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 L’INSPIRATION: " يزده���ي 
الوقت ب���زي مونتانا  مع س���اعة 
L’INSPIRATION ، ليس���ت س���اعة 
l’inspiration جوه���رة وحس���ب 
إنها  وليست من األكسيس���وارات، 
طق���م مجوه���رات بح����د ذاته���ا. 
ش���كلت ق���ارورة العطر الش���هي�ر 
Air du Temps  مص���در اإليح���اء 
 L’INSPIRATION لتصميم س���اعة
واقُتبست منها اخلطوط املتعرجة 
للش���كل املج���دول، نق���ش عال���م 
مونتان���ا الرمز - املس���توحى من 
الزخرفة املعمارية الداخلية لبوتيك 
أفينو مونتاني  األكسيسوارات في 
الس���وار حسب  في باريس. صمم 
طريق���ة حياكة الزرد احلصرية في 
ميالنو التي ش���كلت شهرة املوديل 
املعَل���م L’INSPIRATION . يلت���ف 
هذا الس���وار كدثار ح���ول املعصم 
ويحضن داخ���ل ثناي���اه املعدنية 
الدقيقة علب���ة ذات حواف مجدولة 
أيضا. أم���ا امليناء املتوافر بش���كل 
مطبوع أو مكس���و  بع���رق اللؤلؤ 
أو بالروديوم، فق���د رصع ب�28 أو 
ب�56 ماسة. ولكي تتحلى بطقمها، 

تنس���اب اليد بني س���اقي الس���وار 
املشرعتني، املزدانتني عند طرفيهما 
بحلقت���ني م���ن ف���والذ مصق���ول، 
واحلاملتني لنقش مونتانا. تعطي 
ساعة L’INSPIRATION  وْهم قماش 
ثمني ومتثل اجلرأة املس���تجدة في 
دار مونتان���ا. اس���تقت م���ن حيث 
الش���كل م���ن عالم األزي���اء بحيث 
نكتفي به���ا رداء فري���دا. متوافرة 
بكامل تشكيالتها وتصاميمها لدى 
الوكي���ل احلصرى : ش���ركة روائع 

جنيف للساعات  بكامل فروعها. 

من روائع جنيف للساعات
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إعداد: عمر راشد ـ محمود فاروق - شريف حمدي - محمد البدري - أحمد يوسف
100 شركة استثمارية باتت قريبة من تطبيق اختبارات الضغط التي مت تطبيقها على البنوك 
احمللية في ظل ظروف مالية صعبة والتي تأتي بعد تعميم البنك املركزي تطبيق معاييره الرقابية 

الثالثة املتمثلة في الرفع املالي والسيولة السريعة واالقتراض اخلارجي.
نائب الرئيس التنفيذي في شركة مشاريع الكويت الدارة االصول )كامكو( زياد القيسي أكد 
ان 80% من شركات االستثمار غير مؤهلة لتطبيق مثل تلك االختبارات في ضوء التراجع احلاد 
في قيمة اصول تلك الشركات مبعيار القيمة السوقية، مبينا ان اصول تلك الشركات ال تستطيع 

الوفاء مبديونيات تلك الشركات في ظل الظروف الصعبة التي متر بها تلك الشركات.
وتسـاءل القيسـي: كيف ميكن تطبيق اختبارات الضغط على شركات ال تستطيع تطبيق 
معايير البنك املركزي الثالثية وال متلك االمكانية لتطبيقها؟ مبينا ان هناك شركات ال متلك في 
بند السيولة السريعة لديها سوى 1000 دينار. واضاف ان هناك اتفاقا على ضرورة قيام شركات 
االستثمار باجراء مثل هذا النوع من االختبارات باعتبارها جزءا مهما من القطاع املالي وسالمة 
ادائها جزء من سالمة االداء املصرفي بشكل عام، الفتا الى ان االطمئنان لقدرتها على مواجهة 

الظروف الصعبة بـات ملحا وضروريا، خاصة ان االختبارات التـي وضعها صندوق النقد الدولي 
كشفت قدرة تلك الشركات احملدودة على مواجهة الصدمات السلبية.

