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 ورقة النصائح: تحدید ملكیة الدولة الصینیة 

 ملخص 

تمتلك الحكومة الصینیة شركات كبرى تعمل في صناعات مھمة لھا تداعیاتھا على األمن القومي. لقد كانت ملكیة الدولة في  
التي تحدد  الصادرة عن وزارة الدفاع األمریكیةالصناعات الرئیسیة في الصین عامالً مھًما تم وضعھ في الحسبان في القوائم 

 الشركات التابعة للجیش الصیني.

 

لحسن الحظ، فإنھ من الممكن استخدام السجالت العامة ومتطلبات إعداد تقاریر الشركات في الصین لتحدید الشركات المملوكة  و
 للدولة بشكل سریع ودقیق.

 
خالل  تقّدم ورقة النصائح ھذه للقراء دلیالً أساسیًا لفھم الشركات المملوكة للدولة في الصین، وكیفیة تحدید تلك الشركات من 

 السجالت العامة وغیرھا من المصادر المفتوحة.

 

 تتوغل الشركات المملوكة للدولة على جمیع المستویات في االقتصاد الصیني 

تداعیاتھا  • لھا  التي  الرئیسیة  الصناعات  على  الصین  في  للدولة  المملوكة  الشركات  كبرى  تھیمن 
إللكترونیات، والفضاء، والمواد الكیمیائیة الصناعیة،  . وتشمل ھذه الصناعات إنتاج األسلحة، واعلى األمن القومي

 وغیر ذلك من الصناعات.

 

وبعیًدا عن المؤسسات  الشركات المملوكة للدولة موجودة على جمیع مستویات الحكومة الصینیة.  •
الصینیة مؤسساتھا الوطنیة المدارة بواسطة الحكومة المركزیة، تمتلك المقاطعات والمدن والبلدات والمقاطعات 

 الخاصة بھا وتدیرھا.

 

نفذت  2019. ووفقًا لتقاریر حكومیة، في عام تشّكل ھذه الشركات نسبة كبیرة من االقتصاد الصیني •
تریلیون دوالر  13.6مشتریات بقیمة إجمالیة تعادل  المؤسسات المملوكة للدولة على مستوى الدولة 

 تریلیون یوان صیني).  89.2(
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 الحظ، قد تكون السجالت العامة مفیدةً في ھذا الصدد ولحسن 

نظام إشھار معلومات  یمكن الوصول إلى المعلومات األساسیة حول أي شركة مسّجلة في الصین بواسطة الجمھور من خالل 
معلومات حول  . تتضمن سجالت نظام إشھار معلومات ائتمان المؤسسات الوطنیة (NECIPS)ائتمان المؤسسات الوطنیة 

 الذي یوضح الصناعات أو المنتجات التي تعمل بھا الشركة.  -المساھمین وعنوان الشركة والغرض التجاري 

 

تخضع الشركات الصینیة المملوكة للدولة لمتطلبات إعداد تقاریر الشركات، والتي تشمل التسجیل الذي یمكن الوصول إلیھ عبر  
 لوطنیة.نظام إشھار معلومات ائتمان المؤسسات ا

 
باستخدام نظام إشھار معلومات ائتمان المؤسسات الوطنیة والمصادر الحكومیة األخرى المتاحة للجمھور فقط، من الممكن تحدید 

 ملكیة الدولة، بشكل مباشر أو غیر مباشر، للكیانات الصینیة.

ل المملوكة للدولة وإدارتھا  تدیر المكاتب الحكومیة الشركات المملوكة للدولة من خالل لجان اإلشراف على األصو 
(SASAC) 

وھم مسؤولون عن العمل كمساھمین ھذه اللجان موجودة على جمیع مستویات الحكومة الصینیة.  •
في الشركات المملوكة للدولة ألغراض حوكمة الشركات، وإعداد التقاریر عن نشاط الشركات المملوكة للدولة 

 إلى المكتب الحكومي الملحقة بھ. 

