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 الفصل الحادي عشر
 القطاع المالي والمصرفي
 وتحديات المرحلة المقبلة

 
 
 مقدمة: أوًال

 

من الدور انطالقًا  لتطوير وإصالح وتحرير قطاعاتها المالية والمصرفية ًا متزايدًاأولت السلطات في الدول العربية اهتمام   

ذه        به ه ذي تلع م ال نمو االقتصادي            المه ز ال تدام    القطاعات في تعزي توازن والمس ية أن نجاح          . الم تجارب العمل د أثبتت ال فق

ى التصدي للصدمات الخارجية غير المتوقعة مرتبطة إلى درجة آبيرة                         درة االقتصاد عل ية وق ية والهيكل اإلصالحات الكل

ع آف  ي رف يرة ف اهمته الكب رًا لمس ي والمصرفي نظ تقراربإصالح القطاع المال يق االس فاإلصالحات . اءة االقتصاد وتحق

تقرار األسعار، وإصالح أوضاع المالية العامة ونظم الصرف والتجارة، وإعادة                   ي تتضمن إصالح واس نطاق الت واسعة ال

دة       رات الجدي يه المدخ ادة توج مالية وإع وارد الرأس ادة تخصيص الم ى إع ًا عل نطوي أساس ادية ت طة االقتص يكلة األنش ه

ات تثماروتدفق ؤ.  االس ي الكف إن القطاع المال ذا الصدد، ف ي ه تلفة من أسواق  وف ه وعناصره المخ ثل، بمكونات ال يم والفع

م          ن ث تثمارية، وم تمانات وأدوات اس كل ائ ي ش دها ف ية وحش رات المحل ئة المدخ ثل لتعب ناة األم ات وأدوات، الق ومؤسس

اءة    ثر آف ادية األآ طة االقتص ات واألنش و القطاع يهها نح يةتوج تثمارات   . وربح ذب االس ى ج اع عل ذا القط ل ه ا يعم آم

 .األجنبية واستقطابها لتوفير موارد تمويلية إضافية تساهم في تغطية احتياجات التنمية المحلية

 

دارة        يم ج ي تقي يها المقرضون ف ز عل ي يرتك ة الت ات الالزم ر المعلوم ؤ يوف ي والمصرفي الكف اع المال إن القط ك، ف آذل

تعامل معهم، مما يجعل من تخصيص االئتمان أمرًا يتم وفق                     المقترضين االئت   بطة بال ر درجات المخاطر المرت ية وتقدي مان

 .المخاطر المرتبطة به، فيساعد على التمييز بين المنشآت حسب آفاءتها

 

ي تحظى بقطاع مالي ومصرفي متطور ومتحرر هي في الغالب الدول التي استفاد                         دول الت تجارب أن ال د أظهرت ال ت وق

اع في المدخرات وحققت أداء أفضل في مجال االستثمار والنمو االقتصادي          فتحسين الوساطة المالية يساهم في . من ارتف

ع مستوى االدخار من خالل توسيع نطاق أدوات االدخار المتوفرة، وتحسين العائد وخفض المخاطر، األمر الذي يؤدي                  رف

 .ت النموبدوره إلى رفع مستوى االستثمار وبالتالي معدال

 

ذا األخير يعتبر في بعض األحيان شرطًا               إن ه تطور، ف ي ومصرفي م ترن بوجود قطاع مال نمو االقتصادي مق ومع أن ال

 .آما يعتبر عامًال هامًا في تحقيق االستقرار الكلي. الزمًا لتنفيذ بعض السياسات الهيكلية آتخصيص المنشآت العامة
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ي والمصرفي في ا            د شهد القطاع المال لدول العربية تطورًا آبيرًا في السنوات األخيرة نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها            وق

ية إلصالحه وتطويره وتحريره          دول العرب ومع ذلك، فإن هذا القطاع يواجه في الدول العربية عددًا من التحديات        . معظم ال

 .ئة االقتصادية الدوليةالمتبقية باإلضافة إلى تحديات جديدة أملتها التغيرات المتسارعة في البي

 
 أوضاع القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ومنطلقات تطويره وإصالحه: ثانيًا

 

ا المالية والمصرفية ودرجة تطورها                     تعلق بأوضاع قطاعاته يما ي نها ف يما بي ية ف دول العرب ويرجع ذلك إلى عدد . تختلف ال

ل  تويات الدخ ي مس تالفات ف نها االخ ور، م ن األم بط   . م ات مرت ذه القطاع ق ه ور وعم توى تط يه أن مس تفق عل ن الم فم

ى الخارج مما يساهم في تطور هذا القطاع                    تاح عل ية الدخل نحو االنف دول عال اه في ال بمستوى الدخل، حيث يغلب االتج

ي القدرات المؤسسية             يود وتدن ادة من الق دول منخفضة الدخل ع ي ال ن تعان امل، فإنه وبالنظر إلى هذا الع. وتوسعه في حي

 .يمكن تقسيم الدول العربية إلى عدة مجموعات حسب مستويات دخولها

 

ية     ادية عش اعها االقتص وص، أوض ه الخص ى وج اداتها، وعل ياآل اقتص ي ه تالف ف ًا، االخ ور أيض ذه األم ن ه وم

ك                    . اإلصالحات  ثله في ذل يل اإلصالحات، م ي والمصرفي قب ية، اتسم القطاع المال دول العرب ي معظم ال بقية قطاعات فف

تلفة مما جعله شبه معزول عن الخارج، فيما عدا لبنان، وإلى درجة أقل المغرب حيث آان               يود مخ االقتصاد، بالخضوع لق

ذا القطاع توجه نحو السوق          دول مجلس التعاون، فقد أمكن للقطاع المصرفي االستفادة من ارتفاع الدخل             . له ا بالنسبة ل أم

المتحررة التي اتبعتها هذه الدول في التوسع في الوساطة المالية وتحقيق تطور في التقنية من الصادرات النفطية والسياسة      

 .المتبعة وحشد للخبرات الفنية بما فاق نسبيًا ما تم في معظم القطاعات االقتصادية األخرى

 

ر هذا القطاع اختلفت في                 ر وتحري يها إلصالح وتطوي م تبن ي ت ات السياسات الت إن أولوي يرًا، ف ما بين الدول العربية في وأخ

ابقة الذآر        فإصالح هذا القطاع وتحريره يتضمن أمورًا يمكن بصورة عامة تقسيمها إلى عدة فئات، منها              . ضوء األمور س

قوف    ثل س نوك م ى الب ة المفروضة عل د اإلداري اء القواع ائدة وإلغ عار الف ى أس يود عل ة الق اع، ويتضمن إزال ر القط تحري

نح درجة أع       تمان وم ية         االئ تقاللية للمؤسسات المال ى من االس ذه األمور تشجيع المنافسة في القطاع، األمر الذي          . ل ومن ه

نه وإعادة هيكلة البنوك العامة وخصخصتها                     ى السوق والخروج م تح المجال للدخول إل ومن هذه األمور آذلك    . يتضمن ف

نقدية وأسواق  ر األسواق ال اء وتطوي ية ويتضمن إنش ية األساس ر البن ية ونظم تطوي نوك وأسواق األوراق المال ن الب ا بي م

ي يتضمنها إصالح هذا القطاع أيضًا تطوير السياسة النقدية ويتضمن إدخال العمل باألدوات               . المدفوعات  ومن األمور الت

نقدية           يود عل             . غير المباشرة في إدارة السياسة ال ة الق ى الخارج، ويتضمن إزال تاح عل ذه األمور االنف إن من ه ك، ف ى آذل

وأخيرًا، فإن مما يقتضيه إصالح هذا القطاع تعزيز الرقابة االحترازية على المصارف ودعم سالمة              . التدفقات االستثمارية 

 .الجهاز المصرفي
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لوب      ات وأس ت درج ا اختلف ر، آم بعض اآلخ ور دون ال ذه األم ن ه ب م ى جان ية عل دول العرب ن ال زت بعض م د رآ وق

ى اختالفات في           ا أدى إل يقها، مم تها بصورة إجمالية                    تحق ية والمصرفية تجعل من الصعب مناقش ا المال  أوضاع قطاعاته

 .مجمعة

 

رغم من ذلك، فإنه يمكن القول أن األهداف الرئيسية إلصالح هذا القطاع في جميع الدول العربية تضمنت خفض                       ى ال وعل

ا                       درات المؤسس ية ق وارد، وتنم وى السوق في تخصيص الم ز دور ق ة وتعزي وارد المحلية،        تدخل الحكوم ت في حشد الم

 .وتحسين آفاءة السياسة النقدية، وتعزيز المنافسة بين المصارف وتقوية أوضاعها المالية

 

نذ عدة سنوات في طبيعة احتياجاتها التمويلية إلى إضفاء أهمية أآبر                      ي تشهده م تحول الت تعاون، أدى ال ي دول مجلس ال فف

ة            ية والمصرفية لمقابل تها المال ى قطاع ياجات   عل ك االحت ى التدهور المستمر في األسعار              . تل ًا إل تحول أساس ذا ال رجع ه وي

ذي تقّوم به أسعار النفط                   دوالر األمريكي ال ا صاحبه من انخفاض في سعر صرف ال نفط وم ية لل فبعد سنوات من . العالم

ائدات المتنامية من الصادرات النفطية، أخذ                   ة توسعية بفضل الع ية ونقدي باع سياسات مال ت دول المجلس بتبني سياسات     ات

ل من العائدات من الصادرات النفطية والعمل في الوقت نفسه على التقليل                       ة استهدفت التكيف مع مستويات أق ية ونقدي مال

ك الصادرات          ى تل تماد عل ى ترشيد اإلنفاق الحكومي ورفع آفاءة                    . من االع دول إل ذه ال ك السياسات سعت ه وفي إطار تل

جيع القطاع الخاص وفسح المجال أمامه للقيام بدور أآبر في النشاط االقتصادي والمساهمة في تنويع               استخدام الموارد وتش   

يكل الصادرات، مستفيدًا في ذلك من البنية التحتية المتطورة التي تم إنشاؤها      ية وه اعدة اإلنتاج أدت هذه التطورات إلى . الق

 .التمويلية المتغيرة والمتناميةبروز أهمية تطوير القطاع المالي لمقابلة االحتياجات 

 

فقد أصبحت السياسات المالية والنقدية المتبعة تستهدف بصورة رئيسية تحقيق االستقرار المالي واالقتصادي في ظل النظم        

بداية           نذ ال تها دول المجلس م ي انتهج تحررة الت ذا اإلطار، أخذ ضبط العجز في الموازنة الحكومية    . االقتصادية الم وفي ه

ولضبط عجز الموازنة والعمل    . بأولوية خاصة على أساس أنه يمثل أحد المتطلبات األساسية لتحقيق ذلك االستقرار           يحظى  

ى خفض مستويات اإلنفاق الجاري                       بولة، أخذت السلطات في العمل عل يه في مستويات مق ى تخفيضه والمحافظة عل عل

تثماري وهو األمر الذي أدى إلى التقليص التدريجي لدور      الحكومة في النشاط االقتصادي ولدورها التقليدي آمصدر واالس

 .رئيسي لتمويل التنمية

 

يديًا بالدور الرئيسي في التنمية االقتصادية وفي توفير التمويل الالزم لتحقيقها                   فبجانب . ويذآر أن الحكومات اضطلعت تقل

ر البنية التحتية الالزمة، و                اق إلنشاء وتطوي ية من اإلنف جهت السلطات جزءًا هامًا من اإلنفاق نحو إرساء        المستويات العال

ذا الغرض   أتها له ي أنش ية المتخصصة الت زة المال ن خالل األجه ية م اعدة اإلنتاج ية الق ن . وتنم ير م ي الكث رت ف ا وف آم

ذه المشاريع وفي بعض األحيان بأسعار تقل عن تكلفتها                     تمويل الميسر لمشاريع القطاع الخاص ولمدخالت ه األحيان ال

يةال ى        . حقيق ة عل وارد، والمحافظ ية الم ادة فاعل اق وزي يد اإلنف ى ترش ة إل ور الحاج ية، وظه د النفط ار العوائ ع انحس وم

 .االستقرار المالي، أخذ دور الحكومة في تمويل النشاط االقتصادي في التقلص التدريجي



   157 

ه وفي إطار الجهود المبذولة للمحافظة على االستقرار المالي وضبط م              ك، فإن عدالت التضخم، أصبحت السلطات تولي آذل

ية يولة المحل و الس دالت نم تزايدًا لضبط مع تمامًا م ل عجز  . اه ادي تموي ى تف ل عل لطات تعم ذا الصدد أخذت الس ي ه وف

 .الموازنة الحكومية عن طريق األساليب التضخمية، واتجهت نحو إصدار أدوات الدين العام المختلفة

 

