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التطورات النقدية والمصرفية والتطورات في التطورات النقدية والمصرفية والتطورات في 

    أسواق األوراق الماليةأسواق األوراق المالية
 

 

 

 

 نظرة عامة
 

وفي هذا  .  سعيها لتطویر السياسات النقدیة بهدف دعم االستقرار النقدي والمالي          2005واصلت الدول العربية خالل عام      

 طویر أسواق األوراق المالية الحكومية      تاإلطار، عملت السلطات النقدیة في الدول العربية على مواصلة جهودها في                    

، واألدوات غير المباشرة في       عمليات السوق المفتوحة   مثل الصكوك المالية متفاوتة اآلجال وأذون الخزانة، واستخدام              

 إلدارة السياسة النقدیة    أطروضع  إدارة السياسة النقدیة، واستحداث أدوات مالية إسالمية، آما توجهت بعض الدول نحو               

  .منهجية استهداف التضخمل اتباع ن خالم

 

 لالرتفاع   نتيجة 2005 في المائة خالل عام        17.8نحو  نمو بلغ   معدل   مجتمعةالسيولة المحلية في الدول العربية        حققت  

في صافي الموجودات األجنبية الذي عكس التطورات اإلیجابية في الوضع الخارجي للدول العربية من جهة، ونمو                              

وفي هذا الشأن، یالحظ أن الدول العربية قد واجهت خالل                . ممنوح للقطاع الخاص من جهة أخرى        االئتمان المحلي ال   

األعوام األخيرة تحدیًا آبيرًا في التعامل مع اآلثار التوسعية للتدفقات المالية الخارجية، األمر الذي انعكس بدرجات                              

د حاولت بعض الدول العربية التصدي لهذه اآلثار         وق. متفاوتة على معدالت التضخم وأسعار األصول المالية والعقارات        

التوسعية وذلك باتخاذ عدد من اإلجراءات االحترازیة لتقييد التوسع في االئتمان المصرفي من خالل القروض                                        

االستهالآية التي منحتها المصارف التجاریة، والتي استخدمت في غالبها لالستثمار في األسهم في أسواق األوراق                              

 . المالية

  

ومالءتها  جانب آخر، عملت غالبية الدول العربية على تحسين أوضاع األجهزة المصرفية ورفع درجة سالمتها                         وفي

وفي هذا   . المالية والتزامها باتباع المعایير الدولية من أجل تعزیز قدرتها التنافسية في ظل عمليات التحریر المالي                             

واصل خالل العام تطبيق برامج طموحة للخصخصة والدمج المصرفي          الشأن، تجدر اإلشارة إلى أن عددًا من الدول قد            

وفي ضوء العوامل الخارجية اإلیجابية التي شهدتها غالبية الدول العربية، وما نتج            .  آيانات مصرفية قویة   من أجل إنشاء  

لعربية خالل  عنها من انتعاش اقتصادي، فضًال عن اإلصالحات سابقة الذآر، فقد سجل القطاع المصرفي في الدول ا                        

 مليار دوالر، وبمعدل نمو     1043.1 أداءًا جيدًا حيث  بلغ إجمالي موجودات المصارف التجاریة العربية نحو             2005عام  
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وآذلك ارتفع إجمالي قيمة الودائع المصرفية لدى المصارف التجاریة العربية           .  في المائة مقارنة بالعام السابق      18.2بلغ  

 .   في المائة18.2رتفعت قيمة القروض والتسهيالت االئتمانية بمعدل نمو بلغ  في المائة، بينما ا16بنسبة 

  

 وذلك في ظل       2005 عامأما بالنسبة ألسواق األوراق المالية العربية، فقد أولت لها السلطات اهتمامًا آبيرًا خالل                             

واألجنبي بهدف توسيع وتنویع    جهودها الستقطاب المدخرات ورفع آفاءة استخدامها وتشجيع االستثمار الخاص المحلي            

وقد تضمنت هذه الجهود مواصلة التطویر في مجال التشریعات والقوانين التي تحكم               . القاعدة االقتصادیة في هذه الدول     

وفي هذا اإلطار،    . هذه األسواق، واعتماد برامج للخصخصة وتحول ملكية هذه األسواق تدریجيًا إلى القطاع الخاص                     

 النقد ارتفع المؤشر المرآب لصندوق        حيث     2005 أداءًا جيدًا خالل عام            )1(لمالية العربية  شهدت أسواق األوراق ا       

وهو أعلى رقم سجله المؤشر منذ بدایة        ،  2005 في نهایة عام      نقطة 413.3ليصل إلى    في المائة    91.6 ة بنسب )2(العربي

  . احتسابه

 

 التطورات النقدية
 

 لتطویر السياسات النقدیة المتبعة بهدف دعم االستقرار النقدي                         سعيها   2005واصلت الدول العربية خالل عام                

وفي هذا  . والمحافظة على استقرار األسعار، وذلك من خالل االتجاه نحو استخدام السياسات واألدوات غير المباشرة                      

أسهم بشكل آبير في    ، األمر الذي     تطویر أدوات السياسة النقدیة وتحدیثها     بالعمل على  من الدول العربية     د عد السياق، قام 

دوات دون اللجوء أل  ومالءمة للنشاط االقتصادي المحلي      من إدارة السيولة بصورة أآثر فاعلية         تمكين السلطات النقدیة     

 مثل   تطویر أسواق األوراق المالية الحكومية          العربية     دولال عدد من        آما واصل    .في حجم السيولة    لتحكم المباشر     ا

إدارة السيولة المحلية من خالل عمليات السوق المفتوحة         وذلك لتحسين   ،   وأذون الخزانة  الصكوك المالية متفاوتة اآلجال   

الدول هذه   بعض    وواصلت . من األسواق  يولةسلضخ أو سحب ال   بيع وشراء األوراق المالية     التي تتضمن القيام بعمليات     

واالحتياطي اإللزامي، من أجل زیادة       إدخال بعض التعدیالت في األدوات التقليدیة للسياسة النقدیة، مثل سعر الخصم                   

 .آفاءتها وضمان عملها بصورة ال تحدث آثارًا جانبية سلبية على سوق النقود

 

 خالل  في التدفقات المالية الخارجية     ملحوظة الزیادة ال   والذي أسهمت فيه   السيولة   الكبير في     رتفاعویجدر بالذآر أن اال    

 استخدام أدوات أو آليات     العمل على اسة النقدیة في هذه الدول من ناحية          قد أبرز األهمية القصوى لدور السي       2005عام  

 من جهة، وتفادي مغاالة        السيولة من أجل الحد من الضغوط التضخمية             التدفقات على   تحييد آثار هذه   نقدیة من شأنها      

                                                 
بورصة عّمان، سوق البحرین لألوراق المالية،           : أسواق األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي هي                        (1)

 السعودي، سوق مسقط لألوراق المالية، سوق الكویت لألوراق المالية، بورصة بيروت،                  بورصة األوراق المالية بتونس، سوق األسهم        
بورصتي القاهرة واإلسكندریة، بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء، سوق أبوظبي لألوراق المالية، سوق دبي المالي، سوق الدوحة                             

 .، وسوق فلسطين لألوراق الماليةلألوراق المالية، سوق الخرطوم لألوراق المالية، بورصة الجزائر
 سوقًا عربيًا، ویعتمد الصندوق في احتساب هذا 15یقيس هذا المؤشر أداء أسواق األوراق المالية المدرجة في قاعدة البيانات والبالغ عددها   (2)

 .كيالمؤشر على معاملة آافة األسهم المشارآة وآأنها لسوق واحد، ویتم احتسابه مقوما بالدوالر األمری
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صافي النخفاض في   ا وفي هذا اإلطار، أسهم   . أسعار الصرف الحقيقية والحفاظ على تنافسية صادراتها من جهة أخرى           

 . في صافي األصول األجنبيةات الكبيرة وتحييد آثار الزیاديةتضخم في الحد من الضغوط الاالئتمان الممنوح للحكومة

 

 2005وفيما یتعلق بتطورات السياسة النقدیة على مستوى الدول فرادى، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي خالل عام           

ى اتفاقيات إعادة الشراء ثمان مرات ورفع معدالت العائد الرسمي على اتفاقيات إعادة                  برفع معدالت العائد الرسمي عل     

وعمل بنك الكویت المرآزي على بذل جهود       . الشراء العكسية خمس مرات في سياق السياسة النقدیة الحذرة التي اتبعتها           

مزادات لإلیداع لدیه وإصدار أوراق       ملموسة من أجل التحكم في السيولة الزائدة في االقتصاد وذلك من خالل إجراء                      

آذلك بذل بنك   . مالية بأجل ثالثة أشهر، إضافة لالستمرار في وضع سقف على نسبة القروض للودائع لدى المصارف                    

 من خالل رفع أسعار الفائدة الرسمية وزیادة حجم مزادات اإلیداع              2005الجزائر جهودًا للتحكم في السيولة خالل عام          

بإطالة آجال الجزء األآبر من هذه المزادات من أسبوع إلى ثالثة أشهر، والعمل على توفير تسهيل جدید                    لدیه، مع القيام    

أما في السودان، فقد عملت السلطات على التحكم في السيولة باستخدام األوراق المالية الحكومية                  . لإلیداع لدیه لمدة یوم    

وفي إطار الجهود الرامية إلى         .  بعمليات مبادلة للنقد األجنبي        الملتزمة بأحكام الشریعة اإلسالمية، ومن خالل القيام            

، آإحدى  2005في سبتمبر    ) شهاب(تطویر أدوات إدارة السيولة، تم استحداث شهادة إیجارة بنك السودان المرآزي                    

 أدوات إدارة السيولة إلى جانب الصكوك الحكومية، حيث أوقف بنك السودان العمل بنافذة تمویل عجز السيولة                                        

للمصارف واستبدل ذلك بالسماح للمصارف بحيازة الصكوك الستخدامها عن طریق البيع الفوري للبنك المرآزي                              

 .للحصول على السيولة مع استعداده إلعادة بيعها عند الحاجة

 

ي وذلك الستخدامه آمعيار للتعامالت ف      ) جودیبور(  إطالق مؤشر الفائدة بين البنوك       2005وتم في األردن في نوفمبر        

وقامت ليبيا باتخاذ خطوات تمهد الستخدام األدوات غير المباشرة للسياسة النقدیة في مرحلة الحقة،                       . الدینار األردني 

حيث حررت أسعار الفائدة جزئيًا من خالل السماح للمصارف بتحدید أسعار الفائدة على الودائع دون قيود، مع التزامها                     

