ملفات الحوكمة

فل�سطني
د .عاطف عالونة:

جتاوبت ال�شركات مع مدونة احلوكمة  ..حتى �إن ن�سبة �إف�صاح ال�شركات بلغت 100%
خالل �شهر مار�س املا�ضي زار م�رص وفد هيئة �سوق ر�أ�س املال الفل�سطينية برئا�سة د .عاطف عالونة ـ مدير عام الهيئة ـ والذي �ضم
عد ًدا من موظفي الدوائر الرقابية يف الهيئة و�سوق فل�سطني للأوراق املالية ،ح�رض خاللها الوفد ور�شة عمل تدريبية ا�ستمرت خم�سة
�أيام حتت عنوان�« :إعداد حوكمة ال�رشكات يف فل�سطني» وذلك بتنظيم ويف مقر مركز املديرين يف القاهرة.
وعلى هام�ش هذه الزيارة قام د .عالونة ،بزيارة مكتب مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف القاهرة ،فكان لـ"الإ�صالح االقت�صادي"
هذا اللقاء الذي تناول فيه د .عالونة ـ عالوة على جوانب �أخرى تتعلق بق�ضايا الإ�صالح يف فل�سطني ،والتي �سنوايل ن�رشها يف الأعداد
املقبلة ـ ق�ضية احلوكمة ،ودور هيئة �سوق املال يف اجلهود الرامية �إىل تطبيقها بالأرا�ضي الفل�سطينية.

