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صاحبة أول وكالة تصنيف ائتمانية في المنطقة لـ «…»

لن أترشح
لمجلس األمة

أماني بورسلي :وكاالت التصنيف
المحلي أكثر علم ًا ودقة بتفاصيل
السوق الداخلي عكس
مثيالتها العالمية

في سؤال للدكتورة بورسلي عن
إمكان ترشحها لمجلس األمة قالت
بورس�لي إنها ال تفك�ر في الدخول
ال�ى المجل�س ،حي�ث ان الوض�ع
الحال�ي داخل المجلس صعب والله
يعينهم.

د.أماني بورسلي

اخترنا الطريق الصعب لوضع أساس قوي لوكالة تصنيف في المنطقة
السوق يحتاج إلى مثل هذه الوكاالت  ..ولكنها لألسف مفقودة في منطقتنا
أميرة مصطفى
ف�ي أول خط�وة عل�ى مس�توى دول مجل�س التع�اون الخليج�ي ،أطلقت
الدكتورة أماني بورسلي وكالة تصنيف ائتمانية كويتية عبر شركتها «كابيتال
س�تاندرد» ..فبعد أن كانت الش�ركات والبنوك الكبيرة ف�ي الخليج تضطر إلى
اللجوء لش�ركات التصنيف االئتمانية العالمي�ة للحصول على تصنيف ائتماني
وال�ذي يتطل�ب وقتا ً وجه�دا ً كبيري�ن .أصبح ف�ي الخليج أول وكال�ة تصنيف
ائتمانية بعد وكالة التصنيف اإلسلامية المتخصصة فقط بتصنيف المنتجات
المالية اإلسالمية والتابعة للبنك اإلسالمي للتنمية.
وتق�وم «كابيت�ال س�تاندرد» بمن�ح تصنيف�ات ائتمانية لكبرى الش�ركات
ولشرائح مختلفة من الشركات واالصدارات في السوق المحلي والخليجي.
ورئيس�ة مجلس إدارة هذه الش�ركة الدكتورة أماني بورس�لي اسم معروف
في الساحة االقتصادية ،فقد كان لها دور بارز في اعداد مسودة لقانون هيئة
س�وق المال منذ عدة سنوات ،باالضافة إلى آرائها في االقتصاد الكويتي كونها
أستاذة في التمويل واالستثمار بجامعة الكويت.
وفي لقائها مع «الرؤية» أكدت د.بورسلي على أهمية دور وكاالت التصنيف
االئتمانية والذي يعتبر أداة مساندة لعملية اتخاذ القرارات االستثمارية.
وأوضحت أن وكال�ة التصنيف المحلية تمتاز عن مثيالتها العالمية بدرايتها
بكل ما يتعلق بالس�وق المحلي وطبيعة االقتصاد فيه ما يجعلها أكثر دقة في
التصنيف ،ويقلل من التكاليف التي تتكبدها الشركات الخليجية للحصول على
تصنيف عالمي.
ودعت بورس�لي إلى ضرورة معالجة أوض�اع االقتصاد الكويتي وزيادة دور
القطاع الخاص وفق اطر مناس�بة حتى ال تصطدم خطة التنمية ببيروقراطية
القطاع العام والفساد اإلداري.
وفيما يلي التفاصيل:
• ما الذي دفعك لتأسيس رشكة متخصصة يف تقديم تصنيف ائتماني وهو تخصص
غري مطروق يف املنطقة؟
 كون�ي متخصصة في مجال التمويل واالس�تثمار واالس�واق المالية ،فاندور وكاالت التصني�ف هام جدا ً في توفير المعلومة للمس�تثمر ،والتي ال تعني
متابعة الشركة ولكن تعني الدخول في آلىة الشركة من حيث مدى قدرتها على
تسديد التزاماتها ومدى قابليتها لالستمرار لمدة أطول في السوق وكذلك حجم
السيولة واألرباح المتوقعة للشركة .
كما أن عمل الوكالة يمثل وس�يلة لفرز وتصنيف الشركات العاملة بالسوق
المحل�ي والخليج�ي ،أي أن التصني�ف أداة مس�اندة لعملي�ة اتخ�اذ القرارات
االستثمارية.
وعند تكوين صندوق أو محفظة اس�تثمارية فاذا كان هناك أداة أخرى غير
التحليل الخاص بتلك الجهة تقيم المالءة المالية للشركة التي تدخل من ضمن
مكونات الصندوق فان هذا يفيد بش�كل جيد لحماية المستثمرين الذين لديهم
نية في دخول هذا الصندوق.
والتصني�ف م�ا ه�و إال أداة لتحديد مق�درة الش�ركة على س�داد التزاماتها
ومالءته�ا المالي�ة والس�يولة المتواف�رة لديها ،وه�ل هناك ارباح مس�تقبلية
ومقدرة الش�ركة على اس�تمراريتها ،فهذه اآللية في حاج�ة الى تحليل مهني
متخصص ال يمكن أن يقوم بها أي مستثمر في السوق.
ووكاالت التصني�ف لها دور أساس�ي ولكنه لألس�ف مفقود ف�ي منطقتنا،
حي�ث نعتمد فقط على وكاالت التصنيف العالمية والتي تعبر تغطيتها ضعيفة
ومحدودة بس�بب عدم وجود قرارات أو قوانين ولوائح تفرض بش�كل أو بآخر
وجود التصنيف االئتماني.

