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التحضير إلدراج الشركات المملوكة للدول األعضاء
بمجلــس التعــاون الخليجــي بالبورصــة – مــن منظــور
شــركات إدارة األصول

طارق فضل هللا
الرئيس التنفيذي  -شركة نومورا إلدارة األصول في الشرق األوسط
الشــركة المملوكــة للدولــة ( )SOEهــي شــركة تمتلكهــا
الحكومة جزئيا ً أو كلياً .وبالرغم من أن الشــركات المملوكة
للدولــة تبــدو ظاهر ي ـا ً مؤسســات تجار يــة إال أنهــا غالب ـا ً مــا
ُتــدار بتفو يــض أوســع نطاقـا ً مــن أجــل المســاعدة ـفـي تطويــر
االقتصــاد وتوفيــر الخدمــات األساســية وخلــق فــرص العمل.

الســاحة العالميــة .وعــادة مــا تمثــل تلــك الشــركات نســبة
كبيــرة مــن الناتــج القومــي وتوظــف آالف المواطنيــن،
ويمكنهــا أن تــؤدي دورا ً حاســما ً ـفـي تقديــم بعــض الخدمــات
التــي لوالهــا مــا توفــرت ،أو ربمــا توفــرت لكــن بأســعار
مرتفعــة.

ع ـلـى مــدار الخمســين عام ـا ً الماضيــة ،كانــت الشــركات
المملوكــة للدولــة ( )SOEsأداة مهمــة ـفـي إدارة التنميــة
االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة  -ع ـلـى ســبيل المثــال
ال الحصــر -ـفـي الــدول الناميــة .وقــد جــرى اســتخدامها
الحتضــان الصناعــات ،وإعــادة توز يــع الثــروات ،وتصحيــح
أخطــاء األســواق ،بــل وحتــى تعز يــز األجنــدات الوطنيــة ع ـلـى

الســبب المنطقــي لتأســيس الشــركات المملوكــة للدولــة
واضح ،ولكنه أمر محفوف بمخاطر بما فيها احتمال ســوء
تخصيــص المــوارد النــادرة ،ســوء اســتخدام المــال العــام،
ز يــادة األعبــاء الضريبيــة ،خلــق مســاحة للتدخــل السياســي،
والبيروقراطيــة المفرطــة .وبشــكل عــام ،مــن الممكــن أن
يؤثــر تواجــد الشــركات المملوكــة للدولــة ـفـي قطاعــات
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اقتصاديــة مختلفــة ع ـلـى أداء الســوق الحــرة ،ويرفــع جميــع
أنــواع التكاليــف؛ ممــا يؤثــر ســلبا ً ع ـلـى التنافســية االقتصاديــة
ـفـي األجــل الطو يــل.
بفضــل االلتزامــات الناتجــة عــن االحتــكار العم ـلـي مــن جانــب
حكومــات دول الخليــج العر ـبـي لمــوارد المنطقــة الطبيعيــة
إ ـلـى جانــب طبيعــة الثقافــة المجتمعيــة القائمــة ع ـلـى رعايــة
األب لألســرة ،غــدت مشــاركة تلــك الحكومــات الواســعة
النطــاق والمعقــدة ـفـي النشــاط االقتصــادي العــام ســواء
مباشــرة أو عبــر الشــركات المملوكــة للدولــة أمــرا ً شــائعاً.
وقــد جــرى اســتخدام تلــك الكيانــات -التــي تتنــوع أشــكال
ملكيتهــا لتشــمل المســاهمة المباشــرة مــن الــوزارات ،أو
صناديــق الثــروة الســيادية ،أو مؤسســات الدولــة ،أو حتــى
أمــوال التقاعــد التــي ترعاهــا الحكومــة -ـفـي توفيــر المنتجــات
والخدمــات المدعومــة للمواطنيــن بمــا ـفـي ذلــك المــواد
الغذائيــة األساســية ،والوقــود ،والمرافــق الخدميــة.
ـفـي حــاالت كثيــرة ،حصلــت تلــك الشــركات المملوكــة للدولــة
ع ـلـى حمايــة خاصــة بموجــب الملكيــة العامــة ،ولكــن تــم
ادراجهــا بعــد ذلــك ـفـي أســواق أوراق المــال المحليــة لتمكيــن
المســتثمرين المحلييــن مــن المشــاركة ـفـي النجــاح ،وأيض ـا ً
لتمكينهــا مــن االســتفادة مــن فــرص الحصــول ع ـلـى التمويل
عبــر األســواق الماليــة واالســتفادة مــن قواعــد االنضبــاط
واالمتثــال التــي تفرضهــا تلــك األســواق .ونتيجــة لذلــك
تضخمــت ملكيــة الحكومــة للشــركات المدرجــة ـفـي بورصــات
المنطقــة وتمثــل نســبة كبيــرة مــن قيمــة مؤشــرات األســهم
المحليــة.

