعلى وجه الخصوص لدى مصارف دول مجلس التعاون الخليجي،    

ن        ى مستوى له في البحري غ أعل نحو  وبل م في الكويت بنسبة       34.2ب ة ث ة  31.9 في المائ ارات وقطر بنحو    في المائ فاإلم

ى    28.0 و 28.5 ة عل تمان     في المائ ي االئ ي من إجمال ذا القطاع     . التوال ة في جميع الدول   10وتجاوزت حصة ه  في المائ

يانات          نها ب ي توفرت ع ية الت ى نصيب آبير من االئتمان لدى تونس ومصر والمغرب          . العرب واستحوذ قطاع الصناعة عل

ى التوالي               33.2 و 36.2 و 39.5نحو    دم عل تمان المق ي االئ ة من إجمال  في المائة 15نصيب هذا القطاع    وتجاوز  .  في المائ

ن واليمن والسعودية، في حين وصل أدنى مستوى            دى األردن والبحري .  في المائة فقط   2.0 بنحوله لدى مصارف سورية      ل

ير من االئتمان في ليبيا والكويت ولبنان بنحو                              ى نصيب آب د استحوذ عل ار، فق ييد والعق ا قطاع اإلسكان والتش  و  29.1أم

ي      في ا   22.2 و   27.2 ى التوال ة عل ذا القطاع         . لمائ ة من االئتمان في جميع الدول العربية          10وتجاوزت حصة ه   في المائ

 . باستثناء قطر واليمن وموريتانياالتي توفرت عنها بيانات

 

اط        يعة النش ى طب تها عل ل هيمن يرة األج هيالت قص روض والتس د واصلت الق ة، فق روض المقدم ال الق تعلق بآج يما ي وف

رغم من التحسن النسبي في حصة القروض المتوسطة والطويلة األجل خالل عام                    اإلقراضي للم   ى ال ية، عل صارف العرب
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ا هو الحال على مدار السنوات السابقة        1999  لعدد من   1999 أنه حسب البيانات المتوفرة عن عام         إلى وتجدر اإلشارة .  آم

إن حصة القروض المتوسطة والطويلة األجل من إجما         ية ف دول العرب لي القروض والتسليفات المقدمة، تصل أعالها لدى ال

نحو        يا ب نحو             95.5مصارف ليب يها مصارف األردن ب ة، تل  لمغرب بنسبةالجزائر وا في المائة، فمصارف    77.8 في المائ

ة و     40.4 ة   38.3 في المائ ي   في المائ ى التوال ن مصارف قطر ومصر  م في المائة لدى آل30آما تتجاوز هذه النسبة .  عل

ي        30.5 و 30.6 و   34.2ودية نحو    والسع  ى التوال ة عل وتصل هذه الحصة أدناها لدى مصارف لبنان وموريتانيا     .  في المائ

 . في المائة على التوالي9.1 و10.1 و 13.8واليمن بنحو 

 
 القاعدة الرأسمالية

 

 الرغم من التراجع  تدعيم رؤوس أموالها ورفع معدالت مالءتها، وذلك على      1999واصلت المصارف العربية خالل عام        

زيد من األرباح ألغراض زيادة رأس المال                     ،في معدالت الربحية      ى حجز الم ذه المصارف عل درة ه ي ق وتشير .   وبالتال

ية إلى أن القاعدة الرأسمالية لهذه المصارف                    تجارية العرب ة للمصارف ال يات المجمع يانات الميزان ) حسابات رأس المال  (ب

د نمت بنسبة       في المائة نسبة نمو في العام 12.7 مقومة بالدوالر األمريكي، مقارنة بنحو   1999خالل عام    في المائة    5.5ق

دى مصارف سورية بنسبة                   .  السابق  ند ل ذا الب زيادات في ه ى ال د سجلت أعل  في المائة، وذلك مع إقدام السلطات 20.5وق

تجاري السوري، تالها مصارف قطر بنسبة              ال المصرف ال ادة رأس م ى زي  األردن  آل من في المائة فمصارف13.7عل

 .  في المائة9.8 في المائة، فمصارف مصر بنحو 11.1 في المائة ثم مصارف لبنان بنسبة 11.5بنسبة والسودان 

 

د بلغت هذه النسبة للمصارف العربية مجتمعة نحو                     ية، فق ى الموجودات اإلجمال ال إل ابات رأس الم يما يخص نسبة حس وف

ة في نها       10.8 ام      في المائ ة ع نحو                   . 1999ي دى مصارف تونس ب ا ل ذه النسبة أعاله د بلغت ه  في المائة، تليها     13.7وق

 في المائة لدى 10وتجاوزت هذه النسبة  .  في المائة على التوالي    13.4 في المائة و     13.6مصارف مصر واإلمارات بنحو     

تثناء المغرب واليمن وسورية والبحرين ولبنان ولي        ية باس دول العرب يع ال وبلغت أدناها لدى .  بيا والجزائر على الترتيبجم

 . في المائة على التوالي5.6 في المائة و6.6مصارف لبنان وليبيا بنحو 

 
 )3( 1999 التطورات في أسواق األوراق المالية العربية خالل عام

 

ى الدول العربية إلى تطوير       في ظل التطورات التي يشهدها النظام المالي العالمي وتحديدًا أسواق األوراق المالية، تسع                    

 إلى تحسين اللوائح والقوانين المنظمة        آذلكآما تسعى    .  وتحديث أسواقها المالية وترسيخ ودعم قواعد ونظم العمل فيها            

وفي  .للعمل، وتوفير المعلومات والحوافز المطلوبة لجذب االستثمارات إلى األسواق المحلية وتشجيع االستثمار األجنبي                 

 تطوير أطرها التشريعية والمؤسسية بما يتماشى مع          1999تابعت أسواق األوراق المالية العربية خالل عام          هذا اإلطار،   

وتهدف هذه التطورات في مجملها إلى زيادة آفاءة السوق المالي            . المحلية والدولية  الساحتينالمستجدات والتطورات على    

                                                           
يناقش هذا القسم التطورات في أسواق األوراق المالية العربية المشارآة في قاعدة البيانات في صندوق النقد العربي وهي األسواق في                                   )11(

 .ت ولبنان ومصر والمغرباألردن والبحرين وتونس وُعمان والسعودية والكوي



 124

ف إلى تطوير األنظمة الضريبية وتبسيط اإلجراءات اإلدارية               آما تهد   .له وتنشيط التعامل فيه       وتعزيز الدور الرقابي    

وتوفير المناخ المالئم لتلبية احتياجات المتعاملين واستحداث أدوات مالية جديدة تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية لمختلف                  

هذا . فية واإلفصاح آما تهدف التطورات إلى تحسين سرعة وسهولة ودقة عمليات التداول وتعزيز الشفا            . فئات المستثمرين 

