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مقدمة
	ال �شك �أن الأزمة املالية التى يعي�شها اقت�صادنا الوطنى قد �أثرت وب�شكل كبري على معظم
امل�ؤ�س�سات املالية واالقت�صادية ،ومن ذلك قطاع اال�ستثمار واخلدمات املالية .وقد نتفق
ب�أن الأزمة التى مير بها �سوق الكويت للأوراق املالية هى فى �أغلبها م�ستوردة �أتت بظاللها
ب�شكل ما على امل�ؤ�س�سات املالية الكويتية ،تبع ذلك الأبعاد النف�سية للم�ستثمرين وحتديد ًا
ال�صغار منهم ،وقد ت�ضافرت جهود اجلهات املعنية بالأزمة ومنذ بدايتها لإيجاد احللول
املنا�سبة التى حتمى امل�ؤ�س�سات املالية ،ومن ذلك قانون اال�ستقرار املاىل ،والذى و�إن جاء
مت�أخر ًا� ،إال �أن �صدوره ي�شكل �أداة �ضرورية للمعاجلة املطلوبة.
واحتاد ال�شركات اال�ستثمارية مل يكن مبن�أى عن تلك الأحداث ،فقد حر�ص جمل�س الإدارة
منذ بداية الأزمة على عقد االجتماعات مع اجلهات املعنية كوزارة املالية ،بنك الكويت
املركزى ،الفريق احلكومى املكلف ملعاجلة الأزمة ،حيث متخ�ض عن ذلك تقدمي اقرتاح
االحتاد ملعاجلة تداعيات الأزمة ،كما حر�ص االحتاد على تلبية دعوة اللجنة االقت�صادية
مبجل�س الوزراء ،وكذلك جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية مبجل�س الأمة ،حيث مت تقدمي
اقرتاحات لت�شريعات ت�صب فى معاجلة الأزمة املالية.
�إن االحتاد ومن منطلق ترجمة �أهدافه املتعددة خدمة لالقت�صاد ب�شكل عام والقطاع
اال�ستثمارى ب�شكل خا�ص ،ف�إنه ي�سعده تقدمي هذا الإ�صدار فى حماولة لتوثيق الأزمات
املالية العاملية ومعرفة �أ�سبابها و�آثارها ،وب�شكل يعني القارئ على تتبع الأزمات املالية
العاملية كافة ،وبالطبع الأزمات التى مر بها االقت�صاد الكويتى فى حماولة للخروج بدرو�س
م�ستفادة عن تلك الأزمة.
								�أ�سعد �أحمد البنوان
رئي�س االحتاد
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�أ�سبابها – �آثارها – انعك�ساتها على الإقت�صاد الكويتى
مقدمــة :
الأزمات املالية العاملية

	ال تعترب الأزمات املالية ظاهرة حديثة ب�أى حال ،بل �أنها تخ�ضع فى كثري من الأحيان لنف�س
القوى التى طاملا مار�ست ت�أثريها فى خمتلف الأزمات  ،غري �أنه يبدو بالفعل �أن الإبتكارات
املالية وزيادة التكامل بني الأ�سواق املالية العاملية خالل العقدين املا�ضيني من القرن
ال�سابق قد �أ�ضافا بع�ض العوامل واملخاوف اجلديدة لدرجة �أنه على الرغم من وجود بع�ض
الإختالفات فى �أوجه ال�شبه بني تلك الأزمات �إال �أن تلك التى وقعت فى ال�سنوات الأخرية
قد اختلفت عما �سبقتها فى الوقوع فى نواح هامة .وميكن لنا القول �إن �إنت�شار الأزمات
و�أثارها املعدية قد بدا �أكرث و�ضوحا و�أبعد �أثرا عن ذى قبل .
وتوجد عدة تعريفات للأزمة لعل من �أهمها التعريف الذى يرى �أن الأزمة هى  :نقطة
حا�سمة تتعر�ض لها الدولة نتيجة تغري ما فى بيئتها الداخلية �أو اخلارجية  ،مبا يرتتب عليه
تهديد القيم والأهداف الأ�سا�سية التى ت�سعى �إليها فى ظل عدد من ال�ضغوط الناجمة عن
حمدودية الوقت املتاح للت�صرف و�إعتبارات املفاج�أة التى حتيط بها)1( .
وتقوم الأزمة على العديد من العنا�صر ،كما �أنها تت�سم بالعديد من اخل�صائ�ص وال�سمات
ومتر بالعديد من املراحل  ،وفى ظل هذا التعدد فى العنا�صر واخل�صائ�ص واملراحل تتعدد
�أنواع الأزمات .
وقد مرت الأ�سواق الدولية مبجموعة من الأزمات املالية التى �شهدها العامل  ،وتعترب الأزمة
املالية العاملية التى انت�شرت فى الآونة الأخرية حلقة مكملة ل�سل�سلة من الأحداث املماثلة
التى �شهدتها االقت�صاديات فى مناطق خمتلفة من العامل خالل ال�سنوات الأخرية .
�إن التاريخ االقت�صادى زاخر بعدد هائل من الأزمات امل�صرفية و�أزمات �أ�سعار ال�صرف ،
فقد �شهدت الفرتات الزمنية التى �سبقت القرن املا�ضى �إحتداد الأزمات املالية وخ�صو�صا
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الأزمات امل�صرفية  ،وهناك مثالني بارزين فى تلك الفرتة متثلت فى �أزمة بنك بريينجز
عام  1890والتى ت�ضمنت �أوجه �شبه وا�ضحة ب�أزمة املك�سيك التى وقعت فى الفرتة ما بني
1994و  ، 1995كما �أن هناك �أزمة �أ�سعار ال�صرف فى الواليات املتحدة الأمريكية فى
الفرتة ما بني 1894و . 1896
كما وقعت فى القرن ال�سابق �أزمات مالية عديدة فى فرتة ما بني احلربني العامليتني،
بالإ�ضافة �إىل �أزمات اجلنيه الإ�سرتلينى والفرنك الفرن�سى فى ال�ستينات  ،و�إنهيار نظام
بريتون وودز فى �أوائل �سبعينات القرن املا�ضى و�أزمة الديون اخلارجية فى الثمانينات .
وفى الت�سعينات من القرن ال�سابق  ،وقعت �أزمات العملة فى �أوروبا وهى �أزمات خا�صة ب�آلية
�سعر ال�صرف فى النظام النقدى الأوروبى فى الفرتة من  ، 1995 - 1992كما وقعت
الأزمة املالية فى مناطق �شرق �آ�سيا وهى الأزمة التى مرت بها �أندوني�سيا وكوريا وماليزيا
والفلبني وتايالند فى الفرتة من � 1997إىل  . 1998وكان لهذه الأزمات تكاليف متباينة
من حيث الناجت والنفقات املالية العامة و�شبه املالية العامة املوجهة لدعم القطاعات املالية
ال�ضعيفة  .كما كان لهذه الأزمات �آثار انت�شرت ب�شكل ملمو�س على نطاق دوىل ،واقت�ضت
فى عدد من احلاالت تقدمي م�ساعدة مالية دولية لتخفيف حدتها وخف�ض تكاليفها ،واحلد
من �إنت�شار عدواها و�إحتواء �آثارها ال�سلبية على البلدان الأخرى (.)2
وفى الن�صف الثانى من عام  2008ت�صاعدت �أزمة مالية بد�أت حلقاتها بعنف فى الواليات
املتحدة الأمريكية وامتدت حلقتها بحكم الت�شابك والتداخل العاملى ال�شديد عرب خريطة
العامل �إىل دول الإحتاد الأوروبى وباقى دول العامل .
وفى �إطار ما �سبق ميكن لنا حتديد بع�ض الأزمات املالية التى �شهدتها االقت�صاديات فى
مناطق خمتلفة من العامل وهى � :أزمة الك�ساد الكبري و�أزمة يوم الإثنني الأ�سود و�أزمة
املك�سيك والأزمة الأرجنتينية ،ثم الأزمة الآ�سيوية والأزمة املالية العاملية املعا�صرة.
و�سوف نتعر�ض لهذه الأزمات وخا�صة للأزمة املالية العاملية املعا�صرة من حيث �أ�سبابها
و�آثارها ومواجهتها والدرو�س امل�ستفاده .
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�أو ًال � :أزمة الك�ساد الكبري:

وخالل تلك الفرتة �أفل�ست العديد من ال�شركات وانت�شرت البطالة  ،فانخف�ض الطلب على
ال�سلع واخلدمات وانخف�ضت معه �أ�سعارها  ،كذلك ف�شل املدينون فى الوفاء ب�إلتزماتهم
ف�أحجم املقر�ضون عن تقدمي الإئتمان وانخف�ض بالتاىل حجم اال�ستثمار وواجهت البنوك
�صعوبة فى حت�صيل م�ستحقاتها ،فف�شلت فى تلبية م�ستحقات العمالء ،و�أعلن �إفال�س
الكثري منها  .ففى الواليات املتحدة وحدها �أعلن �إفال�س  5000بنك  ،وخ�سر املودعون ما
يعادل  3مليار دوالر حتى �أ�ضطر الرئي�س روزفلت �إىل �إعالن �إغالق جميع البنوك �إعتبارا
من  6مار�س من عام  ،1933ثم ُ�سمح للبنوك التى لديها قدرا من ال�سيولة �أن تفتح �أبوابها
بعد �إ�سبوع من ذلك التاريخ (.)3

الأزمات املالية العاملية

بد�أت الأزمة فى � 3سبتمرب  1929عندما �أقفل م�ؤ�شر (داو جونز) ملتو�سط ال�صناعة عند
 381نقطة  .وفى الثانى من �أكتوبر من نف�س العام انخف�ض امل�ؤ�شر مبا يعادل  49نقطة،
و�صاحب هذا الإنخفا�ض �إنخفا�ض �آخر فى اليوم التاىل قدره  43نقطة معلنا بداية حدوث
الك�ساد الكبري  . Great Recessionوفى � 23أكتوبر �سجل امل�ؤ�شر  306نقطة  ،مبا
يعنى انخفا�ضا بلغت ن�سبته  % 20باملقارنة مبا كان عليه احلال فى �سبتمرب� -أى فى �أقل
من �شهرين ،وقد ا�ستمر انخفا�ض �أ�سعار الأوراق املالية بعد ذلك ملدة ثالث �سنوات  ،حيث
�أغلق امل�ؤ�شر فى  8يوليو من عام  1932عند  41نقطة فقط وهذا يعنى �أن امل�ؤ�شر و�صل
�إىل حواىل  % 11مما كان عليه فى � 3سبتمرب . 1929

وفى ذلك الوقت ثار الت�سا�ؤل عن �أيهما ت�سبب فى حدوث الآخر هل تدهور �أ�سعار الأوراق
املالية هو الذى ت�سبب فى حدوث الك�ساد الكبري � ،أم �أن الك�ساد الكبري هو الذى ت�سبب فى
حدوث �إنخفا�ض فى �أ�سعار الأوراق املالية  ،ووقع اللوم فى النهاية على �أ�سواق ر�أ�س املال ،
�إذ ك�شفت التحقيقات عن حدوث �إنحرافات فى تلك الأ�سواق يعتقد �أنها كانت �سببا رئي�سيا
فى حدوث الأزمة .
ومن �أبرز �صور االنحرافات التى انتابت التعامل فى الأوراق املالية خالل فرتة الك�ساد
العظيم هى البيع ال�صورى �أو املظهرى وال�شراء لغر�ض الإحتكار و�إ�ستغالل ثقة العمالء
و�إتفاقيات التالعب .
وفيما يلى نبذة عن كل منها :
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 - 1البيع ال�صورى �أو املظهرى:
يق�صد بالبيع ال�صورى �أو املظهرى خلق تعامل مظهرى ن�شط على �سهم ما فى الوقت الذى
قد ال يوجد فيه تعامل فعلى يذكر على هذا ال�سهم  .ومن �صور البيع املظهرى قيام �شخ�ص
ما ببيع �أوراق مالية �صوريا لإبنه �أو �أحد �أفراد �أ�سرته ومن �صوره كذلك قيام ذلك ال�شخ�ص
ب�شراء وبيع ذات الورقة فى ذات اليوم ل�شخ�ص يتفق معه على ذلك  ،وتتم العملية ب�أن يقوم
امل�شرتى ب�إعادة بيع الورقة �إىل ذات ال�شخ�ص الذى ا�شرتاها منه وذلك فى نف�س اليوم
وب�سعر �أكرب �أو �أقل ح�سب الإتفاق .
وكما يبدو ف�إن الهدف من البيع املظهرى هو �إيهام املتعاملني ب�أن تغريات �سعرية حدثت
للورقة املالية املعنية و�أن تعامال ن�شطا يجرى عليها  ،وهو ال يتعدى كونه نوعا من �أنواع
اخلداع واالحتيال بغر�ض حتقيق الربح  .فامل�ستثمر املخادع �أو املحتال الذى يرغب فى
�شراء �أ�سهم �شركة ب�أقل من ال�سعر اجلارى لها ميكنه – �إذا كان �سوقها غري ن�شط – �أن
ميار�س البيع املظهرى وذلك ب�أن ي�شرتى جزء ًا من احتياجاته بال�سعر اجلارى ،ثم يعيد
بيعه �صوري ًا لأقاربه �أو �أ�صدقائه على النحو الذى �سبقت الإ�شارة �إليه � ،أو �أن يبيعه مبا�شرة
لأكرث من بيت من بيوت ال�سم�سرة حتت �أ�سماء بع�ض �أقاربه �أو �أ�صدقائه .
وملا كانت �إحدى �سمات �أ�سواق ر�أ�س املال هى ن�شر املعلومات ب�ش�أن ال�صفقات التى تربم ،
ف�إن �سل�سلة من البيوع للأ�سهم امل�شار �إليها من �ش�أنه �أن ي�ؤدى �إىل �إنخفا�ض قيمتها ال�سوقية
ب�شكل يوحى للمتعاملني بتدهور حالة ال�شركة .وهنا قد ي�صاب بع�ض امل�ستثمرين ح�سنى
النيه بالذعر  ،مما يدفعهم �إىل التخل�ص مما ميتلكون من هذه الأ�سهم  ،الأمر الذى
يرتتب عليه مزيد ًا من الهبوط فى الأ�سعار  ،وحينئذ يدخل امل�ستثمر املخادع م�شرتي ًا .
 - 2ال�شراء بغر�ض الإحتكار:
يق�صد بال�شراء لغر�ض الإحتكار قيام �شخ�ص ما بالعمل على �شراء كل الكميات املعرو�ضه
من ورقة مالية ما  ،وذلك بغر�ض حتقيق نوع من الإحتكار ميكنه فيما بعد من بيع الورقة
للراغبني فى �شرائها بال�سعر الذى يراه .وفى بع�ض احلاالت يح�صر ال�شخ�ص املذكور
ن�شاطه الإحتكارى فى �شراء الأ�سهم التى يبيعها الآخرون على املك�شوف حتى يحتكر
تداولها فرتتفع قيمتها ال�سوقية ويحقق ربحا م�ضمون ًا .
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ويعترب النوع الأخري من الإحتكار قمة الإ�ستغالل للم�ضاربني .حيث يلتزم امل�ضارب برد
الأ�سهم حمل �صفقة البيع على املك�شوف فى �أى وقت يقرره مقر�ض الأ�سهم .وفى ظل
الإحتكار و�إرتفاع القيمة ال�سوقية للأ�سهم قد يطلب املقر�ض �أ�سهمه ليبيعها  .وهنا ي�ضطر
امل�ضارب �إىل دخول ال�سوق م�شرتيا ولي�س �أمامه �إال قبول ال�سعر الذى يحدده املحتكر .

يق�صد ب�إ�ستغالل ثقة العمالء املمار�سات غري الإخالقية من قبل ال�سم�سار جتاه �أحد
عمالئه وذلك ب�إبرامه �صفقات نيابة عنه � ،أو ت�شجيعه على �إبرام �صفقات دون �أن يكون فى
ذلك م�صلحة له .ويهدف ال�سم�سار من تلك املمار�سات غري الأخالقية �إىل �إبتزاز العميل
ال �أكرث وال �أقل ،فهو يح�صل على عمولة ال�سم�سرة من �صفقات البيع وال�شراء التى يربمها
لعمالئه �سواء كانت تلك ال�صفقات مربحة �أم غري مربحة .وكلما زادت ال�صفقات عددا
وقيمة كلما زادت ح�صيلة ال�سم�سرة.

الأزمات املالية العاملية

�	- 3إ�ستغالل ثقة العمالء :

وي�سهل على ال�سم�سار ممار�سة هذا النوع من الإحتيال عندما تكون �أوامر العميل من النوع
الذى يعطى لل�سم�سار �سلطة �إبرام مايراه من ال�صفقات ،وحتى لو مل تكن الأوامر من هذا
النوع ف�إن ال�سم�سار ميكنه الإحتيال بطريق �آخر ك�أن يزود العميل مبعلومات م�ضللة يرتتب
عليها ت�شجيعه على �إبرام �صفقات بيع �أو �شراء (.)4
 - 4اتفاقية التالعب فى �أ�سعار الأوراق املالية :
وهى تتم بوا�سطة �شخ�صني �أو �أكرث  ،وت�ستهدف �إتفاقية التالعب فى �أ�سعار الأوراق املالية
�إحداث تغيريات مفتعلة فى �أ�سعار الأوراق املالية بغر�ض حتقيق الربح .وقد ت�شتمل الع�ضوية
فى مثل هذه الإتفاقيات على �سما�سرة عاملني فى بع�ض امل�ؤ�س�سات التى لها �أوراق متداولة،
كما قد ي�ساهم بع�ض ه�ؤالء الأع�ضاء بالعمل بينما ي�ساهم الآخرون بر�أ�س املال ،وقد يعني
مدير يتوىل تنفيذ الإتفاقية .
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ثاني ًا � :أزمة يوم الإثنني الأ�سود:
فى يوم الإثنني املوافق � 19أكتوبر من عام  1987حدثت �أزمة كبرية فى �أ�سواق البور�صات
العاملية  ،وذلك بحدوث خلل فى التوازن بني العر�ض والطلب لي�س فى الأ�سواق احلا�ضرة
فقط بل و�أي�ض ًا فى �أ�سواق العقود امل�ستقبلية  ،وقد ن�ش�أ هذا اخللل من جراء �سيل متدفق
من �أوامر البيع مل ي�سبق له مثيل .فعندما فتحت بور�صة نيويورك �أبوابها للتعامل فى متام
ال�ساعة العا�شرة بتوقيت نيويورك تدافع املتعاملون من كل مكان لبيع �أعداد كبرية جد ًا من
الأوراق املالية التى بحوزتهم ،ب�صورة ه�ستريية مل ي�سبق لها مثيل .
وقد جنم عن هذا الإندفاع املتهور فى البيع �إنخفا�ض حاد و�سريع فى �أ�سعار الأوراق املالية
املتداولة فى ذلك اليوم حتى �أن م�ؤ�شر « داو جونز» ال�صناعى والذى يقي�س تطور � 30شركة
�أمريكية خ�سر  299.02نقطة فى �أقل من �ساعتني من بدء التعامل فى ال�سوق ،وبنهاية
ذلك اليوم كان هذا امل�ؤثر قد فقد  508 .32نقطة  ،وما حدث فى ذلك اليوم من �إنهيار
فى الأ�سواق املالية يعترب �ضعف الإنهيار الذى حدث فى عام � 1929أثناء الك�ساد العظيم،
�إذ خ�سر م�ؤ�شر" داو جونز" فى يوم الإثنني الأ�سود �ضعف ماخ�سره فى عام . 1929
�أما رد فعل ال�سوقني ،ال�سوق احلا�ضرة و�سوق العقود امل�ستقبلية ،فقد اختلف ب�إختالف
�أنظمة العمل فى كل منهما .ففى ال�سوق احلا�ضرة وعلى الأخ�ص فى بور�صة نيويورك
�سار العمل على �أ�سا�س �إمكانية قيام املتخ�ص�ص بت�أجيل الإفتتاح لل�سهم الذى يتعامل فيه
( �أى ت�أجيل التعامل عليه) وذلك متى �أدرك �أن هناك خلل وا�ضح بني �أوامر البيع و�أوامر
ال�شراء املتجمعة فى الليلة ال�سابقة ،و�إن �إمكانياته قا�صرة على مواجهته  ،مبعنى �أنه ال
ميكنه �إزالة اخللل بتنفيذ ال�صفقات حل�سابه اخلا�ص .مثل هذا الت�أجيل من �ش�أنه ان �أف�سح
له وقت ًا للبحث لدى ال�سما�سرة الوكالء و�سما�سرة ال�صالة وجتارال�صفقات الكبرية عن
�أوامر مقابل متكنه من �إزالة هذا اخللل .وفى الظروف العادية عندما يتعلق اخللل ب�سهم
واحد ت�صبح مواجهته م�س�ألة �سهلة الت�ستغرق ب�ضع دقائق ،و�إن كان هذا على ح�ساب تغيري
عادى فى القيمة ال�سوقية لل�سهم� ،أى فى مقابل حدوث �إنخفا�ض كبري ن�سبي ًا فى حالة زيادة
العر�ض (�أوامر البيع) عن الطلب (�أوامر ال�شراء) �أو ارتفاع كبري ن�سبي ًا فى حالة زيادة
الطلب عن العر�ض .
وفى يوم الإثنني الأ�سود كانت امل�س�ألة �أكرب من تلك .فاخللل فى التوازن ف�ضال عن �أنه
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�أ�صاب كافة الأ�سهم ،فقد كان كبري ًا لدرجة �أن املتخ�ص�صني ف�شلوا فى مواجهته من خالل
ال�سما�سرة � ،أو من خالل جتار ال�صفقات الكبرية  .وعلية ف�إنه حتى بعد م�ضى �ساعة كاملة
منذ دق �أجرا�س الإفتتاح مل يبد�أ التعامل على حواىل ثلث الأ�سهم التى تكون منها م�ؤ�شر
" داو جونز" ب�سبب اخللل ال�شديد فى التوازن .
الأزمات املالية العاملية