ك، أخذ موضوع            ى ذل ا بالعائدات التي                   وباإلضافة إل تعلق أولهم ن ي ن اثني تزايدة نظرًا لعاملي ية م الخصخصة يكتسب أهم

ية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص                       ل ملك ة من جراء تحوي ة العام ؤول للموازن أما العامل الثاني، فيتعلق    . يمكن أن ت

 .خاص وإخضاعها آللية السوقبالتطور المرتقب في أداء هذه المؤسسات نتيجة لتحويل ملكيتها إلى القطاع ال

 

ل من العائدات النفطية، آان من                          ى التكيف مع مستويات أق بعة والتي ترمي إل نقدية المت ية وال وفي ضوء السياسات المال

دور الذي يؤمل من القطاع الخاص القيام به في النشاط االقتصادي وفي تنويع القاعدة اإلنتاجية              ية ال زداد أهم الطبيعي أن ت

وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تسعى السلطات إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص القيام به، إال أنه                 . ادراتوهيكل الص 

ى السوق لسد احتياجاته التمويلية                    ى القطاع الخاص اللجوء إل ة، أصبح عل ية العام تطورات في أوضاع المال في ضوء ال

ية  ك االحتياجات، برزت أهمية القطاعات         . المتنام المالية والمصرفية لتوفير التمويل في صورته المطلوبة وتكوين    ولسد تل

ك بجانب ما يمكن لهذه القطاعات أن تلعبه في تنفيذ وإنجاح جهود الخصخصة وجذب االستثمارات             ال الثابت وذل رأس الم

 .األجنبية الخاصة

 

د جاءت جهود إصالح القطاع المالي و                 ية األخرى، فق دول العرب ا بالنسبة لمعظم ال المصرفي آجزء من برامج إصالح أم

املة تضمنت سياسات وإجراءات لتحقيق االستقرار الكلي وسياسات لتعزيز وضع مالية الحكومة وإصالح نظم التجارة           ش

 .والصرف، وإجراءات واسعة لتحفيز جانب العرض من خالل تحرير األسعار وإزالة القيود وتأسيس الحوافز

 

 في السبعينات وأوائل الثمانينات إلى اتباع    لجأت ك مثل العديد من الدول النامية األخرى،       هذه الدول، مثلها في ذل     ويذآر أن  

ية ذات توجه داخلي حيث آان الترآيز على عملية التصنيع القائمة على إحالل الواردات يديرها قطاع عام                 تراتيجية تنم اس

داً                    دور محدود ج يام ب وى السوق سوى الق م يسمح لق ن، ول ذا     . مهمي ا المالية والمصرفية        وفي ه اإلطار خضعت قطاعاته

ية      بح مال ى األسعار وحجم وتخصيص االئتمان             )1(لسياسات آ ة عل ير إداري وانعكست تلك التشوهات، آما في     .  شملت معاي

دول النامية األخرى، في التباطؤ في عملية تخصيص وحشد الموارد مما ترتب عليه تكاليف مرتفعة للوساطة                     د من ال العدي

 . مع غياب التنافسية وقيام أنظمة مالية ومصرفية غير متطورة مع أدوات مالية محدودة النطاقالمالية

 

رغم من      ى ال د      وعل ك، فق دول    اختلفت  ذل ذه ال  والمصرفية  فيما بينها من حيث حدة ونطاق االختالالت في أنظمتها المالية     ه

ا  ى  عكس،  مم ير،  حد  إل المرونة في استخدام   ة  لها مع القطاع الخاص ودرج    االختالفات في توجهاتها االقتصادية وتعام       آب

تحكم    يات ال األردن والمغرب وتونس على سبيل المثال، آان القطاع الخاص       . آل نها، آ بعض م ي ال خاضعًا للسيطرة لكن فف

                                                           
 .يعبر آبح السياسات المالية عن المستوى المرتفع نسبيًا للقيود الرسمية على القطاع المالي والمصرفي )17( 
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بح إن . دون آ ك، ف ة  آذل ير الحماي تثمار تحررية وتوف ن اس ي قواني دول تبن ذه ال ي ه ذا القطاع ف ر ه ى تطوي ا شجع عل مم

. جارية التي عززت من مكانته الديناميكية في آل قطاع من القطاعات االقتصادية بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي                الت

تثمر ورب العمل المهمين في تلك الدول                     تج والمس ذا القطاع هو المن أن أصبح ه ووفق البيانات المتاحة، فلقد . وال غرابة ب

دول خالل أوا ك ال ي تل اهم القطاع الخاص ف نحو س نات ب ل الثماني ى 60ئ ي، 70 إل ي اإلجمال ناتج المحل ن ال ة م ي المائ  ف

ي    ا يقرب من           60وحوال تثمارات وم ي االس ة من إجمال آما أن الدور النشط .  في المائة من إجمالي التوظيف 67 في المائ

به القطاع الخاص  ذي لع يال اهم ف تس ية ومصرفية تس ة مال ة أنظم ى إقام ية إل ود الرام ير الجه ية  تيس ى عوامل وآل ند عل

إن استخدام آليات التحكم في               .السوق  ة أخرى، ف هذه الدول أملته أوضاع موازين مدفوعاتها وتوفر العمالت        مثل   ومن جه

 .األجنبية، بحيث تم تخفيف تلك القيود عند تحسن هذه األوضاع

 

ر على سبيل المثال،         ا في دول أخرى، آالجزائ   استندت على سياسات التخطيط المرآزي فإن استراتيجية التنمية المتبعةأم

وآان االعتماد في إطار تلك االستراتيجية على الدور المهيمن    . مالية ومصرفية مما نتج عنه اختالالت حادة      آبح  سياسات  و

تجارة الخارجية         توزيع والتوظيف وال تاج وال تكاره لإلن م اح ي إدارة االقتصاد، ومن ث ام ف ا خضع القطاع  . للقطاع الع آم

ا   القطاع  نصيبوتظهر البيانات المتاحة أن     . ص للقيود والكبح وآذلك لسياسة متعمدة لمزاحمته في مجال ادخار األفراد          الخ

ثال،          ى سبيل الم د لم تتجاوز              من الخاص، عل ة األم ي التسهيالت متوسطة وطويل  في المائة على التوالي     4.2 و 6.2 إجمال

  .1991 و1990خالل عامي 

 

إن ع         ك، ف ى ذل تحكم في       وعالوة عل دول     وامل ال ذه ال ثل ه  شكلت جزءًا من نظام إدارة االقتصاد ولم يكن لها أي ارتباط              م

يزان المدفوعات وأسعار الصرف       ويشكل القطاع المالي والمصرفي الذي تملكه الدولة أداة للتخطيط المرآزي          . بأوضاع م

اء باالحتياجات التمويلية للقطاع العام             ى اإليف فة أساسية، تمت الحيلولة دون قيام النظام المالي        وبص. حيث اقتصر دوره عل

ى وجه الخصوص إتاحة المعلومات وحشد الموارد وتيسير إدارة المخاطر                       نها عل ه الرئيسية وم أداء وظائف . والمصرفي ب

رارات تخصيص الموارد                       اذ المخاطرة أو المشارآة في ق توقع من المصارف اتخ م يكن ي آما ساعد على آبح القطاع . ول

دول         ي والمصرفي  المال  ذه ال از المصرفي إلى           في بعض من ه يهها من خالل الجه م توج ي ت رادات النفطية الت ر اإلي  توف

ة    ك،     . المشاريع العام يجة لذل ي ونت عامة المصارف  عدد محدود من ال    محصورًا في    في معظم األحيان   القطاع المصرفي     بق

ود   تطور المنش زودون ال يره إذ ارتك ى تيس بدأ التخصص الق عل ة      م ى العمل ورة عل تثمارية محص ع أدوات اس ي م طاع

ع  توافق مع األهداف والسياسات التي                         . والودائ تزام وال ى االل ة عل ذه الحال رقابة المصرفية في ه ود ال يز جه ان ترآ د آ وق

 .وضعتها الخطة أآثر من متطلبات استقرار وسالمة القطاع المصرفي

 

ان للقطاع المصرفي الهيمنة         دول آ ذه ال يع ه  على النظام المالي على الرغم من قيام بعض دول المجموعة باتخاذ وفي جم

ثل البورصات وصناديق االستثمار                           ية غير المصرفية م زة الوساطة المال ية أجه ز وتنم بعض اإلجراءات لتشجيع وتعزي

ًا، إلى عدم آفاءة   وعالوة على ذلك، فإن سياسات الكبح المالي قد أدت، آما ذآرنا آنف           . المشترك وشرآات التمويل التأجيري   

 .تخصيص وحشد الموارد
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باستخدام خارج دول مجلس التعاون،  الدول، هذهاتسم نظام إدارة السياسة النقدية بصورة عامة في آافة     ومن جانب آخر،       

ة    تمان              الضوابط اإلداري ن االئ ائدة وحجم وتكوي ى حرآة أسعار الف د   . عل تحكم في أسعار الفائدة جانبي الودائع           وق شمل ال

ية                   و ذه األسعار والمخاطر واستحقاق وسيولة األدوات المال ن ه الزم بي ربط ال تقار ال ى اف ا أدى إل راض مم ك، لم  . اإلق آذل

تتغير مستويات أسعار الفائدة بما فيه الكفاية لتعكس التغيرات في الظروف االقتصادية وأسعار الصرف نتيجة لفرض قيود                 

مالية ة والرأس ابات الجاري ى الحس البة  . صارمة عل عار س دالت التضخم، أس اع مع ي ظل ارتف ة، ف ذه السياس تج عن ه ون

ية      ائدة الحقيق  اعتمدت السلطات النقدية وسائل التحكم المباشر للتوسع االئتماني من خالل           ،وباإلضافة إلى ذلك  . لمعدالت الف

ئ وأسس لضبط تخصيص آما لجأت في الوقت نفسه إلى استخدام مباد. وضع سقوف على االئتمان الذي توفره المصارف    

تمان ن االئ ة   . وتكوي ا أولوي ات له ى قطاع وم إل تمان المدع يه االئ ية  لتوج م نوع يات تحك تخدام آل م اس ذا الصدد، ت ي ه وف

زراعة والصادرات واإلسكان والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحج              ة قطاع ال  ومن بين هذه اآلليات. متضمنت بصفة عام

 .الئتمان باإلضافة إلى إلزامية شراء أدوات الدين العامتفويض مسبق من السلطات لتخصيص ا

 
 جهود تطوير وإصالح القطاع المالي والمصرفي : ثالثًا

 

ات األساسية لإلصالحات في المرحلة            ى   شملت المكون ا في ذلك إزالة آافة                  األول ي بم بح المال  وقف العمل بسياسات الك

يكل األصو              ائدة وه ى أسعار الف ة عل ل، باإلضافة إلى البدء بالتحول نحو أدوات التحكم النقدي التي تستند           الضوابط اإلداري

ى عوامل وآلية السوق       حجر الزاوية في اإلصالحات المالية       تمثل إعادة تأهيل المصارف  وفي المرحلة التالية أصبحت     . عل

ه القطاع المصرفي في حشد ال                              وم ب ذي يق دور المسيطر ال ية في ظل ال دول المعن وارد والمصرفية في ال وقد تضمنت . م

ذا القطاع،         تح ه ال المصارف، وف م أعم ي تحك ية الت ية الرقاب ى األطر القانون اإلصالحات المصرفية إدخال تعديالت عل

ة       اهمة الحكوم يص مس رفي، وتقل اط المص ر النش ملته، وتحري ادة رس ا     وإع ز قواعده ارف وتعزي ال المص ي رأس م ف

 .الرأسمالية وتشجيع عمليات الدمج فيما بينها

 
 تحرير أسعار الفائدة

 

ائدة م             ر أسعار الف توجه نحو تحري ان ال وقد تم تحقيق ذلك على مراحل وبصورة متوائمة . العربية الدول معظمماثًال في تآ

ام في تحقيق االستقرار الكلي في االقتصاد                           تقدم الع ي ومع ال وبصورة . مع سرعة خطوات اإلصالحات في القطاع العين

ية،    دأ العمل   أساس ر  ب أما تحرير معدالت . فع أسعار الفائدة االسمية وتبع ذلك على الفور تحرير أسعار الفائدة على الودائع  ب

م بصورة تدريجية          د ت راض، فق تقال نحو التحرير الكامل لمعدالت اإلقراض، استخدام معدالت               . اإلق ناء مرحلة االن م أث وت

ى األصول ا                  ائدة عل د  أسعار الف ى تحدي ير عل ادية للتأث ية األخرى   استرش ثال     . لمال ى سبيل الم ، استخدم آل من تونس        فعل

ة       دده آلف ذي تح ائدة التفضيلي ال عر الف رب س تخدم المغ نما اس ادية، بي دالت استرش نقدي آمع وق ال دالت الس واألردن مع