ويمكن إيجاز  . باإلضافة إلى االرتقاء بكفاءة العاملين في مجال أسواق األوراق المالية والتشديد على قواعد السلوك المهني                

 : هذه التطورات بما يلي 

 

 نحو فصل    ، ويالحظ في هذا الجانب التوجه المتزايد لدى العديد من الدول العربية                    تعزيز الدور الرقابي للسوق       :أوًال

الدور التشريعي والرقابي الذي تقوم به هيئة مستقلة تابعة للقطاع العام عن الدور التنفيذي الذي غالبًا ما يقوم به القطاع                             

وفي هذا الجانب، تم في مسقط خالل هذا العام تنفيذ أحكام قانون إعادة هيكلة السوق، وهو القانون الذي يفصل                            .الخاص

ني بإصدار األحكام والقواعد التي تنظم إصدار وتداول األوراق المالية، وإدارة البورصة التي                      بين الجهاز الرقابي المع     

يجري من خاللها تداول هذه األوراق، والجهاز الذي يتولى تسجيل وتحويل عقود بيع وشراء األوراق المالية المتداولة                           

 مهامها آمؤسسة أهلية مستقلة       1999ر مارس    ما تولت بورصة عّمان اعتبارًا من شه         آ. وحفظ سجالت ووثائق الملكية     

إداريًا وماليًا وآجهة وحيدة مصرح لها بمزاولة العمل آسوق نظامي لتداول األوراق المالية في األردن، وذلك تطبيقًا                               

وتجدر اإلشارة في هذا        .لقانون األوراق المالية الجديد الذي هدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق رأس المال األردني                          

صدد إلى أن عدد أسواق األوراق المالية العربية التي تقوم بفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي بلغ في نهاية عام                               ال

 ستة أسواق، وهي األسواق في آل من األردن ومصر وُعمان وتونس والمغرب واإلمارات، في حين أن بقية                                 1999

 .بهذين الدورين معًا، أي بالدور الرقابي والتنفيذياألسواق المالية في الدول العربية تقوم في نفس الوقت 

 

، وبهدف تعزيز الدور الرقابي للسوق من جانب، وتوفير تكافؤ الفرص للمتعاملين في                   تعزيز الشفافية واإلفصاح     :ثانيًا

تطلباته بما  أولت أسواق األوراق المالية العربية اهتمامًا آبيرًا لزيادة درجة اإلفصاح وتعديل م                    . خرآالسوق من جانب      

فمن جانب السوق، شملت التطورات التعليمات والمعلومات والبيانات التي يتوجب على هذه                  .يتالءم مع المعايير الدولية    

األسواق اإلفصاح عنها مثل المعلومات المتعلقة بأسماء الجهات المصدرة لألوراق المالية وأسماء أعضاء السوق                                     

وفي هذا الجانب،   . ت الدورية المتضمنة لحرآة التداول والمؤشرات المالية الرئيسية        ومعتمدي المهن، باإلضافة إلى البيانا     

تقوم معظم أسواق األوراق المالية العربية بإصدار نشرات يومية واسبوعية وشهرية وسنوية تتضمن معلومات عامة عن                    

أبرمت معظم هذه األسواق       آما   .  السوق وقرارات مجلس اإلدارة ومعلومات عن أحجام التداول ومؤشرات األسعار                    

.  Reuters وشرآة     Bloombergاتفاقيات مع شرآات عالمية لنقل المعلومات الخاصة بالتداول، ومن أهمها شرآة                         

.  ويالحظ آذلك توجه هذه األسواق لنشر بياناتها من خالل شبكة اإلنترنت وذلك للتعريف بالفرص االستثمارية المتاحة فيها             

ت العربية على هذه الشبكة معلومات عن التداول، يتم تحديثها بشكل يومي، باإلضافة إلى                       وقد تضمنت مواقع البورصا     

معلومات تاريخية تحتوي على سالسل زمنية لكافة البيانات المتعلقة بنشاط البورصات، آذلك أهم التشريعات والقوانين                       

بية اهتمامًا آبيرًا لترسيخ مبادئ اإلفصاح           ومن جانب آخر، أولت أسواق األوراق المالية العر              . المتعلقة بهذه األسواق    

فباإلضافة إلى التقارير السنوية التي يتوجب على الشرآات تقديمها                  . والشفافية لدى الشرآات المساهمة المدرجة فيها           

 لهيئات األوراق المالية في العديد من الدول العربية، أصبحت التعليمات الجديدة في بعض الدول العربية تلزم الشرآات                         
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آما تم في ُعمان إلزام البنوك التجارية بتقديم تقارير شهرية حول أوضاعها                . المساهمة بتقديم تقارير نصف وربع سنوية       

 شرآات الوساطة وشرآات صناع     1999وألزمت التعليمات الجديدة في سوق البحرين لألوراق المالية خالل عام             . المالية

 .دققة خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليةالسوق بإصدار حساباتها المالية السنوية الم

 

 توجه معظم أسواق     1999، فمن المالحظ خالل عام       تطوير دور المستثمر المؤسسي وزيادة األدوات االستثمارية         :ثالثًا

المستثمر ويهدف  . األوراق المالية نحو تطوير هذا الدور من أجل دعم استقرار األسواق وحمايتها من التقلبات الحادة                           

المؤسسي في الغالب إلى االستثمار المتوسط والطويل األجل ويقوم باالستثمار بناء على دراسات علمية، في حين أن                               

المستثمر الفرد يهدف إلى تحقيق أرباح رأسمالية سريعة، وأن درجة الوعي لديه ال تزال متدنية، وهذا من شأنه أن يؤثر                          

وفي هذا الجانب عملت السلطات في تونس على تشجيع االدخار طويل               .  العربية سلبًا على حرآة التعامل في البورصات       

األجل بإحداث حسابات ادخار في األسهم المدرجة في البورصة تتمتع بتخفيض الضرائب على األرباح في حالة تجميد                          

رآات التأمين بالتعامل    وفي مصر تم السماح لهيئات التأمين والمعاشات وش          .  سنوات على األقل    5األموال المودعة لمدة     

 148 األوراق المالية     سمسرة  عدد الشرآات المرخص لها بالعمل في مجال        1999في السوق المالي، حيث بلغ خالل عام         

من جانب  .  شرآة اآتتاب عام    28 شرآات تصنيف و    6 شرآة محافظ أوراق مالية، و       30 صندوق استثمار، و    21 و شرآة

ع زيادة األدوات والبدائل االستثمارية المتاحة للمستثمرين آالسندات القابلة                  آخر، تسعى البورصات العربية إلى تشجي           

وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم تداول وحدات هذه الصناديق في العديد من أسواق                       . للتحويل إلى أسهم وصناديق االستثمار       

ارية جديدة في آل من ُعمان            تأسيس صناديق استثم      1999باإلضافة إلى ذلك تم خالل عام             . األوراق المالية العربية    

