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 النقدية والمصرفيةالتطورات 

 والتطورات في أسواق األوراق المالية
 

 

 

 نظرة عامة
 

ارتفعت السيولة الناجمة عن الزيادة الضخمة في عوائد الصادرات النفطية، مما تطلب العمل على تحييد اآلثار التوسعية                   

ح هذه الضغوطات وسجلت معظم الدول         للسيولة والحد من الضغوط التضخمية، وقد توصلت السياسات النقدية إلى آب                

وقد تحقق ذلك في العديد من الدول العربية من خالل مقابلة الزيادات               . 2004العربية معدالت تضخم مقبولة خالل عام        

في صافي الموجودات األجنبية بتقليص في صافي االئتمان الممنوح للحكومة مع إتاحة نمو االئتمان المحلي الممنوح                          

وتجدر اإلشارة إلى أن تراجع صافي االئتمان الممنوح                . ند المستوى الذي يدعم النمو االقتصادي           للقطاع الخاص ع    

للحكومة يعكس أيضًا التحسن الملحوظ في األوضاع المالية للحكومة وفي مراآزها مع األجهزة المصرفية خالل عام                        

2004. 

 

 المصرفية وإجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية      وتحسن أداء المصارف التجارية العربية حيث ارتفع إجمالي الودائع        

وقد حققت المصارف التجارية العربية أرباحًا عالية نسبيًا، ساهمت بدورها في زيادة معدالت                     . المقدمة بالنسبة نفسها   

العائد على األصول وحقوق الملكية ومعالجة مشكالت القروض المتعثرة، وقد حصل عدد من المصارف التجارية                               

، وذلك من قبل المؤسسات الدولية المختصة بتقييم الجدارة             2004ية على درجات تصنيف ائتمانية جيدة في عام              العرب

 .االئتمانية

 

 وذلك في ضوء طفرة السيولة الناجمة عن زيادة         2004وحققت غالبية أسواق األوراق المالية العربية أداءًا جيدًا في عام            

. ة العالمية والمحلية، وعودة بعض رؤوس األموال العربية إلى المنطقة العربية                 اإلنفاق الحكومي، وتدني أسعار الفائد       

وقد أدت هذه العوامل إلى زيادة إجمالي حجم التداول في هذه األسواق، فارتفعت قيمة األسهم المتداولة لتصل إلى                                    

وقد .  في المائة  146.6رها   أي بزيادة قد   2003 مليار دوالر في عام      230.4 مقارنة مع    2004 مليار دوالر عام     568.3

 نقطة في   215.7 إلى   2003 نقطة في نهاية عام      141.9أدت هذه التطورات إلى ارتفاع مؤشر صندوق النقد العربي من           

  في المائة، وهو أعلى مستوى حققه هذا المؤشر منذ بداية احتسابه في عام                          52 أي بزيادة نسبتها         2004نهاية عام     

1994   . 

الفصل
السابع
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 التطورات النقدية
 

 السيولة المحلية
 

، مقابل معدل نمو    2004 في المائة خالل عام       15.3حققت السيولة المحلية في الدول العربية آمجموعة نموًا بلغ معدله              

 في المائة خالل العام السابق، وباألخذ في االعتبار الدول العربية فرادى، يالحظ أن االرتفاع في معدالت نمو                    12.2بلغ  

 مقارنة بالعام السابق تحققت أساسًا في الدول العربية النفطية، وهي اإلمارات والسعودية                         2004السيولة خالل عام       

أما بالنسبة لباقي الدول العربية المتاح بيانات       . وُعمان وقطر والكويت وليبيا باإلضافة لكل من تونس والسودان وسورية          

وتشمل تلك  . معدالت نمو السيولة عن العام السابق      السيولة عنها، وهي دول غير نفطية باستثناء الجزائر، فقد تراجعت              

 ).7/1(الدول آل من األردن والبحرين والجزائر وجيبوتي ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، الملحق 

 

، فقد زاد معدل نمو       2004وفيما يتعلق بمجموعة الدول التي شهدت ارتفاعًا في معدل نمو السيولة المحلية خالل عام                       

 نقطة  8.3 نقطة مئوية في السعودية، و     9.0ة في العام المذآور عن معدل نموها المتحقق في العام الماضي بمقدار              السيول

 0.5 نقطة مئوية في سورية، و        4.6 نقطة مئوية في قطر، و        4.7 نقطة مئوية في تونس، و        4.9مئوية في اإلمارات، و     

 . نقطة مئوية في ليبيا0.7نقطة مئوية في ُعمان، و 1.4 نقطة مئوية في الكويت، و4.3نقطة مئوية في السودان، و

 

، فقد تراجع نمو       2004أما بالنسبة لمجموعة الدول التي شهدت انخفاضًا في معدل نمو السيولة المحلية خالل عام                              

 نقطة  4.2 نقطة مئوية في اليمن، و         4.9 نقطة مئوية في مصر، و         6 نقطة مئوية في جيبوتي، و         12.3السيولة بمقدار    

 نقطة مئوية في المغرب، وأخيرًا        1.3 نقطة مئوية في البحرين، و       2.2 نقطة مئوية في لبنان، و       3في الجزائر، و   مئوية  

 . نقطة مئوية في األردن0.8

 

العملة (، فقد تسببت الزيادة في النقود بتعريفها الضيق         2004وفيما يتعلق بمكونات الزيادة في السيولة المحلية خالل عام          

في آامل زيادة السيولة المحلية إضافة لتعويض التراجع في عنصر شبه النقود في آل من                     ) ع الجارية المتداولة والودائ 

وأسهمت الزيادة في عنصر النقود بتعريفها الضيق بالجزء األآبر من الزيادة في السيولة المحلية خالل                    . الجزائر وليبيا 

 في  92.1وموريتانيا، وتراوحت تلك المساهمة ما بين        العام في آل من جيبوتي والسعودية والسودان وُعمان والمغرب             

وفيما يتعلق بالدول التي أسهمت فيها الزيادة في شبه النقود بغالبية                   .  في المائة في موريتانيا       50.5المائة في ُعمان و     

 ، وهي األردن واإلمارات والبحرين وتونس وسورية وقطر والكويت                 2004الزيادة في السيولة المحلية خالل عام              

 . في المائة في اإلمارات52.8 في المائة في لبنان و97.2ولبنان ومصر واليمن ، فقد تراوحت تلك المساهمة ما بين 
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وفيما يتعلق بهيكل السيولة المحلية، ارتفعت األهمية النسبية لوسائل الدفع الجارية المتمثلة في عنصر النقود وذلك على                      

فمثلت . بالنسبة للدول العربية آمجموعة    ) ارية والودائع بالعمالت األجنبية     الودائع غير الج   (حساب عنصر شبه النقود       

، وذلك بزيادة قدرها     2004 في المائة من السيولة المحلية للدول العربية آمجموعة في نهاية عام                    44.3النقود حوالي    

ء منه زيادة الطلب على        ويعكس ارتفاع األهمية النسبية لعنصر النقود في جز             . 2003 نقطة مئوية مقارنة بعام          2.5

وسائل الدفع الجارية ألغراض المعامالت، والتي صاحبت ارتفاع النشاط االقتصادي في الدول العربية خالل عام                                

آما يعكس أيضًا تأثير استمرار تدني    . ،  آما يتضح من زيادة معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي للعام نفسه             2004

ع االدخارية المصرفية في عدد من الدول العربية، وبما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة                      أسعار الفائدة على الودائ    

 ).7/2(النقود، الملحق 

 

وعلى مستوى الدول العربية فرادى، ارتفع عنصر النقود في هيكل السيولة المحلية مقابل تراجع األهمية النسبية لعنصر                   

والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان وعمان وقطر والكويت وليبيا                 شبه النقود في آل من اإلمارات والبحرين                 

والمغرب وموريتانيا، بينما تراجعت األهمية النسبية لعنصر النقود وارتفعت األهمية النسبية لعنصر شبه النقود في آل                     

 .من األردن وتونس وسورية ولبنان ومصر واليمن

 

ل العام في األهمية النسبية لعنصر شبه النقود في هيكل السيولة المحلية                   وفيما يتعلق بالدول التي شهدت انخفاضًا خال          

 نقطة مئوية، ثم الجزائر بنحو 10.4وارتفاعًا في األهمية النسبية لعنصر النقود، سجلت موريتانيا أآبر انخفاض بلغ نحو            

راوح االنخفاض في بقية الدول بين       نقطة مئوية، وت   3.5 نقطة مئوية ثم اإلمارات بنحو       4.3 نقطة مئوية وليبيا بنحو      9.2

وقد اقترن االنخفاض في األهمية النسبية لعنصر شبه النقود           .  نقطة مئوية في البحرين     0.2 نقطة مئوية في ُعمان و      2.4

في هيكل السيولة المحلية في آل من اإلمارات والسودان وُعمان وقطر والكويت بتحول لصالح الودائع بالعمالت                                   

 نقطة  1.1 نقطة مئوية في الكويت و      2.2 نقطة مئوية في اإلمارات و      3.4فع نصيبها من اإلجمالي بنحو       األجنبية التي ارت  

في حين اقترن االنخفاض في السعودية بتحول لصالح            .  نقطة مئوية في ُعمان      1.0مئوية في آل من قطر والسودان و         

 نقطة  4.2نخفض نصيبها من اإلجمالي بنحو          الودائع بالعمالت الوطنية على حساب الودائع بالعمالت األجنبية التي ا                

 .مئوية

 

أما في مجموعة الدول التي شهدت خالل العام ارتفاعًا لألهمية النسبية لعنصر شبه النقود في الوقت الذي تراجعت فيه                         

طة مئوية في    نق 1.3األهمية النسبية لعنصر النقود، فقد زادت األهمية النسبية لشبه النقود في هيكل السيولة المحلية بنحو                 

 نقطة مئوية   0.1 نقطة مئوية في تونس و       0.2 نقطة مئوية في األردن وبنحو         0.7 نقطة مئوية في اليمن و       1.0سورية و 

وقد اقترن االرتفاع بزيادة حصة الودائع بالعمالت األجنبية من إجمالي                  . في لبنان، وبصورة طفيفة للغاية في مصر           

بينما اقترن هذا     .  نقطة مئوية في مصر        0.1 نقطة مئوية في األردن و          2.7 نقطة مئوية و      4.2الودائع في لبنان بلغ         

االرتفاع في اليمن وتونس بتحول لصالح الودائع بالعملة الوطنية على حساب الودائع بالعمالت األجنبية التي انخفض                         

 . نقطة مئوية في تونس0.2 نقطة مئوية في اليمن و5.6نصيبها في إجمالي الودائع بنحو 
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  المؤثرة على السيولة المحليةالعوامل
 

 صافي الموجودات األجنبية

 

ية خالل عام                     دول العرب يد للقطاع الخارجي في معظم ال ، والذي أسهم فيه الزيادة في أسعار النفط   2004أدى األداء الج

تاجه إضافة لتحسن أداء قطاعات الصادرات السلعية األخرى والصادرات الخدمية خاصة السياحة ف                يات إن ي بعض وآم

ية  دول العرب ية لل يولة المحل ى الس زة المصرفية عل ية لألجه ر توسعي لصافي الموجودات األجنب ى حدوث أث دول، إل ال

ة دول  . آمجموع ية ال د شمل غالب ابق وق ام الس هده الع ا ش بر بصورة ملحوظة مم ور  أآ ر التوسعي المذآ ان األث د آ وق

ية  ا صافي الموجودات األجنبية في بعض         . العرب د نم  في المائة 72.1 بمعدالت بلغت 2004 الدول العربية خالل عام وق

ت، و         43.3في مصر، و     ة في الكوي  في المائة في السعودية، وبالنسبة لباقي الدول التي تحسن فيها وضع            40.5 في المائ

ن               ا بي د تراوحت المعدالت م از المصرفي فق ية للجه ة في السودان و    38.6صافي الموجودات األجنب  في 2.5 في المائ

نان      ة في لب د تحقق أساسًا بالنسبة              . المائ ة مصر ق ية في حال و صافي الموجودات األجنب ذا الصدد، يالحظ أن نم وفي ه

يزان              ع م ن وض احبه تحس ذي ص تظامه ال رف وان وق الص ع س ي وض ن ف س التحس ا عك تجارية، وبم ارف ال للمص

ن المصارف                ا بي ي م ر سوق الصرف األجنب د تحقق   . المدفوعات وتطوي الجانب األآبر من نمو صافي الموجودات  ولق

تلفًا في السعودية حيث تحقق معظم النمو نتيجة لنمو                                ان الوضع مخ نما آ تجارية، بي ية في الكويت للمصارف ال األجنب

نفط،              تاج ال عار وإن ي أس وظ ف اع الملح احب االرتف ذي ص عودي وال نقد الس ة ال ية لمؤسس ودات األجنب افي الموج  ص

 ).1( والشكل )7/4(و) 7/3(الملحقان
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وفيما يتعلق بباقي الدول، يالحظ أن نمو صافي الموجودات األجنبية قد تحقق في معظمه نتيجة لنمو صافي الموجودات                     

األجنبية للمصارف التجارية في حالة آل من األردن وسورية وُعمان وقطر ولبنان وبما فاق أثر النمو في صافي                                    

 أما بالنسبة لكل من اإلمارات والسودان وليبيا والمغرب واليمن، فتحقق نمو                        .الموجودات األجنبية للبنوك المرآزية      

صافي الموجودات األجنبية في معظمه نتيجة تأثره بنمو صافي الموجودات األجنبية للبنوك المرآزية وبصورة فاقت                        

مو في صافي الموجودات      وبالنسبة لتونس، فلقد نتج الن      . أثر النمو في صافي الموجودات األجنبية للمصارف التجارية           

