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لوال احلوكمة
 ملا جتاوزت بور�صة بريوت 
اال�صتحقاقات االأمنية 
اخلطرية

دلت اأزمة املال العاملية ـ وهي كما 
ولي�س  نظام  وجود  عدم  اأزمة  بدت 
املوؤ�س�سات  افتقار  على  ـ  نظام  اأزمة 
الكربى  العامل  دول  يف  امل�رصفية 
واملهني  القانوين  االن�سباط  اإىل 
مت�سددة،  غري  رقابية  اأجهزة  ظل  يف 
اأثار الت�ساوؤالت حول ال�سيا�سات  مما 
املقايي�س  رمبا  وقلب  املعتمدة، 
اأعنف  تفجر  مع  عقب،  على  راأ�ًسا 
 ،1929 عام  منذ  مالية  اأزمة 
رحم  من  انطالقها  جلهة  ا  خ�سو�سً
املتطورة،  واالأ�سواق  الكربى  الدول 
اأداء  من  القلقة  التوقعات  بخالف 
االأ�سواق النا�سئة الرازحة حتت اأعباء 

اقت�سادية و�سيا�سية ثقيلة.
لبنان ـ وهو  اأحد االأ�سواق النا�سئة ـ 
جنح  حني  العاملية  املعايري  عك�س 
امل�رصيف  قطاعه  على  احلفاظ  يف 
واملايل بعيًدا عن التاأثريات املبا�رصة  
لالأزمة. وقد بدت بور�سة بريوت ـ اأو 
عن  مبناأى  ـ  اللبنانية  االأ�سهم  �سوق 
تف�ست  التي  املخاوف  مع  التفاعل 
اقت�سادات  معظم  وقوع  بفعل  الحًقا 
العامل يف ركود، مع تعرث القطاعات 

االأبرز يف الدورة االقت�سادية.
من  لتنجو  بريوت  بور�سة  تكن  ومل 
هذا االأتون ـ وما قبله من ا�ستحقاقات 
خطرية  واأمنية  �سيا�سية  و�سغوط 
كفيلة  وكانت   2005 عام  منذ  توالت 
لوال  ـ  اأخرى  مالية  اأ�سواق  بانهيار 
املناعة التي اكت�سبتها بف�سل اعتماد 
العام  منذ  احلوكمة  قواعد  اإدارتها 
البيت  تاأهيل  مقدمها  ويف   ،2000
من الداخل بجهازه الب�رصي واالإداري 

والتقني والفني.
التجربة الناجحة التي قادها رئي�س 
جلنة بور�سة بريوت، الدكتور فادي 
تقريًبا،  كامل  عقد  مدى  على  خلف، 
قادته اإىل تبواأ اأمانة احتاد البور�سات 
العربية قبل اأ�سهر، ليقف جمدًدا اأمام 
التدهور اخلطري  اآخر يف ظل  امتحان 
البور�سات،ال�سيما  الذي �سهدته تلك 

اخلليجية منها.

د. فادي خلف، اأمني عام احتاد البور�صات العربية 
لـ"االإ�صالح االقت�صادي":

اأجرى احلوار:فيوليت البلعة

لبنان
ملفات الحوكمة
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بف�سل قواعد احلوكمة، 
ا�ستطعنا حتقيق العديد من  

االإجنازات، ويف مقدمتها انتقال 
البور�سة اإىل حتقيق االأرباح 
منذ العام 2000  واإىل اليوم.

�سهد حجم البور�سة منوا 
الفتا بفعل ارتفاع عدد االأدوات 

املالية املدرجة من 8 عام 
1997 اإىل 26 عام 2008، بينما 
ارتفع حجم التداول اليومي من 
معدل مليونني و612 األف دوالر 
عام 1997 اإىل نحو 7 ماليني 

و127 األفا عام 2008.

مقدمتها �نتقال �لبور�صة �إىل حتقيق 
و�إىل    2000 �لعام  منذ  �لأرباح 
�ليوم. �إىل ذلك، �صهد حجم �لبور�صة 
منًو� لفًتا بفعل �رتفاع عدد �لأدو�ت 
�ملالية �ملدرجة من 8 عام 1997 �إىل 
حجم  �رتفع  بينما   ،2008 عام   26
مليونني  معدل  من  �ليومي  �لتد�ول 
و612 �ألف دولر عام 1997 �إىل نحو 
7 ماليني و127 �ألًفا عام 2008. �أما 
من  �رتفعت  فقد  �ل�صوقية،  �لر�صملة 
عام  دولر  مليون  و684  مليارين 
1997 �إىل 9 مليار�ت و609 ماليني 
بن�صبة  موزعة   ،2008 عام  دولر 
و28.5%  �مل�رصيف  للقطاع   67%
لقطاع �لتطوير �لعقاري )"�صوليدير"( 

