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 الفصل السابع
 التطورات النقدية والمصرفية

 األوراق الماليةوالتطورات في أسواق 
 
 

 السياسة النقدية
 

ام              ية خالل ع دول العرب ة إلى        2001تواصلت في ال ي الهادف ود اإلصالح االقتصادي والهيكل تفاوتة، جه ، وبدرجات م

ي، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي، والتوجه نحو االعتماد                         ات االقتصاد الكل ى توازن المحافظة عل

يات السوق لت      ى آل حسين آفاءة استخدام الموارد في االقتصاد ودعم قدرته التنافسية، وذلك لتحقيق معدالت نمو حقيقي              عل

 .قابل لالستمرار لرفع المستوى المعيشي للسكان وتوفير فرص العمل المنتج

 

في اتباع  2001وفي إطار توجهات السياسة االقتصادية العامة، استمرت السلطات النقدية في الدول العربية خالل عام        

يم       ية، وتنظ ة الوطن ية للعمل يمة الخارج تقرار الق ى اس اظ عل عار، والحف تقرار األس ى ضمان اس دف إل ة ته ة نقدي سياس

م النشاط اإلنتاجي  تمويل المناسب لدع ير ال ع حرآة النشاط االقتصادي، وتوف ا ينسجم م ية بم يولة المحل تويات الس مس

ادية وبخ  دات االقتص تلف الوح تثماري لمخ اع الخاص واالس ي القط دول   . اصة ف ي ال نقدية ف لطات ال د واصلت الس وق

ر أسلوب إدارتها وإعطاء دور أآبر                          نقدية وتطوي ية السياسة ال ز فاعل ى تعزي ية إل ا الرام ذا الصدد جهوده ية في ه العرب

 .لعوامل السوق، وذلك وفقًا للمراحل المختلفة التي بلغتها آل دولة في هذا المجال

 
ت يق ذلك،عمل ير      ولتحق ى األدوات غ تماد عل ي االع ع ف م بالتوس ار اتس ي إط نقدية ف اتها ال يذ سياس ى تنف لطات عل  الس

وقد شملت الوسائل واألدوات غير المباشرة . المباشرة المستخدمة وبإدخال أدوات جديدة في حاالت بعض الدول العربية          

دول العربية خالل ال                     نقدية في ال بل السلطات ال م استخدامها من ق ي ت عام سعر إعادة الخصم، واتفاقيات إعادة الشراء       الت

ثل أذونات الخزانة والسندات              ي تم توحة الت يات السوق المف ية، وعمل بادلة العمالت األجنب تمدة، وم ية المع ألوراق المال ل

نك   ارآة الب هادات مش ى ش ك باإلضافة إل ا، وذل م أدواته زية أه نوك المرآ داع الصادرة من الب هادات اإلي ية وش الحكوم

نك السودان ويستخدمها لتنظيم مستويات السيولة لدى المصارف وهي أداة مالية تقوم                  ) شمم (المرآزي    ي يصدرها ب الت

نيد   ن خالل تس ية م ى الملك ق(عل ات المصرفية ) توري ي المؤسس ية ف ودان ووزارة المال نك الس هم ب ا واصلت .  أس آم

ا إلصالح وت                 ية جهوده دول العرب نقدية في معظم ال نقدية، وشمل ذلك               السلطات ال يذ السياسة ال ام لتنف ر اإلطار الع طوي

ل إشارات السياسة النقدية بالكفاءة المطلوبة،                               تعزيز دوره في نق ه ل ر أدوات نوك وتطوي ن الب ا بي يق سوق م تنشيط وتعم

نقدي اإللزامي من خالل تعديل نسبة وطريقة احتسابه إلضفاء المرونة الكافية بهدف                    يل دور االحتياطي ال الحد من  وتفع

 .تقلبات أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك وبالتالي ضبط حجم تدخالت السلطات النقدية
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يانات التي توفرت عن غالبية الدول العربية بأن السياسة النقدية قد نجحت خالل عام                      في مواصلة   2001ويستدل من الب

وبرغم الحيطة التي تتميز بها السياسة النقدية . مستهلكضبط معدالت التضخم مقاسًا بالتغير في الرقم القياسي ألسعار ال      

نقدية خالل العام توسعًا ظل متماشيًا مع                   رونة بحيث شهدت المجمالت ال ام، بالم د اتسمت، بوجه ع ذه السياسة ق إن ه ف

نامى االئتمان المقدم لالقتصاد بصورة مكنت من تلبية الطلب عل           تمويل، إذ ت ية لل ياجات االقتصادات العرب ى التمويل احت

 .الصادر عن القطاعات اإلنتاجية

 

يرات التي تفرضها                        ال يخدم أنشطة االقتصاد ويستجيب للمتغ تطور وفع از مصرفي م ية وجود جه نها ألهم ًا م وإدراآ

ة والتوجه نحو تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية، ويساهم في تطوير اإلطار العام       ظروف العولم

يذ ا   دول العربية خالل عام                    لتنف نقدية في ال د واصلت السلطات ال نقدية، فق  سعيها الحثيث للنهوض بأداء     2001لسياسة ال

زيد من األدوات والخدمات المصرفية الحديثة في مجال أعمالها، وتحفيزها على              ى إدخال الم المصارف وتشجيعها عل

تع بقواعد رأسمالية متي               يرة تتم اج في وحدات مصرفية آب آما واصلت العمل آذلك على . نة وقادرة على المنافسة   االندم

تعزيز أسس ومعايير الرقابة المصرفية الفعالة التي تنسجم مع المعايير العالمية المعاصرة، بما في ذلك نسب آفاية رأس            

ناتجة عن الترآزات االئتمانية، وبناء المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة            ال، وضبط المخاطر ال ضافة إلى وباإل. الم

ية خالل العام في جهودها المتعلقة بتعزيز نظام المدفوعات،                           دول العرب د من ال نقدية في العدي ك استمرت السلطات ال ذل

فافية المعلومات عن المقترضين من المصارف، وتطوير األطر التشريعية والمؤسسية المنظمة لعمل الجهاز            وتحسين ش

 .المصرفي

 
 حليةمعدالت التوسع في السيولة الم

 

و السيولة المحلية في الدول العربية آكل قد بلغ نحو                         دل نم ى أن مع تاحة إل يانات الم  في المائة خالل عام     11.0تشير الب

 ).7/1( في المائة في العام السابق، الملحق 9.7 مقارنة بنحو 2001

 

ية خالل                      و السيولة المحل د تباينت معدالت نم رادى، فق ية ف دول العرب ى مستوى ال ا عل ام أم ي الجزائر وجيبوتي  .  الع فف

ان والكويت ومصر والمغرب بلغت معدالت نمو السيولة المحلية خالل العام مستويات أعلى                والسعودية وسورية وُعم

يه في العام السابق         ا آانت عل أما في األردن واإلمارات والبحرين وتونس والسودان ولبنان وليبيا وموريتانيا واليمن           . مم

ان الوضع عل        د آ ى عكس ذلك، في حين بقيت السيولة المحلية في قطر خالل العام عند المستوى الذي آانت عليه في         فق

 .العام السابق تقريبًا مع ميل طفيف نحو االنخفاض

 

دل نمو السيولة المحلية مقارنة بالعام الماضي، فقد بلغ االرتفاع                  ًا في مع ي شهدت ارتفاع دول الت  نقاط 10.7وبالنسبة لل

ئوية في ا    4.5 نقطة مئوية في المغرب، و5.6 نقطة مئوية في جيبوتي، و6.4 نقطة مئوية في الكويت، و6.5لجزائر، وم

ئوية في سورية، و         ان، و         3.2نقطة م ئوية في ُعم ئوية في مصر و    2.2 نقطة م ئوية في السعودية  0.5 نقطة م .  نقطة م

يه    ية ف يولة المحل و الس دالت نم جلت مع ي س دول الت ة ال بة لمجموع ام  وبالنس الل ع ًا خ ام 2001ا انخفاض ة بالع  مقارن
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غ االنخفاض          د بل  نقطة مئوية في األردن،  4.4 نقطة مئوية في اليمن، و     6.5 نقطة مئوية في السودان، و     8.3الماضي، فق

ئوية في تونس، وتراوح بين           4.2و  0.6و) خالل األشهر التسعة األولى من العام   ( نقطة مئوية في موريتانيا      2.5 نقطة م

 .ئوية في اإلمارات بالنسبة لبقية دول هذه المجموعةنقطة م

 

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

ام              ية خالل ع زيادة في السيولة المحل حت  في آل من السعودية وُعمان والمغرب وموريتانيا والبحرين، وتراو  2001ال

ن      ة في السعودية و        54.3مساهمتها بي ن    53 في المائ ة في البحري ا بالنسبة لمساهمة آل من عنصر النقود    .  في المائ أم

تعريفها الضيق وعنصر شبه النقود في هيكل السيولة المحلية فسيتم التطرق لها الحقًا في الجزء الخاص بهيكل السيولة            ب

ية  زيادة في          . المحل نقود بالجزء الغالب من الزيادة في السيولة المحلية خالل    ومن جانب آخر، ساهمت ال عنصر شبه ال

ارات وسورية واليمن والسودان  ر واإلم يا وتونس والجزائ ي واألردن وليب ل من مصر والكويت وجيبوت ي آ ام ف . الع

ة في مصر، وتراوحت الدول المذآورة ما بين              91وبلغت مساهمتها نحو         37 ونحو  في المائة في الكويت83 في المائ

ة في السودان        ية بكاملها خالل عام                 . في المائ زيادة في السيولة المحل د نتجت ال نان، فق ا في لب  عن الزيادة في 2001أم

 .عنصر شبه النقود والتي عوضت آذلك عن االنخفاض الطفيف في عنصر النقود بتعريفها الضيق خالل العام

 
 العوامل المؤثرة على السيولة المحلية

 
 وجودات األجنبيةصافي الم

 

ام   زة المصرفية خالل ع ية لألجه ية 2001واصل صافي الموجودات األجنب يولة المحل ي الس  دوره آمصدر للتوسع ف

ية آمجموعة للعام الثاني على التوالي وإن آان ذلك بدرجة تقل عن العام الماضي بسبب االنخفاض                      دول العرب بالنسبة لل

ائدات ص   نفط وع ية لل عار العالم ي األس ام ف الل ع لبية   2001ادراته خ ات الس ك االنعكاس ابق، وآذل ام الس ة بالع  مقارن

ى حرآة النشاط االقتصادي الدولي، األمر الذي نتج عنه                           ية عل تحدة األمريك ات الم بتمبر الماضي في الوالي ألحداث س

 .تقلص في حجم الفوائض في موازين مدفوعات الدول العربية مجتمعة مقارنة بالعام السابق

 

ر أم زة المصرفية أث ية لألجه ي صافي الموجودات األجنب تحرآات ف ان لل د آ رادى، فق ية ف دول العرب ى مستوى ال ا عل

ام              ية خالل ع ى السيولة المحل ية باستثناء السودان وُعمان ولبنان ومصر التي               2001توسعي عل دول العرب يع ال  في جم

ية عن مستواه في نهاية ا        يها صافي الموجودات األجنب لعام السابق وآان له بالتالي أثر انكماشي على السيولة  انخفض ف

 ).7/3 و7/2(المحلية فيها، الملحقان 

 

افي          ي ص تحرآات ف ن ال تج ع ذي ن ية ال يولة المحل ى الس ي عل ر االنكماش ول األث ي تح رب وجيبوت س والمغ ي تون فف

ام الماضي إلى أثر توسعي خالل عام                ية في الع  في تونس إلى الزيادة المهمة في   ويعزى ذلك . 2001الموجودات األجنب

نك المرآزي التونسي والتي عوضت عن االنخفاض في صافي الموجودات األجنبية                            ية للب صافي الموجودات األجنب
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تجارية نك  . للمصارف ال ية لب ي صافي الموجودات األجنب زيادة ف ى ال ية إل ي المغرب بصورة رئيس ك ف زى ذل ا يع آم

