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مقدمة

ل �شك �أن �لأزمة �ملالية �لتى يعي�شها �قت�شادنا �لوطنى قد �أثرت وب�شكل كبري على معظم   

نتفق  وقد  �ملالية.  و�خلدمات  �ل�شتثمار  قطاع  ومن ذلك  و�لقت�شادية،  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات 

باأن �لأزمة �لتى مير بها �شوق �لكويت لالأور�ق �ملالية هى فى �أغلبها م�شتوردة �أتت بظاللها 

ب�شكل ما على �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لكويتية، تبع ذلك �لأبعاد �لنف�شية للم�شتثمرين وحتديدً� 

�ل�شغار منهم، وقد ت�شافرت جهود �جلهات �ملعنية بالأزمة ومنذ بد�يتها لإيجاد �حللول 

�ملنا�شبة �لتى حتمى �ملوؤ�ش�شات �ملالية، ومن ذلك قانون �ل�شتقر�ر �ملاىل، و�لذى و�إن جاء 

متاأخرً�، �إل �أن �شدوره ي�شكل �أد�ة �شرورية للمعاجلة �ملطلوبة.

و�حتاد �ل�شركات �ل�شتثمارية مل يكن مبناأى عن تلك �لأحد�ث، فقد حر�س جمل�س �لإد�رة   

�لكويت  �ملالية، بنك  �ملعنية كوز�رة  �لأزمة على عقد �لجتماعات مع �جلهات  منذ بد�ية 

�ملركزى، �لفريق �حلكومى �ملكلف ملعاجلة �لأزمة، حيث متخ�س عن ذلك تقدمي �قرت�ح 

�لحتاد ملعاجلة تد�عيات �لأزمة، كما حر�س �لحتاد على تلبية دعوة �للجنة �لقت�شادية 

مبجل�س �لوزر�ء، وكذلك جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�لقت�شادية مبجل�س �لأمة، حيث مت تقدمي 

�قرت�حات لت�شريعات ت�شب فى معاجلة �لأزمة �ملالية.

و�لقطاع  عام  ب�شكل  لالقت�شاد  خدمة  �ملتعددة  �أهد�فه  ترجمة  منطلق  ومن  �لحتاد  �إن   

�لأزمات  لتوثيق  حماولة  فى  �لإ�شد�ر  هذ�  تقدمي  ي�شعده  فاإنه  خا�س،  ب�شكل  �ل�شتثمارى 

�ملالية  �لأزمات  تتبع  على  �لقارئ  يعني  وب�شكل  و�آثارها،  �أ�شبابها  ومعرفة  �لعاملية  �ملالية 

�لعاملية كافة، وبالطبع �لأزمات �لتى مر بها �لقت�شاد �لكويتى فى حماولة للخروج بدرو�س 

م�شتفادة عن تلك �لأزمة.

اأ�سعد اأحمد البنوان         

رئي�س االحتاد         
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االأزمات املالية العاملية
اأ�سبابها – اآثارها – انعك�ساتها على االإقت�ساد الكويتى

مقدمــة :

ل تعترب �لأزمات �ملالية ظاهرة حديثة باأى حال، بل �أنها تخ�شع فى كثري من �لأحيان لنف�س    

�لقوى �لتى طاملا مار�شت تاأثريها فى خمتلف �لأزمات ، غري �أنه يبدو بالفعل �أن �لإبتكار�ت 

�لقرن  من  �ملا�شيني  �لعقدين  خالل  �لعاملية  �ملالية  �لأ�شو�ق  بني  �لتكامل  وزيادة  �ملالية 

�ل�شابق قد �أ�شافا بع�س �لعو�مل و�ملخاوف �جلديدة لدرجة �أنه على �لرغم من وجود بع�س 

�لإختالفات فى �أوجه �ل�شبه بني تلك �لأزمات �إل �أن تلك �لتى وقعت فى �ل�شنو�ت �لأخرية 

�لأزمات  �إنت�شار  �إن  �لقول  لنا  نو�ح هامة. وميكن  �لوقوع فى  قد �ختلفت عما �شبقتها فى 

و�أثارها �ملعدية قد بد� �أكرث و�شوحا و�أبعد �أثر� عن ذى قبل .

نقطة   : هى  �لأزمة  �أن  يرى  �لذى  �لتعريف  �أهمها  من  لعل  لالأزمة  تعريفات  عدة  وتوجد   

حا�شمة تتعر�س لها �لدولة نتيجة تغري ما فى بيئتها �لد�خلية �أو �خلارجية ، مبا يرتتب عليه 

تهديد �لقيم و�لأهد�ف �لأ�شا�شية �لتى ت�شعى �إليها فى ظل عدد من �ل�شغوط �لناجمة عن 

حمدودية �لوقت �ملتاح للت�شرف و�إعتبار�ت �ملفاجاأة �لتى حتيط بها. )1(

وتقوم �لأزمة على �لعديد من �لعنا�شر، كما �أنها تت�شم بالعديد من �خل�شائ�س و�ل�شمات   

ومتر بالعديد من �ملر�حل ، وفى ظل هذ� �لتعدد فى �لعنا�شر و�خل�شائ�س و�ملر�حل تتعدد 

�أنو�ع �لأزمات .

وقد مرت �لأ�شو�ق �لدولية مبجموعة من �لأزمات �ملالية �لتى �شهدها �لعامل ، وتعترب �لأزمة   

�ملالية �لعاملية �لتى �نت�شرت فى �لآونة �لأخرية حلقة مكملة ل�شل�شلة من �لأحد�ث �ملماثلة 

�لتى �شهدتها �لقت�شاديات فى مناطق خمتلفة من �لعامل خالل �ل�شنو�ت �لأخرية .

�إن �لتاريخ �لقت�شادى ز�خر بعدد هائل من �لأزمات �مل�شرفية و�أزمات �أ�شعار �ل�شرف ،   

فقد �شهدت �لفرت�ت �لزمنية �لتى �شبقت �لقرن �ملا�شى �إحتد�د �لأزمات �ملالية وخ�شو�شا 
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�لأزمات �مل�شرفية ، وهناك مثالني بارزين فى تلك �لفرتة متثلت فى �أزمة بنك بريينجز 

عام 1890 و�لتى ت�شمنت �أوجه �شبه و��شحة باأزمة �ملك�شيك �لتى وقعت فى �لفرتة ما بني 

1994و 1995 ، كما �أن هناك �أزمة �أ�شعار �ل�شرف فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية فى 
�لفرتة ما بني 1894و 1896 .

�لعامليتني،  �حلربني  بني  ما  فرتة  فى  عديدة  مالية  �أزمات  �ل�شابق  �لقرن  فى  وقعت  كما   

بالإ�شافة �إىل �أزمات �جلنيه �لإ�شرتلينى و�لفرنك �لفرن�شى فى �ل�شتينات ، و�إنهيار نظام 

بريتون وودز فى �أو�ئل �شبعينات �لقرن �ملا�شى و�أزمة �لديون �خلارجية فى �لثمانينات .

وفى �لت�شعينات  من �لقرن �ل�شابق ، وقعت �أزمات �لعملة فى �أوروبا وهى �أزمات خا�شة باآلية   

�شعر �ل�شرف فى �لنظام �لنقدى �لأوروبى فى �لفرتة من 1992 - 1995 ، كما وقعت 

�لأزمة �ملالية فى مناطق �شرق �آ�شيا وهى �لأزمة �لتى مرت بها �أندوني�شيا وكوريا وماليزيا 

و�لفلبني وتايالند فى �لفرتة من 1997 �إىل 1998 . وكان لهذه �لأزمات تكاليف متباينة 

من حيث �لناجت و�لنفقات �ملالية �لعامة و�شبه �ملالية �لعامة �ملوجهة لدعم �لقطاعات �ملالية 

�ل�شعيفة . كما كان لهذه �لأزمات �آثار �نت�شرت ب�شكل ملمو�س على نطاق دوىل، و�قت�شت 

فى عدد من �حلالت تقدمي م�شاعدة مالية دولية لتخفيف حدتها وخف�س تكاليفها، و�حلد 

من �إنت�شار عدو�ها و�إحتو�ء �آثارها �ل�شلبية على �لبلد�ن �لأخرى )2(.

وفى �لن�شف �لثانى من عام 2008 ت�شاعدت �أزمة مالية بد�أت حلقاتها بعنف فى �لوليات   

�ملتحدة �لأمريكية و�متدت حلقتها بحكم �لت�شابك و�لتد�خل �لعاملى �ل�شديد عرب خريطة 

�لعامل �إىل دول �لإحتاد �لأوروبى وباقى دول �لعامل .

وفى �إطار ما �شبق ميكن لنا حتديد بع�س �لأزمات �ملالية �لتى �شهدتها �لقت�شاديات فى   

و�أزمة  �لأ�شود  �لإثنني  يوم  و�أزمة  �لكبري  �لك�شاد  �أزمة   : وهى  �لعامل  من  خمتلفة  مناطق 

�ملك�شيك و�لأزمة �لأرجنتينية، ثم �لأزمة �لآ�شيوية و�لأزمة �ملالية �لعاملية �ملعا�شرة. 

�أ�شبابها  �ملعا�شرة من حيث  �لعاملية  �ملالية  لالأزمة  وخا�شة  �لأزمات  لهذه  نتعر�س  و�شوف   

و�آثارها ومو�جهتها و�لدرو�س �مل�شتفاده .
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اأواًل : اأزمة الك�ساد الكبري:

بد�أت �لأزمة فى 3 �شبتمرب 1929 عندما �أقفل موؤ�شر )د�و جونز( ملتو�شط �ل�شناعة عند   

381 نقطة . وفى �لثانى من �أكتوبر من نف�س �لعام �نخف�س �ملوؤ�شر مبا يعادل 49 نقطة، 
و�شاحب هذ� �لإنخفا�س �إنخفا�س �آخر فى �ليوم �لتاىل قدره 43 نقطة معلنا بد�ية حدوث 

�لك�شاد �لكبري  Great Recession . وفى 23 �أكتوبر �شجل �ملوؤ�شر 306 نقطة ، مبا 

% باملقارنة مبا كان عليه �حلال فى �شبتمرب- �أى فى �أقل  يعنى �نخفا�شا بلغت ن�شبته 20 

من �شهرين، وقد ��شتمر �نخفا�س �أ�شعار �لأور�ق �ملالية بعد ذلك ملدة ثالث �شنو�ت ، حيث 

�أغلق �ملوؤ�شر فى 8 يوليو من عام 1932 عند 41 نقطة فقط وهذ� يعنى �أن �ملوؤ�شر و�شل 

% مما كان عليه فى 3 �شبتمرب 1929 . �إىل حو�ىل 11 

وخالل تلك �لفرتة �أفل�شت �لعديد من �ل�شركات و�نت�شرت �لبطالة ، فانخف�س �لطلب على   

باإلتزماتهم  �لوفاء  �أ�شعارها ، كذلك ف�شل �ملدينون فى  �ل�شلع و�خلدمات و�نخف�شت معه 

فاأحجم �ملقر�شون عن تقدمي �لإئتمان و�نخف�س بالتاىل حجم �ل�شتثمار وو�جهت �لبنوك 

�إفال�س  و�أعلن  �لعمالء،  م�شتحقات  تلبية  فى  فف�شلت  م�شتحقاتها،  حت�شيل  فى  �شعوبة 

�لكثري منها . ففى �لوليات �ملتحدة وحدها �أعلن �إفال�س 5000 بنك ، وخ�شر �ملودعون ما 

يعادل 3 مليار دولر حتى �أ�شطر �لرئي�س روزفلت �إىل �إعالن �إغالق جميع �لبنوك �إعتبار� 

من 6 مار�س من عام 1933، ثم �ُشمح للبنوك �لتى لديها قدر� من �ل�شيولة �أن تفتح �أبو�بها 

بعد �إ�شبوع من ذلك �لتاريخ )3(.

وفى ذلك �لوقت ثار �لت�شاوؤل عن �أيهما ت�شبب فى حدوث �لآخر هل تدهور �أ�شعار �لأور�ق   

�ملالية هو �لذى ت�شبب فى حدوث �لك�شاد �لكبري ، �أم �أن �لك�شاد �لكبري هو �لذى ت�شبب فى 

حدوث �إنخفا�س فى �أ�شعار �لأور�ق �ملالية ، ووقع �للوم فى �لنهاية على �أ�شو�ق ر�أ�س �ملال ، 

�إذ ك�شفت �لتحقيقات عن حدوث �إنحر�فات فى تلك �لأ�شو�ق يعتقد �أنها كانت �شببا رئي�شيا 

فى حدوث �لأزمة .

�لك�شاد  فرتة  خالل  �ملالية  �لأور�ق  فى  �لتعامل  �نتابت  �لتى  �لنحر�فات  �شور  �أبرز  ومن   

�لعمالء  ثقة  و�إ�شتغالل  �لإحتكار  لغر�س  و�ل�شر�ء  �ملظهرى  �أو  �ل�شورى  �لبيع  �لعظيم هى 

و�إتفاقيات �لتالعب .

وفيما يلى نبذة عن كل منها :  
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البيع ال�سورى اأو املظهرى:  - 1

يق�شد بالبيع �ل�شورى �أو �ملظهرى خلق تعامل مظهرى ن�شط على �شهم ما فى �لوقت �لذى   

قد ل يوجد فيه تعامل فعلى يذكر على هذ� �ل�شهم . ومن �شور �لبيع �ملظهرى قيام �شخ�س 

ما ببيع �أور�ق مالية �شوريا لإبنه �أو �أحد �أفر�د �أ�شرته ومن �شوره كذلك قيام ذلك �ل�شخ�س 

ب�شر�ء وبيع ذ�ت �لورقة فى ذ�ت �ليوم ل�شخ�س يتفق معه على ذلك ، وتتم �لعملية باأن يقوم 

�ليوم  نف�س  ��شرت�ها منه وذلك فى  �لذى  �ل�شخ�س  �إىل ذ�ت  �لورقة  بيع  باإعادة  �مل�شرتى 

وب�شعر �أكرب �أو �أقل ح�شب �لإتفاق .

وكما يبدو فاإن �لهدف من �لبيع �ملظهرى هو �إيهام �ملتعاملني باأن تغري�ت �شعرية حدثت   

�أنو�ع  نوعا من  يتعدى كونه  ، وهو ل  ن�شطا يجرى عليها  تعامال  و�أن  �ملعنية  �ملالية  للورقة 

فى  يرغب  �لذى  �ملحتال  �أو  �ملخادع  فامل�شتثمر   . �لربح  حتقيق  بغر�س  و�لحتيال  �خلد�ع 

�شر�ء �أ�شهم �شركة باأقل من �ل�شعر �جلارى لها ميكنه – �إذ� كان �شوقها غري ن�شط – �أن 

باأن ي�شرتى جزءً� من �حتياجاته بال�شعر �جلارى، ثم يعيد  �لبيع �ملظهرى وذلك  ميار�س 

بيعه �شوريًا لأقاربه �أو �أ�شدقائه على �لنحو �لذى �شبقت �لإ�شارة �إليه ، �أو �أن يبيعه مبا�شرة 

لأكرث من بيت من بيوت �ل�شم�شرة حتت �أ�شماء بع�س �أقاربه �أو �أ�شدقائه .

وملا كانت �إحدى �شمات �أ�شو�ق ر�أ�س �ملال هى ن�شر �ملعلومات ب�شاأن �ل�شفقات �لتى تربم ،   

فاإن �شل�شلة من �لبيوع لالأ�شهم �مل�شار �إليها من �شاأنه �أن يوؤدى �إىل �إنخفا�س قيمتها �ل�شوقية 

ب�شكل يوحى للمتعاملني بتدهور حالة �ل�شركة. وهنا قد ي�شاب بع�س �مل�شتثمرين ح�شنى 

�لذى  �لأمر   ، �لأ�شهم  هذه  من  ميتلكون  مما  �لتخل�س  �إىل  يدفعهم  مما   ، بالذعر  �لنيه 

يرتتب عليه مزيدً� من �لهبوط فى �لأ�شعار ، وحينئذ يدخل �مل�شتثمر �ملخادع م�شرتيًا .

ال�سراء بغر�ض االإحتكار:  - 2

يق�شد بال�شر�ء لغر�س �لإحتكار قيام �شخ�س ما بالعمل على �شر�ء كل �لكميات �ملعرو�شه   

من ورقة مالية ما ، وذلك بغر�س حتقيق نوع من �لإحتكار ميكنه فيما بعد من بيع �لورقة 

�ملذكور  �ل�شخ�س  يح�شر  �حلالت  بع�س  وفى  ير�ه.  �لذى  بال�شعر  �شر�ئها  فى  للر�غبني 

يحتكر  حتى  �ملك�شوف  على  �لآخرون  يبيعها  �لتى  �لأ�شهم  �شر�ء  فى  �لإحتكارى  ن�شاطه 

تد�ولها فرتتفع قيمتها �ل�شوقية ويحقق ربحا م�شمونًا .
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برد  �مل�شارب  يلتزم  للم�شاربني. حيث  �لإ�شتغالل  قمة  �لإحتكار  �لأخري من  �لنوع  ويعترب   

ظل  وفى  �لأ�شهم.  مقر�س  يقرره  وقت  �أى  فى  �ملك�شوف  على  �لبيع  �شفقة  حمل  �لأ�شهم 

�لإحتكار و�إرتفاع �لقيمة �ل�شوقية لالأ�شهم قد يطلب �ملقر�س �أ�شهمه ليبيعها . وهنا ي�شطر 

�مل�شارب �إىل دخول �ل�شوق م�شرتيا ولي�س �أمامه �إل قبول �ل�شعر �لذى يحدده �ملحتكر .

اإ�ستغالل ثقة العمالء :  - 3

�أحد  جتاه  �ل�شم�شار  قبل  من  �لإخالقية  غري  �ملمار�شات  �لعمالء  ثقة  باإ�شتغالل  يق�شد   

عمالئه وذلك باإبر�مه �شفقات نيابة عنه ، �أو ت�شجيعه على �إبر�م �شفقات دون �أن يكون فى 

ذلك م�شلحة له. ويهدف �ل�شم�شار من تلك �ملمار�شات غري �لأخالقية �إىل �إبتز�ز �لعميل 

ل �أكرث ول �أقل، فهو يح�شل على عمولة �ل�شم�شرة من �شفقات �لبيع و�ل�شر�ء �لتى يربمها 

لعمالئه �شو�ء كانت تلك �ل�شفقات مربحة �أم غري مربحة. وكلما ز�دت �ل�شفقات عدد� 

وقيمة كلما ز�دت ح�شيلة �ل�شم�شرة.

وي�شهل على �ل�شم�شار ممار�شة هذ� �لنوع من �لإحتيال عندما تكون �أو�مر �لعميل من �لنوع   

�لذى يعطى لل�شم�شار �شلطة �إبر�م ماير�ه من �ل�شفقات، وحتى لو مل تكن �لأو�مر من هذ� 

�لنوع فاإن �ل�شم�شار ميكنه �لإحتيال بطريق �آخر كاأن يزود �لعميل مبعلومات م�شللة يرتتب 

عليها ت�شجيعه على �إبر�م �شفقات بيع �أو �شر�ء )4(.

4 -  اتفاقية التالعب فى اأ�سعار االأوراق املالية :

وهى تتم بو��شطة �شخ�شني �أو �أكرث ، وت�شتهدف �إتفاقية �لتالعب فى �أ�شعار �لأور�ق �ملالية   

�إحد�ث تغيري�ت مفتعلة فى �أ�شعار �لأور�ق �ملالية بغر�س حتقيق �لربح. وقد ت�شتمل �لع�شوية 

فى مثل هذه �لإتفاقيات على �شما�شرة عاملني فى بع�س �ملوؤ�ش�شات �لتى لها �أور�ق متد�ولة، 

كما قد ي�شاهم بع�س هوؤلء �لأع�شاء بالعمل بينما ي�شاهم �لآخرون بر�أ�س �ملال، وقد يعني 

مدير يتوىل تنفيذ �لإتفاقية .
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ثانيًا : اأزمة يوم االإثنني االأ�سود:

فى يوم �لإثنني �ملو�فق 19 �أكتوبر من عام 1987 حدثت �أزمة كبرية فى �أ�شو�ق �لبور�شات   

�لعاملية ، وذلك بحدوث خلل فى �لتو�زن بني �لعر�س و�لطلب لي�س فى �لأ�شو�ق �حلا�شرة 

فقط بل و�أي�شًا فى �أ�شو�ق �لعقود �مل�شتقبلية ، وقد ن�شاأ هذ� �خللل من جر�ء �شيل متدفق 

من �أو�مر �لبيع مل ي�شبق له مثيل. فعندما فتحت بور�شة نيويورك �أبو�بها للتعامل فى متام 

�ل�شاعة �لعا�شرة بتوقيت نيويورك تد�فع �ملتعاملون من كل مكان لبيع �أعد�د كبرية جدً� من 

�لأور�ق �ملالية �لتى بحوزتهم، ب�شورة ه�شتريية مل ي�شبق لها مثيل .

وقد جنم عن هذ� �لإندفاع �ملتهور فى �لبيع �إنخفا�س حاد و�شريع فى �أ�شعار �لأور�ق �ملالية   

�ملتد�ولة فى ذلك �ليوم حتى �أن موؤ�شر » د�و جونز« �ل�شناعى و�لذى يقي�س تطور 30 �شركة 

02. 299 نقطة فى �أقل من �شاعتني من بدء �لتعامل فى �ل�شوق، وبنهاية  �أمريكية خ�شر 

ذلك �ليوم كان هذ� �ملوؤثر قد فقد 32. 508 نقطة ، وما حدث فى ذلك �ليوم من �إنهيار 

فى �لأ�شو�ق �ملالية يعترب �شعف �لإنهيار �لذى حدث فى عام 1929 �أثناء �لك�شاد �لعظيم، 

�إذ خ�شر موؤ�شر" د�و جونز" فى يوم �لإثنني �لأ�شود �شعف ماخ�شره فى عام 1929 .

باإختالف  �ختلف  فقد  �مل�شتقبلية،  �لعقود  و�شوق  �حلا�شرة  �ل�شوق  �ل�شوقني،  فعل  رد  �أما   

نيويورك  بور�شة  فى  �لأخ�س  وعلى  �حلا�شرة  �ل�شوق  ففى  منهما.  كل  فى  �لعمل  �أنظمة 

�شار �لعمل على �أ�شا�س �إمكانية قيام �ملتخ�ش�س بتاأجيل �لإفتتاح لل�شهم �لذى يتعامل فيه

) �أى تاأجيل �لتعامل عليه( وذلك متى �أدرك �أن هناك خلل و��شح بني �أو�مر �لبيع و�أو�مر   

�أنه ل  ، مبعنى  �إمكانياته قا�شرة على مو�جهته  و�إن  �ل�شابقة،  �لليلة  �ملتجمعة فى  �ل�شر�ء 

ميكنه �إز�لة �خللل بتنفيذ �ل�شفقات حل�شابه �خلا�س. مثل هذ� �لتاأجيل من �شاأنه �ن �أف�شح 

عن  �لكبرية  وجتار�ل�شفقات  �ل�شالة  و�شما�شرة  �لوكالء  �ل�شما�شرة  لدى  للبحث  وقتًا  له 

�أو�مر مقابل متكنه من �إز�لة هذ� �خللل. وفى �لظروف �لعادية عندما يتعلق �خللل ب�شهم 

و�حد ت�شبح مو�جهته م�شاألة �شهلة لت�شتغرق ب�شع دقائق، و�إن كان هذ� على ح�شاب تغيري 

عادى فى �لقيمة �ل�شوقية لل�شهم، �أى فى مقابل حدوث �إنخفا�س كبري ن�شبيًا فى حالة زيادة 

�لعر�س )�أو�مر �لبيع( عن �لطلب )�أو�مر �ل�شر�ء( �أو �رتفاع كبري ن�شبيًا فى حالة زيادة 

�لطلب عن �لعر�س .

�أنه  ف�شال عن  �لتو�زن  فى  فاخللل  تلك.  �أكرب من  �مل�شاألة  كانت  �لأ�شود  �لإثنني  يوم  وفى   
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�أ�شاب كافة �لأ�شهم، فقد كان كبريً� لدرجة �أن �ملتخ�ش�شني ف�شلو� فى مو�جهته من خالل 

�ل�شما�شرة ، �أو من خالل جتار �ل�شفقات �لكبرية . وعلية فاإنه حتى بعد م�شى �شاعة كاملة 

منذ دق �أجر��س �لإفتتاح مل يبد�أ �لتعامل على حو�ىل ثلث �لأ�شهم �لتى تكون منها موؤ�شر

" د�و جونز" ب�شبب �خللل �ل�شديد فى �لتو�زن .  

وهذ� كان مكمن �خلطورة على �أ�شا�س �أن �أ�شهم هذ� �ملوؤ�شر هى ملجموعة من �أعرق و�أكرب   

ما  �أما  �حلا�شرة  �ل�شوق  عن  كان  �لأمر  هذ�  �لأمريكية.  �ملتحدة  �لوليات  فى  �ملوؤ�ش�شات 

فائقة  ب�شرعة  �لأ�شعار  تعك�س  �ل�شوق  هذه  لأنظمة  فوفقًا  �مل�شتقبله  �لعقود  �شوق  عن  كان 

�ملعلومات �ملتاحة، فعندما يت�شح �أن هناك خلال بني �أو�مر �لبيع و�أو�مر �ل�شر�ء �ملتجمعة 

فى �لليلة �ل�شابقة تتغري �لأ�شعار مبا�شرة فى �ليوم �لتاىل �إىل �ل�شعر �لذى ميكن �أن تربم 

�إذ  �مل�شتقبلية  �لعقود  �شوق  فى  �لأ�شود  �لإثنني  يوم  فى  فعال  ماحدث  وهذ�  �ل�شفقات  به 

�نخف�شت �لأ�شعار فور� فى ذلك �ل�شوق فى حماولة لإ�شتيعاب �خللل .