تقنن الشركات المملوكة للدولة سیطرة الدولة بصورة قانونیة من خالل عالقات المساھمین.   •
وعند التسجیل في نظام إشھار معلومات ائتمان المؤسسات الوطنیة، ستُدرج الشركة المملوكة للدولة في المعتاد 

 ھا.لجان اإلشراف على األصول المملوكة للدولة وإدارتھا المعینة بصفتھم مساھمین ب

وأكبر وأقوى شركة مملوكة للدولة في یوجد مالكو الشركات الصینیون في جمیع مستویات الحكومة.  •
الصین مملوكة في الغالب للجان اإلشراف على األصول المملوكة للدولة وإدارتھا التابعة لمجلس الدولة (أعلى  

األصول المملوكة للدولة وإدارتھا    مستوى حكومي في الصین). وكل مقاطعة في الصین لدیھا لجان اإلشراف على
الخاصة بھا والتي تدیر الشركات المملوكة للدولة التي تمتلكھا حكومات المقاطعات. تحدد السجالت المسترجعة من 

من لجان اإلشراف على األصول للدولة وإدارتھا    20000نظام إشھار معلومات ائتمان المؤسسات الوطنیة أكثر من 
 المرتبطة بالمقار في المدن والبلدات والمقاطعات الحكومیة أیًضا.

  



 2021أبریل 

SAYARI.CO.M  3صفحة 

 

 

 تمییز المؤسسات المملوكة للدولة: 

حتى یصبح   الملكیة  طبقات  من  العدید  تحدید  الضروري  من  یكون  وقد  المدرجین.  المساھمین  الدولة عبر  ملكیة  تمثیل  یتم 
المسا المواقع  جمیع  في  المباشر  البحث  خالل  من  ذلك  استكمال  ویمكن  للدولة.  تابعة  كیانات  و/أو  طبیعیین  أشخاًصا  ھمین 

 اإللكترونیة الحكومیة. 

 

ستُدرج الكیانات المملوكة للحكومة  ). 国有یشمل مساھمو الشركة مصطلح "المملوكة للدولة" (  •
 国务院 国有资产لدولة التابعة لمجلس الدولة (المركزیة الصینیة لجنة مراقبة وإدارة األصول المملوكة ل

监督 管理 委员 会 كمساھم أساسي أو وحید. توجد اختالفات في مصطلح "لجان اإلشراف على األصول (
国المملوكة للدولة وإدارتھا" على مستوى المدینة والبلدة، ولكنھا تحتوي جمیعھا على مصطلح "مملوكة للدولة" (

有.( 

 
یمكن تتبع عالقات المساھمین من خالل فحص الملفات الشخصیة العامة في سجالت نظام إشھار معلومات ائتمان 
المؤسسات الوطنیة. تتوفر ھذه السجالت متاحة من خالل موقع نظام إشھار معلومات ائتمان المؤسسات الوطنیة  

 . Qichacha أو Qixinالرسمي، أو من خالل أدوات تنقل تابعة لجھات خارجیة مثل 

 

في   • الحكومیة  مكاتبھا  إلى  وإدارتھا  للدولة  المملوكة  األصول  على  اإلشراف  لجان  تشیر 
المساھمین.   سجالت  في  مدرج  ھو  كما  المثال،  أسمائھا  سبیل  على  على  اإلشراف  لجنة  تدیر 

مدینة   عن  نیابة  للدولة  المملوكة  الشركات  شنغھاي  في  وإدارتھا  للدولة  المملوكة  لجنة األصول  تدیر  شنغھاي. 
 اإلشراف على األصول المملوكة للدولة وإدارتھا في ھاینان الشركات المملوكة للدولة نیابة عن مقاطعة ھاینان. 

 

تدرج مصطلح "مملوكة   • المساھمین وال  تدرج  للدولة  المملوكة  المؤسسات  قلیل من  یوجد عدد 
مبللدولة".   المملوكة  المؤسسات  تلك  االستثناءات  ھذه  ھذه  وتشمل  وفي  الصینیة.  المركزیة  للوزارات  اشرة 

 الحاالت، یتم إدراج الوزارة (أو المكتب الحكومي المعني) مباشرة كمساھم في الشركة. 

 

تم إعداد تقاریر عن ھذه العالقات بشكل إضافي بواسطة لجان اإلشراف على األصول للدولة   •
اف على األصول للدولة وإدارتھا في المدن تحتفظ معظم لجان اإلشر  وإدارتھا وتقدیمھا مباشرة للجمھور. 

والمقاطعات وكذلك لجان اإلشراف على األصول للدولة وإدارتھا التابعة لمجلس الدولة بقوائم الشركات التابعة 
 أدناه.  1على مواقع الویب الخاصة بھا. للحصول على مثال، انظر الشكل 
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: أسماء الشركات التي تدیرھا لجنة اإلشراف على األصول المملوكة للدولة وإدارتھا  1الشكل 
 في ھانغتشو المنشورة على موقع اللجنة على اإلنترنت. 
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