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 مقدمـــــــــةمقدمـــــــــةمقدمـــــــــةمقدمـــــــــة

ا معظـم الـدول الـنامية يف السـتينات واليت متثلت يف            ا�طالقـاً مـن االسـرتاتيجية الـيت تبنـته          
االعـتماد، بالدرجـة األوىل، عـلى القطـاع العـام يف العمـلية التـنموية، شـهد عقد السبعينات زيادة          
كـبرية يف عـدد شـركات هـذا القطـاع حبيـث أصـبحت تتواجد يف كل ااالت االقتصادية بدون                   

هذه الشركات كان غري مرضٍ وكفاءهتا كا�ت ولكـن الـتجارب بيـنت أن أداء معظم         .  اسـتثناء 
ــة املفروضــة عــلى       .  مــتد�ية ــالقيود املالي ــتزام ب ــتائج، عــدم االل وكــان مــن أهــم أســباب هــذه الن

الشـركات وكذلـك تعـدد أهدافهـا ومـن أبـرزها أهـداف اجتماعية مثل توفري االستخدام والسلع           
 مـن خسـائر ممـا جعلها عبئاً      وبالـتايل كـا�ت معظـم هـذه الشـركات تعـا�ي           .  واخلدمـات املدعمـة   

 .على ميزا�ية الدولة وسبباً يف إعاقة عملية التنمية االقتصادية بدالً عن تطويرها
 

ــد           ــنامية يف عق ــدول ال ــن ال ــا اقتصــادات عــدد م ــيت تعرضــت هل ويف ضــوء الضــغوط ال
 أجل الثما�يـنات والـناجتة عـن أزمـة الديـون والـيت أعقبها اخنفاض كبري يف التمويل اخلارجي، ومن          

الـتخفيض مـن االخـتالالت عـلى املسـتوى االقتصـادي الكـلي، اضـطرت هـذه الـدول اىل تطبيق               
وأصبحت هذه الدول، .  بـرامج تصـحيح هيكـلي أدت اىل تغيري السياسات االقتصادية املتبعة          

.  بالـتايل، تطـبق سياسـات ماليـة ا�كماشية تتمثل يف التخفيض من النفقات والزيادة يف االيرادات             
ــدول   ويف هــذ ــرزت اخلصخصــة بالنســبة هلــذه ال ــل   . ا االطــار ب واخلصخصــة تعــين أساســاً حتوي

إذن فاهلدف الرئيسي للخصخصة بالنسبة للدول  . األصـول مـن القطـاع العـام اىل القطـاع اخلاص           
الــيت تواجــه إخــتالالت اقتصــادية كــلية هــو ختفيــف األعــباء املاليــة لــلدولة الــيت تســببها شــركات   

إضـافة اىل حتسـني الكفـاءة االقتصادية من خالل اعتماد أكرب على القطاع       القطـاع العـام اخلاسـرة       
ولكـن عـلى املسـتوى القطـري، قد خيتلف ترتيب األولويات بالنسبة     .  اخلـاص يف عمـلية التـنمية    

ففـيما خيـص دول أوروبـا الشـرقية مـثال، قـد تكـون اخلصخصـة وسيلة         .  ألهـداف اخلصخصـة   
اىل اقتصـاد السـوق بيــنما كـا�ت اخلصخصـة بالنسـبة لــدول      لال�ـتقال مـن اقتصـاد خمطــط مركـزياً     

كمـا هتدف دول  . ) 1(أمـريكا الالتيـنية وسـيلـة لتثـبيت اقتصـاداهتا وختفيـض ديوهنــا اخلارجيـة                 
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أو ا�سحاب  /أخـرى مـثل بـريطا�يا وفر�سـا، مـن خـالل اخلصخصـة، اىل توسـيع قاعدة امللكية و                   
 . الدولة من بعض النشاطات االقتصادية

 
فـرتاض الرئيسـي الـذي تبنى عليه اخلصخصة هو أن حتويل امللكية من القطاع العام            إن اال  

اىل القطـاع اخلـاص سـيؤدي اىل حتسـن أداء الشـركات ورفـع كفاءهتا، مما يعين افرتاض أن القطاع            
ولكن النقاش مايزال قائمــاً يف األدبيات حول هذا        . اخلـاص يـتميز بكفـاءة أكـرب مـن القطـاع العـام             

  فهــنـاك مــن يعــتقد أن حقــــوق املــلكيـة غــري حمــايــدة وأهنــا تؤثــــر فعــال عــلى مســتوى  .املوضــوع
ــاءة الشــركات   ــاءة ولكـــن املنافســة       .  )2(كفـ ــر عــلى الكفـ ــلكية تؤثـ ــرى آخــرون أن امل ــنمـا يــ بي

 . )3 (واالطـار التنظيمي مها أهم مـن امللكيـة  يف التأثري على الكفاءة االقتصاديـة
 

ويعترب اختيار الطريقة املناسبة   .  رق خمتـلفة ولكل منها مزاياها وعيوهبا      للخصخصـة طـ    
ــدوره عــلى عــدد مــن    .  مــن أهــم عناصــر جنــاح عمــلية اخلصخصــة   ــتوقف هــذا االخــتيار ب وي

أهداف اخلصخصة وحجم الشركات اليت ستتم خصخصتها ومدى تطور     :  العناصـر مـن أمههـا     
وميكن تصنيف طرق اخلصخصة اىل �وعني      .  ناألسـواق املاليـة وخصـائص املشرتين واملستثمري       

الطــرق الــيت تــنهي مــلكية الدولــة وتــؤدي اىل حتويــل األصــول اىل القطــاع اخلــاص :  رئيسـيني ومهــا 
 . وتلك اليت ال تنهي هذه امللكية

 
هتـدف هـذه الورقـة اىل مـراجعة أهـم طـرق اخلصخصة وحتليلها من خالل ابراز مزاياها          

 الـنامية ومـن بيـنها الـدول العـربية، مـع الرتكيـز على الطرق اليت            وعيوهبـا يف ضـوء جتـارب الـدول        
تنقســم هــذه الورقــة اىل ســتة أقســام، يــتطرق القســم األول اىل عــدد مــن .  تــنهي مــلكية الدولــة

ويـتطرق القسـم الـثا�ي اىل أهـم طريقة للخصخصة اليت ال           . القضـايا املرتـبطة بطـرق اخلصخصـة       
ــلكية الدولــة وهــي خصخصــة االدار     ــنهي م ــناك طــرقاً أخــرى حتــت هــذا      (ة ت ــلم أن ه مــع الع
وقد مت إدراج هذه الطريقة على الرغم من أهنا         ). التصـنيف مثل التعاقد واملشروعات املشرتكة     

وتتعرض األقسام  . ال تتضـمن حتويـل املـلكية �ظراً ألهنا قد تعترب مرحلة إ�تقالية حنو هذا اهلدف               
 تنهي ملكية الدولة وهي البيع املباشر، بيع األسهم       األربعـة الـتالية مـن الورقـة اىل أهم الطرق اليت           
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ــك �ظــام القســائم       ــلني واالدارة وكذل ــبيع للعام ــة، ال ــات(يف األســواق املالي ــا طــريقة  ).  الكوبو� أم
ــلقطاع العــام وبيــع أصــوهلا بــدالً عــن بيعهــا كمشــروع      التصــفية والــيت تعــين تصــفية شــركة تابعــة ل

