مقابلة مع
معالي عيسى كاظم

عيسى كاظم
ب
رئيس مجلس إدارة شركة سوق د ي المالي
ـب محافــظ مركــز د ـبـي الما ـلـي
يشــغل معا ـلـي عيســى كاظــم منصـ َ
العالمــي ،ورئيــس مجلــس إدارة بورصــة د ـبـي المحــدودة ،ورئيــس

مجلــس إدارة شــركة ســوق د ـبـي الما ـلـي ،ونائــب رئيــس اللجنــة
العليــا للتشــريعات بإمــارة د ـبـي ،وعضــو اللجنــة العليــا للسياســة

الماليــة ـفـي د ـبـي.

رئيس مجلس إدارة؟
كيف ترى دورك بوصفك
َ
ـكل رئيســي ـفـي رعايــة
يتمثــل دور رئيــس مجلــس اإلدارة بشـ ٍ
مصلحــة المســاهمين ـفـي الشــركة ،حيــث يفحــص مــدى ســامة
تطبيــق السياســات واإلجــراءات ونظــام الحوكمــة .ـفـي الغالــب ،يتــم
العمــل الفع ـلـي مــن خــال لجــان مختلفــة ُيشــكلها مجلــس اإلدارة
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مثل لجنة التدقيق أو لجنة االستثمار -التي ُتعد حيوية بالنسبة
للشــركات المعنيــة غالب ـا ً بأنشــطة االســتثمار -إضافــة إ ـلـى لجــان
المكافــآت والترشــيحات .هــذه هــي دعائــم عمــل المجلــس التــي
ُيراقــب مــن خاللهــا مــدى االمتثــال واتبــاع اإلجــراءات والسياســات

ع ـلـى النحــو المالئــم.

يتطلــع رئيــس مجلــس اإلدارة بعــد ذلــك إ ـلـى إيجــاد النــوع
المالئــم مــن اآلليــات عنــد الحاجــة إ ـلـى إصــدار قــرارات جوهر يــة،
حيــث يســتخدم مهاراتــه ـفـي القيــادة لالســتفادة القصــوى مــن
طاقــات أعضــاء المجلــس مــن خــال تشــجيعهم ع ـلـى تحديــد

حــص األداء العــام للشــركة ومــدى
التوجــه ،واإلســتراتيجية وف ُّ
َ
ازدهارهــا ،عــاوة ع ـلـى اإلجابــة عــن أســئلة مــن قبيــل :هــل تــدار
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الشــركة بالطريقــة الســليمة؟ هــل يقــوم المديــرون التنفيذيــون

تمثــل فكــرة فصــل الوظيفتيــن فلســفة ســائدة ـفـي األســواق
الناميــة ،وربمــا تكــون أ كثــر مالءمــة لألســواق الناميــة عنهــا ـفـي

ماذا عن المخاطر؟

بالنســبة لنــا ،ووفق ـا ً لالئحــة هيئــة األوراق الماليــة والســلع ـفـي

تقــع مســؤولية الرقابــة ع ـلـى المخاطــر ع ـلـى عاتــق جميــع أعضــاء

حيــث يمكــن للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى أن تع ِّيــن
رئيــس مجلــس إدارة تنفيذي ـاً ،ولكنــي أظــن أن أنواع ـا ً أخــرى مــن

االســتثمار التــي يتفحــص مــن خاللهــا رئيــس المجلــس المخاطـ َر
الرئيســية المحتملــة ـفـي االســتثمارات الجار يــة .تحظــى اللجــان

اإلدارة ودور المديــر العــام التنفيــذي ،وإن كان مــن المهــم وجــود
مراقبــة ع ـلـى أعمــال التنفيذييــن إال أننــا نحتــاج إ ـلـى بعــض المرونــة.

بالعمــل الصحيــح؟ هــل يتــم إمــداد مجلــس اإلدارة بالمعلومــات
الصحيحــة؟

مجلــس اإلدارة ،وتقــوم اللجــان بالحــد مــن شــدة المخاطــر
المحتملــة -وخاصــة لجنــة التدقيــق -بعــد ذلــك يأ ـتـي دور لجنــة

حــص المنظمــة بشــكل أعمــق
بصفــة عامــة بفرصــة أفضــل لتف ُّ

عــاوة ع ـلـى مشــاركة اإلدارة.

