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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث األســتاذ إبراهيــم أبــو هنطــش إلعــداده هــذه الورقــة، 
وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق ائتــاف أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لهــا.

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة االقتبــاس، ُيرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة 
)أمــان(. 2022. واقــع الشــركات الحكوميــة التــي تديــر خدمــات عامــة ومــدى فاعليــة منظومــة المســاءلة 

عليهــا. رام اللــه- فلســطين. 

إّن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة 
فــي هــذه الورقــة، وال يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق 

أهــداف الورقــة بعــد نشــرها.
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◄ الملّخص التنفيذي:

تتبّنــى الســلطة الفلســطينية مبــادئ االقتصــاد احلــّر يف إدارة النظــام االقتصــادي يف فلســطني. ومبوجــب ذلــك، أنشــأت 
الســلطة عــدداً مــن الشــركات اململوكــة للدولــة. يتطلــب تشــكيل هــذه الشــركات توفيــر بيئــة مناســبة تضمــن إدارة الشــركات 
)باعتبارهــا مــاالً عامــاً( وفــق أســس ومعاييــر ســليمة تضمــن الوصــول للغايــات التــي أُنِشــئت الشــركات مــن أجلهــا، وتضمــن 
أيضــاً اســتخدام املــوارد العامــة بشــكل كفــؤ للحصــول علــى نتائــج ومخرجــات أفضــل. العديــد مــن التســاؤالت ميكــن أن تُثــار 
حــول جــدوى إنشــاء مثــل تلــك الشــركات، ومــدى مزاحمتهــا للقطــاع اخلــاص، ويوجــد غمــوض أيضــاً حــول ماهيــة الشــركات 

وطــرق إدارتهــا ومــدى التزامهــا بالقوانــني واألنظمــة ومعاييــر احلوكمــة، وســبل وأدوات الرقابــة عليهــا. 

تهــدف هــذه الورقــة إلــى فحــص السياســة العامــة املعتمــدة بخصــوص تأســيس الشــركات العامــة، ومــدى توّفر متطلبات إنشــائها، 
مــن حيــث املتطلبــات الفنيــة واإلداريــة واملاليــة الالزمــة، وإعــداد اإلطــار القانونــي واملؤسســي الناظــم لهــا. كمــا تســعى هــذه الورقة 
إلــى وصــف واقــع الشــركات القائمــة واملشــكالت التــي حتــول دون تفعيلهــا وحتقيقها ألهدافهــا، وكيفية اإلشــراف عليها ومتابعتها 
ومســاءلتها، والتأكــد مــن مــدى خضــوع اإلجــراءات والقــرارات الصــادرة عنهــا لرقابــة ومســاءلة أجهــزة الرقابــة الرســمية. ويف 

اخلتــام، تقــدمي توصيــات سياســاتية عمليــة لتصويــب الوضــع ومعاجلــة االختــالالت وبالتالــي زيــادة الفعاليــة.

بناًء على التحليل واالستقصاء، توّصل التقرير إلى النتائج التالية:

 ● يصعــب علــى املراقبــني والباحثــني تتّبــع وفحــص الشــؤون املتعلقــة بالشــركات احلكوميــة، بشــكل دقيــق، نظــراً لعــدم وجــود 
   ســجّل مركــزي موّحــد )جهــة معتمــدة( لتســجيل ومتابعــة عمــل الشــركات احلكوميــة. وتبــدو البيانــات الصــادرة يف هــذا اجملــال 

  عن جهات االختصاص متباينة. 

 ● ال توجــد لــدى احلكومــات الفلســطينية املتعاقبــة سياســة واضحــة وخّطــة مدروســة لتأســيس وإدارة الشــركات اململوكــة 
ــّم  ــه يت    للدولــة. إذ ال يوجــد قانــون شــامل أو تشــريع عــام ينّظــم تأســيس وإدارة الشــركات احلكوميــة. وال يبــدو واضحــاً أّن
   إعــداد دراســات جــدوى اقتصاديــة واجتماعيــة قبــل التأســيس. كمــا ال تتضمــن اخلطــط التنمويــة احلكوميــة إشــارات مباشــرة 

  فيما يتعلق بفلسفة تأسيس وإدارة هكذا شركات.

 ● هنــاك ضعــف يف املشــاركة اجملتمعيــة يف مناقشــة وإقــرار القوانــني ذات العالقــة. ومــن املالحــظ وجــود غيــاب نســبي ملبــادئ 
  الشفافية واملراقبة واملساءلة يف كّل ما يتعلق بأعمال هذه الشركات ونتائج أدائها.

 ● هنــاك ضعــف عــام يف تطبيــق احلوكمــة يف القطــاع العــام رغــم اجلهــود التــي تبذلهــا مؤسســات الســلطة. ويبــدو أّن ضعــف 
  احلوكمة يف القطاع العام ينسحب أيضاً على الشركات احلكومية.

● تساهم عوامل عديد تسهم يف ضعف مستوى احلوكمة، أهمها:
 - املؤثــر اإلســرائيلي، ومــا يقــوم بــه مــن ممارســات مختلفــة تؤثــر علــى مختلــف نواحــي احليــاة، إضافــة إلــى الســيطرة علــى 

   املعابر واحلدود، واملوارد الطبيعية.
- عدم اكتمال املنظومة القانونية.

- أداء اجلهاز القضائي، وتتمثل أبرز املشكالت املتعلقة بهذا اجلهاز يف البطء يف حسم القضايا.
- االنقسام السياسي بني الضفة الغربية وقطاع غزة.

- تعّطل )حّل( اجمللس التشريعي الفلسطيني.
 - عــدم توفــر اإلرادة السياســية، ويســتدل علــى ذلــك مــن خــالل محدوديــة املــوارد املتوفــرة لتطبيــق احلوكمــة اجليــدة يف 

   شركات القطاع العام من موارد بشرية وموارد مالية.
- ضعف التنسيق بني القطاعنْي اخلاص والعام.

- ضعف أجهزة الرقابة واستقالليتها.
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اقترحــت الورقــة مجموعــة مــن التدّخــالت التــي ميكــن أن تســهم يف تصويــب أوضــاع الشــركات احلكوميــة القائمــة وحتســني 
كفاءتهــا يف إدارة املــوارد العامــة، فيمــا يلــي أبرزهــا: 

ــة  ــة أو العام ــة الشــركات احلكومي ــد ماهي ــف املؤسســات لتحدي ــل مختل ــن ِقبَ ــدة م ــر معتم ــق معايي  ● ضــرورة صياغــة وتطبي
  اململوكة للدولة، وأن حتدد الشركات العاملة بالفعل. 

 ● أن تقــوم احلكومــة أو توعــز إلــى بيــوت اخلبــرة بإعــداد دراســة جــدوى ومبــررات اقتصاديــة تنمويــة لتأســيس شــركة حكوميــة، 
  وأن تصدر قانوناً خاصاً بالشركة التي توّد تأسيسها وأن يأخذ حّقه من النقاش اجملتمعي.

ــع  ــدة الوقائ ــه يف جري ــّم اإلعــالن عن ــة وأن يت ــي بإعــداد ســجّل خــاص بالشــركات احلكومي  ● أن تقــوم وزارة االقتصــاد الوطن
  الفلسطينية.  

 ● أن يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بالرقابــة والتدقيــق علــى أعمــال الشــركات احلكوميــة، وأن ينشــر هــذه التقاريــر 
  للمواطن. 

 ● إعــداد قانــون خــاّص لــكّل شــركة حكوميــة مبــا يشــمل صنــدوق االســتثمار الفلســطيني يوضــح كّل مــا يتعلــق بــه، وأن يراعــي 
  القانون قيم النزاهة ونظم املساءلة ومبادئ الشفافية. وكذلك إنشاء شركة البترول احلكومية. 
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◄ مقدمة:

ــة وهــي وســيلة تتبناهــا  ــة للدول ــة مــن خــالل شــركات مملوك ــة حيوي ــة وخدماتي ــإدارة قطاعــات اقتصادي ــات ب ــوم احلكوم تق
العديــد مــن الــدول، األمــر الــذي يعــزز مــن مشــاركتها يف عمليــات التنميــة وملكيتهــا وإشــرافها علــى بعــض القطاعــات احليويــة، 

وذلــك إلــى جانــب االعتمــاد علــى الشــراكة مــع شــركات القطــاع اخلــاص.  
ويف فلســطني نــّص القانــون األساســي املعــدل لعــام 2003 يف املــادة )21( منــه علــى أّن النظــام االقتصــادي يف فلســطني "يقــوم 

علــى أســاس مبــادئ االقتصــاد احلــر، ويجــوز للســلطة التنفيذيــة إنشــاء شــركات عامــة تنّظــم بقانــون". 

مــن الناحيــة العمليــة يقــوم القطــاع اخلــاص بالــدور الرئيســي يف النشــاط االقتصــادي، ويف إدارة العديــد مــن القطاعــات 
االقتصاديــة، كمــا شــاركت بعــض شــركات القطــاع اخلــاص يف إدارة بعــض املرافــق اخلدماتيــة العامــة مــن خــالل عقــود االمتيــاز 
ــة، كمــا هــو احلــال يف قطــاع االتصــاالت، واملواصــالت، والطاقــة،  املبرمــة بــني شــركات القطــاع اخلــاص واحلكومــة املركزي

والكهربــاء، والغــاز، وامليــاه. وتشــرف احلكومــة علــى بعــض النشــاطات االقتصاديــة بطريقتــنْي:
 - بشــكل مباشــر، وذلــك مــن خــالل إنشــاء شــركات عامــة حكوميــة يف جوانــب معينــة مــن هــذه القطاعــات أو غيرهــا يقودهــا 
   مســؤولون حكوميــون رســميون، كالشــركة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء، وشــركة امليــاه الوطنيــة، أو عبــر هيئــات عامــة مثــل 

  الهيئة العامة للبترول.  
 - بشــكل غيــر مباشــر، مــن خــالل صنــدوق االســتثمار الفلســطيني لوحــده أو عبــر املســاهمة بنســب متفاوتــة يف العديــد مــن 

  شركات القطاع اخلاص. 
يتطلــب تشــكيل الشــركات العامــة اململوكــة للدولــة أخــذ العديــد مــن القضايــا بعــني االعتبــار، مثــل ضــرورة وجــود اإلطــار القانونــي 
املناســب وإصــداره وفــق األصــول، وإطــار مؤسســي، ونظــام إداري ومالــي خــاص، وتوّفــر اإلمكانيــات الفنيــة واملاليــة ملزاولة عملها. 

