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فل�سطني

هنالك تبايًنا كبرًيا لدى اأ�صحاب ال�رشكات العائلية 
فمنهم  التغيري.  التعامل مع �صغوطات  اآليات  يف 
ولكن  املبداأ،  حيث  من  العملية  هذه  يرف�ض  من 
يحاول مع ذلك اإدخال بع�ض التعديالت الإدارية 
غالًبا  القائم،  الإداري  الهيكل  على  والتنظيمية 
الذين  العائلة  اأع�صاء  بع�ض  اإ�صافة  طريق  عن 
اأ�صبحوا موؤهلني ل�صتالم مهام اإدارية وقيادية. 
التحول  يف  يكمن  الإ�صالح  اأن  يرى  من  ومنهم 
اإىل �رشكات م�صاهمة خا�صة، مع ت�صكيل جمال�ض 
نظام  وو�صع  والأ�صهار،  العائلة  من  اإدارة 
�صخ�ض  لكل  يحدد  بحيث  لل�رشكة  متكامل  اإداري 
الرتتيب  �صلم  على  ومكانته  مهامه  العائلة  من 
للم�صاعدة  حديثة  اآليات  و�صع  مع  الإداري، 
اأحد  وفاة  حالة  يف  خا�صة  الإ�صكالت،  حل  يف 
العائلة.  اأبناء  من  العليا  الإدارة  جمل�ض  اأع�صاء 
العائلية  ال�رشكات  اأ�صحاب  من  القليل  وهناك 
�رشكات  اإىل  من�صاآتهم  حتويل  يف  يرغبون  الذين 
من  النوع  هذا  مبزايا  لقناعتهم  عامة  م�صاهمة 
ورغبة  العاملي،  التطور  مع  ومت�صًيا  ال�رشكات، 

يف تطبيق قواعد ومبادئ احلوكمة احلديثة. 
العائلية  ال�رشكات  اأ�صحاب  يربر  عام  وب�صكل 
القانونية ملن�صاآت  الأطر  النوع من  بهذا  مت�صكهم 
الكثرية، وتخوفهم  مزاياها  على �صوء  الأعمال 

من فقدان هذه امليزات يف حالة التحول. وتتمثل 
اأفراد العائلة،  هذه املزايا يف قوة النتماء بني 
اأ�صحاب  لدى  احلما�ض  درجة  ارتفاع  وبالتايل 
على  وت�صميمهم  موؤ�ص�صتهم،  عن  للدفاع  ال�رشكة 
احلفاظ عليها وعلى ا�صمها و�صمعتها يف املجتمع 
بني  اجلماعي  العمل  روح  وارتفاع  املحلي، 
العمل  يف  وال�صال�صة  العائلية،  ال�رشكات  اأفراد 
ارتفاع  اإىل  بالإ�صافة  القرار،  اتخاذ  و�رشعة 
احلما�ض  وارتفاع  للتغيري،  املرونة  درجة 

لإجناح ال�رشكة. 
ويعتقد الكثريون من اأ�صحاب ال�رشكات العائلية 
ا�صتمرارية  على  حتافظ  الذكر  �صالفة  املزايا  اأن 
الإفال�ض  من  وحتميها  احلايل،  ب�صكلها  من�صاآتهم 
التمويل  توفري  على  وت�صاعدها  والتق�صيم، 
املطلوب، وتدعم قدرتها على ال�صمود والتحمل 
اأن  البع�ض  كما يعتقد  النكما�ض.  فرتات  يف 
احلفاظ على �رشية الرثوة ـ حتى بالن�صبة للمقربني 
اإيجابيات  من  هو  ـ  الواحدة  العائلة  داخل  من 

ال�رشكات العائلية يف فل�صطني.
ويف املقابل يرى اأولئك الذين يدعون للتحول يف 
بنية ال�رشكات العائلية باأن الو�صع الراهن اأ�صبح 
ال�رشكات  عمل  على  كبرية  �صلبيات  اإىل  يوؤدي 

العائلية، اأهمها ما يلي: 