وقد �نتهت �أزمة يوم �لإثنني �لأ�شود يوم �لثالثاء 20 �أكتوبر بتدخل من �ل�شركات �لكبرية   

لإعادة �شر�ء ��شهمها، كما تدخل بنك �لكويت �ملركزى وذلك بحث �لبنوك على منح �ملزيد 

من �لإئتمان لتجار �لأور�ق �ملالية .

ثالثًا : اأزمة املك�سيك 1994-1995:

ميكن �لقول �أن �لأزمات �ملتالحقة �لتى حدثت فى دول �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �لالتينية   

هى �أزمات هروب روؤو�س �لأمو�ل. تلك �لأمو�ل �لتى تدخل وتخرج دون �حل�شول على �إذن 

و�ل�شلع  �ملعلومات  وتدفق  �لأمو�ل  روؤو�س  حركة  حرية  قو�عد  �إحدى  كانت  وهذه  م�شبق، 

فمثال  تذكر.  قيود  �أى  دون  �ملجتمعات  جميع  بني  �أنف�شهم  و�لب�شر  و�لأفكار  و�لتكنولوجيا 

�إنهيار �ملك�شيك عام  �إنتقال روؤو�س �لأمو�ل كانت هى �ل�شبب �لرئي�شى و�ملعلن ور�ء  حرية 

.1994

قامت �حلكومة  �لعام، عندما  �أو�خر ذلك  مالية كبرية فى  لأزمة  �ملك�شيك  تعر�شت  فقد   

�ملك�شيكية بتنفيذ تو�شيات �شندوق �لنقد �لدوىل بتخفي�س �شعر �لعملة �ملك�شيكية “ �لبي�شو” 

% ، ثم تعوميه بعد ذلك، مما �أدى �إىل �نهيار“�لبي�شو”  مقابل �لدولر �لأمريكى بن�شبة 13 

% من قيمته �أمام �لدولر فى �شهر يناير عام 1995 . �ملك�شيكى، و�لذى فقد نحو 45 
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وبالرغم من متكن �ملك�شيك من �ل�شيطرة على �لأزمة �ملالية بف�شل �مل�شاندة �ملالية من قبل   

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�شندوق �لنقد �لدوىل �إل �أنه نتيجة لإتباعها �شيا�شة �إنكما�شية 

متثلت فى رفع �أ�شعار �لفائدة مبعدلت عاليه بلغت نحو 5. 24 % عام 1995، وذلك من 

�أجل دعم �لبي�شو وكبح �لت�شخم ، حدث تر�جع فى �لناجت �ملحلى �لإجماىل �ملك�شيكى مبعدل 

% عام 1994 )5(. % وذلك بدل من معدل منو موجب قدره 5. 3  بلغ نحو 6.9 

رابعًا: االأزمة املالية االأرجنتينية:

عند �حلديث عن �لأزمة �ملالية �لأرجنتينية لبد من �لتوقف عند حمطات خا�شة فى تاريخ   

�مل�شاكل  حلل  �ملثلى  للطرق  �حلكومات  تقدير  �شوء  على  �لأمثلة  بع�س  ل�شرب  �لأرجنتني 

�لقت�شادية. ونو�شح فيما يلى �أ�شباب �لأزمة ومالحمها فى �لأرجنتني :

اأ�سباب االأزمة فى االأرجنتني :   - 1
 

ذلك  فى  �لأرجنتينية  �حلكومة  قامت  �ملا�شى  �لقرن  �شبعينات  من  �لثانى  �لن�شف  بعد   

�أو  �لإنتاجية  �شو�ء  �لقت�شادية  لالأن�شطة  �خلارجى  �لعامل  على  �شديد  باإنفتاح  �لوقت 

�ل�شتهالكية معتمدة فى ذلك على متويل خارجى متمثل فى عمليات �إ�شتد�نة و��شعة تفوق 

قدرة �لأرجنتني على مو�جهة �أعباء �شد�د فو�ئدها مما جعلها ترت�كم وتوؤدى فى �لنهاية 

�إىل حالة من �لرت�جع �مل�شتمر .

�أ�شباب  لها عدة  قوية  تعانى من حالة ركود  �لأرجنتني  بد�أت   1998 ومنذ منت�شف عام   

نابعة من �شوء �لتخطيط �حلكومى . فقد ر�أت �حلكومة منذ بد�ية �لت�شعينات من �لقرن 

�ملا�شى �أن �حلل �لأمثل للخروج من �لرتفاع �لرهيب لالأ�شعار و�لذى و�شل فى عام 1998 

�إىل 3000 % هو ربط �لبيزو بالدولر �لأمريكى على �أ�شا�س 1 بيزو = 1 دولر.)6(

�لدولر. ونتيجة  �لعامة عن طريق  �لإنفاق على �خلدمات  �لعجز فى  �أي�شا متويل  كما مت   

لإنخفا�س ن�شب �لفائدة على �لقرو�س �لدولرية عن تلك �خلا�شه بالبيزو ز�د �لتعامل مع 

�لدولر �أكرث من �لتعامل مع �لعملة �لوطنية .
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�لنجاح وهميًا  ولكن كان هذ�   ، �لبد�ية مبهرة  بالدولر فى  �لعملة  نتائج ربط  وقد كانت   

حيث كانت �حلكومة ت�شتخدم �لأمو�ل �لتى ح�شلت عليها من بيع �شركات �لقطاع �لعام فى 

متويل تخفي�س �لت�شخم. هذ� بالإ�شافة �إىل جزء كبري �شاع فى �لر�شوة و�لف�شاد و�إخفاء 

�حلقائق عن �ل�شعب ليق�شى ذلك على ما تبقى من �لإقت�شاد �لأرجنتينى .

�ل�شروط  �ملنظمة ذ�ت  �لديون  بتبديل  قامت �حلكومة  �أن  بعد  �أنه  �أي�شًا  بالذكر  و�جلدير   

�لإجبارية بتكلفة منخف�شة باأخرى لها �شروط �ختيارية ولكن تكلفتها مرتفعة، ومع �شعف 

�أد�ء �ل�شادر�ت ز�دت �أعباء متويل �لإنفاق �حلكومى �لأرجنتينى فتم متويل هذ� �لإنفاق 

بفر�س �شر�ئب جديدة على �ل�شعب، بالإ�شافة �إىل عدد من �ل�شتد�نات �جلديدة .

وكنتاج طبيعى �أدت �لأعباء �ل�شريبية �إىل تقلي�س �لإ�شتثمار �خلا�س من جهة و�إىل حالت   

تهرب �شريبى و��شعة حرمت �خلز�نة من �أكرث من ن�شف ما يجب �أن حت�شل عليه. وهكذ� 

�شعف  ومن  �خلارجية  �ملو�رد  قلة  ومن  �ملرت�كمة  �لديون  من  مغلقة  د�ئرة  �لبالد  دخلت 

�لأد�ء �ل�شريبى وتر�كم �أعباء خدمة �لديون .

وبالإ�شافة �إىل ذلك فاإن غطاء �لعملة �لوطنية بغطاء �لدولر مل يتم ح�شابه ب�شكل دقيق ،   

فالإقت�شاد �لأرجنتينى مل يكن بقوة �لإقت�شاد �لأمريكى �لتى ت�شمح له بتغطية �أى عجز فى 

�لدولر وتوفري هذ� �لغطاء �إىل فرت�ت زمنية طويلة .

ثم جاءت �أزمة �لرب�زيل عام 1999 وما �أدى �إليه ذلك من تعومي للعملة �لرب�زيلية. �أدى   

ذلك �إىل فقد�ن �لأرجنتني جزءً� كبري� من دخل �لعملة �خلارجى حيث �أن �لرب�زيل تعترب 

��شتمر  �أزمة �لرب�زيل وتخفي�س عملتها  �إ�شتد�د  �لأول لالأرجنتني، ومع  �لتجارى  �ل�شريك 

�شعف تناف�شية �ل�شادر�ت �لأرجنتينية ، مما �أدى �إىل فقد�ن �لأرجنتني �شنويا �أكرث من 

%  من دخل �شادر�ته .  11

ويعترب �ملحللون ربط �لبيزو بالدولر هو �شبب جعل �ل�شادر�ت �لأرجنتينية �أكرث كلفة من   

�شادر�ت دول �جلو�ر. فامل�شاو�ة بني عملتني لجمال للمقارنة بني �قت�شادهما نوعا وكما 

من كل �لزو�يا هو �أكرب �لأخطاء �لقت�شادية �لتى وقعت فى �لأرجنتني فى �لعقود �لأخرية 

من �لقرن �ملا�شى .
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�لأرجنتني  من  كل  فى  وجمركية  �شريبية  �أعباء  فر�س  �أي�شًا  �خلاطئه  �ل�شيا�شات  ومن   

و�لرب�زيل على بع�س �ملو�د �مل�شتخدمة فى �ل�شناعات �لوطنية مما �أدى �إىل �شعفها وفتح 

�لأ�شو�ق �أمام �ل�شلع �لإ�شتهالكية �مل�شتوردة لتغطية �إحتياجات �ل�شوق �ملحلى وبالطبع �أدى 

هذ� �إىل حالة من �لركود �حلاد .

وفى �شوء ما �شبق ميكن �أن نتناول �آلية حدوث �لأزمة �ملالية فى �لأرجنتني ومالحمها كما   

يت�شح من �لآتى :

اآلية حدوث االأزمة ومالحمها :  - 2

�لالتينية  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  فى  �لقت�شادية  للتطور�ت  �لتاريخية  ت�شري �خلربة   

�أزمة �ملديونية  �إقت�شاد�تها  �أن �لأزمات �ملالية لي�شت �شيئًا جديدً� فيها، فقد �شربت  �إىل 

�خلارجية عام 1982، ثم �لأزمة �ملك�شيكية عام 1994، ثم �لأزمة �لرب�زيلية، و�أخريً� 

�أكرث ن�شجًا وعمقًا ، وذلك من حيث تعدد  �لأزمة �لأرجنتينية و�لتى تعترب فى حد ذ�تها 

وتنوع عنا�شر �شغوطها �لأزموية.

وقد بدت مالمح �لأزمة �ملالية فى �لأرجنتني منذ بد�ية �شهر يوليو 2001، وتتمثل هذه   

�ملالمح فيما يلى )7(:

�نخفا�س �لود�ئع فى �لبنوك �لتجارية مبقد�ر 6.1 مليار دولر، وبن�شبة قدرها 7.1 %  اأ - 

وذلك خالل �شهر يوليو / �أغ�شط�س 2001 . 

يوليو  �شهر  منذ  �لأمريكى  �لدولر  من  �لدولية  �لإحتياطيات  فى  �مل�شتمر  �لإنخفا�س  ب - 

 .2001

�إنخفا�س �لناجت �ملحلى �لإجماىل ب�شفة متتالية وذلك منذ �لربع �لثالث من عام 2000،  ج - 

وقد بلغ معدل �لنخفا�س 1 .2 % خالل �لربع �لأول لعام 2001 .

�نخفا�س خمرجات �مل�شانع �لأرجنتينية و�شعف جودتها خالل عام 2001. د - 
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��شتمر�ر �شعف ثقة �مل�شتهلك �لأرجنتينى فى �لب�شائع �ملحلية. هـ - 

�شد�د  عن  �لتوقف  خماطر  ظهور  �إىل  �لأرجنتينى  �لقت�شاد  فى  �لركود  فرتة  طول  �أدى  و  - 

�لديون مما �أثر تاأثريً� �شلبيًا على �مل�شتثمرين و�ملدخرين.

�لبد�ية �لأولية لظهور �لأزمة هى يوم 14 يوليو 2001 حيث بلغت معدلت �لفائدة لليلة  ز  - 

%، كما فقدت �لدولة ما يقرب بـ3 مليار دولر من �لإحتياطيات �لدولية من  و�حدة 300 

�لعملة  تعومي  �أو  �لديون  دفع  �لتوقف عن  �مل�شتثمرين من  لتخوف  نظرً�  �لأمريكى  �لدولر 

�لأرجنتينية �أو كالهما.

% من �لديون �خلارجية �لأرجنتينية كانت بالدولر �لأمريكى، وذلك ب�شبب  ح  -  �أن ن�شبة 70 

ماتوقفت  �إذ�  �لأزمة  من  يفاقم  مما   ، �لبيزو  عن  بالدولر  لالإقرت��س  �لفائدة  �إنخفا�س 

�لأرجنتني عن دفع ديونها �لتى متثل حو�ىل ن�شف �لإنتاج �لقت�شادى �ل�شنوى فى �لأرجنتني .

على  لديها  �لأرجنتني  ت�شنيف   - �لإئتمان  “موديز” لتقييم خماطر   - موؤ�ش�شة  خف�شت  ط - 

دفعتني فى يوليو 2001 خوفًا من �لتوقف عن دفع �لديون �أو تعومي �لعملة �أو كليهما .

كان بنك “بانكوهيبو تيكاريو” و�لذى يعد من �لبنوك �لكربى فى �لأرجنتني قد فقد ن�شف   

�أى  519,6 مليون دولر  2.1 مليار دولر وحقق �شافى خ�شائر قدرها  �ل�شوقى  ر�أ�شماله 

بن�شبة 50.95 %.

خام�سًا: االأزمة املالية فى دول جنوب و�سرق اآ�سيا:

�لتى  �ملالية  بالأزمة  �لعامل  فوجئ   1997 عام  يوليو  وفى  �ملك�شيك  �أزمة  من  عامني  بعد   

مثار  �لقريب  �لأم�س  حتى  كانت  �لتى  �لدول  وهى  �آ�شيا،  و�شرق  جنوب  دول  لها  تعر�شت 

�إعجاب �لعامل بل و�إنبهاره باإعتبارها �ملعجزة �لآ�شيوية . وبد�أت هذه �لأزمة بالنمر �لآ�شيوى 

�ملري�س “ تايالند” وهى �لدولة ذ�ت �لبنية �لقت�شادية �لأ�شعف، من بني مثيالتها من 

دول �لنمور �لأخرى ، وقد �أدى �نخفا�س �شعر �شرف �لعملة وهبوط �لأ�شهم فى هذه �لدولة 

�إىل �إنتقال �آثار �لعدوى �إىل �أ�شو�ق �ملال فى ماليزيا وهونغ كونغ و�ندوني�شيا وكوريا �جلنوبية 

و�لفلبني و�شنغافوره وتايو�ن.
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  وبع�س هذه �لدول مثل �أندوني�شيا وماليزيا و�لفلبني، كانت ت�شرتك مع تايالند فى عدد من 

�ل�شمات، فقد تاأثرت هذه �لدول جميعها بدرجات متفاوتة بالركود �لقت�شادى فى �آ�شيا، كما 

�أن �أغلب هذه �لدول قد تر�كمت عليها �لديون ب�شرعة �أثناء �لت�شعينات من �لقرن �ملا�شى.

�ليابان  بها  تاأثرت  �لأزمة، حيث  �أخرى خارج نطاق دول  �إىل دول  �لأزمة  �نتقلت هذه  ثم   

و��شرت�ليا و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�لدول �لأوربية .

و�أ�شطر �شندوق �لنقد �لدوىل �إىل �لتدخل �ل�شريع بتوفري مليار�ت �لدولر�ت لهذه �لدول   

وثار جدل كبري فى خمتلف �لأو�شاط حول �أ�شباب هذه �لأزمة ومدى خطورتها على �لقت�شاد 

�لعاملى .

�لعاملى �جلديد هو نظام  �لنظام  �أن  توؤكد على  و�ل�شطر�بات  �لأحد�ث  �أن هذه  ول �شك   

ديناميكى �شريع �لتغري�ت، و�إن �لعتماد �ملتبادل وت�شابك �مل�شالح �ملتمثل فى حجم �لإ�شتثمار�ت 

�لنظام. هذ�  خ�شائ�س  �أبرز  هو  �لعاملية  �ملال  �أ�شو�ق  خالل  من  �ملبا�شرة  غري  �لأجنبية 

 

�إليها �شوء �لإد�رة  �أن يوؤدى  كما تعترب هذه �لأحد�ث �شاهد حى على �لكو�رث �لتى ميكن   

�ملالية و�لإقت�شادية لأى دولة، و�أي�شا عدم �لإ�شتقر�ر على جميع �لأ�شعدة �ملالية �ل�شيا�شية .

لالأزمة  بالن�شبة  كان �حلال  كما  �لدوىل،  �لنقد  ل�شندوق  مفاجئه  �لأزمة  كانت هذه  وقد   

�لتى تعر�شت لها �ملك�شيك فى نهاية عام 1994، �لأمر �لذى يعك�س �شعف رقابة و�إ�شر�ف 

�لتنظيم  كفاءة  �شعف  وكذلك  و�لنقدية  �ملالية  �لعامل  �أحو�ل  على  �لدوىل  �لنقد  �شندوق 

�شالمة  فى  �لنظر  �إعادة  يتطلب  مما  وقوعها،  قبل  �ملالية  بالأزمات  �لتنبوؤ  فى  �لدوىل 

�لرقابة  �ل�شو�بط لأحكام  ، وو�شع  �لدوىل  �لنقد  �إىل �شندوق  �لتى تقدم  �ملالية  �لبيانات 

على هذه �لبيانات )8(.

وفى �سوء ما تقدم ميكن اأن نتناول النقاط التالية:-

مظاهر �لأزمة �لآ�شيوية .  - 1
�أ�شباب �لأزمة .  - 2

�آثار �لأزمة �لآ�شيوية ودور �ل�شندوق فى معاجلتها .   - 3
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مظاهر االأزمة االآ�سيوية:  - 1

فى بد�ية �لن�شف �لثانى من عام 1997، بد�أت �لأزمة �ملالية �لآ�شيوية فى �لظهور وذلك   

فى دول جنوب �شرق �آ�شيا، ثم �ت�شع نطاقها لت�شل �إىل دول �شرق �آ�شيا، كما �متدت �إىل 

هونغ كونغ فى نف�س �لعام .

�لدولة من  1996 عانت هذه  �لأزمة، ففى عام  لهذه  �لأوىل  �ل�شحية  تايالند  وقد كانت   

معدل  و�رتفاع  �جلارى،  �حل�شاب  عجز  وزيادة  �شادر�تها  تر�جع  �أهمها  �مل�شاكل،  بع�س 

�إىل �هتز�ز �لثقة فى �لقت�شاد  �أدت هذه �مل�شاكل  �لت�شخم، وت�شخم حجم �لديون، وقد 

�لتايالندى.

وفى بد�ية عام 1997، بد�أ �لبع�س يفكر فى �شر�ء �ملزيد من �لعملة �لتايالندية للم�شاربة   

لإنقاذ  م�شطرً�  �لتايالندى  �ملركزى  �لبنك  تدخل  وقد  �لأرباح،  من  مزيد  عليها وحتقيق 

فالثقة  ذلك  من  وبالرغم   . ما  �إىل حد  �مل�شاربة  هذه  يوقف  �أن  و��شتطاع  �ملحلية  �لعملة 

�ملركزى  �لبنك  �أعلن  عندما  خ�شو�شًا  �لتايالندية  �ملحلية  �لعملة  فى  كثريً�  �هتزت  قد 

% �إىل    �لتايالندى عن مر�جعته ملعدل �لنمو �لقت�شادى وتخفي�شه لهذ� �ملعدل من1 .7 

% عام 1997.  6

د�خل  �لقلق  من  حالة  �إثارة  �إىل  �لتايالندى  و�لقت�شاد  �لعملة  فى  �لثقة  عدم  �أدى  وقد   

�ملوؤ�ش�شات �ملالية �لعاملية و�إجته �لعديد من �حلائزين للعملة �لتايالندية فى �لأ�شو�ق لبيع 

مالديهم ب�شكل �شريع، مما �أدى �إىل �إنخفا�س قيمة هذه �لعملة.

وملحاولة وقف تدهور قيمة �لعملة �لتايالندية، �أعلن بنك تايلند �ملركزى رفع �أ�شعار �لفائدة   

ق�شرية �لأجل، و�أنفق �أكرث من 4 مليار�ت من �لدولر�ت، هذ� بالإ�شافة �إىل تدخل �لبنوك 

فى  �ملركزى  تايلند  بنك  �إىل جانب  وماليزيا  و�شنغافورة  كونغ  هونغ  من  كل  فى  �ملركزية 

حماولة للدفاع عن �لعملة �لتايالندية “�لباهت” كما مت فر�س قيود �إنتقائية على روؤو�س 

�إئتمان  �لأجانب على �حل�شول على  �مل�شاربني  تقليل قدرة  �إىل  بالتحديد  �لأمو�ل تهدف 

بالعملة �ملحلية، مع ��شتثناء �ملعامالت �لتجارية و�ل�شتثمارية ح�شنة �لنية من هذه �لقيود)9(.

ن�شبة  و�شلت  حتى  �لنخفا�س  فى  �لتايالندية  �لعملة  قيمة  ��شتمرت  ذلك  من  وبالرغم   

% �أمام �لدولر و�لني .  12  ، % �لإنخفا�س �إىل نحو 17 
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�لقت�شاد  فى  �لثقة  �نعدمت  �لتايالندية،  و�لعملة  �لقت�شادية  �حلالة  ثبات  ونتيجة عدم   

�لتايالندى، وقام �مل�شتثمرون باإخر�ج �أمو�لهم ب�شورة كبرية �إىل �خلارج، و�نخف�شت قيمة 

�لعملة �لتايالندية بعد تعوميها فى يوليو 1997، وبلغت ن�شبة �لإنخفا�س مد�ها فى نهاية 

�إىل  �حلكومة  و�أ�شطرت  �لأمريكى،  �لدولر  �أمام   %  44  .7 نحو  �إىل  و�شلت  �لعام حيث 

�إغالق عدد كبري من �ملوؤ�ش�شات �ملالية ب�شورة موؤقتة وب�شورة نهائية فى �أو�خر عام 1997 .

وب�شبب ت�شابك �إقت�شاد تايالند من �لناحية �لتجارية باقت�شاديات دول �ملنطقة، ووجود   

�أ�شباب م�شرتكة لهذه �لأزمة بني تايالند وبع�س دول �ملنطقة ، منها ح�شول �لقطاع �خلا�س 

على قرو�س خارجية كبرية، و��شتخد�مها بدون حذر وفى غري ماخ�ش�س لها، كامل�شاربة 

فى �لبور�شة و�إنت�شار ذلك ب�شورة و��شعة، ب�شبب كل ذلك، �نعك�شت هذه �لأزمة على بقية 

�أ�شعار  �أنخف�شت  و�لتى   ، و�لفلبني  و�شنغافوره  و�ندون�شيا  ماليزيا  خا�شة  �لآ�شيوية  �لدول 

على   %  34 .3  ،%  16 .7  ،%  56 .8  ،%  33 .9 بنحو  �لدولر  �أمام  عمالتها  �شرف 

�لرتتيب فى نهاية عام 1997. وقد عك�س �لإنخفا�س فى �أ�شعار عمالت هذه �لدول تباطوؤ 

�لنمو �لقت�شادى فيها، مما دفع �مل�شتثمرين للتخل�س من هذه �لعمالت )10(.

ومل تنج �أكرب قوة �قت�شادية فى هذه �ملنطقة وهى هونغ كونغ من �آثار �لإ�شطر�ب �ملاىل، �إذ   

�نخف�شت �أ�شعار �لأ�شهم فيها �إىل �أدنى حد ، فقامت �ل�شلطات برفع �أ�شعار �لفائدة ب�شرعة 

لوقف �لإنخفا�س فى �أ�شعار �لأ�شهم ومتكنت هونغ كونغ من �ملحافظة على �شعر عملتها.

�أما بالن�شبة لكوريا �جلنوبية ، فقد �نخف�شت قيمة عملتها )�لون( بن�شب متز�يدة مبرور   

�لوقت �أمام �لدولر �لأمريكى، حتى بلغت هذه �لن�شبة نحو 43 % فى �لثالثة �شهور �لأخرية 

من عام 1997، كما �نخف�س موؤ�شر �لبور�شة لأدنى معدلته خالل �خلم�س �شنو�ت �ل�شابقة 

لالأزمة، ف�شال عن هروب �لأجانب �لتدريجى من �لتعامل فى بور�شة “�شول”، فقد بينت 

�لإح�شاء�ت �لر�شمية لوز�رة �لقت�شاد و�ملالية �لكورية �إن تدفق �لأمو�ل �لأجنبية �ل�شافى 

�إىل �لبور�شة قد �نخف�س �إىل 868 مليون دولر فى عام 1997 مقابل 4487 مليون دولر 

.% عام 1996، ومبعدل �إنخفا�س بلغ نحو 7 .80 

بلغ  وقد  �لكورية،  �ل�شركات  و�إع�شار  �إفال�س  ظاهرة  تنامت  فقد  ما�شبق،  �إىل  وبالإ�شافة   

% عن عام 1996. كما  عددها)عام 1997( 17168 �شركة، ومبعدل زيادة بلغ نحو 48 
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�أوقفت �حلكومة ن�شاط 14 بنكا م�شرفا على �لإفال�س نتيجة لإقر��شهم �أمو�ل لل�شركات 

�ملفل�شة �لتى توقفت عن �شد�د ديونها لهذه �لبنوك، وقد حتقق على م�شتوى قطاع �لبنوك 

�لتجارية �لكورية، خ�شائر بلغت نحو 9. 3 تريليون )ون( عام 1997 مقابل �أرباح حمققة 

بلغت نحو 939 مليون )ون( عام 1996.

وفى جمرى �لأزمة تعر�شت �أ�شعار �لأ�شهم �ملدرجة فى بور�شات هذه �لدول �إىل �لإنخفا�س   

بور�شات  فى  �لأمريكى  بالدولر  مقدرة  �لأ�شهم  �أ�شعار  موؤ�شر�ت  �شجلت  وقد  �لكبري. 

