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إن السمة الرئٌسٌة القتصادٌات الكثٌر من الدول بصورة عامة هو االتجاه نحو تحدٌد دور القطاع العاام
فً النشاط االقتصادي واالتجاه نحو تشجٌع القطاع الخاص على االستثمار فً المشارٌع العامة وخصوصاا فاً
الادول التاً اتجهات نحاو اقتصااد الساو حادٌثا .إن التطااور االقتصاادي المتزاٌاد اثبات فشال كا القطااعٌن فااً
تحقٌ المزٌد من النمو االقتصادي ك علاى انراراد فاً الكثٌار مان الادول وخصوصاا الادول النامٌاة و الانه
االشتراكً مما أدى بصورة أو اخرى إلى اتجاه اغلبهاا إلاى تبناً اإلصا حات االقتصاادٌة تمثلات أحاد أساالٌبها
فً تطبٌ التحول من الشركات العامة إلى شركات مساهمة (مختلطة وخاصة) ٌساهم القطاع الخاص بخبراتا
وموارده فض عن القطاع العام.
وقااد ح ااً أساالو تحااول الشااركات العامااة إلااى الشااركات المساااهمة باهتمااام كبٌاار ماان قباال الباااحثٌن
االقتصادٌٌن فً مختلف انحاء العالم بعد اجاراء االختباار والتقٌاٌم بامن عملٌاة التنمٌاة االقتصاادٌة واالجتماعٌاة
تعتمااد علااى كاال ماان القطاااعٌن العااام والخاااص فااً إنشاااء وتشااغٌل المشااارٌع المتنوعااة .إن فكاارة التحااول إلااى
الشركات المساهمة تعد من األسالٌ المهمة فً خل اإلجراءات التً تسمح للقطاع الخااص بتعرٌاز دورة فاً
النشاط االقتصادي بجان القطاع العام لتحقٌ التنمٌة االقتصاادٌة وخصوصاا فاً الادول التاً تتصاف بالهٌمناة
المطلقة للقطاع العام فً ادارة النشاط االقتصادي.
وماان ه ا ا المنطل ا تاام اختٌااار موضااوع البحااث فااً ث ثااة محاااور تبحااث فااً مرهااوم وأهمٌااة التحااول
ومبررات ا واهداف ا بصااورة عامااة والعاارا بصااورة خاصااة وتطبٌقات ا علااى صااعٌد شااركات وزارة الصااناعة
والمعادن.
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فً ضوء االهمٌة االقتصاادٌة للتشاارو والتنساٌ فاً النشااط االقتصاادي باٌن القطااع العاام والقطااع
الخاص من جهة وضمن تبنً سٌاسة االصا االقتصاادي مان جهاة أخارى علاى أساات حشاد وتعبئاة طاقاات
ومااوارد كاال ماان القطاااعٌن العااام والخاااص بوسااائل وأسااالٌ متنوعااة منهااا الشااركات المساااهمة ( المختلطااة
والخاصة) التً ٌسااهم فٌهاا القطااع الخااص (شاركات وأفاراد) إضاافة إلاى القطااع العاامو وفاً ضاوء األهمٌاة
األقتصادٌة لتحول الشركات العامة إلاى الشاركات المسااهمة والمتمثلا فاً تخراٌك تكاالٌف االنتاات والتشغٌا ل
مم ا ٌؤدي الى زٌادة االٌرادات من جه ومصدر مهم لخ زٌنة الدول من جهة اخرى من حٌث نسابة الضارائ
المرروض على االربا المتحقق نتجاة للتحا ول و وكمثا ال علاى لا و اعا ادة ه ٌكا لة شاركة مصاانع االسامنت
االردنٌااة وخصخصااتها عا ام  0991حٌااث حا ققت نمااوا فا ً االربااا ما ن ( )9ملٌااون دٌنااار اردنااً الااى ()29
ملٌون دٌنار اردن ً ت ق رٌ با خ ل ال ر تره ( )4111/0991و وع ل ٌ البد من اعتماد السٌاسات الم ئمة التً
تحقا ها ا التوجا دون التاامثٌر علاى أهااداف الملكٌااة العاماة فااً الوقات الحاضاار أو المساتقبلو وتعاد الشااركات
المساهمة أحدى الوسائل األساسٌة واألكثر انتشارا لتحقٌ الن مو فً المجاال اإلنتااجً والصاناعً وخصوصاا
فً الدول النامٌة التً انتهجت الن ام ال رأسمالً فً االقتصاد والتً تتمٌز بالهٌمنة المطلقة للقطااع العاام فاً
النشاط االقتصاديو وقد تم اعتماد ه ا التحول فً الكثٌر من الادول لتغٌار هٌاكال بعاك نشااطات البناى التحتٌاة
كقطاع المٌاه والنقل أما التجربة العراقٌة به ا الخصوص فقد أتجهت الدولة إلى خصخصة العدٌد من الشاركات
وخصوصا المتوقرة عن العمل لٌتولى القطااع الخااص ملكٌتهاا بصاورة جزئٌاة أو كلٌاة وفاً اطاار ها ا التوجا
قامت وزارة الصناعة والمعادن بمعتماد أسالٌ تحول مختلرة لخصخصة بعك شركاتها العامة .

مشكلح الذراسح :

أن التحول أحد اسالٌ الخصخصة التً طبقتها الكثٌر من الدول النامٌة كسٌاسة لألص االقتصادي
الهدف منها زٌادة الكراءة واالنتات والقضاء على العجز فً موازٌٌن المادفوعات وغٌرهاا مان االهاداف و فاإلى
أي مدى ٌ ع د التحول من األسالٌ المهمة فً الدول النامٌة من حٌث االثار األٌجابٌة على التنمٌة االقتصادٌة.

فرضيح الذراسح :

ان الكثٌاار ماان االقتصااادٌٌن ٌاارون باامن مبااررات التحااول تتمحااور حااول الجم ا ع بااٌن مااوارد وطاقااات
وخباارات كاال ماان القطاااعٌن العااام والخاااص فااً انشاااء وتشااغٌل المشااارٌع وعلٌ ا فاامن الدراسااة تنطل ا ماان
الررضٌات االساسٌة التالٌة :
 .0مدى نجا التحول فً اعادة هٌكلة وتمهٌل الشركات العامة .
 .4المتطلبات التً تشكل الشروط وااللتزامات التً تخل البٌئة المناسبة لنجا التحول.

