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 الفصل الثامن
 النقدية والمصرفيةالتطورات 

 والتطورات في أسواق األوراق المالية
 
 

 السياسة النقدية
 

دأت معظم      نذ مطلع العقد الماضي في تطبيق سياسات وبرامج للتصحيح االقتصادي واإلصالح الهيكلي                  ب ربية م دول الع ال

اندة ودعم المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية أو بمبادرات وجهود ذاتية منها               وقد هدفت السياسات االقتصادية    . سواء بمس

دول في إطار تلك البرامج إل               تها ال تي تبن ة ال ى الحفاظ على التوازنات االقتصادية العامة الداخلية والخارجية، ورفع  والمالي

ئة الموارد وإحكام توظيفها، وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصادات العربية، وتحقيق استقرار االقتصاد الكلي الذي                   اءة تعب آف

 .تصادي المستداميعتبر أمرًا أساسيًا لتدعيم اإلصالحات الهيكلية وتعزيز فرص ومقومات النمو االق

 

ربية، في إطار توجهات السياسة االقتصادية العامة، سياسات نقدية تهدف إلى الحفاظ                       دول الع بعت السلطات في ال د ات وق

لية وأسعار الصرف، وتنظيم مستويات السيولة المحلية بما يتناسب مع أهداف السياسة النقدية                   تقرار األسعار المح على اس

ل حرآة الن       بات تموي ويتضح من البيانات . شاط االقتصادي لمختلف الوحدات اإلنتاجية وبخاصة في القطاع الخاص     ومتطل

ترة الماضية أن السلطات النقدية في الدول العربية قد نجحت بوجه عام في تفعيل                            تاحة عن معدالت التضخم خالل الف الم

نقدية في الحد من التضخم، وأن السياسات النقدية المتبعة          قد عززت من فرص النمو االقتصادي في إطار دور السياسة ال

ك سعر الصرف                 ا في ذل تقرار األسعار بم نقدي واس تقرار ال األمر الذي ساعد على إيجاد بيئة مواتية لزيادة معدالت         . االس

 .االدخار واالستثمار ورفع معدالت النمو االقتصادي

 

لية السياسة النقدية وإعطاء دور أآبر لع              اءة وفاع ز آف ة تعزي وامل السوق، واصلت السلطات النقدية في الدول العربية      وبغي

توجه نحو استخدام األدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية، وذلك وفقًا للمراحل المختلفة التي              م ال ام تدعي خالل الع

ذا المجال            نها في ه تها آل م لك األدوات استخدام نسب االحتياطي اإللزامي في سياق             . قطع د شملت ت  يعزز من فاعلية    وق

ات الخزانة وشهادات اإليداع،                             ة وأذون ادة الشراء للسندات الحكومي ات إع نوك، وسعر الخصم، واتفاقي ن الب ا بي سوق فيم

ليات المقايضة في سوق النقد األجنبي         وقد شملت أدوات إدارة السياسة النقدية آذلك، آما في حالة السودان، شهادات            . وعم

وتقوم هذه الشهادات   . وهي أوراق مالية قابلة للتداول بين حامليها يصدرها البنك المرآزي         ) مشم(مشارآة البنك المرآزي     

على صيغة المشارآة التي تمكن حاملها من مشارآة بنك السودان ووزارة المالية في ملكيتهما ألسهمهما بالبنوك التجارية        

ن                   ة وب د حصر مساهمات وزارة المالي تها بع أ قيم تها ومن ثم تجزئتها إلى           والمتخصصة، حيث تنش د قيم ك السودان وتحدي

اوية       م متس ادة شرائها آأداة لتدخالته في السوق النقدية               . شهادات ذات قي ذه الشهادات أو إع نك السودان بإصدار ه وم ب ويق

 .وفقًا لمتطلبات إدارة السيولة لدى المصارف
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ًا من السلطات النقدية في الدول العربية ألهمية الدور الذ          ي يلعبه إصالح القطاع المصرفي في نقل تأثيرات السياسة وإدراآ

نمو من خالل تحسين الوساطة المالية وزيادة فاعلية تخصيص                           لية ال ز عم اءة المطلوبة، وفي تعزي نقدية بالسرعة والكف ال

تاح على ا  ربية لالنف ود االقتصادات الع م جه ي دع الدور المنشود ف ام ب ن المصارف من القي ي تمكي وارد، وف القتصاد الم

تفادة من الفرص التي يتيحها التكامل الدولي في أسواق السلع والخدمات ورأس المال، فقد واصلت السلطات     المي واالس الع

ي    اج ف لى االندم زها ع ر أداء المصارف وحف ين وتطوي رامية إلى تحس ا ال ام جهوده ربية خالل الع دول الع ي ال نقدية ف ال

تع بقواعد رأس            بيرة تتم ة، والمهارات والكوادر الفنية لدعم               وحدات مصرفية آ درات اإلداري تالك الق ة، وعلى ام مالية قوي

 .قدراتها الذاتية على المنافسة وتحسين وتنويع خدماتها، ورفع آفاءتها في مجال تقييم المخاطر ومتابعتها

 

ه وا          لف وحدات ة لمخت اع المالي المة األوض ن س تأآد م رفي وال از المص المة الجه أمين س ل ت ن أج القواعد  وم تزامها ب ل

د واصلت السلطات في الدول العربية خالل عام             ليمة، فق ة الس نيها للممارسات المصرفية والمالي رقابية، وتب ليمات ال والتع

بة التوجهات المتسارعة نحو التحرير المالي،               2000 اليبها لمواآ ر أس رقابة المصرفية وتطوي ود ال ثيف جه  العمل على تك

ي الس اد المنافسة ف ود  . وق المصرفيةوازدي ام الجه ربية خالل الع دول الع دد من ال ي ع ك، تواصلت ف وباإلضافة إلى ذل

 .المتعلقة بتطوير نظم المدفوعات الوطنية، وبإدخال اإلصالحات المالءمة على التشريعات المصرفية

 
 معدالت التوسع في السيولة المحلية 

  

و السيولة ال               دل نم تاحة إلى أن مع بيانات الم  في 10.3 إلى 2000كل قد ارتفع خالل عام  آمحلية في الدول العربية     تشير ال

نحو        ة ب ة مقارن ة في        9.7المائ ام   ال في المائ لحق    السابق ع أن معدالت نمو السيولة المحلية خالل عام         ).8/1(، م  ويالحظ ب

د اقترنت في معظم الدول العربية بارتفاع ملحوظ في معدالت نمو الناتج المحلي اإلجما      2000 لي مقارنة بالعام الماضي،  ق

 .ومن ثم بالحاجة إلى توفير الحجم المالئم من السيولة الالزمة لمواآبة الزيادة في حرآة النشاط االقتصادي

 

رادى          ربية ف لدول الع ا بالنسبة ل  آانت معدالت نموها إذ، 2000خالل عام فيها ، فقد تباينت معدالت نمو السيولة المحلية  أم

ا   من   أعلى    ام الس دول     أولى  بق في مجموعة      الع  وليبيا والكويت وسورية   ضمت آل من البحرين وجيبوتي والسودان     من ال

تانيا ومصر    ن،    وموري نما    واليم األردن تلك المعدالت أقل من مثيالتها في العام السابق في مجموعة أخرى ضمت              آانتبي

 .واإلمارات وتونس والجزائر والسعودية وُعمان وقطر ولبنان والمغرب

 

  االرتفاع  آانمقارنة بالعام الماضي،       فيها ارتفاعًا     نمو السيولة المحلية       معدالت   شهدت    الدول التي       النسبة لمجموعة  فب

 نقطة  11.3 نقطة مئوية و    13.4 نقطة مئوية و    24.6 نحو    ملحوظًا في حالة آل من موريتانيا والسودان واليمن حيث بلغ              

 نقطة مئوية في البحرين ونحو نقطة مئوية           5.9قد تراوح االرتفاع بين      أما في بقية دول المجموعة ف       . على التوالي مئوية  

 .واحدة في مصر
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 معدل  ، فقد انخفض  الماضيعام   مقارنة بال  معدالت نمو السيولة المحلية   انخفاضًا في   وبالنسبة لمجموعة الدول التي سجلت       

 1.8 نقطة مئوية ثم األردن والمغرب بنحو         2.3 نقطة مئوية تليها السعودية بنحو        4.7نمو السيولة المحلية في تونس بنحو        

 نقطة مئوية   0.4 نقطة مئوية في لبنان و      1.5وتراوح االنخفاض في بقية دول هذه المجموعة بين            نقطة مئوية لكل منهما،    

حو  بن 2000وذلك باستثناء اإلمارات التي تشير البيانات فيها إلى انخفاض معدل نمو السيولة المحلية في عام                      . في ُعمان 

 يعكس في جزء هام منه أثر          1999علمًا بأن معدل نمو السيولة المحلية في عام             . 1999 نقطة مئوية مقارنة بعام        17.8

 .1999التعديالت التي تم إدخالها على شمول تغطية البيانات النقدية اعتبارًا من عام 

  

 في آل من     2000السيولة المحلية خالل عام      بالنصيب األآبر من الزيادة في         النقود     شبه  الزيادة في عنصر    ساهمتوقد  

 في المائة في    97األردن واإلمارات والبحرين وتونس وقطر والكويت وُعمان ولبنان ومصر واليمن وبلغت مساهمته نحو              

 في المائة في اليمن بالنسبة        58 في المائة في مصر و       89 في المائة في آل من البحرين وقطر وتراوحت بين               90لبنان و 

ول هذه المجموعة باستثناء جيبوتي حيث أن الزيادة في السيولة المحلية فيها خالل العام قد جاءت بكاملها في                                   لبقية د  

العملة المتداولة والودائع     (بتعريفها الضيق     عنصر شبه النقود بل وغطت على االنخفاض الملحوظ في عنصر النقود                        

ضيق الجزء األآبر من الزيادة في السيولة المحلية خالل عام               وقد شكلت الزيادة في عنصر النقود بتعريفها ال            .)الجارية

 في المائة في    94وتراوحت مساهمته بين    والسعودية والسودان وسورية والمغرب وموريتانيا،        الجزائر آل من  في   2000

في   بكاملها 2000 الزيادة في السيولة المحلية خالل عام             جاءت فقد    ليبيا،أما في    .  في المائة في سورية       62موريتانيا و 

ويالحظ أنه قد صاحب الزيادة في عنصر النقود                .  عن االنخفاض في عنصر شبه النقود            عوضتبل و  عنصر النقود     

 في جميع الدول العربية      1999في معدالت نمو العملة المتداولة مقارنة بعام           انخفاض   2000خالل عام    بتعريفها الضيق 

 قد آانت سالبة في مجموعة من الدول ضمت السعودية والكويت واإلمارات            باستثناء سورية وليبيا، بل وإن معدالت نموها      

ويعكس هذا التطور بصورة رئيسية     . 1999وقطر وجيبوتي حيث انخفض حجم العملة المتداولة فيها عن مستواه في عام                

 اليدوي آإجراء     التي نتج عنها زيادة ملحوظة في الطلب على النقد               2000زوال التأثير الطارئ لما عرف بمشكلة عام             

 .تحوطي

  
 العوامل المؤثرة على السيولة المحلية 

  
 صافي الموجودات األجنبية 

  

تقديرات إلى أن صافي      بية   تشير ال ان المصدر الرئيسي للتوسع في السيولة المحلية بالنسبة للدول         الموجودات األجن د آ ق

ام          ربية آكل خالل ع ك في     يعزى    و ،2000الع نه إلى التحسن      ذل لحوظ في أداء القطاع الخارجي في عدد من          جزء م  الم

 .وبخاصة المصدرة منها للنفط مقارنة بالعام الماضي، بسبب االرتفاع المهم في أسعار النفط وعائداته الدول العربية
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ان لصافي الموجودات األجنبية أثر توسعي على السيولة المحلية في جميع الدول العربية خالل عام                 د آ ء  باستثنا2000وق

