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د  .دمحم عمر الشويرف

ألتاذ مساعد

كلية االقتخصاد والتجارة  /جامعة ادلرقب

د .جناح الطاهر البيباص

زلاضر

كلية االقتخصاد والتجارة  /جامعة ادلرقب
ادلقدمة :

تعد الشركات العامة من أىم القطاعات اليت تقدم السلع و اخلدمات العامة للمواطنني يف
ليبيا ,ولكن ويف ظل الظروف الراىنة أصبحت ىذه الشركات تعاين من العديد من ادلشاكل اليت جعلتها
غري قادرة على منافسة مثيالهتا ابلقطاع اخلاص؛ولذلك وألجل حتسني خدماهتا ومعاجلة ماتعانيو من
قصور جاءت فكرة نقل ملكية الشركات العامة اىل القطاع اخلاص ,وتعترب اخلصخصة من أبرز الطرق
اليت حتقق ىذه الغاية من خالل حتويل ملكية ادلشروعات العامة اىل ادللكية اخلاصة؛ لذا جاءت ىذه
الورقة إلبراز مفهوم اخلصخصة وبيان مزاايىا وعيوهبا ابإلضافة ايل توضيح أىم األساليب ادلتبعة من
خالذلا لنقل ملكية الشركات العامة للقطاع اخلاص بشكل كليأو جزئي وما يًتتب عليها من آاثر
اقتصادية.
أوالً :ادلشكلة البحثية :

يف ظل الًتاجع الواضح يف أداء شركات القطاع العام فيما تقدمو من سلع
وخدمات للمواطن,ىل تعترب اخلصخصة ىي الوسيلة ادلناسبة لتحسني ىذا األداء ابعتبار ان القطاع
اخلاص أكثر قدرة على التكيف السريع مع زليطو ومواكبة الطرق احلديثة يف تقدمي ما يلزم ادلواطن,
وماىي اآلاثر االقتصادية ادلًتتبة عليها كأسلوب ؟ .
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اثنياً :أمهية البحث :

أتيت أعلية استعراض ىذا ادلوضوع من النقاط التالية :
 -1حتسني أداء القطاع العام من الضرورات اليت يفرضها الواقع يف سبيل انقاذ ىذه الشركات
وزتايتها من االهنيار .
 -2اخلصخصة من األساليب العادلية ادلتبعة يف نقل ملكية الشركات العامة اىل القطاع اخلاص
ودراستها ؽلكن من فهمها واالستفادة من مزاايىا واجتناب مساويها .
اثلثاً :أهدف البحث :

مت مناقشة ىذا ادلوضوع من خالل عدد من احملاور اليت ىدفت اىل حتقيق اآليت :
 -1بيان مفهوم اخلصخصة ودوافع الدول إلتباعها كأسلوب لنقل ادللكية .
 -2معرفة أىم أساليب ادلتبعة يف تنفيذ سياسة اخلصخصة .
 -3التعرف على اآلاثر االقتصادية للخصخصة وادلتمثلة يف صور الشراكة ادلختلفة .
رابعاً :منهج البحث :

يف سبيل التوصل اىل نتائج علمية ذلذا البحث حتقق األىداف اليت بين عليها,
فقد مت االعتماد يف كتابتو علي ادلنهج الوصفي يف عرض ادلفاىيم وحتليلها.
أوالً  :مفهوم اخلصخصة:
يعد مفهوم اخلصخصة من أكثر ادلفاىيم إاثرة للجدل واالختالف ,شأهنا يف ذلك شأن
الكثري من ادلفاىيم ادلستحدثة ,واخلصخصة ليست فلسفة وإظلا ىي سياسة يتم من خالذلا نقل ادللكية
العامة إىل القطاع اخلاص ,وىي كذلك ليست غاية؛ بل وسيلة يسعي من خالذلا القائمون عليهاإىل رفع
كفاءة استخدام ادلوارد؛ من أجل مواجهة التحدايت اليت تواجو الـدول يومياً ,ولقد ظهرت العديد من
ادلسميات اليت تعرب عن نقل أو حتويل ملكية القطاع العام إىل القطاع اخلاص ومن أبرز ىذه ادلسميات:
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التخصصية ,اخلوصصة ,األىلنة ,اخلصوصية ,وتوسيع قاعدة ادللكية( ,)1غري أن مصطلح اخلصخصـة
يعترب األكثر شيوعاً من بني كل ىذه ادلسميات .
ومثلما اختلفت مسميات اخلصخصة فقد تعددتواختلفت مفاىيمهابتعدد رلاالت
تنفيذىاكاسًتاتيجية ,و تعددت كذلكأساليبها ,فيتسع التعريف أويضيق بقدر مشولو ذلذه األساليب
وتلك اجملاالت؛ األمر الذي أدى إىل عدم وجود مفهوم دويل متفق عليو لكلمة اخلصخصة,حيث
ومرد ذلك راجع حملاولة
تفاوت مفهوم ىذه الكلمة من مكان إىل اخر ,ومن دولة إىل أخرى؛ ُّ
احلكومات كسب أتييد العاملني وادلواطنني لربانمج حتويل ادللكية العامة إىل ادللكية اخلاصة ,ومن أىم
تعريفاهتا :
تعريف البنك الدويل :
-1
يُعرف البنك الدويل اخلصخصة على أهنا " زايدة مشاركة القطاع اخلاص يف إدارة ملكية
()2
األصول اليت تسيطر عليها احلكومة أو دتتلكها".
 -2مؤدتر األمم ادلتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) :
يُعرف اخلصخصة أبهنا " جزء من عمليات التصحيح للقطاع العام ,من خالل إبعاد أيدي
()3
احلكومة عن أي نشاط شلكن أن يؤديو القطاع اخلاص".
اثنياً :دوافـع اخلخصصخصـة:

من رتلة الدوافع واألسباب اليت جعلت من الدول على سلتلف مستوايت تقدمها تتبين
سياسة اخلصخصة كوسيلة لإلصالح االقتصادي ,ما يلي:
تدين مستوي أداء القطاع العام:
-1

 -1سوزان أزتد أبوريو ",جتارب اخلصخصة يف الـدول العربيـة التحـدايت االقتصـادية وآاثرىـا االجتماعيـة"  ,حبـث مقـدم ىل ادلـ دتر
الدويل األول الوطن العريب وحتدايت القرن احلـادي والعشـرين,مركـز وـوث ودراسـات التنميـة التكنولوجيـة  ,جامعـة حلـوان,

 15-8مايو ,2000صص. 51-50
-2زلمودعبــداحلافدمحم بعبــد جت ",جتربــة التخصصــية ومســتقبل حتريــر الصــناعة ادلص ـرية يف ضــوء التجــارب الدوليــة واحلالــة ادلص ـرية ",
مخصر ادلعاصرة (القاىرة :اجلمعية ادلصرية لالقتصاد السياسـي واإلحصـاء والتشريع ,ع  ,487يوليو )2007ص.116