عن  تر�جعا   1997 عام  نهاية  فى  وتايالند  و�شنغافوره  و�لفلبني  وماليزيا  �ندوني�شيا 

 ،%  41 .1  ،%  62. 7  ،  %  70 .1  ، %  74. 9 بن�شبة   �لعام  م�شتوياتها فى بد�ية هذ� 

9. 74 % على �لرتتيب )11(.  

ول �شك �أن تر�جع �أ�شعار �شرف عمالت هذه �لدول و�أي�شًا �أ�شعار �لأ�شهم �أدى �إىل حدوث   

خ�شارة ر�أ�شمالية حلقت باملتعاملني فى هذه �لبور�شات. كما �أدت هذه �لأزمة �إىل �شياع 

�ملحلية  لعمالتهم  �لكبري  �لهبوط  بعد  وذلك  �لنمور  دول  فى  �ملو�طنني  ومدخر�ت  ثرو�ت 

و�نهيار قوتها �ل�شر�ئية، فاأ�شيبو� بالفزع و�لهلع و�شرعو� يتخل�شون من عمالتهم �لوطنية 

طالبا لالأمان، مما دفع �لأو�شاع �إىل مزيد من �لتدهور و�لنهيار �لذى بد�أ ينعك�س �جتماعيا 

و�شيا�شيا خا�شة فى �أندوني�شيا وماليزيا، حيث حدثت �إ�شطر�بات �جتماعية و�شيا�شية فى 

هذه �لدول، متثلت فى �ملظاهر�ت من �أجل �حل�شول على �خلبز و�لطعام، كما خرجت فى 

بع�س هذه �لدول مظاهر�ت تطالب بطرد �لأجانب .

�نهارت  فقد  �ملالية،  بالأزمة  �آ�شيا  فى  �حلديثة  �ل�شناعية  �لقت�شاديات  تاأثرت  وهكذ�   

�ملناف�شة بني هذه �لدول نتيجة لإنخفا�س قيمة عمالتها، و�رتفعت �أ�شعار �لفائدة ، وز�دت 

معدلت �لبطالة. كما �شاد �إجتاه �إىل تخفي�س �لنفاق �لعام �جلارى و�ل�شتثمارى وتخفي�س 

معدل �لو�رد�ت بهدف �لو�شول �إىل تو�زن  �حل�شاب �جلارى،و�لنتيجة �ملتوقعة لكل هذ� ، 

هى �إنخفا�س معدلت �لنمو �لقت�شادى فى هذه �لدولة.

االآ�سيوية: االأزمة  اأ�سباب   -  2

تعددت �لآر�ء بالن�شبة لتف�شري �لأزمة فى دول �شرق وجنوب �شرق �آ�شيا، فبع�س �لآر�ء ترى   

مقومات  �أن  باإعتبار  عينية،  �إقت�شادية  �أزمة  منها  باأكرث  مالية  �أزمة  هى  �لأزمة  هذه  �أن 
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�لقت�شاد �حلقيقى، لتز�ل �شليمة و�شلبة �إىل حد كبري فى معظم هذه �لدول، فهذه �لدول 

ظلت تتمتع مب�شتوى مرتفع من �لإدخار �ملحلى وكذلك �لإ�شتثمار ، كما �أنها تتمتع بيد عاملة 

�شناعة  فى  وتتخ�ش�س  منا�شبة  تكنولوجيا  وت�شتخدم  بعيد،  حد  �إىل  ومن�شبطة  مدربة 

ناجحة.. �إلخ . بينما يرى �آخرون �إن هذه �لأزمة ترجع �أي�شا �إىل م�شاكل �إقت�شادية د�خلية 

وعو�مل خارجية كان لها دورً� كبريً� فى �إحد�ث �لأزمة .

�أنه  �إل  �لأزمة،  �أ�شباب هذه  �ملحللني حول  �لآر�ء بني  باإتفاق  �لقول  �ل�شعب  و�إذ� كان من   

ميكن حتديد �لعديد من �لعو�مل �ملحلية منها و�خلارجية و�لتى عملت بدرجات خمتلفة فى 

دول خمتلفة و��شتفحلت خطورتها و�أنت�شرت ب�شرعة بني �لدول �لآ�شيوية، و�شاهمت فى هذ� 

�لتدهور ، ومن �أهم هذه �لعو�مل مايلى :-

�لدول،  تلك  �شادر�ت  فى معدل منو  �إنخفا�س  فقد حدث  �لتجارى:  �مليز�ن  زيادة عجز  اأ .   

وذلك بالقيا�س �إىل معدل منو �لو�رد�ت �ملرتفع، مما �أدى �إىل زيادة عجز �مليز�ن �لتجارى 

و�حل�شاب �جلارى لهذه �لدول - وذلك باإ�شتثناء �شنغافوره وتايو�ن- ففى ماليزيا وتايالند 

�ملحلى  للناجت  �جلارية  �لعمليات  ميز�ن  عجز  ن�شبة  بلغت  �جلنوبية  وكوريا  و�ندوني�شيا 

.)12( .2 % على �لتو�ىل فى عام 1996   7  ،% �لإجماىل نحو 9.7 %، 7.7 %، 7. 3 

تفاقم م�شكلة �ملديونية �خلارجية لبع�س �لدول �لآ�شيوية، فقد قامت بع�س �لدول �لآ�شيوية  ب .  

بتمويل �لعجز �ملتز�يد فى �حل�شابات �جلارية من خالل �لإقرت��س من �خلارج، فى �شورة 

“ �أمو�ل  �لأوىل  بالدرجة  �لتدفقات متثل  تلك  ر�أ�شمالية ق�شرية �لأجل، ومعظم  تدفقات 

�شاخنه” جتيد �لكر و�لفر، حيث تاأتى �إىل �لدولة حلظة �لرو�ج وتخرج منها وب�شرعة عندما 

تلوح بادرة �أول �أزمة مالية، وهذ� ما حدث فى معظم �لدول �لآ�شيوية �لتى تعر�شت لالأزمة 

�ملالية. وب�شبب �لتو�شع فى �لإقرت��س من �خلارج تر�كمت �ملديونية على بع�س هذه �لدول 

وو�شعتها فى موقف حرج و�شل �إىل حد �لعجز عن �لوفاء بالإلتز�مات �خلارجية وبالتاىل 

دفعها �إىل طلب �مل�شاعد�ت �خلارجية عن طريق �لإلتجاء �إىل �شندوق �لنقد �لدوىل .

�لتدفق �لكبري لروؤو�س �لأمو�ل �خلارجية، ففى �ل�شنو�ت �لأخرية، �نخف�شت ن�شبة �لتمويل  ج .  

غري  �أو  مبا�شرة  �لأجنبية  �لإ�شتثمار�ت  وتدفقت  �لقت�شادية  �لتنمية  مل�شروعات  �ملحلى 

مبا�شرة على هذه �لدول فى ذ�ت �لوقت �لذى كانت فيه �لأجهزة �مل�شرفية فى هذه �لبلد�ن 

غري موؤهلة من حيث درجة �شالمتها �ملالية �شو�ء كنتيجة لتز�يد حجم �لديون �ملتعرثة �أو 

لعدم تو�فر �لرقابة �لكافية على �أعمال �لبنوك.
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�شعف هيكل �لبنوك فى بع�س �لدول �لآ�شيوية، فقد تو�شعت بع�س �لبنوك فى �لإقرت��س  د . 

من �خلارج و�لإقر��س ل�شركات �شعيفة ليتو�فر لديها �ل�شمانات �لكافية، مما �أدى �إىل 

كرب حجم �لديون �ملعدومة. و�لتى قدرت فى بد�ية عام 1998 بنحو )73( مليار دولر، 

مما خلق �أزمة مالية كبرية �أدت �إىل �إفال�س عدد كبري من �ل�شركات .

�للتز�م ب�شعر فائده ثابت ومنخف�س فى ظل ظروف �قت�شادية عاملية متغرية، وهو �لأمر  هـ .  

�لذى يحد من قدرة �لبنوك �ملركزية على �إ�شتخد�م �لفائدة ملو�جهة �ل�شغوط على قيمة 

�لعمالت �لوطنية .

تو�شع �لبنوك فى �لإقر��س �لعقارى لتوظيف �ل�شيولة �لناجمة عن تدفقات روؤو�س �لأمو�ل  و .  

�لأجنبية.

زيادة حجم �لإقر��س �ملحلى وخا�شة �لإقر��س بالعمالت �حلرة مما �شجع �ملقرت�شني على  ز  . 

�مل�شاربة فى �أ�شو�ق �لعمالت و�لأ�شهم و�ل�شند�ت خا�شة �لعقارية.

اآثار االأزمة االآ�سيوية ودور ال�سندوق فى مواجهتها:  - 3

�لنمو  معدل  �إنخف�س  فقد  �لنامية،  و�لدول  �ملتقدمة  �لدول  بع�س  على  �لأزمة  هذه  �أثرت   

نيويورك،  بور�شة  فى  ��شطر�ب  حدث  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  وفى  �ليابان،  فى 

موؤ�شر �نخف�س  �أكتوبر عام1997، حيث   27 يوم  فى  لها  �إنخفا�س  �أعنف  �شهدت  و�لتى 

“ د�و جونز” مبقد�ر 554 نقطة، وهذ� �لإنخفا�س يفوق ماحدث فيما يعرف بيوم �لإثنني   

�إىل �شرق  �أي�شا �شادر�ت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية  تاأثرت  �لأ�شود. وب�شبب هذه �لأزمة 

�لني  قيمة  فى  �لإنخفا�س  ب�شبب  و�رد�تها  فيه  ز�دت  �لذى  �لوقت  نف�س  فى   ، �شلبيا  �آ�شيا 

و�شرق  �آ�شيا  وجنوب  �لالتينية  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  فى  �لأخرى  �لدول  وعمالت 

�أوربا، و�لنتيجة هى زيادة عجز �مليز�ن �لتجارى . كما تاأثرت �شلبيًا دول �أخرى فى �أمريكا 

�لالتينية وفى ��شرت�ليا وفى منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�أوروبا )13(.

�أما بالن�شبة ملدى جتاوب �شندوق �لنقد �لدوىل مع هذه �لأزمة جند �أنه لكى يقدم �شندوق   

و�ملانحة  �لد�ئنة  للدول  وكياًل  باعتباره  طرح   ، �لدول  لهذه  �مل�شاعده  يد  �لدوىل  �لنقد 

�لدول  لهذه  �ملاىل  �لنقاذ  برنامج  لتنظيم  ك�شرط  حمددً�  �قت�شاديًا  برناجمًا  للقرو�س، 

ومتثل هذ� �لربنامج فيما يلى )14(:
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�تباع �شيا�شة نقدية مت�شددة، �أى رفع �أ�شعار �لفائدة بقوة كافية ملقاومة �لتدهور فى �أ�شعار  اأ    . 

�لعملة �ملحلية.

�شرورة توجيه �لهتمام لدعم �لقطاع �ملاىل �لذى كان �شعفه و�ختالله هو �أ�شا�س �لأزمة  ب  . 

فى �لبلد�ن �لآ�شيوية �ملعنية .

تقلي�س دور �لدولة فى �لقت�شاد ، وحت�شني م�شتوى �ل�شفافية فى �لأد�ء �حلكومى ومكافحة  ج   . 

�لف�شاد و�ملح�شوبية وحماباة �لأقارب.

تخفي�س �لعتماد على �ملدخر�ت �لأجنبية . د   . 

تخفي�س �لإنفاق �لعام و�إعادة توزيعه من �لإنفاق غري �ملنتج �إىل �حتياجات تقليل �لتكلفة  هـ  . 

�لجتماعية لالأزمة وتقوية �لأمن �لجتماعى �ل�شافى .

وخف�س  �خلارجية  �لتجارة  وحترير  قيود  بال  �لأجانب  �أمام  �ملال  و�أ�شو�ق  �لقت�شاد  فتح  و   . 

م�شتويات �لر�شوم �جلمركية لتحقيق هذ� �لغر�س .

وقد رف�شت ماليزيا تو�شيات �ل�شندوق وبرناجمه �لذى طرحه ملو�جهة �لأزمة وبدًل من   

�ملالمح  ومتثلت  �ملالية،  �لأزمة  ملو�جهة  �خلا�شة  خطتها  �ملاليزية  �حلكومة  �أعدت  ذلك 

�لرئي�شية لهذه �خلطة فيما يلى:

دخل �لدولة بقوة من خالل �آليات �ل�شوق فى �شوق �لعمالت و�لبور�شة لدعم �لعملة �ملاليزية   -  1
وبور�شة كو�لمبور.

معدل  فى  �لتغري�ت  مع  بالتو�زن  وذلك  وتدريجى  حمدود  ب�شكل  �لفائدة  �أ�شعار  رفع   -  2
�لت�شخم.

خف�س �لإنفاق �لعام وتركيز هذ� �خلف�س فى تاأجيل م�شروعات �لبنية �لأ�شا�شية �لتى ميكن   -  3
تاأجيلها و�لتى لتعترب �شرورية فى ظروف �لأزمة �ملالية �ملاليزية .
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�نطلقت  �لذى  �ملاىل  �لقطاع  هيكلة  لإعادة   1998 بد�ية  فى  خطة  �ملاليزى  �لبنك  �أعد   -  4
منه �شر�رة �لأزمة وهى تقوم على �أ�شا�س زيادة �إ�شر�ف �لدولة على �لبنوك عامة ل�شمان 

�شالمة �لنظام �ملاىل و�مل�شرفى .

�أف�شل فى جمال  نتائج  قد حققت  ماليزيا  �أن  �لربنامج جند  نتائج هذ�  �إىل  نظرنا  و�إذ�   

�لنمو و�شعر �ل�شرف ومعدل �لت�شخم ومعدل �لبطالة وذلك بالقيا�س �إىل تايالند وكوريا 

�جلنوبيه و�أندوني�شيا �لتى ��شتعانت بال�شندوق .

االقت�ساد  على  وانعكا�ساتها  واآثارها   اأ�سبابها   – العاملية  املالية  االأزمة   : �ساد�سًا 

الكويتى:

فى �لن�شف �لثانى من عام 2008 ت�شاعدت �أزمة �لئتمان �لناجمة عن ه�شا�شة منظومة   

�لرهن �لعقارى فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية وذلك بعد �لنهيار �لكبري و�ل�شادم لبنك 

فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�لذى �أ�شبح  ��شتثمارى  بنك  �أكرب  بر�ذرز” ر�بع  “ ليمان 
حلقة من حلقات �لأزمة �لعاملية �ملتفجرة و�لتى بد�أت حلقاتها بعنف فى �لوليات �ملتحدة 

زلزلت  خانقة  �ئتمانية  �أزمة  من  بها  �أرتبط  وما  �لعقارى  �لرهن  لأزمة  نتيجة  �لأمريكية 

�لقو�عد �لر��شخة للموؤ�ش�شات �ملالية و�جلهاز �مل�شرفى و�متدت حلقاتها بحكم �لت�شابك 

و�لتد�خل �ملاىل �ل�شديد عرب خريطة �لعامل �إىل دول �لحتاد �لأوروبى وغريها من �لدول 

�لأخرى.

�لأزمة على  �آثار  ثم  و�آثارها  و�أ�شبابها  �لأزمة  تناول ماهية  �ملقدمة ميكن  �إطار هذه  وفى   

�لقت�شاد �لكويتى و�لدرو�س �مل�شتفاده منها .

اأ�سباب االأزمة املالية االأمريكية:  - 1

�شعف  جو�نب  عن  �ل�شتار  ك�شفتا  قد  �لأزمة  قبل  �لأخريتني  �ل�شنتني  �أن  من  �لرغم  على   

منت�شف  فى  �إل  بقوة  تظهر  تبد�أ  مل  �حلالية  �لأزمة  �أن  �إل  �لأمريكى،  �لقت�شاد  �أ�شابت 

�ملتحدة  �لوليات  فى  �لعقارى  �لتمويل  �إد�رة  ل�شوء  نتيجة  وذلك   2008 �شهر �شبتمرب 

�لأمريكية حيث تعدت �لرهون �لعقارية �لقيمة �حلقيقية للممتلكات بحو�ىل 2.3 تريليون 

دولر، و�أثر ذلك فى بور�شات �لعامل نتيجة لعمليات �لتوريق .
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�لكربى  �لأمريكية  �لبنوك  بع�س  �إفال�س  بد�يتها فى �شورة  �لأزمة فى  �نعك�شت هذه  وقد   

و�إنهيار بع�س �ملوؤ�ش�شات �ملالية و�شركات �لتاأمني، وكذلك عدد من �لبنوك لي�س فقط فى 

�لوليات �ملتحدة بل وفى �أوربا و�ليابان. وتبع ذلك �إنهيار فى بور�شات �لأور�ق �ملالية على 

م�شتوى �لعامل فى �شورة �نخفا�شات متتالية بلغت خ�شائرها وفقا لبع�س �لتقدير�ت �أكرث 

من 25 تريليون دولر فى �لبور�شات �لأمريكية وحدها.

وميكن تلخي�س �أ�شباب هذه �لأزمة فى �لنقاط �لتالية:  

�لرقابة و�ملتابعة  �أ�شاب �لنظام �ملاىل �لأمريكى، نتيجة لغياب  �لت�شيب و�لنحر�ف �لذى  اأ   - 

لتطبيق �لقو�عد و�ل�شو�بط �ملو�شوعة. ومن �لأمثلة �لتى �أعلنت �أن مدير� تنفيذيا لإحدى 

350 مليون دولر على مدى ع�شر  �ل�شركات �لأمريكية �شرفت له مكافاآت بلغت قيمتها 

�شنو�ت .

�شنو�ت عديدة  �ملتحدة على مدى  �لوليات  �لئتمانى فى  �لتو�شع  �إىل  �أ�شال  �لأزمة  ترجع  ب - 

�ل�شليمة ملنح هذ�  لل�شروط  �لعقارى وذلك دون مر�عاة  �لتمويل  �شابقة خا�شة فى جمال 

�لئتمان، وذلك ��شتناد� �إىل قوة �لدولر كعملة رئي�شية للت�شويات �لدولية خا�شة بعد خروج 

معظم دول �لعامل عن قاعدة �لذهب، وبالتاىل تدفق �لفو�ئ�س �لعاملية لدول �لعامل �أجمع 

�إىل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية لال�شتثمار فى �شوق �ملال مما �أتاح �شيولة فائقة لدى �جلهاز 

�مل�شرفى �لأمريكى و�رتفاعا غري م�شبوق فى �أ�شعار �لأ�شهم و�ل�شند�ت، وبالتاىل �نخفا�شا 

كبري� فى �شعر �لفائدة ومعدل �لدخار بحيث �أ�شبحت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية تعتمد 

على مدخر�ت �لدول ذ�ت �لفائ�س �أكرث منها �ملدخر�ت �ملحلية . وقد �شاعد �نخفا�س �شعر 

�لفائدة فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية على زيادة حجم �ل�شتثمار �لعقارى ب�شكل �شخم 

وب�شروط مي�شرة من حيث �شعر �لفائدة �أو �أجل �لقر�س �لذى ي�شل �إىل 30 عاما �أو �أكرث 

مع منح �ملقرت�شني �شروطا مي�شرة للغاية خا�شة فى �ل�شنو�ت �لأوىل من �لقرت��س . 

�لبيانات  بع�س  �إىل  �لإ�شارة  ميكن  فاإنه  وخطورتها،  �ملالية  �لأزمة  حجم  على  وللوقوف   

�لأوىل  �ل�شر�رة  �أ�شعلت  و�لتى  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �لعقارية فى  بالرهون  �خلا�شة 

لالأزمة �ملالية فى �لعامل )15(.



ة
ملي

عا
ال
ة 

لي
ملا

 ا
ت

ما
ز
لأ

ا

25  

بع�س موؤ�شر�ت �أزمة �لرهن �لعقارى فى �لوليات �ملتحدة لعام 2008  

)تريليون دولر(  

ن�شبة �لرهن للناجت �ملحلى�لرهن �لعقارى �لأمريكى�لناجت �ملحلى �لأمريكى

1413 .5%  96
 

وت�شكل �لبيانات �ل�شابقة خلاًل هيكليًا فى �لنظام �ملاىل �لأمريكى ب�شبب �لنعكا�شات �لتى   

ترتبت على �رتفاع �لرهون �لعقارية عالية �ملخاطر و�لتى ت�شاوى تقريبًا حجم �لناجت �ملحلى 

�لإجماىل للوليات �ملتحدة، وذلك بهدف حتقيق �أق�شى ن�شبة من �لأرباح، مما �أدى �إىل 

�نهيار قطاع �لعقار�ت فى �لوليات �ملتحدة و�متد�د �لأزمة �إىل �لقطاع �ملاىل و�مل�شرفى 

لي�س فى �لوليات �ملتحدة فح�شب ، و�إمنا فى خمتلف بلد�ن �لعامل .

مع ��شتمر�ر�لو�شع �ل�شابق على مدى �شنو�ت عديدة �شجع ذلك �لبنوك و�شركات �لتمويل  ج  - 

�لعقارى فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية على توريق هذه �ملديونية �لعقارية فى �شكل �أ�شهم 

�ل�شتثمارية  �ملحافظ  �ملاىل بحيث دخلت فى  �لتقومي  و�شند�ت حملت درجة مرتفعة من 

لبنوك �أوروبا وبنوك �شرق �آ�شيا فى �لدول ذ�ت �لفو�ئ�س �ملالية �ل�شخمة، ��شتنادً� �إىل �أن 

هذه �لأ�شهم و�ل�شند�ت تعك�س ملكية عقارية قوية �شامنة لل�شد�د . 

تقدمها  �لتى  �لقرو�س  بتحويل �شمانات  �لبنوك  قيام  بب�شاطة  وعمليات “�لتوريق” تعنى   

�إىل �أور�ق مالية حت�شل بها على قرو�س جديدة ، وهذه �لقرو�س  �جلديدة تقوم بنوك �أو 

موؤ�ش�شات مالية �أخرى بتحويل جانب منها �إىل �أور�ق مالية حت�شل بها على قرو�س جديدة 

وهكذ�، و��شتمر�ر هذه �لعملية يدخل �لبنوك دو�مة �لقرو�س �مل�شتمرة وحلقة غري مفرغة 

من �لقرت��س حتى تعجز عن �ل�شد�د.

مع تعاظم عجز �ملو�زنة �لعامة للحكومة �لأمريكية نتيجة �لإنفاق �حلربى و�لذى �شاحبه  د - 

عجز �أكرب فى �مليز�ن �لتجارى للدولة، بد�أ حتول ملحوظ من �لدولر �إىل �لعمالت �لرئي�شية 

�لأخرى فى �لت�شويات �لدولية، وبالتاىل حدث �نخفا�س ملحوظ فى �شعر �شرف �لدولر 

وحجم �لتدفقات �ملالية �إىل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية ، �نعك�س على �ل�شيولة �لتى متتعت 

بها �شوق �ملال �لأمريكية و�لتى كانت ت�شمن �ل�شتمر�رية فى �حللقة �ملفرغة �ل�شابقة وجنم 

عن ذلك �شل�شلة من �لعجز فى �شد�د �ملديونية �لعقارية.  و�أي�شا نتيجة لبو�در �لك�شاد �ملقبل 
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مع �رتفاع عبء �ملديونية على �ملقرت�شني مبا يفوق قدر�تهم �ملالية خا�شة مع �نق�شاء فرتة 

�ل�شماح �لأوىل �مل�شاحبة للعديد من �لقرو�س �لعقارية ، توقف �لكثري من �ملقرت�شني عن 

�ل�شد�د و�نعك�س ذلك على قدرة �شركات �لتمويل �لعقارى على �شد�د ديونها �إىل �لبنوك ،

  مما �أ�شطر �لعديد منها �إىل �إعالن توقفه �أي�شا عن �شد�د �لود�ئع، �لأمر �لذى �نعك�س على 

درجة ثقة �لعامل فى هذه �ملوؤ�ش�شات ، وبالتاىل �نت�شرت موجة من �لتوقف لدى �لعديد من 

�لبنوك �لعاملية و�ملوؤ�ش�شات �ملالية، مع �متد�د موجة فقد�ن �لثقة �إىل �أ�شو�ق �ملال �لعاملية 

�لتى و�جهت موجات متتالية من �لنخفا�شات ز�دت من حدة �أثر �لأزمة �ملالية مما ��شطر 

�لعديد من �حلكومات �لغربية ودول �شرق �آ�شيا �إىل رفع �شمانها للود�ئع لدى بنوكها �إىل 

�أ�شعاف ماكانت عليه وذلك لوقف نزيف �ل�شحب �ملفاجئ على هذه �لبنوك .

�أدى عدم �لتو�فق بني �لنمو �ملتعاظم فى �لرثوة �لورقية )ممثلة فى �أ�شو�ق �ملال( و�لنمو  هـ - 

�ملحدود فى �لرثوة �حلقيقية وتقل�س �لقدر�ت �لعامة و�لجتماعية للدول وت�شلط �قت�شاد 

�شعفا حركة  بخم�شني  تفوق  �لعمالت  تد�ول  �ملالية )حركة  �لأ�شو�ق  �ل�شتهالك وحترير 

�لتجارة فى �ملنتجات(، �أدى كل ذلك �إىل �أ�شكال غري متوقعة من �لفو�شى فى �لقت�شاد 

فى  دولر�ن  يقابله  �لعامل  فى  حقيقى  ��شتثمار  دولر  كل  فاإن  �ملثال  �شبيل  وعلى  �لدوىل، 

�لندماجات و�ل�شتحو�ذ�ت مما يتيح لل�شركات �ل�شخمة �لتى تنتقل �إليها �شلطة قيادة �لعامل 

�أن تنفذ �أهد�فها �ل�شرت�تيجية �ملتمثلة فى عدم �ل�شتثمار فى طاقات جديدة توؤدى �إىل خف�س 

�لأ�شعار، و�إحكام �ل�شيطرة على �لأ�شو�ق �لعاملية، و�لإقالل من �ملناف�شة وزيادة  �لأرباح ، 

وتخفي�س �ملخاطر نتيجة �لهيمنة على �لأ�شو�ق و�ملناف�شة �ملحلية د�خل �لدول )16(.