زيادة ف            ى ال ل إل تجارية          المغرب وبدرجة أق ية للمصارف ال يعود األثر     . ي صافي الموجودات األجنب ي، ف ا في جيبوت أم

ية بصورة أساسية إلى الزيادة الملحوظة في صافي الموجودات األجنبية للمصارف             التوسعي لصافي الموجودات األجنب

 2001 فائض في عام      إلى 2000وقد اقترن ذلك بتحول الوضع الكلي في ميزان المدفوعات من عجز في عام              . التجارية

 .في آل من الدول الثالث

 

 

 

 

ت         ن، آان يا واليم يا وموريتان ت وليب ر والكوي ورية وقط عودية وس ر والس ن والجزائ ارات والبحري ي األردن واإلم وف

  أدنى من مثيالتها في العام السابق وآان لها بالتالي أثر    2001معدالت الزيادة في صافي الموجودات األجنبية خالل عام         

ية          ى السيولة المحل ل عل ى الزيادة في                        . توسعي أق يا إل يا وموريتان ر وقطر والكويت وليب ك في آل من الجزائ ود ذل ويع

نوك المرآزية والتي عوضت عن االنخفاض في صافي الموجودات األجنبية للمصارف                   ية للب صافي الموجودات األجنب

تجارية ورية و   . ال عودية وس ن والس ارات والبحري ي اإلم ا ف افي     أم ي ص زيادة ف ى ال عي إل ر التوس يعزى األث ن، ف اليم

الموجودات األجنبية لكل من البنوك المرآزية والمصارف التجارية، بينما نتج األثر التوسعي في األردن عن الزيادة في   

تجارية والتي عوضت عن االنخفاض في صافي الموجودات األجنبية للبنك                 ية للمصارف ال صافي الموجودات األجنب

ي   الم وقد اقترن األثر التوسعي في آل من األردن والبحرين والجزائر والسعودية وليبيا واليمن باستمرار              . رآزي األردن

ة عن مستوى الفائض المحقق في العام                                ل بدرجة مهم ان يق يزان المدفوعات وإن آ ي لم ائض في الوضع الكل يق ف تحق

 .السابق
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تحرآ            ان لل ي آ دول الت تعلق بمجموعة ال يما ي ا ف ات في صافي الموجودات األجنبية أثر انكماشي على السيولة المحلية أم

ام السابق في السودان إلى أثر انكماشي خالل عام                             ية في الع ر التوسعي لصافي الموجودات األجنب د تحول األث يها، فق ف

اره           . 2001 ذي خففت من آث نك السودان وال ية لب ى االنخفاض في صافي الموجودات األجنب ك إل ود ذل ية ويع  االنكماش

بتها            ي بلغت نس زيادة الملحوظة الت ة في صافي الموجودات األجنبية للمصارف التجارية      18.8ال آما واصل .  في المائ

وقد آان . صافي الموجودات األجنبية تأثيره االنكماشي على السيولة المحلية خالل العام في آل من ُعمان ولبنان ومصر              

ام الما ن الع ل م ر االنكماشي أق ي صافي  األث اض ف ية عن االنخف تج بصورة رئيس ان ومصر ون ن ُعم ل م ي آ ضي ف

الموجودات األجنبية للمصارف التجارية، في حين آان ذلك األثر أعلى من العام الماضي في لبنان ونتج عن االنخفاض                   

 .الملحوظ في صافي الموجودات األجنبية لمصرف لبنان

 
 االئتمان المحلي

 

زايد          ى ت يانات إل ي آمصدر للتوسع في السيولة المحلية في الدول العربية آكل خالل              تشير الب تمان المحل ية دور االئ أهم

ام    ام السابق      2001ع ة بالع ى مستوى الدول العربية فرادى، فقد آان لصافي االئتمان المحلي أثر توسعي              .  مقارن ا عل أم

تثناء الجز                     ام باس ية خالل الع دول العرب يع ال ية في جم ى السيولة المحل ائر وجيبوتي واليمن التي انخفض فيها صافي       عل

ام           ة ع ام عن مستواه في نهاي ي خالل الع تمان المحل ية        2000االئ ى السيولة المحل ير انكماشي عل ي تأث ان له بالتال .  وآ

وه أعلى بدرجات متفاوتة عن العام السابق في جميع الدول التي آان له فيها أثر توسعي على السيولة      وآانت معدالت نم

ام السابق الملحق                            الم يالتها في الع ل من مث وه أق نان ومصر والمغرب حيث آانت معدالت نم تثناء تونس ولب ية باس حل

)7/2.( 

 

ية بالنسبة للدول العربية آكل إلى أثر                             ى السيولة المحل تمان الحكومي عل ر االنكماشي لصافي االئ اهم تحول األث د س وق

تمان الم           ز دور صافي االئ واقترن .  مقارنة بالعام السابق2001حلي آمصدر للتوسع النقدي خالل عام توسعي في تعزي

ا ورد تفصيله في الفصل السادس              ية آم دول العرب ة لل يات المجمع ي للميزان اع العجز الكل ك بارتف فإلى جانب آل من . ذل

يره التوس    ي تأث تمان الحكوم يها صافي االئ ي واصل ف نان ومصر الت ان ولب ودان وُعم ي والس يولة جيبوت ى الس عي عل

ام           تمان الحكومي ع ر االنكماشي لصافي االئ ية، تحول األث ر توسعي خالل عام     2000المحل ى أث  في آل من 2001 إل

ن والسعودية وسورية       ارات والبحري وقد اقترن ذلك بانخفاض الودائع الحكومية في اإلمارات، وبانخفاض     . األردن واإلم

ا           از المصرفي وزي دى الجه ة ل ع الحكوم تدانتها منه في آل من األردن والبحرين ودائ أما في السعودية، فقد اقترن . دة اس

ة من الجهاز المصرفي فاقت الزيادة في ودائعها لديه                   تدانة الحكوم زيادة في اس ك ب ومن جانب آخر، فقد تحول األثر      . ذل

ام            تمان الحكومي ع ر انكماشي في المغرب، في حين واصل              2000التوسعي لصافي االئ ى أث االئتمان الحكومي في    إل

 .بقية الدول العربية تأثيره االنكماشي على السيولة المحلية خالل العام

 

ى توسيع مشارآة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي وتوفير التمويل                       ية إل توجهات والسياسات الرام وفي إطار ال

تما            ع االئ ية، ارتف تجارية والخدم ية وأنشطته ال ياته اإلنتاج الزم لعمل يع الدول العربية      ال دم للقطاع الخاص في جم ن المق
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ام        بًا خالل ع ام السابق في آل من الكويت ومصر وسورية وُعمان                       . 2001تقري ى من الع وه أعل د آانت معدالت نم وق

نما آانت تلك المعدالت أقل من العام السابق في آل من                        ر، بي ارات والسعودية والسودان والجزائ واليمن واألردن واإلم

نان       قطر و   ن ولب يا والبحري د حدث تحول في هيكل االئتمان المحلي لصالح القطاع الخاص خالل              . المغرب وموريتان وق

ام  ارات     2001ع رب واإلم ودان والمغ ت وتونس والس ر والكوي ن والجزائ نها اليم ن بي ية م دول العرب ن ال دد م ي ع  ف

 إجمالي االئتمان المحلي خالل العام مقارنة     وقد حصل القطاع الخاص في اليمن على أعلى زيادة في نصيبه من           . ومصر

ام     5.9 نقطة مئوية ثم الكويت بنحو      7.0 نقطة مئوية، تلته الجزائر بزيادة قدرها نحو         13.1، حيث بلغت نحو        2000بع

ئوية فتونس بنحو         نقطة مئوية لكل 2.6 نقطة مئوية، والمغرب واإلمارات بنحو 5.4 نقطة مئوية، والسودان     4.8نقطة م

 . نقطة مئوية0.8ا ثم مصر بنحو منهم

 

ام     الل ع ع خ د ارتف ة، فق ات العام دم للمؤسس تمان المق بة لالئ ن ومصر   2001وبالنس ن اليم ل م ي آ تفاوتة ف  بنسب م

ية خالل العام             ى السيولة المحل ر توسعي عل ي أث ان له بالتال ان والسودان وآ ي وُعم وقد نتج عن ذلك زيادة في . وجيبوت

ذه المؤسسات في       نقطة مئوية في اليمن وأقل من نقطة مئوية واحدة          1.2 إجمالي االئتمان المحلي تراوحت بين       نصيب ه

ان          د انخفض االئتمان المقدم للمؤسسات العامة        . في آل من اليمن وُعم يا، فق ارات والسعودية وليب ا في األردن واإلم أم

تفاوتة عن مستواه في نهاية العام السابق وآان له أثر انكماشي       وقد ترتب عن . على السيولة المحلية خالل العامبنسب م

دم للمؤسسات العامة من إجمالي االئتمان المحلي بنحو                      تمان المق ك انخفاض في نصيب االئ  نقطة مئوية في ليبيا  3.5ذل

نحو    نحو          1.1وب ئوية في األردن والسعودية وب ويعكس هذا التطور اإليجابي في .  نقطة مئوية في اإلمارات0.6 نقطة م

 .ء منه جهود هذه الدول في إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتنفيذ برامج الخصخصة بالنسبة لهذه المؤسساتجز

 
 صافي البنود األخرى

 

م يتم تناولها ضمن                              ي ل تجارية الت ية الموحدة للمصارف ال نقدية والميزان ية السلطات ال ند عناصر ميزان ذا الب يتضمن ه

تعلقة باألصول والخصوم ا         نود الم ي، والمجمالت النقدية، ويشمل ذلك حسابات رأس المال             الب تمان المحل ية، واالئ ألجنب

وق السحب الخاصة، واألصول الثابتة، واألصول والخصوم غير                      ابل لتخصيصات حق ك المق ا في ذل واالحتياطيات، بم

ي التحرآات في هذا البند     وقد آان لصاف  . المصنفة، والحسابات المعلقة، والحسابات تحت التسوية وآذلك تعديالت التقييم         

ار انكماشية على السيولة المحلية خالل عام           في جميع الدول العربية باستثناء البحرين وتونس والسودان ولبنان          2001آث

 .ومصر

 

ام     الل ع ند خ ذا الب ية له ار االنكماش زى اآلث ال      2001وتع ابات رأس الم ي حس ة ف زيادة المهم ى ال نها إل زء م ي ج  ف

ي تمت في إطار السياسات الرامية إلى تدعيم القواعد الرأسمالية للمصارف التجارية وتعزيز أوضاعها    واالحتياطيات الت 

ا لتتماشى مع المعايير المتعارف عليها دولياً                   ال بالنسبة له ة رأس الم ع آفاي ية، ورف وإلى جانب ذلك، فقد ساهم في      . المال

ز اآلثار االنكماشية لهذا البند الزيادة في الخصوم          غير المصنفة للمصارف التجارية في آل من األردن واإلمارات، تعزي

اع الخصوم األخرى وانخفاض األصول األخرى للبنك المرآزي في آل من ليبيا واليمن وزيادة الخصوم األخرى      وارتف



   113

نك المرآزي في آل من الكويت وُعمان والمغرب            رية آما آانت الزيادة في الخصوم غير المصنفة للمصارف التجا        . للب

ان واليمن من بين العوامل التي ساهمت في تدعيم                            وانخفاض أصولها غير المصنفة في آل من قطر والسعودية وُعم

 .اآلثار االنكماشية لهذا البند خالل العام

 

ن وتونس والسودان ولبنان ومصر تحول األثر االنكماشي الذي نتج عن التحرآات في هذا البند خالل العام            وفي البحري

ام            الماضي  ر توسعي خالل ع ى أث ود ذلك في مصر إلى الزيادة الملحوظة في األصول غير المبوبة للبنك     2001 إل  ويع

زيادة في األصول غير المصنفة لمؤسسة نقد البحرين وارتفاع األصول غير                       ى ال ن إل المرآزي المصري، وفي البحري