 صناديق استثمار جديدة    4واألردن وفلسطين تديرها مؤسسات عالمية ومحلية متخصصة، آذلك تم خالل هذا العام إدراج                

 صندوقًا تدار من قبل      34في سوق البحرين لألوراق المالية، وبذلك يبلغ عدد صناديق االستثمار المدرجة في هذا السوق                   

 صندوقًا  125آما بلغ عدد صناديق االستثمار المدرجة في بورصة القيم بالدار البيضاء            . ة وعالمية مؤسسات محلية وعربي  

 26 صناديق استثمار جديدة ليصبح عدد الصناديق المدرجة في السوق                   3وفي تونس تم إحداث        . 1999في نهاية عام      

 .صندوقًا

 

، هدفت في مجملها لتعديالت على القوانين المتعلقة باالستثمار العديد من اادخالتشجيع االستثمار األجنبي، فقد تم  :رابعًا

من جهة، إلى تشجيع وجذب االستثمارات األجنبية وفق أسس وضوابط محددة، وإلى تغطية االحتياجات التمويلية المحلية،                 

افة إلى غياب    وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إال أنه باإلض            . ونقل الخبرات المتطورة إلى هذه األسواق من جهة أخرى              

القيود على االستثمار األجنبي في األوراق المالية في مصر والمغرب واألردن ولبنان، وتعديل نسب التملك في تونس                             

 إدخال تعديالت على أحكام قانون الشرآات المتعلقة باالستثمار األجنبي في             1999وُعمان، فقد تم في البحرين خالل عام         

 في المائة   100األسهم في الشرآات البحرينية من قبل مواطني دول مجلس التعاون إلى              البورصة، وذلك برفع نسبة تملك       

 24 في المائة في جميع الشرآات المدرجة، مقابل 49 في المائة في السابق، ورفع نسبة التملك لألجانب إلى 49مقارنة مع 

ب في بعض البورصات العربية، يالحظ          وبالنظر إلى مساهمة األجان     . في المائة سابقًا وعلى عدد محدود من الشرآات            

 في المائة في       43.2فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى             . ارتفاع نسبة مساهمتهم في رؤوس أموال الشرآات المدرجة              

ومن جانب آخر، بلغت قيمة     .  في المائة خالل هذا العام      15بورصة عّمان، وارتفعت في سوق مسقط لألوراق المالية إلى            
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 في المائة من إجمالي     27 مليار دوالر تمثل حوالي       2.6 حوالي   1999من األسهم المصرية خالل عام       مشتريات األجانب   

 . في المائة من إجمالي قيمة التعامل17 مليار دوالر قيمة المبيعات وتمثل حوالي 1.6قيمة التعامل، مقابل 

 

نحو إدخال تعديالت واسعة على األنظمة            ، ويالحظ توجه العديد من الدول العربية                األنظمة الضريبية   تعديل     :خامسًا

الضريبية المتبعة، بهدف خلق الحوافز الالزمة لتشجيع التعامل باألوراق المالية من ناحية، وجذب االستثمارات األجنبية                    

وعملت هذه الدول خالل األعوام السابقة على تخفيض أو إلغاء الضرائب على العوائد الجارية                                   . من ناحية أخرى     

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى عدم وجود           . لى األرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل باألوراق المالية          والضرائب ع 

أي ضرائب على األرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل باألوراق المالية في جميع الدول العربية التي تمتلك أسواق مالية                     

ن جهة أخرى، عملت بعض الدول على تعديل األنظمة الضريبية لها                  وم.  في المائة   10منظمة باستثناء المغرب بنسبة        

فعلى سبيل المثال، قامت السلطات في تونس بتخفيض           . بهدف تشجيع الشرآات المساهمة على إدراج أسهمها في السوق           

مائة على األقل  في ال30 في المائة لكافة الشرآات التي تقوم بتعويم       20 في المائة إلى     35نسبة الضرائب على األرباح من      

 .  من رأسمالها

 

، فقد لجأت معظم أسواق األوراق المالية العربية في اآلونة األخيرة إلى تحديث أنظمة                            مكننة أنظمة التداول     :سادسًا

ويهدف هذا التوجه إلى رفع آفاءة وسرعة التعامل           . التداول لديها واستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل عملية تداول األسهم            

وتجدر اإلشارة إلى وجود أنظمة تداول آلي متطورة في آل            . اق المالية وإلى زيادة الشفافية واألمان لدى المتعاملين        باألور

من أسواق الكويت والسعودية ومصر وتونس والمغرب وعمان، ونظام آلي متطور بدأ العمل به خالل هذا العام في                                   

ريبية بنظام التداول اآللي الذي تم إنشاءه بالتعاون مع شرآة              آما بدأ العمل في سوق البحرين بصورة تج          . بورصة عّمان 

EFA وتجدر اإلشارة إلى االتفاقية الموقعة خالل هذا العام ما بين بورصة باريس وبورصة بيروت بخصوص                     .  الكندية

 .تزويد األخيرة بنظام تداول آلي متطور

 

 المؤسسات العالمية، فقد تمكنت البورصات العربية من              ، وبينها وبين   اتفاقيات التعاون بين البورصات العربية        :سابعًا

وتهدف هذه  . تحقيق خطوات إيجابية في مسار التعاون والتكامل فيما بينها، وذلك من خالل عقد االتفاقيات الثنائية والثالثية                

ل األوراق المالية،    االتفاقيات في مجملها إلى زيادة التعاون المشترك بين البورصات العربية فيما يتعلق بإصدار وتداو                       

آما تهدف إلى تطوير التعاون بين مؤسسات               . وتنظيم وتسهيل آليات وعمليات التسوية والمقاصة وتبادل المعلومات                 

فباإلضافة إلى االتفاقية الموقعة بين أسواق الكويت                 . الوساطة في هذه األسواق وتحفيز عمليات اإلدراج المشترك                   

ة بين سوقي البحرين واألردن، واألخرى الموقعة بين أسواق الكويت ولبنان ومصر،               والبحرين وعمان، واالتفاقية الموقع   

 التوقيع على مذآرة التفاهم بين هيئة األوراق المالية في األردن وسوق الكويت لألوراق المالية هدفت                 1999تم خالل عام    

آما تم  . اب االستثمارات واألموال بين البلدين     إلى تنمية آفاق التعاون بين السوقين وسبل تطويره وتذليل العقبات أمام انسي              

التوقيع على مذآرة تفاهم بين سوق البحرين لألوراق المالية وبورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء تهدف إلى تطوير                               

خالل وفيما يخص التعاون بين البورصات العربية والمؤسسات العالمية، تم           . اإلجراءات واألنظمة التشريعية بين السوقين    

 توقيع مذآرة تعاون بين بورصة لندن وسوق مسقط لألوراق المالية تهدف إلى إدراج أسهم الشرآات العمانية                     1999عام  
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ومن المتوقع أن يساعد ذلك الشرآات المحلية في ُعمان على تسويق أدواتها المالية في الخارج وأن يفتح                 . في بورصة لندن  

