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»المركزي« يستعرض المخاطر المالية النظامية
وأوجه قصور مواجهتها خالل اجتماع »دافوس« السنوي

»الوطني«: عزوف المستثمرين عن المغامرة يعزز وضع الدوالر 
مقابل جميع العمالت واليورو ألدنى مستوى في 6 أشهر

.. و»الوطني« يشارك في اجتماعات المنتدى

قال تقرير بنك 
الكويت الوطني 
ان وضع الدوالر 
األميركي حتس���ن مقابل جميع 
العمالت خالل األسبوع املاضي 
مستفيدا من عزوف املستثمرين 
عن املغامرة، األمر الذي أدى إلى 
تراجع البورصات في جميع أنحاء 
العالم. وقد انخفض اليورو إلى 
أدنى مستوى له منذ ستة أشهر 
مقابل العمل���ة األميركية ليصل 
إل���ى 1.4025، كما ج���رى تداول 
اجلنيه االسترليني ضمن نطاق 
1.6371 � 1.6075 دوالر على مدى 
األسبوع قبل أن يقفل يوم اجلمعة 
على 1.6125 وصعد الني الياباني 
إلى 89.80 ي���ن/دوالر بينما كان 
أدنى مستوى وصل إليه الفرنك 
السويس���ري خالل األسبوع هو 

 .1.0495
وذك���ر الوطن���ي أن عددا من 
البنوك الكبرى أعلنت عن نتائج 
متباينة خالل األسبوع املاضي، 
األمر الذي يعك���س بطء تعافي 
الصناع���ة املصرفية، وإن كانت 
هناك دالئل عدة على أن االقتصاد 
رمبا يكون قد جتاوز أسوأ مراحل 
األزمة. على هذا الصعيد جاءت 
نتائ���ج كل م���ن س���يتي غروب 
وبانك أوف أميركا مخيبة آلمال 
املستثمرين حيث تكبدا خسائر 
كبيرة بلغت 6.2 مليارات دوالر 
و5.2 مليارات دوالر على التوالي 
خالل الربع األخير من السنة، في 
حني جنح مورغان س���تانلي في 
حتقيق األرباح لثاني فصل على 
التوالي وإن لم ترق هذه النتائج 
إلى مستوى توقعات املستثمرين. 
ومن جهة أخرى حقق كل من ويلز 
فارغو وجيه بي مورغان أرباحا 

جيدة. 

سوق اإلسكان 

الوطني ان عمليات  وأوضح 
إنش���اء املس���اكن اجلدي���دة في 
الواليات املتحدة سجلت تراجعا 
طفيف���ا متأثرة بش���تاء ش���ديد 
البرودة خالل شهر ديسمبر، إال 
أن ارتفاعا حادا في عدد تصاريح 
البناء اجلديدة يشير إلى احتمال 
حدوث زيادة ملموسة في عمليات 
البناء خالل الفترة القادمة. وقد 
تراجعت عمليات إنشاء املساكن 

يشارك وفد من بنك الكويت 
املنتدى  الوطني في أنش����طة 
 )WEF( العامل����ي االقتصادي 
الذي ينعقد في مدينة دافوس 
السويسرية من 27 إلى 31 يناير 
اجلاري حتت عنوان »حتسني 
وضع العالم: إع����ادة التفكير 
والتصميم والبناء«، ويحضره 
هذا العام الذي يصادف دورته 
رق����م أربعني أكث����ر من 2500 
شخصية قيادية من أكثر من 
90 دولة بينهم نخبة واسعة 
من قادة العالم ورجال السياسة 
املال  الق����رار ورجال  وصناع 
واألعمال واالقتصاد واملجتمع 
في أكبر جتمع يشهده العالم 
ملناقشة األجندة الدولية خالل 

األعوام املقبلة.
كم����ا يش����ارك ع����دد م����ن 
املس����ؤولني بالبن����ك في عدد 
من االنش����طة العاملية البارزة 

ومستثمرون دوليون.
 ويتضمن ج���دول أعمال 
املنتدى العديد من موضوعات 
العم���ل  وأوراق  النق���اش 
الرئيس���ية ومنها ما يتعلق 
باملجاالت االقتصادية واملالية 
العاملية الس���يما  واملصرفية 

