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تعليقًا على مشروع القانون األميركي لوضع أنظمة جديدة لوكاالت التصنيف االئتماني

اقتصاديون لـ »األنباء«: ضرورة سّن المزيد من الضوابط والرقابة
على نشاط التصنيف االئتماني لمنح الثقة من جديد للمستثمرين

منى الدغيمي
في إطار اجلهود التشريعية التي تقوم بها احلكومة األميركية ملعاجلة أسباب تداعيات األزمة 
املالية العاملية والتي اجمع اخلبراء االقتصاديون العامليون ومؤسسـات دولية على أن وكاالت 
التصنيف االئتماني تتحمل جزءا كبيرا مـن هذه األزمة، أقرت جلنة اخلدمات املالية في مجلس 
النواب األميركي وضع أنظمة جديدة لوكاالت التصنيـف االئتماني التي يعتقد بعض النواب أنها 
ضللت املسـتثمرين بإعطائها تصنيفات عالية للبنوك وشـركات متويـل مرتبطة بقروض الرهن 
العقـاري، ويعتبر االقتراح الذي اقر بـ 49 صوتا ضد 14 صوتا قد احدث محاولة من اللجنة لتضييق 

أنظمة عمل املؤسسات املالية بعد ازمة األسواق في العالم.
وسيتيح مشـروع القانون لهيئة األوراق املالية والبورصة األميركية اختبار الطرق التي تتبعها 

وكاالت التصنيف فضال عن معاقبة املشرفني املتساهلني.
ومع أن مشروع القانون ال ينص على عقوبات جنائية على الوكاالت إال انه سيجعلها أكثر عرضة 

للدعاوى القضائية من مستثمرين غاضبني يعتقدون أنها ضللتهم.
وقد استعرضت »األنباء« تطورات هذا اإلقرار مع خبراء اقتصاديني محليني واجمعوا على ضرورة 
تعديل الكثير من املعايير اخلاصة بالتصنيف ومعاجلة القصور اخلاص بالتصنيفات السابقة وأكدوا 
على أهمية مؤسسـات التصنيف وطالبوا باملزيد من الرقابة على هذا النشـاط وناشدوا األنظمة 
اخلليجية والعربية السـير على خطى الواليات املتحدة األميركية في تعديل الكثير من الضوابط 

واملعايير التي حتكم االقتصاد احمللي.

في البداية رأت رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة كابيتال س���تاندرز للتصنيف 
االئتماني والتقييم وأستاذة التمويل في 
جامعة الكويت د.أماني بورس���لي، أنه 
توجد عالمات استفهام على التصنيفات 
االئتمانية التي ظهرت حتديدا قبل األزمة، 
مشيرة إلى أن موضوع تعارض املصالح 
قد ساهم في عدم عكس معظم التصنيفات 
التي ظهرت قبل األزمة لواقع الشركات 

أو املؤسسات املالية.

وأضافت بورسلي أن اغلب مؤسسات 
التصنيف ان بالغت في تصنيفها إال أن 
دورها كمؤسسات ناش���طة في السوق 

يبقى أساسيا وال ميكن جتاهله.
وطالب���ت بضرورة س���ن املزيد من 
الضوابط على نشاط التصنيف االئتماني 
واملزيد من الرقابة الفتة إلى أن هذا سيقود 
إلى دعم وتنظيم نشاط سوق التصنيف 
االئتماني وسيمنح ثقة أكثر للمستثمر 

إزاء مختلف املؤسسات االقتصادية.

وأشارت بورسلي إلى أن وجود وكالة 
محلية للتصنيف مبعايير ومقاييس عاملية 
لتقدمي هذا النوع من اخلدمات ميثل خطوة 
ذات أهمية كبيرة لالقتصاد الوطني خللق 
أداة مساندة للمستثمرين التخاذ قراراتهم 

االستثمارية بثقة اكبر.
كما ذكرت أيضا أن حكومات كثير من 
الدول ساهمت في تأسيس وكاالت تصنيف 
محلية نظرا لدورها ومساهمتها في رفع 
كفاءة األس���واق وتوفير مظلة لتغطية 

السوق احمللي على نطاق واسع.
وأشارت بورسلي إلى أهمية وكاالت 
التصنيف احمللي���ة، موضحة أن وكالة 
كابيتال س���تاندرز التي ستباشر العمل 
فيها كوكالة تصنيف محلية متخصصة 
ومس���تقلة على مس���توى دول اخلليج 
ومنطق���ة الش���رق األوس���ط، انتهجت 
إستراتيجية تطوير منهجيات للتصنيف 
لكل قطاع ومنتج على حدة، وذلك بإتباع 
املعايير املتعارف عليها واملعتمدة من قبل 
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العاملية بهدف تعزيز مكانة الوكالة.
وأضاف���ت أن الوكال���ة عمل���ت منذ 
التأس���يس على تكوين قاعدة للبيانات 
وتطوير سياسات ومنهجيات للتصنيف 

وتطوير وفرض ميثاق للشرف.

