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  الخصخصة
  بدائل التحول من الملكیة العامة الى الملكیة الخاصة

    
  المدرس                                             المدرس          
  عمر علي الدوري                       احمد ضرار اسماعیل الشمريالدكتور   

  كلیة المنصور الجامعـــــــــــة
  المستخلص

     
هــذا البحــث الــى إعطــاء صــورة عــن ملكیــة الدولــة لوســائل االنتــاج وانشــطة  یهــدف    

اخرى في التجارة والصـناعة وغیرهـا وصـورة اعـادة او تحویـل هـذه الملكیـة الـى القطـاع 
لقاء نظرة على بعض النماذج فـي هـذا ... الخاص او بصورة ادق العمل بآلیة السوق ٕ وا

مـن العـام الـى الخـاص وكیفیـة معاملـة  الصدد ومحاولة القـاء الضـوء علـى آلیـة التحـول
  . الهیاكل المنقولة من الناحیة المالیة واالداریة
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  : ةـــالمقدم 
تمیزت نهایة القرن العشرین في المجال االقتصادي باقبال متزایـد لمعظـم البلـدان       

ســم علـى االنفتــاح واعتمــاد آلیــات الســوق كركیــزة لتســییر اقتصــاداتها وتنظــیم دوالیبهــا ور 
  .الخطط والسیاسات التي من شأنها تحقیق اهدافها

كمـا ابرزتـه العقــود االخیـرة مـن القــرن العشـرین ال سـیما بــین  –ویـوفر هـذا الخیــار      
إطــارا مالئمــا الســتحداث ســعة النمــو بحكــم مــا یتبعــه ذلــك مــن توســیع  -البلــدان النامیــة

وتحویــــل لالنشــــطة  االســــواق ومضــــاعفة المبــــادالت وتطویرهــــا وحركــــة رؤوس االمــــوال
مكانیات نقل التكنولوجیا ٕ   .االقتصادیة وا

علـى البلـدان المتخلفـة االعتمـاد  –ربمـا اكثـر مـن اي وقـت مضـى  -ویتعین الیـوم     
على هذه التحوالت العالمیة وما آلت الیه من عولمـة لالقتصـاد وبـروز تكـتالت اقلیمیـة 

تها ومـن اولویاتهـا ان تعمـل قویـة واخیـرا مـع المنافسـة والصـراع وانطالقـا مـن خصوصـی
  .بكل قوة لتطویر قدرتها على استقبال االحداث قبل تفاقم التخلف

واخیـــرا ال بــــد مــــن ان تتخــــذ البلــــدان المتخلفـــة طریقــــا جدیــــدا للنهــــوض باالقتصــــاد      
والتفتیش عـن الطـرق المالئمـة لـذلك التـي قـد تعـد مـن اهمهـا الخصخصـة بكـل اشـكالها 

حلــول لمشــاكل مثــل هكــذا بلــدان قــد تنقلهــا مــن حــال الــى حــال  وآلیاتهــا وبمــا تحملــه مــن
  .افضل شریطة ان یتم استخدامها بشكل مالئم وفاعل وكفوء
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   :مفهوم الخصخصة

تعــــددت المفــــاهیم التــــي تحــــاول اعطــــاء صــــورة واضــــحة لهــــذا الموضــــوع الهمیتــــه      
نهـا تحـددت او اال ا ..ولكونه یمثل اتجاها جدیدا بـالتحول مـن صـورة الـى صـورة اخـرى

  :یمكن تحدیدها بالمفاهیم االتیة
الخصخصة تعني للبعض مجرد اعادة ملكیة القطاع العام الى القطـاع الخـاص ان . 1

ومــنح القطـــاع الخــاص دورا متزایـــدا داخـــل االقتصــاد وهـــذا یعنـــي العــودة الـــى االعتمـــاد 
االنتاجیـة كمـا على آلیـة السـوق لتحدیـد سـقوف االنتـاج وكیفیـة التوزیـع وتحفیـز العملیـة 

یعنــــي تصــــفیة القطــــاع العــــام واعــــادة االعتبــــار الــــى اللیبرالیــــة وتقــــدیمها علــــى الفكــــر 
الماركسي ویالحظ هنا ان القطـاع الخـاص كـان موجـودا دائمـا وهـو مـا یسـمى بالقطـاع 

  . المختلط ولكن دوره لم یكن رائدا
كــان  ان تصــنیف المؤسســات حســب دورهــا المــالي وحســب هیكــل الســوق فیمــا اذا -2

احتكــارا او تنافســیا وان نبــدأ بــالتخلص مــن الوحــدات الخاســرة فــي القطــاع العــام والتــي 
تعني ایضا ان تحـول هـذه الوحـدات الـى القطـاع الخـاص انهـا سـتحقق انتاجیـة وربحیـة 

  .اعلى
تقیـــیم المؤسســـات المزمـــع خصخصـــتها استرشـــادا بالتحلیـــل المـــالي علـــى ان یكـــون  -3

  .ي التقییمالسوق هو الفاصل النهائي ف
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او انهــــا تعنــــي الرغبــــة فــــي الــــتخلص مــــن االقتصــــاد االشــــتراكي باعتبارهــــا فلســــفة  -4
اقتصــادیة واجتماعیــة بــدات تــتقلص فــي العــالم وذلــك فــي نظیــر التحــول نحــو اقتصــاد 

  .)1(السوق ومواكبة النظام العالمي الجدید اي انها رغبة في التحرر االقتصادي
الخصخصة یجب تحدید دوافع واهداف الخصخصـة وقبل تحدید عوامل ومبررات      

على اعتبارها عملیة تحویـل مـن حالـة الـى حالـة اخـرى تختلـف عنهـا فـي جوانـب كثیـرة 
  :ومن ذلك

هنـــاك مـــن یـــرى مفهومـــا اوســـع مقابـــل المفهـــوم الضـــیق لهـــا والـــذي یحصـــرها بنقـــل  -أ
  .الملكیة من القطاع العام الى القطاع الخاص

وع المساءلة والمعاییر االداریة اكثر مـن موضـوع نقـل یراعي البعض االخر موض -ب
  .الملكیة حیث یمكن خصخصة االدارة واالبقاء على الملكیة كما هي

وهنــا یجــب علــى ایــة دولــة ان تحــدد المفهــوم الــذي ســتتبعه حتــى یمكــن ان تكــون      
بمعنــــى ان تكــــون ... الخطــــوات التنفیذیــــة التــــي ســــتقوم بهــــا علــــى هــــدى هــــذا المفهــــوم

ات التنفیذیة مؤدیـة الـى تنفیـذ المفهـوم او الهـدف مـن الخصخصـة ولـیس مفهومـا الخطو 

                                           
هذا المجال رغبة منها في انتشال  في یالحظ ان بریطانیا واسترالیا كانتا من الدول الرائدة )1(

ستیف : انظر في ذلك. ةاالقتصاد القومي من عثرته وذلك بالتخلص من انشطة الدولة الخاسر 
 – 1990 - القاهرة – دار الشرق -محمد مصطفى غنیم: ترجمة -في الشرق والغرب - هانكي

 .35ص
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او هـــدفا اخـــر حیـــث ان برنـــامج االصـــالح االقتصـــادي الســـلیم هـــو الـــذي یكـــون مفهـــوم 
  .)2(الخصخصة فیه واضحا وتكون خطوات التنفیذ مناسبة لهذا المفهوم

  
  :الخصخصة العوامل والمبررات

ل المجتمع االقتصادیة وغیـر االقتصـادیة الـى تـدهور اصبح الناس یرجعون مشاك     
القطــاع العــام وفشــله فــي تنــاول هــذه المشــاكل االمــر الــذي دفــع بــالكثیرین الــى االهتمــام 

ال .. المجتمـع بموضوع الخصخصة باعتبارهـا وسـیلة ناجحـة فـي الـتخلص مـن مشـاكل
  :∗لدافع اقتصادي وانما هناك دوافع اخرى وكما في النقاط االتیه

  :الدافع االقتصادي -أ
تشــیر االدلــة وبشــكل متزایــد الــى ان االنظمــة االقتصــادیة الحــرة والتــي تعتمــد علــى      

ـــة ومعـــدالت االداء وتزیـــد مـــن  ـــد مـــن الكفـــاءة وترفـــع فعالی آلیـــات الســـوق والمنافســـة تزی
الجـودة وتضــمن تقـدیم ســلع وخـدمات باســعار مقبولــة وتـزداد اهمیــة هـذه الحقیقــة عنــدما 

  .الكثیر من القیود االقتصادیة واالداریة في ظل سیادة الدولة تكون امام
  :الدافع المالي -ب

                                           
التصحیحات الهیكیلة والتحول الى اقتصاد السوق في البلدان العربیة  –مصطفى محمد العبد اهللا  )2(
 .149ص – 1999شباط  - بیروت –مركز دراسات الوحدة العربیة  –
 -1995 - التقریر االقتصادي العربي الموحد -)واخرون(الدول العربیة االمانة العامة  جامعة ∗

 .82ص
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تعـاني الكثیـر مـن الــدول مـن االعبـاء الملقـاة علــى عـاتق المیزانیـة العامـة وتحــاول      
تخفیض االنفاق العام بقدر االمكان وال یمكن ان یتم ذلك اال من خالل تخلـص الدولـة 

