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 العدد األول

وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ش��ج��ي��ع االس��ت��ث��م��ار 
والتنمية من خالل تقديم التسهيالت 
مدخراته  وإدارة  ناحية  من  للمشاريع 

من الودائع بمختلف أنواعها.

• كشفت األزمة بأن التقارير المالية لم 
والمعايير  المحاسبية  المعايير  تعتمد 
واإلفصاح  اإلع��داد  في  الدولية  الرقابية 
وال���ق���ي���اس ل��ك��ش��ف ال��م��رك��ز ال��م��ال��ي 
العوائد  وتحقيق  الممولة  للمشاريع 
وقدرتها على تسديد االلتزامات المالية 

التي عليها.

الرقابة  توفر  عدم  عن  األزمة  كشفت   •
)األسهم  المالية  األوراق  أس��واق  على 
المعامالت  إدارة  حيث  من  والسندات( 

في السوق وشروط تسجيل الشركات 
ومداولة أسهمها ومدى كفاية البيانات 

المالية التي تنشرها.

•  كشفت األزمة عن المغاالة والجشع 
ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ال���رب���ح ال��س��ري��ع ال��ن��اج��م 
التسهيالت  تقديم  ف��ي  اإلغ����راء  ع��ن 
تقييم  ودون  ضمان  دون  االئتمانية 
ل��ق��اب��ل��ي��ة ال���ت���س���دي���د ل���ل���ش���رك���ات أو 
المتعارف  للضوابط  وفقا  األشخاص 

عليها.

االرت��ب��اط  ب��أن  األزم���ة  كشفت  كما   •
ب���ال���دوالر ل��ل��دول ال��ن��ام��ي��ة ل��ي��س في 
ص��ال��ح��ه��ا وخ���اص���ة ال��ت��ع��ام��الت في 

سوق النفط.
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األزمة المالية العالمية

إن تداعيات األزمة المالية العالمية الحادة التي تفجرت في سوق الرهن العقاري 

العالمية  األس��واق  على  بظاللها  تلقي  ت��زال  ال   2008 عام  أواخ��ر  في  األمريكي 

من  حالة  األس��واق  تلك  تواجه  حيث  الحال،  بطبيعة  الكويتي  السوق  ومنها 

الركود االقتصادي قد تستمر لسنوات مقبلة. ويعتبر اضطراب األسواق المالية 

)البورصات( وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم في المؤسسات الكبيرة 

ووقف البنوك للعديد من خطوط االئتمان لتمويل المشاريع القائمة والجديدة 

باإلضافة إلى انخفاض أسعار النفط من أهم اآلثار السلبية لهذه األزمة.



األزمة المالية
العالمية

ألزم���ة م��ال��ي��ة ك��ب��ي��رة ف��ي أواخ����ر 1994 
قيود  بإلغاء  الحكومة  قامت  عندما 
وتطبيق  المحلية  للعملة  التحويل 
ال��ت��ع��وي��م ال���ك���ام���ل، وف���ت���ح أس����واق 
لالستثمار  م��ص��راع��ي��ه��ا  ع��ل��ى  ال��م��ال 
العملة  قيمة  فانخفضت  األجنبي، 
ال��م��ك��س��ي��ك��ي��ة ب���ص���ورة ك��ب��ي��رة ول��م 
ت��ت��م��ك��ن ال���م���ك���س���ي���ك م����ن س����داد 
المالية  األزم��ة  أم��ا  الخارجية.  ديونها 
لما  امتدادا  كانت  فقد  األرجنتين  في 
عجزت  حيث  المكسيك  ف��ي  ح��دث 
الخارجية  ديونها  سداد  عن  األرجنتين 
المحلية  ال��ع��م��ل��ة  قيمة  وت���ده���ورت 

فيها أيضا.

جنوب  دول  في  المالية  األزمة   •
تسبب  وال���ت���ي   )1997( آسيا  شرق 
بفعل  ال��ص��رف  أس��ع��ار  انخفاض  بها 
عمليات المضاربة على سعر العملة 
وت��دن��ي األرب���اح ف��ي أس���واق األسهم، 
وت��ح��وي��ل األم����وال م��ن س��وق األوراق 
وقد  النقدية  األس����واق  إل��ى  المالية 
ان��ه��ارت أس��ع��ار األس��ه��م وال��س��ن��دات. 
وقد بدأت األزمة الحقيقية في تايلند 
ث���م ان��ت��ق��ل��ت إل����ى م��ال��ي��زي��ا وه��ون��ج 

حدثت  حيث  الجنوبية  وكوريا  كونج 
اض���ط���راب���ات اج��ت��م��اع��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة 

كبيرة هناك.