وتعتبر هذه الخطوة   .  نقطة أساسية فوق سعر الخصم الرسمي       250هامش یبلغ   بعدم تجاوز أسعار الفائدة على القروض ل       

جزءًا من جهود اإلصالح المالي والمصرفي في ليبيا والتي شملت أیضًا العمل على إصدار قانون جدید للبنك المرآزي                     

      .یوفر له الدرجة المالئمة من االستقاللية

 

دارة السيولة المتوفرة لدیها، قامت مؤسسة نقد البحرین في منتصف عام                وبهدف تعزیز قدرة المؤسسات المالية على إ         

 النوع من األدوات هذا صكوك تأجير قصيرة األجل قابلة للتداول لتلبية احتياجات البنوك اإلسالمية من       باستحداث 2005

ي المصري في منتصف      البنك المرآز   بدأ ،بهدف تعزیز مصداقية وشفافية السياسة النقدیة        و،   وفي مصر   .االستثماریة

 في األجل     منهجية استهداف التضخم     باتباع وضع وتنفيذ إطار متكامل إلدارة السياسة النقدیة               العمل على  2005 عام

ل شّكوفي هذا الخصوص،     .  آهدف تشغيلي للسياسة    إدارة أسعار الفائدة قصيرة األجل      المتوسط، وذلك مع العمل على         

، وبدأ في یونيو في اإلعالن عن سعري عائد اإلیداع لدیه                     سياسات النقدیة   لجنة لل    2005البنك المرآزي في مارس         

یعمل البنك المرآزي على تسيير سعر الفائدة بين                " آوریدور"واالقتراض منه لليلة واحدة، واللذان یشكالن حدود                
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 المالية    بإصدار أوراقه    2005آذلك بدأ البنك المرآزي المصري في أغسطس                 . المصارف لليلة واحدة في حدوده         

وفي تونس، أحرز البنك المرآزي تقدمًا تجاه تطبيق إطار جدید للسياسة                   . لتستخدم آإحدى أدوات التحكم في السيولة         

النقدیة قائم على استهداف المعروض النقدي بمفهومه الواسع آهدف وسيط للسياسة النقدیة، مع استخدام القاعدة النقدیة                       

 .طات مرحلة وسيطة نحو تطبيق إطار قائم على استهداف التضخم مستقبًالآهدف تشغيلي، وذلك فيما تعتبره السل

 

قام عدد  ومن جهة أخرى، ومن أجل تطویر وتحدیث البنية التحتية للجهاز المصرفي ورفع آفاءة تطبيق السياسة النقدیة،                  

الوطنية، وبما یساعد    تطویر وتحدیث نظم المدفوعات       بمواصلة الجهود المبذولة ل      2005من الدول العربية خالل عام         

على تيسير العمل المصرفي وتقویة دوره المساند للنشاط االقتصادي، وبما یؤدي أیضًا إلى زیادة فاعلية إدارة السياسة                       

     . النقدیة

 

 خطوات هامة في سياق الجهود التي تبذلها باتجاه          2005وقد خطت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل عام             

االتفاق على معایير األداء االقتصادي       ، حيث تم      2010وحدة النقدیة واعتماد عملة خليجية موحدة بحلول عام               إقامة ال 

هي معدالت التضخم، وأسعار الفائدة، ومدى آفایة احتياطيات السلطة النقدیة من النقد                       والتي یتطلبها االتحاد النقدي         

ى الناتج المحلي اإلجمالي، ونسبة الدین العام إلى الناتج المحلي               األجنبي، ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إل           

 .اإلجمالي

 

 المحلية والعوامل المؤثرة عليها  تطورات السيولة
 

 السيولة المحليةتطورات 
 

 ، مقابل معدل نمو بلغ    2005 في المائة خالل عام      17.8 نموًا بلغ    مجتمعة السيولة المحلية في الدول العربية        إجمالي حقق

والجدیر بالذآر أن معدالت نمو السيولة قد تباینت بين الدول العربية، حيث سجلت                .  في المائة خالل العام السابق      15.6

غالبية الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط إضافة إلى السودان نسب نمو أعلى من المحققة في العام السابق، في حين                     

ففي حين سجلت   . خرى معدالت نمو أقل من تلك  التي حققتها في العام السابق           سجلت السيولة المحلية في معظم الدول األ      

 نسب نمو تفوق    2005، والكویت والسودان في عام      ُعماناإلمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرین، وليبيا، وسلطنة         

، ولبنان،  ومصر، وسوریة بشكل آبير النسب التي حققتها في العام السابق، تراجعت نسب النمو في آل من السعودیة،                      

ویعزى ارتفاع السيولة في الدول النفطية بدرجة        . 2004والجزائر، واليمن، وجيبوتي عن المستوى الذي حققته في عام            

 آبيرة إلى استمرار النمو في صافي الموجودات األجنبية، واالرتفاع في االئتمان المحلي للقطاع الخاص، الملحق                                 

)7/1    .( 
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 تلك المعدالت التي سجلتها عام         2005فيها عام    السيولة المحلية    ه في الدول التي فاقت معدالت نمو             ویجدر بالذآر أن   

فقد بلغ النمو في السيولة        . ت عمومًا مرتفعة نسبيًا مقارنة مع السنوات القليلة الماضية              ، فإن هذه المعدالت آان       2004

 نقطة  23 بما یقارب    2004على من نسبة النمو في عام         في المائة، أي أ     43المحلية في السودان وفي قطر ما یزید عن           

 عن معدل نموها المتحقق في العام        2005زاد معدل نمو السيولة في عام         نقطة مئویة على التوالي، في حين         13مئویة و 

ة  نقط 10.5، و ُعمانفي   نقطة مئویة    17.3في البحرین، و   نقطة مئویة    17.8ليبيا، و   نقطة مئویة في   19.5نحو  الماضي ب 

 نقطة مئویة في الكویت، في       0.2 نقطة مئویة في األردن، و      5.3 نقطة مئویة في المغرب، و       6.5اإلمارات، و   في مئویة

 . 2005 نقطة مئویة في عام 0.1حين زادت السيولة في تونس بنسبة 

 

خالل عام   حققتها   بنسب أقل من تلك التي    السيولة المحلية   في   نمو   ت معدال 2005 في عام    لدول التي شهدت  لأما بالنسبة   

 نقطة  5.6، و سوریة نقطة مئویة في       1.3، و السعودیة نقطة مئویة في       7.2 تراجع نمو السيولة بمقدار         یالحظ،  2004

 آل من     نقطة مئویة في     نحو نصف ، و مصر نقطة مئویة في        2.5، و جيبوتي نقطة مئویة في        3.9، و لبنانمئویة في    

 .  الجزائر واليمن

 

 األهمية النسبية لوسائل الدفع الجاریة          نخفضتلة المحلية بالنسبة للدول العربية آمجموعة، ا           وفيما یتعلق بهيكل السيو     

شبه النقود    ل   األهمية النسبية    وارتفعت )العملة المتداولة والودائع الجاریة       ( الضيق     بمفهومها النقود     آتلةالمتمثلة في     

حوالي  2005 في نهایة عام         ، بلغت حصة آتلة النقود        وبالتحدید). الودائع غير الجاریة والودائع بالعمالت األجنبية          (

، 2004 في المائة في عام       44.57مقارنة بنحو   السيولة المحلية للدول العربية آمجموعة،       إجمالي   في المائة من     43.96

   .)7/2(الملحق ، قطة مئویة ن0.61أي بانخفاض بلغ نحو 

 
ساهمة آل من النقود وشبه النقود في إجمالي السيولة المحلية،                 التطورات النقدیة سابقة الذآر إلى تغير في م             تدأوقد  

 النقود في هيكل السيولة المحلية مقابل تراجع األهمية النسبية لشبه النقود في آل من                   لكتلة  األهمية النسبية  تارتفعحيث  

نما تراجعت  نيا، بي  وموریتا  وُعمان وقطر والكویت وليبيا ومصر والمغرب       ةوسوریوالجزائر  األردن والبحرین وتونس    

 النقود وارتفعت األهمية النسبية لشبه النقود في آل من اإلمارات وجيبوتي والسعودیة والسودان                      كتلةاألهمية النسبية ل   

 في  2005 السيولة المحلية خالل العام    الجزء األآبر من  وجدیر بالذآر في هذا الشأن، أن النقود قد شكلت          . ولبنان واليمن 

الجزائر وسوریة وموریتانيا، في حين شكلت شبه النقود الجزء            و والمغرب والسودان تي والسعودیة جيبو ليبيا و  آل من 

 .األردن واإلمارات وقطر واليمن وتونسوُعمان وولبنان ومصر والبحرین  الكویتاألآبر من السيولة في آل من 
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 العوامل المؤثرة على السيولة المحلية
 

 صافي الموجودات األجنبية
 

يد للقطاع الخارجي في         أدى ام     عدد من   األداء الج ية خالل ع دول العرب ذي أسهم 2005 ال  فيه الزیادة في أسعار ت، وال

تاجه      يات إن نفط وآم  إضافة لتحسن أداء قطاعات الصادرات السلعية األخرى والصادرات الخدمية خاصة السياحة في             ،ال

ودات األجنب   عي لصافي الموج ر توس دوث أث ى ح دول، إل دول  بعض ال ية لل يولة المحل ى الس زة المصرفية عل ية لألجه

ة ية آمجموع ية . العرب هدت غالب د ش يةولق دول العرب ام    ال ية ع ودات األجنب افي الموج ي ص وًا ف ت 2005 نم ، وإن آان

ل من العام السابق،                  دول أق ذه ال نمو في بعض ه وأنها تفاوتت بشكل آبير بين الدول، حيث تراوحت بين نحو  معدالت ال

 ). 1(والشكل ) 7/4(و) 7/3( في المائة في سوریة، الملحقان 2 المائة في مصر وبين ما یقارب  في104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االئتمان المحلي
 

على و. 2005آان لصافي االئتمان المحلي أثرًا توسعيًا على السيولة المحلية بالنسبة للدول العربية آمجموعة خالل عام                 

 حيث ،السعودیة وليبيا  و الجزائر باستثناء   الدول األثر التوسعي على السيولة     هدت معظم ، ش فرادىمستوى الدول العربية    

یالحظ أن اآلثار التوسعية لصافي االئتمان المحلي آانت أآبر من           و .شهدت آثارًا انكماشية لصافي االئتمان المحلي لدیها       

وعلى .  وموریتانيا قطر والكویت والمغرب    و وجيبوتي     العام السابق في حالة األردن واإلمارات والبحرین والسودان              

).7/4(المصدر الملحق

الشكل (1) :  تغير العوامل المؤثرة على السيولة المحلية في الدول العربية
(2005-2000)
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وسوریة وُعمان   من العام السابق في حالة تونس        أقل  العكس من ذلك، آانت اآلثار التوسعية لصافي االئتمان المحلي                