ا صافي الموجودات األجنبية لألجهزة المصرفية عن                        تي انخفض فيه نان والمغرب ال ان ومصر ولب بوتي وُعم تونس وجي

 ).8/3 و8/2(مستواه في نهاية العام السابق، وآان له بالتالي تأثير انكماشي على السيولة المحلية فيها، الملحقان 

 

ي  ودان فف عودية والس ر والس بحرين والجزائ ودات   تحول اال ي صافي الموج تحرآات ف تج عن ال ذي ن ر االنكماشي ال ألث

بية  ام الماضي        األجن ام           في الع ر توسعي خالل ع ود . 2000إلى أث ك إلى     ويع اع في      ذل صافي الموجودات األجنبية   االرتف

ود     ي صافي الموج زيادة ف ودان، وإلى ال ر والس بحرين والجزائ ن ال ل م ي آ تجارية ف نقدية والمصارف ال لطات ال ات للس

بية للسلطات النقدية في السعودية والتي عوضت عن االنخفاض في صافي الموجودات األجنبية للمصارف التجارية      . األجن

د    ترن وق ت الزيادة في آل من البحرين والسودان بارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات مقارنة بالعام الماضي، في                 اق

 .2000بتحول العجز في ميزان المدفوعات إلى فائض ملحوظ خالل عام حين اقترنت في آل من السعودية والجزائر 
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العوامل  المؤثرة  على  السيولة  المحلية  في  الدول العربية شـكل (1) :  
2000 - 1995

 
 
 

وفي األردن وسورية وقطر والكويت وليبيا واليمن آان لصافي الموجودات األجنبية أثر توسعي على السيولة المحلية أآبر           

ام الماضي      زيادة في صافي الموجودات األجنبية           . من الع ك بالدرجة األولى إلى ال ود ذل  للسلطات النقدية وبدرجة أقل ويع

تجارية في آل من الكويت واليمن                     بية للمصارف ال زيادة في صافي الموجودات األجن د نتج األثر     . إلى ال بيا فق ا في لي أم

زيادة في صافي الموجودات                    ن توزعت ال نقدية، في حي بية للسلطات ال زيادة في صافي الموجودات األجن التوسعي من ال

بية في األردن       تجارية          األجن نقدية والمصارف ال ن السلطات ال بًا بي ام مناصفًة تقري ا في سورية وقطر فيعود   . خالل الع أم

افي           ي ص زيادة ف ل إلى ال ة أق تجارية وبدرج ارف ال بية للمص ودات األجن افي الموج ي ص زيادة ف عي إلى ال ر التوس األث



 230

نقدية        بية للسلطات ال زيادة في صافي ال          . الموجودات األجن ترنت ال د اق بية     وق ائض الكلي في      موجودات األجن باستمرار الف

ام                    ائض خالل ع ك الف اع ذل زان المدفوعات في قطر وبارتف ام السابق في آل           2000مي ة بالع والكويت من األردن    مقارن

بيا واليمن    ان لصافي الموجودات األجنبية أثر توسعي على السيولة المحلية أقل من العام       . ولي تانيا آ ارات وموري وفي اإلم

لماضي ونتج ذلك بصورة رئيسية عن الزيادة الملحوظة في صافي الموجودات األجنبية للسلطات النقدية وبدرجة أقل عن        ا

 .الزيادة في صافي الموجودات األجنبية للمصارف التجارية

 

لية   يولة المح ر انكماشي على الس ا أث بية فيه ان لصافي الموجودات األجن تي آ دول ال بة لمجموعة ال ا بالنس ام  أم خالل ع

تحرآات في صافي الموجودات األجنبية لألجهزة المصرفية في العام                           2000 تج عن ال ذي ن ر التوسعي ال د تحول األث ، فق

بينما واصل صافي الموجودات . الماضي إلى أثر انكماشي خالل العام في آل من تونس وجيبوتي وُعمان ولبنان والمغرب   

بية في مصر تأثيره االنكماشي على ا         وقد جاء االنخفاض في    . لسيولة المحلية ولكن بدرجة أقل مقارنة بالعام الماضي       األجن

بية لدى السلطات النقدية وخفف من آثاره االنكماشية الزيادة                         تيجة النخفاض صافي الموجودات األجن دول آن ذه ال ع ه جمي

تجارية لديها باستثناء جيبوتي التي انخفض                   بية للمصارف ال فيها صافي الموجودات األجنبية في صافي الموجودات األجن

ام الماضي              تجارية عن مستواه في الع ترن االنخفاض في صافي الموجودات األجنبية في دول هذه                . للمصارف ال د اق وق

ام                 زان المدفوعات إلى عجز خالل ع لي في مي ائض الك تحول الف  في آل من تونس وجيبوتي ولبنان     2000المجموعة ب

 . في ميزان المدفوعات مع انخفاضه مقارنة بالعام الماضي بالنسبة لمصروالمغرب واستمرار العجز الكلي

 
 االئتمان المحلي 

  

لية          انحسر دور   تمان المحلي آمصدر للتوسع في السيولة المح بدرجة ملحوظة خالل عام لدول العربية آكل بالنسبة ل   االئ

ابق  2000 ام الس ة بالع لي  . مقارن تمان المح افي االئ د انخفض ص ت فق ن مس ي ع ام الواه ف ابقع ن  الس ل م ي آ ر  ف الجزائ

 آانت  آما .له بالتالي أثر انكماشي على السيولة المحلية       واليمن وآان والسعودية وسورية وقطر والكويت وليبيا وموريتانيا        

ام السابق            ل من الع وه أق بحرين       معدالت نم لك المعدالت أعلى بدرجات     ،  في آل من األردن ومصر وال انت ت ن آ في حي

 . في بقية الدول العربيةمثيالتها في العام السابق عن ةمتفاوت

 

 إلى التراجع الملحوظ في دور 2000 دور االئتمان المحلي آمصدر للتوسع في السيولة المحلية خالل عام        ويعزى انحسار   

تمان      لية          لحكوم اصافي االئ ان    ي آمصدر للتوسع في السيولة المح ر انكماشي على السيولة المحلي        ، حيث آ ه أث ة بالنسبة  ل

ربية آمجموعة خالل العام         لدول الع االختالالت  لتصويب الدول العربية    قامت بها  اإلصالح التي    جهودويعكس ذلك أثر    . ل

ليص العجوزات فيها واالتجاه نحو تمويل تلك العجوزات من موارد حقيقية وفقًا لشروط             ة وتق ا العام في أوضاع موازناته

ك أوضاع المو        . السوق  ا تدعمت آذل ات العامة في العديد من الدول العربية خالل العام من جراء الزيادة المهمة في              آم ازن

 .اإليرادات النفطية
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تمان                  ان لصافي االئ رادى، آ ربية ف دول الع ر  الحكومي وعلى مستوى ال  انكماشي على السيولة المحلية في جميع الدول        أث

تثناء  ربية باس نان ومصر واالع ان ولب بوتي والسودان وُعم ربجي تمان . لمغ د واصل صافي االئ ام خالل الحكومي فق ع

ره االنكماشي على السيولة المحلية في آل من اإلمارات وسورية وقطر والكويت وليبيا وموريتانيا واليمن، في                   2000  تأثي

ره              ذي أظه ر التوسعي ال ن تحول األث  في  2000إلى أثر انكماشي خالل عام      في العام السابق    صافي االئتمان الحكومي    حي

ر والسعودية      آل من      بحرين والجزائ ا في ُعمان والمغرب، فقد تحول األثر االنكماشي الذي نتج عن صافي             . األردن وال أم

، بينما واصل صافي االئتمان الحكومي دوره التوسعي في آل          2000االئتمان في العام الماضي إلى أثر توسعي خالل عام          

 .آان معدل نموه أقل من العام السابق في آل من تونس والسودانمن تونس وجيبوتي والسودان ولبنان ومصر، و

 

د سمح تحسن األوضاع          تمويل األنشطة اإلنتاجية للقطاع                وق وارد ل بر من الم در األآ توجيه الق ة ب ات الحكومي في الموازن

فكان لالئتمان . يالخاص في إطار التوجهات الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مشارآته في النشاط االقتصاد          

ام        دم إلى القطاع الخاص خالل ع لية في جميع الدول العربية باستثناء الجزائر،     2000المق  دور توسعي في السيولة المح

ام السابق                وه أعلى من الع انت معدالت نم اإلمارات والسعودية والسودان وتونس وسورية والكويت وقطر       في آل من     وآ

تانيا والمغرب      بوتي وموري لك المعدالت أقل بدرجات            في . وجي انت ت ن آ  مثيالتها في العام السابق في بقية عنمتفاوتة   حي

 . العربيةالدول

 

تطورات إلى حدوث تحول في هيكل توزيع االئتمان لصالح القطاع الخاص الذي ارتفع نصيبه من إجمالي                       ذه ال د أدت ه وق

ام                  ربية خالل ع دول الع ع ال دم في جمي تمان المق فقد ارتفع ذلك النصيب بنحو     . اء لبنان ومصر والمغرب    باستثن 2000االئ

نحو 5.3 ي الكويت وب ئوية ف ن  5 نقطة م دول بي ة ال ي بقي اع ف راوح االرتف بيا وت ي لي ئوية ف اط م ي 3.7 نق ئوية ف  نقطة م

ئوية في األردن       1.8السودان و   زيادة في صافي االئتمان                     .  نقطة م انت معدالت ال نان ومصر والمغرب حيث آ ا في لب أم

د انخفض نصيب القطاع الخاص من إجمالي               لقطاع الخاص، فق دم ل تمان المق زيادة في االئ الحكومي أعلى من معدالت ال

 . نقطة مئوية في المغرب0.5 نقطة مئوية في مصر وبنحو 0.7 نقطة في لبنان وبنحو 4.3االئتمان بنحو 

 

فاوتة في آل من سورية واألردن والسودان واإلمارات          وبالنسبة لالئتمان المقدم للمؤسسات العامة، فقد ارتفع بدرجات مت           

وآان االرتفاع مهمًا في حالة آل من ليبيا             . وليبيا وُعمان وآان له بالتالي أثر توسعي على السيولة المحلية خالل العام                   

في ليبيا    نقطة مئوية       12.3بنحو   والسودان حيث ارتفع نصيب االئتمان المقدم للمؤسسات العامة من إجمالي االئتمان                       

أما في مصر واليمن وجيبوتي فقد انخفض االئتمان المقدم للمؤسسات العامة عن                   .  نقطة مئوية في السودان      4.4وبنحو  

وآان االنخفاض ملحوظًا في حالة مصر       . مستواه في العام السابق وآان له أثر انكماشي على السيولة المحلية خالل العام                

 . نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق2.8إجمالي االئتمان بنحو حيث انخفض نصيب المؤسسات العامة من 
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 صافي البنود األخرى
 

يتضمن هذا البند عناصر ميزانية السلطات النقدية والميزانية الموحدة للمصارف التجارية التي لم يتم تناولها ضمن البنود                     

المقابل وك حسابات رأس المال متضمنة االحتياطيات        المتعلقة باألصول والخصوم األجنبية، واالئتمان المحلي، ويشمل ذل        

ير المصنفة، والحسابات المعلقة،          غلتخصيصات حقوق السحب الخاصة، واألصول الثابتة، واألصول والخصوم                           

آثار انكماشية   2000خالل عام   وقد آان لصافي التحرآات في هذا البند          .والحسابات تحت التسوية وآذلك تعديالت التقييم      

التي آان لصافي تحرآات هذا البند فيها آثار توسعية على             جيبوتي  في جميع الدول العربية باستثناء        يولة المحلية على الس 