الهدف من الورقة:
تهــدف هــذه الورقــة إلــى فحــص السياســة العامــة املعتمــدة للحكومــة بخصــوص تأســيس الشــركات العامــة اململوكــة للدولــة، 
ــة واملاليــة  ومــدى توفــر متطلبــات إنشــاء هــذه الشــركات قبــل اإلعــالن عــن تأسيســها، مــن حيــث املتطلبــات الفنيــة واإلداري
الالزمــة، وإعــداد اإلطــار القانونــي واملؤسســي الناظــم لهــا، وتوفيــر كّل مــا يتعلــق بأنظمــة عملهــا ســواء مــن الناحيــة اإلداريــة 

أو املاليــة وتوفيــر التمويــل الــالزم لهــا.
كمــا تســعى هــذه الورقــة إلــى وصــف واقــع الشــركات القائمــة واملشــكالت التــي حتــول دون تفعيلهــا وحتقيقهــا ألهدافهــا، وكيفيــة 
اإلشــراف عليهــا ومتابعتهــا ومســاءلتها، والتأكــد مــن مــدى التزامهــا بتقــدمي تقاريــر دوريــة عــن أعمالهــا للجهــة ذات العالقــة، 
ومــدى املتابعــة علــى هــذه التقاريــر، وخضــوع اإلجــراءات والقــرارات الصــادرة عنهــا لرقابــة ومســاءلة أجهــزة الرقابــة الرســمية. 

منهجية الورقة: 
تستند الورقة يف إعدادها إلى املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل: 

1. جمع وحصر املعلومات ذات العالقة من مصادرها اخملتلفة، وكذلك الدراسات والتقارير التي أُعّدت يف هذا املوضوع. 
 2. مراجعــة اإلطــار التشــريعي الناظــم لعملهــا والبنيــة املؤسســاتية الفنيــة واإلداريــة واملوضوعيــة واملهنيــة مبــا يشــمل األنظمــة 

   املالية واإلدارية اخلاصة بعمل هذه الشركات.  
3. تسليط الضوء على التحديات واملشكالت التي تواجه عمل هذه الشركات.  

4. إعداد مسودة أولى من التقرير ومناقشتها يف ورشة عمل مع األطراف ذات العالقة، وتطويرها بناًء على النقاش. 
5. إعداد توصيات قابلة للتطبيق، واقتراح آليات للضغط واملناصرة لتبّنيها وتنفيذها.  

محاور الورقة: 
تتكون هذه الورقة من مقّدمة وخمسة أجزاء:

- تشمل املقّدمة اإلطار العام للورقة من حيث هدفها، ومنهجية إعدادها، ومحتوياتها.
- يسلط اجلزء األول الضوء على السياسة احلكومية املعتمدة بخصوص إنشاء الشركات اململوكة للدولة. 

- يتناول اجلزء الثاني موضوع حصر الشركات اململوكة للدولة، وطبيعة اخلدمات التي تقدمها.
- يتضمن اجلزء الثالث حتليل اإلطار التشريعي واملؤسسي الناظم للشركات اململوكة للدولة. 

- يبني اجلزء الرابع فعالية عمل الشركات اململوكة للدولة واملشكالت التي تواجهها. 
- يوجز اجلزء اخلامس االستخالصات والتوصيات.  
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1. السياسة الحكومية المعتمدة بخصوص إنشاء الشركات المملوكة للدولة:

تُظهــر محاولــة التعــّرف علــى الشــركات احلكوميــة أّنــه ال توجــد لــدى احلكومــات الفلســطينية املتعاقبــة سياســة واضحــة وخطة 
مدروســة لتأســيس وإدارة شــركات حكوميــة، ويتضــح ذلــك مــن خــالل األمــور التاليــة:

 1. ال يوجــد يف فلســطني حتــى اليــوم قانــون شــامل أو تشــريع عــام ينظــم الشــركات العامــة اململوكــة للحكومــة، ويبــدو أّن فكــرة 
    وضــع هكــذا قانــون لــم تكــن محــّل اهتمــام صانعــي القــرار طيلــة الســنوات املاضيــة بالرغــم مــن وجــود نــّص دســتوري يســمح 
ــون بهــذا اخلصــوص ســواء مــن احلكومــة أو  ــَرح أّي مشــروع قان ــم يُط ــه ل ــذ مــا يقــارب 19 عامــاً. إذ ياُلَحــظ أّن ــك من     بذل
    أعضــاء اجمللــس التشــريعي )ســابقاً(، أو قــرار بقانــون كمــا هــو الوضــع احلالــي، كمــا لــم تبــادر أيٌّ مــن مؤسســات اجملتمــع 

   املدني أو القطاع اخلاص بالضغط لوضع مثل هذا القانون أو بطرح مسودات غير رسمية للنقاش اجملتمعي1.

ــم تأخــذ حّقهــا مــن النقــاش   2. مــن املآخــذ العامــة أيضــاً أّن بعــض القــرارات بقانــون ذات العالقــة بالشــركات احلكوميــة ل
    اجملتمعــي، ومــع األطــراف ذات العالقــة الســيما القطــاع اخلــاص؛ مــا يعنــي تفــّرد احلكومــة يف قــرار تأســيس الشــركات 

   احلكومية، وانعكاس ذلك على مبدأ الشراكة مع القطاع اخلاص ودوره الرئيسي يف النشاط االقتصادي.

 3. ميكــن االســتنتاج بأّنــه لــم يتــّم إعــداد دراســة جــدوى ومبــررات اقتصاديــة تنمويــة لتأســيس شــركة حكوميــة؛ ومــدى مزاحمــة 
    القطــاع اخلــاص بهــذا الصــدد، وجتلّــى ذلــك يف تأســيس الشــركات احلكوميــة الثــالث اجلديــدة، وتبــني ذلــك مــن اجلــدل 

   الذي ثار حول تأسيسها.

4. هناك بطء يف تطبيق بعض القوانني واالستجابة لتأسيس شركات حكومية، ومثال ذلك تأسيس شركة مياه فلسطني.

 5. هنــاك غيــاب ملبــادئ الشــفافية فيمــا يتعلــق بالشــركات احلكوميــة، وتعريــف املواطنــني بهــا، وعالقتهــا مــع مختلــف الــوزارات 
   واملؤسسات العاملة يف فلسطني. 

1 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2015. الشركات اململوكة للحكومة يف فلسطني سلسلة التقارير 96. رام اهلل– فلسطني. ص 3.
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2. التعريف بالشركات المملوكة للدولة، وطبيعة الخدمات التي تقدمها:

1.2 التعريف بالشركات احلكومية العاملة

حــاول الباحــث معرفــة عــدد الشــركات العامــة أو اململوكــة للدولــة أو التــي تســاهم احلكومــة بنســبة مؤثــرة فيهــا مــن خــالل 
التواصــل مــع اجلهــات ذات العالقــة، ومنهــا:

 ● اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني: بحســب البيانــات التــي يوفرهــا اجلهــاز التــي نُشــرت يف التعــداد العــام للمنشــآت 
    يف العــام 2017، مّت تعريــف الشــركة احلكوميــة الوطنيــة بأّنهــا املنشــآت التــي متــارس أنشــطة اقتصاديــة ذات طبيعــة ســوقية 
    ربحيــة، ولكــن تســيطر عليهــا احلكومــة إمــا مــن خــالل امتــالك 51% فأكثــر مــن رأس مالهــا أو مــن خــالل تشــريعات أو 

   مرسوم حكومي2. وبينت نتائج التعداد العام أّن الشركات احلكومية التالية تعمل يف فلسطني: 
 1. شــركة جرانــد بــارك يف رام اهلل، وشــركة جرانــد بــارك يف بيــت حلــم: ال يوجــد موقــع إلكترونــي، أو أّيــة معلومــات منشــورة 
ــة  ــا ألّي ــرام، نرجــو منكــم التواصــل معن ــا الِك ــى "متابعين ــى الفيســبوك أشــار إل ــا موقــع عل ــذه الشــركة، وله ــق به     فيمــا يتعل
    حجــوزات تخــّص اإلقامــة، أو احلفــالت أو املؤمتــرات التواصــل علــى صفحتنــا اخلاصــة بفنــدق امليلينيــوم - رام اهلل"3. علمــاً 

   بأّن هذه الشركة كانت مدرجة يف بورصة فلسطني، ولكن مّت وقفها عن التداول يف العام 42003.
ــة  ــة محلي ــا 20 هيئ ــة؛ تســاهم فيه ــام 2006 وهــي شــركة مســاهمة عام ــاس: أُنشــئت يف الع ــاء محافظــة طوب  2. شــركة كهرب
ــى احملــّوالت، اســتمرت      مؤسســة تزودهــا الشــركة اإلســرائيلية بالطاقــة الكهربائيــة وحتاســبها بقــراءة عــدادات موجــودة عل
    الشــركة يف ضــّم شــبكات الكهربــاء للمجالــس القرويــة. تتعامــل الشــركة مباشــرة مــع مشــتركي 20 هيئــة محليــة، وحتاســب 
    18 هيئــة أخــرى علــى فاتــورة احملــّوالت، ماعــدا قباطيــة؛ فهــي حتاســب علــى الضغــط املتوســط. تشــتري الشــركة الكهربــاء مــن 

   مزّود وحيد هو الشركة القطرية اإلسرائيلية5. وهذه الشركة واحدة من خمس شركات لتوزيع الكهرباء يف الضفة الغربية6.
 3. املعهــد املصــريف الفلســطيني: يُعــّرف املعهــد نفســه علــى موقعــه اإللكترونــي بأّنــه مؤسســة غيــر ربحيــة أُنِشــئت بقرار من ســلطة 
    النقد الفلسطينية وبالتعاون مع القطاع املصريف يف فلسطني يف العام 1999 ومقّرها رام اهلل، وتضم هيئتها العامة 14 عضواً 

   ميثلون سلطة النقد الفلسطينية واملصارف العاملة يف فلسطني، ويرأس مجلس إدارتها محافظ سلطة النقد الفلسطينية7. 
 4. شــركة كهربــاء غــزة: بحســب االســتراتيجية القطاعيــة للطاقــة واملــوارد الطبيعيــة 2021-2023، فقــد أقــّر قانــون الكهربــاء 
    العــام وقانــون الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة بــأّن إدارة قطاعــْي التوليــد والتوزيــع يــداران مــن قبــل شــركات خاصــة، ومّت 
    فعــاًل بنــاء محطــة توليــد كهربــاء غــزة مــن قبــل القطــاع اخلــاص الفلســطيني. تعتمــد فلســطني بشــكل عــام علــى اســتيراد 
ــّم إنتاجــه مــن      مصــادر الطاقــة مــن إســرائيل، كمــا تقــوم باســتيراد جــزء بســيط مــن مصــر واألردن باإلضافــة إلــى مــا يت

   محطة توليد كهرباء غزة ويشكل 7% من إجمالي الطاقة الكهربائية املستهلكة محليا8. 
5. شركة دواجن فلسطني: لم يتمكن الباحث من احلصول على معلومات حول هذه الشركة. 

