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 مؤسسات التصنيف ودورها في اإلقتصاد

 

ٌّ يؤسسبد انزصُٛف انؼبنًٛخ فشهذ فشالً رسٚؼبً فٙ  4112َيٍ ٚشالت االلزصبد انؼبنًٙ لجم ٔثؼذ األصيخ انؼبنًٛخ فٙ انؼبو  َٚش أ

ٔلذ ٚكٌٕ نًٛبٌ ثشارسص انفشم  انزُجّؤ ثٕظؼّٛخ انذٔل ْٔشبشخ الزصبدْب كزنك ٔظؼّٛخ انًصبسف انؼبنًٛخ ٔانًؤسسبد ٔغٛشْب،

ٌّ آَٛبسِ جبء ثؼذ أسجٕع فمػ ػهٗ إػطبئّ دسجخ ػبنٛخ فٙ االئزًبٌ ال ٚسزُذ رمٛٛى انًخبغش انٗ .األكجش فٙ ْزا انًجبل ال سًٛب ٔأ

االداسح  رذهٛم انًخبغش انًبنٛخ فذست ثم اٚعبً انٗ غبئفخ ٔاسؼخ يٍ انؼٕايم االخشٖ ثًب فٙ رنك انًخبغش انزجبسٚخ ٔيٓبساد

ْزا ٔػًهٛخ انزصُٛف انزٙ رسزخذيٓب ٔكبالد رمذٚش دسجخ انجذاسح  -انزٙ لذ ٚكٌٕ نٓب ربصٛش ػهٗ لذسح انكفٛم فٙ سذاد انذٌٕٚ 

االئزًبَٛخ لذ رجذٔ ادٛبَبً غٛش يفٕٓيخ ٔرزأصش ثًجًٕػخ يٍ انؼٕايم انُٕػٛخ ٔانكًٛخ ٔانخبسجٛخ يُٓب ٔانزٙ ْٙ لبدسح ػهٗ انزأصٛش 

نششكخ أ انًؤسسخ ٔدزٗ انجهذ. نكٍ ٔثبنًطهك يٍ انصؼت انزُجّؤ ػهٗ ٔجّ انذلخ فٙ انذٕادس االلزصبدٚخ ٔيب ػهٗ َجبح ا

أ رشاجغ انزصُٛف ثبنُسجخ نهذٔل « انٕظغ انشد٘ء»ٔانسؤال انز٘ ٚطشح َفسّ فٙ ْزا انًجبل يب يؼُٗ .ٚزشرت ػهٛٓب يٍ آصبس

رأصٛش ْزا انزصُٛف ػهٛٓب ٔػهٗ يسزٕٚبد انًؼٛشخ فٛٓب ٔػهٙ يذَّٕٚٛزٓب ال سًٛب انُبشئخ ٔانزٙ ْٙ فٙ غٕس انًُٕ ٔيب ْٕ 

ٌّ اَخفبض انزصُٛف االئزًبَٙ نّ سٕف ٚؤصش ػهٗ انفٕائذ انزٙ سزذفؼٓب  ٌّ نجُبٌ ٚزبصش ثٓزا انزصُٛف؟ كزنك ْم إ ٔغٛشْب؟ ْٔم إ

ٌّ انً.انذٔنخ نهًمشظٍٛ ال سًٛب ثؼذ رشاجغ انزصُٛف أخٛشاً؟ صبسف ربصشد ثزنك ٔثكٌٕ يذَٕٚٛزُب اصجذذ األيش االكٛذ ْٕ أ

ّٛزّ كٕظؼٛخ .يشرفؼخ جذاً يمبسَخ ثبنُبرج انًذهٙ االجًبنٙ، االيش انز٘ دفغ ثبنًصبسف نشفغ انفٕائذ ػهٗ انسُذاد ٔنجُبٌ ٔظؼ

ٌّ َسجخ كجٛشح يٍ انسُذاد ثبنؼًهخ انًذهٛخ َٔسجخ صغٛشح يُٓب ثبنؼًهخ األجُجٛخ ْٔزا االي ش ٚذفغ ثٕكبالد يؼظى انجهذاٌ دٛش إ

ٌّ انزصُٛف ثبنؼًهخ انًذهٛخ ْٕ اكضش صذٛخ كزنك .انزصُٛف انٗ دساسخ يؼذل ْزٍٚ انُٕػٍٛ يٍ انسُذاد ثشكم يُفصم ٔاالكٛذ أ