اطة امش للوس ع إضافة ه وارد للمصارف م ناد . الم دل إس تخدم مع زال يس تخدم، والي د اس ن، فق بة لليم ا بالنس ويأم  ، وه

ة        ع اآلجل نوح للودائ دل المم امل ألسعار الفائدة في       . المع ر آ ى تحري م التوصل إل د ت عدد من الدول   أوائل العقد الماضيوق

دول في منتصف العقد منها المغرب واليمن وقطر                  بعها عدد آخر من ال نها األردن ومصر وتونس ت ية م بعد إنشاء (العرب
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نك المرآزي ر) الب تحرير الك. والجزائ باع  وأدى ال ناتج عن ات دالت التضخم ال ي ظل انخفاض مع ائدة، ف عار الف امل ألس

 . الدول هذهسياسات تقييدية إلدارة الطلب، إلى معدالت موجبة ألسعار الفائدة الحقيقية في

 
 االبتعاد عن االئتمان الموجه

 

ة الضوابط المفروضة على تخصيص االئتمان ا                      ائدة، إزال ر أسعار الف م بالتزامن مع تحري لمقدم من البنوك على مراحل ت

ثل نسبة القروض                               . أيضاً  يكل أصول المصارف م ي آانت تحدد ه بادئ المتشعبة الت ير والم ة المعاي يًا إزال م تدريج ا ت آم

بات الحصول على تفويض مسبق لتخصيص االئتمان والشراء اإللزامي ألدوات الدين العام وآذلك االئتمان                  ع ومتطل للودائ

بعض القطاعا     وقد سهل من تحقيق هذه األمور تعزيز وتقوية أوضاع المالية العامة واالنتقال . ت ذات األولوية المخصص ل

 .نحو آلية السوق في تمويل الخزانة

 
 التوجه نحو عوامل السوق في تمويل الخزانة

 

نة، قبل مرحلة اإلصالحات، من خالل إلزام المصارف التجارية و                   ية للخزي ياجات التمويل ة االحت م مقابل شرآات الوساطة  ت

وق   ن الس نخفض م ائد الم ام ذات الع ن الع تالك أدوات الدي ير المصرفية بام ية غ ى  . المال تمويل إل ن ال نوع م ذا ال وأدى ه

زاحمة القطاع الخاص وإعاقة نمو أسواق األوراق المالية           التي تم انتهاجها في معظم       وقد أدت السياسات المالية التقييدية     .م

ية، تصاحبها      دول العرب تقرار في األسعار العامة وأسعار الصرف والتحكم بها،                  ال يق االس يدية لتحق ة تقي  إلى   سياسات نقدي

تنادًا إلى عوامل وآلية السوق وذلك من خالل إصدار أذونات الخزينة                          ية اس ياجات التمويل ير االحت تقال نحو توف سهولة االن

ي  زاديالت يعها بالم ي. تم ب يًا ف تقال تحوًال نوع ذا االن رت وشكل ه دول حيث وف ذه ال ي ه ية والمصرفية ف  القطاعات المال

 .أذونات الخزينة أداة جديدة لإلدارة غير المباشرة للسياسة النقدية ممهدة الطريق أمام تشجيع وتنمية أسواق األوراق المالية

 
 تطوير إدارة السياسة النقدية

 
تمويلها عبر مص             يام السلطات ب ية وق راجع العجوزات المال ة غير تضخمية، تحررت السياسة النقدية يادر حقيقفي ضوء ت

تقاللية          ل زيدًا من االس دول من الضغوط، واآتسبت م ذه ال د آان من أبرز اإلصالحات في مجال زيادة آفاءة السياسة   .ه وق

ى أسلوب اإلدارة غير المباشرة للسياسة النقدية لتحل                            بر عل نقدية بشكل أآ تماد السلطات ال توجه نحو اع نقدية ال تدريجيًا ال

محل أسلوب التدخل المباشر الذي دل الواقع العملي على أنه أقل آفاءة في تمكين السياسة النقدية من بلوغ أهدافها المتمثلة                      

يم   ة الضغوط التضخمية، وتنظ يات، ومكافح ن االحتياط م م ناء مستوى مالئ ي سعر الصرف وب تقرار ف يق االس ي تحق ف

ل تح  كل يكف ية بش يولة المحل توى الس تمرار  مس ابل لالس ي الق نمو االقتصادي الحقيق ن ال ة م دالت مالئم يق مع تدخل . ق فال

نقدية الك    داف ال ق األه د يحق ه ق م أن ر رغ نمو    لالمباش تثمار وال وهات تضر باالس ق تش ه يخل رعة، إال أن ودة بس ية المنش

ذي يعتمد على قوى العرض والطلب، فيجعل السوق                  . االقتصادي  ا األسلوب غير المباشر ال النقدي بمنأى عن مثل هذه     أم

 .التشوهات الضارة
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يات السوق    ر عمل ى تطوي ية إل دول العرب م ال ي معظ نقدية ف لطات ال دت الس نقدية، عم ة ال د للسياس لوب الجدي يذ األس ولتنف

ن الحكومي من أذونات وسندات خزينة األدوات األساسية في تنفيذها                   ي تشكل أدوات الدي توحة الت وفي بعض الدول، . المف

ه نظرًا لعدم آفاية المتاح من هذه األدوات سواء من حيث الكمية أو التنويع، لجأت السلطات النقدية إلى إصدار شهادات     فإن 

العمالت المحلية للبيع في السوق النقدي المحلي آلجال متنوعة      داع ب  مزيد من إلضفاءوقد أدت جهود السلطات النقدية . اإلي

ل         ذه األدوات وأس فافية والوضوح له ى إفساح المجال بشكل أوسع لعوامل السوق في تحديد تحرآات         الش ا إل تعامل به وب ال

بر   درة أآ تحرك بق نقدية من ال ن السلطات ال ي، وتمكي ي السوق المصرفي المحل ع والقروض ف ى الودائ ائدة عل أسعار الف

تقرار في السوق                      يق االس ة لتحق اذ اإلجراءات الالزم ية، واتخ نقدي عن طريق عمليات        لتنظيم مستويات السيولة المحل  ال

 .السوق المفتوحة

 
 اإلطار القانوني والتشريعي

 

م تنفيذها في القطاع المالي والمصرفي، تم في معظم الدول العربية إجراء مراجعة                         ي ت في ضوء اإلصالحات الواسعة الت

ت     رحلة االنف ع م ى م رها لتتماش ا وتطوي دف تعديله ا به ول به ن المعم ريعات والقواني املة للتش تحرر االقتصادي ش اح وال

بر في النشاط االقتصادي                     تزايد نحو إعطاء القطاع الخاص دورًا أآ اه الم ومن أهم التشريعات التي أولتها معظم       . واالتج

نوك  انون الب و ق ذا الصدد ه ي ه تمام ف ية االه دول العرب بات  ال ي متطل تعديالت، تبن ث شملت ال ن المصرفية حي ، والقواني

تحو      د حقوق والتزامات المديرين وتحديد مستوى وآلية التعامل بين        متجانسة للترخيص وال املة وتحدي ل نحو الصيرفة الش

 .المصارف العامة ومصارف القطاع الخاص

 
 الرقابة واإلشراف على الجهاز المصرفي

 
از مصرفي            ية وجود جه نها ألهم ًا م وء إدراآ ية التي لتغيرات الجوهرل وفّعال يخدم أنشطة االقتصاد الوطني ويستجيب آف

نقدية في الدول العربية على النهوض بأداء الجهاز المصرفي وتعزيز مستوى                     نقدية، عملت السلطات ال شهدتها السياسة ال

ا ينسجم مع المعايير الدولية المعاصرة                         رقابة واإلشراف بم ير ال يل أسس ومعاي ته وسالمته من خالل تفع فقد اتخذت  . منع

 الصعيد من أبرزها رفع نسبة آفاية رأس المال اإلجمالية المرجحة بالمخاطر بما             السلطات سلسلة من اإلجراءات على هذا      

ازل          ررات لجنة ب د من التدابير الهادفة إلى ضبط المخاطر الناتجة عن               . يتماشى مع مق نقدية العدي ا اتخذت السلطات ال آم

 .الترآزات االئتمانية وبناء المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة

 

يم ن      السلطات النقدية في معظم الدول العربية تعليمات تتعلق         توعية توظيفات البنوك لمواردها المختلفة، أصدر     وبهدف تقي

د األخذ بعين االعتبار الضمانات المقدمة                   ك بع نوك وذل دى الب ا ل ة له د المخصصات المطلوب ون وتحدي ية تصنيف الدي بكيف

ا، ومدى قيام العمالء بخدمة مديونياتهم، إضافة إل         ى المخصصات العامة المطلوبة للتسهيالت الجيدة، وذلك سعيًا إلى         مقابله

 .تطبيق المعايير الدولية المتعلقة ببناء هذه المخصصات واألسس التي يجب اتباعها لتصنيف الديون المشكوك فيها
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تمام                        نقدية اه ي يصدرها، أولت السلطات ال ية الت يمات الرقاب يق التعل تزام المصارف بتطب تأآد من ال يرًا لموضوع  ولل ًا آب

م في            فافية، حيث ت يع اإلفصاح والش نوك         جم نها وفق المعايير     إعداد  الحاالت الطلب من الب ية واإلفصاح ع ا المال  قوائمه

 .الدولية

 

ومن جانب آخر، عملت السلطات النقدية على تعزيز وتطوير أساليب الرقابة والتفتيش على مؤسسات الجهاز المصرفي،       

ذي يقوم على أساس التفتيش على تعامالت          حيث اتجهت في معظم ا         املة ال رقابة الش ى العمل بأسلوب ال ية، إل دول العرب ل

ى أساس الموضوع الذي يتم مراقبة أدائه فيه          يس عل روعه ول يع ف ي بجم نك الواحد المعن وفي هذا اإلطار تم في العديد . الب

وم       نوك المرخصة وا    ) CAMEL( من الحاالت إدخال مفه يم الب ات تقي أخذ في االعتبار آافة الجوانب المتعلقة    لغاي ذي ي ل

 .بأعمال البنك من حيث آفاية رأس المال، والموجودات واإلدارة والربحية والسيولة

 

نًا مستمرًا حيث تم بصورة عامة اإليفاء بالنسبة المرجحة                   ود شهدت القواعد الرأسمالية للمصارف تحس ذه الجه يجة له ونت

وال ا        ة رؤوس أم بالغة     بالمخاطر لكفاي ا حددتها لجنة بازل للرقابة المصرفية           8لمصارف ال ة آم وتجدر اإلشارة  .  في المائ

ى أن    ود السلطات النقدية المستمرة في هذا المجال، فإن هذه النسبة تجاوزت في عدد من الدول العربية ما      إل ه في ضوء جه

ازل      ه لجنة ب إن       . حددت ة في      ومن جانب آخر، ف نوك العام واجهت صعوبات في االلتزام العربية ل  الدوعدد من   بعض الب

ال       ة رأس الم دل آفاي تها وااللتزام ببرنامج زمني لإليفاء بتلك                      ،بمع ادة هيكل رامج إلع يق ب ى تطب ك إل يجة لذل  فاضطرت نت

بات  ا تم تخفيض درجة انكشاف المصارف على مختلف أنواع المخاطر بما في ذلك مخاطر أسعار الصرف بما              . المتطل آم

ة  يتماشى مع ال    ة إدارة مخاطر االئتمان       . نسب المطلوب ية أخرى، تحسنت بصورة عام  ، وهو األمر الذي يعكسهومن ناح

 .االنخفاض المستمر لنصيب القروض المتعثرة

 

ير الذي حققته المصارف العربية يتضح من ارتفاع          إن التوسع الكب ة أخرى، ف رؤوس أموال المصارف التجارية ومن جه

ية من      يار دو   1.2العرب ام     مل ى    1975الر ع ام       52.9 إل يار دوالر ع ادة مقدارها   ،  1999 مل  في المائة 4300أي بنسبة زي

ترة    ا من ناحية التطورات النوعية، فقد عملت المصارف العربية بشكل متواصل خالل السنوات األخيرة على      . خالل الف أم

ال      ن خ ية، م ية العالم رفية والمال ناعة المص ي الص لة ف تطورات الحاص بة ال ل   مواآ ن أج تراتيجيتها م يكلة اس ادة ه ل إع

وشملت هذه التطورات في    . االستفادة من الفرص التي تتيحها تلك التطورات وإدارة التحديات لزيادة فرص النمو والربحية            

م بطاقات االئتمان والصرف اآللي          ا تقدي (والتحول نحو الصيرفة الشاملة واستخدام الصيرفة اإللكترونية        ) ATM(مجمله

e-banking (   م الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وباإلضافة إلى هذه التطورات النوعية، ). internet banking(وتقدي

ية مجال الصيرفة اإلسالمية، إذ شهدت المصارف اإلسالمية تطورًا آبيرًا في السنوات األخيرة                    . دخلت المصارف العرب