6. مختبرات جامعة القدس املفتوحة: لم يتمكن الباحث من احلصول على معلومات حول هذه الشركة. 
 7. باســا للطاقــة والبيئــة: لــم يحصــل الباحــث علــى معلومــات حــول هــذه الشــركة، ولــم يتــّم ذكرهــا يف االســتراتيجية القطاعيــة 

   للطاقة واملوارد الطبيعية 2023-2021.

 ●  وزارة االقتصــاد الوطنــي: تبــنّي للباحــث مــن خــالل زيــارة دائــرة تســجيل الشــركات يف الــوزارة بأّنــه ال يوجــد ســوى شــركة 
ــاً يف  ــاء، وأّن بنــك االســتقالل يســير حالي ــوزارة وهــي الشــركة الفلســطينية لنقــل الكهرب     حكوميــة واحــدة مســجلة لــدى ال
    إجــراءات التســجيل. وأّن صنــدوق االســتثمار الفلســطيني مســّجٌل كشــركة مســاهمة عامــة وغيــر مســجل كشــركة حكوميــة 

   وأّنه يتبع ملكتب الرئيس الفلسطيني.  

ــة  ــة أو اململوك ــت الشــركات احلكومي ــي تناول ــحٌّ يف الدراســات الت ــاك ُش  ●  االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(9: هن
    للدولــة، وقــد حتــدث تقريــر ســابق الئتــالف أمــان عــن 3 شــركات حكوميــة، هــي صنــدوق االســتثمار الفلســطيني، والشــركة 

   الفلسطينية لنقل الكهرباء، وشركة املياه الوطنية.

2 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2018. التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017– تقرير املنشآت. رام اهلل– فلسطني. ص 24.
  ./https://ar-ar.facebook.com/GrandParkHotels على الفيسبوك Grand Park 3 صفحة التواصل االجتماعي لشركة

4 املتحدة لألوراق املالية )2013(: تقرير التداول السنوي 2012 بورصة فلسطني. رام اهلل– فلسطني. ص 41.
 .https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9082 5 وكالة األنباء الفلسطينية

6 مكتب رئيس الوزراء، )2020(: اخلطة الوطنية للتنمية 2021-2023، واالستراتيجية القطاعية للطاقة واملوارد الطبيعية 2021-2023. رام اهلل– فلسطني. ص 30.
 ./http://www.pbi.ps 7 املوقع اإللكتروني للمعهد املصريف الفلسطيني

8 مكتب رئيس الوزراء، )2020(. مرجع سابق. 
9 االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 2015. الشركات اململوكة للحكومة يف فلسطني سلسلة التقارير 96. رام اهلل– فلسطني. ص 2. 
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2.2 مناذج لشركات حكومية

 :)PETL( 1.2.2  الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء
كان اسم هذه الشركة "شركة النقل الوطني للكهرباء" ومّت تعديل اسمها إلى "الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء".

تُعــّرف هــذه الشــركة علــى نفســها علــى موقعهــا اإللكترونــي10، بأّنهــا أول شــركة حكوميــة وطنيــة تُشــرف علــى بنــاء وتشــغيل 
منظومــة نقــل وطنيــة للطاقــة الكهربائيــة، بحيــث متثــل اجلهــة الوحيــدة اخملّولــة لشــراء الطاقــة الكهربائيــة ليتــم نقلهــا للســوق 
الفلســطينية. وقــد صــادق مجلــس الــوزراء الفلســطيني يف جلســته املنعقــدة يف 2013/11/1 علــى قــرار تســجيل شــركة النقــل 
الوطنيــة للكهربــاء كشــركة حكوميــة عامــة، وذلــك إنفــاذاً للمــادة )18( مــن قانــون الكهربــاء العــام لســنة 2009. ويأتــي تأســيس 
هــذه الشــركة منســجماً مــع اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الطاقــة )2011-2013(، التــي تتمّثــل إحدى أهم مســؤولياتها 
يف تلبيــة االحتياجــات املتزايــدة عبــر مصــادر مختلفــة، مبــا يكفــل حتقيــق التنــّوع يف توفيــر الطاقــة الكهربائيــة، وتنظيــم العالقــة 
الفنيــة واملاليــة بــني مصــادر الطاقــة الكهربائيــة احملليــة واملســتوردة وبــني شــركات التوزيــع. كان مــن املتوّقــع أن تســهم الشــركة 

يف حتســني ظــروف ســوق الكهربــاء، وتقليــل الفاقــد الفنــي يف النظــام الكهربائــي، واحلصــول علــى أســعار شــراء تنافســية.

وتتمثل أهدافه الشركة االستراتيجية باآلتي:
1. اعتماد منوذج املشتري الوحيد والشريك يف تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني.

2. رفع مستوى خدمات الكهرباء املقّدمة لشركات التوزيع.
 3. حتقيــق التنــّوع يف تزويــد الكهربــاء مــن خــالل عقــد اتفاقيــات لشــراء الطاقــة مــع مصــادر توليــد الكهربــاء احملليــة واتفاقيــات 

   الربط مع دول اجلوار.

2.2.2  صندوق االستثمار الفلسطيني
بحســب املوقــع اإللكترونــي للصنــدوق، فإّنــه يهــدف إلــى حتقيــق أكبــر قــدر مــن التأثيــر اإليجابــي يف املؤشــرات االقتصاديــة 
الرئيســية مــن خــالل االســتثمار يف املشــاريع االســتراتيجية يف القطاعــات الناميــة واحليويــة. تأســس الصنــدوق عــام 2003، 
وهــو شــركة مســاهمة عاّمــة مســّجلة لــدى وزارة االقتصــاد الوطنــي. ويســتثمر الصنــدوق فــــي قطاعــــات اســــتراتيجية كقطــاع 
الطاقــة بشــــّقيها التقليــدي واملتجــدد، وقطاعــــات الزراعــة، والصحــــة، والتعليــم، والبنيــة التحتيــة واملناطــق الصناعيــة، 

ــادة األعمــال يف فلســطني. ــا، وري والعقــارات، والتكنولوجي
بلغــت قيمــة األصــول التــي يديرهــا الصنــدوق مــا قيمتــه )957.1( مليــون دوالر مــع نهايــة العــام 2021 . وبحســب التقريــر الســنوي 
للصنــدوق لعــام 2021 فقــد مّت تأسيســه يف غــزة كشــركة مســاهمة عامــة محدودة حتت رقــم )562600718( بتاريــخ 2003/3/17. 
ــه هيئــة عامــة مكّونــة مــن ثالثــني عضــواً مــن األشــخاص الطبيعيــني  املســاهم يف الصنــدوق هــو الشــعب الفلســطيني، ومتثل
واالعتباريــني. يتمثــل نشــاط الصنــدوق وغاياتــه الرئيســية يف شــراء وبيــع كافــة أنــواع االســتثمارات التــي تســاعد علــى حتقيــق 
النمــو االقتصــادي وتطويــر البنيــة التحتيــة يف فلســطني، ويســعى الصنــدوق إلــى تشــجيع اســتثمارات القطــاع اخلــاص احمللــي 

وجــذب املســتثمر األجنبــي لتحقيــق التنميــة واالزدهــار املســتدام لالقتصــاد الفلســطيني.

./http://petl.ps/go 10 املوقع اإللكتروني للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء
./http://www.pif.ps 11 الموقع اإللكتروني لصندوق االستثمار الفلسطيني

يتبــنّي للباحــث أّن الشــركات احلكوميــة غيــر معروفــة، وال يوجــد لهــا ســجّل يحصــر عددهــا؛ فبنــاًء علــى املعلومــات 
املتوّفــرة بخصــوص الشــركات احلكوميــة التــي أظهرهــا التعــداد العــام، فــإّن بعضهــا ال تنطبــق عليهــا الصفــة القانونيــة 
بأّنهــا شــركة حكوميــة وطنيــة وال ينطبــق عليهــا أيضــاً التعريــف الــذي اعتمــده اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 
وبعضهــا اآلخــر لــم تتوفــر عنــه معلومــات تســهم يف معرفــة إن كانــت حكوميــة أم ال. أمــا بنــاًء علــى املعلومــات املتوفــرة 
ــاء، إضافــة  مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي، فــإّن هنــاك شــركة حكوميــة واحــدة وهــي الشــركة الفلســطينية لنقــل الكهرب
إلــى أّن شــركة بنــك االســتقالل هــي قيــد إجــراءات التســجيل. وهــذا االســتنتاج يســتدعي بالضــرورة وجــود ســجّل رســمي 
للتعريــف بالشــركات احلكوميــة، يكــون متاحــاً للعامــة وللمراقبــني والباحثــني لتســهيل مهمتهــم يف الرقابــة اجملتمعيــة علــى 
أداء الشــركات احلكوميــة باعتبارهــا تديــر أمــواالً عامــة تخــص الشــعب الفلســطيني ومقدراتــه الوطنيــة. ومــن املفــروض 

أن تســجل أيضــاً لــدى اخلزينــة العامــة كموجــودات. 
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3.2.2  الشركات احلكومية اجلديدة كما أظهرتها قرارات مجلس الوزراء
قررت احلكومة الفلسطينية يف العامنْي األخيريْن إنشاء ثالث شركات حكومية جديدة، وهي: 

1.3.2.2 بنك االستقال للتنمية واالستثمار
مّت إنشــاء البنــك مبوجــب قــرار بقانــون رقــم )5( لســنة 2021م بشــأن بنــك االســتقالل لالســتثمار والتنميــة12، والــذي حــدد 

أهــداف البنــك باآلتــي: 
1. دفع عملية االستثمار والتنمية نحو التقدم االقتصادي واالجتماعي.