اأهم اآثار االأزمة العاملية:  - 2

�ملوؤ�شر�ت  من  وغريه  د�وجونز  موؤ�شر  و�إنخف�س  فادحة  خ�شائر  نيويورك  بور�شة  �شهدت  اأ   - 

�لر�ئدة على نحو غري م�شبوق وهو �لأمر �لذى حطم فيه �لإ�شطر�ب �ملاىل �لأمريكى ثقة 

�مل�شتثمرين فى �شالمة �لقت�شاد .

و�أعلن بنك “ ليمان بر�ذرز “ ر�بع �أكرب بنك �إ�شتثمارى �أمريكى �إ�شهار �إفال�شه ر�شميا،   

ويعترب بنك بر�ذرز هو �أكرب �شامن �أمريكى لأور�ق �لرهونات �ملالية ، وقد �نخف�شت قيمته 

جهة  من  بالرهونات  �ملرتبطة  �لإ�شتثمار�ت  فى  قيا�شية  خ�شائر  عقب   % 94 �ل�شوقية 

�أخرى، كما �أن بنك “مرييل لين�س”، وهو مناف�س لبنك ليمان وثالث �أكرب بنك �إ�شتثمارى 

�أمريكى ، قد �أبرم �شفقة قيمتها 50 مليار دولر لبيع نف�شه لبنك “�أوف �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية” حتت �شغوط من منظمى �ل�شوق .
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تاأمني  �شركة  �أكرب  ثانى  تعد  �لتى   ، �أى جى “  “ �إيه  �لدولية  �لأمريكية  �ملجموعة  �أن  كما   

. قد رف�شت �شخ  �ملال  �أزمة �شوق  �لذى ت�شرر من  �لثانى  �ملاىل  �لعمالق  �أمريكية، وهى 

�أ�شهم خا�شة لها وطلبت �لعون من بنك �لإحتياطى �لفيدر�ىل وكذلك �حلال بالن�شبة لبنك 

و��شنطن “مينويثو�ل” �لذى �أعلن �إفال�شه  .

  وكل هذه �لعو�مل �أثرت بال�شلب على �لإقت�شاد �لأمريكى ب�شفة عامة حيث يتوقع �ملر�قبون 

على  �لأحد�ث  لهذه  �لعاملى  �لتاأثري  �إىل  �إ�شافة   ، و�لك�شاد  �لركود  من  حالة  فى  دخوله 

�لقطاعات �ملالية- �لبنوك و�شركات �لتاأمني و�لبور�شات- فى خمتلف �أنحاء �لعامل.

�لإنهيار �لأول للبور�شات تبعه �إنهيار للكيانات �ملالية �لكربى فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية  ب  - 

و�لدول �لأخرى وفقا لنظرية �لدومينو . وذلك نظر� لتنوع ح�شاب �مل�شتثمرين و�ل�شركات 

�مل�شتثمرة فى �لإقت�شاد �لأمريكى . و�أغلب من حقق خ�شائر فى �أ�شو�ق �لوليات �ملتحدة 

لهذه  �لعدوى  نقل  �إىل  �أدى  مما  �لأخرى  �لعاملية  �لأ�شو�ق  فى  تعوي�شها  حاول  �لأمريكية 

�لأ�شو�ق لت�شهد مرحلة من �لإنهيار�ت �ملتتالية مو�زية ملا حدث بالوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�نعك�شت �أي�شا �أزمة �لإئتمان على تر�جع معدلت �لنمو فى كثري من �لدول �ملتقدمة، ورغم   ج  - 

قيام �لبنوك �ملركزية فى �لعديد من �لدول �لكربى ب�شخ �شيولة فى حماولة لتخفيف حدة 

�أزمة �لإئتمان فاإن معدلت �لإئتمان قد ��شتمرت فى �لرت�جع .

هناك دول كبرية تعتمد فى ن�شاطها �لت�شديرى على �ل�شوق �لأمريكية مثل �ليابان و�ل�شني  د  - 

�ل�شلبى  �لأثر  �نتقل  وقد  و�إيطاليا  فرن�شا  مثل  �أوروبية  دول  جانب  �إىل  �جلنوبية  وكوريا 

�حلادث فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �إىل تلك �لدول نتيجة �شعف �لطلب �لأمريكى على 

�شادر�ت تلك �لدول. وقد عزز من �لأثر �ل�شلبى على �لدول �لأوروبية �إرتفاع �شعر �شرف 

�ليورو مقابل �لدولر. مما ز�د من خطورة �لأزمة �ملالية .

�آثارها مل تقت�شر على �لبنوك و�شركات  �أن  مما يزيد من خطورة �لأزمة �ملالية �لر�هنة  هـ  - 

تهدد  �أنها  و��شحا  �أ�شبح  و�إمنا  �لبور�شات،  ذلك  فى  مبا  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �لتاأمني 

�لعامل بحدوث حالة  يهدد  �ل�شو�ء، مما  و�لنامية على  �ملتقدمة  �لدول ذ�تها  �قت�شاديات 
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�أنها  �ملتحدة  �لوليات  �مل�شئولون فى  �أعلن  تفاقما، وقد  �لركود �لقت�شادى قد تزد�د  من 

قد دخلت فعال فى حالة �لركود �لقت�شادى، �لأمر �لذى بد�أ ينعك�س على �شركات �لإنتاج 

�لكبرية )�شناعة �ل�شيار�ت( وعلى �ل�شناعات �ملتو�شطة و�ل�شغرية على �ل�شو�ء، و�أعلن فى 

�لوليات �ملتحدة �أن قيمة مبيعات �لتجزئة قد �نخف�شت، كما �أن �لعجز فى �ملو�زنة �لأمريكية 

.  2008 نهاية  مع  دولر  �لرتيليون  حاجز  يتخطى  �أن  له  وقدر  دولر،   مليار   455 بلغ 

ومن هنا فاإن �لأزمة �ملالية لها �أكرث من جانب يتعلق �أحدها بالأ�شو�ق �ملالية �لتى تر�جعت   

�أو خرجت  ر�أ�شماله  �إىل زيادة  �لتى تعرثت و�حتاج بع�شها  بامل�شارف  يتعلق  �آخر  وجانب 

من �ل�شوق �مل�شرفية ، وهناك جانب نق�س �لإئتمان بال�شوق �لدولية ، و�جلانب �لأهم هو 

تر�جع معدلت �لنمو بالدول �ملتقدمة .

ي�شاف �إىل ما �شبق �أن �لدول �لنامية و�لفقرية عليها �أن تدرك �أن هناك �آثار لهذه �لأزمة  

- وبالذ�ت على �ملدى �لعاجل و�ملتو�شط و�لطويل- �شتمثل حتديات عليها مو�جهتها نتيجة   

هذه  تركز  �أن  يجب  ما  وهو  متتالية  �شلبية  �قت�شادية  �آثار  من  �لغنية  �لدول  �شي�شيب  ملا 

�لدول جهودها- منفردة وجمتمعة- ملو�جهتها .

االأزمة: مواجهة  فى  العامليه  االإجراءات  اأهم   -  3

�أقر جمل�س �ل�شيوخ �لأمريكى خطة �إنقاذ م�شرفية معدلة تبلغ قيمتها 700 مليار دولر  اأ  - 

و�شط �ت�شاع نطاق �لأزمة �لعاملية . ووفقا للخطة �ملعدلة فاإنه �شيتم تخ�شي�س مبلغ 250 

مليار   100 مبلغ  يبقى  �أن  على   . �لبنوك  من  �ملعدومة  �لديون  ل�شر�ء  فورً�  دولر  مليار 

دولر �أخرى حتت ت�شرف �لرئي�س . و350 مليار دولر حتت طائلة مر�جعة �ملجل�شني . 

كما ت�شمنت �خلطة �ملنقحة بنود جديدة . من بينها رفع قيمة �ل�شمان �حلكومى لأمو�ل 

�ملودعني فى �لبنوك �لأمريكية )17(. 

وملو�جهة �لأزمة �ملالية �حلالية وتذبذب �لأ�شو�ق �ملالية �أعلن �لبنك �لحتياطى �لفيدر�ىل   

عن تخفي�س معدل �شعر �لفائدة بن�شبة �شفر فا�شل 5 % وياأتى هذ� �لإعالن �لذى جاء 

على ل�شان رئي�س �لحتياطى �لفيدر�ىل بعد �جتماع �إد�رة �لبنك ليومني ملناق�شة �شبل �إنعا�س 

�لقت�شاد �لأمريكى .

وبهذ� �نخف�س معدل �لفائدة من 3 % �إىل �أثنني فا�شل   25 % ثم �إىل  2 % ثم �إىل و�حد  

.  2004 عام  منذ  ت�شجيل  ن�شبة  �أدنى  فا�شل 5 %. لي�شبح 1 % وهى   
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ويعد هذ� �لتخفي�س �لثانى خالل �شهر و�حد ، وياأمل �مل�شتثمرون و�لقت�شاديون �أن ي�شاعد   

�لإحباط  من  و�حلد  �لأمريكيني  للمو�طنني  و�ل�شر�ئية  �ل�شتهالكية  �لقدرة  حت�شني  على 

�لتخفي�س كال من  ينع�س  �أن  ياأملون  . كما  �لأمريكية  �ملوؤ�ش�شات  �أو�شاط  ينت�شر فى  �لذى 

�لأ�شو�ق �ملالية �لتى �شجلت خ�شائر فادحة . و�لقطاع �لعقارى �لذى ي�شهد تر�جعا كبري� فى 

�لإنتاج ب�شبب �أزمة �لقرو�س �لتى م�شت �مل�شتهلكني .

�إ�شرتلينى  50 مليار جنيه  �أعلنت بريطانيا عن خطة حكومية غري م�شبوقة تبلغ تكلفتها  ب  - 

و�إت�س  وباركليز  ��شكتلند  �أوف  بنك  رويال  مثل  بنوك  على  عر�شت  حيث  بنوكها.  لإنقاذ 

�إ�س بى �شى دعم روؤو�س �أمو�لها فى مقابل �حل�شول على �أ�شهم ممتازة . وكذلك �أعلنت 

تقدميها �شمانا بقيمة 250 مليار ��شرتلينى مل�شاعدة �لبنوك على �إعادة متويل �لديون .

 

فى فرن�شا �أعلن �لرئي�س نيكول �شركوزى �أن فرن�شا �شتوفر �شمانات للقرو�س بني �مل�شارف  ج  - 

ت�شل قيمتها �إىل 320 مليار يورو �إ�شافة �إىل 40 مليار �أخرى لإعادة ر�شملة �لبنوك �لتى 

تو�جه �شعوبات . وت�شب هذه �لإجر�ء�ت �ل�شتثنائية فى �إطار �خلطة �لتى تبنتها جمموعة 

دول منطقة �ليورو فى قمتها �لباري�شية  .

�مل�شرفى  �لقطاع  مل�شاعدة  و��شعة  خطة  عن  �لأملانية  �مل�شت�شارة  �أعلنت  نف�شه  �لوقت  فى  د  - 

ت�شل قيمتها �إىل نحو 480 مليار يورو، �لق�شم �لأكرب منها على هيئة �شمانات للقرو�س 

بني �مل�شارف .

�أما هولند� فقد ر�شدت 20 مليون يورو. و�أعلنت كل من �لنم�شا و�أ�شبانيا �أي�شا �عتماد 10   

ماليني يورو لبنوكها ك�شمانات .

كما �أعلنت �إيطاليا و�لربتغال تقدمي 4 ماليني ومليونى يورو على �لتو�ىل . وبذلك جتاوزت   

�حل�شيلة �ملالية �لتى خ�ش�شتها دول �لحتاد �لأوروبى لإنقاذ �لأ�شو�ق �ملالية 5. 1 تريليون يورو.

 هـ - �تخذت �ليابان نف�س خطى �لحتياطى �لفدر�ىل فى خف�س �شعر �لفائدة وذلك فى �أحدث 

�خلف�س  وهذ�   . �لعاملية  �ملالية  �لأزمة  من  �لعامل  فى  �قت�شاد  �أكرب  ثانى  حلماية   خطوة 
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�ملركزى  �ليابان  بنك  خف�س  وقد   . �لعام  ون�شف  �أعو�م  �شبعة  منذ  نوعه  من  �لأول   هو 

 �لفائدة على �لقرو�س ق�شرية �لأجل لت�شل �إىل 3 .0 % بدل من 5 .0 % . بعد �أن و�فق 

ختام  فى  �أربعة  و�عرت��س  �أع�شاء  خم�شة  بتاأييد  �خلف�س  على  �لبنك  �شيا�شة   جمل�س 

�جتماع ��شتمر ملدة يوم و�حد .

�لو�شع  على  �ل�شيطرة  حتاول  �لعامل  فى  �لرئي�شية  �ملركزية  و�لبنوك  �لأزمة  بد�ية  ومنذ   

من خالل عملية �لقر��س بني �لبنوك ومن �لبنوك لالأفر�د من �أجل �ل�شيطرة على معدل 

�لت�شخم.

انعكا�سات االأزمة العاملية على االقت�ساد الكويتى:  - 4

�لأعو�م  من  �أقل  مبعدلت  كان  و�إن   ،2007 عام  خالل  منوه  �لكويتى  �لقت�شاد  و��شل   

�لأربعه �ل�شابقة، حيث بلغ معدل �لنمو بالأ�شعار �جلارية نحو 8 % بدًل من 25 % عام 

.2006

�لقت�شادية  و�مل�شتجد�ت  �لتطور�ت  من  �لعديد  لتفاعل  كمح�شلة  �لنمو  ذلك  جاء  وقد   

�لدولية و�ملحلية كان من �أبرزها ��شتمر�ر وترية �لرتفاع فى م�شتويات �أ�شعار �لنفط �لعاملية 

من  �ملنتجة  �لكميات  وتر�جع  �ل�شابق،  �لعام  فى  مثيالتها  من  �أبطاأ  مبعدلت  جاءت  و�إن 

�لنفط و�لغاز �مل�شال.

بالتغري  �لت�شخم مقا�شا  �لو�رد�ت ز�د معدل  �أ�شعار  و�رتفاع  �ملحلى  �لطلب  وب�شبب زيادة   

�لن�شبى لأ�شعار �مل�شتهلكني )عام 2000=100( من نحو 1 .3 % عام 2006 �إىل 

نحو 5.5 % عام 2007 .

وقد حقق �حل�شاب �جلارى خالل عام 2007 فائ�شا بلغ نحو 13492 بليون دينار كويتى   

مقارنة بفائ�س بلغ نحو 14965 مليونا خالل عام 2006. كما حققت �ملو�زنه �لعامة 

 ،2006 عام  مليون   7255 بنحو  مقارنة  دينار  مليون   6986 نحو  بلغ  فائ�شا  للدولة 

وذلك بعد ��شتقطاع خم�ش�شات �شندوق �حتياطى �لأجيال �لقادمة.

�أما بالن�شبة لل�شكان و�لقوى �لعاملة، جند �أن �لعدد �لإجماىل لل�شكان قد ز�د بن�شبة 8 .6 %   

2006، ويرجع �جلانب �لأكرب  % خالل عام   6. 4 2007 مقارنة بن�شبه  خالل عام 

من ذلك �لنمو �إىل �لزياده فى عدد �ل�شكان غري �لكويتيني مبعدل 6 .8 % بينما ��شتقر 
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معدل منو �ل�شكان �لكويتيني عند معدل 1 .3 % . وقد �شاحب ذلك زيادة عدد �لعمال فى 

�لكويت بن�شبة 6 .8 % خالل عام 2007، حيث ز�دت �أعد�د �لقوى �لعاملة غري �لكويتية 

بن�شبة 9 %، و�أعد�د �لقوى �لعاملة �لكويتية بن�شبة 6.6 %.)18(

�آثار  ثم   ،1982 عام  �لكويتية  �لبور�شة  لها  تعر�شت  �لتى  �لأزمة  يلى  فيما  ونو�شح    

�لأزمة �ملالية �لعاملية على �لقت�شاد �لكويتى وكيفية مو�جهتها و�لدرو�س �مل�شتفاده منها .

اأزمة �سوق االأوراق املالية )املناخ( عام 1982 :  

مع �شدور �لقر�ر �خلا�س بتنظيم تاأ�شي�س �ل�شركات �مل�شاهمة حمليا وعدم �ل�شماح بتا�شي�س   

�شركات م�شاهمة عامة جديدة جلاأ �مل�شتثمر �لكويتى �إىل تاأ�شي�س �ل�شركات �خلليجية وطرح 

�أ�شهمها للم�شاربة. و�أ�ش�شت �أول �شركة خليجية عام 1976 �أما �لباقى فقد مت تاأ�شي�شه 

و�لإد�رة  للملكية  كان  �شركة   35 1980 حيث ناهز عددها  1979 و  فيما بني عامى 

�لكويتية �لن�شيب �لأوفر منها .

�لأ�شو�ق  �لكويتية لال�شتثمار فى  �لأمو�ل  روؤو�س  تدفق  �نح�شار  �لعو�مل مع  وتر�فقت هذه   

�لعاملية خمافة �لتعر�س للمخاطر فى هذه �لأ�شو�ق وعلى ر�أ�شها �لت�شخم وتذبذبات �أ�شعار 

�ملالية  �لأور�ق  �شوى  لال�شتثمار  جمال  من  �لكويتى  للم�شتثمر  يكن  مل  ثم  ومن  �ل�شرف، 

�لن�شو�س  يتعار�س مع  �ل�شوق  قيام هذه  �أن  ومع  �ملناخ.  ل�شوق  �أعطى زخما  و�لعقار مما 

 ، و�لتنظيمية  �لقانونية  �لأطر  جمرد  من  �أقوى  كانت  �حلقائق  �أن  �إل  �لنافذة،  �لقانونية 

فال�شيولة فى �أيدى �مل�شتثمرين من جهة و�شيق �ملنافذ �ل�شتثمارية �ملحلية من جهة ثانية 

و�رتفاع �لعائد من �ملتاجرة بالأ�شهم، كل ذلك تطلب خلق �لظروف �ملو�تية ل�شتمر�ر ربحية 

هذ� �ل�شكل من �أ�شكال �لتوظيف وهو ما يقت�شى لتحقيقه �شمان �لرتفاع �مل�شتمر فى �أ�شعار 

�لأ�شهم �ملتد�ولة .

وحني قامت �حلكومة بتقييد �إن�شاء �ل�شركات �لكويتية جلاأ �مل�شتثمرون �إىل �إن�شاء �ل�شركات   

�خلليجية، وحني قيد بنك �لكويت �ملركزى من �لئتمان �ملمنوح لتغذية حركة �لتد�ول فى 

�شوق �لأور�ق �ملالية جلاأ �مل�شتثمرون �إىل خلق �ئتمان مو�ز من خالل عمليات �لبيع �لآجل، 

ممهدين �لطريق بذلك �إىل �لذروة �لتى �أدت �إىل �نهيار �ملناخ. وهذه نتيجة حتمية لتحكم 

ظاهرة �مل�شاربة فى �لتعامل فى �لأ�شهم ولغياب �ل�شو�بط و�لت�شريعات �لقانونية ولغياب 

موؤ�ش�شات �شانعى �لأ�شو�ق .
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ومن �أهم �لآثار �ملرتتبة على هذه �لأزمة مايلى:  

�إنه فى �أثناء فورة �شوق �لأور�ق �ملالية )�ملناخ( ت�شاعدت وب�شكل غري عادى �أ�شعار �لأ�شول  اأ   - 

�ملالية و�لعقارية �إىل م�شتويات لميكن تربيرها بالرجوع �إىل �لقو�عد و�لأ�ش�س �لقت�شادية 

و�ملالية �لتقليدية �ملتعارف عليها. وقد ترتب على ذلك �أنه عند حدوث �لأزمة كان �لنهيار 

تر�كميا ومبعدلت �شريعة وحادة مثل �نهيار جرف من �أعلى �جلبل. وقد تولد عن كل من 

�لنخفا�س  ثم  م�شاربة  ر�أ�شمالية  �أرباح  من  تبعه  وما  �لأ�شول  �أ�شعار  فى  �حلاد  �لرتفاع 

�حلاد و�ل�شريع فى �أ�شعارها وما تبعه من خ�شارة ر�أ�شمالية م�شاربة �نعك�س على م�شتويات 

�لإنفاق �ل�شتهالكى و�ل�شتثمارى �خلا�س .

ترتب على �إنهيار قيم �لأ�شول عجز �لكثري من �ملدينني عن �لوفاء بالتز�ماتهم جتاه �لنظام  ب  - 

�مل�شرفى �ملحلى، وكان �لوجه �لآخر لذلك هو ت�شخم �ملحافظ �لئتمانية للبنوك �ملحلية 

باأ�شول غري منتظمة بلغت قيمتها )3436 مليون دينار كويتى( . مما ��شطر بنك �لكويت 

�عتمده  �لذى  �ل�شعبة  �لئتمانية  �لت�شهيالت  ت�شوية  برنامج  طريق  عن  للتدخل  �ملركزى 

. جمل�س �لوزر�ء فى 10 /8/ 1986 

 %  23 بن�شبة  �لتد�ول  حجم  �نخفا�س  منها  �شلبية  �قت�شادية  �آثار  �لأزمة  على  ترتب  ج  - 

1 ،8 % عام  ليبلغ  �لت�شخم  معدل  �رتفاع  و�أي�شا  عام 1982 باملقارنة بعام 1981، 

�أ�شهم  �أ�شعار  عملت �حلكومة على دعم  �لأ�شهم  �شوق  �إنهيار  عدم  فى  ورغبة   .1982
�ل�شركات �لكويتية عن طريق قيامها ب�شر�ء هذه �لأ�شهم ب�شورة غري مبا�شرة ووفق �أ�ش�س 

�نتقائية ،كما قامت باتخاذ �لإجر�ء�ت �لكفيلة بحماية �شغار �مل�شتثمرين ح�شنى �لنية عن 

طريق �لوفاء �لكلى �أو �جلزئى حليازتهم من �ل�شيكات موؤجلة �لدفع و�لتى يعجز حمرروها 

عن �لوفاء بها وذلك من خالل �شندوق حكومى خا�س �أن�شئ لهذه �لغاية.

�لأ�شعار  و��شح حركة  وب�شكل  �لقول  �شبق  تاأثرت وكما  �لإجر�ء�ت فقد  وبالرغم من هذه   

و�لتد�ول لالأ�شهم �لكويتية �ملتد�ولة فى �ل�شوق �لر�شمية فى �لن�شف �لثانى من عام 1982 

وقد ��شتمر هذ� �لجتاه �لنكما�شى فى حركة �لتد�ول و�لأ�شعار فى �ل�شوق �لر�شمية فى عام 

فيما يخ�س �أ�شهم �ل�شركات �لعقارية و�لبنوك . ملحوظ  وب�شكل   1983

ومل تقف �حلكومة مكتوفة �لأيدى �إز�ء هذ� �لو�شع، فمنعا لتفاقمه قامت من جانبها فى   

عام 1983 باإتخاذ تد�بري جديدة �أهمها :
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وهى  جديدة  عامة  موؤ�ش�شة  باإن�شاء  و�لقا�شى   1983 لعام  رقم75  �لقانون  �إ�شد�ر  اأ   - 

تتوىل  حيث  بالأجل”  متت  �لتى  �ل�شركات  باأ�شهم  �ملتعلقة  �ملعامالت  ت�شوية  “موؤ�ش�شة 
و�إد�رة وت�شفية موجود�ت �ملدينني �ملفل�شني، وت�شرف لد�ئنيهم �شند�ت  ��شتالم وتقييم 

قابلة للبيع و�لرهن على �أ�شا�س ق�شمة �لغرماء .

�ملالية  لالأور�ق  �لكويت  �شوق  باإن�شاء   1983 /8 /14 بتاريخ  �أمريى  مر�شوم  �إ�شد�ر  ب   - 

ك�شخ�س �عتبارى م�شتقل له �أهلية �لت�شرف فى �أمو�له وحق �لتقا�شى، وباإر�شاء �لقو�عد 

1983 بالئحة  35 لعام  و�لأحكام �لناظمة لن�شاطه، تال ذلك قر�ر وزير �لتجارة رقم 

د�خلية لل�شوق.

فى عام 1984 �تخذت �حلكومة عدد� من �لتد�بري بهدف ت�شفية �لأزمة نهائيًا من خالل  ج   - 

�أ�شول  �ملحافظة على قيمة  �ملديونية وكذلك من خالل  ت�شابك  �إنهاء حالت  �لإ�شر�ع فى 

�ملدينني �ملالية و�لعينية .

  اآثار االأزمة على االقت�ساد الكويتى : 

  �مل�شكلة �ملرتتبة على �لأزمة �ملالية لها �أكرث من جانب يتعلق �أحدها بالأ�شو�ق �ملالية �لتى 

مثل ر�أ�شماله  لزيادة  بع�شها  و�حتاج  تعرثت  �لتى  بامل�شارف  يتعلق  �آخر  وجانب  تر�جعت 

“ �شيتى جروب ” �أو ��شطرت لالإندماج مثل “بري�شتريينز” �أو خرجت من �ل�شوق �مل�شرفية   

مثل “ ليمان بر�ذرز”. وجانب نق�س �لئتمان بال�شوق �لدولية، و�جلانب �لأهم وهو تر�جع 

معدلت �لنمو بالدول �ملتقدمة. و�أي�شا بالدول �لنامية.