تجارية وانخفاض خصومها غير المصنفة           ا يعزى  . المصنفة للمصارف ال ذا البند خالل العام في    آم ر التوسعي له  األث

 .لبنان بصورة أساسية إلى االنخفاض في صافي البنود األخرى للمصارف التجارية

 
 هيكل السيولة المحلية

 

حافظ نصيب شبه النقود في السيولة المحلية بالنسبة للدول العربية على مستوى العام السابق نفسه تقريبًا مع ميل طفيف             

 ).7/4(ض، الملحق نحو االنخفا

 

دول العربية فرادى، حدث تحول في هيكل السيولة المحلية خالل عام      ى مستوى ال  لصالح شبه النقود وارتفع 2001وعل

ام الماضي في آل من األردن وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان وسورية                           ة بالع ية مقارن نصيبها في السيولة المحل

يا ومصر وموريت         نان وليب ية أخرى في آل من اإلمارات          والكويت ولب ك النصيب من ناح نما انخفض ذل ن، بي يا واليم ان

 .والبحرين والسعودية وُعمان وقطر والمغرب مقارنة بالعام الماضي

 

ية في عام                           نقود في السيولة المحل زيادة في نصيب عنصر شبه ال د بلغت ال  نقطة مئوية في سورية   5.1 نحو   2001وق

 نقطة مئوية، واليمن 2.4 نقطة مئوية، وجيبوتي بنحو 4.4 نقطة مئوية، وليبيا بنحو   4.9نحو  تالها السودان بزيادة بلغت     

نحو  ن 1.9ب زيادة بي ن تراوحت ال ي حي ئوية، ف ئوية و0.7 نقطة م نان 0.2 نقطة م ي مصر وتونس ولب ئوية ف  نقطة م

يا واألردن والكويت     زي              . وموريتان زيادة في مصر والسودان واألردن ب د اقترنت ال ع بالعمالت        وق ادة في نصيب الودائ

ع بلغت  ي الودائ ي إجمال ية ف ي مصر و3.1األجنب ئوية ف ي السودان و2.6 نقطة م ئوية ف ي 1.8 نقطة م ئوية ف  نقطة م

زيادة في الكويت بانخفاض في نصيب الودائع بالعمالت األجنبية من إجمالي الودائع بنحو                          ن اقترنت ال األردن، في حي

 .لودائع بالدينار الكويتي نقطة مئوية لصالح ا1.4

 

ان والمغرب حيث آانت معدالت الزيادة في شبه النقود خالل              ن والسعودية وُعم ارات والبحري ا بالنسبة لكل من اإلم أم

ام    ى بدرجة ملحوظة من معدالت الزيادة في عنصر النقود بتعريفها الضيق، فقد انخفض نصيب شبه النقود              2001ع  أدن

ية عن م         ام السابق       في السيولة المحل تواه في الع غ االنخفاض     . س  2.8 نقطة مئوية في ُعمان تلتها البحرين بنحو 4.3وبل

نحو            م السعودية ب ئوية، ث .  نقطة مئوية والمغرب بنحو نقطة مئوية واحدة       1.2 نقطة مئوية، واإلمارات بنحو      1.7نقطة م
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ارات  ي آل من السعودية واإلم نقود ف به ال ي نصيب ش ترن االنخفاض ف د اق ع وق ي نصيب الودائ ان بانخفاض ف وُعم

غ نحو          ية بل العمالت األجنب ئوية في ُعمان و       1.8ب  نقطة مئوية في السعودية     1.0 نقطة مئوية في اإلمارات و     1.7 نقطة م

 .وذلك لصالح الودائع بالعمالت الوطنية

 

رغم من أن السيولة المحلية قد حافظت خالل عام                   ى ال في نهاية العام السابق،    على نفس مستواها     2001وفي قطر، فعل

نحو                             ع نصيبها ب ي ارتف تعريفها الضيق الت نقود ب د حدث تحول لصالح عنصر ال ه ق  نقطة مئوية على حساب     2.7إال أن

نقدية      ع شبه ال ك انخفاض بنحو        . الودائ د صاحب ذل  نقطة مئوية في نصيب الودائع بالعمالت األجنبية في إجمالي 3.3وق

  .الودائع

 
 التطورات المصرفية

 

ام            ية خالل ع دول العرب ا الرامية إلى إصالح وتحديث وتقوية قطاعاتها المصرفية لخدمة             2001استمرت ال  في جهوده

يق معدالت نمو عالية وقابلة لالستمرار                نموية من أجل تحق ية والت وقد تفاوتت اإلصالحات من حيث . األغراض اإلنتاج

ير أن األهداف المتوخاة آانت في آل الحاالت متشابهة وخاصة مدى شمولها ومجال ترآيزها فيما بين الدول العربية غ         

ى قوى السوق، وتوفير مزيد من الحوافز في مجال الوساطة المصرفية، والمحافظة على          تماد عل زيادة االع تعلق ب يما ي ف

ئة             ى تعب رفية عل ات المص درة المؤسس ين مق ية، وتحس ريعية والتنظيم ره التش ة أط رفي وتقوي اع المص المة القط  س

 . المدخرات المحلية وزيادة المنافسة فيما بينها

 

ا خالل السنوات األخيرة لمواآبة التطورات العالمية في              ي بدأته ا الت ية جهوده دول العرب د واصلت المصارف في ال وق

 الصناعة المصرفية والمالية، حيث عززت اتجاهها نحو الصيرفة اإللكترونية من خالل تقديم خدمات الصيرفة المنزلية             

ية عبر اإلنترنت                      م الخدمات المصرفية والمال ى تقدي ية، باإلضافة إل ية والصيرفة الهاتف آذلك، أخذت  . والصيرفة المكتب

ل          تمان وتموي ات االئ رآات وبطاق يرفة الش تجزئة وص يرفة ال ي ص ع ف ي التوس ارف ف ذه المص ن ه تزايدة م داد م أع

 .المشاريع

 

تمر الق د اس تملك، فق ج وال يات الدم وارد  وبجانب عمل ية الم االت تنم ي مج اق ف ادة اإلنف ي زي ي ف اع المصرفي العرب ط

تطورة، حيث شكلت المصروفات على هذا النوع من االستثمار جزءًا                      يا المعلومات واالتصاالت الم البشرية وتكنولوج

 .هامًا من إجمالي مصروفات المصارف عمومًا

 

وتشمل قاعدة هذا القطاع، المصارف التجارية . رفية مؤسسة مص365ويضم القطاع المصرفي في الدول العربية نحو            

بياً            تمويل ألجل قصير نس ر ال ي توف ومن المالحظ أن بعضًا من هذه المصارف أخذ في السنوات القليلة الماضية في    . الت

 .جلالعمل على تطوير هياآله التمويلية والمؤسسية، بحيث تم إصدار أوراق مالية لتوفير التمويل المتوسط والطويل األ
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وتعمل مصارف الدول العربية على تدعيم قواعدها الرأسمالية واحتياطياتها واحتجاز نسب من أرباحها المحققة من أجل      

ا                    ك في توسعة نشاطها وأعماله ية ذل وق المساهمين، نظرًا ألهم ة حق د تمكنت المصارف العربية خالل الفترة        . تقوي وق

يكلة أ   ادة ه ي إع ير ف وط آب ع ش ن قط يرة، م ية األخ ية والقانون رها المؤسس هده   . ط ذي تش تطور ال ن ال رغم م ى ال وعل

ي من صغر   ذه المصارف ال زالت تعان ا، إال أن ه ادة أصولها ورؤوس أمواله ية، من حيث زي دول العرب مصارف ال

 .أحجامها مقارنة مع المصارف األخرى في األسواق الدولية

 

از المصرفي في عدد من الدول          ية الجه يكل ملك يز ه  العربية بارتفاع مساهمة القطاع العام،وإن آان ذلك بدرجات ويتم

تفاوتة  يات               . م تراتيجيات والعمل ى االس ي للمصارف عل يكل المال ام في اله ية والسيطرة للقطاع الع ر وجود الملك د أث وق

ود الدخول  وعلى الرغم من سياسة التقليل من نسبة ملكية القطاع العام في المصارف وتخفيف قي             . المصرفية بشكل آبير    

يرة من الجهاز المصرفي في عدد من هذه                      تلك حصة آب ا زال يم ام م ي والمصرفي، إال أن القطاع الع ى القطاع المال إل

دول إن   . ال ال خصخصة المصارف والمؤسسات المصرفية األخرى، ف ي مج تقدم ف يق بعض ال ن تحق رغم م ى ال وعل

ا زالت تسيطر على ا                    ية م دول العرب لقطاع المصرفي عن طريق ملكيتها في معظم مؤسسات الحكومات في عدد من ال

 .الوساطة المصرفية

 
 )1(التجاريةالميزانيات المجمعة للمصارف 

 

 مليار دوالر مقابل 565 لتبلغ  2001 في المائة خالل عام      4.4ارتفعت الموجودات اإلجمالية للمصارف التجارية بنسبة         

ذي سبق          541 ام ال يار دوالر للع قل أ  آانت أن نسبة نمو موجودات المصارف التجارية خالل العام        من الرغمعلى  و . مل

 خالل العام الماضي إال أنها جيدة نظرا لألحوال المالية الدولية غير المستقرة وانخفاض 7.3من مثيلتها المحققة والبالغة     

 .الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق للدول العربية خالل العام

 

تعلق بالمصارف        يما ي تجارية وف  نمت قد مقومة بالعملة المحلية ها، فمن المالحظ أن موجودات ى فراد  في الدول العربية    ال

ام  ية خالل ع دول العرب يع ال ي جم تفاوتة ف دالت م ي وسجلت.2001بمع يهاى السودان أعل المصارف ف و تل بة نم   نس

ة مصر   وواليمن   السعودية    المصارف في    ية    مقوم ة المحل ا    . بالعمل ند أم يم    ع الدوالر  موجودات ال تقي انخفاض   فيالحظ ب

يه المصري والدينار قد                                 يمة آل من الجن ى أن ق ك إل يا ويعزى ذل ام الماضي في آل من مصر وليب ة بالع تها مقارن قيم

ام      ي ع ي ف دوالر األمريك ابل ال ة مق ة ملحوظ ودان المصارف با واحتفظت. 2001انخفضت بدرج ًا اللس بة أيض مرت

ى  ا  إذ نمت موجودات    ،األول ي    بنس ه بلغ حوال اليمن وقطر في سورية ومصارف ال تلتها في المائة خالل العام، و 27.5بة ت

 . التواليى في المائة عل14.1 في المائة و15.5و  في المائة20.4بلغت  بنسب  موجوداتهاحيث نمت
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 عــالودائ
 

ى       تشير    ة إل ية المجمع يانات الميزان ية مق          ب ية للمصارف العرب ع اإلجمال   6.0 بلغتالدوالر ارتفعت بنسبة    مة ب و أن الودائ

بلغ حوالي         ة لت   تقريباً لقطاع الخاص زيادة مماثلة   ا ودائع   قد سجلت و. 2001عام    مليار دوالر في نهاية       355.0في المائ

دل   درهإذ نمت بمع ام  6.5  ق ة خالل الع د نمت   .  في المائ ذا، وق بته   ه دل بلغت نس ة بمع ع الجاري ة  10.1الودائ  في المائ

نمو  ة ب ة  ال مقارن ة واآلجل ع االدخاري غ ودائ ذي بل ة5.2 ال ي المائ زو.  ف ك ىيع يًا ذل ية  ى إل جزئ ائدة الدول ي أسعار الف  تدن

 .العاموالمحلية خالل 

 

ة أخرى ارتفعت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام                   نقطة  4 بحوالي   2001ومن جه

ى  ئوية لتصل إل ة م49.9م ي المائ ا  ف بة قدره ة بنس ام الماضي46قارن ي الع ة ف ي المائ ي .  ف ى أن إجمال ك إل ود ذل ويع

نحو          ع ب د ارتف ع المصرفية ق ة خالل عام    6الودائ  في حين سجل الناتج المحلي اإلجمالي مقومًا بالدوالر 2001 في المائ