2. توسيع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني.
ــة  ــرة واملتوســطة، وتشــجيع الشــركات التقني ــل مشــاريع الشــركات الناشــئة والشــركات الصغي ــز االســتثمار يف متوي  3. حتفي

   ومجاالت االبتكار.
4. توفير صناديق خاصة خللق فرص عمل، وإعادة تشغيل الكادر البشري، وتعزيز الشمول املالي للمواطنني.

 5. إيجــاد آليــات فاعلــة إلدارة حســابات املشــاريع والصناديــق احلكوميــة، وأّيــة مشــاريع أو صناديــق أخــرى يقــرر مجلــس 
   الوزراء إنشاءها، وتكليف البنك بإدارتها.

6. املساهمة يف حتسني رقمنة وجباية اإليرادات احلكومية وحوكمتها.

وبحســب بعــض الدراســات التــي أعّدهــا معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، فــإّن هنــاك متطلبــات 
رئيســية لنجــاح هــذا البنــك تتمثــل بالتالــي13:

بيئــة اقتصاديــة سياســية كليــة مســتقرة: ال بــّد مــن توفيــر البيئــة القانونيــة الفاعلــة لتحقيــق األهــداف، وال بــّد أيضــاً مــن تطويــر 
عمليــة تنظيــم ومراقبــة هــذا النــوع مــن البنــوك. إذ ليــس هنــاك حتديــد واضــح للجهــة املســؤولة عــن التنظيــم والرقابــة علــى 

بنــك االســتقالل، وال شــّك أّن موضــوع االســتقرار هــذا غيــر متوفــر يف احلالــة الفلســطينية. 

ــة بنــك االســتقالل غيــر واضحــة أو غيــر مكتوبــة بشــكل محــدد،  التفويــض الواضــح: يتضــح أّن التفويــض أو املهمــة يف حال
ــه ال يناســب بدايــات تأســيس بنــوك التنميــة احلكوميــة.  األمــر الــذي يوحــي بأّنهــا واســعة، وهــو أمــر تبــني أّن

التنظيــم والرقابــة واإلشــراف: ينصــح اخلبــراء أن تــوكل مهمــة تنظيــم البنــوك التنمويــة احلكوميــة إلــى البنــك املركــزي للدولــة، 
وأن تخضــع تلــك البنــوك باجملمــل لإلجــراءات والقوانــني املتعلقــة باملؤسســات املاليــة التقليديــة، مــع تعديــل القوانــني بصــورة 

تســّهل وتتناســب مــع التفويــض اخملصــص لهــذه البنــوك. 

احلوكمــة واإلدارة الكفــؤة: يتطلــب جنــاح البنــوك احلكوميــة يف مجــال التنميــة أن تــدار وكأّنهــا ضمــن القطــاع اخلــاص لتحقيــق 
األهــداف احملــددة لهــا، وذلــك ملنــع امللكيــة احلكوميــة مــن التأثيــر علــى األداء والتقييــم واإلجنــاز، مــا يتطلــب علــى ســبيل املثــال 

اســتقاللية أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأن تكــون اإلدارة التنفيذيــة مختــارة حســب الكفــاءة، وغيرهــا.

االســتدامة املاليــة واالســتمرارية: وهــي إحــدى أهــم التحديــات لبنــوك التنميــة، حيــث مــن الصعــب تفضيــل العائــد االجتماعــي 
علــى األربــاح املاديــة واحلفــاظ علــى االســتدامة يف الوقــت نفســه. 

تقييــم األداء: ال بــّد مــن نــصٍّ واضــح يحــدد آليــات ومؤشــرات تقييــم أداء البنــك وإدارتــه ومجلــس أمنائــه، مــن خــالل جهــات 
ــة، واجمللــس التشــريعي(، أو مــن خــالل جهــة  ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة )كســلطة النقــد الفلســطينية، ودي ــة فاعل حكومي

مســتقلة ذات عالقــة يتــّم حتديدهــا مــن قبــل الرئيــس أو رئيــس الــوزراء.

12 قرار بقانون رقم )5( لسنة 2021م بشأن بنك االستقالل لالستثمار والتنمية. الوقائع الفلسطينية. العدد )176(. 2021/5/25.
 13 رابــح مــرار، عمــر عبــد الــرازق. )2021(. متويــل التنميــة يف فلســطني مــن خــالل مؤسســات التمويــل الصغيــر وبنــوك التنميــة: اخليــارات والتحديــات. معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة 

   الفلسطيني )ماس(. رام اهلل- فلسطني. ص 74-68.
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2.3.2.2  شركة املياه الوطنية )مياه فلسطني(
قــرر مجلــس الــوزراء يف جلســته رقــم )81( بتاريــخ 2020/11/2م إنشــاء "شــركة ميــاه فلســطني" بهــدف تعزيــز املــوارد املائيــة 
وحتقيــق االســتدامة املائيــة واملاليــة واملؤسســية، لتكــون شــركة حكوميــة14. كمــا قــرر اجمللــس يف جلســته رقــم )144( بتاريــخ 
2022/01/24م تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة15، وتكــون مرجعيتهــا ســلطة امليــاه مبوجــب املــادة )8( مــن قــرار بقانــون رقــم 
)14( لســنة 2014م بشــأن امليــاه16، مــن خــالل وضــع اإلجــراءات واخلطــط الكفيلــة بإنشــاء الشــركة وتطويرهــا ومرافــق امليــاه 
اإلقليميــة بالتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة. يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن رئيــس ســلطة امليــاه مــازن غنيــم كرئيــس، 
وعضويــة أحمــد الصبــاح عــن وزارة املاليــة، ومنــال فرحــات عــن وزارة االقتصــاد الوطنــي، وســمير دوابشــة عــن وزارة احلكــم 

احمللــي، وهانــي جنــم كخبيــر مختــص يف مجــال امليــاه. 

ــون بشــأن  ــة( مبقتضــى القــرار بقان ــاه الوطني ــار أّن هــذه الشــركة قــد أُنشــئت )باســم شــركة املي ويجــدر األخــذ بعــني االعتب
ل فعليــاً يف حينــه، ولكــن مّت تســجيل الشــركة مؤخــراً بتاريــخ  ــس أو تُســَجّ امليــاه الصــادر يف متــوز 2014، ولكّنهــا لــم تُؤَسّ
)2022/9/13( باســم شــركة امليــاه الوطنيــة )ميــاه فلســطني( وحملــت الرقــم )562771741( وتتمثــل غاياتهــا بجمــع وتنقيــة 
امليــاه، وإنشــاء محطــة حتليــة ميــاه، وحفــر اآلبــار وتركيــب مضخــات امليــاه17. ولكــن لــم تصــدر أّيــة قــرارات أو أنظمــة إداريــة 

وماليــة لتنظيــم هــذه الشــركة. 

تتمثــل املرجعيــة القانونيــة لتأســيس هــذه الشــركة بالقــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014م بشــأن امليــاه، وحتديــداً يف املــواد 
)37-44( منــه، حيــث أطلــق القــرار بقانــون عليهــا اســم "شــركة امليــاه الوطنيــة" وأقــّر بــأن تكــون مملوكــة بشــكل كامــل لدولــة 
ــم شــؤونها املاليــة مبوجــب نظــام يصــدر عــن مجلــس  فلســطني، وأن يحــدد رأس مالهــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، وأن تُنَظّ

الــوزراء. كمــا حــدد القــرار بقانــون اختصاصــات الشــركة باآلتــي:
1. تزويد وبيع املياه باجلملة ملصالح املياه والهيئات احمللية ومجالس خدمات املياه املشتركة واجلمعيات.

2. استخراج املياه من مصادر املياه وحتليتها ونقلها باجلملة وفقاً لترخيص حتصل عليه من السلطة لهذه الغاية.
3. إدارة وتطوير وتنمية أّية موجودات تتسلمها من السلطة.

4. تأمني وضمان حسن سير العالقات التجارية مع الزبائن واملزودين.
5. توفير الوسائل الالزمة لتطوير جميع النشاطات وأعمال البُنى التحتية اخلاصة بتزويد املياه باجلملة.

6. إعداد مقترحات التعرفة اخلاصة ببيع املياه واخلدمات املتعلقة بها ورفعها للمجلس للمصادقة عليها وفق األصول. 
7. أّية مهام أخرى ذات عالقة تكلّفها بها السلطة.

وحــدد القــرار بقانــون تركيبــة مجلــس إدارة الشــركة وشــروط العضويــة فيــه، وحــدد مســؤولية اجمللــس بأّنــه الســلطة العليــا 
إلصــدار القــرارات يف الشــركة، واملكلـّـف بتنفيــذ سياســات الشــركة واإلشــراف علــى إدارة عملياتهــا مبــا يخــدم السياســة املقــّرة 
مــن الســلطة، ويتمتــع مجلــس إدارة الشــركة بالصالحيــات الكاملــة لتحقيــق مهــام الشــركة، كمــا يتوّلــى اجمللــس تعيــني مديــر 
تنفيــذي، والتعاقــد مــع مدقــق حســابات قانونــي لتدقيــق حســابات الشــركة، كمــا يقــّدم اجمللــس تقريــراً ربــع ســنوي عــن أعمــال 

ونشــاطات الشــركة املاليــة والقانونيــة. 