وهذا كان مكمن اخلطورة على �أ�سا�س �أن �أ�سهم هذا امل�ؤ�شر هى ملجموعة من �أعرق و�أكرب
امل�ؤ�س�سات فى الواليات املتحدة الأمريكية .هذا الأمر كان عن ال�سوق احلا�ضرة �أما ما
كان عن �سوق العقود امل�ستقبله فوفق ًا لأنظمة هذه ال�سوق تعك�س الأ�سعار ب�سرعة فائقة
املعلومات املتاحة ،فعندما يت�ضح �أن هناك خلال بني �أوامر البيع و�أوامر ال�شراء املتجمعة
فى الليلة ال�سابقة تتغري الأ�سعار مبا�شرة فى اليوم التاىل �إىل ال�سعر الذى ميكن �أن تربم
به ال�صفقات وهذا ماحدث فعال فى يوم الإثنني الأ�سود فى �سوق العقود امل�ستقبلية �إذ
انخف�ضت الأ�سعار فورا فى ذلك ال�سوق فى حماولة لإ�ستيعاب اخللل .
وقد انتهت �أزمة يوم الإثنني الأ�سود يوم الثالثاء � 20أكتوبر بتدخل من ال�شركات الكبرية
لإعادة �شراء ا�سهمها ،كما تدخل بنك الكويت املركزى وذلك بحث البنوك على منح املزيد
من الإئتمان لتجار الأوراق املالية .
ثالث ًا � :أزمة املك�سيك :1994-1995
ميكن القول �أن الأزمات املتالحقة التى حدثت فى دول الواليات املتحدة الأمريكية الالتينية
هى �أزمات هروب ر�ؤو�س الأموال .تلك الأموال التى تدخل وتخرج دون احل�صول على �إذن
م�سبق ،وهذه كانت �إحدى قواعد حرية حركة ر�ؤو�س الأموال وتدفق املعلومات وال�سلع
والتكنولوجيا والأفكار والب�شر �أنف�سهم بني جميع املجتمعات دون �أى قيود تذكر .فمثال
حرية �إنتقال ر�ؤو�س الأموال كانت هى ال�سبب الرئي�سى واملعلن وراء �إنهيار املك�سيك عام
.1994
فقد تعر�ضت املك�سيك لأزمة مالية كبرية فى �أواخر ذلك العام ،عندما قامت احلكومة
املك�سيكية بتنفيذ تو�صيات �صندوق النقد الدوىل بتخفي�ض �سعر العملة املك�سيكية “ البي�سو”
مقابل الدوالر الأمريكى بن�سبة  ، % 13ثم تعوميه بعد ذلك ،مما �أدى �إىل انهيار“البي�سو”
املك�سيكى ،والذى فقد نحو  % 45من قيمته �أمام الدوالر فى �شهر يناير عام . 1995
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وبالرغم من متكن املك�سيك من ال�سيطرة على الأزمة املالية بف�ضل امل�ساندة املالية من قبل
الواليات املتحدة الأمريكية و�صندوق النقد الدوىل �إال �أنه نتيجة لإتباعها �سيا�سة �إنكما�شية
متثلت فى رفع �أ�سعار الفائدة مبعدالت عاليه بلغت نحو  % 24 .5عام  ،1995وذلك من
�أجل دعم البي�سو وكبح الت�ضخم  ،حدث تراجع فى الناجت املحلى الإجماىل املك�سيكى مبعدل
بلغ نحو  % 6.9وذلك بدال من معدل منو موجب قدره  % 3 .5عام .)5( 1994
رابع ًا :الأزمة املالية الأرجنتينية:
عند احلديث عن الأزمة املالية الأرجنتينية البد من التوقف عند حمطات خا�صة فى تاريخ
الأرجنتني ل�ضرب بع�ض الأمثلة على �سوء تقدير احلكومات للطرق املثلى حلل امل�شاكل
االقت�صادية .ونو�ضح فيما يلى �أ�سباب الأزمة ومالحمها فى الأرجنتني :
�	- 1أ�سباب الأزمة فى الأرجنتني :
بعد الن�صف الثانى من �سبعينات القرن املا�ضى قامت احلكومة الأرجنتينية فى ذلك
الوقت ب�إنفتاح �شديد على العامل اخلارجى للأن�شطة االقت�صادية �سواء الإنتاجية �أو
اال�ستهالكية معتمدة فى ذلك على متويل خارجى متمثل فى عمليات �إ�ستدانة وا�سعة تفوق
قدرة الأرجنتني على مواجهة �أعباء �سداد فوائدها مما جعلها ترتاكم وت�ؤدى فى النهاية
�إىل حالة من الرتاجع امل�ستمر .
ومنذ منت�صف عام  1998بد�أت الأرجنتني تعانى من حالة ركود قوية لها عدة �أ�سباب
نابعة من �سوء التخطيط احلكومى  .فقد ر�أت احلكومة منذ بداية الت�سعينات من القرن
املا�ضى �أن احلل الأمثل للخروج من االرتفاع الرهيب للأ�سعار والذى و�صل فى عام 1998
�إىل  % 3000هو ربط البيزو بالدوالر الأمريكى على �أ�سا�س  1بيزو =  1دوالر)6(.
كما مت �أي�ضا متويل العجز فى الإنفاق على اخلدمات العامة عن طريق الدوالر .ونتيجة
لإنخفا�ض ن�سب الفائدة على القرو�ض الدوالرية عن تلك اخلا�صه بالبيزو زاد التعامل مع
الدوالر �أكرث من التعامل مع العملة الوطنية .
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وقد كانت نتائج ربط العملة بالدوالر فى البداية مبهرة  ،ولكن كان هذا النجاح وهمي ًا
حيث كانت احلكومة ت�ستخدم الأموال التى ح�صلت عليها من بيع �شركات القطاع العام فى
متويل تخفي�ض الت�ضخم .هذا بالإ�ضافة �إىل جزء كبري �ضاع فى الر�شوة والف�ساد و�إخفاء
احلقائق عن ال�شعب ليق�ضى ذلك على ما تبقى من الإقت�صاد الأرجنتينى .

وكنتاج طبيعى �أدت الأعباء ال�ضريبية �إىل تقلي�ص الإ�ستثمار اخلا�ص من جهة و�إىل حاالت
تهرب �ضريبى وا�سعة حرمت اخلزانة من �أكرث من ن�صف ما يجب �أن حت�صل عليه .وهكذا
دخلت البالد دائرة مغلقة من الديون املرتاكمة ومن قلة املوارد اخلارجية ومن �ضعف
الأداء ال�ضريبى وتراكم �أعباء خدمة الديون .

الأزمات املالية العاملية

واجلدير بالذكر �أي�ض ًا �أنه بعد �أن قامت احلكومة بتبديل الديون املنظمة ذات ال�شروط
الإجبارية بتكلفة منخف�ضة ب�أخرى لها �شروط اختيارية ولكن تكلفتها مرتفعة ،ومع �ضعف
�أداء ال�صادرات زادت �أعباء متويل الإنفاق احلكومى الأرجنتينى فتم متويل هذا الإنفاق
بفر�ض �ضرائب جديدة على ال�شعب ،بالإ�ضافة �إىل عدد من اال�ستدانات اجلديدة .

وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن غطاء العملة الوطنية بغطاء الدوالر مل يتم ح�سابه ب�شكل دقيق ،
فالإقت�صاد الأرجنتينى مل يكن بقوة الإقت�صاد الأمريكى التى ت�سمح له بتغطية �أى عجز فى
الدوالر وتوفري هذا الغطاء �إىل فرتات زمنية طويلة .
ثم جاءت �أزمة الربازيل عام  1999وما �أدى �إليه ذلك من تعومي للعملة الربازيلية� .أدى
ذلك �إىل فقدان الأرجنتني جزء ًا كبريا من دخل العملة اخلارجى حيث �أن الربازيل تعترب
ال�شريك التجارى الأول للأرجنتني ،ومع �إ�شتداد �أزمة الربازيل وتخفي�ض عملتها ا�ستمر
�ضعف تناف�سية ال�صادرات الأرجنتينية  ،مما �أدى �إىل فقدان الأرجنتني �سنويا �أكرث من
 % 11من دخل �صادراته .
ويعترب املحللون ربط البيزو بالدوالر هو �سبب جعل ال�صادرات الأرجنتينية �أكرث كلفة من
�صادرات دول اجلوار .فامل�ساواة بني عملتني الجمال للمقارنة بني اقت�صادهما نوعا وكما
من كل الزوايا هو �أكرب الأخطاء االقت�صادية التى وقعت فى الأرجنتني فى العقود الأخرية
من القرن املا�ضى .
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ومن ال�سيا�سات اخلاطئه �أي�ض ًا فر�ض �أعباء �ضريبية وجمركية فى كل من الأرجنتني
والربازيل على بع�ض املواد امل�ستخدمة فى ال�صناعات الوطنية مما �أدى �إىل �ضعفها وفتح
الأ�سواق �أمام ال�سلع الإ�ستهالكية امل�ستوردة لتغطية �إحتياجات ال�سوق املحلى وبالطبع �أدى
هذا �إىل حالة من الركود احلاد .
وفى �ضوء ما �سبق ميكن �أن نتناول �آلية حدوث الأزمة املالية فى الأرجنتني ومالحمها كما
يت�ضح من الآتى :
�	- 2آلية حدوث الأزمة ومالحمها :
ت�شري اخلربة التاريخية للتطورات االقت�صادية فى الواليات املتحدة الأمريكية الالتينية
�إىل �أن الأزمات املالية لي�ست �شيئ ًا جديد ًا فيها ،فقد �ضربت �إقت�صاداتها �أزمة املديونية
اخلارجية عام  ،1982ثم الأزمة املك�سيكية عام  ،1994ثم الأزمة الربازيلية ،و�أخري ًا
الأزمة الأرجنتينية والتى تعترب فى حد ذاتها �أكرث ن�ضج ًا وعمق ًا  ،وذلك من حيث تعدد
وتنوع عنا�صر �ضغوطها الأزموية.
وقد بدت مالمح الأزمة املالية فى الأرجنتني منذ بداية �شهر يوليو  ،2001وتتمثل هذه
املالمح فيما يلى (:)7
�أ 	-انخفا�ض الودائع فى البنوك التجارية مبقدار  6.1مليار دوالر ،وبن�سبة قدرها % 7.1
وذلك خالل �شهر يوليو � /أغ�سط�س . 2001
ب  -الإنخفا�ض امل�ستمر فى الإحتياطيات الدولية من الدوالر الأمريكى منذ �شهر يوليو
.2001
ج � -إنخفا�ض الناجت املحلى الإجماىل ب�صفة متتالية وذلك منذ الربع الثالث من عام ،2000
وقد بلغ معدل االنخفا�ض  % 2. 1خالل الربع الأول لعام . 2001
د 	-انخفا�ض خمرجات امل�صانع الأرجنتينية و�ضعف جودتها خالل عام .2001
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هـ 	-ا�ستمرار �ضعف ثقة امل�ستهلك الأرجنتينى فى الب�ضائع املحلية.
و � -أدى طول فرتة الركود فى االقت�صاد الأرجنتينى �إىل ظهور خماطر التوقف عن �سداد
الديون مما �أثر ت�أثري ًا �سلبي ًا على امل�ستثمرين واملدخرين.

ح � -أن ن�سبة  % 70من الديون اخلارجية الأرجنتينية كانت بالدوالر الأمريكى ،وذلك ب�سبب
�إنخفا�ض الفائدة للإقرتا�ض بالدوالر عن البيزو  ،مما يفاقم من الأزمة �إذا ماتوقفت
الأرجنتني عن دفع ديونها التى متثل حواىل ن�صف الإنتاج االقت�صادى ال�سنوى فى الأرجنتني .

الأزمات املالية العاملية

ز 	-البداية الأولية لظهور الأزمة هى يوم  14يوليو  2001حيث بلغت معدالت الفائدة لليلة
واحدة  ،% 300كما فقدت الدولة ما يقرب بـ 3مليار دوالر من الإحتياطيات الدولية من
الدوالر الأمريكى نظر ًا لتخوف امل�ستثمرين من التوقف عن دفع الديون �أو تعومي العملة
الأرجنتينية �أو كالهما.

ط  -خف�ضت م�ؤ�س�سة “ -موديز” لتقييم خماطر الإئتمان  -ت�صنيف الأرجنتني لديها على
دفعتني فى يوليو  2001خوف ًا من التوقف عن دفع الديون �أو تعومي العملة �أو كليهما .
كان بنك “بانكوهيبو تيكاريو” والذى يعد من البنوك الكربى فى الأرجنتني قد فقد ن�صف
ر�أ�سماله ال�سوقى  2.1مليار دوالر وحقق �صافى خ�سائر قدرها  519,6مليون دوالر �أى
بن�سبة .% 50.95
خام�س ًا :الأزمة املالية فى دول جنوب و�شرق �آ�سيا:
بعد عامني من �أزمة املك�سيك وفى يوليو عام  1997فوجئ العامل بالأزمة املالية التى
تعر�ضت لها دول جنوب و�شرق �آ�سيا ،وهى الدول التى كانت حتى الأم�س القريب مثار
�إعجاب العامل بل و�إنبهاره ب�إعتبارها املعجزة الآ�سيوية  .وبد�أت هذه الأزمة بالنمر الآ�سيوى
املري�ض “ تايالند” وهى الدولة ذات البنية االقت�صادية الأ�ضعف ،من بني مثيالتها من
دول النمور الأخرى  ،وقد �أدى انخفا�ض �سعر �صرف العملة وهبوط الأ�سهم فى هذه الدولة
�إىل �إنتقال �آثار العدوى �إىل �أ�سواق املال فى ماليزيا وهونغ كونغ واندوني�سيا وكوريا اجلنوبية
والفلبني و�سنغافوره وتايوان.
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وبع�ض هذه الدول مثل �أندوني�سيا وماليزيا والفلبني ،كانت ت�شرتك مع تايالند فى عدد من
ال�سمات ،فقد ت�أثرت هذه الدول جميعها بدرجات متفاوتة بالركود االقت�صادى فى �آ�سيا ،كما
�أن �أغلب هذه الدول قد تراكمت عليها الديون ب�سرعة �أثناء الت�سعينات من القرن املا�ضى.
ثم انتقلت هذه الأزمة �إىل دول �أخرى خارج نطاق دول الأزمة ،حيث ت�أثرت بها اليابان
وا�سرتاليا والواليات املتحدة الأمريكية والدول الأوربية .
و�أ�ضطر �صندوق النقد الدوىل �إىل التدخل ال�سريع بتوفري مليارات الدوالرات لهذه الدول
وثار جدل كبري فى خمتلف الأو�ساط حول �أ�سباب هذه الأزمة ومدى خطورتها على االقت�صاد
العاملى .
وال �شك �أن هذه الأحداث واال�ضطرابات ت�ؤكد على �أن النظام العاملى اجلديد هو نظام
ديناميكى �سريع التغريات ،و�إن االعتماد املتبادل وت�شابك امل�صالح املتمثل فى حجم الإ�ستثمارات
الأجنبية غري املبا�شرة من خالل �أ�سواق املال العاملية هو �أبرز خ�صائ�ص هذا النظام.
كما تعترب هذه الأحداث �شاهد حى على الكوارث التى ميكن �أن ي�ؤدى �إليها �سوء الإدارة
املالية والإقت�صادية لأى دولة ،و�أي�ضا عدم الإ�ستقرار على جميع الأ�صعدة املالية ال�سيا�سية .
وقد كانت هذه الأزمة مفاجئه ل�صندوق النقد الدوىل ،كما كان احلال بالن�سبة للأزمة
التى تعر�ضت لها املك�سيك فى نهاية عام  ،1994الأمر الذى يعك�س �ضعف رقابة و�إ�شراف
�صندوق النقد الدوىل على �أحوال العامل املالية والنقدية وكذلك �ضعف كفاءة التنظيم
الدوىل فى التنب�ؤ بالأزمات املالية قبل وقوعها ،مما يتطلب �إعادة النظر فى �سالمة
البيانات املالية التى تقدم �إىل �صندوق النقد الدوىل  ،وو�ضع ال�ضوابط لأحكام الرقابة
على هذه البيانات (.)8
وفى �ضوء ما تقدم ميكن �أن نتناول النقاط التالية-:
 - 1مظاهر الأزمة الآ�سيوية .
� - 2أ�سباب الأزمة .
� - 3آثار الأزمة الآ�سيوية ودور ال�صندوق فى معاجلتها .
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 - 1مظاهر الأزمة الآ�سيوية:
فى بداية الن�صف الثانى من عام  ،1997بد�أت الأزمة املالية الآ�سيوية فى الظهور وذلك
فى دول جنوب �شرق �آ�سيا ،ثم ات�سع نطاقها لت�صل �إىل دول �شرق �آ�سيا ،كما امتدت �إىل
هونغ كونغ فى نف�س العام .

وفى بداية عام  ،1997بد�أ البع�ض يفكر فى �شراء املزيد من العملة التايالندية للم�ضاربة
عليها وحتقيق مزيد من الأرباح ،وقد تدخل البنك املركزى التايالندى م�ضطر ًا لإنقاذ
العملة املحلية وا�ستطاع �أن يوقف هذه امل�ضاربة �إىل حد ما  .وبالرغم من ذلك فالثقة
قد اهتزت كثري ًا فى العملة املحلية التايالندية خ�صو�ص ًا عندما �أعلن البنك املركزى
التايالندى عن مراجعته ملعدل النمو االقت�صادى وتخفي�ضه لهذا املعدل من� % 7. 1إىل
 % 6عام .1997

الأزمات املالية العاملية

وقد كانت تايالند ال�ضحية الأوىل لهذه الأزمة ،ففى عام  1996عانت هذه الدولة من
بع�ض امل�شاكل� ،أهمها تراجع �صادراتها وزيادة عجز احل�ساب اجلارى ،وارتفاع معدل
الت�ضخم ،وت�ضخم حجم الديون ،وقد �أدت هذه امل�شاكل �إىل اهتزاز الثقة فى االقت�صاد
التايالندى.

وقد �أدى عدم الثقة فى العملة واالقت�صاد التايالندى �إىل �إثارة حالة من القلق داخل
امل�ؤ�س�سات املالية العاملية و�إجته العديد من احلائزين للعملة التايالندية فى الأ�سواق لبيع
مالديهم ب�شكل �سريع ،مما �أدى �إىل �إنخفا�ض قيمة هذه العملة.
وملحاولة وقف تدهور قيمة العملة التايالندية� ،أعلن بنك تايلند املركزى رفع �أ�سعار الفائدة
ق�صرية الأجل ،و�أنفق �أكرث من  4مليارات من الدوالرات ،هذا بالإ�ضافة �إىل تدخل البنوك
املركزية فى كل من هونغ كونغ و�سنغافورة وماليزيا �إىل جانب بنك تايلند املركزى فى
حماولة للدفاع عن العملة التايالندية “الباهت” كما مت فر�ض قيود �إنتقائية على ر�ؤو�س
الأموال تهدف بالتحديد �إىل تقليل قدرة امل�ضاربني الأجانب على احل�صول على �إئتمان
بالعملة املحلية ،مع ا�ستثناء املعامالت التجارية واال�ستثمارية ح�سنة النية من هذه القيود(.)9
وبالرغم من ذلك ا�ستمرت قيمة العملة التايالندية فى االنخفا�ض حتى و�صلت ن�سبة
الإنخفا�ض �إىل نحو � % 12 ، % 17أمام الدوالر والني .
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ونتيجة عدم ثبات احلالة االقت�صادية والعملة التايالندية ،انعدمت الثقة فى االقت�صاد
التايالندى ،وقام امل�ستثمرون ب�إخراج �أموالهم ب�صورة كبرية �إىل اخلارج ،وانخف�ضت قيمة
العملة التايالندية بعد تعوميها فى يوليو  ،1997وبلغت ن�سبة الإنخفا�ض مداها فى نهاية
العام حيث و�صلت �إىل نحو � % 44 .7أمام الدوالر الأمريكى ،و�أ�ضطرت احلكومة �إىل
�إغالق عدد كبري من امل�ؤ�س�سات املالية ب�صورة م�ؤقتة وب�صورة نهائية فى �أواخر عام . 1997
وب�سبب ت�شابك �إقت�صاد تايالند من الناحية التجارية باقت�صاديات دول املنطقة ،ووجود
�أ�سباب م�شرتكة لهذه الأزمة بني تايالند وبع�ض دول املنطقة  ،منها ح�صول القطاع اخلا�ص
على قرو�ض خارجية كبرية ،وا�ستخدامها بدون حذر وفى غري ماخ�ص�ص لها ،كامل�ضاربة
فى البور�صة و�إنت�شار ذلك ب�صورة وا�سعة ،ب�سبب كل ذلك ،انعك�ست هذه الأزمة على بقية
الدول الآ�سيوية خا�صة ماليزيا واندون�سيا و�سنغافوره والفلبني  ،والتى �أنخف�ضت �أ�سعار
�صرف عمالتها �أمام الدوالر بنحو  % 34 .3 ،% 16 .7 ،% 56 .8 ،% 33 .9على
الرتتيب فى نهاية عام  .1997وقد عك�س الإنخفا�ض فى �أ�سعار عمالت هذه الدول تباط�ؤ
النمو االقت�صادى فيها ،مما دفع امل�ستثمرين للتخل�ص من هذه العمالت (.)10
ومل تنج �أكرب قوة اقت�صادية فى هذه املنطقة وهى هونغ كونغ من �آثار الإ�ضطراب املاىل� ،إذ
انخف�ضت �أ�سعار الأ�سهم فيها �إىل �أدنى حد  ،فقامت ال�سلطات برفع �أ�سعار الفائدة ب�سرعة
لوقف الإنخفا�ض فى �أ�سعار الأ�سهم ومتكنت هونغ كونغ من املحافظة على �سعر عملتها.
�أما بالن�سبة لكوريا اجلنوبية  ،فقد انخف�ضت قيمة عملتها (الون) بن�سب متزايدة مبرور
الوقت �أمام الدوالر الأمريكى ،حتى بلغت هذه الن�سبة نحو  % 43فى الثالثة �شهور الأخرية
من عام  ،1997كما انخف�ض م�ؤ�شر البور�صة لأدنى معدالته خالل اخلم�س �سنوات ال�سابقة
للأزمة ،ف�ضال عن هروب الأجانب التدريجى من التعامل فى بور�صة “�سول” ،فقد بينت
الإح�صاءات الر�سمية لوزارة االقت�صاد واملالية الكورية �إن تدفق الأموال الأجنبية ال�صافى
�إىل البور�صة قد انخف�ض �إىل  868مليون دوالر فى عام  1997مقابل  4487مليون دوالر
عام  ،1996ومبعدل �إنخفا�ض بلغ نحو .% 80. 7
وبالإ�ضافة �إىل ما�سبق ،فقد تنامت ظاهرة �إفال�س و�إع�سار ال�شركات الكورية ،وقد بلغ
عددها(عام � 17168 )1997شركة ،ومبعدل زيادة بلغ نحو  % 48عن عام  .1996كما
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�أوقفت احلكومة ن�شاط  14بنكا م�شرفا على الإفال�س نتيجة لإقرا�ضهم �أمواال لل�شركات
املفل�سة التى توقفت عن �سداد ديونها لهذه البنوك ،وقد حتقق على م�ستوى قطاع البنوك
التجارية الكورية ،خ�سائر بلغت نحو  3 .9تريليون (ون) عام  1997مقابل �أرباح حمققة
بلغت نحو  939مليون (ون) عام .1996

وال �شك �أن تراجع �أ�سعار �صرف عمالت هذه الدول و�أي�ض ًا �أ�سعار الأ�سهم �أدى �إىل حدوث
خ�سارة ر�أ�سمالية حلقت باملتعاملني فى هذه البور�صات .كما �أدت هذه الأزمة �إىل �ضياع
ثروات ومدخرات املواطنني فى دول النمور وذلك بعد الهبوط الكبري لعمالتهم املحلية
وانهيار قوتها ال�شرائية ،ف�أ�صيبوا بالفزع والهلع و�شرعوا يتخل�صون من عمالتهم الوطنية
طالبا للأمان ،مما دفع الأو�ضاع �إىل مزيد من التدهور واالنهيار الذى بد�أ ينعك�س اجتماعيا
و�سيا�سيا خا�صة فى �أندوني�سيا وماليزيا ،حيث حدثت �إ�ضطرابات اجتماعية و�سيا�سية فى
هذه الدول ،متثلت فى املظاهرات من �أجل احل�صول على اخلبز والطعام ،كما خرجت فى
بع�ض هذه الدول مظاهرات تطالب بطرد الأجانب .