اللبنات  بو�صع  العائلية  ال�رشكات  �صاهمت 
الأ�صا�صية يف بناء القت�صاد الوطني جلميع الدول 
املعا�رشة. وقد فر�صت هذه الظاهرة نف�صها بقوة 
الفرتة  يف  وال�صيا�صيني  القت�صاديني  اأجندة  على 
العائلية  ال�رشكات  مل�صاهمة  فقط  لي�ض  الأخرية، 
يف  لدورها  ا  اأي�صً بل  القت�صادية،  البنية  يف 
املحددات  وب�صبب  القت�صادي،  الإ�صالح  عملية 
الكثرية التي تعرت�ض تطورها. جدير بالذكر اأن 
عدد ال�رشكات العائلية يف فل�صطني يقدر بحوايل 6 
اآلف �رشكة، حيث ت�صكل حوايل %98 من من�صاآت 
العائلية  ال�رشكات  باأن  القطاع اخلا�ض. ويقدر 
العاملة  القوى  جممل  من   45% حوايل  ت�صتوعب 

يف القطاع اخلا�ض الفل�صطيني.
ولل�رشكات العائلية تاريخ عريق يف فل�صطني يعود 
من  العديد  اأ�ص�صت  عندما  ع�رش  التا�صع  القرن  اإىل 
هذه ال�رشكات، ثم ت�صارعت هذه الظاهرة خالل 
ال�رشكات  مئات  اأ�ص�صت  حيث  الع�رشين،  القرن 
اأنه  اإل  الفل�صطينية.  املدن  خمتلف  يف  العائلية 
من  الكثري  اأ�صحاب  من  الأول  اجليل  عجز  ب�صبب 
ال�رشورية  اخلطط  و�صع  عن  ال�رشكات  هذه 
فل�صطني،  بها  مرت  التي  لالأو�صاع  وفًقا  للتكيف 
مئات  وت�رشيد  النكبة  اأعقاب  يف  خا�ض  وب�صكل 
الألوف من الفل�صطينيني من مدنهم وقراهم، فقد 

اأ�ص�صت  قد  كانت  التي  ال�رشكات  مئات  اندثرت 
اإ�رشائيل  احتلتها  التي  والأرا�صي  املدن  يف 
من  اآخر  عدد  وحتو�صل  اندثر  كما   .1948 عام 
ال�رشكات العائلية التي كانت تعمل يف مدن ال�صفة 
الغربية وقطاع غزة، غالًبا ب�صبب اإ�رشار اجليل 
الأول على دورهم القيادي، ورف�صهم الن�صياع 

ملتطلبات التطور والتحديث.
حققتها  التي  الكبرية  النجاحات  من  وبالرغم 
القرن  خالل  فل�صطني  يف  العائلية  ال�رشكات 
عليها  يظهر  بداأ  منها  الكثري  فاإن  املا�صي،  
العديد  تواجه  واأ�صبحت  ال�صيخوخة،  عالمات 
واأهمها  واخلارجية،  الداخلية  التحديات  من 
املعلومات،  ثورة  والثنائية،  الإقليمية  التكتالت 
زيادة حجم التجارة  الإلكرتونية، اتفاقية منظمة 
اجلديدة وما  التجاري  والنظام  التجارة احلرة، 
�صببه من مناف�صة قوية مع القت�صادات التي تقوم 
اأ�صبحت  فقد  ذلك  لكل  متدنية.  بتكاليف  بالإنتاج 
اإىل  احلاجة  باأم�ض  ال�رشكات  هذه  من  الكثري 
التنظيمية،  هياكلها  يف  جوهرية  تغريات  اإحداث 
متويلها،  وو�صائل  لعملها،  اإدارتها  واأ�صاليب 
رًدا  الإدارية،  اأنظمتها  على  احلوكمة  واإدخال 
على ما يحدث من تغريات يف العامل، وا�صتجابة 
اأن  الوا�صح  لكن من  اأعاله.  للتحديات املذكورة 

ال�سركات العائلية يف فل�سطني... متطـلبات التحول والـتـحـديـث
بقلم: د. عاطف عالونه
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اإدخال احلوكمة 
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بب�صاطة اإحداث 