أما بالنسبة  . األجنبية من نمو هذا الصافي لدى البنك المرآزي التونسي بصورة فاقت تراجعه لدى المصارف التجارية                    

للبنان فنتج النمو في صافي الموجودات األجنبية من نمو الصافي لدى المصارف التجارية بصورة فاقت تراجعه لدى                          

، تراجع صافي الموجودات األجنبية نتيجة لنمو الصافي لدى مؤسسة نقد البحرين                     وفي حالة البحرين   . مصرف لبنان 

 .بصورة قلت عن تراجعه لدى المصارف التجارية

 

، وما  2004وآما سبقت اإلشارة، آان االرتفاع الملحوظ في صافي الموجودات األجنبية لغالبية الدول العربية خالل عام                

لسيولة المحلية فاق ما تحقق خالل األعوام القليلة الماضية، نتج عن األوضاع الجيدة             أدى إليه ذلك من آثار توسعية على ا       

 .2004لموازين المدفوعات لمجموع الدول العربية خالل عام 

 

 االئتمان المحلي

 

لكن ،  2004آان لصافي االئتمان المحلي أثرًا توسعيًا على السيولة المحلية بالنسبة للدول العربية آمجموعة خالل عام                     

أما على مستوى الدول      . يالحظ أن هذا األثر آان أقل بدرجة ملموسة من اآلثار التي شهدتها األعوام القليلة الماضية                        

العربية فرادى، فقد شهدت معظم الدول هذا األثر التوسعي على السيولة، حيث تمثلت االستثناءات في الجزائر وجيبوتي                  

إال أنه يالحظ أن اآلثار التوسعية لصافي االئتمان         . لصافي االئتمان المحلي لديها   وليبيا فقط والتي شهدت آثارًا انكماشية        

. المحلي آانت أقل من العام السابق في حالة السعودية والسودان وقطر والكويت ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن                         

السابق في حالة األردن واإلمارات     وعلى العكس من ذلك، آانت اآلثار التوسعية لصافي االئتمان المحلي أآبر من العام                 

 .والبحرين وتونس وسورية وُعمان ولبنان

 

 قد حدثت في غالبية الدول العربية مصحوبة            2004والجدير بالذآر أن الزيادة في صافي االئتمان المحلي خالل عام                  

وح للحكومة أثرًا انكماشيا    وقد نتج عن ذلك أن آان لصافي االئتمان الممن         . بتراجع في صافي االئتمان الممنوح للحكومة      

أما على مستوى الدول العربية فرادى، فقد شهدت آل من             . على السيولة المحلية على مستوى الدول العربية آمجموعة         

األردن واإلمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان وُعمان وقطر والكويت وليبيا واليمن آثارًا                                

هذا بينما شهدت آل من تونس وسورية ولبنان ومصر                     . للحكومة على السيولة المحلية       انكماشية لصافي االئتمان        

والمغرب وموريتانيا آثارًا توسعية لصافي االئتمان للحكومة، وذلك مع مالحظة أنه ضمن تلك المجموعة األخيرة، آان                    

 .تانيااألثر التوسعي خالل العام الحالي أقل مما شهده العام السابق بالنسبة لمصر وموري



 6 التقرير االقتصادي العربي الموحد           

ويالحظ في هذا الشأن أن تراجع صافي االئتمان للحكومة في غالبية الدول العربية يعزى من جانب إلى جهود بعض                             

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

يح أوضاع المالية العامة لديها، ورغبتها في زيادة الدور                     جانب آخر يعكس الجهود التي تبذلها تلك الدول لتصح                    

االقتصادي للقطاع الخاص، وذلك بالعمل على تحسين هيكل المالية العامة وإدارتها، مع اللجوء لتمويل العجز، إن وجد،                   

تحقيق  على    2004وقد انعكست تلك الجهود خالل عام          . بدرجة متزايدة من خالل مصادر حقيقية وفقًا لشروط السوق            

الدول العربية آمجموعة لفائض في الموازنات الحكومية آانت نسبته أعلى بدرجة ملحوظة مما تحقق في األعوام القليلة                  

 . الماضية

 

 على  2004وقد انعكس التحسن المذآور في األوضاع المالية للحكومة وفي مراآزها مع األجهزة المصرفية خالل عام                   

ص، وبما ساعد على تنشيط دوره نسبيًا بما يتسق مع توجهات السياسات الهادفة لزيادة                   المزيد من االئتمان للقطاع الخا     

فارتفع االئتمان  . مشارآته في النشاط االقتصادي وتدعيم دوره في تحقيق النمو االقتصادي وفي توفير فرص العمل                         

ع األهمية النسبية لالئتمان للقطاع     وترتب على ذلك ارتفا   . المقدم للقطاع الخاص في جميع الدول العربية ما عدا جيبوتي           

، من بينها األردن والسعودية والسودان        2004الخاص في هيكل االئتمان المحلي في عدد من الدول العربية خالل عام                 

ومن بين الدول المذآورة، حقق االئتمان للقطاع الخاص في السودان أعلى زيادة في                 . وسورية وعمان والكويت واليمن    

، تلته السعودية بارتفاع بلغ نحو         2004 نقطة مئوية خالل عام         21.0ة حيث ارتفعت تلك األهمية بنحو           األهمية النسبي 

 نقطة مئوية،   3.7 نقطة مئوية، ثم ُعمان بنحو         4.6 نقطة مئوية، ثم اليمن بنحو          7.6 نقطة مئوية، فالكويت بنحو        14.6

 .  وية نقطة مئ0.7 نقطة مئوية، وأخيرًا األردن بنحو 3.1فسورية بنحو 

 

أما فيما يتعلق باالئتمان المقدم إلى المؤسسات العامة، فقد ارتفع بدرجات متباينة خالل العام في عدد من  الدول منها                               

إال أنه  . األردن واإلمارات والسودان وسورية وعمان ومصر واليمن، وبما نتج عنه آثار توسعية على السيولة المحلية                     

تراجعت األهمية النسبية لالئتمان المقدم للمؤسسات العامة في هيكل االئتمان المحلي             يالحظ أن من بين الدول المذآورة        

 نقطة مئوية    1.4 نقطة مئوية واإلمارات بنحو         9.1 مقارنة بالعام السابق، في آل من سورية بنحو                 2004خالل عام    

النسبية بصورة طفيفة في آل من       نقطة مئوية، بينما ارتفعت األهمية        0.3 نقطة مئوية ومصر بنحو       0.8والسودان بنحو   

 . نقطة مئوية0.2 نقطة مئوية واليمن بنحو 0.5 نقطة مئوية وعمان بنحو 2.0األردن بنحو 

 

 صافي البنود األخرى

 

يتضمن هذا البند جميع العناصر في ميزانية السلطات النقدية والميزانية الموحدة للمصارف التجارية التي لم يتم تناولها                     

ويشمل ذلك حسابات رأس      . متعلقة باألصول والخصوم األجنبية واالئتمان المحلي واإلجماليات النقدية             ضمن البنود ال   

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

وقد آان لصافي التحرآات في هذا . ت التقييمغير المصنفة، والحسابات المعلقة، والحسابات تحت التسوية، وآذلك تعديال  
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 آثار انكماشية على السيولة المحلية في غالبية الدول العربية باستثناء آل من السودان وسورية                       2004البند خالل عام     

 .ولبنان وليبيا والمغرب

 

ح القطاع المصرفي في     ، في جزء منه إلى استمرار جهود إصال          2004وتعزى اآلثار االنكماشية لهذا البند خالل عام           

العديد من الدول العربية، والذي تمثل عنصر هام منها في قيام المصارف التجارية بتعزيز حسابات رأس المال                                        

 .واالحتياطيات لتقوية أوضاعها المالية وتحقيق مستويات مالئمة من آفاية رأس المال تتفق مع المعايير الدولية المعتمدة

 

عزيز اآلثار االنكماشية لصافي البنود األخرى خالل العام، نمو الخصوم غير المصنفة                      وإلى جانب ذلك، أسهم في ت          

للمصارف التجارية بمعدالت فاقت نمو موجوداتها غير المصنفة في آل من األردن والبحرين والسعودية وعمان،                               

ير المصنفة في آل من        باإلضافة إلى نمو الخصوم غير المصنفة للبنوك المرآزية بمعدالت فاقت نمو موجوداتها غ                       

  .اإلمارات وتونس والسعودية والكويت وليبيا واليمن
 

 السياسات النقدية في الدول العربية

 
ام                  ية خالل ع دول العرب نقدية في ال زيادة الضخمة في عوائد       2004تأثرت السياسات ال ناجمة عن ال اع السيولة ال  بارتف

بعها من تحسن ملحوظ في أو           ا ت ن المدفوعات، األمر الذي تطلب العمل على تحييد    الصادرات النفطية وم ضاع موازي

ذه السيولة من أجل الحد من الضغوط التضخمية                  ار ه ًا ملموسًا في معظم الدول              . آث نقدية نجاح د حققت السياسات ال وق

يق هدف الحفاظ على استقرار األسعار، وتمكنت غالبية الدول العربية من تحقيق معدالت تضخم              ية في تحق مقبولة العرب

ار الزيادات في صافي األصول األجنبية بمقابلتها بتقليص صافي االئتمان الممنوح للحكومة، مع إتاحة مستوى        يد آث وتحي

يد من االئتمان للقطاع الخاص، وذلك بصورة تتفق مع توجهات السياسة االقتصادية الخاصة بإفساح دور أآبر للقطاع             ج

 .الخاص في النشاط االقتصادي

   

ثها من أجل التمكن من               والجدي  نقدية وتحدي ر أدوات السياسة ال ى تطوي د عمل عل ية ق دول العرب ددًا من ال ر بالذآر أن ع

ية دون العمل على اللجوء للتحكم المباشر بها، وذلك مع إحداث درجة أآبر من التنسيق                    ثر فاعل إدارة السيولة بصورة أآ

 عدد من الدول، مثل مصر ولبنان واألردن وتونس والمغرب، بتطوير         وفي هذا اإلطار، قام   . والتوافق مع السياسة المالية   

ي إدارة  ك األوراق ف زي، ليستخدم بعض تل نك المرآ يان أوراق الب ي بعض األح ية، وف ية الحكوم أسواق األوراق المال

ادة ش                        ادة شراء أو إع يات إع يام بعمل ي تتضمن الق توحة، الت يات السوق المف ية من خالل عمل  راء عكسيةالسيولة المحل

)Repos and Reverse Repos (   ر تسهيالت أو        . لضخ أو سحب السيولة ى تطوي ثل مصر عل ك عملت دول م آذل

نك المرآزي ُتستخدم من قبل المصارف ويعمل البنك المرآزي من خالل التحكم في                     دى الب تراض ل داع واالق ذ لإلي نواف

ر األجل ما بين المصارف، والذي يشكل أداة تشغيلية للسياسة          أسعار الفائدة على تلك التسهيالت بتسيير سعر الفائدة قصي         
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نقدية  ية بإدخال بعض التعديالت في األدوات غير المباشرة التقليدية للسياسة                     . ال دول العرب ك، قامت بعض ال وإضافة لذل

ادة آفاءتها وضمان عملها بصورة ال تحدث آ                      ثل سعر الخصم واالحتياطي اإللزامي، من أجل زي نقدية، م ثارًا جانبية ال

 ).1(سلبية على سوق النقود، اإلطار رقم 

 

ية الدول العربية على تحسين أوضاع األجهزة المصرفية ورفع درجة سالمتها بما يجعلها                       ومن جانب آخر، عملت غالب

 آما عمل بعضها على وضع استراتيجيات إلصالح األجهزة   . أآثر قدرة على اإلسهام بصورة فاعلة في النمو االقتصادي        

المصرفية، إضافة للدخول في برامج لتقييم القطاع المالي مع صندوق النقد والبنك الدوليين، بحيث يتم العمل على وضع     

ثرة وضعف القواعد الرأسمالية للمصارف                ون المتع نة للدي ول للمشاآل المصرفية المزم وقامت السلطات النقدية في . حل

رؤوس             ى ل رفع الحد األدن ية ب دول العرب وال المصارف المرخصة، ووضع أطر قانونية وتشغيلية لمعالجة  عدد من ال  أم

ة في بعض الحاالت                     ية الشرآات العام يها مديون ا ف ثرة بم ون المتع آذلك عمل بعضها على تهيئة األوضاع      . مشاآل الدي

بعض المصارف إليجاد آيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة في ظل االتجاه نحو           يات دمج ل يام بعمل فتح أسواق للق

تجارة في الخدمات              ر ال ية آجانب من تحري آما أحرزت بعض الدول تقدمًا في وضع نظم لإلنذار المبكر          . الخدمات المال

ية                ير المعلومات االئتمان ئات لتوف اد هي ية، وفي إيج رفع الحدود الدنيا لمعدل مالءة            . للمخاطر المال بعض اآلخر ب ام ال وق

 .خرى بخالف مخاطر االئتمانرأس المال مع تطويره ليضم مخاطر أ

 

ام                ية خالل ع دول العرب ام عدد من ال العمل على تطوير وتحديث نظم المدفوعات الوطنية، وبما يساعد على       2004وق  ب

ة      ية إدارة السياس ادة فاعل ى زي ًا إل ؤدي أيض ا ي اط االقتصادي، وبم اند للنش ة دوره المس ل المصرفي وتقوي ير العم تيس

يد من الدول، مثل مصر واألردن والكويت، في هذا الشأن لتطوير نظم تسوية المدفوعات اإلجمالية               وقد اتجه العد  . النقدية

ي          ى أساس الوقت الفعل ليمة للمخاطر المرتبطة بتحويل المبالغ               )RTGS(عل إلدارة الس ر اإلطار المناسب ل ، والتي توف

  .           ذات القيمة المرتفعة
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 )1(إطار رقم 
 يةنظم السياسة النقد