 .  ختص البيع املباشر للمستثمرينمستمر، فقد تنطبق عليها االجراءات اليت
 
 قضايا يف طرق اخلصخصةقضايا يف طرق اخلصخصةقضايا يف طرق اخلصخصةقضايا يف طرق اخلصخصة: : : : أوالًأوالًأوالًأوالً

عـندما تتبنى الدول اخلصخصة، عادة ما ترغب يف حتقيق عدد من األهداف واليت من               
 :أمهها

 
.حتسني الكفاءة االقتصادية من خالل االعتماد على آليات السوق واملنافسة •
كات القطـاع العام اخلاسرة، وبالتايل تتمكن      ختفيـف األعـباء املاليـة لـلدولة الـيت تسـببها شـر              •

.الدولة من توفري موارد مالية لتمويل أ�شطة أخرى
.توسيع حجم القطاع اخلاص واالعتماد عليه أكثر يف عملية النمو والتنمية •
.تطوير األسواق املالية احمللية •
.توسيع قاعدة امللكية •

 وإذا حاولت الدولة حتقيقها قـد حيصـل، يف بعـض احلـاالت، تضـارب بني هذه األهداف          
فـإذا أرادت الدولـة مـثال حتسـني أداء الشركة ورفع     .  مجيعـاً فقـد يـؤدي ذلـك اىل فشـل العمـلية         

وإذا .  كفاءهتـا فقـد حتتاج اىل بيع �سبة كبرية منها إىل مستثمر إسرتاتيجي حملي كان أو أجنيب               
فإهنــا حتــتاج اىل توزيــع أســهم كــا�ت الدولــة، يف �فــس الوقــت، هتــدف اىل توســيع قــاعدة املــلكية 

إذن فمــن املهــم جــداً إخــتيار طــرق اخلصخصــة .  الشـركة عــلى أكــرب عــدد ممكــن مــن املشــرتين 
.حبيث تتناسب مع األهداف وال تسبب أي �وع من التضارب بني هذه األهداف

جيـب عـلى الدولـة أن متيـز بني خمتلف القطاعات وأحجام الشركات أثناء إعداد بر�امج                
وبالنسـبة لنوع الشركات اليت ميكن خصخصتها عند بداية العملية، ال توجد هناك             . اخلصخصـة 

فقــد بــدأت بعــض دول أمــريكا الالتيــنية وأفــريقيا،  .  إســرتاتيجية واحــدة تتــبع يف كــل الظــروف 
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. وحـتى بـريطا�يا، خبصخصـة الشـركات الصغرية ومتوسطة احلجم العاملة يف األسواق التنافسية     
لشركات إىل إعادة هيكلة مسبقة كما أ�ه ساعد يف اإلعداد لبيع الشركات          ولـن حيـتاج بيع هذه ا      

وقـد بيـنت جتربة دول أمريكا الالتينية أ�ه من املمكن بيع الشركات الصغرية يف القطاع    .  الكـبرية 
ــع        ــنما قــد يكــون بي ــبرية، بي ــدون صــعوبات ك ــة عمــلية اخلصخصــة بســرعة وب الصــناعي يف بداي

ة والبنوك واملرافق العامة معقداً ويتطلب وجود إطار قا�و�ي واضح      الشـركات االحـتكارية الكبري    
وقــد ختــتار دول أخــرى الــبدء خبصخصــة الشــركات الكــبرية مــن أجــل إعطــاء  .  )4(ومــتكامل 

 .)5(مصداقية للعملية وإظهار جدية الدولة وإلتزامها بتنفيذ الرب�امج 
ا تعطيهـا مصـداقية أكرب      تعتـرب الشـفافية مـن أهـم عناصـر جنـاح عمـلية اخلصخصـة ألهنـ                 

وبالــتايل تولــد الــثقة لــدى كــل األطــراف املعــنية، أي خمتــلف الكــتل السياســية، وإدارة الشــركات  
لذا فإن من الضروري أن تتميز طرق اخلصخصة بالشفافية    . وعماهلا، واملستهلكني واملستثمرين  

.�امج بأكملهألن أي شك حول عمليات البيع قد يسبب معارضة قوية ويؤدي اىل فشل الرب
 
 خصخصة االدارةخصخصة االدارةخصخصة االدارةخصخصة االدارة: : : : ثا�ياًثا�ياًثا�ياًثا�ياً

هتـدف خصخصـة االدارة اىل رفع كفاءة  شركات القطاع العام من خالل حتسني إدارهتا          
وميكـن خلصخصـة اإلدارة بأشكاهلا املختلفة،   .  بإدخـال تقـنيات إدارة شـركات القطـاع اخلـاص       

مرحلة إ�تقالية يف طريق اهناء أي عقـد االدارة والتأجري واالمتياز، أن متثل غاية يف حد ذاهتا أو        
 .ملكية الدولة
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 عقد االدارة. أ

عقـد االدارة هـو إتفـاق تتعاقد من خالله مؤسسة عمومية مع شركة خاصة إلدارة هذه           
ففـي هـذه احلالـة، تـتحول فقـط حقـوق التشـغيل اىل الشـركة اخلاصـة وليس حقوق                     .  املؤسسـة 
خدماهتـا، وباإلمكـان ربط هذه الرسوم     وحتصـل الشـركة اخلاصـة عـلى رسـوم مقـابل             .  املـلكية 

ــا  ــركة أو بأدائهـ ــاح الشـ ــغيل     .  بأربـ ــات التشـ ــن �فقـ ــؤولة عـ ــة مسـ ــة العموميـ ــبقى املؤسسـ ــا تـ كمـ
وتسـتخدم هـذه الطـريقة خاصـة يف حـاالت تـريد فيهـا احلكومة تنشيط شركات                  .  واالسـتثمار 

 وأسعارها خاسـرة وذلـك بإدخـال طـرق إدارة القطـاع اخلاص من أجل رفع قيمة هذه الشركات             
.  وقد بينت جتربة كثري من الدول جناح عقود االدارة يف عدد من القطاعات      .  حني تعرض للبيع  

مجع النفايات وتشغيل  : ففـي لبـنان مـثال، طـبقت طـريقة عقـود االدارة يف ثالثـة مشـروعات هي                  
طريقة ويف غينيا بيساو استخدمت هذه ال      . )6(وإدارة حمـرق الـنفايات ومصنع معاجلة النفايات         

 عـندما طلـبت الدولة مساعدة فنية من فر�سا لتطوير هذا         1986يف قطـاع الكهـرباء يف عـام         
القطـاع،  وأخـرياً تعـاقدت مـع هيـئة الكهـربــاء الفر�سـية الدارة هـذا القطـاع، وجددت التعاقــد                    

ءة وكا�ت النتيجة زيادة يف الطاقــة الكهربائية وحتسن يف أداء التشغيــل والكفا          .  1991عـام   
 .)7(املالية 

 
وامليـزة الرئيسـية لعقــد االدارة، مـن وجهـة �ظـر الدولـة، أ�ه يسمح هلا باالحتفاظ مبلكية            
كمـا أ�ه ميكنها من حل مشكلة القصور االداري وذلك باحلصول على أحسن اخلربات      .  الشـركة 

 )8(الدارة  االداريـة ويف الوقـت �فسـه الـتحكم يف �طاق واستخدام هذه اخلربات من خالل عقد ا                 
ــاً تكمــن خاصــة يف إزدواجيــة االدارة اخلاصــة واملــلكية العامــة   .   .  ولكــن لعقــود االدارة عيوبــ