ذ لممارسة العمل           ية نواف تجارية العرب ا فتحت المصارف ال ك بعد         آم د مجزية وذل ا من عوائ ا له  المصرفي اإلسالمي لم

ية من العمالء الراغبين في توظيف أموالها وفقًا للشريعة                          دادًا متنام ناجحة للمصارف اإلسالمية واستقطبت أع تجربة ال ال

 .اإلسالمية
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ية من حيث زيادة أصولها،              ذي شهدته المصارف العرب تطور الملحوظ ال ية، يالحظ ال ة ثان  46.7إذ ارتفعت من ومن جه

ام       يار دوالر ع ى    1975مل ام       505.1 إل يار دوالر ع ارب         1999 مل ادة تق وجاء .  في المائة خالل الفترة   982 أي بنسبة زي

نطقة العربية في ظل سياسات                ى مستوى الم ة عل ية والمحقق تطورات االقتصادية والمصرفية اإليجاب يجة لل تطور نت ذا ال ه

رامج اإلصالح االقتصادي واس        تاح واستقرار السياسات النقدية المتبعة          وب تحرير واالنف باإلضافة إلى  . تمرارية سياسات ال

 .تحسن البيئة المصرفية وزيادة عامل المنافسة نظرًا لدخول مصارف أجنبية عالمية إلى األسواق العربية

 
 )1(جدول رقم 

 إجمالي أصول ورؤوس أموال المصارف التجارية العربية
 

 دوالرمليار  نسب مئوية
 نسبة التغير بين عامي

 1975-1999 
نسبة التغير بين عامي 

1984-1999 1999 1984 1975  

 األصول 46.7 365.2 505.1 38.3 982
 رأس المال 1.2 33.1 52.9 59.8 4300

 .صندوق النقد العربي: المصدر

 
ه ونتيجة للجهود الرامية إلى تحرير القطاع المصر                 ا سبق، فإن ى م في بإزالة أو تخفيض القيود المباشرة على    وباإلضافة إل

ًا، وخاصة في الدول التي                          تمان ارتفاع ذا االئ د شهد نصيب القطاع الخاص من ه بل المصارف، فق دم من ق تمان المق االئ

ى هذه الخطوات في إطار البرامج التي تبنتها إلصالح هذا القطاع              ، أن هذه النسبة    )2(ويتضح من الجدول رقم     . أقدمت عل

ت في األردن والسودان والمغرب ومصر واليمن، وهي الدول التي عمدت على إصالح هذا القطاع بجانب إصالح          ارتفع 

ة            ة، وخصخصة المؤسسات العام ية العام ر أسعار الفائدة وإزالة القيود اإلدارية ساهم في             . أوضاع المال إن تحري ك، ف ولذل

تمان المصرفي           ادة نصيبه من االئ ن القطاع الخاص من زي ا في حالة الجزائر، فإنه وعلى الرغم من اإلجراءات  . تمكي أم

إن من األمور التي يعزى لها تدني هذه النسبة المناخ العام لالستثمار ومساعي                          ة، ف ية العام تخذة إلصالح أوضاع المال الم

 .المصارف لتفادي المخاطر في ضوء القروض المرتفعة والمتعثرة القائمة في ذمة مؤسسات القطاع العام
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 )2(الجدول رقم 

 نسبة االئتمان المقدم للقطاع الخاص من مجمل االئتمان المصرفي
 

1999 1998 1997 1993  
 األردن 83 92 90 89
 اإلمارات 94 86 85 85
 البحرين 86 86 84 80
 تونس 93 94 95 93
 الجزائر -     9 10 13
 السعودية 61 56 59 58
 دانالسو 23 36 36 31
 سورية 16 29 31 33
 ُعمان 86 93 93 92
 قطر 49 50 51 51
 الكويت 20 52 56 58
 لبنان 66 57 55 55
 ليبيا 52 55 53 56
 مصر 39 59 63 65
 المغرب 54 58 60 64
 اليمن 9 17 17 23

 .صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي: المصدر

 
 تطوير أسواق األوراق المالية

 
ية والمصرفية، شهدت السنوات                          في إط    ا المال اءة قطاعاته ع آف تطوير ورف ية ل دول العرب ته ال ذي أول ير ال تمام الكب ار االه

بار                   رها، باعت ية وتطوي تمام بموضوع إنشاء أسواق األوراق المال زايد االه ها إحدى المقومات األساسية لقطاع        األخيرة ت

 . من جانب القطاع الخاصمالي آفؤ يوفر التمويل بالصورة واآلجال المطلوبة

 

ى أن عدد األسواق النظامية في الدول العربية بلغ خمسة عشر سوقًا، وهي األسواق في             ذا الصدد إل وتجدر اإلشارة في ه

نان، مصر، المغرب، الجزائر، العراق، قطر، السودان،                    ت، لب ان، الكوي س، السعودية، ُعم ن، تون آل من األردن، البحري

 .فلسطين واإلمارات

 

ي   و ريعي، هدفت ف تويين التنظيمي والتش ى المس يرة تطورات ملحوظة عل نوات األخ ذه األسواق خالل الس د شهدت ه ق

اءة          ادة آف ى زي ا إل وقد انعكست هذه التطورات على أداء وأحجام       . فيها وتعزيز الدور الرقابي وتنشيط التعامل       أدائهامجمله

ذه األسواق، حيث ارتفع مؤشر الصندوق المرآب الخا          بنسبة  )2(ص بأسواق األوراق المالية العربية المشارآة في القاعدة       ه

ة خالل الفترة من     14.3  106آما ارتفعت القيمة السوقية اإلجمالية خالل نفس الفترة بنسبة . 1999 ولغاية 1994 في المائ

                                                           
بلغ عدد أسواق األوراق المالية المشارآة في القاعدة تسعة وهي األسواق في األردن والبحرين وتونس وُعمان والسعودية والكويت ولبنان          )2( ي

 .ومصر والمغرب
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ام              ة ع بلغ في نهاي ة لت ي    1999في المائ ع عدد الشرآات المدرج          149.4 حوال يار دوالر، وارتف ة في هذه األسواق إلى      مل

 .1994 شرآة خالل عام 1089 مقابل 1999 شرآة خالل عام 1634

 

ذه األسواق،            تعلق بنشاط ه يما ي د   وف تداول وعدد األسهم المتداولة بنسب آبيرة                فق يمة ال فقد بلغت قيمة   . ارتفعت آل من ق

وارتفع عدد . 1994ليار دوالر خالل عام    م 10.5 مليار دوالر مقارنة مع      35.6 حوالي   1999األسهم المتداولة خالل عام     

 .  مليار سهم خالل نفس الفترة3.2 مليار سهم مقابل 11.9األسهم المتداولة إلى 
 

 )3(الجدول رقم 
 القيمة السوقية ألسواق األوراق المالية العربية

1994-1999 
 )مليون دوالر(

1999 1998 1997 1996 1995 1994  
 عمانبورصة  4,613.45 4,669.56 4,556.40 5,081.04 5,409.05 5,345.75
 سوق البحرين لألوراق المالية 5,129.30 4,706.80 5,019.39 7,825.78 6,771.80 7,160.73

 سوق األسهم السعودي 38,693.33 40,904.00 45,855.75 59,378.32 42,630.63 61,066.70
 سوق الكويت لألوراق المالية 10,967.25 14,400.00 20,599.80 27,244.56 18,977.00 20,224.00
 بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء 4,446.10 5,970.71 8,554.92 12,248.77 15,610.38 13,701.68
 بورصة األوراق المالية بتونس 2,559.29 3,868.54 3,851.56 2,315.68 2,229.09 2,638.43
 سوق مسقط لألوراق المالية 1,856.12 1,971.02 2,752.81 7,312.51 4,536.72 4,303.14
 بورصة بيروت - - 2,391.08 2,904.55 2,425.49 1,921.35

 الهيئة العامة لسوق المال بمصر 4,258.82 8,074.20 14,184.76 20,875.70 24,381.37 33,038.65
 المجموع 72,523.66 84,564.83 107,766.47 145,186.91 122,971.53 149,400.43

العربية  صندوق النقد العربي، وبيانات من البنك المرآزي األردني، وبنك الكويت المرآزي، ووزارة المالية واالقتصاد الوطني بالمملكة: المصدر
 .السعودية

 

 التحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي: رابعًا
 
 العوائق التي تواجه المصارف العربية .1

 

ي ال  نقدية ف لطات ال ت الس ر     تمّكن يكلة األط ادة ه ي إع ير ف وط آب ع ش ن قط ابقة م نوات الس الل الس ية خ دول العرب

ية للقطاع المصرفي        ى الرغم من ذلك، فال يزال هذا القطاع يواجه تحديات آبيرة آغيره من        . المؤسسية والقانون وعل

 وترتبط مقدرة المصارف .المصارف الدولية، إذ يواجه بيئة وأوضاعًا متغيرة نتيجة للعولمة وتحرر األسواق الدولية   

تحوالت الجديدة، وعلى المنافسة المفتوحة في مجال الخدمات                        بة ال ى مواآ ا عل تطور بمقدرته نمو وال ى ال ية عل العرب

وادر البشرية     ر الك بكة االتصال ونظم المعلومات وتطوي ثة، آش يا الحدي تجات المصرفية واستخدام التكنولوج والمن

 .واإلفصاحبة  الرقاأساليب، وتطوير واإلدارية

 

ية االستمرار في إعادة تأهيل األطر التشريعية والمؤسسية للمصارف العربية لتحسين                      ذا المضمار أهم برز في ه وت

بلة        رحلة المق ة خالل الم ات العولم تواجه تحدي ية ل ا المال ا وتوسيع قاعدته ية    . أدائه ى المصارف العرب ن عل ا يتعي آم

تحررة يرتكز ا            تحة وم ئة منف ية من أجل حشد           التكيف مع بي ى المنافسة وخاصة مع المصارف الدول يها عل لعمل ف
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ية      تثمارات اإلنتاج تمويل االس ية ل ية واألجنب رات الوطن ق        . المدخ ى العوائ تطرق إل ن ال د م ال الب ذا المج ي ه وف

 :والصعوبات التي تحد من قدرة المصارف العربية على المنافسة، ومن أهمها
 

 صغر حجم المصارف العربية
 

ى  ذه         عل ا، إال أن ه ولها ورؤوس أمواله ادة أص ث زي ن حي ية م ارف العرب هدته المص ذي ش تطور ال ن ال رغم م ال

فقد بلغت  . المصارف ال زالت تعاني من صغر أحجامها مقارنة مع المصارف األخرى في األسواق المحلية والدولية               

ام          ية خالل ع ي  1999موجودات  المصارف العرب ذ  505.1 حوال يار دوالر، وه ا في الواقع يقل عن أصول بنك  مل

بريات المصارف العالمية        ترتيب وحجم المصارف العربية الكبيرة بالمقارنة مع     ) 3(ويبين الجدول رقم    . واحد من آ

ية  المصارف  ي من حيث رأسماله وهو البنك السعودي            العالم نك عرب بر ب برى، حيث يالحظ أن أآ  لم  األمريكي الك

 . عالميًا166يتجاوز ترتيبه 

 

 وخاصة المصارف التجارية في ،تقوية مكانتها وتعزيز آفاءتها، اتجهت معظم المؤسسات الماليةيذآر أنه من أجل      و

الم        دة من الع ناطق عدي ى االندماج فيما بينها     م وتشير التقارير إلى تزايد عدد االندماجات المصرفية في العالم إلى          .  إل

وق      ا يف ة  4000م د بلغت القيمة السوقية له      .  حال  مليار دوالر 500، و1994 مليار دوالر عام    200ذه االندماجات   وق

ام    يار دوالر عام      750، و 1997ع لهذه االندماجات برزت    ونتيجة. 1999 مليار دوالر عام     900، وأخيرًا   1998 مل

ة          ية المصارف العمالق ى الساحة الدول ى سبيل المثال، اندمج     ،  عل بق ع شرآة ترافلرز للتأمين التي س   م يتي بنك  س فعل

تثمار  نك االس تالك ب ا ام روفة   له ية المع ات المال ي "والخدم ميث بارن المون س اج   ،"س ن اندم دوره ع أ ب ذي نش  وال

أما . 1999 مليار دوالر عام     669موجودات تقارب    وب شرآتين سابقتين، مما ترتب عليه تكوين شرآة سيتي جروب         

ي   نوك ف ة ب د اندمجت ثالث يابان، فق ي ال ودا1999 أغسطس 20ف بلغ  بموج يون دوالر1.27ت ت م تقتصر .  تريل ول

اج شرآة بانكرز ترست                            ية، ويالحظ اندم ل تجاوزت الحدود الدول ا ب ية في دوله ن المصارف الوطن االندماجات بي