 .السيولة المحلية خالل العام

 

تحرآات      د عكست ال ام            وق ند خالل ع ذا الب ية له نها  في جزء      2000 االنكماش زيادة    م  في حسابات رأس المال     الملحوظة ال

تياطيات  دى الم   واالح تي تطبقها السلطات النقدية في الدول العربية والرامية إلى          ل تجارية في إطار السياسات ال صارف ال

ادة رؤوس أموالها واحتياطياتها، لتمكينها من                          ا الرأسمالية من خالل زي ة قواعده تجارية وتقوي م مالءة المصارف ال تدعي

ال تتماشى مع النسب وال              ة رأس الم ة من آفاي ق مستويات مالئم آما تدعمت . معايير الدولية المرعية في هذا المجالتحقي

ام ب        الل الع ند خ ذا الب ي ه تحرآات ف افي ال ية لص ار االنكماش ر    اآلث وم غي ي الخص زيادة ف بوبةال زية  الم نوك المرآ  للب

تجارية في       الخصوم غير  آل من اإلمارات وتونس والسعودية وسورية ولبنان ومصر واليمن، وبالزيادة في            والمصارف ال

بوبة    ا ر الم زيادة الخصوم غي رب، وب ت والمغ ان والكوي بحرين وُعم ن األردن وال ل م ي آ تجارية ف بوبة للمصارف ال لم

تجارية في قطر               بوبة للمصارف ال ر الم آما تدعمت هذه اآلثار االنكماشية آذلك من خالل الزيادة   . وانخفاض األصول غي

 .غير المبوبة للمصارف التجارية في ليبيافي الخصوم غير المبوبة للبنك المرآزي وانخفاض األصول 

 

ا في      بوتي أم ر توسعي على السيولة المحلية خالل العام ويعزى ذلك                    جي نود األخرى أث تحرآات في صافي الب ان لل د آ فق

ابات رأس  ي حس بوتي وإلى االنخفاض ف نك المرآزي الجي بوبة للب ر الم ي الخصوم غي ية إلى االنخفاض ف بصورة رئيس

 .اطيات لدى المصارف التجاريةالمال واالحتي

 
 هيكل السيولة المحلية

 

نقود في السيولة المحلية بالنسبة للدول العربية آمجموعة على نفس مستواه في العام السابق تقريبًا مع        حافظ نصيب شبه ال

 ).8/4( ملحقميل طفيف نحو االرتفاع، 

 

رادى          ربية ف دول الع نقود في          ،وعلى مستوى ال ع نصيب شبه ال جيبوتي  في آل من 2000السيولة المحلية خالل عام  ارتف

نان والمغرب، بينما انخفض                   ان ولب بحرين ومصر وسورية وقطر وُعم بدرجات متفاوتة  ذلك النصيب  واليمن وتونس وال

ففي جيبوتي حيث جاءت الزيادة     . في آل من ليبيا وموريتانيا والسودان والجزائر واألردن والسعودية واإلمارات والكويت           

ام          ف  لية خالل ع ل وعوضت عن االنخفاض الملحوظ في عنصر                     2000ي السيولة المح نقود ب لها في عنصر شبه ال  بكام
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نحو                          لية ب نقود في السيولة المح ع نصيب شبه ال د ارتف تعريفها الضيق، فق نقود ب ة بالعام السابق        5.2ال ئوية مقارن .  نقطة م

اني أ       نقود في         على وسجلت اليمن ث ادة في نصيب شبه ال  نقطة 2.5 حيث بلغت نحو 2000السيولة المحلية خالل عام   زي

نحو       ليها تونس ب ئوية، ت م البحرين بنحو    1.6م ئوية، ث  نقطة مئوية، وتراوحت 0.9 نقطة مئوية، ومصر بنحو 1.1 نقطة م

اقترنت وقد .  نقطة مئوية في المغرب0.1 نقطة مئوية في آل من قطر وسورية وتونس و0.6في بقية الدول المذآورة بين     

زيادة في نصيب شبه النقود في قطر بانخفاض في نصيب الودائع بالعمالت األجنبية لصالح الودائع بالريال القطري بلغ                       ال

زيادة في آل من لبنان ومصر وُعمان بزيادة في نصيب الودائع بالعمالت األجنبية       5.1نحو    ترنت ال نما اق ئوية، بي  نقطة م

  .  نقطة مئوية0.2 نقطة مئوية ثم ُعمان بنحو 2.6نقطة مئوية في لبنان تليها مصر بنحو  5.8من إجمالي الودائع بلغت نحو 

 

 ليبيا حيث انخفض عنصر شبه النقود عن مستواه في العام السابق، فقد تقلص نصيب شبه النقود في السيولة المحلية                    أما في 

نحو    ام          5.5ب ئوية خالل ع ام الماضي      2000 نقطة م ة بالع يتانيا والسودان والجزائر واألردن والسعودية     وفي مور .  مقارن

زيادة في عنصر النقود بتعريفها الضيق أعلى من معدالت الزيادة في عنصر             انت معدالت ال ارات والكويت حيث آ واإلم

 2.5 نقطة مئوية في موريتانيا و     5.1 بنحو   2000شبه النقود، فقد انخفض نصيب شبه النقود في السيولة المحلية خالل عام             

ئوية في السودان و        ن ر و        1.9قطة م ئوية في الجزائ ئوية في األردن، و   0.9 نقطة م ئوية في السعودية       0.6 نقطة م  نقطة م

ارات  0.3و ي اإلم ئوية ف ة م و      .  نقط لغ نح ث ب ت حي ي الكوي اًُ ف اض طفيف ان االنخف ئوية 0.1وآ ة م احب  .  نقط د ص وق

عودية واإلم    ن الس ل م ي آ نقود ف به ال ي نصيب ش اض ف عودي   االنخف ريال الس ع بال ول لصالح الودائ ت تح ارات والكوي

نار الكويتي على حساب الودائع بالعمالت األجنبية التي انخفض نصيبها من إجمالي الودائع بنحو                اراتي والدي م اإلم والدره

 .في الكويت نقطة مئوية 0.6 نقطة مئوية في السعودية، وبنحو نقطة مئوية واحدة في اإلمارات وبنحو 1.5

 
 لتطورات المصرفيةا

 

ة لميزانيات المصارف التجارية العربية تواصل نمو النشاط المصرفي في الدول العربية خالل عام       بيانات المجمع تظهر ال

لة السابقة               2000 ة مع السنوات القلي نمو بالمقارن ذا ال باطؤ نسبي في معدالت ه بيانات تشير إلى ت ذه ال انت ه فقد . ، وإن آ

بيانات أ       ذه ال ن نمو الموجودات والودائع المصرفية والسلفيات والتسهيالت المقدمة، آان بمعدالت أقل خالل هذا        أظهرت ه

ابقة    وام الس ي األع لة ف دالت المماث ع المع ة م ام بالمقارن روض    . الع و الق دل نم ه الخصوص، أن مع لى وج ظ ع والمالح

ت نمو الناتج المحلي اإلجمالي وآذلك معدالت نمو والتسهيالت االئتمانية المقدمة لالقتصاد آان في المتوسط أقل من معدال     

رة منذ عدة سنوات            ك ألول م ع المصرفية وذل إال أنه في المقابل حافظت المصارف العربية على معدالتها المرتفعة          . الودائ

ربية خالل هذا العام م                               د من المصارف الع ة العدي اع في ربحي الي في ظل االرتف لقة بنسب األداء الم بيًا المتع ع تفاوت  نس
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ذه المصارف          ن ه ا بي د ارتبط تباطؤ نمو النشاط اإلقراضي في جانب منه بتراجع الطلب على االئتمان من  . )1(األمر فيم وق

 .قبل القطاع العام في ظل األداء الجيد للمالية العامة في العديد من الدول العربية

 

لتقنية المصرفية المتسارعة وإدخال المالئم منها      ومن جانب آخر، واصلت المصارف العربية سعيها لمواآبة التطورات ا              

إلى أعمالها وخدماتها، حيث تزايد توجه العديد من المصارف نحو تقديم الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت واالستثمار في                 

ترونية  ات المصرفية اإللك ي والخدم زة الصراف اآلل ي خطو . أجه ئًا أو ف ا زال بطي توجه م ذا ال ره، أن ه ر ذآ ه والجدي ات

لة في ارتفاع التكلفة والنقص في الخبرات                               ربية في ظل عدد من الصعوبات المتمث د من المصارف الع دى العدي األولى ل

 .وعدم توافر المتطلبات الالزمة في البنية التحتية والبيئة المصرفية

 

ربية خالل عام            ن المصارف الع ازة بي ليات الدمج والحي ا تواصلت عم . ال بوتيرة بطيئة نسبيًا، وإن آانت ما تز2000آم

ر     نان، غي ان ولب بحرين وتونس وُعم ي ال ملت مصارف ف ليات، ش ام ست عم ذا الع ليات خالل ه ذه العم دد ه لغ ع د ب وق

بيرة        ليات الدمج والتحالفات االستراتيجية بين          . )2(متضمنة لمصارف عربية آ ق عم ع وتعمي ة دف وتجدر اإلشارة إلى أهمي

دول ا           د من ال لعربية، بما يعزز تنافسية هذه المصارف وقدرتها على تقديم خدمات استثمارية وتمويلية  المصارف في العدي

 .جديدة

 
 الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية العربية

 

ربية            تجارية الع ة للمصارف ال ام          7.3 بنسبة    )3(ارتفعت الموجودات اإلجمالي ة خالل ع  لتصل إلى حوالي     2000 في المائ

ليار دوالر ف     535.7 ابل       م ته مق ام           499.4ي نهاي ة ع ليار دوالر في نهاي وعلى الرغم من آون هذه النسبة أعلى       . 1999 م

                                                           
 في المائة    12.0إلى أن األرباح الصافية للمصارف العربية مجتمعة قد نمت بنسبة                ) غير المدققة (تشير بيانات اتحاد المصارف العربية           )1(

 المائة   في 13.8لمساهمين قد بلغ      في المائة ومعدل العائد على حقوق ا         1.62، وأن معدل العائد على الموجودات قد بلغ            2000خالل عام   
آما تظهر على الصعيد نفسه، البيانات المجمعة لمصارف دول مجلس التعاون الخليجي أن                      . وهي مستويات مرتفعة بالمقاييس العالمية       

جودات لهذه  ، في حين ارتفع معدل العائد على المو          2000 في المائة خالل عام        16.8األرباح الصافية لهذه المصارف قد ارتفعت بنسبة            
 في  13.86 في المائة إلى      12.51 في المائة، آما ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين من               1.64 في المائة إلى      1.50المصارف من   

 .المائة خالل هذا العام

ني، آما تم اندماج بنك الكويت في البحرين، تم اندماج بنك فيصل اإلسالمي وشرآة الخليج االستثمارية اإلسالمية لتشكالن بنك شامل البحري  )2(
وفي ُعمان تم اندماج البنك التجاري العماني وبنك        . المتحد ومقره لندن والبنك األهلي التجاري ومقره البحرين ليشكالن البنك األهلي المتحد            

لالقتصاد التونسي والبنك القومي    وبنك التنمية   ) البنك الدامج (وفي تونس، تم اندماج ثالثة مصارف معًا، هي الشرآة التونسية للبنك             . مسقط
أما في لبنان فقد قام بنك االعتماد اللبناني بشراء بنك أمريكان إآسبرس لبنان، آما تم الدمج بين بنك لبنان المتحد والبنك                           . للتنمية السياحية 
 ).البنك الدامج(اللبناني للتجارة 

عة للمصارف التجارية المعدة من قبل المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية            تشمل البنود داخل الميزانية فقط وفقًا للميزانيات المجم          )3(
آذلك فإن بيانات الجزائر والسودان وموريتانيا ليست           . في جميع الدول العربية باستثناء العراق والصومال التي لم تتوفر ببيانات عنهما                  

