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خالل حفل استقبال أقامه مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركوه للمحاماة واالستشارات

باجني�د: كان من الممك�ن تجنب آثار األزم�ة العالمية بوج�ود إدارات المخاطرحسام الدين: إدارة المخاطر القانونية جزء ال يتجزأ من إدارة العملية االستثمارية

الصراف: إدارة المخاطر القانونية ال تحظى باالهتمام المطلوب في الدول العربية

أسامة دياب
أكد احملامي عبداحلميد الصراف أن جميع األنشطة اإلنسانية حتوي 
العديد من املخاطر التي يج����ب االنتباه لها ليس من باب توخيها فقط 
ولكن عن طريق دراس����تها ومعاجلة أسبابها من خالل مسارات وآليات 
علمية تعمل على إزالة اآلثار املترتبة عليها، مشيرا إلى أن إدارة املخاطر 
القانونية ال حتظى باالهتمام املطلوب في الدول العربية باملقارنة بالدول 

املتقدمة التي تعتبر رائدة في هذا املجال.
جاء ذلك في تصريح خاص ل� »األنباء« على هامش حفل االستقبال 
الذي أقامه مكتب عبداحلميد الصراف ومشاركوه للمحاماة واالستشارات 
القانونية وسبقته محاضرة بعنوان إدارة املخاطر القانونية في حتكيم 
الشركات بحضور لفيف من الساسة، رجال االقتصاد، القانونيني واملهتمني 
بالش����أن العام. وأوضح الصراف أن ه����ذه احملاضرة هي ناقوس خطر 
ينبه لض����رورة وجود إدارة املخاطر القانوني����ة كقطاع حيوي في أي 
مؤسسة اقتصادية ملا لها من دور مميز في تالفي اخلسائر الفادحة التي 
قد تتكبدها فيها املؤسس����ة نظرا لغياب فكر إدارة املخاطر، الفتا إلى أن 
هذا الفكر يحتاج لتكاتف مجتمعي لتطبيقه. أكد رئيس القس����م الدولي 
مبكتب عبداحلميد الصراف ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية 
ومستشار عمدة نيويورك السابق وأستاذ القانون التجاري باجلامعة 
البريطانية وعضو املجلس املصري للشؤون اخلارجية د.محمد حسام 
الدين أن األزمة املالية العاملية التي ضربت األسواق املالية قبيل الربع 
الثالث من عام 2008 كش����فت عن حقيقة العجز الذي تعانيه األس����واق 
املالية والش����ركات الكبرى من سوء وعدم ش����فافية في اتخاذ القرارات 
في تلك املؤسسات، مشيرا إلى أن هذه األزمة نتجت بسبب سوء إدارة 
املؤسس����ات املالية واالقتصادية وليس كما يدعي البعض من عجز في 

النظام الرأسمالي عن القيام بدوره االقتصادي في املجتمعات.
ولفت حسام الدين إلى أن القائمني على إدارة املؤسسات االقتصادية 
واملالية في العالم خاصة الش����رق األوس����ط لم يفطن����وا إلى دور هذه 
املؤسسات والش����ركات االقتصادية في املجال االقتصادي واالجتماعي، 
فإدارات هذه املؤسسات تعمل على حتقيق مصلحة كبار املساهمني بها 
الذين هم في األغلب األعم أعضاء مجلس اإلدارة املعني باتخاذ القرارات 
االستثمارية وهي نظرة ضيقة، يشوبها الكثير من العوار، فمجلس إدارة 

املؤسسات االقتصادية مفوض من قبل اجلمعية العمومية للمساهمني 
بإدارة شؤون الشركات وفي سبيل ذلك ال يوجد فرق بني مساهم ميلك 
نس����بة مئوية تتيح له السيطرة على القرارات وبني مساهم ميلك عدد 
أس����هم ال متكنه من هذه الس����يطرة وهذا األمر في غاية اخلطورة وهو 
ما أدى إلى ظهور بعض القوانني والقرارات التي حتتم على الش����ركات 

واملؤسسات حوكمة إدارتها. 
وأشار إلى أن كيفية إدارة مخاطر االستثمار من الناحية القانونية هو 
ش����ق آخر لم يفطن إليه القائمون على إدارة هذه املؤسسات والشركات 
االقتصادية، فاملؤسس����ات املالية خاصة واالقتصادية بوجه عام تبرم 
صفقاتها االستثمارية دون أن يكون اجلانب القانوني بارزا في إدارة هذه 
الصفقات االس����تثمارية وهو األمر الذي يكون مردوده في غاية السوء 
بعد أن تتعقد األمور ويسوء تنفيذ تلك العقود من أحد أطرافها، فيلجأ 
بعد تفاقم املش����كلة مجلس اإلدارة إلى املستش����ار القانوني للشركة أو 
املؤسسة إليجاد حل يتيح لهم اس����ترداد أموال املساهمني وهذا اخلطأ 