يويورك  ر ث، لتصل الموجودات المشترآة لهما إلى أآ      1999في عام    األمريكية مع أآبر البنوك األلمانية بنك دويتش       ن

 .)3( مليار دوالر865من 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ).تجارب وخبرات( القطاع المالي العربي في مواجهة عصر االندماج والتملك 2000د المصارف العربية اتحا  )3(
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 )4(الجدول رقم 

  مصرف عربي بين أآبر ألف بنك عالمي بالقوة الرأسمالية30ترتيب أآبر 
 

 )مليون دوالر أمريكي (
 المصرف الترتيب رأس المال

األولى الشريحة 1999  
 السعودية/البنك السعودي األمريكي 166 2200
 السعودية/البنك األهلي التجاري 169 2144

 السعودية/بنك الرياض 171 21120
 البحرين/المؤسسة العربية المصرفية 173 2040
 األردن/البنك العربي 218 1533
 السعودية/مؤسسة الراجحي المصرفية لالستثمار 220 1517
 الكويت/بنك الكويت الوطني 242 1306
 الكويت/مؤسسة الخليج لالستثمار 278 1138
 اإلمارات/بنك دبي الوطني 288 1102
 قطر/بنك قطر الوطني 296 1057
 مصر/البنك األهلي المصري 299 1040

 السعودية/البنك السعودي الفرنسي 319 881
 السعودية/البنك السعودي البريطاني 334 879
 اإلمارات/بنك اإلمارات الدولي 335 879
 اإلمارات/بنك أبوظبي التجاري 341 861
 ةالسعودي/البنك العربي الوطني 356 818
 البحرين/إنفستكورب 369 763
 اإلمارات/بنك أبوظبي الوطني 390 718
 الكويت/بيت التمويل الكويتي 407 681
 اإلمارات/المشرق بنك 415 664
 ليبيا/المصرف العربي الليبي الخارجي 449 600
 المغرب/القرض الشعبيبيت  450 600
 ليبيا/مصرف الصحاري 455 591
 لكويتا/بنك الخليج 460 582
 الكويت/البنك التجاري الكويتي 473 564
 مصر/بنك مصر 493 532
 الكويت/بنك برقان 511 505
 الكويت/البنك األهلي الكويتي 519 495
 البنك المغربي للتجارة الخارجية 526 485
 سورية/المصرف التجاري السوري 605 376

 .2000عدد يوليو " The Banker"مجلة : المصدر

 

برز ف    ن المصارف العربية لتكّون وحدات أقوى                           وت يما بي اج ف يات االندم ًا في عمل تحرك قدم ية ال ذا المجال أهم ي ه

ية    ثر فعال ذا ،  وأآ أنه      وه زيد من حجم    أن من ش  المصارف لتكون قادرة على توفير حزمة متكاملة ومتنوعة من       هذه  ي

تثمارية بتقنية متطورة              ية المصرفية واالس تجات المال وفي السنوات األخيرة بدأت    . وتكاليف منخفضة الخدمات والمن

اج في القطاع المصرفي العربي        ع يات االندم فعلى سبيل المثال، تمت عملية الدمج ما بين        . بوتيرة متواضعة  ولكن   مل

نك السعودي األمريكي      والبنك السعودي المتحد، علمًا بأن البنك السعودي المتحد قد قام نتيجة عملية دمج " سامبا"الب

 آما اندمج البنك السعودي العالمي في بنك ،مصرفين هما بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد     بين  



 168

ي    يج الدول ي العماني في بنك مسقط، وبنك عمان والبحرين والكويت في بنك                      . الخل نك األهل اج الب م اندم ان ت وفي ُعم

ان التجاري   ، وبين بنك نية لالستثمارات المالية وبنك فيالدلفيا لالستثمار     بين الشرآة األرد   تم اندماج وفي األردن   . ُعم

تثمار             ان لالس نك عم ي بشراء ب نك العرب يام الب ى ق ي، باإلضافة إل ي األردن نك األهل ال والب م   . األعم ن ت وفي البحري

نك السعودي العالمي مع بنك الخليج الدولي              ن الب اج بي ر، وثالثة وفي مصر بنك االعتماد والتجارة وبنك مص      . االندم

نك العربي األمريكي نيويورك مع البنك                   ية، والب نك الوطني للتنم ية مع الب نوك المحافظات للتنم عشر مصرفًا من ب

أما في المغرب، فقد تم االندماج بين بنك الشعب المرآزي واالعتماد الشعبي للمغرب مع مجموعة             . األهلي المصري 

نوك الشعبية    ا بي           . الب اج م م االندم تثمار مع االتحاد الدولي للبنوك، آذلك              وفي تونس ت ارات لالس نك تونس واإلم ن ب

نك                        ية لالقتصاد التونسي مع الشرآة التونسية للب نك التنم ياحية وب ية الس نك القومي للتنم نان تم تنفيذ     . الب  12وفي لب

ية دمج بين المصارف اللبنانية       ألجنبية سيساعد  ومن جانب آخر، فإن اندماج المصارف العربية مع المصارف ا         . عمل

اد مصادر خارجية للتمويل وضمان التسويق الخارجي للمصارف                       ية وإيج ى التقن ى الحصول عل ذه المصارف عل ه

ية اق    . العرب يع نط ي توس ًا وضروريًا ف ورًا هام ية تط تمويل الدول واق ال ى أس ية إل ول المصارف العرب بر دخ ويعت

ي إيج     ه ف ت نفس ي الوق ية، وف ادات العرب تمويل لالقتص دى بعض     ال واق ل ائض األس يف ف بة لتوظ نوات مناس اد ق

 .المصارف العربية المحلية

 

 الترآز في نصيب المصارف
 

از المصرفي في               م مالمح الجه دول  معظم لعل أحد أه ية  ال ترآز     العرب اع درجة ال ثل في ارتفاع     هو ارتف ذي يتم ال

يل من المصارف من مجمل األصول المصرفية، األمر الذي يحد               نظرًا ألنه في مثل هذه     من المنافسة    نصيب عدد قل

إن     لممارسات بعض المصارف انعكاسات هامة على المصارف األخرى، مما يؤثر بدرجة جوهرية على          الحاالت ف

ثال، تشير البيانات المتاحة عن تونس أن خمسة مصارف تسيطر على النظام المصرفي          . أداء السوق   ى سبيل الم فعل

ذي يشتمل على       يًا، إذ تمتلك حوالي ثلثي إجمالي األصول وإجمالي التسهيالت التي يقدمها القطاع  مصرفًا تجار13ال

تلك خمسة مصارف في األردن نسبًا مماثلة     . المصرفي  ا تم أما في المغرب فتمتلك المصارف الثمانية األولى ما . آم

ى      ربو عل ة من حصة السوق          80ي بر         .  في المائ تلك أآ ن   وفي اليمن يم  في المائة من 65ته   ما نسب  مصرفين تجاريي

از المصرفي       ع الجه ي ودائ ذه الظاهرة أآثر وضوحًا في حالة الجزائر حيث تمتلك المصارف الستة    . إجمال برز ه وت

 . من إجمالي األصول المصرفية95المملوآة للدولة أآثر من 

 

نك قطر الوطني نحو           ك ب ي أصول المصارف القطرية البا      45.2وفي قطر، يمل ة من إجمال  15لغ عددها  في المائ

ند إضافة أصول ثالثة بنوك أخرى، وهي البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة المحدود، ومصرف             . مصرفاً  ا ع أم

 في المائة من إجمالي أصول المصارف العاملة وذلك حسب          74.7قطر اإلسالمي، فترتفع هذه النسبة عندئذ إلى نحو         

 .1999بيانات نهاية عام 
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 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية العاملة في          70صارف تجارية حكومية    وفي مصر، تمتلك أربعة م      

ا  بالغ عدده ام 28مصر وال ة ع يانات نهاي تة مصارف نحو نصف . 1999 مصرفًا، حسب ب تلك س نان، تم ي لب وف

يه                بالغ عدد المصارف ف نك الكويت الوطني ل            .  مصرفاً  66أصول القطاع المصرفي ال ك ب ت، يمل وحده وفي الكوي

 في 57وفي السعودية، يبلغ نصيب ثالثة مصارف حوالي  .  في المائة من مجموع أصول القطاع المصرفي       30قرابة  

ي أصول القطاع المصرفي، وهي البنك األهلي التجاري والبنك السعودي األمريكي وبنك الرياض                   ة من إجمال . المائ

 .المصارف العاملة في الدولةوفي اإلمارات، تملك خمسة مصارف أآثر من نصف إجمالي أصول 
 

 هيكل ملكية المصارف
 

از المصرفي          ية الجه يكل ملك ية          يتسم ه دول العرب يرة للقطاع العام وإن آان بدرجات           في عدد من ال  بالمساهمة الكب

يات المصارف               ى إدارة وعمل ذا القطاع عل ة له تفاوتة، يصاحبه سيطرة آامل د أثر وجود الملكية والسيطرة في  . م وق

يكل    ير         اله يات المؤسسات المصرفية بشكل آب تراتيجيات وعمل ى اس ي للمصارف عل ى الرغم من سياسة  . المال وعل

ي والمصرفي، إال أن   ى القطاع المال يود الدخول إل يف ق ي المصارف وتخف ام ف ية القطاع الع بة ملك ن نس يل م التقل

از المصرفي في                    يرة في الجه تلك حصة آب ا زال يم ام م وتشير البيانات المتاحة عن    . الدول هذه    عدد من  القطاع الع

ى سبيل المثال، إلى أن من بين           س، عل  مصرفًا تجاريًا مرخصًا حاليًا، فإن القطاع العام ال يزال يمتلك أو لديه 13تون

ية في خمسة مصارف تجارية ومصرفين للتنمية      ية في الملك وتشكل ملكية القطاع العام للمصارف في المغرب . غالب

 مصرفًا مرخصًا في الجزائر، تمتلك الحكومة ستة        15ومن بين   . ائة من رأسمال الجهاز المصرفي     في الم  24حوالي  

اً        بر حجم بر مصرفين وهما البنك اليمني الوطني والبنك اليمني لإلنشاء              . مصارف، وهي األآ إن أآ ن، ف ا في اليم أم

يان   رفان حكوم ا مص ير، فهم ذه   . والتعم ي ه ات ف تلك الحكوم ك، تم ى ذل الوة عل تمان  وع ات االئ دول مؤسس ال

 .المتخصصة

 
 القروض المتعثرة

 

ابقة   راض الس ات اإلق ية    أدت ممارس دول العرب ن ال دد م ي ع روض        ف افظ ق ية مح ي نوع وظ ف ور ملح ى تده  إل

ة غير المواتية                    ،المصارف  ًا بسبب األوضاع االقتصادية العام اقم الحق ذي تف وتشير البيانات المتاحة  .  وهو األمر ال

ام    أن  1997لع ي           ب ثل حوال ثرة تم ي القروض القائمة في الجزائر             50 القروض المتع ة من إجمال  في  46 و ، في المائ

والجدير بالذآر أن القروض المتعثرة .  في المائة في المغرب11 وحوالي ، في المائة في تونس31 و ،المائة في اليمن  

ية،   نوك التنم تمان المتخصصة وب ية بمؤسسات االئ تعلقة بصورة رئيس روض آانت م ي الق ة ف ت بصفة عام وتمثل

ى المؤسسات العامة مما شكل خصومًا طارئة على حكومات تلك الدول              ة إل وقد أدى تراآم القروض المتعثرة     . المقدم

ة         ادة آلف ا وزي توفرة لديه يولة الم يص الس الل تقل ن خ اطة م ام الوس ى أداء مه درة المصارف عل ن مق د م ى الح إل

 .عملياتها
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 جياضعف استخدام التكنولو
 

ي             تثمار ف توى االس ادة مس ى زي ية إل ارف العرب تاج المص رفي، تح ل المص ي العم ثة ف تطورات الحدي بة ال لمواآ

برامج العصرية لتكون قادرة على مواآبة المنافسة في األسواق                      ة وال يق األنظم ثة وتطب يا المصرفية الحدي التكنولوج

ية والخارجية    التسويات وزيادة الشفافية، إذ يسمح بنشر آافة المعلومات ويزيد استخدام التكنولوجيا من سرعة    . الداخل

تثمرين بالمصارف  ة المس زيد ثق ا ي ورًا مم ن المصارف من . الموجودة ف ثة يمّك يات الحدي تخدام التقن إن اس ك، ف آذل

 .التوسع وتنويع الخدمات التي تقدمها لعمالئها ويساهم بالتالي في رفع آفاءة الوساطة المالية
 

  والرقابةضعف اإلفصاح
 

تقر في                        ن مصرف وآخر، وتف تها بي يانات المصرفية في شموليتها ودق تفاوت الب ية       ت دول العرب  إلى الحد   عدد من ال

وب لإلفصاح مما يجعل من الصعب إجراء المقارنة بينها وبين المصارف الدولية             ى المطل ومن المتفق عليه أن . األدن