 . ولبنان ومصر واليمن

 

  آانت 2005  في عام   الدول العربية العدید من     حدثت في      التيوالجدیر بالذآر أن الزیادة في صافي االئتمان المحلي               

وقد نتج عن ذلك أن آان لصافي االئتمان الممنوح                .  في صافي االئتمان الممنوح للحكومة           ملحوظ   بتراجع  ةمصحوب

، والذي قابله ارتفاع ملحوظ في االئتمان          لدول العربية آمجموعة   ل بالنسبة على السيولة المحلية       ًاللحكومة أثرًا انكماشي   

ات إلى أن قيمة القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة من قبل المصارف                         وتشير البيان  . الممنوح للقطاع الخاص    

وآان النصيب األآبر من     . ، مقارنة مع العام السابق      2005 في المائة في عام        18.2التجاریة العربية قد ارتفعت بنحو        

 في حين ارتفعت قيمة          في المائة،    24.8هذا االرتفاع للقطاع الخاص، حيث ارتفعت قيمة االئتمان المقدم له بنسبة                        

وبذلك، ارتفعت حصة االئتمان المقدم للقطاع الخاص في إجمالي          .  في المائة فقط   4.3االئتمان المقدم للقطاع العام بنسبة       

 .     في المائة في العام السابق67.8، مقارنة مع نحو 2005 في المائة عام 71.6االئتمان إلى نحو 

 

اإلمارات وجيبوتي والسعودیة وُعمان والكویت وليبيا واليمن آثارًا             هدت آل من    ش  الدول فرادى، فقد    أما على مستوى   

والسودان وتونس  شهدت آل من األردن والبحرین         ، في حين     انكماشية لصافي االئتمان للحكومة على السيولة المحلية          

مع مالحظة أنه ضمن تلك       آثارًا توسعية لصافي االئتمان للحكومة،         وموریتانيا وسوریة وقطر ولبنان ومصر والمغرب     

 . ولبنان العام السابق بالنسبة لمصر في أقل مما شهده2005عام المجموعة األخيرة، آان األثر التوسعي خالل 

 

إلى جهود  منه   جانب    فيیعزى  مجتمعة   في الدول العربية       يلحكوما صافي االئتمان     عویالحظ في هذا الشأن أن تراج        

 الناجمة عن األثر التوسعي لصافي األصول األجنبية على السيولة المحلية،                  بعض الدول لتخفيف الضغوط التضخمية       

 یعكس الجهود التي تبذلها تلك الدول لتصحيح أوضاع المالية العامة لدیها ورغبتها في زیادة الدور                           ، جانب آخر   فيو

وء لتمویل العجز، إن وجد،      االقتصادي للقطاع الخاص، وذلك بالعمل على تحسين هيكل المالية العامة وإدارتها مع اللج               

 ، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط        تلك الجهود  ساهمتوقد   .بدرجة متزایدة من خالل مصادر حقيقية وفقًا لشروط السوق          

 آبيرة جداً  لفائض في الموازنات الحكومية آانت نسبته أعلى بدرجة          مجتمعة تحقيق الدول العربية     في ،2005خالل عام   

 .، مما ساهم في التقليل من حاجتها إلى االقتراض من المصارف التجاریة القليلة الماضيةمما تحقق في األعوام

 

 صافي البنود األخرى
 

یتضمن هذا البند جميع العناصر في ميزانية السلطات النقدیة والميزانية الموحدة للمصارف التجاریة التي لم یتم تناولها                     

ویشمل ذلك حسابات رأس      . بية واالئتمان المحلي واإلجماليات النقدیة       ضمن البنود المتعلقة باألصول والخصوم األجن         

المال واالحتياطيات، بما في ذلك المقابل لتخصيصات حقوق السحب الخاصة، واألصول الثابتة واألصول والخصوم                       

تحرآات في هذا وقد آان لصافي ال. غير المصنفة، والحسابات المعلقة، والحسابات تحت التسویة، وآذلك تعدیالت التقييم   
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وسوریة جيبوتي   آثار انكماشية على السيولة المحلية في غالبية الدول العربية باستثناء آل من                      2005البند خالل عام      

 . والجزائروالمغرب

 
 إلى استمرار جهود إصالح القطاع المصرفي في           ا، في جزء منه    2005وتعزى اآلثار االنكماشية لهذا البند خالل عام           

 عنصر هام منها في قيام المصارف التجاریة بتعزیز حسابات رأس المال                            لتمثَّول العربية، والذي        العدید من الد    

 .واالحتياطيات لتقویة أوضاعها المالية وتحقيق مستویات مالئمة من آفایة رأس المال تتفق مع المعایير الدولية المعتمدة

 

 التطورات المصرفية
 

ح  مؤسساتها  المصرفية والمالية من خالل قيامها  بتحدیث األطر التنظيمية       الدول العربية مسيرة تطویر وإصال    واصلت  

والتشریعية ومراجعتها دوریًا بما یواآب التوجهات الدولية فيما یتعلق باإلفصاح والشفافية والرقابة وتطبيق قواعد                              

خدمات المصرفية والمالية بما یعزز     ومعایير المحاسبة الدولية، وزیادة االعتماد على قوى السوق، والمنافسة في تقدیم ال             

آما واصلت المصارف العربية جهودها الرامية إلى مواآبة التطورات العالمية في الصناعة                         . موقعها محليًا ودولياً    

 وتطویر خدمات صيرفة    ةالمصرفية، عن طریق التوسع في استخدام التقنية الحدیثة والتوجه  نحو الصيرفة  اإللكتروني                

. ع في تطویر خدمات البطاقات االئتمانية وتمویل المشاریع وإنشاء الصنادیق وإدارة المحافظ االستثماریة          التجزئة والتوس 

وفي ضوء هذه التطورات، شهد القطاع المصرفي العربي المزید من الجهود الرامية إلى رفع آفاءته وتعزیز المنافسة                       

 . وتحول مصارف تجاریة إلى مصارف إسالميةالميةإس  وازدیاد التوجه إلنشاء مصارفوتنامي حرآة االنفتاح فيه

 

آما صاحب النمو المتواصل والتوسع في حجم نشاط القطاع المصرفي العربي تطور في مستوى االستثمار في الموارد                    

البشریة وتأهيل الكوادر اإلداریة لمجاراة التقدم التكنولوجي بما یتوافق ومتطلبات تحریر قطاع الخدمات المالية                                     

رفية من حيث نوعية الخدمات المقدمة ومستویاتها باإلضافة إلى خدمات التمویل واالستثمار وتطویر وسائل                           والمص

 . الدفع

 

ي    يرة ف وام األخ ية خالل األع هدتها االقتصادات العرب ي ش ية الت ية واالقتصادیة اإلیجاب تجدات المال اهمت المس د س ولق

ى              ي، باإلضافة إل و القطاع المصرفي العرب ز نم والمتمثلة الكثير من المصارف العربية      دور السياسات التي تبنتها      تعزی

ادة   في    اميله زی ية، و       ارس ا التمویل ز قدراته ر  وتعزی ة وسياسات إدارة المخاطر المصرفية والمالية      تطوی  االلتزام، وأنظم

ي         ب ي والمصرفي الدول ير العمل المال ير      ،معای ثل معای ازل    م بية    2ب ير المحاس ية   والمعای ير مكافحة تبييض   و ، الدول معای

 .األموال وتمویل اإلرهاب

  

تكون القطاع المصرفي من       و توزع مؤسسة مصرفية،      470 ی ن    ت اً   مصرفاً  267 بي  52، و إسالميًا  مصرفاً 45، و  تجاری

 ،) مصرفاً 66 ( في لبنان  وتترآز معظم هذه المصارف    . أجنبياً  مصرفاً 57، و ًا متخصص  مصرفاً 49، و  استثماریاً مصرفًا
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قاعدة القطاع على الرغم من هذا التنوع في و. ) مصرفًا42(واإلمارات )  مصرفاً 54( ومصر   ،) مصرفاً  56 (نوالبحری 

ية  ، یالحظ أن   المصرفي  يها   األغلب لقد تزاید االهتمام و. ًا آلجال قصيرة نسبيل توفر التمویي هي المصارف التجاریة الت  ف

نوات  ي الس يرةف ية ودواألخ تجارة المصارف والمؤر  بموضوع أهم ية ال ي تنم ية ف ية العرب يةسسات المال ادة و البين زی

ات رؤوس     وال تدفق ن    األم دول  بي ية  ال ناخ المناسب لعملها والتوجه نحو الخصخصة وتحریر                 العرب ئة الم ، من خالل تهي

 . بين المصارف في العدید من الدول العربيةةالقطاع المصرفي وتعميق عمليات الدمج والتحالفات االستراتيجي

 

 لميزانية المجمعة للمصارف التجاريةا
 

أظهرت بيانات الميزانيات المجمعة للمصارف التجاریة ارتفاعًا في إجمالي الموجودات للمصارف العربية من نحو                          

 في المائة،   18.2، وبمعدل نمو بلغ     2005 مليار دوالر بنهایة عام       1043  إلى نحو     2004 مليار دوالر في عام       882.6

هذا وقد جاءت المصارف السعودیة في المرتبة األولى على صعيد               . 2004 في المائة عام       13.6لغ  مقابل معدل نمو ب    

 المصارف التجاریة العربية من حيث إجمالي قيمة موجوداتها المقومة بالدوالر والتي تجاوزت مبلغ                                                              

ربية، تليها المصارف    في المائة من إجمالي موجودات المصارف التجاریة الع           19.4 مليار دوالر، ویمثل نحو        202.7

 مليار دوالر    98.4 في المائة، ثم المصارف في مصر بنحو                16.7 مليار دوالر وبنسبة         173.7في اإلمارات بنحو       

 مليار دوالر وبنسب     70.3 مليار دوالر و    74.01 في المائة، فالمصارف في آل من الكویت ولبنان بنحو                9.4وبنسبة  

 ).7/5(الي، الملحق  في المائة على التو6.7 في المائة و7.1

 

ومن المالحظ أیضًا أن معدل نمو إجمالي الموجودات للمصارف العربية التجاریة مقومة بالعملة المحلية على مستوى                       

 في  46.7الدول شهد ارتفاعًا في آافة الدول العربية وبنسب متفاوتة، حيث سجلت مصارف السودان أعلى نسبة بلغت                       

 في المائة في مصارف قطر، في       41.6 في المائة، ووصلت نسبة االرتفاع نحو         41.9المائة، ومصارف اإلمارات نسبة     