فاملــتعاقد مــع الدولــة ال يــتحمل املخاطــر حيــث تــتحمل الدولــة أي خســائر �امجــة عــن عمــليات  
ي هذه واالتفاق الذي يضمن لإلدارة رسوماً ثابتة بغض النظر عن أداء الشركة ال يعط         .  الشـركة 

وميكـن معاجلـة هـذه العيوب من    . اإلدارة أيـة حوافـز لـرفع الكفـاءة واحلفـاظ عـلى قـيمة األصـول               
خـالل ربـط جـزء مـن رسـوم االدارة باألربـاح أو اال�تاج أو املبيعات اليت حتققها الشركة وحسب         

 .طبيعة هذه الشركة
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 التأجري. ب

شــركة خاصــة حــق ) عــامالقطــاع ال(الــتأجري هــو عقــد ميــنح مــن خاللــه مــالك األصــول    
وعلى العكس  .  اسـتخدام هـذه األصول واالحتفاظ باألرباح لفرتة متفق عليها مقابل دفع إجيار            

مــن طــريقة عقــد االدارة، تــتحمل الشــركة اخلاصــة املخاطــر الــتجارية ممــا حيفــزها عــلى ختفيــض  
لثابــتة ولكــن الدولـة تـبقى مســؤولة عـن االسـتثمارات ا    .  الـنفقات واحلفـاظ عــلى قـيمة األصـول    

وقد استخدمت هذه .   سنوات10 و   6وعـادة مـا تكون فرتة التأجري بني         .  وخدمـة الديـون   
ــريقية واآلســيوية يف قطاعــات مــثل     ــدول األف ــربي  : الطــريقة كــثرياً يف عــدد مــن ال ــنقل ال ــاه وال املي

ــدول املعــنية صــعوبات يف جــذب املســتثمرين      ــايال�د،   . )9(واملــناجم حيــث واجهــت ال ففــي ت
 يف عـدد معـني مـن خطوط �قل      1985 االجيـار يف قطـاع سـكك احلديـد يف عـام              طـبقت عقـود   

 كـا�ت الـتجربة قـد جنحـت حيـث جذبـت اخلطوط املؤجرة عدداً                1990ومـع عـام     . الـركاب 
ويف كوت ديفوار تدهور .  )10(كـبرياً مـن الـركاب وأصـبحـت هـذه اخلطـوط تــدر أرباحاً كبرية            

 قامت احلكومـة بإصالحات رئسية     1990وحبلول عام   .  قطـاع الكهـربــاء خـالل الثما�يـنـات       
وخالل الثما�ية  .  يف هـذا القطـاع حيـث تعـاقدت بإجيـارة لشـركتني فر�سيتني ومستثمرين حمليني               

عشـر أشـهر األوىل مـن فـرتة عقـد االجيـار حتسنت ايرادات قطاع الكهرباء كما حتسنت الصيا�ة          
11(  زيادة الطاقة الكهربائية وتطوير اخلدمة بفضـل ادخال تقنيات حديثة يف التشغيل مما أدى اىل         

(.
 

ومـن بـني املـزايا اليت يقدمها التأجري للدولة، �ذكر توفري �فقات التشغيل بدون التخلي عن      
مـلكية الشـركة، وكذلـك احلصـول عـلى دخل سنوي بدون التعرض ملخاطر السوق، عالوة على                 

الـتأجري جبـذب مهـارات تقـنية وإداريـة      كمـا يسـمح   .  وقـف الدعـم والـتحويالت املاليـة األخـرى     
ولكن املشكلة الرئيسية . متطورة مما يساهم يف إستخدام أصول الشركة بدرجة أكرب من الكفاءة  

املرتـبطة بالـتأجري هـي أ�ـه طاملـا ال حيصـل حتويـل مـلكية األصـول، فـليس لـدى الشـركة اخلاصة                     
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احلد الذي يضمن هلا عائد مناسب      املـتعاقدة مـع الدولـة أيـة حوافـز لـرفع قـيمة األصول أكثر من                  
 .على استثماراهتا خالل فرتة التأجري

 
 االمتياز. ج

عـندما متـنح الدولـة امتيازاً فإهنا حتول حقوق التشغيل والتطوير اىل اجلهة املستفيدة، أي         
ــنفقات    .  الشــركة اخلاصــة ــتأجري باالضــافة اىل ال وقــد يتضــمن عقــد االمــتياز كــل مواصــفات ال

وتـرجع األصـول اىل القطاع   .  سـتثمارات الـيت تقـع عـلى عـاتق صـاحب االمـتياز        الـرأمسالية واال  
 سـنة وذلـك حسب احلياة      30 و   15العـام عـند هنايـة فـرتة االمـتياز الـيت عـادة مـا تـرتاوح بـني                     

وتـتحدد إيـرادات صـاحب االمـتياز بشكل يضمن له تغطية �فقات      .  االفرتاضـية لالسـتثمارات  
وقد استخدمت هذه الطريقة بنجاح يف بعض  .  ك إستثماراته التشـغيل وخدمـة الديون وإستهال     

وعلى املستوى الدويل، مثلت  . )12(الدول مثل األرجنتني حيث طبقت يف جمال سكك احلديد   
مـن إمجـايل عقود االمتياز يف الفرتة مابني     % 80عقـود االمـتياز يف مشـاريع البـنية التحـتية حـوايل              

  .)13( 1993 و 1988
 

الرئيسـية هلـذه الطريقة يف أن صاحب االمتياز يبقى املسؤول عن النفقات             وتكمـن امليـزة      
ولكن، ولنفس السبب، .  الـرأمسالية واالسـتثمارات ممـا خيفـف مـن األعـباء املاليـة عـلى الدولة               

تواجه كثري من الدول صعوبات يف إجياد مستثمرين �ظراً للحجم الكبري لالستثمارات اليت يتطلبها     
 - تشغيل -بناء"ومثـة �ـوع خـاص من االمتيازات وهو ما يعرف بامتياز    . ودهـذا الـنوع مـن العقـ      

ــل ــبل القطــاع اخلــاص      "حتوي ــن ق ــنية التحــتية م ـــدة يف الب ــتطويـــر مشــروعات جديـ .  ، ويســتعمل ل
والفكـرة األساسـية يف هـذا االمـتياز هـي قيــام شـركة خاصـة بتمويـــل وبنــاء وتشغيـــل مشروع                   

فتــرة (لفتــرة حمـددة   ) االتصاالت، الكهربـاء، امليـاه والــري، والنقـل    (تيـــــة  جديــــد يف البـنية التحـ      
ــة  ) االمــتياز ــتها، األصــول اىل مــلكية الدول ــة كذلــك بتــنظيم   .  تــرجع، عــند هناي كمــا تقــوم الدول

ك  متل -بناء  "وتوجـد أشـكـــال خمتلفـــة هلذا االمتياز ومــن ضمنهـــــا امتياز           .  ومراقـبة العمـلية   
ويــتوقف اخــتيار الشــكل املناســب عــلى     ".  تشــغيل- حتويــل -بــناء "و امــتياز "  تشــغيل-
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حمليني، أجا�ب، مؤسسات   (اعتبارات خاصة بكل مشروع مثل فرتة االمتياز و�وعية املستثمرين          
 . ودرجة املخاطرة يف املشروع...) مالية، 