 ..معدل نمو سالب في العام نفسه

 
 )1(الجـدول رقم 

 )1(جاريةتطورات الودائع لدى المصارف الت
 

 )مليون دوالر( 

الودائع اإلجمالية 
إلى الناتج المحلي 

 %اإلجمالي 

 الودائـع
 اإلجمالية

الودائع اإلجمالية 
 للقطاع الخاص

 الودائـع
 الجاريـة

الودائع االدخارية 
 السنــة واآلجلة للقطاع الخاص

46.0 334,950.7 308,986.5 79,491.9 229,494.6 2000 
49.9 355,030.6 328,964.2 87,496.8 241,496.8 2001 

 نسبة التغير 5.2 10.1 6.5 6.0 8.5
 المصارف المرآزية ومؤسسات النقد العربية: المصدر

 
 

تعلق بال يما ي تجارية موف رادى  صارف ال ية ف دول العرب توى ال ى مس ية  عل ع اإلجمال ت الودائ د نم دى المصارف ، فق ل

تجارية مقومة بالدوالر في جميع الدول العر         مقارنة بالعام السابق باستثناء المصارف في جيبوتي        2001بية خالل عام    ال

يا ومصر والمغرب      واليمن وتونس قد مصارف التي شهدت نموا في ودائعها، فمن المالحظ أن السودان     للوبالنسبة  . وليب

جلت  وىعلأس ع نم ذه الودائ الل  له ام خ ية  . الع ية للمصارف العرب ع اإلجمال م الودائ ث حج ن حي تل مصارف ، وم تح

ارات        ى    اتب مرالالسعودية ومصر واإلم ثالث األول ي و   ى عل  ال دول الثالث           التوال ع في ال  في 52.1حوالي  تشكل الودائ

 .ودائع المصارف التجارية العربية خالل العاممجموع المائة من 
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 النشاط اإلقراضي
 

ي        ى أن إجمال ية إل تجارية العرب ارف ال ة للمص يانات المجمع ير الب روضتش ية  الق هيالت االئتمان ن   والتس ة م  المقدم

ية مق     الدوالر     والمصارف العرب ة ب د م دل    ق بته     بلغت   نمت بمع ة خالل العام في حين ارتفعت            2.9 نس القروض  في المائ

من و.  مقارنة بالعام الماضي2001 في المائة  خالل عام     3.8 ة بلغت لقطاع الخاص بنسب  المقدمة ل  والتسهيالت االئتمانية 

ية المالحظ أن ا هيالت االئتمان نلتس ة م تجارية إلالمقدم اع الخاص ى المصارف ال ي القط رادف ية ف دول العرب د  ى ال ق

ة   ارتفعت    نان وليبيا ومصر والمغرب             بصفة عام ي ولب نها وهي جيبوت تثناء خمس م التسهيالت مقومة   هذه إال أن.، باس

ية    ة المحل  في المائة   18.4 بلغت نسبته  التسهيالت االئتمانية،  يجمالفي جيبوتي بالنسبة إل     ملموساً ًا شهدت انخفاض   بالعمل

ام خالل    ن   الع ذه النسبة في    ، في حي نان  بلغت ه ة     أ لب ل من واحد في المائ  ومن جانب آخر، بلغت نسبة االرتفاع في   . ق

يا وقطر ول  يا وعُ يالسودان وموريتان ان واألردنب ة و 40.5  ومصر،م ة و 20.4 في المائ ي المائ ة19.6  ف ي المائ و    ف

 .  التواليىعل في المائة 11.7و  في المائة 12.6 في المائة و11.4 في المائة و14.2

 

تمان           اع االئ ا يالحظ أن نسبة ارتف الدوالر    آم وم ب دم للقطاع الخاص في      و  المق  االرتفاع   نسبة قل من أ هذا العام آانت  المق

ي  ةف ام الماضي بدرج يلةالع ذا ، قل بر ه تطو  ويعت ى ال نظر إل يدًا بال ام،الوضع ج وال ا ورات االقتصادية خالل الع ألح

ية غير          ية الدول تقرة بعد أحداث     الاالقتصادية والمال  االئتمان المقدم   ى سلبيا عل  تي انعكس ت وال 2001 سبتمبر عام    11مس

ى انخفاض في سعر صرف العملة المحلية مقارنة بسعر الدوالر األمريكي                       ى القطاع الخاص، باإلضافة إل بعض في  إل

دول العرب    ود مكافحة غسيل األموال نتيجة القوانين                  . يةال ر بجه ي تأث ناخ المصرفي الدول ا أن الم  المشددة   والضوابط آم

  .ن مكافحة غسيل األموالأبشمراعاتها  المصارف التجارية العربية ُطلب منالتي 

 

 
 )2(الجـدول رقم 

 القروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة من قبل
 المصارف التجارية العربية

 
 )مليون دوالر( 

نسبة االئتمان 
المقدم للقطاع 
الخاص إلى 

الناتج المحلي 
 (%)واالجمالي 

نسبة االئتمان 
المقدم للقطاع 
الخاص إلى 

إجمالي الودائع 
(%) 

نسبة االئتمان 
المقدم للقطاع 
الخاص إلى 

إجمالي االئتمان 
(%) 

رصيد إجمالي 
االئتمان المقدم 
 للقطاع الخاص

رصيد إجمالي 
مان المقدم االئت

 للقطاع العام

رصيد إجمالي 
االئتمان المقدم 

لالقتصادات 
 العربية

 السنــة

34.4 66.2 63.2 221,738.1 124,236.3 351,097.4 2000 
36.5 64.8 63.7 230,116.8 127,742.8 361,387.1 2001 

 نسبة لتغير 2.9 2.8 3.8 0.5 )1.4( 2.1
 .قد العربيةالمصارف المرآزية ومؤسسات الن: المصدر
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 القاعدة الرأسمالية
 

يانات الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية العربية إلى أن نسبة نمو القاعدة الرأسمالية    ) س المالأحسابات ر( تشير ب

د بلغت   ام 2.2ق ة خالل ع ي المائ ذه النسبةظويالح  .)2(2001 ف ل من أ  آانت أن ه بةالق ينس ة ف ام  المحقق . 2000 ع

ي   ظوت تجارية العربية مقومة بالعملة المحلية ارتفعت            هر الب اعدة الرأسمالية للمصارف ال  في جميع المصارفانات أن الق

تثناء    ي سجلت نسبة انخفاض بلغت             مصارف العُ  الباس ية الت ام        1.7مان ة خالل الع د    . في المائ   في مصارفال سجلت  وق

ر   السودان    يا واليمن أعل   والجزائ و في النسبة مقومة بال ىوليب  في 41.7 و في المائة48عملة المحلية إذ ارتفعت بنسبة  نم

ة  ة و  33 و المائ ة عل   22.6 في المائ ام   ى في المائ ي خالل الع اعدة الرأسمالية     .  التوال يم الق ند تقي الدوالر وع  يالحظ أنها ب

 .ارتفعت في جميع الدول العربية باستثناء تونس وعمان ومصر وموريتانيا

 
 2001المالية العربية خالل عام تطورات وأداء أسواق األوراق 

 
 2001تطورات أسواق األوراق المالية العربية خالل عام : أوًال

 

ام   الل ع ية خ ية العرب واق األوراق المال هدت أس ك   2001ش ه الخصوص تل ى وج ة، وعل تطورات الهام ن ال د م  العدي

وية وا      ة التس تداول وأنظم ة ال ية، وأنظم ريعية والتنظيم ر التش تعلقة باألط طة    الم ى أنش افة إل زي، باإلض ظ المرآ لحف

ن          ة للمتعاملي ثر انفتاحًا على بعضها البعض من خالل            . الوساطة ونوعية الخدمات المقدم ذه األسواق أآ ا أصبحت ه آم

ة لجذب االستثمارات الخارجية                              أحد الوسائل الهام ا آ يه في لعب دوره ذي استمرت ف اإلدراج المشترك، في الوقت ال

 .في الدول العربيةودعم وتيرة الخصخصة 

 

ى    ، أقدمت العديد من الدول العربية على تطوير التشريعات التي تحكم أسواق األوراق         الصعيد التشريعي والتنظيمي    فعل

ير الدولية، لتنظيم عملها وزيادة آفاءتها وتعزيز الدور الرقابي لها وتنشيط                       يها لتتماشى مع المستجدات والمعاي ية ف المال

يها    تعامل ف د   . ال ى إحداث سوق منظم إلصدار                       فق ال يعمل عل انون لسوق رأس الم أعّدت السلطات السعودية مشروع ق

ية  داول األوراق المال راف،       . وت رقابة واإلش ئة ال ي هي ثل ف ات، تتم الث مؤسس تحداث ث ى اس روع عل ذا المش وم ه ويق

 المالية، األمر الذي سيؤدي إلى      آما يتضمن المشروع أحكامًا تتعلق بالوساطة في األوراق       . والبورصة، ومرآز التسوية   

رة في المملكة             وتجدر اإلشارة إلى أن التداول وفق النظام الحالي . الترخيص لشرآات الوساطة غير المصرفية ألول م

ك والتي سيتوجب عليها بمقتضى مشروع القانون الجديد                       ة بذل تجارية العشرة المخول روع المصارف ال تم من خالل ف ي

اطة من رآات وس ية  تأسيس ش ال األوراق المال ي مج اطة ف اط الوس ة نش ي ممارس ت ف نها إن رغب ذا . فصلة ع ي ه ويأت

ا قانون                          ان من أهمه ا السلطات السعودية والتي آ وم به ي تق المشروع في إطار سلسلة من اإلصالحات التشريعية الت

 .االستثمار األجنبي، وإعداد مشروع قانون جديد للشرآات وقانون جديد لقطاع التأمين
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 عن عزمها تعديل متطلبات اإلفصاح من قبل 2001في سوق البحرين لألوراق المالية، أعلنت إدارة السوق خالل عام       و
الشرآات المدرجة في السوق من خالل توسيع نطاق المعلومات والبيانات المالية وغير المالية والتغييرات في اإلدارة           

نها        يا الواجب اإلفصاح ع ك في إطار ت      . العل ي ذل وجه السلطات لتطوير سوق األوراق المالية بهدف تعزيز الثقة فيه  ويأت
تثمرين    ة المس يق قواعد جديدة إلدراج                         . وحماي ام تطب ربع الثالث من الع م خالل ال ية، ت ألوراق المال وفي سوق مسقط ل

بالشرآات الجديدة  الشرآات، وذلك في إطار زيادة اإلفصاح وتعزيز الشفافية التي تسعى إليها السلطات المعنية للتعريف               
وبمقتضى هذه التعديالت تم تقسيم السوق الثانوي إلى سوق نظامي          . لمساعدة المستثمر على اتخاذ قرار االستثمار السليم      

وازي     ) أول( ي (وسوق م وبمقتضى هذه التعديالت، فإنه يتم إدراج الشرآات التي تتمتع بمراآز مالية           . وسوق ثالث  ) ثان
تظام في تح        تقر وان ى األقل على مدى السنوات الثالث األخيرة في السوق النظامي                وأداء مس ا عل اح وتوزيعه يق األرب . ق

بة  بلغ نس ى أن ت ي المتوسط، عل تعديالت إدراج الشرآات ذات األداء المال ذه ال وازي فتقتضي ه بة للسوق الم ا بالنس أم
اح الصافية     ة من رأسمالها آحد أدنى     50األرب ضم الشرآات ذات األداء الضعيف والتي أما السوق الثالث، في.  في المائ

ائر خالل السنوات الثالث األخيرة أو تلك التي تقل نسبة األرباح الصافية المحققة فيها عن                   د سجلت خس  في 50تكون ق
 .المائة من رأسمالها

 
يو                     ع شهر يول س، أدخل مجلس إدارة البورصة في مطل ى نسب العموالت سارية          2001وفي تون تعديالت عل  بعض ال

