حوكمة الشركات في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا من
منظور مدير لألصول

بقلم طارق فضل هللا
المدير التنفيذي ،نومورا إلدارة األصول في الشرق األوسط
إن حوكمــة الشــركات ع ـلـى أ كثــر مســتوياتها األساســية تهــم
المســتثمرين نظــرا ً ألن هنــاك عالقــة قويــة بيــن الحوكمــة الجيــدة

والعوائــد الماليــة المرتفعــة .ولقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات

أن الحوكمــة الجيــدة للشــركات تســاعد الشــركات ع ـلـى تحســين
فعالياتهــا التشــغيلية ورفــع ربحيتهــا وتعز يــز ثقــة المســاهمين
وتــؤدي إ ـلـى رفــع درجــة تصنيفهــا إ ـلـى تقييمــات مرتفعــة.
فعندمــا تتســاوى جميــع المعطيــات و ـفـي خــال أي فتــرة معقولــة

مــن الزمــن فــإن الشــركة ذات الحوكمــة الجيــدة وبيئــة التشــغيل
القو يــة والتــي تشــتمل ع ـلـى الضوابــط وأدوات الرقابــة المناســبة

وتتمتــع بمســتويات عاليــة مــن الشــفافية واالفصــاح وعالقــة

قو يــة مــع مســاهميها تصبــح ع ـلـى األرجــح ذات أداء أفضــل مــن
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الشــركة التــي تفتقــر إ ـلـى الحوكمــة الجيــدة.
ال يكــون مســتوى الربحيــة ع ـلـى األرجــح أع ـلـى فحســب بــل إن

جــودة المكاســب ودرجــة التأ كــد مــن المكاســب المســتقبلية
يكــون أفضــل .وهــذا يتيــح للمســتثمرين ـفـي األســهم تخفيــض
معــدل الخصــم لتقييــم الشــركة ويحفــز المقرضيــن ع ـلـى
المطالبــة بعوائــد أقــل ع ـلـى قروضهــم.

ـفـي يوليــو  2005نشــرت شــركة إ يــه ـبـي إن أمــرو إلدارة األصــول
دراســة أ كــدت فيهــا أن العائــد ع ـلـى األســهم ـفـي الشــركات
البرازيليــة ذات الحوكمــة فــوق المتوســطة كانــت أع ـلـى بنســبة
 %45وكان صا ـفـي األر بــاح أفضــل بنســبة  %76مــن الشــركات التــي
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تعتبــر طريقــة العمــل والتســجيل ـفـي مؤشــر ســتاندارد آنــد بــورز

أظهــرت ممارســات أقــل مــن المتوســط.
وتقــدم البراز يــل نموذجـا ً مثيــرا ً لألهتمام لمنطقة الشــرق األوســط وحوكمــة شــاملة ولكــن هيكلــه صراحــة يتصــف بالجمــود ويعــد
وشــمال أفريقيــا مــع األخــذ ـفـي االعتبــار التطــور األكثــر تقدمـا ً قليــا ً غيــر متطــور نســبياً .ومــع ذلــك فــإن وســيطا ً بســيطا ً نوع ـا ً مــا
بهــا ـفـي ســوق األســهم والتعــرض الكبيــر للمســتثمرين العالمييــن للشــركات ذات الحوكمــة الجيــدة قــد تغلــب بســهولة ع ـلـى العديــد
منــذ بدا يــة القــرن.

مــن مديــري محافــظ األوراق النشــطة ـفـي الســوق المرتفــع.

فالســوق الجديــد (نوفــو ميــركادو) البرازي ـلـي عبــارة عــن قطــاع
إدراج بالبورصــة للتــداول ـفـي األســهم الصــادرة عــن الشــركات التــي

ازدهــار الســوق ولكــن ربمــا ـفـي أي فتــرات ركــود طويلــة ـفـي الســوق.

تلــزم نفســها طواعيــة بتطبيــق ممارســات حوكمــة إضافيــة إ ـلـى
جانــب تلــك التــي يقتضيهــا القانــون.