يتبــني ممــا ســبق أّن القــرار بقانــون بشــأن امليــاه لــم يوضــح آليــة صــرف األربــاح أو اإليــرادات التــي ســتحققها الشــركة، كمــا 
أّنــه لــم يتــرك مجــاالً ملشــاركة القطــاع اخلــاص يف الشــركة حيــث حــدد بأّنهــا تكــون مملوكــة بشــكل كامــل لدولــة فلســطني.

3.3.2.2  شركة غاز فلسطني
قــرر مجلــس الــوزراء يف جلســته رقــم )123( بتاريــخ 2021/9/6م إنشــاء شــركة فلســطني للغــاز الطبيعــي كشــركة عامــة 
حكوميــة18.  وبحســب رئيــس ســلطة الطاقــة ظافــر ملحــم فقــد جــاء قــرار احلكومــة بإنشــائها لتنظيــم قطــاع الغــاز الطبيعــي يف 
األراضــي الفلســطينية، وإدارة مرافــق الغــاز يف فلســطني، والدخــول يف تعاقــدات لشــراء الغــاز مــن مصــادر مختلفــة، وأهــم هــذه 

14 املوقع اإللكتروني جمللس الوزراء:
 .4e3db2c97182-43d7-a779-http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Decree/Details/3ae2109f-0cd1  

15 املوقع اإللكتروني جمللس الوزراء:
 .931e-95a3d513aefa-4b38-http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Decree/Details/349cb713-ab91  

16 قرار بقانون رقم )14( لسنة 2014م. بشأن املياه. الوقائع الفلسطينية. العدد )108(. 2014/7/15.
 .http://www.mne.gov.ps:9095/ords/f?p=103:28:34758718200095 :17 املوقع اإللكتروني لوزارة االقتصاد الوطني

18 املوقع اإللكتروني جمللس الوزراء:
.9271-a94c560b6fc2-4b63-http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Decree/Details/c01fd6fc-0f76  
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املصــادر الغــاز الفلســطيني املكتشــف يف البحــر قبالــة ســواحل غــزة عــام 1999. وســتعمل الشــركة علــى إدارة منشــآت الغــاز 
الطبيعــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مبــا يف ذلــك محطــات توليــد الطاقــة ومحطــات حتليــة امليــاه واملناطــق الصناعيــة 
ــى مراكــز االســتهالك  ــة مــن احلقــول الفلســطينية إل ــاز الطبيعــي واخلطــوط الناقل ــى الغ ــاج إل ــي حتت واملنشــآت األخــرى الت
والتوزيــع وحتويــل الصناعــات الوطنيــة للعمــل علــى الغــاز الطبيعــي كونــه أقــّل تكلفــة وصديقــاً للبيئــة فضــاًل عــن التخفيــف مــن 
انبعــاث الغــازات الســامة. وســتتضمن املرحلــة األولــى إلنشــاء الشــركة إعــداد النظــام األساســي والداخلــي وتســمية أعضــاء 
مجلــس اإلدارة التأسيســي املؤقــت، الــذي ســيعّد اســتراتيجية عمــل الشــركة واإلشــراف علــى مشــروع توفيــر الغــاز الطبيعــي 
يف قطــاع غــزة وحتويــل محطــة التوليــد فيــه للعمــل بالغــاز الطبيعــي بــدالً عــن الديــزل. وللتغلــب علــى "املضايقــات" اإلســرائيلية 
ســيتّم طلــب مســاعدة دول إقليميــة ودوليــة للضغــط علــى إســرائيل لتوفيــر املنــاخ املالئــم لعمــل الشــركة وإزالــة العوائــق التــي 

قــد تعتــرض عملهــا19.

ــى إنشــاء شــركة حتمــل مســمى  ــراء ومســؤولي القطــاع اخلــاص أّن إعــالن احلكومــة عزمهــا عل ــل يــرى بعــض اخلب يف املقاب
"غــاز فلســطني" دون اإلفصــاح عــن مزيــد مــن التفاصيــل يثيــر تســاؤالت مراقبــني اقتصاديــني عــن الهــدف الرئيســي مــن هــذه 
ــذي مّت  ــا قــد تكــون ذراع الســلطة الفلســطينية يف اتفــاق اســتخراج غــاز قطــاع غــزة ال ــراء أّنه ــرى بعــض اخلب الشــركة، إذ ي
التفاهــم بشــأنه مــع اجلانــب املصــري، وبعضهــم اآلخــر يــرى أّن الشــركة قــد تزاحــم شــركات القطــاع اخلــاص العاملــة يف هــذا 
اجملــال، وأّن احلكومــة احلاليــة لــم تظهــر كثيــراً مــن التفاصيــل حــول ماهيــة عمــل هــذه الشــركة، وإن كان عملهــا مقتصــراً علــى 
نقــل الغــاز اخلــام مــن مصــادره الرئيســية وإعــادة بيعــه لشــركات التجزئــة، أو أّن الشــركة ستشــتري الغــاز مــن مصــادره وتبيعــه 
للمســتهلك مباشــرة بأســعار تفضيليــة. ومــن املهــم اإلشــارة أيضــاً إلــى أّن مزاحمــة الشــركة للقطــاع اخلــاص ســتؤدي بالتأكيــد 
حلــدوث مشــكلة مــع شــركات القطــاع اخلــاص التــي تقــوم بهــذا الــدور أساســاً. ويفضــل أن يســتند عمــل الشــركة علــى تطويــر 
ــة للغــاز والتعاقــد مــع شــركات دوليــة يف مجــال احلفــر والتنقيــب عــن البتــرول لصالــح  البنيــة التحتيــة بإنشــاء خطــوط ناقل
توريــد الغــاز والنفــط للفلســطينيني. وأّن الشــركة إن كانــت حكوميــة فيُفتــرض أن تتبــع جمللــس إدارة مســتقل. مــن جانبــه قــال 
االختصاصــي االقتصــادي د. ســمير حليلــة إّن الهــدف الرئيســي مــن إنشــاء هــذه الشــركة قــد يتمثــل بــأن تكــون مبنزلــة الــذراع 
ــني  ــرة ب ــات األخي ــي يف إطــار التفاهم ــا تأت ــة شــواطئ قطــاع غــزة، وأّنه ــاز املكتشــف قبال للســلطة الفلســطينية يف إدارة الغ

الســلطة الفلســطينية ومصــر20.

19 انظر/ي وكالة شينخوا "احلكومة الفلسطينية تقرر إنشاء شركة "غاز فلسطني" لتنظيم قطاع الغاز الطبيعي".
 .http://arabic.news.cn/2021-09/08/c_1310174204.htm    

./https://felesteen.news/post :20 املوقع اإللكتروني فلسطني أونالين
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3. اإلطار التشريعي والمؤسسي الناظم للشركات المملوكة للدولة:

القانــون األساســي: نصــت املــادة )1/21( مــن القانــون األساســي املعــدل21 لعــام 2003 علــى مــا يلــي: "يقــوم النظــام االقتصــادي 
يف فلســطني علــى أســاس مبــادئ االقتصــاد احلــر، ويجــوز للســلطة التنفيذيــة إنشــاء شــركات عامــة تنظــم بقانــون". ويتضمــن 
ذلــك حريــة النشــاط االقتصــادي، وصــون امللكيــة اخلاصــة، وعــدم نزعهــا إّلا للمنفعــة العامــة وفقــاً للقانــون مقابــل تعويــض عــادل 
أو مبوجــب حكــم قضائــي، وال مصــادرة إال بحكــم قضائــي. ويعنــي ذلــك أّن القطــاع اخلــاص هــو الــذي يقــود عمليــة التنميــة 
االقتصاديــة وممارســة النشــاط االقتصــادي، وأّن علــى احلكومــة أن تقــوم بــدور تســهيل مهمــة القطــاع اخلــاص، والرقابــة عليــه. 
ع حــاول مأسســة عمليــة تأســيس هــذه الشــركات؛ إذ اشــترط أن يكــون تنظيمهــا بقانــون؛ مــا يوجــب أن  يتبــني مــن النــّص أّن املشــرِّ
تكــون هــذه الشــركات واضحــة املهــام والنشــاط الــذي متارســه، وأن يتــم توضيــح آليــة إدارتهــا ومســاءلتها، وغيرهــا مــن اجلوانــب.

ــه: "يجــوز للحكومــة  ــى أّن قــرار بقانــون رقــم )42( لســنة 2021 بشــأن الشــركات22: نّصــت املــادة )3/29( مــن القــرار بقانــون عل
واملؤسســات والهيئــات التابعــة لهــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء إنشــاء شــركات مســاهمة، تنفــرد أو تشــترك مبلكيتهــا مــع 

ــون خــاص". ــر احلكومــة، وتنظــم مبوجــب قان ــن مــن غي مســاهمني آخري

لقــد أكــد النــّص يف قــرار بقانــون الشــركات علــى ثــالث مســائل لــم تــرد يف القانــون األساســي، وهــي أّن قــرار بقانــون الشــركات 
ســّماها الشــركات احلكوميــة أي يجــوز للحكومــة ذاتهــا أو أيٍّ مــن مؤسســاتها أن تؤســس هــذه الشــركات، يف حــني وردت يف 
القانــون األساســي مبســمى الشــركات العامــة اململوكــة للدولــة، وأّن هــذه الشــركات يجــوز لهــا أن تُســجل يف ســجل الشــركات 
لــدى وزارة االقتصــاد الوطنــي، كمــا حــدد هــذا النــص الوضــع القانونــي لهــذه الشــركات بأّنهــا مســاهمة؛ أي فتــح اجملــال هنــا 
للمســاهمة يف الشــركات احلكوميــة مــن ِقبــل املواطنــني والشــركات األخــرى. باملقابــل أبقــى قانــون الشــركات علــى مســألة أن 

يكــون تنظيــم هــذه الشــركات مبوجــب قانــون خــاص.