 حين سجلت مصارف لبنان أقل نسبة ارتفاع في إجمالي الموجودات المقومة بالعملة المحلية حيث بلغت نحو                                             

 .  في المائة3.7

 

 الودائع
 

الي قيمة الودائع المصرفية لدى المصارف            تشير بيانات الميزانية المجمعة للمصارف التجاریة العربية إلى أن إجم                    

 2005 مليار دوالر في نهایة عام       600.9 في المائة لتصل إلى نحو       16التجاریة العربية المقومة بالدوالر ارتفعت بنسبة       

آما أظهرت البيانات أن أعلى معدل نمو في الودائع المقومة                    . 2004 مليار دوالر بنهایة عام           518بالمقارنة بنحو     

 في المائة، تلتها المصارف القطریة بمعدل نمو          64.4ر جاء من نصيب المصارف السودانية والتي سجلت نحو             بالدوال

  في المائة    25.2 في المائة و      38.9، وبنسب نمو بلغت         ُعمان في المائة، ثم اإلمارات، والعراق، و            40.4وصل إلى     

فية المقومة بالعملة المحلية آنسبة من إجمالي الناتج        وعلى صعيد إجمالي الودائع المصر    .  في المائة، على التوالي    22.1و
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المحلي اإلجمالي، تشير البيانات إلى تسجيل المصارف في لبنان أعلى نسبة بين المصارف التجاریة العربية، حيث                              

 في المائة، ثم في المغرب         80 في المائة، وفي مصر بنسبة          123.4 في المائة، وفي األردن بنسبة           220.6بلغت نحو    

 ).1(والجدول ) 7/6( في المائة، الملحق 78.6 في المائة، وفي اإلمارات بنسبة 78.8سبة بن

 
 

 )1(الجدول رقم 
 تطور الودائع لدى المصارف التجارية العربية

)2004-2005( 
 

 )مليون دوالر( 
الودائع اإلجمالية 
إلى الناتج المحلي 

 (%)اإلجمالي 

الودائع 
 اإلجمالية

الودائع اإلجمالية 
 طاع الخاصللق

الودائع 
 الجارية

الودائع االدخارية 
واآلجلة للقطاع 

 الخاص

 
 السنة

59.0 518,143.6 474,191.5 153,578.1 320,613.4 2004 

56.3 600,929.5 548,780.3 176,443.9 372,336.4 2005 

 (%)نسبة التغير  16.1 14.9 15.7 16.0 4.6-

 ).7/6(الملحق : المصدر

 

 مليار دوالر إلى نحو        474.2ت إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى المصارف التجاریة من نحو                     آما تشير البيانا   

 في المائة، ومن المالحظ أیضًا استمرار ارتفاع نسبة ودائع                   15.8 مليار دوالر مسجلة بذلك معدل نمو بلغ                 548.8

ما یتعلق بالودائع االدخاریة واآلجلة تظهر         وفي. القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع على مدار السنوات الثالث السابقة               

 في  16.2 مليار دوالر، وبمعدل نمو تجاوز       372.3 حيث وصلت إلى نحو      2005البيانات أنها شهدت ارتفاعًا خالل عام       

 مليار  153.5وعلى صعيد الودائع الجاریة، فقد ارتفعت من نحو             .  مليار دوالر في العام السابق        320.6المائة، مقابل    

ومن جهة أخرى انخفضت نسبة إجمالي         .  في المائة   14.9 مليار دوالر مسجلة معدل نمو بلغ            176.4إلى نحو    دوالر  

 في المائة خالل     59 في المائة مقابل      56.3 لتصل إلى     2005 المصرفية إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام            عالودائ

 .2004عام 

 

 النشاط اإلقراضي
 

يمة القروض والتسهيالت       ة من المصارف التجاریة العربية مقومة بالدوالر من نحو    ارتفعت ق ية المقدم  486.8 االئتمان

ام         يار دوالر في ع ى نحو     2004مل الجدول  في المائة،    18.2، وبمعدل نمو بلغ     2005 مليار دوالر خالل عام      575.7 إل

 .)2(رقم 
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 )2(الجدول رقم 
  التجارية العربيةالقروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة من قبل المصارف

)2004-2005( 
 

 )مليون دوالر ( 
نسبة االئتمان 
المقدم للقطاع 

الخاص إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي 

(%) 

نسبة االئتمان 
المقدم للقطاع 
الخاص إلى 

إجمالي الودائع 
(%) 

نسبة االئتمان 
المقدم للقطاع 
الخاص إلى 

إجمالي االئتمان 
(%) 

رصيد إجمالي 
االئتمان المقدم 

 لقطاع الخاصل

رصيد إجمالي 
االئتمان المقدم 
 للقطاع العام

رصيد  إجمالي 
االئتمان المقدم 

لالقتصادات 
 العربية

 السنة

37.5 63.7 67.8 329,962.2 156,902.4 486,864.6 2004 
38.6 68.6 71.6 411,948.0 163,713.0 575,661.0 2005 

 (%)نسبة التغير  18.2 4.3 24.8 3.8 4.9 1.1

 ).7/8(و) 7/7(الملحق : صدرالم

 

تعلق بموقف الدول العربية فرادى من حيث حجم القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة من مصارفها التجاریة                  يما ی وف

 ارتفاعًا بنسب متفاوتة في أغلب الدول العربية ما عدا ليبيا وتونس      مقومة بالدوالر، واصل النشاط اإلقراضي نموه محققاً      

ك المغر   وفي هذا الشأن، واصلت    . 2005ب، حيث سجلت مصارفها التجاریة انخفاضًا في حجم االئتمان خالل عام            وآذل

نوحة           ية المم هيالت االئتمان روض والتس ي الق ي إجمال و ف دالت نم ى مع يق أعل ودان تحق ي الس تجاریة ف ارف ال المص

ام الثاني على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو ن              الدوالر وللع ة ب آما سجلت  . 2005 في المائة في عام      77.7حو  والمقوم

و في حجم القروض والتسهيالت االئتمانية بلغ نحو                  دل نم ارات مع  في المائة ، تليها قطر، واألردن 43.0مصارف اإلم

 ).7/7( في المائة على التوالي، الملحق 21.6 في المائة و27.8 في المائة، و37.7والسعودیة وبمعدالت نمو بلغت نحو 

 

دیر بالذآر أن إجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية  الممنوحة من المصارف التجاریة العربية للقطاع الخاص                       والج

 في  67.8 في المائة من إجمالي قيمة القروض والتسهيالت االئتمانية مقابل ما نسبته                   71.6 بلغت نحو     2005في عام    

 إلى  2004 مليار دوالر في عام        329.9لقطاع الخاص من     آما ارتفع إجمالي المطلوبات على ا       . 2004المائة في عام     

 في المائة، وارتفعت نسبة حجم االئتمان المقدم           24.8، وبمعدل نمو بلغ نحو        2005 مليار دوالر في عام        411.9نحو  

 . في المائة68.6 في المائة إلى 63.7للقطاع الخاص إلى إجمالي الودائع من 

 

رادى، أظ           ية ف دول العرب ى صعيد ال ي القروض والتسهيالت االئتمانية  المقدمة للقطاع         وعل اع إجمال يانات ارتف هرت الب

الخاص والمقومة بالدوالر األمریكي في عدد من الدول، آان أآثرها ارتفاعًا في السودان، وقطر، والعراق، واإلمارات،        

ة و72.9والسعودیة، وسوریة بنسب بلغت  ي المائ ة و63.5 ف ي المائ ة و48.2 ف ي المائ ة و40.3 ف ي المائ ي 38.9 ف  ف

  ).7/8( في المائة على التوالي، الملحق 36.9المائة و
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 القاعدة الرأسمالية
 

تشير بيانات الميزانية المجمعة للمصارف التجاریة العربية إلى زیادة القاعدة الرأسمالية لمجموع المصارف التجاریة                      

 ، مسجلة معدل نمو بلغ        2005 مليار دوالر في عام           90.7 إلى نحو       2004 مليار دوالر في عام           72.3العربية من     

آما تبين البيانات أن القاعدة        .  في المائة، حيث تضاعف هذا المعدل مقارنة بمستواه المسجل في العام السابق                       25.5

 الرأسمالية للمصارف التجاریة العربية مقومة بالدوالر األمریكي شهدت ارتفاعًا في الدول العربية وبنسب متفاوتة،                          

 وفي هذا الشأن، حققت العراق أعلى معدل نمو في القاعدة الرأسمالية بلغ نحو                     . باستثناء تونس، وجيبوتي، والمغرب     

 في  35.6 في المائة، ثم قطر بنسبة            39.1 في المائة، والسودان بنسبة          48.9 في المائة، تلتها اإلمارات بنسبة             129

 في  24.9 في المائة و    25.4 في المائة و    27.5 في المائة و    32.6 والسعودیة واليمن ومصر بنسب بلغت         ُعمانالمائة، و 

أما فيما یتعلق بقيمة القاعدة الرأسمالية للمصارف التجاریة العربية مقومة بالعملة المحلية، فلقد                       . المائة، على التوالي   

ي قيمة القاعدة الرأسمالية     أشارت البيانات إلى ارتفاعها في آافة الدول العربية باستثناء جيبوتي التي سجلت انخفاضًا ف                  

 ).  7/9(لمصارفها التجاریة، الملحق 

 

  أسواق األوراق المالية العربيةفيتطورات ال
 

 تطورات أسواق األوراق المالية العربية
   

آما شهدت هذه األسواق مواصلة الجهود الرامية إلى       . 2005 عامشهدت أسواق األوراق المالية العربية أداءًا جيدًا خالل         

طویر التشریعات والقوانين واألنظمة التي تحكم عملها واعتماد نهج الخصخصة وتحویل ملكية هذه األسواق تدریجيًا                      ت

 من سوق دبي     في المائة  20نسبة  تخصيص   اإلعالن عن    2005فعلى سبيل المثال، تم في دیسمبر        . إلى القطاع الخاص  

 .  العام منها لالآتتاب من أسهمها نسبةول سوق عربية تطرحأالمالي لالآتتاب العام، وبذلك تكون 

 

وازداد عدد المستثمرین في هذه األسواق بصفة مباشرة بشكل آبير وذلك نتيجة لتوفر السيولة، خاصة في األسواق                                

الكبيرة نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي ساهم في زیادة حجمها استمرار االرتفاع في أسعار النفط في                               

المضاربة في بعض هذه األسواق بصورة حادة، وبالتالي ارتفعت األسعار إلى                      عمليات   وارتفعت   . ليةاألسواق الدو  