 
ا، جيــب عــلى بصــفة عامــة، لضــمان جنــاح طــريقة خصخصــة االدارة مبختــلف أشــكاهل   

العقـود أن حتدد، بكل وضوح، �طاق وطبيعة اخلدمات اليت سيقدمها املتعاقد مع الدولة وكذلك         
ــتعاقد   ــة أن حتــرص عــلى عــدم    .  صــالحيات الطــرفني خــالل فــرتة ال ــتايل جيــب عــلى الدول وبال

 .التدخل يف إدارة الشركة وتكتفي مبحاسبة املتعاقد وفقاً لشروط العقد
 
 اشراشراشراشرالبيع املبالبيع املبالبيع املبالبيع املب: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً

تعتـرب طـريقة الـبيع املباشر أكثر الطرق استخداماً يف عمليـات اخلصخصة على املستوى                
 وما يعــادل 1993 و 1988مــن كــل املعـامـالت الـيت متـت بـني        % 80الـدويل، حيـث مثـلت       

من إمجايل املعامالت يف سنـة     % 86كما مثلت هذه الطريقة      . )14(مـن إمجايل االيرادات     % 58
فهناك البيع املباشر من خالل . وقـد تـأخذ طـريقة الـبيع املباشر أشكاالً خمتلفة         . )15( 1994

طــلب عــروض أو مــزاد عــلين أو ملســتثمر اســرتاتيجي، ممــا يعــين أن العنصــر املشــرتك ملختــلف     
 .أشكال البيع املباشر هو عدم وجود وسطاء بني الدولة واملشرتي

 
خمتـلف العـروض واخـتيار املشرتي    متكّـن طـريقة طـلب عـروض الدولـة مـن املقار�ـة بـني             

كمـا أهنـا تـتميز بالشـفافية حيـث أن آليتها واضحة وتقديم العروض               . الـذي يعـرض أعـلى سـعر       
مفـتوح لكـل املسـتثمرين الذيـن يرغـبون يف املنافسـة على شراء الشركة والذين يستوفون الشروط               

ريقة هو أهنا بطيئة، حيث ولكن اال�تقاد الرئيسي املوجه اىل هذه الط.  احملـددة مـن قـبل الدولـة     
وقد . قـد تتطـلب كـل عملية فرتة زمنية ليست بالقصرية، كما أهنا تتطلب �فقات إدارية مرتفعة                

اسـتخدمت هـذه الطـريقة يف عـدد مـن دول أوروبـا الشـرقية خلصخصة احملالت واملطاعم، كما                 
 .استخدمت يف بعض األقطار العربية، مثل املغرب، خلصخصة عدد من الفنادق
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تميز طـريقة املـزاد العـلين بدرجـة كـبرية مـن الشـفافية، كما أهنا متكّن الدولة من تعظيم              تـ  
ولكـن عيـبها الرئيسي هو أهنا ال        .  ايـرادات اخلصخصـة عـالوة عـلى أهنـا سـريعة وغـري معقـدة               

ولكي تضمن الدولة جناح عملية بيع شركة من      .  تسـمح لـلدولة مـن فـرض شـروط حمـددة للـبيع             
 جيب أن تقـــوم بالرتتيبات الالزمة للتأكــد من وجود عدد كاف من املتنافسني     خـالل املزاد العلين   

ففـي تشيكوسـلوفاكيــا الســابقة، مـثال، متيـزت عمــلية     . يف املـزاد ومـن عــدم الـتواطؤ بـني بعضــهم    
خصخصــــة املؤسســات الصــغرية مــن خـــالل املــزاد العــلين بالكفــــاءة والســرعة حيــث �فــذ كــل    

 مليار 1.6 تـتعدى سنتني وحصلت الدولــة على إيرادات وصلت إىل حوايل            الـرب�امج يف فـرتة مل     
  . )16(دوالر 

  
عـندما يتطـلب وضـع الشـركة إدخـال تكـنولوجيا مـتطورة لتحسني أدائها ورفع كفاءهتا،                   

وتتم .  ختـتار الدولـة مسـتثمراً إسرتاتيجياً يتميز خبربة عالية يف هذه الصناعة وإمكا�ات واسعة             
ولكن . ع من خالل التفاوض مما يسمح للدولة من وضع شروط حمددة على املستثمر            عمـلية الـبي   

عمـلية الـبيع املباشـر ملسـتثمر إسـرتاتيجي مـن خـالل الـتفاوض ليست بسيطة، وقد تواجه فيها                     
 :الدول، النامية خاصة، عدداً من الصعوبات

 
ليون غري قادرين   �ظراً حلجم بعض الشركات املعروضة للخصخصة قد يكون املستثمرون احمل          .1

إما بيع   : )17(ويف هـذه احلالة، يكون لدى الدولة خياران         .  عـلى مجـع رأس املـال املطـلوب        
 إذا كان اخليار األول غري وارد بسبب -الشركة ملستثمرين أجا�ب قادرين على شرائها، أو       

 بيــع الشــركة باألقســاط عــلى أســاس أرباحهــا       -وجــود معارضــة ملــبدأ الــبيع لألجــا�ب      
 .وقد استخدمت أشكال خمتلفة هلذا اخليار يف أستو�يا وار وبولندا.  قبليةاملست

 
ميكـن لعمـلية اخلصخصـة، وتوزيـع املـلكية الــناتج عـنها، أن تـبدو غـري عادلـة، ذلـك ألهنــا ال            .2

 .  تتميز بأي �وع من الشفافية، وكذلك ألهنا ال متكّن املواطنني من املشاركة فيها
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ئة ومكـلفة �ظراً ألهنا تتطلب التفاوض على بيع كل شركة على  قـد تكـون هـذه الطـريقة بطيـ         .3
حـده كمـا تتطـلب مراقـبة املسـتثمرين للـتأكد مـن أهنـم أوفـوا بوعودهم وإلتزاماهتم اليت تنص                   

 .عليها عقود البيع
 

وظهرت هذه املشكلة   . قـد تـتعقد العمـلية بسـبب صـعوبة تقييـم الشـركات املعروضـة للبيع                 .4
قية حيـث أن املقـاييس احملاسـبية املسـتخدمة مل تعكس القيمة             خاصـة يف دول أوروبـا الشـر       

 .احلقيقية للشركات
 

ويف الـدول العـربية، قـامت املغـرب بإستخدام ثالثة طرق خلصخصة الفنادق حتى هناية                 
من الفنادق املخطط بيعها عن طريق     % 44مت بيـع حوايل     ).  1جـدول رقـم      (1996سـبتمرب   

، %26إمجـايل إيـرادات بيـع الفـنادق هبـذه الطريقة حوايل             العـروض، وكـان النصـيب النسـيب مـن           
% 44بيـنما النصـيب النسـيب من مجلة اإليرادات بطريقة العروض اليت يتبعها تفاوض وصلت اىل                 

 .)18(من مجلة اإليرادات % 30، وسجلت طريقة التفاوض املباشر �صيباً قدره 
 

     1996الفنادق املباعة يف املغرب حتى سبتمرب الفنادق املباعة يف املغرب حتى سبتمرب الفنادق املباعة يف املغرب حتى سبتمرب الفنادق املباعة يف املغرب حتى سبتمرب ): ): ): ): 1((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 