 
بنيت على اعتبارات تتعلق أساسًا بهياآلها االقتصادية ودرجة انفتاحها على العالم                      النقدية   لسياسة   ل نظم متنوعة       تنتهج الدول العربية    

 فتقوم بعض الدول بانتهاج نظام للسياسة النقدية قائم على استهداف سعر الصرف. الخارجي، ودرجة تطور القطاع المالي والمصرفي بها
وتقوم دول أخرى بانتهاج نظام      . لحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وسورية ولبنان واألردن وليبيا والمغرب وجيبوتي              آما هو ا  

 على مثبت    قائموتقوم الجزائر بانتهاج نظام للسياسة النقدية          . آما هو الحال في مصر وتونس واليمن           قائم على استهداف إجمالي نقدي      
 بجهود لتطوير السياسة النقدية وأدواتها وإحصاءاتها       2004 مثل مصر وتونس، خالل عام       العربية، الدول    بعض وقد قامت . ضمنيإسمي  

 . وبما يمكن أن يؤهلها مستقبًال النتهاج نظام استهداف التضخم
 

 النظم في الدول العربية في       وفيما يلي تعريفًا بنظم السياسة النقدية األساسية التي تنتهجها السلطات النقدية بصفة عامة، والتي تم تصنيف                  
 :ظلها 

 
يعمل هذا النظام في صورته األساسية على تثبيت قيمة العملة المحلية ): Exchange Rate Targeting(استهداف سعر الصرف   •

مقابل عملة دولة آبيرة ذات مستوى منخفض من التضخم، وبحيث ينتظر معه أن يقترب معدل التضخم في الدولة المطبقة للنظام                                
ويتميز هذا النظام بالبساطة والوضوح، والعمل على الحد من إمكانية استخدام السياسة النقدية بصورة                . مستواه في دولة عملة الربط     ل

إال أن الخبرة الدولية في تطبيق هذا       . يتعارض مع أهداف االستقرار األطول أجالً     قد  توسعية لتنشيط االقتصاد في األجل القصير، بما         
جود بعض المشكالت المرتبطة به، وأهمها فقدان استقاللية السياسة النقدية، وعدم إمكانية استخدامها لمواجهة                             النظام أظهرت و    

آذلك، يمكن أن يعمل هذا النظام على نقل الصدمات التي تواجهها دولة عملة                  . الصدمات الداخلية غير المرتبطة بدولة عملة الربط         
 Speculative(ًا أن يعرض الدولة المطبقة له الحتماالت حدوث هجمات مضاربية                     الربط إلى الدولة المطبقة، آما يمكن أيض            

Attacks (على عملتها، والحتماالت تعرضها لألزمات المالية. 
 
مثل المعروض النقدي بمفهومه       ( يعمل هذا النظام على استهداف متغير نقدي                   ):Monetary Targeting(استهداف النقود      •

 بصورة قوية بهدف التضخم أو الدخل االسمي، ويكون لدى السلطات النقدية قدرة مناسبة على التحكم                       يكون مرتبطاً ) M2الواسع،  
ويتميز هذا النظام بقدرة السلطات النقدية على تسيير السياسة النقدية بصورة تتماشى مع االعتبارات المحلية، ويمكنها من اختيار                     . به

إال أن هذا النظام قد تواجهه بعض          . ة السلطات النقدية إذا لم تحقق األهداف المعلنة          أهداف التضخم بحرية، آما يتيح إمكانية مساءل         
المشاآل في حاالت عدم استقرار أو تغير العالقة بين اإلجمالي النقدي والتضخم أو الناتج االسمي، وحدوث ضعف في تحكم                                          

 .السلطات النقدية في المتغير النقدي المستهدف
 
 يتضمن تطبيق هذا النظام عدد من العناصر تتمثل في إعالن السلطات النقدية                         ):Inflation Targeting(استهداف التضخم      •

للجمهور عن أهداف آمية متوسطة المدى للتضخم، ووجود التزام مؤسسي لالستقرار السعري آالهدف األساسي طويل األجل                                  
ية لتحقيق هذا الهدف تقوم على استخدام آافة المعلومات               للسياسة النقدية وااللتزام المعلن بتحقيق الهدف الكمي، ووجود استراتيج              

آذلك يتطلب تطبيق النظام رفع درجة شفافية           . المتوافرة، وذلك مع تقليل االعتماد على استخدام األهداف الوسيطة للسياسة النقدية                 
أهداف السياسة النقدية، ورفع      استراتيجية السياسة النقدية من خالل تحسين وسائل االتصال مع الجمهور واألسواق بشأن خطط و                       

ويتميز نظام استهداف التضخم بعمله على ترآيز اهتمام السلطات               . درجة مساءلة السلطات النقدية بشأن تحقيقها ألهداف التضخم            
 عالقة  النقدية على االعتبارات المحلية وآيفية االستجابة للصدمات التي قد يواجهها االقتصاد المحلي، آما أنه ال يعتمد على وجود                          

وهو ما ال يتوفر بدرجة مماثلة في         (آذلك من السهل على الجمهور فهم أهداف السياسة النقدية              . قوية ومستقرة بين النقود والتضخم      
وتؤدي الدرجة األعلى من الشفافية والمساءلة إلى تقليل احتماالت لجوء السلطات النقدية النتهاج سياسات                         ). ظل استهداف النقود   

 .ل القصير تعارض أهدافها األطول أجًالتوسعية في األج
 
ة ذات مثبت اسمي ضمني    •  في ظل هذا النظام ):Monetary Policy with an Implicit Nominal Anchor(سياسة نقدي

يه             ( م مطبق ي أه بر مجلس االحتياطي الفيدرال ذي يعت تم اإلفصاح عن مثبت اسمي للسياسة النقدية، ولكن يعتمد على إدراك                  ) وال ال ي
تحكم في التضخم في األجل الطويل، وقيامها بتحرآات مسبقة       الج نقدية بال تمام السلطات ال ضد ) Preemptive Strikes(مهور اله

دات الضغوط التضخمية   ية         . تهدي يمها ألهم ي تقي نقدية ف يرة من الحرية للسلطات ال رونة، وإعطاء درجة آب نظام بالم ذا ال يز ه ويتم
ي قد تؤدي لضغوط تضخم        إال أن هذا األسلوب يعاني من ضعف الشفافية، بما قد يؤدي إلى حدوث تقلبات في األسواق       . يةالعوامل الت

نقدية             تقبلية للسياسة ال تحرآات المس ن بشأن ال ن توقعات المتعاملي يجة لتباي آذلك يعاني هذا النظام من ضعف المساءلة بما قد يزيد . نت
نقدية ألهداف في األجل             تهاج السلطات ال آما أن هذا . القصير قد ال تتفق مع هدف استقرار األسعار في األجل األطولمن مخاطر ان

رار في السلطة                                   اذ الق راد في مراآز اتخ ارات ودرجة مصداقية األف ى تفضيالت ومه ى عل تماده بالدرجة األول ي من اع نظام يعان ال
 .النقدية

 
Reference:Mishkin, F. S., March 1999, “International Experiences with Different Monetary Policy Regimes”, 
NBER Working Paper 7044. 
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 التطورات المصرفية
 

 أداء القطاع المصرفي العربي
 

تشير بيانات الميزانيات المجمعة للمصارف العربية إلى ارتفاع إجمالي الموجودات للمصارف التجارية العربية من نحو                

.   في المائة  13.6، وبمعدل نمو    2004  مليار دوالر خالل عام        766.0إلى  نحو      2003  مليار دوالر في عام        674.1

وقد حققت جميع الدول العربية نموا في تلك الموجودات مقومة بالعملة المحلية وبالدوالر األمريكي وإن آانت بنسب                            

 35.1المقومة بالدوالر بنسبة    وجاء السودان في المرتبة األولى من حيث معدالت النمو في إجمالي الموجودات              . متفاوتة

 في المائة، في حين حققت آل من موريتانيا                21.5  في المائة، واليمن بنسبة            22.7في المائة، تلته اإلمارات بنسبة          

 .    في المائة على التوالي0.6 في المائة و1.8 في المائة و4والكويت وسورية معدالت  نمو منخفضة نسبيا  بلغت 

 

ا جاءت المصارف ا       ة المصارف التجارية العربية من حيث إجمالي الموجودات المقومة بالدوالر،     آم لسعودية في مقدم

ادل نحو      175حيث بلغت نحو        ا يع يار دوالر أي م  في المائة من إجمالي موجودات المصارف العربية،  تلتها  22.8 مل

نحو          ارات ب يار دوالر ونسبة       122.5المصارف في اإلم م الم        16 مل ة،  ث  مليار  83.3صارف في مصر بنحو        في المائ

نحو              10.9دوالر ونسبة     نان ب ة، فالمصارف في لب يار دوالر ونسبة       67.8 في المائ ة، والمصارف في       8.8 مل  في المائ

 ). 7/5( في المائة، الملحق 8.5 مليار دوالر ونسبة 65.0الكويت بنحو 

 

ية إ                 ة للمصارف العرب يانات المجمع ع، فتشير الب ا بالنسبة للودائ اع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف        أم ى ارتف ل

الدوالر األمريكي من            ة ب تجارية المقوم ام          441.3ال يار دوالر في ع ى نحو     2003  مل  مليار دوالر في نهاية 506.8 إل

دل نمو بلغ      2004 ي   ف  37.8وقد حقق السودان أعلى معدل نمو في الودائع المقومة بالدوالر بلغ            .  في المائة  14.8، وبمع

بة  ارات بنس ته اإلم ة، تل ن، والسعودية25.3المائ يا، واليم م ليب ة، ث ي المائ ع المصرفية .   ف ي الودائ تعلق بإجمال يما ي وف

ة الدول العربية بنسبة                      نان في مقدم د جاء لب ي، فق ي اإلجمال ناتج المحل ية آنسبة من ال ة المحل ة بالعمل  في 234.2المقوم

بة    ته األردن بنس ة، تل بة    في 115.1المائ م مصر بنس ة، ث ن بنسبة    82.5 المائ ة،  فالبحري م  80.4 في المائ ة، ث ي المائ  ف

 ).7/6(  في المائة، الملحق 72.9الكويت بنسبة 

 

ع القطاع الخاص من           في  14.8 مليار دوالر بمعدل نمو      467.7 إلى   2003  مليار دوالر في عام       407.3وارتفعت ودائ

ع القطاع الخاص              ة، وظلت نسبة ودائ  90إلى إجمالي الودائع مرتفعة على مدار العامين السابقين وبنسبة تجاوزت           المائ

ة    ا ارتفعت الودائع االدخارية واآلجلة من        .  في المائ  مليار دوالر في    320.5 إلى   2003 مليار دوالر في عام      288.3آم

ام    دل نمو     2004ع  147.2  إلى 2003في عام  مليار دوالر 119.0 في المائة وارتفعت الودائع الجارية من     11.1 وبمع

 . في المائة23.7 وبمعدل نمو 2004مليار دوالر في عام 
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 )1(جدول رقم ال
 الودائع لدى المصارف التجارية العربية

 2004 و2003 
 

 )مليون دوالر   ( 
الودائع اإلجمالية إلى 

الناتج المحلي 
 %اإلجمالي 

 الودائـع
 اإلجمالية

الودائع اإلجمالية 
 للقطاع الخاص

 ودائـعال
 الجاريـة

الودائع االدخارية 
واآلجلة للقطاع 

 الخاص

 السنــة

58.8 441,296.1 407,335.5 119,001.4 288,334.1 2003 

58.4 506,802.6 467,667.7 147,213.5 320,454.2 2004 

 %نسبة التغير  11.1 23.7 14.8 14.8 

 ).7/6(الملحق :   المصدر 
 
 

 

لمصارف التجارية، توضح البيانات المجمعة أن إجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية                 وبالنسبة للنشاط اإلقراضي ل     

 إلى نحو      2003 مليار دوالر في عام           426.3المقدمة من المصارف التجارية العربية مقومة بالدوالر قد ارتفع من                     

دى من حيث حجم االئتمان المقدم،        وبالنسبة لموقف الدول العربية فرا     .  في المائة  12.9 مليار دوالر بمعدل نمو       481.3

وحقق . فقد ارتفع إجمالي االئتمان مقومًا بالعملة المحلية والدوالر في معظم الدول العربية ما عدا في جيبوتي وليبيا                             

  في المائة،  فاإلمارات و البحرين بنسبة          28.8  في المائة، ثم اليمن  بنسبة          49.9السودان أعلى معدل نمو بالدوالر بلغ        

 ).  7/7(  في المائة  لكل منهما، الملحق 25.4

 

واستحوذ القطاع الخاص على الجانب األآبر من إجمالي حجم االئتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية العربية،                        

، حيث ارتفع   2003 في المائة في عام      64.5 في المائة من إجمالي قيمة القروض،  مقارنة بنسبة             67.7مشكال ما نسبته    

 18.6 ، بمعدل نمو     2004 مليار دوالر في عام      325.9 إلى   2003 مليار دوالر في عام      274.9هذا القطاع  من     نصيب  

 64.3  في المائة إلى      62.3في المائة،  آما ارتفع  حجم االئتمان المقدم للقطاع الخاص منسوبا إلى إجمالي الودائع  من                     

 . في المائة37.5 في المائة إلى 36.6اإلجمالي من وارتفعت أيضًا نسبته إلى الناتج المحلي . في المائة

 

وعلى مستوى الدول فرادى، فقد ارتفع إجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص خالل العام،                   

 33 و  في المائة  37.4 في المائة و    53.9والمقومة بالدوالر، في آل من السودان، والسعودية، واليمن، وسورية  بـنسبة                

وواصل إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص في السودان نمطه المرتفع                 .  في المائة على التوالي       32في المائة و   

 ).7/8(الملحق . خالل السنوات األربع األخيرة، وهو األعلى من بين الدول العربية
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 )2(الجدول رقم 
 القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة من قبل

