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االقتصادية

عمر راشد
أكدت مصادر لـ »األنباء« أن التجهيزات الفنية للبدء في 
املرحلة الثالثة من نظام التداول اجلديد »مؤجلة« والسبب 
إدارة السوق، الفتة إلى أن اللجنة املختصة مبتابعة عملية 
تركيب الوصالت اخلاصة بالدخول على نظام »ناســــداك 
أوماكس« من قبل السماســــرة في شــــركات الوساطة عبر 
اإلنترنت. ولفتت أن طلب »ناســــداك أوماكس« من شركات 

الوساطة املالية لم يجد صدى لدى إدارة السوق التي ارسلت 
لها الشركات كتابا حول مطلب ناسداك أوماكس بضرورة 
تركيب تلك الوصالت، إال أنها ردت بأن السوق غير جاهز 
لتركيب مثل تلك الوصالت حاليا وأن إدارة السوق ستكون 
جاهزة خالل 5 اشهر. وبينت ان التنسيق بني إدارة السوق 
وشركات الوساطة يكاد يكون »منعدما« وأن التعامل يتم 

بني شركات الوساطة ومجموعة ناسداك أوماكس.

إدارة السوق تتجاهل مطالب »الوساطة« لتركيب الوصالت الفنية الخاصة بالمرحلة الثالثة من نظام التداول الجديد املؤشر 
السعري 
6669.1

بتغير قدره 
- 54.3

البنك طالب الشركات 
ببذل الجهود لتحقيق 
تحّسن تدريجي 
في معدل التزامها على 
أساس ربع سنوي

 اتخاذ ما يلزم 
من إجراءات حيال 
الشركات التي ال تظهر 
المتابعة تحسنًا تدريجيًا 
في معدالت التزامها

ضعف نظم إدارة املخاطر 
ونظم الرقابة الداخلية 

ومعايير احلوكمة 1
2
3

ضعف سياسات إدارة املوجودات 
واملطلوبات وما ترتب عليها 

من مشاكل سيولة

عدم رشادة مناذج أعمال بعض 
تلك الشركات وحتديدًا في توسعها 

بالعديد من مجاالت النشاط

أوجه الضعف والقصور

الشيخ سالم العبدالعزيز

د.رياض الفرس خالد السنعوسي علي البدر جناة السويدي علي الزبيد

قال محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزيز ان األزمة املالية واالقتصادية العاملية 
كشفت عن بعض أوجه الضعف والقصور في أداء 
بعض شركات االستثمار احمللية تتمثل باألساس 
في ضعف نظم إدارة املخاطر ونظم الرقابة الداخلية 

ومعايير احلوكمة لدى تلك الشركات.
وأضاف الشيخ سالم العبدالعزيز لـ »كونا« ان 
اوجه الضعف تتمثل ايضا في ضعف سياســـات 
ادارة املوجودات واملطلوبات وما ترتب عليها من 
مشاكل سيولة فاقم من تبعاتها االنعكاسات السلبية 
لالزمة املشار اليها وما واجهته تلك الشركات من 
صعوبات في ضوء توقف خطوط التمويل من قبل 
البنوك واملؤسســـات املالية السيما األجنبية منها 
مع صعوبة احلصول على متويل جديد لتســـديد 

التزاماتها نظرا لشمولية االزمة العاملية.
واوضح ان االزمة افصحت كذلك عن عدم رشادة 
مناذج أعمال بعض تلك الشركات السيما فيما يتعلق 

بتوسعها في العديد من مجاالت النشاط دون حتسب 
ملدى مناسبة مصادر متويل تلك األنشطة خصوصا 

من حيث األجل أو املخاطر الكامنة فيها.
وأشـــار الى ان تلك املالحظات قد توصل اليها 
بنك الكويت املركزي وذلك في اطار مســـؤوليات 
الرقابية وما تفرضه من مراجعة مستمرة للسياسات 
والضوابط الرقابية ووفقا للتطورات في األوضاع 
والظروف االقتصادية واملالية ذات العالقة بأنشطة 