 -3بنك مصر ,النشرة االقتخصادية (القاىرة  :بنك مصر ,ع  )2000,2ص. 45
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تعددت األىداف اليت نشأ من أجلها القطاع العام ,سواءٌ أكانت اقتصادية ,أو
اجتماعية,أو سياسية؛ ويف سبيل حتقيق ىذه األىداف ُسخرت كل اإلمكانيات لكي يقوم ىذا القطاع
بدوره ,غري أن ما شهده يف بعض مؤسساتو من عدم استغالل للموارد ,وما كان يعاين منو من فساد
إداري أدى يف النهاية إىل تدين مستوى أدائو ,ابلشكل الذي جعلو عاجزا عن حتقيق أىدافو ,كان
البد من حل ىذه ادلشاكل من خالل التحول إىل نظام اقتصاد السوق ,الذي تعترب اخلصخصة من أىم
مساتو.
ختفيض التكاليف والنفقات العامة وزايدة اإليرادات العامة:
-2
اتباع سياسة اخلصخصة ؽل ّكن الدولة من التخلص من قطاع غري مستغل دلواردىا ابلشكل
األمثل ,ويتسبب يف معاانهتا من عجز مايل ,نتيجة خلسائره ادلتعددة ,ولذا فإن التحول ضلو زايدة فعالية
دور القطاع اخلاص يف عديد اجملاالت يزيل عن كاىل الدول
زتل دعمها للمشروعات اخلاسرة.
كسر احتكار مؤسسات القطاع العام:
-3
تعترب اخلصخصة دافعاً من أجل زايدة دور القطاع اخلاص يف احلياة االقتصادية ,بشكل
()1
يساعد على خلق جو مناسب للمنافسة ,وكسر االحتكار ,الذي دتارسو مؤسسات القطاع العام.
حتقيق إدارة أفضل وعدم تسيس القرارات:
-4
تعترب زلاولة الوصول إىل مستوى إداري أفضل للمؤسسات مبختلف أنواعها من أىم الدوافع
اليت دعت خلوض غمار اخلصخصة ,غري أن ىذا ال يعين أن ادلديرين يف القطاع العام أقـل كفـاءة من
نظرائهم يف القطاع اخلاص ,وذلك راجع لكون أن الظروف احمليطة ابلقادة يف القطاع اخلاص حتررىم
من عديد القيود ,شلا تعطيهم قدرة أكرب على ادلبادرة وحساسية أشد لقوى السوق؛ وذلك لوجود معايري
واضحة حتكم على مدى كفاءهتم الروية ,ابإلضافة إىل أن التحول ضلو اخلصخصة يعمل على أن تكون

 -1س ــعداوي موس ــي " ,حص ــيلة وآف ــاق التجرب ــة اجلزائري ــة يف اخلوصص ــة ," -19952006مص ــر ادلعاص ــرة ,ع ( )492أكت ــوبر
 ,2008ص .519
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قرارات انتاج السلع ,وتقدمي اخلدمات قرارات مبنية على أسس اقتصادية ,وليست سياسية ,فاإلدارة
()1
التجارية اجليدة وادلستقلة عن التدخالت السياسية تؤدي إىل احلصول على ذتاراخلصخصة.
كفاءة القطاع اخلاص يف إدارة ادلشروعات االقتصادية:
-5
ويرجع ذلك إىل كل ما يقدمو القطاع اخلاص من حوافز دلعظم عناصر اإلنتاج ,وما ؽلتاز بو
من القدرة على تعبئة ادلوارد وادلدخرات وتوجيهها ضلو ادلشروعات اإلنتاجية ادلروة ,شلا يساعد على رفع
()2
معدالت النمو االقتصادي ,وزايدة الكفاءة اإلنتاجية.
اثلثاً  :ألاليب اخلخصصخصة :

يتم تنفيذ سياسة اخلصخصة من خالل أسلوبني علا :
أ -األساليب اليت يًتتب عليها نقل ادللكية .
ب -األساليب اليت ال يًتتب عليها نقل للملكية (خصخصة اإلدارة) .
أ -األساليب اليت يًتتب عليها نقل ادللكية:
وىي األساليب اليت عندما تنفذ اخلصخصة من خالذلا يًتتب عليها بيع الوحدة ادلراد
خصخصتها بشكل كامل ,أو بشكل جزي إىل القطاع اخلاص ,وتشمل ىذه األساليب :
 -1الطرح العامل ألسهم:
ادلقصود ابلطرح العامل ألسهم ( أو االكتتاب العام ) ىو قيام الدولة بطرح أسهم ادلنشأة
ادلراد خصخصتها ( بشكل كلى أو جزئي ) يف سوق األوراق ادلالية ,ويعد ىذا األسلوب من أفضل
األساليب اليت تؤدي إىل توسيع قاعدة ادللكية وزايدة ادلنافسة( ,)3و ينقسم ىذا األسلوب إىل:

 -1مانع سعد سيف القحطاين ,إدارة برانمج التحول ضلو القطاع اخلاص يف ادلملكة العربية السـعودية :دراسـة نظريـة وتطبيقيـة ,م س
ذ  ,ص .16
 -2صفوت عبدالسالم عوض جت " ,اآلاثر التنموية للخصخصـة مـع التطبيـق علـى خصخصـة الصـناعات البًتوكيماويـة ابلكويـت",
وث منشور ضمن إصدارات دار النهضة العربية ,القاىرة ,2005 ,ص .20
 -3فالـح أبوعامرية ,اخلصخصة وأتثرياهتا االقتصادية (عمان  :دارأسامةللنشروالتوزيع,ط,) 2008 , 1ص . 37
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أ -بيع حصة األغلبية:
وتتمثل ىذه الطريقة يف قيام الدولة ببيع حصتها يف ادلنشآت من خالل عرضها ألسهمهـا
فيهـا يف سوق األوراق ادلالية ,وتستخدم ىذه الطريقة لبيع ادلنشآت اليت تتمتع بوضعية مالية جيدة,
وذات حجم كبري,وقد يتم بيع حصة األغلبية ( % 51فأكثر) من خالل طرحها يف السوق كدفعة
واحدة ,أو من خالل استخدام أسلوب الشرائح ,والذي يتم فيو طرح األسهم على فًتات زمنية متتالية,
ومن شليزات ىذا األسلوب أنو يساعد على توسيع قاعدة ادللكية ,وؽلنع احتكار مستثمر واحد ,أو
رلموعة منادلستثمرين للمشروعات العامة ادلطروحة للبيع ,وؽلتازأيضاً بقد ٍر عايل من الشفافية ,وذلك
بسبب الكشف عن القوائم ادلالية للمنشأة زلل البيع ,وذلكتماشياً مع شروط السوق ادلايل.
ب -بيع حصة األقلية:

وفيها تقوم الدولة بطرح حصة األقلية ( %49فأقل) من أسهم ادلنشأة ادلراد خصخصتها
بسوق األوراق ادلالية ,وتلجأ الدولة إىل ىذا األسلوب لبيع ادلنشآت اليت ال تريد أن تبيعها ابلكامل,غري
()1
أهنا تعترب خطوه ضلو بيع الشركة ابلكامل يف ادلستقبل.
ويتميز أسلوب الطرح العام لألسهم بشفافية عالية ,من خالل الًتويج لعملية البيع ,والكشف
عن القوائم ادلالية للوحدة ادلراد خصخصتها ,وذلك دتاشياً مع شروط البيع من خالل األسواق ادلالية,
ومن شليزات ىذا األسلوب كذلك أنو يعتربمن أفضل األساليب لتوسيع قاعدة ادللكية ,خصوصاً عندما
( )2
تقوم الدولة بوضع قيود على عدد األسهم اليت من ادلمكن أن يشًتيها كل مستثمر.
 -2الطرح اخلاص لألسهم (البيع دلستثمررئيسي):
يتمثل ىذا النوع من الطرح لألسهم يف بيع كامل أسهم ادلنشأة ,أو جزء منها دلستثمر ,أو
جملموعة من ادلستثمرين ,أو قد يتم البيع دلنشأة أخرى قائمة ,وتتم اخلصخصة من خاللو أبسلوبني ,علا:
العطاءات والتفاوض ادلباشر ,حيث ينطوي أسلوب العطاءات على قدر كبري من ادلنافسة ,يف حني أن
-1احتاد ادلصارف العربية " ,التخصـيص يف لبنـان والـدروس ادلسـتفادة مـن التجـار ابلعادليـة " ,رللـة إحتـاد ادلصـارف العربيـة ( بـريوت :
احتادادلصارفالعربية ,م,20ع ,238أكتوبر ) 2000ص. 91
 -2نبيل حشاد ,تقييم جتارب اخلصخصة يف الدول العربية ( القاىرة :اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية )2009,ص.13
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أسلوب التفاوض ادلباشر يتطلب عملية وث على ادلستثمرين احملتملني ,وأايً كان األسلوب الذي سيتم
اختياره فإنو يتوجب على الدولة التأكد من مسعة ادلشًتي وخربتو يف رلالعملو وما مدى قوة وضعو
ادلايل,وادلنشآت اليت يالئمها ىذا األسلوب ىي ادلنشآت ادلتواضعة يف األداء ,واليت غالبا ماتلقى صعوبة
يف قبوذلا يف سوق األوراق ادلالية ,ويناسب كذلك ادلنشآت اليت ىي يف حاجة إىل مالَك لديهم القدرة
ادلالية و التجارية ,واالستعداد للقيام بعمليات التطويرالتكنولوجي.
ومن أىم ماؽليز ىذا األسلوب ,ىو إاتحة الفرصة الختيار ادلشًتي ادلناسب ,غريأن أىم
االنتقادات اليت توجو إليو ,ىو تعرض احلكومة لالنتقاد عند اختيار مستثمرعن غريه ,خصوصاً إذا
كانت قيمة العطاء الذي تقدم بو ىذا ادلستثمر أقل شلا قدمو اآلخرون الذين ليس لديهم اخلربة وادلعرفة
بنشاط ادلنشأة ,فاختيار كهذا قد يثريالشكوك لداىدلواطنني ,وأيضا منأعلاالنتقادات ىوأنو لو أن احلكومة
أرادت خصخصة نسبة كبرية من رأمسال ادلنشآت ,عن طريق الطرح اخلاص لألسهم ,فإن ىذا األمر
()1
سيؤدي إىل سيطرة فئة زلدودة على قطاع كبري من االقتصاد القومي.
اخلصخصة من خالل دتلك أعضاء اإلدارة والعاملني حلصة يف رأس مال ادلنشأة:
-3
اخلصخصة من خالل ىذا األسلوب تعين حتويل الشركة العامة إىل شركة خاصة من
خالل دتليكها للعاملني هبا ,وتتم عملية اخلصخصة حسب ىذا األسلوب من خالل اآليت(:)2
أ -خيارات األسهم:
ويقصد بو قيام ادلنشأة إبصدار وثيقة ابسم كل عضو من أعضاء اإلدارة هبا ,ػلق لو من
خالذلا دتلُك جزء من أسهم رأس مال ادلنشأة مقابل سعر معني ,وغالباً ما يكون ىذا السعرأعلى من
القيمة السوقية للسهم ,حىت يكون كاحلافز للمشًتي ,من أجل رفع مستوي األداء وزايدة معدل
الكفاءة ,ومن مثّ ترتفع القيمة السوقية للسهم عن السعر احملدد ابلوثيقة ,ويتالءم ىذا األسلوب مع
ادلنشآت اليت تعاين من اطلفاض يف كفاءة اإلدارة ,إذ يعتقد أبن مساعلة أعضاء اإلدارة يف دتلُك ىذه

-1منري إبراىيم ىندي ,اخلخصصخصة :خالصـة التجـار ابلعادلية (اإلسكندرية :منشـأةادلعارف,ط ) 2004 , 1ص ص150–144
.

-2سيد أزتد الرفاعي ,اخلخصصخصـة ودورهـا ت منميـة ومطـوير األنامـة االقتخصـادية والسيالـية ادلعاصـرة  :مربـة وكومـة الكويـ
(دمشق  :دار طالس  ,ط )2006 ,1ص ص .92-90
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ادلنشآت من شأنو أن ؼللق لديهم الدافع من اجل النهوض هبا ,ويتماشى ىذا األسلوب مع ادلنشآت
وجتري توزيعاً للجانب األكرب منو.
اليت حتتوي على أصول اثبتة كثرية وتولد عملياهتا مستوى ربح قليلُ ,
ب -مشاركة العاملني يف رأمسال ادلنشأة:
من خالل ىذا األسلوب تقوم ىيئة تنظيمية (غالباً نقابة العاملني) ابحلصول على قرض طويل
األجل ,هبدف شراء أسهم يف رأمسال ادلنشأة ,على أن تتم إرجاع قيمة القرض ابإلضافة إىل الفوائد
ادلًتتبة عليو من خالل التوزيعات اليت تتولد عن األسهم.
ج -شراء أسهم ادلنشأة ابإلقراض:
وتتم من خالل شراء أعضاء اإلدارة والعاملني ابدلنشأة لألسهم من خالل االقًتاض,
ويتناسب ىذا األسلوب مع ادلنشآت اليت ال توجد أمامها فرصة بديلة للتصفية.
ومن أىم شليزات أسلوب دتلك أعضاء اإلدارة والعاملني ,ىو سهولة التنفيذ ,وؼلفف من
ادلعارضة لو؛ وذلك لشعور العاملني ابالنتماء دلنشأهتم ,غري أن من أىم عيوبو أنو ال يؤدي إىل توسيع
قاعدة ادللكية؛ وذلك ألنو يقتصر على العاملني ابدلنشأة ,ابإلضافة إىل أن ادلنشآت اليت يتم ختصيصها
هبـذا األسلوب عادة ما دتيل إىل االنعزال عن
سوق ادلال ,وما يرتبط بو من ضوابط وآليات.
اخلصخصة عن طريق استبدال الديون أبسهم يف ادلنشآت (نظام مقايضة الديون ابألسهم):
-4
من خالل ىذا األسلوب يقوم الدائنون ابستبدال قيمة ديوهنم وصص يف بعض ادلنشآت,
اليت تُقرر الدولة خصخصتها ,وتتم ىذه ادلبادلة أو ادلقايضة ما بني الدائن وادلدين مباشرة ,أومن خالل
طرف اثلث  -كالدولة مثالً ,-وؽلتازىذا األسلوب يف كونو يعمل على خفض الديون على الدولة ,من
خالل بيع جزء من منشآهتا إىل مستثمرين ,ويتيح ىذا األسلوب للمستثمرين احلصول على أسهم
بشروط ميسرة ,ويتيح كذلك للبنوك الدائنة للقطاع العام أن تتخلص من الديون ادلشكوك يف
حتصيلها( ,)1ومن عيوبو ما يراه ادلعارضون لو أبن دتلك الدائن األجنيب الستثمارات زللية مقابل ديونو