الناحيتــنْي االقتصاديــة  الفلســطيني مــن  رئيســياً يف االقتصــاد  يلعــب دوراً  العمليــة فــإّن القطــاع اخلــاص  الناحيــة  مــن 
ــي عــدد  ــن إجمال ــي 91.5% م ــل حوال ــام 2017 )متث ــف( منشــأة يف الع ــك معظــم املنشــآت )140.8 أل ــة؛ إذ ميتل واالجتماعي
ــة  ــة، ففــي العــام 2021 اســتوعب القطــاع اخلــاص نحــو 66% )قراب ــه يشــّغل النســبة األكبــر مــن العمال املنشــآت(23، كمــا أّن
684 ألــف عامــل( مــن مجمــل العاملــني يليــه القطــاع العــام بنســبة 20% 24.  ولكــّن مشــاركة احلكومــة يف النشــاط االقتصــادي 
ليســت صفــراً؛ فمثــاًل تســاهم احلكومــة مــن خــالل بعــض مؤسســاتها يف تســٍع مــن الشــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني هــي 
)موبايــل الوطنيــة الفلســطينية لالتصــاالت، والفلســطينية للكهربــاء، واملؤسســة العربيــة للفنــادق، وفلســطني للتأمــني، والبنــك 
اإلســالمي الفلســطيني، وبنــك القــدس، وبنــك االســتثمار الفلســطيني، والقــدس للمســتحضرات الطبيــة، وســند للمــوارد 
اإلنشــائية(25. وكمــا ســبق التوضيــح فــإّن هنــاك ضبابيــة وتضاربــاً يف عــدد الشــركات احلكوميــة أو الشــركات العامــة اململوكــة 

للدولــة بــني بيانــات وزارة االقتصــاد الوطنــي واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. 

قانــون مكافحــة الفســاد26 رقــم )1( لســنة 2005 وتعدياتــه: نّصــت املــادة )8/2( منــه علــى أّنــه يخضــع للقانــون "رؤســاء وأعضــاء 
ــة أو أيٌّ مــن مؤسســاتها مســاهماً فيهــا". ويعنــي خضــوع هــذه  ــون فيهــا، التــي تكــون الدول مجالــس إدارة الشــركات، والعامل

الشــركات للقانــون أّنــه يترتــب علــى أعضــاء مجالــس إدارتهــا والعاملــني فيهــا مــا يلــي:
1. تعبئة إقرارات الذّمة املالية.

2. للهيئة احلّق بالتحّري واالستدالل يف الشكاوى أو شبهات الفساد التي تقدم ضّد أيٍّ منهم عن جرمية فساد.
3. يحّق للهيئة تلّقي التقارير والبالغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد التي قد يقوم بها أيٌّ منهم. 

 4. يحــّق للهيئــة مالحقــة كّل مــن يخالــف أحــكام هــذا القــرار بقانــون، وطلــب حجــز أموالــه املنقولــة احتياطــاً، وطلــب منعــه مــن 
   السفر، والطلب من اجلهات املعنية وقفه عن العمل وفق التشريعات النافذة.

 5. يحــّق للهيئــة طلــب أّيــة ملفــات أو بيانــات أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات أو االّطــالع عليهــا أو احلصــول علــى صــور منهــا 
   من اجلهة املوجودة لديها مبا يف ذلك اجلهات التي تعتبر كّل ذلك سريَّ التداول وفقاً لإلجراءات القانونية النافذة.

21 القانون األساسي املعّدل لسنة 2003. الوقائع الفلسطينية العدد السابع واخلمسون. أغسطس 2005. رام اهلل– فلسطني. 
22 قرار بقانون رقم )42( لسنة 2021 بشأن الشركات. الوقائع الفلسطينية. العدد )25(. 2021/12/30. رام اهلل– فلسطني.

23 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2018(: التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2017، النتائج النهائية – تقرير املنشآت. رام اهلل -فلسطني. ص 29. 
24 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2022(: مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي: 2022. رام اهلل- فلسطني. ص 92.

 ./https://www.pex.ps :25 املوقع اإللكتروني لبورصة فلسطني
26 قرار بقانون رقم )7( لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم )1( لسنة 2005م. الوقائع الفلسطينية. 26 العدد السابع والثمانون. 26 حزيران/ يونيو 2010م.
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 6. يحــّق للهيئــة بواســطة نيابــة جرائــم الفســاد، وحســب واقــع احلــال، اتخــاذ إجــراءات قانونيــة مثــل أن تطلــب مــن احملكمــة 
    أن توقــف عــن العمــل كّل شــركة إذا اقتــرف مديروهــا أو أعضــاء إداراتهــا أو ممثلوهــا أو عّمالهــا باســمها أو بإحــدى وســائلها 

   جرمية من اجلرائم احملددة بهذا القرار بقانون.

قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وتعدياتــه27: نّصــت املــادة )31/ح( علــى أّن مــن ضمــن اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة 
الديــوان "املؤسســات والشــركات التــي متلكهــا أو تســاهم الدولــة فيهــا، أو تتلقــى مســاعدة منهــا أو مــن اجلهــات املانحــة"، واملــادة 

ــَص لهــا باســتغالل أو إدارة مرفــق عــام". )31/ط(: "املؤسســات والشــركات التــي ُرخِّ
ومبوجب الفصل اخلامس من القانون تترتب على هذه الشركات العديد من االلتزامات جتاه الديوان، ومن أهمها:

 - علــى املدّققــني املاليــني يف هــذه الشــركات إبــالغ الديــوان بجميــع احلــاالت التــي يتضّمــن الصــرف فيهــا مخالفــة ماليــة، وذلــك 
  خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وقوعها.

 - علــى مفّوضــي اإلنفــاق إبــالغ الديــوان مبــا يقــع يف هــذه اجلهــات مــن وقائــع االختــالس، أو الســرقة، أو التبديــد، أو اإلتــالف، 
  أو احلريق، أو اإلهمال، وما يف حكمها، يوم اكتشافها، وأن يوافوا الديون بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها.

- موافاة الديوان بالبيانات واملؤشرات الالزمة ملتابعة تنفيذ خطة تقومي األداء، طبقاً للنظم والنماذج التي يعّدها الديوان.
 - إبــالغ الديــوان فــور اكتشــاف أّيــة مخالفــة ماليــة أو إداريــة لديهــا، أو أّي حــادث مــن شــأنه أن تترتــب عليــه خســارة ماليــة 
   للســلطة الوطنيــة، أو ضيــاع حــقٍّ مــن حقوقهــا، أو يعــّرض أصولهــا الثابتــة أو املنقولــة للضيــاع أو التلــف علــى أيِّ وجــه، وذلــك 

  التخاذ اإلجراءات الواجبة طبقاً لهذا القانون، ودون إخالل مبا يجب أن تتخذه تلك اجلهات من إجراءات أخرى.

ومبوجــب املادتــني )24( و)25( فــإّن للديــوان صالحيــة التدقيــق يف احلســابات والوثائــق واملســتندات واللــوازم يف هــذه الشــركات، 
وعلــى موظفيهــا أن يســّهلوا مهمتــه ويقدمــوا لــه كافــة املعلومــات التــي يطلبهــا ولــه أن يلفــت نظرهــم إلــى مــا يبــدو له مــن مالحظات 
ــر  ــة التقاري ــى كاف ــالع عل ــوان أيضــاً االّط ــر يف إجنــاز املعامــالت، وللدي ــن تأّخ ــه م ــر ل ــا يظه ــم عــن ســبب م وأن يســتوضح منه
واملعلومــات والبيانــات الــواردة مــن املوظفــني وعلــى تقاريــر التحقيــق يف اخملالفــات التــي لهــا مســاس باألمــور املاليــة واإلداريــة ولــه 
أن يطلــب تزويــده بــكّل مــا يريــد االّطــالع عليــه مــن معلومــات وإيضاحــات مــن جميــع الدوائــر احلكوميــة ممــا لــه عالقــة بأعمالهــا.

ــر  ــة تقاري ــد مراجع ــنّي للباحــث بع ــة؛ إذ تب ــال بعــض الشــركات احلكومي ــى أعم ــوان عل ــق الدي ــد دّق ــة فق ــة العملي مــن الناحي
الديــوان املنشــورة منــذ العــام 2006 وحتــى العــام 2021، أّن هنــاك بعــض التقاريــر التــي تناولــت شــركات مســاهمة عامــة مثــل 
التقريــر الســنوي للعــام 2022 الــذي مّت فيــه التدقيــق علــى املؤسســة املصرفيــة الفلســطينية، والتقريــر الســنوي للعــام 2015 
ــى  ــذي تطــّرق إل ــام 2008 ال ــر الســنوي للع ــل، والتقري ــاء اخللي ــوب وكهرب ــاء اجلن ــى شــركتْي كهرب ــق عل ــه التدقي ــذي مّت في ال
صنــدوق االســتثمار الفلســطيني28، فقــد بــنّي تقريــر الديــوان يف حينــه أّن صنــدوق االســتثمار قــد حصــل علــى تقييــم ممتــاز 
)بعــد أن كان تقييمــه ضعيفــاً يف العــام 2006( يف درجــة الثقــة بنظــام الرقابــة والتدقيــق الداخلــي، حيــث يوجــد يف الصنــدوق 
هيــكل تنظيمــي ســليم، وتوصيــف دقيــق للوظائــف، ونظــام محاســبي متكامــل، وهنــاك تطويــر للمــوارد البشــرية، وتقييــم فعلــي 

لــألداء، وفصــل يف الواجبــات، كمــا توجــد وحــدة رقابــة داخليــة ســليمة، وتقييــم للنظــام العــام. 