تها عن             . المفعول  ل قيم ي تق امالت الت يما يخص المع  ألف دينار، تم خفض نسبة العمولة التي يدفعها آل من البائع 50فف
ى        0.10والمشتري من      ة إل ة    0.05 في المائ تها        .  في المائ ـوق قيم ي تف امالت الت ا المع  ألف دينار، فقد تـم خفض 50أم

ا من          ة بالنسبة له ة   0.01نسبة العمولـ ى   في المائ ة  0.005إل وفي لبنان، تم تعديـل قواعد التعامل بالتداوالت  .  في المائ
يمة الصفقة الواحدة من                   ى لق ك بتخفيض الحد األدن ة وذل  ألف دوالر وذلك بالنسبة     250 مليون دوالر إلى     1.25المجمع

ى   300ألسهم شرآة سوليدير، ومن          ألف دوالر 100من  ألف دوالر بالنسبة ألسهم البنوك وأخيرًا  100 ألف دوالر إل
 . ألف دوالر لبقية األسهم المدرجة في السوق50إلى 

 
بتها                      دء العمل بضريبة بلغت نس ية ب ة الكويت ت، أقرت الحكوم اح الشرآات الكويتية            2.5وفي الكوي ة من أرب  في المائ

ية            ألوراق المال لضرائب سوف توجه وتجدر اإلشارة إلى أن اإليرادات المتحققة من هذه ا    . المدرجة في سوق الكويت ل
 في المائة 4.3وقد ارتفعت نسبة الضرائب المقتطعة من أرباح الشرآات إلى          . لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص      

بتها  ك بإضافة ضريبة نس تقدم العلمي1.8وذل ة الكويت لل ة لصالح مؤسس ي المائ ره، أن الضريبة .  ف ر ذآ ومن الجدي
ى الشرآات ال           بق إال عل دة ال تُط ًا للضريبة السابقة التي تخضع لها جميع الشرآات              الجدي ك خالف مدرجة في السوق وذل

 .الكويتية
 

ئة سوق المال خالل الربع األول من عام           من إعداد األدلة اإلرشادية وذلك للتأآد من مدى 2001وفي مصر، انتهت هي
تزام الشرآات المدرجة في البورصة بمتطلبات العرض واإلفصاح ونشر القوائم            المالية على أسس المعايير المحاسبية ال

ية    ويمثل هذا الدليل بداية لسلسلة من األدلة اإلرشادية التي تعتزم الهيئة إعدادها ونشرها بهدف تعريف             . المصرية والدول
ى        ن عل الع المتعاملي ا واط م خدماته ئة تقدي تطيع الهي تى تس باعه ح يهم ات ا يجب عل ئة وم اط الهي ا بنش ن معه المتعاملي

 .لبات الضرورية لكل خدمةالمتط
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، قام العديد من األسواق العربية بتحديث أنظمة التداول لديها بما يتماشى مع التطورات الدولية               أنظمة التداول وفي مجال   
ذه األسواق بميكنة أنظمة التداول لديها                       د من ه يام العدي ا ق ذا المجال، ومن أهمه فقد أدخل سوق األسهم السعودي   . في ه

ت      ومن خالل هذا النظام تقوم وحدات التداول    ". تداول" نظامًا جديدًا لتداول األسهم يعرف باسم        2001وبر  خالل شهر أآ
ا إجراء عمليات البيع                               ابات يمكن من خالله ى حس تثمرين إل ة أسهم المس ل آاف اء اإلشعارات وتحوي نوك بإلغ تابعة للب ال

ام دورة التداول بكفا            . والشراء  ى إتم د إل نظام الجدي ءة عالية خالل فترة زمنية وجيزة، إذ تتم عملية نقل الملكية ويهدف ال
يع والشراء        يذ أوامر الب د تنف آما يوفر النظام اآللي الجديد معلومات عن األسهم المتداولة في السوق بصورة . مباشرًة بع

ن            يع المتعاملي ن جم اواة بي ة، ويحقق المس ول السوق الثالث وفي األردن، قرر مجلس إدارة بورصة عمان نقل تدا    . فوري
تثمار من مجموعة التسعير الثابت                إلى مجموعة التسعير المستمر وذلك اعتبارًا من    )1(وسوقي السندات وصناديق االس

توبر   هر أآ ع ش يو   . 2001مطل هر يون الل ش ت إدارة البورصة خ نان، أنه ي لب ت  2001وف داول التثبي نظام ت ل ب  العم
نظام التداول المستمر      ه ب وتجدر اإلشارة إلى   . 2000 آانت قد باشرت به بصورة تجريبية في نهاية عام            والذي )2(وإحالل

ان       رب وُعم س والمغ ت ومصر وتون ن والكوي واق األردن والبحري ن أس ل م ي آ تطورة ف ي م داول آل ة ت ود أنظم وج
 .وفلسطين واإلمارات ولبنان

 
هد   ر، ش ب آخ ن جان اطةوم اط الوس و نش ية تط ية العرب واق األوراق المال ي أس رآات   ف دد ش ع ع ًا، إذ ارتف رًا ملحوظ

ذه الشرآات في مجاالت التسويق وتغطية                           ا وتوسعت ه ية وتنوعت في أنشطتها وخدماته تثمارية والمال الخدمات االس
يع لصالح   اطة بالشراء والب ة والوس اطة بالعمول ال الوس يامها بأعم ير بجانب ق افظ للغ ية وإدارة المح االصدارات األول

 . محافظها
 

يما ي    تعلق باألوراق المالية المتداولة في أسواق األوراق المالية العربية، فقد تم في عدد من هذه األسواق إدخال أدوات   وف
ففي مصر، تم استحداث نشاط التوريق العقاري، مما أدى إلى بروز أدوات مالية جديدة أُطلق عليها    . مالية جديدة للتعامل  

توريق   "أسم    م إضافة نشاط تور       "سندات ال . يق الحقوق المالية إلى نشاط الشرآات العاملة في مجال األوراق المالية   ، وت
ومن جهة أخرى، قامت هيئة سوق المال بإصدار القواعد والضوابط بشأن تصنيف الشرآات الراغبة في إصدار سندات                 

وق المالية                ق الحق ية أخرى والتي تشمل الشرآات الناشطة في مجال توري صدرت مؤسسة وفي البحرين، أ. أوراق مال
تد فترة استحقاقها إلى خمس سنوات وذلك بقيمة                            ي تم بتمبر صكوك التأجير اإلسالمي الت ية خالل شهر س نقد البحرين ال

ية بلغت     وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير األدوات المالية االستثمارية اإلسالمية المتاحة في .  مليون دوالر100إجمال
د أن أقدمت           ك بع نقدي، وذل لم اإلسالمي والتي تمثل صكوك قصيرة        السوق ال ى إصدار صكوك الس  في وقت سابق عل

 .األجل ذات استحقاق لثالثة أشهر

 

ت     ان، والكوي لطنة ُعم ن س ل م ي آ ية ف واق المال دأت األس ية، ب ية العرب واق األوراق المال ن أس تعاون بي ال ال ي مج وف

 .لة األولى من مشروع الربط اإللكتروني فيما بينها، بتنفيذ المرح2001ومملكة البحرين، خالل شهر أبريل من عام 

 

                                                           
 .هي مجموعة األوراق المالية التي يتم تداولها على سعر ثابت خالل جلسة التداول يمثل آخر سعر توازن تأشيري عند االفتتاح: مجموعة التسعير الثابت  (1)
 .هي مجموعة األوراق المالية التي يتم تداولها خالل جلسة التداول على عدة أسعار والتي تتم خالل مراحل الجلسة المختلفة: مجموعة التسعير المستمر (2)
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ال  ي مج يةوف تثمارات األجنب ى االس تاح عل ام  االنف ال أم تح المج ى ف تزايدة عل ورة م ية بص دول العرب ت ال ، عمل

ة العوائق التي تحول دون دخولها           ية وإزال تثمارات األجنب  8وفي هذا المجال، أقرت السلطات الكويتية القانون رقم   . االس

وآانت السلطات الكويتية قد أقرت أيضًا  .  في شأن االستثمار المباشر لرأس المال األجنبي في دولة الكويت            2001لسنة   

م    انون رق ير الكويتيي   2000 لسنة  20تنظيم الق ية   ن بشأن السماح لغ اهمة الكويت تملك في شرآات المس ذه  .  بال نح ه وتم

ر     ريبة لعش اءات ض ب إعف تثمرين األجان ام المس اريع      األحك ي مش ارآة ف ية بالمش رآات األجنب مح للش نوات، وتس  س

اءات جمرآية لبعض الصناعات، باإلضافة إلى توفير جوانب الحماية             نح إعف ا تم القطاعات األساسية في االقتصاد، آم

 وفي هذا اإلطار، أقرت السلطات الكويتية خفض السقف األعلى للضريبة على أرباح الشرآات . والضمانات للمستثمرين 

ة في الكويت من            ية العامل  في المائة على أن يتم منح هذه الشرآات حوافز ضريبية إضافية 25 في المائة إلى  55األجنب

ية        ة آويت ند توظيف عمال دول التي ال تفرض أية قيود على االستثمار األجنبي في األوراق                 . ع ى أن ال وتجدر اإلشارة إل

ية تضم آًال من مصر والمغرب واألردن وا          أما الدول التي تفرض بعض هذه القيود وبنسب متفاوتة    . لجزائر ولبنان المال

 .فتضم آل من تونس ودول مجلس التعاون الخليجي

 
 الخصخصة : ثانيًا

 
دول    نفذها ال ي ت يات الخصخصة الت اح عمل ى إنج ي إل ا الرام ي لعب دوره ية ف ية العرب واق األوراق المال تمرت أس اس

ية    ية المعن ي تونس، قرر   . العرب  عرض عشر شرآات للبيع 2001ت السلطات المختصة خالل النصف األول من عام فف
تح قطاع االتصاالت للقطاع الخاص       ررت ف ا ق وفيما يخص القطاع المالي، تم اختيار مصرف استشاري لبيع حصة . آم

ذي تشارك الخطوط الجوية التونسية في رأسماله بمقدار                 نوك ال ي للب اد الدول ة في مصرف االتح  في المائة، 25الحكوم
وفي الكويت، .  في المائة51.77 في المائة والحكومة بنسبة قدرها      13.5والصندوق الوطني للضمان االجتماعي بنسبة         

ام      ن ع ي م ربع الثان الل ال تثمار، خ ة لالس ئة العام ت الهي و 2001باع رآة    113، نح ي ش همها ف ن أس هم م يون س  مل
ي    يمة إجمال ام بق تاب الع بر االآت االت ع ت االتص يون دوالر553.7ة بلغ يلة    .  مل ية وصلت حص ذه العمل يذ ه ع تنف وم

 . مليار دوالر منذ انطالق برنامج الخصخصة3.8الحكومة من إيرادات الخصخصة إلى ما يقارب 
 

ية السعودية، تحولت أآثر من عشر شرآات من عائلية إلى شرآات مساهمة عامة، وأصبحت مؤهلة      ة العرب وفي المملك
ام في سوق األسهم السعودي       لطرح أسهمها ل     تاب الع آما أعلنت مجموعة الجريسي، التي يقدر حجم أعمالها بأآثر         . الآت

ة من خالل طرح أسهمها في السوق المحلي بعد أن                   ى شرآة مساهمة عام ها إل ل نفس نوي تحوي ا ت ال، أنه يار ري من مل
ذا المجال                   تجارة في ه ا وزارة ال ي حددته ير الت يع التداب تخذ جم إلطار نفسه، أعلن مجلس الخصخصة أنه على       وفي ا  . ت

دة والتي سوف يساهم فيها القطاع الخاص                          ة الجدي ة لمشروع شبكة السكك الحديدي تهاء من الدراسات الالزم وشك االن
ي  ان واصلت السلطات المعنية جهودها الرامية إلى إشراك القطاع الخاص المحلي واألجنبي في                   . المحل وفي سلطنة عّم

