
uabonline.org

Union of – قوفتلاو ومنلا نيب ..ةيمالسإلا ةفريصلا
Arab Banks

15-20 minutes

قوفتلاو ومنلا نيب ..ةيمالسإلا ةفريصلا

ةيبرعو ةيملاع ةنميهو لوصألا مجح يف عافترإ

فراصملا ددعو ليومتلا ثيح نم

ةيبرعلا نيتحاسلا يف ،ةريخألا رشعلا تاونسلا لالخً ادجً اريبكً اومن ةيمالسإلا ةفريصلا تققح

ةيلاملاو ةيداصتقإلا تامزألا عم نمازتلاب اهتغلب يتلا ةديجلا جئاتنلا ىلإ دوعي كلذو ،ةيملاعلاو

زكرملا لتحإ )يدوعسلا( يحجارلا كنب نأ ملعن نأ يفكيو .ةيبرعلا نادلبلا يف امك ملاعلا يف

.2015 ماع رالود رايلم 84 وحن تغلب يتلاو ةيمالسإلا لوصألا ثيح نمً ايملاع لوألا

ةفريصلا تاروطت نع ةسارد »ةيبرعلا فراصملا داحتإ« ةلجم ضرعت ،يلي ام يف ،هيلع ءانب

امل ،داحتإلا يف ثوحبلاو تاساردلا ةرادإ – ةماعلا ةنامألا اهتدعأ ً،ايبرعوً ايملاع ةيمالسإلا

.ةفريصلا هذه اهتققح يتلا ةرهابلا جئاتنلا لايح ةدئاف نم اهل

2016-2007 دقع لالخ يمالسإلا ليومتلا تاروطت

ةيملاعلاو ةيبرعلا نيتحاسلا يف اهدوجو تبثت نأ ةيمالسإلا فراصملا تعاطتسإ ،اهتثادح مغر

ملاعلا يف تفصع يتلا ةيلاملاو ةيداصتقإلا تامزألا عمً انمازت اهتققح يتلا ةديجلا جئاتنلا لضفب

ومنلا ثيح نمً اريبكً امدقت ةيمالسإلا ةفريصلا تزرحأ دقو ً.اصوصخ ةيبرعلا لودلاوً امومع

ةيلاملا ةعانصلا ربتُعتو .تانيتسلا يف اهتأشن ذنم لوصألاو ءالمعلاو تاسسؤملا ددع يف

ومن لدعم اهومن قوفي ثيحً اومن ةيفرصملا تاعاطقلا عرسأ نم ةدحاوك ةيمالسإلا ةيفرصملاو

يذلا ملاعلا لوح يمالسإلا ليومتلا لوح يونسلا حسملا رهظأ ثيح ،يديلقتلا يفرصملا عاطقلا

تعفترإ ةعيرشلا عم ةقفاوتملا لوصألا نأ 2016 ماعلا ةياهن يف The Banker ةلجم هترجأ
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طسوتمب يأ ،2016 ماع رالود رايلم 1,440 ىلإ ىلإ 2006 ماع رالود رايلم 386 نم

طسوألا قرشلا ةقطنم ةصح نأ روكذملا حسملا رهظأ امك .% 12.72 تغلب ةيونس ةدايز

ىلإ ،2006 ماع ملاعلا لوح يمالسالا ليومتلا لمجم نم % 68 نم تعفترإ ايقيرفأ لامشو

% 17 ىلإ 2006 ماع % 25 نم ايسآ ةقطنم ةبسن تعجارت نيح يف .2016 ماع % 80

.2016 ماع

ليجست عم ،ةريخألا رشعلا تاونسلا لالخً ادجً اريبكً اومنً اديدحت ةيمالسإلا ةفريصلا تققح امك

% 10 لباقم ،% 17 يونسلا اهطسوتم غلب ً،ايملاع ومنلا بسن ىلعأ جيلخلا لود فراصم

ةمزألا لالخ ىتحو هنأ ىلإ ةراشإلا عم .ايسآ يف % 8.7و ،ماع لكشب طسوألا قرشلا ةقطنمل

تداز ثيح ،ريبك ومن قيقحتب جيلخلا يف ةيمالسإلا ةيلاملا تاسسؤملا ترمتسإ ،ةيملاعلا ةيلاملا