اهميح وأهذاف الذراسح :

تكتس الدراسة أهمٌتها من خ ل التعرف على اساالٌ التحاول مان الشا ركات العاما الاى الشاركات
الم ساهم ومتطلباتهاا وتهادف إلاى بٌاان مادى ثاار التحاول علاى اداء كرااءة الشاركات بصاٌغتها الجدٌادة بعاد
ت غ ٌر ص را تها ال قانا ونٌ ما ن الشاركات الا عام الا ى الشاركات المسااهم وفارص تطبٌقهاا بنجاا فاً الادول
النامٌة بصورة عامة .وعلى صعٌد شركات ومشارٌع وزارة الصناعة والمعادن فً العرا بصورة خاصة.

منهجيح الذراسح :

ٌعتمد البحث على دراسة وصرٌة عامة .وتحلٌلٌة بالنسبة للعرا و وتحقٌقاا للغارك المساتهدف فقاد تام تنااول
الموضوع فً ث ثة محاور :
 .0المحور األول  :االطار الن ري للتحول نحو الشرك ات المساهم .
 .4المحور الثانً  :متطلبات ومعاٌٌر اختٌار الشركات العام المع ده للتحول الى شركات مساهمة.
 .3المحور الثالث  :التجربة العراقٌة فً تحول الشركات العام الى شركات مساهم .

احملىر االول  /االطار النظري للتحىل نطحى الشركططاخ املساهطمه
 .0االطالح االقتظادي واخلظخظح :أعتمادت أغلا الادول النامٌاة خا ل عقادي الساتٌنات والسابعٌنات علاى
اهمٌااة ودور القطاااع العااام وبصااورة متزاٌاادة فااً النشاااط اقتصااادي و إال أن اداء مع اام مشااارٌع القطاااع العااام
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وكرائتهااا االقتصااادٌة حققاات معاادالت نمااو متناقصااة وبصااورة مطااردة( )0وبالنتٌجااة أن أغلبهااا حق ا خسااائر
أقتصااادٌة ممااا جعلهااا تشااكل عبئااا علااى الموازنااة العامااة للاادول وسااببا رئٌسااٌا فااً عاادم تحقٌا معاادالت النمااو
المستهدفة مان جهاة  .ومان جهاة اخارى أن الضاغوط التاً تعرضات لهاا أقتصاادٌات الكثٌار مان الادول النامٌاة
وخصوصا الدول غ ٌر النر طٌة غالبا والناتجة عن االزمات المالٌ والتاً اعقبهاا انخرااك كبٌار فاً التموٌال
الخارجًو فً ه ا االطار برزت سٌاسات االص االقتصادي لمعالجة المشك ت واالخت الت الهٌكلٌة فاً ها ه
الدول سواء ان لو نابع مان دوافاع اتٌاة أم حسا وصارات وشاروط المؤسساات والمن ماات الدولٌاة الدائناة
والمانحااة للقااروك كصااندو النقااد والبنااو الاادولٌٌن .وباارزت الخصخصااة كمحااد أسااالٌ االص ا االقتصااادي
الرئٌسٌة كع ت لمشاكل ه ه الدول بٌن مؤٌد ومعارك ل لو .
 .4مفهىم اخلظخظطح :ان مرهاوم الخصخصاة هاً عملٌاة التحاول مان القطااع العاام الاى القطااع الخااص أي
تحوٌل كافة االنشطة االنتاجٌة ( السلعٌة والخدمٌة) الخاضعة لملكٌة القطاع العام إلى القطاع الخااص (شاركات
وأفراد) بصورة جزئٌة أو كلٌة(.)4
وقد عرفتها من مة االونكتاد بمنها " جزء من عملٌة االص حات الهٌكلٌة للقطااع العاام فاً البنٌاان االقتصاادي
وتتضمن اعادة تحدٌد دور الدولة والتخلً عن االنشطة التً ٌمكن للقطاع الخاص القٌام بها مستهدفة بصاورة
عامة رفع الكراءة االقتصادٌة (.")3
أما البنو الدولً فٌعرفها بمنها زٌادة مشااركة القطااع الخااص فاً ملكٌاة االنشاطة واالصاول الخاضاعة للملكٌاة
العامةو أي تحول الملكٌة العامة إلى القطاع الخاص وفسح المجال أمام من اجل تنمٌة ها ه االنشاطة واعاادة
الن ر فً دور الدولة بالنشاط االقتصادي ومحاولة تحدٌد ه ا الدور وتحجٌم .
 .3اسططالية اخلظخظططح :توجااد أسااالٌ متعااددة للخصخصااة وٌتصاف كاال أساالو بمزاٌااا معٌنااة ت ئاام الهاادف
المطلو تحقٌق بموجب و وٌ ع د اختٌار اسلو الخصخصاة المناسا اهام عناصار نجاحهاا وهنااو العدٌاد مان
العناصر تلع دورا فً تحدٌد األسلو التً سٌتم اعتماده عند الخصخصة منها  :نسبة مساهمة القطاع العام
فً االقتصادو التوجهات السٌاسٌة واالقتصادٌة نحو لٌة السو و الوضع المالً للشاركات الماراد خصخصاتهاو
القرارات الخاصة باألساتثمار وغٌرهاا .وبها ا الصادد نشاٌر إلاى اساالٌ الخصخصاة المتبعاة لتحقٌا هادف او
مجموعة أهداف لدولة معٌنة قد ال ٌت ئم مع ال روف االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة وحتى الثقافٌة لدولة
أخرىو وٌمكن تصنٌف أهم اسالٌ الخصخصة إلى (:)2
أ .اسالية تنهي ملكيح الذولح :وه ه االسالٌ تركز على تحوٌل ملكٌة االصول العائادة للقطااع العاام إلاى
القطاع الخاص عن طرٌ البٌع الجزئً أو الكلً والتً تعنى انهاء ملكٌاة الدولاةو وتعتبار عملٌاة بٌاع االصاول
والمؤسسات عند الكثٌر من الباحثٌن االقتصادٌٌن بمنها  :افضال اساالٌ الخصخصاة حٌاث تاؤدي إلاى تخراٌك
العجز المالً للقطااع العاام وتقلاٌص حجام الجهااز الحكاومً وتحوٌال عملٌاة صانع القارار إلاى فعالٌاات القطااع
الخاص التً تكون اكثر أنسجاما مع لٌة السو ومؤشرات (.)5
 .اسالية ال تنهي ملكيطح الذولطح :وتتصاف ها ه االسالٌ
ضمن الملكٌ العام ب صوره جزئ ٌ او كلٌ ومن ه ه االسالٌ :
()6
 .0اعادة هٌكلة الشركات والمشاارٌع العاماة وتعاد الهٌكلاة التن ٌمٌاة أهام طار الهٌكلاة والتاً تعناً اعاادة
تن ٌم الشركات وتحوٌلها إلى شركات مساهمة.
 .4اسااالٌ تركااز علااى تشااجٌع القطاااع الخاااص علااى تعزٌااز دوره فااً عملٌااة التنمٌااة االقتصااادٌة عاان طرٌ ا
الشراكة مع القطاع العام فاً إدارة وتشاغٌل وبنااء المشاارٌع االنتاجٌاة أو الخدمٌاة عان طرٌا عقاود االدارةو
اإلٌجارو االمتٌاز .
باان عائدٌاة االصاول والموجاودات ت با قى
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مفهىم التحىل  :ال ٌوجاد معناى موحاد لمرهاوم التحاول وٌتحادد المعناى تبعاا لكال اسالو واهدافا و وٌعاد
ال تحول احد اسالٌ الخصخصة وٌتداخل مع بعك أو كل اساالٌب فاً احٌاان كثٌارة ورغام لاو نجاد ان الكثٌار
من األبحاث االقتصاادٌة التاً تناولات ها ا الموضاوع بٌنات ان هنااو أخات ف بٌنا وباٌن الخصخصاة حٌاث ان
الخصخصة غالبا ما تعنً البٌع الكلً أو الجزئً لموجودات واصاول الشاركات العاماة إلاى القطااع الخااص أي
أنهاء ملكٌة الدولةو أما التحول فهو ان هٌكال ملكٌاة الشاركة المحولاة ساٌكون موزعاا ألكثار مان طارف ٌكاون
القطاع العام أحد اطراف الرئٌسٌة .وقد عرف التحول االقتصادي " بمن وسٌلة لتحقٌ مجموعة من االهداف
تتراو بٌن تخصٌص جدٌد للموارد واعادة هٌكلة المشارٌع الحالٌة ورفع مستوى الكراءة "(.)7
وهو به ا المعنى عملٌة تغٌر مستمرة فً الهٌكل االقتصادي الهدف من مواكبة التغٌارات االقتصاادٌة حٌاث ان
االنتقال من اسالٌ اقتصادٌة سائدة (قدٌمة) إلى أسالٌ ون م اقتصادٌة جدٌدة لمواكبة ه ه التغٌارات والواقاع
الجدٌد .وٌمكن اختٌار احد اآلتجاهٌن أدناه
أو كلٌهما عند تطبٌ سٌاسة التحول فً دولة ما:
أ .التحول الكامل ولجمٌع القطاعات فً ن واحد .
()1
 .التحول الجزئً أو التدرٌجً لبعك الصناعات والمشارٌع كما هو الحاال فاً الكثٌار مان الادول كالصاٌن
ماث و حٌااث تعاد عملٌااة التحاول فااً الصااٌن الخطاوة النهائٌااة لعملٌاة االصا االقتصاادي للشااركات المملوكااة
للدولااةو حٌااث تاام تحوٌاال ملكٌااة ( )42الااف شااركة للرتاارة ماان  0991/0991وتعااادل  %01ماان الشااركات
المملوكااة للدولااة ( %7ماان ه ا ه الشااركات تحولاات بصااورة كلٌااة إلااى القطاااع الخاااص و %3إلااى شااركات
مساهمة).
 .5مربراخ واهميح التحىل يف الذول الناميح:

أ .أهميح التحىل :أن فكرة التحول من الشركات العامة إلى المساهمة ت عا د مان االساالٌ المهماة فاً خلا
االجااراءات التااً تساامح للقطاااع الخاااص بمااا ٌعاازز دوره فااً النشاااط االقتصااادي بجان ا القطاااع العااام لتحقٌ ا
التنمٌة االقتصادٌة كما ان ٌ ع د من األسالٌ المعتمدة فً اعادة هٌكلة الشاركات العاماة وخصخصاتها وأدارة
اعمالها وفقا السالٌ ادارة االعمال للشركات الخاصة التً ترتكز على الربحٌاة التجارٌاة فضا عان المحاف اة
على بعك االولوٌات والخبرات والموارد للقطاع العام ضمن الهٌكل الجدٌد ومن ه ا المنطل حددت الكثٌر من
الدراسات التً تناولت ه ا الموضوع أهمٌة أعتماد ه ا االسلو فً انشاء المشاارٌع الجدٌادة أو اعاادة هٌكلاة
المشارٌع العامة ل سبا التالٌة :
 . 0الكراءة والرعالٌة فً استخدام الموارد االقتصادٌة المتاحة مما ٌؤدي إلى أنتات سلع و جودة عالٌة وتكلراة
قلٌلة.
 .4التوزٌع المتكافًء للتكالٌف واالربا وحس نسبة المساهمة
 .3معالجة العمالة الرائضة .
 .2احد مصادر تموٌل خزٌنة الدولة .
لقد أ هرت تجار الكثٌر من الادول بخصاوص ها ا الموضاوع الكرااءة العالٌاة فاً الشاركات المتحولاة
مقارنة بالشركات العامة قبل التحول إضاافة إلاى معالجاة العمالاة الرائضاة وتخراٌك تكاالٌف االنتاات والتشاغٌل
بمااا ٌااؤدي إلااى زٌااادة االٌاارادات والتااً تسااتخدم فااً تغطٌااة اسااتثماراتها باادون الحاجااة إلااى االعانااات والاادعم
الحكومً من جهة ومصدر مهم لخزٌنة الدولة كضرائ ( )9عن نات االربا المتحققة من جهاة اخارى وكمثاال
علااى لااو ن ح ا ان عملٌااة اعااادة هٌكلااة الشااركات العامااة االردنٌااة وخصخصااتها للرتاارة ماان 4111/0992
وخصوصااا شااركة مصااانع االساامنت االردنٌااةو إن عملٌااة التحااول كاناات ات اثاار مباشاار علااى اداء الشااركة
والعاملٌنو حٌث ارترعت كمٌات السمنت المنت من 65ر 4ملٌون طن عام  0991إلى 31ر 2ملٌون طان عاام
 4111وحققت نماوا فاً األرباا بصاورة متزاٌادة إ ارترعات االرباا مان  9ملٌاون دٌناار إلاى 3ر 29ملٌاون
دٌنار عام  4111كما حصلت زٌادات حقٌقٌة فً روات العاملٌن بلغت كمعدل  21-41دٌنار شهرٌا وقد بلغات
ضرٌبة الدخل والمبٌعات المساددة لخزٌناة الدولاة  31-47ملٌاون دٌناار سانوٌا وعلٌا ٌمكان القاول أن معااٌٌر
الكراااءة والربحٌااة تتحق ا بدرجااة أكباار عناادما تقااع مسااؤولٌة االنتااات والخاادمات علااى عااات القطاااع الخ ااص
بمشراف ومتابعة القطاع العام لضمان العمل بصورة متوازنة ما باٌن الجادوى االقتصاادٌة للمشاارٌع واالهاداف
االجتماعٌة .
ب .مربراخ التحىل :
أما مبررات التحول فٌمكن كر أهمها بما ٌلً :
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 .0التغٌاار فااً الن ااام االقتصااادي السااائد وال ا ي ٌتمٌااز بهٌمنااة القطاااع العااام علااى النشاااط االقتصااادي حٌااث ان
التحااول ٌساامح بخل ا بٌئااة عماال دٌنامٌكٌااة للت غ ا ٌر جنبااا إلااى جن ا اهااداف القطاااع العااام المتعل ا باالبعاااد
االجتماعٌة والبنى التحتٌة االساسٌة.
 .4زٌااادة فاارص التو ٌااف االسااتثماري للماادخرات ورؤوت االمااوال المحلٌااة وتشااجٌع االفااراد علااى تو ٌااف
مدخراتهم فً الررص االستثمارٌة المتاحة(.)01
 .3معالجة االخت الت فً الشركات العامة عن طرٌ اعادة هٌكلة ه ه الشركات وتغٌار بعاك أن متهاا لتتوافا
و لٌة السو .
 .2تخرٌف االعباء المالٌة عن موازنة الدولة وخصوصا فٌما ٌتعل بالدعم المالً واالعانات المقدماة للشاركات
العامة الستمرار عملها وتغطٌة نرقاتها وخصوصا الشركات الخدمٌة أو المتلكئة فً عملها االنتاجً.
 .5تحسٌن جودة الخدمات والسلع المقدمة أو الحرا على المستوٌات الحالٌة لهاا حٌاث ان االٌارادات المتحققاة
باستمرار غالبا ما تؤدي إلى إنخراك التكالٌف وتحسن مستوى وجودة الخدمات والسلع (.)00