وأكدت أن الشركة تعمل على تغطية 
السوق الكويتي واخلليجي، وذلك بالتعاون 
مع جهات االختصاص في دول اخلليج 
العربي، وذلك كخط���وة أولى لالنطالق 
نح���و تقدمي اخلدمات في الدول العربية 

والشرق األوسط.

الرقابة الداخلية

من جانبه قال اخلبير االقتصادي حجاج 
بوخضور انه بالنسبة ملؤسسات التصنيف 
االئتماني منحت في الفترة األخيرة مع 
النمو االقتصادي وف���ي فترة التضخم 
تصنيفات ال تعكس الواقع وتعاملت مع 
ما يعرض عليها من مؤسسات مالية من 
بنوك ومؤسسات دون بحث أو مراجعة 
أو تأكيد من صحة املعلومات، وعاب على 
مؤسس���ات التصنيف أنها لم تأخذ من 
واقع السوق وال تنطلق من استنتاجات 
موضوعية، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه 
املنهجية لم تكن دقيقة ومحايدة في منح 

تصنيفاتها.
وأضاف بوخضور أن اإلشكالية تعتمد 
على الرقابة الداخلية للمؤسسات املالية 
حيث أن بعضها ال يتمتع باالستقاللية 
الكافية وه���ي محكومة برغبات مجلس 
اإلدارة واملالك وهي ال تتبع جهات مستقلة 

في تعيينها وتفتقر للحوكمة الرشيدة . 
وأوضح أن هذا األمر يتفاوت في بعض 
املؤسسات وفي بعض الدول، مشيرا إلى 
أن سلبياته كانت كبيرة جدا والسيما على 
مستوى القطاع املالي الكويتي الذي لم 
يكن تدهوره وتراجعه بسب األزمة مقارنة 

بالقطاعات في الدول األخرى.
 وذكر انه وفق ذلك انتبهت احلكومة 
األميركية للخلل بالنس���بة ملؤسس���ات 
التصنيف االئتماني وتبنت وضع املعايير 
لتعمل هذه املؤسسات بأكثر شفافية في 
معايي���ر تقييمها التي تلج���أ إليها هذه 
املؤسس���ات االئتمانية لتكون أكثر دقة 
والتي تتطلب توفيقا بني البيئة الداخلية 

والبيئة اخلارجية.

نتائج غير موضوعية

وعقب اخلبير املالي ميثم الش���خص 
بقوله انه يجب أن يك���ون هناك تطور 
للقوانني الوضعية املعرضة حتى ال تسقط 
في أخطار غير منتظمة في السوق، مشيرا 
إلى أن هذا األمر ينس���حب على معايير 
الدولة وينسحب بالتالي على التصنيفات 

االئتمانية.
وأفاد ب���أن تصنيفات االئتمان املالي 
يفترض فيه���ا احليادية، الفت���ا إلى أن 
الكثير م���ن هذه الوكاالت تس���عى إلى 
حتصيل مبالغ مالية كبيرة من املؤسسات 
املصنفة وبالتال���ي تبرز نتائج التقييم 

غير موضوعية.
 وأكد الشخص على ضرورة تعديل 
الكثير من املعايير اخلاصة بالتصنيف 
ومعاجل���ة القصور احلاص���ل في بنود 
التصنيفات السابقة، وشدد على أهمية 
تعديل منطقي في مختلف املعايير ذات 
طبيعة التحليل املالي موضحا أن غالبية 
التصنيفات تعتمد على حتليل يتصف 

باجلمود.  ورأى الشخص أن التنقيحات 
التي عمدت إليها الواليات املتحدة األميركية 
أمر متوقع من دولة ذات طبيعة رأسمالية 
عانت من تداعيات األزمة التي كشفت لها 
عن عدة عيوب في تطبيق مجموعة من 
النظريات االقتصادية لذلك اعتقد أن مبادرة 
الواليات املتح���دة األميركية في تطبيق 
معايير وقوانني لتضييق عمل مؤسسات 

التصنيف االئتماني أمر منطقي.
وطالب بأن يك���ون هناك عمق ودقة 
أكثر في نشاط وكاالت التصنيف مشجعا 
على ضرورة وجود وكاالت محلية لتكون 
قريب���ة أكثر من واقع املؤسس���ات التي 
تنشط في بيئة تدركها ولها دراية بأدق 

تفاصيلها.