القطاع الخاص یقـوم بهـا وربمـا یحمـل تكلفتهـا علـى متلقیهـا من االنشطة العامة وجعل 
او مســتهلكیها ولــذلك فــان بــرامج الخصخصــة تهــدف الــى تخفیــف االنفــاق العــام الملقــى 
علــــى عــــاتق الدولــــة وایضــــا الــــتخلص مــــن التــــدفق الخــــارج فــــي صــــورة قــــروض النقــــاذ 

االنفــاق  االعســار المــالي للشــركات العامــة الفاشــلة ال تمثــل جهــود الخصخصــة تخفیــف
بل ایضا زیادة التدفق النقدي الداخل الى خزانة الدولة ویتم هذا من خالل  –العام فقط 

  .بیع بعض شركات القطاع العام الى القطاع الخاص
  
  :الدافع السیاسي والقانوني -ج

تؤدي الخصخصة فـي ظـل اسـواق مفتوحـة الـى القضـاء علـى الشـعارات السیاسـیة      
یـــون واالشـــتراكیون الـــى اســـتخدامها باعتبارهـــا ســـتخدم الطبقـــات والتـــي یمیـــل البیروقراط

وقــد تمیــز القطــاع الخــاص عــن القطــاع العــام بانــه اقــدر علــى ابعــاد السیاســیین . الفقیــرة
مــن اســتخدام مراكــزهم لتحســین صــورتهم ففــي ظــل القطــاع العــام یمیــل السیاســیون الــى 

فــي تحقیــق مكاســب مــن اســتغالل امكانیــات هــذا القطــاع فــي ابــراز انجــازات شخصــیة و 
  .وراء ذلك

ان هـــذا االتجـــاه یـــؤدي الـــى تحـــرر القـــرار االداري مـــن ســـیطرة االجهـــزة الحكومیـــة      
وذلـك فـي ظـل الخصخصـة وبـذلك یضــمن مرونـة العمـل االداري وعـدم تقیـده بموافقــات 
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ـــود المفروضـــة بواســـطة اجهـــزة الحكومـــة وهـــذا ال یعنـــي  او اعتمـــادات وغیرهـــا مـــن القی
  .ان الدولةاالخالل بمك

  :الدافع االجتماعي -د
یرى البعض ان الخصخصة ربما تكون الوسیلة المناسبة لتحقیق مزید من الحریة      

الشخصیة وایجـاد الحـافز الشخصـي علـى اإلنتـاج والقضـاء علـى السـلبیة وعـدم االلتـزام 
كمـــا انهـــا تـــؤدي الـــى . بالقواعـــد وتحقیـــق انضـــباط فـــي الســـلوك داخـــل مجـــاالت العمـــل

اء على التالعب االجتماعي والمحسوبیة وعدم المحاسبة علـى االهمـال ونجـد ان القض
  .)3(القطاع الخاص اقدر على محاسبة العامل الذي یقصر في عمله

  
  :اهداف الخصخصة

ال بد من ایجاد مبررات للخصخصة وذلك من خالل طرح االهـداف التـي تتعامـل      
یــــة اعتبارهـــــا أنموذجــــا للتوجهـــــات بهــــا او باالصــــح معرفـــــة ماهیــــة الخصخصـــــة وامكان

االقتصادیة الجیدة اي الخروج من نظام الى انظمة جیدة یمكن ان تـؤدي الـى نـوع مـن 
  :االقتصاد الذي یخدم الجمیع ومن هذه التوجهات

التوجـــه نحــــو اقتصــــاد الســــوق وتحقیــــق المنافســـة الكاملــــة ورفــــع الكفــــاءة التشــــغیلیة  -1
  .الى الخاصللمشاریع التي تم تحویلها من العام 

                                           
 –القاهرة  – وتطلعات االقتصاد المصري في عالم متغیر ریر تح -برنامج للغد –ابراهیم شحاته   )3(

 .96ص – 1990 -دار  الشرق
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تقلیــل االنفــاق الحكــومي قــدر االمكــان وبالتــالي الحــد مــن العجــز فــي موازنــة الدولــة  -2
  .یتسبب في سوء النتائج المالیة للمشاریع العامة

زیــادة االیــرادات الحكومیــة وذلــك بتحریــر المشــاریع العامــة مــن القیــود البیروقراطیــة  -3
ء الــدعم والتســعیر االداري االجبــاري وجعلهــا تعتمــد علــى قــوى الســوق وآلیاتــه مثــل الغــا

لمنتوجات الدولة واخضاع ما تتعامل به الدولة الى المنافسة وتأكید دور جهاز النشـاط 
االقتصادي في اطار من التنافس والتكامل مع بقیة القطاعات لتحقیق االهداف العامة 

                       .                                )4(للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
تهــدف الخصخصــة الــى زیــادة نســبة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي النــاتج المحلــي  -4

االجمـــالي وتحقیـــق التشـــغیل الكامـــل للقـــوى العاملـــة او القـــادرین علـــى العمـــل مـــع عـــدم 
  .اهمال دور القطاع العام

ان یكـــون تمویـــل الخصخصـــة علـــى مســـؤولیة القطـــاع الخـــاص بعیـــدا عـــن ضـــمان  -5
  .ومةالحك

تهدف الخصخصة ایضا الى تشجیع المشاركة فـي المشـاریع الجدیـدة سـواء أكانـت  -6
  .داخلیة ام خارجیة لتحقیق االستفادة من التمویل والخبرات والتقنیة االداریة والتسویقیة

  
  

  :كیفیة اتخاذ قرار الخصخصة
                                           

مركز  –والخطط والسیاسات  المدیرین في كیفیة اعداد االستراتیجیاتدلیل  – احمد ماهر )4(
 .112ص -1996 –جامعة القاهرة  - البحوث االقتصادیة
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یمـــــر قـــــرار الخصخصـــــة بمســـــتویین اساســـــیین همـــــا المســـــتوى القـــــومي ومســـــتوى      
  :شروعالم

علــــى المســــتوى القــــومي یكــــون دور الدولــــة هــــو تحدیــــد الهــــدف والــــدافع مــــن وراء      
الخصخصــة وتحدیــد القطاعــات التــي ســیتم ادخالهــا ضــمن قــرار الخصخصــة ومــا هــي 
تلــك القطاعــات التــي یجـــب ان تــدخل فــي موضــوع الخصخصـــة وتبقــى فــي یــد الدولـــة 

ع الخــاص ومـــا هــو جـــدواها ویجــب تحدیــد اجـــزاء القطاعــات التـــي ســتتحول الــى القطـــا
  .والدراسات والتحلیالت الواجب اجراؤها في سبیل ذلك

ینتقل االمر بعد ذلك الى مجموعة من القرارات والتحلیالت على مستوى المشروع      
اي انها غیر (وهي تعتمد على تقسیم المشروع الى شركات رابحة وشركات غیر رابحة 

  .وهناك شركات خاسرة اصال) بلرابحة االن ویمكن ان تربح في المستق
ــــي  ــــیالت لمشــــاكل الشــــركة الحالیــــة ووضــــعها ف تجــــري مجموعــــة مــــن الدراســــات والتحل
ـــى القطـــاع الخـــاص .  المســـتقبل وذلـــك التخـــاذ قـــرار مناســـب بصـــدود طریقـــة التحـــول ال

  والتحلیل التالي یوضح تحدید النمشاریع الجدیدة لتحدید اتخاذ القرار
  :)5(مستوى القوميالقرارات والتحلیالت على ال

  .تحدید اهداف الدولة من قرار الخصخصة -1
  .تحدید القطاعات التي سیتم تحویلها الى القطاع الخاص -2
  .تحدید اجزاء القطاعات التي سیتم تحویلها الى القطاع الخاص -3

                                           
المجلة المصریة  -دراسة حالة االقتصاد المصري/سیاسات التكیف وآلیات السوق  –سعد حافظ  )5(

 .4ص -1994 - القاهرة -معهد التخطیط القومي-للتنمیة والتخطیط 
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  .تحدید جدوى الخصخصة -4
  .دراسة السوق واالنتاجیة والوضع المالي -5

  :الواردة انفا تتخذ االجراآت االتیه) 5( تاسیسا على الفقرة     
  .تصنیف المشاریع -1
  .تحلیل اوضاع المشاریع -2
  .التنبؤ بظروف المشروع في المستقبل-3
  .اعداد الخطوات التنفیذیة للتحول -4

وبعد الخطوات السابقة یتخذ قرار التحول وهنا ستظهر لدینا مشاریع جدیـدة یمكـن      
  :تصنیفها كاالتي

یع رابحــة فعــال ویــتم خصخصــة هــذه المشــاریع عــن طریــق البیــع وبــذلك یــتم مشــار  -1
  .البحث عن مستثمرین ومشترین لالسهم المطروحة للبیع لتلك المشاریع

مشــاریع خاســـرة ومــن الممكـــن ان تكـــون رابحــة بعـــد تحویلهـــا الــى القطـــاع الخـــاص  -2
  :وكاالتي