نطاق النشاط

• ملاذا تم اختيار نشاط الرشكة عىل مستوى الخليج وليس الكويت فقط؟
 الكويت ال تحتوي على وكاالت تصنيف محلية تعمل داخلها ولديها الطاقمالكافي من المحللين القادرين على اجراء عملية التصنيف بهدف تغطية السوق
المحلي ،اال من قبل الشركات العالمية للتصنيف.
وبالنسبة للخليج ،فهو يخضع لما تخضع له الكويت من عدم وجود الوكاالت
المتخصصة ،اال افرع وكاالت التصنيف العالمية والتي تتواجد جميعها في دبي
كونها أصبحت مركزا ماليا عالميا.
وهدفن�ا القصي�ر األج�ل أن نعمل لتغطي�ة الس�وق الكويتي ،بينم�ا هدفنا
المتوسط األجل هو تغطية السوق الخليجي.
ولق�د تم تأس�يس الش�ركة ف�ي  2008قبل األزم�ة المالي�ة العالمية ،حيث
ل�م يكن تأسيس�ها كردة فعل لألزمة ،ولكن عملية التأس�يس ووضع األس�س
الس�ليمة للوكالة عملية معقدة وطويلة ،لهذا السبب بدأنا العمل الفعلي خالل
الفترة القليلة الماضية.
ولقد أسست هذه الوكالة لتكون على مستوى عال من المهنية واالستقاللية
والتخصص بما يقدم خدمة فريدة للس�وق على مستوى عال من الجودة حيث
اخترنا الطريق الصعب لوضع أساس قوي لوكالة تصنيف في المنطقة.

استقطاب الكوادر

• كيف تم استقطاب الكوادر خاصة وانها نادرة جداً؟
 قمنا بتدريب الكادر المهني داخل الشركة بايدي المتخصصين من وكاالتالتصني�ف العالمية الثالث الكبرى ،عبر وضع برنام�ج كامل لتدريب المحللين
داخل الشركة عالي التكلفة للتاكد من مقدرتهم على تقديم تصنيفات تضاهي
التصنيفات العالمية.
•كيف تم التمويل لتأسيس الرشكة؟
 عبر رأس�مالها حيث ان اهم الش�روط العالمية أن تكون الشركة مستقلةمن حيث الملكية واستقاللية رأس المال عن السوق العطاء المصداقية.
•هل يتم التصنيف للرشكات املدرجة يف األسواق املالية فقط أم ماذا؟
 أي ش�ركة س�واء كان�ت مدرجة أو غي�ر مدرجة تس�تطيع الحصول علىتصنيف ،بل أن أي ش�ركة تريد الحصول على تس�هيالت ائتمانية فمن األفضل
لها الحصول على تصنيف النها س�تعطيها قوة اكثر عند التقدم لحصولها على
قرض من أي من البنوك.
وه�ذا يتجاوب مع معيار (بازل )2وال�ذي طبقه البنك المركزي في الكويت،

وهناك عنصر هام جدا يتعلق بسرية البيانات لدينا ،حيث لدينا ميثاق شرف
قمن�ا بتطبيقه على موظفينا لحماية بيانات العمالء لدينا والتي ال يطلع عليها
سوى فريق التصنيف فقط ولجنة التصنيف النهائية وهو محدود جداً ،حتى أن
طريقة تخزين تلك المعلومات تحتوي على حماية قوية لبيانات العمالء .