ر وتجديد      لبناء وتحديث نقطاعات البنية التحتية حيث وقعت هذه السلطات اتفاقيات أولية مع مستثمرين استراتيجييتطوي
ة في برآاء وصاللة والكامل   ومن المفترض أن يتم تأسيس شرآات مساهمة لهذه الغرض وأن يتم طرح  .محطات للطاق

 820ات الالزمة لتنفيذ هذه المشاريع الثالثة حوالي        ويقدر أن يكون حجم االستثمار    . أجزاء من رأسمالها الحقًا لالآتتاب      
 .مليون دوالر
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د واصلت السلطات المعنية تهيئة اإلطار التشريعي والمؤسسي لعمليات الخصخصة حيث أقرت قانونًا                      نان، فق ا في لب أم

يدًا لخصخصته          ياه تمه نظم قطاع الم ه         . ي د السلطات لخصخصة قطاع االتصاالت بأآمل ا تمه ررت   . آم ا ق الحكومة آم

ل مؤسسة الكهرباء إلى شرآة مساهمة وبيع ما بين           في المائة من رأسمالها لمستثمر استراتيجي 30 في المائة و15تحوي

 .ثم طرح بقية األسهم لالآتتاب العام من خالل بورصة بيروت

 

 حوالي  2001وفي مصر، بلغت قيمة أسهم الشرآات التي تمت خصخصتها من خالل سوق األوراق المالية خالل عام                    

آما استمرت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الرامي إلى إعادة هيكلة الشرآات الخاسرة من      .  مليون دوالر  146.3

اح                  يق األرب ية تحق يز بإمكان ي تتم ية، فإنه وبالنسبة لحصيلة برنامج      . خالل فصل الوحدات الصغيرة الت وبصورة إجمال

 شرآة تم 38 مليار دوالر من بينها 3.7شرآة ومصنعًا ذات قيمة إجمالية قدرها  185الخصخصة منذ بدايته، فقد تم بيع  

يع أسهمها من خالل سوق األوراق المالية بمصر           وأخيرًا في المغرب، واصلت السلطات المعنية جهودها الرامية إلى       . ب

يع بعض                            ذا اإلطار ب م في ه د ت ياه، والمصارف، وق نقل، والم نادق خصخصة قطاعات االتصاالت وال آما أقدمت  . الف

ى شراء أسهم في البنك المغربي للتجارة والصناعة لتصل                          با عل ثل مصرف باري ية م تجارية األجنب بعض المصارف ال

 . في المائة من رأسمال المصرف المغربي51.5حصته إلى 

 
 2001أداء أسواق األوراق المالية العربية خالل عام : ثالثًا

 

ن ر المؤشر المرآب لصندوق ال ام أظه ة ع ي نهاي ي ف ية 2001قد العرب واق األوراق المال ام ألس ي األداء الع راجعًا ف  ت

 ). 2(، الشكل 2000 في المائة مقارنة مع عام 1.1فقد انخفض المؤشر بنسبة . العربية المشارآة في القاعدة
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ا أل ر د ن البحـــريـن تـــــونـس السعـودية عـمـــــــان الكـــويـت لـبنـــــان مـصــــــر المـغـــرب الصــندوق 

في المائة

الشــكل (2) : التغير في مؤشر الصندوق المرآب وأسواق
األوراق المالية العربية بين عامي 2000 و 2001
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ام                 د انخفضت خالل ع رادى، فق واق عربية من بين األسواق التسعة   مؤشرات ستة أس     2001وبالنسبة ألداء األسواق ف

ي األردن      ية ف واق األوراق المال ي تضم أس تابعة للصندوق والت ية ال واق األوراق المال يانات أس اعدة ب ي ق ارآة ف المش

ان والكويت ولبنان ومصر والمغرب       ن وتونس والسعودية وسلطنة عم فقد سجل سوق المال بمصر خالل هذا . والبحري

ى انخفاض وبم        ام أعل ارب    الع ة تلته بورصة بيروت ثم سوق مسقط لألوراق المالية بنسبة   34.0ا يق  في 30.0 في المائ

ة و ي 27.7المائ ى التوال ة عل ي المائ رآات   .  ف ى ضعف أداء الش ال بمصر إل وق الم ي س عار ف اض األس زى انخف ويع

ام     دوالر خالل ع ابل ال يه مق عر الجن يض س ى تخف وق باإلضافة إل ي الس ة ف قط أم. 2001المدرج وق مس بة لس ا بالنس

ة      ه المحقق ي أرباح يجة لتدن نوك نت اع الب راجع أداء قط ى ت كل أساسي إل ه بش ي أدائ تراجع ف يعزى ال ية ف ألوراق المال ل

 .وخاصة في ظل ارتفاع حجم القروض الهالكة

 

بة         ية بنس ألوراق المال ت ل وق الكوي به لس ذي يحتس ندوق ال ر الص ع مؤش ابل ارتف ي المق ة  31.3وف ي المائ ر  ف ومؤش

 في  1.0 في المائة، ومؤشر الصندوق الذي يحتسبه لسوق األسهم السعودي بنسبة            25.0الصندوق لبورصة عّمان بنسبة      

ة  ا ارتفعت المؤشرات المحلية التي تحتسبها هذه األسواق بنسبة             . المائ  في 29.8 في المائة في سوق الكويت، و     26.8آم

ان، و   ي بورصة عم ة ف ة في سو  7.6المائ ذه األسواق بشكل    . ق األسهم السعودي  في المائ ويعزى التحسن في أداء ه

 .رئيسي إلى انخفاض أسعار الفائدة على العملة المحلية باإلضافة إلى تحسن نتائج الشرآات المدرجة في هذه األسواق

 

ية، فإنه يمكن القول أن أداء أسواق األوراق المال          ية الدول ة مع أداء أسواق األوراق المال ية العربية، آما يعكسه وبالمقارن

ام وذلك                               ذا الع تفاوتة ه ية بنسب م م المؤشرات العالم تقرارًا، إذ انخفضت أه ثر اس ان أآ المؤشر المرآب للصندوق، آ

يجة لألحداث التي عرفها االقتصاد العالمي خالل الربع األخير من هذا العام    في 25.5فقد انخفض مؤشر نيكي بنسبة . نت

ة، ومؤشر    بنسبة S&P 500 في المائة، ومؤشر 16.2 بنسبة FTSE 100 في المائة، مؤشر 22.0ة بنسب  CACالمائ

ية                13.0 تمويل الدول يرًا مؤشر مؤسسة ال ة، وأخ تاندرد آند بورز   ( في المائ  في  2.8الخاص باألسواق الناشئة بنسبة     ) س

 .المائة

 

ة     ية المدرج ية العرب واق األوراق المال وقية ألس يمة الس تعلق بالق يما ي اض   وف ن انخف رغم م ى ال ه وعل اعدة، فإن ي الق ف

ام                يمة خالل ع ذه الق د ارتفعت ه ). 4( مليار دوالر، الجدول رقم 152.2 في المائة لتبلغ   2.8 بنسبة    2001األسعار، فق

يمة السوقية سجلت أعلى ارتفاع لها في سوق الكويت لألوراق المالية بنسبة                   ى أن الق  في المائة 34.3وتجدر اإلشارة إل

اله بة ت ان بنس ى    27.7 بورصة عّم ية أعل ألوراق المال قط ل ي سوق مس وقية ف يمة الس جلت الق ن س ي حي ة، ف ي المائ  ف

ك بنسبة        وفيما يتعلق بعدد الشرآات المدرجة .  في المائة21.1 في المائة تاله بورصة بيروت بنسبة      25.1انخفاض وذل

ام     الل ع ع خ د ارتف ية فق ية العرب واق األوراق المال ي أس ى 2001ف ابل 1687 إل رآة مق ام  1678 ش الل الع رآة خ  ش

ذه األسواق بالناتج المحلي اإلجمالي للدول المعنية فإنه يالحظ زيادة هذه النسبة بين                     . السابق  يمة السوقية له ة الق وبمقارن

ي  ف81.3 في المائة إلى 55.4فقد ارتفعت في الكويت من .  في آل من الكويت واألردن والبحرين2001 و2000عامي 

ة، وفي األردن من         ى       58.4المائ ة إل .  في المائة83.6 في المائة إلى 83.1 في المائة، وفي البحرين من  71.5 في المائ

ا في األسواق األخرى فقد سجلت هذه النسبة انخفاضًا بنسب متفاوتة       في المائة 41.1فقد انخفضت في السعودية من . أم



   124

ام      ى نحو      2000في ع ام        39.0 إل ة في ع  في المائة وفي   27.0 في المائة إلى     33.1، وفي المغرب من     2001  في المائ

ى        32.1مصر من      ة إل ان من            26.5 في المائ ة وفي ُعم ى    17.8 في المائ ة إل  في المائة وفي تونس من 13.2 في المائ

 . في المائة7.5 في المائة إلى 9.6 في المائة وأخيرًا في لبنان من 11.1 في المائة إلى 14.5

 
 )4(م الجدول رق

 أداء أسواق األوراق المالية العربية
1995-2001 

 
2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  

152,230.05 148,158.37 149,400.43 122,971.53 145,186.91 107,766.47 84,564.8
3 

 القيمة السوقية 
 )مليون دوالر(

42,687.85 36,538.93 35,594.16 35,536.37 63,894.75 30,529.62 14,988.2
4 

 قيمة األسهم المتداولة
 )مليون دوالر (

 عدد األسهم المتداولة 9,590.30 26,621.45 35,856.03 15,837.26 11,865.52 9,073.07 23,522.53
 )مليون سهم (

 عدد الشرآات 1,081.00 1,091.00 1,184.00 1,446.00 1,634.00 1678 1687
  المدرجة

 معدل دوران األسهم 17.71 28.28 43.90 28.92 23.86 24.66 28.04
(%)  

 المؤشر المرآب 108.30 119.93 138.45 104.12 114.30 102.21 101.08
  للصندوق

 .صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية: المصدر

 

 

تداولة في أسواق األوراق المالية العربية خال                      يمة األسهم الم  في المائة 16.8ل العام بنسبة    ومن جانب آخر، ارتفعت ق

ي      بلغ حوال ة مع         42.7لت يار دوالر مقارن يار دوالر سجلت خالل عام          36.5 مل وارتفع بذلك متوسط التداول    . 2000 مل

 .2000 مليون دوالر خالل عام 556.6 مليون دوالر مقابل 620.5اليومي لهذه األسواق إلى 

 

تداولة خالل العام               ع عدد األسهم الم ك ارتف  مليار سهم خالل عام    9.1 مليار سهم مقارنة مع      23.5بنسبة آبيرة ليبلغ    آذل

اع بشكل أساسي عن ارتفاع عدد األسهم المتداولة لسوق الكويت لألوراق المالية، إذ ارتفع           . 2000 ذا االرتف د نجم ه وق

ام بنسبة آبيرة بلغت            ذا الع متداولة في هذا السوق يشكل وتجدر اإلشارة إلى أن عدد األسهم ال.  في المائة 208.0خالل ه

 .  في المائة من إجمالي عدد األسهم المتداولة ألسواق األوراق المالية العربية المدرجة في القاعدة88.5ما يقارب 

 

ى القيمة السوقية، والذي يمثل مؤشرًا لسيولة السوق، فقد                   تداولة إل يمة األسهم الم دوران، وهو نسبة ق دل ال وبالنسبة لمع

ذا ا     ع ه دل من     ارتف ام          24.7لمع ة خالل ع ، مما يشير إلى ارتفاع 2001 في المائة خالل عام 28.0 إلى   2000 في المائ

يانات الصندوق   اعدة ب ي ق ارآة ف ية المش واق األوراق المال ي أس ي إجمال يولة ف بة الس واق  . نس أداء األس تعلق ب يما ي وف

د شهدت خمسة أسواق ارتفاعًا في معدل الدوران خالل عا       رادى، فق حيث ارتفع هذا المعدل في سوق الكويت . 2001م ف
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ية من        ألوراق المال ى        21.3ل ة إل ة، وفي سوق األسهم السعودي من          43.9 في المائ  30.4 في المائة إلى 25.6 في المائ