فمنــذ بدا يــة الســوق ـفـي ينايــر  2007وحتــى نهايــة عــام  2014حقــق
مؤشــر ال ـ  125عضــوا ً بالســوق الجديــد «مؤشــر أســهم الشــركات

ذات الحوكمــة الخاصــة» نســبة ارتفــاع بلغــت  %77فيمــا ارتفــع
مؤشــر الســوق العــادي بوفيســبا القياســي بنســبة  %14فقــط.

والمحصلــة هــي أن وجــود شاشــة للحوكمــة مــن المحتمــل أن
تســاعد المســتثمرين ع ـلـى تحســين األداء ليــس فقــط ـفـي أوقــات

إن راحــة البــال وحدهــا تســتحق الجهــد.

إن تفــاوت األداء بيــن الشــركات غالبـا ً مــا يظهــر جليـا ً ـفـي األســواق
الصاعــدة التــي تبــدو غيــر فعالــة نســبيا ً بســبب ســوء تغطيــة
البحــوث أو التــي تعا ـنـي مــن آليــة متباطئــة لخصــم األســعار ولكنــه
ينطبــق أيض ـا ً ع ـلـى األســواق األكثــر تقدم ـاً.

لــم تكــن الحوكمــة هــل العامــل الوحيــدة ولكنهــا كانــت عامــا ً أشــارت إحــدى الدراســات التــي نشــرتها جامعــة هارفــارد وكليــة
وارتــون لألعمــال ـفـي الدور يــة ر بــع الســنوية لالقتصاديــات عــام
مهم ـا ً.
ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تعــاون معهــد  2003إ ـلـى أن هنــاك تفاوتـا ً ـفـي األداء يصــل إ ـلـى نســبة  %8.5ســنويا ً
حوكمــة لحوكمــة الشــركات بمركــز د ـبـي الما ـلـي العالمــي مــع ـفـي الواليــات المتحــدة والتــي مــن المفتــرض أنهــا أ كثــر أســواق
شــركة ســتاندارد وبــورز ـفـي وضــع مؤشــر بينــي اجتماعــي العالــم تقدم ـا ً وتطــورا ً وذلــك بيــن أفضــل وأســوأ الشــركات مــن
ومختــص بالحوكمــة .ويقــوم هــذا المؤشــر بقيــاس أداء أفضــل 50
ســهما ً مصنفـا ً ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ويتــم
حســاب ذلــك بمراجعــة وتســجيل درجــات مــا يقــرب مــن  200مــن

العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة لتلــك الشــركات.

يتــم التركيــز ع ـلـى الحوكمــة عــادة ـفـي أوقــات األزمــات أو بعــد ظهــور

تجــاوزات ولــذا فإنــه ليــس مــن المســتغرب أن الشــركات ذات
الحوكمــة الجيــدة يكــون أداؤهــا جيــدا ً خــال تلــك الفتــرات وربمــا

ليــس بهــذا القــدر خــال فتــرات ارتفــاع األســواق والتــي عــاد ًة مــا
تتميــز بز يــادة مخاطــر األعمــال وارتفــاع المــردود الما ـلـي.
ومــع ذلــك فــإن مؤشــر ســتاندارد آنــد بــورز وحوكمــة لألســواق
العربيــة قــد تفــوق ـفـي األداء ع ـلـى مؤشــراته القياســية األساســية

منــذ بدا يــة ظهــوره ـفـي أ كتوبــر  2011حتــى مــع ارتفــاع األســواق
ورغــم االفتقــار إ ـلـى التوعيــة العامــة بشــأن حوكمــة الشــركات بيــن

الكثيــر مــن المســتثمرين وخاصــة مســتثمري التجزئــة البارز يــن
للغايــة ـفـي األســواق العربيــة.
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حيــث الحوكمــة .وال يــكاد يكــون مــن المســتغرب أن تزدهــر
صناديــق حوكمــة الشــركات حتــى ـفـي مــا يســمى باألســواق

المتقد مــة.