تغري جذري 
يف حياة عمل 
العائلة، وهو 
تغري يطّور 

العمل العائلي 
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اأعلى من النجاح 
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ويخلق منهًجا 
اأكرث تنظيًما 
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والتفكري والقيام 
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احلفاظ على 

اأعلى م�صتويات 
ال�صفافية 
والعدالة
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خارج  من  واخلربات  الكفاءات  •ا�ستقطاب  	
والعدالة،  الكفاءة  من  اأ�سا�س  على  ال�رشكة 

بغ�س النظر عن االعتبارات العائلية. 
ـ  جميع  ورمبا  ـ  معظم  توفري  يف  النجاح  اإن 
العائلية  ال�رشكات  مل�ساعدة  الالزمة  املتطلبات 
على تنفيذ التغري الداخلي واإدارة �سئونها مرتبط 
اإىل حد بعيد بقدرتها على حتديث اأمناط احلوكمة 
فيها. وتتمحور هذه العملية بالدرجة االأوىل حول 
املمار�سة ال�سحيحة لل�سلطة على كيانات ال�رشكة، 
والتي اأ�سبحت اليوم تعترب من املقومات الرئي�سية 
املعا�رشة.  ال�رشكات  وتنظيم  اإدارة  جمال  يف 
يعني  العائلية  ال�رشكات  يف  احلوكمة  اإدخال  اإن 
بب�ساطة اإحداث تغري جذري يف حياة عمل العائلة، 
وهو تغري يطّور العمل العائلي نحو م�ستوى اأعلى 
من النجاح امل�ستدام، ويخلق منهًجا اأكرث تنظيًما 
احلفاظ  مع  بالعمل،  والقيام  والتفكري  للتخطيط 

على اأعلى م�ستويات ال�سفافية والعدالة. 
القرارات  واتخاذ  العدالة  ت�سمن  احلوكمة  اإن 
املو�سوعية يف ال�رشكة، والقرارات القائمة على 
االعتبارات  تاأثري  عن  والبعيدة  موؤ�س�سية  اأ�س�س 
حتتاجه  ما  اأكرث  وال�سخ�سية،هو  العاطفية 
ال�رشكات العائلية. كما ت�ساعد احلوكمة يف تقليل 

على  وت�ساعد  العائلية،  ال�رشكات  يف  املخاطر 
م�سادر  اإىل  الو�سول  وت�سهل  الأداء،  حت�سني 
قية.  الت�سوي  ال�رشكة  قدرات  وتقوي  التمويل، 
امل�سئولية  دعم  على  تعمل  احلوكمة  اأن  كما 
الجتماعية وخلق النظام املنا�سب لتوفري احلرية 
واملرونة الق�سوى ملمار�سة العمل، �سمن اإطار 
من القانون والأخالق.لقد �سملت خطة الإ�سالح 
والتنميةـ  التي اأقرتها احلكومة احلالية يف مناطق 
موؤ�س�سات  جميع  ـ  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
اخلا�ص،  والقطاع  العام  القطاع  ون�ساطات 
املتمثلة  القت�سادية  الروؤية  من  انطالًقا  وذلك 
املناف�سة  ت�سوده  حر  واقت�ساد  �سوق  اإن�ساء  يف 
يقف  ريادي  خا�ص  قطاع  ويقوده  ال�رشيفة، 
العائلية.  ال�رشكات  املرحلة  راأ�سه يف هذه  على 
اإل اأن حتقيق ذلك مرهون بالإ�رشاع يف اإ�سالح 
حتديث  خالل  من  �سواًء  العائلية،  ال�رشكات 
اإىل  حتويلها  اأو  ال�رشكات  هذه  يف  احلوكمة 
لأ�س�ص  وفًقا  عامة  اأو  خا�سة  م�ساهمة  �رشكات 
مببادئ  الدقيق  اللتزام  مع  وا�سحة،  ومبادئ 