وفي استعراض للشركات االستثمارية التي ميكنها اجراء مثل تلك االختبارات، اشارت مصادر 
اسـتثمارية متابعة لـ »األنباء« الى انه في حال تطبيق دراسة اخضاع البنك املركزي الشركات 
االسـتثمارية الختبارات الضغط، فإن احملصلة ستأتي ان عددا كبيرا من تلك الشركات ليست 
لديها القدرة على اجراء تلك االختبارات نهائيا على االقل في الوقت الراهن نظرا ألنها مكلفة للغاية 
ومرهقة مليزانياتها كونها تكافح من اجل سداد مديونياتها ومواجهة شبح التصفية واالفالس من 
جهة ولعدم وجود خلفية مسـبقة لديها على ذلك االجراء وعدم وجود ادارات متخصصة لديها 
متعلقة بطرق واساليب جتنب املخاطر وما شابه ذلك من امور فنية ومالية بحتة من جهة اخرى، 
مبينا ان ذلك االجراء ال يتم بشكل مفاجئ وتطبيقه لن يكون بني يوم وليلة فاالختبار يحتاج الى 
استعدادات فنية بحتة وفريق عمل متخصص بالشركات حتى يتم االختبار بصور صحيحة ويكشف 
جميع اجلوانب السلبية وااليجابية ومدى قدرة الشركة على االستمرار في السوق، فيجب ان تكون 

على مستوى كبير من التخصص والوعي املالي اسوة باالدارات املوجودة بالبنوك.

من شركات االستثمار »غير مؤهلة« 
إلجراء اختبارات الضغط  80%

اختبارات الضغط التي يعتزم البنك املركزي تطبيقها على شركات 
االس���تثمار ايجابياتها على املدى البعيد اكثر من سلبياتها رغم ان 
النتائج املتوقعة لالختبارات ستؤدي الى تغيير جذري في تركيبة 
الشركات االستثمارية، واختبارات الضغط قد تدفع الى خروج الدماء 

الفاسدة لتحل محلها دماء نقية.
وقد كشفت االزمة عن ان العديد من الشركات االستثمارية ال تتمتع 
بقدرة كافية على ادارة املخاطر، االمر الذي كبدها خسائر فاقت قدرة 
العديد من الش���ركات على احتوائها، وقد شبه رئيس مجلس ادارة 

احدى الشركات االستثمارية هذه الشركات بأنها »محالت بقالة«.
جتدر االشارة الى انه في نهاية شهر سبتمبر 2008 بلغت اصول 
شركات االستثمار نحو 19.8 مليار دينار والتي كانت تعادل 37% من 
اجمالي القيمة السوقية للبورصة في ذلك الوقت، ومع نهاية 2009 
تراجعت قيمة تلك االصول املدارة الى 12.7 مليار دينار ما يعني انها 

خسرت نحو 7.1 مليارات دينار في 15 شهرا.

..وتخسر 7.1 مليارات دينار من أصولها المدارة في 15 شهراً
أداء األصول المدارة من قبل شركات االستثمار الكويتية منذ عام 2003 حتى 2009
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اجمالي االصول املدارة 
6.378.1313.2814.4518.5614.2112.74)مليار دينار(

اجمالي االصول املدارة 
22.228.446.450.464.849.644.5)مليار دوالر(

)10.4%()23.4%(28.4%8.8%63.4%27.6%43.4%نسبة التغيير السنوية )%(

املصدر: بحوث كامكو والبيانات املالية للشركات االستثمارية املدرجة

الملف االقتصادي األسبوعي

ما اختبارات الضغط .. وسيناريوهاتها؟

مراقبون: اختبارات الضغط العالمية 
مالئمة للتطبيق على الشركات المحلية 
عقب التقلبات غير المسبوقة التي شهدتها دول العالم، وبعد أن تفاقمت حالة 
عدم اليقين الناجمة عن األزمة المالية العالمية، أصبح لزاما على المؤسسات 
المالية واالستثمارية أن تبادر إلى تحديد وقياس ورصد قدرتها على مواجهة 
»السيناريوهات األس��وأ« بما تتضمنه من مخاطر عالية وصدمات نمو غير 
متوقعة. وعلى ضوء تدهور عدد من الش��ركات في المنطقة، ازداد االهتمام 
باختبارات الضغط لش��ركات االستثمار، الس��يما ما يتعلق منها بمؤشرات 
الضعف أو الصعوبات التي يتعين على الش��ركات ومختلف المؤسسات أن 
تستخدمها في عملياتها الخاصة بإدارة المخاطر، على النحو الذي يمكنها من 