احملىر الثاني /متطلثاخ ومعايري أختيار الشركاخ العامح لتحىهلا إىل شركاخ مساهمح

1ط املتطلثاخ
الجاال دعاام القطاااع الخاااص وفسااح المجااال امام ا للعماال باادون أي معوقااات ال بااد للدولااة أقاارار جملااة ماان
األجراءات االقتصادٌة والتشرٌعات التً تدعم وتشجع نشاط القطااع الخااص والمسااهمة الرعالاة فاً مثال ها ه
الشركات منها(.)04
أ .تشرٌع سٌاسات واجراءات تحق عدم تناقك اهداف القطاع الخاص مع االهداف العامة للمجتمع و إ هناو
تناقك بٌن اهداف القطاع الخاص المتمثل فً تحقٌ الربح واهداف القطاع العام المتمثلة فً تحقٌ االهاداف
االجتماعٌة.
 .وضع اطر وتشارٌعات قانونٌاة مان قبال الدولاة لتن اٌم الع قاة باٌن القطااع العاام والمسااهمٌن ماع اجاراء
التعدٌ ت المطلوبة فً التشرٌعات وفقا للمتغٌرات السٌاسٌة واالقتصاادٌة وبماا ال ٌتعاارك ماع قاوانٌن الدولاة
الناف ة.
ت .وضع سٌاسات وبرام خاصة لتنمٌة القطاع الخاص وتممٌن كل ماا ٌتطلبا لغارك تعزٌاز دوره الرعاال فاً
النشاط االقتصادي.
د .تغطٌة تكلرة المخاطر من قبل القطاع العام فً حالة معالجتها من قبل القطاع الخاص بما ٌعنً تحمال الدولاة
المخاطر التً تستطٌع ت فٌها نتٌجة النشاط قدر المستطاع والتً تصاح العمل من قبل القطاع الخاص.
ه  .تهٌئة ال روف البٌئٌة المناسبة لألستثمار الخااص أو ماا ٌسامى بالبٌئاة الجا باة لألساتثمار مثال االساتقرار
االمنً والسٌاسًو تحرٌر االسوا وتشجٌع المنافسةو الضمانات والدعم الممنو للمستثمر الخااص لتشاجٌع
على المزٌد من االستثمارات.
و .البنى التحتٌة بصورة عاماة ٌجا توفرهاا وخصوصاا المتعلقاة بالشاركات المطلاو تحوٌلهاا أو تحتاات إلاى
استثمارات معقولة لغرك تجدٌدها أو توسٌعها بما ٌت ئم بالهٌكلٌة الجدٌدة للشركات المساهمة.
ز .عاادم وجااود معوقات(سٌاسااٌ و اقتصااادٌ و اجتماعٌاا و قانونٌاا ) تتقاااطع مااع توجهااات القطاااع الخاااص
للمساهم فً مثل ه ه الشركات
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 .2املعايري
أما معاٌٌر أختٌاار الشاركات العاماة لغارك ت حا ولها الاى شاركات مسااهمة وال باد مان تاوفر أ كثار مان
معٌار من المعاٌٌر أدناه لغارك ان تكاون الشاركات العاماة مهٌئاة لغارك تحولهاا إلاى شاركات مسااهمة حٌاث
ٌج دراسة كل ما ٌتعل بالشركات العامة المطلو تحولها إلى شركات مساهمة من ناحٌاة الطلا المساتقبلً
والتكالٌف واالٌرادات المتوقعة ومدى مساهمتها فً تحقٌ االهداف التنموٌة ومن ه ه المعاٌٌر ما ٌلً:
أ .ان تكااون الشااركات العامااة المطلااو تحولهااا فااً حالااة أنتاجٌااة وتشااغٌلٌة جٌاادة نساابٌا و و اٌاارادات جا بااة
للمستثمرٌن الخاصٌٌن حٌث ان الشركات الخاسرة و ات االنتاجٌة المتدنٌة والبطالة المقنعة بنسابة كبٌارة تعا د
عوامل طرد لألستثمارات .
ب .ان ال تكون اصول الشركات العامة ات قٌمة عالٌة جدا مما ٌستوج استثمارات كبٌارة ٌعازف المساتثمر