 .مكتملة لنهاية العام



   235

ل من نسبة النمو للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للدول العربية                    ا أق ابق، إال أنه ام الس ة في الع تها المحقق من مثيل

ا هو الحال لمعظم الدول فرادى               ام، آم ذا الع ، فقد تجاوز معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار         مجتمعة خالل ه

تثناء األردن      ربية باس دول الع ع ال ي جمي لموجودات المصرفية ف ة ل نمو المحقق بة ال لية نس العمالت المح ًا ب ة مقوم الجاري

 .والسودان وسورية والمغرب وموريتانيا واليمن

 

ذه الموجودات مق               و ه د تجاوزت           وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة نم لية ق لة المح ة بالعم ة خالل هذا العام في         10ّوم  في المائ

ارات باإلضافة إلى تونس وجيبوتي                            ربية بخالف اإلم ليج الع دول الخ تعاون ل تثناء دول مجلس ال ربية باس دول الع ع ال جمي

بيا  ا لدى مصارف السودان نحو               . ولي ذه النسبة أعاله لغت ه د ب  في  28واليمن نحو    في المائة تليها مصارف سورية       34وق

ة   ي المائ د ف و واح بوتي نح بحرين وجي دى مصارف ال ا ل لغت أدناه ن ب ي حي ة، ف ة . المائ ودات اإلجمالي ر أن الموج ويذآ

ي                            نان والكويت مجتمعة تشكل حوال ارات ولب تجارية في آل من السعودية ومصر واإلم  في المائة من     70للمصارف ال

 .لعربيةالموجودات اإلجمالية للمصارف التجارية ا

 
 الودائع 

  
تجارية            ة للمصارف ال ع اإلجمالي ربية   نمت الودائ  مليار دوالر 343.3 في المائة لتبلغ حوالي    6.7خالل هذا العام بنحو     الع

ته    ة من الزيادة في الودائع آان مردها النمو في ودائع القطاع الخاص المقيم، وأن قرابة              90ويالحظ أن    . في نهاي  في المائ

ة      40 د جاءت على شكل زيادة في الودائع الجارية مقابل                    في المائ ذا القطاع ق ع ه ادة ودائ  في المائة على شكل 60من زي

لة         ة واآلج ع االدخاري ادة في الودائ د بلغت في نهاية عام       . زي م ق ع القطاع الخاص المقي  291.0 نحو 2000ويذآر أن ودائ

ادل          ا يع ليار دوالر أي م الية للمصارف التجارية العربية، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت     في المائة من الودائع اإلجم      84.8م

 . في المائة8.5نحو 

 

تثناء      ربية دون اس دول الع ع ال ي جمي ام ف الل الع لية خ لة المح ة بالعم م مقّوم اع الخاص المقي ع القط ت ودائ د نم د . وق وق

راوحت نسبة نموها بين        في المائة في 10تجاوزت هذه النسبة  في المائة في سورية، و41.1 في المائة في جيبوتي و1.6ت

دول باستثناء لبنان وتونس والجزائر والسعودية وُعمان، حيث تراوحت النسبة في هذه الدول بين             ة ال .  في المائة10 و7بقي

وإذا نظرنا إلى هذه الودائع مقّومة بالدوالر األمريكي، نجد أنها تنخفض في تونس مسجلة نسبة تراجع بلغت نحو واحد في              

انت دون               ا نمو آ ك يالحظ أن نسبة ال ة، آذل ة في آل من الجزائر وجيبوتي ومصر والمغرب، وذلك نتيجة             7لمائ  في المائ

 .2000لتراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدوالر في هذه الدول خالل عام 
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 )1(جدول رقم 
 تطورات الودائع لدى المصارف التجارية العربية

 
 )مليون دوالر( 

لودائع اإلجمالية إلى ا
الودائع اإلجمالية  الودائع اإلجمالية %الناتج المحلي اإلجمالي 

 للقطاع الخاص المقيم
الودائع 
 الجارية

االدخارية الودائع 
واآلجلة للقطاع 

 الخاص
 السنة

58.7 321694.6 268217.0 69364.3 198852.9 1999 

54.9 343322.4 291030.3 78267.8 212762.5 2000 

 نسبة التغير 7.0 12.8 8.5 6.7 )3.8(

 .المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية:    المصدر

 

ي         لغت حوال بة األولى حيث ب م، تحتل مصارف السعودية المرت ع القطاع الخاص المقّي ة لودائ ة اإلجمالي ومن حيث القيم

ام 58.0 ة ع ي نهاي ليار دوالر ف نحو 2000 م ليها مصارف مصر ب ل49.6، ت نحو  م نان ب  32.1يار دوالر، فمصارف لب

م مصارف اإلمارات والكويت والمغرب بحوالي             ليار دوالر، ث ويالحظ .  مليار دوالر على التوالي    20.5 و 25.3 و 31.8م

م               لقطاع الخاص المقّي لة ل ة واآلج ع االدخاري ، تشكل الجزء األآبر من ودائع      )بما في ذلك الودائع بعمالت أجنبية     (أن الودائ

م في جميع الدول العربية، باستثناء السعودية وليبيا والمغرب وموريتانيا حيث تشكل الودائع الجارية                   القطاع   الخاص المقّي

بر من هذه الودائع         في المائة من ودائع القطاع الخاص المقّيم في      80وتتجاوز نسبة الودائع االدخارية واآلجلة      . الجزء األآ

بحرين وعُ          ارات وال نان ومصر واليمن          آل من األردن واإلم ان وقطر والكويت ولب وتصل هذه النسبة أعالها في لبنان    . م

نحو    م في مصر بنحو      98.2ب ة، ث  في المائة، في حين تصل هذه النسبة أدناها 89.8 في المائة، فقطر بنحو 93.7 في المائ

بيا وموريتانيا بنحو            مة، فإن الودائع االدخارية واآلجلة وتجدر اإلشارة إلى أنه من حيث القي    .  في المائة  31.0في آل من لي

بة األولى عربيًا بنحو               دى المصارف المصرية تحتل المرت  مليار  31.6 مليار دوالر تليها المصارف اللبنانية بنحو        49.0ل

 . مليار دوالر24.2دوالر، فالمصارف السعودية بنحو 

 

لغت                     م ب لقطاع الخاص المقّي ة ل ع الجاري نمو في الودائ  وهي أعلى من 2000 في المائة خالل عام     12.8 ويذآر أن نسبة ال

بالغة                لة، ال ة واآلج ع االدخاري نمو في الودائ ك نمط النسب المحققة في السنوات السابقة،            7.0نسبة ال ة بذل ة مخالف  في المائ

انت نسب نمو الودائع االدخارية تفوق مثيلتها الجارية           ة آانت أعلى   آما يشار إلى أن نسبة النمو في الودائع الجاري        . حيث آ

ربية خالل هذا العام باستثناء البحرين وجيبوتي وسورية                             دول الع ع ال لة في جمي ة واآلج ع االدخاري دى الودائ تها ل من مثيل

نان ومصر    لقطاع الخاص قد             . ولب لة ل ة واآلج ع االدخاري الي الودائ بية من إجم العمالت األجن ع ب ويالحظ أن حصة الودائ

ام، وهي األردن وتونس وُعمان ولبنان ومصر، وذلك من أصل إحدى عشر               ازدادت في خمس دول عربية خالل            ذا الع ه

ات في هذا الشأن           نهم بيان ة توفرت ع وبلغت أعلى الزيادات لدى مصارف لبنان، فقد ارتفعت حصة الودائع بالعمالت           . دول

ع االدخارية واآلجلة للقطاع الخاص المقيم من نحو               بية من الودائ  في 62.3 إلى 1999ع نهاية عام   في المائة م   56.6األجن

ام          ة ع ة مع نهاي نحو     2000المائ  في 23.5 نقطة مئوية لتشكل قرابة 2.5 نقطة مئوية تليها مصارف مصر بنحو        5.7 أي ب

ذه المصارف                      دى ه م ل لقطاع الخاص المقي لة ل ة واآلج ع االدخاري ة من الودائ ذه النسبة لدى المصارف         . المائ ويذآر أن ه
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ل      نانية هي األع نحو             اللب ليها مصارف اليمن ب ربية ت دول الع ن ال تي شهدت تراجعًا طفيفًا خالل هذا    61.1ى بي ة ال  في المائ

 .العام، ثم مصارف األردن والسعودية واإلمارات ومصر على الترتيب

 

ام            ع القطاع الع ا يخص ودائ ا فيم نحو        )4(أم د نمت ب وقد . والر مليار د37.7 في المائة خالل هذا العام لتبلغ حوالي      2.0، فق

ربية  دول الع ن ال بير بي ع بشكل آ ذه الودائ اض له نمو أو االنخف اوتت نسب ال ن األردن . تف ل م ي آ ادة ف نما شهدت زي فبي

نان ومصر واليمن، تراجعت في بقية الدول                    بحرين والسعودية والسودان وسورية وقطر ولب ارات وال وبلغت أعلى  . واإلم

دى مصارف اإل         ع ل ذه الودائ زيادة له نحو   نسب ال ارات ب ليها مصارف اليمن وقطر ومصر، في حين    57.2م ة، ت  في المائ

نحو                بوتي ب ليها مصارف ليبيا والجزائر         62.7سجلت أعلى نسب االنخفاض في جي ة، ت ويذآر أن حصة ودائع    .  في المائ

ن  تانيا ب دى مصارف موري ا ل ربية تصل أعاله تجارية الع ة للمصارف ال ع اإلجمالي ن الودائ ام م ي 30.5حو القطاع الع  ف

ليها مصارف قطر بنحو          ة، ت  في المائة في األردن واإلمارات      20 إلى   10 في المائة، وتتراوح هذه الحصة بين        25.5المائ

 .والبحرين والسعودية وليبيا، وتقل عن ذلك في بقية الدول العربية

 

راجعت نسبة الودائع المصرفية اإلجمالية إلى الناتج المحلي                    د ت  58.7اإلجمالي باألسعار الجارية من  ومن جانب آخر، فق

ة إلى       ام          54.9في المائ ة خالل ع د تراجعت في جميع الدول العربية خالل هذا              . 2000 في المائ ذه النسبة ق ويالحظ أن ه

تانيا           نان والمغرب وموري تثناء األردن وتونس والسودان وسورية ولب ام، باس وتصل هذه النسبة أعالها لدى مصارف . الع

نان بنحو      في المائة على التوالي، في 83.2 في المائة و  109.7 في المائة، تليها مصارف األردن والبحرين بنحو         234.5لب

ا لدى مصارف السودان بنحو            ن تصل أدناه  في المائة 18.2 في المائة فقط وتليها مصارف موريتانيا واليمن بنحو         6.0حي

توالي 18.7و لى ال ة ع ي المائ تج .  ف بة ت ذه النس ر أن ه ر   40اوز ويذآ تثناء الجزائ ربية باس دول الع ة ال ي بقي ة ف ي المائ  ف

 ).8/5(وُعمان، ملحق 

 

 النشاط اإلقراضي
 

ام                  ربية خالل ع تجارية الع ك للعام الثاني على              2000شهد النشاط اإلقراضي للمصارف ال وه وذل باطؤًا في معدالت نم  ت

وام ال         الل األع اط خ ذا النش ي ه ع ف ع التوس ة م توالي، بالمقارن ابقة ال لة الس ليفات     . قلي ي التس نمو ف بة ال ظ أن نس ويالح

لقطاع الخاص آانت أقل في المتوسط من نسبة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار                      ة ل تمانية المقدم والتسهيالت االئ

 .الجارية، وآذلك من نسبة النمو في الودائع المصرفية لهذا القطاع وذلك ألول مرة منذ عدة سنوات