  .اعادة الهیكلیة ثم الخصخصة عن طریق التأجیر والعقود -أ
  .البحث عن مستأجرین او متعاقدین -ب
  .مشاریع خاسرة وال یرجى االفادة منها وبذلك یتم بیع االصول لهذه الشركات -3
  

  :تحدید اهداف الدولة من الخصخصة
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یتوقــف نجــاح الخصخصــة علــى التحدیــد المســبق لهــدف الدولــة مــن الخصخصــة      
ئیة قد تفضل الدولة عـدم تـرك وبدون هذا الهدف تصبح ایة جهود تالیة نوع من العشوا

بعــض القطاعــات واالنشــطة للقطـــاع الخــاص وقــد تـــرى ان هنــاك قطاعــات او انشـــطة 
ومـن خـالل تحلیـل جـدوى الخصخصـة یجـب . )6(یمكن ان یشترك فیها القطاع الخـاص

على الدولة ان تحدد النتائج التي تود ان تتوصل الیها في االقتصاد والمالیـة والسیاسـة 
  .واالجتماع

هناك مالحظة هامة هي ان تقـوم الدولـة بدراسـة حالـة السـوق واالنتاجیـة والوضـع      
المالي بشكل عام ویتم التقییم من عدة جوانب اهمها وضع السوق ومؤشرات االنتاجیة 
للمشروع ویحتاج تقییم الخصخصة وما یتبعه من دراسات وبحوث الى اهتمام اخر من 

تم خصخصتها ومن خالل البحوث والدراسات وجد قبل الدولة ومن قبل المشاریع التي 
ان نجاح الخصخصة في دول غرب اوربا كان بسبب اهتمام الدولـة واالجهـزة باالنفـاق 
على بحـوث الهیاكـل التنظیمیـة الجدیـدة ووضـع الحلـول الناجحـة لجمیـع المشـاكل بینمـا 

فــي نجــاح  ي الســببــــكــان االنفــاق علــى بحــوث التطــویر الفنــي والتكنولــوجي والعمالــة ه
وعلى كل حال هناك اتفـاق علـى ) او النمور السبع(الخصخصة في جنوب شرق اسیا 

  .)7(ان االهتمام بالبحوث والدراسات هي الحاسمة في النجاح
  

                                           
 -وجهة نظر –تجارب بعض الدول  –خصخصة ریاح التحول الى ال –طاهر بشیر مصطفى  )6(

 .68ص – 1992االسكندریة 
 .42ص –مصدر سابق  –هانكي . ستیف) 7(
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  :دراسة تجارب الفشل والنجاح
یتم التركیز هنا على التجارب الداخلیة للفشل والنجاح وذلك محاولـة للتغلـب علـى      

التجـارب التــي یجـب دراسـتها هــي تجـارب القطــاع الخـاص الناجحــة  المشـاكل ومـن اهــم
  .)8(والفاشلة وایضا التجارب االولى في الخصخصة

وتدل الدراسـات فـي مصـر الـى نتـائج واضـحة وحاسـمة یجـب االسـتفادة منهـا ففـي      
شــركة فــي  59احــدى الدراســات تبــین ان عــدد الشــركات المشــتركة الخاســرة قــد زاد مــن 

ویرجــع التعثــر فــي هــذه الشــركات الــى اســباب  1989شــركة عــام  73ى الــ 1985عــام 
  :عدیدة اهمها

  .اضطراب سوق العمالت االجنبیة في هذه الفترة -1
ارتفـــاع المدیونیـــة فـــي هیكـــل التمویـــل وعلـــى االخـــص المدیونیـــة الخاصـــة بعمـــالت  -2

  .اجنبیة مثل الدوالر والذي ارتفع خالل نفس الفترة
  .تعدد اجهزة الرقابة -3
  .قلة الخبرة -4
  .ضعف البیانات -5
  .الغاء االعفاآت الكمركیة -6

                                           
فــي مصــر كانــت التجــارب األولــى للخصخصــة هــي فیمــا یطلــق علیــه بالشــركات المشــتركة وهــي  )8(

 ت واالرشـــادات لبرنـــامجآدلیـــل االجـــرا -الشـــركات التـــي یشـــترك فـــي تأسیســـها القطـــاع العـــام والخـــاص
وزیـــر قطـــاع  -لیـــة وحـــوافز العـــاملین واالدارةلكیـــة واعـــادة الهیكالحكومـــة المصـــریة لتوســـیع قاعـــدة الم

 .1993القاهرة  –المكتب الفني  –االعمال العام 
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  .)9(ان تالقي مثل هذه االخطاء یمكن ان یساعد على الخصخصة بشكل افضل
  

  :استراتیجیات التحول الى القطاع الخاص
هنـاك ثـالث اسـتراتیجیات للتحـول مـن الملكیـة العامـة للدولـة الـى الملكیـة الخاصــة      

یجیات هــي انهــاء ملكیــة الدولــة وقیــام الدولــة بتوكیــل او تفــویض القطــاع وهــذه االســترات
الخاص الداء النشاط وقیام الدولة باحالل القطاع الخاص في ادائه لنشاط كان في یـد 

  :القطاع العام الحكومي وهذه االستراتیجیات هي
  :انهاء ملكیة الدولة: اوال

ع او اكثـر مـن المشـروعات المملوكـة یقصد بانهاء ملكیة الدولـة انهـاء حیـاة مشـرو      
للدولـة وقـد یــتم ذلـك علـى احــد االصـول او المــوارد المملوكـة للدولـة والتــي ال تكـون فــي 

  .صورة مشروع مثل الثروات الطبیعیة للدولة من معادن واراضي
وتتطلــب هــذه االســتراتیجیة اتخــاذ تصــرفات محــددة ومباشــرة حیــث تقــوم الحكومــة      

ومن المالحظ . ة واحدة دون اي تردد ولو ان هناك بعض االستثناآتبانهاء الملكیة مر 
  .ان هذه المشروعات التي یتم تصفیتها هي مشروعات مستمرة بالعمل واالنتاج

وهنــاك طریقــة اخــرى النهــاء ملكیــة الدولــة لمشــروعاتها وهــي رد تلــك المشــروعات      
ابها االصــــلیین التــــي كانــــت فــــي حــــوزة القطــــاع الخــــاص ومــــن ثــــم تأمیمهــــا الــــى اصــــح

  .باعتبارهم اقدر على ادارتها او باعتبار رد الحق الصحابه او الرجوع في التأمیم
                                           

 – 1991 -التحول الى القطاع الخاص في مصر/ مصدر سابق  –عبد الرحمن یسري احمد  )9(
 .76ص
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ویتبــع هــذه االســتراتیجیة هــو ان تقــوم الدولــة بتقلــیص االســتثمار العــام وذلــك مــن      
  :)10(خالل بقیة القطاع الخاص وبموجب االسالیب االتیه

  .البیع لمشتري فردي -1
  .باصدار وبیع اسهم البیع للجمهور -2
  .البیع لمدیري المشروع -3
  .البیع للعاملین -4
  .البیع للعمالء -5

وقــــد اســــتخدمت هــــذه االســــالیب فــــي كــــل مــــن بریطانیــــا ببیــــع شــــركة االتصــــاالت      
البریطانیــــة وشــــركة جــــاكوار وشــــركة برنویــــل وفــــي الوالیــــات المتحــــدة عنــــد بیــــع شــــركة 

  .كونوریل للسكك الحدیدیة االمریكیة
كمـــا ان البیــــع عــــن طریــــق االوراق المالیــــة قـــد اســــتخدم كنمــــوذج لبیــــع موجــــودات      

القطاع العـام كمـا اسـتخدم البیـع للعمـالء عنـد بیـع االراضـي المملوكـة للدولـة للمـزارعین 
  .وقاطعي االخشاب في الوالیات المتحدة االمریكیة

  :التفویض: ثانیا
الخــاص بتقــدیم نفــس الخدمــة او انتــاج وهــذا یعنــي ان تقــوم الدولــة بتوكیــل القطــاع      

وبمقتضـى التفـویض تقـوم الدولـة بتوكیـل . السلعة ذاتها التي كانت الدولة تقوم بانتاجهـا
القطــاع الخــاص ان یقــوم بجــزء او كــل النشــاط المتعلــق بانتــاج الســلع والخــدمات ولكــن 

                                           
توجهات افاق  –وي في الواقع القطري الخصخصة من منظور تنم –مجید مسعود  )10(

 .4ص – 1996 - الخصخصة في دولة قطر
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ن دور تبقــى الدولــة علــى حقهــا فــي االشــراف والرقابــة علــى القطــاع الخــاص وبالتــالي فــا
  :)11(الدولة ما زال مستمرا وهناك عدة طریق یتم من خاللها التفویض وكاالتي

ویــتم ذلــك مــن خــالل العقــود اي ان تتعاقــد الدولــة مــع اطــراف اخــرى لهــذا : العقــود -أ
  .الغرض

وهو حق تمنحه الحكومة والقطاع العام للقطاع الخاص الداء خدمة او : االحتیاز -ب
ســـلعة وبیعهـــا وبالمقابـــل یـــدفع القطـــاع الخـــاص مقابـــل لحـــق اســـتغالل مـــوارد او انتـــاج 