مــا مــدى ســهولة الجمــع بيــن دور رئيــس مجلــس اإلدارة
وكونــك المديــر العــام التنفيــذي؟

دوري بوصفــي رئيــس مجلــس إدارة -وخاصــة ـفـي ســوق د ـبـي
الما ـلـي -فر يــد مــن نوعــه ،ولكنــه ليــس فر يــدا ً بالنســبة ألســواق
األوراق الماليــة ،علمـا ً بــأن أبــرز أســواق األوراق الماليــة ـفـي الواليات

المتحــدة وأوروبــا لديهــا مديــرو عمــوم تنفيذيــون.
أنا أسأل فقط كيف يتم األمر.

هــذه الســوق .فهــل هــذا صحيــح؟

دولــة اإلمــارات ،يمكــن للمؤسســات الماليــة الجمــع بيــن الدور يــن،

الشــركات عــاد ًة مــا تضــع خط ـا ً فاصــا ً بيــن دور رئيــس مجلــس

يعتمــد األمــر ـفـي مجملــه ع ـلـى وظيفــة المنظمــة التــي تديرهــا ،ألن
األمــر ليــس مجــرد الفصــل ولكنــه يتعلــق بالنمــوذج األكثــر مالءمـ ًة
لوظيفــة المنظمــة التــي تديرهــا.

بالرغــم مــن أن منصبــي هــو رئيــس مجلــس اإلدارة والمديــر العــام
التنفيــذي ،إال أننــي ال أشــارك ـفـي العمليــات اليوميــة ،ولكــن تكــون

مشــاركتي ـفـي بعــض القــرارات التــي نحتــاج إ ـلـى تنفيذهــا بســرعة،
ودوري مع مجلس اإلدارة هو النظر في تطوير إستراتيجية العمل
وتنفيذهــا تنفيــذا ً ســليماً ،باإلضافــة إ ـلـى النظــر ـفـي عمليــة الحوكمــة
المؤسســية الســليمة للمنظمــة بأكملهــا .تعــد مشــاركتي مهمــة

للغايــة حيــث إن الدور يــن اللذيــن تلعبهمــا ســوق األوراق الماليــة
عــاد ًة مــا يكــون أحدهمــا بصفتنــا منظمــة ذاتيــة التنظيــم والرقابــة،

باإلضافــة إ ـلـى دورنــا ـفـي تلبيــة احتياجــات مســاهمينا ومتطلباتهــم

لدينــا ِفــرق إدارة قويــة ،وع ـلـى الرغــم مــن أن مســمى منصبــي هــو

مــن حيــث تعظيــم القيمــة لهــم .هــذان همــا الــدوران الفر يــدان

تجــاه رئيــس مجلــس اإلدارة غيــر التنفيــذي؛ وذلــك لوجــود فــرق
قويــة تعمــل ـفـي الميــدان وتديــر المهمتيــن الرئيســيتين لســوق
دبي المالي وهما المقاصة والتســوية ،وإيداع األوراق المالية ،كما

ســوق د ـبـي الما ـلـي مــدرج وتبلــغ نســبة الملكيــة العامــة فيــه
 ،%20فمــا هــي مســؤولياتك بصفتــك رئيــس مجلــس اإلدارة

الماليــة .لذلــك لدينــا رئيســان يتوليــان مهمــة تشــغيل هاتيــن
العمليتيــن .فيمــا يخــص دوري بوصفــي مديــرا ً عام ـا ً تنفيذي ـاً،

نظــرا ً ألننــا شــركة مدرجــة ويتــم تــداول أســهمها ـفـي الســوق فــإن

القــرارات بســرعة ،وذلــك أم ـر ٌ مهــم للغايــة.

اآلخــر هــو الحكومــة .بمجــرد إدراج الشــركة وتــداول أســهمها ،يجــب
أن تكــون دائم ـا ً ع ـلـى اســتعداد لمواجهــة مســاهميها ،وخصوص ـا ً

رئيــس مجلــس اإلدارة والمديــر العــام التنفيــذي لكــن دوري يميــل

يديــرون أيض ـا ً المهــام األخــرى المتعلقــة بأعمــال ســوق األوراق

نجــد أن مجلــس اإلدارة يحتــاج بالفعــل إ ـلـى وجــودي التخــاذ القــرار
وخاصــة أن العمــل ـفـي أســواق األوراق الماليــة يتطلــب اتخــاذ

اللــذان تلعبهمــا أســواق األوراق الماليــة.