ة، وفي بورصة عمان من             3.8 في المائة إلى 3.7 في المائة، وفي سوق البحرين من    14.8 في المائة إلى     8.2في المائ

ية من               في ال   ألوراق المال ة، وفي سوق مسقط ل أما األسواق األربعة األخرى، .  في المائة15.9 في المائة إلى  15.7مائ

تفاوتة              دوران بنسب م دل ال د انخفض في سوق المال بمصر من         . فشهدت انخفاضًا في مع  24.3 في المائة إلى 38.3فق

ة وفي بورصة تونس من            ى    24.5في المائ ة إل يروت من     وفي 15.3 في المائ ى    7.5 بورصة ب ة إل  في 4.2 في المائ

 . في المائة9.3 في المائة إلى 11.1المائة، وأخيرًا في بورصة الدار البيضاء في المغرب من 

 

يانات الصندوق،                   اعدة ب ية غير المدرجة في ق يما يخص األسواق المال  فقد ارتفعت القيمة السوقية ألسهم الشرآات       وف

آما ارتفع المؤشر العام    .  مليار دوالر  7.4 في المائة لتبلغ حوالي      42.1وراق المالية بنسبة    المدرجة في سوق الدوحة لأل     

ن  ى  123.3م ة إل ا   169.2 نقط ادة قدره ك زي جًال بذل ة، مس ام   37.2 نقط الل ع ة خ ي المائ ك  2001 ف ًا بذل  ومعوض

ام  هده خالل ع ذي ش اض ال بالغ 2000االنخف ة8.0 وال ي المائ ير .  ف ة أخرى تش ن جه ية لسوق وم المؤشرات الرئيس

ية إلى أن السوق حقق أداءًا جيدًا خالل عام                ألوراق المال  في 61.4، إذ ارتفع عدد األسهم المتداولة بنحو 2001الدوحة ل

ي                  ذه األسهم بحوال يمة ه ن ارتفعت ق ة، في حي ة    73.1المائ ى الرغم من أنه لم يتم إدراج أسهم جديدة في        .  في المائ وعل

ذا ا       ذي شهده السوق أدى إلى زيادة عدد العقود المنفذة في قاعة السوق        السوق خالل ه ذا النشاط المكثف ال ام إال أن ه لع

بته      ا نس تداولة بما نسبته                    29.0بم يمة األسهم الم دل اليومي لق ادة المع ة، وزي ومن المؤشرات  .  في المائة  71.0 في المائ

ي شهدها السوق انخفاض قيمة تحويالت األسهم               ية الت  في المائة بالمقارنة مع     34.8خارج قاعة التداول بحوالي     اإليجاب

 . 2000أرقام 

 

تحدة      وفي    ية الم ارات العرب ة اإلم  في المائة مقارنة مع نهاية عام 6المالي بنحو لسوق دبي ، ارتفعت القيمة السوقية دول

ى    2000 يار دوالر 7.9 لتصل إل نحو       .  مل تداولة ب ع عدد األسهم الم ا ارتف  مليون سهم، 21.5ائة ليبلغ  في الم135.4آم

ي  تداولة بحوال يمة األسهم الم ي 150.8وارتفعت ق بلغ حوال ة لت ي المائ ترة111.5 ف ة الف ع نهاي يون دوالر م يما .  مل وف

يتعلق باألدوات المالية المتداولة في السوق، فقد تم إدراج سندات شرآة اإلمارات للطيران وصندوقين لالستثمار في هذا                 

يةب آخر، سجل ومن جان. السوق ألوراق المال ي ل ي سوق أبوظب ه ف ذي باشر عمل بر 15، ال ، تطورات 2000 نوفم

يه        غ عدد الشرآات المدرجة ف ية إذ بل ابل   15إيجاب يمة السوقية ألسهم         14 شرآة مق ا ارتفعت الق ابق، آم ام الس  في الع

نحو        مليون دوالر 2.2 األسهم المتداولة من  مليار دوالر، وارتفعت قيمة5.8 في المائة لتبلغ  81.2الشرآات المدرجة ب

ى    يمة األسهم المتداولة من                  145.3إل دل اليومي لق ز المع ك قف يون دوالر، وبذل  مليون دوالر   0.6 ألف دوالر إلى     54 مل

 .2001في عام 

 

يما يخص     ، 2001 و 2000 في المائة، بين عامي      20.3 سجل عدد أوامر البيع والشراء زيادة نسبتها         بورصة الجزائر وف

وعلى الرغم من ارتفاع عدد األسهم المتداولة، فقد انخفضت قيمة .  في المائة12.2آما ارتفع عدد األسهم المتداولة بنحو      

ي        ذه األسهم بحوال ة    28.2ه ة أخرى، يذآر أنه لم ُتدرج أي شرآة جديدة في بورصة الجزائر حيث       .  في المائ ومن جه

 .شرآاتالزال عدد الشرآات المدرجة فيها يبلغ ثالث 



ملحق (1/7) :  معــدالت النمــو في الســـيولة المحليــة
(2001-1996)

(نسب مئوية) 

1996199719981999200020001

             11.03             9.66             11.33             7.49             9.88             9.21مجــموع الدول العربـــية

             5.80             10.18             11.97             8.06             7.75             0.30                 األ ر د ن
             10.56             11.12             28.89             4.19             9.05             6.86                 اإلمــــارات
             9.24             10.22             4.30             16.56             7.85             3.10                 البحريـــــن
             10.05             14.20             18.85             5.25             15.06             13.35                 تونــــــــس
             23.68             13.00             14.01             19.08             18.19             14.45                 الجزائــــــر
             7.53             1.13            -3.83            -4.13            -4.55            -7.41                 جيبوتـــــي
             4.99             4.48             6.77             3.70             5.22             7.68                 الســـعودية
             25.31             33.86             24.63             31.09             37.67             65.30                 الســـــودان
             23.53             18.99             13.42             10.52             8.37             10.05                 ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 العـــــــراق
             9.21             6.02             6.39             4.77             24.51             8.06                 ُعمـــــــــان
            -0.01             10.68             11.35             8.04             9.86             5.56                 قطـــــــــــر
             12.81             6.32             1.61            -0.78             3.89            -0.60                 الكويــــــت
             7.47             9.84             11.68             15.02             19.34             27.79                 لبنــــــــــان
             10.25             12.27             6.99             2.15             1.40             1.34                 ليبيـــــــــــا
             13.17             11.02             10.07             9.54             13.05             12.24                 مصـــــــــر
             14.08             8.44             10.24             6.04             9.18             6.70                 المغــــــرب
             13.58             16.09             2.15             4.15             8.00            -5.06                 موريتانــيــا
             18.66             25.11             13.78             11.72             10.70             8.57                 اليمــــــــــن

المصدر : بيانات وطنية،  وصندوق النقد العربي، النقد واالئتمان في الدول العربية 1990- 2000 وصندوق النقد الدولي، اإلحصاءات المالية الدولية،أبريل 2002 .



ملحق  (2/7)  :  التغير السنوي في العوامل المؤثرة على السيولة المحلية
(2000 و 2001)

(نسب مئوية)

صافي البنود األخرىاالئتمان المحلي (صافي)صافي الموجودات األجنبية

200020012000200120002001

             16.78             14.42             11.38             1.91             3.61             28.26                 األ ر د ن
             4.65             5.56             12.84             4.38             4.90             13.65                 اإلمــــارات
            -15.43             321.88             6.36             5.87             7.18             38.96                 البحريـــــن
            -5.62             6.09             4.24             15.31             19.05            -23.66                 تونــــــــس
             18.05             35.44            -5.38            -19.51             68.84             357.57                 الجزائــــــر
             6.22            -4.45            -10.48             11.85             28.18            -11.09                 جيبوتـــــي
             10.26             13.23             10.04            -0.94             2.80             18.03                 الســـعودية
            -5.47             1.55             30.12             30.98            -2.74             7.12                 الســـــودان
             20.16             24.67             18.58            -7.46             24.96             41.14                 ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .                 العـــــــراق
             12.30             5.48             14.54             9.89            -5.44            -6.69                 ُعمـــــــــان
             11.25             9.69             3.51            -13.59             2.64             138.06                 قطـــــــــــر
             3.74             3.94             732.00            -2.94             19.06             46.32                 الكويــــــت
            -5.09             9.82             11.61             15.21            -16.15            -5.70                 لبنــــــــــان
             41.11             0.56             1.74            -5.80             52.56             69.14                 ليبيـــــــــــا
            -7.64             5.45             10.19             11.65            -3.92            -10.15                 مصـــــــــر
             12.43            -2.95             0.56             9.21             86.43            -7.46                 المغــــــرب
             15.49             27.86             61.77            -1,182.05             12.72             235.98                 موريتانــيــا
             58.08             60.87            -37.91            -69.07             33.81             143.62                 اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/7) .

**



ملحق  (3/7)  :  مساهمة العوامل المؤثرة على التغير في السيولة المحلية
(2001-1996)

(نسب مئوية)
االئتمان المحلي (صافي)

199619971998199920002001
حكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموع

مجموع الدول
العربية

1.5 3.4 10.0-0.4 12.6 7.1 5.5 1.8-13.8 4.4 12.3 2.9 8.2 1.3 0.8 3.4-6.9 0.5 2.2 7.3-5.3 2.6 3.8-3.0-

-4.8-4.0-3.5-6.6-2.8-1.8 2.8 8.7-1.3 1.6 1.7 5.1 9.9 12.7-1.2 2.4-2.2 1.8 1.9 12.6 10.4 2.0 8.1 0.3األ ر  د   ن

-2.4-3.0-2.0-8.5-4.0-2.9 1.7 8.9-4.7 3.2-16.1-8.1-1.3 12.3 0.7 14.2 2.6 10.3 4.0 10.9 38.9 0.4-1.2-0.6اإلمـــارات

 1.7-9.5 3.8-1.3 1.6 4.8 2.3 3.8-0.4 3.6 3.2 10.8 4.5 9.9 1.6 9.6-3.5-3.0 3.7 16.1-10.3 8.0-3.4 1.3البحريـــن

 2.5-2.9 5.3-6.7-44.6 9.4-5.8 5.7-1.4 20.5-0.4 9.3 3.5 13.5 30.5 55.6-1.3-0.0 1.8-3.4 4.3-1.5 4.0 3.9تونـــــــــس

-4.3-7.1-2.2 15.5-17.2-10.3-6.7-4.2-10.4-21.2 9.0 24.9 11.0 10.0 15.6 11.8-15.1 11.3 32.2 41.3-8.6-6.4 23.6 13.5الجزائــــــر

-1.5 1.1 4.7 1.8 1.5-3.4 1.1-7.0 1.1 7.2 0.8-25.9-11.7-3.0-2.5-2.8 3.4 5.2 16.1-7.2 17.3-2.9-3.3-9.2  جـيبوتــــي

-4.8-5.7 9.5 10.4-10.0-4.8 3.6 7.8-3.5-0.8 10.9 8.1 2.2 13.1 5.8 11.3 0.9-1.4 1.9 10.9-10.9-19.8 3.9 13.9الســعودية

 13.0-5.0 36.6 141.2 64.7 338.7 8.5 17.7 3.6 18.6 13.0 17.0-2.2 1.5 9.3 15.9 47.7 75.7-5.4 20.2-29.0-111.7-42.9-349.1الســــودان

-5.2-6.1 6.6 3.8-7.0-2.4 6.8 7.8-5.9-4.0-8.2-3.0-1.1-2.4-4.6 2.3-5.0-1.9 21.0 29.1 9.8 9.1 13.1 14.3ســـــــورية

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

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

-6.1-2.7-1.6-5.4-10.8-1.1 8.6 17.1 9.5 11.2-10.7-0.2 7.6 26.8-7.8 29.1-1.3 12.6-1.8-2.4 8.2-16.7 6.2-3.4ُعمــــــــــان

-4.5-3.9-10.3 2.6-5.7-1.7-21.6 3.2-9.7-16.1-5.4 19.2-3.1 18.1-4.0 13.5-4.6 7.5 1.3 30.7 2.5-12.6 2.1-0.3قطــــــــــــر