و%3.5 لقطاع �ل�صناعة.
تلقف  على  �لأد�ء  هذ�  �صاعدنا  وقد 
�لفورة  عن  جنمت  �لتي  �ل�صيولة 
يف  وجدت  �إذ  �لأخرية،  �لنفطية 
يف  خ�صبة  ا  �أر�صً �للبنانية  �لبور�صة 
�مل�صتثمر  �أمام  �ملجال  �إتاحة  ظل 
)على   �مل�صتمر  للتد�ول  �لعربي 
�لإنرتنت(. لذ�، �رتفع موؤ�رص "بلوم" 
بني   400% بن�صبة  �صوق بريوت  على 
2001 ومتوز/يوليو 2008، �أي من 
�صعر  �رتفع  بينما   ،2000 �إىل   400
�أي   ،900% بن�صبة  "�صوليدير"  �صهم 
من 4 دولر�ت �إىل 40 دولًر� للفرتة 

عينها.

االأمنية  التجارب  عن  ماذا  R 
لبنان،  �سهدها  التي  ال�سعبة 
اأجواء  يف  البور�سة  وو�سعت 
حرجة دفعتها اإىل االإقفال الق�رصي 
يف حرب متوز/يوليو 2006 واإىل 
تاأمني ا�ستمرارية العمل من خارج 
بريوت  و�سط  يف  الواقع  مقرها 
اأحداث  ال�سهداء( يف  )حيث �ساحة 

7 اأيار/مايو 2008؟
ع�صفت  �لتي  �لأزمات  من  بالرغم   -
��صتمر�رية  تاأمني  ��صتطعنا  بالبالد، 
كفء  ب�رصي  فريق  بف�صل  �لعمل 
�لتي  �ملوؤ�ص�صة  خدمة  يف  ومتفان 

ماذا يقول فادي خلف لـ"االإ�سالح 
جتربة  نتائج  عن  االقت�سادي" 
احلوكمة يف بور�سة بريوت؟..

كيف بداأمت تطبيق احلوكمة يف  R 
اإدارة بور�سة بريوت منذ ت�سلمتم 
بعد  اأي   ،1999 عام  رئا�ستها 
افتتاحها  اإعادة  على  قليلة  اأعوام 

بعد انتهاء احلرب االأهلية؟
- لقد �عتربنا �أن �إعادة بناء �لهيكلية 
�لإد�رية يف �لبور�صة ينعك�س �إيجاًبا 
يف  �نطلقنا  لذ�،  �لإنتاجية،  على 
يف  �ملنا�صب  "�لرجل  قاعدة  �عتماد 
�لعدد  وخف�صنا  �ملنا�صب"،  �ملكان 
بالتقنيات  �ل�صتعانة  نتيجة  �لب�رصي 

�حلديثة.
بد�أت  خطة  مع  تر�فق  ذلك  �أن  �إل 
حيث  �لد�خلي،  �لنظام  بتعديل 
خمتلفة،  مالية  �أدو�ت  �إدر�ج  �أتيح 
�لأ�صعار  تثبيت  نظام  من  و�لنتقال 
�لت�صعري �مل�صتمر، و�عتماد  �إىل نظام 
نظام �أمان متطور، وتاأمني �ملقا�صة 
ونقل  "ميدكلري"،  �رصكة  قبل  من 
�لتجاري  �لو�صط  �إىل  �لبور�صة  مقر 
حديثة،  تقنية  بو�صائل  وجتهيزه 
�لأوروبي  �لتد�ول  نظام  و�إطالق 
�لبور�صات  من  �لعديد  يف  �ملعتمد 

�لعاملية و�لإقليمية.
كذلك، بد�أنا �عتماد نظام تد�ول عن 
و�أطلقنا  مكاتبهم،  من  للو�صطاء  بعد 
و�أن�صاأنا  جديًد�،  �إلكرتونًيا  موقًعا 
�لطارئة،  للحالت  �حتياطًيا  مقًر� 
�لإلكرتوين،  �لتد�ول  نظام  و�أطلقنا 
وحّدثنا نظام �لتد�ول �لأوروبي عرب 

.V3+ إىل� V3 لنتقال من�

جيد.  اأمر  وهو  ال�سكل  يف  هذا  R 
لكن ماذا يف النتائج، ال�سيما جلهة 
التي  االأرباح  على  االنعكا�سات 
االأو�ساع  رغم  البور�سة  حققتها 

ال�سعبة التي �سهدها لبنان؟
��صتطعنا  �حلوكمة،  قو�عد  بف�صل   -
ويف  �لإجناز�ت،  من   �لعديد  حتقيق 

لبنــــــــان

�لو�صع �لأمني ��صتحال ذلك ولو �صرًي� 
على �لأقد�م، فا�صطررنا �إىل ت�صغيل 
�لنظام من خارج �ملقّر، وحتديًد� من 

مقر �حلالت �لطارئة. 