ألعضــاء متنوعيــن بمــا فيهــم مســاهمي األقليــة؟

المساهم الذي نهتم به باستمرار هو مساهم األقلية ،والمساهم

األقليــة ،بانتظــام وبعــد صــدور النتائــج الفصليــة .علينــا أن نتأ كــد
مــن أننــا حق ـا ً نلبــي احتياجاتهــم ومتطلباتهــم مــن خــال فريقنــا
المســؤول عــن عالقــات المســتثمرين ،ونعمــل أيض ـا ً ألبعــد مــن
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ذلــك ،حيــث نشــجع جميــع الشــركات المدرجــة ـفـي الســوق ليكــون
لديهــا شــخص مناســب يتو ـلـى ملــف عالقــات المســتثمرين ـفـي

الميــدان .نحــن نأخــذ الشــركات ـفـي جــوالت ترويجيــة ونعرضهــم
ع ـلـى المؤسســات االســتثمارية ،كمــا أننــا حريصــون جــدا ً ع ـلـى
تعز يــز ذلــك.

وبتلــك الطريقــة يتطلــب منــك األمــر تحقيــق التــوازن الصحيــح
والتمكيــن للقــدرة ع ـلـى التحــدي.

بالتأكيد،
كــم تقضــي مــن وقتــك ـفـي تنظيــم عمليــة تتابــع الســلطة

إضافــة إ ـلـى ذلــك ،فإننــا عــادة مــا نو ـلـي مســاهمي األقليــة اهتمام ـا ً

لــإدارة؟

القــرار يتعلــق بعمليــة اســتحواذ تخطــط لهــا أو أن الغيــر يحــاول

هنــاك مســألتان فيمــا يتعلــق بتتابــع الســلطة :األو ـلـى هــي
مســؤولية المجلــس للنظــر ـفـي التخطيــط لخالفــة اإلدارة للتأ كــد

خاص ـا ً عندمــا تتخــذ الشــركة قــرارا ً جوهر ي ـاً ،فلنفتــرض أن
االســتحواذ عليــك ،عندهــا يتعيــن عليــك أن تتأ كــد أن مســاهمي

األقليــة يحصلــون ع ـلـى القيمــة الصحيحــة؛ ألن مســؤولية األمانــة
الملقــاة ع ـلـى عاتــق مجلــس اإلدارة تتطلــب منــه مراعــاة مصالــح

األقليــة.

مــن وجــود مــن يحــل محــل أحــد المدير يــن عنــد غيابــه .هــذه هــي

المهمــة الرئيســية للمجلــس ،ومســؤوليته هــي التأ كــد مــن أدائهــا
ـفـي الزمــان والمــكان المالئميــن .ع ـلـى رئيــس مجلــس اإلدارة أن

يتفحــص أعمــال مجلــس اإلدارة نفســه ،وكمــا تعلــم فــإن  %80مــن
ســوق د ـبـي الما ـلـي مملــوك للحكومــة ،والحكومــة حريصــة جــدا ً

لكــن هنــاك بالفعــل ـفـي بعــض األحيــان صــراع بيــن المســاهمين
المســيطرين واألقليــات ،أليــس ذلــك صحيحاً؟

ع ـلـى النظــر ـفـي تتابــع الســلطة لدينــا ،فهنــاك نائــب لرئيــس مجلــس

نعــم ،ولكــن كمــا ذكــرت ســابقا ً فــإن مســؤولية األمانــة الملقــاة

يكفــي مــن المعرفــة بأعضــاء المجلــس وبالتار يــخ.

ع ـلـى عاتــق مجلــس اإلدارة تتطلــب منــه مراعــاة مصالــح األقليــة.
مــا الخصائــص الواجــب توافرهــا ـفـي مجلــس اإلدارة الجيــد؟ ومــا

نــوع األشــخاص المفتــرض اضطالعهــم بتلــك المهمــة؟ وكــم
تقضــي مــن وقتــك ـفـي تنظيــم تتابــع الســلطة لــإدارة؟
ليــس مــن الضــروري أن يتوفــر لــدى جميــع المدير يــن المهــارة
والخبــرة وفهــم التفاصيــل ـفـي المجــال الــذي يعملــون بــه ،فليــس

اإلدارة يعمــل معنــا منــذ إنشــاء الشــركة ،وهــذا يثبــت أن لدينــا مــا

ما رأيك في تنوع العاملين إناثا ً وذكورا ً ؟
ـفـي ســوق د ـبـي الما ـلـي ،كان لدينــا ـفـي الماضــي تمثيــل مــن الجنــس
اآلخــر ـفـي مجلــس اإلدارة ،وهــذا شــيء نحــرص ع ـلـى تنفيــذه ـفـي
ـب الســمو
المســتقبل القر يــب .وهــو مــا يوصــي بــه بشــدة صاحـ ُ
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم .مشــاركة الجنســين ـفـي
المجلــس أمــر بالــغ األهميــة ،ولكننــي أعتقــد أنــه تط ـ ُّور قــادم ال
محالــة ،فاليــوم -وحتــى ـفـي ســوق د ـبـي الما ـلـي -تشــكل النســاء نحــو

بمقــدورك العثــور ع ـلـى شــخص تتوفــر فيــه كل تلــك الصفــات
ـفـي وقــت واحــد ،ولكــن يكفــي أن تتوفــر لديــه الفطــرة الســليمة

 %57مــن عــدد موظفينــا.