1- Charles Vuylsteke,"Techniques of State Owned Enterprises: Motherhoods
andImplantation" ,World Bank,1988, p14.
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ىو أكرب فرصة لتصديرما يتحصل عليو من أموال ,األمر الذي يًتتب عليو العديد من اآلاثر ادلالية
()1
السيئة على الدولة.
نظام القسائم (الكوبوانت):
-5
وفيو يتم جتميع ادلنشآت ادلراد خصخصتها يف قائمة واحدة مع بيان الوضع ادلايل لكل منها
وقيمتها الدفًتية وعدد العاملني هبا ,وػلق لكل مواطن بلغ السن القانوين احلصول على الكوبوانت,
واليت تسمح لو ابدلزايدة على أسهم ادلشروعات اليت سوف تتحول إىل القطاع اخلاص ,وغالباً ما تقدم
ىذه الكوبوانت إما ابجملان أو مبقابل رمزي لتغطية التكاليف اإلدارية ,ويهدف ىذا األسلوب إىل
إنشاء قاعدة القتصاد السوق من خالل خصخصة منشآت القطاع العام ,ومن أىم ما ؽلتاز بو أنو
يعاجل مشكلة نقص رأس ادلال احمللي ,وػلقق نوعاً من العدالة االجتماعية من خالل أحقية كل مواطن
يف دتلك الكوبوانت ,وال تقتصر العملية على عدد معني من ادلستثمرين ,غري أن ما يعاب على ىذا
األسلوب أنو ال يؤدي إىل حتسني الكفاءة االقتصادية ,وذلك راجع لكون أن توزيع ادللكية على عدد
كبري من ادلستثمرين ال يوفر الظروف ادلناسبة لتحسني أداء ادلنشأة ,خاصة عندما يوجد نقص يف رأس
()2
ادلال لتطويرىا ونقص يف ادلهارات الالزمة لتسيريىا يف اطار اقتصاد السوق.
التصفية وبيع األصول:
-6
ومن خالل ىذا األسلوب يتم بيع أصول ادلنشأة يف مزادات علنية ,أو من خالل العطاءات,
ويتالءم ىذا األسلوب مع ادلنشآت ادلتعثرة ,واليت ال يوجد رلال إلصالحها ,ويتناسب كذلك مع
ادلنشآت اليت دتتلك أصوالً ذات أغراض متعددة ,ومن شليزات ىذا األسلوب أنو يتيح للدولة أو ادلنشأة
يف حالة تصفية بعض فروعها احلصول على أموال ؽلكنها أن تستخدمهـا يف رلاالت أخرى ويف فتـرة
زمنية قصرية إذا ما قورنت ابلفًتة اليت ؽلكن أن أتخذىـا عمليو طـرح األسهم يف سوق األوراق ادلاليـة.
ومن أىـم عيوبو التكلفة االجتماعية ,واالقتصادية اليت تتكبدىا الدولة ,واليت تنتج
عن فقدان العاملني يف ىذه ادلنشآت لوظائفهم وما يًتتب على ذلك من ااثر سيئة على ادلستوى

 -1زلمود صبح ,اخلخصصخصة :ادلشكالت واحللول (القاىرة :البيان للطباعة والنشر,ط)1999, 2ص ص.47-46

 -2رايض دىال و حسني احلاج" ,حول طرق اخلصخصة" ,رللة حبوث اقتخصادية عربية ,ع ,13خريف ,1998ص .118
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االقتصادي واالجتماعي ابإلضافة لعدم دتكن الدولة من احلصول على القيمة العادلة لألصول ادلباعة.

()1

 -األلاليب اليت ال يرتمب عليها نقل للملكية (خخصصخصة اإلدارة) :

عقود اإلدارة (: )Management Contracts
-1
ىو اتفاق تتعاقد مبوجبو مؤسسة عامة مع شركة خاصة إلدارهتا ,وحسب ىذا االتفاق
تتحول فقط حقوق التشغيل إىل القطاع اخلاص ,وليس حقوق ادللكية ,وحتصل الشركة اخلاصة على
مقابل نظري إدارهتا للمؤسسة العامة ,ويتم اللجوء إىل ىذا األسلوب يف احلاالت التالية(:)2
أ -يف حالة عدم مساح الطاقة اإلنتاجية للسوق ببيع ادلنشأة العامة أو جزء منها.
يتم اللجوء إىل ىذا األسلوب يف ادلنشآت ذات األعلية االسًتاتيجية للدولة ,واليت ال
ب-
ؽلكن نقل ملكيتها للقطاع اخلاص بسبب طبيعة نشاطها وأعليتها لألمن الوطين.
وؽلتاز ىذا األسلوب يف أنو يؤدي إىل رفع كفاءة ادلنشأة خصوصاً إذا ربط العقد ما بني األتعابواألرابح
األمر الذي يشكل حافزاًكبرياً لإلدارة اجلديدة.
ومن أىم عيوبو ازدواجية اإلدارة ما بني القطاعني العام واخلاص للمنشأة ,األمر الذي يًتتب
عليو أن ادلشغل ال يتحمل أي سلاطر أو خسائر قد حتصل ,إضافة إىل ذلك لو كان العقد مقابل قيمة
اثبتو يتقاضاىا ادلشغل -بغض النظر عن أداء الشركة -فإن ىذا ال يعطي أي حافز لزايدة النشاط ورفع
الكفاءة داخل ادلؤسسة.
-2

عقود اإلجيار (: )ContractsLeasing

ىو اتفاق تسمح مبوجبو الدولة لشركة من القطاع اخلاص ابستغالل مرفق عام على أن
تدفع الشركة مقابال عن ذلك ,وتستخدم الدولة ىذا األسلوب عندما تكون ىناك حاجة للتشغيل
بكفاءة أعلي والتكون ىناك حاجة ضرورية لتمويل استثمارات جديدة  ,ويعطي ىذا النوع من التعاقد
للقطاع اخلاص احلرية يف إدارة ادلرفق العام ابإلضافة إىل حتملو أعباء التشغيل والصيانة للمرفق ,وتتحمل
(عمان :دار الشروق)2009 ,ص .282
-1زيد منري عبوي ,دارة ادل لسات العامة وألس مطبيق الوظائف اإلدارية عليها َ