الوحدات اخلاضعة لرقابته.
وافاد بانه وفيما يخص شركات االستثمار فلقد 
أفصحت الدراسة التي أجريت في هذا اخلصوص عن 
احلاجة الى اجراء تطوير في األساليب والتعليمات 
الرقابية في بعض املجاالت حيث قرر مجلس ادارة 
بنك الكويت املركزي بجلســـته املنعقدة بتاريخ 
2010/6/8 تطبيق بعض املعايير الرقابية اجلديدة 
على شـــركات االســـتثمار في ادوات الرفع املالي 

والسيولة السريعة واالقتراض اخلارجي.

وقال احملافظ انه مت منح شـــركات االستثمار 
التـــي ال تتوافق أوضاعها مـــع املعايير الرقابية 
املشـــار اليها مهلة نهائية لاللتـــزام الكامل بتلك 
املعايير مدتها سنتان تنتهي في منتصف عام 2012 
ومبراعاة ضرورة قيام الشـــركات ببذل اجلهود 
الكافية واحلثيثة لتحقيق حتســـن تدريجي في 
معـــدل التزامها بتلك املعايير وذلك على أســـاس 

فصلي )ربع سنوي(.
واوضح أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات 
حيال الشركات التي ال تظهر املتابعة حتسنا تدريجيا 

في معدالت التزامها بتلك املعايير.
واضاف الشـــيخ سالم العبدالعزيز أن تطبيق 
املعايير الرقابية املشار اليها ميثل مرحلة أولى من 
مراحل تطوير االطار الرقابي على شركات االستثمار 
وسيعقبها مرحلة ثانية تتناول التطوير املطلوب 
في مجاالت أخرى ألداء شركات االستثمار السيما 

في مجالي تطبيقات احلوكمة وادارة املخاطر.

اقتصاديون لـ »األنباء«: القرار خطوة في االتجاه الصحيح 
وتعامل »مهني« مع أوضاع الشركات الورقية في السوق 

الشركات اجليدة، مستدركا أن وضع تلك الضوابط 
كان من املفترض أن يتم قبل عامني مع بدء التفكير 

في قانون االستقرار املالي.
 وبني أن »املركزي« لم يقم باتخاذ تلك اخلطوة 
إال بعد دراسة متأنية لها وقدرته على تطبيقها من 

خالل الكوادر البشرية املوجودة لديه.
 وقال ان أمام شركات االستثمار املتعثرة حلني 
ال ثالث لهمــــا، الدخول حتت مظلة قانون تعزيز 

االستقرار املالي واالقتصادي أو إعالن إفالسها.
مــــن جانبه، قال أســــتاذ االقتصاد في جامعة 
الكويت د.رياض الفرس ان فرض معايير رقابية 
جديدة على شركات االستثمار تأخر كثيرا، مشيرا 
الى ان »املركــــزي« كان عليه ان يفرض مثل هذه 
املعايير منذ اندالع تداعيــــات األزمة املالية التي 
كشــــفت مواطن اخللل في عدد ليــــس بقليل من 

شركات االستثمار بالكويت.
وأوضح ان هناك شركات اســــتثمارية كانت 
تقترض من اخلارج من دون حساب او رقابة وعندما 
حلت مواعيد االســــتحقاق واجهت ازمة حقيقية 
انعكست على االقتصاد احمللي برمته، مشيرا الى 
ان »املركزي« يشاع عنه دائما انه متشدد مع البنوك 
ومتساهل مع شركات االستثمار وانه حان الوقت 
ليكون هناك مزيد من الرقابة على هذه الشركات 
التي كان ملمارســــتها غير السليمة دور كبير في 