ة لل             يانات قابل ية تتطلب وجود ب ير موحدة       المنافسة الدول ة وفق معاي ير من الحاالت يمثل هذا األمر        . مقارن وفي الكث

ام المصارف  يرًا أم ًا آب يةتحدي دول المعن ي ال فافية ونشر  ف د الش تطوير قواع د ل ن الجه ير م ى الكث ة إل رًا للحاج  نظ

ب   تثمرين األجان ذب المس كل مناسب لج ية بش م المال يانات والقوائ إن المصارف  . الب ال، ف ذا المج ي ه زيةوف  المرآ

دول ذه ال ي ه تخدامها   وخاصة ف ن اس تأآد م ى المصارف وال ية عل ية والميدان رقابة المكتب ديد ال يم وتش وة لتدع  مدع

 .للمعايير الدولية المعروفة الخاصة بالمحاسبة والتدقيق واإلفصاح

 
 سوق النقد األولي والثانوي .2

 

تطورة أهمية بالغة ال يمكن               نظمة وم ة م  تجاهلها، حيث يتم من خاللها تأمين السيولة للقطاع يكتسب وجود سوق نقدي

نقدية من ممارسة رقابة فعالة على االئتمان والنقود في االقتصاد                 ن السلطات ال وتستخدم السلطات . المصرفي، وتمكي

نقدي آمؤشر يستدل به على آثار السياسة النقدية التي تمارسها، ويسترش                        ي تحدث في السوق ال يرات الت نقدية التغ د ال

تقبلية          رارات المس اذ الق ا في اتخ تم التعامل بها في هذا                      . به ي ي نوع األصول الت ى ت نقدي عل توقف اتساع السوق ال وي

ى مدى إمكانية تحويل تلك األصول إلى نقود عند الضرورة                    يولتها عل توقف س ا ت وتتميز األوراق المالية   . السوق، آم

نها في أي وقت وبحد              تخلص م ية ال ائر   قصيرة األجل بإمكان ى من الخس ية عادة من    .  أدن ذه األوراق المال تكون ه وت

نة ات الخزي بوالت المصرفية وأذون تجارية والق داع واألوراق ال ية قصيرة األجل . شهادات اإلي رز األوراق المال وأب

ثر، وهي تتميز                                  ى األآ ى سنة عل ة أشهر إل تراوح من ثالث نة ت ترات معي ة لف ي تصدرها الحكوم نة الت ات الخزي أذون

ائر رأسمالية، وتستخدمها الحكومة في ممارسة سياستها النقدية              ب ا لخس تعرض حامله يها دون أن ي سهولة التصرف ف

ويساعد وجود سوق ثانوي، لهذه األوراق على نمو وانتشار       . لسحب أو ضخ السيولة في السوق حسبما تمليه الحاجة            

 .مالبدائل أمام المدخرين مما يتيح لهم فرصة لتنويع استثماراته
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نقدية العربية، إذ يحتاج نجاح هذا السوق إلى وجود                      ثانوي لألسواق ال ذا المجال عدم تطور السوق ال ويالحظ في ه

ي السوق ا ف ا وتداوله ية بصورة تضمن نجاحه ية إلدارة األوراق المال ية الكاف درة الفن ا الق . خبرات متخصصة لديه

ى شح التمويل للشرآات على             ذه األدوات إل ؤدي غياب ه ويختلف التعامل .  الرغم من توفر السيولة في المصارف     وي

بهذه األوراق في األسواق المالية العربية عن غيرها من األسواق العالمية من حيث افتقارها للمؤسسات المقّيمة ألداء                 

 إلى وجود   الشرآات والتي يقوم المستثمرون بتحديد خياراتهم باالستناد إلى ما توفره من بيانات ودراسات، وافتقارها             

يها إدارة الشرآات في تحديد أسعار السندات للشرآات في القطاع الخاص          تدي إل وتجدر اإلشارة . مؤشر لألسعار ته

م الضمان لهذه األدوات، األمر                        ية تقدي تجارية العرب ى المصارف ال ذه الخدمات يفرض عل ثل ه ر م ى أن عدم توف إل

 .بيةالذي يحد من تطور األسواق النقدية في الدول العر

 
 نظم المدفوعات .3

 

رغم من أهمية اإلصالحات والتدابير المتخذة في مجال نظم المدفوعات، فإنه وفي ضوء التوجه نحو االنفتاح        ى ال عل

نظر إلى الحجم الكبير نسبيًا                         ي والمصرفي، وبال اء بالقطاع المال تثمارات واالرتق ى الخارج ومساعي جذب االس عل

يما يتعلق                للقطاع المصرفي في االقتصادات        ي ف ي بالوقت الفعل تقاص اإلجمال تماد نظام ال ية اع برز أهم ية، ت  العرب

ية   دول النام ن ال د م تقدمة والعدي دول الم ي ال ه ف ول ب يرة، المعم وية المدفوعات الكب يق . بتس ية تطب برز أهم ك ت آذل

ية المتعلقة بتسوية عمليات األوراق المالية لدى السلطات النقدية ال             ير العالم عربية، واتخاذ خطوات لتبني أنظمة     المعاي

 .إلكترونية لمدفوعات التجزئة

 

ام  اهم نظ يويس ي بالوقت الفعل تقاص اإلجمال ي  ال ك ف ا، وآذل ع آفاءته وية المدفوعات ورف يات تس ريع عمل ي تس  ف

رفي  اع المص ية للقط اطة المال ة الوس يض آلف بطة   . تخف نفقات المرت ى أن ال توفرة إل يانات الم ض الب ير بع وتش

دد من المصارف العربية          بال تقارب نصف النفقات التشغيلية لدى ) نفقات التحصيل والمقاصة والتسوية  (مدفوعات لع

 .هذه المصارف، وهي حصة مرتفعة

 

ى         تقال إل ية االن أخذ عمل نظام   وت ذا ال ام وقتًا طويًال نسبيًا، حيث يستلزم األمر توفر اإلطار القانوني وتهيئة   ه بشكل ع

ية التحتية ال    مالئمة وعلى وجه الخصوص من حيث توفر شبكة اتصاالت متطورة وتعامل المصارف مع فروعها       البن

ا يتطلب األمر معالجة جوانب مخاطر االئتمان والسيولة في ظل هذا النظام              ي، آم ية الوقت الفعل يًا بتقن ، مما إلكترون

ئدة وذلك خالل يوم العمل مقابل ضمانات        السلطات النقدية بتوفير تسهيالت ائتمانية غير محدودة ودون فا         يتطلب قيام 

ا    ذه السلطات والتي يمكن استخدامها مرات                      . مساوية له دى ه ر األرصدة المودعة ل ع توف ك في الواق ويساهم في ذل

ع، آما يساعد على انتعاش أسواق األوراق المالية التي يمكن استخدام أدواتها                        يوم ألغراض الدف دة خالل نفس ال عدي

 .ئتمان المقدم من قبل السلطات النقديةآضمانات مقابل اال
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ومن التحديات األخرى على صعيد تحسين نظام المدفوعات في الدول العربية، تبرز الحاجة آذلك لتسريع وتنظيم                       

عمليات الصيرفة عبر شبكة اإلنترنيت خصوصًا لدى الدول التي أقدمت مصارفها على توفير خدمات مصرفية عبر                 

 .هذه الشبكة

 

بها في عدد من الدول العربية التي انتهجت مسيرة اإلصالح        المقاصة المعمول    حظ في هذا الصدد، أن نظم     ومن المال 

 أساسًا نظم سجل للمقاصة يستند على النقل الفعلي ألدوات الدين واالئتمان وعلى األسلوب                   االقتصادي الشامل، هي  

قاصة الشيكات داخل غرفة المقاصة الواحدة تتم        وبصورة عامة، فإن م   . اليدوي في فحص هذه األدوات والتأآد منها       

بكفاءة مقبولة، إال أن المقاصة بين غرف المقاصة المختلفة وفي مناطق جغرافية متباعدة تعاني من العديد من                                   

وباإلضافة إلى مخاطر ضياع الوثائق       . الصعوبات حيث تبقى الشيكات دون تقاص لفترة قد تتجاوز الشهر الواحد                

ويفسر هذا األمر   . لسوء الكفاءة المرتبطة به، يؤدي هذا النظام إلى ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة            واألوجه األخرى   

 .جانبًا من األسباب التي تؤدي إلى عدم اإلقبال على استخدام الشيكات لتسوية المعامالت في هذه الدول

 
 أسواق األوراق المالية العربيةالعوائق التي تواجه  .4

 

ية خالل السنوات السابقة العديد من التطورات اإليجابية، هدفت في مجملها إلى    شهدت أسواق األو     ية العرب راق المال

ذه األسواق من النواحي التشريعية والمؤسسية وترسيخ ودعم قواعد ونظم العمل فيها                       ر ه وعلى الرغم من . تطوي

ية في                دول العرب تها ال ي بذل يرة الت ود الكب ذا المجال،   الجه ذه ا     ه ي من عدد من أوجه          إال أن ه ألسواق ال زالت تعان

 : ومن أهمها،القصور التي تحد من قدرتها على القيام بالدور التمويلي والتنموي المنوط بها

 
 قصور األطر التنظيمية والتشريعية

 
ين  واإلجراءات التي اتخذتها الدول العربية في سبيل تحديث القوان           ،على الرغم من التطور الملحوظ في هذا الجانب         

ويتمثل الجانب   . بادية في عدد من الجوانب        في هذا المجال    الضعف ، فال تزال اوجه    هاوالتشريعات المتعلقة بأسواق   

غياب االستقالل اإلداري لبعض البورصات العربية، وقلة الصالحيات المخولة لهذه البورصات،                              األول في       

  غياب المؤسسات   ويتمثل الجانب الثاني في     . )4(لماليةاألوراق ا على إدارة    وافتقارها ألدوات الرقابة التي تساعدها         

صانعة شرآات    ال  ،مؤسساتال  هذه   ومن أهم     .ه ذات األثر المباشر على سوق األسهم والمكملة لدور                     المساندة،

زيادة مخاطر  و ، في أسعار األسهم     التقلباتزيادة حدة     في بعض األسواق العربية إلى            غيابها أدى حيث ،األسواق

آما تفتقر األسواق العربية إلى مؤسسات الحفظ واإليداع المرآزي، وشرآات التسوية                 . هذه األسواق   االستثمار في 

مخاطر اإلخفاق التي يمكن أن يتعرض لها المتعاملون في السوق باإلضافة             من   والتي من شأنها أن تقلل        والمقاصة،

                                                           
عدد أسواق األوراق المالية العربية التي تقوم بفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي بلغ في نهاية عام  تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن  )4(

بقية من األردن ومصر وُعمان وتونس والمغرب واإلمارات والجزائر، في حين أن األسواق في  في آلاألسواق   سبعة أسواق، وهي1999
 .التنفيذيالدور تقوم بهذين الدورين معًا، أي بالدور الرقابي وال تزال الدول العربية 
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وجود  عظم أسواق األوراق المالية العربية إلى        آما تفتقر م   . سرعة تبادل األوراق المالية بين المتعاملين        زيادة  إلى  

شرآات الترويج وضمان االآتتاب التي تقوم بإدارة                  والى    ،وآاالت محلية لتصنيف وتقييم المالءة االئتمانية              

تلعب دورًا آبيرًا في إنجاح عمليات             و ،اإلصدارات والترويج لها وضمان االآتتاب الكامل باألسهم المطروحة                 

 .)5(األوقات التي يتم فيها طرح آميات من األسهم يصعب على السوق استيعابهاالخصخصة وخاصة في 

 
 ضيق األسواق المالية ومحدوديتها

 
ي    ية     تعان األسهم ، حيث تسيطر من نقص واضح في األدوات المالية الحديثة الجاذبة لرؤوس األموال           األسواق العرب

يدية على التعامالت في         تمويل التقل  األدوات   هذه  بقلة ، من ناحية  ، األسواق  هذه ويتمثل ضيق . اق األسو  هذه ووسائل ال

تداول    تاحة لل فسوق السندات ال يزال في . من ناحية أخرى ،التداول وقلة عدد الشرآات المدرجة    أحجام   ضعفوب ،الم

نوك أو   يدية آالب ادر التقل ى المص تثمارية عل اريعها االس ل مش ي تموي رآات ف تمد الش ث تع ى، حي راحله األول م

فافية              الم د الش تزامها بقواع دم ال لطات وع بة الس وع لمراق دم الخض ي ع نها ف بة م ك رغ ية وذل اهمات الشخص س

ي تصدرها الحكومة، فعلى الرغم من اعتماد الحكومات العربية في         . واإلفصاح  ك في السندات الت تعلق األمر آذل وي

ة األخيرة على االقتراض المحلي لتمويل          ة، إال أن النمط المؤسسي لتملك هذه السندات    في الموازنة العام   العجزاآلون