-1.6-1.7-0.8-4.8-3.2 1.5-4.1 7.9-7.3-3.5-2.7 0.9-1.4 6.0-2.7 14.2-10.8-1.3 6.5 11.5 1.5-1.9-7.2-0.8الكويــــــت

 1.0-1.8 0.7 1.0-1.9 0.9 10.7 10.7 10.5 13.4 5.2 10.8 10.6 20.0 13.4 23.7 12.9 24.2-4.2-1.7 0.2-6.0-2.5 2.7لبنـــــــــان

-12.7-0.2 0.9 2.1-12.1 12.7-4.5 1.6-23.8-6.2-13.2 3.4 4.3 3.5-4.5 4.4-11.6-4.2 21.4 18.7 2.7-3.5 9.1-7.1ليبيــــــــــا

 1.8-1.3-2.9-2.3-1.9-4.6 2.4 11.7 7.5 13.3 3.4 17.9 2.5 18.3 4.0 17.4-0.8 14.0-0.3-1.0-5.0-6.5-2.4 2.9مصــــــــــر

-2.6 0.7-0.0-1.7-0.6-3.1-2.6 0.6 3.7 9.4-3.5 -0.8 6.7 2.2 7.3 1.7 8.5 16.1-1.6 6.6 1.0 2.5 1.3المغـــــــرب

-7.0-20.3-8.4 26.8 5.5-12.5-2.5 11.3-65.0-23.2-39.5-13.7-41.0-32.3-44.5-32.7-60.6-45.4 9.3 59.6 24.3 9.6 35.3 52.8موريتانيا

-10.3-8.4-0.9-1.2-6.6-7.0-9.9-5.7-45.4-42.2-14.1-11.6 18.5 23.9-2.0 1.8-7.1-10.4 34.7 75.7 26.2-10.9 15.5 26.0اليمـــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/7) .

1998199920002001 2000200119961997 1996199719981999

صافي البنود األخرىصافي األصول األجنبية



ملحق (4/7)  :   مكونات السيولة المحلية
(2001-1996)

(نسب مئوية)

199619971998199920002001
شبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقودشبهالنقود

النقودالنقودالنقودالنقودالنقودالنقود

    58.40    41.60    58.53    41.47    58.66    41.34    58.37    41.63    56.96    43.04    56.18    43.82مجــموع الدول العربـــية

    73.05    26.95    72.74    27.26    73.66    26.34    73.22    26.78    70.55    29.45    70.26    29.74        األ ر  د  ن
    74.78    25.22    75.93    24.07    76.25    23.75    71.89    28.11    73.25    26.75    74.40    25.60        اإلمــــارات
    76.57    23.43    79.33    20.67    78.22    21.78    80.51    19.49    78.39    21.61    77.53    22.47        البحريـــــن
    58.36    41.64    57.72    42.28    56.23    43.77    55.17    44.83    55.94    44.06    53.54    46.46        تونــــــــس
    40.93    59.07    37.24    62.76    39.40    60.60    36.82    63.18    37.90    62.10    35.62    64.38        الجزائــــــر
    49.36    50.64    46.95    53.05    41.80    58.20    45.93    54.07    42.44    57.56    39.22    60.78        جيبوتـــــي
    45.69    54.31    47.40    52.60    47.98    52.02    50.27    49.73    48.10    51.90    48.58    51.42        الســـعودية
    37.20    62.80    32.30    67.70    34.24    65.76    36.76    63.24    36.77    63.23    34.30    65.70        الســـــودان
    39.68    60.32    34.57    65.43    33.86    66.14    32.49    67.51    30.96    69.04    30.01    69.99        ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .        الصومـــال
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .        العـــــــراق
    73.54    26.46    77.79    22.21    77.53    22.47    76.41    23.59    73.50    26.50    69.26    30.74        ُعمـــــــــان
    81.85    18.15    84.53    15.47    83.92    16.08    81.93    18.07    80.88    19.12    80.24    19.76        قطـــــــــــر
    82.18    17.82    82.02    17.98    82.14    17.86    84.87    15.13    83.62    16.38    83.05    16.95        الكويــــــت
    95.53    4.47    95.15    4.85    94.96    5.04    94.89    5.11    94.47    5.53    94.00    6.00        لبنــــــــــان
    32.51    67.49    28.15    71.85    33.61    66.39    34.20    65.80    32.25    67.75    31.85    68.15        ليبيـــــــــــا
    81.76    18.24    80.52    19.48    79.63    20.37    79.27    20.73    79.23    20.77    79.23    20.77        مصـــــــــر
    37.09    62.91    38.09    61.91    37.95    62.05    38.64    61.36    39.01    60.99    38.17    61.83        المغــــــرب
    27.15    72.85    26.71    73.29    30.68    69.32    33.41    66.59    34.11    65.89    34.31    65.69        موريتانــيــا
    49.79    50.21    47.90    52.10    45.37    54.63    46.02    53.98    44.24    55.76    41.87    58.13        اليمــــــــــن

المصدر :  مصدر الملحق (1/7) .



ملحق ( 5/7) :  إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية العربية
(2000 و 2001)

(مليون وحدة نقدية)

نسبة إجمالي الودائع المصرفية 
إلى الناتج اإلجمالي المحلينسبة  التغير20002001

(عملة محلية)
20002001الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية

          6.0       355,015.3       334,927.4مجمـــوع الدول العربيـــة

          110.6          108.3          6.7          6.7       9,764.6       6,923.1       9,152.0       6,488.8        األ ر  د  ن
          69.6          62.6          6.8          6.8       47,195.4       173,325.0       44,209.7       162,360.0        اإلمــــارات
          87.9          81.8          7.0          7.0       6,971.5       2,621.3       6,517.6       2,450.6        البحريـــــن
          46.0          44.8          4.8          11.1       9,036.5       13,268.3       8,624.8       11,948.0        تونــــــــس
          33.1          27.3          21.5          25.5       17,933.3       1,395,560.0       14,754.5       1,111,647.0        الجزائــــــر
          37.9          38.2          2.9          2.9       217.1       38,581.0       211.0       37,495.0        جيبوتـــــي
          40.3          37.3          6.6          6.6       75,066.8       281,125.0       70,390.4       263,612.0        الســـعودية
          8.3          6.6          38.6          41.0       1,031.1       269,565.0       743.7       191,228.0        الســـــودان
          53.8          43.6          30.5          30.5       11,036.2       510,425.0       8,455.6       391,073.0        ســــــورية
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .        الصومـــال
. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .       العـــــــراق
          34.1          31.6          8.3          8.3       6,792.5       2,611.7       6,270.0       2,410.8        ُعمـــــــــان
          72.3          60.7          17.0          17.0       11,680.8       42,518.0       9,984.9       36,345.0        قطـــــــــــر
          89.9          72.2          13.3          14.0       29,405.9       9,038.2       25,948.2       7,931.7        الكويــــــت
          0.2          0.2          7.2          7.2       34,334.8       51,759.7       32,041.8       48,303.0        لبنــــــــــان
          41.7          40.1         -5.6          14.0       12,200.5       7,958.4       12,918.4       6,979.8        ليبيـــــــــــا
          72.8          68.0         -6.0          14.4       58,693.6       263,534.1       62,448.2       230,434.0        مصـــــــــر
          66.2          62.5          5.3          14.7       21,671.7       250,525.0       20,571.2       218,446.0        المغــــــرب
          21.9          19.4          18.4          24.0       209.4       55,327.0       176.9       44,634.0        موريتانــيــا
          20.0          16.6          17.6          23.0       1,773.6       307,308.6       1,508.5       249,795.9        اليمــــــــــن

 

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

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

(2

(2
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(1  



ملحق ( 6/7) : القواعد الرأسمالية 
للمصارف التجارية العربية  

(2000 و 2001)
(مليون وحدة نقدية)

نسبة  التغير20002001
الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية

          2.1       57,905.6       56,687.0مجمـــوع الدول العربيـــة

          4.2          4.2       2,025.7       1,436.2       1,943.4       1,377.9        األ ر  د  ن
          7.4          7.4       10,025.1       36,817.0       9,332.3       34,273.0        اإلمــــارات
          6.0          6.1       829.5       311.9       782.2       294.1        البحريـــــن
         -1.2          4.8       2,026.8       2,976.0       2,050.8       2,841.0        تونــــــــس
          37.1          41.7       1,572.5       122,374.0       1,146.6       86,388.0        الجزائــــــر
          1.2          1.3       43.0       7,646.0       42.5       7,550.0        جيبوتـــــي
          2.8          2.8       14,378.4       53,847.0       13,986.6       52,380.0        الســـعودية
          45.5          48.0       182.2       47,640.0       125.2       32,200.0        الســـــودان
          2.1          2.1       1,094.0       50,598.0       1,071.8       49,573.0        ســــــورية
. . .. . .. . . . . . . . . . . .        الصومـــال
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .       العـــــــراق
         -1.7         -1.7       1,107.4       425.8       1,126.9       433.3        ُعمـــــــــان
          5.6          5.6       1,837.1       6,687.0       1,739.0       6,330.0        قطـــــــــــر
          5.7          6.3       5,472.1       1,681.9       5,177.6       1,582.7        الكويــــــت
          2.0          2.0       2,960.7       4,463.2       2,902.8       4,376.0        لبنــــــــــان
          10.2          33.0       1,475.4       962.4       1,339.1       723.5        ليبيـــــــــــا
         -10.1          9.3       9,806.9       44,033.0       10,913.0       40,269.0        مصـــــــــر
          1.5          10.5       2,817.8       32,574.0       2,776.2       29,480.0        المغــــــرب
         -0.2          4.5       113.3       29,923.0       113.5       28,636.0        موريتانــيــا
          17.2          22.6       137.7       23,851.8       117.5       19,454.4        اليمــــــــــن

 

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



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

(2000 و 2001)

(مليون وحدة نقدية)

نسبة  التغير200020001
الدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحليةالدوالر األمريكيالعملة المحلية

          3.8       230,116.8       221,738.1مجمـــوع الدول العربيـــة

          11.3          11.3       6,643.0       4,709.9       5,967.1       4,230.7        األ ر  د  ن
          8.4          8.4       34,849.6       127,985.0       32,140.2       118,035.0        اإلمــــارات
          2.2          2.2       3,752.4       1,410.9       3,671.5       1,380.5        البحريـــــن
          17.2          24.2       10,704.2       15,717.0       9,133.0       12,652.0        تونــــــــس
          2.1          5.5       10,514.2       818,212.0       10,293.9       775,573.0        الجزائــــــر
         -14.4         -14.4       151.4       26,898.0       176.8       31,413.0        جيبوتـــــي
          8.6          8.6       49,949.3       187,060.0       45,991.5       172,238.0        الســـعودية
          39.2          41.5       386.9       101,136.0       278.0       71,483.0        الســـــودان
          2.8          2.8       1,702.4       78,737.0       1,656.5       76,611.0        ســــــورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .        الصومـــال
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .       العـــــــراق

          6.9          6.9       7,582.8       2,915.6       7,092.1       2,726.9        ُعمـــــــــان
          2.8          2.8       4,991.5       18,169.0       4,853.8       17,668.0        قطـــــــــــر
          16.1          16.7       22,291.8       6,851.6       19,206.4       5,870.9        الكويــــــت
         -0.2         -0.2       14,721.1       22,192.0       14,755.0       22,243.2        لبنــــــــــان
         -7.9          11.2       6,191.9       4,039.0       6,720.3       3,631.0        ليبيـــــــــــا
         -8.4          11.4       36,965.5       165,974.9       40,359.8       148,927.6        مصـــــــــر
         -4.5          4.0       17,907.7       207,013.0       18,753.0       199,138.0        المغــــــرب
          12.6          17.9       261.0       68,939.0       231.8       58,486.0        موريتانــيــا
          20.3          25.8       550.1       95,317.6       457.4       75,746.6        اليمــــــــــن

 

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