وصول األزمة الى احلد الذي وصلت اليه.
وحول املهلة التي منحها »املركزي« للشركات 
االستثمارية لاللتزام باملعايير اجلديدة قال د.الفرس 
انها مهلة طويلة نسبيا ولم نعتدها من »املركزي«، 
الفتا الى ان امتداد املهلة ملنتصف 2012 يرجع ملعرفة 
البنك بصعوبة أوضاع هذه الشــــركات وانها في 

حاجة ملزيد من الوقت لتعديل كافة أوضاعها.
وحول توقعاته لفــــرض معايير جديدة على 
شركات االستثمار أفاد بأنه اذا كان »املركزي« يفكر 
فــــي طرح معايير اضافية فعليه ان يطرحها مرة 
واحدة وليس على مراحل ألن التأخير في فرض 
كل املعايير الرقابية التي تضمن ســــالمة الوضع 

املالي لالقتصاد احمللي أمر غير مقبول.

الشركة العربية لالســــتثمار جناة السويدي أن 
وضع تلك املعايير اجلديدة سيؤثر بال شك على 
الشركات التي ال تلتزم بتطبيقها منذ فترة وأدى 

عدم االلتزام بها إلى تضرر تلك الشركات.
وقالت هناك شركات استثمارية تقوم بتطبيق 
كافة التعليمات الرقابية الصادرة من »املركزي« 
وتقوم بالتواصل معه في كافة تعامالتها اخلارجية 
والداخلية، مبينة أن هناك شركات تعاني بسبب 
التطبيق احلرفي للمعايير الرقابية املفروضة من 

بنك الكويت املركزي.
وأضافت أنه على العكس الشركات »اجليدة« 
ستســــتفيد من تطبيق املعايير الرقابية اجلديدة 
بشــــكل يعزز من قدراتها االستثمارية على املدى 

البعيد.
بدوره، قال اخلبير االستثماري ورئيس مجلس 
إدارة شركة استراتيجيا األســــبق علي البدر ان 
تأتــــي اخلطوة متأخرة أفضل مــــن أال تأتي أبدا، 
مضيفا أن فرض معايير رقابية جديدة سيسرع 
من تنظيف السوق من الشركات الورقية ويحافظ 
على الشركات اجليدة التي تعاني من وجود مثل 

هذا النوع من الشركات.
 ونفى أن يكون للخطوة أي تأثير على وضع 

 ومــــن جهته قال الرئيس التنفيذي لشــــركة 
األولى لالســــتثمار خالد السنعوسي ان املعايير 
الرقابية اجلديدة ستساهم الى حد كبير في احلد من 
املمارسات اخلاطئة لبعض الشركات االستثمارية، 
مشيرا الى ان تفعيل معايير الرقابة بشكل عام أمر 
بات مطلوبا في ظل االساءة لكل شركات االستثمار 
وعدم التفرقة بني الشــــركات امللتزمة وتلك التي 

تتبع ممارسات خاطئة.
واضاف ان الرقابة يجب ان تشــــدد ايضا على 
البنوك التي ساعدت بعض شركات االستثمار في 
التمادي في االخطاء، مشيرا الى االخطاء التي ادت 
الى األزمة الراهنة مشتركة بني البنوك وشركات 
االستثمار، وبالتالي البد من تشديد معايير الرقابة 

على اجلانبني.
وذكر السنعوسي ان الوقت مناسب لفرض مزيد 
من معايير الرقابة على الشركات االستثمارية خاصة 
ان تداعيات األزمة التزال تلقي بظاللها الســــلبية 
على اجلميع، مشيرا الى ان املعايير اجلديدة من 
شأنها ان تعالج اوجه القصور التي تعتري بعض 
املمارسات سواء من قبل بعض البنوك او بعض 