الخاص باالستثمار فً مثل ه ه المشارٌع حٌث صعوبة وطول فترة استرداد رأت المال.
ت .الخدمات والمشارٌع التً ال ٌمكان للدولاة إنشاائها بصاورة منراردة السابا تتعلا غالباا باالخبرة والتموٌال
الل ان ٌتمٌز القطاع الخاص بهما.
دا  .التحااول إلااى الشااركات المساااهمة ٌتوقااع ان تااؤدي إلااى زٌااادة مسااتوى الخاادمات والساالع وجودتهااا مقارنااة
بالشركات العامة قبل التحول فً حالة تقدٌم نرت الخدمات والسلع.
ه  .الشركات والمشارٌع ات الربحٌة التجارٌة والتً تدار على است تجارٌة تتواف واتجاهات القطاع الخااص
والتً تعتبر من عوامل الج للمستثمرٌن.
و .الشااركات العامااة ات االهااداف االجتماعٌااة البحتااة أو التااً تتعل ا بالخاادمات االساسااٌة ٌج ا االبتعاااد عاان
اختٌارها إال فً حدود ضٌرة وبعد دراساة مسترٌضاة تتعلا بمساتوى الخادمات المقدماة ومواصارات المساتثمر
التً تتواف مع ه ه المشارٌع.
ز .أهاام معٌااار هااو أختٌااار المسااتثمر (الشاارٌو) وف ا مبااادىء معٌنااة مثاال الكراااءة االقتصااادٌةو المركااز المااالً
للمسااتثمرو االعمااال المماثلااة واي صاارات اخاارى تعاازز قااوة المسااتثمر كشاارٌو محتماال .فضا عاان أخا النقااا
التالٌة فً االعتبار عند اختٌار المساهمٌن:
 .0قابلٌة المستثمر الخاص على تقدٌم السلع والخدمات ضمن الشروط والمواصرات المطلوباة ومادى المعرفاة
والخبرة المتوفرة لدٌ لتقدٌم تلو السلع والخدمات.
 . 4مدى توفر الحافز والرغبة لدى المستثمر الخاص للمساهمة مع القطاع العام فً مثل ه ه الشركات.