 إلى اتحاد البورصات    1999ومن جانب آخر، انضمت بورصة عمان خالل عام          . ةالمجال أمام تدفق االستثمارات األجنبي    

ومقره باريس، وإلى عضوية اتحاد        ) FIBV (وهيئات أسواق المال العربية، وإلى عضوية االتحاد الدولي للبورصات               

 . ومقره اسطنبول) FEAS(البورصات األوروبية اآلسيوية 

 

المجال توجه العديد من الدول العربية نحو تعزيز برامج الخصخصة المتبعة،             ، ويالحظ في هذا      برامج الخصخصة  :ثامنًا

عطاء القطاع الخاص دورًا أآبر في النشاط االقتصادي، وتوسيع حجم أسواق األوراق المالية العربية، حيث يتم                       إلوذلك  

ففي . الل األسواق المالية  في الكثير من الحاالت طرح أسهم الشرآات المراد خصخصتها عن طريق االآتتاب العام من خ                 

 في  35 في المائة من رأس مال الخطوط الجوية المغربية، آما تقرر بيع حوالي                      40المغرب تقرر خالل هذا العام بيع           

وفي مصر بلغت قيمة الشرآات التي تم تخصيصها حتى نهاية عام                  . المائة من رأس مال الشرآة المغربية لالتصاالت          

وفي السعودية تم البدء بخصخصة قطاع الكهرباء من خالل تأسيس الشرآة السعودية                  .  مليار جنيه   15.6 حوالي    1999

 311ابس لألسمنت لشرآة برتغالية بمبلغ          قوفي تونس تم بيع شرآة          . للكهرباء، آما يتم التخطيط لخصخصة البلديات         

آما تقرر في     . لنسيج، وعرضت للبيع أيضًا شرآتين متخصصتين في ا              1999مليون دينار في الربع األخير من عام               

 في المائة من رأسمال     40 بيع   1999 في المائة من رأسمال شرآة الخطوط الجوية الملكية، وتم خالل عام              49األردن بيع   

 .شرآة االتصاالت األردنية إلى الشرآة الفرنسية فرانس تليكوم

 

ية العربية المشارآة في قاعدة البيانات، أظهر        ، وفيما يتعلق بأداء أسواق األوراق المال       التطورات في أداء األسواق    :تاسعًا

 تحسنًا في األداء العام لهذه األسواق، إذ ارتفع المؤشر مقارنة            1999المؤشر المرآب لصندوق النقد العربي في نهاية عام          

ية ومصر  ويعود هذا التحسن إلى األداء المتميز لألسواق المالية في آل من السعود               .  في المائة  9.8 بنسبة   1998مع عام   

الصندوق فقد ارتفع مؤشر       . وتونس، ذلك أن مؤشرات أسعار األسهم في باقي األسواق شهدت انخفاضًا خالل العام                           

 في المائة، األمر الذي يعزى إلى ارتفاع أسعار النفط واإلجراءات التي                       31.7 األسهم السعودي بنسبة         الخاص بسوق  

سماح لألجانب باالستثمار في صناديق األسهم المحلية البالغة اثني                اتخذتها السلطات لتعميق السوق وتطويره، ومنها ال           

آما ارتفع مؤشر    . له أن يوفر المزيد من الشفافية        عشر صندوقًا، واعتزامها إنشاء جهاز جديد لتنظيم السوق الذي يتوقع             

ها بهدف تعزيز الشفافية     في المائة، وذلك نتيجة لإلجراءات التي تم اتخاذ        6.9الصندوق الخاص بسوق المال بمصر بنسبة       

وتقليل المخاطر وحماية األسعار من التالعب، شملت إعداد القواعد الخاصة بقيد األوراق المالية وتأسيس صندوق ضمان                  

وارتفع مؤشر األسعار   . التسويات وإلزام الشرآات بتعزيز اإلفصاح الكامل عن أي معلومات قد تؤثر على أسعار األسهم                 

 . في المائة عاآسًا بذلك األداء واألرباح الجيدة للشرآات المدرجة فيه6.4راق المالية بنسبة الخاص بسوق تونس لألو

 

وقد سجلت بورصة    . ومن جهة أخرى، تراجعت أسعار أسهم باقي أسواق األوراق المالية العربية المدرجة في القاعدة                       

نتيجة لتباطؤ النمو االقتصادي وارتفاع الفوائد         في المائة وذلك      21.9بيروت لألوراق المالية أعلى انخفاض بلغت نسبته           

وجاءت في المرتبة    . المصرفية باإلضافة إلى األزمة العقارية التي أثرت على شرآة سوليدير، آبرى الشرآات اللبنانية                   

ي هذه  وبشكل عام تعان  . الثانية من حيث االنخفاض بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء، ثم سوق مسقط لألوراق المالية                  
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األسواق من قلة السيولة المتاحة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية ومن انخفاض ربحية الشرآات باإلضافة إلى ارتفاع                       

 .آلفة المعامالت في عدد منها

 

وبالمقارنة مع أداء أسواق األوراق المالية الدولية، يظهر المؤشر المرآب للصندوق أن أداء أسواق األوراق المالية                                   

فقد سجل مؤشر مؤسسة التمويل     . ربية يقل عن األداء الذي سجلته معظم األسواق المالية الدولية ممثلة بمؤشرات أدائها              الع

 . في المائة خالل نفس الفترة59.5الدولية الخاص باألسواق المالية الناشئة تحسنًا ملحوظًا بلغت نسبته 

 

 

ية تحس               ية العرب ام أسواق األوراق المال د شهدت أحج ذه األسواق بما              وق ية له يمة السوقية اإلجمال د ارتفعت الق يرًا، فق نًا آب

بته  بلغ في نهاية عام           21.5 نس ة لت مليار دوالر، آما ارتفع عدد الشرآات المدرجة فيها إلى     149.4  حوالي 1999في المائ

يمة السوقية لسوق األسهم السعودي تشكل ما نسبته           .  شرآة  1634 ى أن الق  في المائة من إجمالي 41.0وتجدر اإلشارة إل

ذا العام بنسبة                 ية، حيث ارتفعت خالل ه ية العرب يمة السوقية ألسواق األوراق المال  61.1  في المائة لتبلغ حوالي43.0الق

يار دوالر ي   . مل وقية حوال ته الس بلغ قيم ال بمصر، إذ ت وق الم ية س بة الثان ي المرت اء ف وق 33.0وج م س يار دوالر، ث  مل

ألوراق      يمة     الكويت ل ية بق يار دوالر   20.2المال يروت من أصغر أسواق األوراق        .  مل بر بورصة ب ة أخرى، تعت ومن جه

تها السوقية في نهاية عام             ية، حيث بلغت قيم ية العرب  2.6 مليار دوالر، ثم بورصة تونس بحوالي 1.9 حوالي 1999المال