والتقريــر اآلخــر للديــوان هــو يف العــام 2015 الــذي تنــاول شــركة جرانــد بــارك للفنــادق واالســتجمام29، وقــد بــنّي التقريــر أّن 
هنــاك حالــة مــن عــدم اليقــني مــن قــدرة هــذه الشــركة علــى االســتمرار يف أعمالهــا نظــراً لتحقيقهــا خســائر متتاليــة يف الفتــرة 
الواقعــة مــا بــني عامــْي 2011-2013، إضافــة إلــى انخفــاٍض يف كلٍّ مــن ِنَســِب الســيولة، وقيمــة االســتثمار وتدنــي حقــوق امللكيــة 
وصعوبــة اإليفــاء بااللتزامــات قصيــرة األجــل، كمــا أّن هنــاك تضخيمــاً يف أصــول الشــركة بنحــو )1.5( مليــون دوالر مــن خــالل 
إظهــار بعــض األصــول بقيمــة أعلــى مــن القيمــة الســوقية، فضــاًل عــن أّن هنــاك ضعفــاً يف إدارة الشــؤون املاليــة واإلداريــة. ومــن 
الناحيــة اإلداريــة هنــاك ضعــف يف اإلجــراءات الرقابيــة علــى املوجــودات الثابتــة حيــث ال حتتفــظ الشــركة بســجٍلّ لألصــول 
الثابتــة، وال يتــّم التوثيــق يف ملفــات مشــاريع إعــادة جتديــد فنــدق جرانــد بــارك، ولــم يتــم االلتــزام باملــدة التعاقديــة احملــددة 

إلجنــاز األعمــال املتعاقــد عليهــا. 

دور اجلهــات ذات العالقــة: تبــنّي مــن مراجعــة الباحــث لــوزارة االقتصــاد الوطنــي أّنــه ال توجــد تقاريــر صــادرة عــن مراقــب 
عــام الشــركات أو الــوزارة حــول الشــركات احلكوميــة. وكذلــك ال تشــير تقاريــر احلســاب اخلتامــي لوجــود الشــركات احلكوميــة 

كموجــودات متلكهــا الدولــة. 

27 قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004. الوقائع الفلسطينية. العدد الثالث واخلمسون. فبراير 2005. رام اهلل– فلسطني.
28 ديوان الرقابة املالية واإلدارية )2009(: التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية 2008. رام اهلل– فلسطني. ص 22.

29 ديوان الرقابة املالية واإلدارية. )2016(. التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية 2015. رام اهلل– فلسطني. ص 83-81.
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 4. الحوكمــة الرشــيدة فــي إدارة الشــركات المملوكــة للدولــة والمشــكالت 
     التي تواجهها:

َســت مــن أجلهــا علــى أكمــل وجــه؛ يف ظــّل  تتطلــب فعاليــة الشــركات احلكوميــة أن تــؤدي هــذه الشــركات املهمــة التــي أُسِّ
االلتــزام بالقوانــني واألنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة، وتقــدمي خدماتهــا باجلــودة املطلوبــة، واحملافظــة علــى حقــوق مختلــف 
األطــراف، ويتطلــب ذلــك أن تعمــل هــذه الشــركات يف ظــّل املراعــاة التامــة لقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة؛ 

ويعنــي ذلــك كلــه أن تلتــزم هــذه الشــركات مببــادئ احلوكمــة يف القطــاع العــام.

تعــّرف احلوكمــة يف القطــاع العــام بأّنهــا "مجموعــة التشــريعات والسياســات والهيــاكل التنظيميــة واإلجــراءات والضوابــط التــي 
تؤثــر وتشــكل الطريقــة التــي تُوّجــه وتُــدار فيهــا الدائــرة احلكوميــة لتحقيــق أهدافهــا بأســلوب مهنــي وأخالقــي بــكّل نزاهــة 
وشــفافية وفــق آليــات للمتابعــة والتقييــم ونظــام صــارم للمســاءلة لضمــان كفــاءة وفعاليــة األداء مــن جانــب، وتوفيــر اخلدمــات 

احلكوميــة بعدالــة مــن جانــب آخــر"30. 

باختصــار فــإّن احلوكمــة هــي الترتيبــات التــي تقــوم بهــا الدائــرة احلكوميــة مــن أجــل ضمــان حتقيــق النتائــج املطلوبــة مــن قبــل 
األطــراف ذات العالقــة.

الشكل )1(: آلية حتقيق املصلحة العامة من قبل الشركات احلكومية

املصدر: وزارة تطوير القطاع العام )2014(: دليل ممارسات احلوكمة يف القطاع العام. عمان– األردن.

»يتمثــل أحــد التحديــات املهمــة التــي تواجــه االقتصــادات الناميــة والصاعــدة واالنتقاليــة يف غــرس حوكمــة الشــركات يف 
ــاجت القومــي  ــر يف الن ــب مؤث ــام بنصي ــر مــن هــذه االقتصــادات، تســهم بعــض شــركات القطــاع الع املنشــآت العامــة. ويف كثي
اإلجمالــي والعمالــة والدخــل واســتخدام رأس املــال بقــدر يفــوق أحيانــاً كثيــراً مــن منشــآت القطــاع اخلــاص، وفضــاًل عــن هــذا 
فــإّن شــركات القطــاع العــام غالبــاً مــا تشــّكل السياســات العامــة. ونتيجــة لذلــك فــإّن غــرس حوكمــة شــركات ســليمة داخــل 

شــركات القطــاع العــام يُعتبــر أمــراً أساســياً للتنميــة االقتصاديــة والنمــو واإلصــالح«31.

30 وزارة تطوير القطاع العام )2014(: دليل ممارسات احلوكمة يف القطاع العام. عمان– األردن. ص 1.  
 31 كاتريــن هلبلينــج، وجــون ســوليفان )2003(. غــرس حوكمــة الشــركات يف االقتصــادات الناميــة والصاعــدة واالنتقاليــة. حوكمــة الشــركات يف القــرن الواحــد والعشــرين. مركــز املشــروعات الدوليــة 

   اخلاصة. واشنطن. الواليات املتحدة األمريكية. ص 26.
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أشــارت بعــض الدراســات32 إلــى ضعــف تطبيــق احلوكمــة يف القطــاع العــام يف فلســطني، رغــم أّن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
قــد بذلــت جهــوداً باجتــاه تطبيــق احلوكمــة، فقامــت بإجــراء بعــض اإلصالحــات يف القطــاع العــام وخدماتــه، ويعــود ضعــف 

التطبيــق إلــى العديــد مــن املعيقــات ومنهــا:
 - االحتــال اإلســرائيلي: ومــا يقــوم بــه مــن ممارســات مختلفــة تؤثــر علــى مختلــف نواحــي احليــاة، إضافــة إلــى الســيطرة علــى 

  املعابر واحلدود، واملوارد الطبيعية.
- عدم اكتمال املنظومة القانونية.

- أداء اجلهاز القضائي: من أبرز املشكالت املتعلقة بهذا اجلهاز هو البطء يف حسم القضايا.
- االنقسام السياسي بني الضفة الغربية وقطاع غزة.

- تعّطل عمل اجمللس التشريعي الفلسطيني.
ــة  ــق احلوكم ــة لتطبي ــوارد الالزم ــر امل ــّم توفي ــث ال يت ــام. حي ــق احلوكمــة يف القطــاع الع  - عــدم توّفــر اإلرادة السياســية لتطبي
   اجليــدة يف شــركات القطــاع العــام مــن مــوارد بشــرية وماليــة، مــا يتطلــب ضــرورة تخصيــص موازنــات مــن قبــل احلكومــة 

  لتسهيل تطبيقها.
- ضعف التنسيق بني القطاعنْي اخلاص والعام.

- ضعف أجهزة الرقابة واستقالليتها.

يبــدو أّن ضعــف احلوكمــة يف القطــاع العــام ينســحب أيضــاً علــى الشــركات احلكوميــة وميكــن أخــذ صنــدوق االســتثمار 
الفلســطيني كحالــة عمليــة، وميكــن توضيــح بعــض األمــور املتعلقــة بــه، مــن خــالل اآلتــي:

●  خلــط غيــر مبــرر يف تعريــف الصنــدوق مــن الناحيــة النظريــة: إذ تعــود فكــرة تأسيســه إلــى بدايــات الســلطة الفلســطينية 
عامــْي 1995 و1996، وكانــت اســتثمارات الصنــدوق يف داخــل وخــارج فلســطني. وقــد ظــّل الصنــدوق دون تنظيــم قانونــي واضــح 
حتــى أصــدر الرئيــس ياســر عرفــات عــدة قــرارات )غيــر منشــور يف الوقائــع الفلســطينية( يف العــام 2000 بتشــكيل مجلــس 
ــام 2002 مرســوماً باعتمــاد النظــام األساســي  ــدوق، كمــا أصــدر يف الع ــى أعمــال الصن ــة برئاســته يشــرف عل ــى للتنمي أعل
للصنــدوق وتشــكيل مجلــس إدارتــه. ونتيجــة للتغييــرات يف تكويــن احلكومــة وبنيــة الســلطة التنفيذيــة خــالل العــام 2003 
فقــد مّتــت مراجعــة الوضــع القانونــي لصنــدوق االســتثمار وأُنِشــَئ يف العــام 2003 كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة مملوكــة 
ــر منشــورة يف  ــة )أيضــاً غي ــرارات التنظيمي ــد صــدرت بعــض الق ــد(، وق للســلطة )الشــعب الفلســطيني هــو املســاهم الوحي
الوقائــع الفلســطينية( عــن مجلــس الــوزراء يف بدايــة نشــأته تتعلــق بتشــكيل مجلــس إدارة الصنــدوق ومدتــه. ويف العــام 2006 
ــس  ــة جملل ــدوق عــن أّي تبعي ــه للرئيــس الفلســطيني مبــا يخــرج الصن ــَم األمــر بتبعّيت ــدوق وُحِس ــة الصن ــد النظــر يف تبعي أُعي
الــوزراء، وذلــك بصــدور العديــد مــن املراســيم والقــرارات الرئاســية املتعلقــة بتبعيــة الصنــدوق للرئيــس وتشــكيل مجلــس إدارتــه 

وبتعديــل النظــام األساســي للصنــدوق33.