احملىر الثال  /التجرتح العراقيح يف التحىل
 .1دور القطاع اخلاص يف االقتظاد العراقي
تعرك القطاع الخاص من الستٌنات إلى التهمٌش بموج السٌاسات والتشرٌعات القانونٌة التاً أدت أن
ٌكااون دوره محاادودا فااً النشاااط االقتصااادي و حٌااث قاماات الدولااة بتااممٌم أغل ا الشااركات الصااناعٌة الخاصااة
وخصوصا الكبٌرة التاً كانات عاملاة قبال ثاورة  02تماوز 0951و إ أصابح القطااع العاام ٌهاٌمن علاى اغلا
مراصل االقتصاد وأنشطت و حٌث بلغت نسابة مسااهمة الدولاة فاً القطااع الصاناعً  %12مان مجمال االنتاات
الصناعً ع ام  0911و وبلغات التخصٌصاات االساتثمارٌة للقطااع الصاناعً خا ل الر تا ره 0911/0971
ب ح دود (  )43ملٌون دٌنار كان نصٌ القطاع الصناعً الخاص  %3وه ا ٌبٌن مدى التهمٌش الا ي تعارك
ل القطاع الخاص( . )03فض عن لو ان القطاع الخاص لام ٌ هار بالمساتوى الا ي ٌمكنا ان ٌساهم مسااهمة
فاعلااة فاااً النشااااط االقتصاااادي العاااامو إ اتصاااف بالعمااال الراااردي فاااً المنشااا ت الصاااغٌرةو كماااا أن اتجاهاااات
اساتثمارات تمٌاال نحااو االنشااطة ات الااربح الساارٌع فااً المشاارٌع التااً تكااون فٌهااا فتاارة اسااترداد رات المااال
قصٌرة.
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وقد حصل تحول فً سٌاسة الدولة تجااه القطااع الخااص فاً منتصاف الثمانٌناات و فقاد تام تبناً برنامجاا
ل ص االقتصادي والخصخصة عام  0917أطل علٌ (الثورة االدارٌاة واالقتصاادٌة)()02و إ تام خصخصاة
بعااك الشااركات العامااة وخصوصااا الخاساارة والمتوقرااة عاان العماال كشااركة الخٌاطا الحدٌثا وشااركة الرلوجا
النتات المواد االنشائٌ و اما بعد أحداث عاام  4113فامن التوجهاات االقتصاادٌة الجدٌادة تاتلخص باالتجااه نحاو
اقتصاااد السااو وإعطاااء دور أكباار للقطاااع الخاااص فااً إدارة االقتصاااد ومحاولااة تحجااٌم دور القطاااع العااام
ومحاولة بنائ وفقا آللٌات السو وأتخا الكثٌر مان القارارات والتشارٌعات ال زماة لبنااء االقتصااد وفقاا لها ا
المن ااور كقااانون تشااجٌع االسااتثمار االجنبااً رقاام  39لعااام 4113و وقااانون االسااتثمار رقاام  03لعااام 4116
وك لو خطة التنمٌة الوطنٌة  4102/4101الهادفاة إلاى تشاجٌع االساتثمارات الخاصاة بكال اشاكالها (المحلٌاة
واالجنبٌة) وتشجٌع القطاع الخاص ومنح دورا متزاٌد ل سهام فً النشاط االقتصادي و والتوج نحو اقتصااد
السو (.)05
 . 2التحىل يف القطاع الظناعي:
أ .التحول فً القانون العراقً إجارا ءات تقاوم بهاا الدولاة لتحوٌال الشاركات العاماة أو جازء منهاا إلاى شاركات
مساهمة بموج احكام قانون الشركات العامة رقم  44لسنة  0995وقاانون الشاركات رقام  40لسانة 0997
وتتضمن االجراءات المطلوبة لتهٌئة ه ه الشركات لعملٌة التحول وقد ن م المشرع العراقً احكاام التحاول فاً
القانونٌن أع ه و إ تم اقرار مبدأ التحول كوسٌلة قانونٌة لتغٌٌر ملكٌة الشركات العامة ون امها القاانونً إلاى
شركات مساهمة (مختلطة أو خاصة) ٌمكان للقطااع الخااص (افاراد وشاركات) المسااهمة فٌهاا وإ تام بموجا
ها ٌن القااانونٌن تحدٌااد االحكااام واالجااراءات الخاصااة بااالتحول باادءا ماان تقاادٌم طلا اإلنشاااء وانتهاااء بصاادور
شهادة التمسٌت.
 .تجربة وزارة الصناعة والمعادن فً اص وتمهٌل شركاتها العامة تعد رائدة قد ترتح البا أمام الوزارات
األخرى للسٌر على منوالهاا وخطاوة اولاى علاى طرٌا االصا االقتصاادي الهادف منهاا تعزٌاز قادرة وكرااءة
االقتصاد العراقً وخصوصاا القطااع الصاناعً ومان ها ا المنطلا قامات وزارة الصاناعة والمعاادن بمحااوالت
إص حٌة عادة و فقبال احاداث عاام  4113أتاحات لابعك المساتثمرٌن المحلٌاٌن حا اساتعمال اصاول المعامال
وإدارتها بموجا مجموعاة مان الشاروط وااللتزاماات علماا بامن قاانون وزارة الصاناعة والمعاادن رقام  1لعاام
ٌ 0997ااانص علاااى تعزٌاااز وتنمٌاااة القطااااع الصاااناعً االشاااتراكً والمخاااتلط والخااااص فاااً مجاااال الصاااناعة
االستخراجٌة والتحوٌلٌة والتركٌبة والمعرفٌة .
وبه ا الصدد نشٌر إلى ان اسالٌ التحول المنر ة فً وزارة الصناعة والمعادن هً:
 .0نقل الملكٌة بالكامل إلى القطاع الخاص عن طرٌ البٌع بواساطة المزاٌادات العلنٌاة وفقاا إلحكاام قاانون بٌاع
وإٌجار اموال الدولة رقم  34لسانة 0916و وبموجا ها ا االسالو تام االعا ن عان بٌاع الكثٌار مان المعامال
خ ل الرترة  0919/0917ضمن نطا القطاعات (االنشائٌةو الغ ائٌةو النسٌجٌة).
 .4تحوٌال عادد ماان المصاانع إلااى شاركات مساااهمة (مختلطاة وخاصااة) وتتمٌاز الشااركات المختلطاة بمنهااا ات
شخصٌة معنوٌة مستقلة إدارٌا ومالٌا تسهم الدولة فٌها بنسبة  45إلى  %50من راسمال الشركة.
 .3تمساٌت شااركات مختلطااة ماان قبال المشااترٌن باعتماااد اساالو البٌااع المباشار ك لٌااة للتحااول علااى ان ٌكااون
المؤسس اٌٌن ماان مااو رً الااوزارة حصااراو إ تسااهم الدولااة بنساابة  %50وبقٌااة المس ااهمٌن بنساابة %29
والجدول (ٌ )0بٌن الشركات المساهمة التً تم تنرٌ ها.
جدول ( )0الشركات المساهمة التً تم تنرٌ ها
شركات القطاع المختلط
الشركات المساهمة الخاصة
الشركات المساهمة المختلطة
شاااااركة الخاااااازر إلنتاااااات الماااااواد شااااركة المشااااروبات الغازٌااااة فااااً شركة بغداد للمشروبات الغازٌة
شركة المشروبات الكحولٌة /بغداد
كركوو
االنشائٌة.
شركة الصناعات الخرٌرة
شاااااركة كركاااااوو إلنتاااااات الماااااواد شركة الخٌاط الحدٌثة
الشاااااااااركة العراقٌاااااااااة للساااااااااجاد شركة الصناعات االلكترونٌة
االنشائٌة
شركة اله ل النتات المبردات
ش رك ااا ة الرلوجاااة إلنتاااات الماااواد والمرروشات
االنشائٌة
المصدر :وزارة التخطٌط و واقع قطاع الصناعات التح وٌ لٌ فً العرا و بغداد .4111
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ت .احاداث  4113وماا بعادهاو إ تمٌازت ها ه المرحلااة ب ت دم ٌ ا ر اغ لا البناى التحتٌاة االساساٌة خصوصااا
المن ومة الكهربائٌة وعادم االساتقرار االمناً والسٌاساً مماا أدى الاى تراجاع القطااع الصاناعً وعادم قدرتا
على المنافسة فً االسوا المحلٌة للسلع االجنبٌة من حٌاث الكلراة والجاودة فضا عان ضاعف الادور الرقاابً
للدولة وعدم حماٌة المنت الوطنً .فقد توقرت  32منشامة عان العمال بصاورة كلٌاة مان مجماوع  094منشامة
عاملة بنس تتراو من  31إلى  %71من طاقاتها االنتاجٌة.
وقااد سااعت وزارة الصااناعة والمعااادن وضاامن إطااار سٌاسااة االص ا االقتصااادي إلااى تنمٌااة القطاااع الخاااص
وتشااجٌع إقامااة الصااناعات والمشااارٌع الصااغٌرة والمتوسااطة والجاادول (ٌ )4وضااح عاادد المشااارٌع الصااغٌرة
والمتوسطة فً القطاع الخاص التً ساهمت الوزارة فً تلبٌة متطلبات إنشائها..
ج دول (  ) 4الصناعات الصغٌرة والمتوسطة فً العرا للمدة 4100/4116
4100
4101
4119
4111
4117
4116
611
311
05
45
043
99