  .االحتیاز
وهــي عبــارة عــن اعانــة مالیــة تقــدمها الدولــة للقطــاع الخــاص للــدخول الــى : المــنح –ج 

  .انشطة هي باالصل تعود للدولة وان الدولة ال ترغب اصال الدخول في هذا النشاط
المنظمـات بتقـدیم خـدمات كانـت وبموجب هـذه الطریقـة تلـزم الدولـة بعـض : اإللزام –د 

تقوم بها الدولـة ومـن امثلـة ذلـك مـا یخـص التأمینـات علـى العـاملین مثـل تـأمین العجـز 
  .واالصابة والبطالة والمعاش

  :االحالل: ثالثا
تعــد سیاســة االحــالل ســلبیة اذ تتمیــز جهــود الدولــة بــالتردد فالضــغوط االقتصــادیة      

صـة بینمـا رغبـة الدولـة فـي السـیطرة علـى النشـاط والسیاسیة قد تحیدها لالتجاه للخصخ
االقتصــــادي تمنعهــــا مــــن خــــوض موضــــوع الخصخصــــة ویؤكــــد هنــــا نیــــة الدولــــة غیــــر 
الواضحة وجهودهـا غیـر المباشـرة فـي هـذا المجـال واخیـرا فـان االحـالل یتمیـز بانـه یـتم 

                                           
 .32ص - مصدر سابق –احمد ماهر ومحمد متولي  )11(



  
  
  
  
  

  2007) العاشر ( منصــور                                  العدد مجلـة ال

 16

بصورة تدریجیـة وبطیئـة تتناسـب مـع تلـك الخصـائص السـابقة، وهنـاك ثـالث طـرق یـتم 
  :)12(اسطتها تنفیذ االحالل التدریجي في الخصخصة هيبو 
تواجــه الدولــة احیانــا حقیقــة مؤداهــا ان االنتاجیــة فــي تقــدیم الســلعة : اهمــال الخدمــة -أ

والخدمة سیئة ولكنها تفحـص بـالعین اتجـاه ذلـك ولكـن القطـاع الخـاص ال یتجـاوز هـذه 
ویتحرك ) عند قوم فوائدومصائب قوم (الحقیقة ویبقى یتربص بالدخول في هذا النشاط 

تـــدریجیا للـــدخول فـــي هـــذا النشـــاط ویظهـــر ذلـــك واضـــحا فـــي خـــدمات الصـــحة والتربیـــة 
  .والتعلیم والنقل العام

بین كل من القطاع العام والقطاع ) التعایش(وهنا یظهر نوع من : التسویة الثنائیة -ب
لعـــام او الخـــاص فـــي اداء خدمـــة معینـــة للمســـتهلكین وتظهـــر حـــاالت ال یـــرد القطـــاع ا

الحكومة في االستمرار فـي تقـدیم الخدمـة او انـه ال یعـذر علیهـا وبـذلك تعطـي الفرصـة 
  .للقطاع الخاص ان یمارس عمله في اطار التعاون والتنسیق بینهما

   
ان التسویة الثنائیة ال تمثل خصخصة بشكل كامل بل هـي نـوع مـن الخصخصـة      

مـــع القطـــاع الخـــاص الداء ) لحكـــوميا(الجزئیـــة حیـــث یتعـــایش كـــل مـــن القطـــاع العـــام 
  .خدمة افضل كما انه یمثل قید على امكانیة نمو القطاع الحكومي في انشطة معینة

یلقـــى هـــذا البـــدیل قبـــوال مـــن بعـــض الـــدول واالوســـاط : التخفیـــف مـــن قـــوانین الدولـــة -ج
العلمیة النه ال یتدخل في النشاط الخدمي والصناعي والتجـاري والزراعـي ولكنـه یعتمـد 

                                           
 -بیروت – هالمسار االقتصادي المصري وسیاسات تصحیح –ابراهیم العیسوي  :انظر  )12(

 .226ص – 1989
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لى تنظیم العالقة بین الحكومة والمنظمات المنفذة للنشاط االقتصادي والذي یـتم مـن ع
  .)13(خالله الغاء او الحد من القوانین واالجهزة الحكومیة ونفوذ مسؤولي الحكومة

  
  :اساسیات توسیع قاعدة الملكیة

یتطلـــب تنفیـــذ برنـــامج توســـیع قاعـــدة ملكیـــة القطـــاع الخـــاص وجـــود تنظـــیم یحقـــق      
سرعة والشفافیة واتساق التنفیذ حیث ان غیاب هـذا التنظـیم یخـرج العملیـة برمتهـا مـن ال

  .مسارها
ویمكــن تحقیــق ذلــك مــن خــالل صــیاغة وتطبیــق اجــراآت وقواعــد مفصــلة ودقیقــة      

تحقــق التنــافس بــین المشــترین لممتلكــات الدولــة وتحدیــد مســؤولیات االطــراف المشــاركة 
  .عة واالشراف على البرنامجتحدیدا واضحا مع جدیة المتاب

ویحقــق التنــافس مــن اجــل الشــراء كــال مــن عنصــري الشــفافیة والعدالــة خاصــة اذا      
تقــدم للشــراء والتنــافس مجموعــات او شخصــیات معنویــة تمتلــك القــدرة والكفــاءة كمــا یــتم 

  .)14(تنفیذ الطرح للبیع والتفاوض والتعاقد بكل دقة وعنایة
   
  

                                           
 –ي اطار االصالحات االقتصادیة برامج التكیف الهیكلي للزراعة ف –محمد سمیر الهباب  )13(

 .118ص –مركز دراسات الوحدة العربیة  –التجارب العربیة والدروس المستفادة 
 – يالعیسو  :كذلك ،24/7/1987 -) االهرام(اوراق من ملف القطاع العام   –علي السلمي  )14(

 .236ص –المسار االقتصادي المصري 
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  :اهداف البرنامج
  :هدف البرنامج في هذه الحالة الى تحقیق النماذج االتیهی     

  .زیادة معدالت استخدام الطاقات المتاحة لدى شركات قطاع االعمال العام -أ
  .الحد من استنزاف الموارد المالیة وتحقیق مستوى افضل الستخدامها -ب
ـــات الحدی -ج ـــى التقنی ـــة اتاحـــة الفرصـــة لالتصـــال باالســـواق الخارجیـــة والحصـــول عل ث

  .وجلب رؤوس االموال لالستثمار
توســیع قاعــدة الملكیــة بــین المــواطنین وزیــادة حصــص القطــاع الخــاص المؤهــل فــي  -د

  .االستثمار الوطني
  .تنشیط سوق المال -هـ 
  

  :اساسیات نجاح البرنامج
هنــاك عــدد مــن المســلمات التــي یجــب ان ترافــق وضــع البرنــامج وبــدونها یتعــرض      

  :ر من العثرات ومنهاالبرنامج الى الكثی
ال یجـــوز ان یتمتـــع مشـــتري وحـــدات القطـــاع بـــاي شـــكل مـــن اشـــكال االحتكـــار كمـــا  -أ

یجب عدم منحه مزایا خاصة مثل الحمایـة مـن المنافسـة او االسـعار التفضـیلیة او ایـة 
  .مساعدة حكومیة على شكل قروض او منح

الممنوحــة للقطــاع یتمتــع مشــتري وحــدات القطــاع العــام بجمیــع الحقــوق والحریــات  -ب
  .الخاص اي انه یتمتع بكافة االمتیازات التي یتمتع بها القطاع الخاص
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زلــة -ج  ٕ إزالـة كافــة العوائــق التـي كــان القطــاع العـام قــد وضــعها لتنفیـذ سیاســة ســعریة وا
  .العوائق االخرى للمنافسة في السوق

رائه یجــب ان تتــاح الفرصـــة وبشــكل متكـــافئ ودون تمییــز لكـــل مــن یرغـــب فــي شـــ  -د
  .لجزء او كل االسهم ودون اخالل بالقیود القانونیة

یــتم االعــالن عــن االصــول التــي تطــرح للبیــع وكــذلك تــوفیر كافــة البیانــات الفنیــة  -هـــ 
  .والمالیة التي تساعد المشتري العداد هذه الدراسات والتقدم بعروضهم

ـــرة والســـمعة الطیبـــة والقـــدرة علـــى تحق -و یـــق النجـــاح تشـــجیع المشـــترین مـــن ذوي الخب
وكذلك من لدیهم المعرفة والخبرة بكل جدید في مجـال التشـغیل واالنتـاج والقـدرة المالیـة 

  .)15(على الوفاء بما یفرضه الشراء من التزامات مالیة
  

  :االثار الجانبیة للخصخصة
كــاي اســتراتیجیة فــان الخصخصــة تتــرك وراءهــا اثــارا جانبیــة وذلــك نتیجــة لــردود      

ومــا یؤدیــه ذلــك مــن اثــار اخــرى مثــل كفــاءة االداء والتغیــر فــي العمالــة افعــال التحویــل 
  :ورأس المال وقد تظهر هذه الجوانب باتجاه سوق العمل والسوق المالي

