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- 94.9 االقتصادية
 الكويتـ  كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 
1.51 دوالر ليســـتقر عند مستوى 77.88 دوالرا في 
تعامالت اول مـــن أمس مقارنـــة بتعامالت االثنني 

املاضي.
وتشهد أســـعار النفط حاليا حالة من االستقرار 
وتبقى في مســـتوى جيد بســـبب انخفاض ســـعر 
الدوالر في االسواق العاملية ودخول املضاربني إلى 

أسواق النفط مرة أخرى خصوصا مع بقاء العوامل 
األساسية للسوق من عرض وطلب واحتياطيات على 
حالها تقريبا. واعتبرت منظمة »أوپيك« أن »املسائل 
الساخنة« مثل ارتفاع معدالت املضاربة في البورصات 
العاملية املعنية بالطاقة واضطراب السوق النفطي 
العاملي وتقلبات األسعار كانت السمة األساسية التي 

متيز بها فصل الصيف احلالي.

النفط الكويتي يرتفع عند 77.88 دوالرًا

وسط دعوات لتأسيس شركات بديلة لها على المستويين المحلي واإلقليمي

ديون دبي تفتح مجدداً

على مؤسسات التصنيف االئتماني
عمر راشد

فتحت أزمة ديون دبي النار مجددا على مؤسسات 
التأهيل والتصنيف االئتماني مجددا على خلفية 
غياب دور تلك املؤسســـات في وضع جهاز انذار 

مبكر لالوضاع احلقيقية لشركات دبي.
ورغم ان مؤسسة موديز اعلنت ان اعادة هيكلة 
التزامات شـــركة دبي العاملية لـــن تهدد اجلدارة 
االئتمانيـــة للحكومة االحتاديـــة، اال ان تقييمات 
تلك املؤسســـات باتـــت موضع شـــك الكثير من 
املستثمرين واملؤسسات احمللية واالقليمية، فقد 
تساءلت مصادر اقتصادية عبر »األنباء« عن غياب 
دور فعال لشركات التقييم والتصنيف االئتماني 
قبل اندالع االزمة، محملة اياها املسؤولية املباشرة 

وراء تلك االزمة.
ورأت في تقييمات تلك الشركات سببا رئيسيا 
في الهلع الذي أصاب اسواق املال العاملية والتيـ  أي 
التقييمات ـ جعلت الكثير من املغامرين يعتقدون 
ان دبي اكثر االســـواق اغراء للعمل في دبي، وهو 
وهم أصاب اجلميع في مقتل بعد اعالن دبي تأجيل 

سداد ديونها ملدة 6 أشهر.
ورأت مصادر استثمارية انه آن االوان لتأسيس 
شـــركات تقييم محلية واقليمية بديلة لشركات 
التصنيف االئتمانية، وذلك إلعادة الثقة في بيئة 
االعمال بدول اخلليج خاصة االمارات والسعودية 

والكويت.
وتابعت ان تلك الشـــركات باتـــت بحاجة الى 
تصنيف، مستدركة ان »فيتش« منحت ليمان براذر 
تصنيفا ايجابيا وفي اليوم الثاني انهار البنك ليلقي 
بتداعيات اكبر ازمة مالية شهدها االقتصاد العاملي 

منذ ثالثينيات القرن املاضي.
غيـــاب وكاالت التصنيف االئتماني عن وضع 
جرس انذار لألزمة جعل بعض املستثمرين يصف 
تقييمات تلك الشركات بـ »املسيسة« والتي ساعدت 
علـــى انتقال االزمة من جيوب الكبار الى الصغار 
واملال العام، مبينة ان تلك املؤسسات باتت احدى 
اجلهات الرقابية التي يتم بناء القرارات االستثمارية 
عليها وهي في االصل ضعيفة وغير مؤهلة بالشكل 

املطلوب.
وقالت ان البيانات املتاحة لتلك املؤسسات جتعلها 
قادرة على خلق جرس انذار مبكر للمســـتثمرين 
واملتداولني في اسواق املال العاملية بجانب مكاتب 
التدقيق احمللية العاملية واالقليمية، وكذلك اجلهات 
الرقابية، مشيرة الى ان هناك ضعفا في تلك اجلهات 
الرتفاع لغة التسييس عليها وجعلها غير قادرة 

على القيام بعملها بالشكل املالئم.
ورأت املصادر ان غياب درجات التصنيف بعيدة 
املدى كان وراء حملة االنتقادات التي وجهت ألداء تلك 
املؤسسات حيث تتمثل تلك الدرجات في وجود نظرة 
ايجابية أو ســــلبية أو مستقرة، فالنظرة االيجابية 
تعطي مؤشرا الرتفاع التصنيف والنظرة املستقرة 
تعطي مؤشرا إلبقاء التصنيف كما هو، اما النظرة 

السلبية فتعني االجتاه نحو خفض التصنيف.

مؤسسات االئتمـان عليـها 
مسؤولية مباشرة 

في خسارة المستثمريــن 
والمتداولين

تقييماتها »مسيسة« 
و»مضللـة« ونقلت األزمـات 

من الكبار إلى الصغار

النار

املستثمرون من ضحايا تصنيفات االئتمان بسبب املبالغة في تقييم الشركات