غياب الدقة

وقال اخلبي���ر املالي علي العنزي ان 
األخطاء التي وقعت فيها وكاالت التصنيف 
االئتماني تعكس غياب الدقة في قاعدة 
البيانات التي تنطلق منها هذه الوكاالت في 
عملية تصنيفها، مشيرا إلى أن سياسات 
ومنهجيات التصنيف املعتمدة قد تكون 

تفتقر إلى التطوير.
وأضاف أن األزمة العاملية كشفت الستار 
عن خلل رقابي تعاني منه املؤسس���ات 
املعنية بالتصنيف واملصنفة وذلك لغياب 
احلوكمة للجهاز الرقابي وتغليب املصلحة 

على الشفافية.
ولم يستغرب العنزي أن يصدر قرار 
من املجلس الفيدرال���ي األميركي يعنى 
بوضع أنظمة جديدة لوكاالت التصنيف 
االئتمان���ي التي س���اهمت ف���ي تضليل 
املستثمر في فترة ما قبل األزمة وطالب 
بضرورة تبن���ي األنظمة اخلليجية هذا 
النهج واالس���تفادة من جتارب اآلخرين 

والسير على خطاهم.

حجاج بوخضورعلي العنزيميثم الشخص

»المدينة« أرسلت بيانات الربع الثالث لـ»المركزي« 

أرباح صفقة »أراضي الضباعية« في بيانات 
»الدولية للمنتجعات« المالية عن الربع الرابع 

15 فلسًا ربحية »الدولية للتمويل« في 9 أشهر

علمت »األنباء« من مصادرها أن 
املدينة للتمويل واالستثمار  شركة 
أرسلت بياناتها املالية إلى »املركزي« 
اخلميس املاضي محملة بأرباح عن 
الربع الثالث من العام اجلاري.   ولفتت 
املصادر الى أن الشركة متكنت من 
إطفاء جزء من خسائرها في النصف 

األول والتي بلغت 2.6 مليون دينار 
عن النصف األول بواقع 7.3 فلوس 
للس���هم، وأش���ارت إلى أن الشركة 
تتجه لتحقيق أرباح جيدة في الربع 
الرابع بعد االنتهاء من برنامج إعادة 
الهيكلة اخلاصة بالشركة، والعمل 

على تقليص مصروفاتها. 

كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
أن األرباح الناجتة عن صفقة أراضي 
الدولية  الش���ركة  الضباعية لصالح 
للمنتجعات والبالغ قيمتها 9 ماليني 
دينار سيتم إدراجها في أرباح الشركة 

في الربع الرابع من العام احلالي.
ولفتت املصادر الى أن النزاع بني 
إدارة أمالك الدولة والبلدية مت حسمه 

في اجتماع املجلس البلدي األسبوع 
املاض���ي لصالح الدولية للمنتجعات 
بواقع 13 صوتا من إجمالي 16 صوتا 
يضمها املجلس البلدي. وأشارت إلى 
أن قرارات املجلس البلدي سيتم رفعها 
إلى مجلس ال���وزراء للموافقة عليها 
وامتام اإلجراءات اخلاصة بتنفيذ احلكم 

لصالح الشركة

توقع���ت مصادر ل���� »األنباء« 
حتقيق »الدولية للتمويل« أرباحا 
تتراوح بني  4 و6 فلوس للس���هم 
في الربع الثالث من العام احلالي. 
وأفادت بأن الشركة سترسل بياناتها 
املالية عن الربع الثالث إلى »املركزي« 
غدا بعد انتهاء مدققي احلسابات من 
إعدادها، مضيفة ان  أرباح »الدولية 

للتمويل« ستكون بحدود 15 فلسا 
للس���هم في 9 أشهر، حيث حققت 
الشركة أرباحا قدرها 2.04 مليون 
دينار بواقع 8.8 فلوس للسهم في 
النصف األول من العام احلالي. وقد 
أرباحا  حققت »الدولية للتمويل« 
في الربع الثالث بعد زيادة اإليرادات 

التشغيلية.