قيمتهــا ع ـلـى  390مليــار ر ي ــال ســعودي ( 104مليــارات دوالر
أمريكــي) ـفـي  19شــركة مدرجــة بالبورصــة المحليــة.
كذلــك انتشــرت الشــركات المملوكــة للدولــة والتــي بــدأت
ـفـي كثيــر مــن األحيــان مزاولــة أنشــطتها بوصفهــا شــركات
صغيــرة نســبيا ً توفــر خدمــات هامــة مثــل الكهر بــاء والطاقــة
واالتصــاالت والخدمــات الماليــة انتشــارا ً ســريعا ً للغايــة
حتــى أصبحــت مؤسســات ضخمــة .ونمــا العديــد مــن تلــك
المؤسســات نمــوا ً كبيــرا ً خــارج نطــاق اختصاصهــا األص ـلـي،
وتوســعت داخــل قطاعــات أخــرى ومناطــق جغرافيــة
خــارج نطــاق الدولــة .ع ـلـى ســبيل المثــال ،شــركة االتصــاالت
الســعودية  -والتــي تملــك الكيانــات الحكوميــة مــا يزيد على
 %83مــن أســهمها القائمــة والتــي تحتكــر الســوق المحليــة
منــذ  -2007أصبحــت تعمــل ـفـي الكويــت ،والبحر يــن ،والهنــد،
وماليز يــا ،وتركيــا ،وجنــوب إفريقيا ،ولبنان ،واألردن .وتســتمر
ـفـي تقديــم خدمــات الهاتــف األرضــي والمتحــرك ـفـي المملكــة،
وتوســعت ـفـي تقديــم خدمــات اإلنترنــت واالســتثمارات
التكنولوجيــة والتلفــاز تحــت الطلــب.
ورغــم هــذا النمــو الهائــل خففــت الحكومــات اســتحواذها
بالــكاد ع ـلـى مــدار األعــوام األخيــرة ،حيــث تملــك الحكومــة
نســبة مســاهمة كبيــرة ـفـي أربع ـ ٍة مــن أ كبــر خمســة بنــوك
ســعودية ـفـي حيــن تهيمــن الملكيــة الســيادية لدولــة اإلمارات
العربيــة المتحــدة عبــر أشــكال متنوعــة ع ـلـى ســجالت
المســاهمين ،ويملــك جهــاز قطــر لالســتثمار أســهما ً تتــراوح
بيــن  %10و %99ـفـي أ كبــر البنــوك المحليــة.
ليــس مــن الضــروري أن يمثــل هــذا النــوع مــن الملكيــة عائقـا ً

أمــام تلــك المؤسســات أو المســاهمين اآلخر يــن ،ففــي
النهايــة ربمــا يســتفيدون مــن الدعــم الحكومــي الضمنــي
والمعامــات التفضيليــة والوصــول إ ـلـى ُصنــاع السياســة
الرئيســيين .وربمــا تســتفيد المؤسســات المملوكــة للدولــة
أيض ـا ً مــن مزا يــا عــدة عنــد الحصــول ع ـلـى التمويــل ،خاصــة
ـفـي أوقــات نقــص الســيولة ،وعنــد تدبيــر تمويــل العقــود
العامــة.