 جارية العربيةالمصارف الت
 2004 و2003  

 
 )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 
م االئتمان المقد
 للقطاع الخاص

رصيد إجمالي 
االئتمان المقدم 
 للقطاع العام

رصيد إجمالي 
االئتمان المقدم 

لالقتصادات 
 العربية

 السنــة

36.6 62.3 64.5 274,864.0 151,393.4 426,257.4 2003 

37.5 64.3 67.7 325,914.7 155,415.9 481,330.6 2004 

 %نسبة التغير    12.9    2.7    18.6   3.2        2.0     

 ).7/8(و) 7/7(الملحقان :    المصدر 
 
 

 

وفيما يتعلق بالقاعدة الرأسمالية للمصارف التجارية، تشير البيانات المجمعة آذلك إلى زيادة  القاعدة الرأسمالية لمجموع                 

، وبمعدل  2004ام   مليار دوالر في ع    71.6 إلى نحو    2003  مليار دوالر في عام       63.4المصارف التجارية العربية من     

 في  8.2، و 2003  في المائة عام       4.1 في المائة، ويعتبر هذا المعدل األعلى  منذ عامين مقارنة بمعدل نمو                   12.9نمو  

آما توضح البيانات أن القاعدة الرأسمالية للمصارف التجارية العربية مقومة بالعملة المحلية والدوالر           . 2002المائة عام   

وسجلت المصارف التجارية في قطر أعلى معدل نمو في         . ي آل الدول العربية ما عدا في ُعمان       األمريكي، قد ارتفعت ف   

 في المائة، ثم      33.2  في المائة، تلتها المصارف في  السودان بنسبة                  40.8القاعدة الرأسمالية مقومة بالدوالر بمعدل         

 ).7/9( في المائة، الملحق 22.3المصارف في تونس بمعدل نمو 

 

ديد من الدول العربية جهودها نحو تدعيم القواعد التنظيمية الخاصة باإلشراف والرقابة على األجهزة                                   واصل الع  

المصرفية العاملة بها، خاصة فيما يتعلق باإلجراءات االحترازية والمراجعة الدورية للبنوك، للتأآد من موائمة القطاع                     

قيام بتعديل التشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة تكفل تهيئة           المصرفي مع المعايير الدولية المحاسبية والرقابية مع ال        

السوق المصرفي المحلي لمواجهة التحديات المستقبلية والمنافسة األجنبية، وذلك بتسهيل إيجاد آيانات مصرفية قوية                        

 فتح المجال    مصر من خالل تعديل قانون البنوك واالئتمان، وبما            وهو ما قامت  به      ،  عن طريق االندماج واالستحواذ     

 .لحدوث حاالت اندماج  بالسوق المصرفي المصري

 



 13 التقرير االقتصادي العربي الموحد           

آما عملت معظم الدول العربية على مكافحة جرائم غسيل األموال من خالل التعاون مع المؤسسات الدولية القائمة على                     

 والتي تختص    ،  )1 ((FATF)وااللتزام بما جاء في االتفاقية الخاصة بإنشاء مجموعة العمل المالي الدولي                . هذا الشأن 

 .بوضع المعايير والضوابط الدولية التي تكفل تحقيق ذلك

  

د نطقة الشرق األوسط    وق ي لم ل المال ة العم ية تعرف بمجموع ة الدول ن المجموع ثقة م ية منب ة إقليم اء مجموع م إنش  ت

ل في البحرين ، تتولى ذات المهمة على الصعيد اإلقليمي، وذلك خالل اجتماع تلك الدو           MENA/FATFوشمال أفريقيا    

،  وتضم المجموعة اإلقليمية  دول مجلس التعاون الخليجي، ودول اتحاد المغرب العربي، باإلضافة            2004في نهاية عام    

ن   نان، مصر، واليم ورية، لب ى األردن، س ام    . إل ة ع بل نهاي رى  ق ية أخ تظر انضمام دول عرب ن المن ثل 2005وم   م

 . تانياجيبوتي،  السودان، العراق،  ليبيا، وموري

 

، بهدف دعم 2007اعتبارًا من عام    ) 2(آذلك تسعى الدول العربية حاليا  إلى تهيئة المصارف لتطبيق معايير لجنة بازل              

وقد تحرآت المصارف نحو تطوير أنظمة إدارة رأس المال             . القدرات الخاصة بقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر،         

والجدير بالذآر أن معظم المصارف العربية تستوفي معدالت             . ايير مستقبالً وإدارة المخاطر، تمهيدًا لتطبيق تلك المع         

 في المائة، اإلطار      8والمحدد بنسبة     )  1(أعلى من الحد األدنى لمعدل آفاية رأس المال  وفقا لمعيار لجنة بازل                           

 ).2(رقم 

   

م العديد من المصارف العربية بالعمل        وفيما يتعلق بجهود التطوير والتحديث في مجال العمل المصرفي العربي، فقد قا               

على مسايرة التوجهات العالمية نحو التوسع في أنشطة التجزئة المصرفية، وتوفير الخدمات المصرفية عن طريق                               

آما قام البعض بدعم االتجاه        . اإلنترنت وبما يعرف بالصيرفة اإللكترونية، باإلضافة إلى الصيرفة المكتبية والمنزلية                

طاقات االئتمان، حيث شهدت األعوام الثالثة الماضية انتشارًا أوسع للتعامل في تلك البطاقات وآذلك                         نحو استخدام ب   

المصارف العربية في العمل على تنويع الخدمات المصرفية والتوجه نحو القيام                   العديد من  واستمر.  بطاقات الخصم 

 قامت بعض تلك المصارف باالتجاه  نحو  إصدار                   بالوساطة المالية في األسواق المحلية واإلقليمية والدولية، حيث              

 .الصكوك اإلسالمية والسندات آمصدر هام  من مصادر التمويل

 

. )GDR)2آما اتجه البعض إلى األسواق العالمية لجذب المزيد من األموال من خالل ما يعرف بشهادات اإليداع الدولية                    

بشرية من خالل التدريب على العمل لإللمام بأحدث الوسائل                 آذلك هدفت المصارف العربية إلى االهتمام بالتنمية ال              

 .واألساليب العلمية في مجال العمل المصرفي

 
 

                                                           
(1)  Financial Action Task Force  
(2)  Global Depository Receipts  
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 )2(إطار رقم 
 وتحديات القطاع المصرفي العربي) 2(اتفاقية بازل

 
التطورات ، آنتيجة طبيعية لمواآبة          )2(، وفيما يعرف باتفاقية بازل             2004صدر اإلطار الجديد  للجنة بازل في يونيو                    

المصرفية الدولية، والتي يتمثل أهمها في زيادة درجة تكامل األسواق المالية والمصرفية، واتجاه البنوك العالمية الكبرى لتقديم                   
استحداث أدوات مالية جديدة تتميز بارتفاع        و. )Universal Banks(خدمات مصرفية متكاملة، تحت مسمى البنوك الشاملة           

، وتنامي استخدامها بشكل    )(Securitization، وتوريق الديون    (Derivatives)، آالمشتقات المالية     العائد ودرجة المخاطرة  
 .مطرد على الرغم من عدم وضوح آيفية المعالجة القانونية لعملية إصدارها وتداولها

 
، مع 1988تي صدرت في عام ، وال)1(وقد جاء اإلطار الجديد ليكسر حالة الجمود وعدم المرونة التي اتسمت بها اتفاقية بازل             

القواعد التنظيمية واإلشرافية، وآذلك المعايير التي جاءت بها لمسايرة التطورات السريعة والمتالحقة في النظام                        عدم آفاية    
 في المائة آحد أدني من إجمالي أصول البنك، أخذًا 8المصرفي العالمي، وبصفة خاصة معيار آفاية رأس المال والمحدد بنسبة 

آما جاء  . Risk Weighted Assetsاالعتبار المخاطر االئتمانية التي تتعرض لها البنوك عند استثمار تلك األصول                     في  
اإلطار الجديد ليبرز أهمية توحيد جهود الدول للتعاون والتنسيق فيما بينها لتفادي أية سلبيات يمكن أن تنشأ عن زيادة العولمة                         

المعايير المحاسبية لتتفق مع معايير اإلشراف والرقابة وضمان عدم وجود أي  تعارض                  ، من خالل محاولة توحيد        )1(المالية  
 .بينهما

 
آذلك العمل على نهج طرق قياس موحدة لمعايير آفاية رأس المال، وتوفير بدائل مختلفة للبنوك الختيار أنسبها وفقا لظروف                         

تقديم تعريف أوسع للمخاطر التي قد يتعرض لها البنك،                 آما يرآز اإلطار الجديد على           . البنك والوضع االقتصادي للدولة      
 والتي أفرزها النمو غير المسبوق لمعامالت توريق           ،)Operational Risk(وبصفة خاصة تلك المرتبطة بمخاطر التشغيل         

 .  الديون، المشتقات المالية، عمليات المبادلة، ضمانات القروض وإعادة بيعها
 

يض حجم الترآز في النشاط الواحد، خاصة وأن السوق الثانوي لتلك األنشطة قد شاهد توسعًا                     ويهدف اإلطار الجديد إلى تخف      
 .آبيرًا في إعادة  توزيع المخاطر المتعلقة بتلك األدوات على المؤسسات القادرة على تحملها وحسن إدارتها

 
عند ممارسة العمل المصرفي عبر الدول،         وطالب اإلطار الجديد بضرورة توفير بيئة مناسبة تضمن تحقيق المنافسة العادلة                  

وتكمن أهم مقومات تلك البيئة في توافر آفاءات مصرفية تحسن إدارة وقياس المخاطر المحتملة ورقابة داخلية محكمة                                       
 : على  ثالثة رآائز أساسية2وتعتمد اتفاقية بازل .  وحوآمة جيدة وإشراف رقابي جيد

 
لمال بالمخاطر الحقيقية التي قد يتعرض لها البنك، ومدى قدرة البنك في قياس تلك                   ضرورة ربط معيار آفاية رأس ا       :  أولها  

المخاطر والتحوط لها عن طريق تقدير العالقة التبادلية بين العائد والمخاطرة، وقدرة البنوك على التنبؤ بتلك العالقة، ومدى                          
 .آفاية رأس المال لدرء تلك المخاطر

 
عد التنظيمية المعمول بها حاليًا،  فيما يخص اإلشراف والرقابة على البنوك وبيان مدى آفايتها،      ضرورة مراجعة القوا   : ثانيها 

والترآيز على فتح قنوات اتصال بين األجهزة المعنية لضمان التنسيق فيما بينها بشأن عمليات تقييم أسس المراجعة الداخلية                          
 .والرقابة

 
لخارجية التي يعمل فيها البنك، واعتبار السوق بمثابة  الرقيب على أداء البنك من خالل فهي تتعلق بالبيئة ا : أما الرآيزة الثالثة

تتبع تقارير البنك المالية بصفة دورية لبيان مدى قدرة البنك على استيعاب المخاطر وتحملها، األمر الذي يبرز الحاجة إلى 
 .تدعيم قواعد الشفافية واإلفصاح

 

                                                           
 .التدفقات المالية  عبر الحدودمصطلح يشير إلى تزايد الترابط المالي العالمي من خالل زيادة    (1)
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، يأخذ في اعتباره المخاطر          )Economic Capital(مال البنك من منظور اقتصادي،            وقد دعا ذلك إلى  تعريف رأس                 
آما حثت البنوك على     . االقتصادية التي تصاحب آل مقترض، وذلك عند القيام بتسعير محفظة القروض في جانب األصول                     

مين به في الحكم على مدى نجاح البنك        تحسين نظم الرقابة والمراجعة الداخلية بها، و دعم دور المتعاملين بالسوق وآذلك المهت             
في قياس وإدارة المخاطر، وأخيرًا ضرورة تنسيق جهود القائمين على وضع القواعد التنظيمية واإلشرافية، والتعاون فيما                             

 .بينهم عبر الدول
 

ازل   ية ب ون اتفاق وف تك ام  )  2(وس ول ع يذ بحل ة للتنف ت لدر  2007قابل ن الوق زيد م دول الم اء ال د إعط يق  ، بع ر تطب ة أث اس
يعة الفصل بين الخسائر المتوقعة والغير متوقعة، وما                            تعلقة بطب ك الم ا، وبصفة خاصة تل ي جاءت به بادئ الت ترحات والم المق

 . يتبعه من ضرورة تعديل الطريقة التي تعامل بها مخصصات تلك الخسائر في المدى الطويل
   

 في اإلطار الجديد هو في      ء أن  ما جا    فتجدر اإلشارة  إلى   ،    )2(تفاقية بازل    ال  المحتملة وااللتزاماتوفيما يتعلق بالدول العربية     
الغالب مبادئ  وقواعد استرشادية غير ملزمة، وموجهة في المقام األول للدول المتقدمة وما تملكه من بنوك شاملة على درجة                        

 .  المخاطر آميًا ونوعيًاعالية من الوعي والتقدم المصرفي،  وقدرة فائقة في تطبيق أحدث نظم إدارة 
 

 الدول النامية، والعربية بصفة خاصة، اإلسراع في خطى اإلصالح ومواآبة التقدم والتطور المصرفي                        يتطلب من غير أنه    
العالمي للعمل على النهوض بالنظام المصرفي وجعله قادرًا على المنافسة في ظل االتجاه  نحو قيام التكتالت والكيانات                                     

 لهذه  الكيانات من القدرة على استيعاب المخاطر و تحديدها              روما قد يتواف  .  رة من خالل االندماج واالستحواذ     المصرفية الكبي 
آما وآيفا، وبما يكفل لها الدخول لألسواق العربية والمنافسة على تقديم الخدمة المصرفية الشاملة في ظل االتفاقية العامة                                  

