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بسم اهلل الرحمن الرحيم

-1المقدمـــــة

إن الدول العربية كغيرىا من الدول جربت الخصخصة

 privatizationلسنوات عديدة

ووجدت بان الخصخصة ىي الطريق االمثل لمتنمية االقتصادية في بمدانيا  .اضطرت الدول

العربية ـ تحت ضغوط عالمية قاسية في متطمباتيا ومقتضياتيا ـ أن تخوض إصبلحات تثبيتية

وىيكمية استيدفت تصحيح االختبلالت االقتصادية والتي ترجع إلى حد بعيد إلى ظروف خارجية

معاكسة ،والى بعض السياسات الداخمية التي كانت متبعة حتى مطمع الثمانينات .

ولعل واحدة من ابرز الخطوات األساسية األولى في عممية التحول ىي إعادة النظر في دور

القطاع العام والعمل عمى تعظيم دور القطاع الخاص وتأىيمو لممارسة دور أكبر في مسيرة
التنمية االقتصادية في ظل العولمة القائمة عمى تحرير االقتصاد  ،واالعتماد عمى حرية

السوق والسير في عممية الخصخصة  ،فيي التي تعتبر مرحمة رئيسية من مراحل التحرير

االقتصادي .

ويرجع بروز الخصخصة واكتسابيا أىمية متصاعدة إلى التحول الكبير الذي حدث في

استراتيجيات التنمية التي أتبعتيا معظم الدول النامية  ،وذلك ضمن استراتيجية شمولية

ارتكزت عمى التوجيو المركزي لمموارد ولئلدارة االقتصادية قادت إلى ىيمنة القطاع العام عمى

االقتصاد وتفشي القيود اإلدارية في جوانبو كافة  ،إلى استراتيجية ترتكز عمى آلية السوق في

تخصيص الموارد  ،وتستيدف تحرير االقتصاد من القيود وانفتاحو عمى الخارج وافساح مجال

أكبر أمام القطاع الخاص في النشاط االقتصادي  .وقد ساىم في ىذا التحول ضعف األداء
االقتصادي وبروز االختبلالت البنيوية والمالية وتفاقميا .

-2تعريف الخصخصــة

إن المفيوم العام لمخصخصة ىو زيادة دور القطاع الخاص في ممكية و تشغيل وادارة

الوحدات اإلنتاجية في المجتمع بيدف تحسين الكفاءة اإلنتاجية ليذه الوحدات وزيادة التنمية

االقتصادية  .ومن المناسب ىنا أن نذكر بعض التعاريف لعدد من االقتصاديين :

أ  -تعريف البنك الدولي  " :زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ممكية األنشطة
واألصول التي تسيطر عمييا الحكومة أو تممكيا " (.)1
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ب -تعريف مدير البنك الدولي لمنمو االقتصادي ؛ حيث يرى أنيا عبارة عن  " :التعاقد أو
بيع خدمات أو مؤسسات تسيطر عمييا أو تمتمكيا الدولة إلى أطراف من القطاع

الخاص " (.)2

ت " -نقل الممكية لمشروع من القطاع العام إلى القطاع الخاص " (.)3

-3منيجية البحــث

ان األسموب المتبع في البحث ىو األسموب االستقرائي و التحميمي  ،باالعتماد عمى المنيج

اإلحصائي لمتدليل عمى صحة المعمومات .

 -4اليـدف من البحـث

إن اليدف من البحث ىو محاولة لتأسيس مدخل دقيق ومنظم لفيم سياسات اإلصبلح

االقتصادي و رصد التداعيات االجتماعية السمبية الناجمة عن تطبيق سياسات اإلصبلح

االقتصادي في الدول العربية منذ أوائل التسعينيات وحتى اآلن .و اإلطبلع عمى تجارب
الخصخصة في العالم وفي بعض الدول العربية إلمكانية االستفادة منيا في العراق .

 -4رصـد تجـارب الـدول األخـرى

ان بدايات الخصخصة كانت في النصف الثاني من تسعينات القرن العشرين  ،وكانت

إنكمت ار من الدول األولى في التجربة تبعتيا دول متقدمة أخرى مثل فرنسا و ايطاليا و أسبانيا

وكندا ،وفي دول أمريكا البلتينية مثل األرجنتين و البرازيل و شيمي.ومن الدول العربية مثل

مصر والمغرب واألردن  .وكذلك طبقت في روسيا و بولندا والمجر . ...

ومن الجدير بالذكر ان اتجاه الخصخصة في الدول النامية(ومن ضمنيا الدول العربية) جاء

نتيجة لشروط صندوق النقد الدولي و البنك الدولي إثناء التمييد لعممية إعادة جدولة ديونيا

طبقا لقواعد نادي باريس ونادي لندن .

وقد دعت المؤسسات الدولية إلى تحويل المؤسسات والمرافق العامة

في تمك الدول إلى

القطاع الخاص – وخاصة بعد مطالبة الدول النامية لبلقتراض من البنك الدولي لخدمة الدين

العام فييا ومن ثم بدأت تظير برامج الخصخصة في العديد من الدول – وخاصة الدول النامية
ومنيا الدول العربية .