وبن�شبة  �قت�شرت  قد  �خلليجى  �لتعاون  جمل�س  دول  فى  �لأزمة  حدود  �أن  ويالحظ  هذ�   

كبرية على �لبور�شات �خلليجية و�لتى تدنت مل�شتويات قيا�شية مل ت�شهدها من قبل، وذلك 

�أو  �لبور�شات  هذه  فى  �ملدرجة  لل�شركات  �جليد  بالأد�ء  عالقه  لها  لي�س  نف�شيه  لأ�شباب 

باأرباح �ل�شركات و�لتى �أعلنت عن نتائج جيده للربع �لثالث من عام 2008 .

ونو�شح فيما يلى �لآثار �حلالية و�ملتوقعة لالأزمة على �لقت�شاد �لكويتى :  

�إىل عدة  �لبور�شة وهذ� يرجع  �لأ�شهم فى هذه  �أ�شعار  و�نخفا�س  �لكويت  بور�شة  تر�جع  اأ   - 

�أ�شباب منها: توقعات �مل�شتثمرين باإنخفا�س �أرباح �مل�شارف وت�شدد �لبنوك �ملركزية فى 
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منطقة دول جمل�س �لتعاون لعمليات �لإقر��س حت�شبا لأى عو�قب م�شتقبلية، و�أي�شًا �شعف 

�لإطار �لرقابى للبور�شة �لناجت من عدم وجود هيئة م�شتقلة معنية بالتجاوز�ت و�ملخالفات 

�لتى تقوم بها كثري من �جلهات �مل�شتثمرة فى �لبور�شة، هذ� بالإ�شافة �إىل �زدياد �لتكامل 

�مل�شرتك بني �أ�شو�ق ر�أ�س �ملال �خلليجية و�أي�شا �نخفا�س �أ�شعار �لنفط وتوقعات �مل�شتثمرين 

فى  �ملدرجة  �ل�شركات  �أد�ء  على  �شلبيا  يوؤثر  �شوف  �لذى  �لأمر  �لتعاون،  جمل�س  دول  فى 

مالية  �أزمات  من  تبعها  وما  �لعقارى  �لرهن  �أزمة  �أي�شًا  �لرت�جع  �أ�شباب  ومن  �لبور�شة. 

كبرية لأكرب �ملوؤ�ش�شات �ملالية فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�أوروبا وتوقعات �مل�شتثمرين 

و�نعكا�شات ذلك على  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �قت�شادى فى  ركود  �لكويتيني بحدوث 

بقية �قت�شاديات �لدول �لأخرى )19(.

تاأثري �لأزمة على �ل�شتثمار �لإجماىل فى �لقت�شادى �لكويتى �شوف يختلف ح�شب طبيعة  ب - 

عامة  ��شتثمار�ت  عن  عبارة  �لكويت  فى  �لكلى  و�ل�شتثمار  ونوعها.  �ل�شتثمار�ت  هذه 

و��شتثمار�ت خا�شة يقوم بها �لقطاع �خلا�س �لوطنى و��شتثمار�ت �أجنبية، وتختلف �لعو�مل 

�ملحركة لكل من هذه �ل�شتثمار�ت. ونو�شح ذلك فيما يلى :

    �ل�شتثمار�ت �لأجنبيه جند �أن حجمها فى �أ�شو�ق �ملال �خلليجية ماز�ل �شئياًل وبالتاىل 

لمتثل م�شدر عدم ��شتقر�ر لهذه �لأ�شو�ق، ولذلك يجب �لنظر لإنعكا�شات �لأزمة �ملالية 

�لر�هنة لأ�شو�ق �ملال �خلليجية من خالل تاأثريها على روؤو�س �لأمو�ل �خلليجية �مل�شتمرة 

فى �أ�شو�ق �ملال �لغربية .

    بالن�شبة لالأثر على معدل �ل�شتثمار �خلا�س �لوطنى جند �أن �لت�شاوؤل عن كيفية تاأثري 

�لأزمة على معدل �ل�شتثمار �خلا�س ومن ثم �لتنمية فى �لكويت، هو ت�شاوؤل هام و�أ�شا�شى 

نظرً� لرتباط معدل �لنمو مبعدلت �ل�شتثمار، ومبعنى �آخر فاإن نق�س �ل�شتثمار�ت �شوف 

يوؤدى بال�شرورة �إىل تر�جع معدلت �لنمو ومن ثم �ملزيد من �لبطالة وغريها من �لآثار 

�ل�شلبية.

ونتوقع �أن �ل�شتثمار�ت �خلا�شة �ملوجهة �إىل �لأ�شو�ق �خلارجية �شو�ء قطاع �لت�شدير �أو   

تلك �ملتعلقة بقطاع �ل�شياحة و�لفندقة وكذلك �لأن�شطة �لعقارية �شوف تتاثر �شلبيًا بهذه 

�لأزمة. �أما �ل�شتثمار�ت �خلا�شة �ملوجهة لتلبية �لطلب �لد�خلى لن تتاثر كثريً� وذلك لأن 

�لطلب �ملحلى �ل�شتهالكى مرتفع فى �ملجتمع نتيجة لعو�مل عديدة ومتنوعة.
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�أن  وبالتاىل جند  �لعامة  �ملالية  على  �أ�شا�شًا  يعتمد  فهو  لال�شتثمار �حلكومى  بالن�شبة       

�حتمالت �نخفا�شه غري و�ردة، بل ومن �ل�شرورى زيادتها وذلك لتعوي�س �لنق�س �ملحتمل 

فى ��شتثمار�ت �لقطاع �خلا�س .

�لقطاع  وبني  مابينه  ع�شوية  عالقة  هناك  �أن  جند  �لكويتى  �مل�شرفى  للقطاع  بالن�شبة   - ج 

 ، �خلارج  فى  �لكويتية  �لبنوك  �أر�شدة  �أبرزها  رو�بط  ثالث  خالل  من  �لدوىل  �مل�شرفى 

بالبنوك  �لعالقة  و�أي�شًا  �لأجنبية  �ملالية  �لأور�ق  فى  �لكويتية  �لبنوك  ��شتثمار�ت  وكذلك 

�ملر��شلة لت�شهيل عمليات �ل�شتري�د و�لت�شدير. هذ� بخالف ��شتثمار�ت �لأفر�د �لكويتيني 

بالبور�شات �لأجنبيه �أو ود�ئعهم بالبنوك �لأجنبية باخلارج. ومن �لطبيعى �أن تتاثر تلك 

�لأمو�ل مبا يحدث بتلك �لأ�شو�ق من تغري�ت �شلبية، �إل �أن نق�س �لإف�شاح �مل�شرفى يحول 

دون معرفة �لبنوك �ملحلية �ملت�شررة من �لأزمة وحجم ت�شررها، رغم �أن قو�عد �لإف�شاح 

حتتم عليها ذلك . 

د  -  بالن�شبة ملعدل �لنمو جند �أن �لقت�شاد �لكويتى �قت�شاد ريعى يعتمد على �لطلب �لأجنبى 

ب�شكل كبري وخا�شة �لطلب على �لنفط، ولذلك جند �أن تر�جع معدلت �لنمو بالدول �لكربى 

ينعك�س �شلبا على حجم �لطلب على �ل�شادر�ت �لكويتية �لنفطية وتر�جع �أ�شعارها وبالتاىل 

نق�س �لعو�ئد �لنفطية وح�شيلة �ل�شادر�ت .

مواجهة الكويت لالأزمة املالية العاملية:  

�لكويت فى مو�جهتها لالأزمة لبد �أن تر�عى عدد� من �ملبادئ �لأ�شا�شية وفى مقدمتها :   

�أن تكون �أ�شاليب �ملو�جهة خليجية خال�شة �أولويتها �لوحيدة م�شالح دول جمل�س �لتعاون 

كما �أن �ملو�جهة تتطلب تكامل �جلهود �حلكومية و�ل�شعبية فى �إطار من �ل�شفافية �لكاملة 

و�لثقة �ملطلقة . ومن �أهم �إجر�ء�ت �ملو�جهه �لتى �أتخذت و�لإجر�ء�ت �ملقرتحه مايلى :

هناك بع�س �ل�شيا�شات �لد�خلية �لتى ميكن �أن تخفف من وطاأة تاأثري �لأزمة �لعاملية، بل  اأ  -  

و�لتى ميكن �أن تتحول بالكثري من �ل�شلبيات �إىل �إيجابيات وفى مقدمة هذه �ل�شيا�شات : 

�لرتكيز على ��شتثمار �ملو�رد �لب�شرية بطريقة �أكرث قدرة على �ملناف�شة و�لإنتاج، ومو�جهة 

�لت�شخم وتو�ىل �رتفاع �لأ�شعار بطريقة �أكرث ح�شما.
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ف�شل �لدور �لرقابى و�لتنظيمى للبور�شة عن �لدور �لإ�شر�فى بتكوين هيئة م�شتقلة لأ�شو�ق  ب  - 

�ملال و�شوف ي�شهم ذلك فى تطوير �لإطار �ملوؤ�ش�شى للبور�شة و�لذى بدوره ي�شهم فى تفعيل 

�لإطار �لقانونى وحت�شني قو�عد �لإف�شاح بهدف حماية �مل�شتثمر وتطبيق �ملبادئ �لدولية 

و�لتى بدورها ت�شهم فى زيادة ثقة �مل�شتثمر ورفع كفاءة �ل�شوق .

تكوين هيئة �إقليمية لأ�شو�ق دول جمل�س �لتعاون للرقابة و�لتن�شيق بني هذه �لأ�شو�ق. فال  ج  - 

�شك �أن �زدياد �لتكامل �مل�شرتك بني �أ�شو�ق �ملال بدول جمل�س �لتعاون وتاأثر �أ�شو�ق �ملال 

�ملحلية بامل�شتجد�ت �لإقليمية فى دول جمل�س �لتعاون ي�شتدعى وجود جهة رقابية موحدة 

لهذه �لأ�شو�ق معنية بالإطار �لرقابى و�لتنظيمى لبور�شات دول جمل�س �لتعاون .

�أى خ�شائر حمتملة للقطاع  �لبنوك �خلليجية لدعم  �إن�شاء �شندوق حتوطى من جمموعة  د  - 

�مل�شرفى نتيجة لأى هز�ت حمتملة لالأ�شو�ق �خلليجية .

�شرورة �إن�شاء حمفظة من قبل �لهيئة �لعامة لال�شتثمار تكون متخ�ش�شة فى �شر�ء �أ�شول  هـ  - 

بع�س �ل�شركات �ل�شتثمارية �لتى بحاجة �إىل �شيولة، ويتم حتديد �آلية �ل�شر�ء عن طريق 

�لتفاق مع �ل�شركة، وحتديد م�شتويات �شعرية لالأ�شول يتم �لتفاق عليها ، على �أن تقوم 

�لهيئة بال�شر�ء عند �ل�شعر �ملتفق عليه، وي�شدر مقابل ذلك �شند قابل للرهن بقيمة لتزيد 

عن 80 % من قيمة �لأ�شل، عندها تقوم �ل�شركة برهن هذ� �ل�شند عند �لبنوك، وحت�شل على 

�ل�شيولة مقابل هذ� �ل�شند �حلكومى، على �أن توجه تعليمات �إىل �لبنوك بت�شهيل هذه �لآلية .

تنويع موؤ�ش�شات و�أدو�ت �لتمويل ، حيث جند �أن �أى �قت�شاد ي�شهد تو�شعًا على نحو �شريع  و  - 

لبد و�أن يتطلب �لكثري من �لو�شطاء �ملاليني كامل�شارف، و�لأ�شهم، و�ل�شند�ت، و�ل�شكوك 

�لإ�شالمية. ومع ذلك ليوجد �شوى �لبنوك فى �لوقت �حلاىل تقوم بدور �مل�شدر �لرئي�شى 

لتمويل �ل�شناعة و�لتجارة .

ت�شببت �لتدفقات �لهائلة من �ل�شيولة فى �لقت�شاد بف�شل �أ�شعار �لنفط �لعالية �إىل خلق  ز  - 

�أ�شعار  �شغوط ت�شخمية، و�أمناط ��شتهالكية تعانى من �لنفالت، و�رتفاع غري مربر فى 

بع�س �لأ�شول. وهنا يتطلب �لأمر زيادة قدرة �ملوؤ�ش�شات على �مت�شا�س �ل�شيولة من خالل 

�ل�شلوك  وتقومي  �لعو�ئد،  �ملنطقة بهدف حتقيق  لدول  �لتحتية  �لبنية  م�شاريع �شخمة فى 

�مل�شاربى �ل�شائد و�لقائم على �لأرباح �لقريبة، ناهيك عن متكني �لقطاع �خلا�س، ورفع 

�لتناف�شية، وخلق �لوظائف .
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ت�شجيع �ملوؤ�ش�شات �لدولية )مثل �لبنك �لدوىل و�شندوق �لنقد �لدوىل وموؤ�ش�شاتهما �لتابعة(  ح  - 

على �لتو�جد �ملحلى وت�شجيع �لتو��شل مع هذه �ملوؤ�ش�شات لال�شتفادة من خرب�تها كو�حدة 

من �ملرجعيات فى �لأمور �لفنية من ناحية، ولتدريب �لكو�در �لوطنية من ناحية �أخرى .

تعانى �شوق �لأور�ق �ملالية فى �لكويت وبقية �لبور�شات �خلليجية من م�شتويات عالية من  ط - 

حجم  �إىل  بالن�شبة  �ل�شناديق  مثل  �ملوؤ�ش�شيني  �مل�شتثمرين  ن�شبة  لتدنى  نتيجة  �مل�شاربة 

�ل�شناديق  قاعدة  وتو�شعة  تنويع  �شاأنه  من  ما  كل  �تخاذ  هنا  ونقرتح  �ل�شوقية.  �لقيمة 

�ل�شتثمارية باأنو�عها .

ل�شوق  حقيقية  تنمية  دون  من  �ملال  �شوق  جو�نب  جميع  تطوير  عملية  �كتمال  ميكن  ل  ي - 

�ل�شند�ت. ومع تطور �شوق �لتمويل �لإ�شالمى ب�شكل خا�س، بات من �ملهم جدً� على �لكويت 

تطوير  على  ما�شي�شاعد  وهو  �ملنطقة.  فى  �ل�شند�ت  �شوق  بتطوير جميع جو�نب  �لإحاطة 

منتجات �لدخل �لثابت �ملتنوعة �لهامة جدً� للتجارة و�ل�شناعة. كما �شي�شاعد على تطوير 

منحنى �لعو�ئد �لالزم لقيا�س عو�ئد �أدو�ت �لدين.)20(

يرى �لبع�س �أن  �ل�شيا�شة �لنقدية فى �لكويت قد �شهدت فى �لأ�شهر �لأخرية تغري�ت �إيجابية  ك - 

عديدة للحد من �لنعكا�شات �ل�شلبية لالأزمة �ملالية ، ف�شدر قانون �شمان �لود�ئع، وجرى 

تخفي�س �شعر �خل�شم ، ومت تعزيز �ل�شيولة فى �جلهاز �مل�شرفى، ورفعت ن�شبة �لقر��س 

�ملالية �ملتمثلة فى  �ل�شيا�شة  �لدور �لأكرب فى �ملرحلة �حلالية على  . وين�شب  �لود�ئع  �إىل 

و�لقطاعات  �لأن�شطة  كافة  على  وم�شاعف  مبا�شر  تاأثري  من  له  ملا  �لعام  �لإنفاق  زيادة 

 %  5 يعادل  �أو ما  .2 مليار دينار   1 �أن مديونية �حلكومة لتتجاوز  . علمًا  �لقت�شادية 

�إىل  من �لناجت �ملحلى �لإجماىل ، بينما ت�شل �لن�شبة �ملماثلة فى معظم �لدول �لأوروبية 

بن�شبة �لعامة  �مل�شروفات  زيادة  �أن  حملية  �قت�شادية  در��شة  وتوؤكد   .%  40 قر�بة 

% )بامل�شاو�ة بني �مل�شروفات �جلارية و�مل�شروفات �لر�أ�شمالية( متكن �لقطاع غري   5  

�إذ�  �أما   . %  3 �لنفطى )�أى �لقطاع �خلا�س غالبًا ( من حتقيق منو حقيقى فى حدود 

بقى �لإنفاق �لعام على م�شتو�ه �حلاىل ف�شيوؤدى �إىل �نكما�س �لقطاع غري �لنفطى )�لقطاع 

�خلا�س بكل �أن�شطته( بن�شبة تقارب 5 % )21(.

�إىل  ، ويهدف  �إن�شاء �شندوق ي�شمى �شندوق �ل�شتقر�ر �لقت�شادى  �لبع�س �شرورة  يرى  ل - 

تقليل �ملخاطر �لنظامية وجتنب �لك�شاد �لقت�شادى و�إعادة �لثقة و�ل�شتقر�ر ل�شوق �ملال 

و�ملوؤ�ش�شات �ملالية و�أي�شًا دعم منو �لقطاعات �لقت�شادية غري �لنفطية.
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طريق  عن  بها  �لدولة  تلتزم  كويتى  دينار  مليار   4  .5 بنحو  �ل�شندوق  ر�أ�شمال  ويقدر   

�شمانات �أو �أيد�عات مالية �أو �أى �أدو�ت مالية �أخرى ، ويقوم �ل�شندوق ب�شد�د هذه �لأمو�ل 

خالل ع�شرة �أعو�م ، وتتكون �إير�د�ت �ل�شندوق من �حل�شول على 5 .7 % من �لأرباح 

5 % من �لأرباح �لر�أ�شمالية �لناجتة عن �لتد�ول  �ل�شافيه لل�شركات �مل�شاهمة �ملقفلة، 

فى �لأ�شو�ق �ملالية �لكويتية بالن�شبة لل�شركات و�ملوؤ�ش�شات غري �لكويتية هذ� بالإ�شافه �إىل 

عو�ئد �أخرى.)22(

ويقوم �ل�شندوق بتوزيع �أمو�له على �لرب�مج �ملختلفه لتحقيق �أهد�فه مثل : �شناديق �أ�شو�ق   

�ملال و�لندماجات ور�شملة �ل�شركات و�إعادة �شر�ء �لأ�شول ومتويل �شر�ء �أ�شهم �خلزينة .

�سابعًا : احتاد ال�سركات اال�ستثماريه ودوره فى عالج االأزمة :

مقدمــــة:

تعدد م�شادره، حيث جند  �لإنتاج وعدم  تنوع  م�شكلة عدم  �لكويتي من  �لقت�شاد  يعاين   

�أن �لقطاع �لنفطي ي�شاهم باأكرب ن�شيب يف �لناجت �ملحلى �لإجماىل وفى �ل�شادر�ت وفى 

�لإير�د�ت �لعامة للدولة.

وتنوع �لإنتاج وتعدد م�شادره يحمى �لقت�شاد �لكويتى من خماطر تقلب �أ�شعار �لنفط و�نعكا�شاته   

�ل�شلبية على �لأد�ء و�لنمو �لقت�شادى كما يحقق تنمية �قت�شادية و�جتماعية م�شتقرة. 

حتقيق هذ� �لتنوع فى �لإنتاج يتطلب زيادة �ل�شتثمار فى �لقطاعات �لقت�شادية �لأخرى   

�لتنمية  �أهد�ف  حتقيق  فى  �خلا�س  �لقطاع  دور  زيادة  يتطلب  كما  وخدمات،  �شناعية 

�لقت�شادية.

وهنا ياأتي �حلر�س على فتح كل �آفاق �ل�شتثمار وجعله على ر�أ�س �أولويات �لعمل �لقت�شادى،   

فى �إطار ��شرت�تيجية و��شحة �ملعامل لبناء �قت�شاد قوى ي�شتطيع �أن يتعامل بكفاءة و�إيجابية 

مع كل �لتحولت و�لتحديات �لتي ي�شهدها �لقت�شاد �لعاملى.

وقد �نعك�س هذ� �لهتمام على �شيا�شة �لدولة، ومن هنا �عتربت �حلكومة �أن تهيئة مناخ   

�لعمل �ل�شتثمارى �مل�شتقر و�لآمن و�ملربح، من �أولويات جدول �أعمالها.
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لقد كانت �ل�شركات �ل�شتثمارية فى �لعقد �لأخري قوة د�فعة �شخمة فى �لقت�شاد �ملحلى   

�خلدمات  جانب  �إىل  �لأ�شول  و�إد�رة  و��شتثمارية  متويلية  خدمات  وفرت  حيث  و�لإقليمى 

ن�شاطاتها ب�شورة  .. كما و�شعت من  �لدمج و�حليازة وغري ذلك  �ملالية مثل  �ل�شت�شارية 

�شريعة فى �لأ�شو�ق �لإقليمية و�لعاملية ومن ذلك تقدمي خدمات مالية وفقًا لأحكام �ل�شريعة 

�لإ�شالمية.  

ونتيجة لهذ� �لهتمام �ملتز�يد بفتح كل �آفاق �ل�شتثمار، جاء �حتاد �ل�شركات �ل�شتثمارية   

حركة  تن�شيط  يف  فاعل  بدور  يقوم  �أن  له  يتوقع  و�لذى   2005 يناير  فى  �أ�شهر  و�لذي 

�لحتاد  ر�شالة  �جلزء  هذه  يت�شمن  و�شوف  �لقومى.  �لقت�شادى  وتنمية  �ل�شتثمار�ت 

فى  �ملالية  و�خلدمات  �ل�شتثمار  قطاع  و�أهمية  �لأهد�ف  هذه  حتقيق  و�آليات  و�أهد�فه 

�لقت�شاد �لكويتى، و�لحتاد و�لأزمة �ملالية، وعنا�شر �ل�شرت�تيجية �ملقرتحة لالحتاد فى �لفرتة �لقادمة.

1 - ر�سالة االحتاد :

تتمثل فى تهيئة �ملناخ �ملالئم لتطوير كفاءة قطاع �ل�شتثمار و�خلدمات �ملالية، مت�شيا مع   

�لتطور�ت فى �لأ�شو�ق �لعاملية مبا فيها �لت�شريعات و�لتنظيمات �لذ�تية خلدمة �لقت�شاد 

�لوطنى .

2 -  اأهداف احتاد ال�سركات اال�ستثمارية:

فى جمال اال�ستثمار املحلى:     

للم�شتثمر  وحتديات  فر�س  من  حتمله  وما  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  �لأ�شو�ق  متابعة   

وتوفري  �لحتاد.  فى  �مل�شاركة  �ل�شركات  عن  تف�شيلية  بيانات  قاعدة  وتوفري  �لكويتى، 

�لبيانات و�ملعلومات عن �لأن�شطة �ملختلفة فى �لقطاعات �ملختلفة بحيث توؤدى �إىل تنمية 

�خلدمات �ملالية و�ل�شتثمارية.

هذ� بالإ�شافة �إىل �مل�شاهمة مع �جلهات �لر�شمية لإعد�د روؤية و��شحة للرتويج لال�شتثمار   

فى �لكويت، و�مل�شاهمة فى تهيئة مناخ �ملناف�شة �ل�شريفة بني كافة �ل�شركات �ل�شتثمارية 

من خالل توفري �ملعرفة �مل�شتنرية و�لفهم �ل�شحيح للق�شايا و�ملو�شوعات �ملختلفة و�أي�شا 

�إتاحة معلومات دقيقة و�شاملة عن �لقت�شاد �لكويتى وخمتلف قطاعاته.
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فى جمال اال�ستثمارات االأجنبية :  

متابعة �لتفاقيات �لدولية وتاأثريها على حركة �ل�شتثمار �لأجنبى �ملبا�شر وعلى �مل�شتثمرين  اأ   - 

�ملحليني فى �لكويت.

�لكويت  فى  �ل�شتثمار  بفر�س  �لدوىل  �ل�شوق  لإعالم  �ملتاحة  لالإمكانات  �لأمثل  �لرتويج  ب  - 

حركة  تن�شيط  �شاأنه  من  ما  وبكل  �لوطنى،  �لقت�شاد  فى  �لأولوية  ذ�ت  وبامل�شروعات 

�ل�شتثمار فى �لد�خل، وذلك بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.

فى جمال البور�سة والت�سريعات :        

�مل�شاهمة فى تطوير �شوق �لأور�ق �ملالية من خالل �قرت�ح �إ�شالحات ت�شريعية تعمل على  اأ   - 

��شتكمال �لأجهزة �ملوؤ�ش�شية لل�شوق.

تهيئة �لإطار �لقانونى �ملنا�شب حلماية �ل�شتثمار، وهذ� �لإطار يعد �أحد �لعنا�شر �لهامة لتح�شني  ب  - 

. �لنظام �لقت�شادى ككل  �لثقة فى جد�رة  �ملعامالت ورفع درجة  و��شتقر�ر  بيئة �ل�شتثمار 

االحتاد اأهداف  حتقيق  اآليات   -  3

تتمثل �أهم هذه �لآليات فى �لآتى :  

در��شة �لت�شريعات �ملتعلقة بال�شتثمار و�قرت�ح ما ير�ه ب�شاأنها. اأ    - 

�قرت�ح �لنظم �لكفيلة �ملوؤدية حلماية �مل�شتثمرين من خماطر �ل�شتثمار. ب  - 

عقد �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت للتعريف بفر�س وحو�فز �ل�شتثمار فى �لكويت. ج   - 

ت�شجيع �ل�شركات �لقائمة على �لتو�شع فى ن�شاطاتها و�إ�شافة �أدو�ت ��شتثمارية جديدة. د   - 

�لبدء فى حملة للوقوف على م�شاكل �مل�شتثمر �لكويتى، وذلك من خالل عقد لقاء�ت بني  هـ  - 

�لحتاد و�مل�شتثمرين فى خمتلف �أنحاء �لكويت.
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توفري قاعدة للبيانات لإتاحة كافة �ملعلومات للم�شتثمرين ومبا يتما�شى مع مبد�أ �ل�شفافية  و   - 

و�إعد�د ون�شر تقارير دورية عن ن�شاط �لحتاد، و�إعد�د �ملزيد من �لو�شائط �لإعالمية مبا 

يخدم �هتمامات �مل�شتثمرين من )ن�شر�ت و C.D وكتيبات ومو�قع على �لإنرتنت(.