 -2شــكري العشــماوي ,اخلصخصــة :احتــاد العــاملني ادلســاعلني مفــاىيم" جتــارب عربيــة" (اإلســكندرية :الــدار اجلامعيــة -2006 ,
 )2007ص.104
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الدولة أو ادلؤسسة العامة اليت يتبعها ىذا ادلرفق عبء دتويل االستثمارات الرأمسالية ,وؽلتاز ىذا األسلوب
يف كونو ػلقق دخال اثبتاً مضموان للدولة مع احتفاظها مبلكية ادلنشأة ادلؤجرة ,وعدم حتملها للمخاطر
التجارية.
ومن أىم سلبياتو أنو يف حالة عدم زلافظة ادلستأجر على أصول ادلشروع فـإن ذلك يًتتب
()1
عليو خسارة كبرية يف ادلستقبل خصوصاً فيما يتعلق بقيمتها السوقية.

-3

عقود االمتياز (: )ContractsConcession

تتمثل عقود االمتياز يف منح الدولة امتيازاً لشركة أو رلموعة من الشركات اخلاصة ألجل
إنتاج أو توريد جزء من خدمة معينة ,وينطوي عقد االمتياز على كل جوانب عقد التأجري ,غري أنو
يتضمن مسؤوليات إضافية تقع على صاحب االمتياز ,تتمثل يف حتملو للنفقات الرأمسالية ,كتمويل
توسعات زلددة ,أو إحالل لبعض األصول الثابتة ,وتتحصل الدولة مقابل عقود االمتياز على عائد
متفق عليو ,سواء أكان مبالغ اثبتو أم نسبة من اإلنتاج أم نسبة من األرابح ,وذلك خالل فًتة منح
االمتياز( ,)2وتتمثل اخلصخصة من خالل ىذه الطريقة يف عديد األشكال ,واليت ؽلكن تبياهنا من
خالل اجلدول التايل:

جدول رقم ()1
 -1ب ادلتويل ,االجتاىات احلديثة يف خصخصة ادلرافق العامة ,وث مقدم للمؤدتر العلمـي الثالـث والعشـرين لالقتصـاديني ادلصـريني:
القدرة التنافسية لالقتصاد ادلصري ,اجلمعية ادلصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع10-8 ,مايـو  ,2003ص.30
 -2ســليمان ب مصــطفي " ,أبعــاد تنظــيم السياســات احملاســبية لعقــود  BOTيف مصــر" ,رللــة الدراســات والبحــوث( بنهــا ,كليــة
التجارة جامعة الزقازيق فرع بنها )2000 ,ص.35
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أنواع عقود االمتياز
أللو البناء والتشغيل والتحويل

Build Operate Transfer

)(B.O.T

أللوبل البناء واالمتالك والتشغيل والتحويل

Own

Operate

Build

اللو البناء واالمتالك والتشغيل

Own

Operate

Build

أللو البناء والتحويل والتشغيل

Build Transfer Operate

)Transfer (B.O.OT
)(B.O.O
)(B.T.O

* ادلصدر:نبيل حشاد ,مقييم مار اخلخصصخصة ت الدول العربية (القاىرة  :اجلمعية العربية للبحوث
االقتصادية )2009 ,ص .18
حتمل صاحب االمتياز للنفقات
ومن أىم ما ؽليز اخلصخصة من خالل ىذا األسلوب ىو أن ُّ
الرأمسالية واالستثمارات ؼلفف من األعباء ادلالية ادللقاة على عاتق الدولة ,إضافة إىل حتمل صاحب
االمتيازللمسؤولية التشغيلية للمرفق العام.
غري أن ما يعاب عليو ىو أن بعض الدول اليت تسعي لتطبيق ىذا األسلوب من اخلصخصة
قد جتد صعوابت يف إغلاد مستثمرين ذلم ادلقدرة على دفع مثل ىذه النفقات الرأمسالية ,وكنتيجة الرتباط
ىذا النوع من العقود بفًتات زمنية زلددة ,فإن ىذا األمر غلعل من صاحب االمتيازيًتاخى عن صيانة
()1
وحتسني ادلرفق وخصوصاً عند اقًتاب هناية العقد (إذا كـان ىذا األمر غري وارد ابلعقد).
عقود اخلدمات (: )Service Contracts
-4

1- Frank Sader," Privatization and Foreign Investment in the Developing World
1988-92" International Economics Department, World Bank, October 1993,
p p5-6.
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يعتربىذا الشكل من العقود شائع االنتشار يف قطاع اخلدمات العامة ,حيث مبوجبو يتم
االتفاقما بني الدولة أو أي مؤسسة عامة مع أي شركة للقطاع اخلاص للقيام خبدمات زلددة نظري
()1
مقابل يتم االتفاق عليو.
ومن أىم شليزاتو أنو يشجع على ادلنافسة واالستفادة من خربات القطاع اخلاص يف النواحي
الفنية ,وابلتايل جعل الدولة أو ادلؤسسة العامة تقوم ابلًتكيز على مهامها الرئيسية.
وأما العيوب ادلتعلقة بو فتتمثل يف أن أعباء مسؤولية التشغيل والصيانة تقع على عاتق الدولة
أو ادلؤسسة العامة ابإلضافة إىل بقاء مسؤوليات االستثمار وادلخاطر التجارية ادلرتبطة بتشغيل ادلرفق
ملقاة على عاتق الدولة أو القطاع العام ,وتؤثر ىذه النوعية من العقود على عمالة التشغيل جبعلهم
()2
عمالة زائدة عن احلاجة.
رابعاً :زلددات اختيار أللو اخلخصصخصة ادلالئم :

إن تطبيق األساليب السابقة يتوقف على رلموعة من احملددات والعوامل اليت تؤثر يف اختيار
األسلوب ادلالئم ,واليت غلب أن تؤخذ يف االعتبار حيت يتم احلصول على النتائج ادلرجوة ,ومن أىم ىذه
احملددات ما يلي :

-1

أهداف الدولة من مطبيق ليالة اخلخصصخصة :تسعى الدولة من خالل انتهاج سياسة

اخلصخصة يف العملية االقتصادية إىل حتقيق رتلة من األىداف ,وتعترب ىذه األىداف من أىم
()3
احملددات اليت حتدد اختيار األسلوب ادلالئم للخصخصة.