وقد أدى ىذا إلى االنطبلق في اتجاه تخصيص البنية التحتية بعد أن كان محصو ار في عدد

قميل من الدول في الثمانينات من القرن العشرين .
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ووفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي عن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية،

قامت  26دولة من الدول النامية بإحالة  72مشروعا من مشاريع البنية التحتية إلى القطاع

الخاص خبلل األعوام من

 ،1989-1984حيث تم جذب (

 19مميار) دوالر كالتزامات

استثمارية .وفي فترة التسعينات من القرن العشرين أصبح االتجاه في شكل موجة اكتسحت

الدول النامية ،إذ بمغ عدد  132من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تتابع مسألة
مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية ،ويرد

 57منيا في ثبلث من القطاعات الخدمية

التالية( :النقل ،الطاقة ،االتصاالت ،المياه والصرف الصحي) التي يجري تغطيتيا)4(.

وخبلل الفترة من

 2001-1990نقمت الدول النامية لمقطاع الخاص مخاطر

تشغيل( ) 2.500مشروعاً من مشاريع البنية التحتية ،بحيث تم استقطاب أكثر من (
مميار دوالر كالتزامات استثمارية .و تم تنفيذ تمك المشاريع بموجب خطط

)755

مختمفة حسب

األمث من أساليب التخصيص وىي ( :عقود اإلدارة إلىالبيع النيائي إلى عقود البناء-
ل
األسموب

التشغيل -االمتبلك ،وعقود البناء -التشغيل -التحويل))5(.

وفيما يمي نعرض بعض التجارب بيدف االستفادة منيا حسب ظروف بمدنا :
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 -1تجارب مختارة من آسيا :

أ -تجربة ماليزيا :

تعتبر دولة ماليزيا من أوائل الدول -في آسيا -التي اتجيت نحو التخصيص ،مما

خمق لدييا خبرات واسعة في ىذا المجال ،حيث

الخصخصة بدأت في عام

اضطمعت ماليزيا بمحاوالت ناجحة في

1982م  ،وشممت انجح عمميات

الماليزية ومجمع حاويات السفن بميناء كبلنغ ،فعند تحويل

الخصخصة شركة الخطوط

الخطوط الجوية الماليزية الى

القطاع الخاص  ،طرحت الشركة أسيميا لمبيع وفي الوقت نفسو عرض اكتتاب في أسيم

جديدة ،أما األسموب المتبع في( مجمع الحاويات ) ،قامت الحكومة الماليزية ببيع األصول
المنقولة وايجار األصول الثابتة وعقد
لممواطنين الماليزيين .

إدارة لمقطاع الخاص لمدة سنتين أعقبو بيع األسيم

وقد بمغ إجمالي مشاريع التخصيص لمفترة من

 1994-1983نحو (  )110مشاريع.

كان منيا (  )25مشروعاً جديداً واألغمبية المتبقية كانت نتيجة تحويل أنشطة كانت سابقاً

ضمن القطاع العام)6( ..

إن إنجاح برنامج التخصيص في ماليزيا ىو وجود اإلطار الرقابي

(Regulatory

) Frameworkوىو عبارة عن نظام رقابي لؤلنشطة التجارية والمرافق العامة التي جرت

خصخصتيا في ماليزيا وتمارس الحكومة بموجبه حقوقيا الرقابية عن طريق أسموبين مميزين

ىما:

 -1إصدار األجازات :تنشأ وحدة تنظيمية في الجية الحكومية المعنية بالنشاط وتناط
بيا مسؤولية رقابة النشاط المعني.

 -2عقود الخصخصة :وتشمل كافة حقوق والتزامات الشركة مثل( تحديد األسعار
أألولية وآلية تغييرىا وشروط أخرى).

ىذا وتدار عممية الخصخصة عن طريق وحدة تنظيمية تسمى "وحدة التخطيط

االقتصادي" التابعة لمجمس الوزراء  .ونظ ارً لبلىتمام البالغ الذي يوليو رئيس مجمس الوزراء
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السابق (د .مياتير محمد) لمشاريع الخصخصة ،تتبع الوحدة مباشرة لمكتب رئيس مجمس

الوزراء.

ب -التجربة الصينية:

تتصف التجربة الصينية بالتحرر االقتصادي المتدرج اليادف ،الذي لم يخل بالتركيبة

السياسية القائمة ،ويعود نجاح التجربة الصينية إلى:

أوالً :لوجود برنامج مسبق لئلصبلح والتزام واضح بو.

ثانياً :ألنيا اختارت أسموبيا الخاص في التحرير المتدرج لمتجارة ،وتعميق المنافسة الداخمية،

وتأنت في الخصخصة.

ثالثاً :الستفادتيا من مواردىا اليائمة المتنوعة ،والسوق الكبيرة ،وأموال وخبرات رجال األعمال

الصينيين في كافة أنحاء العالم ،الذين استطاعت الصين تعبئتيم لمقيام في عمميات االستثمار

اليائمة.

رابعاً :رخص اليد العاممة الصينية التي أتاحت الفرصة لمتصدير ،خاص ًة إلى األسواق

األوروبية واألمريكية الكبيرة.