وكيف؟« وتسلط الضوء حول 
اجلدل املثار عن تنظيم اخلدمات 
العالم وتوقعات  املالية حول 
حدوث أزمة مالية عاملية أخرى 
إلى جانب الع����ودة إلى نظام 
احلمائية املالي����ة وكذلك دور 

الصناديق السيادية.
ويش����هد املنتدى على مدى 
خمس����ة أيام متواصلة مئات 
الندوات وجلسات العمل التي 
تناقش بشكل أساسي التحديات 

2007، وانخفض عدد العاطلني عن 
العمل ب� 7.000 شخص في أول 
تراجع ربع سنوي منذ منتصف 
عام 2008، لينخفض بذلك معدل 

البطالة من 7.9% إلى %7.8..
واشار الوطني الى ان مبيعات 
التجزئة في اململكة املتحدة سجلت 
خالل الشهر املاضي ارتفاعا طفيفا 
بل���غ 0.3% مقارنة بتوقعات بأن 
ترتفع بنسبة 1.1%، األمر الذي يدل 
الطلب االستهالكي  على أن منو 
الي���زال ضعيف���ا، وانعكس هذا 
األداء على ما ساد من تفاؤل خالل 
الفترة املاضية بش���أن االقتصاد 
البريطاني. ومن جهة أخرى ارتفع 
مؤشر أسعار السلع االستهالكية 
في شهر ديس���مبر بأعلى نسبة 
سنوية له منذ تسعة أشهر، حيث 
ارتفاعا بلغ 0.6% مقارنة  سجل 
الس���ابق، ليرتفع بذلك  بالشهر 

املعدل السنوي إلى %2.9..

التوقف عن اإلقراض

واشار الوطني الى ان السلطات 
التنظيمية ف���ي الصني أصدرت 
توجيهات إلى ع���دد من البنوك 
بالتوقف عن اإلقراض وذلك في 
غمرة تنامي املخاوف من حدوث 
فقاعات لألصول وارتفاع التضخم، 
وأدت هذا اخلط���وة إلى تراجع 
أسعار األسهم حول العالم نتيجة 
خلوف املستثمرين من أن يؤدي 
هذا التشدد في اإلقراض من جانب 
الصني إلى كبح النمو القوي الذي 
شهده االقتصاد الصيني ويضعف 
التوقعات حول تعافي االقتصاد 

العاملي. 
وسجل االقتصاد الصيني منوا 
بلغ 10.7% خالل الربع الرابع من 
سنة 2009 مقارنة بالفترة ذاتها 
الس���ابقة، وجاء هذا  السنة  من 
النمو مصحوبا بنس���بة تضخم 
أعلى، وه���و ما أثار مخاوف بأن 
احلكوم���ة الصينية قد تلجأ إلى 
اتخاذ إجراءات أشد لتجنب اآلثار 
الس���لبية التي تنج���م عن منو 
النش���اط االقتص���ادي مبعدالت 

عالية جدا. 
 ومحلي���ا ق���ال الوطني ان 
التداول  افتتح  الكويتي  الدينار 
صباح أمس بسعر 0.27670 على 
ضوء أداء الدوالر خالل األسبوع 

املاضي.

بهدف حتسني الوضع العاملي 
الراهن وإعادة الثقة جتاه أجيال 

املستقبل.
كما يلقي الكلمة االفتتاحية 
الرئيس  العام  للمنتدى ه����ذا 
الفرنس����ي نيكوال ساركوزي 
وي����رأس املؤمت����ر ع����دد من 
الشخصيات العاملية من بينها 
رئيس بنك دويتش����ه األملاني 
جوزي����ف آكرم����ان ورئي����س 
بنك ستاندارد تشارترد بيتر 
ساندز ورئيس شركة غوغل 
إريك شميت ورئيس مؤسسة 
بيل غيت����س اخليرية ميليندا 

غيتس.
جدير بالذكر أن بنك الكويت 
الوطني أحد الشركاء الرئيسيني 
للمنتدى االقتصادي العاملي في 
دورته رقم 40، ومشارك أساسي 
املنتدى  في جميع نش����اطات 

العاملية واإلقليمية.