لتفضيلي هو نوعية الخدمة وآيفية تقديمها في التوقيت المناسب وبأقل تكلفة               ، وسوف يكون العامل ا     GATSلتجارة الخدمات   
 .وبأعلى جودة بغض النظر عن هوية من يقدمها

 
وفي هذا الصدد، فقد دخلت العديد من الدول العربية في مفاوضات جديدة لتحرير تجارة الخدمات ومنها الخدمات المالية                                   

وف تواجه الدول العربية ضغوطًا من الدول المتقدمة والدول األخرى األعضاء                ، وس )GATS(والمصرفية في إطار اتفاقية       
في منظمة التجارة العالمية للسماح للمصارف األجنبية بالنفاذ إلى األسواق العربية من خالل إنشاء فروع أو مكاتب تمثيل                                

بزيادة نسبة مساهمة الشريك األجنبي في      آذلك السماح     .  خاصة بها، آما حدث في دول عديدة وآان آخرها السعودية والكويت          
والشك أن هناك أثرًا إيجابيًا لتحرير تجارة الخدمات المالية على زيادة النمو االقتصادي               . رأس مال البنوك الوطنية والمشترآة    

ر األجنبي  بالدول العربية، من حيث زيادة تدفقات رؤوس األموال األجنبية، سواء في صورة استثمارات المحفظة أو االستثما                     
 .المباشر للمساهمة في تملك بعض المصارف التجارية المحلية،  ونقل التكنولوجيا والمعرفة

 
ولكي يتسنى االستفادة من هذا التحول،  فإن األمر يتطلب اتباع  سياسات اقتصادية آلية سليمة تكفل تحقيق االستقرار النقدي 

يد جهات اإلشراف والرقابة على المؤسسات المالية في جهة واحدة، أسوة              والمالي، وإنشاء صناديق تأمين على الودائع، وتوح        
وآذلك ضرورة توافر نظام قانوني سليم يضمن سرعة إجراءات التقاضي               . بما هو متبع في آال من المملكة المتحدة وآوريا            

الفكرية والمساواة بين الشريك     وفض المنازعات الخاصة بحاالت اإلفالس والديون المتعثرة، وبما يكفل احترام حقوق الملكية                 
 .  األجنبي والمحلي

 
آما يتطلب  األمر إفساح مجال أآبر للقطاع الخاص وتخفيض حجم مساهمات الحكومة في البنوك وشرآات التأمين وإرساء                          

لمساءلة العامة  ويتطلب ذلك العمل على إرساء مبدأ الشفافية واإلفصاح وتعزيز ا           . مبدأ المحاسبة بالمسئولية واإلدارة باألهداف     
آما يتطلب األمر إعادة      . وإعادة هيكلة البنوك لضمان عدم ترآز محافظ القروض بها، واستثمارها على أسس تجارية بحتة                      

النظر في تصنيف القروض المصرفية وزيادة المخصصات المقابلة لها ودراسة أثر التغيرات في أسعار الصرف على جودة                        
توافر خبرات وآوادر مصرفية  قادرة على استخدام األساليب الكمية المتقدمة ونمذجة                 آذلكو. تلك القروض وقيمتها الحقيقية    

القرارات والحد من االعتماد على االجتهاد الشخصي، وتحسين الحوآمة الداخلية واالعتماد على مكاتب مستقلة للقيام                                        
مر تنظيم عملية الدخول والخروج من السوق              آما يتطلب األ    . بالمراجعة الخارجية،  إلى جانب دعم نظم الرقابة الداخلية                 

(Entry/ Exit Barrier) على اعتبار أنها المحدد الرئيسي للحكم على من تتوافر له القدرة على البقاء في السوق. 
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 التطورات في أسواق األوراق المالية العربية
 

 أداء أسواق األوراق المالية العربية
 

 وذلك نتيجة    2003 في أدائها الجيد الذي حققته في عام               2004 خالل عام      )1(ربيةاستمرت أسواق األوراق المالية الع       

رار الظروف االقتصادية المواتية في الدول العربية، حيث ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى مستويات عالية                               مالست

محلية التي نتجت عنها زيادة        فقد أدت فوائض اإليرادات النفطية والطفرة في السيولة ال               . واستمر تدني أسعار الفائدة      

اإلنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب على أسهم الشرآات المدرجة في البورصات المحلية، وذلك في ضوء استمرار تدني                    

وزيادة تدفق رؤوس األموال األجنبية مما عزز ثقة المستثمرين في تنشيط حرآة أسواق األوراق المالية                    . أسعار الفائدة 

 . تطورًا آخرًا تمثَّل في نشاط آثيف لمؤسسات وأدوات االستثمار اإلسالمية2004ام وشهد ع. في المنطقة

 

 52 نقطة، أي بزيادة نسبتها      215.7 إلى   2003 نقطة عام    141.9 من   )2(وارتفع المؤشر المرآب لصندوق  النقد العربي      

. 1994البدء في احتسابه في عام         ويعد هذا المستوى من أعلى المستويات التي بلغها مؤشر الصندوق منذ                   . في المائة 

ويعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة السيولة آما تمت اإلشارة سابقًا، باإلضافة إلى النتائج اإليجابية التي حققتها                   

 .غالبية الشرآات المساهمة العامة المدرجة في األسواق العربية خالل العام

 

 جميع مؤشرات األسعار التي يحتسبها الصندوق لهذه        2004عت في نهاية عام     وبالنسبة لألداء الفردي لألسواق، فقد ارتف     

وقد سجل مؤشر سوق دبي المالي أعلى        .  في المائة  2.3األسواق، باستثناء مؤشر بورصة الجزائر الذي انخفض بنسبة           

لسعودي الترتيب الثاني   واحتل أداء سوق األسهم ا     .  في المائة  124ارتفاع من بين األسواق المالية العربية بلغت نسبته            

 . في المائة70.9 في المائة، ثم مؤشر سوق المال بمصر بنسبة 103.3من حيث االرتفاع وذلك بواقع 

 

فقد سجل مؤشر مؤسسة    . وواصل أيضًا المؤشر المرآب للصندوق أدائه الجيد مقابل أداء أسواق األوراق المالية الدولية              

 24.2، والذي يقيس أداء األسواق المالية في الدول الناشئة، ارتفاعًا بلغت نسبته                 )3()ستاندرد اند بورز  (التمويل الدولية   

في المائة، في حين ارتفعت مؤشرات األسواق الدولية الرئيسية بنسب متفاوتة، إذ سجل مؤشر نيكاي لألسهم اليابانية                           

                                                           
بورصة عّمان، سوق    : يتناول هذا الجزء التطورات المتعلقة بأسواق األوراق المالية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي                          )1(

ويت لألوراق  البحرين لألوراق المالية، بورصة األوراق المالية بتونس، سوق األسهم السعودي، سوق مسقط لألوراق المالية، سوق الك                   
المالية، بورصة بيروت، بورصتي القاهرة واإلسكندرية، بورصة القيَّم المنقولة بالدار البيضاء، سوق أبوظبي لألوراق المالية، سوق دبي 

 .المالي، سوق الدوحة لألوراق المالية، سوق الخرطوم لألوراق المالية، بورصة الجزائر
 

 سوقًا عربيًا، ويعتمد الصندوق في احتساب        14 المالية المدرجة في قاعدة البيانات والبالغ عددها           يقيس هذا المؤشر أداء أسواق األوراق       (2)
 .هذا المؤشر على معاملة آافة األسهم باألسواق المشارآة وآأنها لسوق واحد، ويتم احتسابه مقومًا بالدوالر األمريكي

 
 بيانات مؤسسة التمويل الدولية، الحتساب المؤشر الذي يقيس أداء األسواق  باقتناء قاعدة1999عام ) ستاندرد أندبورز(قامت شرآة   (3)

 .الناشئة
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 في  9.0مريكية ارتفاعًا بلغت نسبته       لألسهم األ ) 500ستاندرد اند بورز      ( في المائة ومؤشر       7.6ارتفاعًا بلغت نسبته      

 .المائة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

يمة السوقية وبلغت في نهاية العام                           ية مقاسة بالق ية العرب ام أسواق األوراق المال  622.4ومن جانب أخر، ارتفعت أحج

بتها          زيادة نس يار دوالر، أي ب ة    72مل د سجلت القيمة السوقية لسوق الخرطوم لألوراق المال         .  في المائ ية أعلى ارتفاع   وق

ية العربية، إذ ارتفعت بنسبة              ن األسواق المال  في المائة، ثم 145.7 في المائة، تاله سوق دبي المالي بنسبة 175.7من بي

.  في المائة2.3في حين انخفضت القيمة السوقية لبورصة الجزائر بنسبة .  في المائة94.7سوق األسهم السعودي بنسبة      

ر بالذآر أن القيمة      في المائة من إجمالي 49.2 السوقية لسوق األسهم السعودي شكلت في نهاية هذا العام ما نسبته         والجدي

ية           ية العرب يمة السوقية ألسواق األوراق المال ا فيما يتعلق بعدد الشرآات المدرجة في األسواق المالية العربية، فقد            . الق أم

ام       ة ع ى  2004انخفض في نهاي ابل   1597 إل ، وذلك آمحصلة 2003مدرجة آما في نهاية عام  شرآة 1723 شرآة مق

درج وشطب عدد من الشرآات في هذه األسواق    وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الشرآات المدرجة في سوق المال بمصر . ل

 شرآة في العام الماضي، ويشكل عدد الشرآات المدرجة في هذا السوق ما يقارب           967 شرآة مقابل    792انخفض ليبلغ    

 .ة من إجمالي عدد الشرآات المدرجة في أسواق األوراق المالية العربية في المائ50من 

 

أما فيما يتعلق بحجم األسواق المالية في الدول العربية نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي لكل دولة، فإنه يمكن تقسيم هذه                        

 قيمة الناتج المحلي اإلجمالي وهي      تضم المجموعة األولى، األسواق التي تتجاوز حجم أسواقها       . األسواق إلى مجموعتين  

 في المائة، السعودية      142 في المائة، قطر بنسبة         148 في المائة، الكويت بنسبة          164األردن بنسبة    : حسب الترتيب 

90.00

110.00

130.00

150.00

170.00

190.00

210.00

230.00

COM المرآب 146.5 151.4 156.1 160.3 160.4 163.1 172.8 177.9 184.3 184.5 207.5 215.7

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اآتوبر نوفمبر ديسمبر

الشــكل (2) : تطور مؤشر صندوق النقد العربي عام 2004
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أما المجموعة الثانية وتضم باقي األسواق المالية العربية،        .  في المائة  122 في المائة، وأخيرًا البحرين بنسبة       123بنسبة  

سواق التي تقل قيمتها السوقية عن الناتج المحلي اإلجمالي، سوق اإلمارات الذي يحتل المرتبة األولى في هذه                        وهي األ 

 في المائة، ثم بورصة القيم المنقولة            87المجموعة، وتبلغ نسبة قيمته السوقية إلى الناتج المحلي اإلجمالي ما يقارب                     

 في المائة في باقي الدول، باستثناء       40 إلى   10اوح باقي النسب ما بين       في المائة، في حين تتر      51بالدار البيضاء بنسبة    

 . في المائة، وهي تدل على صغر هذه البورصة نسبة إلى اقتصاد الجزائر0.17بورصة الجزائر التي تبلغ النسبة 

 

رتفاعًا آبيرًا    ا  2004ومن جانب آخر، شهدت قيمة األسهم المتداولة في أسواق األوراق المالية العربية خالل عام                               

 مليار دوالر مقابل     568.289 في المائة لتبلغ نحو        146.6فقد ارتفعت هذه القيمة بما نسبته         . بالمقارنة مع العام السابق    

 أعلى  2004وقد سجلت قيمة األسهم المتداولة في سوق دبي المالي عام              .  مليار دوالر، خالل العام الماضي      230.417

آما ارتفعت قيمة األسهم المتداولة في سوق          .  في المائة   1238ية العربية، إذ بلغت نسبته        ارتفاع من بين األسواق المال      

 197.4 في المائة، وارتفعت قيمة األسهم أيضًا في سوق األسهم السعودي بنسبة                343.2أبوظبي لألوراق المالية بنسبة      

 في المائة، وفي سوق الكويت       47.1 بنسبة   وفي المقابل انخفضت قيمة األسهم المتداولة في بورصة الجزائر          . في المائة 

 . في المائة5.3لألوراق المالية بنسبة 

 

 في  10.0 بنسبة   2004أما فيما يتعلق بعدد األسهم المتداولة في أسواق األوراق المالية العربية، فقد انخفض خالل عام                     

ويعزى هذا االنخفاض بشكل أساسي . ابق مليار سهم خالل العام الس63.389 مليار سهم مقارنة مع     57.029المائة ليبلغ   

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد     .  في المائة  32.3إلى انخفاض عدد األسهم المتداولة في سوق الكويت لألوراق المالية بنسبة             

 في المائة من إجمالي عدد األسهم المتداولة في األسواق المالية             58.8األسهم المتداولة في سوق الكويت يشكل ما نسبته           

وفي المقابل يالحظ ارتفاع عدد األسهم المتداولة بنسب آبيرة، خاصة في سوق دبي المالي                    . 2004عربية خالل عام     ال

 في  302.7 في المائة، وسوق أبوظبي بنسبة        410 في المائة، وبورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء بنسبة           1470بنسبة  

 .المائة

 

دوران، أي نسبة قيم            دل ال تعلق بمع يما ي ة األسهم المتداولة إلى القيمة السوقية، والذي يمثل مؤشرًا لسيولة السوق، فقد            وف

ية مجتمعة من           ية العرب دل ألسواق األوراق المال ذا المع ع ه  في المائة خالل 91 إلى 2003 في المائة خالل عام 64ارتف