، األمر الذي    2005مستویات عالية جدًا، مما أسهم في حصول بوادر حرآات تصحيحية في بعضها في أواخر عام                            

ذه األسواق بغية تقویة دورها، من جهة،       ساهم بشكل رئيسي في إبراز الحاجة إلى تطویر األطر الرقابية والقانونية في ه             

 . وحمایة المستثمرین ومدخراتهم، من جهة أخرى
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حرآة نشطة آبيرة    بزیادة حجم االستثمارات البينية في أسواق األوراق المالية العربية، مما أدى إلى                  2005وتميز عام   

ات العربية البينية بين أسواق األوراق المالية         ولم تقتصر حرآة االستثمار     .عوام السابقة مقارنة مع األ  في هذه األسواق     

 في  باقتناص فرص الربح    قيام العدید من شرآات االستثمار            2005المختلفة على المستثمرین األفراد، بل شهد عام               

   . غير األسواق األمسواق عربيةأ

 

 الحكومة لبعض من         العدید من االآتتابات العامة في الدول العربية سواء عن طریق تخصيص                          2005وشهد عام     

عن طریق تأسيس شرآات       وأ،  التي تتبعه بعض الدول      الخصخصة    في إطار برنامج   حصصها في الشرآات المحلية        

، فعلى سبيل المثال    .سعار النفط أ ارتفاع    نتيجةالسيولة   لالستفادة من الطفرة االقتصادیة، خاصة في ظل توفر                  جدیدة

نشاء خرى إل  األتها و  ص خصخ  تمتالعامة بعضها لشرآات حكومية         مارات مجموعة من االآتتابات         دولة اإل  شهدت   

لى قطاع   إضافة   إل اآتتابات في قطاع البنوك والبتروآيماویات با               ةشهد السوق السعودي أربع       آما    .جدیدةشرآات   

خرى واألآتتابات أحدها یخص عملية خصخصة شرآة االتصاالت العمانية                 ا ثالثة آان هناك       ُعمان وفي     .الصناعة

شهدت دولة قطر مجموعة من االآتتابات في مجال العمليات المصرفية           آذلك  .  تعمل في مجال الطاقة والتمویل     لشرآات

 . وقطاع الصناعة، وفي مصر قامت الحكومة بخصخصة شرآات االتصاالت المصریة وشرآتين في مجال النفط

 

تعلق بزیادة  فيما ی  2005عام  خالل   امةالهحداث  ألوشهدت أسواق األوراق المالية العربية مجموعة من التطورات وا             

وبهدف تعزیز الشفافية في السوق تم وضع         قطر،   ففي   . المالية األسواقتعزیز الشفافية المطلوبة في      وفصاح  اإلمستوى  

بعض األسس لتنظيم عملية التداول باألسهم من قبل الشرآاء في شرآات السمسرة ورؤساء مجالس إدارتها ومدیریها                         

على تنفيذ   في قطر     دف تسهيل عمليات التداول وضمان أوامر البيع والشراء وافقت لجنة البورصة                         وبه. والعاملين

 تم إحداث مجموعة من     ُعمانسلطنة   وفي. مشروع نظام تداول األسهم المدرجة في بورصة الدوحة عبر شبكة اإلنترنت           

 وقيام السوق   القوانين التشریعية  لى بعض  ع تالتعدیالتم إدخال بعض    نظمة المعمول بها في السوق و      األالتغييرات على   

 وتم تطویر خصائص نظام التقاص              . للمتعاملين  یقدمها نظام تداول إلكتروني جدید لتطویر الخدمات التي                       بشراء

إلغاء و ،اإللكتروني حيث تم فتح حساب العمليات المصرفية للسوق مع غرفة المقاصة لدى البنك المرآزي العماني                           

   .ة التي تترتب على التعامالت في السندات التي یجریها صناع السوق عند ترخيصهم من الهيئةحصة السوق من العمول

 

دن شهد السوق مجموعة من التطورات في مجال تقنية المعلومات آاعتماد نظام أرشفة الوثائق الصادرة عن                      وفي األر 

حالل موقع جدید    إ تم    ، فلقد فصاحاإلجانب  فيما یتعلق ب   أما  البورصة، وتطویر البرمجيات المتعلقة بأنظمة البورصة،            

وتوفيرها لكافة   ن البورصة على الموقع          عأهم البيانات والمعلومات الصادرة           نشرلنترنت   اإلللبورصة على شبكة        

 أبناء رؤساء     على عمليات تداول    2005في منتصف عام      مجلس هيئة السوق المالي         وفي السعودیة، شدد    .المستثمرین

أصدر مجلس    ولقد     ين في آافة الشرآات المساهمة،        ی الشرآات المساهمة، والمدیرین والتنفيذ        وأعضاء مجالس إدارة    

بسبب تداولهم  وذلك   التنفيذیين غرامات مالية على عدد من أعضاء مجالس إدارات وآبار                 بفرضهيئة قرارًا یقضي     ال
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قرارات بتعدیل أنظمة    2005رات عام   وأصدرت اإلما  .أسهم شرآاتهم في فترة الحظر الخاصة بالنتائج المالية السنویة          

 .التحكيم في منازعات تداول األوراق المالية والمقاصة والتسویات ونقل الملكية والوسطاء

 

ك،    . أو تحسين الشروط الحالية لالستثمار  جنبي  األ االستثمار   لتشجيعسواق بسن مجموعة من القوانين      األقامت بعض   آذل

ي قطر صدر قرار بالسماح        في المائة، مما 25باالستثمار في الشرآات المدرجة في السوق بنسبة ال تتجاوز جانب لألفف

ى       النشاط االقتصادي والتجاري الكبير   نبية لالستفادة من    األجموال  األحرآة السوق واستقطاب رؤوس        تنشيط   ساعد عل

ذي تشهده قطر       وتداول األسهم   بتملكون  السماح لمواطني دول مجلس التعا     2005في أواخر العام    قررت اإلمارات   و. ال

يها        جانب آي یتم السماح لأل    بتعدیل قوانينها     أیضاً ماراتاإلوقامت بعض الشرآات في        . وتأسيس الشرآات المساهمة ف

 .ابشراء أسهمه

 

 التعاون المشترك فيما بينها وذلك لتبادل الخبرات             اتفاقياتشهدت البورصات العربية مجموعة من          في جانب آخر،      و

 . عملية تبادل الوفود والزیارات التي تتم بين البورصات بين فترة وأخرى              إلى باإلضافة ،ن بعضها البعض  واالستفادة م 

 المشترك لبعض الشرآات العربية في بورصات عربية أخرى، آما حصل             اإلدراجآما شهد العام مجموعة من عمليات        

تم وما حصل لشرآات لبنانية وبحرینية            في سوق دبي المالي،           إدراجلمجموعة من الشرآات الكویتية من عمليات             

 .في سوق الكویت لألوراق الماليةإدراجها 

 

 إنشاء البورصة العربية لتداول األموال في خطوة من شأنها دعم التعاون                     اتفاقية التوقيع على      2005م في فبرایر      تو

المتبادلة في المنطقة العربية،       موال العربية، وزیادة حجم االستثمارات           األ رؤوس     انتقالاالقتصادي العربي وتسهيل       

یسهل دخول المستثمرین العرب وجذب     مما یزید من الفرص االستثماریة و     واإلسهام في إضافة سوق مال عربية موحدة        

تم في أواخر    وآذلك،  .  ویجري العمل على استكمال الخطوات الالزمة في هذا الشأن               .استثماراتهم إلى السوق العربية     

 حيث بدأت بورصة دبي العالمية تداوالتها لتصبح بذلك أول بورصة مالية             ،دبي المالي العالمي   افتتاح مرآز    2005عام  

 ، ودویتشه بنك ، آریدي سویس  وهيأصبحت أربع بنوك عالمية أعضاء في البورصة         وفور افتتاحها    .عالمية في المنطقة  

 .  سي.بي.اس. واتش،اس.بي.ویو

 

 أداء أسواق األوراق المالية العربية
 

 عقب األداء التصاعدي لألسواق خالل العامين             2005ت أسواق األوراق المالية العربية أداءها الجيد في عام                   واصل

السابقين مستفيدة من عدة عوامل أبرزها الزیادة الكبيرة في السيولة المحلية التي نجمت عن استمرار االرتفاع في                                   

آذلك، ساهمت اإلصالحات   . العامة في الدول العربية مجتمعة    اإلیرادات النفطية وما رافق ذلك من توسع في االآتتابات           

االقتصادیة في الدول العربية في تعزیز ملموس للنشاط التجاري واالقتصادي لهذه الدول، مما أثر بشكل إیجابي على                          

ؤشر وارتفع الم . أداء الشرآات المدرجة في أسواق األسهم وتعزیز فرص جذب االستثمار األجنبي إلى تلك األسواق                       
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، 2005 في نهایة عام       نقطة 413.3 حيث بلغ     2005بنهایة عام    في المائة     91.6 ةالمرآب لصندوق  النقد العربي بنسب      

  . وهو أعلى رقم سجله المؤشر منذ بدایة احتسابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . قاعدة بيانات صندوق النقد العربي: المصدر

 

مقابل أداء أسواق األوراق       ألسواق األوراق المالية العربية         د    الجي  ءدااأل المؤشر المرآب للصندوق         یعكس ارتفاع  و

، والذي یقيس أداء األسواق المالية في           )1()ستاندرد اند بورز   (المالية الدولية فقد سجل مؤشر مؤسسة التمویل الدولية               

لرئيسية بنسب متفاوتة،    في المائة، في حين ارتفعت مؤشرات األسواق الدولية ا         37.6الدول الناشئة، ارتفاعًا بلغت نسبته      

لألسهم ) 500ستاندرد اند بورز     ( في المائة ومؤشر       40.2إذ سجل مؤشر نيكاي لألسهم اليابانية ارتفاعًا بلغت نسبته               

 . في المائة3األمریكية ارتفاعًا بلغت نسبته 

 

من بين األسواق المالية      قد سجل سوق فلسطين لألوراق المالية أعلى نسبة ارتفاع                فوبالنسبة لألداء الفردي لألسواق،        

. 2005 إلى قاعدة البيانات في الربع األول من عام            انضمأن السوق قد     ب  في المائة، علماً   285.6العربية إذ ارتفع بنسبة      

 في المائة، تاله      136.9 أیضًا آان مؤشر سوق دبي المالي الذي ارتفع  بنسبة                     ارتفاعًاومن أآثر مؤشرات األسواق        

 . في المائة113.9 في المائة، ومؤشر سوق األسهم السعودي بنسبة 119.5صر بنسبة مؤشر سوق المال في م

 