ومــع أن جهــود الجهــات التنظيميــة ع ـلـى مــدى الســنوات القليلــة
الماضيــة قــد رفعــت المعاييــر العامــة ـفـي أنحــاء منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا إال أن الطر يــق إ ـلـى أفضــل الممارســات

العالميــة طويــل وال يــزال االلتــزام بهــذه المعاييــر بيــن الشــركات
المحليــة متفاوت ـا ً إ ـلـى حــد كبيــر.
حــذرت مؤسســة فيتــش الدوليــة ـفـي العــام الماضــي مــن أن
تصنيــف الشــركات ـفـي منطقــة الخليــج مكبــل بالضعــف النســبي

لحوكمــة الشــركات مقارنــة بالشــركات ـفـي األســواق المتقدمــة.
كمــا أشــارت فيتــش إ ـلـى غيــاب المجالــس المســتقلة الفعالــة
وضعــف الشــفافية وممارســات االفصــاح المحــدودة ـفـي الشــركات
الخاصــة و ـفـي ذات الوقــت أقــرت بــأن الحوكمــة تتحســن باســتمرار
ـفـي شــركات المســاهمة العامــة.
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ومــع كل مــا يــدور مــن أحاديــث حــول تحســن الحوكمــة إال أن
هنــاك سلســلة مســتمرة مــن الحــوادث المثيــرة لإلحبــاط حتــى
بيــن أ كبــر شــركات المنطقــة والتــي تبــرز حقيقــة أنــه ال يــزال

يتعيــن ع ـلـى الكثيــر مــن الشــركات تطبيــق أفضــل الممارســات
العالميــة بصــرف النظــر عمــا تعنيــه تصنيفــات مؤشــر أســواق
بورصــات األســهم العالمــي.

يقــول المدافعــون إن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
بحاجــة إ ـلـى إتبــاع منهــج تدريجــي نحــو األخــذ بأفضــل الممارســات

للمســتثمرين بوضــع تقييمــات أع ـلـى ودفــع أســعار أع ـلـى

للشــركات المحوكمــة بشــكل جيــد.

ـفـي نهايــة عــام  2014تــداول الســوق الجديــد (نوفــو ميــركادو)
ـفـي البراز يــل ع ـلـى مكــرر للربحيــة (الســعر للعائــد) بلــغ نحــو 21
ضعفـا ً مقارنــة ب ـ  16ضعــف ـفـي مؤشــر الســوق العــادي بوفيســبا
بنســبة تميــز  .%30هــذا ع ـلـى الجانــب األع ـلـى للدراســات والتــي
تظهــر تميــزا ً يتــراوح بيــن  %30 – %20ـفـي الكثيــر مــن األســواق

ولكنــه يؤكــد أنــه حقيقــي ويمكــن إثباتــه.

بســبب «المســائل الثقافيــة» أو منحهــا «مجــاال ً للمنــاورة»
ولكــن ليــس هنــاك عــذر حقيقــة للبــطء ـفـي التطبيــق .ال يطلــب

يق ِّيــم المســتثمرون تحســين فعاليــة التشــغيل والربحيــة األع ـلـى

وال يســعى المقاولون إلى بناء خامس عشــر أطول برج في العالم

والمســاهمون بصفــة عامــة.

المســتهلكون ـفـي المنطقــة اســتخدام االنترنــت عبــر االتصــال
الهاتفــي ألنــه ســيتم االنتقــال قريبـا ً إ ـلـى خدمــات النطــاق العر يــض
أو عاشــر أ كبــر مجمــع تجــاري ألنــه مــن الطمــوح استشــراف مــا
هــو أ كبــر مــن ذلــك .فالمنطقــة التــي تطمــح إ ـلـى أن تصبــح األكبــر

واألعظــم ـفـي التجــارة والصناعــة يجــب أال تقبــل بــأي شــيء أقــل
مــن أفضــل الممارســات ـفـي الحوكمــة.