 النصيب النسيب لكل طريقةالنصيب النسيب لكل طريقةالنصيب النسيب لكل طريقةالنصيب النسيب لكل طريقة

 (%)(%)(%)(%)من إمجايل االيرادات من إمجايل االيرادات من إمجايل االيرادات من إمجايل االيرادات 

 االيرادات من عملية البيعااليرادات من عملية البيعااليرادات من عملية البيعااليرادات من عملية البيع

 ))))مليون درهم مغربيمليون درهم مغربيمليون درهم مغربيمليون درهم مغربي((((

 طريقة اخلصخصةطريقة اخلصخصةطريقة اخلصخصةطريقة اخلصخصة عدد الفنادقعدد الفنادقعدد الفنادقعدد الفنادق (%)(%)(%)(%)النسبة املئوية النسبة املئوية النسبة املئوية النسبة املئوية  (%)(%)(%)(%)�سبة البيع �سبة البيع �سبة البيع �سبة البيع 

 العروض)  1 8 44 100 153.78 26
 العروض اليت يتبعها تفاوض)  2 5 28 100 265.30 44
 اشرالتفاوض املب)  3 5 28 100 179.00 30

 اموعاموعاموعاموع 18 100  598.08 100

 
  El Ftouh (1997) اجلدول مت حسابـــه من دراســة :  :  :  :  املصدراملصدراملصدراملصدر

 
  

 مـليون سـهم مـن األسهم اململوكة هلا يف           40أمـا يف الكويـت فقـد عرضـت الدولـة للـبيع               
ألســهم املصــدرة مــن إمجــايل ا% 30الشــركة الكويــتية لبــناء وإصــالح الســفن والــيت متــثل حــوايل   

 206ومت ذلـك عـن طـريق املـزاد العـلين يف سوق األوراق املالية بسعر إبتدائي قدره                   .  للشـركة 
فـلس للسـهم الواحـد على شكل أربع شرائح وكل شرحية عشرة ماليني سهم وذلك ضمن تنفيذ                  
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بـر�امج اخلصخصـة الـذي مـن بـني أهدافـه إتاحـة الفرصـة أمـام أكـرب عـدد ممكـن مـن املستثمرين                           
أما األردن اليت تعترب .  )19(حملـليني للمشـاركة بغيـة حتسـني السـعر وبالتايل زيادة إيرادات الدولة       ا

من أوائل الدول اليت ختوض جتربة الشريك االسرتاتيجي، فقد طرحت يف النصف الثا�ي من عام       
مـن رأس مـال شركة مصا�ع األمسنت        % 49.5مـن أسـهم الدولـة الـبالغة         % 20 حـوايل    1996
واسـتهدفت شـركات عامليـة متخصصـة يف صناعة األمسنت من أجل احلصول      .  يـة للـبيع   األرد�

عـلى شـريك اسـرتاتيجي للشـركة لـتطويرها فـنياً، ولكـي يسـاعدها يف حتسـني النوعية والكفاءة            
 .)20(اال�تاجية، وفتح أسواق جديدة 

 
 بيع األسهم يف األسواق املاليةبيع األسهم يف األسواق املاليةبيع األسهم يف األسواق املاليةبيع األسهم يف األسواق املالية: : : : رابعاًرابعاًرابعاًرابعاً

ع الشــركات الــيت تتمــتع بوضــعية ماليــة جيــدة وذات عـادة مــا تســتخدم هــذه الطــريقة لــبي  
. ومـن خـالل هذه الطريقة، تعرض أسهم الشركة للبيع للجمهور عادة بسعر ثابت           .  حجـم كـبري   

ففي جتربة . وقـد تعـرض هـذه األسـهم ألول مـرة يف السـوق كمـا مت يف مصـر أو تو�س أو املغرب                    
 وذلك بغية   1992 عام    شركة يف  314من أصل   % 10مصـر طـرحت ألول مـرة أسهم حوايل          

وهو ما حدث بالفعل عندما أثبتت . دراسـتها كـتجربة وإمكا�يـة التوسـع فيهـا يف حالـة جناحهـا             
هـذه الـتجربة فاعليتها واالقبال على شراء هذه الشرحية الصغرية مما أدى احلكومة اىل التوسع يف          

القا�ون املصري وقد شجع .  طـرح بقيـة الشـركات بعـد دراسـة أوضـاعها طـوال الفـرتة املاضية               
صــغار املســتثمرين عــلى شــراء األســهم هبــدف توســيع قــاعدة املــلكية لتشــمل أكــرب عــدد مــن      

فقـد توخـت احلكومـة املصـرية احلرص على عملية حتويل امللكية حبيث تتم تدرجيياً           .  املواطـنني 
ه كما وضعت ضما�ات للعمالة املوجودة يف هذ.  وأمنت ضما�ات كثرية أمهها منع االحتكارات    

مـن أسهم كل شركة للعاملني هبا وبالتايل مت حتويل          % 10الشـركات املخصخصـة حيـث خصـص         
ــتجربة طــرحت احلكومــة املصــرية يف ســوق    .  العامــلني اىل مــالك ــنجاح الــذي حققــته ال فــبعد ال

 شــركة صــناعية وغذائيــة وهندســية و�قــلت ملكيــتها   15 أســهم 1996األوراق املاليــة عــام 
وكا�ت شروط متلك هذه الشركات زيادة . ملصـريني والعرب واألجا�ب  بالكـامل إىل املسـتثمرين ا     

�شــاطها بالســوق واســتمرار �وعيــة وطــبيعة النشــاط وختصــيص حصــة مــن اال�ــتاج للتصــدير إىل  



 

 12

وقد مت اختيار هذه    . األسواق اخلارجية، وعدم املساس حبقوق العاملني دون الرجوع اىل الدولة         
ة مماثلة للقطاع اخلاص وال ميس ا�تاجها األمن القومي       الشـركات عـلى أسـاس أهنـا تعمـل يف أ�شـط            

    .)21( ألف فرصة عمل جديدة 15االسرتاتيجي وأهنا من املتوقع أن توفر حوايل 
 

وقـد تـبيع الدولة حصتها من أسهم شركات متداولة كما هو احلال يف بر�امج اخلصخصة                 
ز الــدول العــربية يف عمــلية وتعتــرب الكويــت مــن أبــر .  1994الــذي تطــبقه الكويــت مــنذ عــام 

وبيعت هذه . خصخصـة أسهم القطاع العام يف بعض الشركات عن طريق أسواق األوراق املالية   
األسـهم وفقـاً لظـروف السـوق وإقـبال املسـتثمرين، حيـث متثـلت أهـداف بر�امج اخلصخصة يف                      

ــة      ــنمية وتنشــيط ســوق األوراق املالي ــتايل ت ــلكية وبال ــاعدة امل ــرب . توســيع ق ــاح ال �امج فرصــاً وأت
 مـليار دوالر متثـلت يف قـيمة األسـهم احلكومية     1.65اسـتثمارية حمـلية للمواطـنني بـلغت قيمـتها        

 مــليون دوالر قــيمة أســهم الدولــة الــيت 198 ، مــنها حــوايل 1996الــيت مت بيعهــا حــتى أواخــر 
(العامبيعـت عن طريق سوق األوراق املالية مباشرة والباقي عن طريق عمليات املزاد واالكتتاب         

22(. 
 