المالية  األزم��ة  وج��ذور  أسباب 
الحالية )2008(:

لقد قامت الواليات المتحدة األمريكية 
ب��ت��خ��ف��ي��ض أس���ع���ار ال��ف��ائ��دة ب��ص��ورة 
كبيرة وتحرير أسواق المال من القيود 
الرقابية وترافق كل ذلك مع التوسع 
سنوات  مدى  على  الكبير  االئتماني 
العقارية  ال��ق��روض  منح  ف��ي  ع��دي��دة 
لمنح  السليمة  للشروط  مراعاة  دون 
هذا االئتمان، وذلك استنادا إلى قوة 
للتسويات  رئيسية  كعملة  ال���دوالر 
ال��دول��ي��ة، وت��وف��ر س��ي��ول��ة ك��ب��ي��رة في 
ال��ج��ه��از ال��م��ص��رف��ي األم��ري��ك��ي. وق��د 
 Sub ظ��ه��رت ق����روض )س����اب ب���راي���م
في  ل��ل��راغ��ب��ي��ن  تمنح  ال��ت��ي   )Prime
اشتراط  دون  السكن  على  الحصول 
قوي  مالي  سجل  لديهم  يكون  أن 
أو دخل كاف، وقد ازداد الطلب على 
ه���ذه ال���ق���روض م��ن ق��ب��ل ال��م��واط��ن 
األم����ري����ك����ي ال�������ذي ي���ش���ت���ري ع���ق���اره 
البنك  إي���اه  يمنحه  ق���رض  ب��واس��ط��ة 

ال��ع��ق��ار، وح��ي��ن يرتفع  ب��ض��م��ان ه���ذا 
سعر العقار المرهون يحاول صاحب 
جديد  ق��رض  على  ال��ح��ص��ول  ال��ع��ق��ار 
مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، 
ومن هنا تسمى الرهون األقل جودة 
وهي أكثر خطورة في حال انخفاض 
البنوك  توسعت  وق��د  ال��ع��ق��ار  ثمن 
رفع  مما  القروض  من  النوع  هذا  في 
كما  تحصيلها.  في  المخاطرة  درجة 
ع��م��ل��ت ه����ذه ال��ب��ن��وك ع��ل��ى ت��وري��ق 
ت��ح��وي��ل  )أي  ال��ع��ق��اري��ة  ال��م��دي��ون��ي��ة 
ضمانات القروض التي تقدمها إلى 
قروض  على  بها  تحصل  مالية  أوراق 
ج���دي���دة، وه����ذه ال���ق���روض ال��ج��دي��دة  األزمة المالية هي اضطرابات تحدث 

في أسواق المال، تضعف قدرة هذه 
األسواق على العمل بكفاءة وتؤدي 
بالنسبة  فيها  م��رغ��وب  غير  آث���ار  إل��ى 
األزم��ة  وت��ق��وم  الحقيقي،  لالقتصاد 
وتتسم  العناصر،  م��ن  العديد  على 
بعدة  وتمر  الخصائص  من  بالعديد 

مراحل.

 أهم األزمات المالية في العالم:

بعد األزمة التي اجتاحت معظم دول 

العالم خالل سنوات الحرب العالمية 
النقدية  ال��ع��الق��ات  ش��ه��دت  األول����ى، 
نسبيا  اس��ت��ق��رارا  ال��دول��ي��ة  وال��م��ال��ي��ة 
بفضل اإلصالحات التي أدخلت على 
هذا  لكن  السائدة  النقدية  األنظمة 
االستقرار ما لبث أن اختفى مع انفجار 
عام  في  العالمية  االقتصادية  األزمة 
1929 وم���ا ت��اله��ا م��ن أزم����ات. وس��وف 

ن��ل��ق��ي ال���ض���وء ع��ل��ى أه���م األزم����ات 
ال��م��ال��ي��ة ال���ت���ي ش��ه��دت��ه��ا األس�����واق 

الدولية:

والتي   )1929( الكبير  الكساد  أزمة   •
ت��س��ب��ب��ت ب����إف����الس ع�����دد ك��ب��ي��ر م��ن 
البطالة  وانتشار  والشركات  البنوك 
وان���خ���ف���اض ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��س��ل��ع 
والخدمات وانخفضت معه أسعارها. 
وقد كان تدهور أسعار األوراق المالية 
هو السبب الرئيسي في هذه األزمة 
وقد ترافقت بتقلبات حادة في أسعار 
األزم��ة  شملت  وق��د  العمالت.  ص��رف 
والعالقات  وال��ت��ج��ارة  اإلن��ت��اج  م��ج��االت 
عن  دولة   25 وتوقف  المالية  النقدية 

سداد قروضها الخارجية.

• أزمة يوم االثنين األسود
خلل  ح��دث  عندما   )1987 أكتوبر   19(
ال��ع��رض والطلب  ب��ي��ن  ال���ت���وازن  ف��ي 
بنيويورك  ستريت  وول  بورصة  في 
من  متدفق  سيل  ج��راء  م��ن  الناشئ 
سواء  مثيل  له  يسبق  لم  البيع  أوامر 
أسواق  في  أو  الحاضرة  األس��واق  في 
تسبب  وال��ذي  المستقبلية  العقود 
أسعار  في  وسريع  حاد  انخفاض  في 
ذلك  ف��ي  المتداولة  المالية  األوراق 

اليوم.

تعرضت  والتي  المكسيك،  أزمة   •



األزمة المالية
العالمية

تقوم البنوك أو المؤسسات المالية 
األخ�����رى ب��ت��ح��وي��ل ج��ان��ب م��ن��ه��ا إل��ى 
قروض  على  بها  تحصل  مالية  أوراق 
وسندات  أسهم  شكل  في  ج��دي��دة( 
التقويم  م��ن  مرتفعة  درج��ة  حملت 
المحافظ  في  دخلت  بحيث  المالي 
االس��ت��ث��م��اري��ة ل��ب��ن��وك أوروب����ا وب��ن��وك 
الفوائض  ذات  الدول  في  آسيا  شرق 
المالية الضخمة استنادا إلى أن هذه 
ملكية  تعكس  والسندات  األسهم 

عقارية قوية ضامنة للسداد. 

وقد تفجرت األزمة المالية في سبتمبر 
العقارية  الرهون  تجاوز  بسبب   2008

ال��ق��ي��م��ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��م��م��ت��ل��ك��ات 
وانهيار  دوالر،  تريليون   2.3 ب��ح��وال��ي 
في  )االنخفاض  العقار  قطاع  س��وق 
أسعار األصول العقارية( في الواليات 
سداد  على  المقدرة  وع��دم  المتحدة 
ق�����روض ال���ره���ن ال���ع���ق���اري الن���ع���دام 
السيولة وبداية عمليات اإلفالس في 

مؤسسات مصرفية معروفة.

وق����د ام���ت���دت ت���داع���ي���ات ه����ذه األزم����ة 
ال���دول  ل��ت��ش��م��ل  ال��ع��ال��م  إل���ى دول 
األوروب��ي��ة وال���دول األس��ي��وي��ة وال���دول 

ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة وال�������دول ال��ن��ام��ي��ة ال��ت��ي 
باالقتصاد  مباشرة  اقتصادها  يرتبط 
اض��ط��راب  إل��ى  أدى  مما  األم��ري��ك��ي، 
األسواق المالية )البورصات( وفقدان 
الكثير من العاملين لوظائفهم في 

المؤسسات الكبيرة.

آثار األزمة المالية في الواليات 
المتحدة األمريكية:

رابع  ب��راذرز وه��و  ليمان  بنك  اف��الس   •
بنك استثماري أمريكي، وتأميم أكبر 
أي  )أي��ه  العالم  في  تأمين  مجموعة 

جي( المهددة باإلفالس.

وفاني  مارك  فريدي  شركتي  وضع   •

ال��وص��اي��ة وه��م��ا م��ن أكبر  م��اي تحت 
مع  أمريكا،  ف��ي  العقارية  الشركات 

كفالة ديونهما حتى 200 مليار دوالر.