ذه السندات يتم االآتتاب بها من قبل البنوك                       ا في السوق، إذ يالحظ أن معظم اإلصدارات من ه د حال دون تداوله ق

ذه السندات وتحول دون طرحها للتداول                         ذه المؤسسات به تقاعد، حيث تحتفظ ه ن وصناديق ال  وقد .وشرآات التأمي

ك   انعكس    ذه األدوات           في ضآ   ذل ا هو معروض من ه ثانوية      لة م على الرغم من وجود ، فإنه و   آذلك . في األسواق ال

ية واق العرب ي بعض األس دة ف وق اإلصدار، إال أن  ،أدوات جدي تعامل اآلجل وحق تثمار وال دات صناديق االس  آوح

 .)6(التداول في هذه األدوات لم يرتق إلى المستوى المطلوب

 

 العربية بمحدودية أحجام التداول وقلة عدد الشرآات المدرجة           أسواق األوراق المالية  ق  يتمثل ضي  ،ومن جانب آخر  

 إلى امتالك الحكومات ومؤسسات القطاع العام          حجم التداول  وتعزى محدودية ). 4(، جدول رقم     )7(في هذه األسواق  

عزى قلة عدد   تآما  . ترات طويلة لجزء آبير من األسهم المصدرة، حيث تتجه هذه الفئات إلى االحتفاظ بهذه األسهم لف              

 إلى سيادة نمط الشرآات العائلية المغلقة في الدول العربية، وعدم رغبة هذه الشرآات بإدراج                         الشرآات المدرجة 

 . أسهمها في السوق المالي تفاديًا لاللتزام بقواعد اإلفصاح والشفافية المطلوبة
 
 

                                                           
أ  )(5 ية                        أنش ية، الشرآة العرب تمويل الدول بكا ومؤسسة ال تش إي تعاون مع مجموعة في وقد أنشأت وآاالت . لتقييم المالءة االئتمانية   الصندوق بال

 .محلية في تونس ومصر
 في اإلصدارويتم تداول حقوق .  في أسواق الكويت وُعمان والبحرين والسعودية    صناديق االستثمار تجدر اإلشارة إلى أنه يتم تداول وحدات         )6(

 . تونسبورصة
ذه األسواق خالل                  )7( تداولة في ه يمة األسهم الم  مليار 11.9وبلغ عدد األسهم المتداولة حوالي .  مليار دوالر35.6 حوالي 1999عام  بلغت ق

 .1999 شرآة في نهاية عام 1634آما بلغ عدد الشرآات المدرجة . سهم
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 )5(الجدول رقم 

 وراق المالية العربيةقيمة األسهم المتداولة ألسواق األ
 وبعض األسواق الناشئة

1994-1999 
 )مليار دوالر(

1999 1998 1997 1996 1995 1994  
 األسواق العربية 10.5 15.0 30.5 63.9 35.5 35.6
 المكسيك 82.9 34.4 43.0 52.6 33.8 36.0
 ماليزيا 126.5 76.8 173.6 147.0 29.9 48.4
 جنوب أفريقيا 15.6 17.0 27.2 44.9 58.4 72.8

 تايوان 711.3 383.1 470.2 1297.5 884.7 909.8
 البرازيل 109.5 79.2 112.1 203.3 146.6 87.2

 الصين 97.5 49.8 256.0 369.6 284.8 377.0

 .صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية: المصدر

 
 صغر أحجام األسواق المالية العربية

 
واق األوراق المال  ا تتصف أس ية بصغر حجمه دد    . ية العرب وقية وع يمة الس واق بالق ذه األس م ه ثل صغر حج ويتم

يها ة ف اعدة  . الشرآات المدرج ي ق ارآة ف ية المش ية العرب واق األوراق المال ية ألس وقية اإلجمال يمة الس د بلغت الق فق

ام          ة ع يانات في نهاي ي    1999الب  مقارنتها مع بعض أسواق     وتعتبر هذه القيمة متدنية لدى    .  مليار دوالر  149.2 حوال

ية             تقدمة وحتى النام دول الم ية في ال م      األوراق المال ا تتسم األسواق العربية  بقلة عدد الشرآات            .)5(، جدول رق آم

يها، إذ بلغت          بالمقارنة مع أسواق األوراق ويعتبر هذا العدد منخفضًا. 1999 شرآة في نهاية عام    1634المدرجة ف

ية        دول النام ية في ال ثال بلغ عدد الشرآات المدرجة في آوريا الجنوبية               ،المال ى سبيل الم  شرآة، وفي الهند    725 فعل

دم  .  شرآة5863 ى معظم الشرآات وع ام عل يطرة القطاع الع ى س ود إل اض يع ذا االنخف ل السبب الرئيسي له ولع

 .تخصيصها، باإلضافة إلى سيادة نمط الشرآات العائلية المغلقة في الدول العربية
 
 )6( رقم الجدول

 القيمة السوقية اإلجمالية ألسواق األوراق المالية العربية
 وبعض األسواق الناشئة

1994-1999 
 )مليار دوالر(

1999 1998 1997 1996 1995 1994  
 األسواق العربية 72.5 84.6 107.8 145.2 123.0 149.4
 المكسيك 130.2 90.7 106.5 156.6 91.7 154.0
 ماليزيا 199.3 222.7 307.2 93.6 98.6 145.4
 جنوب أفريقيا 225.7 280.5 241.6 232.1 170.3 262.5
 تايوان 247.3 187.2 273.6 287.8 260.0 375.9
 البرازيل 189.3 147.6 216.9 255.5 160.9 227.9
 الصين 43.5 42.1 113.8 206.4 231.3 330.7

 .صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية: المصدر
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  يضعف نشاط السوق األول

 

م  امتتس ية بالض أحج واق العرب ي األس ة  ف ثة والقائم ندات للشرآات الحدي هم والس ن األس ية م  .لةآ اإلصدارات األول

ى القروض والتسهيالت المصرفية                      بتها إل ي ونس ي اإلجمال ناتج المحل ى ال ذه اإلصدارات إل ك في نسبة ه ويتضح ذل

نوحة للقطاع الخاص، إذ بلغت ن          ية من األسهم والسندات إلى الناتج المحلي اإلجمالي في               المم سبة اإلصدارات األول

وبلغت نسبة هذه اإلصدارات إلى القروض والتسهيالت      .  في المائة  4.0األسواق العربية المشارآة في القاعدة حوالي       

ل من             نوحة للقطاع الخاص أق ة  10المصرفية المم  إلى ضعف األسواق  األسباب الرئيسية التي أدت ومن .  في المائ

ية وعزوف الشرآات عن طرح أسهمها لالآتتاب العام، محدودية الوعي المالي لدى المستثمرين الذين غالبًا ما             األول

ياجات      ير احت السيطرة على إدارة شرآاتهم    في   من المصادر التقليدية، باإلضافة إلى رغبتهم          ية التمويل  هميقومون بتوف

ومن هذه األسباب   . التزامها بقواعد الشفافية واإلفصاح ومعايير المحاسبة الدولية      وعدم خضوعها لمراقبة السلطات و     

ترويج وضمان االآتتاب التي تقوم بإدارة اإلصدارات والترويج لها وضمان االآتتاب الكامل                 أيضًا    غياب شرآات ال

ة أو الخاص                     تابات العام ذه األسهم عبر االآت تم تغطية ه م ي ك . ةباألسهم المطروحة إذا ل ذه األسباب   آذل إن من ه  ، ف

وم بتصنيف   ي تق االت، الت ذه الوآ ثل ه ود م ية، حيث أن وج الءة االئتمان يم الم ية لتصنيف وتقي االت محل ياب وآ غ

ية لإلصدارات،     أنه أن  المالءة االئتمان ذه اإلصدارات        من ش ى ه تثمر عل بال المس زيد من إق ا توفر له من     ي نظرًا لم

 . السليمةتثمارية االس اتخاذ القراراتمساعدة في

 
 قصور الطلب على األدوات االستثمارية

 
ية من          ية العرب ي أسواق األوراق المال ومن . ة تدني الطلب على األوراق المالية في أسواق األوراق المالية العربي   تعان

ر،            ذا األم يها ه ي يعزى إل ية،             العوامل الت دول العرب ردي في ال نقدي واالدخار الف دل الدخل ال باستثناء  انخفاض مع

ية،  دول الخليج ي وال راد ف ير من األف دى الكث تثماري ل ي الوعي االس يةتدن دول العرب ية ال ي األدوات المال  خاصة ف

تداول،        دة المطروحة لل ك   الجدي تثمرين حيازة  تفضيل آذل  .في البنوك الودائع  أو، آالعقارات، الموجودات الثابتة المس

ا  ي الطلب    آم رجع تدن ية   ي ى األوراق المال ى منافسة    عل  لجمهور المدخرين على هذه األوراق في ظل القطاع العامإل

نها   روض م ة المع ية        ،محدودي ى األوراق المال ب عل ن الطل د م ي الح ية ف ية الحكوم ة األوراق المال ك منافس  وآذل

دول في بعض األحيان المؤسسات المالية والمصرفية وشرآات التأمين ومؤسسات الضمان                    زم ال للشرآات، حيث تل

 . نسب معينة من هذه األوراقةحيازباالجتماعي 

     
 دقة اإلفصاح وتدفق المعلومات

 

ية، إال أن بعض                      ية العرب د من أسواق األوراق المال دى العدي ذا المجال ل رغم من التحسن النسبي في ه ى ال هذه عل

لبيانات عن الشرآات المدرجة األسواق ال تزال تفتقر إلى النصوص القانونية الواضحة والمتعلقة بنشر المعلومات وا        

يها  ن عن                              . ف ام المدخري ثقة بالسوق وإحج دان ال ذه الشرآات وفق ى ه رقابة عل ك ضعف ال ى ذل د ترتب عل  دخولهوق
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تخوفهم من تعريض حقوقهم للضياع         الشرآات المساهمة، آذلك جميع فمعايير المحاسبة الدولية ال تستخدم من قبل .ل

تفاو  ية م تقارير المال ودة ال إن ج ابات    ف يانات وحس ر ب رآات ال توف ن الش ير م ث أن الكث ر، حي ى آخ وق إل ن س تة م

املة وتقتصر      ى  تفصيلية ش وباإلضافة إلى ذلك، فإن صدور     . توفير الحد األدنى لإلفصاح آنشر الميزانية السنوية       عل

ير من األحيان، آما أن النصوص القانونية في بعض األسواق العربي                     تأخر في الكث يانات ي ذه الب  ة ال تلزم الشرآاته

يها      ع سنوية           المدرجة ف ر نصف أو رب ك تفتقر األسواق العربية إلى وجود آوادر           وباإلضافة  . بإصدار تقاري ى ذل  إل

 .فنية قادرة على فهم البيانات المالية في حالة توفرها

 
 االنفتاح على الخارج 

 
ة األخيرة،                  ية فتحت، في اآلون دول العرب د من ال  المجال أمام االستثمارات األجنبية وفق أسس من المالحظ أن العدي

ومع ذلك، فإن من    .  تغطية االحتياجات التمويلية المحلية ونقل الخبرات المتطورة       فيوضوابط محددة وذلك للمساعدة     

تثمارات بالصورة المطلوبة            ذه االس زال تحول دون جذب ه ي ال ت  عدم وجود أنظمة استثمار مفتوحة ،)8(العوامل الت

امل ف    ية    بالك دول العرب ام الصغيرة لألسواق العربية غير القادرة على استيعاب هذه االستثمارات     ،ي ال من و.  واألحج

ة المستثمرين باألسواق المالية العربية عدم وجود أنظمة ذات آفاءة عالية                         ى ثق لبًا عل رت س ي أث العوامل األخرى الت

يق         في بعض الدول    ات الرقابة واإلفصاح عن المعلومات     وقواعد تحدد متطلب   ،للتسويات والمقاصة وللمحاسبة والتدق

 .العربية

 

 
 أنشطة الوساطة

 

ذه     به ه ا تلع نوات الماضية، لم ًا خالل الس ورًا ملحوظ ية تط ية العرب واق األوراق المال ي أس اطة ف اط الوس هد نش ش

. املين في األسواق المالية في أداء وآفاءة األسواق المالية نظرًا للخدمات التي تقدمها للمتع   دور حيوي المؤسسات من   

ذا النشاط اقتصر في آثير من األسواق العربية على أعمال الوساطة بالعمولة وعلى تنظيم عمليات االآتتاب                     إال أن ه

نها              بعض اآلخر م دة في ال م هذه الشرآات بدور نشط لعمليات السوق األولي               . في اإلصدارات الجدي م تق ة ل فمن جه

ع و ويق وتوزي ي تس ثلة ف ارات المتم تقديم االستش يامها ب دم ق ى ع افة إل ية، إض دارات األول ية وإدارة اإلص تغط