● لــم تقتصــر الضبابيــة علــى مرحلــة التأســيس، فقــد أشــار الصنــدوق يف تقريــره الســنوي لعــام 2021 إلــى أّنــه "يلتــزم بأحــكام 
نظامــه األساســي، وبقانــون الشــركات املطبــق فيمــا لــم يــرد بــه نــص يف النظــام. ويعتمــد الصنــدوق عــدة إجــراءات لتعزيــز 
احلوكمــة، مبنيــة علــى أســس النزاهــة والشــفافية والفصــل مــا بــني الســلطات ومّت تطويرهــا بالتعــاون مــع كبــرى الشــركات 
ــق  ــة يف تطبي ــة التــي تشــكل مرجعي ــد مّت إعــداد مجموعــة مــن األدل ــر الدوليــة، وق ــى املعايي ــة وفــق أعل العامليــة ذات العالق
اإلجــراءات واألنظمــة يف العمليــات اخملتلفــة، والتــي تتــّم مراجعتهــا وحتديثهــا بشــكل دوري". ويف ذات التقريــر أشــار الصنــدوق 
إلــى أّنــه عضــو كامــل يف املنتــدى الدولــي لصناديــق الثــروة الســيادية منــذ عــام 2016، وميثــل الصنــدوق فلســطني يف هــذا املنبــر 
الدولــي بفضــل مواءمــة منظومــة عملــه مــع "مبــادئ ســانتياغو"34 التــي مّت وضعهــا برعايــة ودعــم صنــدوق النقــد الدولــي. كمــا 
أّنــه عضــو يف الشــبكة العامليــة لالســتثمار املؤثــر، التــي تضــم مؤسســات وصناديــق اســتثمار تهــدف إلــى املســاهمة يف متويــل 

احللــول ألكثــر التحديــات صعوبــة يف العالــم.

 32 شــاهر عبيــد، وســائد ربايعــة )2020(: درجــة تطبيــق احلوكمــة يف مؤسســات القطــاع العــام يف الضفــة الغربيــة وأهــم معيقاتهــا. مجلــة جامعــة القــدس املفتوحــة للبحــوث اإلداريــة واالقتصاديــة. 
    مجلد 5، العدد 13. ص 21. وروال كببجي. 2019. دور احلوكمة يف احلد من الفساد يف مؤسسات القطاع العام الفلسطيني. جامعة القدس وهيئة مكافحة الفساد. رام اهلل- فلسطني. ص 47.

33  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( )2015(. الشركات اململوكة للحكومة يف فلسطني. مرجع سابق. ص 14. 
 34 مبــادئ ســانتياغو ))Santiago Principles: يُطلــق عليهــا أيضــاً املبــادئ واملمارســات املُتعــارف عليهــا )Generally Accepted Principles and Practices: GAPP(، وهــي إجــراءات ومعاييــر موّحــدة تتعلـّـق 
     بطبيعــة عمــل وأهــداف صناديــق الّثــروة الّســيادّية وحتديــد إطــار يُعّبــر بدّقــة عــن متطلبــات الشــفافية واإلفصــاح واحلوكمــة واملســاءلة وإدارة اخملاطــر، فنظــراً ألهميــة هــذه الصناديــق يف االقتصــاد 
     العاملــي، كان ال بــّد مــن نفــي ُشــبهة األجنــدات السياســية عنهــا أمــام الــدول املتلقيــة الســتثماراتها واإلثبــات أّن ترتيباتهــا ُمقامــة علــى أســاس ســليم وأّن أبعادهــا ال تزيــُد عــن كونهــا اقتصاديــة وماليــة. 
     بعــد ِعــّدة اجتماعــاٍت آخُرهــا يف ســانتياغو بتشــيلي، خرجــت مجموعــة العمــل الدوليــة املكّونــة مــن 26 بلــداً عضــواً يف صنــدوق الّنقــد الّدولــي يتمتــع بصنــدوق ســيادّي بـــ 24 مبــدأً يعكــس ممارســات 
     وأهــداف هــذه الصناديــق بصــورة واضحــة أُطلــق عليهــا: مبــادئ ســانتياغو أو املبــادئ واملمارســات املتعــارف عليهــا، وتُغطــي هــذه املبــادئ ثالثــة مجــاالت رئيســية هــي: اإلطــار القانونــي واألهــداف 

    والتنسيق مع السياسات االقتصادية الكلية، واإلطار املُؤسسي وهيكل احلْوكمة، وإطار االستثمار وإدارة اخملاطر.
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 ● يُشــكل الوضــع احلالــي للصنــدوق مخالفــة للقانــون األساســي، الــذي أكــد أّن الشــركات اململوكــة للدولــة يجــب أن يُنِظــَم عملَهــا 
  قانوٌن خاٌص بها؛ األمر الذي لم يحصل بالنسبة للصندوق.  

 ● شــّكل الوضــع القانونــي للصنــدوق مخالفــة لقانــون األوراق املاليــة؛ فبكونــه شــركة مســاهمة عامــة يجــب أن يـُـدرج يف بورصــة 
  فلسطني، األمر الذي لم يحدث ما يشكل مخالفة لقانون األوراق املالية.

 ● يتضــح مــن مراجعــة التقاريــر الســنوية للصنــدوق أنــه يعتمــد مدقــق حســابات واحــد )شــركة إرنســت يونغ لتدقيق احلســابات( 
  مبا يشكل مخالفة لقانون الشركات، الذي يفرض تغيير مدقق احلسابات كل 5 سنوات. 

 ● هنــاك تراجــع يف أربــاح الصنــدوق، فبينمــا بلغــت نحــو 60 مليــون دوالر يف العامــنْي 2009 و2010، تراجعــت إلــى نحــو 35 
  مليون دوالر باملتوسط منذ العام 2011. 

 ● هنــاك غيــاب للشــفافية يف عمــل الصنــدوق، فهــو ال ينشــر علــى موقعــه اإللكترونــي أّيــاً مــن التشــريعات الناظمــة لعملــه، وال 
  يَنشر مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
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◄ االستخالصات والتوصيات:

االستخالصات

 ● أجــاز قــرار بقانــون الشــركات رقــم )42( لســنة 2021 للشــركات احلكوميــة أن تُســجل يف ســجّل الشــركات لــدى وزارة 
  االقتصاد الوطني، ويفتح اجملال للمساهمة يف الشركات احلكومية من ِقبل املواطنني والشركات األخرى. 

 ● إّن الشــركات احلكوميــة غيــر معروفــة، وهنــاك خــالف مــا بــني املؤسســات ذات العالقــة )اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء 
  الفلسطيني، ووزارة االقتصاد الوطني( حول عدد هذه الشركات وأسمائها. 

 ● ال توجــد سياســة حكوميــة واضحــة جتــاه تأســيس الشــركات احلكوميــة، فــال يوجــد قانــون شــمولي أو تشــريع عــام ينّظــم هــذه 
   الشــركات، وتصــدر بعــض القــرارات بقانــون ذات العالقــة بالشــركات احلكوميــة دون أن تأخــذ حّقهــا مــن النقــاش اجملتمعــي، 
   ومــع األطــراف ذات العالقــة الســيما القطــاع اخلــاص، ولــم يتــم إعــداد دراســة جــدوى ومبــررات اقتصاديــة تنمويــة لتأســيس 

  شركة حكومية، وهناك بطء يف تطبيق بعض القوانني واالستجابة لتأسيس شركات حكومية.  
● لم يبذل ديوان الرقابة املالية واإلدارية اجلهد املطلوب للتدقيق على أعمال الشركات احلكومية.

 ● هنــاك ضبابيــة يف تعريــف صنــدوق االســتثمار الفلســطيني، فهــو مســجل كشــركة مســاهمة عامــة يف وزارة االقتصــاد الوطنــي 
   ويف ذات الوقــت يعــّرف نفســه علــى أّنــه صنــدوق ســيادي. ويُشــكل الوضــع احلالــي للصنــدوق مخالفــة للقانــون األساســي، 
   ألّنــه يجــب أن يكــون لــه قانــون خــاص ينظــم أعمالــه. كمــا أّن هنــاك مخالفــة لقانــون األوراق املاليــة لعــدم إدراجــه يف بورصــة 
   فلســطني، وهنــاك غيــاب للشــفافية يف عمــل الصنــدوق، فهــو ال ينشــر علــى موقعــه اإللكترونــي أّيــاً مــن التشــريعات الناظمــة 

  لعمله، وال ينشر مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
● ضعف الشفافية والنشر فيما يتعلق بالشركات احلكومية.

● عدم وجود مدّونات سلوك ملزمة للمسؤولني والعاملني يف الشركات احلكومية.
● عدم انتظام تقدمي تقارير دورية حول أداء هذه الشركات.

● عدم وضوح مكان تسجيل الشركات كموارد وموجودات يف اخلزينة العامة واحلساب اخلتامي.
● عدم وضوح أرباح الشركات احلكومية يف املوازنة العامة كإيرادات. 

التوصيات

 ● علــى احلكومــة وضــع معاييــر معتمــدة مــن ِقبَــل مختلــف املؤسســات لتحديــد ماهيــة الشــركات احلكوميــة أو العامــة اململوكــة 
ــة، وأن تقــوم احلكومــة أو توعــز إلــى بيــوت اخلبــرة بإعــداد دراســة جــدوى ومبــررات  ــة، وأن حتــدد الشــركات العامل    للدول
   اقتصاديــة تنمويــة لتأســيس شــركة حكوميــة، وأن تصــدر قانونــاً خاصــاً بالشــركة التــي تــوّد تأسيســها وأن يأخــذ حقــه مــن 

  النقاش اجملتمعي، ومع األطراف ذات العالقة السيما القطاع اخلاص.   
ــع  ــدة الوقائ ــه يف جري ــّم اإلعــالن عن ــة وأن يت ــي بإعــداد ســجّل خــاّص بالشــركات احلكومي  ● أن تقــوم وزارة االقتصــاد الوطن

  الفلسطينية.  
 ● تفعيــل رقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى أعمــال الشــركات احلكوميــة، وأن يتــّم نشــر هــذه التقاريــر للمواطــن وفقــاً 

  لإلجراءات املعمول بها يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
 ● إعــداد قانــون خــاّص لــكّل شــركة حكوميــة يتــّم إنشــاؤها مبــا يشــمل صنــدوق االســتثمار الفلســطيني والشــركة الفلســطينية 

  لنقل الكهرباء يوضح كّل ما يتعلق بها.
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