فع ـلـى ســبيل المثــال ،يتكــون المؤشــر الســعودي العــام
«تــداول» ( )TASIحالي ـا ً مــن  176شــركة تمثــل أ كبــر 27
شــركة فيــه حوا ـلـي  %72مــن وزن المؤشــر المعــدل ،وتبلــغ
القيمــة الســوقية لتلــك الشــركات حوا ـلـي  1,270مليــار ر ي ــال
ســعودي ( 338مليــار دوالر أمريكــي) نصفــه تقريب ـا ً تملكــه
مؤسســات حكوميــة مثــل صنــدوق االســتثمارات العامــة،
والمؤسســة العامة للتقاعد ،والمؤسســة العامة للتأمينات
االجتماعيــة ،والشــركة الســعودية للصناعــات األساســية -
ـن مثــل هــذه العالقــات الوثيقــة قــد تثيــر تســاؤالت عــن
ســابك (التــي تملــك الحكومــة  %70منهــا) .يملــك صنــدوق ولكـ َّ
االســتثمارات العامــة الســعودي وحــده حصصـا ً معلنــة تز يــد تضــارب المصالــح ،وغيــاب تكافــؤ الفــرص ،والمنافســة
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العادلــة مــع المنافســين مــن القطــاع الخــاص ،واإلشــراف
ع ـلـى معامــات األطــراف ذات الصلــة.

رأس المــال الدو ـلـي الــذي يتميــز بطبيعتــه بتج ُّنــب المخاطــر
والحساســية تجــاه أمــور الحوكمــة ـفـي االقتصــادات الناشــئة.
فقــد و َّقعــت المؤسســات المســتثمرة  -التــي ُتديــر مــا يز يــد
ع ـلـى  60تريليــون دوالر أمريكــي -بالفعــل ع ـلـى مبــادئ األمم
المتحــدة لالســتثمار المســؤول « »PRIالــذي يتطلــب منهــم
إدمــاج العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة وعوامــل الحوكمــة
( )ESGـفـي اتخــاذ القــرارات االســتثمارية.

باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،قــد تعــرض الحكومــات ع ـلـى الشــركات
المملوكــة للدولــة حمايــة مفرطــة ممــا يــؤدي إ ـلـى إعاقــة
التطــور االقتصــادي ،أو دعــم أوجــه القصــور بهــا ،أو فــرض
أعبــاء أ كبــر ع ـلـى المجتمــع .فهنــاك جــدل بــأن تكلفــة إنتــاج
الكهر بــاء وتوفيــر الميــاه عبــر دول الخليــج -بالرغــم مــن
أنهــا ال تــزال مدعومــة للمســتهلك -إال أنهــا تظــل أ كبــر ممــا لــذا ســيحرص هــؤالء المســتثمرين ع ـلـى فهــم اآلليــة التــي
يمكــن توقعــه ـفـي بيئــة أ كثــر تنافســية ـفـي حيــن أن بعــض مــن خاللهــا يتــم إدارة التعــارض الــذي قــد ينشــأ بيــن أهــداف
خدمــات االتصــاالت مــا زالــت غيــر متوفــرة أو محظــورة ممــا ز يــادة األر بــاح الخاصــة بالشــركات ،والمصالــح الوطنيــة
وحتــى الدوليــة -الخاصــة بالحكومــات .هــل ســيتمكنأثــر بالســلب ع ـلـى المســتخدمين.
نظــام الرعايــة الصحيــة المخصخــص مــن عــاج الفقــراء
ومــع انقضــاء عصــر الرخــاء ،يبحــث صنــاع السياســة ـفـي دول أو المرضــى غيــر المؤمــن عليهــم؟ كيــف ســتتمكن شــركة
ـن عــن طــرق لتطو يــر اقتصاداتهــم وتنويعهــا ،نفــط خاصــة  -مــن حيــث االســم  -مــن إدارة التزاماتهــا تجــاه
الخليــج
ُّ
بتمعـ ٍ
ويعيــدون تقييــم دور الشــركات المملوكــة للدولــة .إن اتحــادات الصناعــة والمنظمــات الدوليــة؟
االســتعجال ـفـي ضــرورة إنجــاز هــذا الملــف يشــي بــأن
التمو يــل العــام يعا ـنـي بعــض المعضــات ،ولكنــه ـفـي الوقــت ومــن الصعوبــة بمــكان ،خاصــة ـفـي األســواق الناشــئة ،تحديــد
نفســه إقــرار جــاء متأخــرا ً عــن موعــده بــأن اقتصــادات دول النقطــة التــي تتحــول فيهــا الشــركات مــن مؤسســات
الخليــج اســتمرت ـفـي العمــل ضمــن أطــر عمــل عتيقــة كانــت مملوكــة للدولــة إ ـلـى شــركات خاصــة ُتعــد الحكومــة فيهــا
تالئــم منــاخ العمــل ـفـي القــرن الماضــي أ كثــر مــن مناســبتها مجــرد مســاهم .ربمــا يمثــل حجــم المســاهمة المعيــا َر األكثــر
داللــة إال أنــه ليــس مــن الغر يــب أن يتحكــم المســاهمون
القــرن الحا ـلـي.
النافــذون ـفـي الشــركات عبــر الحصــص الصغيــرة نســبياً.
فصلــة
وقــد ظهــرت مقترحــات عديــدة ـفـي شــكل خطــط ُم َّ
معلنة تســعى لتحقيق أهداف ســامية على مدار الســنوات ومــن الجديــر بالذكــر أن حوكمــة المؤسســات المملوكــة
المقبلــة .و ُتعــد رؤيــة  2030الخاصــة بالمملكــة العربيــة للدولــة ـفـي األســواق الناشــئة قــد حققــت طفــرة كبيــرة ع ـلـى
ـن كل دولــة لهــا اختالفهــا الــذي مــدار العشــرين عام ـا ً الماضيــة كجــزء مــن االتجــاه نحــو
الســعودية األكثــر شــهرة ،ولكـ َّ
يميزهــا .كذلــك فمــن المتوقــع أن تطــرح الحكومــات  -جزئيـا ً العولمــة ،وبســبب ز يــادة التدفقــات الرأســمالية العابــرة
ـفـي معظــم الحــاالت  -أســهما ً بأعــداد كبيــرة لشــركات متنوعة للحــدود .وباإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،تســتطيع حكومــات دول
تتركــز ـفـي قطاعــي النفــط والغــاز ذوي األهميــة اإلســتراتيجية الخليــج االعتمــاد ع ـلـى ســجلها القــوي إ ـلـى حـ ٍّد مــا بنــا ًء ع ـلـى
وقطاعــات النقــل والرعايــة الصحيــة والتعليم .ومن الصعب إدارتهــا لحصــص ملكيتهــا الحاليــة في المؤسســات المملوكة
تقديــر قيمــة الشــركات التــي ســيتم خصخصتهــا ع ـلـى مــدار للدولة والمدرجة بالبورصة .يســتطيع التقييم اإليجابي لدور
األعــوام القليلــة المقبلــة ،لكــن مــن المرجــح أن تكــون ذات الحكومــات بوصفهــا مســاهما ً رائــدا ً ـفـي الشــركات المدرجــة
قيمــة كبيــرة وربمــا تخفــض مــن قيمــة الشــركات المدرجــة حالي ـا ً ـفـي البورصــة أن يقــدم دفعــة هائلــة ألســهم الشــركات
الجديــدة المتوقــع إدراجهــا ـفـي البورصــة .ع ـلـى ســبيل المثــال:
حاليـا ً ـفـي البورصــات اإلقليميــة.