 

ي   3.0 من قبل المصارف التجارية العربية قد ارتفع بنسبة     2000ر البيانات إلى أن االئتمان المقدم لالقتصاد خالل عام          وتش

ابل نحو          ة مق ام        5.4في المائ ة في ع ي  1999 في المائ ة في عام    12.9 وحوال وقد سجل االئتمان المقدم . 1998 في المائ

لقطاع الخاص      ك المطلوبات على المؤ          (ل ا في ذل ة   بم و بلغت      ) سسات المالي  في المائة، في حين بقي االئتمان       4.8نسبة نم

                                                           
 .والمؤسسات العامةتشمل في بعض الدول ودائع الهيئات   )4(
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ام        لقطاع الع دم ل ة     (المق ام            ) متضمنًا المؤسسات العام ة ع ، مع ميل طفيف نحو  1999على نفس مستواه المسجل في نهاي

اض ل    . االنخف ذي ق ر ال ام، األم ذا الع الل ه ة خ ة العام ي أوضاع المالي لحوظ ف ن الم ك بالتحس بط ذل ة إلى ويرت ص الحاج

 .االقتراض

 

لقطاع الخاص مقومًا بالعملة المحلية نموًا في آل الدول العربية خالل عام              دم ل تمان المصرفي المق د سجل االئ . 2000وق

نمو في هذا االئتمان أقصاه لدى مصارف السودان بنحو                   دل ال لغ مع د ب  في المائة تليها مصارف موريتانيا واليمن 67.5وق

نحو    ة و   في ا   21.6ب توالي، آما تجاوزت هذه النسبة     21.3لمائ ة على ال  في المائة في آل من تونس وجيبوتي 10 في المائ

دول ة ال ي بقي ك ف انت دون ذل رب، وآ ان  . ومصر والمغ دى مصارف ُعم دول ل ذه ال ن ه ا بي بة أدناه ذه النس لغت ه د ب وق

 . في المائة على التوالي1.6 في المائة و1.3والبحرين بنحو 

  
 

 )2(رقم جدول 
 القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة من قبل 

 المصارف التجارية العربية
 )مليون دوالر(

نسبة االئتمان المقدم 
للقطاع الخاص إلى 

 المحلي الناتج
 (%)واإلجمالي 

نسبة االئتمان 
المقدم للقطاع 
الخاص إلى 

إجمالي الودائع 
(%) 

نسبة االئتمان 
المقدم للقطاع 
الي الخاص إلى إجم

 (%)االئتمان 

رصيد إجمالي 
االئتمان المقدم

 للقطاع الخاص

رصيد إجمالي 
االئتمان المقدم

 للقطاع العام

رصيد إجمالي 
االئتمان المقدم 

لالقتصادات 
 العربية

 
 السنة

38.8 66.0 62.6 212356.6 127084.4 339441.0 1999 

35.6 64.8 63.6 222470.9 127059.4 349530.3 2000 

نسبة  3.0 0.0 4.8 1.0 )1.2( )3.2(
 التغير

 ).1(مصدر جدول رقم : المصدر

 

وفي ضوء االرتفاع الكبير في معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، فقد شهدت نسبة االئتمان المصرفي                  

دم للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي تراجعًا خالل هذا العام بواقع                في 35.6ة مئوية لتصل إلى نحو       نقط 3.2المق

ة نان  . المائ تثناء األردن وتونس ولب ام باس ذا الع ربية خالل ه دول الع ع ال ي جمي ردي ف بة بشكل ف ذه النس راجعت ه ا ت آم

 ).8/6(والمغرب وموريتانيا، ملحق 

 

دولة عربية توفرت وعلى صعيد حصة القطاعات االقتصادية من االئتمان المقدم، أظهرت البيانات المجمعة ألربع عشرة     

ات    نها بيان ن القطاعات االقتصادية بنحو                   )5(ع بة األولى بي تجارة على المرت  في المائة من االئتمان     24.9 استحواذ قطاع ال

ييد واإلسكان وقطاع الصناعة، والتسهيالت الشخصية               اله قطاع التش لقطاعات االقتصادية ت دم ل الي المق المصرفي اإلجم

                                                           
 .هي األردن واإلمارات والبحرين وتونس وجيبوتي والسعودية وسورية وُعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر واليمن  )5(
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 1.6 في المائة على التوالي، فيما بلغت حصة قطاع الزراعة نحو            16.9 في المائة و   17.3لمائة و  في ا  18.0والمهنية بنحو   

ة ي المائ اوزت . ف تجارة تج ر أن حصة قطاع ال ات  20ويذآ نها بيان رت ع تي توف ربية ال دول الع م ال ي معظ ة ف ي المائ  ف

ا في سورية بواقع               بيا وقطر، ووصلت أعاله تثناء الكويت ولي أما قطاع التشييد واإلسكان فتجاوزت . ائة في الم71.7باس

تمان         في المائة في بقية الدول باستثناء       10 في المائة في آل من الكويت ولبنان وليبيا، وآانت أآثر من              20حصته من االئ

تجاوزت حصته           . قطر واليمن    ا قطاع الصناعة ف انت حصته أقل من            30أم ا آ س، فيم ة في مصر وتون  في 10 في المائ

ة في    دول باستثناء األردن والبحرين والسعودية واليمن حيث تجاوزت حصته           المائ ة ال أما .  في المائة في هذه الدول14 بقي

تها    اوزت حص د تج نية فق هيالت الشخصية والمه ت،    25التس ر والكوي بحرين وقط ارات وال ن اإلم ل م ي آ ة ف ي المائ  ف

 .   في المائة35.1ووصلت أعالها في البحرين بنحو 

 
ا بالنس    نة القروض قصيرة األجل التي تشكل نحو أآثر من ثلثي              أم اء هيم رغم من بق لى ال ة، فع بة آلجال القروض المقدم

القروض المقدمة لالقتصادات العربية، فإن نسبة القروض طويلة األجل من إجمالي رصيد القروض المصرفية الممنوحة،         
ام            نها النسبي خالل ع وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى      . رت عنها بيانات   في أغلب الدول التي توف      2000واصلت تحس

 في المائة وتجاوزت   90.5أن نسبة القروض قصيرة األجل من إجمالي القروض المقدمة وصلت أعالها في اليمن بواقع                    
 . في المائة في معظم الدول العربية باستثناء األردن60

 
 القاعدة الرأسمالية

 
ة ل    زانيات المجّمع ات المي ير بيان ارف         تش ذه المص مالية له اعدة الرأس و الق بة نم ربية إلى أن نس تجارية الع ارف ال لمص

ال( ابات رأس الم لغت ) حس د ب ام 2.4ق ة خالل ع ي المائ ابقة . )6(2000 ف نوات س دة س نذ ع بة األدنى م ذه النس بر ه وتعت
ا    دالت مالءته ع مع ا ورف م رؤوس أمواله لى تدعي ربية ع ا المصارف الع ت خالله ر ال. عكف اعدة وتظه بيانات إلى أن الق

الرأسمالية للمصارف التجارية مقوّمة بالعملة المحلية قد انخفضت خالل العام لدى مصارف سورية وُعمان وجيبوتي، آما         
دى مصارف آل من تونس ومصر والمغرب واليمن           الدوالر ل ا ب ند تقييمه ك ع نخفض آذل وتجدر اإلشارة إلى أن أعلى . ت

ابات ر      زيادات المسجلة لحس تجاوزة      ال ام م ذا الع ال خالل ه  في المائة، آانت لدى مصارف البحرين والسودان  13أس الم
 .وقطر وليبيا وموريتانيا

 
لدول العربية مجتمعة فقد بلغت                 ة ل ال إلى الموجودات اإلجمالي ابات رأس الم ا يخص نسبة حس  في المائة مقارنة 9.9وفيم

نحو    ام          10.4ب ة في ع ذه       . 1999 في المائ د شهدت ه النسبة انخفاضًا خالل هذا العام لدى جميع الدول العربية باستثناء         وق
الي األصول         و إجم دالت نم ن مع ل م انت أق د آ ام ق الل الع ا خ دالت نموه رًا ألن مع ك نظ ر وذل س وقط بحرين وتون ال

ا في نهاية عام         . المصرفية  ذه النسبة وصلت أعاله ثم لدى  في المائة 13.2 لدى مصارف تونس بنحو 2000ويذآر أن ه
.  في المائة على التوالي    12.6 في المائة و   12.8 في المائة، ثم مصارف مصر وقطر بنحو         13.0مصارف اإلمارات بنحو     

                                                           
 .ال تشمل الجزائر لعدم توفر بيانات عنها )6(
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 في المائة في آل من األردن وجيبوتي والسعودية وُعمان والكويت، في حين تقل هذه النسبة عن                10وتجاوزت هذه النسبة     
 .يا واليمن في المائة لدى مصارف سورية ولبنان وليب7
 

رغم من تراجع هذه النسب، إال أنها في المقابل ما زالت تعتبر معدالت جيدة نسبيًا، آما أنها ال                          ه على ال ره، أن ر ذآ والجدي
تي تجاوزت النسبة المحددة لدى                             ازل، وال ر لجنة ب ال المرجح بالمخاطر حسب معايي ة رأس الم ك معدالت آفاي ثل آذل تم

 .معظم المصارف العربية

 
 )7( 2000 ورات في أسواق األوراق المالية العربية خالل عامالتط

 

 زيادة آفاءة  جهودها لتطوير وتحديث أسواق أوراقها المالية وتحسين أدائها، بغية            2000واصلت الدول العربية خالل عام      

ير التمويل طويل     االستثمارات األجنبية، وفي توف       اجتذاب     في األسواق في حشد الموارد وتعزيز قدرتها التنافسية             هذه

 .األجل للقطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره المنشود في عملية التنمية

 

وقد شملت هذه الجهود العديد من اإلجراءات التي هدفت إلى تحسين التشريعات واألنظمة التي تحكم عمل هذه األسواق                          

الصعيد التشريعي   فعلى   . حماية المستثمرين  وتعزيز انفتاحها على الخارج، مع الترآيز على جوانب زيادة الشفافية و                      
، أقدمت السلطات في دولة اإلمارات العربية المتحدة على تنظيم نشاط سوق األوراق المالية، حيث تم إنشاء                           والتنظيمي

هيئة سوق اإلمارات لألوراق المالية والسلع آجهة إشرافية، وسوقي دبي المالي وأبوظبي لألوراق المالية آأسواق لتداول                   

وفي مصر، تم إعداد       . )8(وفي األردن، تم وضع قانون األوراق المالية ولوائحه الداخلية، حيز التنفيذ                    . األوراق المالية  

، يهدف إلى إعادة تنظيم         )قيد المصادقة  (مشروع قانون جديد لسوق األوراق المالية أآثر شمولية من القانون السابق                         

آما تعمل السلطات في السعودية على          . د من الحماية والثقة للمتعاملين       مؤسسات السوق وتعزيز الشفافية وتوفير المزي         

تنظيم نشاط تداول األوراق المالية القائم حاليًا عبر شبكة المصارف التجارية، عبر إحداث ثالث مؤسسات، هيئة للرقابة                        

على تطور نشاط التعامل      وبورصة ومرآز للتسوية، باإلضافة إلى تنظيم نشاط الوساطة، األمر الذي سينعكس إيجابًا                         

وفي الكويت، أقرت لجنة سوق الكويت لألوراق المالية خالل هذا العام، إنشاء السوق                           . باألوراق المالية في المملكة      

الموازي بهدف تشجيع الشرآات الصغيرة والجديدة على اإلدراج، آما وضعت عددًا من المعايير والضوابط الجديدة لنظام                 

 .البيع اآلجل

 