وقد استفادت الصين من استقرار األسعار عموماً ،حيث إنيا لم تحرر األسعار بالكامل،

مثمما فعمت روسيا ،بل استطاعت زيادة معدالت االدخار في ريفيا الكبير من خبلل رفعيا

لؤلسعار الزراعية .كما وأنيا ركزت عمى تعميق المنافسة الداخمية ،وتحرير التجارة قبل عممية
خصخصة المؤسسات ،حتى ال يؤدي التخصيص إلى االحتكار.

والشك أن تجربة الصين فريدة ،ألنيا تمتمك الموارد البشرية اليائمة ،والسوق الكبيرة ،والقطاع

المغترب الغني بالمال والخبرات .باإلضافة إلى استقدام االستثمارات األجنبية مصحوبة

بالتكنولوجيات المتطورة.

 -2بعض التجارب العربية
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ال بد لي من القول بأن الخصخصة برزت كأحد الحمول المطروحة لعبلج أوجو الخمل

اليياكل االقتصادية العربية  ،ولبلرتقاء بمستويات الكفاءة واألداء .وواقع األمر أن فكرة

في

الخصخصة ليست باألمر المستحدث في المجال االقتصادي ،حيث إنيا اتبعت في كثير من
دول العالم عمى اختبلف مستوى تقدميا االقتصادي وتفاوت النظم المتبعة لدييا ،ومما ال شك
فيو أن الدافع وراء تبني ىذه العممية قد اختمف من دولة إلى أخرى ،ومن البدييي أن تختمف

طرق وأساليب الخصخصة في كل دولة من واقع قدرات االقتصاد المحمي ،غير أنو ال يوجد

خبلف في أن عممية الخصخصة ليست باألمر اليسير ،وال يمكن إنجازىا في عجالة ميما بمغ
مستوى التقدم االقتصادي أو التطور اإلداري ، .ليذا فإن أىدافو ا ال تتوافق بالضرورة مع

أىداف وظروف الدول النامية و من بينيا الدول العربية  ،حيث يمعب القطاع العام دو ار ميما

في بناء اقتصادياتو ا ،األمر الذي يتطمب الدراسة المتأنية لبرامج الخصخصة والتحقق من
كفاءتيا ومبلءمتيا لبلقتصاديات النامية.

تعتبر عممية الخصخصة عممية معقدة ذات أبعاد وآثار سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية،

وقانونية ،ليذا يؤكد الخبراء أىمية أخذ الظروف والعوامل المحمية االقتصادية واالجتماعية

والسياسية والقانونية بعين االعتبار عند رسم استراتيجيات

الخصخصة وتنفيذىا ،حيث إن

ىناك شبو اقتناع عالمي بأن تجارب الخصخصة ال يمكن نقميا بحذافيرىا من دولة إلى أخرى.
التجربة المصرية

كانت البداية باالتجاه نحو الخصخصة " بصدور قانون قطاع األعمال العام رقم ( ) 203لعام

( )1991والذي بموجبو تحولت بعض شركات القطاع العام (  314شركة ) من القانون رقم
( )97إلى القانون رقم ( ) 203حيث سميت بشركات قطاع األعمال العام و أصبحت تابعة لـ
( )27شركة قابضة – تم تخفيضيا إلى (  )17شكة قابضة بعد ذلك  ،وابتدأ من نيسان

( )1996بدأت انطبلقة جديدة في مسيرة الخصخصة في مناخ اقتصادي كمي يسوده التحسن
المستمر وفي ظل قبول مشجع من الرأي العام  ،وتنامي قدرة سوق األوراق المالية عمى

استيعا ب المعروض من األسيم  ،وزيادة في ثقة المستثمرين واقباليم عمى شراء الشركات
العامـــة لتطويره وتشغيميا بكفاءة أفضل  " ،وخبلل الفترة من(

 )1999-1996تم خصخصة

قرابة (  )116مؤسسة بشكل جزئي أو كمي بقيمة إجمالية بمغت نحـو(

واعتبـا ار مـن نياية عـام (

 )3.3مميار دوالر .

 ، )1999تراجعت وتيرة الخصخصة مع توجو الحكومة نحو

خصخصة شركات تعمل في قطاعات مختمفة منيا الغزل و النسيج والتشييد والصناعات

الغذائية تعاني من مشكبلت فنية ومـالية األمر الذ
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عـام( ، )2000تم خصخصة نحو(  ) 23شركـة بقيمة إجمالية بمغت نحـو(  )718مميون دوالر
 ،في حين تم خصخصة وبصورة إجمـالية قـرابة (  )185مؤسسة بشكل جزئي أو كمي منذ بدء

البرنامج وحتى نياية عام ( )2001وبقيمة إجمالية بمغت نحو (  )5.2مميار دوالر  .وقد كان
من المتوقع أن تنتيي الحكومة من

تنفيذ برنامج الخصخصة في نياية عام (  )2002إال أن التباطؤ في تنفيذ البرنامج أرجا ىذا

الموعد إلي اجل غير محدد .