مهــم للغايــة ونفضلــه أ كثــر مــن وجــود مدير يــن لديهــم معرفــة
متخصصــة ـفـي هــذا المجــال .مــن المهــم للغايــة وجــود هــذا المزيج

الحظــت أن هنــاك كادرا ً مــن الشــابات الال ـتـي لديهــن القــدرة
ع ـلـى العمــل إضافــة إ ـلـى كونهــن مؤهــات تأهي ـا ً جيــداً.

التخــاذ قــرارات جيــدة وتقييــم المســائل التــي تواجهــه .ذلــك أمــر

داخــل مجلــس اإلدارة ،وأعــود ألؤكــد ع ـلـى أنــه ليــس بالضــرورة ع ـلـى

جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يكونــوا ممــن ســبق لهــم العمــل
ـفـي نفــس المجــال.
ومــع نمــو ســوقنا وشــركاتنا ،نحتــاج إ ـلـى المز يــد مــن األشــخاص

المؤهليــن الذيــن يفهمــون الــدور المطلــوب مــن أعضــاء مجلــس
اإلدارة أداؤه ،وتلعــب الحوكمــة دورا ً مهمـا ً ـفـي المســاعدة ـفـي ذلــك.
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هنــاك إمكانيــات كاملــة ،حيــث ســيتم إعدادهــن ـفـي نهايــة المطــاف

كــي يشــغلن مناصــب ع ـلـى مســتوى مجلــس اإلدارة ،وبالرغــم

مــن أن هنــاك مجالــس إدارة ال يوجــد بهــا تنــوع مــن الجنســين
إال أننــي متأ كــد أنهــا مجــرد مســألة وقــت .فاليــوم ـفـي ســوق د ـبـي
الما ـلـي لدينــا أقســام ُتديرهــا إنــاث بالكامــل ،مثــل قســم المقاصــة

والتســوية ع ـلـى ســبيل المثــال.

مجلة عن حوكمة الشركات والقيادة
2017

ماذا تفعل حيال تقييم مجلس اإلدارة؟
نقــوم بتقييــم ســنوي لفهــم التفاعــل بيــن مجلــس اإلدارة وإدارة
الشركة ،من منظور فاعلية مجلس اإلدارة ،وما إذا كان المجلس
يحقــق أهدافــه بالفعــل .لقــد نفذنــا مؤخــرا ً تدقيق ـا ً مــن خــال

طــرف ثالــث ـفـي هــذا االتجــاه.

كيــف يســهم تطــور الســوق المدرجــة ـفـي رفــع معاييــر الحوكمــة
هنــا؟ ومــا هــو دور ســوق األوراق الماليــة ـفـي هــذا؟
إنهــا عمليــة تطور يــة وتدريجيــة ،فعندمــا بدأنــا ســوق د ـبـي الما ـلـي
منــذ  15عام ـا ً لــم تكــن الشــركات معتــادة ع ـلـى إعــداد التقار يــر
ورفعهــا ،أمــا اليــوم فهــو أحــد األســواق؛ حيــث ُت َق ـدَّم التقار يــر

الماليــة ع ـلـى أســاس ر بــع ســنوي .أمــا فيمــا يتعلــق بحوكمــة
الشــركات فنحــن لدينــا توجيهــات إرشــادية بشــأن الهيــكل األمثــل
لمجلــس اإلدارة ،وعــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين ،وعــدد
ممث ـلـي المســاهمين ،وقــد نُ ِّف ـ َذت هــذه التوجيهــات بالفعــل.

باإلضافــة إ ـلـى أننــا لدينــا متطلبــات ،فالشــركات المدرجــة يجــب أن

تقــدم تقر يــر الحوكمــة بصــورة ســنوية .كمــا يتحتــم ع ـلـى جميــع
أعضــاء مجلــس اإلدارة تقديــم إقــرارات عــن وضعهــم ومؤهالتهــم

ومصالــح األطــراف ذات الصلــة .إنــه تقر يــر كامــل ،وهــو إلزامــي.