ذه األسواق                 2004 اع نسبة السيولة في ه ى ارتف ا يشير إل ألسواق المالية بشكل فردي، فقد سجل      أما بالنسبة ألداء ا   . ، مم

دوران في سوق األسهم السعودي أعلى ارتفاع إذ بلغ          دل ال  في المائة والذي يشير إلى مستوى النشاط الكبير في 154مع

بة      ية بنس ألوراق المال اله سوق الكويت ل ارب     70السوق، ت بة تق ي بنس ي المال ة، وسوق دب م  40 في المائ ة، ث ي المائ  ف
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ان ب     وفي المقابل انخفض معدل الدوران في بعض األسواق األخرى، حيث بلغ أدناه في          .  في المائة   30نسبة   بورصة عم

 في المائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض أحجام التداول في هذه البورصة واقتصارها على يوم         0.09بورصة الجزائر بنسبة    

يها                      ة عدد الشرآات المدرجة ف ى قل ذا باإلضافة إل بالغ    واحد في األسبوع، ه ط    3 وال ويحتل سوق البحرين   .  شرآات فق

ية من حيث انخفاض معدل الدوران، وذلك بواقع                بة الثان  8 في المائة، ثم سوق أبوظبي لألوراق المالية بنسبة     3.4المرت

 .في المائة
 

 التطورات في أسواق األوراق المالية العربية
 

مجاالت اإلفصاح، وتقنية المعلومات، والخصخصة، واألطر شهدت أسواق األوراق المالية العربية تطورات إيجابية في    

 .التنظيمية بما عزز دور هذه األسواق في استقطاب المزيد من االستثمارات المحلية واألجنبية

 

ي في بورصة عمان وألول مرة في تاريخ سوق رأس             ي مجال اإلفصاح، قامت الشرآات المدرجة في السوق األول فف

تزويد    ي، ب ال األردن زيد من      الم ن بهدف إضفاء الم ن الخارجيي بل المدققي راجعة من ِق تقاريرها الفصلية الم البورصة ب

ات   يانات والمعلوم ى الب ثقة عل داقية وال ى   . المص يمات إل ذه التعل تزام به بة االل ي  95ووصلت نس ن إجمال ة م ي المائ  ف

ى حين قدمت تقاريرها خالل شهر من انتهاء                  وفي السعودية أصدرت . الربع المعنيالشرآات المدرجة في السوق األول

ئة األوراق المالية شروط اإلدراج في السوق، التي رآزت على اإلفصاح عن آل ما يؤثر على أسعار األوراق المالية                 هي

 .الصادرة عن هذه الشرآات، وذلك لضمان مساواة فرص جميع المستثمرين في الوصول إلى المعلومات

 

رر مجلس إدارة الهي           ألوراق المالية، حيث ُيلزم                    وفي مصر، ق ل قواعد اإلدراج والشطب ل ال تعدي ة لسوق الم ئة العام

ئة والبورصة بصورة من القوائم المالية السنوية فور إعدادها من قبل مجلس اإلدارة وتقرير مدققي                     اة الهي الشرآات مواف

ي من إعدا يوم التال ي ال تداول ف ة جلسة ال بل بداي ك ق ى أن يكون ذل ابات، عل ثرالحس ى األآ ا عل ئة . ده ا التزمت الهي آم

ة          ية العام بل الجمع تمادها من قِِ اريخ اع ام من ت ية، خالل عشرة أي م المال ك القوائ ا بصورة من تل والبورصة بموافاتهم

ك خالل خمسة وأربعين يومًا على                             ابات الشرآة، وذل ر مدقق حس ية الفصلية، وتقري م المال للشرآة، وصورة من القوائ

ار      ثر من ت آما ألزم هذا التعديل الشرآات الُمدرجة في البورصة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي            .  يخ الفترة المذآورة  األآ

 .لمجلس إدارة الشرآة المعنية

 

ام سوق الدوحة لألوراق المالية بإدخال تعديالت على نظامه الداخلي بهدف تعزيز جوانب اإلفصاح                         د ق ا في قطر، فق أم

 الدوحة لألوراق المالية من الشرآات المساهمة العامة والمدرجة بضرورة تقديم تقارير نصف         آما طلب سوق  . والشفافية

ك خالل خمسة وأربعين يومًا بعد انتهاء نصف السنة األولى، على أن تتضمن                          ية، وذل ياناتها المال سنوية عن نشاطها وب

ي للشرآة                   يقة المرآز المال ي تفصح عن حق يانات الت ة الب تقارير آاف ك ال آما ينص التعديل على نشر ملخص .  المعنيةتل
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حيفتي    ي ص ور ف تقرير المذآ تاحًا          نواف لل تداول م ان ال ة إذا آ ي حال يزية ف ة اإلنجل ا باللغ ن إحداهم ن محليتي  يوميتي

 .للمستثمرين األجانب

 

تابعة ل     تقارير الفصلية ال يم ال ان بتعم ت بورصة عم يق عنصر اإلفصاح، قام بق ولتعم ا س ى م رآات وباإلضافة إل لش

ن في البورصة من خالل شبكة التراسل الداخلي                    ة الوسطاء العاملي ى آاف آما قامت البورصة   . (Intranet)المدرجة عل

ى شبكة اإلنترنت                  ا عل ى موقعه تقارير عل ذه ال ، واتخذ سوق الدوحة لألوراق المالية اإلجراء       )النسخة العربية (بوضع ه

ا الجانب اآلخر من اإلفصاح والذي        .  نفسه   فيتمثل في قيام بعض البورصات العربية  2004 شهد تطورات خالل عام      أم

ثل سوق مسقط لألوراق المالية الذي ُيحسب مؤشره على أساس                    دة، م  100 نقطة، بدًال من 1000بإدخال مؤشرات جدي

يكون السوق منسجمًا مع مثيله في األسواق المالية العربية وبالتالي يسهل مقارنة حرآة المؤشر                 الجديد مع نشاط نقطة، ل

ية اُألخرى يرًاأو. األسواق المال مخ ام  ت ي  2004 خالل ع ي سوق دب ة ف الءة الشرآات المدرج يم م  تأسيس مكتب لتقي

 .المالي

 

نظم        ثة ل اليب الحدي ات واألس ية المعلوم ية من خالل استقطاب تقن ية العرب ر األسواق المال ى تطوي وفي إطار العمل عل

يع         م في مصر التوق تداول، ت  على اتفاقية بين شرآة مصر لنشر المعلومات، المملوآة لبورصتي القاهرة واإلسكندرية، ال

آما تعزز التعاون بين سوق أبوظبي لألوراق المالية        . وسوق الدوحة لألوراق المالية لتطوير الُنظم الرقابية على التداول          

دًال من شاشة لكل                     دء العمل بالشاشة الموحدة ب ي، مع ب ي المال وبدأت هيئة األوراق المالية للسلع . واحد منهماوسوق دب

ومن جهة ُأخرى وافق سوق أبوظبي لألوراق المالية على مذآرتي تفاهم، األولى مع بورصة .  بإصدار المؤشر الموحد    

 .القاهرة واإلسكندرية، والثانية مع شرآة مصر للمقاصة واإليداع

 

ي، انضمت بورصة عمان إلى ا               تعاون الدول  وُيذآر في هذا المجال     ،تحاد البورصات الدولي آعضو مساند    وفي مجال ال

ية العربية أعضاء في المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية       وفي البحرين، وقع سوق البحرين . أن معظم األسواق المال

ذه االتفاقية آلية العمل وحددت ه. لألوراق المالية والسوق المالية اإلسالمية الدولية اتفاقية تهدف إلى رفع مستوى التعاون          

ال اإلسالمية، وبالتحديد تطوير عمليات إدراج وتداول األدوات المالية                     ر أسواق الم ن من تطوي ن الجهتي وب لتمكي المطل

ثانوية    وق ال ي الس ة ف يولة الالزم ق الس دف خل المية به برات    . اإلس وقان الخ بادل الس وف يت ية س ذه االتفاق وبموجب ه

 .والمعلومات

 

 بطرح أسهم شرآات القطاع العام لالآتتاب       2004مليات الخصخصة، قام عدد من الدول العربية خالل عام          وفي إطار ع  

ية           ية أو البورصات العرب ي تونس قامت السلطات التونسية ببيع ما ُيعادل             . في البورصات المحل  في المائة من    33.5فف

نك الجنوب للقطاع الخاص          ا قامت السلطات السعودية ب      .رأسمال ب خصخصة اثنتين من أآبر الشرآات العامة، وهي       آم

وقرر مجلس الوزراء   ". التعاونية للتأمين "، والشرآة الوطنية للتأمين التعاوني      "معادن"شرآة التعدين العربية السعودية      

 .  ال مليار ري5 في المائة من رأسمال شرآة اتحاد لالتصاالت لالآتتاب العام، والذي ُيقدَّر بحوالي 20 يعادل ماطرح 
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ل الخطوط الجوية الكويتية إلى شرآة مساهمة عامة                 انون تحوي ى ق ة عل ت، وافقت لجنة مجلس األم وقامت . وفي الكوي

ة في                  ة للدول تثمار في مصر بطرح الحصص المملوآ إدارة األصول  " شرآات للبيع في إطار برنامجها       10وزارة االس

تثمارات تثمر رئي"واالس ن خالل مس يع م تم الب ى أن ي ي، عل ال المحل ن خالل سوق الم ي المغرب قامت . سي أو م وف

ية بطرح         مليون درهم من رأسماله     771 في المائة من رأسمال البنك المرآزي الشعبي أو ما ُيعادل            20السلطات المغرب

 . لالآتتاب العام

 

ة الشرآة الجوية السودانية إلى شرآة مساهمة خاصة                 وتحتفظ الحكومة   ،لىمرحلة األو آ ،وفي السودان، حوَّلت الحكوم

يها بنسبة      ي في حدود                          30ف ن القطاع الخاص المحل وزَّع الباقي بي ة من رأسمالها، وي ة وشرآاء   20 في المائ  في المائ

تراتيجيين في حدود        وفي المرحلة المقبلة سوف يتم تحويلها إلى شرآة مساهمة عامة ومن ثم إدراجها        .   في المائة  49اس

ألوراق الم ي سوق الخرطوم ل يةف رية خصخصة .  ال ررت السلطات الجزائ ر، ق ي الجزائ يرًا ف ة 942وأخ  شرآة عام

ي رأسمالها بحوالي              در إجمال  وصل عدد الطلبات    2004ومع نهاية عام    .   مليار دينار  800تشمل مجمل القطاعات، وُيق

ياً           يًا أو جزئ يع  لشراء الشرآات المطروحة آل ى     للب نها      604 إل بًا م  في المائة ألجانب،    31يين و  في المائة لجزائر   49 طل

ذه الشرآات        ال ه ادل                 .  والباقي لعم ا ُيع ل م ا تحوي ررت فرنس ة ُأخرى ق  مليون يورو من الديون في ذمة       288ومن جه

ررت الشرآة الكويتية لالتصاالت التي حصلت على  الرخصة الثانية للهاتف النقال                 ا ق تثمار مباشر، آم ى اس ر إل الجزائ

 .ي مليار دوالر خالل السنوات الثالث المقبلةفي الجزائر استثمار حوال

 

 في المائة من رسلمة السوق، يتقدمهم   11.4وفي سوق أبوظبي لألوراق المالية، وصلت نسبة التملك لغير المواطنين إلى            

م األردن           ن ث تثمرون من السعودية فالبحري وفي قطر قررت السلطات السماح للمقيمين باالستثمار في أسهم آيوتل          . المس

تثمارات، وُيذآر في هذا المجال أن القوانين سارية المفعول تسمح للخليجيين باالستثمار في               ية لالس وشرآة السالم العالم

قطاعي الصناعة والخدمات، حيث وصل عدد الشرآات التي تم فيها االستثمار من ِقبل الخليجيين إلى عشر شرآات آما          

 . في المائة من رأسمالها20مار في الشرآات المساهمة المحلية ولغاية سمحت السلطات القطرية لغير القطريين باالستث

 

ن في الشرآات المدرجة في بورصة عمان إلى                       نوفي األرد    في المائة من  40.2، وصلت نسبة مساهمة غير األردنيي

تثمرين العرب              ي الرسلمة وشكلت مساهمة المس ن شكل المساهمون غير العرب              30إجمال ة في حي  في 10.2 في المائ

يمة السوقية          ي الق ة من إجمال نحو التالي         .  المائ ى ال ن حسب القطاعات عل توزع مساهمة غير األردنيي قطاع البنوك : وت

ة، القطاع الصناعي          61.6 ة، قطاع الخدمات          23.3 في المائ  في  16.3 في المائة، وأخيرًا قطاع التأمين       22.4 في المائ

 .المائة

 

 قامت بورصة عمان ،وتطوير األطر التشريعية والنظامية لألسواق المالية العربيةوفي إطار العمل الجاري على تحديث       

نظام الداخلي للبورصة الذي ُيحدد شروط العضوية، والبيانات والمعلومات التي يتوجب                     تعلق بال رار عدة تشريعات ت بإق

ا   ند تقديمه ا ع زويد البورصة به رآات ت ى الش بعل داولا طل يمات إدراج وت ية، وإصدار لعضوية، وتعل  األوراق المال
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الئحة سلوآيات السوق بهدف حماية المستثمرين من الممارسات غير العادية أو غير السليمة، بما أدى إلى إنشاء سوقين،    

اهمين              دد المس رآة، وع رة للش هم الح اهمين واألس وق المس ير حق ب معاي ك بحس ي، وذل وق الثان وق األول والس الس

 . والربحية

 

د أدخل ألول م       وم الشرآة المدرجة في السوق األولي المحافظة على متطلبات         وق وم اإلدراج المستمر، حيث تق رة مفه