()7

التجربة التونسية
تذأخ ػٍّ١ح اٌخصخصح ف ٟذٔٛظ ػاَ (  )1989اثش ِصادلح ِدٍظ إٌٛاب ػٍ ٝاٌمأْٛ

سلُ( ٌ 9ؼاَ ٚ ، )1989اُ٘ ِا خاء ف٘ ٟزا اٌمأ)8( .... ْٛ
 ذّى ٓ١اٌسىِٛح ِٓ اٌرخٍ ٟوٍ١ا أ ٚخضئ١ا ػٓ ِغاّ٘اخ اٌذٌٚح .فِ ٟداي ذثادي األع ُٙأٚاٌغٕذاخ اٌر ٟذٍّىٙا.
 إدِاج أ ٚضُ أ ٚأفصاي إٌّشاخ اٌر ٟذٍّه اٌذٌٚح فٙ١ا ِغاّ٘ح ِثاششج ف ٟسأعّاٌٙا. اٌرخٍ ٟػٓ وً ػٕصش ِٓ ِىٔٛاخ األصٛي ِٓ شأٗ أْ ٠غرؼًّ وٛزذج اعرغالي ِغرمٍح فِٟٕشاج ذّرٍه اٌذٌٚح فٙ١ا ِغاّ٘ح ِثاششج ف ٟساط اٌّايِٚ .غ ذمذَ تشٔاِح اٌخصخصح ،
ػذٌد اٌسىِٛح ع١اعرٙا فسذدخ ف ٟػـاَ (  )2000تشٔاِدا ٠شًّ( ِ ) 44ؤعغح ػاِح ٠شاد
خصخصرٙا ِٕٚ ،ز تذء اٌثشٔاِح ٚزرٙٔ ٝا٠ح ػاَ (  ،)2001ذّد خصخصح زٛاٌ)138 (ٟ
ِؤعغح ػاِح ٚتّثٍغ إخّاٌ٠ ٟمذس ب (ٍِ١اس دٚالس) أِش٠ى٘ . ٟزا ٚشىٍد زصٍ١ح ت١غ أستغ
ششواخ ِرٛعطح اٌسدُ إلٔراج االعّٕد ف ٟاٌفرشج ِات ٓ١ػاِ ) 2001 ٚ 1998 )ٟأوثش ِٓ
(ِ ِٓ )% 50دًّ إ٠شاداخ اٌخصخصح ف ٟز ٓ١ذرى ْٛتال ٟاإل٠شاداخ ِٓ زصٍ١ح ت١غ
ٔس )146(ٛششوح صغ١شج .

()9
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وبعد ان تطرقنا إلى تجربتين

ددددد دد مجلددديالد/د2008

عربيتين  ،ندرج في أدناه جداول تبين خطوات وايرادات

الخصخصة (مميون دوالر أمريكي ) في بعض الدول العربية لمفترة .2003-1988
جدول رقم ()1

الخصخصة في بعض الدول العربية
الدولة

السنة

القطاع

الجزائر

2000-1996
1994

الصناعة و الخدمات

البحرين

التجارة و شركات الغذاء

المبمغ(مميون دوالر)
62
10

مصر

2001-1993

صناعة،خدمات،مصارف،فنادق،بنى

األردن

2003-1995

صناعة،خدمات ،سوق

لبنان

1998

المصارف

المغرب

2003-1993

صناعة،خدمات،مصارف،بنىتحتية

6,493

عمان

2000-1992
2003

صناعة،خدمات،بنىتحتية،مصارف

553

مصارف

681

السعودية

2003

االتصاالت السعودية

تونس

2000-1988
1995

بنىتحتية،مصارف،صناعة،خدمات

819

المؤسسات الصناعية

190

قطر

اإلمارات

4,768

تحتية

939

حرة،بنىتحتية

122

اليمن

1995

صناعة،خدمات

المجموع

-----

-------

4,080

1
18,718

المصدر  :تقرير البنك الدولي  ،المعمومات األساسية ( . 2007 ،من إعداد الباحث)

51

ددددد دد مجلددديالد/د2008

العدد اثالثوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

من الجدول أعبله يتضح بان اإليرادات المستحصمة جراء تطبيق الخصخصة بمغت ( )18
 1988ولغاية عام  ، 2003شكمت

مميار و(  )718مميون دوالر أمريكي  ،لمفترة منذ عام

المغرب نسبة  %35منيا ،تمييا مصر بنسبة  ، %25ثم العربية السعودية بنسبة  .%22أما

األردن فقد شكلت نسبة  .%5و بقية الدول فقد شكمت نسبة .%13

وقد ذكر التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  ، 2002عمى الرغم من كبر حجم إيرادات

لخصخصة في مصر لمفترة

 2001-1993إال إنيا ال تشكل سوى نسبة

المحمي اإلجمالي  ، GDPأما في األردن فقد شكمت تمك اإليرادات نسبة

 %7من الناتج

 %12من الناتج

المحمي اإلجمالي  .كما أوضح التقرير بان الخصخصة لم تعد خيا ار بالنسبة لمدول

العربية بل أصبحت ضرورة من اجل تحسين المناخ االستثماري و رفع كفاءة المؤسسات

ت الوطنية أكثر تماشيا مع

العامة ورفع معدالت النمو االقتصادي و جعل االقتصاديا

االقتصاديات العالمية .