ألوراق المالية بحوالي           م سوق مسقط ل يار دوالر، ث وبالنسبة لعدد الشرآات المدرجة، فقد احتل سوق .  مليار دوالر4.3مل

ع       ال بمصر الترتيب األول وبواق ذا العدد ما نسبته    1033الم  في المائة من إجمالي عدد الشرآات 63.2 شرآة، ويشكل ه

ع                            ية بواق بة الثان ية في المرت ألوراق المال ان ل ية، وجاءت بورصة عّم م سوق      152المدرجة في األسواق العرب  شرآة، ث

 . شرآة140سقط لألوراق المالية بواقع م

 
 )4(جدول رقم 

 أسواق األوراق المالية العربية
1994-1999 

نسبة التغير 
بين عامي  1999 1998 1997 1996 1995 1994  
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شــكل (2) : التغير في مؤشر الصندوق المرآب وأسواق

1998 و 1999 األوراق المالية العربية بين عامي
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1998 ،
1999 
21.49 149,400.43 122,971.53 145,186.91 107,766.47 84,564.83 72,523.66  )مليون دوالر(القيمة السوقية 

0.16 35,594.16 35,536.37 63,894.75 30,529.62 14,988.24 10,513.17  قيمة األسهم المتداولة
 )مليون دوالر (

 عدد األسهم المتداولة  3,150.05 9,590.30 26,621.45 35,856.03 15,837.26 11,865.52 25.08-
 )مليون سهم(

 عدد الشرآات المدرجة 1,089.00 1,081.00 1,091.00 1,184.00 1,446.00 1,634.00 13.00
 (%)معدل دوران األسهم  14.49 17.71 28.28 43.90 28.92 23.86 17.48-

 المؤشر المرآب للصندوق 100.00 108.30 119.93 138.45 104.12 114.30 9.78
 .صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية: المصدر

 
 

في  0.2 ارتفعت قيمة األسهم المتداولة في أسواق األوراق المالية العربية بنسبة طفيفة بلغت              وفيما يتعلق بأحجام التداول،      

وقد ارتفعت قيمة التعامالت في أربعة أسواق مالية، هي تونس ومصر والمغرب                             .  مليار دوالر     35.6المائة لتبلغ      

 في المائة   73.1خفضت فيها بنسبة    والسعودية، في حين انخفضت في باقي األسواق، وخاصة في بورصة بيروت التي ان               

 . في المائة45.0 في المائة ثم سوق الكويت لألوراق المالية بنسبة 70.0وسوق مسقط بنسبة 

 

.  مليار سهم11.9 في المائة ليبلغ حوالي  25.1أما عن عدد األسهم المتداولة في أسواق األوراق المالية، فقد انخفض بنسبة             

، إال أن انخفاض عدد األسهم المتداولة في        1999سبة في بعض األسواق العربية خالل عام        وعلى الرغم من ارتفاع هذه الن     

ويشكل عدد األسهم المتداولة في سوق         . له األثر الكبير في انخفاض النسبة اإلجمالية          سوق الكويت لألوراق المالية آان      

يع أسواق األوراق المالية العربية المدرجة،          في المائة من إجمالي عدد األسهم المتداولة في جم               80.0الكويت ما نسبته      

 . مليار سهم9.5 حوالي 1999 في المائة وبلغ خالل عام 32.0علمًا بأن هذا العدد انخفض بنسبة 

 

  )4(أسواق األوراق المالية العربية غير المدرجة في القاعدة
 

في قاعدة البيانات أداءًا متفاوتًا خالل هذا           تظهر مؤشرات أسعار األسهم ألسواق األوراق المالية العربية غير المدرجة                  

، انخفضت مؤشرات 1999ففي حين سجل أداء سوق بغداد وسوق فلسطين لألوراق المالية ارتفاعًا آبيرًا خالل عام         . العام

 فقد ارتفع مؤشر األسعار في سوق بغداد لألوراق        . األسعار في سوق األسهم في اإلمارات وسوق الدوحة لألوراق المالية           

ويعتبر هذا االرتفاع األعلى بين أسواق األوراق       .  في المائة مقارنة مع العام الذي سبقه        95 بنسبة   1999المالية خالل عام    

في حين انخفض مؤشر أسعار بنك       .  في المائة خالل هذا العام      52.8المالية العربية، يليه سوق فلسطين الذي ارتفع بنسبة           

 . في المائة0.8ي المائة ومؤشر سوق الدوحة لألوراق المالية بنسبة  ف17.9 بنسبة 1999أبوظبي خالل عام 

 

 1999ومن جانب أخر، ارتفعت القيمة السوقية ألسهم الشرآات المدرجة في سوق الدوحة لألوراق المالية في نهاية عام                       

 أسهم شرآتي اتصاالت      مليار دوالر، وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى إدراج              5.5 في المائة لتبلغ حوالي         44بنسبة  

آما ارتفعت هذه القيمة لسوق فلسطين لألوراق المالية بنسبة             . قطر، والشرآة اإلسالمية القطرية للتأمين خالل هذا العام           

                                                           
 .وهي األسواق في آل من اإلمارات وقطر والعراق والسودان وفلسطين والجزائر  )12(
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وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لسوق          .  مليون دوالر   848.9 حوالي    1999 في المائة لتبلغ في نهاية عام              47.4

آما بلغت القيمة السوقية لسوق بغداد لألوراق       .  مليار دوالر  28.8 في المائة لتبلغ حوالي      16.0بة  األسهم في اإلمارات بنس   

 . مليار دينار عراقي382.7 حوالي 1999المالية في نهاية عام 

 

 العقود  وفيما يتعلق بأحجام التداول، فقد شهدت سوق الدوحة لألوراق المالية ارتفاعًا في قيمة وعدد األسهم المتداولة وعدد                  

 337.6 في المائة لتصل إلى         27.1 بنسبة    1998 مقارنة مع عام       1999المنفذة، إذ ارتفعت قيمة األسهم المتداولة لعام             

 ألف عقد خالل    7.7 ألف عقد مقابل     14 في المائة ليصل إلى حوالي       80.2مليون دوالر، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة         

 مليون سهم لعام    3.1 مليون سهم مقابل     28.2 حوالي   1999متداولة فقد بلغ خالل عام      وبالنسبة لعدد األسهم ال   . 1998عام  

ويعزى هذا الفارق الكبير في عدد األسهم المتداولة بين الفترتين للتعديالت التي طرأت على القيمة اإلسمية ألسهم                   . 1998

لتجارية بشأن تثبيت القيمة االسمية للسهم في         الشرآات المدرجة في السوق وذلك تنفيذًا لتعديالت أحكام قانون الشرآات ا              

وبالنسبة لسوق فلسطين لألوراق المالية، بلغت قيمة التداول لعام                .  رياالت قطرية   10أي من الشرآات المساهمة عند          