ذا السوق       ا في ه أما التشريع اآلخر فيتمثل في النظام اإلداري للبورصة والذي ُأدخلت عليه بعض . اإلدراج طيلة وجوده

يش          رقابة والتفت رة ال ثل استحداث دائ تعديالت م ن، أص   .  ال درت مؤسسة نقد البحرين الدليل الشامل إلصدار وفي البحري

رى   ن اُألخ ندات وأدوات الدي رح وإدراج الس ريعية      .  وط بات التش ول المتطل تكاملة ح يل م يل تفاص ذا الدل من ه ويتض

 .واإلجرائية التي ُتنظم مختلف مراحل اإلصدار

 

ن لجنة جديدة لإلش                  رَّر مجلس سوق األسهم السعودي تعيي د ق تنفيذ قانون سوق رأس المال على راف وفي السعودية، فق

ام          ذي صدر في ع بر عنصرًا أساسيًا في برنامج اإلصالح االقتصادي           2003ال ذي ُيعت ومن صالحيات هذه اللجنة    .   وال

اليب األجهزة والجهات العاملة في سوق األوراق المالية، باإلضافة إلى الحد من المخاطر في هذا                       ر أس ى تطوي العمل عل

 . ل توعية المستثمرين، وإصدار اللوائح الالزمةالمجال من خال

 

ددًا من الضوابط لسوق التداول اآلجل والذي                        ية ع ألوراق المال ية ل ية في السوق الكويت رَّت اللجنة الفن ت، أق وفي الكوي

ى          يمة نشاطه إل ا ُأدخلت بعض التعديالت في شأن الشرآات صانعة السوق            3.3وصلت ق يار دوالر، آم وفي مصر .   مل

يذية لمشروع قانون سوق رأس المال بهدف تنشيطه                أق  وزارة الالئحة التنف شرآة "ويتضمن التعديل تعريف  . رَّ مجلس ال

بأنها الشرآة التي تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول في حدود ما ُيحال إليها من حقوق مالية ومستحقات               " التوريق

ررة لها         ع بالضمانات المق ة الدف ة التوريق من الشرآات العاملة في مجال األوراق المالية، والتي يقتصر           وُتعد شرآ .  آجل

يره يه دون غ زاولة النشاط المشار إل ى م ا عل ية . دوره دًا لتغط ًا جدي رَّت السلطات المصرية نظام ة ُأخرى أق ومن جه

داول أذون وسندات الخزانة، يسمى نظام             ن الرئيسيين   "وت نك المرآزي تراخيص       " المتداولي نح الب  لثالثة عشر بنكًا    وم

 .تسمح لها مالءتها المالية بمزاولة هذا النشاط

 

ة        ريعات الالزم م إصدار التش ا ت ي آم ي العالم ي المال ز دب يص لمرآ ية الترخ لطات المعن ارات، منحت الس ي اإلم وف

رآ      انون الش يم، وق انون التحك ود، وق انون العق دودة، وق ؤولية المح رآات ذات المس انون الش ثل ق طته م ة ألنش ات العام

 .وقانون الصرف، وقانون تنظيم األنشطة اإلسالمية

 

يمًا ُيسمح بموجبه تمويل األسهم عن طريق القروض شريطة استيفاء تغطية                  وفي قطر، أصدر المصرف المرآزي تعم

ار لدعم  وأخيرًا وافق مجلس الوزراء على الالئحة التنفيذية لصناديق االستثم        .   في المائة أو بضمان الراتب     100القرض  

تقرار سوق الدوحة لألوراق المالية، مما سمح لعدد من البنوك وشرآات االستثمار بتقديم طلب تأسيس مثل هذه                 أداء واس

 .الصناديق



ملحق (1/7) :  معــدالت النمــو في الســـيولة المحليــة
(2004-1999)

(نسب مئویة)

199920002001200220032004

             15.27             12.18             12.42             11.41             9.28             11.28مجــموع الدول العربـــية

             11.68             12.43             7.03             5.80             10.18             11.97                 األ ر د ن
             23.83             15.52             10.97             10.56             11.12             28.89                 اإلمــــارات
             4.15             6.36             10.34             9.24             10.22             4.30                 البحریـــــن
             11.37             6.48             4.28             10.72             14.20             18.85                 تونــــــــس
             11.44             15.61             17.30             22.30             13.03             12.36                 الجزائــــــر
             5.45             17.76             15.67             7.53             1.13            -3.83                 جيبوتـــــي
             17.16             8.19             15.22             4.99             4.48             6.77                 الســـعودیة
             30.84             30.32             30.33             25.31             33.73             24.59                 الســـــودان
             12.71             8.13             18.48             24.61             19.99             17.01                 ســــــوریة
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 العـــــــراق
             3.95             2.51             5.24             9.21             6.02             6.39                 ُعمـــــــــان
             20.53             15.79             11.80            -0.01             10.68             11.35                 قطـــــــــــر
             12.06             7.83             4.75             12.81             6.32             1.61                 الكویــــــت
             10.09             13.04             8.07             7.47             9.84             10.65                 لبنــــــــــان
             8.89             8.20             5.29             17.62             3.00             7.21                 ليبيـــــــــــا
             13.99             19.94             11.99             13.17             11.02             10.07                 مصـــــــــر
             7.54             8.80             6.44             14.07             8.44             10.24                 المغــــــرب
             47.66             103.33             9.07             17.14             16.09             2.15                 موریتانــيــا
             15.04             19.97             18.05             18.66             25.11             13.78                 اليمــــــــــن

المصدر : بيانات وطنية،  وصندوق النقد العربي،  وصندوق النقد الدولي، اإلحصاءات المالية الدولية،أبريل 2005 .



ملحق (2/7)  :   مكونات السيولة المحلية
(2004-1999)

( نسب مئویة)

199920002001200220032004
شبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقود

النقودالنقودالنقودالنقودالنقودالنقود

    55.81    44.26    58.16    41.84    59.83    40.17    59.48    40.52    59.57    40.43    59.30    40.70مجموع الدول العربية

    69.80    30.20    69.15    30.85    72.49    27.51    73.05    26.95    72.74    27.26    73.66    26.34        األ ر  د  ن
    67.47    32.53    70.96    29.04    72.90    27.10    74.78    25.22    75.93    24.07    76.25    23.75        اإلمــــارات
    70.10    29.90    70.29    29.71    75.10    24.90    76.57    23.43    79.33    20.67    78.22    21.78        البحریـــــن
    61.12    38.88    60.89    39.11    60.45    39.55    57.91    42.09    57.72    42.28    56.23    43.77        تونــــــــس
    42.20    57.80    51.40    48.60    51.18    48.82    49.93    50.07    48.17    51.83    49.41    50.59        الجزائــــــر
    43.89    56.11    44.39    55.61    45.73    54.27    49.36    50.64    46.95    53.05    41.80    58.20        جيبوتـــــي
    45.39    54.61    45.84    54.16    46.84    53.16    45.69    54.31    47.40    52.60    47.98    52.02        الســـعودیة
    37.07    62.93    37.54    62.46    37.46    62.54    37.20    62.80    32.33    67.67    34.24    65.76        الســـــودان
    43.42    56.58    42.14    57.86    42.83    57.17    42.51    57.49    37.10    62.90    35.88    64.12        ســــــوریة
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .        الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .        العـــــــراق
    69.18    30.82    71.61    28.39    72.16    27.84    73.54    26.46    77.79    22.21    77.53    22.47        ُعمـــــــــان
    67.46    32.54    69.70    30.30    80.44    19.56    81.85    18.15    84.53    15.47    83.92    16.08        قطـــــــــــر
    73.77    27.23    74.89    25.11    78.57    21.43    82.18    17.82    82.02    17.98    82.14    17.86        الكویــــــت
    95.74    4.26    95.60    4.40    95.51    4.49    95.53    4.47    95.15    4.85    94.96    5.04        لبنــــــــــان
    31.43    68.57    35.74    64.26    31.51    68.49    32.94    67.06    28.07    71.93    27.46    72.54        ليبيـــــــــــا
    82.18    17.82    82.14    17.86    81.86    18.14    81.76    18.24    80.52    19.48    79.63    20.37        مصـــــــــر
    33.82    66.18    35.07    64.93    35.56    64.44    37.09    62.91    38.09    61.91    37.95    62.05        المغــــــرب
    71.36    28.64    81.78    18.22    85.04    14.96    82.64    17.36    26.71    73.29    30.68    69.32        موریتانــيــا
    57.42    42.58    56.42    43.58    53.89    46.11    49.79    50.21    47.90    52.10    45.37    54.63        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/7) .



ملحق  (3/7)  :  التغير السنوي في العوامل المؤثرة على السيولة المحلية
(2003 و 2004)

( نسب مئویة)

صافي البنود األخرىاالئتمان المحلي (صافي)صافي الموجودات األجنبية

200320042003200420032004

             13.54             5.85             16.27             1.89             7.00             24.30                 األ ر د ن
             10.02             6.14             27.10             22.90             11.26             2.77                 اإلمــــارات
             218.15            -0.71             37.21             11.23            -7.22            -1.22                 البحریـــــن
             14.89             2.24             9.71             4.05             37.40             19.04                 تونــــــــس
             13.10             13.50            -16.03            -2.16             33.15             33.43                 الجزائــــــر
             7.95             4.49            -4.28            -1.49             11.08             26.86                 جيبوتـــــي
             39.49             50.27             12.34             14.37             40.49             26.04                 الســـعودیة
             6.13            -2.60             14.30             28.51             38.57             8.78                 الســـــودان
            -6.00            -3.82             20.26             14.41             6.80             3.82                 ســــــوریة
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 العـــــــراق
             10.41             15.02             2.65             1.06             14.92             23.13                 ُعمـــــــــان
             18.05             59.01             16.91             20.58             23.16             43.30                 قطـــــــــــر
             16.35             6.35             9.70             13.28             43.30            -15.82                 الكویــــــت
            -14.29             14.99             8.35             5.03             2.45             40.76                 لبنــــــــــان
            -49.45             24.92            -140.32            -21.59             32.50             52.15                 ليبيـــــــــــا
             12.31            -8.37             9.47             12.69             72.12             81.06                 مصـــــــــر
            -0.36             5.74             3.52             5.88             13.50             15.14                 المغــــــرب
             85.71             144.80             90.26             670.37            -311.45            -134.23                 موریتانــيــا
             20.08             47.69             29.48             1,154.06             15.04             15.90                 اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/7) .

**



ملحق  (4/7)  :  مساهمة العوامل المؤثرة على التغير في السيولة المحلية
(2004-1999)

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

199920002001200220032004199920002001200220032004199920002001200220032004
حكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموع

-5.7-7.9-1.3-2.7-3.5-0.1-7.7 5.4-0.0 9.6 1.6 8.3 0.5 7.9-3.9 0.2 1.7 10.9 16.3 10.7 5.7 6.3 12.8 0.5مجموع الدول العربية

-3.9-1.8-1.3-4.8-4.0-3.6-2.1 11.5-0.5 1.5 1.0 2.8 2.3 8.8-1.1 1.6 2.2 5.1 4.1 12.7 5.5 1.8 12.6 10.4األ ر  د   ن

-4.4-2.9-5.0-2.4-3.0-2.0-0.8 20.6 1.4 16.3-2.8 8.1 1.7 8.9-4.7 3.2-16.1-8.1 7.7 2.1 7.8 4.0 10.9 38.9اإلمـــارات

-16.5 0.1-0.1 1.6-9.5 3.8-1.3 23.8 1.2 6.9 1.6 9.9 2.3 3.7-0.4 3.6 3.2 10.8-3.1-0.6 0.6 3.9 16.1-10.3البحریـــن

-5.5-0.9-3.0 3.3-2.9 5.3 2.5 12.0-1.2 5.1-1.1 5.3-5.0 5.6-1.4 20.5-0.4 9.3 4.8 2.2 1.9 1.8-3.4 4.3تونـــــــــس

-3.1-3.2-8.6-3.0-2.6-3.8-9.3-8.6-5.4-1.4 0.3 7.9-5.3-1.1-9.5-18.3 7.8 23.2 23.1 20.2 18.0 26.4 33.9-7.0الجزائــــــر

-1.4-0.9 0.2-1.5 1.1 4.7-0.1-1.7 0.5-0.7 2.8-0.1 1.2-7.0 1.1 7.2 0.8-25.9 8.6 19.4 15.6 16.1-7.2 17.3جـيبوتــــي

-19.3-17.7 8.2-4.8-5.7 9.5-11.1 10.4 1.9 11.5 4.4 10.5 3.6 7.8-3.5-0.8 10.9 8.1 26.0 14.3-3.5 1.9 10.9-10.9الســعودیة

-7.3 3.9 5.0 4.3-4.4 37.1-10.8 8.3-3.4 16.7-1.5 8.7 9.1 26.0 3.4 18.6 13.1 17.0 29.9 9.7 16.7-4.8 20.2-29.0الســــودان

 0.6 0.4 6.5-3.1-4.4 10.1 3.3 7.0-0.1 4.7 3.7 0.4 6.5 7.5-5.7-3.9-8.2-3.0 5.1 3.0 11.6 20.2 28.2 9.8ســـــــوریة

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

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

-6.5-8.4-7.8-6.1-2.7-104.3-4.8 3.0-1.3 1.2-4.2-3.1 0.0 17.1 0.0 11.2 0.0 102.5 7.5 9.7 16.2-1.8-2.4 8.2ُعمــــــــــان

-11.3-26.9-6.4-6.1-2.2-10.3-1.5 15.8-6.4 18.4-0.1 4.6-21.6 3.2-9.7-16.1-5.4 19.2 16.1 24.3 13.6 2.9 28.9 2.5قطــــــــــــر

 5.4 2.1 1.5 0.4 1.5 0.5-7.8 6.1-2.8 14.3 0.2 10.8-4.1 6.9-7.3-3.5-2.7 0.4 10.3-4.8-4.1 6.5 11.5 1.5الكویــــــت

 2.3-2.5 0.9 0.3-1.8-0.3 5.2 7.0 4.6 4.5-1.0 0.8 10.7 10.7 10.5 13.4 5.1 10.7 0.8 11.1 6.3-3.6-1.7 0.2لبنـــــــــان

 60.2-26.3-66.7-10.3-7.9 3.1-103.8-100.2-34.2-21.3-10.7 15.4-1.9 13.5-29.3-23.0-7.3 2.3 48.9 55.8 56.7 14.4 33.9 1.8ليبيــــــــــا

-1.7 1.5-1.0 1.8-1.3-2.9 7.2 10.0 7.3 14.3 9.6 13.8 2.4 11.7 7.5 13.3 3.4 17.9 5.6 4.2-0.9-0.3-1.0-5.0مصــــــــــر

 0.1-1.1 0.1-2.6 0.7-0.0 0.2 3.0-0.6 5.2 0.7 3.7-2.6 0.6 3.7 9.4-3.5 3.7 4.5 4.7 2.6 16.1-1.6 6.6المغـــــــرب

-5.6-43.0-11.7 6.4-20.3-8.4 93.9 113.7 245.1 301.0-95.3-60.1 0.6 31.3-64.3-23.2-79.7-13.7-60.4-154.6 80.8-20.6 59.6 24.3موریتانيا

-6.7-13.0-8.4-10.3-8.4-0.9-2.4 3.4 11.1 12.9-12.1-6.6-9.9-5.7-45.4-42.2-14.1-11.6 18.3 20.0 33.1 34.7 75.7 26.2اليمـــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/7) .