احلوكمة.
ب�سكل  التحول  عملية  تتم  اأن  الأن�سب  من  ولعله 
حتويل  الأوىل  املرحلة  يف  يتم  بحيث  تدريجي 
م�ساهمة  �رشكات  اإىل  العائلية  ال�رشكات 
ي�ساعد  �سوف  التدريجي  التحول  اإن  اإذ  خا�سة، 
العائلية  ال�رشكات  اأ�سحاب  املعادلة،  طريف 
املتطلبات  وتوفري  الو�سع  تفهم  واحلكومة، يف 

ال�رشورية للتغيري والإ�سالح. 
فاإن  هذه  التحول  عملية  ت�سهيل  اأجل  ومن 
منظم  ت�رشيعي  نظام  بتطوير  مطالبة  احلكومة 
لعملية التحول والإ�سالح، بحيث يتجاوز بع�ص 
الثغرات وامل�ساعب احلالية، مثل تقييم الأ�سول 
وتطمني  لتحفيز  الالزمة  الت�رشيعات  واإ�سدار 
ال�رشكات العائلية. وين�سح باعتماد مبداأ التدرج 
ال�رشكات  اأ�سحاب  لدى  يكون  بحيث  التحول  يف 
مفاهيم  مع  للتكيف  الكايف  الوقت  العائلية 
عن  التدريجي  والتخلي  الإدارة،  يف  امل�ساركة 
اإدارات ال�رشكات  ال�سلطة املطلقة التي متار�سها 
العائلية يف الوقت احلا�رش، وف�سل امللكية عن 
حل  يف  احلوكمة  مفاهيم  وا�ستيعاب  الإدارة، 

اإ�سكاليات ال�رشكات العائلية. 
ال�رشكات  ملعب  اإىل  الآن  الكرة  انتقلت  لقد 
العائلية وذلك بعد اإقرار اللجنة الوطنية للحوكمة 
امل�ساهمة  ال�رشكات  حوكمة  ملدونة  فل�سطني  يف 
وبالتايل   ،2009 اآب/اأغ�سط�ص  �سهر  يف  العامة 
كل جهد ممكن  بذل  العائلية  ال�رشكات  على  فاإن 
املدونة،  هذه  اأحكام  مع  اأو�ساعها  لتكييف 
حيث اإن ذلك �سي�ساعدها على اإعادة ترتيب بيتها 
الداخلي، وتنظيم العالقات بني اأ�سحاب ال�رشكة 

والإدارة والأطراف ذوي العالقة.  

واتخاذ  العدالة  ت�ضمن  احلوكمة 
ال�رشكة،  يف  املو�ضوعية  القرارات 
والقرارات القائمة على اأ�ض�س موؤ�ض�ضية 
االعتبارات  تاأثري  عن  والبعيدة 
العاطفية وال�ضخ�ضية، وهو اأكرث ما 

حتتاجه ال�رشكات العائلية

يعطي  التحول  يف  التدرج  مبداأ 
الوقت  العائلية  ال�رشكات  لأ�صحاب 
الكايف للتكيف مع مفاهيم امل�صاركة 
التدريجي  والتخلي  الإدارة،  يف 
متار�صها  التي  املطلقة  ال�صلطة  عن 
اإدارات ال�رشكات العائلية يف الوقت 
احلا�رش، وف�صل امللكية عن الإدارة، 
حل  يف  احلوكمة  مفاهيم  وا�صتيعاب 

اإ�صكاليات ال�رشكات العائلية

الكفاءة  على  تعتمد  ال  توظيف  �سيا�سة  •اتباع  	
وال تتميز بال�سفافية، وتتاأثر بالدرجة االأوىل 

بالعالقة ال�سخ�سية والوالءات اخلا�سة.
يف  العاملني  بني  جماعية  روح  توفر  •عدم  	
الفردي  الوالء  على  العتمادهم  ال�رشكة، 
اأنظمة وقوانني �سفافة  العمل �سمن  بداًل من 

ووا�سحة.
يف  العائلة  وان�سغال  املبادرة،  روح  •تدين  	

ن�ساط �رشكاتهم فقط.
كبرية  هزات  اإىل  ال�رشكات  تعر�ض  •اإمكانية  	
التحول  عملية  اإمتام  قبل  الكبار  ب�سبب موت 
وتفوي�ض ال�سالحيات، مما يوؤدي يف كثري 
هذه  فكفكة  اأو  اإفال�ض  اإىل  احلاالت  من 