يف  التفاين  هذا  يعني  ماذا  R 
على  حفاًظا  العمل  �سري  تاأمني 

�سورة لبنان املالية و�سدقيته؟
فنتيجة  �لأد�ء.  �أهمية  يف  نتحدث   -
�لرئي�س  يتحمل  �لتي نعتمد،  للحوكمة 
وحده  �لبور�صة(  جلنة  )رئي�س 
�لنجاحات  ولي�س  �لأخطاء  م�صئولية 
�لتي يعيدها �إىل فريق �لعمل جمتمًعا. 
�خلطاأ  عند  حممي  �أنه  �لفريق  ويعي 
عامة  )موؤ�ص�صات  �خلارج  حيال 
هي  �لتي  �ملال  وز�رة  مثل  �أخرى، 
وز�رة �لو�صاية �أو جمل�س �لوزر�ء(، 

بينما يحا�صب يف �لد�خل.

يف اخلال�سة، ما اأهمية احلوكمة  R 

واأي  املالية؟..  االأ�سواق  عمل  يف 
بريوت  بور�سة  به  خرجت  در�س 

من هذه اال�ستحقاقات ال�سعبة؟
ولي�س  فعاًل  �ملطبقة  �حلوكمة  لول   -
بريوت  بور�صة  كانت  ملا  قوًل، 
لهدفني  وذلك  طارئ،  لأي  حا�رصة 

�أ�صا�صيني هما:
لأن  �لتد�ول،  ��صتمر�رية  تاأمني   -1
�أن يثري خماوف  �إقفال من �صاأنه  �أي 
�لغد،  من  وقلقهم  �مل�صتثمرين 
�إعادة  عند  �لن�صحاب  �إىل  فيبادرون 

فتح �لتد�ول.
�ملوؤقتة  �مل�صاربة  عمليات  منع   -2
�لهلع  �إىل �لإفادة من فرت�ت  �لهادفة 

عند �مل�صتثمرين وقت �لأزمات.
تنفيذ  علينا  يتعّذر  �أن  �لطبيعي  ومن 
�أهد�فنا لول �إعد�دنا فريق عمل كفء 
قادر  وتفانيه،  ب�صدقيته  وموثوق 
على تقدمي �لت�صحيات من �أجل �إجناح 

�ملوؤ�ص�صة �لتي ينتمي �إليها.

متوز/ حرب  خالل  ففي  بها.  يعمل 
�إقفال  �إىل  ��صطررنا   ،2006 يوليو 
و1   17 بني  عمل  يوم   11 �لبور�صة 
�نتهاء  عدم  رغم  �آب/�أغ�صط�س، 
و�حل�صار  �لإ�رص�ئيلي  �لعتد�ء 
�لتد�ول  فتح  بعدها  �أعدنا  �ل�صامل، 
ولكن ب�صو�بط م�صتنبطة ملنع �لتقلبات 
غري  �مل�صاربات  من  وللحد  �حلادة، 
من  �لإفادة  �إىل  �لهادفة  �مل�رصوعة 
جنحت  وقد  و�خلوف.  �لهلع  مناخ 
�إىل  �أف�صت  �أنها  بدليل  �لآلية  تلك 
كانت  �إذ  �لفعلية،  للعمليات  مفهوم 
�لعمليات  على  �لت�صعري  هو�م�س  تبنى 
�لفعلية. وقد ��صطر بع�س �ملوظفني 
�فتتاح  لتاأمني  �ملقر  يف  �لنوم  �إىل 

عمليات �لتد�ول يف �ليوم �لتايل.
�أيار/مايو   7 �أحد�ث  �إىل  وبالن�صبة 
�إىل  �حل�صور  عن  نتوقف  مل   ،2008
مقر �لبور�صة رغم خطورة �لو�صول 
حماوة  ��صتد�د  مع  لكن  حينها،  �إليه 

جلنة  رئي�س  يتحمل  للحوكمة  نتيجة 
االأخطاء،  م�سئولية  وحده  البور�سة 
ولي�س النجاحات التي يعيدها اإىل فريق 
اأنه حممي  الفريق  العمل جمتمعا. ويعي 
وزارة  )مثل  اخلارج  حيال  اخلطاأ  عند 
املال التي هي وزارة الو�ساية، اأو جمل�س 

الوزراء(، بينما يحا�سب يف الداخل.

ملفات الحوكمة