��شتخد�م �أ�شلوب �لتحكيم �لد�خلى للف�شل يف �ملنازعات �لتي قد تن�شاأ بني �لأع�شاء. ز    - 

تركيز �لهتمام على ق�شايا تخدم �أغر��س �شركات �ل�شتثمار وحتقق �ل�شتقر�ر �لقت�شادى  ح    - 

ومن هذه �لق�شايا حتقيق �لتعديالت �لت�شريعية �لتى تخدم وتفتح �لأبو�ب �أمام �ملزيد من 

تدفق �ل�شتثمار�ت وتدعم �ملناخ �لإيجابى لال�شتثمار بالكويت. 

�ملالية  و�للجنة  �لكويت  و�شناعة  جتارة  وغرفة  �ملركزى  �لكويت  بنك  مع  �لتعاون  حتقيق  ط - 

و�لقت�شادية مبجل�س �لأمة و�لوز�ر�ت �ملعنية )�لتجارة و�ملالية( و�شركات �لتاأمني و�لبنوك، 

ويتم �لتعاون مع تلك �جلهات �ملعنية من خالل �إن�شاء جممع خلدمات �مل�شتثمرين و�لذي 

و�جلهد  �لوقت  وتق�شري  �لإجر�ء�ت  لتب�شيط  وذلك  �جلهات  هذه  عن  ممثلني  فيه  يوجد 

�أهمية  عن  دور�ت  وتقدمي  �ملختلفة.  بالطرق  وم�شاعدتهم  للم�شتثمرين  �مل�شورة  وتوفري 

�ل�شتثمار ومز�ياه بدولة �لكويت ومعدل �لعائد وحجم �ملخاطر �ملتوقعة .

اأهمية قطاع اال�ستثمار واخلدمات املالية فى االقت�ساد الكويتى:  - 4 

ينق�شم �لقطاع �ل�شتثمارى وخدمات �لتمويل فى �لكويت �إىل ق�شمني رئي�شيني هما:  

وهذه  �ل�شتثمارية،  و�ل�شناديق  �ملحافظ  و�إد�رة  �ل�شتثمار  �لرئي�شية  �أن�شطتها  �شركات    -      

�أن�شطتها وفقًا  و�أخرى متار�س  �لتقليدية  �لأن�شطة  ��شتثمارية متار�س  �إىل �شركات  تنق�شم 

لأحكام �ل�شريعة �لإ�شالمية .

   -  �شركات خدمية تقوم بتقدمي خدمات مالية ، وهذه تنق�شم �إىل �شركات تقدم خدمات مالية 

تقليدية و�أخرى تقدم خدمات مالية �إ�شالمية .

ويطلع قطاع �ل�شتثمار و�خلدمات �ملالية فى �ل�شوق �لكويتى بدور ريادى ميكنه من �مل�شاعدة   

فى حتقيق �لتنمية ، وذلك لعدة �أ�شباب ، �أهمها مايلى: )23(

�لكويت  �شوق  فى  مدرجة  �شركة    )46( منها  بلغ عدد �ل�شركات �ل�شتثمارية )101(  اأ    - 

لالأور�ق �ملالية فى نهاية �أبريل 2009  بن�شبة 22.4 % من �أجماىل �ل�شركات �ملدرجة 

و�لبالغ ) 205 ( �شركة.
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بلغ موؤ�شر قطاع �ل�شركات �ل�شتثمارية �ملدرجة فى �شوق �لكويت لالأور�ق �ملالية مع نهاية  ب  - 

فى  �ملا�شى،  مار�س  ب�شهر  �شهر �أبريل 6754,6 نقطة بارتفاع ن�شبته 12.6 % مقارنة 

نقطة. �لوقت �لذي بلغ فيه �ملوؤ�شر �لعام لل�شوق 7556,9 

بلغت كمية �لتد�ول فى قطاع �ل�شركات �ل�شتثمارية �ملدرجة فى �شوق �لكويت لالأور�ق �ملالية  ت  - 

خالل �أبريل  4395,8 مليون �شهم )27.6 % من �لإجمايل �لبالغ  15947,1 مليون �شهم(.

لالأور�ق �لكويت   �شوق  فى  �ملدرجة  �ل�شتثمارية  �ل�شركات  فى قطاع  �لتد�ول  قيمة  ث  -  بلغت 

كويتي  )17.2 % من �إجماىل تد�ول �ل�شوق �لبالغ دينار  مليون  لالأور�ق �ملالية  505,8   

د.ك(.  مليون   2935,3  

ج  -  بلغت �ل�شفقات �ملنفذة فى قطاع �ل�شركات �ل�شتثمارية �ملدرجة فى �شوق �لكويت لالأور�ق 

�شفقة(. �ألف  �لإجمايل �لبالغ  275,5  % من   24.7( �شفقة  �ألف  �ملالية 68,1 

بلغت �لقيمة �ل�شوقية لقطاع �ل�شركات �ل�شتثمارية �ملدرجة فى �شوق �لكويت لالأور�ق �ملالية  ح    - 

3562,7  مليون د.ك )11.6 % من �إجماىل �ل�شوق �لبالغ  30622،5  مليون د.ك(.

ن�شيب  بلغ  دينار(  مليون  بلغت روؤو�س �أمو�ل �شركات قطاع �ل�شتثمار فى يناير )4220  خ    - 

غري  �ل�شتثمار  و�شركات  د.ك  مليون   2400 منها  �ملدرجة  �ل�شركات  �أمو�ل  روؤو�س 

�ملدرجة 1820  مليون د.ك.

�أمو�ل  روؤو�س  �إجماىل  �شكلت روؤو�س �أمو�ل �شركات �ل�شتثمار �ملدرجة مان�شبته 30 % من  د    - 

د.ك. �ل�شركات �لكويتية �ملدرجة فى �ل�شوق و�لبالغة 8026,7  مليون 

بلغ عدد �ل�شركات �ل�شتثمارية �لإ�شالمية �ملدرجة 17 �شركة �أى مان�شبته 33.3 % من  ذ   - 

�إجمايل �ل�شركات �لتي نظامها �لأ�شا�شي �إ�شالمى ولديها رقابة �شرعية وما ن�شبته 15 % 

�إجماىل  من �إجمايل �ل�شركات �ملدرجة �ملتو�فقة مع �ل�شريعة وما يقرب من 8.3 % من 

�ل�شركات �ملدرجة “�إ�شالمية وغري �إ�شالمية”

و231,0 ككمية  �شهم  2400,9  مليون  �لإ�شالمية  �ل�شتثمار  �شركات  تد�ولت  بلغت  ر   - 

�شفقة.  �ألف  مليون دينار كقيمة من خالل 36,7   
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مثلت تد�ولت �شركات �ل�شتثمار �لإ�شالمية �ملدرجة نحو 54.6 % من كمية �لتد�ول فى  ز   - 

قطاع �ل�شتثمار و 45.7 % من قيمته و 53.9 % من �شفقاته وبالن�شبة لإجماىل �ل�شوق 

و 13.3 % من �ل�شفقات. �لقيمة  % من   7.9 و  �لكمية  % من   15

�أعلنت 42  �شركة عن بياناتها �ملالية لعام 2008 وقد بلغ �شافى �أرباح �ل�شركات �ملعلنة  �س  - 

كويتى. دينار  نحو  مليار 840 

بلغ معدل P/E ل�شركات �ل�شتثمار �ملدرجة نحو  21.2 مرة، مقابل 16.3 مرة لل�شوق. �س - 

بلغ معدل �لدور�ن فى قطاع �ل�شركات �ل�شتثمارية �ملدرجة فى �ل�شوق 14.2 % فى �أبريل  �ض - 

مقابل 9.6 % لإجماىل �ل�شوق.

�ض  - بلغ متو�شط �لربح �ملوزع �إىل �ل�شعر لدى �شركات �ل�شتثمار �ملدرجة فى �أبريل2009 

.% 14.2  

لالقت�شاد  �ملحورى  �لقطاع  هذ�  �أهمية  نوؤكد  �أن  ن�شتطيع  �ل�شابقة  �لبيانات  خالل  من   

�ل�شوق من خالل  يقوم مبهام متعددة فى جمال  �لقطاع  �أن هذ�  �إىل  بالإ�شافة  �لوطنى، 

�لتد�ول �ملوؤ�ش�شى عن طريق �ملحافظ و�ل�شناديق �ل�شتثمارية �لتى يديرها، و�أنه ميكن �أن 

يلعب دورً� هاما ك�شانع لل�شوق ، وبالتاىل ي�شتطيع هذ� �لقطاع �أن يقود �ل�شوق ويعمل على 

�لتو�زن بني �لعر�س و�لطلب ، وبذلك يقلل من �آثار �لهبوط غري �ملربر لل�شوق، مما ي�شاعد 

على حماية �شغار �مل�شتثمرين، بالإ�شافة �إىل توفري �ملهنية لدى �لقائمني على �إد�رة هذه 

�ل�شتثمار�ت، �لأمر �لذى يوؤدى فى �لنهاية �إىل تطوير �ل�شوق ون�شر �لوعى �ل�شتثمارى ، 

كذلك توفري �ملزيد من �ل�شفافية .

االحتاد واالأزمة املالية :  - 5 

�أثرت �لأزمة �ملالية على �لقت�شاد �لكويتى، فقد �نخف�شت كما �شبق �لقول �أ�شعار �لنفط   

مبعدلت كبرية ، وتر�جعت �لبور�شة و�نخف�شت �أ�شعار �لأ�شهم ، كما نرى �أن �ل�شتثمار�ت 
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�ملتعلقة  تلك  �أو  �خلارجية  �لأ�شو�ق  �إىل   �ملوجهة  �ل�شتثمار�ت  خا�شة  وب�شفة   �خلا�شة 

تتاأثر �شلبيا بهذه �لأزمة. كما  �لعقارية �شوف  �ل�شياحة و�لفندقة وكذلك �لأن�شطة  بقطاع 

نتوقع �أن �لقطاع �مل�شرفى �لكويتى �شوف يتاأثر �شلبيا �أي�شا لأن هناك عالقة ع�شوية ما 

بينه وبني �لقطاع �مل�شرفى �لدوىل من خالل ثالث رو�بط �أبرزها �أر�شدة �لبنوك �لكويتية 

فى �خلارج و��شتثمار�ت هذه �لبنوك فى �لأور�ق �ملالية �لأجنبية و�أي�شا �لعالقة بالبنوك 

على  �شلبا  ينعك�س  �شوف  �لكربى  بالدول  �لنمو  معدلت  تر�جع  �إىل  وبالإ�شافة  �ملر��شلة، 

معدل �لنمو �لقت�شادى فى �لكويت .

و�إذ� كانت �حلكومة �لكويتية تعمل جاهدة على عالج هذه �لأزمة ، �إل �أن �حتاد �ل�شركات   

�ل�شتثمارية �أخذ فى �لعتبار هذه �لأزمة و�آثارها �ل�شلبية ودوره �ملتوقع فى عالجها.

وقد عقد �حتاد �ل�شركات �ل�شتثمارية عدة �جتماعات لدر��شة ومعاجلة هذه �لأزمة و�حلد   

�شوق  �أو�شاع  لبحث  �مل�شكل  �لوز�رى  �لفريق  مع  لقاء  �لحتاد  عقد  حيث   ، ت�شخمها  من 

�لكويت لالأور�ق �ملالية ، ولقاء مع �للجنة �ملالية و�لقت�شادية مبجل�س �لأمة ثم لقاء جمل�س 

�إد�رة �لحتاد مبجل�س �إد�رة �حتاد م�شارف �لكويت ولقاء �آخر مع �لفريق �لوز�رى �مل�شكل 

�لوزر�ء  �لقت�شادية مبجل�س  �للجنة  لقاء  ثم  �ملالية،  لالأور�ق  �لكويت  �شوق  �أو�شاع  لبحث 

ولقاء جمل�س �لإد�رة باللجنة �ملالية و�لقت�شادية مبجل�س �لأمة، و�أي�شا لقاء مع حمافظ 

بنك �لكويت �ملركزى ولقاء �ل�شيد وزير �ملالية، وغري ذلك من لقاء�ت حيث قدم �لحتاد 

ت�شور�ته ملعاجلة �مل�شكلة ، و�لتى تتمثل فيما يلى :

بالن�سبة الأزمة ال�سيولة لدى ال�سركات اال�ستثمارية :  

مقابل  �ل�شتثمار  �شركات  تقدمها  �لتى  �ل�شتثمارية  �ملر�بحات  فى  �ل�شتثمار  �شرورة  اأ  - 

�شمانات تقدمها �ل�شركات مبا يعادل ن�شبة 100 % من قيمة �ملر�بحات . فاملر�بحات 

تعترب حل �شريع وفعال خا�شة بعد �أن �شمح بنك �لكويت �ملركزى فى �أكتوبر عام 2008 

ل�شركات �ل�شتثمار با�شتخد�م هذه �لأد�ة لالقرت��س من �جلهات �حلكومية .

�إن�شاء حمفظة ��شتثمارية من قبل �لهيئة �لعامة لال�شتثمار بحجم يتما�شى مع �لحتياجات  ب  - 

�ملطلوبة وتهدف �إىل �شر�ء �أ�شول متعددة من �شركات �ل�شتثمار وباأ�شعارها �لعادلة على 

�أن تلتزم �ل�شركات �لبائعة باإعادة �شر�ء تلك �لأ�شول خالل خم�س �شنو�ت وبنف�س �ل�شعر 

�أ�شعار �لفائدة �لتجارية �ل�شائدة(.  �أن يكون  �إقرت�ح  �إ�شافة �إىل هام�س ربح معقول ) مت 

ويعهد لتلك �ل�شركات مب�شئولية �إد�رة هذه �لأ�شول .
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�إن هذ� �حلل قابل للتنفيذ فورً� �إذ �أنه يت�شمن �أن تدفع �لهيئة �ملبالغ مبا�شرة �إىل �ل�شركة   

عطلت  و�لتى  �لإذنية”  �ل�شند�ت   “ �إىل  �للجوء  وبدون  �لبنوك  تو�شيط  بدون  �لبائعة 

�لقت�شاد  على  �لعاملية  �لأزمة  تد�عيات  مو�جهة  جلنة  طرحته  و�لذى  �ل�شابق  �مل�شروع 

 �لكويتى . كما ميكن للهيئة �لعتماد على �ل�شركة �لكويتية لال�شتثمار لإد�رة هذه �ملحفظة

(، وهو ما ي�شمن عدم �حلاجة لأى ت�شريع .  ) على �شبيل �ملثال

بدور  لال�شتثمار  �لعامة  �لهيئة  تقوم   ، �أمو�لها  روؤو�س  لزيادة  �ل�شركات  �حتياج  حالة  فى   -

�لدفرتية  للقيمة  و�لتى تكون وفقا  �ملال  ر�أ�س  Underwriter فى زيادة  �لرئي�شى  �ملتعهد 

لل�شركة على �أقل تقدير .

�ملو�فقة على حتويل �شركات �ل�شتثمار �لكربى �إىل بنوك ��شتثمارية . وهنا جتدر �لإ�شارة   -

�إىل �أن كل ما تقدم من حلول ومقرتحات ل يتطلب ت�شريعات جديدة لأنه يدخل من �شمن 

�خت�شا�شات و�شالحيات كل من بنك �لكويت �ملركزى ، �لهيئة �لعامة لال�شتثمار وجمل�س �لوزر�ء.

بالن�شبة لرت�جع قيم و�أ�شعار �لأ�شول : يتطلب �لأمر �شرورة تو�شيع نطاق �ملحفظة بزيادة   

قاعدة �لأ�شهم �لتى ت�شرتيها �حلكومة و�لنظر لال�شتثمار فى �شوق �لأ�شهم على �أنه ��شتثمار 

طويل �لأجل وذلك لإعادة �لثقة فى �ل�شوق و�إعادة �لأ�شهم �إىل قيمتها �لعادلة ، وحت�شني 

قيمة �لأ�شول �ملرهونة لدى �لبنوك �لتجارية .

�لقائمة  �لت�شريعات  من  �لعديد  تعديل  فى  �لنظر  �شرورة  فى  متثلت   : �أخرى  مقرتحات   

و��شتحد�ث �أخرى جديدة �شمن حزمة متكاملة ملعاجلة �لأزمة �ملالية يخ�ش�س لها مبلغ 

من �ملال يكفى ملعاجلة هذه �لأزمة ، وت�شمل تغيري بع�س �لت�شريعات و�لقو�نني ذ�ت �ل�شلة، 

.و�أي�شًا  �إلخ   .. �ملنظمة  �لت�شفية  قانون   ، �ل�شركات   ، �ل�شند�ت  قانون  �ملثال  �شبيل  وعلى 

�لرتكيز على �لإنفاق �لر�أ�شماىل مب�شاركة �لقطاع �خلا�س �لكويتى.

* مقرتح االحتاد املقدم للجنة ال�سوؤون املالية واالقت�سادية مبجل�ض االأمة.

�أو�شح �لحتاد فى كتابه �ملوجه �إىل رئي�س جلنة �ل�شوؤون �ملالية و�لقت�شادية مبجل�س �لأمة،   

و�ملوؤرخ فى 19 /2/ 2009 �أن �لو�شع �لقت�شادى �لذى متر بع �لكويت حاليًا ما هو �إل 

تاأثرت  �لتى  �لعاملية  �ملنظومة  من  فالكويت جزء  �لعاملية،  �ملالية  لالأزمة  �نعكا�شًا حقيقيًا 
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من تد�عيات �لأزمة، و�لو�شع �لقت�شادى فى �لكويت �أ�شبح ي�شتدعى ت�شافر كافة �جلهود 

فى �شبيل �لو�شول �إىل حل لالأزمة �ملالية و�لئتمانية �لتى �أملت بالقت�شاد �ملحلى، كما �أكد 

�لحتاد على �أن �ملعاجلة �ملرجوة للو�شع �لقائم حاليًا لي�شت بهدف �إنقاذ �أفر�د �أو �شركات 

�مل�شكلة  باأن  و�أكد كذلك  �لتام،  بال�شلل  �أ�شيب  �قت�شاد  و�إمنا تهدف لإنقاذ  �أو موؤ�ش�شات، 

�لأ�شا�شية �لتى تو�جه �لقت�شاد �ملحلى حاليًا تتمثل فى �نعد�م �ملنابع �لتمويلية لل�شركات، 

بالإ�شافة �إىل �نخفا�س قيم �لأ�شول.

التمويلية: املنابع  انعدام   -  1

ب�شفة  تعتمد  �ل�شتثمارى  بالقطاع  �لعاملة  �ل�شركات  كافة  فى  �ل�شتثمارية  �لعمليات  �إن   

�أ�شا�شية على �لتمويل �مل�شرفى �شو�ء عن طريق قرو�س تقليدية �أو مر�بحات �أو عن طريق 

�لبيانات  ح�شب  �ل�شتثمار  ل�شركات  �لتمويل  عمليات  �إجماىل  بلغ  وقد  �شند�ت،  �إ�شد�ر 

 2.8 منها  كويتى  دينار  مليار   5 �لـ  �لر�شمية �ل�شادرة من بنك �لكويت �ملركزى قر�بة 

لوجود فجوة  ونتيجة  �أجنبية،  لبنوك  دينار  مليار  و2.2  لبنوك حملية  دينار كويتى  مليار 

زمنية بني عمليات �لتمويل )ق�شرية �لأجل( وعمليات �ل�شتثمار )طويلة �لأجل( ونتيجة 

�أو �خلوف من  �لبنوك  بع�س  لدى  �ل�شيولة  نق�س  �شو�ء من  لعدة عو�مل  بالإ�شافة  لذلك 

تبعيات �لأزمة �لقت�شادية �لعاملية فقد بد�أت �لبنوك �ملحلية، وكذلك �لأجنبية مبمار�شة 

�ل�شغط على �ل�شركات �ل�شتثمارية، �لأمر �لذى خلق و�شعًا غري م�شتقر لكافة �ل�شركات 

�ل�شتثمارية، وبد�أت �مل�شكلة بالتفاقم يومًا بعد يوم، ونتيجة لهذه �لأو�شاع لحظ �لإحتاد 

غلقت، �لأمر �لذى �أدى حاليًا �إىل �متناع بع�س �ل�شركات عن خدمة 
ُ
�أن �ملنابع �لتمويلية قد �أ

ديونها بالإ�شافة �إىل �لمتناع عن �شد�د �أ�شل �لدين لعدد �أكرب من �ل�شركات، وذلك ب�شبب 

عدم توفر �ل�شيولة �لنقدية لديها، كما �أن ��شتمر�ر هذ� �لو�شع لفرتة �أطول �شوف يوؤدى �إىل 

�أزمة كبرية و�شتلحق بالقطاع �مل�شرفى �شررً� كبريً�.

االأ�سول: قيم  انخفا�ض   -  2

�لهلع  حلالة  نتيجة  وكذلك  لل�شركات،  �لتمويلية  �ملنابع  بانعد�م  �ملتعلقة  لالأو�شاع  نتيجة   

�ملالية �ملختلفة فقد بد�أت عمليات  �لأ�شو�ق  �مل�شتثمرين فى  �أ�شاب جميع  و�لذعر، و�لذى 

�لكبري  �إىل �لنخفا�س  �أدنى �شك  �أدى بدون  �لذى  �لأمر  �ملحلى،  �ل�شوق  بيع حممومة فى 

فى قيم �لأ�شول، بحيث �أ�شبحنا نرى حاليًا �أ�شوًل متميزة تباع باأقل من قيمتها �لدفرتية 
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�إما ��شطر�رً� �أو خوفًا من م�شتقبل غري و��شح �ملعامل، وهذ� �لأمر �ملتعلق بانخفا�س قيم 

�لأ�شول �شاهم فى �إيجاد خلل و��شح فى و�شع �جلهاز �مل�شرفى بالدولة، حيث ��شطرت 

�شركات  من  �ملحليني  �لد�ئنني  جتاه  خم�ش�شاتها  و�شع  فى  �لنظر  �إعادة  �إىل  �لبنوك 

و�أفر�د.

م�سروع القانون املقدم من احلكومة:  

�إن �مل�شروع �ملقدم من �حلكومة ميثل خطوة �أ�شا�شية ومهمة للغاية، حيث �أنه قد �هتم وب�شكل   

متميز بالقطاع �مل�شرفى و�ملحافظة عليه من تد�عيات �لأزمة �ملالية �حلالية، ولكننا نرى 

باأن �مل�شروع �ملذكور كان من �لو�جب �أن يحتوى على معاجلة متكاملة للم�شاكل �لقت�شادية 

عن  و�بتعدت  �مل�شرفى  �جلهاز  �أو�شاع  على  �لأ�شا�شية  معاجلته  تركزت  فقد  �لقائمة، 

�حللول �ملتكاملة للم�شاكل �لتى تو�جه �لقطاعات �لأخرى �ملت�شررة من تد�عيات �لأزمة، 

�أما بخ�شو�س مالحظات �لحتاد على مو�د �لقانون فقد �أ�شار �إىل �أنها عمومًا ترتكز على 

�ملو�د �خلا�شة بال�شركات �ل�شتثمارية، �إل �أن فائدتها �شوف تعم على �لقطاعات �لإنتاجية 

�لأخرى، وقد كانت مالحظات �لحتاد كالتاىل:

�ملادة 1: �قرتح �لحتاد �إ�شافة �لتعاريف �لتالية، وذلك منعًا لاللتبا�س و�لتاأويل:  

�ملالءة �ملالية بالإ�شافة �إىل حتديد تاريخ �حت�شابها )�مل�شار �إليها فى �ملادة 10 من �لقانون(.  -

�لقطاعات �لإنتاجية )�مل�شار �إليها فى �ملادة 8 من �لقانون(  -

�إلغاء كلمة يجوز لأن �جلو�زية  فى هاتني �ملادتني لي�شت فى  2 .3: �قرتح �لحتاد  �ملادة   

حملها �ملنا�شب.

�ملادة 10: تعدل �ملادة بحيث تقر�أ كالتاىل:  

�ملعاجلة  و�شائل  �أجل حتديد  من  وذلك  �ملالية”،  �أو�شاعها  على  بناء  �ل�شركات  “ت�شنف   

�ملنا�شبة �إىل 3 فئات �أ�شا�شية على �لنحو �لتاىل:
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�شركات تتمتع مبالءة جيدة ولديها �لقدرة على مو��شلة ن�شاطها وتو�جه م�شاكل مالية قد   - 1
لهذه  �ملوؤثر  �لدور  ب�شبب  �أو م�شاكل مالية  �أزمة نظامية  ن�شوء  يرتتب على عدم معاجلتها 

�ل�شركة فى �لن�شاط �ملحلى.

�شركات تتمتع باملالءة وتو�جه م�شاكل مالية ل يرتتب عليها ن�شوء �أزمة نظامية �أو م�شاكل   - 2
مالية، وحتتاج �إىل معاجلة �أو�شاعها مبا ي�شاعدها على �ل�شتمر�ر و�لوفاء بالتز�ماتها.

�شركات ل تتمتع باملالءة �ملالية وتو�جه م�شاكل مالية قد يرتتب على عدم معاجلتها ن�شوء   - 3
�أزمة نظامية �أو م�شاكل مالية، وتتطلب معاجلة ملنع ن�شوء �أزمة نظامية �أو م�شاكل مالية.