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

 .األردن والبحرين وتونس وُعمان والسعودية والكويت ولبنان ومصر والمغرب

، يفصل بين مؤسسات السوق المكونة من هيئة للرقابة              1997تجدر اإلشارة إلى أن هذا القانون الذي تم وضع مسودته األولى في عام                         )8(
وقد ألحق بالقانون الئحة تعليمات اإلفصاح والمعايير المحاسبية         . ومرآز لإليداع والتحويل  ) بورصة عمان (لمالية  وسوق لتداول األوراق ا   

والتدقيق، والئحة تعليمات االستثمار المشترك، والئحة تعليمات أعمال شرآات الخدمات المالية، وتعليمات إصدار األوراق المالية                                    
 .وتسجيلها
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وفي هذا الصدد، أقدمت      .  سعيًا لقيام أنظمة إلكترونية بالكامل         تحديث أنظمة التداول   ملت الجهود على مواصلة        آما اشت 

يقوم الوسطاء بتداول األوراق     (بعض األسواق العربية على إدخال أنظمة للتداول عن بعد، مثل األردن والكويت ومصر                  

ففي األردن، تم استكمال نظام شبكة المعلومات       ). واجد داخل القاعة  المالية المدرجة من أماآن تواجدهم دون الحاجة إلى الت        

التي تربط جميع شرآات الوساطة العاملة بهدف توفير سهولة االتصال بين البورصة والوسطاء من خالل خدمة البريد                          

آات آما أقرت الكويت مشروع الوساطة اإللكترونية، التي تتم من خالل وحدات متخصصة لدى شر                                  . اإللكتروني

والجدير ذآره أن هذه الخطوات     . وفي مصر تم إدخال خدمة التداول عن بعد، بشكل اختياري لشرآات الوساطة             . الوساطة

آذلك تجدر اإلشارة على الصعيد نفسه، أن نظام التداول المعتمد في سوقي            . تساهم في تسهيل التداول ورفع آفاءة الوسطاء      

ومن . ليات تداول سريعة آما يوفر جميع المعلومات والبيانات بشكل آني                أبوظبي ودبي هو نظام إلكتروني، يسمح لعم           

 .جانب آخر، اتخذت بورصة بيروت بعض الخطوات نحو التحول إلى نظام تداول إلكتروني آامل

 

 ففي األردن بدأ مرآز     .أنظمة التسوية والحفظ المرآزي   ولم تقتصر جهود التحديث على أنظمة التداول، فقد شملت آذلك             

نظام "اع األوراق المالية بتنفيذ المرحلة التجريبية للنظام اإللكتروني لتسجيل ونقل ملكية األوراق المالية المسمى                                إيد

والجدير ذآره، أن هذا النظام الذي يستخدم آذلك في السعودية ومصر واإلمارات والبحرين وقطر وفلسطين،                 ". اإليكوتير

يله ببرمجيات معربة من جانب، ويفي بالمعايير الدولية المتعارف عليها في            هو نظام سهل االستخدام من حيث إمكانية تشغ       

، حيث أصبح قيد األوراق المالية            2000وقد بدأ العمل بهذا النظام في مصر خالل عام                     . هذا الشأن من جانب آخر         

 .للشرآات باإليداع المرآزي شرط لإلدراج في البورصة

 

تسوية والتطور في تقنيات وخدمات المعلومات المعمول بها في األسواق                     ومن الواضح أن تحديث أنظمة التداول وال             

باإلضافة إلى ذلك، فقد حرصت هيئات          .  ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين       تطور نشاط الوساطة   العربية، ساهم في      

 التطورات في   ومن أبرز . وجهات اإلشراف على األسواق في الدول العربية على تطوير عمل الوسطاء وتعزيز آفاءتهم                

هذا الشأن، إقدام السلطات في سوق البحرين لألوراق المالية على عدم السماح للوسطاء الماليين وممثليهم بمزاولة مهنة                         

التي اعتمدتها إدارة البورصة آشرط أساسي لتحديد             " مندوب استثماري  "الوساطة ما لم يكونوا حاصلين على شهادة               

وفي ُعمان أقدمت السلطات على تشجيع الدمج بين شرآات الوساطة، عبر منح                 . لسوقالوسطاء الماليين المتعاملين في ا      

حوافز ضريبية، وذلك بهدف تشجيع قيام شرآات وساطة آبيرة من جانب ومعالجة المشاآل التي تعاني منه بعض                                     

 .شرآات الوساطة الصغيرة
 

ففي هذا الصدد، تم التوقيع     .  األسواق العربية   بين اتفاقيات اإلدراج المشترك   2000ومن جانب آخر، تواصلت خالل عام        
على اتفاقية تعاون بين هيئة األوراق المالية األردنية والهيئة العامة لسوق المال بمصر، تعمل بموجبها الهيئتان على زيادة                   

فصاح عن  وتنمية التعاون المشترك في آل ما يتعلق بإصدار وتسهيل شروط إدراج األوراق المالية وتنظيم عمليات اإل                         
وفي . البيانات المالية الخاصة بالشرآات المسجلة في السوقين وتشجيع التعاون لوضع قواعد مشترآة للوسطاء الماليين                     

 إدراج شرآة السودان لالتصاالت في سوق البحرين لألوراق           2000مجال اإلدراج المشترك بين األسواق، تم خالل عام           
 .رج خارج سوق الخرطوم لألوراق الماليةالمالية لتكون بذلك أول شرآة سودانية تد
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، اتخذ عدد من الدول العربية خطوات على صعيد تعزيز االنفتاح على             االنفتاح على االستثمارات األجنبية   أما على صعيد    
االستثمار األجنبي، آان أبرزها ما تم في السعودية والكويت، حيث أقدمت السلطات في آل منهما على إصدار قوانين                              

 .شجع االستثمار األجنبي عبر منح العديد من الحوافز للمستثمرينعديدة ت
 

 التي يقوم بها     عمليات الخصخصة آما واصلت من جانب آخر، أسواق األوراق المالية العربية لعب دور مهم في نجاح                       

مة خالل عام   فقد آانت هذه األسواق آلية رئيسية في خصخصة عدد من الشرآات والمؤسسات العا             . عدد من الدول العربية   

آما اتخذ عدد من الدول العربية خطوات تشريعية ومؤسسية لخصخصة                      . ، آما هو الحال في مصر وتونس              2000

قطاعات البنى التحتية فيها آالطاقة والمياه واالتصاالت، عبر إعادة تنظيم هذه القطاعات عبر مؤسسات وشرآات يقدر أن                  

 .م في أسواق األوراق الماليةيطرح جزء من أسهمها الحقًا على االآتتاب العا

 

 2000خالل عام أسواق األوراق المالية العربية أداء 
 

نقد العربي            راجع األداء العام ألسواق األوراق المالية المشارآة في القاعدة      أظهر المؤشر المرآب لصندوق ال  في نهاية  ت

ام    ة    10.6 بنسبة    انخفض ، إذ   2000ع مالحظ انخفاض مؤشرات أسعار الصندوق ومن ال. 1999 مقارنة مع عام   في المائ

الخاصة بهذه األسواق، باستثناء مؤشر األسعار لسوق األسهم السعودي وسوق الكويت لألوراق المالية اللذين ارتفعا بنسبة       

ة و     11.3 توالي        7.2 في المائ ة على ال ا في مؤشر أسعار الصندوق الخاص               . في المائ ذه االنخفاضات أعاله لغت ه د ب  وق

ا    ة  45.8ل بمصر، إذ انخفض بنسبة     بسوق الم راجع أسعار األسهم، تأثر هذا       .  في المائ ذا االنخفاض بجانب ت ويعكس ه

تم احتسابها                       ام، حيث أن مؤشرات الصندوق ي دوالر خالل الع ابل ال نيه المصري مق المؤشر بانخفاض سعر صرف الج

 .مقّومة بالدوالر
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التغير في مؤشر الصندوق المرآب وأسواق شــكل (2) : 
األوراق المالية العربية بين عامي 1999 و 2000

 



   243

 العام إال أنه يقل عن التراجع الذي سجلته معظم األسواق المالية                    وعلى الرغم من هذا التراجع لمؤشر الصندوق خالل            
مؤسسة التمويل الدولية الخاص باألسواق المالية            األسعار المرآب ل      مؤشرانخفض   فقد   . الدولية ممثلة بمؤشرات أدائها      

في مؤشرات األسعار     وآانت االنخفاضات     . مقارنة مع العام السابق        في المائة    30 نسبتهخالل هذا العام، بما         الناشئة   
الخاصة بأسواق آسيا وأمريكا الالتينية ووسط وشرق أوروبا، أعلى آذلك من االنخفاض في مؤشر األسعار المرآب                               

  .للصندوق الخاص باألسواق العربية
 

 المائة  في 0.7 بنسبةالقيمة السوقية اإلجمالية لهذه األسواق       انخفضت   ،أحجام أسواق األوراق المالية العربية     وفيما يتعلق ب  
ومن المالحظ . 1999 مليار دوالر في نهاية عام    149.2 مقارنة مع    مليار دوالر  148.2  حوالي 2000لتبلغ في نهاية عام     

انخفاض القيمة السوقية لجميع األسواق المشارآة في القاعدة باستثناء أسواق األسهم في آل من السعودية والكويت                                    
 في المائة من إجمالي القيمة         60ة السوقية لهذه األسواق قد استحوذت على قرابة              وتجدر اإلشارة، إلى أن القيم       .وتونس

وبمقارنة القيمة السوقية لهذه األسواق بالناتج المحلي               . السوقية ألسواق األوراق المالية العربية المدرجة في القاعدة                 
 55 في المائة و   60 في المائة و   85والي  اإلجمالي يالحظ ارتفاع النسبة في آل من البحرين واألردن والكويت إذ بلغت ح                

 في  14 في المائة و   10في المائة على التوالي، في حين يالحظ تدني هذه النسبة في آل من لبنان وتونس وعمان إذ بلغت                        
.  في المائة لكل منهما32 في المائة وفي مصر والمغرب      39.1 في المائة على التوالي، آما بلغت في السعودية          18المائة و 

 شرآة خالل عام    1634 شرآة مقابل    1678 ليبلغ   2000 فقد ارتفع هذا العدد خالل عام        لنسبة لعدد الشرآات المدرجة،   وبا
 احتل سوق المال بمصر     وقد .الشرآات المدرجة في هذه األسواق    ، وذلك آمحصلة إلضافة وشطب واندماج بعض         1999

في المائة من إجمالي عدد        64ل هذا العدد ما نسبته          شرآة، ويشك   1071 من حيث عدد الشرآات إذ بلغ            الترتيب األول 
 شرآة، ثم سوق مسقط        163الشرآات المدرجة في األسواق العربية، وجاءت بورصة عّمان في المرتبة الثانية بواقع                        

 . شرآة131لألوراق المالية بواقع 
 

 )4(جدول رقم 
 أسواق األوراق المالية العربية

1994-2000 
 

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994  

148،158.37 149،400.43 122،971.53 145،186.91 107،766.47 84،564.83 72،523.66 مليون (القيمة السوقية 
 )دوالر

36،538.93 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 9،073.07
 )مليون سهم(

 عدد الشرآات المدرجة 1،089.00 1،081.00 1،091.00 1،184.00 1،446.00 1،634.00 1678

 (%)معدل دوران األسهم  14.49 17.71 28.28 43.90 28.92 23.86 24.66

المؤشر المرآب للصندوق 100.00 108.30 119.93 138.45 104.12 114.30 102.21

 .صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية:  المصدر
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.  مقارنة مع العام الماضي      2000 في أسواق األوراق المالية العربية خالل عام             التداولومن جانب آخر، ارتفعت أحجام        

 مليار دوالر    35.6 مقارنة مع       مليار دوالر   36.5  حوالي ئة لتبلغ في الما  2.6 ارتفعت قيمة األسهم المتداولة بنسبة       فقد  