بصفقة  لينش  ميريل  بنك  قبول   •
أم��ري��ك��ا  أوف  ب��ن��ك  ل��م��ص��ل��ح��ة  ب��ي��ع��ه 

قيمتها 50 مليار دوالر.

العقارات  أس��ع��ار  ف��ي  كبير  هبوط   •
ال��س��ك��ن��ي��ة ف��ي أم��ري��ك��ا وغ��ي��ره��ا من 

األصول.

بدعم  األمريكية  الحكومة  تدخل   •
على  أوش��ك  أن  بعد  بيرستيرنز  بنك 
حادة  ه��زة  يحدث  أن  خشية  اإلف��الس 

في األسواق.

في  األم��ري��ك��ي  االق��ت��ص��اد  ف���ق���دان   •
29 و30 سبتمبر فقط في وول  يومي 
هبوط  نتيجة  دوالر  تريليون  ستريت 

في قيمة األوراق المالية المتداولة.

• حدوث شلل في التعامالت النقدية 
المصرفي  االئ��ت��م��ان  تجميد  بسبب 
ح��ي��ث ت���وق���ف اإلق������راض ش��ب��ه ال��ت��ام 

لقطاع األعمال والمستهلكين.

• فقدان الثقة في التعامالت المالية 
األمريكي عموما وفي  االقتصاد  في 

بشكل  ستريت(  )وول  ال��م��ال  س��وق 
خ�����اص ح���ي���ث ان���خ���ف���ض م���ؤش���ر داو 
قبل  من  اإلنقاذ  خطة  إقرار  رغم  جونز 
مجلس الشيوخ األمريكي بقيمة 700 

مليار دوالر.

• فقدان 160 ألف وظيفة في االقتصاد 
األمريكي.

ال��رئ��ي��س��ي��ة  ال��ف��ائ��دة  س��ع��ر  • خ��ف��ض 
ب����ص����ورة ك���ب���ي���رة م����ن ق���ب���ل ال��ب��ن��ك 

االحتياطي الفيدرالي األمريكي.

تبلغ قيمتها  ضريبية  إعفاءات  منح   •
ل��ل��ط��ب��ق��ة  دوالر  م���ل���ي���ون  م���ئ���ة  ن���ح���و 

الوسطى وللشركات.

آثار األزمة المالية في اقتصاديات 
العالم:

لتداعيات  اإلن��ق��اذ  عمليات  ت��ج��اوز   •
دوالر  تريليون   3 مبلغ  المالية  األزم���ة 
ال��والي��ات  ف��ي  دوالر   تريليون   2 منها 
المتحدة األمريكية والباقي في دول 

العالم وهي أرقام غير مسبوقة.

أس���واق  ف��ي  ال��م��ت��الح��ق��ة  • ال��خ��س��ائ��ر 
تدهور  عن  الناجمة  العالمية  األوراق 
لمختلف  الشركات  ألسهم  األسعار 

عام  بشكل  االقتصادية  القطاعات 
وال���ق���ط���اع ال��م��ص��رف��ي وال��ت��م��وي��ل 

العقاري بشكل خاص.

خ��ط��ة  ع�����ن  ب���ري���ط���ان���ي���ا  أع���ل���ن���ت   •
لمساعدة  مسبوقة  غ��ي��ر  حكومية 
مصارفها تبلغ تكلفتها 50 مليار جنيه 
بقيمة  ضمانا  وك��ذل��ك  استرليني، 
إع��ادة  أج��ل  م��ن  استرليني  مليار   250

ت��م��وي��ل دي���ون���ه���م، وق����د ت���م ت��أم��ي��م 
بعض البنوك في بريطانيا.

فرنسا أنها ستوفر ضمانات  أعلنت   •
للقروض بين المصارف تصل قيمتها 
إلى 320 مليار يورو إضافة إلى 40 مليار 
أخ���رى إلع����ادة رس��م��ل��ة ال��ب��ن��وك التي 

تواجه صعوبات.