التخطيط بشكل أفضل لمواجهة أي ظروف محتملة في المستقبل.
والتس��اؤل اله��ام المثار في هذا الخصوص، هو: إلى أي مدى س��تكون 
اختبارات الضغط العالمية ذات جدوى بالنس��بة لشركات االستثمار العاملة 
ف��ي دول المنطقة؟ وما اذا كانت ه��ذه االختبارات بحاجة للتطوير بما يالئم 

أوضاع هذه الشركات وطبيعة اقتصاديات دول المنطقة؟
ويرى الخبراء أن ما تتضمنه هذه االختبارات العالمية من معايير تتعلق 
بالقدرة المالية للشركات، وجودة األصول لديها، ما يرتبط بها من الشفافية 
في البيانات وتعظيم دور إدارة المخاطر يعد من أهم األسس الواجب توافرها 
لضمان استمرارية عمل الشركات بكفاءة. ويشير الخبراء أيضا الى أن هذه 
االختبارات بنماذجها العالمية الحالية مناس��بة الى ح��د بعيد للتطبيق على 
الشركات العاملة في دول المنطقة، مع ضرورة األخذ بعين االعتبار خصوصية 
أوضاع اقتصادات المنطقة باعتبارها ناش��ئة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة 
لبعض نماذج المخاطر الموجودة في اختبارات الضغط بما يؤهل الشركات 
لتك��ون قادرة على التكيف مع االقتص��اد الكلي في بلدانها، ومنحها اختبار 
مرونة في هياكلها المالية يتناسب مع مراحل الدورة االقتصادية المحلية من 

االنتعاش والركود االعتيادي والطارئ على حد سواء.

تش���كل ش���ركات االس���تثمار احد القطاعات املهمة في النش���اط 
االقتصادي ومن ثم تبدو أهمية االطمئنان بشكل مستمر ومن خالل 
آليات مناسبة وفعالة على س���المة وقوة هذه الشركات، السيما في 

على ظل التداعيات الس���لبية التي تركتها األزمة املالية العاملية 
االقتصادات الوطنية مبختلف قطاعاتها ومؤسساتها.

وانطالقا من ذلك، بادرت العديد من البلدان إلى 
إخضاع ش���ركاتها االس���تثمارية ملا يطلق عليه 

»اختبارات الضغط أو اإلجهاد«، وذلك أسوة 
بالوح���دات العاملة في القطاع املصرفي وفي 

مقدمتها البنوك.
فم���ا اختب���ارات الضغط؟ وم���ا أهميتها؟ 

وكيف يتم اجراؤها السيما في قطاع الشركات 
االستثمارية؟

وبإيجاز فإن اختبارات الضغط التي تطبق على 
الشركات، تش���ابه تلك االختبارات املطبقة على 
البنوك واملؤسسات العاملة في القطاع املصرفي، 
حيث تهدف الى قياس قدرة الشركات على حتمل 
اخلسائر املستقبلية التي ميكن أن تتعرض لها في 
ظل سيناريوهات محددة حول األوضاع االقتصادية 

واملالية في املستقبل، مبا يتضمنه ذلك من احتماالت 
خس���ارة الشركات لنس���ب معينة من اصولها للوفاء 

بالتزاماتها املالية وإطفاء خسائرها.
وهذه السيناريوهات تبدأ مبا يسمى بالسيناريو األساسي، 

أو سيناريو اس���تمرار األوضاع احلالية على ما هي عليه، وعدة 
سيناريوهات بديلة تختلف في درجة حدة الفروض القائمة عليها.

وحتاول هذه االختبارات التأكد من أن الشركات سوف تكون لديها 
موارد رأسمالية كافية ملواجهة اخلسائر التي ميكن أن تتعرض لها في 

حال حتقق السيناريو األسوأ من بني هذه السيناريوهات.
ولذلك يفت���رض أن يترتب على اختب���ارات الضغط بناء تصور 

عن مدى قدرة الش���ركات على مواجهة الصدمات احملتمل حدوثها في 
املس���تقبل، إذا ما تطورت األوض���اع االقتصادية واملالية على النحو 
األسوأ، وتقييم قدرتها على استيعاب الصدمات املختلفة الناجمة عن 