 69وبلغ عدد األسهم المتداولة        . 1998 في المائة عن عام          119.8 مليون دوالر أي بزيادة نسبتها           150 حوالي    1999

 ألف صفقة أي     10.6آما بلغ عدد الصفقات المنفذة       .  في المائة مقارنة بالعام السابق      313.2 أي بزيادة نسبتها      سهممليون  

وفي سوق بغداد لألوراق المالية، بلغ عدد األسهم المتداولة حوالي             . 1998 في المائة مقارنة مع عام         39.2بزيادة نسبتها   

 في  121.8 في المائة و    22.3 مليار دينار أي بارتفاع نسبته          29.8 حوالي     وبلغت قيمة األسهم المتداولة      سهم مليار    2.3

 .المائة على التوالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ملحق (1/8) :  معــدالت النمــو في الســـيولة المحليــة
(1999-1994)

(نسب مئوية) 

199419951996199719981999

             9.29             7.68             10.28             9.65             9.25             8.05مجــموع الدول العربـــية

             11.97             8.06             7.75             0.30             6.57             8.03                 األ ر د ن
             11.44             4.19             9.05             6.86             10.18             7.91                 اإلمــــارات
             4.30             16.56             7.85             3.10             7.43             5.96                 البحريـــــن
             9.79             5.26             16.15             13.27             6.75             7.95                 تونــــــــس
             14.01             19.08             18.19             14.28             9.19             12.97                 الجزائــــــر
             4.20             4.45            -4.55            -7.41             5.28             3.66                 جيبوتـــــي
             6.77             3.70             5.22             7.68             2.92             2.84                 الســـعودية
             24.63             29.58             36.98             65.18             74.14             50.92                 الســـــودان
             13.42             10.52             8.37             15.11             8.80             11.80                 ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 العـــــــراق
             6.39             4.77             24.51             8.06             7.68             6.74                 ُعمـــــــــان
             11.35             8.04             9.86             5.56             1.10             9.06                 قطـــــــــــر
             1.61            -0.78             3.89            -0.60             9.37             5.42                 الكويــــــت
             11.07             16.08             19.34             27.79             16.45             25.33                 لبنــــــــــان
             4.90             1.61             3.28             2.68             11.53             8.87                 ليبيـــــــــــا
             10.07             9.54             13.05             12.24             9.83             11.31                 مصـــــــــر
             10.24             6.04             9.18             6.70             8.14             10.06                 المغــــــرب
             2.15             4.15             8.00            -5.06            -5.14            -0.53                 موريتانــيــا
             13.78             11.72             10.70             8.57             48.51             31.64                 اليمــــــــــن

المصدر : بيانات وطنية،  وصندوق النقد العربي، النقد واالئتمان في الدول العربية 1988-1998 وصندوق النقد الدولي، اإلحصاءات المالية الدولية،مارس 2000 .



ملحق  (2/8)  :  التغير السنوي في العوامل المؤثرة على السيولة المحلية

(1999-1994)

(نسب مئوية)

صافي البنود األخرىاالئتمان المحلي (صافي)صافي الموجودات األجنبية

199819991998199919981999

             13.02             28.95             0.00             0.00             26.47             4.92                 األ ر د ن
             2.93             13.81             8.78             12.83             6.79             0.60                 اإلمــــارات
            -55.45             19.72             20.10             18.78            -19.30             14.79                 البحريـــــن
             12.15             2.36             9.01             6.41             23.23            -10.43                 تونــــــــس
             10.79            -31.49             25.15             9.32            -39.57            -8.05                 الجزائــــــر
             2.73            -4.06             0.13             6.93             11.65            -5.54                 جيبوتـــــي
. . .            -50.63. . .             27.50. . .            -20.17                 الســـعودية
            -9.23            -36.75             28.26             20.28            -7.86            -35.76                 الســـــودان
            -18.88            -8.99            -4.60            -3.29             13.92             13.30                 ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 العـــــــراق
             3.18             11.18            -0.16             26.97             26.78            -34.14                 ُعمـــــــــان
             29.68            -6.41             17.04             17.53             11.19            -34.49                 قطـــــــــــر
             2.78             12.99             0.73             5.33             8.12            -7.54                 الكويــــــت
            -0.68             3.80             12.24             24.82             0.68            -6.75                 لبنــــــــــان
            -94.46             1,033.45            -13.92             11.32             8.11             46.62                 ليبيـــــــــــا
             12.26             9.80             16.59             18.32            -31.62            -27.37                 مصـــــــــر
             0.18             6.35             3.43             6.14             37.34             5.85                 المغــــــرب
             10.17            -45.12            -87.27            -66.33             1,643.31             119.01                 موريتانــيــا
             1.43            -6.06            -15.63             34.01             77.75            -23.32                 اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/8) .

**



ملحق  (3/8)  :  مساهمة العوامل المؤثرة على التغير في السيولة المحلية
(1999-1994)

(نسب مئوية)
صافي البنود األخرىاالئتمان المحلي (صافي)صافي األصول األجنبية

199419951996199719981999
199419951996199719981999حكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموع199419951996199719981999

مجموع
الدول العربية

2.6-1.8 10.2 7.1 3.0-8.1 9.0 0.5 12.6 1.1-8.9 3.1-11.3 1.0 12.3 3.3 9.5 0.4-0.0 5.1 2.6 2.2 2.2 0.6 

-3.6-2.0-4.6-1.8-4.7-3.6 1.7 5.1 9.9 2.0-1.2 2.4-2.2 1.8-0.8 8.7-1.3 10.2 10.4 2.0 8.1 0.3 2.5 1.4األ ر  د   ن

-2.0-8.5-4.0-2.9-4.9-0.8 1.1 9.1-1.3 12.3 0.7 14.2 2.6 10.3-4.1 6.4 3.2 16.2 4.3 0.4-1.2-0.6 8.7-7.4اإلمـــارات

 3.8-1.3 1.6 4.8 16.0-6.2 3.2 10.8 4.6 9.9 1.6 9.6-3.5-3.0 16.9-18.2-6.1 14.3-10.3 8.0-3.4 1.3 9.7-2.1البحريـــن

-3.9-0.8-2.9-5.7-2.5-5.7 0.9 10.8-1.0 7.6 3.6 14.8-1.4 15.1-1.3 9.9-0.9 8.8 2.9-1.6 4.3 3.8-0.6 4.8تونـــــــــس

-2.2 11.3-12.3-10.2-12.7 2.6 9.0 24.9 11.0 10.0 15.6 11.8-15.1 11.1-9.1 26.5-9.1 4.1-8.6-2.3 18.7 13.4-4.7 6.3الجزائــــــر

-0.7 1.2 2.0-3.4-2.2 0.1-1.0 0.1-2.1 5.8-2.7-3.0 3.4 5.2 3.4 10.8 4.9 6.0 4.8-2.5-3.5-9.2-3.3-2.4  جـيبوتــــي