من أهمها اجللسة االفتتاحية 
في اليوم األول للمنتدى التي 
العاملية  املالية  تناقش األزمة 
املالي  النظام  انهيار  ومخاطر 
العاملي وما هي نقاط الضعف 
التي مازالت مستمرة في النظام 
املالي وكيف ميكن التعامل معها 

في عام 2010.
الندوة  ويش����ارك في هذه 
التنفيذي  الرئيس  إلى جانب 
ملجموعة البنك إبراهيم دبدوب 
كل من رئيس بن����ك باركليز 
روب����رت داميون����د ورئي����س 
مؤسسة سويس ري ستيفان 
ليبي ورئيس بنك التسويات 
الدول����ي جيم����ي كارونا. كما 
يش����ارك الوطني في املناظرة 
اخلاصة التي تقدمها اإلعالمية 
الدولية ماريا بارتيرومو على 
قناة cnbc International بعنوان 
»األزمة العاملية القادمة.. متى؟ 

يش���ارك محاف���ظ بن���ك 
الكويت املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزي���ز ف���ي االجتماع 
للمنت���دى   2010 الس���نوي 
املقرر  العامل���ي  االقتص���ادي 
اقامته في دافوس - كلوسترز 
بسويسرا وذلك ممثال لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد وملبيا الدعوة 
الرسمية املوجهة من املؤسس 
التنفي���ذي للمنتدى  واملدير 

البروفيسور كلوس شواب.
 وقال البن���ك املركزي في 
بيان صحافي ان هذا االجتماع 
السنوي س���يتم عقده خالل 
الفترة من 26 ال���ى 31 يناير 
اجلاري بعنوان »لتحسني حال 
العالم – اعادة التفكير واعادة 
البناء«،  التصمي���م واع���ادة 
املنت���دى االقتصادي  ويهتم 
العاملي السنوي بايجاد احللول 

النمو االقتصادي املس���تدام 
والتص���ورات االقتصادي���ة 
العاملية في ع���ام 2010 وذلك 
في ض���وء توقعات صندوق 
النق���د الدولي بح���دوث منو 
اقتصادي عاملي موجب في عام 
2010 وحتذيرات الصندوق بأن 
هذا النمو سيكون بطيئا جدا 
وال مينع ح���دوث زيادات في 
معدالت البطالة عبر االقتصاد 

العاملي.
 ومن املوضوعات األخرى 
اعادة  التي ستطرح للنقاش 
املالية  تصمي���م الضواب���ط 
السيما سبل تنظيم وانضباط 
أداء املؤسسات املالية الكبرى 
محليا ودوليا وادارة املخاطر 
املالية ومدى حدوث أي تقدم 
بشأن تقييم هذه املخاطر منذ 
أزمة عام 2008 وذلك في كل من 

القطاعني العام واخلاص.

املناسبة للمشاكل والتحديات 
والسياس���ية  االقتصادي���ة 
العاملي���ة في  واالجتماعي���ة 
الوقت الذي يحظى فيه منتدى 
العام احلال���ي بأهمية بالغة 
الهامة  وذلك نظ���را للقضايا 
املدرجة على ج���دول أعماله 
وألنه ميثل االجتماع السنوي 
األربعني للمنتدى اضافة الى 
قيام الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي بالقاء كلمة افتتاح 
املنتدى وهذه أول مرة يساهم 
فيها رئيس فرنسي في انشطة 

هذا املنتدى العاملي الهام.
انه   واوضح »املرك���زي« 
سيش���ارك في تلك االنشطة 
م���ن  مخت���ارة  مجموع���ة 
كب���ار املس���ؤولني واخلبراء 
والشخصيات القيادية املعنية 
بالشؤون العاملية ومنهم رؤساء 
منظمات ومصارف وشركات 

املوضوعات الهامة مثل اعادة 
التفكير بشأن املخاطر املالية 
النظامية وبخاصة ما يتعلق 
بأوجه القصور في الضوابط 
التي من ش���أنها مواجهة هذه 

املخاطر.
كما ستتم مناقشة األزمة 
املالية العاملية املقبلة واالشارات 
التحذيري���ة املس���بقة الت���ي 
ينبغي مراعاته���ا على وجه 
السرعة وسبل االدراك املبكر 
الحتماالت بح���دوث فقاعات 
األص���ول وبالتالي مناقش���ة 
كيفية التصدي لهذه الفقاعات 
التفكير  قبل حدوثها واعادة 
بشأن عالم ما بعد األزمة املالية 
العاملية وعق���ب املخاوف من 

حدوث كساد كبير.
 كم���ا س���يناقش املنتدى 
كذلك السياسات واالجراءات 
الت���ي تؤدي الى اع���ادة بناء 

مالحظ���ة أن ه���ذا االرتفاع كان 
األعلى على أس���اس سنوي منذ 

شهر أكتوبر 2009. 