مخاطر األسواق واألسعار.
وتكمن أهمية نتائج اختبارات الضغط للش���ركات في أنها تساعد 
في وضع تصنيف واقعي للشركات املوجودة من حيث جودة 
األصول ومواجهتها للخس���ائر، كما تساعد هذه االختبارات 
على اتخاذ اإلجراءات املناس���بة حيال الش���ركات التي تظهر 
النتائج س���وء أوضاعها في حال حتقق السيناريو 
األسوأ لكي تستمر في أعمالها، وحتى ال تتعرض 
لإلف���الس، وعلى ذلك فان نتائج تلك االختبارات 
سوف حتدد الشركات ذات األوضاع املتينة، وهي 
التي تكفي أصولها لتمويل التزاماتها وتغطية 
خسائرها املستقبلية، ومن ثم ميكنها أن تستمر 
معتمدة عل���ى قدراتها الذاتية، وكذلك حتديد 
تلك الش���ركات التي سوف حتتاج إلى مساعدة 
من احلكومة او من البنوك لكي تستمر في العمل، 
وهي تلك احملتمل أن تكون ذات مالءة مالية جيدة عند 
حتسن أوضاع االقتصاد، غير أنها حتتاج في أوقات 

حتول السيناريو األسوأ إلى واقع للمساعدة.
ويفترض السيناريو األسوأ، حدوث صدمة تؤدي 
إلى هبوط في مع���دالت النمو يترتب عليها تراجع 
معدالت منو الن���اجت احمللي اإلجمالي، ومن ثم 
حدوث كساد، وبالتالي يترتب على صدمة النمو 
في ظل السيناريو األسوأ تراجع في مستويات 
الثقة في االقتصاد ككل وهو ما يؤثر سلبا على 
االستثمار واالستهالك اخلاص، ومن ثم انخفاض مستويات 
التوظيف وتوقعات األرباح للشركات التي تتعرض خلسائر إضافية 

خاصة في ظل وجود قروض تراكم مديونياتها.
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148% متوسط نسبة القروض إلى حقوق 
المساهمين لقطاع االستثمار في الربع األول

يق����در اجمالي قروض الش����ركات املدرجة في قطاع 
االستثمار حتى نهاية الربع االول من 2010 ب� 5.7 مليارات 
دينار. وعلى اساس معيار نسبة القروض الى املوجودات، 
فقد بلغ متوسط نسبة القروض الى املوجودات لقطاع 
االستثمار 38%، وفاقت 28 شركة تلك النسبة مبا يعادل 
55% من شركات االستثمار، بينما انخفضت تلك النسبة 
في الشركات املتبقية وعددها 23 شركة مبا يعادل %45 
من شركات القطاع. اما وفقا ملعيار نسبة القروض الى 

حقوق املس����اهمني، فقد بلغ متوسط تلك النسبة لقطاع 
االس����تثمار 148% كما في 2011/3/31، وفاقت 14 ش����ركة 
متوسط نس����بة القروض الى حقوق املساهمني لقطاع 
االستثمار، وذلك مبا يعادل 27% من اجمالي عدد شركات 
االستثمار، بينما انخفضت تلك النسبة في باقي الشركات 
االستثمارية وعددها 37 شركة مبا يعادل 73% من شركات 
القطاع. وظهر من خ����الل مقارنة لنمو القروض لقطاع 
االس����تثمار كما في نهاية الربع االول من 2010 مع نهاية 

النصف االول من 2009 ان هناك تراجعا مبعدل 5% من 
5.937 ماليني دينار كما في نهاية النصف االول من 2009 
باملقارن����ة مع 5.668 ماليني دينار كم����ا في نهاية الربع 
االول من 2010، وقد ارتفعت قروض 13 شركة استثمارية 
مقابل انخفاضها في 25 شركة، وذلك بنسبة 49% حلاالت 
التراجع مقابل 25.5% حلاالت االرتفاع، بينما لم تتغير 
قروض 13 شركة استثمارية وذلك مبا يعادل 25.5% من 

عدد شركات االستثمار املدرجة.