-2

قوة لوق ادلال:ػلدد مستوى النمو يف سوق ادلال وتطوره أسلوب اخلصخصة ادلالئم الذي

من ادلمكن أن تتبعو الدولة ,ففي الدولة اليت يكون هبا سوق مال قوية ؽلكنها أن تتبع أسلوب
 -1أزتد رتال الدين موسي ,اخلصخصة (القاىرة :هنضة مصر )2007,ص ص.99 -96
 -2أزتد السيد ب ىاشم مساحو ,ضلو إدارة حضارية فعالة :اخلصخصة يف اطار مشروعات البنية األساسية (رسالة دكتوراه ,كلية
اذلندسة ,جامعة القاىرة )2003 ,ص.68
 -3انطـوان الناشــف ,اخلصخصــة (التخصــيص) مفهــوم جديــد لفكــرة الدولــة ودورىــا يف إدارة ادلرافــق العامــة(بريوت :احللــيب احلقوقيــة,
 )2000ص. 66
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اخلصخصة من خالل ط رح األسهم لالكتتاب العام ,بينما صلد أن الدول اليت هبا سوق مايل ضعيف ال
ؽلكنها االعتمادعلى ىذا األسلوب بل تلجأ إىل أساليب بديلة كالبيع دلستثمر رئيسي أو البيع
()1
للعاملني.

-3

الاروف االقتخصادية واالجتماعية والسيالية للدولة :تضع ىذه الظروف قيداً جوىرايً على

أسلوب اخلصخصة الذي ؽلكن أن يستخدم ,فإذا كانت الدولة تعطي األولوية للبعد االجتماعي فإهنا
اندراً ما تلجأ إىل التصفية,وكذلك احلال يف الدول اليت تكون فيها الظروف غري مواتية لنقل ادللكية فإهنا
دتيل إىل استخدام األساليب ادلرحلية كعقود اإلدارة أو عقود التأجري أو منح حقوق االمتياز وأما
الدول اليت تكون فيها األولوية القتصاد السوق فإهنا دتيل الستخدام األساليب ادلباشرة لنقل ادللكية
()2
كطرح األسهم لالكتتاب العام.

مكلفة اخلخصصخصة:تعد التكلفة ادلًتتبة على عملية اخلصخصة عامالً مهماً يف حتديد
-4
األسلوب األمثل ذلا ,ويزداد ىذا األمرأعلية يف الدول اليت تعاين من صعوابت اقتصادية ,وذلك ألهنا
تسعى إىل تنفيذ ىذه السياسات أبقل تكلفة شلكنة.

-5

اذليكل التنايمي والقانوين للم لسات :يؤثر ىذا العامل على اخلطوات اليت غلب إتباعها

عند نقل نوعية معينة من ادلشروعات وادلرافق العامة ,فقد ػلتاج بعضها إىل تغيري شكلها القانوين قبل
خصخصتها ,مثل حتويلها إىل شركات مساعلة حىت يتم طرح أسهمها يف السوق ,كذلك يؤثر اإلطار
اذليكلي والقانوين على بعض الشركات اليت قد تواجو بعض الصعوابت يف حالة احتياجها إىل موافقة
الشركات العادلية ,اليت ذلا حق العالمة التجارية ,ففي ىذه احلالة تلجأ الدول إىل األساليب اليت ال

 -1ب زلمود يوسف ,إعادة ىيكلة وخصخصة ادلؤسسات ادلالية (القاىرة :ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ) 2007 ,ص.49
2- Dr .Anthony Cheung, " The Rise of Privatization Policies: Similar Faces,
Diverse Motives" Journal of Public Administration (Manchester , Manchester
Business School ,VOL 20, NO12, January 1997, P 213.
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تعتمد على نقل ادللكية ,مثل عقود اإلدارة ,أو اإلغلار ,أو منح حقوق االمتياز إىل أن تتغلب على
()1
الصعوابت اليت تواجهها.

-6

النشاط الذي دتارله ادلنشسة ووجمها :يؤثر احلجم اخلاص ابدلنشأة على كيفية

خصخصتها ,فادلنشآت الصغرية تتم خصخصتها بطريقة أسهل من ادلنشآت الكبرية ,واليت تعترب عملية
اخلصخصة ذلا عملية معقدة بسبب كثافة رأمساذلاوأعليتها لالقتصاد ,وىي غالباً ما ينظر ذلا على أهنا
اسًتاتيجية ,وأهنا من الكياانت احملتكرة ,وعليو فإن من
()2
أىم أساليب خصخصتها حقوق االمتياز واتفاقيات االستئجار.

-7

درجة الوعي لدى ادلواطنني:كلما زادت درجة وعي ادلواطنني أبعلية اخلصخصة و أسباب

تبنيها سهل ذلك على الدولة اختيار األسلوب األمثل للخصخصة ,وعلى العكس ,فإذا كانت درجة
الوعي منخفضة لدى األفراد فإن ذلك يتطلب من الدولة القيام ومالت إعالنية ,وتروغلية لسياسة
اخلصخصة حىت تتجنب ردة الفعل العكسي للمواطنني ,و تزداد أعلية درجة الوعي لدى األفراد يف
()3
األساليب اليت يًتتب عليها نقل ادللكية.

-8

رحبية الوودة ادلراد خخصصخصتها:تؤثر الروية على مدى سهولة و صعوبة اخلصخصة,
()4

فالشركات الراوة يكون من السهل خصخصتها ,مقارنة ابلشركات اخلاسرة. .

خامساً :اآلاثر االقتخصادية النامة عن اخلخصصخصة :

 -1حسان خضر" ,خصخصة البنية التحتية" ,رللة جسر التنمية (الكويت :ادلعهدالعريب للتخطيط ,ع ,18يونيو  )2003ص.4
 -2ادلرجع السابق ,ص . 4
 -3مسري عبده" ,نقل ملكية ادلنشآت العامة من القطـاع العـام إىل القطـاع اخلـاص يف الـوطن العـريب" ,رللـة التعـاون(الرايض :الشـؤون
اإلعالمية ابألمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العريب,ع  ,34يونيو )1994ص ص .69 -68
 -4ب عمر احلاجي ,اخلصخصة ما ذلا وما عليها (دمشق :دار ادلكتيب ,ط ) 2007 ,1ص .38
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سياسية اخلصخصة ينطبق عليها ما ينطبق على كل السياسات اليت تنتهجها الدول من آاثر,
واليت ؽلكن تبياهنا من الناحية االقتصادية يف التايل :

 -1اآلاثر اإلجيابية للصخصصخصة:

أ -امساع قاعدة ادللكية وانتعاش لوق رأس ادلال:
يؤدي انتقال ملكية الشركات ادلملوكة للدولة إىل القطاع اخلاص إىل إعادة توزيع الثروة
والدخل إذا ما دتت عملية البيع جزئياً أو كلياً للعاملني ,ابإلضافة إىل أن اخلصخصة ستجعل من
الذين ؽلتلكون األسهم وبصفة خاصة ادلواطنني والعمال يشعرون أهنم سيحصلون على ذتار صلاح
الشركة ,وىذا يعد يف حد ذاتو دافعا أساسياً ػلفزىم على زايدة إنتاجيتهم ,ومن َمث سينعكس ىذا األمر
على مستوى أداء االقتصاد القومي ,وعلى اعتبار أن سوق رأس ادلال ىو احملرك األساسي لألداء
االقتصادي ,فإن زايدة حجم األسهم الذي يتم تبادذلا يف نطاق ىذه السوق سيكون لو أثر أساسي يف
جذب االستثمارات الرأمسالية ,كما سيؤدي إىل زايدة تعبئة ادلدخرات وتوجيهها من خالل سوق رأس
()1
ادلال إىل أوجو استثمارية إنتاجية.
 -زايدة اإليرادات احلكومية :