هــل تــرى الشــركات المدرجــة هــذا األمــر ع ـلـى أنــه الئحــة يجــب

أن تمتثــل لمتطلباتهــا؟ أم أنــه مجــرد أمــر يســاعدها ع ـلـى أن
تصنــف مــن بيــن أفضــل الشــركات؟

الرســالة التــي نر يــد إرســالها ونشــرها للجميــع -وخاصــة ألعضــاء
مجالــس اإلدارة -هــي أن األمــوال التــي ُتدِيرونهــا ليســت أموالكــم

الخاصــة ،وإنمــا هــي أمــوال الجمهــور .لــذا عليكــم أن تتذكــروا دائمـا ً

أنهــا ليســت شــركتكم ولكنهــا شــركة شــخص آخــر َع َه ـ َد إليكــم
بإدارتهــا .وهــذا أمــر مهــم للغايــة وأصبــح واضح ـا ً للغايــة لهــم .فــا

إ ـلـى أي مــدى يجــب تبنــي أفضــل الممارســات الدوليــة ـفـي ضــوء

ظــروف األســواق الحاليــة هنا؟

ـفـي نهايــة المطــاف ،مــا نهــدف إليــه هــو تنفيــذ أفضــل الممارســات
بنــا ًء ع ـلـى المعاييــر التــي ُيقــاس عليهــا ،لكننــي ال أوافــق ع ـلـى
أنَّــه ينبغــي القيــام بــكل شــيء مــن اليــوم األول؛ إذ يجــب أن
يكــون هنــاك ارتقــاء وتطــور ومســارات للعمليــات ،ويتــم ذلــك
ـم ســنواجه تحديــات
كلــه تدريجي ـاً .إننــا نبنــي ثقافــة هنــا ،ومــن ثَـ َّ
حقيقيــة إذا أردنــا تنفيــذ كل شــيء مــن اليــوم األول .أنــا ســعيد
حق ـا ً أن كل شــيء قــد بــدأ تدريجي ـا ً وأدى ذلــك إ ـلـى نضوجنــا.

أصبحنــا اليــوم مدرجيــن ـفـي مؤشــر مورجــان ســتانلي لألســواق
الناشــئة ،باإلضافــة إ ـلـى كوننــا جــزءا ً مــن جميــع المؤشــرات األخــرى
سواء كانت مؤشر فوتسي أو مؤشر ستاندر آند بورز /داو جونز،
وذلــك محــل تقديــر المســتثمرين الدولييــن ،فهــم يســتثمرون
ـفـي أســواقنا وذلــك يعكــس الثقــة التــي بنيناهــا ـفـي هــذا الســوق،
ولكــن يجــب أن يتــم كل شــيء تدريجي ـاً .عندمــا كانــت لدينــا

قواعــد تطلــب مــن الشــركات تقديــم التقار يــر ع ـلـى أســاس ر بــع
ســنوي لــم يكــن تنفيــذ ذلــك أمــرا ً ســهالً ،لكنــه أصبــح اآلن عــادة،
حيــث نمنحهــم اآلن  45يوم ـا ً بعــد نهايــة األشــهر الثالثــة لتقديــم
التقر يــر الفص ـلـي واإلفصــاح ،وقــد تــم تقليــل اإلطــار الزمنــي إ ـلـى

شــهر واحــد فقــط.

ســاعدت العضويــة ـفـي المؤشــرات المذكــورة ع ـلـى جــذب

مســتثمري المؤسســات الدوليــة ،ولكــن مــاذا عــن تطويــر
المؤسســات المحليــة؟ إنهــا تفهــم نظــام الحوكمــة وتعــززه

ع ـلـى أرض الواقــع ،أليــس كذلــك؟ أليــس ســوقنا أحــد أســواق
التجزئــة فيمــا يتعلــق بالمســتثمرين المحلييــن؟

أنــت محـ ٌّ
ـق إ ـلـى ح ـ ٍّد مــا ،فنحــن لدينــا صناديــق اســتثمار ُتديرهــا

مؤسســاتنا الماليــة المحليــة مثــل البنــوك ،وهــي صناديــق نشــطة
إ ـلـى حــد كبيــر ،لكــن تعر يــف التجزئــة الــذي نســتخدمه يتضمــن

يمكنكــم أن تفعلــوا كل مــا يناســبكم ،بــل أنتــم ـفـي حاجــة إلى القيام
باألشــياء التــي تناســب المســاهمين .ويأ ـتـي هــذا الوعــي خاص ـ ًة

بعــض المحافــظ االســتثمارية الكبيــرة التــي تتــراوح بيــن مليــار

مــن كونهــم شــركة يديرهــا القطــاع الخــاص إ ـلـى شــركة عامــة فــإن
هــذه العقليــة تحتــاج إ ـلـى تغييــر جوهــري فــورا ً مــن اللحظــة التــي

الحجــم ـفـي بعــض األحيــان .أمــا مكاتــب االســتثمار العائليــة فهــي
نشــطة عمومـا ً ـفـي عمليــة التــداول ولكــن يتــم وصفهــا بأنهــا تعمــل

عندمــا يكــون لديــك األكثر يــة مــن المســاهمين وأيض ـا ً عندمــا
تكــون رئيسـا ً لمجلــس اإلدارة .وهــم يعلمــون أنهــم عندمــا تح َّولــوا

أصبحــوا عندهــا مســؤولين عــن المــال العــام.