هبوط حاد لليورو

وأوض���ح الوطني أن اليورو 
سجل هبوطا حادا خالل األسبوع 
املاض���ي ليصل إلى مس���تويات 
الدوالر األميركي  قياسية مقابل 
الذي استطاع تعزيز موقفه على 
مدى األس���بوع املاضي في وقت 
تزايدت فيه املخاوف إزاء األوضاع 
املالية للحكومة اليونانية وبرزت 
تساؤالت قوية حول قدرة اليونان 
على متويل العج���ز املتفاقم في 
ميزانيتها العامة والذي وصل إلى 

مستويات مقلقة للغاية. 
ان اإلعالن عن  الوطني  وبني 
بيانات اقتصادية ضعيفة في دول 
منطقة اليورو أدى إلى إثقال كاهل 
العملة األوروبية املوحدة، ومتثل 
السلبية املعلنة ناقوس  األرقام 
التعافي االقتصادي  حتذير بأن 
في دول املجموعة الست عشرة قد 
يكون أبطأ خالل األشهر القادمة، 
فقد سجل مؤشر ثقة املستثمرين 
األملان تراجعا كبيرا في شهر يناير 
حيث هبط م���ن 50.4 نقطة إلى 

47.2 نقطة. 
وفي قط���اع اخلدم���ات قال 
الوطني ان قطاع اخلدمات البالغ 
األهمي���ة في دول منطقة اليورو 

اجلديدة بنسبة 4% ليصل عددها 
إل���ى 557.000 وحدة في ش���هر 
ديس���مبر، وميثل ه���ذا التراجع 
انخفاضا أكب���ر مما كان متوقعا 
ويعزى بشكل رئيسي إلى سوء 
األحوال اجلوية خالل الشهر، إال 
أن تراخيص البن���اء، التي تدل 
على حجم أعمال البناء على املدى 
القصير، فقد قفزت بنس���بة %11 
خالل الش���هر املذكور حيث بلغ 
عددها 653.000 وحدة، وهو أعلى 
مستوى لهذا املؤشر منذ ما يزيد 

على سنة. 
واشار الوطني الى ان األسبوع 
املاضي شهد ارتفاعا غير متوقع 
في عدد العاملني األميركيني الذين 
تقدموا للحصول على تعويضات 
البطالة للمرة األولى، فقد صرحت 
وزارة العمل بأن عدد املطالبات 
األولية بالتعويض ارتفع لألسبوع 
الثالث عل���ى التوالي ب� 36.000 
مطالبة ليصل إلى 482.000 خالل 
األسبوع املاضي، فيما قد يعكس 
شيئا من التباطؤ في وتيرة تعافي 

االقتصاد.
وفيما يتعلق بالتضخم قال 
الوطني ان أسعار السلع اإلنتاجية 
ارتفع���ت في الوالي���ات املتحدة 
الثالث على  في ديسمبر للشهر 
التوالي، بنسبة 0.2%، ويعكس 
هذا االرتفاع الصعود احلاد ألسعار 
املواد الغذائية خالل الشهر، مع 

استمر في النمو خالل شهر يناير، 
وإن كان مبعدل أدنى بكثير مما 
كان متوقعا، حيث تراجع مؤشر 
مديري الشراء لقطاع اخلدمات من 
53.6 نقطة في شهر ديسمبر إلى 
52.3 نقطة في يناير. باإلضافة إلى 
ذلك، سجلت الطلبيات الصناعية 
أملانيا، وبشكل غير متوقع،  في 
تراجعا حادا بلغ 2.9% في حني كان 
ارتفاعا  االقتصاديون يتوقعون 