من اآلاثر الناجتة عن اخلصخصة زايد اإليرادات ادلالية اليت تتحصل عليها الدولة نتيجة بيع
ادلشروعات العامة إىل القطاع اخلاص ,وكذلك توقفها عن تقدمي األشكال ادلختلفة من الدعم ادلايل
()2
للشركات اليت كانت شللوكة للدولة.
ج -ختفيض وجم الدين العام:

تساىم اخلصخصة يف ختفيض حجم الدين العام إذا ما استخدمت اإليرادات ادلتحصل عليها
يف سداد جزء من ىذا الدين وزلاولة اإلبقاء على ىذا الدين عند مستوايت مقبولة ابلشكل الذي
ػلقق نوعاً من االستقرار ادلايل ,واحلد من ظلوالعجز يف ادلوازنة العامة.
-1عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعود رحوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ,جت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب اخلصخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وآاثرى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف رف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الكفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاءة االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
. www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/260.htm
 -2زيد منري عبوي ,اخلصخصة يف اإلدارة العامة بني النظرية و التطبيق (عمان  :دار دجلو  ,ط ) 2007 , 1ص.136
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د -مغيري ليالات الدولة :
تعترباخلصخصة وسيلة لتسهيل االنتقال إىل نظام السوق ,حيث يكون النشاط االقتصادي
متاحاً لقوى السوق التنافسية ,مع ضمان حرية الدخول واخلروج من واىل السوق؛ لذلك دتنح
اخلصخصة الدول النامية فرصة لدراسة النظم والقوانني اخلاصة ابدلستثمرين األجانب ,وكذلك
السياسات ادلتعلقة أبسعارالصرف ,واليت تؤثربشكل رئيسي على الصادرات والواردات ,وكذلك األمور
ادلتعلقة ابألسواق ادلالية,
وعدالة تطبيق الضرائب والقوانني.
ه -أثر اخلخصصخصة على االلتثمار:

من أىم اآلاثرادلًتتبة على اخلصخصة ,ىو زايدة معدالت االستثمار ,سواءٌ احملليأو األجنيب,
ولكن غلب األخذ يف االعتبارأنو إذا مت توجيو رؤوس األموال إىل شراء أصول قائمة بدالً من إقامة
أصول جديدة فإن ىذا يعترب نقل للملكية وليس استثماراً ,وأما إذا ما استخدمت حصيلةاخلصخصة يف
إقامة أصول جديدة فهذا يعترب استثمار ,ابإلضافة إىل أن اخلصخصة تساعد على خلق بيئة جاذبة
لالستثمارات ,خاصة إذا ترافقت مع ختفيض للضرائب ,وال ينبغي أن هنمل اجلانب اإلداري للمستثمر
والذي يكون
()1
أكثر قدرة من اإلدارة احلكومية يف التغلب على العديد من ادلشاكل والصعاب.

و -أثر اخلخصصخصة على ادلستوى العام لأللعار:

تؤدي اخلصخصة إىل زايدة روح ادلنافسة بني شركات القطاع اخلاص من خالل األساليب
اليت هتدف إىل توسيع قاعدة ادللكية و ىذا ابلضرورة يؤثر على ادلستوى العام لألسعار ,وقد يؤدي إىل
ختفيضها

 -1عم ــر عب ــد احل ــي البيل ــي " ,اآلاثر االقتص ــادية للخصخص ــة م ــع اإلش ــارة للتجرب ــة ادلصـ ـرية "  ,رلل ــو البح ــوث التجاري ــة ادلعاص ــرة
(سوىاج :كلية التجارة ,م ,14ع  ,1يونيو ) 2000ص ص. 428–427
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ز -أثر اخلخصصخصة على مستوايت دخول العاملني:
يلعب عامل الزمن دوراً مهماً يف حتديد أثر اخلصخصة على دخل األفراد العاملني ابدلنشآت,
اليت يتم ختصيصها ,حيث لوحدمحم أبن األجور اليت يتقاضاىا العاملني مل تتغري يف األجل القصري ,بينما
وجد أنو يف األجل الطويل إن زايدة األجور تتأثر بعدة عوامل أعلها :سياسة اإلدارة اجلديدة ,ومستوي
إنتاجية العاملني ,ويف بعض احلاالت تؤدي اخلصخصة إىل زايدة الدخول عندما يتم شراء أسهم
الوحدات من قبل العاملني هبا وأبسعارسلفضة ,غري أن ىذه احلالة الؽلكن تعميمها على ابقي أساليب
)1(.
اخلصخصة

 -2اآلاثر السلبية للصخصصخصة :

ينتج عن تطبيق اخلصخصة رلموعة من السلبيات ,اليت ختتلف من دولة إىل أخري ,وتتمثل
أىم ىذه اآلاثر فيما يلي:
قد تشكل اخلصخصة أداة لتمهيد الطريق ضلو سيطرة القطاع اخلاص على احلياة االقتصادية
-1
()2
للدولة ,ابلشكل الذي يؤدي إىل ضعف العدالة االجتماعية.
تؤثر اخلصخصة على دخول العمالة بشكل سليب ,إال إذا وضعت تشريعات دتنع ىذا التأثري
-2
()3
وتؤثر اخلصخصة على دخول العمال من خالل فقد العمال ألعماذلم.
ٍ
-3
بشكل جزئي أو كلي تفضيالً
يعترب حتويل ملكية القطاع العام إىل القطاع اخلاص ,سواءٌ
لالعتبارات االقتصادية اليت ينادي هبا القطاع اخلاص ,على ما هتدف إليو ادلؤسسات العامة ,خصوصاً
()4
فيما يتعلق ابجلانب االجتماعي.
 -1كمــال أمــني الوصــال" ,اخلصخصــة واألداء االقتصــادي يف الــدول العربيــة" ,رللــة كليــة التجــارة للبحــوث العلميــة (اإلســكندرية,
كلية التجارة جامعة اإلسكندرية ,م ,49ع ,1يناير  ,)2012ص.31
 -2رتـ ـ ــال أبوالفتـ ـ ــوح ب أب ـ ـ ـواخلري ,أثـ ـ ــر اخلصخصـ ـ ــة علـ ـ ــى العالقـ ـ ــات الناشـ ـ ــئة عـ ـ ــن عقـ ـ ــد العمل(احمللـ ـ ــة الكـ ـ ــربي ,دار الكتـ ـ ــب
القانونية )2008,ص.142
 -3ادلرجع السابق ,ص.142
 -4نبيل حشاد ,تقييم جتارب اخلصخصة يف الدول العربية  ,م س ذ ,ص.27
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يتم من خالل اخلصخصة بيع الشركات ادلملوكة للدولة ,اليت كانت تقدم سلعاً وخدمات
-4
للمواطنني أبسعار مدعومة ,إال أن خصخصة ىذه الشركات سيؤدي إىل رفع الدعم ادلمنوح من قبل
الدولة ,ويف كثري من احلاالت مل ِ
تؤد اخلصخصة إىل تقليل األسعار ابلرغم من زايدة كفاءة اإلنتاج,
()1
وىذا يشكل أثراً سلبياً على زلدودي الدخل ,الذين كانوا يستفيدون من ىذا الدعم.
قد تتالشى اآلاثر اإلغلابية للخصخصة ,خصوصاً تلك ادلتعلقة برفاىية ادلستهلك ,وادلتعلقة
-5
أساساً ابلسعر يف حالة ما يتماستبداالحتكار شركة عامة ابحتكار شركة خاصة تتوىل تقدمي ىذه
اخلدمة ,أو إنتاج ىذه السلعة فيما بعد اخلصخصة.
خامساً :النتائج :
 -1اخلصخصة بتعدد مسمياهتا ىي وسيلة ألجل إحداث نوع من اإلصالح االقتصادي من خالل
فتح اجملال ألجل دخول القطاع اخلاص يف احلياة االقتصادية .
 -2أساليب اخلصخصة منها ما يًتتب عليو نقل ادلؤسسات ابلكامل أو بشكل جزئي ومنها ما يًتتب
عليو الشراكة ما بني القطاعني العام واخلاص .
 -3لكل أسلوب من أساليب الشراكة مزااي وعيوب يتوجب على متخذ القرار ادلفاضلة فيما بينها
ألجل حتقيق الغاية اليت اتبعت من اجلها الشراكة .
 -4يًتتب على خوض جتربة اخلصخصة عديد االاثر سواءٌ اإلغلابية أو السلبية واليت غلب اخذىا يف
االعتبار عند تنفيذ ىذه السياسة .
التوصيات :