وتـتميز هـذه الطـريقة بدرجـة عاليـة مـن الشـفافية حيث يتم الرتويج لعملية البيع كما يتم                      
وميكن .  الكشـف عـن القوائـم املاليـة للشـركة متاشـياً مع شروط البيع من خالل األسواق املالية                   

 أو من خالل لـلدولة أن تـبيع أسهم الشركة اليت متلكها يف السوق مباشرة من خالل االكتتاب العام       
كما ميكن للدولة طرح    . مـتعهد إصـدار ممـا قـد خيفـض مـن املخاطـر عـلى الدولة ولكنه مكلف                  

 .األسهم يف السوق احمللية أو يف األسواق العاملية
 

ــلكية        ــزة الرئيســية لطــريقة بيــع األســهم يف األســواق املاليــة هــي توســيع قــاعدة امل إن املي
ففي .  األسـهم الـيت ميكـن لكـل مسـتثمر شراؤها      خاصـة عـندما تضـع الدولـة قيـوداً عـلى كميـة             

 وهــي اجلهــة احلكوميــة املشــرفة عــلى عمــلية   -الكويــت مــثال، تعطــي اهليــئة العامــة لالســتثمار  
كما .   األفضلية يف االكتتاب للمستثمرين الصغار مما يسهم يف توسيع قاعدة امللكية-اخلصخصة 
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ير األسواق املالية احمللية كما هو احلال يف عدد تسـهم طريقة بيع األسهم يف األسواق املالية يف تطو   
 .)23(من األقطار العربية وبعض دول أمريكا الالتينية 

 
تعتـرب طـريقة بيـع األسـهم يف األسـواق املاليـة احملـلية والدولية ثا�ي أهم طريقة للخصخة،                

من % 39 وحوايل 1993 و 1988مـن إمجـايل عمـليات اخلصخصة بني       % 12حيـث مثـلت     
وقـد تـدل هـذه األرقام على القيمة املرتفعة ملتوسط عملية اخلصخصة      .  )24( إيـراداهتا    إمجـايل 

 .  من خالل األسواق املالية
 

إن جنـاج عمـلية بيـع األسـهم يف األسـواق املالية يتوقف على حجم السوق بالنسبة حلجم             
ويف .  همإذا كان حجم السوق صغرياً، فإ�ه سيؤثر على سعر الس   .  عمـلية طـرح أسـهم شـركة       

. )25(هـذه احلالـة، ميكـن طـرح أسـهم الشـركة عـلى دفعـات حـتى يـتمكن السـوق مـن استيعاهبا                   
وهـذا مـا يقـوم بـه عـدد مـن الـدول الـنامية الـيت ال تتمـتع بأسواق مالية ذات رأمسالية عالية ومن              

 .بينها بعض الدول العربية مثل مصر
 

 البيع للعاملني واالدارةالبيع للعاملني واالدارةالبيع للعاملني واالدارةالبيع للعاملني واالدارة: : : : خامساًخامساًخامساًخامساً

مـلني واالدارة خصخصـة داخلية حيث حيصل العاملون واالدارة على كل         يعتـرب الـبيع للعا     
أوالً، هناك دعم   .  وتتمـتع هـذه الطـريقة بعـدد مـن املزايا          .  الشـركة أو عـلى �سـبة معيـنة مـنها          

سياسـي وشـعيب حيـث ال حتـتاج احلكومـة إىل الدخـول يف مفاوضـات مـع املشـرتين لكي حتصل              
ثا�يـاً، تعترب هذه  .  ك هـذه القضـية للعامـلني واالدارة      عـلى ضـما�ات حـول مسـتقبل العمالـة وتـرت           

ثالثاً، متثل .  الطـريقة مناسـبة لـتحويل ملكية الشركات اليت يصعب بيعها بأي من الطرق األخرى           
هــذه الطــريقة حافــزاً كــبرياً لــرفع اال�ــتاجية وختفيــض الــتكاليف ألهنــا توحــد بــني مصــاحل العامــلني  

وقـد اسـتعملت هذه     .  طـريقة أداة فعالـة لتوسـيع قـاعدة املـلكية          رابعـاً، تعتـرب هـذه ال      . واالدارة
 .الطريقة يف عدد من دول أوروبا الشرقية ويف تشيلي وحتى يف بريطا�يا
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مقــابل املــزايا املذكــورة  أعــاله، هــناك عــدد مــن العوائــق والعيــوب لطــريقة الــبيع للعامــلني     
ات بدون التفرقة بني الشركات  فـإذا طـبقت هـذه الطـريقة خلصخصة عدد من الشرك           .  واالدارة

الـناجحة وتـلك الـيت تعـا�ي مـن اخـتالالت هيكـلية ومالية، فاهنا تصبح غري عادلة وغري متواز�ة           
حيـث سيسـتفيد املعـنيون مـن الشـركات الـناجحة بدرجـة كبرية بينما اآلخرون سيستمرون يف                   

ارة قد يلغي املنافسة يف  كذلـك فـإن إعطاء األفضلية للعاملني واالد       . املعا�ـاة مـن املشـاكل �فسـها       
وقد يرتتب على ذلك سوء .  اخلصخصـة �ظـراً ألن املسـتثمرين اخلـارجيني مـبعدون مـن العملية         

 .تسعري الشركة مما يسبب خسائر للدولة
 

ومــن بــني الســلبيات األخــرى احملتمــلة �تــيجة للــبيع للعامــلني و االدارة، عــدم حتســن أداء    
كية، أل�ـه عـادة مـا يكـون العامـلون غري قادرين مالياً على        الشـركة ورفـع كفاءهتـا بعـد حتويـل املـل           

هلذا السبب، .  إدخـال تكنولوجيات حديثة يف عملية اال�تاج أو مهارات عالية يف إدارة الشركة            
فقد تركزت معظم عمليات اخلصخصة، من خالل البيع للعاملني واإلدارة، على الشركات صغرية              

  . )26(لعمل يف العملية اال�تاجية احلجم اليت تعتمد أساساً على عنصر ا
 

وقد . اسـتعملت هـذه الطـريقة يف تشـيلي خالل الثما�ينات بغرض توسيع قاعدة امللكية             
وقــامت احلكومــة  . )27(مــن قــوة العمــل يف القطــاع العــام يف عمــلية الشــراء % 35ســاهم حــوايل 

ت قيـوداً تشريعية    ولكـنها وضـع   .  بإعطـاء األولويـة للعامـلني عـند عـرض أسـهم الشـركات للـبيع               
عـند الـبيع للعامـلني، حبيـث يكـون غـري مسـموح لألفراد أو أية جمموعة منظمة من العاملني حيازة              

وكنوع من التشجيع أصبح من حق العاملني      . )28(من أسهم الشركة املراد بيعها      % 20أكـثر من    
كضــمان وتســتخدم مــوارد املعاشــات .  إســتخدام مــوارد معاشــاهتم يف شــراء أســهم الشــركات 

لالقـرتاض مـن اهليـئة احلكوميـة املشـرفة عـلى عمـليات اخلصخصـة وبسـعر فـائدة أقل من السعر                
وميكـن للعامـلني إعـادة بيـع أسـهمهم مـرة أخرى للهيئة اذا شعروا بأن العائد       .  السـائد يف السـوق   

 .على االستثمار يف هذه األسهم غري مناسب، وتكون اهليئة ملزمة بالشراء
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مت الدولـة خبصخصـة الشـركة الوطـنية لـلحافالت وشـركات بـناء السفن              يف بـريطا�يا قـا     
فعرضت جزء من   .  )29(بعـد أن طـورت �ظامـاً ميكـن وضـعه جامعـاً بني السعر احملدد واملزاد                  