مصداقية التصنيف

• هناك من يشكك يف مصداقية مؤسسات التصنيف العاملية وأن معظمها يكون غري
دقيق نتيجة فساد إداري ،ما رأيك يف هذا ؟
 لق�د وضعت عالمات اس�تفهام كثيرة عل�ى وكاالت التصنيف خاصة بعداألزمة ،النها تعمل بناء على تكليف من الشركة المراد تصنيفها مقابل عمولة،
وهن�اك حقائق تتعلق بدفع عمولة مرتفعة من قبل بعض الش�ركات للحصول
على تصني�ف مرتفع يؤهلها للحصول على تس�هيالت ائتمانية مرتفعة ،وهذا
يعتم�د على الرقاب�ة وعلى مهني�ة ومصداقية الوكال�ة والذي يعتبر رأس�مال
الوكالة والتي اذا فقدتها فانها تفقد مصداقيتها ولن تستمر في السوق.
وما حدث من ممارسات خاطئة في دور وكاالت التصنيف االئتمانية بسبب
ضع�ف الرقابة على تلك الوكاالت حتى في الواليات المتحدة األميركية والتي ال
تخضع بش�كل مباش�ر إلى هيئة س�وق المال األميركية ،هو ما أدى الى فرض
ش�روط رقابية وضوابط جديدة من قبل هيئة األس�واق األميركية على وكاالت
التصنيف العالمية والمحلية بعد األزمة العالمية.

أسباب األزمة

د.بورسلي تتحدث للزميلة أميرة مصطفى

				

تصوير :قاسم باشا

خطة التنمية ستصطدم ببيروقراطية القطاع العام والفساد
اإلداري إذا لم تتم معالجة أوضاع االقتصاد الكويتي
عدم االعتماد على المختصين في وضع القوانين يؤدي
إلى تغيير الهدف األساسي من القانون

أهم معدالت التصنيف االئتمانية التي تصدرها
«كابيتال ستاندرد» طبق ًا للمعايير العالمية
التصنيف

الشرح

AAA

وضع ائتماني مرتفع

AA

وضع ائتماني جيد جدا ً

A

وضع ائتماني جيد

BBB

وضع ائتماني مقبول

BB

وضع ائتماني أقل

B

وضع ائتماني ضعيف

CCC

وضع ائتماني ضعيف جدا ً

NR

ال يوجد تصنيف

وفح�واه ضرورة وجود تصني�ف ائتماني للش�ركات التي تري�د الحصول على
قروض.
•هناك رشكة تصنيف ائتماني انشئت منذ عدة سنوات تابعة للبنك اإلسالمي للتنمية،
كيف سيكون التنافس فيما بينكم؟
 أوالً ه�ي ال تعمل في الكويت إنما في إحدى دول الخليج ،وهي متخصصةفي المؤسس�ات اإلسالمية والصكوك اإلسلامية فقط ،لكن شركتنا تغطي كل
القطاعات المالية سواء التقليدية أو اإلسالمية.

عقدة الخواجة

•ما هي حاجة الرشكات يف حصولها عىل تصنيف ائتماني من قبل رشكة محلية يف
الوقت الذي تعتز بالتصنيفات العاملية الرائدة؟
 وج�ود تصنيف محلي ال يمنع وجود آخر عالمي لنفس األصل أو الش�ركةمح�ل التصنيف ،والدليل على ذل�ك أن البنوك كلها لديها تصنيفات من أكثر من
وكالة تصنيف عالمية.
وهن�اك أهمية كبيرة لوجود تصنيف محلي في نظر المس�تثمرين األجانب،
فاذا كانت هناك ش�ركة ترغب في اصدار صكوك أو سندات وتسويقها عالمياً،
فهناك طلب من المستثمرين األجانب في وجود تصنيف محلي لهذا اإلصدار .
والوكال�ة المحلي�ة تكون على علم ودراي�ة بكل ما يتعلق بالس�وق المحلي
وقوانين�ه وطبيعة االقتصاد الكويتي والخليج�ي ما يزيد من دقة التصنيف ،إال
أن الوكال�ة العالمية فانها يجب أن تقوم بدراس�ة العوامل الخارجية المحيطة
بالش�ركة ودراسة البيئة التشريعية وظروف السوق والتي تزيد من الكلفة في