مجلة عن حوكمة الشركات والقيادة
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وخمســة مليــارات درهــم .لذلــك أنــت تتحــدث عــن وضع يقوم فيه
مســتثمر التجزئــة بــإدارة صنــدوق اســتثمار صغيــر إ ـلـى متوســط

بنظــام التجزئــة .لذلــك نحــن فقــط نطلــق اســم المؤسســات
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ع ـلـى المؤسســات الكبــرى مثــل البنــوك والبنــوك االســتثمارية،

فحصتهــم النســبية مــن التــداول ليســت ســيئة ،ألننــا نتحــدث
عمــا يقــرب مــن  %30مــن النشــاط اليومــي ،وهــذا يعــد أمــرا ً مهمـا ً
للســيولة.

هــل كان مــن األفضــل مشــاركة هــؤالء المســتثمرين
المؤسســيين للشــركة ـفـي حــل المشــكالت؟
ستســتمر الشــركة ـفـي اســتقبال الرســالة المقصــودة ،وسيســتمر

أليــس المجتمــع المؤسســي القــوي مهم ـا ً لتطويــر نظــام

التواصــل ،وســتفهم الشــركة ســبب حــدوث مثــل هــذه األمــور.
لقــد بــدأ التغييــر الرئيســي ـفـي 2007/2006م عندمــا تــم اإلعــان

واالهتمــام بالتعامــل مــع الشــركات وتحديهــم ،وذلــك يحتــاج
إ ـلـى أشــخاص لديهــم خبــرة محليــة إلتمامــه.

بحاجــة إ ـلـى تســويقها وبيعهــا للمؤسســات االســتثمارية لتوفيــر

الحوكمــة؟ هــؤالء هــم األشــخاص الذيــن لديهــم الوقــت

معظــم التحديــات التــي تواجههــا الشــركات اليــوم مصدرهــا
مؤسســات دوليــة لديهــا كادر مــن محلليهــم المتخصصيــن،

أمــا نحــن فنطلــب أن يكــون لــدى الشــركات شــخص يــرد ع ـلـى
المكالمــات الهاتفيــة واالستفســارات؛ أي مســؤول عــن العالقــات
مــع المســتثمرين .نُعِ ـ ُّد لتلــك الشــركات بوصفهــا الشــركات األكثــر
ســيولة عروضـا ً ترويجيــة ونركــز ع ـلـى أفضــل  20شــركة منهــا؛ ألنهــا
تفهــم احتياجــات مســاهميها؛ لذلــك تتعــرض هــذه الشــركات

لضغــوط مســتمرة.

وأين المجتمع المحلي من ذلك؟
يســهم ســلوك البيــع بنظــام التجزئــة (لألفــراد) بشــكل رئيســي
ـفـي تحقيــق الســيولة ،وهــذا أمــر مهــم؛ ألنــه ـفـي غيــاب الســيولة
–أي :ســيولة للبيــع بنظــام التجزئــة -لــن تكــون قــادرا ً ع ـلـى
جــذب المســتثمر المؤسســي .أضــف إ ـلـى ذلــك أننــا لدينــا بعــض

الحــاالت التــي عوقبــت فيهــا شــركاتنا ع ـلـى عــدم دقــة درجــة
اإلفصــاح والشــفافية ،وعــادة مــا يأ ـتـي العقــاب مــن المســتثمرين

المؤسســيين ،فــإذا أخطــأت فأنــت تخطــئ مــع مســاهميك ،ومــن
ثــم فأنــت تخطــئ ـفـي ســعر أســهمك.
إذا ً هم يقومون بالبيع فحسب؟
بالتأكيد ،هم يقومون بالبيع فحسب.