الأزمات املالية العاملية

وفى جمرى الأزمة تعر�ضت �أ�سعار الأ�سهم املدرجة فى بور�صات هذه الدول �إىل الإنخفا�ض
الكبري .وقد �سجلت م�ؤ�شرات �أ�سعار الأ�سهم مقدرة بالدوالر الأمريكى فى بور�صات
اندوني�سيا وماليزيا والفلبني و�سنغافوره وتايالند فى نهاية عام  1997تراجعا عن
م�ستوياتها فى بداية هذا العام بن�سبة ،% 41 .1 ،% 62. 7 ، % 70 .1 ، % 74. 9
 % 74 .9على الرتتيب (.)11

وهكذا ت�أثرت االقت�صاديات ال�صناعية احلديثة فى �آ�سيا بالأزمة املالية ،فقد انهارت
املناف�سة بني هذه الدول نتيجة لإنخفا�ض قيمة عمالتها ،وارتفعت �أ�سعار الفائدة  ،وزادت
معدالت البطالة .كما �ساد �إجتاه �إىل تخفي�ض االنفاق العام اجلارى واال�ستثمارى وتخفي�ض
معدل الواردات بهدف الو�صول �إىل توازن احل�ساب اجلارى،والنتيجة املتوقعة لكل هذا ،
هى �إنخفا�ض معدالت النمو االقت�صادى فى هذه الدولة.
�	- 2أ�سباب الأزمة الآ�سيوية:
تعددت الآراء بالن�سبة لتف�سري الأزمة فى دول �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا ،فبع�ض الآراء ترى
�أن هذه الأزمة هى �أزمة مالية ب�أكرث منها �أزمة �إقت�صادية عينية ،ب�إعتبار �أن مقومات
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االقت�صاد احلقيقى ،التزال �سليمة و�صلبة �إىل حد كبري فى معظم هذه الدول ،فهذه الدول
ظلت تتمتع مب�ستوى مرتفع من الإدخار املحلى وكذلك الإ�ستثمار  ،كما �أنها تتمتع بيد عاملة
مدربة ومن�ضبطة �إىل حد بعيد ،وت�ستخدم تكنولوجيا منا�سبة وتتخ�ص�ص فى �صناعة
ناجحة� ..إلخ  .بينما يرى �آخرون �إن هذه الأزمة ترجع �أي�ضا �إىل م�شاكل �إقت�صادية داخلية
وعوامل خارجية كان لها دور ًا كبري ًا فى �إحداث الأزمة .
و�إذا كان من ال�صعب القول ب�إتفاق الآراء بني املحللني حول �أ�سباب هذه الأزمة� ،إال �أنه
ميكن حتديد العديد من العوامل املحلية منها واخلارجية والتى عملت بدرجات خمتلفة فى
دول خمتلفة وا�ستفحلت خطورتها و�أنت�شرت ب�سرعة بني الدول الآ�سيوية ،و�ساهمت فى هذا
التدهور  ،ومن �أهم هذه العوامل مايلى -:
�أ  .زيادة عجز امليزان التجارى :فقد حدث �إنخفا�ض فى معدل منو �صادرات تلك الدول،
وذلك بالقيا�س �إىل معدل منو الواردات املرتفع ،مما �أدى �إىل زيادة عجز امليزان التجارى
واحل�ساب اجلارى لهذه الدول  -وذلك ب�إ�ستثناء �سنغافوره وتايوان -ففى ماليزيا وتايالند
واندوني�سيا وكوريا اجلنوبية بلغت ن�سبة عجز ميزان العمليات اجلارية للناجت املحلى
الإجماىل نحو  % 2. 7 ،% 3 .7 ،% 7.7 ،% 9.7على التواىل فى عام .)12( 1996
ب  .تفاقم م�شكلة املديونية اخلارجية لبع�ض الدول الآ�سيوية ،فقد قامت بع�ض الدول الآ�سيوية
بتمويل العجز املتزايد فى احل�سابات اجلارية من خالل الإقرتا�ض من اخلارج ،فى �صورة
تدفقات ر�أ�سمالية ق�صرية الأجل ،ومعظم تلك التدفقات متثل بالدرجة الأوىل “ �أمواال
�ساخنه” جتيد الكر والفر ،حيث ت�أتى �إىل الدولة حلظة الرواج وتخرج منها وب�سرعة عندما
تلوح بادرة �أول �أزمة مالية ،وهذا ما حدث فى معظم الدول الآ�سيوية التى تعر�ضت للأزمة
املالية .وب�سبب التو�سع فى الإقرتا�ض من اخلارج تراكمت املديونية على بع�ض هذه الدول
وو�ضعتها فى موقف حرج و�صل �إىل حد العجز عن الوفاء بالإلتزامات اخلارجية وبالتاىل
دفعها �إىل طلب امل�ساعدات اخلارجية عن طريق الإلتجاء �إىل �صندوق النقد الدوىل .
ج 	.التدفق الكبري لر�ؤو�س الأموال اخلارجية ،ففى ال�سنوات الأخرية ،انخف�ضت ن�سبة التمويل
املحلى مل�شروعات التنمية االقت�صادية وتدفقت الإ�ستثمارات الأجنبية مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة على هذه الدول فى ذات الوقت الذى كانت فيه الأجهزة امل�صرفية فى هذه البلدان
غري م�ؤهلة من حيث درجة �سالمتها املالية �سواء كنتيجة لتزايد حجم الديون املتعرثة �أو
لعدم توافر الرقابة الكافية على �أعمال البنوك.
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د � .ضعف هيكل البنوك فى بع�ض الدول الآ�سيوية ،فقد تو�سعت بع�ض البنوك فى الإقرتا�ض
من اخلارج والإقرا�ض ل�شركات �ضعيفة اليتوافر لديها ال�ضمانات الكافية ،مما �أدى �إىل
كرب حجم الديون املعدومة .والتى قدرت فى بداية عام  1998بنحو ( )73مليار دوالر،
مما خلق �أزمة مالية كبرية �أدت �إىل �إفال�س عدد كبري من ال�شركات .

و  .تو�سع البنوك فى الإقرا�ض العقارى لتوظيف ال�سيولة الناجمة عن تدفقات ر�ؤو�س الأموال
الأجنبية.

الأزمات املالية العاملية

هـ 	.االلتزام ب�سعر فائده ثابت ومنخف�ض فى ظل ظروف اقت�صادية عاملية متغرية ،وهو الأمر
الذى يحد من قدرة البنوك املركزية على �إ�ستخدام الفائدة ملواجهة ال�ضغوط على قيمة
العمالت الوطنية .

ز  .زيادة حجم الإقرا�ض املحلى وخا�صة الإقرا�ض بالعمالت احلرة مما �شجع املقرت�ضني على
امل�ضاربة فى �أ�سواق العمالت والأ�سهم وال�سندات خا�صة العقارية.
�	- 3آثار الأزمة الآ�سيوية ودور ال�صندوق فى مواجهتها:
�أثرت هذه الأزمة على بع�ض الدول املتقدمة والدول النامية ،فقد �إنخف�ض معدل النمو
فى اليابان ،وفى الواليات املتحدة الأمريكية حدث ا�ضطراب فى بور�صة نيويورك،
والتى �شهدت �أعنف �إنخفا�ض لها فى يوم � 27أكتوبر عام ،1997حيث انخف�ض م�ؤ�شر
“ داو جونز” مبقدار  554نقطة ،وهذا الإنخفا�ض يفوق ماحدث فيما يعرف بيوم الإثنني
الأ�سود .وب�سبب هذه الأزمة ت�أثرت �أي�ضا �صادرات الواليات املتحدة الأمريكية �إىل �شرق
�آ�سيا �سلبيا  ،فى نف�س الوقت الذى زادت فيه وارداتها ب�سبب الإنخفا�ض فى قيمة الني
وعمالت الدول الأخرى فى الواليات املتحدة الأمريكية الالتينية وجنوب �آ�سيا و�شرق
�أوربا ،والنتيجة هى زيادة عجز امليزان التجارى  .كما ت�أثرت �سلبي ًا دول �أخرى فى �أمريكا
الالتينية وفى ا�سرتاليا وفى منطقة ال�شرق الأو�سط و�أوروبا (.)13
�أما بالن�سبة ملدى جتاوب �صندوق النقد الدوىل مع هذه الأزمة جند �أنه لكى يقدم �صندوق
النقد الدوىل يد امل�ساعده لهذه الدول  ،طرح باعتباره وكي ًال للدول الدائنة واملانحة
للقرو�ض ،برناجم ًا اقت�صادي ًا حمدد ًا ك�شرط لتنظيم برنامج االنقاذ املاىل لهذه الدول
ومتثل هذا الربنامج فيما يلى (:)14
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�أ 	.اتباع �سيا�سة نقدية مت�شددة� ،أى رفع �أ�سعار الفائدة بقوة كافية ملقاومة التدهور فى �أ�سعار
العملة املحلية.
ب � .ضرورة توجيه االهتمام لدعم القطاع املاىل الذى كان �ضعفه واختالله هو �أ�سا�س الأزمة
فى البلدان الآ�سيوية املعنية .
ج  .تقلي�ص دور الدولة فى االقت�صاد  ،وحت�سني م�ستوى ال�شفافية فى الأداء احلكومى ومكافحة
الف�ساد واملح�سوبية وحماباة الأقارب.
د  .تخفي�ض االعتماد على املدخرات الأجنبية .
هـ  .تخفي�ض الإنفاق العام و�إعادة توزيعه من الإنفاق غري املنتج �إىل احتياجات تقليل التكلفة
االجتماعية للأزمة وتقوية الأمن االجتماعى ال�صافى .
و  .فتح االقت�صاد و�أ�سواق املال �أمام الأجانب بال قيود وحترير التجارة اخلارجية وخف�ض
م�ستويات الر�سوم اجلمركية لتحقيق هذا الغر�ض .
وقد رف�ضت ماليزيا تو�صيات ال�صندوق وبرناجمه الذى طرحه ملواجهة الأزمة وبد ًال من
ذلك �أعدت احلكومة املاليزية خطتها اخلا�صة ملواجهة الأزمة املالية ،ومتثلت املالمح
الرئي�سية لهذه اخلطة فيما يلى:
 - 1دخل الدولة بقوة من خالل �آليات ال�سوق فى �سوق العمالت والبور�صة لدعم العملة املاليزية
وبور�صة كواالمبور.
 - 2رفع �أ�سعار الفائدة ب�شكل حمدود وتدريجى وذلك بالتوازن مع التغريات فى معدل
الت�ضخم.
 - 3خف�ض الإنفاق العام وتركيز هذا اخلف�ض فى ت�أجيل م�شروعات البنية الأ�سا�سية التى ميكن
ت�أجيلها والتى التعترب �ضرورية فى ظروف الأزمة املالية املاليزية .
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� - 4أعد البنك املاليزى خطة فى بداية  1998لإعادة هيكلة القطاع املاىل الذى انطلقت
منه �شرارة الأزمة وهى تقوم على �أ�سا�س زيادة �إ�شراف الدولة على البنوك عامة ل�ضمان
�سالمة النظام املاىل وامل�صرفى .

�ساد�س ًا  :الأزمة املالية العاملية – �أ�سبابها و�آثارها وانعكا�ساتها على االقت�صاد
الكويتى:
فى الن�صف الثانى من عام  2008ت�صاعدت �أزمة االئتمان الناجمة عن ه�شا�شة منظومة
الرهن العقارى فى الواليات املتحدة الأمريكية وذلك بعد االنهيار الكبري وال�صادم لبنك
“ ليمان براذرز” رابع �أكرب بنك ا�ستثمارى فى الواليات املتحدة الأمريكية والذى �أ�صبح
حلقة من حلقات الأزمة العاملية املتفجرة والتى بد�أت حلقاتها بعنف فى الواليات املتحدة
الأمريكية نتيجة لأزمة الرهن العقارى وما �أرتبط بها من �أزمة ائتمانية خانقة زلزلت
القواعد الرا�سخة للم�ؤ�س�سات املالية واجلهاز امل�صرفى وامتدت حلقاتها بحكم الت�شابك
والتداخل املاىل ال�شديد عرب خريطة العامل �إىل دول االحتاد الأوروبى وغريها من الدول
الأخرى.

الأزمات املالية العاملية

و�إذا نظرنا �إىل نتائج هذا الربنامج جند �أن ماليزيا قد حققت نتائج �أف�ضل فى جمال
النمو و�سعر ال�صرف ومعدل الت�ضخم ومعدل البطالة وذلك بالقيا�س �إىل تايالند وكوريا
اجلنوبيه و�أندوني�سيا التى ا�ستعانت بال�صندوق .

وفى �إطار هذه املقدمة ميكن تناول ماهية الأزمة و�أ�سبابها و�آثارها ثم �آثار الأزمة على
االقت�صاد الكويتى والدرو�س امل�ستفاده منها .
�	- 1أ�سباب الأزمة املالية الأمريكية:
على الرغم من �أن ال�سنتني الأخريتني قبل الأزمة قد ك�شفتا ال�ستار عن جوانب �ضعف
�أ�صابت االقت�صاد الأمريكى� ،إال �أن الأزمة احلالية مل تبد�أ تظهر بقوة �إال فى منت�صف
�شهر �سبتمرب  2008وذلك نتيجة ل�سوء �إدارة التمويل العقارى فى الواليات املتحدة
الأمريكية حيث تعدت الرهون العقارية القيمة احلقيقية للممتلكات بحواىل  2.3تريليون
دوالر ،و�أثر ذلك فى بور�صات العامل نتيجة لعمليات التوريق .
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وقد انعك�ست هذه الأزمة فى بدايتها فى �صورة �إفال�س بع�ض البنوك الأمريكية الكربى
و�إنهيار بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية و�شركات الت�أمني ،وكذلك عدد من البنوك لي�س فقط فى
الواليات املتحدة بل وفى �أوربا واليابان .وتبع ذلك �إنهيار فى بور�صات الأوراق املالية على
م�ستوى العامل فى �صورة انخفا�ضات متتالية بلغت خ�سائرها وفقا لبع�ض التقديرات �أكرث
من  25تريليون دوالر فى البور�صات الأمريكية وحدها.
وميكن تلخي�ص �أ�سباب هذه الأزمة فى النقاط التالية:
�أ 	-الت�سيب واالنحراف الذى �أ�صاب النظام املاىل الأمريكى ،نتيجة لغياب الرقابة واملتابعة
لتطبيق القواعد وال�ضوابط املو�ضوعة .ومن الأمثلة التى �أعلنت �أن مديرا تنفيذيا لإحدى
ال�شركات الأمريكية �صرفت له مكاف�آت بلغت قيمتها  350مليون دوالر على مدى ع�شر
�سنوات .
ب  -ترجع الأزمة �أ�صال �إىل التو�سع االئتمانى فى الواليات املتحدة على مدى �سنوات عديدة
�سابقة خا�صة فى جمال التمويل العقارى وذلك دون مراعاة لل�شروط ال�سليمة ملنح هذا
االئتمان ،وذلك ا�ستنادا �إىل قوة الدوالر كعملة رئي�سية للت�سويات الدولية خا�صة بعد خروج
معظم دول العامل عن قاعدة الذهب ،وبالتاىل تدفق الفوائ�ض العاملية لدول العامل �أجمع
�إىل الواليات املتحدة الأمريكية لال�ستثمار فى �سوق املال مما �أتاح �سيولة فائقة لدى اجلهاز
امل�صرفى الأمريكى وارتفاعا غري م�سبوق فى �أ�سعار الأ�سهم وال�سندات ،وبالتاىل انخفا�ضا
كبريا فى �سعر الفائدة ومعدل االدخار بحيث �أ�صبحت الواليات املتحدة الأمريكية تعتمد
على مدخرات الدول ذات الفائ�ض �أكرث منها املدخرات املحلية  .وقد �ساعد انخفا�ض �سعر
الفائدة فى الواليات املتحدة الأمريكية على زيادة حجم اال�ستثمار العقارى ب�شكل �ضخم
وب�شروط مي�سرة من حيث �سعر الفائدة �أو �أجل القر�ض الذى ي�صل �إىل  30عاما �أو �أكرث
مع منح املقرت�ضني �شروطا مي�سرة للغاية خا�صة فى ال�سنوات الأوىل من االقرتا�ض .
وللوقوف على حجم الأزمة املالية وخطورتها ،ف�إنه ميكن الإ�شارة �إىل بع�ض البيانات
اخلا�صة بالرهون العقارية فى الواليات املتحدة الأمريكية والتى �أ�شعلت ال�شرارة الأوىل
للأزمة املالية فى العامل (.)15
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بع�ض م�ؤ�شرات �أزمة الرهن العقارى فى الواليات املتحدة لعام 2008
(تريليون دوالر)
الناجت املحلى الأمريكى
14