�جلهة  تعيني  فى  �ملركزى  �لكويت  لبنك  ح�شرى  �حلق  يكون  �أن  يقرتح   :11 �ملادة   

�ملتخ�ش�شة باإجر�ء �لدر��شة.

�ملادة 12: يرى �لحتاد باأن �لقانون مل يعالج ب�شكل كامل مو�شوع نق�س �ل�شيولة و�نعد�م   

�ملنابع �لتمويلية لل�شركات �ل�شتثمارية، فقد �قرتح �إجر�ء �لتعديل �لتاىل على �ملادة بحيث 

�ملادة بعد �لتعديل للقطاعات  من   3 .2 تقر�أ كالتاىل )بالإمكان �ل�شتفادة من �لفقر�ت 

�لإنتاجية �لأخرى( : “يقرر بنك �لكويت �ملركزى �لإجر�ء�ت �ملنا�شبة �لتى يتم �تخاذها 

�أو�شاعها  معاجلة  وتكون   )10( �ملادة  فى  �إليها  �مل�شار  �ل�شركات  �أو�شاع  معاجلة  ب�شاأن 

باأ�شلوب �أو �أكرث”، على �لنحو �لتاىل:

�شمان �لدولة 50 % من �لتمويل �جلديد �لذى تقدمه �لبنوك �ملحلية لل�شركات،   - 1
فى �لقائمة  �ل�شركة  �لتز�مات  �شد�د  بغر�س  وذلك   ،2010 و   2009 �لعامني  خالل 

وكذلك  �ملحلية،  �لبنوك  بخالف  �ملحلية  �جلهات  كافة  جتاه   2008  /12/  31  

ل�شتخد�مها فى �ل�شد�د �لنقدى لن�شبة ل تزيد عن 25 % من مديونياتها جتاه �لبنوك 

و�ملوؤ�ش�شات �ملالية �لأجنبية، وذلك فى �إطار جدولة تلك �ملديونيات لفرتة زمنية منا�شبة 

بناء على �لدر��شة �لفنية �ملقدمة فى هذ� �ل�شاأن.

�ملحلية  �لبنوك  جتاه  �لديون  لتغطية  تكفى  �أ�شوًل  حمفظة  فى  ت�شع  باأن  �ل�شركة  وتلتزم   

�لقائمة قبل �شدور هذ� �لقانون، وكذلك �لتمويل �جلديد �لذى يتم منحه فى  و�لأجنبية 

هذ� �ل�شاأن.
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وت�شرى �أحكام �ملادة )9( من هذ� �لقانون لتحديد مقد�ر �شمان �لدولة للتمويل �جلديد،   

�إذ� ما تبني لبنك �لكويت �ملركزى تعرث �ملدين فى �ل�شد�د.

و��شتثناء من �أحكام �ملد�ة )2( من هذ� �لقانون، ت�شمن �لدولة �لعجز فى �ملخ�ش�شات   

�لو�جب تكوينها مقابل �لت�شهيالت �لئتمانية و�لتمويل �لقائم فى 31 /12/ 2008 على 

�ل�شركة جتاه �أى بنك م�شارك فى منح �لتمويل �جلديد، وذلك فى حالة �لتعرث فى �شد�د 

هذه �لت�شهيالت �لئتمانية و�لتمويل �لقائم.  

�لتمويل  �ل�شمان، وعلى  وثيقة  �ملركزى على  �لكويت  بنك  �لتى حت�شل من  �لبنوك  تلتزم   - 2
�جلديد طبقًا لأحكام �لباب �لثانى من هذ� �لقانون، باأن تعيد �حت�شاب ر�شيد �ملديونيات 

ومو�عيد  �شروط  تعديل  �لقانون،  بهذ�  �لعمل  تاريخ  فى  و�شجالتها،  دفاترها  فى  �ملثبتة 

�ل�شد�د و�ل�شتحقاقات على �ملديونيات على �لنحو �لتاىل:

متنح �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية فرتة �شماح من �شد�د �لقرو�س �لقائمة فى اأ  - 

31 /12/ 2008 وفو�ئدها ملدة عامني )2009 - 2010(.  

 

لل�شركات  �ملمنوحة  وفوئد�ها   2008 يتم �إعادة جدولة �لقرو�س �لقائمة فى31 /12/  ب  - 

و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية وعلى مدى 15 عامًا.

يتم �إن�شاء حمفظة �أو �شندوق له حق �شر�ء و�إعادة بيع �لأ�شول )REPO( من قبل �لهيئة   - 3
ويتم  �شر�ئها،  فى  ترغب  �لتى  �لأ�شول  حتديد  فى  �حلق  للهيئة  ويكون  لال�شتثمار  �لعامة 

ذلك �ل�شر�ء عن طريق �إ�شد�ر �شكوك �أو �شند�ت، وذلك بعد �إجر�ء تقييم عادل لقيم هذه 

�لأ�شول من قبل مكاتب حمايدة ويكون لل�شركات �حلق باإعادة �شر�ء �لأ�شول �ملباعة للهيئة 

تكاليف  �إليه  �ل�شر�ء م�شافًا  �شعر  يقل عن  ل  وب�شعر  �شنو�ت،   7 تتجاوز�لـ  ل  خالل فرتة 

�لتمويل.

4 - تقدمي �لدعم �ملنا�شب لل�شركة من قبل م�شاهميها �أو من خالل �لهيئة و�جلهات �حلكومية 
و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لعامة عن طريق تقدمي قرو�س �أو متويل م�شاند، �أو �إ�شد�ر �ل�شركة 

�شند�ت ملزمة �لتحول �إىل �أ�شهم، �أو �إ�شد�ر �أ�شهم ممتازة، �أو �إ�شد�ر �أدو�ت مالية �أخرى 

تتفق مع �أحكام �ل�شريعة �لإ�شالمية.
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بالإ�شافة �إىل �إىل ما ذكر �أعاله فاإنه ل بد من �لإ�شارة �إىل �أن �لدولة بحاجة �إىل �إطالق   

�لدولة  مر�فق  تطوير  على  �لعمل  من  بد  ل  حيث  �لتحتية  �لبنية  لتطوير  �شخمة  م�شاريع 

�ملر�فق على  ومن هذه  �أو حتديث،  تطوير  دون  وقت طويل من  عليها  و�لتى مر  �ملختلفة، 

�شبيل �ملثال ل �حل�شر �خلدمات �ل�شحية و �لتعليمية و�لإ�شكانية ومر�فق �خلدمات من 

طرق وكهرباء وماء ... �إلخ، مع �شرورة �ملحاولة قدر �لإمكان �أن يتم تنفيذ هذه �مل�شاريع 

من قبل �ل�شركات �ملحلية وبا�شتخد�م �ملنتج �ملحلى كلما كان ذلك ممكنًا. �إن �إطالق هذه 

�لنوعية من �مل�شاريع وباأ�ش�س �شليمة �شوف ي�شاعد على دور�ن �لعجلة �لقت�شادية للدولة 

بعد �أن �أ�شابها �جلمود و�لركود نتيجة لهذه �لأزمة، كما �أن ذلك �شوف يعمل على دور�ن 

�لنقد �ملتوفر د�خل �ملنظومة �لقت�شادية بالدولة، بالإ�شافة �إىل �لأمور �لأخرى �ملتمثلة فى 

خلق فر�س عمل جديدة لل�شباب �لكويتى، بالإ�شافة �إىل تن�شط �حلركة �لتجارية وحركة 

لكويت  �لعظمى  �ل�شتفادة  �شتكون  �ملطاف  نهاية  وفى  �لكويت،  فى  و�خلدمات  �ل�شناعة 

دينار  مليار   10 لإنفاق  قانون  �إعد�د م�شروع  �ل�شدد  و�قرتح �لحتاد فى هذ�  �مل�شتقبل، 

كويتى فى م�شاريع �لبنية �لتحتية للدولة خالل �ل�شنو�ت �لثالثة �لقادمة.

هذ� وقد �أ�شدرت �حلكومة بتاريخ 26 /3/ 2009 �أثناء �حلل �لد�شتورى ملجل�س �لأمة   

مر�شوم �شرورة ب�شاأن قانون �ل�شتقر�ر �ملاىل، و�لذى مل يخرج كثريً� عن �مل�شروع �حلكومى 

�لذى ُقدم ملجل�س �لأمة فى خطوة ملعاجلة �آثار �لأزمة �ملالية �لعاملية على �ملوؤ�ش�شات �ملالية 

و�لقت�شادية فى �لكويت، ول �شك �أن جدوى �مل�شروع �حلكومى لال�شتقر�ر وتقييمه �شابق 

لأو�نه، وفيما يلى ن�س �مل�شروع:

باب متهيدي  

تعريفات

مادة )1(

يف تطبيق �أحكام هذ� �ملر�شوم بالقانون يكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية �ملعنى �ملبني قرين   

كل منها:

�لبنوك: �لبنوك �لكويتية �مل�شجلة لدى بنك �لكويت �ملركزى.   )1

2(  �لبنوك �ملحلية: �لبنوك �لكويتية وفروع �لبنوك �لأجنبية �مل�شجلة لدى بنك �لكويت �ملركزى.
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3(  �ل�شركات: �شركات �ل�شتثمار �مل�شجلة لدى بنك �لكويت �ملركزى.

�لعجز فى �ملخ�ش�شات �ملحددة: هو مقد�ر �لفرق بني �ملبالغ �لتي مت حتميلها على نتائج    )4
ن�شاط �أى بنك ملقابلة خماطر عدم حت�شيل �لديون، كمخ�ش�شات حمددة لهذ� �لغر�س 

و�ملخ�ش�شات �ملطلوبة وفق تعليمات بنك �لكويت �ملركزى.

�لهيئة: �لهيئة �لعامة لال�شتثمار.    )5

6(  وثيقة �ل�شمان: هي وثيقة ي�شدرها بنك �لكويت �ملركزى نيابة عن �لدولة ل�شمان كل من �لعجز 
فى �ملخ�ش�شات �لو�جب تكوينها مقابل حمفظة �لت�شهيالت �لئتمانية و�لتمويل و�لنخفا�س 

�لبنوك. �أى من  لدى  �لعقارية  و�ملحفظة  �ملالية  �ل�شتثمار�ت  كل من حمفظة  عنا�شر  فى 

بغر�س  �ل�شتثمار  و�شركات  �لبنوك  ت�شدرها  �شند�ت  �أ�شهم:  �إىل  �لتحول  ملزمة  �شند�ت    )7
�إذ� رغب  �أ�شهم،  �إىل  بتحويلها  �مل�شدرة  وتلتزم �جلهة  يتم دفع عائد عليها،  �لقرت��س، 

��شرت�تيجى  ك�شريك  �لهيئة  �دخال  بهدف  وذلك  معني،  وب�شعر  حمدد  وقت  فى  حاملها 

لتعزيز �أد�ء �ل�شركة وتوفري �أد�ة مالية تتمتع بدرجة �أمان عالية.

8(  �شند�ت قابلة للتحول �إىل �أ�شهم: �شند�ت ت�شدرها �لبنوك و�شركات �ل�شتثمار، ويجوز �أن تت�شمن 
�شروط �إ�شد�رها قابليتها للتحول �إىل �أ�شهم بعد م�شى مدة حمددة، مبو�فقة مالك �ل�شند.

�أ�شهم ممتازة: �أ�شهم ت�شدرها �لبنوك و�شركات �ل�شتثمار، ب�شعر يتفق عليه بني �جلهة    )9
�أو  للتوزيع  �لقابلة  �لأرباح  معينة من  ن�شبة  على  فى �حل�شول  �أولوية  تعطى  و�لهيئة،  �مل�شدرة 

�أولوية فى �قت�شام موجود�ت �ل�شركة فى حالة �لت�شفية �أو منح ميزة �أف�شل عند �لت�شويت �أو 

غري ذلك من �مليز�ت، ولهذه �لأ�شهم خا�شية �لتحول �إىل �أ�شهم عادية وفقًا ل�شروط �لإ�شد�ر.

من  �ملنتجة  �لقت�شادى  �لن�شاط  قطاعات  هي  �ملنتجة:  �ملحلى  �لقت�شادى  �لن�شاط  قطاعات    )10
و�شيد  �لزر�عة  قطاع  و�لغاز،  �لنفط  قطاع  من  كل  فى  وتتمثل  �ملحلى،  �خلا�س  �لقطاع  عمالء 

و�لأعمال  �لتجارة  قطاع  و�ملقاولت(،  )�لإن�شاء  �لت�شييد  قطاع  �ل�شناعة،  قطاع  �لأ�شماك، 

�لتجارية، قطاع �خلدمات �لذى ي�شمل �لت�شالت و�لنقل و�ملهن �حلرفية وغريها من �خلدمات. 

وذلك وفقًا للتعليمات �ل�شادرة عن �لبنك �ملركزى ب�شاأن تعريف �لقطاعات �لقت�شادية.
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�ل�شريعة  �أحكام  وفق  �لدولة  عن  نيابة  �ملالية  وز�رة  ت�شدرها  مالية  �أد�ة  �ل�شكوك:   )11
�لإ�شالمية.

وتوريقها عن  �لأ�شول  بتملك  تقوم  �لغر�س: �شركات ذ�ت غر�س خا�س  12(  �شركات حمددة 
طريق ��شد�ر �شكوك �أو �شند�ت مديونية، وت�شتثنى هذه �ل�شركات من �حلد �لأدنى �ملقرر 

فى قانون �ل�شركات �لتجارية لعدد �ل�شركاء �ملوؤ�ش�شني.

مالءة �ل�شركة: تقا�س �ملالءة مبدى كفاية �أ�شول �ل�شركة ملقابلة �شد�د �لتز�ماتها ق�شرية   )13
�أو طويلة �لأجل ويدخل فى ذلك �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية.

�لبنك �ملدير: �لبنك �لكويتى �شاحب �جلزء �لأكرب من مديونية �ل�شركة جتاه �لبنوك، �أو �أى   )14
بنك �آخر يحدده بنك �لكويت �ملركزى.

�جلهات �ملتخ�ش�شة: هي مكاتب ��شت�شارية وبنوك ��شتثمار و�شركات تقوم بتقدمي خدمات   )15
��شت�شارية مالية ودر��شات و�قرت�ح �لتو�شيات �ملنا�شبة فى �شاأن ت�شويب ومعاجلة �مل�شاكل 

�لتي تو�جهها �ل�شركات.

ومعاجلة  �أو�شاعها  ت�شويب  �أجل  من  �ل�شركة  تتخذها  �لتي  �لإجر�ء�ت  �لهيكلة:  �إعادة   )16
م�شاكلها �ملالية مبا فى ذلك �إعادة جدولة �لتز�ماتها وهيكلة ر�أ�شمالها.

�لباب  لأحكام  وفقًا  �ل�شمان  وثيقة  لها  ي�شدر  �لتي  �لكويتية  �لبنوك  �مل�شتفيدة:  �جلهات   )17
من  �لأول  �لف�شل  �أحكام  ب�شاأنها  وينطبق  باملالءة  تتمتع  �لتي  �ل�شتثمار  و�شركات  �لأول، 

�لباب �لثالث.

الباب االأول  

�لبنوك

مادة )2(  

يجوز �أن ت�شمن �لدولة، وملدة ل جتاوز خم�س ع�شرة �شنة، من تاريخ ��شد�ر �ل�شمان، �لعجز   
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فى �ملخ�ش�شات �ملحددة �لتي يتعني تكوينها مقابل حمفظة �لت�شهيالت �لئتمانية و�لتمويل 

�لقائم لدى �لبنوك فى 31 /12/ 2008. ويكون هذ� �ل�شمان فى حدود �لعجز لدى 

و�أ�ش�س  قو�عد  ب�شاأن  �ملركزى  �لكويت  بنك  عن  �ل�شادرة  �لتعليمات  �إىل  ��شتنادً�  �لبنك، 

ت�شيف �لت�شهيالت �لئتمانية وعمليات �لتمويل و�حت�شاب خم�ش�شاتها، وبالقدر �لذى ل 

تتم تغطيته من جانب �لبنك وفقا ملا يقرره بنك �لكويت �ملركزى فى هذ� �خل�شو�س، على 

�أن ير�عى ما يلى:

و2011 تعديل مقد�ر ما قد ين�شاأ  و2010   2009 1(   يتم، ب�شفة دورية، خالل �لأعو�م 
هذه  خالل  �لعجز  مقد�ر  على  تطر�أ  �لتي  �لتغري�ت  على  بناء  �لدولة  �شمنته  عجز  من 

�لفرتة، ب�شرط �أل تتم زيادة مقد�ر �ل�شمان �عتبارً� من 1 /1 / 2012 وحتى نهاية فرتة 

�ل�شمان.

تلتزم �لبنوك باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لالزمة ملتابعة حت�شيل �لت�شهيالت �لئتمانية و�لتمويل   )2
خم�ش�شاتها،  يف  �لعجز  مقد�ر  �لدولة  ت�شمن  و�لتي  بها،  �خلا�شة  �ل�شمانات  و��شتيفاء 

و�لعمل على بناء �ملخ�ش�شات �لالزمة لتخفي�س حجم �لعجز. ويتم تخفي�س قيمة �ل�شمان 

�ل�شادر مبقد�ر �لتح�شن فى حجم �لعجز خالل �لفرتة �ملتبقية من �ل�شمان.

"3(  على �لبنوك �للتز�م مبا ي�شدره بنك �لكويت �ملركزى من تعليمات يف هذ� �خل�شو�س.

مادة )3(  

يجوز �أن ت�شمن �لدولة، وملدة ل جتاوز خم�س ع�شرة �شنة، �لنخفا�س �لذي قد يطر�أ فى   

فى �لبنوك  لدى  �لقائمة  �لعقارية  و�ملحفظة  �ملالية  �ل�شتثمار�ت  حمفظة  من  كل  قيمة 

31/ 12/ 2008، ويكون هذ� �ل�شمان بالقدر �لذي يقرره بنك �لكويت �ملركزى من مقد�ر   

�لنخفا�س �لذي قد يطر�أ فى كل من �ملحفظتني خالل �لأعو�م 2009 و2010 و2011 

بنك  �ل�شادرة عن  و�لتعليمات  �لدولية  للمعايري  وفقًا  �ملحفظتني  هاتني  تقييم  �شوء  وفى 

�لكويت �ملركزى فى هذ� �ل�شاأن، ويتم تخفي�س قيمة �ل�شمان مبقد�ر �لتح�شن �لذي يطر�أ على 

�ملحفظتني خالل �لفرتة �ملتبقية من �ل�شمان �أو بالقدر �لذي يحدده بنك �لكويت �ملركزى، 

�لت�شرف  ب�شاأن  �ملركزى  �لكويت  بنك  يقررها  �لتي  و�ل�شروط  بال�شو�بط  �لبنوك  وتلتزم 

�ل�شمان. بهذ�  �مل�شمولتني  �لعقارية  و�ملحفظة  �ملالية  �ل�شتثمار�ت  حمفظة  مكوناتها  فى 
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مادة )4(  

ي�شدر بنك �لكويت �ملركزى، نيابة عن �لدولة، وثيقة �ل�شمان �خلا�شة بكل بنك، ويلتزم  

كل بنك باتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لالزمة ملعاجلة �لعجز لديه، مبا يرتتب عليه تخفي�س قيمة  

�ل�شمان �شنويا بالن�شبة �لتي يحددها بنك �لكويت �ملركزى، مبا ل يقل عن 8 فى �ملئة �شنويا،  

وذلك �عتبارً� من 31 /12/ 2011. وتدفع �لبنوك �شنويًا للهيئة عمولة ��شد�ر �شمان   

�ل�شمان  قيمة  ر�شيد  من  �شنويًا  �ملئة  فى   1 جتاوز  ل  وبن�شبة  �لإد�رية  �لتكاليف  مقابل 

للدولة. �لعام  �لحتياطى  �إىل  �لن�شبة  هذه  ح�شيلة  وتوؤول  �شنة،  كل  نهاية  فى  �ل�شادر 

مادة )5(

يجوز �إلغاء �ل�شمان �ل�شادر لأى بنك خالل فرتة �شريانه، �إذ� �نتفت �حلاجة �إليه وفقًا ملا   

يقرره بنك �لكويت �ملركزى.

مادة )6(  

فى حالة عدم قدرة �أى من �لبنوك على زيادة ر�أ�س �ملال ملو�جهة متطلبات �أو�شاعه �ملالية،   

فاإنه يجوز وخالل فرتة �شريان هذ� �ملر�شوم بالقانون، قيام �لهيئة مبا يلى:

�شر�ء �شند�ت ت�شدرها �لبنوك تكون ملزمة �لتحول �إىل �أ�شهم �أو قابلة للتحول �إىل �أ�شهم،   

و�لتي مل يتم �لكتتاب فيها من جانب �مل�شاهمني.

  �لكتتاب فى �لأ�شهم �ملمتازة �لتى ت�شدرها �لبنوك، و�لتى مل يتم �لكتتاب فيها من جانب 

�مل�شاهمني.

لتدعيم حقوق  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  �أحكام  تتفق مع  �أخرى  �أدو�ت مالية  �أي  �لكتتاب فى    

�مل�شاهمني فى �لبنك �مل�شدر.

مادة )7(  

من  �مل�شبقة  �ملو�فقة  على  �حل�شول  بنك  كل  على  يتعني  �لباب،  هذ�  �أحكام  تطبيق  فى   

�جلمعية �لعامة �ملخت�شة على �لتز�مه مبا يلى:

فى  �لعجز  �شمان  ب�شاأن  �ملركزى  �لكويت  بنك  يقررها  �لتي  و�ل�شروط  �لإجر�ء�ت  تنفيذ  �أ( 

.)3 �لأ�شول �لو�ردة فى �ملادتني )2، 

تخفي�س �مل�شروفات مبا فى ذلك خم�ش�شات �لإد�رة �لعليا و�ملكافاآت و�ملنح وغريها وفقًا  ب(  

ملا يقرره بنك �لكويت �ملركزى
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من حيث �ملبد�أ، على �لدخول يف عملية دمج �إذ� تطلبت �أو�شاع �لبنك ذلك. ج(  

�أى �شروط �أخرى يتطلبها تنفيذ �أحكام هذ� �ملر�شوم بالقانون �أو حتددها �لالئحة �لتنفيذية. د( 

الباب الثاين  

قطاعات �لن�شاط �لقت�شادى �ملحلى �ملنتجة

مادة )8(  

ت�شمن �لدولة 50 فى �ملئة من �لتمويل �جلديد �لذي تقدمه �لبنوك �ملحلية �ىل عمالئها   

من كافة قطاعات �لن�شاط �لقت�شادى �ملحلى �ملنتجة و�لذى يتم ��شتخد�مه حمليا، وبحد 

 2009 �لعامني  خالل  �ملقدم  �جلديد  لجماىل�لتمويل  دينار  مليون  �آلف  �أربعة  �أق�شى 

و2010، وي�شرى �ل�شمان خالل �لأجل �ملحدد للتمويل، وفى حالة �لتعرث فى �شد�د هذ� 

�لتمويل يتم �حت�شاب مقد�ر �ل�شمان وفقا لحكام �ملادة )9(. ويتعني على �لبنوك �ملحلية 

�للتز�م، عند منح �لتمويل �جلديد، مبا يلى:

1 -  �لتعليمات �ل�شادرة من بنك �لكويت �ملركزى فى �شاأن تر�شيد وتنظيم �ل�شيا�شة �لئتمانية 
و�لتمويلية لدى �لبنوك.

عميل. كل  �أو�شاع  �شوء  فى  حتديدها  ويتم  ومنا�شبة  كافية  �شمانات  على  �حل�شول   - 2

و�لأور�ق  �لعقار�ت  فى  �ملتاجرة  �أو  �مل�شاربة  لأغر��س  �جلديد  �لتمويل  ��شتخد�م  يتم  �أل   - 3
بالقانون، و�ن  �لعميل وقت �شدور هذ� �ملر�شوم  �لقائمة على  �ملديونيات  ل�شد�د  �أو  �ملالية 

يتم �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لتي تكفل متابعة ��شتخد�م �لعميل لهذ� �لتمويل فى �لأغر��س 

�ملمنوح من �أجلها وفقا للعقد �ملربم معه.

�أن يكون �حلد �لأق�شى لأجل �لتمويل خم�س �شنو�ت وفقا لحتياجات �لعميل.  -  4

�أن يتم �شد�د �أ�شل ر�شيد �لتمويل و�لعائد على �أق�شاط خالل �أجل �لتمويل.  - 5

يوزع �لتمويل �ملقدم على كافة قطاعات �لن�شاط �لقت�شادى �ملحلى �ملنتجة.  - 6
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مادة )9(

مع مر�عاة حكم �ملادة )29(، �ذ تبني لبنك �لكويت �ملركزى تعرث �أحد �ملدينني فى �شد�د   

�لتمويل �جلديد �لذي ح�شل عليه طبقا للمادة �ل�شابقة، يحدد مقد�ر �شمان �لدولة - بحد 

�أق�شى - بن�شبة 50 فى �شد�د �لتمويل �جلديد �لذي ح�شل عليه طبقا للمادة �ل�شابقة، يحدد 

مقد�ر  �ملئة من �ملبلغ �لذي ل يتم تغطيته من �لر�شيد �ملتبقى من �لتمويل �ملتعرث خم�شوما 

منه قيمة �ل�شمانات �ملقدمة من �لعميل، ويجوز �أن ت�شدر وز�رة �ملالية - نيابة عن �لدولة 

ويتم  �شنو�ت،  ��شتحقاقها خم�س  �ل�شمان، ل جتاوز فرتة  بقيمة هذ�  �شند�ت و�شكوكا   -

 ��شتهالك هذه �ل�شند�ت و�ل�شكوك بح�شة �لدولة يف �أى مبالغ يتم حت�شيلها من هذ� �لتمويل.