أ ُ ِشــي َد كثيــرا ً بالشــركة الســعودية للصناعــات األساســية –
وحتــى يمكــن توظيــف المعــروض المتزا يــد مــن األســهم ،ســابك -بوصفهــا شــركة عالميــة للبتروكيماويــات بالرغــم
مــن الضــروري االشــتراك مــع المســتثمرين األجانــب وجــذب مــن امتــاك الحكومــة جــزءا ً كبيــرا ً منهــا.
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ربمــا يكــون االســتثمار ـفـي عمليــات الخصخصــة -مــن منظــور
شــركات إدارة األصــول -جذاب ـا ً إذا أمكــن تخفيــف المخاطــر
التجار يــة والتشــغيلية والماليــة المحتملــة ،وإذا كان هنــاك
ثقــة ـفـي دور البورصــات والجهــات التنظيميــة باألســواق
والســلطات الماليــة .كمــا يمثــل انضبــاط األســواق الماليــة
ومعاييــر الحوكمــة التنظيميــة المفروضــة ع ـلـى المؤسســات
المملوكــة للدولــة المدرجــة ـفـي البورصــة خــط الدفــاع األول
للمســاهمين .وتتحمــل الحكومــات عبئ ـا ً إضافي ـا ً يتمثــل ـفـي
الفصــل بيــن ملكيتهــا وأي سياســات تضعهــا أو وظائــف
تنظيميــة تباشــرها قــد تؤثــر ع ـلـى الشــركات.
وينبغــي أن يتضمــن االســتعداد لطــرح األســهم ـفـي البورصــة
مــن منظــور المؤسســات المملوكــة للدولــة -تحســينعمليــة إعــداد التقار يــر واإلفصــاح عــن المعلومــات ،وتقديــم
ضمانــات الحمايــة ضــد التدخــل الحكومــي المتواصــل
ووضــع آليــة واضحــة وشــفافة لتعييــن أعضــاء مؤهليــن
ومســتقلين ـفـي مجلــس اإلدارة ،وتصميــم عمليــة ذات
مصداقيــة لتقييــم الرؤســاء والمدير يــن ومكافأتهــم .ينبغــي
أيض ـا ً التركيــز ع ـلـى حمايــة المســاهمين الذيــن يمثلــون
الفعالــة ـفـي اجتماعــات
أقليــة عــن طر يــق دعــم المشــاركة
َّ
المســاهمين وتمثيلهــم ـفـي مجلــس اإلدارة ،مــع توثيــق
كل ذلــك ـفـي ميثــاق عمــل المؤسســة .وبينمــا يــؤدي
وجــود درجــة عاليــة مــن الشــفافية إ ـلـى تبديــد العديــد مــن
المخــاوف إال أنــه مــن المهــم صياغــة آليــات لحــل النزاعــات
حيــث يتعلــق جوهــر األمــر ـفـي النهايــة بحســن تنفيــذ قواعــد
الحوكمــة .وتظهــر ـفـي هــذا الصــدد خبــرة األســواق الماليــة ـفـي
تمييــز االلتــزام الفعــال بالحوكمــة الرشــيدة مــن االجــراءات
األخــرى التجميليــة .وتتمتــع مزا يــا الحوكمــة الرشــيدة
التــي تشــمل وصــوال ً أســهل وأرخــص لــرأس المــال ،وأدا ًءتشــغيليا ً أفضــل ،وربحيــة أع ـلـى ،وتحســين تقييــم الشــركات
المدرجــة ـفـي البورصــة -بصيــت ذائــع .فقــد كان إدراج شــركة
االتصــاالت الســعودية ـفـي البورصــة عــام  2005محفــزا ً هائــا ً
لتغييــر الشــركة وتحســين وتطو يــر نشــاطها ـفـي هــذا المجــال
بأكملــه؛ فقــد اســتطاعت الشــركة ـفـي غضــون فتــرة زمنيــة
قصيــرة االنسـ َ
ـاخ مــن صورتهــا العتيقــة بوصفهــا مؤسســة
بيروقراطيــة متخمــة بالحقــوق المكتســبة واإلقطاعيــات
ـول إ ـلـى مقــدم
والموظفيــن منعدمــي الكفــاءة إ ـلـى التحـ َ
خدمــة عصــري يهتــم بالعميــل ممــا ســاعدها ـفـي وضــع
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معاييــر الصناعــة ـفـي المنطقــة.
وبالرغــم مــن أن الســبب المنطقــي وراء اســتمرار امتــاك
الحكومــة لشــركات ناضجــة تتزا يــد عالميتهــا موضــع شــك
إال أن هنــاك أمثلــة ع ـلـى المؤسســات الناجحــة المملوكــة
للدولــة التــي تملكهــا الحكومــة بالكامــل مثل مجال شــركات
الطيــران الهائــل والناجــح للغايــة ،فلــوال وجــود درجــة كبيــرة
مــن الحوكمــة الرشــيدة ـفـي هــذه الشــركات مــا كانــت إدارتهــا
الناجحــة ممكنــة وربمــا مــا كانــت حققــت أرباح ـاً.
وهكــذا يوجــد ســبب قــوي يجعلنــي متفائــا ً مــن أن عمليــة
خصخصــة المؤسســات المملوكــة للدولــة ـفـي دول الخليــج
ســوف تحظــى باهتمــام واســع النطــاق مــن المســتثمرين،
وأن الحالــة الصحيــة نســبيا ً لمســتوى حوكمــة الشــركات ـفـي
المنطقــة ســتلعب دورا ً مهم ـا ً ـفـي هــذا الشــأن.
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