ومت اختيار السعر .  األسـهم يف شـكل حصـص على العاملني وصغار املستثمرين بأسعار حمددة         
وكا�ت املشكلة هنا هو أن يبيع     .  أمسالية شعبية حبيـث يكـون جذابـاً، وذلـك هبدف تشجيع ر          

وإلغرائهم باالحتفاظ باألسهم تقرر .  صغار املالك أسهمهم لقاء ربح فور أن تفتح السوق أبواهبا   
، إذا كان ال يزال حيتفظ )مخس سنوات يف العادة(أن حيصـل املـالك األصـلي بعـد عـدة سـنوات          
ثم قامت الدولة بطرح ).  سهم مقابل كل عشرة(باألسـهم األصـلية، عـلى أسهم جما�ية كمكافأة       
 . بقية األسهم يف املزاد العلين أمام كبار املستثمرين

  
 ))))الكوبو�اتالكوبو�اتالكوبو�اتالكوبو�ات((((�ظام القسائم �ظام القسائم �ظام القسائم �ظام القسائم : : : : سادساًسادساًسادساًسادساً

إن عمـلية اخلصخصـة مـن خـالل �ظـام الكوبو�ـات مبـنية عـلى أساس حتويل سريع لنسبة              
ــن        ــن املواط ــة واســعة م ــام اىل جمموع ــن أصــول القطــاع الع ــبرية م ــع   .  نيك ــلية جتمي وتتطــلب العم

ــأخذ هــذه . الشــركات الــيت ســتتم خصخصــتها بــدالً عــن خصخصــة كــل مــنها عــلى حــده      وت
الكوبو�ـات شـكل شـهادات ميكـن ألصـحاهبا حتويلها اىل أسهم يف شركات القطاع العام من خالل        

ذ وقـد اسـتعملت هـذه الطـريقة بنسبة كبرية يف دول أوروبا الوسطى والشرقية من       .  مـزاد عـلين   
ففي تشيكوسلوفاكيا السابقة مثال، �تج عن املرحلة األوىل للخصخصة من          .   بدايـة التسعينات  

 ، وعـند هناية املرحلة  )30( منشـأة صـغرية     1491 بيـع    1992خـالل �ظـام الكوبو�ـات يف عـام          
  .  )31(من أصول املنشآت الكبرية % 80 مت خصخصة 1995الثا�ية يف أوائل 

 
قة بنشر قائمة عن جمموعة الشركات املراد خصخصتها ومعلومات    وتـبدأ آليـة هذه الطري      

وحيق .  عـن أدائهـا املـايل مبـا يف ذلـك قيمـتها الدفرتية وعدد العمالة يف كل شركة وديوهنا العامة              
لكـل مواطـن فـوق السـن القا�و�ي احلصول على الكوبو�ات اليت تسمح له بالدخول يف املزايدة على      

وتقدم الدولة هذه الكوبو�ات إما جما�اً أو .  ول اىل القطاع اخلاص أسـهم املشـروعات الـيت سـتتح       
وميكـن للمواطن   .  غالـباً بدفـع رسـوم رمـزية لـتغطية الـتكاليف االداريـة اخلاصـة بـإدارة الـرب�امج                   
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ــون إمــا حتويلــه اىل أســهم الشــركة مباشــرة مــن خــالل املــزاد أو اســتثماره يف أحــد       حــامل الكوب
اليت ظهرت بصورة مستقلة يف عملية اخلصخصة خاصة يف دول         صناديق االستثمار للخصخصة    

ففي بعض الدول، مثل روسيا ومجهورية التشيك وسلوفاكيا، ميكن . أوروبـا الوسـطى والشـرقية     
بيــنما يف دول . ألصــحاب الكوبو�ــات إســتعماهلا لشــراء أســهم الشــركات الــيت تــتم خصخصــتها  

ت تصدرها صناديق االستثمار بدالً عن أخـرى، مـثل بولـندا، تسـتعمل الكوبو�ـات لشراء شهادا      
  .)32(شراء األسهم مباشرة 

 
إن اهلــدف الرئيســي لطــريقة الكوبو�ــات هــو  إ�شــاء قــاعدة القتصــاد الســوق وذلــك مــن   

كما أن هناك أهدافاً أخرى هلذه .  خـالل خصخصـة شـركات القطـاع العـام بأكـرب سرعة ممكنة        
  :)33(الطريقة ومن أمهها ماهو 

 
 .اك أكرب عدد ممكن من املواطنني يف عملية التحول اىل اقتصاد السوقإشر:  سياسي •

 .توزيع األصول على أكرب عدد ممكن من املواطنني: اجتماعي •

 .تعزيز قوى السوق ومناخ املنافسة يف االقتصاد: إقتصادي •
 

مـن أبـرز مـزايا هـذه الطـريقة أهنـا تعـاجل املشـكلة اجلوهـرية الـيت تواجههـا الدولة عند بيع                       
ركات القطـاع العـام وهـي �قص رأس املال احمللي حيث توفر كوبو�ات للمواطنني الستعماهلا يف                  شـ 

ويتم كذلك هبذه الطريقة التغلب على مشكلة كيفية تقدير أصول املشروعات           . شـراء الشركات  
 وهـي مـن أكـرب العوائـق الـيت تواجه اخلصخصة يف إقتصادات مثل تلك اليت متر مبرحلة اال�تقال                     -
كمـا أن هـذه الطــريقة تـتميز بالعدالـة حيــث حيـق لكـل املواطــنني       .  خـالل �ظـام املــزادات   مـن  -

 .احلصول على كوبو�ات وبالتايل ال تقتصر عملية البيع على عدد حمدود من املستثمرين
 

ولكـن املشــكلة الرئيسـية مــع �ظـام الكوبو�ــات هـي أ�ــه ال يـؤدي يف حــد ذاتـه اىل حتســني        
أن توزيـع املـلكية عـلى عدد كبري من املستثمرين قد ال يوفر الظروف    الكفـاءة االقتصـادية حيـث      
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املناســبة لتحســني أداء الشــركة، خاصــة عــندما يوجــد �قــص يف رأس املــال لــتطويرها و�قــص يف 
 . املهارات لتسيريها يف إطار اقتصاد السوق

 
 صورة إمجاليةصورة إمجاليةصورة إمجاليةصورة إمجالية

ــناء جــدول مــتعدد األبعــاد حيــتوي عــلى األهــداف و       كــل العناصــر  و�ظــراً الســتحالة ب
األخـرى احملـددة لطـرق اخلصخصـة، فإ�ـنا جنـد أن من املفيد عرض جدول استخالصي يوضح               
فقــط مــدى تــالؤم الطــرق مــع األهــداف والــيت تعتــرب أهــم عنصــر يف اخــتيار طــرق اخلصخصــة     

ومل يـدرج اجلـدول إال بعـض هـذه األهـداف �ظـراً ألن ختفيض األعباء املالية         ). 2جـدول رقـم     (
بإستثناء خصخصة االدارة اليت (ع حجم القطاع اخلاص �تيجة حتمية للخصخصة       لـلدولة وتوسي  

 ). ال تؤدي اىل حتقيق اهلدف الثا�ي



 

 18



 