 بما نسبته    السعوديةوتونس ولبنان ومصر و    وقد ارتفعت قيمة التعامالت في أربعة أسواق مالية، هي              . 1999خالل عام    

باقي األسواق،   في حين انخفضت في       في المائة على التوالي،    14.8 في المائة و   21.3 في المائة و   30.9 في المائة و   50.2

 البحرين لألوراق المالية     سوقثم  المائة   في   52 بنسبة   القيم المنقولة بالدار البيضاء    بورصة  وسجل أعلى انخفاض له في        

 . في المائة44.8 بنسبة

 

تفع وبالنسبة لمعدل الدوران، وهو قيمة األسهم المتداولة إلى القيمة السوقية الذي يعتبر مؤشرًا على سيولة السوق، فقد ار                       

وبلغ هذا المعدل أعاله خالل العام في  سوق المال في مصر بنحو             . 1999 في المائة لعام     23.9 في المائة مقابل     24.7إلى  

والجدير بالمالحظة، تراجع نشاط سوق الكويت لألوراق المالية بعد ما آان يحتل خالل السنوات                               .  في المائة    41.3

 في المائة خالل هذا العام، مقابل معدل        20.2داول، إذ بلغ معدل الدوران نحو       الماضية المرتبة األولى على صعيد نشاط الت      

 .1999 في المائة خالل عام 29.8بلغ 

 
في المائة ليبلغ     23.5 بنسبة    2000 خالل عام      عدد األسهم المتداولة في أسواق األوراق المالية           وفي المقابل، انخفض      

انخفاض عدد األسهم المتداولة في سوق الكويت لألوراق        ل أساسي إلى    ويعزى هذا االنخفاض بشك   . سهم مليار   9.1 حوالي
 من إجمالي عدد       في المائة   74.5نسبته  سوق ما    ال  هذا ويشكل عدد األسهم المتداولة في       .  في المائة   28.8 بنسبة    المالية

  . في القاعدةاألسهم المتداولة في جميع أسواق األوراق المالية العربية المدرجة
 

يتعلق بأسواق األوراق المالية غير المدرجة في القاعدة التي توفرت عنها بيانات، فقد شهدت معظم هذه األسواق                     أما فيما   
فعلى صعيد سوق الدوحة لألوراق المالية، سجل مؤشر             . تراجعًا في أدائها خالل هذا العام أسوة ببقية األسواق العربية                

 نقطة، آما انخفض عدد األسهم المتداولة بنسبة           123.3ذا العام ليبلغ      في المائة خالل ه      8.0أسعار السوق تراجعًا بنسبة       
 في  6.0 مليون سهم، آذلك تراجعت القيمة السوقية اإلجمالية بنحو                31.6 في المائة خالل هذا العام ليبلغ حوالي              10.5

د الشرآات المدرجة إلى      مليار ريال في نهاية هذا العام، وذلك على الرغم من ارتفاع عد                 18.8المائة لتصل إلى حوالي       
وعلى صعيد سوق فلسطين لألوراق المالية، انخفض مؤشر القدس              .  شرآة في نهاية العام السابق        21 شرآة مقابل      22

 في المائة   35.4 نقطة، في حين ازداد عدد األسهم المتداولة بنسبة            208 ليصل إلى    2000 في المائة خالل عام       12بنسبة  
وفي السودان، تشير البيانات إلى تراجع نشاط التداول، إذ انخفض عدد األسهم                   . ون سهم  ملي 93.4ليصل هذا العدد إلى       

 شرآة  44 مليون سهم، فيما بلغ عدد الشرآات المدرجة          141.7 في المائة ليصل هذا العدد إلى نحو          28.7المتداولة بنسبة   
 .أي بزيادة شرآة واحدة عن العام السابق

 
 مليار  23.2حوالي  ) سوقي أبوظبي ودبي   (مة السوقية لسوق اإلمارات لألوراق المالية           أما في اإلمارات، فقد بلغت القي        

وتجدر اإلشارة إلى أنه وبالمقارنة مع األسواق المدرجة في         .  شرآة 28دوالر، في حين وصل عدد الشرآات المدرجة إلى         
سوق األسهم السعودي وسوق المال في          القاعدة، فإن سوق اإلمارات يحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بعد                       

 .مصر
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 معدالت النمو في السيولة المحلية) : 8/1(ملحق 
)1995-2000( 

(نسب مئوية) 

199519961997199819992000

             10.32             9.73             7.75             10.19             9.40             9.25مجــموع الدول العربـــية

             10.18             11.97             8.06             7.75             0.30             6.57األ ر د ن
             11.12             28.89             4.19             9.05             6.86             10.18اإلمــــارات
             10.22             4.30             16.56             7.85             3.10             7.43البحريـــــن
             14.19             18.88             5.43             16.51             13.35             6.57تونــــــــس
             12.81             14.01             19.08             18.19             14.45             9.03الجزائــــــر
             1.13            -3.83            -4.13            -4.55            -7.41             5.28جيبوتـــــي
             4.48             6.77             3.70             5.22             7.68             2.92الســـعودية
             33.86             24.63             29.92             37.67             65.30             73.30الســـــودان
             18.99             13.42             10.52             8.37             10.05             9.16ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .العـــــــراق
             6.02             6.39             4.77             24.51             8.06             7.68ُعمـــــــــان
             10.68             11.35             8.04             9.86             5.56             1.10قطـــــــــــر
             6.32             1.61            -0.78             3.89            -0.60             9.37الكويــــــت
             9.56             11.07             16.08             19.34             27.79             16.45لبنــــــــــان
             12.27             6.99             2.15             1.40             1.34             11.53ليبيـــــــــــا
             11.02             10.07             9.54             13.05             12.24             9.83مصـــــــــر
             8.44             10.24             6.04             9.18             6.70             8.14المغــــــرب
             26.73             2.15             4.15             8.00            -5.06            -5.14موريتانــيــا
             25.11             13.78             11.72             10.70             8.57             48.51اليمــــــــــن

المصدر : بيانات وطنية،  وصندوق النقد العربي، النقد واالئتمان في الدول العربية 1989-1999 وصندوق النقد الدولي، اإلحصاءات المالية الدولية،مايو 2001 .
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 التغير السنوي في العوامل المؤثرة على السيولة المحلية) : 8/2(ملحق 
 )2000 و1990(

(نسب مئوية)

صافي البنود األخرىاالئتمان المحلي (صافي)صافي الموجودات األجنبية

199920001999200019992000

             14.42             13.02             1.91             5.80             28.26             26.47األ ر د ن
             5.56             2.93             4.38            -7.80             13.65             61.34اإلمــــارات
             323.44            -55.45             5.94             20.10             38.96            -19.30البحريـــــن
             57.61             2.71             27.52             13.64            -23.89             35.24تونــــــــس
             30.87             11.14            -20.52             25.24             358.09            -39.65الجزائــــــر
            -4.45            -16.13             11.85            -30.74            -11.09             38.56جيبوتـــــي
             73.22            -68.21            -7.95             21.94             18.03            -14.43الســـعودية
             3.72            -7.04             42.71             22.82             6.47            -5.47الســـــودان
             24.67            -18.88            -7.46            -4.60             41.14             13.92ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .العـــــــراق
             5.48             3.18             9.89            -0.16            -6.69             26.78ُعمـــــــــان

             9.69             29.68            -13.59             19.53             138.06             11.19قطـــــــــــر
             3.94             1.84            -2.94             0.74             46.32             6.42الكويــــــت
             10.03            -0.68             15.19             12.24            -5.29             0.68لبنــــــــــان
             0.27            -1.99            -5.89             3.16             69.14             10.32ليبيـــــــــــا
             5.45             12.26             11.65             16.59            -10.15            -31.62مصـــــــــر
             4.66             0.18             10.98             3.43            -7.46             37.34المغــــــرب
             27.38             10.17            -643.63            -87.27             234.88             1,643.31موريتانــيــا
             60.87             5.96            -69.07            -14.28             143.62             77.75اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/8) .

������
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 مساهمة العوامل المؤثرة على التغير في السيولة المحلية) : 8/3(ملحق 
)1995-2000( 

(نسب مئوية)

االئتمان المحلي (صافي)صافي األصول األجنبية
199519961997199819992000

199519961997199819992000حكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموع199519961997199819992000

مجموع الدول 
-3.4 2.1 7.0-3.3 3.8 3.3-3.4 0.4 2.1 10.2 2.1 11.2 1.5 10.2-3.3 5.2-0.4 9.9 13.4-2.5-10.5 3.3 0.4-3.9العربية

-4.0-3.5-4.6-2.8-1.8-4.6-1.3 1.6 1.7 5.1 9.9 12.7-1.2 2.4-2.2 1.8-0.8 8.7 12.6 10.4 2.0 8.1 0.3 2.5األ ر  د   ن
-3.0-2.0-8.5-4.0-2.9-4.9-4.7 3.2-16.1-8.1-1.3 12.3 0.7 14.2 2.6 10.3-4.1 6.4 10.9 38.9 0.4-1.2-0.6 8.7اإلمـــارات
-9.5 3.8-1.3 1.6 4.8 16.0-0.3 3.7 3.2 10.8 4.5 9.9 1.6 9.6-3.5-3.0 16.9-18.2 16.1-10.3 8.0-3.4 1.3 9.6البحريـــن
-11.8-0.6-1.6-4.2 9.4-2.1 5.6 29.4 5.0 15.2-1.1 8.8 3.4 16.6-1.3-0.0-1.2 9.2-3.3 4.3-1.8 4.1 3.9-0.6تونـــــــــس
-6.2-2.3 15.5-17.2-10.3-12.6-10.7-22.3 9.2 25.0 11.0 10.0 15.6 11.8-15.1 11.3-9.1 26.3 41.3-8.6-6.4 23.6 13.5-4.6الجزائــــــر
 1.1 4.7 1.8 1.5-3.4-2.1 1.1 7.2 0.8-25.9-11.7-3.0-2.5-2.8 3.4 5.2 3.4 10.8-7.2 17.3-2.9-3.3-9.2-3.3  جـيبوتــــي
-3.0 9.3 15.2-1.5-2.7 5.5-6.8-3.5 7.8 8.4-1.7 8.2-1.2 2.8-4.5-3.5-0.6 2.8 10.9-10.9-19.8 3.9 13.9-5.4الســعودية
-11.7 25.6 134.3 64.7 338.7 237.4 12.7 30.1 13.9 16.2 14.3 18.0 9.3 15.9 47.7 75.7 25.9 36.8 18.5-18.3-122.3-42.9-349.1-200.8الســــودان
-6.1 6.6 3.8-7.0-2.4-13.2-5.9-4.0-8.2-3.0-1.1-2.4-4.6 2.3-5.0-1.9-0.7 10.0 29.1 9.8 9.1 13.1 14.3 12.4ســـــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .الصومــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .العـــــــراق
-2.7-1.6-5.4-10.8-1.1-2.7 9.5 11.2-10.7-0.2 7.6 26.8-7.8 29.1-1.3 12.6-2.3 7.0-2.4 8.2-16.7 6.2-3.4 3.3ُعمــــــــــان
-3.9-10.3 2.6-5.7-1.7-2.9-9.7-16.1-5.4 19.2-3.1 18.1-4.0 13.5-4.6 7.5-6.1 1.9 30.7 2.5-12.6 2.1-0.3 2.1قطــــــــــــر
-1.7 0.8-4.8-3.2 1.5-4.6-7.3-3.5-2.7 0.9-1.4 6.0-2.7 14.2-10.8-1.3-2.0 10.7 11.5 1.5-1.9-7.2-0.8 3.3الكويــــــت
-2.1 0.2-1.0-1.9 0.9-1.7 10.5 13.4 5.1 10.7 10.7 20.1 13.4 23.7 12.9 24.2 5.1 18.0-1.7 0.2-3.0-2.5 2.7 0.2لبنـــــــــان
-0.1 0.8 2.1-12.1 12.7-5.1-23.8-6.3-13.2 3.5 4.3 3.5-4.5 4.4-11.6-4.2 1.0 7.3 18.7 2.7-3.5 9.1-7.1 10.4ليبيــــــــــا
-1.3-2.9-2.3-1.9-4.6-3.7 7.5 13.3 3.4 17.9 2.5 18.3 4.0 17.4-0.8 14.0-0.1 14.7-1.0-5.0-6.5-2.4 2.9-1.2مصــــــــــر
-1.1-0.0-1.7-0.6-3.1-0.2 3.7 11.2-3.5 -0.8 6.7 2.2 7.3 1.7 8.5 4.6 12.8-1.6 6.6 1.0 2.5 1.3-4.5المغـــــــرب
-19.9-8.4 26.8 5.5-12.5 36.8-49.5-12.6-39.5-13.7-41.0-32.3-44.5-32.7-60.6-45.4-28.9-71.5 59.3 24.3 9.6 35.3 52.8 29.5موريتانيا
-8.4-0.9-1.2-6.6-7.0 2.5-45.4-42.2-14.1-11.6 18.5 23.9-2.0 1.8-7.1-10.4 13.0 24.9 75.7 26.2-10.9 15.5 26.0 21.1اليمـــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/8) .