الرهن العقارى الأمريكى
13 .5

ن�سبة الرهن للناجت املحلى
% 96
الأزمات املالية العاملية

وت�شكل البيانات ال�سابقة خل ًال هيكلي ًا فى النظام املاىل الأمريكى ب�سبب االنعكا�سات التى
ترتبت على ارتفاع الرهون العقارية عالية املخاطر والتى ت�ساوى تقريب ًا حجم الناجت املحلى
الإجماىل للواليات املتحدة ،وذلك بهدف حتقيق �أق�صى ن�سبة من الأرباح ،مما �أدى �إىل
انهيار قطاع العقارات فى الواليات املتحدة وامتداد الأزمة �إىل القطاع املاىل وامل�صرفى
لي�س فى الواليات املتحدة فح�سب  ،و�إمنا فى خمتلف بلدان العامل .
ج  -مع ا�ستمرارالو�ضع ال�سابق على مدى �سنوات عديدة �شجع ذلك البنوك و�شركات التمويل
العقارى فى الواليات املتحدة الأمريكية على توريق هذه املديونية العقارية فى �شكل �أ�سهم
و�سندات حملت درجة مرتفعة من التقومي املاىل بحيث دخلت فى املحافظ اال�ستثمارية
لبنوك �أوروبا وبنوك �شرق �آ�سيا فى الدول ذات الفوائ�ض املالية ال�ضخمة ،ا�ستناد ًا �إىل �أن
هذه الأ�سهم وال�سندات تعك�س ملكية عقارية قوية �ضامنة لل�سداد .
وعمليات “التوريق” تعنى بب�ساطة قيام البنوك بتحويل �ضمانات القرو�ض التى تقدمها
�إىل �أوراق مالية حت�صل بها على قرو�ض جديدة  ،وهذه القرو�ض اجلديدة تقوم بنوك �أو
م�ؤ�س�سات مالية �أخرى بتحويل جانب منها �إىل �أوراق مالية حت�صل بها على قرو�ض جديدة
وهكذا ،وا�ستمرار هذه العملية يدخل البنوك دوامة القرو�ض امل�ستمرة وحلقة غري مفرغة
من االقرتا�ض حتى تعجز عن ال�سداد.
د  -مع تعاظم عجز املوازنة العامة للحكومة الأمريكية نتيجة الإنفاق احلربى والذى �صاحبه
عجز �أكرب فى امليزان التجارى للدولة ،بد�أ حتول ملحوظ من الدوالر �إىل العمالت الرئي�سية
الأخرى فى الت�سويات الدولية ،وبالتاىل حدث انخفا�ض ملحوظ فى �سعر �صرف الدوالر
وحجم التدفقات املالية �إىل الواليات املتحدة الأمريكية  ،انعك�س على ال�سيولة التى متتعت
بها �سوق املال الأمريكية والتى كانت ت�ضمن اال�ستمرارية فى احللقة املفرغة ال�سابقة وجنم
عن ذلك �سل�سلة من العجز فى �سداد املديونية العقارية .و�أي�ضا نتيجة لبوادر الك�ساد املقبل
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مع ارتفاع عبء املديونية على املقرت�ضني مبا يفوق قدراتهم املالية خا�صة مع انق�ضاء فرتة
ال�سماح الأوىل امل�صاحبة للعديد من القرو�ض العقارية  ،توقف الكثري من املقرت�ضني عن
ال�سداد وانعك�س ذلك على قدرة �شركات التمويل العقارى على �سداد ديونها �إىل البنوك ،
مما �أ�ضطر العديد منها �إىل �إعالن توقفه �أي�ضا عن �سداد الودائع ،الأمر الذى انعك�س على
درجة ثقة العامل فى هذه امل�ؤ�س�سات  ،وبالتاىل انت�شرت موجة من التوقف لدى العديد من
البنوك العاملية وامل�ؤ�س�سات املالية ،مع امتداد موجة فقدان الثقة �إىل �أ�سواق املال العاملية
التى واجهت موجات متتالية من االنخفا�ضات زادت من حدة �أثر الأزمة املالية مما ا�ضطر
العديد من احلكومات الغربية ودول �شرق �آ�سيا �إىل رفع �ضمانها للودائع لدى بنوكها �إىل
�أ�ضعاف ماكانت عليه وذلك لوقف نزيف ال�سحب املفاجئ على هذه البنوك .
هـ � -أدى عدم التوافق بني النمو املتعاظم فى الرثوة الورقية (ممثلة فى �أ�سواق املال) والنمو
املحدود فى الرثوة احلقيقية وتقل�ص القدرات العامة واالجتماعية للدول وت�سلط اقت�صاد
اال�ستهالك وحترير الأ�سواق املالية (حركة تداول العمالت تفوق بخم�سني �ضعفا حركة
التجارة فى املنتجات)� ،أدى كل ذلك �إىل �أ�شكال غري متوقعة من الفو�ضى فى االقت�صاد
الدوىل ،وعلى �سبيل املثال ف�إن كل دوالر ا�ستثمار حقيقى فى العامل يقابله دوالران فى
االندماجات واال�ستحواذات مما يتيح لل�شركات ال�ضخمة التى تنتقل �إليها �سلطة قيادة العامل
�أن تنفذ �أهدافها اال�سرتاتيجية املتمثلة فى عدم اال�ستثمار فى طاقات جديدة ت�ؤدى �إىل خف�ض
الأ�سعار ،و�إحكام ال�سيطرة على الأ�سواق العاملية ،والإقالل من املناف�سة وزيادة الأرباح ،
وتخفي�ض املخاطر نتيجة الهيمنة على الأ�سواق واملناف�سة املحلية داخل الدول (.)16
�	- 2أهم �آثار الأزمة العاملية:
�أ � -شهدت بور�صة نيويورك خ�سائر فادحة و�إنخف�ض م�ؤ�شر داوجونز وغريه من امل�ؤ�شرات
الرائدة على نحو غري م�سبوق وهو الأمر الذى حطم فيه الإ�ضطراب املاىل الأمريكى ثقة
امل�ستثمرين فى �سالمة االقت�صاد .
و�أعلن بنك “ ليمان براذرز “ رابع �أكرب بنك �إ�ستثمارى �أمريكى �إ�شهار �إفال�سه ر�سميا،
ويعترب بنك براذرز هو �أكرب �ضامن �أمريكى لأوراق الرهونات املالية  ،وقد انخف�ضت قيمته
ال�سوقية  % 94عقب خ�سائر قيا�سية فى الإ�ستثمارات املرتبطة بالرهونات من جهة
�أخرى ،كما �أن بنك “مرييل لين�ش” ،وهو مناف�س لبنك ليمان وثالث �أكرب بنك �إ�ستثمارى
�أمريكى  ،قد �أبرم �صفقة قيمتها  50مليار دوالر لبيع نف�سه لبنك “�أوف الواليات املتحدة
الأمريكية” حتت �ضغوط من منظمى ال�سوق .
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كما �أن املجموعة الأمريكية الدولية “ �إيه �أى جى “  ،التى تعد ثانى �أكرب �شركة ت�أمني
�أمريكية ،وهى العمالق املاىل الثانى الذى ت�ضرر من �أزمة �سوق املال  .قد رف�ضت �ضخ
�أ�سهم خا�صة لها وطلبت العون من بنك الإحتياطى الفيدراىل وكذلك احلال بالن�سبة لبنك
وا�شنطن “مينويثوال” الذى �أعلن �إفال�سه .

ب  -الإنهيار الأول للبور�صات تبعه �إنهيار للكيانات املالية الكربى فى الواليات املتحدة الأمريكية
والدول الأخرى وفقا لنظرية الدومينو  .وذلك نظرا لتنوع ح�ساب امل�ستثمرين وال�شركات
امل�ستثمرة فى الإقت�صاد الأمريكى  .و�أغلب من حقق خ�سائر فى �أ�سواق الواليات املتحدة
الأمريكية حاول تعوي�ضها فى الأ�سواق العاملية الأخرى مما �أدى �إىل نقل العدوى لهذه
الأ�سواق لت�شهد مرحلة من الإنهيارات املتتالية موازية ملا حدث بالواليات املتحدة الأمريكية.

الأزمات املالية العاملية

وكل هذه العوامل �أثرت بال�سلب على الإقت�صاد الأمريكى ب�صفة عامة حيث يتوقع املراقبون
دخوله فى حالة من الركود والك�ساد � ،إ�ضافة �إىل الت�أثري العاملى لهذه الأحداث على
القطاعات املالية -البنوك و�شركات الت�أمني والبور�صات -فى خمتلف �أنحاء العامل.

ج 	-انعك�ست �أي�ضا �أزمة الإئتمان على تراجع معدالت النمو فى كثري من الدول املتقدمة ،ورغم
قيام البنوك املركزية فى العديد من الدول الكربى ب�ضخ �سيولة فى حماولة لتخفيف حدة
�أزمة الإئتمان ف�إن معدالت الإئتمان قد ا�ستمرت فى الرتاجع .
د  -هناك دول كبرية تعتمد فى ن�شاطها الت�صديرى على ال�سوق الأمريكية مثل اليابان وال�صني
وكوريا اجلنوبية �إىل جانب دول �أوروبية مثل فرن�سا و�إيطاليا وقد انتقل الأثر ال�سلبى
احلادث فى الواليات املتحدة الأمريكية �إىل تلك الدول نتيجة �ضعف الطلب الأمريكى على
�صادرات تلك الدول .وقد عزز من الأثر ال�سلبى على الدول الأوروبية �إرتفاع �سعر �صرف
اليورو مقابل الدوالر .مما زاد من خطورة الأزمة املالية .
هـ  -مما يزيد من خطورة الأزمة املالية الراهنة �أن �آثارها مل تقت�صر على البنوك و�شركات
الت�أمني وامل�ؤ�س�سات املالية مبا فى ذلك البور�صات ،و�إمنا �أ�صبح وا�ضحا �أنها تهدد
اقت�صاديات الدول ذاتها املتقدمة والنامية على ال�سواء ،مما يهدد العامل بحدوث حالة
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من الركود االقت�صادى قد تزداد تفاقما ،وقد �أعلن امل�سئولون فى الواليات املتحدة �أنها
قد دخلت فعال فى حالة الركود االقت�صادى ،الأمر الذى بد�أ ينعك�س على �شركات الإنتاج
الكبرية (�صناعة ال�سيارات) وعلى ال�صناعات املتو�سطة وال�صغرية على ال�سواء ،و�أعلن فى
الواليات املتحدة �أن قيمة مبيعات التجزئة قد انخف�ضت ،كما �أن العجز فى املوازنة الأمريكية
بلغ  455مليار دوالر ،وقدر له �أن يتخطى حاجز الرتيليون دوالر مع نهاية . 2008
ومن هنا ف�إن الأزمة املالية لها �أكرث من جانب يتعلق �أحدها بالأ�سواق املالية التى تراجعت
وجانب �آخر يتعلق بامل�صارف التى تعرثت واحتاج بع�ضها �إىل زيادة ر�أ�سماله �أو خرجت
من ال�سوق امل�صرفية  ،وهناك جانب نق�ص الإئتمان بال�سوق الدولية  ،واجلانب الأهم هو
تراجع معدالت النمو بالدول املتقدمة .
ي�ضاف �إىل ما �سبق �أن الدول النامية والفقرية عليها �أن تدرك �أن هناك �آثار لهذه الأزمة
 وبالذات على املدى العاجل واملتو�سط والطويل� -ستمثل حتديات عليها مواجهتها نتيجةملا �سي�صيب الدول الغنية من �آثار اقت�صادية �سلبية متتالية وهو ما يجب �أن تركز هذه
الدول جهودها -منفردة وجمتمعة -ملواجهتها .
�	- 3أهم الإجراءات العامليه فى مواجهة الأزمة:
�أ � -أقر جمل�س ال�شيوخ الأمريكى خطة �إنقاذ م�صرفية معدلة تبلغ قيمتها  700مليار دوالر
و�سط ات�ساع نطاق الأزمة العاملية  .ووفقا للخطة املعدلة ف�إنه �سيتم تخ�صي�ص مبلغ 250
مليار دوالر فور ًا ل�شراء الديون املعدومة من البنوك  .على �أن يبقى مبلغ  100مليار
دوالر �أخرى حتت ت�صرف الرئي�س  .و 350مليار دوالر حتت طائلة مراجعة املجل�سني .
كما ت�ضمنت اخلطة املنقحة بنود جديدة  .من بينها رفع قيمة ال�ضمان احلكومى لأموال
املودعني فى البنوك الأمريكية (.)17
وملواجهة الأزمة املالية احلالية وتذبذب الأ�سواق املالية �أعلن البنك االحتياطى الفيدراىل
عن تخفي�ض معدل �سعر الفائدة بن�سبة �صفر فا�صل  % 5وي�أتى هذا الإعالن الذى جاء
على ل�سان رئي�س االحتياطى الفيدراىل بعد اجتماع �إدارة البنك ليومني ملناق�شة �سبل �إنعا�ش
االقت�صاد الأمريكى .
وبهذا انخف�ض معدل الفائدة من � % 3إىل �أثنني فا�صل  % 25ثم �إىل  % 2ثم �إىل واحد
فا�صل  .% 5لي�صبح  % 1وهى �أدنى ن�سبة ت�سجيل منذ عام . 2004
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ويعد هذا التخفي�ض الثانى خالل �شهر واحد  ،وي�أمل امل�ستثمرون واالقت�صاديون �أن ي�ساعد
على حت�سني القدرة اال�ستهالكية وال�شرائية للمواطنني الأمريكيني واحلد من الإحباط
الذى ينت�شر فى �أو�ساط امل�ؤ�س�سات الأمريكية  .كما ي�أملون �أن ينع�ش التخفي�ض كال من
الأ�سواق املالية التى �سجلت خ�سائر فادحة  .والقطاع العقارى الذى ي�شهد تراجعا كبريا فى
الإنتاج ب�سبب �أزمة القرو�ض التى م�ست امل�ستهلكني .

ج  -فى فرن�سا �أعلن الرئي�س نيكوال �سركوزى �أن فرن�سا �ستوفر �ضمانات للقرو�ض بني امل�صارف
ت�صل قيمتها �إىل  320مليار يورو �إ�ضافة �إىل  40مليار �أخرى لإعادة ر�سملة البنوك التى
تواجه �صعوبات  .وت�صب هذه الإجراءات اال�ستثنائية فى �إطار اخلطة التى تبنتها جمموعة
دول منطقة اليورو فى قمتها الباري�سية .

الأزمات املالية العاملية

ب � -أعلنت بريطانيا عن خطة حكومية غري م�سبوقة تبلغ تكلفتها  50مليار جنيه �إ�سرتلينى
لإنقاذ بنوكها .حيث عر�ضت على بنوك مثل رويال بنك �أوف ا�سكتلند وباركليز و�إت�ش
�إ�س بى �سى دعم ر�ؤو�س �أموالها فى مقابل احل�صول على �أ�سهم ممتازة  .وكذلك �أعلنت
تقدميها �ضمانا بقيمة  250مليار ا�سرتلينى مل�ساعدة البنوك على �إعادة متويل الديون .

د  -فى الوقت نف�سه �أعلنت امل�ست�شارة الأملانية عن خطة وا�سعة مل�ساعدة القطاع امل�صرفى
ت�صل قيمتها �إىل نحو  480مليار يورو ،الق�سم الأكرب منها على هيئة �ضمانات للقرو�ض
بني امل�صارف .
�أما هولندا فقد ر�صدت  20مليون يورو .و�أعلنت كل من النم�سا و�أ�سبانيا �أي�ضا اعتماد 10
ماليني يورو لبنوكها ك�ضمانات .
كما �أعلنت �إيطاليا والربتغال تقدمي  4ماليني ومليونى يورو على التواىل  .وبذلك جتاوزت
احل�صيلة املالية التى خ�ص�صتها دول االحتاد الأوروبى لإنقاذ الأ�سواق املالية  1 .5تريليون يورو.
هـ  -اتخذت اليابان نف�س خطى االحتياطى الفدراىل فى خف�ض �سعر الفائدة وذلك فى �أحدث
خطوة حلماية ثانى �أكرب اقت�صاد فى العامل من الأزمة املالية العاملية  .وهذا اخلف�ض
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هو الأول من نوعه منذ �سبعة �أعوام ون�صف العام  .وقد خف�ض بنك اليابان املركزى
الفائدة على القرو�ض ق�صرية الأجل لت�صل �إىل  % 0. 3بدال من  . % 0. 5بعد �أن وافق
جمل�س �سيا�سة البنك على اخلف�ض بت�أييد خم�سة �أع�ضاء واعرتا�ض �أربعة فى ختام
اجتماع ا�ستمر ملدة يوم واحد .
ومنذ بداية الأزمة والبنوك املركزية الرئي�سية فى العامل حتاول ال�سيطرة على الو�ضع
من خالل عملية االقرا�ض بني البنوك ومن البنوك للأفراد من �أجل ال�سيطرة على معدل
الت�ضخم.
 - 4انعكا�سات الأزمة العاملية على االقت�صاد الكويتى:
وا�صل االقت�صاد الكويتى منوه خالل عام  ،2007و�إن كان مبعدالت �أقل من الأعوام
الأربعه ال�سابقة ،حيث بلغ معدل النمو بالأ�سعار اجلارية نحو  % 8بد ًال من  % 25عام
.2006
وقد جاء ذلك النمو كمح�صلة لتفاعل العديد من التطورات وامل�ستجدات االقت�صادية
الدولية واملحلية كان من �أبرزها ا�ستمرار وترية االرتفاع فى م�ستويات �أ�سعار النفط العاملية
و�إن جاءت مبعدالت �أبط�أ من مثيالتها فى العام ال�سابق ،وتراجع الكميات املنتجة من
النفط والغاز امل�سال.
وب�سبب زيادة الطلب املحلى وارتفاع �أ�سعار الواردات زاد معدل الت�ضخم مقا�سا بالتغري
الن�سبى لأ�سعار امل�ستهلكني (عام  )100=2000من نحو  % 3. 1عام � 2006إىل
نحو  % 5.5عام . 2007
وقد حقق احل�ساب اجلارى خالل عام  2007فائ�ضا بلغ نحو  13492بليون دينار كويتى
مقارنة بفائ�ض بلغ نحو  14965مليونا خالل عام  .2006كما حققت املوازنه العامة
للدولة فائ�ضا بلغ نحو  6986مليون دينار مقارنة بنحو  7255مليون عام ،2006
وذلك بعد ا�ستقطاع خم�ص�صات �صندوق احتياطى الأجيال القادمة.
�أما بالن�سبة لل�سكان والقوى العاملة ،جند �أن العدد الإجماىل لل�سكان قد زاد بن�سبة % 6.8
خالل عام  2007مقارنة بن�سبه  % 6. 4خالل عام  ،2006ويرجع اجلانب الأكرب
من ذلك النمو �إىل الزياده فى عدد ال�سكان غري الكويتيني مبعدل  % 8. 6بينما ا�ستقر
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معدل منو ال�سكان الكويتيني عند معدل  . % 3. 1وقد �صاحب ذلك زيادة عدد العمال فى
الكويت بن�سبة  % 8. 6خالل عام  ،2007حيث زادت �أعداد القوى العاملة غري الكويتية
بن�سبة  ،% 9و�أعداد القوى العاملة الكويتية بن�سبة )18(.% 6.6

	�أزمة �سوق الأوراق املالية (املناخ) عام : 1982
مع �صدور القرار اخلا�ص بتنظيم ت�أ�سي�س ال�شركات امل�ساهمة حمليا وعدم ال�سماح بتا�سي�س
�شركات م�ساهمة عامة جديدة جل�أ امل�ستثمر الكويتى �إىل ت�أ�سي�س ال�شركات اخلليجية وطرح
�أ�سهمها للم�ضاربة .و�أ�س�ست �أول �شركة خليجية عام � 1976أما الباقى فقد مت ت�أ�سي�سه
فيما بني عامى  1979و  1980حيث ناهز عددها � 35شركة كان للملكية والإدارة
الكويتية الن�صيب الأوفر منها .

الأزمات املالية العاملية

		 ونو�ضح فيما يلى الأزمة التى تعر�ضت لها البور�صة الكويتية عام  ،1982ثم �آثار
الأزمة املالية العاملية على االقت�صاد الكويتى وكيفية مواجهتها والدرو�س امل�ستفاده منها .

وترافقت هذه العوامل مع انح�سار تدفق ر�ؤو�س الأموال الكويتية لال�ستثمار فى الأ�سواق
العاملية خمافة التعر�ض للمخاطر فى هذه الأ�سواق وعلى ر�أ�سها الت�ضخم وتذبذبات �أ�سعار
ال�صرف ،ومن ثم مل يكن للم�ستثمر الكويتى من جمال لال�ستثمار �سوى الأوراق املالية
والعقار مما �أعطى زخما ل�سوق املناخ .ومع �أن قيام هذه ال�سوق يتعار�ض مع الن�صو�ص
القانونية النافذة� ،إال �أن احلقائق كانت �أقوى من جمرد الأطر القانونية والتنظيمية ،
فال�سيولة فى �أيدى امل�ستثمرين من جهة و�ضيق املنافذ اال�ستثمارية املحلية من جهة ثانية
وارتفاع العائد من املتاجرة بالأ�سهم ،كل ذلك تطلب خلق الظروف املواتية ال�ستمرار ربحية
هذا ال�شكل من �أ�شكال التوظيف وهو ما يقت�ضى لتحقيقه �ضمان االرتفاع امل�ستمر فى �أ�سعار
الأ�سهم املتداولة .
وحني قامت احلكومة بتقييد �إن�شاء ال�شركات الكويتية جل�أ امل�ستثمرون �إىل �إن�شاء ال�شركات
اخلليجية ،وحني قيد بنك الكويت املركزى من االئتمان املمنوح لتغذية حركة التداول فى
�سوق الأوراق املالية جل�أ امل�ستثمرون �إىل خلق ائتمان مواز من خالل عمليات البيع الآجل،
ممهدين الطريق بذلك �إىل الذروة التى �أدت �إىل انهيار املناخ .وهذه نتيجة حتمية لتحكم
ظاهرة امل�ضاربة فى التعامل فى الأ�سهم ولغياب ال�ضوابط والت�شريعات القانونية ولغياب
م�ؤ�س�سات �صانعى الأ�سواق .
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ومن �أهم الآثار املرتتبة على هذه الأزمة مايلى:
�أ � -إنه فى �أثناء فورة �سوق الأوراق املالية (املناخ) ت�صاعدت وب�شكل غري عادى �أ�سعار الأ�صول
املالية والعقارية �إىل م�ستويات الميكن تربيرها بالرجوع �إىل القواعد والأ�س�س االقت�صادية
واملالية التقليدية املتعارف عليها .وقد ترتب على ذلك �أنه عند حدوث الأزمة كان االنهيار
تراكميا ومبعدالت �سريعة وحادة مثل انهيار جرف من �أعلى اجلبل .وقد تولد عن كل من
االرتفاع احلاد فى �أ�سعار الأ�صول وما تبعه من �أرباح ر�أ�سمالية م�ضاربة ثم االنخفا�ض
احلاد وال�سريع فى �أ�سعارها وما تبعه من خ�سارة ر�أ�سمالية م�ضاربة انعك�س على م�ستويات
الإنفاق اال�ستهالكى واال�ستثمارى اخلا�ص .
ب  -ترتب على �إنهيار قيم الأ�صول عجز الكثري من املدينني عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه النظام
امل�صرفى املحلى ،وكان الوجه الآخر لذلك هو ت�ضخم املحافظ االئتمانية للبنوك املحلية
ب�أ�صول غري منتظمة بلغت قيمتها ( 3436مليون دينار كويتى)  .مما ا�ضطر بنك الكويت
املركزى للتدخل عن طريق برنامج ت�سوية الت�سهيالت االئتمانية ال�صعبة الذى اعتمده
جمل�س الوزراء فى . 1986 /8/ 10
ج  -ترتب على الأزمة �آثار اقت�صادية �سلبية منها انخفا�ض حجم التداول بن�سبة % 23
عام  1982باملقارنة بعام  ،1981و�أي�ضا ارتفاع معدل الت�ضخم ليبلغ  % 8, 1عام
 .1982ورغبة فى عدم �إنهيار �سوق الأ�سهم عملت احلكومة على دعم �أ�سعار �أ�سهم
ال�شركات الكويتية عن طريق قيامها ب�شراء هذه الأ�سهم ب�صورة غري مبا�شرة ووفق �أ�س�س
انتقائية ،كما قامت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية �صغار امل�ستثمرين ح�سنى النية عن
طريق الوفاء الكلى �أو اجلزئى حليازتهم من ال�شيكات م�ؤجلة الدفع والتى يعجز حمرروها
عن الوفاء بها وذلك من خالل �صندوق حكومى خا�ص �أن�شئ لهذه الغاية.
وبالرغم من هذه الإجراءات فقد ت�أثرت وكما �سبق القول وب�شكل وا�ضح حركة الأ�سعار
والتداول للأ�سهم الكويتية املتداولة فى ال�سوق الر�سمية فى الن�صف الثانى من عام 1982
وقد ا�ستمر هذا االجتاه االنكما�شى فى حركة التداول والأ�سعار فى ال�سوق الر�سمية فى عام
 1983وب�شكل ملحوظ فيما يخ�ص �أ�سهم ال�شركات العقارية والبنوك .
ومل تقف احلكومة مكتوفة الأيدى �إزاء هذا الو�ضع ،فمنعا لتفاقمه قامت من جانبها فى
عام  1983ب�إتخاذ تدابري جديدة �أهمها :
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�أ � -إ�صدار القانون رقم 75لعام  1983والقا�ضى ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة عامة جديدة وهى
“م�ؤ�س�سة ت�سوية املعامالت املتعلقة ب�أ�سهم ال�شركات التى متت بالأجل” حيث تتوىل
ا�ستالم وتقييم و�إدارة وت�صفية موجودات املدينني املفل�سني ،وت�صرف لدائنيهم �سندات
قابلة للبيع والرهن على �أ�سا�س ق�سمة الغرماء .