مقتطفات من الحوار
قالت الدكتورة بورسلي خالل الحوار:
* نعم�ل حالي�ا ً على إيج�اد إطار للتعاون م�ع بنك الكويت
المركزي لكوننا سنقوم بتصنيف القروض والسندات ،حيث ان
عملنا تكميلي لعمله في مجال االئتمان.
* عن�د وضع منهجي�ة تصنيف قطاع الخدمات على س�بيل
المثال فإنه يقس�م إلى ع�دة قطاعات مثل قط�اع االتصاالت،
والتخزي�ن والتجزئة  ،والترفيه  ،والفنادق ،ما يحتاج إلى وضع
منهجية تصنيف منفصلة لكل قطاع على حدة.
* الس�وق الكويتي ال يوجد فيه قانون لتنظيم عمل وكاالت
التصنيف.
* أع�ددت أكث�ر م�ن تقرير حول الممارس�ات الت�ي تتبعها
البورص�ة الكويتي�ة وكان هن�اك اش�كالية كبي�رة تتمث�ل في
ع�دم تطبيق الكثي�ر من الممارس�ات العالمية بس�بب ضعف
التشريعات المنظمة لعمل البورصة.

التصنيف.
كم�ا أن الوكالة المحلية ال تحمل العميل تكاليف س�فر المحللين واقامتهم
كونها تتواجد في الس�وق المحلي ،والتي قد تكون في النهاية أعلى من تكلفة
التصنيف بحد ذاته.
كما ان التصنيف المحلي قد يمثل جس�را لتصنيف عالمي ،إلى جانب مقدرة
الوكالة المحلية على تلبية طلب معظم الش�ركات العاملة في الس�وق المحلي
خاص�ة المدرج�ة منها ،عك�س العالمية والت�ي تصنف الش�ركات الكبرى في
السوق فقط.
• ما هي اهم التصنيفات التي تقدمونها؟
 نق�دم العدي�د م�ن التصنيفات منه�ا فباإلضاف�ة إلى تصنيف الش�ركاتوالسندات والصكوك ،فإننا نقدم خدمة تصنيف معايير الحوكمة لدى الشركات،
والتي اكتسبت أهمية كبرى لدى األجهزة الرقابية خاصة بعد األزمة العالمية.

الشفافية وميثاق الشرف

• هل تواجهون مشكلة يف الشفافية لدى الرشكات التي تقومون بتصنيفها من حيث
امدادكم بالبيانات السليمة؟
 بالفعل مس�ألة الش�فافية هامة جدا ً والتي تمثل عائق�ا ً لو كان التصنيفعام�ا أي مبني فق�ط على البيان�ات العامة ،أم�ا التصنيف الخ�اص فيتوجب
الحصول على كل البيانات الخاصة من المصادر المتعاملة مع الش�ركة المراد
تصنيفه�ا ،حي�ث ان التصنيف يج�ب أن يأتي بناء على طل�ب العميل وبالتالي
يتوجب عليه تقديم بياناته كافة.

• هل تعتقدين أن هذه املمارسات الخاطئة من قبل وكاالت التصنيف العاملية كانت أحد
مسببات األزمة العاملية؟
 أحد أس�باب األزمة أنها لم تقم باطالق صافرات االنذار المبكرة ،باإلضافةإل�ى منحه�ا تصنيف�ات مرتفع�ة الص�دارات ال تس�تحقها ،ما أدى إل�ى خداع
المس�تثمر الذي قام بش�راء هذه االصدارات بناء على تلك التصنيفات ،ولكن ال
يمكننا القول أنها السبب الرئيس في حدوث األزمة ،والتي حدثت نتيجة عوامل
كثيرة أهمها استغالل عملية التوريق بصورة كبيرة.
إدارة المخاطر للبنوك
•ما الفرق بني التصنيفات التي تقدمونها واألخرى العاملية؟
 نعطي تصنيف�ات محلية وإقليمية وأخرى عالمية ،حيث يقارن التصنيفالعالم�ي لألص�ل المصنف مع نف�س القطاع العالم�ي ،وعند اص�دار تصنيف
إقليم�ي فيقارن هذا األصل بمثيل�ه المحلي ،فال يوجد فرق حيث نقوم بإصدار
تصنيفات بنفس آلية عمل وكاالت التصنيف العالمية.
قانون سوق المال
• كان لك دور يف صياغة قانون لهيئة سوق املال ،حيث أخذت بعض مالمحه يف القانون
الحايل الذي أقر ،ما رأيك يف القانون الجديد؟ وماذا ينقصه؟
 لقد رفضت التعليق على هذا القانون والذي أشبع بحثا ً طيلة أربع سنوات،والقانون الحالي مقتبس بنس�بة  % 70من المس�ودة الت�ي قدمتها ،والتي اذا
ما تم تغيي�ر مادة واحدة فيها فان هذا يمكن أن يغير القانون بالكامل ،نتيجة
تعقيد آلية وضع القوانين.
فنح�ن نعاني من أن الكثير من القوانين تواجه معوقات عديدة عن التطبيق
الفعل�ي بس�بب آلي�ة وض�ع تل�ك القوانين ،والت�ي ال يت�م فيها االعتم�اد على
المختصين في وضعها ،ما يؤدي الى تغيير هدف القانون والخروج عن تحقيق
الهدف األساسي منه.
• ماذا تحتاج البورصة غري سوق املال السرتداد عافيتها؟
 نس�مع عن اجراءات داخل البورصة لتعديل الوضع ،ولكن التغيير ال يمكنتحقيقه بسهولة وال يمكن الحكم على هذه التغيرات اال بعد مرور فترة معينة
م�ن الوق�ت ،ومن المع�روف أن هناك ق�رارات وتغيي�را في لوائ�ح مثل توقيع
اتفاقية على تغيير نظام التداول والتي من ش�أنها أن تصب في النهاية لصالح
المتداولين والمس�تثمرين ،ونأمل في أن نرى أثرها على المدى القصير حيث ال
يمكننا الحكم عليها اآلن.