السنة
عدد
المشارٌع
المصدر :وزارة الصناعة والمعادنو المدٌرٌة العامة للتنمٌة الصناعٌةو 4100
ولغاارك اٌجاااد بٌئااة صااناعٌة تتمركااز فٌهااا الصااناعات الصااغٌرة والمتوسااطة و قاماات الااوزارة بتنرٌ ا
مشااروع الماادن الصااناعٌة و وقااد تاام العماال بتنرٌ ا اربااع ماادن صااناعٌة فااً اربااع محاف ااات ( ي قااارو نٌنااوىو
االنبارو البصرة)( .)06اضافة إلى محاف ة كركوو التً تم االع ن عن تنرٌ مدٌنة صناعٌة فٌها مؤخرا.
ولغاارك تمهٌاال الشااركات الصااناعٌة العامااة قاماات الااوزارة بوضااع خطااة إلعااادة تمهٌاال جمٌااع شااركات
الااوزارة وخصوصااا الخاساارة والمتوقرااة عاان العماالو فقااد تاام تشااكٌل لجنااة وزارٌااة إلص ا وتمهٌاال الشااركات
الصناعٌة عام 4112و وقد تم إتخا جملة من االجراءات لتحوٌل عدد كبٌر من المشاارٌع إلاى القطااع الخااص
وفقاا للقاوانٌن واالن ماة النافا ة بماا ٌشاجع القطااع الخااص علاى المشااركة فاً إعاادة تمهٌال الشاركات العامااة
وتطوٌرها و إ ٌنص قانون وزارة الصناعة والمعادن المرقم  31لسنة ( 4100المنشور فاً الوقاائع العراقٌاة
بالعاادد  2441كااانون الثااانً  )4104فااً المااادة  3خامسااا و الااى توسااٌع دور القطاااع الخاااص فااً التنمٌااة
الصناعٌة وفً النشاط االقتصادي الصناعً واعطائ الدور القٌاادي فاً ها ا النشااط و كا لو تشاٌر الماادة ()2
رابع عشر إلاى اعاداد الدراساات الخاصاة والساعً الاى تحوٌال شاركات القطااع العاام التاً ٌتقارر تحوٌلهاا الاى
القطاع الخاص أو جعلها شركات مساهمة ضمن السٌاسة العامة للدولة وبمراحال تتناسا ماع التطاور الثقاافً
واالقتصااادي للمجتمااع .واسااتمرت الااوزارة فااً عملٌااة تمهٌاال الشااركات والمعاماال التابعااة لهااا خاا ل عااامً
4119/4111و إ اعلناات عاان الكثٌاار ماان الراارص االسااتثمارٌة وقااد تاام اسااتقطا الكثٌاار ماان المسااتثمرٌن
المحلٌٌن واالجان إ نجحت الوزارة فً استثمار قسم من مشارٌعها وخصوصا معامل السامنت وماازال العمال
مسااتمرا وفقااا له ا ه السٌاسااة والتوجهااات االقتصااادٌة الجدٌاادة والتااً تااتلخص باالتجاااه نحااو اقتصاااد السااو
واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص فً ادارة االقتصاد.
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االستنتاجاخ والتىطياخ
على ضوء ما تم تناول فاً الدراساة تام اعتمااد جملاة مان االساتنتاجات والتوصاٌات التاً تتوافا ماع اروف
العرا وتوجهات االقتصادٌة فً الوقت الحاضر.

االستنتاجاخ

 .0االقتصاد العراقً ٌعانً اخت الت هٌكلٌة فً ل هٌمنة القطاع العام على مراصل االقتصاد وأنشطت بصاورة
عامااة وبصااورة خاصااة تمٌااز القطاااع الصااناعً الخاااص بالضااعف ودوره المحاادود فااً مساااهمت فااً النشاااط
االقتصادي العام.
 .4ضمن توجهات الدولة لدعم النشاط الصناعً الخاص وزٌادة نسبة مساهمت فً النشاط االقتصاادي و ساعت
وزارة الصناعة والمعادن إلى تنمٌاة القطااع الخااص المحلاً ودعما فاً إقاماة المشاارٌع الصاناعٌة وتشاجٌع
مشاركت فً إعادة تمهٌل المشارٌع الصناعٌة القائمة بجان القطاع العام.
 .3ضااعف دور االسااتثمار الخاااص فبااالرغم ماان قاارارات االسااتثمار الهادفااة إلااى دعاام وتشااجٌع القطاااع الخاااص
مازال دوره محدود فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة.
 .2إلهمٌة االص االقتصادي فً الشركات العامة البد من تقٌٌم شامل لكال الشاركات المطلاو إصا حها و ثام
اختٌار اسلو االص والتوقٌت المناسبٌن.
 .5تحدٌااد األساات والضااوابط لعملٌااة التح اول لتحقٌ ا التواف ا مااا بااٌن اهااداف القطاااع العااام والقطاااع الخاااص
ومعالجة التضار ما باٌن االهاداف العاماة والمصالحة الخاصاة والتاً تعاد مان المتطلباات الضارورٌة لتشاجٌع
االستثمارات الخاصة.