تثمرين  ا في تحقيق آلية السوق وخلق حالة توازن                       . للمس يام بدوره ة أخرى  بالق ذه الشرآات من جه م تعمل ه ا ل آم

 .مستمر بين عرض األوراق المالية والطلب عليها

 

 

 

                                                           
يمة    ب )24( ات لغت ق تثمار  تدفق ي  االس ام      األجنب ية خالل ع دول العرب ى ال ي  1997 إل يار دوالر تشكل ما نسبته   1.87 حوال مائة من  في ال0.8 مل

 . االستثمارات الدوليةإجمالي
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 التحديات الخارجية .5
 

تحدي د ال ثل أح ئة   تتم ي البي ريعة ف يرات الس ي التغ ية ف دول العرب ي ال ي والمصرفي ف ا القطاع المال ي يجابهه ات الت

يها، والتي من شأنها أن تؤثر بصورة عميقة حاضرًا ومستقبًال على أداء المصارف التجارية                        تعامل ف ي ي ية الت العالم

 . ةوالمؤسسات المالية األخرى وقدراتها على دعم التنمية في الدول العربي

  

ي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ظاهرة العولمة، التي يشكل مصدرها                  تحديات الت رز ال ومن أب

ية وغير                          تظمة للحواجز الجمرآ ية المعلومات واالتصاالت، بجانب التخفيضات المن تقدم الحاصل في تقن تسارع ال

ية        تجارة العالم ام ال ية أم ذا األمر       . الجمرآ ن ه د مّك تعددة الجنسيات من تجزئة عملية اإلنتاج وتوزيع            وق  الشرآات م

تدفق الملحوظ لالستثمارات                            ى ال تاج إل يات اإلن رونة عمل اع م ا أدى ارتف الم، آم تلفة حول الع ع مخ أجزائها في مواق

 . األجنبية المباشرة لتصبح أهم حافز وقوة دفع لظاهرة العولمة

  

ت        ة اإلن ة لعولم توجهات القائم ية الخدمات المصرفية وخدمات       وفي ضوء ال تجارة، أصبحت عالم تثمار وال اج واالس

ية        ات المال تجارية والمؤسس ى أداء المصارف ال رة عل ر بصورة مباش ي تؤث ل الت م العوام ن أه رة م إدارة المخاط

ى الخدمات المصرفية                   . األخرى  تمد بطريقة أو بأخرى عل ان وجود نشاط اقتصادي ال يع وأصبح من الصعب بمك

ية والما ع فإن أي صفقة تجارية للسلع أو للخدمات تحتاج إلى نوع من أنواع التسهيالت المصرفية أو إلى    . ل وفي الواق

 .الصرف األجنبي أو التأمين

  

اج األسواق  ى تسارع اندم ية للسلع أدى إل تجارة العالم م ال ا حج اق حجمه ذي ف مالية ال تدفقات الرأس زايد ال ا أن ت آم

ة ال ي ظل إزال ية، ف يةالدول ات المصرفية والمال د الخدم ام توري ية أم يود الدول ى . ق تاح األسواق المصرفية عل وبانف

روع المصارف التجارية العاملة عبر الحدود الوطنية، األمر الذي أدى إلى ارتفاع                  بعض، ارتفعت أعداد ف بعضها ال

ية في األسواق المصرفية المحلية في العديد من دو          تجارية األجنب ولقد أدى ارتفاع عدد . ل العالمحصة المصارف ال

ات    توريد الخدم يد المواصفات ل ية توح روز أهم ى ب ية إل دود الوطن بر الح ية ع روع المصارف والمؤسسات المال ف

وال     ة رؤوس أم ى لكفاي د األدن يد الح ان توح روري بمك ن الض بح م وص، أص ه الخص ى وج رفية، وعل المص

ا يضمن تخفيف          ير المحاسبة بم ك معاي  المخاطر النظامية التي يمكن أن يتعرض لها القطاع المالي المصارف، وآذل

 . والمصرفي

 

ه   ذي يعكس ر ال بر، األم ترآز المصرفي بشكل أآ رة ال روز ظاه ى ب ات المصرفية إل ية الخدم د أدت عالم ك، فق آذل

 . تكوين مصارف تجارية وبيوت لألوراق المالية عمالقة بما يكسبها القدرة على المنافسة الدولية

  

ي في إطار                  وب ية توصل المجتمع الدول ية الخدمات المصرفية والمال د رافق تسارع عالم ي، فق تعاون الدول النسبة لل

ى اتفاقية الجاتس في مجال الخدمات المصرفية والمالية                     ية إل تجارة العالم نظمة ال ة تحت إشراف م مفاوضات تجاري
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ب،               ن األجان ام الموردي تح األسواق أم ي تستهدف ف وبوجه خاص من خالل منح حق التواجد التجاري واألخرى، الت

ة      الء الدول تجاتها لعم ا ومن م خدماته ا تقدي يح له ا يت بعض، بم واق بعضها ال ي أس ية ف ات المال للمصارف والمؤسس

ا    ذي يستوجبه حق التواجد                          . المضيفة له ال ال ل رأس الم ية تحوي نح قابل ة المضيفة بم تزام الدول ك، ال ثال لذل رز م وأب

 . ردين األجانب لممارسة األنشطة المصرفية والماليةالتجاري للمو

  

ام موردي الخدمات المصرفية والمالية األجانب في إطار اتفاقية  الجاتس أصبح                       تح األسواق أم إن ف يقة، ف وفي الحق

ل رأس المال األجنبي بما في ذلك األرباح                    ه يتصل بحرية تحوي ة المضيفة، إذ أن تثمار في الدول يمس سياسات االس

ية وغيرها                و ية والمصرفية األجنب ة منتسبي المؤسسات المال نقل وإقام ومن شأن ذلك أن يكثف الضغوطات      . حرية ت

ا      يل موارده تقدمة وتأه ية الم ي التقن تثمار ف ادة االس ن خالل زي ا م رفع آفاءته ية ل تجارية المحل ى المصارف ال عل

 . ها في السوق المحليةالبشرية من أجل عدم فقدان جانب آبير من عمالئها وبالتالي حصت

  

درة القطاع المصرفي والمالي فيها على المنافسة من خالل اإلسراع                         تعزيز ق ية، فهي مدعوه ل دول العرب وبالنسبة لل

آما يتعين اإلسراع بتحرير التعامل المصرفي والمالي عبر حدود الدول العربية . في مسيرة اإلصالح في هذا القطاع     

ق سوق رأسمال         ية حقيقية فضًال عن منح حق التواجد التجاري على أساس المعاملة بالمثل،  آشرط مسبق لخل ية عرب

ن أسواق األوراق المالية في الدول العربية، من                  ط بي تواجد، وإنشاء رب ذا ال تعلقة به تثمار الم وتسهيل إجراءات االس

نها، والسماح لمواطني ال            يما بي ة ف بادل طرح وتسجيل الشرآات المساهمة العام دول العربية بتملك األوراق خالل ت

ية          ية المطروحة في األسواق العرب إن من شأن آل ذلك أن يساعد على رفع مستوى المنافسة اإلقليمية فيما بين       . المال

دة      ثر ح ية، األآ ة العالم ة المنافس تعداد لمواجه ية، واالس دول العرب درة     . ال ب الق ي تكتس ية الت دول العرب ا أن ال آم

تتمكن أيضًا من االستفادة من فرص انفتاح                     التصديرية للخدمات الم     ية س ية من خالل المنافسة اإلقليم صرفية والمال

 . األسواق المصرفية في الدول المتقدمة والدول النامية األعضاء في منظمة التجارة العالمية

 
 وأهمية تعزيز التطورات في القطاع المالي والمصرفي وفي القطاع الحقيقي: خامسًا

 القدرات
 

د  فأنواع .  أصبح من المعلوم وجود عالقة متداخلة بين التطورات في آل من القطاع المالي والمصرفي والقطاع الحقيقي                  لق

ية والخدمات المتاحة لمقابلة احتياجات القطاع الحقيقي وتوفر فرص استثمارية مجدية في االقتصاد تحدد إلى                  األدوات المال

و القطاع الحقيقي          ير نم ابل   . حد آب ، فإن نمو الدخل واالدخار المتولد نتيجة نمو القطاع الحقيقي يحدد التطور في             وفي المق

 .وهكذا، فإن هنالك تكامل في نمو وتطور القطاعات المالية والمصرفية والقطاعات الحقيقية. القطاع المالي والمصرفي

 

ي بذلت في السنوات األخيرة في                 يرة الت ود الكب د أمكن بفضل الجه ية من االستقرار الكلي االقتصادي  تحقيق درجة نسبوق

ة ومعدالت منخفضة للتضخم تتماشى مع شرآائها التجاريين، وأوضاع                بولة لعجوزات الموازن انعكست في مستويات مق

بياً          ة لالستمرار نس ن مدفوعات قابل ا نجحت في استعادة معدالت النمو اإليجابية         . موازيي ا أنه إال أن معدالت النمو هذه     . آم
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يجة لالستجابة الضعيفة للعرض من جانب القطاع الخاص بسبب الظروف غير المواتية                   بقيت متواضع     وبينما حقق . ة نت

ن د م ة  العدي تجارة وأنظم عار وال ر األس ن خالل تحري ي االقتصاد م ز ف يكل الحواف ير ه ي تغي تقدم ف دول بعض ال ذه ال  ه

 معالجة تدني الكفاءة في المؤسسات العامة والحاجة        الصرف وآذلك خلق بيئة اقتصادية آلية مستقرة، إال أنها لم تتمكن من            

ى تحديث قطاعاتها المالية والمصرفية بالصورة المنشودة         . ونتيجة لذلك استمر القطاع العام في مزاحمة القطاع الخاص. إل

إن تطور القطاع الخاص في              ك، ف د من ه    آذل ي والمصرفي  ذه الدول ال يزال يعيقه التدني النسبي لكفاءة القطاع المال         العدي

 .الذي تهيمن عليه المتطلبات المالية للقطاع العام الذي يخضع بدوره إلى عملية إعادة هيكلة متباطئة نسبيًا

 

يه، ومن أجل تعزيز نمو وتطوير القطاع الخاص، فإنه البد من تنفيذ إصالحات أوسع نطاقًا وأآثر عمقًا في               هذه  معظموعل

ية تخصيص ي عمل دول تتضمن اإلسراع ف ة ال ات العام ية الخدم ية وتحسين نوع ية التحت ية البن ة، وترق  المؤسسات العام

 .وتحديث النظام المالي باإلضافة إلى المحافظة على بيئة اقتصادية آلية مستقرة

 

دول  ومن جانب آخر، أدرآت معظم    ية   ال ك     العرب ية والمصرفية، ولذل ا المال اءة التشغيلية لقطاعاته ضرورة تشجيع الكف

بدء بعملية تعزيز قدرات هذه القطاعات               اتخذت الس    ددًا من الخطوات لل يها ع وبينما تشكل هذه السياسة خطوة في      . لطات ف

إن الحاجة تقتضي أن تتجاوز مجرد امتالك المعرفة األساسية حول اإلدارة المالية         اه الصحيح، ف ولضمان فاعليتها، . االتج

ية تعزيز القدرات يتعين أن تتضمن توفير الت           إن عمل دريب العالي للتمكن من مواآبة التغييرات المتسارعة والمتطورة في         ف

 .صناعة الخدمات المالية والمصرفية

 

ي    ية ف ية العالم ات المال هدها صناعة الخدم ي تش ارعة الت يرات المتس ي ضوء التغي ر بصورة خاصة ف ذا األم وينطبق ه

ر التي وولقد أدت هذه األم  . في تكنولوجيا المعلومات والعولمة   السنوات األخيرة والناتجة عن إزالة القيود التنظيمية والتقدم          

ت، والخدمات المصرفية الفورية، والتجارة اإللكترونية، إلى تغيير الممارسات المالية                      نمو في استخدام اإلنترني يعكسها ال

رية ذه الم. والمصرفية بصورة جوه ع ه دول التكيف م ذه ال ي ه ية ف ى المؤسسات المال إن عل يه، ف يرات من أجل وعل تغ

ى استعداد لمقابلة وتوفير متطلبات العولمة، وااللتزام المرتقب بقوانين منظمة التجارة العالمية           تكون عل ا ول تحسين خدماته

 .واتفاقيات الشراآة مع االتحاد األوروبي

 

يها                             ن ف ية والعاملي تجاوز نطاق المؤسسات المال درات يجب أن ت ز الق ية تعزي إن عمل ة أخرى، ف  من أجل تعزيز  ومن جه

ية          األمور المال رفة ب ام والمع ى توسيع قاعدة العمالء الصغيرة حاليًا في           . الوعي الع ؤدي إل ود، أن ت ذه الجه ثل ه توقع لم وي

 .المؤسسات المالية والمصرفية

 

 
 
 
 
 