عنــا بوصفنــا شــركة وأحــد أســواق األوراق الماليــة ،حيــث أصبحنــا
نشــارك بنشــاط كبيــر ـفـي رعايــة الشــركات المدرجــة لدينــا؛ ألننــا
الســيولة للســوق والمز يــد مــن عمليــات التــداول ،وتلــك هــي
الطريقــة التــي نجنــي بهــا المــال .عندمــا ذهبنــا إ ـلـى لنــدن ألول مــرة

ـفـي جولــة ترويجيــة بالتعــاون مــع اثنيــن مــن البنــوك االســتثمارية،
أصبــح األمــر عــادة بالنســبة لنــا ،حيــث اصطحبنــا جميـ َـع الشــركات
-التــي تتوفــر لديهــا ســيولة نســبية والمنفتحــة نســبيا ً مــن حيــث

تق ُّبــل هيــكل الملكيــة األجنبيــة -إ ـلـى نيو يــورك ولنــدن ،لقــد أصبــح
لزامـا ً ع ـلـى الشــركات أن توظــف َمــن يتو ـلـى عالقــات المســتثمرين
فيهــا.

هل ساعدتهم على تطبيق تلك المهمة؟
نعــم ،وكانــوا ســعداء بذلــك .ســتكون جولتنــا الترويجيــة القادمــة
ـفـي شــهر إبر يــل ،وســتقام ـفـي لنــدن ،ونحــن عــادة مــا نصطحــب نحــو
 15شــركة ،ولكــن هــذه المــرة سيشــاركنا  20شــركة.

هــل يوجــد تعــارض مصالــح بيــن كونــك هيئــة رقابيــة ومروج ـا ً

ـفـي الســوق؟

هنــاك كيــان يســمى مركــز د ـبـي الما ـلـي العالمــي ،ولكــن هنــاك
ثــاث هيئــات مركز يــة تنــدرج تحــت مظلتــه ويعمــل كل منهــا

مســتقالً .هنــاك هيئــة تنظيميــة رقابيــة وهــي هيئــة مســتقلة
تمام ـا ً وتســمى ســلطة د ـبـي للخدمــات الماليــة ،وتقــدم تقاريرهــا

مباشــرة لصاحــب الســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم وهــو رئيــس مركــز د ـبـي الما ـلـي العالمــي .وال يســتطيع أحــد
أن يمــس هــذه الهيئــة ،وبالنســبة ـلـي ال يوجــد تعــارض مصالــح
ـفـي ذلــك إطالق ـاً .ثــم بعــد ذلــك هنــاك هيئــة رئيســية أخــرى وهــي
محاكــم مركــز د ـبـي الما ـلـي العالمــي وهــي هيئــة فــض المنازعــات.
وأخيــرا ً ســلطة مركــز د ـبـي الما ـلـي العالمــي وهــي المعنيــة بالتطويــر
اإلســتراتيجي ـفـي مجــال العقــارات واألعمــال وجــذب الشــركات.
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نعمــل ع ـلـى تعز يــز الترويــج للشــركات بشــكل كبيــر ،لكــن مركــز
د ـبـي الما ـلـي العالمــي ال يقــوم بذلــك .عندمــا نأ ـتـي بشــركة نموذجيــة

تراجعتا ،هما موانئ دبي العالمية وداماك ،اللتان طلبتا شــطبهما
مــن اإلدراج ـفـي بورصــة لنــدن وعادتــا لــإدراج ـفـي ســوق د ـبـي الما ـلـي
وناســداك د ـبـي؛ ألن الشــركتين تؤمنــان أن ســوقنا يعمــل وفق ـا ً

مهتمــة بالعمــل معنــا عليهــا أن تمتثــل إلجــراءات صارمــة مــن
خــال ســلطة د ـبـي للخدمــات الماليــة للحصــول ع ـلـى ترخيــص

للمعاييــر الدوليــة.

األعمــال لدينــا لجــذب أ كبــر عــدد ممكــن مــن الشــركات .ولكــن

كيف يؤثر ذلك على اإلستراتيجية العامة لسوق المال؟

بالعمــل .نحــن لدينــا معركتنــا االعتياديــة ،ويكافــح فر يــق تطويــر
ع ـلـى الجانــب اآلخــر ،هنــاك مــن يتأ كــد أن هــذه الشــركات حاصلــة
ع ـلـى ترخيــص يطابــق متطلباتنــا ويمتثــل لهــا .هنــاك مؤسســات
ـكل مســتقل عــن بعضهــا ،لكــن ســلطة د ـبـي
مختلفــة تعمــل بشـ ٍ
للخدمــات الماليــة تقــدم تقاريرهــا مباشــرة إ ـلـى رئيــس مجلــس

اإلدارة

يهيمــن ع ـلـى ســوقنا اليــوم قطاعــان همــا :القطــاع الما ـلـي وقطــاع
العقــارات واإلنشــاءات ،وهمــا يشــكالن وحدهمــا نحــو  %30إ ـلـى
 %35مــن إجما ـلـي الناتــج المح ـلـي؛ ممــا يعنــي أن لدينــا شــركات
تســهم بمــا يقــرب مــن  %65مــن إجما ـلـي الناتــج المح ـلـي غيــر