»أوريجينال« تسّوق مشروعًا بـ 10 ماليين دوالر 
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
عن قيام شركة أوريجينال العقارية 
بطرح مشروع سياحي عالجي في 
إحدى دول املنطقة بقيمة 10 ماليني 
دوالر خالل يناي���ر املقبل، ولفتت 
املصادر الى أن الشركة ستقوم بشراء 
املشروع وإعادة طرحة بنظام التمليك 

الش���ركة  والصكوك وفقا لتجربة 
املماثلة في تسويق مشروع سرايا 
اخليران.   وقالت إن اجتاه الشركة 
لشراء املشروع يأتي في إطار اهتمام 
الكثيرين بالسياحة العالجية والتي 
جتد رواجا كبيرا من قبل املستثمرين 

في دول املنطقة وخارجها.

اخبار الشركات على مساحة 50 كيلومتراً مربعاً وبتكلفة 317 مليون دوالر

»السورية الكويتية« تباشر أعمالها
في مشروع كيوان السياحي في دمشق

فواز كرامي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في الشركة السورية 
الكويتية القابضة ان الشركة بدأت فعليا بتنفيذ مشروع 
كيوان الكائن في العاصمة السورية دمشق، الفتة إلى ان 
املش���روع من بني أضخم املشاريع السياحية التي تشيد 
في العاصمة السورية حيث يضم املجمع 18 ڤيال رئاسية 
و20 ڤيال أميرية باإلضاف���ة إلى فندقني من فئة اخلمس 
جنوم ومجمعات جتارية ومركز لرجال االعمال وش���قق 
سكنية ومحالت جتارية وغيرها على مساحة تزيد على 
50 كيلومت���را مربعا في قلب العاصمة بتكلفة تبلغ 317 

مليون دوالر.

وأضافت املصادر التي شاركت في ندوة االستثمار في 
سورية التي نظمها مجلس رجال االعمال السوري األسبوع 
املاضي في غرفة جتارة وصناعة الكويت ان مشروع كيوان 
السياحي سيتم تنفيذه خالل 3 سنوات بحسب نظام ال� 
B.O.T وملدة 45 سنة كاشفة عن وجود دراسات جتريها 
الشركة للقيام باستثمارات أخرى في سورية ترتبط في 

مجاالت املياه والصناعة والسياحة والسكن.
وفي س���ياق متصل، كشفت مصادر مطلعة في الوفد 
السوري ل� »األنباء« ان االستثمارات الكويتية في سورية 
جتاوزت ال� 6 مليارات دوالر ش���ملت مختلف القطاعات 
االقتصادية لتحت���ل املرتبة الثانية بعد االس���تثمارات 

اإلماراتية، مشيرة إلى ان ابرز هذه االستثمارات كان في 
قطاع السياحة والبنوك والتامني كتأسيس بنك اخلليج 
� سورية برأسمال 60 مليون دوالر وبنك الشام اإلسالمي 
برأسمال قدره 100 مليون دينار والشركة السورية الكويتية 
للتأمني، مش���يرة الى ان ابرز املستثمرين الكويتيني في 
سورية هم مجموعة اخلرافي التي قامت بتنفيذ العديد من 
املشاريع ولديها الرخص بتنفيذ مشاريع أخرى وشركة نور 
لالستثمار املالي والتي متلك موافقة من احلكومة السورية 
لتنفيذ مصفاة نفط وش���ركة للتأمني التكافلي وش���ركة 
العقيلة التي أسست شركة طيران خاصة وشركة تامني 

تكافلي ومشاريع تطوير عقاري ومجموعة عارف.