ال�رشكات.
لكل ذلك فاإن ه�سا�سة الهياكل االإدارية والتنظيمية، 
وعدم قدرتها على التكيف واال�ستجابة للتحديات 
امل�ستمرة، يوؤكد على اأن اإجناح ال�رشكات العائلية 
يتطلب قبل كل �سىء اأن تزاول عملها وفق منظومة 
اإدارية علمية وا�سحة، تعمل على حتديد املهام 
وتعطي  امل�سئوليات  وحتّمل  االأدوار،  وتق�سيم 
م�ساكل  حدوث  اإمكانية  من  وتقلل  ال�سالحيات، 

وخالفات بني اأع�ساء العائلة.
ما هو  بح�سب  التغيري  اأو  ـ  التحول  اإجراء  اأن  اإال 
اإذ  ـ لي�ض بالعملية ال�سهلة وال�رشيعة،  اأعاله  مبني 
من  العديد  توفري  ال�رشكة  اأ�سحاب  على  يتوجب 

لعل  التحول،  عملية  لإجناح  الداخلية  املتطلبات 
اأهمها هو توفر الإرادة احلقيقية للتغيري، وتدعيم 
وتوفري  العملية،  لهذه  وتقبلهم  الأفراد  دوافع 
النجاح  ويتطلب  لإجناحها.  ال�رضورية  املوارد 

يف ذلك توفري املقومات التالية:
وتنفيذ  لتخطيط  حمرتفة  باإدارة  •ال�ستعانة  	

عملية التحول.
•التحالف مع �رضكات قوية ـ حملية اأو اأجنبية ـ  	

لال�ستفادة منها يف عملية التحول.
لتكوين  العائلية  ال�رضكات  بني  •الندماج  	
قدرة  وذات  حجًما  اأكرب  اقت�سادية  كيانات 

تناف�سية اأعلى.  
•طرق جمالت وقطاعات جديدة قادرة على  	
توفري  على  بال�رضورة  تعتمد  ول  املناف�سة 

الدعم واحلماية. 
من  ال�سابة  العائلة  لقيادات  اجليد  •الإعداد  	
الفئة  هذه  وتاأهيل  وتدريب  تعليم  خالل 
النحو  على  ال�رضكة  اإدارة  من  لتمكينها 

املطلوب.  
•الهتمام بتطبيق نظام اجلودة حتى تتمكن من  	

املناف�سة يف ع�رض العوملة.  
واللوائح  والأنظمة  العامة  املواثيق  •اإعداد  	

املنظمة لها. 
العلمية  بالبحوث  ال�رضكة والهتمام  •ماأ�س�سة  	

والتطور.  

ت�صمل خطة 
االإ�صالح 

والتنمية جميع 
موؤ�ص�صات 
ون�صاطات 

القطاع العام 
والقطاع 

اخلا�س، انطالًقا 
من الروؤية 
االقت�صادية 
املتمثلة يف 
اإن�صاء �صوق 
واقت�صاد حر 

ت�صوده املناف�صة 
ال�رشيفة، 

ويقوده قطاع 
خا�س ريادي 

يقف على راأ�صه 
يف هذه املرحلة 

ال�رشكات 
العائلية

انتقلت الكرة الآن اإىل ملعب ال�رشكات العائلية، 
بعد اإقرار اللجنة الوطنية للحوكمة يف فل�سطني 
ملدونة حوكمة ال�رشكات امل�ساهمة العامة يف 

�سهر اآب/اأغ�سط�س 9002

عدد ال�رشكات 
العائلية يف 
فل�صطني يقدر 

بحوايل 6 اآالف 
�رشكة، ت�صكل 

حوايل %98 من 
من�صاآت القطاع 

اخلا�س.. 
وت�صتوعب 

حوايل %45 من 
جممل القوى 
العاملة يف 

القطاع اخلا�س 
الفل�صطيني

فل�سطني