. . . 14.9-1.5-2.7 5.5 4.0. . .. . .-1.3 8.6-1.2 2.8-4.5-3.5-0.6 2.8 4.1 9.0. . .-19.8 4.0 13.9-5.4-10.1الســعودية

 33.8 127.5 109.9 242.7 326.5 213.6 14.1 16.3 9.0 12.6 8.5 15.0 0.0 59.3 0.0 32.7 10.0 28.5-25.5-110.5-87.9-236.8-285.1-191.2الســــودان

 6.6 3.8-7.0-2.2-13.8 16.2-8.2-3.0-1.1-2.4-4.6 2.3-0.6 2.3-1.5 9.7-1.8-14.5 9.8 9.2 13.1 15.0 12.9 10.1ســـــــورية

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .الصومــال

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .العـــــــراق

-1.6-5.4-10.8-1.1-2.7-1.8-10.7-0.2 7.6 26.9-7.8 29.1-1.3 12.6-2.3 7.0 3.3 12.9 8.2-16.7 6.2-3.4 3.3-4.3ُعمــــــــــان

-10.3 2.6-5.7-1.7-2.9-5.6-5.4 19.2-3.1 18.1-4.0 13.5-4.6 7.5-6.1 1.9 8.5 7.4 2.5-12.7 2.1-0.3 2.1 7.3قطــــــــــــر

-1.2-4.8-3.2 1.5-4.6-3.8-2.7 0.9-1.4 6.0-2.7 14.2-10.8-1.3-2.0 10.7 1.4 9.2 1.9-1.9-7.2-0.8 3.3 0.0الكويــــــت

 0.2-1.0-1.9 0.9-1.7-0.5 5.1 10.7 10.7 20.1 13.4 23.7 12.9 24.2 5.1 18.0 8.0 20.5 0.3-3.0-2.5 2.7 0.2 5.3لبنـــــــــان

 16.0-15.7 36.1 3.6-5.1-6.7-17.6-13.0 5.4 9.6-22.5-13.4-5.0-9.3 1.0 7.3-2.3 7.2 1.9 7.6-19.4 8.3 9.3 8.4ليبيــــــــــا

-2.9-2.3-1.9-4.7-3.7-4.6 3.4 17.9 2.5 18.3 4.0 17.4-0.8 14.0-0.1 14.7-0.3 11.7-5.0-6.5-2.4 2.9-1.2 4.2مصــــــــــر

-0.1-1.7-0.6-3.1-0.2-29.5-3.5 3.7-0.8 6.7 2.2 7.3 1.7 8.5 4.6 12.8 6.2 37.6 6.6 1.0 2.5 1.3-4.5 2.0المغـــــــرب

-8.4 26.8 5.5-12.5 36.8 10.1-39.5-13.7-41.1-32.3-44.5-32.7-60.6-45.4-28.9-71.5-6.8-1.8 24.3 9.6 35.3 52.8 29.5-8.8موريتانيا

-0.2 0.9-7.7-6.1 4.1-4.4-14.1-12.3 18.5 22.3-2.0 2.3-7.1-11.3 13.0 23.3 33.6 34.8 26.3-11.5 16.1 26.0 21.1 1.2اليمـــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/8) .



ملحق (4/8)  :   مكونات السيولة المحلية

(1999-1994)

(نسب مئوية)

199419951996199719981999
شبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقود

النقودالنقودالنقودالنقودالنقودالنقود

    58.24    41.76    57.87    42.13    56.87    43.13    56.32    43.68    55.69    44.31    53.74    46.26مجــموع الدول العربـــية

    73.66    26.34    73.22    26.78    70.55    29.45    70.26    29.74    66.17    33.83    63.93    36.07        األ ر  د  ن
    72.53    27.47    71.89    28.11    73.25    26.75    74.40    25.60    74.42    25.58    74.04    25.96        اإلمــــارات
    78.22    21.78    80.51    19.49    78.39    21.61    77.53    22.47    77.03    22.97    74.42    25.58        البحريـــــن
    57.12    42.88    55.17    44.83    55.94    44.06    54.41    45.59    54.37    45.63    55.64    44.36        تونــــــــس
    39.40    60.60    36.82    63.18    37.90    62.10    35.62    64.38    35.02    64.98    33.77    66.23        الجزائــــــر
    41.07    58.93    42.19    57.81    42.44    57.56    39.22    60.78    42.04    57.96    37.98    62.02        جيبوتـــــي
    47.98    52.02    50.27    49.73    48.10    51.90    48.58    51.42    48.15    51.85    46.13    53.87        الســـعودية
    34.24    65.76    36.77    63.23    36.36    63.64    33.74    66.26    41.00    59.00    38.97    61.03        الســـــودان
    33.86    66.14    32.49    67.51    30.96    69.04    30.01    69.99    25.69    74.31    25.59    74.41        ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .        الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .        العـــــــراق
    77.53    22.47    76.41    23.59    73.50    26.50    69.26    30.74    68.98    31.02    66.46    33.54        ُعمـــــــــان
    83.92    16.08    81.93    18.07    80.88    19.12    80.24    19.76    80.02    19.98    78.77    21.23        قطـــــــــــر
    82.14    17.86    84.87    15.13    83.62    16.38    83.05    16.95    83.93    16.07    83.30    16.70        الكويــــــت
    94.98    5.02    94.94    5.06    94.47    5.53    94.00    6.00    93.18    6.82    92.69    7.31        لبنــــــــــان
    28.14    71.86    26.53    73.47    25.14    74.86    29.62    70.38    29.10    70.90    25.47    74.53        ليبيـــــــــــا
    79.63    20.37    79.27    20.73    79.23    20.77    79.23    20.77    79.17    20.83    79.22    20.78        مصـــــــــر
    37.95    62.05    38.64    61.36    39.01    60.99    38.17    61.83    37.21    62.79    36.08    63.92        المغــــــرب
    13.27    86.73    15.94    84.06    34.11    65.89    34.31    65.69    30.04    69.96    27.75    72.25        موريتانــيــا
    45.37    54.63    46.02    53.98    44.24    55.76    41.87    58.13    33.89    66.11    16.43    83.57        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/8) .