الفادح الذي تقع فيه املؤسسات والشركات االقتصادية.
وأشار إلى أن اإلدارة الناجحة لهذه املؤسسات هي التي تقوم بإدارة 
املخاطر القانونية كجزء ال يتجزأ من إدارتها للعملية االستثمارية على 
حد س����واء فإذا كان مدير االس����تثمار في الشركات واملؤسسات هو من 
يقوم بجذب وإيجاد استثمارات تعود بأرباح على الشركات واملؤسسات 
وبالتالي على املساهمني، فإن املستشار القانوني هو صمام األمان لهذه 
االس����تثمارات وإال فما الفائدة في حالة ضياع هذه االستثمارات املالية 
عن����د عدم تنفيذ العقود واالتفاقي����ات بالطريقة التي أبرمت من أجلها، 
ودعنا نقول ونصارح أنفسنا اننا قد ورثنا ثقافة أننا نلجأ إلى املستشار 
القانوني عند حدوث األزمة وهو اخلطأ الفادح الذي يقودنا فيما بعد إلى 

ضياع أموال املساهمني وإفالس هذه الشركات واملؤسسات. 
وشدد على ضرورة أن نغير ثقافتنا القانونية، فالشق املتعلق بإدارة 
الصفقات من الناحية القانونية إن لم يكن يوازي العائد من االستثمار 
فإنه يفوقه من حيث األهمي����ة. ولنأخذ مثاال لذلك الكويت، فاالقتصاد 
الكويتي اقتصاد يعتمد على عملة قوية ووضع خاص في الشرق األوسط، 
إال أن����ه ناله ما ناله من أضرار ج����راء األزمة العاملية ليس بفعل اهتزاز 
االقتصاد فيه، وإمنا يرجع السبب الرئيسي في تأثره باألزمة املالية إلى 

افتقاره إلى إدارة املخاطر القانونية، موضحا أن الشركات الكويتية تبرم 
عقودا واتفاقيات مع مؤسسات وشركات خارج دولة الكويت سواء في 
الشرق األوسط أو في الواليات املتحدة أو أوروبا، عندما ضربت األزمة 
املالية هذه األسواق في بدايتها، تأثرت بالتالي هذه الشركات واملؤسسات 
الكويتي����ة، وذلك لعدم قدرة األطراف األخرى عل����ى الوفاء بالتزاماتها 
التعاقدية، وبالتالي ضاعت هذه االستثمارات ليس بسبب األزمة املالية 
العاملية، وإمنا بس����بب سوء إدارة املخاطر من الناحية القانونية، وهذا 
الق����ول ليس املراد منه تعظيم الدور القانون����ي، وإمنا هو حقيقة وأن 
صياغة العقود واالتفاقيات التي تبرمها الشركات واملؤسسات الكويتية 
مع أطراف متعاقدة من دول أخرى يجب أن يراعى فيها اجلانب القانوني 
على األقل � ولن أقول أكثر من اجلانب االس����تثماري � أن يكون موازيا 
مع العائد االس����تثماري لهذه االستثمارات فالصياغة القانونية للعقود 
واالتفاقي����ات هي عملية قانونية غاية ف����ي التعقيد وحتتاج إلى خبرة 
ودراية وممارس����ة في أغلب األمر ال تتوافر في املستشارين القانونيني 

باإلدارات القانونية لهذه الشركات واملؤسسات. 
وأشار إلى أن املستش����ارين القانونيني بحكم عملهم داخل الشركة 
ينحصرون قانونا في ممارس����ة عمل يومي روتيني إال فيما قبل، ومن 
هنا يجب أن يكون دور مكاتب احملاماة املتخصصة في مجال الصفقات 
واالتفاقي����ات الدولية أكثر حضورا في ظل تزايد حجم التجارة الدولية 
بني األفراد واملؤسس����ات، ويكفي في هذا أن نشير الى أننا يجب علينا 
كرجال قانون أن نقوم بدورنا في اعتالء س����احة الش����رق األوسط من 
الناحية القانونية، خصوصا في ظل الغزو األجنبي من مكاتب احملاماة 
األجنبية لهذه الساحة الش����رق أوسطية ومتثيل دول الشرق األوسط 
واحلفاظ والدفاع عن حقوق مستثمريها في إبرام صفقاتهم مع أطراف 