كما حازت مشاريع خصخصة المؤسسات العامة عمى أىمية متزايدة خبلل عقد التسعينات

من القرن الماضي ومطمع القرن الجديد في إطار الجيود الحثيثة التي أخذت تبذليا أغمب

الدول النامية ومن بينيا الدول العربية إلصبلح اقتصادياتيا  ،وبات لمسيرة الخصخصة زخم

كبير مع ظيور النظام المالي والتجاري العالمي الجديد الذي ييدف إلى فتح االقتصاديات عمى

بعضيا البعض بحيث يستند التعامل فيما بينيا المنافسة طبقا آلليات السوق  .والجداول التالية

توضح بشكل عام عمميات الخصخصة في العالم نوردىا لممقارنة .)2003-1998(.
جدول رقم ( )2لمفترة (.)1992-1988

المنطقة

1988

1989

1990

1991

1992

المجموع الكمي
2,594

3,631

12,658

24,216

26,176

شرق آسيا والباسفيك

21

196

376

835

5,161

أوربا ووسط آسيا

27

685

1,262

2,185

3,626

أمريكا البلتينية و الكاريبي

2,515

1,436

10,910

18,686

15,521

()69,275
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العدد اثالثوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

7

14

2

17

70

جنوب آسيا

..

3

29

996

1,557

الصحراء األفريقية

10

1,298

74

1,121

206

المصدر :نفس المصدر السابق  (.إعداد الباحث)

جدول رقم ( )3لمفترة (.)1997-1993
1993

إٌّطمح
اٌّدّٛع اٌىٍٟ

1994

1996

1995

1997

66,571 25,362 21,899 21,709 23,662

()159,203
ششق آع١ا  ٚاٌثاعف١ه

7,155

5,507

5,411

2,679

10,385

أٚستا ٚ ٚعظ آع١ا

3,988

3,954

9,740

5,474

16,536

أِش٠ىا اٌالذ١ٕ١ح  ٚاٌىاس٠ثٟ

10,302

7,224

4,586

33,897 14,143

اٌششق األٚعظ  ٚشّاي أفش٠م١ا

417

782

746

1,477

1,612

خٕٛب آع١ا

974

2,666

917

889

1,794

اٌصسشاء األفش٠م١ح

640

602

471

699

2,348

المصدر :نفس المصدر السابق ( إعداد الباحث ) .

جدول رقم ()4لمفترة (.)2003-1998

المنطقة
المجموع
()184,548
شرق آسيا و الباسفيك

1998

1999

2000

2001

2002

2003

24,992 15,456 13,565 38,029 42,347 50,159

1,091

1,298 10,727 5,500
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أوربا و وسط آسيا
أمريكا البلتينية و

8,719

ددددد دد مجلددديالد/د2008

8,923 10,578 7,931 10,484 10,049

266

410

1,123

2,120

3,698

227

112

6,484

خٕٛب آع١ا

174

1,859

54

367

2,210

948

اٌصسشاء األفش٠م١ح

1,365

614

694

600

471

527

الكاريبي
الشرق األوسط وشمال
أفريقيا

3,091 12,322 22,123 37,686

من الجداول المرقمة (  )4،3،2أعبله نستنتج أن مجموع اإليرادات المتكونة نتيجة
الخصخصة قد بمغ ( )413مميار و( ) 26مميون دوالر خبلل الفترة  . 2003-1988شكمت
المنطقة العربية منيا نسبة %5منيا وىي نسبة متواضع ة جدا .وىو يعني أن آلية التنفيذ
مثل
والنتائج لآلن تبقى دون الطموح فبينما قامت دول بتعيين و ازرات معينة بالخصخصة
(مصر والمغرب) قامت دول أخرى بالتوجو عن طريق رئاسة الوزراء مباشرة (كاألردن ولبنان)،
ودول أخرى بقي الطرح فييا غامضاً بالرغم من الخطاب اإلعبلمي الصريح بذلك ،وىناك العديد
من المشاريع التي ال تزال تسيطر عمى ذىنية الحكومات العربية كبيع شركات الطيران والسكة
الحديدية والصناعات الكبرى كالحديد والغزل واإلعبلم. ...
- -5آليـات الخصخصــة
من خبلل تجارب الخصخصة في العالم تم رصد اعتماد بعض آليات لمخصخصة نذك

أىميا :

ر

أ – تصفية المرفق العام ( أو االندماج) :قد تسعى الدولة إلى تصفية المرفق العام في حالة

تحقيق خسائر أو الفشل في تحقيق األىداف المنشودة مثال ذلك ،إلغاء بعض المكاتب الوزارية

أو بعض الخدمات الو رقي ة التي تتم الكترونياً اآلن .وقد يتم إدماج مرفق عام مع آخر

ألغراض إيجاد حجم اقتصادي ومشاركة في التكاليف الثابتة .مثال ذلك  ،دمج مرافق الكيرباء
مع مرفق المياه في أبو ظبي.

ب – بيع المرفق العام إلى مستثمر رئيسي :ينسب خصخصة المرفق العام إلى مستثمر

رئيسي محمى أو دولي بعد تقييم األصول والخصوم وتحويل األموال إلى أسيم يتم تمميكيا إلى
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مستثمر رئيسي .Anchor Investor .ومن أخطاء ىذه الطريقة عدم تحقيق المنافسة

البلزمة لتحسين الخدمة وخفض األسعار .حيث يقوم المستثمر الرئيسي

بدو ار لمحتك ر و

استغبلل العمبلء ( حالة التميفون المحمول ) ومرفق المياه بعد خصخصتو  .كما حصل في
التجربة المصرية.