�أعده للن�رش :علي �سيد

R Rما دور هيئة �سوق ر�أ�س املال يف �ضبط احلوكمة وتطبيقها على االقت�صاد الفل�سطيني ب�شكل
عام ،وال�رشكات ب�شكل خا�ص؟
�أن�شئت هيئة �سوق ر�أ�س املال يف عام  ،2005ويف بداية  2006بد�أنا ـ بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التمويل
وقدمت وقتها مذكرة ملجل�س �إدارة
الدولية " "IFCـ عقد �أول ور�شة عمل ،لإعداد مدونة احلوكمة،
ُ
الهيئة ،الذي اقتنع بالور�شة و�أقر موازنة للعمل على بدء املدونة،لكن العمل تعطل �إىل نهاية 2007
ب�سبب نتائج االنتخابات .وعندما بد�أت احلكومة املوحدة العمل من جديد� ،شكلنا ما ي�سمى باللجنة
الوطنية للحوكمة ،وكانت تت�ألف من  13جهة ذات �صلة باحلوكمة ،منها هيئة �سوق املال ،وهيئة �سوق
النقد ،والبور�صة ،واملحامني ،و�رشكات الت�أمني ،وجمعيات رجال الأعمال ،وكنت �آنذاك �أر�أ�س
الفريق الفني يف اللجنة .يف مار�س  ،2008انتهينا من املدونة ،وعر�ضناها على جميع الأطراف ،مبا
خ�صو�صا فيما يتعلق مبدى مطابقتها للممار�سات
فيها امل�ؤ�س�سات الدولية ،وجاءتنا تعليقات م�شجعة
ً
الدولية .وبالتايل فهيئة �سوق املال هي من با�رشت عملية �إعداد مدونة احلوكمة ،وهي من تعمل على
تطويرها ،وتناق�ش �آلية تطبيق احلوكمة على �أ�سا�س خلق دائرة م�ستقلة لتطبيقها ،ومتابعة تدريباتها.
�إذن ،نحن ال نبالغ �إذا قلنا �إن هيئة �سوق املال هي من قادت جهود احلوكمة يف فل�سطني ،ويف الوقت
احلا�رض تطبق قواعد احلوكمة على جميع امل�ؤ�س�سات امل�ساهمة العاملة يف البور�صة ،ويبلغ عددها 36
�رشكة ،بالإ�ضافة �إىل �رشكات الو�ساطة؛ وهي �رشكات الأوراق املالية ،وعددها � 9رشكات ،بالإ�ضافة
�إىل �رشكتي "احلافظ الأمني" ويقومان بحفظ الأم��وال والأ�سهم .وكذلك مركز الإي��داع والتحويل،
و� 9رشكات للت�أمني ،وو�سطاء الت�أمني يبلغ عددهم  ،200وهناك �رشكات الرهن العقاري والت�أجري
التمويلي ،وجميع هذه ال�رشكات خا�ضعة لإ�رشاف الهيئة طب ًقا للقانون رقم  13ل�سنة ،2004وقانون
الأوراق املالية رقم  12ل�سنة  ،2004وقانون الت�أمني رقم  7ل�سنة .2005
�R Rإىل �أي مدى كانت ا�ستجابة ال�رشكات املدرجة جتاه تطبيق احلوكمة ،وااللتزام
باملدونة؟
الهيئة متنح هذه ال�رشكات الرتاخي�ص ،وتراقبها ،وتطلب منها الإف�صاح عن جميع املعلومات
اجلوهرية ،والإف�صاح عن التداول وعن البيانات املالية .ويف هذا املجال كانت ا�ستجابة ال�رشكات
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قام الفريق الفني ب�إعداد و�صياغة مدونة حوكمة ال�رشكات يف فل�سطني ،ومت
اعتماد امل�سودة ب�صيغتها النهائية من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة يف الربع
الأخري من عام  .2008لي�أتي بعدها مرحلة �إ�شهار املدونة وعر�ضها على
جهات دولية تعترب من الالعبني الأ�سا�سيني يف جمال احلوكمة على امل�ستوى
الدويل ،لإبداء املالحظات حولها.
�رشع الفريق الفني بعقد �سل�سلة من ور�شات العمل يف مدن ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة لإ�شهار املدونة �سبق ذلك �أربع ور�شات تثقيفية وتوعوية يف كل
من اخلليل ونابل�س ورام الله وجنني.
وق��ام الفريق الفني بعقد �أوىل ور�شات �إ�شهار املدونة يف مدينة اخلليل
وبالتن�سيق مع ملتقى رجال الأعمال يف املدينة خالل �شهر نوفمرب من العام
 .2008ومت عقد ور�شة عمل �أخ��رى يف مدينة جنني خالل �شهر دي�سمرب
وبالتن�سيق مع غرفة جتارة و�صناعة جنني ،وذلك لغر�ض �إبداء املالحظات
حولها من قبل املهتمني من رجال الأعمال والأكادمييني واملخت�صني ،لأخذ
هذه املالحظات بعني االعتبار وتطوير امل�سودة قبل عر�ضها يف �صيغتها
النهائية .هذا و�سي�ستكمل الفريق الفني �سل�سلة ور�شات العمل اخلا�صة ب�إ�شهار
مدونة حوكمة ال�رشكات يف باقي مدن ال�ضفة الغربية خالل العام .2009
قدمت املدونة تو�صية �إىل اجلهات املخت�صة ب�رضورة الإ�رساع يف �صياغة
مدونة حوكمة تنطبق على امل�ؤ�س�سات احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