التىطياخ

 .0إعااادة هٌكلااة وتمهٌاال المشااارٌع الصااناعٌة العامااة وفقااا لسٌاسااة صااناعٌة تسااهم فااً تحسااٌن األداء العااام
للصناعات الحالٌة.
 .4إعتماد االسالٌ المناسابة والشاروط المٌسارة لتشاجٌع القطااع الخااص ل ساهام فاً إعاادة تمهٌال الشاركات
الصناعٌة العامة وتوفٌر جمٌع المتطلبات ال زمة لنجا لو.
 .3تهٌئااة بٌئااة اسااتثمارٌة تسااهم بشااكل فاعاال فااً ج ا االسااتثمارات المحلٌااة واالجنبٌااة لتعزٌااز دور القطاااع
الخاص فً تحقٌ التنمٌة االقتصادٌة .والتً تتطل :
أ .االستقرار االقتصادي والسٌاسً واألمنً.
 .تشرٌع القوانٌن الخاصة باالستثمار والتً توفر الضمانات والدعم للمساتثمرٌن وتشاجٌعهم علاى مشااركة
القطاع العام فً النشاط االقتصادي.
ت .تحدٌد جهة مشرفة ورقابٌة والتً تعد المرحعٌة لكل ما ٌتعل باالستثمار كهٌئة االستثمار الوطنٌة مث .
 .2تهٌئة الرأي العام وخصوصا فٌما ٌخص العاملٌن فً الشركات العامة المطلو تحولها إلى شركات مساهمة
لتقبل ه ه الركرة والتواف مع ثارها والمشاركة فً نجاحها.
 .5إص ا القطاااع الصااناعً الخاااص المحلااً وجعل ا قطاعااا فاااع وخصوصااا فااً االنشااطة االنتاجٌااة وزٌااادة
أهمٌت فً النشاط االقتصادي العام ولتحقٌ لو البد من:
أ .اجراء اص حات اقتصادٌة واسعة.
 .وضع خطة عمل للتوجا التادرٌجً نحاو خصخصاة الصاناعات والمشاارٌع التاً تتوافا ماع لٌاة اقتصااد
السو .
ت.اعادة الن ر فً دور الدولة فً الن شاط االق تصادي وتشجٌع القطاع الخاص ل سهام بدور أكبر فاً الا تنمٌ
االقتصادٌ .
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االقتصااادي فااً الاادول النامٌااةو دار النهضااةو القاااهرةو 0999و

 .0اٌهااا الدسااوقً و التخصصااٌة واالص ا
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Unitad-nation, Comparative, experience with Privatization Policy sights and .3
Iessons, united- NewYork, 1995, P.19.
 .2منٌر محمدو اسالٌ الخصخصة فً المشروعات العامةو المن مة العربٌة للتنمٌة االدارٌةو القااهرة 0999و
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 .5محمد الطٌ عبدهللاو تقٌٌم تجربة االستخصاص فً الساودانو مؤسساة االبحااث العربٌاةو بٌاروتو 0999و
ص.442
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الركرٌااة الخاصااة بااالتخطٌط /المركااز الااوطنً للدراسااات والتحلٌاالو الجزائاارو مركااز دراسااات الوحاادة العربٌااةو
بٌروتو 0999و ص.29
 .7علً عبدالهادي ساالمو الخصخصاة واالصا والتحاول االقتصاادي و الماؤتمر العلماً الساابع لكلٌاة االدارة
واالقتصاد /جامعة بغدادو 4115و ص.023
 .1متً ٌونت حسٌنو اتجاه االنتقال إلى اقتصااد الساو فاً العارا باٌن االنرتاا والتحاولو مجلاة كلٌاة بغاداد
للعلوم االقتصادٌة الجامعةو العدد 46و 4100و ص.047-046
 .9نبٌااااال مااااارزو و محماااااود رٌااااااكو الخصخصاااااة وإبعادهاااااا االقتصاااااادٌةو دار الركااااار و بٌاااااروت 0999و
ص..061/067
 .01ن واف الرومً و الخوصصة ضرورة حتمٌاة فاً سٌاساات االصا االقتصاادي للدولاةو بحاث مقادم إلاى
ندوة االص حات االقتصادٌة وسٌاسات الخوصصة فً البلدان العربٌةو بٌروتو 0999و ص.9
 .00دلٌل الشاراكة باٌن القطااعٌن العاام والخااصو برناام التعاام ت االلكترونٌاة الحكومٌاةو المملكاة العربٌاة
السعودٌةو 4119و ص.02
 .04عبدهللا شحاتة خطا و المشاركة بٌن القطاعٌن العام والخااص وتقادٌم الخادمات العاماة و كلٌاة االقا تصاد
والعلوم السٌاسٌةو جامعة القاهرةو 4110و ص.26
 .03عامر عبداالمٌر شاكرو سٌاسات االص االقتصادي فً الدول النامٌاة ماع اشاارة إلاى سٌاساات االصا
االقتصادي فً العرا و وزارة التخطٌطو دائرة السٌاسات االقتصادٌةو العرا 4117و ص.04
 .02جمهورٌة العرا و وزارة التخطٌط والتعاون االنمائًو خطاة التنمٌاة الوطنٌاةو للسانوات 4102 /4101و
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مجلااة العلااوم االقتصااادٌة واالدارٌااة /كلٌااة االدارة واالقتصااادو بغاادادو المجلااد  05العاادد 45و بغااداد 4119و
ص.031
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Restructuring of the public industrial sector companies Wayshift to
private shareholding companies and mixed
(Iraqi experience as a model).خطأ! اإلشارة خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّ فة
.المرجعية غير معرّ فة.خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّفة.خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّ فة
Abstract
That the main feature of the economics many countries in general is a
tendency towards defining the role of the public sector in economic activity and
the tendency towards encourage the private sector to investment in public
projects especially in countries those tendency towards market economy actually.
That increased economic development proven failure in achieving more
economic growth both individually in many countries especially developing
countries socialist, by researchers this led one way or another to direction of
corrective reforms in their economic was one of them in Transformation of
public companies into Shareholding companies contributes to the public sector in
resources and expertise a long side the public sector.
Received multi Transformation public sector companies into shareholding
companies with great interest by researchers economists around the world after
making sure that process of economic and social development depends on of both
the public and private sectors in the establishment and operation of divers
projects.
Research topic was chosen to see how to achieve in three axies are looking at the
concept and importance of Transformation and justifications and gools in
general and Iraq in particular, and its application at the level of the Ministry of
Industry and Minerals.
Keyword: The public sector, The private sector, Privatization, Transformation ,
Shareholding companies.