أجنبية. 
وبني أن املكاتب األجنبية العاملية التي تفتح فروعا في دول اخلليج 
والشرق األوسط تسير وفق سياسة عامة يضعها املكتب الرئيسي وهي 
في حقيقتها وجوهرها ال تراعي س����وى اجلانب الذي تنتمي إليه فضال 
عن ع����دم درايتها الكافية بنظمنا القانونية. وبالتالي، فإن دورنا كأحد 
املكاتب الكويتية الرائدة في اخلليج العربي والشرق األوسط في القيام 
بهذا الدور احليوي في س����د هذه الفراغ احملاماتي حلماية حقوق دولنا 

ومس����تثمرينا ومتثيلهم في إبرام هذه الصف����ات واالتفاقيات مبا ميثل 
مصاحلهم وضمانهم لهذه االستثمارات، وقد كان هذا املنظور الوطني هو 
نقطة االنطالق في عقل األستاذ عبداحلميد الصراف في تأسيس قسم دولي 
يضم نخبة متميزة من مختلف اجلنسيات من املستشارين القانونيني 
انتقاهم بعناية فائقة ليكونوا جنودا للدفاع عن حقوق واس����تثمارات 
املواطنني واملس����تثمرين الكويتيني والعرب بصفة خاصة انطالقا من 
إميانه من أنه لن يستطيع الدفاع عن هذه احلقوق واالستثمارات سوى 
كتيب����ة من القانونيني املؤهلني علمي����ا وعمليا ومتثيل اجلانب العربي 
والش����رق أوسطي في إبرام اتفاقياته وعقوده مع اجلانب الغربي األخر 
ال����ذي قام ببناء إمبراطورية قانونية من مكاتب محاماة انتش����رت في 
جمي����ع أنحاء العالم للدفاع عن مصاحله، ولذلك انطلق مكتب الصراف 
للمحاماة واالستشارات القانونية من هذا املنطلق كجيش قانوني للدفاع 
عن حقوق واستثمارات جانبنا العربي الشرق أوسطي أسوة مبا قام به 
اجلانب الغربي.  ومن جهته عدد رئيس قس����م االقتصاد وإدارة األعمال 
باجلامعة األميركية بالكويت د.محسن باجنيد املخاطر التي من املمكن 
أن يواجهها اإلنسان في حياته اليومية، موضحا أن املخاطر في املجال 
االقتصادي ال تعد وال حتصي فالتأمني ال ميكن أن يكون حال ناجعا لكل 
املخاطر التي يواجهها رجال األعمال، الفتا إلى أن بعض املخاطر تعالج 
بتجنبها أو تقليل آثارها السلبية أو مبواجهتها في أحيان أخري، مشددا 
على أنه عل����ى كل رجل أعمال أن يعد الحتماالت املخاطر قبل البدء في 

مشروعه من خالل إدارة متخصصة تديرها.
وأوضح باجنيد أن إدارة املخاطر أصبح علما يدرس متعدد اجلهات 
ويتوقف على نوع املخاطر سواء قانونية أو مالية أو البيئية إلى آخره، 
الفتا إلى أن األزمة املالية العاملية التي حدثت قبالة عامني كان من املمكن 
جتنب كل آثارها السلبية لو كان لدى املؤسسات إدارات متخصصة إلدارة 
املخاطر، معربا عن أسفه لغياب هذا املوضوع املهم في الفكر االقتصادي 
العرب����ي فاالهتمام بقضية إدارة املخاطر م����ازال بدائيا وقاصرا فغالبا 
ما ننتظر وقوع األزمة ثم نتحرك بعدها. ونصح املس����تثمرين العرب 
بضرورة إعداد خطة إس����تراتيجية بعيدة املدى ألي نشاط استثماري 
يتضمن خطة عمل لدراسة املخاطر وتوقعها وكيفية التعامل معها، الفتا 

إلى أن العالم العربي يفتقد لهذا النوع من التخطيط.

)فريال حماد(عبداحلميد الصراف وجنله فيصل وعبدالكرمي الضويحياحملامي عبداحلميد الصراف ود.محمد حسام الدين وفريق العمل مبكتب الصرافد.بدرية العوضي واملستشارة خالدة العثمان ورميا ضراج