خطة  ع��ن  ألمانيا  ف��ي  اإلع���الن  ت��م   •
واسعة لمساعدة القطاع المصرفي 
تصل قيمتها إلى نحو 480 مليار يورو 
م��ع��ظ��م��ه��ا ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ض��م��ان��ات، 
واسبانيا  والنمسا  هولندا  وك��ذل��ك 
وغ���ي���ره���ا ح��ي��ث ت����ج����اوزت ال��ح��ص��ي��ل��ة 



األزمة المالية
العالمية

ال���ت���م���وي���ل ال���ج���دي���د ال������ذي ت��ق��دم��ه 
عمالئها  لجميع  الكويتية  ال��ب��ن��وك 
من  وشركات  ومؤسسات  أف��راد  من 
االقتصادي  النشاط  قطاعات  كافة 
أرب��ع��ة  ق���دره  أق��ص��ى  وب��ح��د  المنتجة 
التمويل  إلجمالي  دينار  مليون  أالف 
 2009 العامين  خالل  المقدم  الجديد 

و 2010 .

من   %50 ل��ن��س��ب��ة  ال���دول���ة  ض��م��ان   •
التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك 
ل��ش��رك��ات االس��ت��ث��م��ار خ����الل ع��ام��ي 
لمجموعة  وفقا  وذل��ك   2010 و   2009

المرسوم  تضمنها  التي  الضوابط 
ب���ق���ان���ون ف����ي ه�����ذا ال����ش����أن وال���ت���ي 
التي  الشركات  أن  على  بداية  تؤكد 
المالية  أوض��اع��ه��ا  م��ع��ال��ج��ة  س��ي��ت��م 
بمالءة  تتمتع  التي  الشركات  ه��ي 
مواصلة  على  ال��ق��درة  ولديها  جيدة 
سيولة  مشاكل  وت��واج��ه  نشاطها 
وتحتاج لمعالجة بما يساعدها على 
وذلك  بالتزاماتها  والوفاء  االستمرار 
قبل  م��ن  وتقييم  دراس���ة  على  ب��ن��اء 
جهة استشارية مالية متخصصة تبين 

الوضع المالي الحقيقي للشركة.

وس����وف ي��س��اع��د ه���ذا ال��ق��ان��ون في 
قطاعات  تمويل  على  البنوك  حث 
النشاط االقتصادي المحلية المنتجة، 
لديها  عما  التخلي  على  وتشجيعها 
م���ن ت��ح��ف��ظ��ات وم���ح���اذي���ر ف���ي منح 
وب��م��ا يساهم  ال��م��ص��رف��ي  االئ��ت��م��ان 
اقتصادي  انكماش  أي  مكافحة  في 
القلب  ه���ي  ال��ب��ن��وك  ألن  م��ح��ت��م��ل، 
خاللها  من  والتي  لالقتصاد  النابض 
تتم حركة تدفقات األموال فيما بين 
مختلف قطاعات االقتصاد الوطني، 
وفيما بين االقتصاد الوطني والعالم 

الخارجي.

لتصريحات  ووف��ق��ا  ال��ق��ول  وخ��الص��ة 
“أنه  المركزي:  الكويت  بنك  محافظ 
ل��ي��س ه���ن���اك ح���ل ن��م��وذج��ي ن��اج��ح 
التحديات  ت��ج��اوز  خ��الل��ه  م��ن  يمكن 
التي تفرضها تداعيات األزمة المالية 
ال��ت��ح��دي��ات قد  ت��ل��ك  ال��ع��ال��م��ي��ة ألن 
أص���اب���ت ص��م��ي��م ال��ن��ظ��ام ال��م��ال��ي 
ح��ي��ث  ال���ع���ال���م  دول  م��خ��ت��ل��ف  ف����ي 
تشكل  التي  الثقة  دع��ام��ات  اهتزت 
مالي،  نظام  ألي  الرئيسي  العصب 
أس��س  ع��ل��ى  ال��ث��ق��ة  اس���ت���ع���ادة  وأن 

متواصلة  م��س��ي��رة  تتطلب  راس��خ��ة 
وج��ه��ودا مكثفة وف��ي ك��ل األح���وال 
ف���إن االس��ت��ق��رار ال��م��ال��ي ون��ع��ن��ي به 
الجهاز  أوض��اع  ومتانة  بسالمة  الثقة 
ي��م��ث��ل شرطا  ال��م��ص��رف��ي وال��م��ال��ي 
للنمو  ك��اف��ي��ا  ي��ك��ن  ل��م  وان  ض��روري��ا 

والتطور االقتصادي”.