»أصول لالستثمار« تبحث 
خيارات استثمارية ألنشطتها الرئيسية

من ضمنها طرح صناديق استثمارية 

»العربية لالستثمار« تدرس 
دمج شركات صناعية في األردن

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة ان الش���ركة العربية 
لالس���تثمار تدرس حاليا فرص دمج شركات صناعية لها في 

األردن والعديد من الدول العربية.
وافادت املصادر بأن الشركة تركز استثماراتها في استثمارات 
إقليمي���ة وأصول دولية ضمن محافظ مالي���ة أثبتت كفاءتها 
حتى في أوقات األزمات، مبينا أن الش���ركة تتجه إلى التركيز 
على جوانب التطوير، ومن ضمنها طرح صناديق استثمارية 
على الصعيدين احمللي واإلقليمي وتعزيز مس���اهمتها الفنية 
في سوق األسهم من خالل اخلروج مبؤشرات استثمارية غير 
مسبوقة يستفيد منها جميع املشاركني في السوق حيث طرحت 
الشركة ضمن هذا اإلطار مؤشرين أحدهما إقليمي ويخص أسهم 
املصارف اإلسالمية املدرجة في األسواق اخلليجية واآلخر محلي 
ويخص أسهم الشركات املطابقة للشريعة اإلسالمية املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية، وبصدد طرح صندوق للعوائد 
العقارية على نحو يتيح لش���رائح عريضة من املس���تثمرين 

االكتتاب فيه.
 ومن جانب آخر أكدت مصادر أن الش���ركة أوش���كت على 
االنتهاء من دراستها لتأسيس صندوق استثماري في القطاع 

الصناعي على املستوى اخلليجي.
ومن جهة أخرى قالت مصادر ان استطاعت أن تقوم بجدولة 
كل مديونياتها وقروضها قصي���رة األجل مع البنوك احمللية 
بعد أن قامت بس���داد قيمة الفوائد التي كانت متراكمة عليها، 
نظرا حلرص الش���ركة على العمل وف���ق نهج علمي مدروس 
يعتمد على احلصافة في مناذجها االس���تثمارية واالبتعاد عن 
املضاربة، واقتناء األصول التي يتوقع منها الربح اجليد على 

األمدين املتوسط والطويل.

السيف لـ »األنباء«: »كابيتال القابضة« 
تستهدف أسواق الشام

أحمد يوسف
 قال���ت مصادر مطلعة ل�»األنباء« ان ش���ركة 
أصول لالستثمار تدرس حاليا العديد من األدوات 
االستثمارية التي تعمل على إضافتها الى أنشطتها 
الرئيس���ية، من اجل توسيع رقعة االستفادة من 

ظروف األزمة احلالية.
هذا، وتعقد الشركة جمعيتها العمومية االثنني 
املقبل النتخاب أعضاء مكملني ملجلس اإلدارة خلفا 
الستقالة 3 من أعضاء مجلس اإلدارة وهم:  شركة 
املشروعات الكبرى العقارية املمثلة في فهد عبداهلل 

الصالح، شركة سكني للمشروعات اإلسكانية املمثلة 
في فاطمة إبراهيم الصولة، شركة مرافئ اإلمداد 
للمش���اريع الدولية املمثلة في حمد سامي البدر. 
وقرر مجلس اإلدارة استدعاء العضوين االحتياط 
كل من  شركة اي دي جي للعقارات وشركة املدار 
للتمويل واالستثمار، وتقرر الدعوة لعقد جمعية 
عمومي���ة عادية النتخاب عض���و مكمل »او أكثر 
في حال اعتذار اي من العضوين االحتياطيني او 
كليهما« مللء املراكز الشاغرة في مجلس اإلدارة، 

وذلك للفترة املتبقية من عمر املجلس. 

عاطف رمضان
كشف نائب رئيس مجلس ادارة شركة كابيتال 
القابضة وليد السيف ل� »األنباء« عن توجه الشركة 
للدخول في اس���واق جديدة خالل الفترة املقبلة، 
مشيرا الى ان الشركة استهدفت بالد الشام خالل 
ا لفترة االخيرة الى جانب سوق اململكة العربية 
السعودية. واضاف السيف ان »كابيتال القابضة« 
لديها فروع تابعة لها في مصر ودبي والسودان، 
موضحا ان رأس���مال الشركة يقدر ب� 100 مليون 

دينار. وقال ان الش���ركة حققت ارباحا لالش���هر 
التسعة املاضية تقدر بنسبة 8 او 8.5%، مبينا ان 

ارباح الربع الثالث تقدر بنسبة %3.5.
وعن تأثير االزمة املالية العاملية على السوق 
احمللي، افاد السيف بأن هذه االزمة لم تسلم منها 
الش���ركات احمللية او العاملية، مشيرا في الوقت 
ذات���ه الى انه على الرغم من تداعيات هذه االزمة 
اال ان »كابيتال القابضة« حققت ارباحا لالش���هر 

التسعة املاضية تعتبر قياسية.

إعداد: عمر راشد 