فــــي البدایــــة نجــــد ان اســــتراتیجیة الخصخصــــة والتطــــورات التلقائیــــة : ســــوق العمــــل -1
ـــى اعـــادة مراجعـــة مفهـــوم العمـــل فالعمـــال ) التكنولوجیـــة( ـــم یعـــودوا طبقـــة مصـــاحبة ال ل

اجتماعیــة منفــردة بخصائصــها التشــكیلیة ولكــن مجــرد مجموعــة داخــل المجمــوع الكلــي 
                                           

مركز دراسات  – 1996-1989صخصة في المغربحصیلة وافاق عملیة الخ –محمد العلج  )15(
  .117ص –الوحدة العربیة 
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للعمـــل والـــذي یضـــم فیمـــا یضـــم العلمـــاء والخبـــراء والمهندســـین وعمـــال الخـــدمات الفنیـــة 
  .والتسویقیة

إذ تبـــرز هنـــا المشـــكلة فـــي التخلـــي عـــن جـــزء مـــن هـــذا الفـــائض والـــدفع الـــى حالـــة      
المرغوبــة ویمكـــن اســتقراء التطـــورات فـــي ســوق العمـــل مــن خـــالل النقـــاط البطالــة غیـــر 
 :الثالث االتیه

اعــادة هیكلیــة العمــل فــي ضــوء التطــورات التقنیــة الجدیــدة لصــالح الفئــات المؤهلــة  –أ 
وبالتــالي فــان نســبة البطالــة بــین الفئــات غیــر المؤهلــة ســتزداد فالعمــل غیــر المؤهــل ال 

ا فـــان دوائـــر الفقـــر التـــي یعرفهـــا العـــالم الثالـــث مكـــان لـــه فـــي سیاســـات الخصخصـــة لـــذ
ستتســع خاصــة اذا مــا علمنــا ان نســبة االنجــاب فــي االوســاط الفقیــرة فــي العــالم الثالــث 

  .)16(سترتفع وبمعدالت عالیة جدا
ارتبــاط حجــم العمــل زیــادة ونقصـــانا بالتوســعات الراســمالیة المحتملــة للمشـــروعات  -ب

عه التنافســي لــن یتوســع كثیــرا فــي حجــم انتاجــه وذلــك الن المشــروع وللحفــاظ علــى وضــ
من سلعة واحدة او خدمة واحدة ولكنه سیعمد في توسعاته الراسـمالیة الـى االنتقـال مـن 
نشاط الخر اي ان عجـز العامـل عـن تطویـع مهاراتـه الكتسـاب خبـرات جدیـدة تسـاعده 

لعمـل بحثـا على االنتقـال الموضـعي بـین الفـروع المختلفـة قـد تـؤدي الـى اسـتبعاده عـن ا
  .عن بدیل افضل

                                           
تطویر اداء قطاع  –تجربة االصالح االقتصادي بمصر  –صبري احمد محمد عجالن ) 16(

 .164ص  -1992 -االعمال المصري
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ان الطلـــب علـــى العمـــل وفـــي ظـــل السیاســـات یعمـــل فـــي مســـاحة المرحلـــة االولـــى  -ج
لقانون النسب المتغیرة فارتفاع سعر عرض العمل یقود الى توسع الحـد االدنـى لعـرض 

  .العمل والعكس صحیح بینما تقود زیادة انتاجیة العمل الى تقلصه
  
  
  
  :المتغیرات المالیة -2

لیس الخلل في سوق العمـل فقـط وانمـا سـیظهر ذلـك فـي المتغیـرات المالیـة فهنـاك      
احتماالت قائمـة بزیـادة نسـبة مكـون الریـع وشـبه الریـع الـى الـدخل القـومي وبموجـب مـا 

  )17( :یأتي
المعــاش المبكــر للعــاملین نتیجــة لــدفع المشــروع ومــا یترتــب علیــه مــن حقــوق العمــل  -أ

لعمــال ســتقوم بایــداع مــا حصــلت علیــه كودائــع اجلــه فــي وان نســبة كبیــرة مــن هــؤالء ا
البنـوك او سـتقوم بتوظیفهـا كاسـهم فـي صـنادیق االسـتثمار واالعتمـاد علـى عائـد الــربح 

  .لالنفاق على اسرهم
مضاربات البورصة والتي ستصاحب عملیات الخصخصـة سـتفتح بـدورها المجـال  -ب

  .لتدفق عوائد ریعیة

                                           
سیاسات التكیف واالصالح الهیكلي واثرها على التعطل في  –نبیل عماري وحسین شخاترة  )17(

 .172ص – 1994 -عمان -االردن
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العقارات كرد فعل لسیاسـات تعمـل علـى االنخفاضـات التكالب على االستثمار في  -ج
المتتالیة في سعر فائدة لتقترب من مصیدة السیولة وكذلك كرد فعل لسیاسات حكومیـة 
ـــرادات اضـــافیة لســـد عجـــز  ـــى ای ـــة للحصـــول عل تنشـــط فـــي مجـــال االســـتثمارات العقاری

  .)18(الموازنة بعیدا عن سیاسات النقد الرخیص
  

الدخل القومي تؤدي الى نمو الكتلة النقدیة في ظـل انخفـاض  وان هذه الزیادة في     
ســعر الفائــدة وبالمقابــل فــان زیــادة الــدین للــدخل القــومي المحلــي یــؤدي الــى زیــادة ســعر 
الفائدة والذي قد یدفع الى زیادة الكتلة النقدیـة وبالتـالي فـان اإلشـكالیة المالیـة لسیاسـات 

مقارن لسعر الفائـدة والكتلـة النقدیـة وهـي الخصخصة تكمن في تحدید مستوى التوازن ال
اشـــــكالیة معقـــــدة النهـــــا تعنـــــي تقلبـــــات دوریـــــة فـــــي ســـــعر الفائـــــدة تختـــــل معهـــــا جـــــدوى 

  .)19(المشاریع
  :معیار نجاح الخصخصة

                                           
مدخل لتخطیط التنمیة في /ه والتنمیة المستدیمة غایات ادارة التنمی –عبد المعطي عساف  )18(

 .216-214ص - 1995 -الجزء االول-  9العدد  - جامعة الجزائر- هولیان –الوطن العربي 

الشركات  –نجد خمیس حمیدة  :كذلك انظر. 212ص  - مصدر سابق –ستیف هانكي ) 19(
المجلد  - اكادیمیة السادات للعلوم االداریة –مجلة البحوث االداریة  –مشتركة المتعثرة في مصر ال
 . 41ص -1991- 4العدد -3
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بعیــدا عــن بیــع شــركات القطــاع العــام التــي تــم بیعهــا وكــذلك عــدم االعتمــاد علــى      
ر جدیــدة فــي اطــار الــوعي بالخصخصــة مؤشــرات االداء المــالي وانمــا ســیتم طــرح معــایی

  :كاستراتیجیة وحركة تتعامل معها لتعزیز الموقع فوق سلم القوة االقتصادیة
  :اعادة هیكلیة االنتاج والمنافسة -1

ان اول مـــا یلفــــت النظــــر هــــو القــــدرة علـــى اعــــادة هیكلیــــة االنتــــاج وذلــــك بتعظــــیم      
كمــــــا ان .لخــــــدمات االنتاجیــــــةالــــــدورات التكنولوجیــــــة الكتســــــاب الخبــــــرة وتعمیــــــق دور ا

الخصخصــة تــراهن دائمــا علــى انهــا افضــل مــن القطــاع العــام وانهــا قــادرة علــى زیــادة 
االنتاج وخفض تكالیف االنتاج وهذا یتطلب التأكید على التكنولوجیا وبدون التقدم بهذا 
االتجاه فـان المنافسـة سـتتعطل ویتعطـل معهـا وعـود الخصخصـة باالزدهـار اذًا فـاالمر 

ط باعـادة هیكلیـة االنتـاج لترتفـع نسـبة التراكمـات المعرفیـة وبالتـالي تعزیـز الـدخل مشرو 
  .القومي

  :بیع وحدات القطاع العام والقواعد المحاسبیة -2
اذا ارید للخصخصة النجاح فیجب في هـذه الحالـة اتبـاع قواعـد محاسـبیة صـارمة      

دات الجاریــة للموازنــة العامــة تلــزم بعــدم ادراج بیــع وحــدات القطــاع العــام فــي بنــد االیــرا
للدولــة الن ذلــك یعنــي ان الدولــة فــي المســتقبل ســتجد نفســها مضــطرة الــى التوســع فــي 
االقتراض من االوعیة االدخاریة لتلبیة انفاقها الراسمالي وفي هذه الحالـة سـیزداد الـدین 
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عـدالت المحلي وتتراكم معدالته لتفلت الكتلة النقدیـة مـن قبضـة السـیطرة وتفلـت معهـا م
  .)20(التضخم

  
  
  
  :میزان المعامالت الراسمالیة -3

ویتعلــق هــذا المعیــار بمیــزان المعــامالت الراســمالیة فــاذا كانــت الشــركات االجنبیــة       
بحق تمویل توسعاتها من ) على ضوء الخصخصة(العاملة في الدخل المحلي ستتمتع 