من  المستفادة  ال��دروس  أهم 
هذه األزمة: 

• كشفت األزمة أنه ال بديل عن الجهاز 
ال��س��ي��اس��ات  تنفيذ  ف��ي  ال��م��ص��رف��ي 
الجهاز  لكون  بها  والتقيد  المصرفية 
االقتصاد  ش��ري��ان  يمثل  المصرفي 

االتحاد  دول  خصصتها  التي  المالية 
أكثر  المالية  األوروبي إلنقاذ األسواق 

من تريليون يورو ونصف.

• إن تقديرات منظمة العمل الدولية 
تشير إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن 
عددهم  ليصل  العالم  في  العمل 
نهاية  ف��ي  شخص  مليون   210 إل��ى 
عدم  إمكانية  إل��ى  باإلضافة  ال��ع��ام. 
تعزيز  على  المحافظة  على  ال��ق��درة 
معاشات  م��ن  االجتماعية  الحماية 
للبطالة  واس��ت��ح��ق��اق��ات  ت��ق��اع��دي��ة 
في  الصحية  والرعاية  الطفل  ودعم 

المستقبل القريب.

مواجهة دولة الكويت لتداعيات 
األزمة المالية العالمية:

ب���ن���وك  م������ن  ال���م���س���ت���ث���م���ري���ن  إن 
وم����ؤس����س����ات وش�����رك�����ات ع��ال��م��ي��ة 
السندات  ف��ي  استثمروا  ال��ذي��ن  م��ن 
تأثروا  ق��د  عقارية  ب��أص��ول  المغطاة 
بشكل مباشر باألزمة المالية الراهنة 
تقديرها  يصعب  لخسائر  وتعرضوا 
الحاصلة  التقلبات  أثر  إلى  باإلضافة 
ف��ي أس����واق ال��م��ال ال��ع��ال��م��ي��ة على 

البورصات العربية.

حدث  بما  الكويت  دول��ة  تأثرت  لقد 
ع��ال��م��ي��ا، ح��ي��ث ت��راج��ع��ت ال��ب��ورص��ة 
األسهم  أسعار  وانخفضت  الكويتية 
المصرفي  ال��ق��ط��اع  ت��أث��ر  كما  فيها، 
ب���س���ب���ب ت�����ده�����ور أس�����ع�����ار األص������ول 
متشددا  وأصبح  والمالية،  العقارية 
في شروط منح التسهيالت االئتمانية 
ال��ص��ادرات  وت��راج��ع��ت  للمقترضين، 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ن��ف��ط��ي��ة وان��خ��ف��ض��ت 

أسعارها.

ق��ام��ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��ع��دة 
إجراءات لمواجهة تداعيات تلك األزمة 
ومعالجة آثارها، حيث تم إنشاء لجنة 
الكويت  بنك  محافظ  برئاسة  إنقاذ 
ال����م����رك����زي وع���ض���وي���ة ش��خ��ص��ي��ات 
لضمان  قانون  صدر  كما  اقتصادية، 
الودائع لدى البنوك في بداية نوفمبر 
2008م لبث الثقة واألمن في نفوس 

البنك  األف����راد وال��م��ؤس��س��ات، وق���ام 
المركزي بتخفيض سعر الخصم. 

االقتصادي  وقد صدر قانون االستقرار 
ال��ت��داب��ي��ر  م��ن  ح��زم��ة  يتضمن  وال����ذي 
المحلي  االقتصاد  لدعم  والمحفزات 
وحماية النظام المالي في مواجهة 

باألزمة  المرتبطة  ال��ظ��روف  تحديات 
المالية واالقتصادية العالمية. وفيما 
وردت  التي  المواد  أهم  نعرض  يلي 

فيه:

قد  محتمل  عجز  ألي  الدولة  ضمان   •
المخصصات  ف��ي  بنك  أي  ي��واج��ه��ه 
ال���م���ح���ددة ل��م��ح��ف��ظ��ة ال��ت��س��ه��ي��الت 
االئ��ت��م��ان��ي��ة وال��ت��م��وي��ل واالن��خ��ف��اض 
المحفظتين  ع��ل��ى  ي��ط��رأ  ق��د  ال����ذي 
عن  تزيد  ال  لمدة  والعقارية  المالية 
من  لمجموعة  وفقا  وذل��ك  سنة   15

الضوابط .

من   %50 ل��ن��س��ب��ة  ال���دول���ة  ض��م��ان   •