صافي البنود األخرى
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 مكونات السيولة المحلية) : 8/4(ملحق 
)1995-2000( 

(نسب مئوية)
199519961997199819992000

شبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقود

النقودالنقودالنقودالنقودالنقودالنقود

    58.56    41.44    58.50    41.50    58.54    41.46    57.33    42.67    56.40    43.60    55.67    44.33مجــموع الدول العربـــية

    72.74    27.26    73.66    26.34    73.22    26.78    70.55    29.45    70.26    29.74    66.17    33.83        األ ر  د  ن
    75.93    24.07    76.25    23.75    71.89    28.11    73.25    26.75    74.40    25.60    74.42    25.58        اإلمــــارات
    79.33    20.67    78.22    21.78    80.51    19.49    78.39    21.61    77.53    22.47    77.03    22.97        البحريـــــن
    56.76    43.24    55.14    44.86    54.04    45.96    54.92    45.08    53.54    46.46    53.39    46.61        تونــــــــس
    37.52    62.48    39.40    60.60    36.82    63.18    37.90    62.10    35.62    64.38    35.08    64.92        الجزائــــــر
    46.95    53.05    41.80    58.20    45.93    54.07    42.44    57.56    39.22    60.78    42.04    57.96        جيبوتـــــي
    47.40    52.60    47.98    52.02    50.27    49.73    48.10    51.90    48.58    51.42    48.15    51.85        الســـعودية
    32.33    67.67    34.86    65.14    37.08    62.92    36.77    63.23    34.30    65.70    41.69    58.31        الســـــودان
    34.57    65.43    33.86    66.14    32.49    67.51    30.96    69.04    30.01    69.99    28.97    71.03        ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .        الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .        العـــــــراق
    77.79    22.21    77.53    22.47    76.41    23.59    73.50    26.50    69.26    30.74    68.98    31.02        ُعمـــــــــان
    84.53    15.47    83.92    16.08    81.93    18.07    80.88    19.12    80.24    19.76    80.02    19.98        قطـــــــــــر
    82.02    17.98    82.14    17.86    84.87    15.13    83.62    16.38    83.05    16.95    83.93    16.07        الكويــــــت
    95.15    4.85    94.98    5.02    94.94    5.06    94.47    5.53    94.00    6.00    93.18    6.82        لبنــــــــــان
    28.15    71.85    33.61    66.39    34.20    65.80    32.25    67.75    31.85    68.15    29.10    70.90        ليبيـــــــــــا
    80.52    19.48    79.63    20.37    79.27    20.73    79.23    20.77    79.23    20.77    79.17    20.83        مصـــــــــر
    38.09    61.91    37.95    62.05    38.64    61.36    39.01    60.99    38.17    61.83    37.21    62.79        المغــــــرب
    25.58    74.42    30.68    69.32    33.41    66.59    34.11    65.89    34.31    65.69    30.04    69.96        موريتانــيــا
    47.90    52.10    45.37    54.63    46.02    53.98    44.24    55.76    41.87    58.13    33.89    66.11        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/8) .
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 )1إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية العربية ) : 8/5(ملحق 
 )2000 و1999(

(مليون وحدة نقدية)
نسبة إجمالي الودائع المصرفية 

إلى الناتج اإلجمالي المحلينسبة  التغير19992000
(عملة محلية)

19992000الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية
          6.7       343,322.4       321,694.6مجمـــوع الدول العربيـــة

          109.7          102.8          10.3          12.4       9,152.2       6,488.9       8,296.1       5,881.9        األ ر  د  ن
          66.6          72.0          11.4          11.4       44,058.5       161,805.0       39,566.5       145,308.0        اإلمــــارات
          81.8          89.6          9.9          9.9       6,517.6       2,450.6       5,930.3       2,229.8        البحريـــــن
          46.3          45.4          0.1          10.7       9,003.2       12,472.1       8,997.4       11,269.2        تونــــــــس
          26.1          30.8         -1.6          7.0       14,031.2       1,057,150.0       14,253.1       987,940.0        الجزائــــــر
          44.6          45.9          1.2          1.2       244.7       43,488.0       241.8       42,965.0        جيبوتـــــي
          40.6          46.0          7.1          7.1       70,390.4       263,612.0       65,710.3       246,085.0        الســـعودية
          6.0          38.5          35.7          35.5       766.3       197,224.0       564.7       145,520.0        الســـــودان
          43.6          38.5          23.8          23.8       8,452.9       390,946.0       6,828.7       315,826.0        ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .        الصومـــال
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       العـــــــراق
          34.1          40.4          6.7          6.7       6,732.9       2,588.8       6,307.9       2,425.4        ُعمـــــــــان
          60.7          69.4          18.0          18.0       9,984.9       36,345.0       8,463.9       30,808.5        قطـــــــــــر
          68.4          81.9          6.2          6.7       25,948.2       7,931.7       24,427.0       7,430.2        الكويــــــت
          234.5          212.0          10.6          10.6       38,681.9       58,313.0       34,963.2       52,707.0        لبنــــــــــان
          41.8          47.3         -4.6          5.0       14,631.1       7,434.1       15,340.5       7,081.2        ليبيـــــــــــا
          68.5          68.3          2.8          11.6       62,448.2       230,434.0       60,798.1       206,592.0        مصـــــــــر
          62.5          57.8          4.8          10.4       20,594.6       218,694.0       19,645.9       198,168.0        المغــــــرب
          18.7          17.4          6.2          19.1       169.9       42,878.0       160.0       36,001.0        موريتانــيــا
          18.2          16.8          26.2          31.4       1,513.7       250,647.5       1,199.2       190,791.9        اليمــــــــــن

1)  التشمل  ودائع غير المقيمين  .
البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات وحدة عملة محلية.   (2

المصارف وسلطات النقد المرآزية  العربية، اإلحصاءات المالية الدولية مايو2001) المصدر:  



 250

 إجمالي المطلوبات على القطاع الخاص) : 8/6(ملحق 
 للمصارف التجارية العربية

 )2000 و1999(

(مليون وحدة نقدية)
نسبة  التغير19992000

الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية
          4.8       222,470.9       212,356.6مجمـــوع الدول العربيـــة

          4.5          4.5       5,985.8       4,243.9       5,729.3       4,062.1        األ ر  د  ن
          8.6          8.6       33,531.7       123,145.0       30,864.8       113,351.0        اإلمــــارات
          1.6          1.6       5,179.3       1,947.4       5,096.5       1,916.3        البحريـــــن
          2.2          13.0       9,569.9       13,257.1       9,367.5       11,732.7        تونــــــــس
          5.0          14.1       2,634.5       198,490.0       2,508.7       173,890.0        الجزائــــــر
          14.3          14.3       176.8       31,413.0       154.7       27,490.0        جيبوتـــــي
          6.2          6.2       45,991.5       172,238.0       43,308.4       162,190.0        الســـعودية
          67.7          67.5       285.9       73,570.0       174.0       43,937.0        الســـــودان
          1.7          1.7       1,656.5       76,611.0       1,629.1       75,345.0        ســــــورية
. . .. . .. . . . . . . . . . . .        الصومـــال
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .       العـــــــراق
          1.3          1.3       7,092.0       2,726.9       7,000.7       2,691.8        ُعمـــــــــان
          9.0          9.0       5,029.9       18,309.0       4,614.2       16,795.6        قطـــــــــــر
          4.8          5.4       19,206.2       5,870.9       18,319.9       5,572.5        الكويــــــت
          5.9          5.9       14,754.9       22,243.0       13,926.4       20,994.0        لبنــــــــــان
         -5.4          4.1       8,976.1       4,560.8       9,487.6       4,379.5        ليبيـــــــــــا
          2.7          11.5       42,504.8       156,842.7       41,379.0       140,606.0        مصـــــــــر
          5.6          11.2       19,211.6       204,008.0       18,194.8       183,531.0        المغــــــرب
          8.4          21.6       226.2       57,071.0       208.6       46,942.0        موريتانــيــا
          16.6          21.3       457.4       75,746.6       392.4       62,426.0        اليمــــــــــن

البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات وحدة عملة محلية.   (1
المصدر:  مصادر الملحق (5/8) .
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 القواعد الرأسمالية) : 8/7(ملحق 
 للمصارف التجارية العربية

 )2000 و1999(

(مليون وحدة نقدية)

نسبة  التغير19992000
الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية

          2.4       53,094.4       51,842.2مجمـــوع الدول العربيـــة

          4.7          4.7       1,943.4       1,377.9       1,857.0       1,316.6        األ ر  د  ن
          7.3          7.3       9,319.5       34,226.0       8,688.9       31,910.0        اإلمــــارات
          13.3          13.3       782.2       294.1       690.4       259.6        البحريـــــن
         -1.3          9.2       2,030.8       2,813.3       2,057.6       2,577.2        تونــــــــس
. . .. . .. . . . . . . . . . . .        الجزائــــــر
         -13.5         -13.5       42.5       7,550.0       49.1       8,730.0        جيبوتـــــي
          2.8          2.8       11,622.2       43,525.0       11,305.2       42,338.0        الســـعودية
          31.7          31.6       125.1       32,200.0       95.0       24,464.0        الســـــودان
         -2.2         -2.2       1,033.5       47,799.0       1,056.8       48,878.0        ســــــورية
. . .. . .. . . . . . . . . . . .        الصومـــال
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .       العـــــــراق
         -4.6         -4.6       1,126.9       433.3       1,181.2       454.2        ُعمـــــــــان
          17.5          17.5       1,739.0       6,330.0       1,480.6       5,389.4        قطـــــــــــر
          3.7          5.3       4,945.3       1,504.3       4,874.2       1,469.9        الكويــــــت
          8.9          8.9       2,902.0       4,376.0       2,666.0       4,019.0        لبنــــــــــان
          8.3          19.2       1,562.5       793.9       1,442.5       665.8        ليبيـــــــــــا
         -3.3          5.0       10,913.0       40,269.0       11,282.3       38,337.2        مصـــــــــر
         -3.8          1.3       2,776.2       29,480.0       2,885.5       29,106.0        المغــــــرب
          0.8          13.1       112.8       28,458.0       111.9       25,169.0        موريتانــيــا
         -0.4          3.7       117.5       19,454.4       118.0       18,766.6        اليمــــــــــن

البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات وحدة عملة محلية.   (1
المصدر:  مصادر الملحق (5/8) .
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