ويجوز �أن يدفع عن �ل�شند�ت و�ل�شكوك عائد يحدده بنك �لكويت �ملركزى.

الباب الثالث

�شركات �ل�شتثمار

�لف�شل �لأول  

ت�شنيف �ل�شركات و�أ�شاليب �ملعاجلة و�شو�بطها  

مادة )10(  

ت�شنف �ل�شركات بناء على �أو�شاعها �ملالية، وذلك من �أجل حتديد �ل�شركات �لتي تتمتع   

معاجلة  �ىل  وحتتاج  مالية  م�شاكل  وتو�جه  ن�شاطها  مو��شلة  على  �لقدرة  ولديها  باملالءة 

�أو�شاعها مبا ي�شاعدها على �ل�شتمر�ر و�لوفاء بالتز�ماتها.

مادة )11(

جهة  �أى  �أو  �ملتخ�ش�شة،  �جلهات  من  �أكرث  �أو  جهة  تكليف  �ملركزى  �لكويت  لبنك  يجوز   

وذلك  عليها،  �ملركزى  �لكويت  بنك  مو�فقة  وي�شرتط  �ملعنية  �ل�شركة  تكلفها  متخ�ش�شة 

بالقانون،  �ملر�شوم  هذ�  من   )10( �ملادة  لحكام  وفقا  �ل�شركة  �أو�شاع  وتقييم  لدر��شة 

و�عد�د تقرير يت�شمن �لتو�شيات و�ملعاجلة �ملقرتحة فى �شد�د �لتمويل �جلديد �لذي ح�شل 

عليه طبقا للمادة �ل�شابقة، يحدد مقد�ر  هذ� �خل�شو�س، وير�عى �أن يعك�س هذ� �لتقييم 

�لو�شع �ملاىل �حلقيقى لل�شركة، وعلى �أن تتحمل �ل�شركات م�شاريف تلك �لدر��شات.
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مادة )12(

ي�شرتط لال�شتفادة من �أحكام هذ� �لف�شل �أن تكون �ل�شركة ذ�ت مالءة وفقا للمادة )10(.   

ويقرر بنك �لكويت �ملركزى �لجر�ء�ت �ملنا�شبة �لتي يتم �تخاذها ب�شاأن معاجلة �أو�شاع 

هذه �ل�شركات، وتكون معاجلة �أو�شاعها باأ�شلوب �أو �أكرث، على �لنحو �لتايل:

-   �شمان �لدولة 50 فى �ملئة  �شد�د �لتمويل �جلديد �لذي تقدمه �لبنوك �ملحلية لل�شركات،   1
خالل �لعامني 2009 و2010، ل�شتخد�مه بغر�س:

�ملحلية �جلهات  كافة  جتاه   2008  /12/  31 فى  �لقائمة  �ل�شركة  �لتز�مات  �شد�د  اأ -  

بخالف �لبنوك �ملحلية.  

�ل�شد�د يزيد  �أل  على  �لأجنبية،  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  �لبنوك  جتاه  مديونيتها  جدولة  ب - 

على بناء  منا�شبة  زمنية  لفرتة  �لباقى  وجدولة  �ملديونية  من  �ملئة  فى   25 عن  �لنقدى   

�لدر��شة �لفنية �ملقدمة فى هذ� �ل�شاأن.  

�ملحلية �لبنوك  جتاه  �لديون  لتغطية  تكفى  �أ�شول  حمفظة  فى  ت�شع  باأن  �ل�شركة  وتلتزم   

يتم �لذى  �لتمويل �جلديد  بالقانون، وكذلك  �ملر�شوم  قبل �شدور هذ�  �لقائمة  و�لأجنبية   

منحه فى هذ� �ل�شاأن.  

�لدولة �شمان  مقد�ر  لتحديد  بالقانون  �ملر�شوم  هذ�  من   )9( �ملادة  �أحكام  وت�شري   

و��شتثناء �ل�شد�د.  فى  �ملدين  تعرث  �ملركزى  �لكويت  لبنك  تبني  ما  �إذ�  �جلديد،  للتمويل   

من �أحكام �ملادة )2( من هذ� �ملر�شوم بالقانون، ت�شمن �لدولة �لعجز فى �ملخ�ش�شات   

�ملر�شوم  هذ�  �شدور  وقت  �لقائم  و�لتمويل  �لئتمانية  �لت�شهيالت  مقابل  تكوينها  �لو�جب 

حالة فى  وذلك  �جلديد،  �لتمويل  منح  فى  م�شارك  بنك  �أى  جتاه  �ل�شركة  على  بالقانون 

�لتعرث فى �شد�د هذه �لت�شهيالت �لئتمانية و�لتمويل �لقائم.  

-  تقدمي �لدعم �ملنا�شب لل�شركة من قبل م�شاهميها �أو من خالل �لهيئة و�جلهات �حلكومية   2
و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لعامة، �لتي جتيز ت�شريعات �ن�شائها، وذلك بقرو�س �أو متويل م�شاند، 

�أو ��شد�ر �ل�شركة �شند�ت ملزمة �لتحول �إىل �أ�شهم �أو قابلة للتحول �إىل �أ�شهم، �أو �إ�شد�ر 

�أ�شهم ممتازة، �أو ��شد�ر �أدو�ت مالية �أخرى تتفق مع �أحكام �ل�شريعة �ل�شالمية.
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مادة )13(  

يكلف بنك �لكويت �ملركزى �لبنك �ملدير باد�رة جدولة مديونيات �ل�شركات �لتي يت�شمن �أ�شلوب   

معاجلة �أو�شاعها جدولة ديونها جتاه �جلهات �لد�ئنة. ويقوم �لبنك �ملدير بالتن�شيق مع �لبنوك 

 �لد�ئنة لتحديد حجم �لتمويل �ملطلوب لل�شركة من �لبنوك �ملحلية وما تقدمه من �شمانات.

كما يقوم �لبنك �ملدير بامل�شاركة فى �ملفاو�شات �لتي جترى مع �لبنوك و�ملوؤ�ش�شات �ملالية 

�لأجنبية �لد�ئنة و�لد�ئنني �لآخرين جلدولة مديونيات �ل�شركة، ويتعني �أخذ مو�فقة بنك 

�لكويت �ملركزى �مل�شبقة على �جلدولة �ملقرتحة.

 مادة )14(

يتعني على �ل�شركة �لتي يتقرر معاجلة �أو�شاعها �حل�شول على �ملو�فقة �مل�شبقة من 

�جلمعية �لعامة �ملخت�شة على �لتز�مها مبا يلى:

اأ  -  تنفيذ �لجر�ء�ت و�ل�شروط �لتى يقررها بنك �لكويت �ملركزى ب�شاأن معاجلة �أو�شاعها.

ب -  �للتز�م باحكام �ملر�شوم بالقانون رقم 19 ل�شنة 2000 �مل�شار �ليه و�لقر�ر�ت �ل�شادرة 

تنفيذ� له على �أل تقل ن�شبة �لعمالة �لوطنية عن 50 فى �ملئة من جمموع �لعمالة لديها.

تخفي�س �مل�شروفات مبا فى ذلك خم�ش�شات �لد�رة �لعليا و�ملكافاآت و�ملنح وغريها وفقا  ج  -  

ملا يقرره بنك �لكويت �ملركزى.

�إجر�ء �لتغيري�ت فى �أجهزتها �لفنية و�لد�رية وفقا ملا تتطلبه �جر�ء�ت معاجلتها �ملعتمدة  د -  

من بنك �لكويت �ملركزى.

تطلبت  �ذ�  �أخرى  �شركات  �أو  �شركة  مع  دمج  عملية  فى  �لدخول  على  �ملبد�أ،  حيث  من  هـ  - 

�جر�ء�ت �ملعاجلة ذلك.

�للتز�م بتعليمات بنك �لكويت �ملركزى �ل�شادرة تنفيذ� لأحكام هذ� �ملر�شوم بالقانون. و  - 

ز  -  �أى �شروط �أخرى يتطلبها تنفيذ �أحكام هذ� �ملر�شوم بالقانون �أو حتددها �لالئحة �لتنفيذية. 
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الف�سل الثانى  

�لجر�ء�ت �لق�شائية

مادة )15(  

تن�شاأ حمكمة �ل�شتئناف د�ئرة تخت�س دون غريها بالنظر على وجه �ل�شرعة فى طلبات   

�إعادة �لهيكلة �ملن�شو�س عليها فى هذ� �ملر�شوم بالقانون.

مادة )16(

�شاأنها  تعر�شها ل�شعوبات من  �ل�شركة، فى حالة  �أو  �ملركزى  �لكويت  بنك  لكل من  يجوز   

�أن تعوق �لوفاء بالتز�ماتها �أو مو��شلة ن�شاطها، �أن يطلب �ىل رئي�س �لد�ئرة �مل�شار �ليها 

فى �ملادة �ل�شابقة �لت�شريح له باتخاذ �إجر�ء�ت �إعادة هيكلة �ل�شركة ملعاجلة �أو�شاعها. 

وتلتزم �ل�شركة - فى جميع �لأحو�ل - بتقدمي كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة للطلب مبا فى ذلك 

�ملركز �ملاىل وقائمة �لديون و�آجال ��شتحقاقها و�لطار �لعام خلطة �عادة �لهيكلة وكافة 

�ملتطلبات �لالزمة لها، وتقرير مر�قب �حل�شابات ب�شاأنها.

مادة )17(  

�ملادة فى  �ملحددة  �مل�شتند�ت  كافة  ��شتيفاء  بعد  �ليه،  �مل�شار  �لطلب  تقدم  على  يرتتب   

�ل�شابقة وتاأ�شري رئي�س �لد�ئرة بقبولها و�رفاقها بهذ� �لطلب، وقف كافة �جر�ء�ت �لتقا�شى  

و�لتنفيذ �ملدنية و�لتجارية �ملتعلقة بالتز�مات �ل�شركة وذلك حلني �لبت فى مو�شوع �لطلب   

من �لد�ئرة �ملخت�شة. وعلى �ل�شركة �إخطار بنك �لكويت �ملركزى وجميع د�ئنيها ب�شورة

من �لطلب �ملوؤ�شر عليه من رئي�س �لد�ئرة وما ترتب عليه من وقف لالجر�ء�ت بكتاب   

م�شجل م�شحوب بعلم �لو�شول.

مادة )18(

يجوز لكل ذى م�شلحة �لتظلم من وقف �لإجر�ء�ت �أمام �لد�ئرة �ملخت�شة خالل خم�شة   

�لكويت  بنك  به  يخطر  �لكتاب  �د�رة  �أمام  بتقرير  �لإخطار،  ت�شلم  تاريخ  من  يومًا  ع�شر 

�ملركزى و�ل�شركة بكتاب م�شجل م�شحوب بعلم �لو�شول، على �أن تودع ن�شخة منه لدى �د�رة 

�لتنفيذ. ويجب �أن يكون �لتظلم م�شببًا و�إل �عترب باطاًل. وت�شدر �لد�ئرة حكمها فى �لتظلم 

باإلغاء وقف �لإجر�ء�ت �أو �ل�شتمر�ر فيها ويكون هذ� �حلكم غري قابل للطعن عليه.
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مادة )19(  

يقوم بنك �لكويت �ملركزى فور تاأ�شري رئي�س �لد�ئرة �ملخت�شة بقبول �لطلب وفقًا للمادة   

)17( بدر��شة �لو�شع �ملاىل لل�شركة ومدى �حلاجة لإعادة �لهيكلة، وله تكليف جهة �أو �أكرث 

من �جلهات �ملتخ�ش�شة للقيام بهذه �لدر��شة. وعلى بنك �لكويت �ملركزى �أن يقدم لرئي�س 

�لد�ئرة �ملخت�شة تقريره خالل �أربعة �أ�شهر من تاريخ �لتاأ�شري بقبول �لطلب، ول يجوز مد 

هذه �ملدة �إل ملدة �أخرى مماثلة. وعلى رئي�س �لد�ئرة حتديد جل�شة لنظر مو�شوع �لطلب، 

وتتوىل �د�رة �لكتاب �إخطار مقدم �لطلب و�لبنك �ملركزى، وذلك بكتاب م�شجل م�شحوب 

بعلم �لو�شول.

مادة )20(

كافة  وقف  �لهيكلة  �عادة  خطة  على  بالت�شديق  �لطلب  مو�شوع  فى  �حلكم  على  يرتتب   

ينتهى  �ن  �ىل  �لأحو�ل  بح�شب  �لوقف  هذ�  ��شتمر�ر  �أو  و�لتنفيذية  �لق�شائية  �لجر�ء�ت 

تنفيذ �خلطة وفقًا جلدولها �لزمنى، و�إذ� �نتهت �لد�ئرة �ملخت�شة �ىل رف�س �لطلب، يعترب 

وقف �لجر�ء�ت �لق�شائية و�لتنفيذية منتهيًا وت�شتعيد �لجر�ء�ت �شريها، ويكون حكمها 

�لطلب  فى  �ل�شادر  باحلكم  د�ئنيها  �خطار جميع  �ل�شركة  وعلى  عليه.  للطعن  قابل  غري 

وذلك بكتاب م�شجل م�شحوب بعلم �لو�شول.

مادة )21(  

يقوم بنك �لكويت �ملركزى بال�شر�ف ومتابعة تنفيذ �ل�شركة خلطة �عادة �لهيكلة ومدى  

�عادة بخطة  �ل�شركة  تلتزم  مل  فاإذ�  �خلطة.  لهذه  �ملحدد  �لزمنى  باجلدول  �لتز�مها   

ل�شت�شد�ر �ملخت�شة  �لد�ئرة  على  �ل�شركة  �أمر  �ملركزى  �لكويت  بنك  يعر�س  �لهيكلة،   

حكم باعتبار �خلطة كاأن مل تكن ويرتتب على ذلك �إلغاء وقف كافة �لجر�ء�ت �لق�شائية  

�لإجر�ء�ت �تخاذ  م�شلحة  ذى  لكل  ويكون  �ل�شابقة.  للمو�د  وفقًا  �ل�شادرة  و�لتنفيذية   

�لالزمة.  
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الباب الرابع  

�لعقوبات

مادة )22(

مع عدم �لإخالل باأى عقوبة �أ�شد ين�س عليها قانون �آخر، يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز   

�أو  موجودة  و�قعة  �أخفى  من  كل  دينار  �آلف  خم�شة  على  تزيد  ل  وبغر�مة  �شنو�ت  خم�س 

هذ�  �أحكام  من  لغريه  �أو  لنف�شه  �ل�شتفادة  بغر�س  ت�شرف  �أو  م�شتند�  �أو  دينا  ��شطنع 

�ملر�شوم بالقانون على خالف �حلقيقة.

مادة )23(

يعاقب بذ�ت �لعقوبة �ملن�شو�س عليها فى �ملادة �ل�شابقة كل من تقدم �أو �أدىل �إىل �إحدى   

�جلهات �لق�شائية �أو �جلهات �لر�شمية ببيانات �أو معلومات غري �شحيحة �أو �رتكب غ�شًا 

�ملر�شوم  هذ�  �أحكام  من  �ل�شتفادة  بغر�س  �ملقدمة  �ملعلومات  �أو  �لبيانات  يف  تدلي�شًا  �أو 

بالقانون.

مادة )24(

مع عدم �لإخالل باأى عقوبة �أ�شد ين�س عليها قانون �آخر، ُيعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز   

�شنة وبغر�مة ل تزيد على ثالثة �آلف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، كل �شخ�س �أف�شى �أو 

�إ�شتغل لنف�شه �أو لغريه �أى معلومات �أو بيانات و�شلت �إليه ب�شاأن تطبيق �أحكام هذ� �ملر�شوم 

بالقانون. ويجوز �حلكم على �جلانى بالعزل �إذ� كان موظفًا عامًا.

مادة )25(  

يجوز للمحكمة �لنزول باحلد �لأدنى لعقوبة �حلب�س �لتي ُيق�شى بها فى �جلر�ئم �ملن�شو�س   

�ملادة )83( من  �لثانية من  �لفقرة  �لتقيد بحكم  بالقانون دون  �ملر�شوم  عليها فى هذ� 

قانون �جلز�ء. كما يجوز لها �أن تاأمر بوقف تنفيذ �حلكم فى �لأحو�ل �ملن�شو�س عليها فى 

�ملادة )82( من قانون �جلز�ء �أيًا كانت �لعقوبة �ملق�شى بها.
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مادة )26(

تتوىل �لنيابة �لعامة �شلطة �لتحقيق و�لت�شرف و�لدعاء فى �جلر�ئم �ملن�شو�س عليها فى   

هذ� �ملر�شوم بالقانون.

مادة )27(  

�لتنفيذية  �أو لئحته  �أحكام هذ� �ملر�شوم بالقانون  كل من يخالف من �لبنوك و�ل�شركات   

�أو ما ي�شدره بنك �لكويت �ملركزى من قر�ر�ت �أو تعليمات تنفيذً� له يطبق بنك �لكويت 

�ملركزى عليه �جلز�ء�ت �ملن�شو�س عليها فى �لقانون رقم 32 ل�شنة 1968 �مل�شار �إليه.

الباب اخلام�ض

�أحكام عامة وختامية

مادة )28(  

�إن�شاء  يتم  بالقانون،  �ملر�شوم  �أحكام هذ�  فى  عليها  �ملن�شو�س  �ل�شكوك  �إ�شد�ر  بغر�س   

�شركات حمددة �لغر�س، وتبني �لالئحة �لتنفيذية �لأحكام �خلا�شة بهذه �ل�شركات.

مادة )29(

هذ�  �أحكام  تطبيق  لأغر��س  ��شتخد�مها  يتم  �لتي  �ملبالغ  لإجماىل  �لأق�شى  �حلد  يكون   

�ملقدمة طبقًا  �ل�شمانات  ت�شييل  ت�شتخدم فى حالة  �لتي  �ملبالغ  بالقانون، ومنها  �ملر�شوم 

�ألف  بالقانون،  �ملر�شوم  هذ�  من  �لثالث  �لباب  من  �لأول  و�لف�شل  �لثانى  �لباب  لأحكام 

من  �لالزمة،  �مل�شروفات  كافة  �شاملة  �ملالية  �لعتماد�ت  وتوفر  دينار،  مليون  وخم�شمئة 

�لحتياطى �لعام للدولة.

مادة )30(

على �جلهات �مل�شتفيدة �أن ُتقدم خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ تقدمها بطلب لال�شتفادة من   

�أحكام هذ� �ملر�شوم بالقانون، �إقر�رً� �إىل وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة يت�شمن بيانات و�فية 

�أع�شاء جمال�س  وبني  بينها  �لتي متت  وغريها  �ملالية  و�ملعامالت  �لت�شرفات،  عن جميع 

�لد�رة وكبار �ملالك فيها وكافة �أع�شاء �جلهاز �لتنفيذى �لرئي�شى، و�أزو�جهم و�أقربائهم 

من �لدرجة �لأوىل و�لتي �أبرمت منذ 1/1/ 2008، وعلى �لوز�رة �لتحقق من �لبيانات 
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�لو�ردة فى هذ� �لإقر�ر، فاإذ� تبني وجود �شبهة جرمية تعاقب عليها �لقو�نني �ل�شارية وقت 

�رتكابها تعني عليها �إبالغ �ل�شلطات �ملخت�شة. ويجب تقدمي �لإقر�ر ب�شفة دورية كل �شتة 

وُيعاقب  �لأول.  �لإقر�ر  �ل�شابقة لتقدمي  �لفقرة  �نتهاء �ملهلة �ملحددة فى  تاريخ  �أ�شهر من 

على عدم تقدمي هذ� �لإقر�ر يف �مليعاد �ملحدد بالعقوبة �ملقررة فى �ملادة )24( من هذ� 

�ملر�شوم بالقانون.

مادة )31(  

تقدم �حلكومة �ىل جمل�س �لأمة و�ىل ديو�ن �ملحا�شبة تقريرً� ن�شف �شنوى وتقريرً� �آخر   

تنفيذً�  �حلكومى  �لدعم  وكافة  �لدولة  ت�شدرها  �لتي  و�ل�شكوك  �ل�شند�ت  بقيمة  �شنويًا 

لأحكام هذ� �ملر�شوم بالقانون، م�شتماًل على �أ�شماء �لبنوك و�شركات �ل�شتثمار �مل�شتفيدة 

منها.

مادة )32(  

ي�شدر جمل�س �لوزر�ء لئحة تنفيذية لهذ� �ملر�شوم بالقانون خالل ثالثة �أ�شابيع من تاريخ   

ن�شره فى �جلريدة �لر�شمية.

مادة )33(  

على �لوزر�ء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذ� �ملر�شوم بالقانون، ويعمل به من تاريخ ن�شره   

فى �جلريدة �لر�شمية، ويعر�س على جمل�س �لأمة. 

* الدرو�ض امل�ستفادة والناجتة عن االأزمة: 

�أو�شحت �لأزمة مبا ليدع جمال لل�شك �أن �لقت�شاد �حلر ل يعنى غياب دور �لدولة، خا�شة  اأ  - 

و�أ�شبح  �لأزمة.  �لرئي�شية لتفجر  �لأ�شباب  �لوليات �ملتحدة كان من  �لغياب فى  و�أن هذ� 

و�لرئي�شى  �لو�جب  دورها  للدولة  – �أن  �لأيديولوجيات  �لنظر عن  – ب�شرف  �ملقرر  من 

وعلى �لأخ�س بالن�شبة للتنظيم و�لرقابة و�ملتابعة ، بل وبالن�شبة للتدخل �ملبا�شر فى بع�س 

�لظروف .
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كانت  للحكومات-  �لإيجابى  �لدور  غياب  – فى  �لكربى  �لقت�شاديات  �أن  �لأزمة  �أبرزت  ب  - 

بال�شفافية  �ملطالبة  م�شد�قية  تقل  وبالتاىل   ، �ل�شفافية  وعدم  لالإنحر�ف  خ�شبا  مرتعا 

�لأد�ء  �لتى ت�شمن  �أن ت�شع معايريها  �أن لكل دولة  �لإنحر�ف، ويت�شح  و�لعمل بعيد� عن 

�جليد .

و�شح �أن نظام �لعوملة �لقائم- و�لذى يرى �لبع�س �أنه من و�شع �لدول �لغنية لي�شب بالدرجة  ج - 

�أولوية م�شاحلها- عندما يتعر�س ملخاطر معينة فاإن �لدول �لنامية و�لفقرية  �لأوىل فى 

تتعر�س لهز�ت عنيفة على �إعتبار �أنها تفتقر �إىل �لأدو�ت �ملتاحة للدول �لغنية لتالفى هذه 

�لنامية و�لفقرية  �أن تعيه �لدول  �لهز�ت. وبالتاىل فاإن �لدر�س �مل�شتفاد من �لأزمة يجب 

من حيث �إيجابية توجيه مو�ردها �لذ�تية، بالإ�شافة �إىل �لتعاون فيما بينها ك�شرورة من 

�شروريات �لتعاي�س �ل�شحى ولو جزئيا .

ليجب �إطالق �لعنان لآليات �ل�شوق فى �إد�رة وت�شغيل �لقت�شاد فالأ�شو�ق ل ت�شحح نف�شها  د - 

بنف�شها �إل عندما تكون �لإنحر�فات بني �لطلب و�لعر�س �شئيلة.

وعلى  ذ�تها  تعتمد على  و�أن  �أزمة كبرية،  لأى  �لتعر�س  �لدول �خلليجية  تتفادى  �أن  يجب  هـ - 

حميطها �لإقليمى ، و�شركائها �لرئي�شيني فى معاجلة �لأزمات �ملالية و�لقت�شادية.

�ملبكر،  لالإنذ�ر  نظام  �لقت�شادية وحتليلها مبثابة  �ملوؤ�شر�ت  بع�س  �لرتكيز على  �شرورة  و - 

بحيث ت�شتطيع �ل�شلطات �لنقدية من خالل مر�قبة هذه �ملوؤ�شر�ت �لتنبوؤ بقوة �أو �شعف عملتها .

�لبور�شات �شالح ذو حدين، �أحدهما ل�شك فى فائدته للتنمية، وهو ت�شهيل �نتقال روؤو�س  ز - 

�لأمو�ل وت�شجيع وجذب �ل�شتثمار�ت، مع �لنتباه �إىل �أن فتح �لبور�شات �أمام �ل�شتثمار�ت 

�لأجنبية ب�شكل مطلق قد يفرز �لعديد من �لنتائج �ل�شلبية.

لميكن �لعتماد بن�شبة كبرية على ر�أ�س �ملال �لأجنبى فى حتقيق �لتنمية �مل�شتمرة، فر�أ�س  ح - 

�ملال �لأجنبى يتحرك �أ�شا�شًا بحافز �لربح .

�أهمية وجود جلنة طو�رئ �قت�شادية من �خلرب�ء �ملخت�شني فى كافة �ملجالت �لقت�شادية  خ -  

و�لتنموية تكون مبثابة جلنة لالإنذ�ر �ملبكر لأى �أزمة متوقعة ت�شع �ل�شيناريوهات ملعاجلة 

�لأزمات �ملتوقعة.
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10�لأزمة �ملالية �لأرجنتينيةر�بعاً:

13�لأزمة �ملالية فى دول جنوب و�شرق �آ�شياخام�شًا:

�شاد�شًا:
�لأزمة �ملالية �لعاملية – �أ�شبابها و�آثارها و�نعكا�شاتها على 

�لقت�شاد �لكويتى
21

36�حتاد �ل�شركات �ل�شتثمارية ودوره فى عالج �لأزمة�شابعًا:

61�لدرو�س �مل�شتفادة و�لناجتة عن �لأزمة

63�ملر�جع



ة
ملي

عا
ال
ة 

لي
ملا

 ا
ت

ما
ز
لأ

ا

69  



70