ج – تحويل المرفق العام إلى شركة مساىمة  :وىو نفس األسموب السابق في تقييم أصول

والخصوم وتحويل رأس المال إلى أسيم يتم تمميكيا لممديرين والعاممين وجزء سيتم طرحو في
بورصة األوراق المالية.

د  -تحويل جزء من المرفق العام لمقطاع الخاص

 :ويطمق عمى ىذه الطريقة أسموب

الخصخصة الجزئية حيث يتم إدارة أحد الخدمات أو أحد خطوط التشغيل

عمى أسس تجارية

وتسويقيا وفق القدرة عمى الدفع ( السداد )  .فيتم تسعير خدمات المواطنين غير
بأسعار مدعمة ويتم تسعير بقية الخدمات بأسعار تجارية.

 - 6اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمخصخصة

القادرين

:

 -1عندما يتم خصخصة مشروع ما يبذل مالكي المشروع الجدد كل ما في وسعيم لتقديم

أسعار اقتصادية ومحاولة رفع مستوى كفاءتو دون المجوء إلى االرتفاع المفاجئ لؤلسعار ،

وىذا يعتبر عامبل كافيا كي يحقق المشروع ربحية جيدة و بالتالي يتحقق فائض لممستيمك.
وتشير الدراسات التطبيقية التي قام بيا البنك الدولي عمى ( )12منشأة في كل من شيمى

،ماليزيا،المكسيك،بريطانيا  ،تبين بأنو لم تتغير األسعار فضبل عن تحسين كفاءة المنتجات

من ناحية الكم والنوع بعد الخصخصة

)10 (.

 -2إخفاق معظم برامج التصحيح االقتصادي التي طبقتيا الدول العربية بالتعاون مع صندوق
النقد الدولي في إحداث أي نمو اقتصادي حقيقي.

-3تساىم الخصخصة في تمكين الدولة من القيام بالدور الجديد المطموب منيا وذلك بأبعادىا

عن المجاالت التي تقل فييا كفاءتيا ودفعيا لمتركيز بدال عن ذلك عمى المجاالت اليادفة
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المتصمة بيا والتي ال يمكن فييا االعتماد عمى األسواق وحدىا  ،ومن أىميا إنشاء البيئة

الكمية المستقرة المحفزة لمنمو واإلشراف عمييا وتشجيعيا .

 -4عندما يتم خصخصة المشاريع العامة  ،تقوم ىذه المشاريع في األمد القصير إلى إعادة

تنظيم إنتاجيا لتتمكن من تحقيق ربحية عالية  ،وعميو تصبح ىذه المشاريع مجبرة عمى

تخفيض القوى العاممة الزائدة عن حاجتيا  ،كونيا تعمل عمى تخفيض نفقاتيا التي تتعمق

بتوفير الخدمات االجتماعية لموظفييا أو تفرض بعض المبالغ االقتصادية ليدفعيا الموظفين

مقابل توفير الخدمات ليم والتي كانت تقدم مجانا ليم قبل الخصخصة .أما في المدى الطويل
فان المشاريع قد يعاد تنظيميا بحيث تزداد اإلنتاجية ويرتفع مستوى الربحية مما يؤدي إلى

خمق فرص عمل بديمة .

 -5تطبيق الخصخصة يعنى توقف الحكومة عن تحمل أي خسائر نتيجة بيع الشركات

الخاسرة ،و زيادة حصيمة الضرائب بنفس زيادة حجم الشركات الرابحة الخاضعة لمضريبة  ،كما
أن الخصخصة تؤثر عمى ميزات المدفوعات من خبلل شراء مستثمرين أجانب ألصول محمية ،

وىذا يعني تحويل موارد مالية خارجية لداخل الدولة  ،وامكانية تحسين الصادرات لمدولة ،

وتوفير العمبلت األجنبية ليا  ،نتيجة زيادة الكفاءة اإلنتاجية لمشركات التي تم خصخصتيا .

األمر الذي يعني زيادة الموارد المالية المتدفقة لداخل الدولة  ،وبالتالي تحسين ميزان

المدفوعات .

-7الخبلصــة
تعني الخصخصة في التعبير االقتصادي نقل الممكية العامة أو إسناد إدارتيا إلى القطاع

الخاص.و تأخذ الخصخصة أسموبين:

األول :ىو بيع أصول ممموكة لمدولة إلى القطاع الخاص.
والثاني :ىو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطمع بيا في السابق مباشرة و تقوم

باالعتماد عمى القطاع الخاص في تقديم تمك الخدمات.