 18

 طرق اخلصخصة ومالئمتها لبعض األهدافطرق اخلصخصة ومالئمتها لبعض األهدافطرق اخلصخصة ومالئمتها لبعض األهدافطرق اخلصخصة ومالئمتها لبعض األهداف): ): ): ): 2((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 

                    األهداف                   األهداف                   األهداف                   األهداف حتسني الكفاءةحتسني الكفاءةحتسني الكفاءةحتسني الكفاءة تطوير األسواق املاليةتطوير األسواق املاليةتطوير األسواق املاليةتطوير األسواق املالية توسيع قاعدة امللكيةتوسيع قاعدة امللكيةتوسيع قاعدة امللكيةتوسيع قاعدة امللكية
 الطرقالطرقالطرقالطرق

 

 
_____ 

 
 ادخال معايري وطرق االدارة احلديثة • _____

 تنشيط الشركات اخلاسرة •
 يستفيد العاملني من املهارات التقنية واالدارية املتعاقدة •
 

 ة االدارةة االدارةة االدارةة االدارةخصخصخصخصخصخصخصخص 
 
1( 
 

مــن خــالل ادراج الشــركة يف ســوق األوراق   •
 املالية

ــوق   • ــباعة يف ســ ــركة املــ ــان ادراج الشــ امكــ
 ةاألوراق املالي

 

 ادخال تكنولوجيا متطورة  •
 ادخال طرق االدارة احلديثة •
 

 البيع املباشرالبيع املباشرالبيع املباشرالبيع املباشر
 
 

2( 

ــراء     • ــلى شـ ــتثمرين عـ ــغار املسـ ــجيع صـ تشـ
 األسهم

 

 إتاحة فرص االستثمار للمواطنني واألجا�ب •
 

 مسؤولية االدارة أمام املسامهني •
 بروز الكفاءة من خالل سعر السهم •
 

 بيع األسهم يف األسواق املاليةبيع األسهم يف األسواق املاليةبيع األسهم يف األسواق املاليةبيع األسهم يف األسواق املالية
 
 

3( 

ميــنح العامــلون األولويــة يف شــراء الشــركة أو   •
 جزء منها

 تقديم دعم للعاملني لشراء جزء من الشركة •

 
 حافز لرفع اال�تاجية  • _____

 مسامهة العاملني يف االدارة  •
 

 البيع للعاملني واالدارةالبيع للعاملني واالدارةالبيع للعاملني واالدارةالبيع للعاملني واالدارة 
 
 

 
4( 

 
ســــعة مــــن حتويــــل الشــــركة إىل جمموعــــة وا •

 املواطنني
 

 
امكــــان ادراج الشــــركة يف ســــوق األوراق    •

 املالية

 
_____ 

 ))))الكوبو�اتالكوبو�اتالكوبو�اتالكوبو�ات((((�ظام القسائم �ظام القسائم �ظام القسائم �ظام القسائم  
 

 
5( 
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 اخلالصـــــةاخلالصـــــةاخلالصـــــةاخلالصـــــة

وقد أظهرت التجارب   . طـبقت اخلصخصـة يف عدد كبري من الدول املتقدمة والنامية           
.  وكمـا بينت هذه الورقة بأن لكل طريقة مزاياها وعيوهبا    .  الدوليـة تعـدد طـرق اخلصخصـة       

، أهـداف اخلصخصــة : ويـتوقف اخـتيار أ�سـب طـريقة عـلى جمموعـة مـن العناصـر مـن أمههـا          
حجـم وجمـال �شـاط الشـركة، وضـعها املـايل، مـدى تطـور االطـار القـا�و�ي واألسـواق املالية،                     

وعـادة مـا ختـتار الدولـة أكثر من طريقة للخصخصة �ظراً             . وخصـائص املشـرتين واملسـتثمرين     
لالختالف يف بعض هذه العناصر مثل أهداف اخلصخصة أو حجم الشركات ووضعها املايل،    

مبعنى آخر، ميكن أن تكون طريقة ما . م على هذه الطرق واملقار�ة بينها    وبالـتايل يصعب احلك   
 . أفضل الطرق يف ظروف معينة ولكن ال ميكن أن تكون أفضل طريقة يف كل الظروف
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 حول طرق اخلصخصةحول طرق اخلصخصةحول طرق اخلصخصةحول طرق اخلصخصة

 
 �بذة خمتصرة�بذة خمتصرة�بذة خمتصرة�بذة خمتصرة

 
 رياض دهالرياض دهالرياض دهالرياض دهال         

 حسن احلاجحسن احلاجحسن احلاجحسن احلاج         
           
وللخصخصة . اخلصخصة هي حتويل األصول وأعمال اخلدمة العامة من القطاع العام اىل القطاع اخلاص 

فيف العديـد مـن األهـداف، مـن أمههـا حتسـني الكفـاءة االقتصـادية مـن خـالل االعـتماد عـلى آليـات السـوق وخت                  
األعـباء املاليـة  لـلدولة الـيت تسـببها شـركات القطـاع العـام اخلاسـرة وتطويـر األسواق املالية احمللية وكذلك توسيع                

 .ومن أهم شروط جناح اخلصخصة االلتزام السياسي بالعملية وحتديد األهداف املرجوة منها.  قاعدة امللكية
 

خلصخصـة، فهـناك العديـد مــنها وحسـب مـا تــبني      أمـا بالنسـبة لـلطرق الــيت يطـبق مـن خالهلـا بــر�امج ا       
ومن ضمن العناصر اليت تؤثر يف    .  جتـارب الـدول، عادة ما يتم اختيار أكثر من طريقة لتنفيذ بر�امج اخلصخصة             

اختيار الطريقة املستعملة هناك األهداف املرجوة من بر�امج اخلصخصة، حجم الشركة اليت سيتم خصخصتها،             
قتصـاد، مـدى تطـور األسـواق املاليـة احمللية، الظروف االقتصادية، السرعة املرغوبة يف              حجـم القطـاع العـام يف اال       

 .تنفيذ العملية، ومدى تأثري خمتلف اجلهات املعنية بالعملية
 

الطرق اليت تنهي ملكية الدولة وحتول      : وتنقسـم الطـرق املختـلفة للخصخصـة اىل �وعـني رئيسـيني ومهـا               
وهتــدف هــذه الورقــة اىل مــراجعة .  رق الــيت ال تــؤدي اىل إهنــاء هــذه املــلكيةاألصـول اىل القطــاع اخلــاص، والطــ 

وحتـليل طـرق اخلصخصـة وإبـراز مـزاياها وعيوهبـا يف ظـروف معيـنة، مـع الرتكيـز عـلى الطـرق الـيت تنهي ملكية                           
 .الدولة يف املؤسسات العامة
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On the Methods of Privatization 

 
Abstract 

 
         Riad Dahel 
         Hassan Elhag 
 
 
 
 The objective of this paper is to review and analyze the main methods of 
privatization and underline both their advantages and shortcomings in light of the 
main country experiences to date.  The focus of the paper is on the divestiture 
options, that is the methods that lead to a transfer of ownership from the public to 
the private sector. 
 
 The paper is divided into six sections.  Section one discusses some of the 
main issues related to the methods of privatization.  Section two reviews the main 
non-divestiture option which is the privatization of management with its different 
components: management contracts, leases and concessions. The following four 
sections cover the main divestiture options which are: direct sale, public share 
offerings on stock markets, employee/management buy-outs and voucher 
privatization. 