ج  -فى عام  1984اتخذت احلكومة عددا من التدابري بهدف ت�صفية الأزمة نهائي ًا من خالل
الإ�سراع فى �إنهاء حاالت ت�شابك املديونية وكذلك من خالل املحافظة على قيمة �أ�صول
املدينني املالية والعينية .

الأزمات املالية العاملية

ب � -إ�صدار مر�سوم �أمريى بتاريخ  1983 /8 /14ب�إن�شاء �سوق الكويت للأوراق املالية
ك�شخ�ص اعتبارى م�ستقل له �أهلية الت�صرف فى �أمواله وحق التقا�ضى ،وب�إر�ساء القواعد
والأحكام الناظمة لن�شاطه ،تال ذلك قرار وزير التجارة رقم  35لعام  1983بالئحة
داخلية لل�سوق.

�آثار الأزمة على االقت�صاد الكويتى :
امل�شكلة املرتتبة على الأزمة املالية لها �أكرث من جانب يتعلق �أحدها بالأ�سواق املالية التى
تراجعت وجانب �آخر يتعلق بامل�صارف التى تعرثت واحتاج بع�ضها لزيادة ر�أ�سماله مثل
“ �سيتى جروب ” �أو ا�ضطرت للإندماج مثل “بري�ستريينز” �أو خرجت من ال�سوق امل�صرفية
مثل “ ليمان براذرز” .وجانب نق�ص االئتمان بال�سوق الدولية ،واجلانب الأهم وهو تراجع
معدالت النمو بالدول املتقدمة .و�أي�ضا بالدول النامية.
هذا ويالحظ �أن حدود الأزمة فى دول جمل�س التعاون اخلليجى قد اقت�صرت وبن�سبة
كبرية على البور�صات اخلليجية والتى تدنت مل�ستويات قيا�سية مل ت�شهدها من قبل ،وذلك
لأ�سباب نف�سيه لي�س لها عالقه بالأداء اجليد لل�شركات املدرجة فى هذه البور�صات �أو
ب�أرباح ال�شركات والتى �أعلنت عن نتائج جيده للربع الثالث من عام . 2008
ونو�ضح فيما يلى الآثار احلالية واملتوقعة للأزمة على االقت�صاد الكويتى :
�أ  -تراجع بور�صة الكويت وانخفا�ض �أ�سعار الأ�سهم فى هذه البور�صة وهذا يرجع �إىل عدة
�أ�سباب منها :توقعات امل�ستثمرين ب�إنخفا�ض �أرباح امل�صارف وت�شدد البنوك املركزية فى
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منطقة دول جمل�س التعاون لعمليات الإقرا�ض حت�سبا لأى عواقب م�ستقبلية ،و�أي�ض ًا �ضعف
الإطار الرقابى للبور�صة الناجت من عدم وجود هيئة م�ستقلة معنية بالتجاوزات واملخالفات
التى تقوم بها كثري من اجلهات امل�ستثمرة فى البور�صة ،هذا بالإ�ضافة �إىل ازدياد التكامل
امل�شرتك بني �أ�سواق ر�أ�س املال اخلليجية و�أي�ضا انخفا�ض �أ�سعار النفط وتوقعات امل�ستثمرين
فى دول جمل�س التعاون ،الأمر الذى �سوف ي�ؤثر �سلبيا على �أداء ال�شركات املدرجة فى
البور�صة .ومن �أ�سباب الرتاجع �أي�ض ًا �أزمة الرهن العقارى وما تبعها من �أزمات مالية
كبرية لأكرب امل�ؤ�س�سات املالية فى الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا وتوقعات امل�ستثمرين
الكويتيني بحدوث ركود اقت�صادى فى الواليات املتحدة الأمريكية وانعكا�سات ذلك على
بقية اقت�صاديات الدول الأخرى (.)19
ب  -ت�أثري الأزمة على اال�ستثمار الإجماىل فى االقت�صادى الكويتى �سوف يختلف ح�سب طبيعة
هذه اال�ستثمارات ونوعها .واال�ستثمار الكلى فى الكويت عبارة عن ا�ستثمارات عامة
وا�ستثمارات خا�صة يقوم بها القطاع اخلا�ص الوطنى وا�ستثمارات �أجنبية ،وتختلف العوامل
املحركة لكل من هذه اال�ستثمارات .ونو�ضح ذلك فيما يلى :
اال�ستثمارات الأجنبيه جند �أن حجمها فى �أ�سواق املال اخلليجية مازال �ضئي ًال وبالتاىل
المتثل م�صدر عدم ا�ستقرار لهذه الأ�سواق ،ولذلك يجب النظر لإنعكا�سات الأزمة املالية
الراهنة لأ�سواق املال اخلليجية من خالل ت�أثريها على ر�ؤو�س الأموال اخلليجية امل�ستمرة
فى �أ�سواق املال الغربية .
بالن�سبة للأثر على معدل اال�ستثمار اخلا�ص الوطنى جند �أن الت�سا�ؤل عن كيفية ت�أثري
الأزمة على معدل اال�ستثمار اخلا�ص ومن ثم التنمية فى الكويت ،هو ت�سا�ؤل هام و�أ�سا�سى
نظر ًا الرتباط معدل النمو مبعدالت اال�ستثمار ،ومبعنى �آخر ف�إن نق�ص اال�ستثمارات �سوف
ي�ؤدى بال�ضرورة �إىل تراجع معدالت النمو ومن ثم املزيد من البطالة وغريها من الآثار
ال�سلبية.
ونتوقع �أن اال�ستثمارات اخلا�صة املوجهة �إىل الأ�سواق اخلارجية �سواء قطاع الت�صدير �أو
تلك املتعلقة بقطاع ال�سياحة والفندقة وكذلك الأن�شطة العقارية �سوف تتاثر �سلبي ًا بهذه
الأزمة� .أما اال�ستثمارات اخلا�صة املوجهة لتلبية الطلب الداخلى لن تتاثر كثري ًا وذلك لأن
الطلب املحلى اال�ستهالكى مرتفع فى املجتمع نتيجة لعوامل عديدة ومتنوعة.
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بالن�سبة لال�ستثمار احلكومى فهو يعتمد �أ�سا�س ًا على املالية العامة وبالتاىل جند �أن
احتماالت انخفا�ضه غري واردة ،بل ومن ال�ضرورى زيادتها وذلك لتعوي�ض النق�ص املحتمل
فى ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص .

الأزمات املالية العاملية

ج  -بالن�سبة للقطاع امل�صرفى الكويتى جند �أن هناك عالقة ع�ضوية مابينه وبني القطاع
امل�صرفى الدوىل من خالل ثالث روابط �أبرزها �أر�صدة البنوك الكويتية فى اخلارج ،
وكذلك ا�ستثمارات البنوك الكويتية فى الأوراق املالية الأجنبية و�أي�ض ًا العالقة بالبنوك
املرا�سلة لت�سهيل عمليات اال�سترياد والت�صدير .هذا بخالف ا�ستثمارات الأفراد الكويتيني
بالبور�صات الأجنبيه �أو ودائعهم بالبنوك الأجنبية باخلارج .ومن الطبيعى �أن تتاثر تلك
الأموال مبا يحدث بتلك الأ�سواق من تغريات �سلبية� ،إال �أن نق�ص الإف�صاح امل�صرفى يحول
دون معرفة البنوك املحلية املت�ضررة من الأزمة وحجم ت�ضررها ،رغم �أن قواعد الإف�صاح
حتتم عليها ذلك .
د  -بالن�سبة ملعدل النمو جند �أن االقت�صاد الكويتى اقت�صاد ريعى يعتمد على الطلب الأجنبى
ب�شكل كبري وخا�صة الطلب على النفط ،ولذلك جند �أن تراجع معدالت النمو بالدول الكربى
ينعك�س �سلبا على حجم الطلب على ال�صادرات الكويتية النفطية وتراجع �أ�سعارها وبالتاىل
نق�ص العوائد النفطية وح�صيلة ال�صادرات .
مواجهة الكويت للأزمة املالية العاملية:
	الكويت فى مواجهتها للأزمة البد �أن تراعى عددا من املبادئ الأ�سا�سية وفى مقدمتها :
�أن تكون �أ�ساليب املواجهة خليجية خال�صة �أولويتها الوحيدة م�صالح دول جمل�س التعاون
كما �أن املواجهة تتطلب تكامل اجلهود احلكومية وال�شعبية فى �إطار من ال�شفافية الكاملة
والثقة املطلقة  .ومن �أهم �إجراءات املواجهه التى �أتخذت والإجراءات املقرتحه مايلى :
�أ  -هناك بع�ض ال�سيا�سات الداخلية التى ميكن �أن تخفف من وط�أة ت�أثري الأزمة العاملية ،بل
والتى ميكن �أن تتحول بالكثري من ال�سلبيات �إىل �إيجابيات وفى مقدمة هذه ال�سيا�سات :
الرتكيز على ا�ستثمار املوارد الب�شرية بطريقة �أكرث قدرة على املناف�سة والإنتاج ،ومواجهة
الت�ضخم وتواىل ارتفاع الأ�سعار بطريقة �أكرث ح�سما.
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ب  -ف�صل الدور الرقابى والتنظيمى للبور�صة عن الدور الإ�شرافى بتكوين هيئة م�ستقلة لأ�سواق
املال و�سوف ي�سهم ذلك فى تطوير الإطار امل�ؤ�س�سى للبور�صة والذى بدوره ي�سهم فى تفعيل
الإطار القانونى وحت�سني قواعد الإف�صاح بهدف حماية امل�ستثمر وتطبيق املبادئ الدولية
والتى بدورها ت�سهم فى زيادة ثقة امل�ستثمر ورفع كفاءة ال�سوق .
ج  -تكوين هيئة �إقليمية لأ�سواق دول جمل�س التعاون للرقابة والتن�سيق بني هذه الأ�سواق .فال
�شك �أن ازدياد التكامل امل�شرتك بني �أ�سواق املال بدول جمل�س التعاون وت�أثر �أ�سواق املال
املحلية بامل�ستجدات الإقليمية فى دول جمل�س التعاون ي�ستدعى وجود جهة رقابية موحدة
لهذه الأ�سواق معنية بالإطار الرقابى والتنظيمى لبور�صات دول جمل�س التعاون .
د � -إن�شاء �صندوق حتوطى من جمموعة البنوك اخلليجية لدعم �أى خ�سائر حمتملة للقطاع
امل�صرفى نتيجة لأى هزات حمتملة للأ�سواق اخلليجية .
هـ � -ضرورة �إن�شاء حمفظة من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار تكون متخ�ص�صة فى �شراء �أ�صول
بع�ض ال�شركات اال�ستثمارية التى بحاجة �إىل �سيولة ،ويتم حتديد �آلية ال�شراء عن طريق
االتفاق مع ال�شركة ،وحتديد م�ستويات �سعرية للأ�صول يتم االتفاق عليها  ،على �أن تقوم
الهيئة بال�شراء عند ال�سعر املتفق عليه ،وي�صدر مقابل ذلك �سند قابل للرهن بقيمة التزيد
عن  % 80من قيمة الأ�صل ،عندها تقوم ال�شركة برهن هذا ال�سند عند البنوك ،وحت�صل على
ال�سيولة مقابل هذا ال�سند احلكومى ،على �أن توجه تعليمات �إىل البنوك بت�سهيل هذه الآلية .
و  -تنويع م�ؤ�س�سات و�أدوات التمويل  ،حيث جند �أن �أى اقت�صاد ي�شهد تو�سع ًا على نحو �سريع
البد و�أن يتطلب الكثري من الو�سطاء املاليني كامل�صارف ،والأ�سهم ،وال�سندات ،وال�صكوك
الإ�سالمية .ومع ذلك اليوجد �سوى البنوك فى الوقت احلاىل تقوم بدور امل�صدر الرئي�سى
لتمويل ال�صناعة والتجارة .
ز  -ت�سببت التدفقات الهائلة من ال�سيولة فى االقت�صاد بف�ضل �أ�سعار النفط العالية �إىل خلق
�ضغوط ت�ضخمية ،و�أمناط ا�ستهالكية تعانى من االنفالت ،وارتفاع غري مربر فى �أ�سعار
بع�ض الأ�صول .وهنا يتطلب الأمر زيادة قدرة امل�ؤ�س�سات على امت�صا�ص ال�سيولة من خالل
م�شاريع �ضخمة فى البنية التحتية لدول املنطقة بهدف حتقيق العوائد ،وتقومي ال�سلوك
امل�ضاربى ال�سائد والقائم على الأرباح القريبة ،ناهيك عن متكني القطاع اخلا�ص ،ورفع
التناف�سية ،وخلق الوظائف .
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ح  -ت�شجيع امل�ؤ�س�سات الدولية (مثل البنك الدوىل و�صندوق النقد الدوىل وم�ؤ�س�ساتهما التابعة)
على التواجد املحلى وت�شجيع التوا�صل مع هذه امل�ؤ�س�سات لال�ستفادة من خرباتها كواحدة
من املرجعيات فى الأمور الفنية من ناحية ،ولتدريب الكوادر الوطنية من ناحية �أخرى .

ي  -ال ميكن اكتمال عملية تطوير جميع جوانب �سوق املال من دون تنمية حقيقية ل�سوق
ال�سندات .ومع تطور �سوق التمويل الإ�سالمى ب�شكل خا�ص ،بات من املهم جد ًا على الكويت
الإحاطة بتطوير جميع جوانب �سوق ال�سندات فى املنطقة .وهو ما�سي�ساعد على تطوير
منتجات الدخل الثابت املتنوعة الهامة جد ًا للتجارة وال�صناعة .كما �سي�ساعد على تطوير
منحنى العوائد الالزم لقيا�س عوائد �أدوات الدين)20(.

الأزمات املالية العاملية

ط  -تعانى �سوق الأوراق املالية فى الكويت وبقية البور�صات اخلليجية من م�ستويات عالية من
امل�ضاربة نتيجة لتدنى ن�سبة امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني مثل ال�صناديق بالن�سبة �إىل حجم
القيمة ال�سوقية .ونقرتح هنا اتخاذ كل ما من �ش�أنه تنويع وتو�سعة قاعدة ال�صناديق
اال�ستثمارية ب�أنواعها .

ك  -يرى البع�ض �أن ال�سيا�سة النقدية فى الكويت قد �شهدت فى الأ�شهر الأخرية تغريات �إيجابية
عديدة للحد من االنعكا�سات ال�سلبية للأزمة املالية  ،ف�صدر قانون �ضمان الودائع ،وجرى
تخفي�ض �سعر اخل�صم  ،ومت تعزيز ال�سيولة فى اجلهاز امل�صرفى ،ورفعت ن�سبة االقرا�ض
�إىل الودائع  .وين�صب الدور الأكرب فى املرحلة احلالية على ال�سيا�سة املالية املتمثلة فى
زيادة الإنفاق العام ملا له من ت�أثري مبا�شر وم�ضاعف على كافة الأن�شطة والقطاعات
االقت�صادية  .علم ًا �أن مديونية احلكومة التتجاوز  2. 1مليار دينار �أو ما يعادل % 5
من الناجت املحلى الإجماىل  ،بينما ت�صل الن�سبة املماثلة فى معظم الدول الأوروبية �إىل
قرابة  .% 40وت�ؤكد درا�سة اقت�صادية حملية �أن زيادة امل�صروفات العامة بن�سبة
( % 5بامل�ساواة بني امل�صروفات اجلارية وامل�صروفات الر�أ�سمالية) متكن القطاع غري
النفطى (�أى القطاع اخلا�ص غالب ًا ) من حتقيق منو حقيقى فى حدود � . % 3أما �إذا
بقى الإنفاق العام على م�ستواه احلاىل ف�سي�ؤدى �إىل انكما�ش القطاع غري النفطى (القطاع
اخلا�ص بكل �أن�شطته) بن�سبة تقارب .)21( % 5
ل  -يرى البع�ض �ضرورة �إن�شاء �صندوق ي�سمى �صندوق اال�ستقرار االقت�صادى  ،ويهدف �إىل
تقليل املخاطر النظامية وجتنب الك�ساد االقت�صادى و�إعادة الثقة واال�ستقرار ل�سوق املال
وامل�ؤ�س�سات املالية و�أي�ض ًا دعم منو القطاعات االقت�صادية غري النفطية.
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ويقدر ر�أ�سمال ال�صندوق بنحو  4 .5مليار دينار كويتى تلتزم الدولة بها عن طريق
�ضمانات �أو �أيداعات مالية �أو �أى �أدوات مالية �أخرى  ،ويقوم ال�صندوق ب�سداد هذه الأموال
خالل ع�شرة �أعوام  ،وتتكون �إيرادات ال�صندوق من احل�صول على  % 7. 5من الأرباح
ال�صافيه لل�شركات امل�ساهمة املقفلة % 5 ،من الأرباح الر�أ�سمالية الناجتة عن التداول
فى الأ�سواق املالية الكويتية بالن�سبة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات غري الكويتية هذا بالإ�ضافه �إىل
عوائد �أخرى)22(.
ويقوم ال�صندوق بتوزيع �أمواله على الربامج املختلفه لتحقيق �أهدافه مثل � :صناديق �أ�سواق
املال واالندماجات ور�سملة ال�شركات و�إعادة �شراء الأ�صول ومتويل �شراء �أ�سهم اخلزينة .
�سابع ًا  :احتاد ال�شركات اال�ستثماريه ودوره فى عالج الأزمة :
مقدمــــة:
يعاين االقت�صاد الكويتي من م�شكلة عدم تنوع الإنتاج وعدم تعدد م�صادره ،حيث جند
�أن القطاع النفطي ي�ساهم ب�أكرب ن�صيب يف الناجت املحلى الإجماىل وفى ال�صادرات وفى
الإيرادات العامة للدولة.
وتنوعالإنتاجوتعددم�صادرهيحمىاالقت�صادالكويتىمنخماطرتقلب�أ�سعارالنفطوانعكا�ساته
ال�سلبية على الأداء والنمو االقت�صادى كما يحقق تنمية اقت�صادية واجتماعية م�ستقرة.
حتقيق هذا التنوع فى الإنتاج يتطلب زيادة اال�ستثمار فى القطاعات االقت�صادية الأخرى
�صناعية وخدمات ،كما يتطلب زيادة دور القطاع اخلا�ص فى حتقيق �أهداف التنمية
االقت�صادية.
وهنا ي�أتي احلر�ص على فتح كل �آفاق اال�ستثمار وجعله على ر�أ�س �أولويات العمل االقت�صادى،
فى �إطار ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل لبناء اقت�صاد قوى ي�ستطيع �أن يتعامل بكفاءة و�إيجابية
مع كل التحوالت والتحديات التي ي�شهدها االقت�صاد العاملى.
وقد انعك�س هذا االهتمام على �سيا�سة الدولة ،ومن هنا اعتربت احلكومة �أن تهيئة مناخ
العمل اال�ستثمارى امل�ستقر والآمن واملربح ،من �أولويات جدول �أعمالها.
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 - 1ر�سالة االحتاد :

الأزمات املالية العاملية

لقد كانت ال�شركات اال�ستثمارية فى العقد الأخري قوة دافعة �ضخمة فى االقت�صاد املحلى
والإقليمى حيث وفرت خدمات متويلية وا�ستثمارية و�إدارة الأ�صول �إىل جانب اخلدمات
اال�ست�شارية املالية مثل الدمج واحليازة وغري ذلك  ..كما و�سعت من ن�شاطاتها ب�صورة
�سريعة فى الأ�سواق الإقليمية والعاملية ومن ذلك تقدمي خدمات مالية وفق ًا لأحكام ال�شريعة
		
الإ�سالمية.
ونتيجة لهذا االهتمام املتزايد بفتح كل �آفاق اال�ستثمار ،جاء احتاد ال�شركات اال�ستثمارية
والذي �أ�شهر فى يناير  2005والذى يتوقع له �أن يقوم بدور فاعل يف تن�شيط حركة
اال�ستثمارات وتنمية االقت�صادى القومى .و�سوف يت�ضمن هذه اجلزء ر�سالة االحتاد
و�أهدافه و�آليات حتقيق هذه الأهداف و�أهمية قطاع اال�ستثمار واخلدمات املالية فى
االقت�صاد الكويتى ،واالحتاد والأزمة املالية ،وعنا�صر اال�سرتاتيجية املقرتحة لالحتاد فى الفرتة القادمة.