وتقوم الخصخصة بتسييل اندماج الدول النامية و(من بينيا الدول العربية) في االقتصاد

العالمي ،واعادة ىيكمة اقتصادياتيا لتتماشى مع نمط وآليات االقتصاد الحر .وأصبحت
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الدوليين كإحدى
الخصخصة من البنود األساسية التي يتبناىا كل من البنك والصندوق
ّ
المعالجات لؤلوضاع المالية المتدىورة في تمك الدول .
والدرس المستفاد من التجربة الماليزية

 :أن األدوات والسياسات التي استخدمت إلنجاز

الخصخصة قد تم اختيارىا بعناية ،وىي تتراوح بين أكثر األدوات شموالً كتصفية المؤسسات

تماما ،وبين أوسطيا كبيع أسيم المؤسسة لمعاممين وصغار المستثمرين ،أو أقميا
العامة ً
صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة إلى فروع صغيرة أو دمجيا في مؤسسة كبيرة ،والعناصر

المؤثرة في اختيار الوسيمة مرتبطة باليدف من برنامج الخصخصة ،والوضع المالي لممؤسسة
العامة ،وامكانية حشد وتعبئة موارد القطاع الخاص ،والظروف السياسية المواتية.

 -8االستنتاجـات و التوصيـات :
أ -االستنتاجات:

من خبلل معطيات البحث نستنتج ما يمي :

 -1ال يمكن لمخصخصة أن تأتي بثمار جيدة إال بعد توفير بيئة اقتصادية مستقرة .

 -2من آثار الخصخصة ىي االستغناء عن عدد من العاممين في المشاريع التي يتم

دور ىاما في تحديد مبادئ توجييية ،مثل أال يكون ىناك
خصخصتيا ،وىنا تمعب الحكومات ًا
إضرار بالعمالة عند إجراء الخصخصة  ،وأن يتم استيعابيم بشروط مناسبة وعادلة أو ضمان
حصوليم عمى مكافآت مناسبة .والسماح لمعمال بشراء أسيم المؤسسات المخصصة ،مما

غالبا ما يكون ىؤالء العمال ضحيتيا ،وىو الدرس
يخفف حدة المعارضة ليذه الخطوة التي ً
الذي تعممتو الدول النامية من تجربة بريطانيا عندما باعت مؤسسة (فريت ) الوطنيـة %82

من أسيميا إلى العمال السابقين والجدد.

 -3تسعى الحكومات العربية إلى استخدام حصيمة الخصخصة لسداد ديون الحكومة وتسوية

مستحقات البنوك واعادة استثمار جزء من الحصيمة في مشروعات جديدة وتحسين المراكز

المالية لمشركات بعد الخصخصة وتشجيع االستثمار في المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم
ومتناىية الصغر.

 -4اتبعت الخصخصة في كثير من دول العالم عمى اختبلف مستوى تقدميا االقتصادي

وتفاوت النظم المتبعة لدييا ،ومما ال شك فيو أن الدافع وراء تبني ىذه العممية قد اختمف من

دولة إلى أخرى ،ومن البدييي أن تختمف طرق وأساليب
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في أن عممية الخصخصة ليست باألمر

اليسير ،وال يمكن إنجازىا في عجالة ميما بمغ مستوى التقدم االقتصادي أو التطور اإلداري.
 -5إن سياسة الخصخصة ليا بعض اآلثار االقتصادية السمبية التي تؤثر عمى المستيمك

وعمى العمالة بالشركات التي يتم إخضاعيا لمخصخصة  ،ومن ىنا تزداد مخاوف البعض من
جراء تطبيق تمك السياسة  ،ولمدولة دو ار في التخفيف من ىذه اآلثار السمبية  ،والتي تتمثل

أىميا في احتماالت ارتفاع األسعار لبعض المنتجات واحتماالت االستغناء عن العمالة

الفائضة بالشركات التي تحول لمقطاع الخاص .

ب -التوصيات:
 ِّا ال شه ف ٗ١أْ ٔداذ ػٍّ١ح اٌخصخصح ف ٟأ ٞدٌٚح ِٓ اٌذٚي ذسىّٗ ِدّٛػح ِٓاٌضٛاتظ اٌر٠ ٟدة أْ ذرٛفش لثً اٌثذء فٙ١ا ٚ ،ذرّثً ٘زٖ اٌضٛاتظ

ف ٟزّا٠ح اٌٍّى١ح

اٌخاصح ِٓ اٌرأِ ُ١أ ٚاٌّصادسج ٚ ،ذٛفش إٌظُ اٌمأ١ٔٛح اٌصاٌسح ٌّٕ ٛاٌمطاع اٌخاص تّؼٕٝ
ٚضٛذ اٌمٛأ ٓ١االلرصاد٠ح ِٚالءِرٙا ٌٍٛالغ االلرصادٚ ٞاٌغ١اع ٚ ، ٟإلشاس لأٌٍ ْٛؼًّ
ٕ٠ظُ اٌؼاللح ت ٓ١إٌّردٚ ٓ١اٌؼّاي ٠شاػ ٟاٌؼذاٌح ٚاٌٛضٛذ  .فضال ػٓ ذٛفش إداسج زى١ِٛح
خ١ذج ٚزاصِح ذمض ٟػٍ ٝاٌفغاد ٚذشفغ ِٓ شأْ اٌمأٚ ْٛذرّرغ تدٙاص إداسج ػٍِ ٝغرٜٛ
ػاي ِٓ اٌىفاءج ٚإٌضا٘ح  .وّا أْ ذٛفٞس شثىح ِٓ اٌثٕ١ح اٌرسر١ح ٚاٌّشافك األعاع١ح
ٍ