بنسبة %0.5. 
وذكر الوطني انه وفي بداية 
األسبوع، عزز اجلنيه االسترليني 
موقفه على خلفي���ة مفاوضات 
الدمج واالستحواذ التي دارت بني 
الشركة األميركية »كرافت فودز« 
والشركة البريطانية »كادبوري« 
بش���أن ترتيب صفقة بقيمة 19 
مليار دوالر إلنش���اء أكبر شركة 
في العالم في قطاع السكاكر. إال 
أن اجلنيه خسر مكاسبه بحلول 
نهاية األسبوع حتت وطأة األرقام 
االقتصادية الضعيفة وفي مواجهة 
دوالر أميرك���ي قوي، وأقفل عند 
انتهاء التداول يوم اجلمعة على 

مستوى ال� 1.6100. 
ع���دد  ان  الوطن���ي  وب���ني 
البريطانيني الذين طالبوا بتعويض 
البطالة تراجع الى 15200 شخص 
في شهر ديسمبر، وهو انخفاض 
أكبر مما كان متوقعا ويشكل أكبر 
حتسن لهذا املؤشر منذ شهر أبريل 

املستمرة التي تواجه االقتصاد 
العاملي واملخاطر املس����تقبلية 
املتوقعة. كم����ا يلقي الضوء 
العاملي  التع����اون  على أهمية 
الذي يحتاج إلى تضافر جميع 
اجلهود على مستوى األعمال 
والقطاع اخلاص واحلكومات 
واإلعالم ورجال األعمال وكذلك 
رجال الدين في إطار املجتمع 
الواحد. ويحتل االقتصاد وعالم 
املال واملصارف أهمية خاصة في 
برنامج املنتدى بسبب األزمة 
املالي����ة العاملية في عام 2008 
وما تبعها من ركود عاملي في 
عام 2009 والتي تثير العديد 
من التساؤالت حول مستقبل 
العامل����ي وأهمية  االقتص����اد 
الرش����يدة  ودور احلوكم����ة 
وإدارة املخاط����ر، األم����ر الذي 
يؤكد أهمي����ة النظر إلى إعادة 
التفكي����ر والتخطيط والبناء 

ممثالً عن سمو رئيس مجلس الوزراء خالل الفترة من 26 حتى 31 الجاري

الشيخ سالم العبدالعزيز

اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى في 6 أشهر 

شعار دافوس

»كامكو«: 4.72 مليارات دوالر مخصصات 
البنوك الكويتية منذ بداية األزمة المالية

بنوك اإلمارات في الصدارة مستحوذة على ما نسبته 
33% أي ما يعادل 2.23 مليار دوالر

قال تقرير ش���ركة مش���اريع 
الكويت االس���تثمارية إلدارة 
األص���ول »كامكو« في حتليل 
تفصيلي للبيان���ات املالية ل� 58 بنكا خليجيا 
بهدف إلقاء الضوء على تداعيات األزمة املالية 
العاملية على املركز املالي وربحية قطاع البنوك 
الذي يشكل العصب الرئيسي القتصاديات الدول 
انه عند حتليل املخصصات التي مت احتسابها من 
قبل البنوك في دول مجلس التعاون اخلليجي 
يتبني بش���كل واضح أن إجمالي املخصصات 
التي مت احتسابها في عام 2008 كانت قياسية 
إذ ارتفعت بنسبة 243% عن عام 2007 لتسجل 
خالل عام 2008 نح���و 7.1 مليار دوالر مقارنة 
مع 2.1 مليار دوالر و1.44 مليار دوالر في نهاية 

عامي 2007 و2006 على التوالي.
وأوض���ح التقرير انه يتبني من هذه األرقام 
مدى تأثير األزمة املالية خ���الل الربع األخير 
م���ن عام 2008 على ربحي���ة البنوك ومتانتها 
املالية إذ مت احتساب مخصصات قيمتها 4.95 
مليارات دوالر خالل الربع الرابع من عام 2008، 
وعند حتليل املخصصات التي مت احتس���ابها 
من قبل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون 
اخلليجي خالل عام 2008 يتبني لنا أن ما نسبته 
43% م���ن إجمالي املخصصات أو ما يعادل 3.1 
مليارات دوالر تعود إلى البنوك الكويتية من 
ضمنها مخصص���ات بنك اخلليج والتي بلغت 
1.38 مليار دوالر أو ما يعادل 44.5% من إجمالي 
مخصصات البنوك الكويتية التي مت احتسابها 

خالل عام 2008.