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

(2003 و 2004)
(مليون وحدة نقدیة)

نسبة  التغير20032004
الدوالر األمریكيالعملة المحليةالدوالر األمریكيالعملة المحليةالدوالر األمریكيالعملة المحلية

          13.6       765,998.8       674,084.8مجمـــوع الدول العربيـــة

          13.5          13.5       25,135.5       17,821.1       22,145.4       15,701.5        األ ر  د  ن
          22.7          22.7       122,537.8       450,020.0       99,906.9       366,908.0        اإلمــــارات
          19.5          19.5       14,623.1       5,498.3       12,239.4       4,602.0        البحریـــــن
          7.6          10.1       25,187.3       31,131.5       23,410.6       28,287.0        تونــــــــس
          9.5          10.1       53,308.3       3,893,000.0       48,673.1       3,534,300.0        الجزائــــــر
          6.5          6.5       503.4       89,472.0       472.8       84,034.0        جيبوتـــــي
          20.2          20.2       175,001.8       655,381.9       145,582.8       545,207.4        الســـعودیة
          35.1          32.2       4,100.4       1,043,506.0       3,035.0       789,598.0        الســـــودان
          0.6          5.7       25,741.0       1,250,260.0       25,586.3       1,183,367.0        ســــــوریة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .        الصومـــال
          8.3          8.3       12,722.5       4,891.8       11,747.5       4,516.9        ُعمـــــــــان
          20.9          20.9       25,281.9       92,026.2       20,907.0       76,101.6        قطـــــــــــر
          1.8          1.8       64,961.7       19,144.2       63,841.0       18,813.9        الكویــــــت
          12.8          12.8       67,785.7       102,186,963.0       60,115.0       90,623,425.0        لبنــــــــــان
          14.6          13.6       12,838.1       16,552.1       11,202.3       14,567.3        ليبيـــــــــــا
          9.2          10.6       83,326.0       519,370.9       76,318.3       469,601.7        مصـــــــــر
          7.4          6.7       48,802.2       424,140.0       45,431.8       397,528.0        المغــــــرب
          4.0          4.1       431.4       114,798.0       415.0       110,226.0        موریتانــيــا
          21.5          21.9       3,710.7       686,435.7       3,054.6       562,995.7        اليمــــــــــن

   البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات الليرات اللبنانية.

المصدر:  المصارف وسلطات النقد المرآزیة  العربية.، اإلحصاءات المالية الدولية.
              

(1

(1



ملحق ( 6/7) :  إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية العربية
(2003 و 2004)

(مليون وحدة نقدية)

نسبة إجمالي الودائع المصرفية 
إلى الناتج المحلي اإلجمالينسبة  التغير20032004

(عملة محلية)
20032004الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية

          14.8       506,802.6       441,296.1مجمـــوع الدول العربيـــة

          115.1          113.3          15.2          15.2       13,259.8       9,401.2       11,509.4       8,160.4        األ ر  د  ن
          74.6          69.7          25.3          25.3       77,444.2       284,414.0       61,796.6       226,948.0        اإلمــــارات
          80.4          85.3          8.6          8.6       8,896.5       3,345.1       8,191.5       3,080.0        البحريـــــن
          46.9          45.9          8.8          11.3       13,319.6       16,463.0       12,237.9       14,787.1        تونــــــــس
          45.4          47.4          10.5          11.1       37,956.7       2,771,900.0       34,354.7       2,494,600.0        الجزائــــــر
          50.6          53.3          0.6          0.6       335.0       59,538.0       333.0       59,177.0        جيبوتـــــي
          44.9          44.3          18.5          18.5       112,754.7       422,266.4       95,143.0       356,310.5        الســـعودية
          11.1          9.5          37.8          34.8       2,505.6       637,648.0       1,817.9       472,952.0        الســـــودان
          63.9          64.8          5.9          11.2       15,833.2       769,031.0       14,949.3       691,407.0        ســــــورية
. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .        الصومـــال
. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .       العـــــــراق
          31.7          33.6          8.0          8.0       7,867.6       3,025.1       7,283.2       2,800.4        ُعمـــــــــان
          58.2          61.1          14.4          14.4       16,556.0       60,263.8       14,474.0       52,685.4        قطـــــــــــر
          72.9          76.6          13.5          13.5       40,604.9       11,966.3       35,769.9       10,541.4        الكويــــــت
          234.2          231.0          10.5          10.5       46,267.5       69,748.3       41,868.5       63,116.7        لبنــــــــــان
          32.8          31.3          20.7          19.7       9,130.0       11,771.3       7,565.2       9,837.7        ليبيـــــــــــا
          82.5          85.0          11.3          12.7       64,160.0       399,909.4       57,644.2       354,696.0        مصـــــــــر
          71.7          70.1          9.0          8.3       36,610.9       318,185.0       33,588.3       293,898.0        المغــــــرب
          14.9          16.8          2.4          2.6       200.0       53,216.0       195.3       51,860.0        موريتانــيــا
          24.0          23.0          20.4          20.9       3,100.4       573,540.1       2,574.2       474,452.4        اليمــــــــــن

       التشمل  ودائع غير المقيمين  .
      البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات وحدة عملة محلية.

المصدر:  مصادر الملحق (5/7) .

(2

(2

(1  

(1  



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

(2003 و 2004)
(مليون وحدة نقدية)

نسبة  التغير20032004
الدوالر األمریكيالعملة المحليةالدوالر األمریكيالعملة المحليةالدوالر األمریكيالعملة المحلية

          12.9       481,330.6       426,257.4مجمـــوع الدول العربيـــة

          17.6          17.6       8,729.5       6,189.2       7,422.1       5,262.4        األ ر  د  ن
          25.4          25.4       67,243.8       246,953.0       53,616.3       196,906.0        اإلمــــارات
          25.4          25.4       9,236.2       3,472.8       7,368.1       2,770.4        البحریـــــن
          9.0          11.5       17,934.0       22,166.4       16,446.2       19,872.0        تونــــــــس
          6.2          6.8       32,012.4       2,337,800.0       30,132.3       2,188,000.0        الجزائــــــر
         -4.3         -4.2       148.4       26,374.0       155.0       27,544.0        جيبوتـــــي
          20.9          20.9       130,892.0       490,190.6       108,278.3       405,502.1        الســـعودیة
          49.9          46.6       1,893.0       481,745.0       1,262.8       328,520.0        الســـــودان
         -4.0          0.9       10,306.1       500,574.0       10,730.7       496,296.7        ســــــوریة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .        الصومـــال
          5.2          5.2       9,387.5       3,609.5       8,925.6       3,431.9        ُعمـــــــــان
          12.3          12.3       16,139.7       58,748.6       14,371.1       52,310.7        قطـــــــــــر
          9.7          9.7       46,270.0       13,635.8       42,175.5       12,429.1        الكویــــــت
          9.9          9.9       31,957.4       48,175,830.0       29,082.2       43,841,480.0        لبنــــــــــان
         -18.9         -19.6       5,495.7       7,085.6       6,779.3       8,815.7        ليبيـــــــــــا
          4.7          6.1       54,424.7       339,228.9       51,968.7       319,773.7        مصـــــــــر
          3.5          2.8       36,871.1       320,447.0       35,614.5       311,627.0        المغــــــرب
          2.4          2.6       368.8       98,138.0       360.2       95,676.0        موریتانــيــا
          28.8          29.3       2,020.3       373,730.9       1,568.5       289,088.9        اليمــــــــــن

     البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات الليرات اللبنانية.
المصدر:  مصادر الملحق (5/7) .

(2

(1

(1



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

(2003 و 2004)
(مليون وحدة نقدية)

نسبة  التغير20032004

الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية
          18.6       325,914.7       274,864.0مجمـــوع الدول العربيـــة

          17.3          17.3       8,300.4       5,885.0       7,073.8       5,015.5        األ ر  د  ن
          24.0          24.0       54,945.9       201,789.0       44,321.0       162,769.0        اإلمــــارات
          23.9          23.9       5,778.7       2,172.8       4,665.4       1,754.2        البحريـــــن
          7.4          9.9       16,190.9       20,012.0       15,076.6       18,217.0        تونــــــــس
          10.6          11.2       21,011.1       1,534,400.0       18,998.0       1,379,500.0        الجزائــــــر
         -4.5         -4.5       134.1       23,839.0       140.5       24,967.0        جيبوتـــــي
          37.4          37.4       83,825.9       313,927.9       61,011.0       228,486.3        الســـعودية
          53.9          50.6       1,654.9       421,162.0       1,075.2       279,721.0        الســـــودان
          32.0          38.6       2,779.9       135,022.0       2,106.0       97,400.7        ســــــورية
 . . . . . .. . . . . .. . .  . . .        الصومـــال
 . . . . . . . . . . . .. . .  . . .       العـــــــراق
          5.1          5.1       8,210.7       3,157.0       7,812.0       3,003.7        ُعمـــــــــان
          30.4          30.4       9,217.3       33,551.0       7,068.3       25,728.7        قطـــــــــــر
          15.8          15.8       36,847.0       10,858.8       31,824.6       9,378.7        الكويــــــت
          5.2          5.2       15,933.9       24,020.4       15,148.1       22,835.7        لبنــــــــــان
         -5.3         -8.0       3.6       4.6       3.8       5.0        ليبيـــــــــــا
          1.6          3.0       31,155.4       194,191.8       30,654.1       188,620.6        مصـــــــــر
          6.7          5.9       28,582.8       248,413.0       26,799.7       234,497.0        المغــــــرب
          3.0          3.2       349.7       93,059.0       339.6       90,197.0        موريتانــيــا
          33.0          33.5       992.5       183,610.9       746.3       137,552.9        اليمــــــــــن

1)  البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات وحدة عملة محلية.
المصدر:  مصادر الملحق (5/7) .

(1



ملحق ( 9/7) : القواعد الرأسمالية للمصارف التجارية العربية
(2003 و 2004)

(مليون وحدة نقدية)

نسبة  التغير20032004
الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية

          12.9       71,579.0       63,374.6مجمـــوع الدول العربيـــة

          15.5          15.5       2,643.6       1,874.3       2,289.4       1,623.2        األ ر  د  ن
          18.0          18.0       14,285.4       52,463.0       12,104.8       44,455.0        اإلمــــارات
          19.5          19.5       1,232.7       463.5       1,031.6       387.9        البحريـــــن
          22.3          25.1       3,248.2       4,014.8       2,655.0       3,208.0        تونــــــــس
          3.4          3.9       2,274.5       166,100.0       2,200.7       159,800.0        الجزائــــــر
          0.9          0.9       43.4       7,713.0       43.0       7,643.0        جيبوتـــــي
          11.1          11.1       13,948.6       52,237.6       12,556.3       47,023.3        الســـعودية
          33.2          30.3       564.7       143,711.0       424.0       110,308.0        الســـــودان
          14.3          20.0       1,108.6       53,848.0       969.9       44,860.0        ســــــورية
. . .. . .. . .. . . . . . . . .         الصومـــال
. . .. . .  . . .. . . . . . . . .        العـــــــراق
         -2.3         -2.3       1,293.9       497.5       1,324.6       509.3        ُعمـــــــــان
          40.8          40.8       2,948.7       10,733.1       2,094.8       7,625.0        قطـــــــــــر
          15.1          15.1       7,843.0       2,311.3       6,816.2       2,008.7        الكويــــــت
          5.6          5.6       3,853.1       5,808.5       3,647.5       5,498.6        لبنــــــــــان
          8.5          7.5       2,223.1       2,866.2       2,049.4       2,665.0        ليبيـــــــــــا
          8.2          9.6       9,822.3       61,222.5       9,074.7       55,838.2        مصـــــــــر
          2.7          2.0       3,903.2       33,923.0       3,799.2       33,243.0        المغــــــرب
          12.3          12.5       140.6       37,402.0       125.2       33,243.0        موريتانــيــا
          19.7          20.1       201.4       37,250.5       168.3       31,010.5        اليمــــــــــن

        البيانات بالعملة المحلية مقدرة بمليارات وحدة عملة محلية.
المصدر:  مصادر الملحق (5/7).
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