ِٓ

وٙشتاء ٚاذصاالخ ٚصشف صسٚ ٟطشق ِٛٚاصالخ ٚذأِٔٚ ٓ١ظاَ ِؼٍِٛاخ ِٛٚأئ ١٘ٚىً
ِاٌِٚ ٟساعث ٟخ١ذ .
 إْ ذٛف١ش األِٓ ف ٟاٌثٍذ ٠ؼرثش ِٓ اٌّغرٍضِاخ اٌشئ١غ١ح لثً اٌثذء تأ ٞإصالذ الرصاد. ٞالْ اٌخصخصح التذ ٌٙا ِٓ أسض١ح إِٓح ٌٍرّىٓ إػطاء اٌثّاس اٌّطٍٛتح ٘ .زا فضال ػٓ أْ
ِؼظُ اٌشعاِ ً١اٌٛطٕ١ح لذ ٘اخشخ إٌ ٝاٌذٚي اٌّداٚسج ٚاٌذٚي األخش. ٜ
58

العدد اثالثوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ددددد دد مجلددديالد/د2008

 ِٓ ِخاطش اٌخصخصح ٘ ٛأْ ذس ً٠ٛاألستاذ ٚاٌفٛائذ ٚاٌذخٛي ٚاٌرٛص٠ؼاخ اٌر٠ ٟدٕٙ١ااٌّالن اٌدذد ( خاصح األخأة ) عرؤثش ف ٟاألخً اٌّرٛعظ ػٍ ٝص٠ادج اٌؼدض ف١ِ ٟضاْ
اٌّذفٛػاخ ،سغُ ِا ٠ى ْٛػٍ ٗ١ف ٞاألخً اٌمص١ش ِٓ ذخف١ض ػةء اٌذَّ ِٓ ٓ٠خالي إٌغاء
دفغ اٌفٛائذ ٚاأللغاط اٌّغرسمح ػٓ اٌذ ْٛ٠اٌر ٟعرما٠ض تسمٛق اٌٍّى١ح.
 إْ إذازح اٌفشصح ٌٍّٕ١ٙح االلرصاد٠ح ػثش اٌششواخ ِرؼذدج اٌدٕغ١ح ِٓ خالي اِرالوٙاٌٍّششٚػاخ اٌّسٍ١ح ٠ٚ ،ى ْٛرٌه غاٌثا ً ف ٟضٛء

اِر١اصا ٚضّأاخ ع١رضشس ِٕٙا اٌثٍذ

ِثً زش٠ح ذسذ٠ذ األعؼاس ٚاألخٛسٛٔٚ ،ػ١ح اٌرىٌٕٛٛخ١ا اٌّغرخذِح ٚ ،اإلػفاءاخ اٌدّشو١ح
ٚاٌضش٠ث١ح .ػٍ٠ ٗ١دة أْ ٠رُ ذسذ٠ذ ػًّ ذٍه اٌششواخ ٚفك ِرطٍثاخ ازر١اخا خ اٌثٍذ ٚٚضغ
ضٛاتظ ٌٍرٍّه .
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إٌّظّح اٌؼشت١ح ٌٍرّٕ١ح اإلداس٠ح،

2008د/ددددد دد مجلددديالد

العدد اثالثوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

مصــادر البحـث
: أوال)بالمغة اإلنكميزية
1- UNCTAD, World Investment Report 2004, Geneva,2004 .
2- The Global Energy Shakeout: Strategies for Privatizing
Distribution- REED Consulting Group, Presented by: R. John
Dingle Managing Directo .
3- IFC. WARLD BANK , privatization database, 2004.
4- The social balance sheet of privatization in the Arab countries,
AhmedM.Jiyad , University of Bergen.
: ثانيا) بالمغة العربية
.2007 ،  المعمومات األساسية، تقرير البنك الدولي- 5

60

العدد اثالثوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ددددد دد مجلددديالد/د2008

- 6تجارب عربية في الخصخصة  ،تأليف :مجموعة خبراء  ،المنظمة العربية لمتنمية
اإلدارية ،المقدمة.سنة .2004

(- 7الخصخصة اتجاىات ودروس مستفادة ) .د.محمد شريف.جامعة
بت ار.ماليزيا.2001/2/15.

 -8التخصيص في المممكة العربية السعودية .الييئة العامة لبلستثمار في المممكة العربية

السعودية .ص .11

 -9د.محمد صبح  ،الخصخصة لمواجية متطمبات البقاء وتحديات النمو ،جامعة عين

شمس  1995ص.15

 -10التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام . 2002

 -11د.احمد ماىر  ،دليل المدير في الخصخصة  ،مركز التنمية اإلدارية  ،جامعة

اإلسكندرية .1998 ،

 -12ىالة حممي السعيد  ،التخصيص في الدول النامية مع التطبيق عمى التجربة المصرية ،

سمسمة رسائل البنك الصناع ،الكويت. 1997 ،

 -13ستيف ىا نكي  ،تحويل الممكية العامة إلي القطاع الخاص  ،ترجمة محمد مصطفى

غنيم  ،دار الشرق  ،القاىرة .1990 ،

61