كبرية ج ًدا ،حتى �إن ال�رشكات حققت ن�سبة �إف�صاح  ،%100فجميع ال�رشكات تف�صح عن بياناتها يف
الوقت املحدد لها ،وهناك الإف�صاح الربعي ـ كل ثالثة �أ�شهرـ ومن ثم �أ�صبحت جميع املوازنات
والبيانات مدققة ويتم ن�رشها يف املوقع الر�سمي للهيئة ،وكذلك �أي �إف�صاح ـ ولو حتى ر�سالة
م�ضمونها "نحيط �سيادتكم عل ًما �أن رئي�س جمل�س �إدارة ا�شرتى � 1000سهم �أو باع � 1000سهم" ـ يتم
و�ضعها على املوقع.
R Rهل لك �أن تطلعنا على خريطة ال�رشكات الفل�سطينية؟ ..وما حجم ال�رشكات املوجودة
خارج االقت�صاد الر�سمي الفل�سطيني؟
هناك �رشكات م�ساهمة كربى ،و�رشكات عائلية ،وم�رشوعات �صغرية ،والأغلبية لل�رشكات امل�ساهمة
وتزيد على  .%80وعدد ال�رشكات غري امل�سجلة كبري ،لكن  %35منها ي�سهل الو�صول �إليها ،وتطبيق
قواعد احلوكمة معها ،وبد�أنا بالفعل يف احلديث مع عدد من هذه ال�رشكات من �أجل �إقناعها ب�أن
تتحول �إىل �رشكات م�ساهمة عامة ،لأنها ت�ضم ـ بالفعل ـ �رشكات كبرية ،و�رشكات عائلية �أكرب من
ال�رشكات املدرجة ،وهذه ال�رشكات بد�أت تظهر فيها م�شاكل ،مثل توزيع الرثوة؛ لأن ال�رشكة مل يعد
ميلكها فرد واحد ،بل �أ�صبح ي�شارك يف ملكيتها �أحفاده ،وهنا يظهر الدور الكبري لقواعد احلوكمة،
و�رضورة تطبيقها.
بد�أنا يف مدينة اخلليل احلديث مع ال�رشكات العائلية ـ التي تزيد على %95ـ لإظهار فوائد احلوكمة،
وتو�ضيح �أهمية حتول ال�شكل القانوين �إىل م�ساهمة عامة ،حتى ت�ستطيع اال�ستمرار يف املناف�سة
واحل�صول على مزايا ،منها احل�صول على متويل �إ�ضايف من البنوك ،وبقية املزايا الأخرى،
بالإ�ضافة �إىل �أن حتول ال�رشكة �إىل م�ساهمة عامة يحل امل�شكلة العائلية .ف�إذا ما �أراد �أحد بيع ن�صيبه
من الأ�سهم ،يتم البيع ب�شفافية ،ح�سب ال�سعر املعلن ،دون حدوث ا�ستغالل من �أي طرف .ولذلك فقد
عملنا على تو�ضيح �أهمية احلوكمة ومزاياها ،و�أهمية و�إيجابيات حتول ال�رشكات �إىل م�ساهمة عامة،
ومنها �إمكانية امل�ضاربة يف البور�صة ،وهناك ا�ستجابة كبرية من ال�رشكات ،وتوجد خم�س �رشكات
من كربى ال�رشكات العائلية "البحتة" يف �صدد عملية التقييم ،للتحويل من �رشكة عائلية "خ�صو�صية" �إىل
�رشكة م�ساهمة عامة .وكل ذلك يتم برعاية هيئة �سوق ر�أ�س املال وحتت �إ�رشافها.

مت اال�سرت�شاد يف �إعداد
املدونة مببادئ حوكمة
ال�رشكات ال�صادرة عن
منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية الدولية ،بالإ�ضافة
�إىل مدونات �أخرى حلوكمة
ال�رشكات مت و�ضعها
على ال�صعيدين الدويل
والإقليمي .ت�ضمنت مدونة
حوكمة ال�رشكات قواعد
تعالج اجلوانب الأ�سا�سية
حلوكمة ال�رشكات وفقًا
للتعريف الوا�سع ،واعتمدت
م�سودة حوكمة ال�رشكات
الفل�سطينية ب�صورة �أ�سا�سية
على مبادئ احلوكمة التي
�أقرتها منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية
( ،)OECDوالتي ت�شمل
املبادئ الأ�سا�سية التالية:
• �ضمان الأ�س�س اخلا�صة
بو�ضع �إطار فعال حلوكمة
ال�رشكات.
• حقوق امل�ساهمني والوظائف
الرئي�سية للملكية.
• املعاملة املت�ساوية
للم�ساهمني.
• دور �أ�صحاب امل�صالح يف
حوكمة ال�رشكات.
• الإف�صاح وال�شفافية.
• م�سئولية جمل�س الإدارة.

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة
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