ليجست مت هنأ الإ .2009 ماعً ارايلم 353 ىلإ 2008 ماع رالود رايلم 262 نم اهلوصأ

ببسب نيتريخألا نيتنسلا لالخ جيلخلا لود يف ةيمالسإلا ةيلاملا تاسسؤملا ىلع طوغض

ةلويسلا نكلو .لودلا كلت يف يموكحلا قافنالا يف ديشرت نم هقفار امو طفنلا راعسأ ضافخنإ

فوس ،جيلخلا يف ةيمالسإلا ةيلاملا تاسسؤملا اهقبطت يتلا ةظفاحملا لامعألا جذامنو ةرفوتملا

.طوغضلا هذه عم ّفيكتلاب اهل حمست

ملاعلا لوحً اومن عرسألا ةيمالسإلا فراصملا

اهلوصأ مجح يفً اريبكً اعافترا 2016-2007 ةرتفلا لالخ ةيمالسإلا فراصملا نم ددع لجس

نمً ايمالسإً افرصم 20 لوأ 1 مقر لودجلا رهُظي .اهتققح يتلا ةيلاعلا ومنلا تالدعمل ةجيتن

.ملاعلا يف يضاملا دقعلا لالخ ومنلا ثيح

4.1 نم هلوصأ تزفق يذلا يمالسإلا رطق كنب ً،اومن ةيمالسإلا فراصملا رثكأ ةمئاق رَّدصت

 753.2 تغلب ومن ةبسنً اققحم ،2016 ماع رالود رايلم 34.9 ىلإ 2007 ماع رالود رايلم

كنب هالت .% 23.9 تغلب ةيونس ومن ةبسن طسوتمً اققحمو ،ةروكذملا ةرتفلا لالخ %

Eghtesad Novin يونس طسوتمو ،% 705.7 تغلب ومن ةبسن ققح يذلا يناريإلا

Syariah كنبف ،)يلاوتلا ىلع % 19.5و % 492.4( يتيوكلا نايبوب كنب مث .% 23.2

Mandiri يلودلا يمالسإلا رطق كنبف ،)يلاوتلا ىلع % 17.5و % 400.9( يسينودنإلا

 15.6و % 5(Islamic Bank Bangladesh 325 كنبف ،)% 17.1و % 382.7(

% 281.3( يناريإلا Keshavarzi كنبف ،)% 14.9و % 302.1( ةريزجلا كنبف ،)%

Hong Leong كنبف ،)% 14و % 271.4( يمالسالا ةقراشلا كنبف ،)% 14.3و
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Islamic Bank 226.2( يمالسالا يبظوبا كنبف ،)% 13.3و % 249.2( يزيلاملا %

يدوعسلا يحجارلا كنبف ،)% 11.6و % 200.6( يناريإلا Karafarin كنبف ،)% 12.6و

BIMB كنبف ،)% 10.7و % 177.3( يناريإلا Refah كنبف ،)% 11.6و % 199.6(

كنبف ،)% 10.7و % 176.7( يزيلاملا Rakyat كنبف ،)% 10.7و % 176.9( يزيلاملا

،)% 9.7و % 152.3( يتيوكلا ليومتلا تيب كنبف ،)% 9.9و % 155.9( ينيرحبلا رامثإ

 132.6( يمالسإلا يبد كنبً اريخأو ،)% 9.4و % 145.6( يرصملا يمالسإلا لصيف كنبف

.)% 8.8و %

ةعبرأ ،يضاملا دقعلا لالخً اومن عرسألا نيرشعلا فراصملا ةحئال تنمضت دقف ،كلذبو

نيفرصمو ،ايزيلامو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نم لك نم فراصم ةثالثو ،ةيناريإ فراصم

،ايسينودنأ ،نيرحبلا نم لك نمً ادحاوً افرصمو ،رطقو تيوكلاو ةيدوعسلا نم لك نم

.رصمو ،شيدالغنب

دلب لك يف ةيمالسإلا فراصملا لوصأ مجح

)201( )ةيمالسإ ذفاون اهيدل وأً ايلك( ةيمالسإلا فراصملا ددع غلبي ،The Banker بسحب

رالود رايلم 1,350 يلاوح ةيمالسإلا اهلوصأ مجح غلبو .ملاعلا يفً ادحاوً افرصمو نيتئام