ارباحهــا الــى الخــارج فــان االســواق النقدیــة المحلیــة وفــي الوقــت نفســه یحــق لهــا تحویــل 
التخــوف هنــا هــو ان یســجل میــزان المعــامالت الراســمالیة عجــزا صــافیا یــؤثر ســلبا فــي 
میــزان المــدفوعات لتجــد الدولــة نفســها مضــطرة الــى مزیــد مــن االســتدانة لتغطیــة العجــز 
وبالتالي ال بد من تحقیق فائض في هذا المیزان سواء باعـادة اسـتثمار اربـاح الشـركات 

ة في الداخل ام بقیام هذه الشركات بالترویج لجلب استثمارات مـن الخـارج ومـن االجنبی
البــدیهي ان اعــادة اســتثمار االربــاح ســیرابط بســوق اكثــر اتســاعا كمــا ان االســتثمارات 
االجنبیة المباشرة ال تتوجه الى بلد بذاته ولكن الى اقلـیم ومـن ثـم فـان قـدرة الـدول علـى 

  .ینها سیمثل  شرطا مسبقا لنجاح الخصخصةبناء تكتالت اقتصادیة فیما ب
                                           

التصحیحات الهیكلیة والتحول الى اقتصاد السوق في البلدان  –مصطفى محمد العبد اهللا ) 20(
دراسات الوحدة مركز -ربیة االصالحات االقتصادیة وسیاسة الخصخصة في البلدان الع –العربیة 
 .182ص – 1999شباط  –بیروت  –العربیة 
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  :ضمانات سوق العمل -4

ـــد فـــي ظـــل       ـــا یجـــب اعـــادة تنظـــیم الضـــمانات الوقائیـــة لســـوق العمـــل الـــذي یفق هن
الخصخصــة اطــره المؤسســة فــاالجور ســتتراجع كمــا ان اشــكال التوظیــف ســتنحاز الــى 

معـات المتقدمـة والنامیـة العمالة المؤقتـة وذلـك یهـدد بانفجـارات اجتماعیـة تشـهدها المجت
على حد سواء وهنا نجد ال بد من وجود شـراكة بـین العمـل وراس المـال اي ان العمـال 
ال بد ان یمتلكوا نسبة من اسهم الشركات اعتمادا على صنادیق التأمینـات االجتماعیـة 
التـــي تقـــوم بالتســـدید نیابـــة عـــن العمـــال وســـیكون المـــردود زیـــادة انتاجیـــة العمـــل طمعـــا 

بــــاح وبالتــــالي زیــــادة دخــــل العامــــل مــــن ناحیــــة ومــــن ناحیــــة اخــــرى تخفیــــف حــــدة باالر 
  )21( .االحتجاج االجتماعي في حالة االستغناء عن العامل

وفي اتجاه اخـر فـان الضـمانات فـي ظـل السیاسـات اللیبرالیـة الجدیـدة ال تسـتهدف      
اشـكال التطــور التشـغیل الكامــل مـن طموحاتهــا وانمـا تعتمــد التـأمین ضــد البطالـة كاحــد 

لخدمات التأمین وهي الخدمات التي ستتضاعف اهمیتها النسبیة فـي ظـل الخصخصـة 
  .وما سیصاحبها من تقلبات سوقیة

  :االداء االداري -5

                                           
التحول الى القطاع الخاص في مصر والدروس المستفادة من تجارب  –عبد العزیز السوداني  )21(

تیجیات استر أ –قطاع االعمال العام  –بحث مقدم الى المؤتمر المشترك االول  –دول اوربا الشرقیة 
 .56ص – 1992- 22-20 -سكندریةاال –واسالیب التحول 
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ان تهیئـــة المنـــاخ لظهـــور شـــركات بـــادارة محلیـــة محترفـــة باعتبـــار ان عقـــود االدارة     
یعنـــي ان االدارة ذاتهـــا  تعتبـــر مـــن اهـــم اشـــكال الخصخصـــة فـــي القطـــاع الســـلعي وهـــذا

تصبح موضوعا للتداول السوقي ویمكن لشركات االدارة المحترفة ان توفر فرص عمل 
للخبــرات التــي تــم االســتغناء عنهــا كمــا انــه تعبــر عــن شــكل متطــور لكتلــة العمــل كاحــد 

  .مفاتیح االداء في ستراتیجیة الخصخصة
وهنــاك ناحیــة مهمــة جــدا وهــي انــه فــي غیــاب االدارة المحلیــة الناجحــة ستحصــد      

االدارة االجنبیــة كــل عقــود االدارة وهــو هــاجس یثیــر القلــق ویــدفع بــبعض البلــدان الــى 
  .)22(درجة ادنى على سلم تقسیم العمل الدولي

  :تقییم االصول وآثارها المالیة في ظل سیاسة الخصخصة
تحدید القیمة المناسبة لهذه المنشآت مـن االمـور الحیویـة والملحـة  اصبحت عملیة     

الســیما انهــا مملوكــة ملكیــه عامــة لكــل مــواطني الدولــة ومــع هــذا فــان تحدیــد قیمــة هــذه 
المنشآت امر لیس بالسهل ولكن تواجهه الكثیر من المصاعب وتتطلب في الكثیر مـن 

كــن ان تتفــاوت فیهــا وجهــات النظــر االحیــان اللجــوء الــى التقــدیر والتنبــؤ وهــي امــور یم
المختلفة وكذلك فأن الظروف التي تكون علیها هـذه المنشـآت االقتصـادیة ال یمكـن ان 

                                           
 .138ص – 24/7/1987) االهرام(اوراق من ملف القطاع العام  –علي السلمي  )22(
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ونتـــاول فیمــا یــأتي كیفیــة تقریـــر . )23(تكــون اساســا ســلیما لتحدیـــد الســعر المناســب لهــا
  :االصول والخصخصة كاساس للتصفیة

  :االصول وتتبع الخطوات االتیه في تقدیر: االصول: اوال
  :التكلفة كاساس للقیمة -1

یعتمـــــد هـــــذا االســـــلوب علـــــى اتخـــــاذ التكلفـــــة التـــــي تـــــم بموجبهـــــا الحصـــــول علـــــى      
مجموعات االصول المختلفة التـي تمتلكهـا المنشـأة كاسـاس لتحدیـد قیمتهـا ویؤخـذ علـى 
هــذا المعیــار انــه یفتــرض ثبــات القــوة الشــرائیة للنقــود كمــا انــه یتجاهــل القیمــة المضــافة 

  .الناتجة عن تكامل اصول ومكونات المنشأة فیما بینها
  
  
  :السعر كاساس للقیمة -2

تستخدم االسعار السائدة كاساس لتقـدیر قیمـة اصـول المنشـأة المـراد تقـدیر قیمتهـا      
وبذلك یتم التغلب على مسألة افتـراض ثبـات القـوة الشـرائیة للنقـود ولكنـه ایضـا یتجاهـل 

ن تكامــل اصــول المنشــأة ومكوناتهــا كمــا ان هنــاك اكثــر مــن القــیم المضــافة الناتجــة عــ
  :سعر یمكن اعتباره السعر السائد وهو

                                           
اسالیب وطرق اعادة تقییم االصول وآثارها المالیة في ظل سیاسة  –ثروت محمد علي  )23(

 –الجزائر  –المركز الوطني للدراسات والتحالیل الخاصة للتخطیط  –الندوة الفكریة  –الخوصصة 
 .121ص - 1999شباط  –بیروت 
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وهــو ســعر المنشــأة بالحالــة التــي هــي علیهــا ویؤخــذ هــذا الســعر فــي : ســعر التصــفیة -أ
  .حالة واحدة عندما تعتبر المنشأة غیر قادرة على االستمرار

فاقها لتملك منشـأة مماثلـة للمنشـأة القائمـة وهو القیمة التي یلزم ان: سعر االستبدال -ب
  .نفسها مع احتساب االندثارات وتقسیطها من القیمة

  :المقدرة على تحقیق الربحیة كاساس للقیمة -3
یســتند هــذا االســلوب علــى مــا یتوقــع ان تحققــه هــذه االصــول مــن خــدمات تتحــدد      

المتوقـع ) تغیـر قیمـة النقـد(قـود قیمتها الیوم مع االخـذ بنظـر االعتبـار القیمـة الزمنیـة للن
  .الحصول علیه في المستقبل

  :الخصوم: ثانیا
یقصــد بالخصــوم مجمــوع االمــوال المســتحقة علــى المنشــأة لالخــرین بغــض النظــر      

عـــن ســـبب نشـــأتها واصـــلها او كیفیـــة ســـدادها او غیـــر ذلـــك وبـــالتعرف علـــى االصـــول 
مة صافي راس المال المستثمر والخصوم وباعادة فحصها والتأكد منها یمكن حساب قی

باعتبار الفرق بین االصـول والخصـوم ولكـن هنـاك اكثـر مـن بـدیل لتحدیـد اسـعار وقـیم 
كــــــل مــــــن االصــــــول والخصــــــوم ومــــــن ثــــــم الوصــــــول الــــــى قیمــــــة صــــــافي راس المــــــال 

  .)24(المستثمر
  :وعلى سبیل المثال ما یأتي     

                                           
ل الصرف في اقتصادیات المغرب المسائل المالیة ومسائ –سید علي بوكرامي  :انظر في ذلك )24(