ّٕ االلزصبد٘ ٔ صٚبدح انجطبنخ ٔاَؼذاو االسزمشاس انسٛبسٙ ٌّ رخفٛط دسجبد االئزًبٌ ال .رأخز فٙ االػزجبس ظؼف انًُ ٔنهؼهى فئ

هخ ٔظذبْب ٔٚؤصش ػهٗ كٛفٛخ َظش انًسزضًشٍٚ االجبَت ٔٔظؼٛزُب ٔلذسرُب ػهٗ انزفبٔض ػهٗ انًسشح انؼبنًٙ. ٚذذس ثٍٛ نٛ

 رٕلغ رمهجبد فٙ انؼًهخ ٔاالسٕاق نجؼط انٕلذ •:ٔثؼط اٜصبس انًذزًهخ اسزُبداً انٗ انخجشح انًكزسجخ فٙ انجهذاٌ األخشٖ

ٚزٕلغ أٌ ٚشٓذ االلزصبد  •ئزًبَٛخ االيش انز٘ ٚزشجى فٙ اسرفبع انزكبنٛفاسرفبع اسؼبس انفٕائذ ثسجت اَخفبض انجذاسح اال •

ٌّ االسزضًبس سٛزشاجغ يغ رشكٛض انًسزضًشٍٚ ػهٗ دسجبد االئزًبٌ ْزِ سكٕد الزصبد٘ ٔٚؼُٙ رنك ظؼف  •رشاجؼبً ال سًٛب ٔا

ّٕ ْٔزا ٚؤد٘ ثذٔسِ انٗ رفبلى انٕظغ انًبنٙ ٔفٙ َٓبٚخ انًطبف انٗ خفط اإلَ فبق ال سًٛب فٙ يشبسٚغ انجُٛخ انزذزٛخ ٔانزؼهٛى انًُ

انكسبد ٔإرا دذس سٛشّكم ظغطبً اظبفٛبً ػهٗ انٕظبئف  •.ٔانشػبٚخ انصذٛخ ٔإيكبَٛخ اجشاء رخفٛعبد فٙ اإلػبَبد االجزًبػٛخ

ٍ االدذاس رارٓب ٔلذ ٓزا ٔلذ ٚكٌٕ سدّ انًسزضًشٍٚ ٔانًصبسف رجبِ ْزِ االدذاس اكضش اًْٛخ ييغ اسرفبع انجطبنخ ٔسكٕد انذخه

ٌّ اَكهزشا ٔايٛشكب ٔفشَسب  ٔخطش اَخفبض -ركٌٕ اكضش اًْٛخ ثبنُسجخ نهذٔل انُبيٛخ يُٓب نهذٔل انصُبػٛخ ٔػهٗ سجٛم انًضبل فئ

 FTSE ٔرصُٛفبد يٕدٚض نهًًهكخ انًزذذح نى رؤصش ػهٗ انؼًهخ ٔال ػهٗ -انزصُٛف ال ٚٓى ثمذس يب ٚٓى نهذٔل االٔسٔثٛخ االخشٖ

ٔفٙ انسُٕاد االخٛشح رؼّشظذ ْزِ انًؤسسبد الَزمبداد ػذح يٍ انذٔل انصُبػٛخ  -بصٛشْب ٚجذٔ اكضش ػهٗ انذٔل انُبيٛخٔر 100

ٌّ رنك  ثسجت رخفٛط دسجبرٓب االئزًبَٛخ ٔنى ٚؼذ ربصٛشْب ػهٗ يب ٚجذٔ ااّل ػهٗ انذٔل انُبشئخ ٔرهؼت فٛٓب دٔساً دبسًبً؛ غٛش أ

ٌّ انًسزضًشٍٚ فٙ انؼبنى .انزصُٛف ٔاًْٛزّ ٔرعبسة انًصبنخ ثبنُسجخ نٓزِ انششكبد غبنجبً يب ٚضٛش انجذل ػهٗ كٛفٛخ ال سًٛب ٔأ

ُٔٚجغٙ انذذٚش ػٍ .انًزمذو ٔانؼبنى انُبيٙ ػهٗ دذٍّ سٕاء ٚؼزًذٌٔ كضٛشاً ػهٗ ٔكبالد انزصُٛف فٙ إرخبر لشاسارٓى االسزضًبسٚخ

فٙ انفزشِ انزٙ رهذ االصيخ انًبنٛخ انؼبنًٛخ ٔثبرذ يصذالٛزٓب يٕظٕع  يصذالٛخ ْزِ انًؤسسبد ال سًٛب أَٓب رؼشظذ الَزمبداد