                                                 
 . باقتناء قاعدة بيانات مؤسسة التمویل الدولية1999عام ) ستاندر أند بورز( قامت شرآة  )1(

 

الشكل (2) : التغير في مؤشر صندوق النقد العربي لعام 2005
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 في المائة لتصل إلى       107.2 بنسبة    2005في نهایة عام      واق األوراق المالية العربية       سالقيمة السوقية أل   ارتفعت  ولقد  

  وسجلت القيمة السوقية لسوق       .2004 مليار دوالر في نهایة عام          622.4مقارنة مع نحو     ليار دوالر،     م 1290حوالي  

 في المائة،    219.2دبي المالي أعلى ارتفاع من بين األسواق المالية العربية، فقد ارتفعت القيمة السوقية للسوق بنسبة                         

 في المائة،   115.5 في المائة، ثم سوق الدوحة لألوراق المالية بنسبة              138.6تاله سوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة         

، علما بأن القيمة السوقية لسوق         2005 في المائة عام        110.9قيمة السوقية لسوق األسهم السعودي بنسبة           وارتفعت ال 

 في المائة من القيمة السوقية اإلجمالية لألسواق المالية العربية المشارآة في قاعدة                    50األسهم السعودي تشكل حوالي       

 .البيانات

 

ول العربية نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي لكل دولة، فإنه یمكن تقسيم هذه               أما فيما یتعلق بحجم األسواق المالية في الد        

تجاوز حجم أسواقها قيمة الناتج المحلي اإلجمالي وهي         ی تضم المجموعة األولى األسواق التي        .األسواق إلى مجموعتين  

سوق األسهم   ، في المائة  254ة   بنسب  سوق الدوحة لألوراق المالية     في المائة،  292 بنسبة   بورصة عّمان : حسب الترتيب 

 في  170، سوق الكویت لألوراق المالية بنسبة          في المائة  197 بنسبة   ماراتاإلأسواق   في المائة،     210 بنسبة   السعودي

أما المجموعة الثانية وتضم باقي األسواق المالية العربية،        .  في المائة  126المائة، وسوق البحرین لألوراق المالية بنسبة       

ففي مصر تمثل القيمة السوقية لسوق األسهم بالنسبة        اق التي تقل قيمتها السوقية عن الناتج المحلي اإلجمالي،           وهي األسو 

  في المائة،  52، ثم بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء بنسبة          في المائة  89إلى الناتج المحلي اإلجمالي ما نسبته حوالي        

 في المائة   22إلى  في المائة    9 في حين تتراوح باقي النسب ما بين           المائة،  في 40ثم سوق مسقط لألوراق المالية بنسبة        

 هذه   حجم  في المائة، وهي تدل على صغر       0.09  فيها حوالي  في باقي الدول، باستثناء بورصة الجزائر التي تبلغ النسبة          

 .البورصة نسبة إلى اقتصاد الجزائر

 

 شرآة مقابل   1665 إلى   2005 في نهایة عام     ارتفعمالية العربية، فقد    فيما یتعلق بعدد الشرآات المدرجة في األسواق ال       و

 44ما یقارب   المال في مصر    ویشكل عدد الشرآات المدرجة في سوق        . 2004 شرآة مدرجة آما في نهایة عام         1597

 .العربية في المائة من إجمالي عدد الشرآات المدرجة في أسواق األوراق المالية

 

ملحوظًا  ارتفاعًا    2005قيمة األسهم المتداولة في أسواق األوراق المالية العربية خالل عام                  ارتفعت جانب آخر،     وفي

مليار دوالر مقابل    1434.8حوالي   في المائة لتبلغ      152.5فقد ارتفعت هذه القيمة بما نسبته        . بالمقارنة مع العام السابق   

 أعلى ارتفاع   2005تداولة في سوق دبي المالي عام        وسجلت قيمة األسهم الم    . خالل العام الماضي    مليار دوالر  568.3

ارتفعت قيمة األسهم المتداولة في        و.  في المائة   703.1 بنسبة وقدرها      األسواق المالية العربية   قيم التداول في      من بين    

ي  ف 367.2 بنسبة    قيمة األسهم المتداولة في بورصة بيروت         في المائة، و    540.7سوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة         

 في المائة وتشكل هذه القيمة ما نسبته           133.3 وارتفعت قيمة األسهم المتداولة في سوق األسهم السعودي بنسبة                .المائة

 ، وفي المقابل  . في المائة من إجمالي قيمة األسهم المتداولة في األسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة البيانات                  76.9

 . في المائة 60.4بورصة الجزائر بنسبة انخفضت قيمة األسهم المتداولة في 
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 مليار  111 في المائة ليبلغ نحو       94.4 بنسبة   2005وارتفع عدد األسهم المتداولة في األسواق المالية العربية خالل عام             

وتشكل األسهم المتداولة في سوق الكویت لألوراق         . 2004 مليار سهم تم تداولها خالل عام          57سهم بالمقارنة مع نحو      

 في المائة من إجمالي عدد األسهم المتداولة في األسواق المالية العربية، في حين شكل عدد األسهم                      47لية ما نسبته     الما

 في المائة من إجمالي عدد األسهم المتداولة في األسواق المالية العربية                         23المتداولة في سوق دبي المالي حوالي              

 .مجتمعة

 

یمثل مؤشرًا لسيولة السوق،     ونسبة قيمة األسهم المتداولة إلى القيمة السوقية          ب اسوالذي یق وفيما یتعلق بمعدل الدوران،      

 في المائة   111 إلى   2004 في المائة خالل عام        91فقد ارتفع هذا المعدل ألسواق األوراق المالية العربية مجتمعة من               

بالنسبة ألداء األسواق المالية      و. 2005 خالل عام      ، مما یشير إلى ارتفاع نسبة السيولة في هذه األسواق               2005خالل  

 بلغ فقد   . فكانت النسبة عالية ومرتفعة عن معدل الدوران في العام في الماضي في معظم األسواق العربية                   بشكل فردي، 

معدل  في المائة والذي یشير إلى مستوى النشاط الكبير في السوق، تاله                170معدل الدوران في سوق األسهم السعودي        

، ثم بورصة    في المائة  78.5ثم سوق الكویت لألوراق المالية بنسبة        في المائة،    98.5 بنسبة   ق دبي المالي  التداول في سو  

 في المائة، ویعزى ذلك      0.05 معدل الدوران في بورصة الجزائر بنسبة           آان ،وفي المقابل .  في المائة  63ان بنسبة   عّم

وم واحد في األسبوع، هذا باإلضافة إلى قلة عدد                 إلى انخفاض أحجام التداول في هذه البورصة واقتصارها على ی                   

  . شرآات فقط ثالثالشرآات المدرجة فيها والبالغ

 

 



ملحق (1/7) :  معــدالت النمــو في الســـيولة المحليــة
(2005-2000)

(نسب مئویة)

200020012002200320042005

             17.83             15.66             11.42             12.29             11.89             9.25مجــموع الدول العربـــية

             16.96             11.68             12.43             7.03             5.80             10.18                 األ ر د ن
             33.78             23.25             13.19             10.97             10.56             11.12                 اإلمــــارات
             21.99             4.15             6.36             10.34             9.24             10.22                 البحریـــــن
             11.51             11.38             7.06             3.92             10.32             13.54                 تونــــــــس
             10.94             11.44             15.61             17.30             22.30             13.03                 الجزائــــــر
             9.99             13.88             17.76             15.67             7.53             1.13                 جيبوتـــــي
             11.61             18.84             6.93             14.77             6.57             4.35                 الســـعودیة
             43.49             30.84             30.32             30.33             25.31             33.73                 الســـــودان
             11.89             13.21             8.13             18.48             24.61             19.99                 ســــــوریة
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 الصومـــال
. . .             65.36             79.63             35.85. . .. . .                 العـــــــراق
             21.26             3.95             2.51             5.24             9.21             6.02                 ُعمـــــــــان
             43.25             20.53             15.79             11.80            -0.01             10.68                 قطـــــــــــر
             12.28             12.06             7.83             4.75             12.81             6.32                 الكویــــــت
             4.50             10.09             13.05             8.06             7.47             9.84                 لبنــــــــــان
             28.65             9.19             8.06             5.43             17.62             3.00                 ليبيـــــــــــا
             11.54             13.99             19.94             11.99             13.17             11.02                 مصـــــــــر
             14.16             7.65             8.67             6.44             14.07             8.44                 المغــــــرب
             14.55             13.53             25.51             23.81             34.30             32.20                 موریتانــيــا
             14.42             15.04             19.97             18.05             18.66             25.11                 اليمــــــــــن

المصدر : بيانات وطنية،  وصندوق النقد العربي،  وصندوق النقد الدولي، اإلحصاءات المالية الدولية،أبريل 2006 .



ملحق (2/7)  :   مكونات السيولة المحلية
(2005-2000)

( نسب مئویة)

200020012002200320042005
شبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقود

النقودالنقودالنقودالنقودالنقودالنقود

    56.04    43.96    55.43    44.57    58.09    41.91    59.75    40.25    59.44    40.56    59.59    40.41مجموع الدول العربية

    67.15    32.85    69.80    30.20    69.15    30.85    72.49    27.51    73.05    26.95    72.74    27.26        األ ر  د  ن
    67.77    32.23    66.64    33.36    70.36    29.64    72.90    27.10    74.78    25.22    75.93    24.07        اإلمــــارات
    69.75    30.25    70.10    29.90    70.29    29.71    75.10    24.90    76.57    23.43    79.33    20.67        البحریـــــن
    60.21    39.79    61.24    38.76    60.87    39.13    60.45    39.55    57.91    42.09    57.72    42.28        تونــــــــس
    41.58    58.42    42.20    57.80    51.40    48.60    51.19    48.81    49.93    50.07    48.17    51.83        الجزائــــــر
    48.88    51.12    45.94    54.06    44.39    55.61    45.73    54.27    49.36    50.64    46.95    53.05        جيبوتـــــي
    48.10    51.90    44.66    55.34    45.84    54.16    46.84    53.16    45.69    54.31    47.40    52.60        الســـعودیة
    41.01    58.99    37.07    62.93    37.54    62.46    37.46    62.54    37.20    62.80    32.33    67.67        الســـــودان
    41.92    58.08    43.20    56.80    42.14    57.86    42.83    57.17    42.51    57.49    37.10    62.90        ســــــوریة
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .        الصومـــال
. . .. . .    11.74    88.26    16.97    83.03    22.15    77.85    24.23    75.77. . .. . .        العـــــــراق
    68.48    31.52    69.18    30.82    71.61    28.39    72.16    27.84    73.54    26.46    77.79    22.21        ُعمـــــــــان
    65.21    34.79    67.46    32.54    69.70    30.30    80.44    19.56    81.85    18.15    84.53    15.47        قطـــــــــــر
    71.52    28.48    72.77    27.23    74.89    25.11    78.57    21.43    82.18    17.82    82.02    17.98        الكویــــــت
    96.03    3.97    95.74    4.26    95.60    4.40    95.51    4.49    95.53    4.47    95.15    4.85        لبنــــــــــان
    29.24    70.76    31.33    68.67    35.74    64.26    33.05    66.95    32.94    67.06    28.07    71.93        ليبيـــــــــــا
    80.72    19.28    82.18    17.82    82.14    17.86    81.86    18.14    81.76    18.24    80.52    19.48        مصـــــــــر
    33.32    66.68    33.79    66.21    35.00    65.00    35.56    64.44    37.09    62.91    38.09    61.91        المغــــــرب
    16.60    83.40    17.47    82.53    15.34    84.66    15.44    84.56    15.15    84.85    15.53    84.47        موریتانــيــا
    57.84    42.16    57.42    42.58    56.42    43.58    53.89    46.11    49.79    50.21    47.90    52.10        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/7) .