 همركز دراسات الوحد –االصالحات االقتصادیة وسیاسات الخصخصة في البلدان العربیة / ربي الع
 .185ص – 1999 - لبنان –بیروت  - العربیة  
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موعة خدمات مختزنة ینتظر قیمة صافي ما تحققه المنشأة من ارباح باعتبارها مج -1
  .تحقیقها في المستقبل

االیـرادات هــي جملـة مــا تحصـل علیهــا المنشـأة مــن دخـول بصــورة مباشـرة او غیــر  -2
  :مباشرة نتیجة مزاولتها للنشاط االقتصادي الذي تضطلع به وهو

النشــاط الجــاري والــذي یمثــل قیمــة الســلع التــي تنتجهــا الوحــدة االقتصــادیة وقیمــة      
  .ات التي تؤدیها اي انها االیرادات التي تتحقق مباشرة من مزاولة النشاطالخدم

التكالیف والمصروفات وتمثل كافة االعباء المالیة التـي تتحملهـا المنشـاة مـن اجـل  -3
تحقیــــــق االنشــــــطة التــــــي یضــــــطلع بهــــــا اي انهــــــا النفقــــــات المختلفــــــة الالزمــــــة لتحقیــــــق 

  .)25(االیرادات
  
  

  :تجارب الخصخصة
جة للتطورات الكبیرة في النمو االقتصادي وزیادة العمالة والـذي یصـاحبه زیـادة نتی     

االجـــور والـــذي ادى بالنتیجـــة الـــى ارتفـــاع االســـعار وظهـــور اســـواق لالحتكـــار وخاصـــة 
الســلع التــي علیهــا اقبــال اكثــر مــن غیرهــا والتــي تمــس بشــكل مباشــر حاجــات الجمهــور 

یــرة بشـكل خــاص وجــدت بعـض مرافــق الحیــاة الواسـع مــن الطبقــة العاملـة او الطبقــة الفق
العامــة التــي قــد ال تــؤدي عائــدا او ربحــا  كثیــرا او انهــا تحتــاج الــى رؤوس امــوال كبیــرة 

                                           
مؤتمر قطاع  - التقییم واعادة التأهیل في شركات قطاع االعمال العام   –ل جمعة اسماعی )25(

 .94ص – 1992- القاهرة  –) حزیران(یونیو  –استراتیجیات واسالیب التحول  –االعمال العام 
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فقد لجأت بعض الدول الى السـیطرة علـى انتـاج وتوزیـع هـذه السـلع والخـدمات وحـددت 
  .)26(اسعارها بالمستوى الذي یساعد على الحصول علیها من قبل المستفیدین

ان مـن العالمـات البـارزة فـي هـذا الشـأن هـو مـا قامـت بـه الـدول االشـتراكیة حیـث      
ــــب اذ ان  ــــة ولســــنا فــــي هــــذا الجان ــــین الدول وضــــعت كــــل مجــــاالت االنتــــاج والتوزیــــع ب
التحــوالت التــي حــدثت فــي االتحــاد الســوفیتي الســابق فــي اوائــل التســعینات مــن القــرن 

تجربـــة ولكـــن الموضـــوع الـــذي نحـــن الماضـــي قـــد اعطـــت المؤشـــر الواضـــح عـــن هـــذه ال
بصدد تناوله هـو بقیـة التجـارب التـي وقعـت فـي عـدد مـن الـدول ومنهـا دول متقدمـة او 
صناعیة كبیرة ودول من العالم الثالث مع اختالف االنظمة االقتصادیة بـین هـذا وذاك 
وســنتناول تجــربتین بــارزتین للخصخصــة ؛ االولــى فــي دولــة راســمالیة متقدمــة واالخــرى 

ـــث التـــي تتنـــوع فیهـــا قطاعـــات االعمـــال وهمـــا التجربـــة فـــي  ـــة مـــن دول العـــالم الثال دول
  .البریطانیة والتجربة المصریة في الخصخصة

  
  :التجربة البریطانیة -1

تعتبر التجربة البریطانیة اول تجربة واسعة ومن اكثر تجارب الخصخصـة شـعبیة      
ك الكثیــر مـــن اســباب النجـــاح ویمكــن االقتــداء بهـــا كنمــوذج یحتـــذى بــه فقـــد كانــت هنـــا

ـــا تجـــاه تحریـــر  ـــة بســـبب ان الحكومـــة اخـــذت دورا ایجابی لتجربـــة الخصخصـــة البریطانی
االقتصاد وتشجیع المتافسة كما ان هذه التجربـة ركـزت علـى االنحـالل الموجـه للشـعب 

                                           
 .36ص – مصدر سابق -ستیف هانكي )26(
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والعاملین في المشروعات المحولـة ثـم شـجعت سـوق االوراق المالیـة بحیـث یكـون قـادرا 
  .)27(المدخرات الى االستثمارات في الشركات الجدیدةعلى تحویل 

  
  :ممیزات التجربة البریطانیة

تمیــزت التجربــة البریطانیــة بعــدد مــن الخصــائص التــي تنفــرد بهــا عــن غیرهــا مــن      
  :التجارب ومن اهم ما تمیزت به

عــدم اقتصــارها علــى القطــاع الصــناعي بــل امتــدت الــى قطاعــات الخــدمات كالبریــد  -أ
  .ف والغاز والكهرباء والمیاه واالسكان وغیرهاوالهات

االسلوب التدریجي للخصخصة وقد تم ذلـك بـالتركیز علـى مؤسسـات یـتم تحویلهـا  -ب
  .بشكل نموذجي ثم تؤخذ كمثال وأنموذج یحتذى به في باقي المؤسسات المشابهة

  .ناستخدام حمالت اعالمیة مكثفة موجهة الى الشعب والى المستثمرین والعاملی -ج
تهیئة منـاخ سـلیم ومسـاعد للخصخصـة یعتمـد علـى مجموعـة مـن االصـالحات فـي  -د

  .سوق االوراق المالیة
  .تهیئة مناخ تشریعي وسیاسي واقصادي في آن واحد -هـ 
  

  :الشرائح االجتماعیة المستفیدة من الخصخصة
  :استهدفت الخصخصة في بریطانیا توسیع قاعدة الملكیة باالسلوب االتي     

                                           
 .56ص –مصدر سابق  –ستیف هانكي  :انظر في ذلك )27(
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شجعت الدولة بقیام المؤسسة بشراء نصیب الدولة من االسهم او على االقل جزءا  –أ 
  .منها
شــجعت الدولــة قیــام المؤسســین بشــراء نصــیب الدولــة مــن االســهم او علــى االقــل  -ب

  .جزءا منها
شــجعت الدولــة بــاقي المســتثمرین مــن رجــال المــال واالعمــال للمســاهمة فــي شــراء  -ج

  .االسهم
  .ر المدخرین على المشاركة في شراء االسهمشجعت الدولة صغا -د

هذا وقد شجعت الحكومة البریطانیة عملیة البیع لهذه الفئات من خـالل االسـالیب      
  :االتیه

  .توفیر معلومات كاملة عن فرص الربح للشركات المباعة -أ
  .اعالم كامل یشجع على المساهمة في شراء االسهم -ب
  .الخص للعمال وصغار المستثمرینتخفیض في قیمة االسهم على ا -ج
  .تقسیط قیمة االسهم على االخص للعمال وصغار المستثمرین -د

  .اعطاء اولویة لطلبات المساهمة الصغیرة -هـ 
كما وضعت الحكومة البریطانیة بعض القیود والشروط على المستثمرین االجانب      

یـة التحـول بشـكل مـأمون في عملیـة التمویـل وذلـك فـي محاولـة منهـا للسـیطرة علـى عمل
  :مثل

  .مطالبة المستثمرین االجانب بالقید في سجل المساهمین االجانب لدى الحكومة -أ
  .من اجمالي اسهم المشروع% 15النص على ان ال تزید حصة المساهمة عن  -ب
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  .عدم مشاركة االجانب في مجلس ادارة الشركة -ج
  

  :السهم الذهبي
ظ بــه الحكومــة فــي المشــروع المحــول وتــتمكن وهــو عبــارة عــن ســهم خــاص تحــتف     

الحكومــــة مــــن خــــالل هــــذا الســــهم الــــذهبي حضــــور الجمعیــــات العمومیــــة ویحــــق لهــــا 
لــیس مــن المــوظفین العمــومیین (التصــویت ویحــق لهــا تعیــین ممثــل فــي مجلــس االدارة 

وقد یحق لها احیانا االعتراض في االموال الطارئة والخطیرة ) ولكن من رجال االعمال
  .وبالتالي فهذا السهم هو عین الدولة داخل هذه الشركة. بعض القراراتعلى 

  
  :النتائج االقتصادیة للخصخصة في بریطانیا

اشـــــــارت التجربـــــــة البریطانیـــــــة الـــــــى ارتفـــــــاع المؤشـــــــرات االقتصـــــــادیة االتیـــــــه بعـــــــد     
  :الخصخصة

  .ارتفاع معدالت الربحیة  -1
  .استغاللیة القرارات االداریة -2
  .لعمال والموظفینتحسن اداء ا -3
  