شركات االستثمار.
ومن جانبها، أوضحــــت رئيس مجلس إدارة 

مصرفيون: القرار يعزز ميزانيات البنوك المثقلة بالمخصصات 
أك��دت مصادر مصرفية أن تطبيق املعايير الرقابية اجلديدة س��يعمل على حتريك املياه الراكدة 
لشركات استثمارية لم تتخذ خطوات إيجابية لتصحيح أوضاعها من خالل زيادة رأسمالها أو اندماجها 
أو بيع أصول لها لس��داد التزاماتها وإمنا وقفت »محلك سر« وبالتالي فإن التحرك جاء في التوقيت 

املناسب بعد منحها املهلة الزمنية الكافية لتعديل أوضاعها دون فائدة. 
وقالت إن تلك اخلطوة س��تعمل على فلترة 70% من الشركات الورقية على مستوى السوق وما 
يقارب 50% من شركات االستثمار التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتشكل عبئا حقيقيا على 
ميزانيات البنوك.  ولم تخف املصادر صعوبة األوضاع على ش��ركات االس��تثمار في ظل األوضاع 

التي تواجهها حاليا، مستدركة بأن البتر أحيانا يكون أفضل وسائل العالج.

عمر راشد – شريف حمدي 
أبدت مصادر في أوساط استثمارية لـ »األنباء« 
ارتياحها لقــــرار »املركزي« الذي رأت فيه خطوة 
في الطريق الصحيح نحو تعزيز وضع الشركات 
اجليدة والعمل على اإلســــراع بالتخلص من أداء 
الشركات الورقية التي ال جدوى من وجودها في 

السوق. 
 ولفتت املصادر الــــى أن اخلطوة وإن جاءت 
متأخرة فهي أفضل من أال تأتي مطلقا، موضحة أن 
الوضع االئتماني متأزم ولن يزيد سوءا بتطبيق 
تلك املعايير اجلديدة وإمنا سيعمل على تنظيف 

السوق. 
وقالت املصادر أمام الشركات املتعثرة حل من 
اثنني إما الدخول حتت مظلة قانون االســــتقرار 
املالي أو إعالن اإلفالس طواعية، مســــتندين إلى 
أن تلك الشــــركات لم تســــتطع توفيق أوضاعها 
خالل املرحلة املاضية وســــداد التزاماتها املالية 
ومواجهتها صعوبــــات حقيقية في ضوء توقف 
خطوط التمويل من قبل البنوك واملؤسسات املالية 

السيما األجنبية منها.
في البداية، أوضح الرئيس التنفيذي والعضو 
املنتدب في شركة االمتياز لالستثمار على الزبيد 
أن »املركزي« اتخذ قراره بشكل جيد وقائم على 
فهم أوضاع الشــــركات االستثمارية، موضحا أن 
من حق البنك وضع الضوابط الرقابية التي يراها 
ضرورية إلصالح األوضاع االئتمانية لشــــركات 

االستثمار. 
وبني ان »املركزي« قام بوضع تلك الضوابط 
بعد دراسة متأنية ألوضاع الشركات حاليا، الفتا 
الى أن األزمة أظهرت الكثير من العيوب التي كانت 

تخفيها فترات الطفرة االقتصادية.
واســــتدرك الزبيد بالقول إن بعض شــــركات 
االستثمار ليس لديها قدرة متكنها من احلصول 
على متويالت جديدة من الســــوق، مستدركا أن 
الشركات املتعثرة تسعى حللحلة أوضاعها عبر 
محاولة التخارج من بعض األصول لديها لسداد 

التزاماتها قصيرة األجل.

تطوير اإلطار الرقابي
املرحلة األولى 

الرفع المالي 
السيولة السريعة 

االقتراض الخارجي
املرحلة الثانية 

تطبيقات الحوكمة 
إدارة المخاطر

»المركزي«: تطبيق معايير رقابية جديدة على شركات االستثمار
في أدوات الرفع المالي والسيولة السريعة واالقتراض الخارجي

منح الشركات التي ال تتوافق أوضاعها مهلة نهائية لاللتزام الكامل مدتها عامان تنتهي منتصف 2012