ملحق  (3/7)  :  التغير السنوي في العوامل المؤثرة على السيولة المحلية
(2004 و 2005)

( نسب مئویة)

صافي البنود األخرىاالئتمان المحلي (صافي)صافي الموجودات األجنبية

200420052004200520042005

             22.00             13.50             34.60             18.20             2.90             7.00                 األ ر د ن
             29.57             10.02             45.88             26.84             14.80             10.22                 اإلمــــارات
             36.04             86.29             22.77             21.61             25.39            -7.22                 البحریـــــن
             9.82             16.35             8.16             9.85             30.32             37.33                 تونــــــــس
            -2.69             13.11. . .            -16.03             33.99             33.15                 الجزائــــــر
            -10.13             6.60             4.14             1.54             8.38             18.59                 جيبوتـــــي
             46.28             35.56            -9.39             12.34             58.95             40.49                 الســـعودیة
             16.88             6.13             57.47             14.30             79.65             38.57                 الســـــودان
             41.43            -9.35             38.05             19.20             1.73             7.52                 ســــــوریة
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 الصومـــال
             0.00            -290.71             0.00            -55.37             0.00            -114.15                 العـــــــراق

             2.29             10.35             1.70             2.50             37.54             15.16                 ُعمـــــــــان
             40.98             11.66             37.66             12.27             50.32             23.21                 قطـــــــــــر
             17.24             16.33             14.45             6.59             10.47             43.29                 الكویــــــت
             12.88            -14.29             4.29             8.35             8.63             2.45                 لبنــــــــــان
             26.78            -53.86            -139.91            -422.84             64.80             26.23                 ليبيـــــــــــا
             41.14             12.31             4.65             9.47             103.83             72.12                 مصـــــــــر
            -17.52             7.37             12.03             4.89             14.86             13.56                 المغــــــرب
             730.97            -59.52             42.91             6.64            -4.30            -19.14                 موریتانــيــا
             10.58             20.08             10.23             29.48             13.76             15.04                 اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/7) .

**



ملحق  (4/7)  :  مساهمة العوامل المؤثرة على التغير في السيولة المحلية
(2005-2000)

( نسب مئویة)
صافي البنود األخرىاالئتمان المحلي (صافي)صافي الموجودات األجنبية

200020012002200320042005200020012002200320042005200020012002200320042005
حكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموع

-12.9-4.6-8.1-1.2-3.3-3.5-17.0 2.7-8.8 4.6-0.2 9.3 2.3 6.9 1.8 8.4-1.5 0.5 28.2 16.4 10.7 7.0 6.2 12.5مجموع الدول العربية

-6.5-3.9-1.8-1.3-4.8-4.0 4.4 15.4 2.1 7.6-0.5 0.3 1.0 1.5 2.3 4.0-1.1-2.4 1.6 4.1 12.7 5.5 1.8 12.6األ ر  د   ن

-11.8-4.5-2.9-5.0-2.4-3.0-6.6 36.7-0.9 20.9 1.8 16.7-2.8 8.1 1.7 8.9-4.7 3.2 8.9 6.9-0.6 7.8 4.0 10.9اإلمـــارات

-4.9-6.5 0.1-0.1 1.6-9.5 1.4 17.0-1.3 13.8 1.2 6.9 1.6 9.9 2.3 3.7-0.4 3.6 9.9-3.1-0.6 0.6 3.9 16.1البحریـــن

-3.8-6.0-0.5-2.9 3.3-2.9 1.1 10.0 2.4 12.2-1.2 4.8-1.2 5.3-5.0 5.6-1.4 20.5 4.9 4.8 2.2 1.9 1.8-3.4تونـــــــــس

 0.6-3.1-3.2-8.7-3.0-2.6-24.6-18.1-13.2-8.6-5.3-1.4 0.4 8.0-5.3-1.1-9.5-18.3. . . 23.1 20.2 18.0 26.4 33.9الجزائــــــر

 1.7-1.2-0.9 0.2-1.5 1.1-0.2 1.5 0.8 0.6 0.5-0.7 2.8-0.1 1.2-7.0 1.1 7.2 6.8 14.5 19.4 15.6 16.1-7.2جـيبوتــــي

-25.7-17.4-17.7 8.2-4.8-5.7-32.9-7.5-11.1 10.4 1.9 11.5 4.4 10.5 3.6 7.8-3.5-0.8 44.6 26.0 14.3-3.5 1.9 10.9الســعودیة

-14.5-7.3 3.9 5.0 4.3-4.4 1.1 29.0-10.8 8.3-3.4 16.7-1.5 8.7 9.1 26.0 3.4 18.6 29.0 29.9 9.7 16.7-4.8 20.2الســــودان

-3.2 0.9 0.2 6.6-3.1-4.2 5.2 13.9 2.0 6.7 0.1 4.9 3.6 0.3 6.5 7.5-5.9-4.1 1.2 5.6 3.0 11.6 20.2 28.2ســـــــوریة

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

. . . 129.1 82.3-1.6. . .. . .. . .. . .-44.5-41.5 26.4 33.9 33.4 36.0. . .. . .. . .. . .. . .-22.2-36.6 1.5 0.0. . .العـــــــراق

-1.5-6.5-8.4-7.8-6.1-2.7-12.7 1.9-4.8 2.8-1.3 1.2-4.2-3.1 0.0 17.1 0.0 11.2 20.9 7.6 9.7 16.2-1.8-2.4ُعمــــــــــان

-41.7-12.8-33.3-6.6-26.1-39.7 11.9 49.3 1.5 17.3 6.4 24.9 0.1 4.7 21.6 24.9 61.8 19.7 35.7 16.1 24.3 13.6 1.3 30.7قطــــــــــــر

-5.9 5.4 2.1 1.5 0.4 1.5-2.6 15.0-7.3 7.2-2.4 14.8-0.2 10.4-5.1 5.9-7.5-3.6 3.2 10.3-4.8-4.1 6.5 11.5الكویــــــت

 13.7 2.3-2.5 0.9 0.3-1.8 3.1 3.5 5.2 7.0 4.6 4.5-1.0 0.8 10.7 10.7 10.5 13.4 2.7 0.8 11.1 6.3-3.6-1.7لبنـــــــــان

-13.3 63.5-27.2-61.2-10.3-7.9-107.1-102.6-104.2-104.9-32.8-26.2-12.1-32.5-1.9 13.5-29.3-23.0 144.6 50.6 61.5 99.1 14.4 33.9ليبيــــــــــا

-5.5-1.7 1.5-1.0 1.8-1.3 0.4 4.7 7.2 10.0 7.3 14.3 9.6 13.8 2.4 11.7 7.5 13.3 12.3 5.6 4.2-0.9-0.3-1.0مصــــــــــر

 0.7-0.3-1.6-0.2-1.8 22.4 1.2 8.3-1.5 3.5-0.6 5.6 0.7 4.0-2.6-0.2 3.7-12.3 5.2 4.5 4.6 2.6 16.1-1.6المغـــــــرب

-51.0 11.7-1.9-5.5-28.9-75.8 60.8 67.8-3.4 11.2 21.8 44.1-11.0 15.9 67.8 75.2 278.3 359.6-2.2-9.3-16.7 13.3-12.0-184.1موریتانيا

-3.7-6.7-15.5-5.4-10.3-8.4-3.0 1.3-13.9 3.4-11.1 12.9 30.4-6.6-9.9-5.7-45.4-42.2 16.8 18.3 20.0 33.1 34.7 75.7اليمـــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/7) .



ملحق ( 5/7) : بيانات إجمالي الموجودات للميزانيات المجمعة
للمصارف التجاریة العربية  

(2004 و 2005)
(مليون وحدة نقدیة)

نسبة  التغير20042005
الدوالر األمریكيالعملة المحليةالدوالر األمریكيالعملة المحليةالدوالر األمریكيالعملة المحلية

          18.2       1,043,099.9       882,644.2مجمـــوع الدول العربيـــة

          18.3          18.3       29,741.2       21,086.5       25,135.5       17,821.1        األ ر  د  ن
          41.9          41.9       173,726.9       638,012.0       122,463.4       449,747.0        اإلمــــارات
          13.1          13.1       16,536.2       6,217.6       14,623.1       5,498.3        البحریـــــن
         -4.1          9.0       24,899.5       33,948.0       25,961.5       31,138.2        تونــــــــس
          6.9          8.0       57,311.3       4,205,500.0       53,612.3       3,893,000.0        الجزائــــــر
          9.9          9.9       591.2       105,072.0       537.8       95,577.0        جيبوتـــــي
          15.8          15.8       202,690.4       759,075.5       175,001.8       655,381.9        الســـعودیة
          59.4          46.7       6,637.9       1,530,309.0       4,163.5       1,043,506.0        الســـــودان
          4.5          7.4       26,899.4       1,342,954.0       25,741.0       1,250,260.0        ســــــوریة
          27.1          27.1       140,470.5       210,705,502.0       110,534.8       165,802,047.0       العـــــــراق
          13.7          13.7       14,463.7       5,561.3       12,722.5       4,891.8        ُعمـــــــــان
          41.6          41.6       35,796.8       130,300.5       25,281.9       92,026.2        قطـــــــــــر
          13.9          12.9       74,012.3       21,611.6       64,961.7       19,144.2        الكویــــــت

(1)           3.7          3.7       70,324.7       106,014,545.0       67,785.7       102,187,000.0        لبنــــــــــان
          9.4          18.9       14,553.7       19,678.1       13,303.4       16,552.1        ليبيـــــــــــا
          16.2          8.6       98,401.2       564,055.1       84,706.6       519,370.2        مصـــــــــر
         -1.0          11.4       51,106.8       472,687.0       51,611.1       424,140.0        المغــــــرب
          13.2          19.1       909.3       246,065.0       803.5       206,651.0        موریتانــيــا
          9.0          14.2       4,026.9       783,880.4       3,693.1       686,435.7        اليمــــــــــن

 (1)   البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات الليرات اللبنانية.
المصدر:  المصارف وسلطات النقد المرآزیة  العربية.، اإلحصاءات المالية الدولية.