 -1ضرورة انشاء جهاز مستقل يتوىل خصخصة الشركات العامة .
 -2اجراء الدراسات التقييمية على الشركات احلكومية قبل خصخصتها  ,ابعتبار أن بعض الشركات
أنشأت لتحقيق أغراض اجتماعية وليست روية .

 -1كمال أمني الوصال" ,اخلصخصة واألداء االقتصادي يف الدول العربية" ,م س ذ ,ص .34
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ادلراجع :

أوالً :الكتب :

 -1أزتد رتال الدين موسي ,اخلصخصة (القاىرة :هنضة مصر. )2007,
 -2انطوان الناشف ,اخلصخصة(التخصيص) مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورىا يف إدارة ادلرافق
العامة(بريوت:احلليب احلقوقية. )2000 ,
 -3رتال أبو الفتوح ب أبو اخلري ,أثر اخلصخصة على العالقات الناشئة عن عقد العمل(احمللة
الكربى ,دار الكتب القانونية. )2008,
 -4شكري العشماوي ,اخلصخصة :احتاد العاملني ادلساعلني مفاىيم" جتارب عربية"
(اإلسكندرية :الدار اجلامعية . )2007-2006 ,
(عمان :دارالراية. )2011,
 -5زاىر ب عبد الرحيم ,إدارة اخلصخصة بني النظرية والتطبيق َ
 -6زيد منري عبوي ,اخلصخصة يف اإلدارة العامة بني النظرية و التطبيق ( عمان  :دار دجلو ,
ط. ) 2007 , 1
 -7عبداحلسني العطية ,اخلصخصة يف البلدان النامية :إغلابياهتا وسلبياهتا ,رللة دراسات العلوم
اإلدارية (عمان ,اجلامعة األردنية ,م,25ع ,1يناير . )1998
 -8فالـح أبو عامرية ,اخلصخصة و أتثرياهتا االقتصادية (عمان  :دار أسامة للنشر و التوزيع ,
ط.) 2008 , 1
 -9ب زلمود يوسف ,إعادة ىيكلة وخصخصة ادلؤسسات ادلالية (القاىرة :ادلنظمة العربية
للتنمية اإلدارية . ) 2007 ,
ب عمر احلاجي ,اخلصخصة ما ذلا وما عليها (دمشق :دار ادلكتيب ,ط,1
-10
. ) 2007
نبيل حشاد ,تقييم جتارب اخلصخصة يف الدول العربية (القاىرة  :اجلمعية العربية
-11
للبحوث االقتصادية. )2009 ,
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-1
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-3
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-5

-6

-7
-8
-9

اثنياً :الدورايت واألحباث ادلنشورة:

حسان خضر" ,خصخصة البنية التحتية" ,رللة جسر التنمية (الكويت :ادلعهد العريب للتخطيط
,ع ,18يونيو . )2003
سعداوي موسي " ,حصيلة وآفاق التجربة اجلزائرية يف اخلوصصة  ," -19952006مصر
ادلعاصرة ,ع ) (492أكتوبر .2008
ب ادلتويل ,االجتاىات احلديثة يف خصخصة ادلرافق العامة ,وث مقدم للمؤدتر العلمي الثالث
والعشرين لالقتصاديني ادلصريني :القدرة التنافسية لالقتصاد ادلصري ,اجلمعية ادلصرية لالقتصاد
السياسي واإلحصاء والتشريع10-8 ,مايـو . 2003
سليمان ب مصطفي " ,أبعاد تنظيم السياسات احملاسبية لعقود  BOTيف مصر" ,رللة
الدراسات والبحوث ( بنها ,كلية التجارة جامعة الزقازيق فرع بنها. )2000 ,
مسري عبده" ,نقل ملكية ادلنشآت العامة من القطاع العام إىل القطاع اخلاص يف الوطن العريب",
رللة التعاون(الرايض :الشؤون اإلعالمية ابألمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العريب ,ع
( ,)34يونيو.)1994
صفوت عبدالسالم عوض جت " ,اآلاثر التنموية للخصخصة مع التطبيق على خصخصة
الصناعات البًتوكيماوية ابلكويت" ,وث منشور ضمن إصدارات دار النهضة العربية ,القاىرة,
.2005
عمر عبد احلي البيلي " ,اآلاثر االقتصادية للخصخصة مع اإلشارة للتجربة ادلصرية "  ,رللو
البحوث التجارية ادلعاصرة (سوىاج :كلية التجارة ,م ,14ع ( ,)1يونيو. ) 2000
كمال أمني الوصال" ,اخلصخصة واألداء االقتصادي يف الدول العربية" ,رللة كلية التجارة
للبحوث العلمية (اإلسكندرية ,كلية التجارة جامعة اإلسكندرية ,م ,49ع ,1يناير .)2012
زلمود عبد احلافدمحم ب عبد جت  ",جتربة التخصصية ومستقبل حترير الصناعة ادلصريةيف ضوء
التجارب الدولية واحلالة ادلصرية " ,مصر ادلعاصرة (القاىرة :اجلمعية ادلصرية لالقتصاد السياسـي
واإلحصـاء والتشريع ,ع  ,487يوليو. )2007
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Diverse Motives" Journal of Public
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