مدرجــة ـفـي الســوق .فنحــن لدينــا بعــض األصــول الرائعــة ـفـي

مــا رؤيتــك لســوق المــال هنــا ،ـفـي غضــون خمــس إ ـلـى عشــر

هــذا الســوق ،بعضهــا شــبه حكومــي ،وبعضهــا شــركات عائليــة،

أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد الخطــة اإلســتراتيجية 2005
 2015 -التــي ركــزت ع ـلـى أهميــة أن تكــون د ـبـي مركــزا ً لألنشــطة

واألولويــة بالنســبة ـلـي تتمثــل ـفـي جــذب تلــك الشــركات إ ـلـى

ســنوات قادمــة؟

التجار يــة والســياحية وأنشــطة النقــل .أبــرزت الخطــة أيضـا ً أهميــة
القطــاع الما ـلـي ،حيــث أضافــت بُعــدا ً جديــدا ً إ ـلـى عمليــة التطويــر
خــال الســنوات العشــرة المقبلــة ،ليمثــل القطــاع الما ـلـي ال ُبعــد
الجديــد للنمــو .عندمــا أُطلقــت اإلســتراتيجية كانــت مســاهمة

القطــاع الما ـلـي ـفـي إجما ـلـي الناتــج المح ـلـي نحــو  %6تقريبـاً ،وتبلــغ
النســبة اليــوم نحــو  .%13أي أن لدينــا ز يــادة تقريب ـا ً نحــو  7نقــاط

مئو يــة ـفـي إجما ـلـي المســاهمة ـفـي الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي ،وذلــك
يعكــس نجــاح هــذه اإلســتراتيجية.

مركــز د ـبـي الما ـلـي العالمــي هــو أحــد ركائــز هــذه اإلســتراتيجية
ورأس الحر بــة فيهــا حيــث يعــزز مســاهمة القطــاع الما ـلـي ـفـي
إجما ـلـي الناتــج المح ـلـي ،جنب ـا ً إ ـلـى جنــب مــع ســوق د ـبـي الما ـلـي.

لقــد شــهدنا مؤخــرا ً ـفـي ســوق د ـبـي الما ـلـي تغيــرا ً ـفـي ســوق المــال،
حيــث أصبــح منصــة لــإدراج ،وبالتأكيــد إدراج الشــركات المحليــة
والشــركات اإلقليميــة أيض ـاً.

وبعضهــا شــركات خاصــة ،إنــه ســوق ضخــم .يمكننــي أن أذكــر
لــك عشــرات الشــركات المســتعدة لــإدراج والتــداول ـفـي الســوق،

الســوق .هنــاك خطــر محتمــل وهــو تفــكك الشــركة العائليــة عنــد

وفــاة مؤسســها ولكنهــا أصــل مــن األصــول الوطنيــة ،ونحــن نحتــاج
إليهــا لدعــم عمليــة التطو يــر ـفـي بالدنــا ،والطريقــة الوحيــدة لضمــان
اســتمراريتها هــي إعــادة تشــكيلها وفــق هيــكل أفضــل ضمــن
نظــام شــامل للحوكمــة.

تــدور األعمــال ـفـي الشــركات الماليــة وشــركات العقــارات وفــق
دورات اقتصاديــة نمطيــة منتظمــة ،فهــل يحتــاج الســوق إ ـلـى
شــركات ال تَ َّت ِبــع نظــام الــدورة النمطيــة ويكــون لديهــا أوراق
ماليــة دفاعيــة؟

بالتأكيــد بالضبــط ،يأ ـتـي هــذا األمــر ع ـلـى رأس أولويا ـتـي ،ونحــن ال
نفتقــد األســماء والشــركات المســتعدة لــإدراج والتــداول ـفـي

الســوق إذا توفــرت لهــا البيئــة المناســبة ،خاصــة مــن حيــث نســب
الســيولة وتوجهــات الثقــة ـفـي أداء الســوق.

إذا ً ذلك هو الطريق للمستقبل؟
بالتأكيــد ،فالبنــوك االســتثمارية اآلن تعــزز ســوق د ـبـي الما ـلـي
ليكــون مركــزا ً لــإدراج ،وقــد شــاهدنا شــركتين تــم إدراجهمــا ـفـي
بورصــة لنــدن لــأوراق الماليــة ،ولكــن هنــاك أمثلــة ع ـلـى شــركتين
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