،ةيمالسإلا ةيفرصملا لوصالا مجح يفً ايملاع لوألا زكرملا ناريإ لتحتو .2015 ماعلا ةياهنب

عم ً.افرصم 21 ىلع مسقت ،2015 ماعلا ةياهنب رالود رايلم 387.5 يلاوح اهمجح غلب ثيح

عاطقلا ةيناثلا ةبترملا يف يتأيو .لماكلاب يمالسإ وه يناريإلا يفرصملا عاطقلا نأ ىلإ ةراشإلا

تغلبو ،ةيمالسإ ذفاون اهيدل وأ لماكلابً ايمالسإً افرصم 13 مضي يذلا يدوعسلا يفرصملا

ةيمالسإلا فراصملا يتأت مث .رالود رايلم 320.4 يلاوح فراصملا كلتل ةيمالسإلا لوصألا

فراصملاف ،رالود رايلم 164.8 يلاوح لوصأب ً،افرصم 22 اهددع غلبي يتلا ةيزيلاملا

73.9 لوصأو فراصم 4( ةيرطقلاف ،)رالود رايلم 151 لوصأو فراصم 10( ةيتارامإلا

لوصأوً افرصم 18( ةيشيدالغنبلاف ،)رايلم 33.7 لوصأو فراصم 9( ةينيرحبلاف ،)رايلم

ةرشاعلا ةبترملا يفو ،)رايلم 20.1 لوصأوً افرصم 29( ةيسينودنإلاف ،)رايلم 22.6

.)2 مقر لودج( )رالود رايلم 17.8 لوصأو نافرصم( ةيروسلا ةيمالسإلا فراصملا

لوح ةيمالسإلا ةيفرصملا لوصألا لمجم نم ةروكذملا لودلا ةصح 1 ينايبلا مسرلا رهُظي

رشعلا لودلا زوحت ثيح ،ةيمالسإلا ةيفرصملا لوصألا يف ريبكلا زّكرتلا رهظي ام وهو ،ملاعلا

.ملاعلا يف ةيمالسإلا ةيفرصملا لوصألا لمجم نم % 94.3 ةبسن ىلع ىلوألا
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ملاعلا يف يمالسإ فرصم 100 ربكأ بيترت

تغلب يتلاو ةيمالسإلا لوصألا ثيح نمً ايملاع لوألا زكرملا )يدوعسلا( يحجارلا كنب لتحي

،رالود رايلم 55.1 تغلب لوصأب يتيوكلا ليومتلا تيب هالتو .2015 ماع رالود رايلم 84.2

ةبسن لثمت يهو( رالود رايلم 54.8 تغلب ةيمالسإ لوصأب )يدوعسلا( يراجتلا يلهألا كنبلاف

Melli كنبف ،)رالود رايلم 54.1( يناريإلا Mellat كنبف ،)هلوصأ لمجم نم % 45.7

يبد كنبف ،)رالود رايلم 41.5( ناريإ تارداص كنبف ،)رالود رايلم 53.3( يناريإلا

Malayan كنبف ،)رايلم 38.7( يناريإلا Maskan كنبف ،)رايلم 40.8( يمالسإلا

ةبترملا يفو ،)هلوصأ لمجم نم % 22.3 لثمت رالود رايلم 36.9 ةيمالسإ لوصأب( يزيلاملا

ملاعلا يف فراصم 10 ربكأ مسقت كلذبو .)رالود رايلم 34.9( يمالسإلا رطق كنب ةرشاعلا

فرصمو ،ةيدوعسلا نم نافرصم ،ناريإ نم فراصم ةعبرأ :يلي امك ةيمالسإ لوصأ ريدت

ىلع ةروكذملا ةرشعلا فراصملا رطيستو .رطقو ،ايزيلام ،تارامإلا ،تيوكلا نم لك نم دحاو

ريبك زكرت ىلع لدي ام ،ملاعلا لوح ةيمالسالا ةيفرصملا لوصألا لمجم نم % 36.6 ةبسن

اذه عفترت امك .ملاعلا يف فراصملا نم ةريغص ةعومجم ىدل ةيمالسالا ةيفرصملا لوصألا يف