تتمثل فى تهيئة املناخ املالئم لتطوير كفاءة قطاع اال�ستثمار واخلدمات املالية ،مت�شيا مع
التطورات فى الأ�سواق العاملية مبا فيها الت�شريعات والتنظيمات الذاتية خلدمة االقت�صاد
الوطنى .
� - 2أهداف احتاد ال�شركات اال�ستثمارية:
فى جمال اال�ستثمار املحلى:

متابعة الأ�سواق املحلية والإقليمية والدولية وما حتمله من فر�ص وحتديات للم�ستثمر
الكويتى ،وتوفري قاعدة بيانات تف�صيلية عن ال�شركات امل�شاركة فى االحتاد .وتوفري
البيانات واملعلومات عن الأن�شطة املختلفة فى القطاعات املختلفة بحيث ت�ؤدى �إىل تنمية
اخلدمات املالية واال�ستثمارية.
هذا بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة مع اجلهات الر�سمية لإعداد ر�ؤية وا�ضحة للرتويج لال�ستثمار
فى الكويت ،وامل�ساهمة فى تهيئة مناخ املناف�سة ال�شريفة بني كافة ال�شركات اال�ستثمارية
من خالل توفري املعرفة امل�ستنرية والفهم ال�صحيح للق�ضايا واملو�ضوعات املختلفة و�أي�ضا
�إتاحة معلومات دقيقة و�شاملة عن االقت�صاد الكويتى وخمتلف قطاعاته.
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فى جمال اال�ستثمارات الأجنبية :

�أ  -متابعة االتفاقيات الدولية وت�أثريها على حركة اال�ستثمار الأجنبى املبا�شر وعلى امل�ستثمرين
املحليني فى الكويت.
ب 	-الرتويج الأمثل للإمكانات املتاحة لإعالم ال�سوق الدوىل بفر�ص اال�ستثمار فى الكويت
وبامل�شروعات ذات الأولوية فى االقت�صاد الوطنى ،وبكل ما من �ش�أنه تن�شيط حركة
اال�ستثمار فى الداخل ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
فى جمال البور�صة والت�شريعات :

�أ 	-امل�ساهمة فى تطوير �سوق الأوراق املالية من خالل اقرتاح �إ�صالحات ت�شريعية تعمل على
ا�ستكمال الأجهزة امل�ؤ�س�سية لل�سوق.
ب  -تهيئة الإطار القانونى املنا�سب حلماية اال�ستثمار ،وهذا الإطار يعد �أحد العنا�صر الهامة لتح�سني
بيئة اال�ستثمار وا�ستقرار املعامالت ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام االقت�صادى ككل .
�	- 3آليات حتقيق �أهداف االحتاد
تتمثل �أهم هذه الآليات فى الآتى :
�أ  -درا�سة الت�شريعات املتعلقة باال�ستثمار واقرتاح ما يراه ب�ش�أنها.
ب 	-اقرتاح النظم الكفيلة امل�ؤدية حلماية امل�ستثمرين من خماطر اال�ستثمار.
ج  -عقد امل�ؤمترات والندوات للتعريف بفر�ص وحوافز اال�ستثمار فى الكويت.
د  -ت�شجيع ال�شركات القائمة على التو�سع فى ن�شاطاتها و�إ�ضافة �أدوات ا�ستثمارية جديدة.
هـ 	-البدء فى حملة للوقوف على م�شاكل امل�ستثمر الكويتى ،وذلك من خالل عقد لقاءات بني
االحتاد وامل�ستثمرين فى خمتلف �أنحاء الكويت.
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و  -توفري قاعدة للبيانات لإتاحة كافة املعلومات للم�ستثمرين ومبا يتما�شى مع مبد�أ ال�شفافية
و�إعداد ون�شر تقارير دورية عن ن�شاط االحتاد ،و�إعداد املزيد من الو�سائط الإعالمية مبا
يخدم اهتمامات امل�ستثمرين من (ن�شرات و  C.Dوكتيبات ومواقع على الإنرتنت).
ز 	-ا�ستخدام �أ�سلوب التحكيم الداخلى للف�صل يف املنازعات التي قد تن�ش�أ بني الأع�ضاء.

ط  -حتقيق التعاون مع بنك الكويت املركزى وغرفة جتارة و�صناعة الكويت واللجنة املالية
واالقت�صادية مبجل�س الأمة والوزارات املعنية (التجارة واملالية) و�شركات الت�أمني والبنوك،
ويتم التعاون مع تلك اجلهات املعنية من خالل �إن�شاء جممع خلدمات امل�ستثمرين والذي
يوجد فيه ممثلني عن هذه اجلهات وذلك لتب�سيط الإجراءات وتق�صري الوقت واجلهد
وتوفري امل�شورة للم�ستثمرين وم�ساعدتهم بالطرق املختلفة .وتقدمي دورات عن �أهمية
اال�ستثمار ومزاياه بدولة الكويت ومعدل العائد وحجم املخاطر املتوقعة .

الأزمات املالية العاملية

ح  -تركيز االهتمام على ق�ضايا تخدم �أغرا�ض �شركات اال�ستثمار وحتقق اال�ستقرار االقت�صادى
ومن هذه الق�ضايا حتقيق التعديالت الت�شريعية التى تخدم وتفتح الأبواب �أمام املزيد من
تدفق اال�ستثمارات وتدعم املناخ الإيجابى لال�ستثمار بالكويت.

�	- 4أهمية قطاع اال�ستثمار واخلدمات املالية فى االقت�صاد الكويتى:
ينق�سم القطاع اال�ستثمارى وخدمات التمويل فى الكويت �إىل ق�سمني رئي�سيني هما:
 �شركات �أن�شطتها الرئي�سية اال�ستثمار و�إدارة املحافظ وال�صناديق اال�ستثمارية ،وهذهتنق�سم �إىل �شركات ا�ستثمارية متار�س الأن�شطة التقليدية و�أخرى متار�س �أن�شطتها وفق ًا
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
 �شركات خدمية تقوم بتقدمي خدمات مالية  ،وهذه تنق�سم �إىل �شركات تقدم خدمات ماليةتقليدية و�أخرى تقدم خدمات مالية �إ�سالمية .
ويطلع قطاع اال�ستثمار واخلدمات املالية فى ال�سوق الكويتى بدور ريادى ميكنه من امل�ساعدة
فى حتقيق التنمية  ،وذلك لعدة �أ�سباب � ،أهمها مايلى)23( :
�أ  -بلغ عدد ال�شركات اال�ستثمارية ( )101منها (� )46شركة مدرجة فى �سوق الكويت
للأوراق املالية فى نهاية �أبريل  2009بن�سبة  % 22.4من �أجماىل ال�شركات املدرجة
والبالغ ( � ) 205شركة.
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ب  -بلغ م�ؤ�شر قطاع ال�شركات اال�ستثمارية املدرجة فى �سوق الكويت للأوراق املالية مع نهاية
�شهر �أبريل  6754,6نقطة بارتفاع ن�سبته  % 12.6مقارنة ب�شهر مار�س املا�ضى ،فى
الوقت الذي بلغ فيه امل�ؤ�شر العام لل�سوق  7556,9نقطة.
ت  -بلغت كمية التداول فى قطاع ال�شركات اال�ستثمارية املدرجة فى �سوق الكويت للأوراق املالية
خالل�أبريل  4395,8مليون �سهم ( % 27.6من الإجمايل البالغ  15947,1مليون �سهم).
ث  	-بلغت قيمة التداول فى قطاع ال�شركات اال�ستثمارية املدرجة فى �سوق الكويت للأوراق
للأوراق املالية  505,8مليون دينار كويتي ( % 17.2من �إجماىل تداول ال�سوق البالغ
 2935,3مليون د.ك).
ج  -بلغت ال�صفقات املنفذة فى قطاع ال�شركات اال�ستثمارية املدرجة فى �سوق الكويت للأوراق
املالية � 68,1ألف �صفقة ( % 24.7من الإجمايل البالغ � 275,5ألف �صفقة).
ح  -بلغت القيمة ال�سوقية لقطاع ال�شركات اال�ستثمارية املدرجة فى �سوق الكويت للأوراق املالية
 3562,7مليون د.ك ( % 11.6من �إجماىل ال�سوق البالغ  30622,5مليون د.ك).
خ  -بلغت ر�ؤو�س �أموال �شركات قطاع اال�ستثمار فى يناير ( 4220مليون دينار) بلغ ن�صيب
ر�ؤو�س �أموال ال�شركات املدرجة منها  2400مليون د.ك و�شركات اال�ستثمار غري
املدرجة  1820مليون د.ك.
د � -شكلت ر�ؤو�س �أموال �شركات اال�ستثمار املدرجة مان�سبته  % 30من �إجماىل ر�ؤو�س �أموال
ال�شركات الكويتية املدرجة فى ال�سوق والبالغة  8026,7مليون د.ك.
ذ  -بلغ عدد ال�شركات اال�ستثمارية الإ�سالمية املدرجة � 17شركة �أى مان�سبته  % 33.3من
�إجمايل ال�شركات التي نظامها الأ�سا�سي �إ�سالمى ولديها رقابة �شرعية وما ن�سبته % 15
من �إجمايل ال�شركات املدرجة املتوافقة مع ال�شريعة وما يقرب من  % 8.3من �إجماىل
ال�شركات املدرجة “�إ�سالمية وغري �إ�سالمية”
ر  -بلغت تداوالت �شركات اال�ستثمار الإ�سالمية  2400,9مليون �سهم ككمية و231,0
مليون دينار كقيمة من خالل � 36,7ألف �صفقة.
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ز  -مثلت تداوالت �شركات اال�ستثمار الإ�سالمية املدرجة نحو  % 54.6من كمية التداول فى
قطاع اال�ستثمار و  % 45.7من قيمته و  % 53.9من �صفقاته وبالن�سبة لإجماىل ال�سوق
 % 15من الكمية و  % 7.9من القيمة و  % 13.3من ال�صفقات.

�ش  -بلغ معدل  P/Eل�شركات اال�ستثمار املدرجة نحو  21.2مرة ،مقابل  16.3مرة لل�سوق.
�ص  -بلغ معدل الدوران فى قطاع ال�شركات اال�ستثمارية املدرجة فى ال�سوق  % 14.2فى �أبريل
مقابل  % 9.6لإجماىل ال�سوق.

الأزمات املالية العاملية

�س � -أعلنت � 42شركة عن بياناتها املالية لعام  2008وقد بلغ �صافى �أرباح ال�شركات املعلنة
نحو مليار  840دينار كويتى.

�ض  -بلغ متو�سط الربح املوزع �إىل ال�سعر لدى �شركات اال�ستثمار املدرجة فى �أبريل2009
.% 14.2
من خالل البيانات ال�سابقة ن�ستطيع �أن ن�ؤكد �أهمية هذا القطاع املحورى لالقت�صاد
الوطنى ،بالإ�ضافة �إىل �أن هذا القطاع يقوم مبهام متعددة فى جمال ال�سوق من خالل
التداول امل�ؤ�س�سى عن طريق املحافظ وال�صناديق اال�ستثمارية التى يديرها ،و�أنه ميكن �أن
يلعب دور ًا هاما ك�صانع لل�سوق  ،وبالتاىل ي�ستطيع هذا القطاع �أن يقود ال�سوق ويعمل على
التوازن بني العر�ض والطلب  ،وبذلك يقلل من �آثار الهبوط غري املربر لل�سوق ،مما ي�ساعد
على حماية �صغار امل�ستثمرين ،بالإ�ضافة �إىل توفري املهنية لدى القائمني على �إدارة هذه
اال�ستثمارات ،الأمر الذى ي�ؤدى فى النهاية �إىل تطوير ال�سوق ون�شر الوعى اال�ستثمارى ،
كذلك توفري املزيد من ال�شفافية .
 - 5االحتاد والأزمة املالية :
�أثرت الأزمة املالية على االقت�صاد الكويتى ،فقد انخف�ضت كما �سبق القول �أ�سعار النفط
مبعدالت كبرية  ،وتراجعت البور�صة وانخف�ضت �أ�سعار الأ�سهم  ،كما نرى �أن اال�ستثمارات
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اخلا�صة وب�صفة خا�صة اال�ستثمارات املوجهة �إىل الأ�سواق اخلارجية �أو تلك املتعلقة
بقطاع ال�سياحة والفندقة وكذلك الأن�شطة العقارية �سوف تت�أثر �سلبيا بهذه الأزمة .كما
نتوقع �أن القطاع امل�صرفى الكويتى �سوف يت�أثر �سلبيا �أي�ضا لأن هناك عالقة ع�ضوية ما
بينه وبني القطاع امل�صرفى الدوىل من خالل ثالث روابط �أبرزها �أر�صدة البنوك الكويتية
فى اخلارج وا�ستثمارات هذه البنوك فى الأوراق املالية الأجنبية و�أي�ضا العالقة بالبنوك
املرا�سلة ،وبالإ�ضافة �إىل تراجع معدالت النمو بالدول الكربى �سوف ينعك�س �سلبا على
معدل النمو االقت�صادى فى الكويت .
و�إذا كانت احلكومة الكويتية تعمل جاهدة على عالج هذه الأزمة � ،إال �أن احتاد ال�شركات
اال�ستثمارية �أخذ فى االعتبار هذه الأزمة و�آثارها ال�سلبية ودوره املتوقع فى عالجها.
وقد عقد احتاد ال�شركات اال�ستثمارية عدة اجتماعات لدرا�سة ومعاجلة هذه الأزمة واحلد
من ت�ضخمها  ،حيث عقد االحتاد لقاء مع الفريق الوزارى امل�شكل لبحث �أو�ضاع �سوق
الكويت للأوراق املالية  ،ولقاء مع اللجنة املالية واالقت�صادية مبجل�س الأمة ثم لقاء جمل�س
�إدارة االحتاد مبجل�س �إدارة احتاد م�صارف الكويت ولقاء �آخر مع الفريق الوزارى امل�شكل
لبحث �أو�ضاع �سوق الكويت للأوراق املالية ،ثم لقاء اللجنة االقت�صادية مبجل�س الوزراء
ولقاء جمل�س الإدارة باللجنة املالية واالقت�صادية مبجل�س الأمة ،و�أي�ضا لقاء مع حمافظ
بنك الكويت املركزى ولقاء ال�سيد وزير املالية ،وغري ذلك من لقاءات حيث قدم االحتاد
ت�صوراته ملعاجلة امل�شكلة  ،والتى تتمثل فيما يلى :
بالن�سبة لأزمة ال�سيولة لدى ال�شركات اال�ستثمارية :
�أ � -ضرورة اال�ستثمار فى املرابحات اال�ستثمارية التى تقدمها �شركات اال�ستثمار مقابل
�ضمانات تقدمها ال�شركات مبا يعادل ن�سبة  % 100من قيمة املرابحات  .فاملرابحات
تعترب حل �سريع وفعال خا�صة بعد �أن �سمح بنك الكويت املركزى فى �أكتوبر عام 2008
ل�شركات اال�ستثمار با�ستخدام هذه الأداة لالقرتا�ض من اجلهات احلكومية .
ب � -إن�شاء حمفظة ا�ستثمارية من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار بحجم يتما�شى مع االحتياجات
املطلوبة وتهدف �إىل �شراء �أ�صول متعددة من �شركات اال�ستثمار وب�أ�سعارها العادلة على
�أن تلتزم ال�شركات البائعة ب�إعادة �شراء تلك الأ�صول خالل خم�س �سنوات وبنف�س ال�سعر
�إ�ضافة �إىل هام�ش ربح معقول ( مت �إقرتاح �أن يكون �أ�سعار الفائدة التجارية ال�سائدة).
ويعهد لتلك ال�شركات مب�سئولية �إدارة هذه الأ�صول .
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�إن هذا احلل قابل للتنفيذ فور ًا �إذ �أنه يت�ضمن �أن تدفع الهيئة املبالغ مبا�شرة �إىل ال�شركة
البائعة بدون تو�سيط البنوك وبدون اللجوء �إىل “ ال�سندات الإذنية” والتى عطلت
امل�شروع ال�سابق والذى طرحته جلنة مواجهة تداعيات الأزمة العاملية على االقت�صاد
الكويتى  .كما ميكن للهيئة االعتماد على ال�شركة الكويتية لال�ستثمار لإدارة هذه املحفظة
( على �سبيل املثال ) ،وهو ما ي�ضمن عدم احلاجة لأى ت�شريع .

	املوافقة على حتويل �شركات اال�ستثمار الكربى �إىل بنوك ا�ستثمارية  .وهنا جتدر الإ�شارة�إىل �أن كل ما تقدم من حلول ومقرتحات ال يتطلب ت�شريعات جديدة لأنه يدخل من �ضمن
اخت�صا�صات و�صالحيات كل من بنك الكويت املركزى  ،الهيئة العامة لال�ستثمار وجمل�س الوزراء.

الأزمات املالية العاملية

-

فى حالة احتياج ال�شركات لزيادة ر�ؤو�س �أموالها  ،تقوم الهيئة العامة لال�ستثمار بدور
املتعهد الرئي�سى  Underwriterفى زيادة ر�أ�س املال والتى تكون وفقا للقيمة الدفرتية
لل�شركة على �أقل تقدير .

بالن�سبة لرتاجع قيم و�أ�سعار الأ�صول  :يتطلب الأمر �ضرورة تو�سيع نطاق املحفظة بزيادة
قاعدة الأ�سهم التى ت�شرتيها احلكومة والنظر لال�ستثمار فى �سوق الأ�سهم على �أنه ا�ستثمار
طويل الأجل وذلك لإعادة الثقة فى ال�سوق و�إعادة الأ�سهم �إىل قيمتها العادلة  ،وحت�سني
قيمة الأ�صول املرهونة لدى البنوك التجارية .
مقرتحات �أخرى  :متثلت فى �ضرورة النظر فى تعديل العديد من الت�شريعات القائمة
وا�ستحداث �أخرى جديدة �ضمن حزمة متكاملة ملعاجلة الأزمة املالية يخ�ص�ص لها مبلغ
من املال يكفى ملعاجلة هذه الأزمة  ،وت�شمل تغيري بع�ض الت�شريعات والقوانني ذات ال�صلة،
وعلى �سبيل املثال قانون ال�سندات  ،ال�شركات  ،قانون الت�صفية املنظمة � ..إلخ .و�أي�ض ًا
الرتكيز على الإنفاق الر�أ�سماىل مب�شاركة القطاع اخلا�ص الكويتى.
* مقرتح االحتاد املقدم للجنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية مبجل�س الأمة.
�أو�ضح االحتاد فى كتابه املوجه �إىل رئي�س جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية مبجل�س الأمة،
وامل�ؤرخ فى � 2009 /2/ 19أن الو�ضع االقت�صادى الذى متر بع الكويت حالي ًا ما هو �إال
انعكا�س ًا حقيقي ًا للأزمة املالية العاملية ،فالكويت جزء من املنظومة العاملية التى ت�أثرت
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من تداعيات الأزمة ،والو�ضع االقت�صادى فى الكويت �أ�صبح ي�ستدعى ت�ضافر كافة اجلهود
فى �سبيل الو�صول �إىل حل للأزمة املالية واالئتمانية التى �أملت باالقت�صاد املحلى ،كما �أكد
االحتاد على �أن املعاجلة املرجوة للو�ضع القائم حالي ًا لي�ست بهدف �إنقاذ �أفراد �أو �شركات
�أو م�ؤ�س�سات ،و�إمنا تهدف لإنقاذ اقت�صاد �أ�صيب بال�شلل التام ،و�أكد كذلك ب�أن امل�شكلة
الأ�سا�سية التى تواجه االقت�صاد املحلى حالي ًا تتمثل فى انعدام املنابع التمويلية لل�شركات،
بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض قيم الأ�صول.
 - 1انعدام املنابع التمويلية:
�إن العمليات اال�ستثمارية فى كافة ال�شركات العاملة بالقطاع اال�ستثمارى تعتمد ب�صفة
�أ�سا�سية على التمويل امل�صرفى �سواء عن طريق قرو�ض تقليدية �أو مرابحات �أو عن طريق
�إ�صدار �سندات ،وقد بلغ �إجماىل عمليات التمويل ل�شركات اال�ستثمار ح�سب البيانات
الر�سمية ال�صادرة من بنك الكويت املركزى قرابة الـ  5مليار دينار كويتى منها 2.8
مليار دينار كويتى لبنوك حملية و 2.2مليار دينار لبنوك �أجنبية ،ونتيجة لوجود فجوة
زمنية بني عمليات التمويل (ق�صرية الأجل) وعمليات اال�ستثمار (طويلة الأجل) ونتيجة
لذلك بالإ�ضافة لعدة عوامل �سواء من نق�ص ال�سيولة لدى بع�ض البنوك �أو اخلوف من
تبعيات الأزمة االقت�صادية العاملية فقد بد�أت البنوك املحلية ،وكذلك الأجنبية مبمار�سة
ال�ضغط على ال�شركات اال�ستثمارية ،الأمر الذى خلق و�ضع ًا غري م�ستقر لكافة ال�شركات
اال�ستثمارية ،وبد�أت امل�شكلة بالتفاقم يوم ًا بعد يوم ،ونتيجة لهذه الأو�ضاع الحظ الإحتاد
�أن املنابع التمويلية قد �أُغلقت ،الأمر الذى �أدى حالي ًا �إىل امتناع بع�ض ال�شركات عن خدمة
ديونها بالإ�ضافة �إىل االمتناع عن �سداد �أ�صل الدين لعدد �أكرب من ال�شركات ،وذلك ب�سبب
عدم توفر ال�سيولة النقدية لديها ،كما �أن ا�ستمرار هذا الو�ضع لفرتة �أطول �سوف ي�ؤدى �إىل
�أزمة كبرية و�ستلحق بالقطاع امل�صرفى �ضرر ًا كبري ًا.
 - 2انخفا�ض قيم الأ�صول:
نتيجة للأو�ضاع املتعلقة بانعدام املنابع التمويلية لل�شركات ،وكذلك نتيجة حلالة الهلع
والذعر ،والذى �أ�صاب جميع امل�ستثمرين فى الأ�سواق املالية املختلفة فقد بد�أت عمليات
بيع حممومة فى ال�سوق املحلى ،الأمر الذى �أدى بدون �أدنى �شك �إىل االنخفا�ض الكبري
فى قيم الأ�صول ،بحيث �أ�صبحنا نرى حالي ًا �أ�صو ًال متميزة تباع ب�أقل من قيمتها الدفرتية
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�إما ا�ضطرار ًا �أو خوف ًا من م�ستقبل غري وا�ضح املعامل ،وهذا الأمر املتعلق بانخفا�ض قيم
الأ�صول �ساهم فى �إيجاد خلل وا�ضح فى و�ضع اجلهاز امل�صرفى بالدولة ،حيث ا�ضطرت
البنوك �إىل �إعادة النظر فى و�ضع خم�ص�صاتها جتاه الدائنني املحليني من �شركات
و�أفراد.