قانون االستقرار

• هل تعتقدين أن قانون االستقرار كاف أم أن االقتصاد الكويتي يحتاج إىل املزيد؟
 االقتصاد الكويتي بحاجة إلى تفعيل السياسة المالية وابعاد القطاع العامع�ن قيادة االقتص�اد ،وال يمكن ان نضع هذه القيادة في يد القطاع الخاص بل
يجب أن توضع في أيدي جهة مستقلة ،ونأمل في أن نخرج بحل للمشاكل التي
نعان�ي منها داخل القطاع الع�ام بالكويت ،ألننا اذا لم نتوصل لحلها فان خطة
التنمية ستصطدم ببيروقراطية القطاع العام والفساد.
فلا يوجد أي مانع يمنعنا من أن نكون من أفض�ل الدول وأن نقود عمليات
التق�دم ونتحول إل�ى مركز مال�ي ،إال أن هذا األمر لن يتحق�ق في ظل الوضع
الحال�ي ،حي�ث التركيز بالكامل على القط�اع العام والحكومة تقوم بتش�غيل
غالبي�ة المواطنين وتدفع لهم روات�ب تمتص اكثر من  % 85من حجم اإلنفاق
العام ،باالضافة إلى اعتماد الدولة على أكثر من  % 95من ايراداتها على مصدر
واح�د للدخل وهو النفط ،فهذه كلها مش�اكل جوهرية تحتاج إلى وقفة لحلها
قبل التنمية.
فالخطة التنموية تعتبر خطوة جبارة وندعم الشيخ أحمد الفهد في نشاطه
وتفاؤل�ه لدعم وقيادة هذه العملية ولكن من دون وضع أطر لمعالجة الفس�اد
والمش�اكل الموجودة ف�ي االقتصاد ف�ان العملية التنموية قد تس�تغرق فترة
طويلة جداً.
التعافي من األزمة
• ملاذا لم تتعاف الكويت حتى اآلن من األزمة املالية العاملية؟
 مع�روف أن التعافي بع�د األزمات االقتصادية يكون بطيئا ً وينش�ط عادةسوق السندات ألن تكلفتها على الشركات تكون اقل من تكلفة القروض بشكل
مباش�ر من البنوك ،وبس�بب عدم وجود تش�ريعات أو س�وق ثانوي للسندات
واآللية الس�هلة للتعامل في أس�واق الدين ،فهذا جعل توفير السيولة للشركات
صعب باإلضافة إلى ضيق قنواته.
والمش�كلة الكبيرة إننا بحاجة إلى عمل اقتص�اد حقيقي ،فالذي يؤدي الى
اس�تمرارية الشركات هو وجود مش�اريع حقيقية ،كما أن هناك تساؤال حول
كيفية توزيع المشاريع التي ستكون في خطة التنمية ،والتي مازالت مالمحها
غير واضحة المعالم حتى اآلن.