50 ربكأ ىدل % 82.9 ىلإو ،ملاعلا يفً ايمالسإً افرصم 25 ربكأ ىدل % 61.8 ىلا ةبسنلا

ً.افرصم

نمً افرصم 21 :ةيمالسإلا لوصألا ثيح نم ملاعلا يف فرصم 100 ربكأ ةحئال نمضتتو

ةيبرعلا تارامإلا نم فراصم 10 ،ةيدوعسلا نمً افرصم 13 ،ايزيلام نمً افرصم 19 ،ناريإ

نادوسلا نم لك نم فراصم 4 ،شيدالغنبو نيرحبلا نم لك نم فراصم 5 ،ةدحتملا

نم لك نمً ادحاوً افرصمو ،ايروس نم نيفرصم ،ايسينودنأ نم فراصم 3 ،رطقو تيوكلاو

رصمو ،نامع ةنطلس ،ارسيوس ،ايكرت ،دناليات ،يانورب ،ناتسكاب ،نميلا ،رئازجلا ،ندرألا

.)3 مقر لودج(

2015و 2014 يماع لالخ يمالسإلا ليومتلا تاروطت

عم ةقفاوتملا لوصألا مجح غلب ،ةينامتئالا تافينصتلل »زروب دنآ دردناتس« ةلاكو بسحب
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ومن ةريتو يف ؤطابتلا رارمتسإ عقوتت اهنأّ الإ ،2016 ماعلا ةياهنب رالود نويليرت 2.1 ةعيرشلا

ضافخنإو لوصألا ةيعون وأ ةدوج يف عجارت ىلإ ةفاضإلاب ،2017 ماعلا لالخ عاطقلا

يف ةيمالسإلا ةفريصلا عاطقل ةيسيئرلا قاوسألا يف يداصتقالا ومنلا عجارتل ةجيتن ،ةيحبرلا

راعسأ ضافخنإ ةهجاومل ةذختملا تاءارجإلل يبلسلا ريثأتلاو ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لود

ةلوذبملا دوهجلاو ةديازتملا ءالمعلا ةدعاق لبق نم بلطلا لصاوت نإ ،ىرخأ ةهج نم .طفنلا

يف عاطقلل ةلمتحملا ةمهاسملا ىلإ ةفاضإلاب ،ةعيرشلا ماكحأ ريسفتو ةينوناقلا قئاثولا ديحوتل

ً.ايئزج عجارتلا اذه ضّوعي دق ،ةمادتسملا ةيمنتلا ليومت

تغلب ثيح ،يمالسإلا يلاملا ماظنلا نم ربكألاو مهألا ءزجلا ةيمالسإلا فراصملا لكشتو

ماع رالود رايلم 1,346 لباقم 2015 ماع رالود رايلم 1,451 يلاوح فراصملا هذه لوصأ

نويليرت 2.7 ىلإ 2021 ماعلا ةياهنب لوصألا هذه مجح لصي نا عقوتملا نمو( 2014

2015 ماع رالود رايلم 342 تغلب يتلاو )كوكصلاوأ( ةيمالسإلا تادنسلا اهيلت ،)رالود

ماع رالود رايلم 66( ةيمالسإلا رامثتسإلا قيدانص مث ،2014 ماع رالود رايلم 295 لباقم

)لفاكتلا وأ( يمالسإلا نيمأتلا ةعانصً اريخأو ،)2014 ماع رالود رايلم 56 لباقم 2015

ريرقت بسحب كلذو ،)2014 ماع رالود رايلم 33 لباقم 2015 ماع رالود رايلم 38 يلاوح(

بسحبو .زرتيور نوسموت نع رداصلا »2016/2017 يملاعلا يمالسإلا داصتقإلا ةلاح«

تابلقتلا ةهجاوم يف لماكلا اهرود ةيمالسإلا كوكصلا ِدؤت مل ،»زروب دنآ دردناتس« ةلاكو

قوفت ثيح ،ليومتلا تاجايتحا دسل تاموكحلل ليدب ردصمك ،طفنلا راعسأ ضافخنإ لثم ةيرودلا

ىلإ ةفاضإلاب ةدئافلا راعسأ ضافخنإ ىلإ كلذ دوعي دقو ،كوكصلا ىلع ةيديلقتلا تادنسلا رادصإ

.كوكصلا رادصإ ةيلمع تاديقعت

يف ةسسؤم 955 نم ملاعلا يف ةيمالسإلا ةيلاملا تامدخلا مدقت يتلا تاسسؤملا ددع داز دقو