�إن امل�شروع املقدم من احلكومة ميثل خطوة �أ�سا�سية ومهمة للغاية ،حيث �أنه قد اهتم وب�شكل
متميز بالقطاع امل�صرفى واملحافظة عليه من تداعيات الأزمة املالية احلالية ،ولكننا نرى
ب�أن امل�شروع املذكور كان من الواجب �أن يحتوى على معاجلة متكاملة للم�شاكل االقت�صادية
القائمة ،فقد تركزت معاجلته الأ�سا�سية على �أو�ضاع اجلهاز امل�صرفى وابتعدت عن
احللول املتكاملة للم�شاكل التى تواجه القطاعات الأخرى املت�ضررة من تداعيات الأزمة،
�أما بخ�صو�ص مالحظات االحتاد على مواد القانون فقد �أ�شار �إىل �أنها عموم ًا ترتكز على
املواد اخلا�صة بال�شركات اال�ستثمارية� ،إال �أن فائدتها �سوف تعم على القطاعات الإنتاجية
الأخرى ،وقد كانت مالحظات االحتاد كالتاىل:

الأزمات املالية العاملية

م�شروع القانون املقدم من احلكومة:

	املادة  :1اقرتح االحتاد �إ�ضافة التعاريف التالية ،وذلك منع ًا لاللتبا�س والت�أويل:
	املالءة املالية بالإ�ضافة �إىل حتديد تاريخ احت�سابها (امل�شار �إليها فى املادة  10من القانون).	القطاعات الإنتاجية (امل�شار �إليها فى املادة  8من القانون)	املادة  :3. 2اقرتح االحتاد �إلغاء كلمة يجوز لأن اجلوازية فى هاتني املادتني لي�ست فى
حملها املنا�سب.
	املادة  :10تعدل املادة بحيث تقر�أ كالتاىل:
“ت�صنف ال�شركات بناء على �أو�ضاعها املالية” ،وذلك من �أجل حتديد و�سائل املعاجلة
املنا�سبة �إىل  3فئات �أ�سا�سية على النحو التاىل:
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� - 1شركات تتمتع مبالءة جيدة ولديها القدرة على موا�صلة ن�شاطها وتواجه م�شاكل مالية قد
يرتتب على عدم معاجلتها ن�شوء �أزمة نظامية �أو م�شاكل مالية ب�سبب الدور امل�ؤثر لهذه
ال�شركة فى الن�شاط املحلى.
� - 2شركات تتمتع باملالءة وتواجه م�شاكل مالية ال يرتتب عليها ن�شوء �أزمة نظامية �أو م�شاكل
مالية ،وحتتاج �إىل معاجلة �أو�ضاعها مبا ي�ساعدها على اال�ستمرار والوفاء بالتزاماتها.
� - 3شركات ال تتمتع باملالءة املالية وتواجه م�شاكل مالية قد يرتتب على عدم معاجلتها ن�شوء
�أزمة نظامية �أو م�شاكل مالية ،وتتطلب معاجلة ملنع ن�شوء �أزمة نظامية �أو م�شاكل مالية.
	املادة  :11يقرتح �أن يكون احلق ح�صرى لبنك الكويت املركزى فى تعيني اجلهة
املتخ�ص�صة ب�إجراء الدرا�سة.
	املادة  :12يرى االحتاد ب�أن القانون مل يعالج ب�شكل كامل مو�ضوع نق�ص ال�سيولة وانعدام
املنابع التمويلية لل�شركات اال�ستثمارية ،فقد اقرتح �إجراء التعديل التاىل على املادة بحيث
تقر�أ كالتاىل (بالإمكان اال�ستفادة من الفقرات  3 .2من املادة بعد التعديل للقطاعات
الإنتاجية الأخرى) “ :يقرر بنك الكويت املركزى الإجراءات املنا�سبة التى يتم اتخاذها
ب�ش�أن معاجلة �أو�ضاع ال�شركات امل�شار �إليها فى املادة ( )10وتكون معاجلة �أو�ضاعها
ب�أ�سلوب �أو �أكرث” ،على النحو التاىل:
� - 1ضمان الدولة  % 50من التمويل اجلديد الذى تقدمه البنوك املحلية لل�شركات،
خالل العامني  2009و  ،2010وذلك بغر�ض �سداد التزامات ال�شركة القائمة فى
 2008 /12/ 31جتاه كافة اجلهات املحلية بخالف البنوك املحلية ،وكذلك
ال�ستخدامها فى ال�سداد النقدى لن�سبة ال تزيد عن  % 25من مديونياتها جتاه البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية ،وذلك فى �إطار جدولة تلك املديونيات لفرتة زمنية منا�سبة
بناء على الدرا�سة الفنية املقدمة فى هذا ال�ش�أن.
وتلتزم ال�شركة ب�أن ت�ضع فى حمفظة �أ�صو ًال تكفى لتغطية الديون جتاه البنوك املحلية
والأجنبية القائمة قبل �صدور هذا القانون ،وكذلك التمويل اجلديد الذى يتم منحه فى
هذا ال�ش�أن.
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وت�سرى �أحكام املادة ( )9من هذا القانون لتحديد مقدار �ضمان الدولة للتمويل اجلديد،
�إذا ما تبني لبنك الكويت املركزى تعرث املدين فى ال�سداد.

 - 2تلتزم البنوك التى حت�صل من بنك الكويت املركزى على وثيقة ال�ضمان ،وعلى التمويل
اجلديد طبق ًا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون ،ب�أن تعيد احت�ساب ر�صيد املديونيات
املثبتة فى دفاترها و�سجالتها ،فى تاريخ العمل بهذا القانون ،تعديل �شروط ومواعيد
ال�سداد واال�ستحقاقات على املديونيات على النحو التاىل:

الأزمات املالية العاملية

وا�ستثناء من �أحكام املداة ( )2من هذا القانون ،ت�ضمن الدولة العجز فى املخ�ص�صات
الواجب تكوينها مقابل الت�سهيالت االئتمانية والتمويل القائم فى  2008 /12/ 31على
ال�شركة جتاه �أى بنك م�شارك فى منح التمويل اجلديد ،وذلك فى حالة التعرث فى �سداد
هذه الت�سهيالت االئتمانية والتمويل القائم.

�أ  -متنح ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الوطنية فرتة �سماح من �سداد القرو�ض القائمة فى
 2008 /12/ 31وفوائدها ملدة عامني (.)2010 - 2009
ب  -يتم �إعادة جدولة القرو�ض القائمة فى 2008 /12/ 31وفوئداها املمنوحة لل�شركات
وامل�ؤ�س�سات الوطنية وعلى مدى  15عام ًا.
 - 3يتم �إن�شاء حمفظة �أو �صندوق له حق �شراء و�إعادة بيع الأ�صول ( )REPOمن قبل الهيئة
العامة لال�ستثمار ويكون للهيئة احلق فى حتديد الأ�صول التى ترغب فى �شرائها ،ويتم
ذلك ال�شراء عن طريق �إ�صدار �صكوك �أو �سندات ،وذلك بعد �إجراء تقييم عادل لقيم هذه
الأ�صول من قبل مكاتب حمايدة ويكون لل�شركات احلق ب�إعادة �شراء الأ�صول املباعة للهيئة
خالل فرتة ال تتجاوزالـ � 7سنوات ،وب�سعر ال يقل عن �سعر ال�شراء م�ضاف ًا �إليه تكاليف
التمويل.
 - 4تقدمي الدعم املنا�سب لل�شركة من قبل م�ساهميها �أو من خالل الهيئة واجلهات احلكومية
والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة عن طريق تقدمي قرو�ض �أو متويل م�ساند� ،أو �إ�صدار ال�شركة
�سندات ملزمة التحول �إىل �أ�سهم� ،أو �إ�صدار �أ�سهم ممتازة� ،أو �إ�صدار �أدوات مالية �أخرى
تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
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بالإ�ضافة �إىل �إىل ما ذكر �أعاله ف�إنه ال بد من الإ�شارة �إىل �أن الدولة بحاجة �إىل �إطالق
م�شاريع �ضخمة لتطوير البنية التحتية حيث ال بد من العمل على تطوير مرافق الدولة
املختلفة ،والتى مر عليها وقت طويل من دون تطوير �أو حتديث ،ومن هذه املرافق على
�سبيل املثال ال احل�صر اخلدمات ال�صحية و التعليمية والإ�سكانية ومرافق اخلدمات من
طرق وكهرباء وماء � ...إلخ ،مع �ضرورة املحاولة قدر الإمكان �أن يتم تنفيذ هذه امل�شاريع
من قبل ال�شركات املحلية وبا�ستخدام املنتج املحلى كلما كان ذلك ممكن ًا� .إن �إطالق هذه
النوعية من امل�شاريع وب�أ�س�س �سليمة �سوف ي�ساعد على دوران العجلة االقت�صادية للدولة
بعد �أن �أ�صابها اجلمود والركود نتيجة لهذه الأزمة ،كما �أن ذلك �سوف يعمل على دوران
النقد املتوفر داخل املنظومة االقت�صادية بالدولة ،بالإ�ضافة �إىل الأمور الأخرى املتمثلة فى
خلق فر�ص عمل جديدة لل�شباب الكويتى ،بالإ�ضافة �إىل تن�شط احلركة التجارية وحركة
ال�صناعة واخلدمات فى الكويت ،وفى نهاية املطاف �ستكون اال�ستفادة العظمى لكويت
امل�ستقبل ،واقرتح االحتاد فى هذا ال�صدد �إعداد م�شروع قانون لإنفاق  10مليار دينار
كويتى فى م�شاريع البنية التحتية للدولة خالل ال�سنوات الثالثة القادمة.
هذا وقد �أ�صدرت احلكومة بتاريخ � 2009 /3/ 26أثناء احلل الد�ستورى ملجل�س الأمة
مر�سوم �ضرورة ب�ش�أن قانون اال�ستقرار املاىل ،والذى مل يخرج كثري ًا عن امل�شروع احلكومى
الذى ُقدم ملجل�س الأمة فى خطوة ملعاجلة �آثار الأزمة املالية العاملية على امل�ؤ�س�سات املالية
واالقت�صادية فى الكويت ،وال �شك �أن جدوى امل�شروع احلكومى لال�ستقرار وتقييمه �سابق
لأوانه ،وفيما يلى ن�ص امل�شروع:
باب متهيدي

تعريفات
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا املر�سوم بالقانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين
كل منها:
 )1البنوك :البنوك الكويتية امل�سجلة لدى بنك الكويت املركزى.
 )2البنوك املحلية :البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية امل�سجلة لدى بنك الكويت املركزى.
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 )3ال�شركات� :شركات اال�ستثمار امل�سجلة لدى بنك الكويت املركزى.

 )6وثيقة ال�ضمان :هي وثيقة ي�صدرها بنك الكويت املركزى نيابة عن الدولة ل�ضمان كل من العجز
فى املخ�ص�صات الواجب تكوينها مقابل حمفظة الت�سهيالت االئتمانية والتمويل واالنخفا�ض
فى عنا�صر كل من حمفظة اال�ستثمارات املالية واملحفظة العقارية لدى �أى من البنوك.
� )7سندات ملزمة التحول �إىل �أ�سهم� :سندات ت�صدرها البنوك و�شركات اال�ستثمار بغر�ض
االقرتا�ض ،يتم دفع عائد عليها ،وتلتزم اجلهة امل�صدرة بتحويلها �إىل �أ�سهم� ،إذا رغب
حاملها فى وقت حمدد وب�سعر معني ،وذلك بهدف ادخال الهيئة ك�شريك ا�سرتاتيجى
لتعزيز �أداء ال�شركة وتوفري �أداة مالية تتمتع بدرجة �أمان عالية.

الأزمات املالية العاملية

	)4العجز فى املخ�ص�صات املحددة :هو مقدار الفرق بني املبالغ التي مت حتميلها على نتائج
ن�شاط �أى بنك ملقابلة خماطر عدم حت�صيل الديون ،كمخ�ص�صات حمددة لهذا الغر�ض
واملخ�ص�صات املطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت املركزى.
	 )5الهيئة :الهيئة العامة لال�ستثمار.

� )8سندات قابلة للتحول �إىل �أ�سهم� :سندات ت�صدرها البنوك و�شركات اال�ستثمار ،ويجوز �أن تت�ضمن
�شروط �إ�صدارها قابليتها للتحول �إىل �أ�سهم بعد م�ضى مدة حمددة ،مبوافقة مالك ال�سند.
� )9أ�سهم ممتازة� :أ�سهم ت�صدرها البنوك و�شركات اال�ستثمار ،ب�سعر يتفق عليه بني اجلهة
امل�صدرة والهيئة ،تعطى �أولوية فى احل�صول على ن�سبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع �أو
�أولوية فى اقت�سام موجودات ال�شركة فى حالة الت�صفية �أو منح ميزة �أف�ضل عند الت�صويت �أو
غري ذلك من امليزات ،ولهذه الأ�سهم خا�صية التحول �إىل �أ�سهم عادية وفق ًا ل�شروط الإ�صدار.
 )10قطاعات الن�شاط االقت�صادى املحلى املنتجة :هي قطاعات الن�شاط االقت�صادى املنتجة من
عمالء القطاع اخلا�ص املحلى ،وتتمثل فى كل من قطاع النفط والغاز ،قطاع الزراعة و�صيد
الأ�سماك ،قطاع ال�صناعة ،قطاع الت�شييد (الإن�شاء واملقاوالت) ،قطاع التجارة والأعمال
التجارية ،قطاع اخلدمات الذى ي�شمل االت�صاالت والنقل واملهن احلرفية وغريها من اخلدمات.
وذلك وفق ًا للتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزى ب�ش�أن تعريف القطاعات االقت�صادية.
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 )11ال�صكوك� :أداة مالية ت�صدرها وزارة املالية نيابة عن الدولة وفق �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
� )12شركات حمددة الغر�ض� :شركات ذات غر�ض خا�ص تقوم بتملك الأ�صول وتوريقها عن
طريق ا�صدار �صكوك �أو �سندات مديونية ،وت�ستثنى هذه ال�شركات من احلد الأدنى املقرر
فى قانون ال�شركات التجارية لعدد ال�شركاء امل�ؤ�س�سني.
 )13مالءة ال�شركة :تقا�س املالءة مبدى كفاية �أ�صول ال�شركة ملقابلة �سداد التزاماتها ق�صرية
�أو طويلة الأجل ويدخل فى ذلك التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
 )14البنك املدير :البنك الكويتى �صاحب اجلزء الأكرب من مديونية ال�شركة جتاه البنوك� ،أو �أى
بنك �آخر يحدده بنك الكويت املركزى.
 )15اجلهات املتخ�ص�صة :هي مكاتب ا�ست�شارية وبنوك ا�ستثمار و�شركات تقوم بتقدمي خدمات
ا�ست�شارية مالية ودرا�سات واقرتاح التو�صيات املنا�سبة فى �ش�أن ت�صويب ومعاجلة امل�شاكل
التي تواجهها ال�شركات.
� )16إعادة الهيكلة :الإجراءات التي تتخذها ال�شركة من �أجل ت�صويب �أو�ضاعها ومعاجلة
م�شاكلها املالية مبا فى ذلك �إعادة جدولة التزاماتها وهيكلة ر�أ�سمالها.
 )17اجلهات امل�ستفيدة :البنوك الكويتية التي ي�صدر لها وثيقة ال�ضمان وفق ًا لأحكام الباب
الأول ،و�شركات اال�ستثمار التي تتمتع باملالءة وينطبق ب�ش�أنها �أحكام الف�صل الأول من
الباب الثالث.
الباب الأول
البنوك
مادة ()2
يجوز �أن ت�ضمن الدولة ،وملدة ال جتاوز خم�س ع�شرة �سنة ،من تاريخ ا�صدار ال�ضمان ،العجز
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 )1يتم ،ب�صفة دورية ،خالل الأعوام  2009و 2010و 2011تعديل مقدار ما قد ين�ش�أ
من عجز �ضمنته الدولة بناء على التغريات التي تطر�أ على مقدار العجز خالل هذه
الفرتة ،ب�شرط �أال تتم زيادة مقدار ال�ضمان اعتبار ًا من  2012 / 1/ 1وحتى نهاية فرتة
ال�ضمان.

الأزمات املالية العاملية

فى املخ�ص�صات املحددة التي يتعني تكوينها مقابل حمفظة الت�سهيالت االئتمانية والتمويل
القائم لدى البنوك فى  .2008 /12/ 31ويكون هذا ال�ضمان فى حدود العجز لدى
البنك ،ا�ستناد ًا �إىل التعليمات ال�صادرة عن بنك الكويت املركزى ب�ش�أن قواعد و�أ�س�س
ت�ضيف الت�سهيالت االئتمانية وعمليات التمويل واحت�ساب خم�ص�صاتها ،وبالقدر الذى ال
تتم تغطيته من جانب البنك وفقا ملا يقرره بنك الكويت املركزى فى هذا اخل�صو�ص ،على
�أن يراعى ما يلى:

 )2تلتزم البنوك باتخاذ كافة الإجراءات الالزمة ملتابعة حت�صيل الت�سهيالت االئتمانية والتمويل
وا�ستيفاء ال�ضمانات اخلا�صة بها ،والتي ت�ضمن الدولة مقدار العجز يف خم�ص�صاتها،
والعمل على بناء املخ�ص�صات الالزمة لتخفي�ض حجم العجز .ويتم تخفي�ض قيمة ال�ضمان
ال�صادر مبقدار التح�سن فى حجم العجز خالل الفرتة املتبقية من ال�ضمان.
" )3على البنوك االلتزام مبا ي�صدره بنك الكويت املركزى من تعليمات يف هذا اخل�صو�ص.
مادة ()3
يجوز �أن ت�ضمن الدولة ،وملدة ال جتاوز خم�س ع�شرة �سنة ،االنخفا�ض الذي قد يطر�أ فى
قيمة كل من حمفظة اال�ستثمارات املالية واملحفظة العقارية القائمة لدى البنوك فى
 ،2008 /12 /31ويكون هذا ال�ضمان بالقدر الذي يقرره بنك الكويت املركزى من مقدار
االنخفا�ض الذي قد يطر�أ فى كل من املحفظتني خالل الأعوام  2009و 2010و2011
وفى �ضوء تقييم هاتني املحفظتني وفق ًا للمعايري الدولية والتعليمات ال�صادرة عن بنك
الكويت املركزى فى هذا ال�ش�أن ،ويتم تخفي�ض قيمة ال�ضمان مبقدار التح�سن الذي يطر�أ على
املحفظتني خالل الفرتة املتبقية من ال�ضمان �أو بالقدر الذي يحدده بنك الكويت املركزى،
وتلتزم البنوك بال�ضوابط وال�شروط التي يقررها بنك الكويت املركزى ب�ش�أن الت�صرف
فى مكوناتها حمفظة اال�ستثمارات املالية واملحفظة العقارية امل�شمولتني بهذا ال�ضمان.
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مادة ()4
ي�صدر بنك الكويت املركزى ،نيابة عن الدولة ،وثيقة ال�ضمان اخلا�صة بكل بنك ،ويلتزم
كل بنك باتخاذ كافة االجراءات الالزمة ملعاجلة العجز لديه ،مبا يرتتب عليه تخفي�ض قيمة
	ال�ضمان �سنويا بالن�سبة التي يحددها بنك الكويت املركزى ،مبا ال يقل عن  8فى املئة �سنويا،
وذلك اعتبار ًا من  .2011 /12/ 31وتدفع البنوك �سنوي ًا للهيئة عمولة ا�صدار �ضمان
مقابل التكاليف الإدارية وبن�سبة ال جتاوز  1فى املئة �سنوي ًا من ر�صيد قيمة ال�ضمان
ال�صادر فى نهاية كل �سنة ،وت�ؤول ح�صيلة هذه الن�سبة �إىل االحتياطى العام للدولة.
مادة ()5
ً
يجوز �إلغاء ال�ضمان ال�صادر لأى بنك خالل فرتة �سريانه� ،إذا انتفت احلاجة �إليه وفقا ملا
يقرره بنك الكويت املركزى.
مادة ()6
فى حالة عدم قدرة �أى من البنوك على زيادة ر�أ�س املال ملواجهة متطلبات �أو�ضاعه املالية،
ف�إنه يجوز وخالل فرتة �سريان هذا املر�سوم بالقانون ،قيام الهيئة مبا يلى:
�شراء �سندات ت�صدرها البنوك تكون ملزمة التحول �إىل �أ�سهم �أو قابلة للتحول �إىل �أ�سهم،
والتي مل يتم االكتتاب فيها من جانب امل�ساهمني.
االكتتاب فى الأ�سهم املمتازة التى ت�صدرها البنوك ،والتى مل يتم االكتتاب فيها من جانب
امل�ساهمني.
االكتتاب فى �أي �أدوات مالية �أخرى تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية لتدعيم حقوق
امل�ساهمني فى البنك امل�صدر.
مادة ()7
فى تطبيق �أحكام هذا الباب ،يتعني على كل بنك احل�صول على املوافقة امل�سبقة من
اجلمعية العامة املخت�صة على التزامه مبا يلى:
�أ) تنفيذ الإجراءات وال�شروط التي يقررها بنك الكويت املركزى ب�ش�أن �ضمان العجز فى
الأ�صول الواردة فى املادتني (.)3 ،2
ب) تخفي�ض امل�صروفات مبا فى ذلك خم�ص�صات الإدارة العليا واملكاف�آت واملنح وغريها وفقاً
ملا يقرره بنك الكويت املركزى
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ج) من حيث املبد�أ ،على الدخول يف عملية دمج �إذا تطلبت �أو�ضاع البنك ذلك.
د) �أى �شروط �أخرى يتطلبها تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم بالقانون �أو حتددها الالئحة التنفيذية.
الباب الثاين

مادة ()8
ت�ضمن الدولة  50فى املئة من التمويل اجلديد الذي تقدمه البنوك املحلية اىل عمالئها
من كافة قطاعات الن�شاط االقت�صادى املحلى املنتجة والذى يتم ا�ستخدامه حمليا ،وبحد
�أق�صى �أربعة �آالف مليون دينار الجماىلالتمويل اجلديد املقدم خالل العامني 2009
و ،2010وي�سرى ال�ضمان خالل الأجل املحدد للتمويل ،وفى حالة التعرث فى �سداد هذا
التمويل يتم احت�ساب مقدار ال�ضمان وفقا الحكام املادة ( .)9ويتعني على البنوك املحلية
االلتزام ،عند منح التمويل اجلديد ،مبا يلى:

الأزمات املالية العاملية

قطاعات الن�شاط االقت�صادى املحلى املنتجة

 - 1التعليمات ال�صادرة من بنك الكويت املركزى فى �ش�أن تر�شيد وتنظيم ال�سيا�سة االئتمانية
والتمويلية لدى البنوك.
	- 2احل�صول على �ضمانات كافية ومنا�سبة ويتم حتديدها فى �ضوء �أو�ضاع كل عميل.
� - 3أال يتم ا�ستخدام التمويل اجلديد لأغرا�ض امل�ضاربة �أو املتاجرة فى العقارات والأوراق
املالية �أو ل�سداد املديونيات القائمة على العميل وقت �صدور هذا املر�سوم بالقانون ،وان
يتم اتخاذ كافة االجراءات التي تكفل متابعة ا�ستخدام العميل لهذا التمويل فى الأغرا�ض
املمنوح من �أجلها وفقا للعقد املربم معه.
� - 4أن يكون احلد الأق�صى لأجل التمويل خم�س �سنوات وفقا الحتياجات العميل.
� - 5أن يتم �سداد �أ�صل ر�صيد التمويل والعائد على �أق�ساط خالل �أجل التمويل.
 - 6يوزع التمويل املقدم على كافة قطاعات الن�شاط االقت�صادى املحلى املنتجة.
55