الملف االقتصادي األسبوعي

األرباح والمساهمة الرأسمالية نصف السنوية لقطاعات السوق
2007/6/302008/6/302009/6/302010/9/30

القيمة 
الرأسمالية %

ربحية 
القطاع %

القيمة 
الرأسمالية %

ربحية 
القطاع %

القيمة 
الرأسمالية %

ربحية 
القطاع %

القيمة 
الرأسمالية %

ربحية 
القطاع %

18.6%38.4%35.8%34.3%28.5%33.5%20.5%33.8%البنوك
-5.2%6.5%-23.2%8.2%15.3%12.6%30.2%12.2%االستثمار
0.9%1.0%1.0%1.1%1.6%0.9%2.4%0.9%التأمني

0.2%5.3%8.9%7.1%11.2%9.2%4.8%6.6%العقارات
5.2%7.9%6.9%7.8%10.3%9.3%12.8%7.9%الصناعة
70.6%28.3%50.3%29.8%20.9%23.9%15.2%29.5%اخلدمات
2.2%2.5%3.2%2.3%1.9%2.1%2.3%2.3%األغذية

7.4%10.0%17.2%9.5%10.3%8.5%8.2%6.8%غير الكويتي
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع

الموعد المناسب لتطبيق اختبارات الضغط
إن تطبيق اختبارات الضغط 
على ش���ركات االستثمارات قد 
تك���ون اخلطوة التالي���ة التي 
يتخذها بن���ك الكويت املركزي 
بعد تطبيقها على البنوك احمللية، 
ورغ���م أن الفكرة الت���زال قيد 
الدراسة إال أن »األنباء« استطلعت 
آراء مس���ؤولي بعض شركات 
االستثمار حول التوقيت املناسب 
لهذه اخلطوة خاصة بعد تطبيق 
املعايير الثالثة التي اصدر بها 
»املركزي« تعميما مؤخرا. وفي 
هذا السياق قال رئيس مجلس 
إدارة شركة األولى لالستثمار 
د.محمد العلوش ان بنك الكويت 
املركزي كجهة رقابية من حقه 
اتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات 
او اجراءات للحفاظ على النظام 
املالي للدولة، الفتا الى ان حتديد 
املناسب من اختصاص  الوقت 
»املرك���زي« الذي س���يأخذ في 
االعتبار ان الوقت احلالي غير 
مناس���ب للغالبية العظمى من 

شركات االستثمار.
واوضح د.العلوش ان الوقت 
االنس���ب لتطبي���ق اختبارات 
الضغط على شركات االستثمارات 
هو بعد انتهاء الشركات من اعادة 
هيكلة ديونها وحتسن االوضاع 

االقتصادية بشكل عام.
ولفت الى ان »املركزي« يهدف 
من هذه اخلطوة عند تطبيقها الى 
احلفاظ على استمرارية شركات 
االستثمار القوية والقادرة على 
النمو خالل املرحلة املقبلة وذلك 
بقياس قدرة هذه الشركات وكفاءة 
رأس املال فيها ملواجهة التباطؤ 

االقتصادي املتوقع.
من جانب���ه وصف الرئيس 
التنفيذي في إحدى الش���ركات 
االستثمارية هذه اخلطوة إذا ما 
الوقت احلالي بأنها  طبقت في 
ستكون عبئا جديدا على شركات 
الراهن  الوقت  االس���تثمار في 

وستزيد من آالمها، مشيرا الى ان 
أغلب شركات االستثمار تعيش 

أوضاعا صعبة.
ولفت الى ان الهدف من تطبيق 
اختبارات الضغط على شركات 
االستثمار هو تقليل اعداد شركات 
االستثمار في الكويت خاصة ان 

عددا قليال جدا من الشركات التي 
التوافق مع  سيكون مبقدورها 
معايير اختبارات الضغط التي 
سيتم العمل بها عند تطبيق هذه 
اخلطوة، معتبرا ان العالج بالكي 
يجب ان يك���ون آخر اخليارات 

وليس أولها.

توزيع الشركات االستثمارية التي نسبة اقتراضها
الى الموجودات اعلى وادنى من المتوسط البالغ %38

ادنى
من المتوسط

%45

اعلى
من المتوسط

%55

توزيع الشركات االستثمارية التي نسبة اقتراضها
الى حقوق المساهمين اعلى وادنى من المتوسط البالغ %148

ادنى
من المتوسط

%73

اعلى
من المتوسط

%27

أعلى 10 شركات استثمارية اقتراضا
من حيث المبالغ المطلقة كما في 2010/3/31
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