السعودية واإلمارات

في حني أن قطاعي البنوك في اململكة العربية 
الس���عودية واإلمارات العربية املتحدة اللذين 
يعتبران األكبر في منطقة اخلليج من حيث حجم 
األص���ول بإجمالي أصول قد بلغت قيمتها 341 
مليار دوالر و283 مليار دوالر في نهاية عام 2008 
على التوالي، قد تكبدا أيضا مخصصات خالل 
عام 2008 بلغت قيمتها نحو 1.39 و1.84 مليار 
دوالر على التوالي، علما بأن القسم األكبر منها 

قد احتسب في الربع الرابع من عام 2008.
وذكر التقرير انه بعد املخصصات القياسية 
التي مت احتس���ابها من قب���ل قطاع البنوك في 
جميع الدول اخلليجية خالل عام 2008، استمرت 
املخصصات خالل عام 2009 في التصاعد حيث 
بلغت خالل االشهر التسعة األولى من عام 2009 
نحو 6.76 مليارات دوالر مقارنة مع 2.16 مليار 

دوالر للفترة نفسها من عام 2008 وذلك بسبب 
ارتفاع حجم القروض املشكوك في حتصيلها 
وتعثر بعض املجموعات االستثمارية والعائلية 
التي أفرطت في االقت���راض خالل الفترة التي 

سبقت األزمة املالية.
وأشار التقرير إلى انه من املتوقع أن تزداد 
تلك املخصصات خالل الس���نة املالية املنتهية 
في ديس���مبر 2009 لتتعدى تلك املخصصات 
التي مت احتسابها خالل عام 2008 وذلك نتيجة 
للتباطؤ في النمو االقتصادي ومشاكل الديون 
في إمارة دبي واألداء املتواضع ملعظم أس���واق 

األسهم اخلليجية.
واش���ار التقرير إلى أن البن���وك اإلماراتية 
تصدرت باق���ي بنوك دول مجل���س التعاون 
اخلليجي من حيث حجم املخصصات التي مت 
احتسابها خالل فترة االشهر التسعة املنتهية في 
سبتمبر 2009 حيث بلغت حصتها من اإلجمالي 
ما نسبته 33% أو ما يعادل 2.23 مليار دوالر، 
تلتها البنوك الكويتية بنسبة 29% أو ما يعادل 

1.94 مليار دوالر.

المخصصات منذ بداية األزمة

أما بالنسبة لقطاع البنوك السعودي فقد سجل 
مخصصات بلغ���ت قيمتها اإلجمالية 1.8 مليار 
دوالر مقارن���ة مع 336.5 مليون دوالر للبنوك 
القطري���ة، وبالتالي يكون إجمالي املخصصات 
التي مت احتسابها من قبل قطاع البنوك في دول 
مجلس التعاون اخلليجي منذ بداية األزمة املالية 
في س���بتمبر من عام 2008 ق���د بلغ 11.7 مليار 
دوالر شكلت حصة البنوك الكويتية منها نحو 
4.72 مليارات دوالر أو ما يعادل 40% من إجمالي 
املخصصات لدى البنوك اخلليجية حيث يعتبر 
هذا الرقم مرتفعا نسبيا عند مقارنته باملخصصات 
التي مت احتسابها من قبل قطاعي البنوك اإلماراتي 
والس���عودي والتي بلغت 3.31 مليارات دوالر 

و2.30 مليار دوالر على التوالي.
وم���ن املتوقع أن ترتف���ع املخصصات لدى 
البنوك الس���عودية واإلماراتية بنسبة كبيرة 
خالل الربع األخير من عام 2009 نتيجة تعرض 
جزء من البنوك لديون دبي العاملية ومجموعتي 

سعد والقصيبي املتعثرتني.
كما جتدر اإلش���ارة إلى أن مخصصات بنك 
اخلليج قد بلغت 1.76 مليار دوالر أو ما يعادل 
37% من إجمالي املخصصات التي مت احتسابها 
من قبل البنوك الكويتية منذ بداية األزمة املالية 

العاملية في سبتمبر 2008.

6.76 مليارات دوالر مخصصات البنوك الخليجية في 9 أشهر من العام الماضي

تقــرير

تقــرير

توزيع إجمالي المخصصات التي تم احتسابها من قبل البنوك الخليجية منذ بداية األزمة المالية في سبتمبر 2008

المبالغ بالمليون دوالر
المصدر: البيانات المالية للبنوك وبحوث كامكو
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