مادة ()9
مع مراعاة حكم املادة ( ،)29اذ تبني لبنك الكويت املركزى تعرث �أحد املدينني فى �سداد
التمويل اجلديد الذي ح�صل عليه طبقا للمادة ال�سابقة ،يحدد مقدار �ضمان الدولة  -بحد
�أق�صى  -بن�سبة  50فى �سداد التمويل اجلديد الذي ح�صل عليه طبقا للمادة ال�سابقة ،يحدد
مقدار املئة من املبلغ الذي ال يتم تغطيته من الر�صيد املتبقى من التمويل املتعرث خم�صوما
منه قيمة ال�ضمانات املقدمة من العميل ،ويجوز �أن ت�صدر وزارة املالية  -نيابة عن الدولة
 �سندات و�صكوكا بقيمة هذا ال�ضمان ،ال جتاوز فرتة ا�ستحقاقها خم�س �سنوات ،ويتما�ستهالك هذه ال�سندات وال�صكوك بح�صة الدولة يف �أى مبالغ يتم حت�صيلها من هذا التمويل.
ويجوز �أن يدفع عن ال�سندات وال�صكوك عائد يحدده بنك الكويت املركزى.
الباب الثالث
�شركات اال�ستثمار
	الف�صل الأول
ت�صنيف ال�شركات و�أ�ساليب املعاجلة و�ضوابطها
مادة ()10
ت�صنف ال�شركات بناء على �أو�ضاعها املالية ،وذلك من �أجل حتديد ال�شركات التي تتمتع
باملالءة ولديها القدرة على موا�صلة ن�شاطها وتواجه م�شاكل مالية وحتتاج اىل معاجلة
�أو�ضاعها مبا ي�ساعدها على اال�ستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة ()11
يجوز لبنك الكويت املركزى تكليف جهة �أو �أكرث من اجلهات املتخ�ص�صة� ،أو �أى جهة
متخ�ص�صة تكلفها ال�شركة املعنية وي�شرتط موافقة بنك الكويت املركزى عليها ،وذلك
لدرا�سة وتقييم �أو�ضاع ال�شركة وفقا الحكام املادة ( )10من هذا املر�سوم بالقانون،
واعداد تقرير يت�ضمن التو�صيات واملعاجلة املقرتحة فى �سداد التمويل اجلديد الذي ح�صل
عليه طبقا للمادة ال�سابقة ،يحدد مقدار هذا اخل�صو�ص ،ويراعى �أن يعك�س هذا التقييم
الو�ضع املاىل احلقيقى لل�شركة ،وعلى �أن تتحمل ال�شركات م�صاريف تلك الدرا�سات.
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مادة ()12
ي�شرتط لال�ستفادة من �أحكام هذا الف�صل �أن تكون ال�شركة ذات مالءة وفقا للمادة (.)10
ويقرر بنك الكويت املركزى االجراءات املنا�سبة التي يتم اتخاذها ب�ش�أن معاجلة �أو�ضاع
هذه ال�شركات ،وتكون معاجلة �أو�ضاعها ب�أ�سلوب �أو �أكرث ،على النحو التايل:

�أ � -سداد التزامات ال�شركة القائمة فى  2008 /12/ 31جتاه كافة اجلهات املحلية
بخالف البنوك املحلية.
ب  -جدولة مديونيتها جتاه البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية ،على �أال يزيد ال�سداد
	النقدى عن  25فى املئة من املديونية وجدولة الباقى لفرتة زمنية منا�سبة بناء على
	الدرا�سة الفنية املقدمة فى هذا ال�ش�أن.

الأزمات املالية العاملية

� - 1ضمان الدولة  50فى املئة �سداد التمويل اجلديد الذي تقدمه البنوك املحلية لل�شركات،
خالل العامني  2009و ،2010ال�ستخدامه بغر�ض:

وتلتزم ال�شركة ب�أن ت�ضع فى حمفظة �أ�صوال تكفى لتغطية الديون جتاه البنوك املحلية
والأجنبية القائمة قبل �صدور هذا املر�سوم بالقانون ،وكذلك التمويل اجلديد الذى يتم
منحه فى هذا ال�ش�أن.
وت�سري �أحكام املادة ( )9من هذا املر�سوم بالقانون لتحديد مقدار �ضمان الدولة
للتمويل اجلديد� ،إذا ما تبني لبنك الكويت املركزى تعرث املدين فى ال�سداد .وا�ستثناء
من �أحكام املادة ( )2من هذا املر�سوم بالقانون ،ت�ضمن الدولة العجز فى املخ�ص�صات
الواجب تكوينها مقابل الت�سهيالت االئتمانية والتمويل القائم وقت �صدور هذا املر�سوم
بالقانون على ال�شركة جتاه �أى بنك م�شارك فى منح التمويل اجلديد ،وذلك فى حالة
	التعرث فى �سداد هذه الت�سهيالت االئتمانية والتمويل القائم.
 - 2تقدمي الدعم املنا�سب لل�شركة من قبل م�ساهميها �أو من خالل الهيئة واجلهات احلكومية
والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،التي جتيز ت�شريعات ان�شائها ،وذلك بقرو�ض �أو متويل م�ساند،
�أو ا�صدار ال�شركة �سندات ملزمة التحول �إىل �أ�سهم �أو قابلة للتحول �إىل �أ�سهم� ،أو �إ�صدار
�أ�سهم ممتازة� ،أو ا�صدار �أدوات مالية �أخرى تتفق مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية.
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مادة ()13
يكلف بنك الكويت املركزى البنك املدير بادارة جدولة مديونيات ال�شركات التي يت�ضمن �أ�سلوب
معاجلة �أو�ضاعها جدولة ديونها جتاه اجلهات الدائنة .ويقوم البنك املدير بالتن�سيق مع البنوك
الدائنة لتحديد حجم التمويل املطلوب لل�شركة من البنوك املحلية وما تقدمه من �ضمانات.
كما يقوم البنك املدير بامل�شاركة فى املفاو�ضات التي جترى مع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الأجنبية الدائنة والدائنني الآخرين جلدولة مديونيات ال�شركة ،ويتعني �أخذ موافقة بنك
الكويت املركزى امل�سبقة على اجلدولة املقرتحة.
مادة ()14
يتعني على ال�شركة التي يتقرر معاجلة �أو�ضاعها احل�صول على املوافقة امل�سبقة من
اجلمعية العامة املخت�صة على التزامها مبا يلى:
�أ  -تنفيذ االجراءات وال�شروط التى يقررها بنك الكويت املركزى ب�ش�أن معاجلة �أو�ضاعها.
ب  -االلتزام باحكام املر�سوم بالقانون رقم  19ل�سنة  2000امل�شار اليه والقرارات ال�صادرة
تنفيذا له على �أال تقل ن�سبة العمالة الوطنية عن  50فى املئة من جمموع العمالة لديها.
ج  -تخفي�ض امل�صروفات مبا فى ذلك خم�ص�صات االدارة العليا واملكاف�آت واملنح وغريها وفقا
ملا يقرره بنك الكويت املركزى.
د � -إجراء التغيريات فى �أجهزتها الفنية واالدارية وفقا ملا تتطلبه اجراءات معاجلتها املعتمدة
من بنك الكويت املركزى.
هـ  -من حيث املبد�أ ،على الدخول فى عملية دمج مع �شركة �أو �شركات �أخرى اذا تطلبت
اجراءات املعاجلة ذلك.
و  -االلتزام بتعليمات بنك الكويت املركزى ال�صادرة تنفيذا لأحكام هذا املر�سوم بالقانون.
ز � -أى �شروط �أخرى يتطلبها تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم بالقانون �أو حتددها الالئحة التنفيذية.
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الف�صل الثانى
االجراءات الق�ضائية

مادة ()16
يجوز لكل من بنك الكويت املركزى �أو ال�شركة ،فى حالة تعر�ضها ل�صعوبات من �ش�أنها
�أن تعوق الوفاء بالتزاماتها �أو موا�صلة ن�شاطها� ،أن يطلب اىل رئي�س الدائرة امل�شار اليها
فى املادة ال�سابقة الت�صريح له باتخاذ �إجراءات �إعادة هيكلة ال�شركة ملعاجلة �أو�ضاعها.
وتلتزم ال�شركة  -فى جميع الأحوال  -بتقدمي كافة امل�ستندات امل�ؤيدة للطلب مبا فى ذلك
املركز املاىل وقائمة الديون و�آجال ا�ستحقاقها واالطار العام خلطة اعادة الهيكلة وكافة
املتطلبات الالزمة لها ،وتقرير مراقب احل�سابات ب�ش�أنها.

الأزمات املالية العاملية

مادة ()15
تن�ش�أ حمكمة اال�ستئناف دائرة تخت�ص دون غريها بالنظر على وجه ال�سرعة فى طلبات
�إعادة الهيكلة املن�صو�ص عليها فى هذا املر�سوم بالقانون.

مادة ()17
يرتتب على تقدم الطلب امل�شار اليه ،بعد ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املحددة فى املادة
	ال�سابقة وت�أ�شري رئي�س الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب ،وقف كافة اجراءات التقا�ضى
والتنفيذ املدنية والتجارية املتعلقة بالتزامات ال�شركة وذلك حلني البت فى مو�ضوع الطلب
من الدائرة املخت�صة .وعلى ال�شركة �إخطار بنك الكويت املركزى وجميع دائنيها ب�صورة
من الطلب امل�ؤ�شر عليه من رئي�س الدائرة وما ترتب عليه من وقف لالجراءات بكتاب
م�سجل م�صحوب بعلم الو�صول.
مادة ()18
يجوز لكل ذى م�صلحة التظلم من وقف الإجراءات �أمام الدائرة املخت�صة خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ ت�سلم الإخطار ،بتقرير �أمام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت
املركزى وال�شركة بكتاب م�سجل م�صحوب بعلم الو�صول ،على �أن تودع ن�سخة منه لدى ادارة
التنفيذ .ويجب �أن يكون التظلم م�سبب ًا و�إال اعترب باط ًال .وت�صدر الدائرة حكمها فى التظلم
ب�إلغاء وقف الإجراءات �أو اال�ستمرار فيها ويكون هذا احلكم غري قابل للطعن عليه.
59

مادة ()19
ً
يقوم بنك الكويت املركزى فور ت�أ�شري رئي�س الدائرة املخت�صة بقبول الطلب وفقا للمادة
( )17بدرا�سة الو�ضع املاىل لل�شركة ومدى احلاجة لإعادة الهيكلة ،وله تكليف جهة �أو �أكرث
من اجلهات املتخ�ص�صة للقيام بهذه الدرا�سة .وعلى بنك الكويت املركزى �أن يقدم لرئي�س
الدائرة املخت�صة تقريره خالل �أربعة �أ�شهر من تاريخ الت�أ�شري بقبول الطلب ،وال يجوز مد
هذه املدة �إال ملدة �أخرى مماثلة .وعلى رئي�س الدائرة حتديد جل�سة لنظر مو�ضوع الطلب،
وتتوىل ادارة الكتاب �إخطار مقدم الطلب والبنك املركزى ،وذلك بكتاب م�سجل م�صحوب
بعلم الو�صول.
مادة ()20
يرتتب على احلكم فى مو�ضوع الطلب بالت�صديق على خطة اعادة الهيكلة وقف كافة
االجراءات الق�ضائية والتنفيذية �أو ا�ستمرار هذا الوقف بح�سب الأحوال اىل ان ينتهى
تنفيذ اخلطة وفق ًا جلدولها الزمنى ،و�إذا انتهت الدائرة املخت�صة اىل رف�ض الطلب ،يعترب
وقف االجراءات الق�ضائية والتنفيذية منتهي ًا وت�ستعيد االجراءات �سريها ،ويكون حكمها
غري قابل للطعن عليه .وعلى ال�شركة اخطار جميع دائنيها باحلكم ال�صادر فى الطلب
وذلك بكتاب م�سجل م�صحوب بعلم الو�صول.
مادة ()21
يقوم بنك الكويت املركزى باال�شراف ومتابعة تنفيذ ال�شركة خلطة اعادة الهيكلة ومدى
	التزامها باجلدول الزمنى املحدد لهذه اخلطة .ف�إذا مل تلتزم ال�شركة بخطة اعادة
	الهيكلة ،يعر�ض بنك الكويت املركزى �أمر ال�شركة على الدائرة املخت�صة ال�ست�صدار
حكم باعتبار اخلطة ك�أن مل تكن ويرتتب على ذلك �إلغاء وقف كافة االجراءات الق�ضائية
والتنفيذية ال�صادرة وفق ًا للمواد ال�سابقة .ويكون لكل ذى م�صلحة اتخاذ الإجراءات
	الالزمة.
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الباب الرابع
العقوبات

مادة ()23
يعاقب بذات العقوبة املن�صو�ص عليها فى املادة ال�سابقة كل من تقدم �أو �أدىل �إىل �إحدى
اجلهات الق�ضائية �أو اجلهات الر�سمية ببيانات �أو معلومات غري �صحيحة �أو ارتكب غ�ش ًا
�أو تدلي�س ًا يف البيانات �أو املعلومات املقدمة بغر�ض اال�ستفادة من �أحكام هذا املر�سوم
بالقانون.

الأزمات املالية العاملية

مادة ()22
مع عدم الإخالل ب�أى عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز
خم�س �سنوات وبغرامة ال تزيد على خم�سة �آالف دينار كل من �أخفى واقعة موجودة �أو
ا�صطنع دينا �أو م�ستندا �أو ت�صرف بغر�ض اال�ستفادة لنف�سه �أو لغريه من �أحكام هذا
املر�سوم بالقانون على خالف احلقيقة.

مادة ()24
مع عدم الإخالل ب�أى عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخرُ ،يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز
�سنة وبغرامة ال تزيد على ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل �شخ�ص �أف�شى �أو
�إ�ستغل لنف�سه �أو لغريه �أى معلومات �أو بيانات و�صلت �إليه ب�ش�أن تطبيق �أحكام هذا املر�سوم
بالقانون .ويجوز احلكم على اجلانى بالعزل �إذا كان موظف ًا عام ًا.
مادة ()25
يجوز للمحكمة النزول باحلد الأدنى لعقوبة احلب�س التي ُيق�ضى بها فى اجلرائم املن�صو�ص
عليها فى هذا املر�سوم بالقانون دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من املادة ( )83من
قانون اجلزاء .كما يجوز لها �أن ت�أمر بوقف تنفيذ احلكم فى الأحوال املن�صو�ص عليها فى
املادة ( )82من قانون اجلزاء �أي ًا كانت العقوبة املق�ضى بها.
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مادة ()26
تتوىل النيابة العامة �سلطة التحقيق والت�صرف واالدعاء فى اجلرائم املن�صو�ص عليها فى
هذا املر�سوم بالقانون.
مادة ()27
كل من يخالف من البنوك وال�شركات �أحكام هذا املر�سوم بالقانون �أو الئحته التنفيذية
�أو ما ي�صدره بنك الكويت املركزى من قرارات �أو تعليمات تنفيذ ًا له يطبق بنك الكويت
املركزى عليه اجلزاءات املن�صو�ص عليها فى القانون رقم  32ل�سنة  1968امل�شار �إليه.
الباب اخلام�س
�أحكام عامة وختامية
مادة ()28
بغر�ض �إ�صدار ال�صكوك املن�صو�ص عليها فى �أحكام هذا املر�سوم بالقانون ،يتم �إن�شاء
�شركات حمددة الغر�ض ،وتبني الالئحة التنفيذية الأحكام اخلا�صة بهذه ال�شركات.
مادة ()29
يكون احلد الأق�صى لإجماىل املبالغ التي يتم ا�ستخدامها لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذا
املر�سوم بالقانون ،ومنها املبالغ التي ت�ستخدم فى حالة ت�سييل ال�ضمانات املقدمة طبق ًا
لأحكام الباب الثانى والف�صل الأول من الباب الثالث من هذا املر�سوم بالقانون� ،ألف
وخم�سمئة مليون دينار ،وتوفر االعتمادات املالية �شاملة كافة امل�صروفات الالزمة ،من
االحتياطى العام للدولة.
مادة ()30
على اجلهات امل�ستفيدة �أن ُتقدم خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ تقدمها بطلب لال�ستفادة من
�أحكام هذا املر�سوم بالقانون� ،إقرار ًا �إىل وزارة التجارة وال�صناعة يت�ضمن بيانات وافية
عن جميع الت�صرفات ،واملعامالت املالية وغريها التي متت بينها وبني �أع�ضاء جمال�س
االدارة وكبار املالك فيها وكافة �أع�ضاء اجلهاز التنفيذى الرئي�سى ،و�أزواجهم و�أقربائهم
من الدرجة الأوىل والتي �أبرمت منذ  ،2008 /1/1وعلى الوزارة التحقق من البيانات
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الواردة فى هذا الإقرار ،ف�إذا تبني وجود �شبهة جرمية تعاقب عليها القوانني ال�سارية وقت
ارتكابها تعني عليها �إبالغ ال�سلطات املخت�صة .ويجب تقدمي الإقرار ب�صفة دورية كل �ستة
�أ�شهر من تاريخ انتهاء املهلة املحددة فى الفقرة ال�سابقة لتقدمي الإقرار الأول .و ُيعاقب
على عدم تقدمي هذا الإقرار يف امليعاد املحدد بالعقوبة املقررة فى املادة ( )24من هذا
املر�سوم بالقانون.
الأزمات املالية العاملية

مادة ()31
ً
ً
تقدم احلكومة اىل جمل�س الأمة واىل ديوان املحا�سبة تقريرا ن�صف �سنوى وتقريرا �آخر
�سنوي ًا بقيمة ال�سندات وال�صكوك التي ت�صدرها الدولة وكافة الدعم احلكومى تنفيذ ًا
لأحكام هذا املر�سوم بالقانون ،م�شتم ًال على �أ�سماء البنوك و�شركات اال�ستثمار امل�ستفيدة
منها.
مادة ()32
ي�صدر جمل�س الوزراء الئحة تنفيذية لهذا املر�سوم بالقانون خالل ثالثة �أ�سابيع من تاريخ
ن�شره فى اجلريدة الر�سمية.
مادة ()33
على الوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا املر�سوم بالقانون ،ويعمل به من تاريخ ن�شره
فى اجلريدة الر�سمية ،ويعر�ض على جمل�س الأمة.
* الدرو�س امل�ستفادة والناجتة عن الأزمة:
�أ � -أو�ضحت الأزمة مبا اليدع جماال لل�شك �أن االقت�صاد احلر ال يعنى غياب دور الدولة ،خا�صة
و�أن هذا الغياب فى الواليات املتحدة كان من الأ�سباب الرئي�سية لتفجر الأزمة .و�أ�صبح
من املقرر – ب�صرف النظر عن الأيديولوجيات – �أن للدولة دورها الواجب والرئي�سى
وعلى الأخ�ص بالن�سبة للتنظيم والرقابة واملتابعة  ،بل وبالن�سبة للتدخل املبا�شر فى بع�ض
الظروف .
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ب � -أبرزت الأزمة �أن االقت�صاديات الكربى – فى غياب الدور الإيجابى للحكومات -كانت
مرتعا خ�صبا للإنحراف وعدم ال�شفافية  ،وبالتاىل تقل م�صداقية املطالبة بال�شفافية
والعمل بعيدا عن الإنحراف ،ويت�ضح �أن لكل دولة �أن ت�ضع معايريها التى ت�ضمن الأداء
اجليد .
ج  -و�ضح �أن نظام العوملة القائم -والذى يرى البع�ض �أنه من و�ضع الدول الغنية لي�صب بالدرجة
الأوىل فى �أولوية م�صاحلها -عندما يتعر�ض ملخاطر معينة ف�إن الدول النامية والفقرية
تتعر�ض لهزات عنيفة على �إعتبار �أنها تفتقر �إىل الأدوات املتاحة للدول الغنية لتالفى هذه
الهزات .وبالتاىل ف�إن الدر�س امل�ستفاد من الأزمة يجب �أن تعيه الدول النامية والفقرية
من حيث �إيجابية توجيه مواردها الذاتية ،بالإ�ضافة �إىل التعاون فيما بينها ك�ضرورة من
�ضروريات التعاي�ش ال�صحى ولو جزئيا .
د 	-اليجب �إطالق العنان لآليات ال�سوق فى �إدارة وت�شغيل االقت�صاد فالأ�سواق ال ت�صحح نف�سها
بنف�سها �إال عندما تكون الإنحرافات بني الطلب والعر�ض �ضئيلة.
هـ  -يجب �أن تتفادى الدول اخلليجية التعر�ض لأى �أزمة كبرية ،و�أن تعتمد على ذاتها وعلى
حميطها الإقليمى  ،و�شركائها الرئي�سيني فى معاجلة الأزمات املالية واالقت�صادية.
و � -ضرورة الرتكيز على بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية وحتليلها مبثابة نظام للإنذار املبكر،
بحيث ت�ستطيع ال�سلطات النقدية من خالل مراقبة هذه امل�ؤ�شرات التنب�ؤ بقوة �أو �ضعف عملتها .
ز 	-البور�صات �سالح ذو حدين� ،أحدهما ال�شك فى فائدته للتنمية ،وهو ت�سهيل انتقال ر�ؤو�س
الأموال وت�شجيع وجذب اال�ستثمارات ،مع االنتباه �إىل �أن فتح البور�صات �أمام اال�ستثمارات
الأجنبية ب�شكل مطلق قد يفرز العديد من النتائج ال�سلبية.
ح 	-الميكن االعتماد بن�سبة كبرية على ر�أ�س املال الأجنبى فى حتقيق التنمية امل�ستمرة ،فر�أ�س
املال الأجنبى يتحرك �أ�سا�س ًا بحافز الربح .
خ � -أهمية وجود جلنة طوارئ اقت�صادية من اخلرباء املخت�صني فى كافة املجاالت االقت�صادية
والتنموية تكون مبثابة جلنة للإنذار املبكر لأى �أزمة متوقعة ت�ضع ال�سيناريوهات ملعاجلة
الأزمات املتوقعة.
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