ملحق ( 5/8) :  إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية العربية
(1998 و 1999)

(مليون وحدة نقدية)

نسبة إجمالي الودائع المصرفية 
إلى الناتج اإلجمالي المحلينسبة  التغير19981999

(عملة محلية)
19981999الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية

          4.6       304,924.0       291,452.4مجمـــوع الدول العربيـــة

          111.1          101.0          12.4          12.4       8,296.1       5,881.9       7,378.3       5,231.2        األ ر  د  ن
          58.3          58.4          9.8          9.8       30,377.1       111,560.0       27,661.5       101,587.0        اإلمــــارات
          89.6          92.9          3.3          3.3       5,933.5       2,231.0       5,744.4       2,159.9        البحريـــــن
          38.6          38.8         -4.0          9.2       7,677.4       9,616.0       8,000.0       8,808.0        تونــــــــس
          31.0          31.1         -0.5          14.3       14,253.1       987,941.0       14,323.3       864,454.0        الجزائــــــر
          51.3          50.2          4.8          4.8       270.1       47,999.0       257.7       45,790.0        جيبوتـــــي
          47.2          49.3          3.8          3.8       65,710.5       246,086.0       63,295.6       237,042.0        الســـعودية
          5.0          4.8          11.6          21.2       566.0       1,455,740.0       507.0       1,201,130.0        الســـــودان
          38.5          34.0          17.7          17.7       6,828.7       315,826.0       5,803.0       268,388.0        ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .        الصومـــال
. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .       العـــــــراق
          38.0          39.7          5.7          5.7       5,937.6       2,283.0       5,617.2       2,159.8        ُعمـــــــــان
          69.4          72.5          13.8          13.8       8,463.9       30,808.5       7,440.1       27,082.0        قطـــــــــــر
          82.3          96.7         -1.3         -0.5       24,427.0       7,430.2       24,753.1       7,464.5        الكويــــــت
          177.0          159.8          12.4          12.3       29,190.7       44,005.0       25,974.8       39,170.0        لبنــــــــــان
          49.6          54.9         -11.7          7.7       15,340.8       7,081.3       17,378.6       6,577.8        ليبيـــــــــــا
          68.3          68.4          7.5          7.8       60,798.2       206,592.2       56,548.2       191,585.4        مصـــــــــر
          57.1          52.7          0.4          9.4       19,515.4       196,852.0       19,438.0       179,899.0        المغــــــرب
          18.2          17.8         -0.4          8.9       159.1       35,799.0       159.8       32,888.0        موريتانــيــا
          18.0          20.4          0.6          14.4       1,178.8       189,845.0       1,171.8       165,979.1        اليمــــــــــن

 1)   التشمل على ودائع القطاع الخاص (غير مقيم ) .
 2)    البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات وحدة عملة محلية.

المصدر:  المصارف وسلطات النقد المرآزية  العربية.، اإلحصاءات المالية الدولية (مارس 2000)
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ملحق ( 6/8) : القواعد الرأسمالية 
للمصارف التجارية العربية  

(1998 و 1999)
(مليون وحدة نقدية)

نسبة  التغير19981999
الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية

          5.5       52,918.6       50,174.2مجمـــوع الدول العربيـــة

          11.5          11.5       1,857.0       1,316.6       1,666.1       1,181.3        األ ر  د  ن
          6.8          6.8       8,688.9       31,910.0       8,136.7       29,882.0        اإلمــــارات
          1.8          1.8       690.4       259.6       677.9       254.9        البحريـــــن
         -4.1          9.1       2,056.1       2,575.3       2,144.4       2,361.0        تونــــــــس
         -6.8          7.0       1,023.7       70,960.0       1,098.9       66,319.0        الجزائــــــر
          6.8          6.9       54.6       9,709.0       51.1       9,082.0        جيبوتـــــي
          5.2          5.2       11,305.2       42,338.0       10,750.1       40,259.0        الســـعودية
          11.5          20.3       95.3       244,640.0       85.5       203,384.0        الســـــودان
          20.5          20.5       1,056.8       48,878.0       877.3       40,576.0        ســــــورية
. . .. . .. . . . . . . . . . . .        الصومـــال
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .       العـــــــراق

          6.7          6.7       1,181.3       454.2       1,106.9       425.6        ُعمـــــــــان
          13.7          13.7       1,480.6       5,389.4       1,302.3       4,740.4        قطـــــــــــر
          1.0          1.9       4,924.1       1,497.8       4,874.2       1,469.9        الكويــــــت
          11.1          11.0       2,666.0       4,019.0       2,400.5       3,620.0        لبنــــــــــان
         -9.7          10.1       1,442.4       665.8       1,597.4       604.6        ليبيـــــــــــا
          10.0          10.4       11,282.3       38,337.2       10,252.4       34,735.0        مصـــــــــر
         -0.9          8.1       2,885.5       29,106.0       2,910.5       26,937.0        المغــــــرب
         -4.8          4.0       111.9       25,169.0       117.6       24,203.0        موريتانــيــا
         -6.4          6.5       116.5       18,766.6       124.4       17,615.5        اليمــــــــــن

        البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات وحدة عملة محلية.

المصدر:  مصادر الملحق (5/8) .
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ملحق ( 7/8) : إجمالي المطلوبات على القطاع الخاص
للمصارف التجارية العربية  

(1998 و 1999)
(مليون وحدة نقدية)

نسبة  التغير19981999
الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية

          6.6       217,875.1       204,348.5مجمـــوع الدول العربيـــة

          4.8          4.8       5,712.6       4,050.2       5,448.8       3,863.2        األ ر  د  ن
          7.7          7.7       30,027.5       110,276.0       27,887.3       102,416.0        اإلمــــارات
          11.9          11.9       3,464.4       1,302.6       3,096.3       1,164.2        البحريـــــن
         -3.9          9.3       9,293.7       11,640.3       9,672.8       10,649.7        تونــــــــس
          11.3          27.9       13,482.2       934,505.0       12,109.2       730,826.0        الجزائــــــر
          1.0          1.0       236.3       42,002.0       233.9       41,571.0        جيبوتـــــي
          1.0          1.0       43,308.4       162,190.0       42,898.5       160,655.0        الســـعودية
          56.1         -1.7       170.2       435,820.0       109.0       443,362.0        الســـــودان
          3.8          3.8       1,629.1       75,345.0       1,570.1       72,617.0        ســــــورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .        الصومـــال
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .       العـــــــراق
          7.8          7.8       7,000.5       2,691.7       6,495.2       2,497.4        ُعمـــــــــان
          8.5          8.5       4,403.1       16,027.4       4,056.7       14,766.5        قطـــــــــــر
          4.2          5.1       18,319.1       5,572.3       17,585.0       5,302.9        الكويــــــت
          12.4          12.4       13,926.4       20,994.0       12,387.9       18,681.0        لبنــــــــــان
         -5.7          15.1       8,641.7       3,989.0       9,159.8       3,467.0        ليبيـــــــــــا
          19.8          20.1       39,535.7       134,342.4       33,011.7       111,843.6        مصـــــــــر
          0.5          9.5       18,194.8       183,531.0       18,109.3       167,602.0        المغــــــرب
          7.8          17.9       207.7       46,740.0       192.6       39,633.0        موريتانــيــا
         -0.8          12.7       321.7       51,815.8       324.4       45,956.7        اليمــــــــــن

    1)  البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات وحدة عملة محلية.

المصدر:  مصادر الملحق (5/8) .
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