ّٕ االلزصبد٘، دبنخ االيٕال :جذل ال سًٛب يغ رعبسة انًصبنخ ٔانًزغّٛشاد انذبسًخ انزٙ رذخم فٙ ػًهّٛ انزمٛٛى يضم انًُ

نزنك رجمٗ انذٔل انُبيٛخ .يؤسسبد انذٔنخ انؼبيخ، انذبنخ انًبنٛخ انخبسجٛخ ثًب فٙ رنك اسؼبس انصشف، انًخبغش انسٛبسٛخ ٔأداء



ٌّ انذٔل انزٙ اػزُجشد غٛش يالئًّ نالسزضًبس  0791ّْشخً أيبو ْزِ انًزغّٛشاد، ٔيؼطٛبد صُذٔق انُمذ انذٔنٙ رفٛذ اَّ يُز انؼبو  ا

ٌٕ يغ انًزغٛشاد كم ْزِ االيٕس رعغ نجُبٌ ايبو ٔظؼٛخ دلٛمخ ٔلذ َك.رمبػسذ ػٍ دفغ يسزذمبرٓب سُخ ٔادذح ثؼذ رمًٛٛٓب

انذبصهخ يُز االصيخ انسٕسٚخ ايبو ايٕس ػذح. ٚجت يٕاجٓزٓب ٔال ًٚكٍ دهّٓب ااّل ظًٍ خطخ شبيهخ لذ رأخز ثؼط انٕلذ لجم 

ٔلذ ٚكٌٕ االيش االْى فٙ انًٕظٕع ْٕ أداء يؤسسبد انذٔنخ ٔانزٙ ٔنغبٚخ اٌٜ رجمٗ يٕظٕع إَزمبد .اػبدح رصُٛف جذٚذح

سّٚبً فٙ يؼبنجخ ْزِ االيٕس ػهٗ ٔجّ انسشػخ ٔجؼم انشفبفٛخ ػُٕاَبً فٙ انزؼبغٙ يغ كم ػًم ٔرجؼم يؤرًش سٛذس يذٕ

ْزا ٔسغى كم االػزجبساد َشٖ أَُب َذفغ صًٍ ْزا انزصُٛف صٚبدح فٙ فٕائذ سُذاد انخضُٚخ ٔرشاجؼبً فٙ انذشكخ .دكٕيٙ

ٛشكٙ يب ٚشكم ػبيم ظغػ ػهٗ انؼًهخ ٔػًهٛبد انجُك انًصشفٛخ ٔسغجخً يٍ لجم انًذّخشٍٚ رذٕٚم ايٕانٓى انٗ انذٔالس االي

ْٔزِ كهٓب ايٕس يزذاخهّ يغ ثؼعٓب انجؼط ٔٚهضيٓب انٕلذ ٔانذُكخ نًؼبنجزٓب .انًشكض٘، كزنك ػهٗ االدزٛبغ ثبنؼًهخ االجُجٛخ

ضاً نهسٛبسبد انًبنٛخ ٔلذ ٚكٌٕ انجُك انًشكض٘ ُْٔذسزّ انًبنٛخ غٛش كبفٍٛٛ ايبو ظخبيخ انًٕظٕع ْزا، ٔانزصُٛفبد رًضّم دبف

ٌّ انًسؤٔنٍٛ انًبنٍٛٛ لذ ال ٚكٌَٕٕ ػهٗ ػهى  ٔانُمذٚخ انسهًٛخ، ٔأداء ْزِ انسٛبسبد جضٌء ال ٚزجّضأ يٍ رمٛٛى انًُٓجٛبد السًٛب ٔا

 كهٓب ايٕس رعؼُب فٙ يشدهخ دلٛمخ ٔلذ ٚكٌٕ رشكٛم انذكٕيخ ػبيالً يًٓبً فٙ.ٔصٛك ثًب ٚكفٙ ثبنًخبغش انًشرجطخ ثبالئزًبٌ

رخفٛف انعغػ ػهٗ انٕظغ االلزصبد٘ ٔانًبنٙ ْٔٙ رؼطٙ فسذخ ايم ظًٍ خطخ الزصبدٚخ شبيهخ رزجُّبْب انذٔنخ ٔرسٛش فٛٓب 

ّٕ فٙ انجهذ ٔرُزشهّ يٍ سكٕدِ ٔرشاجغ الزصبدِ  لذيبً، ٔيبكُٛض٘ جضٌء ال ٚزجّضأ يٍ خطخ شًٕنٛخ اكجش ٔأسغ رسبػذ ػهٗ انًُ

  .ٔجًٕد دشكزّ