والتقييمــات المرتفعــة بصــورة إيجابيــة بمــا ينعكــس ع ـلـى
أداء ســعر الســهم وهــو تحديــدا ً مــا يرغــب فيــه مديــرو األصــول
تكــون األولويــة عــادة لالســتثمار ـفـي الشــركات ذات الحوكمــة
الجيــدة إال أن هنــاك دليــل قــوي يشــير إ ـلـى أنــه يتــم تحقيــق أفضــل

العوائــد الماليــة مــن االســتثمار ـفـي الشــركات ذات الحوكمــة
الرديئــة الملتزمــة بتحســين ممارســاتها .وكثيــرا ً مــا تكــون اإلدارة
هــي التــي تقــود وتحفــز التغييــر ولكــن غالبـا ً مــا يقوم المســاهمون
بأخــذ زمــام المبــادرة ـفـي المطالبــة بتحســين ممارســات الحوكمــة

إن أمــام الجهــات التنظيميــة دورا ً هام ـا ً للقيــام بــه وكذلــك
المســاهمين والمــدراء والمراجعيــن .ولكــن المجتمــع كلــه بمــا ـفـي

وتحقيــق عوائــد أع ـلـى.

تفشــل ـفـي تحقيــق أع ـلـى معاييــر الحوكمــة.

ومــع أنــه ال يتــم تشــجيع المســاهمين النشــطاء كمــا أنهــم ليســوا
بالضــرورة مرغوبيــن ـفـي المنطقــة إال أن هنــاك مجموعــة متزا يــدة

ذلــك المحلليــن المالييــن وحتــى وســائل اإلعــام البــد أن تســاعد
أيض ـا ً ـفـي مراقبــة الشــركات وتفضــح ممارســات الشــركات التــي

إن وجــود ضوابــط قويــة يســاعد ـفـي التســويق إ ـلـى األجانــب
ويوفــر الطمأنينــة حــول مســتوى حوكمــة الشــركات والســيما ـفـي

األســواق الجديــدة وإ ـلـى المســتثمرين الجــدد .إن تخفيــف القيــود
وفتــح األســواق ـفـي المنطقــة يعــد أمــرا ً إيجابيـا ً ولكــن مــن المهــم
أيضـا ً أال يتــم اســتدراج األجانــب بفعــل مظاهــر كاذبــة وينتهــي بهــم
المطــاف إ ـلـى خيبــة األمــل.

ونظــرا ً ألن المدير يــن مســئولين عــن أمــوال اآلخر يــن فــإن مديــري
األصــول عليهــم مســئولية االســتثمار بحكمــة وعنايــة .إن األمــن

النســبي المدعــوم بشــركات ذات حوكمــة جيــدة يتيــح لنــا نوم ـا ً
أهــدأ ـفـي الليــل.

فاالســتدامة والتأ كــد وجــودة وشــفافية المكاســب تســمح
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مــن “المســاهمين االستشــاريين” التــي تســعى إ ـلـى االنخــراط
ـفـي الحــوار وتعــرض العمــل مــع اإلدارة لتطويــر أنظمــة الشــركة
والتنظيــم والضوابــط للمنفعــة المشــتركة .ال يشــارك مديــرو
األصــول التقليديــون ـفـي هــذه األنشــطة ولكنهــم يراقبــون بعنايــة
ويدعمــون حيثمــا كان ذلــك مناســبا كمســاهمين رئيســيين.

واليــوم يــدرك آثــار الحوكمــة دائــرة أوســع مــن مجــرد المســتثمرين
والمســاهمين .فللحوكمــة تأثيــر ع ـلـى العديــد مــن األطــراف

المعنيــة بالشــركة مثــل العمــاء والموظفيــن والمجتمــع ككل.
فالعمــاء ير يــدون مــن بائعيهــم أن يحســنوا التصــرف ـفـي أموالهــم
ويســعى الموظفــون إ ـلـى اإلنجــاز وإ ـلـى تحصيــل مدفوعــات
معقولــة .وتعتبــر قــوة وســائل التواصــل االجتماعــي ـفـي صناعــة
أو تدميــر المنتجــات والخدمــات أمــرا ً هام ـا ً بالنســبة للكثيــر مــن
األعمــال .ولإلنصــاف نقــول إن الكثيــر مــن الشــركات ـفـي منطقــة
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