              



6/7) :  إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية العربية (1) ملحق (
(2004 و 2005)

(مليون وحدة نقدية)

نسبة إجمالي الودائع المصرفية 
إلى الناتج المحلي اإلجمالينسبة  التغير20042005

(عملة محلية)
20042005الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية

          16.0       600,929.5       518,143.6مجمـــوع الدول العربيـــة

          123.4          116.3          18.3          18.3       15,689.4       11,123.8       13,259.7       9,401.1        األ ر  د  ن
          78.6          71.1          38.9          38.9       105,029.5       385,721.0       75,626.4       277,738.0        اإلمــــارات
          78.1          79.5          17.6          17.6       10,451.3       3,929.7       8,887.8       3,341.8        البحريـــــن
          48.4          46.8         -3.6          9.6       13,200.0       17,996.9       13,686.3       16,415.4        تونــــــــس
          40.5          45.2          8.7          9.8       41,478.6       3,043,700.0       38,173.1       2,771,900.0        الجزائــــــر
          67.0          64.1          11.8          11.8       474.4       84,303.0       424.4       75,429.0        جيبوتـــــي
          42.2          46.4          12.3          12.3       130,503.1       489,386.8       116,257.3       435,386.9        الســـعودية
          14.3          11.3          64.4          51.2       4,240.5       977,596.0       2,580.1       646,649.0        الســـــودان
          56.4          61.3          5.6          8.6       16,724.0       834,946.0       15,833.2       769,031.0        ســــــورية
          21.3          21.9          25.2          25.2       6,771.2       10,156,844.0       5,407.0       8,110,425.0       العـــــــراق
          31.2          31.8          22.1          22.1       9,604.2       3,692.8       7,867.6       3,025.1        ُعمـــــــــان
          54.8          52.2          40.4          40.4       23,250.2       84,630.8       16,556.0       60,263.8        قطـــــــــــر
          57.2          68.5          13.9          12.8       46,244.5       13,503.4       40,605.0       11,966.3        الكويــــــت

          220.6          212.5          5.1          5.1       48,648.2       73,337.2       46,267.3       69,748.0      لبنــــــــــان (2)
          26.9          28.3          14.5          24.4       10,833.5       14,648.0       9,460.9       11,771.3        ليبيـــــــــــا
          80.0          82.4          14.8          7.3       74,851.7       429,065.2       65,223.2       399,909.4        مصـــــــــر
          78.8          71.5          1.8          14.5       39,269.8       363,206.0       38,585.2       317,093.0        المغــــــرب
          20.4          22.8          8.6          14.2       388.1       105,015.0       357.4       91,926.0        موريتانــيــا
          21.0          22.5          6.2          11.2       3,277.3       637,958.8       3,085.7       573,540.1        اليمــــــــــن

(1)  التشمل  ودائع غير المقيمين  .

(2)  البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات وحدة عملة محلية.

المصدر:  مصادر الملحق (5/7) .



ملحق ( 7/7) : إجمالي القروض والتسهيالت اال ئتمانية
للمصارف التجاریة العربية  

(2004 و 2005)
(مليون وحدة نقدية)

نسبة  التغير20042005
الدوالر األمریكيالعملة المحليةالدوالر األمریكيالعملة المحليةالدوالر األمریكيالعملة المحلية

          18.2       575,661.0       486,864.6مجمـــوع الدول العربيـــة

          27.8          27.8       13,525.0       9,589.2       10,584.6       7,504.5        األ ر  د  ن
          43.0          43.0       96,157.7       353,139.0       67,243.8       246,953.0        اإلمــــارات
          12.6          12.6       10,404.3       3,912.0       9,236.2       3,472.8        البحریـــــن
         -5.1          7.8       17,501.2       23,861.1       18,447.6       22,126.0        تونــــــــس
          11.9          13.0       36,011.2       2,642,500.0       32,194.9       2,337,800.0        الجزائــــــر
          4.5          4.5       161.3       28,669.0       154.3       27,428.0        جيبوتـــــي
          21.6          21.6       159,130.0       595,941.9       130,892.0       490,190.6        الســـعودیة
          77.7          63.5       3,415.5       787,420.0       1,922.1       481,745.0        الســـــودان
          16.9          20.2       10,662.5       532,323.0       9,120.1       442,969.0        ســــــوریة
          38.6          38.6       762.0       1,142,928.0       549.8       824,673.0       العـــــــراق
          5.2          5.2       9,878.0       3,798.1       9,387.5       3,609.5        ُعمـــــــــان
          37.7          37.7       22,218.1       80,873.8       16,139.7       58,748.6        قطـــــــــــر
          14.0          12.9       52,739.2       15,399.8       46,270.0       13,635.8        الكویــــــت

(1)           6.2          6.2       33,939.2       51,163,327.0       31,956.9       48,175,000.0        لبنــــــــــان
         -12.3         -4.7       4,995.9       6,754.9       5,694.9       7,085.6        ليبيـــــــــــا
          13.0          5.6       62,506.4       358,299.0       55,326.5       339,228.9        مصـــــــــر
         -1.2          11.2       38,891.6       359,708.0       39,361.6       323,474.0        المغــــــرب
          28.1          34.8       692.2       187,324.0       540.5       139,009.0        موریتانــيــا
          12.4          17.7       2,069.7       402,896.4       1,841.6       342,290.5        اليمــــــــــن

(1)   البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات الليرات اللبنانية.

المصدر:  مصادر الملحق (5/7) .



ملحق ( 8/7) : إجمالي المطلوبات على القطاع الخاص
للمصارف التجارية العربية  

(2004 و 2005)
(مليون وحدة نقدية)

نسبة  التغير20042005

الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية
          24.8       411,948.0       329,962.2مجمـــوع الدول العربيـــة

          30.4          30.4       10,790.6       7,650.5       8,274.6       5,866.7        األ ر  د  ن
          40.3          40.3       77,087.5       283,104.0       54,945.9       201,789.0        اإلمــــارات
          20.7          20.7       6,976.1       2,623.0       5,778.7       2,172.8        البحريـــــن
         -4.9          8.1       15,835.8       21,590.5       16,659.2       19,981.1        تونــــــــس
          14.6          15.8       24,223.2       1,777,500.0       21,130.9       1,534,400.0        الجزائــــــر
          6.2          6.2       149.3       26,541.0       140.6       24,991.0        جيبوتـــــي
          38.9          38.9       116,402.1       435,925.8       83,825.9       313,927.9        الســـعودية
          72.9          59.0       2,904.8       669,679.0       1,680.4       421,162.0        الســـــودان
          46.5          50.6       4,457.2       222,528.0       3,042.3       147,769.0        ســــــورية
          48.2          48.2       615.0       922,557.0       415.0       622,476.0       العـــــــراق
          11.8          11.8       9,180.5       3,529.9       8,210.7       3,157.0        ُعمـــــــــان
          63.5          63.5       15,067.9       54,847.2       9,217.3       33,551.0        قطـــــــــــر
          19.9          18.8       44,303.9       12,936.7       36,938.5       10,885.8        الكويــــــت

(1)           1.9          1.9       16,230.0       24,466.8       15,933.7       24,020.0      لبنــــــــــان
         -8.1          0.0       3.4       4.6       3.7       4.6        ليبيـــــــــــا
          11.5          4.3       35,326.2       202,496.9       31,671.7       194,191.8        مصـــــــــر
          0.4          13.0       30,733.5       284,254.0       30,596.4       251,441.0        المغــــــرب
          1.6          6.9       517.2       139,968.0       508.9       130,882.0        موريتانــيــا
          15.8          21.3       1,143.8       222,647.9       987.8       183,610.9        اليمــــــــــن

(1)   البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات وحدة عملة محلية.

المصدر:  مصادر الملحق (5/7) .



ملحق ( 9/7) : القواعد الرأسمالية للمصارف التجارية العربية
(2004 و 2005)

(مليون وحدة نقدية)

نسبة  التغير20042005
الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية

          25.5       90,688.8       72,262.5مجمـــوع الدول العربيـــة

          20.2          20.2       3,177.2       2,252.6       2,643.6       1,874.3        األ ر  د  ن
          48.9          48.9       21,274.9       78,132.0       14,285.4       52,463.0        اإلمــــارات
          22.0          22.0       1,503.7       565.4       1,232.7       463.5        البحريـــــن
         -1.1          12.4       3,309.6       4,512.3       3,346.8       4,014.2        تونــــــــس
          2.2          3.3       2,338.5       171,600.0       2,287.4       166,100.0        الجزائــــــر
         -12.5         -12.4       31.6       5,615.0       36.1       6,412.0        جيبوتـــــي
          27.5          27.5       17,786.0       66,608.4       13,948.6       52,237.6        الســـعودية
          39.1          27.9       797.5       183,862.0       573.4       143,711.0        الســـــودان
          32.1          35.8       1,464.9       73,137.0       1,108.6       53,848.0        ســــــورية
          129.0          129.1       398.7       598,089.0       174.1       261,093.0       العـــــــراق
          32.6          32.6       1,715.5       659.6       1,293.9       497.5        ُعمـــــــــان
          35.6          35.6       3,998.1       14,553.1       2,948.7       10,733.1        قطـــــــــــر
          22.3          21.1       9,589.4       2,800.1       7,842.9       2,311.3        الكويــــــت

          10.4          10.4       4,252.5       6,410.7       3,853.4       5,809.0      لبنــــــــــان (1)
          3.3          12.3       2,380.6       3,218.8       2,303.6       2,866.2        ليبيـــــــــــا
          24.9          16.7       12,467.7       71,467.3       9,985.1       61,222.5        مصـــــــــر
         -6.1          5.7       3,877.5       35,863.0       4,127.9       33,923.0        المغــــــرب
          5.3          10.8       73.6       19,908.0       69.9       17,970.0        موريتانــيــا
          25.4          31.3       251.3       48,924.3       200.4       37,250.5        اليمــــــــــن

(1)   البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات وحدة عملة محلية.

المصدر:  مصادر الملحق (5/7).
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