،2015 ماع ةسسؤم 1,291 ىلإ ،2014 ماعلا ةياهنب ةسسؤم 1,113 ىلإ ،2013 ماعلا

مدقت ةيديلقت تاسسؤمو لماكلاب ةيمالسإ تاسسؤم نيب مسقت يهو .زرتيور نوسموت بسحب

فراصملل ةيملاعلا ةيسفانتلا ريرقتلً اقفوو .ةصصختم ذفاون ربع ةيمالسإ ةيلام تامدخ

،ليمع نويلم 100 ملاعلا لوح ةيمالسإلا فراصملا ءالمع ددع براق ،2016 ماعل ةيمالسإلا

لازي الو ةلغتسم ريغ يمالسإلا ليومتلل ةلمتحملا ءالمعلا ةدعاق نم %75 لازت ال كلذ عمو

.نيلماعتملا نم ديزملا بعوتست نأ نكمي ةريبك ةعسب عتمتي عاطقلا

ةيبرعلا لودلا يف ةيمالسإلا ةفريصلا
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ثيح نم ةيملاعلا ةيمالسإلا ةيفرصملا ةحاسلا ىلع ةنميهلاب ةيمالسإلا ةيبرعلا فراصملا رمتست

لصأ نم ،لماكلابً ايمالسإً ايبرعً افرصم 150 يلاوح دجوي ثيح ،اهمجحو فراصملا ددع

ملاعلا يف ةيمالسإ ةيلام ةسسؤم 100 ربكأ نيب نمف ،لاثملا ليبس ىلعو ً.ايبرعً افرصم 644

41 ،ةيبرع لود يف اهنم 48 دجوي ،ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا لوصألا مجح ثيح نم

20 ربكأ نيب نمف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .صاخ لكشب يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف اهنم

لماكلاب ةيمالسإ فراصم 8( يبرعلا جيلخلا لود يف اهنم 10 نإف ،ملاعلا يفً ايمالسإً افرصم

ذوحتست امك .)The Banker ةلجم :ردصملا( )ةيمالسإ ذفاون ناريدي نييراجت نيفرصمو

اّمأ .ةيملاعلا ةيمالسإلا ةيفرصملا لوصألا نم %50 يلاوح ىلع يجيلخلا نواعتلا سلجم لود

غلبو لماكلاب يمالسإ يفرصم عاطق هيدل يذلا ديحولا يبرعلا دلبلا وهف ،نادوسلل ةبسنلاب

فراصملا لوصأ لكشتو .2016 ماعلا ةياهن يف رالود رايلم21 يلاوح هلوصأ عومجم

600 يلاوح يأ ،ةيبرعلا ةيفرصملا لوصألا يلامجإ نم %20 نم رثكأ لماكلاب ةيمالسإلا

.2016 ماعلا ةياهنب رالود رايلم

يماع لالخ ةيبرع ةيمالسإ فراصم 10 ربكأل ةيساسألا ةيلاملا تانايبلا 5 مقر لودجلا نّيبي

3 :يلاتلا لكشلا ىلع ةيبرعلا لودلا بسحب ةرشعلا فراصملا كلت عزوتت .2016و 2015

لك يف دحاو فرصمو ،رطق يف نافرصم ،تارامإلا يف فراصم 3 ،ةيدوعسلا يف فراصم

.تيوكلاو نيرحبلا نم

وحن نم % 6.8 ةبسنبً اعافترا ةيبرع ةيمالسإ فراصم 10 ربكأل ةعمجملا تادوجوملا تدهش

يهو ،2016 ماعلا ةياهنب رالود رايلم 372.9 يلاوح ىلإ 2015 ماع رالود رايلم 349.2

ةرتفلا لالخ اهعئادو تعفترا امك .ةيبرعلا ةيفرصملا لوصألا يلامجإ نم % 12 يلاوح لكشت

نم اهضورقو ،)% 5.0 ةبسنب(ً ارايلم 274.4 ىلإ رالود رايلم 261.3 وحن نم اهسفن

رالود رايلم 48.0 نم لاملا سأرو ،)% 6.3 ةبسنب(ً ارايلم 250.9 ىلإ رالود رايلم 236.0

.)% 8.8 ةبسنب(ً ارايلم 52.2 ىلإ
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