  :النتائج المالیة
  :ادى التحول الى القطاع الخاص في بریطانیا الى بعض النتائج المالیة مثل     

  .زیادة االصدارات الجدیدة لالسهم -1



  
  
  
  
  

  2007) العاشر ( منصــور                                  العدد مجلـة ال

 34

  .ارتفاع في اسعار االسهم -2
  .تخفیض العبء المالي على میزانیة الدولة -3
  

  : النتائج االجتماعیة
  :لقطاع الخاص الى النتائج االتیهادى التحول الى ا     

توسیع قاعدة الملكیة بین عدد ضخم جدا من البریطـانیین حتـى الفقـراء مـنهم حتـى  -1
ملیون مساهم  3ان شركة الغاز البریطانیة قد یصل عدد المساهمین الصغار فیها الى 

  .بریطاني
ســـلعة تغییـــر اتجاهـــات الشـــعب ناحیـــة الملكیـــة الخاصـــة اذ بعـــد ان كانـــت تفضـــل  -2

  .وخدمة الدولة تم التوجه نحو القطاع الخاص
تذویب الكثیـر مـن الفـوارق بـین الطبقـات بعـد ان اصـبح الكثیـر مـن النـاس یملكـون  -3

حكـرا علـى طبقـات ) اي االسـهم(اسهم في شركات الحكومة المخصخصة والتـي كانـت 
  .معینة

االتجــاه نحــو  ادى بیــع مســاكن الدولــة الــى الســكان مــن خــالل التقســیط الــى تعزیــز -4
  .الخصخصة

تحولت النقابات العمالیة مـن معـارض شـدید الـى مناصـر لعملیـة الخصخصـة الن  -5
معظـــم العمـــال حصـــلوا علـــى مزایـــا واضـــحة منهـــا بالوقـــت الـــذي كـــان فـــي حســـابهم ان 

  .القطاع الخاص سیقضي على مكتسباتهم
  



  
  
  
  
  

  2007) العاشر ( منصــور                                  العدد مجلـة ال

 35

  :دور المدراء في الخصخصة
ؤسســـــات الدولـــــة عـــــن تأییـــــد عملیـــــة حجـــــم كثیـــــر مـــــن المـــــدیرین علـــــى مســـــتوى م     

الخصخصــــة وذلــــك لســــبب واضــــح وهــــو ان التحــــول یفقــــدهم مراكــــزهم وســــلطاتهم ولقــــد 
واجهــت الدولــة هــذه المعارضــة امــا بترغیــب بعــض هــؤالي المــدیرین وذلــك بــنقلهم الــى 
وظــائف بدیلـــة فـــي القطاعــات المحولـــة الـــى القطــاع الخـــاص او بحـــل العدیــد مـــن هـــذه 

  .تهدید بفقدهم لوظائفهمالمؤسسات وبالتالي ال
  
  
  :التجربه المصریة-2

كانت الحكومة المصریة تهدف الـى توسـیع قاعـدة القطـاع الخـاص وذلـك بموجـب      
تنظــیم یحقــق الســرعة والشــفافیة واتســاق التنفیــذ وقــد اتبعــت الحكومــة المصــریة اســلوب 

ث نـــص المركزیـــة فـــي وضـــع السیاســـات للبرنـــامج والقواعـــد واالشـــراف علـــى التنفیـــذ حیـــ
ویمكـــن تفـــویض مســـؤولیة الشـــركات القابضـــة . القـــرار علـــى ان یكـــون التنفیـــذ المركزیـــا

والشــركات التابعــة والتــي قــد تســتعین اثنــاء التنفیــذ بالمؤسســات المالیــة واالستشــاریة مــن 
ذوي الخبـرة كمــا یجــب علـى الجهــة المشــرفة علـى تنفیــذ البرنــامج ان تسـعى الــى توســیع 

  .قاعدة الملكیة الخاصة
والـــى وقـــت قریـــب كـــان القطـــاع العـــام یســـیطر ســـیطرة كاملـــة او شـــبه كاملـــة علـــى      

% 80مـن االسـتثمارات و% 70قطاعات عدیدة في االقتصاد المصري فقـد كـان یمثـل 
مــن % 60مــن النظــام المصــرفي وقطــاع التــأمین و% 90مــن تجــارة مصــر الخارجیــة و
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یــة بعــض وحــدات القطــاع وهنــا نجــد ان انتاج. القیمــة المضــافة فــي القطــاع الصــناعي
. العام ال تصل الى مستوى الكفایة االنتاجیة المنشورة او التي یعكسها القطاع الخـاص

لــذلك كــان حجــر الزاویــة فــي اصــالح االقتصــاد المصــري هــو مواجهــة مشــاكل القطــاع 
  .العام الصالحها واالتجاه الى الخصخصة

ع االعمــال العــام رقــم قــانون قطــا 1991اصــدرت الحكومــة المصــریة فــي حزیــران      
 1983لسنة  97یحل محل قانون هیآت القطاع العام وشركاته رقم  1991لسنة  203

هــــو مرحلــــة  1991لســــنة  203وممــــا تجــــدر االشــــارة الیــــه هنــــا هــــو ان القــــانون . )28(
ستعقبها مرحلة اخرى تتوحـد فیهـا كافـة قـوانین الشـركات لیصـبح لـدینا قـانون واحـد بـدال 

  .قة بعدد ثالثة قوانین تنظم اعمال الشركاتمن القوانین الساب
  )29( :لقد كان القانون یهدف الى     
رفـــع مســـتوى كفـــاءة شـــركات قطـــاع االعمـــال العـــام ووســـیلته فـــي تحقیـــق ذلـــك  - 1

 :كانت

  .فصل الملكیة عن االدارة -أ         
  المساواة في المعاملة بین شركات قطاع االعمال وشركات القطاع  -ب         
  .الخاص              

                                           
بحث مقدم الى المؤتمر  -الدروس –التجربة البریطانیة في الخصخصة  –رمزي سالمة  )28(

 .166ص – 1992حزیران -22- 20 -االسكندریة –المشترك االول لقطاع االعمال 
القاهرة  –تحدید متطلبات االقتصاد المصري في عالم متغیر  –برنامج للغد  –ابراهیم شحاته  )29(
 .209ص – 1990 - قدار الشر  –
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   تطبیق سیاسة الخصخصة كلیا او جزئیا وذلك بتشجیع القطاع الخاص  -2    
  .للدخول مساهما في رؤوس اموال الشركات التابعة        

  تحقیق المرونة الكاملة بربط االجر باالنتاج وتصمیم اللوائح والنظم االداریة  -3    
  .للعمل بالشركات بحیث یتم وضع حوافز        

  
  
  

  :مراحل اتخاذ قرار الخصخصة كما تراه الحكومة المصریة   
  

  :مرحلة تقییم الشركة واالعداد للبیع: اوال   
  ما تحدده من اجزاء المحفظة المالیة التي  یتم دعوة القطاع الخاص لشراء -أ        

  مجلس ادارة  تثماراتها ویتم اعتماد هذا البرنامج من قبلـــتمتلكها واس            
  ).اعضاء مجلس االدارة(الشركة والجمعیة العمومیة             

  ج السنوي العداد الشركات والممتلكات لمساهمة ــتعد الشركات البرنام -ب       
  البداء الراي   يـــالقطاع الخاص وترسل صورة منه الى المكتب الفن            
  .عمالوعرضه على وزیر قطاع اال            

  د وزیر قطاع االعمال العام هذا البرنامج وتتولى الشركات القابضة ـیعتم -ج       
  .االعالن عنه كال فیما یخصها            

  ة والتسویقیة ــیعد الخبراء تقییما شامال لالوضاع المالیة والفنیة والعمالی -د      



  
  
  
  
  

  2007) العاشر ( منصــور                                  العدد مجلـة ال

 38

  ذا التقییم ــلبیع ویراجع هللشركة المطلوب طرح ممتلكاتها او اسهمها ل         
  .بواسطة الشركة لالخذ به او تعدیله         

  
  
  
  

  :مرحلة اتخاذ قرار بالبیع: ثانیا
  یقــدم الخبیــر التقریــر الــذي یتضــمن البرنــامج المقتــرح التمــام البیــع الــى الشــخص او  -أ

ركات المجموعة التي تقرر ان تكون مسؤولة عن ادارة وتنفیذ البرنامج فـي كـل مـن الشـ
  .القابضة والتابعة

یعـــــرض الموضـــــوع بكاملـــــه علـــــى مجلـــــس ادارة الشـــــركة ویـــــتم اخطـــــار الشـــــخص  -ب
  .المسؤول عن ادارة بیع االصول لتنفیذ االجراآت

  
  :دور المؤسسات المالیة الوطنیة في توسیع قاعدة الملكیة الخاصة

قیــــــیم تســــــتطیع البنــــــوك والمؤسســــــات المالیــــــة االخــــــرى القیــــــام بــــــدور فعــــــال فــــــي ت     
االستثمارات العامة والتي یتقرر بیعها كما تستطیع ایضا القیام باعمال الشركة الوكیلـة 
عن الشركات التي ترغب في بیع اسهمها والبحث عن مستثمرین والترویج للبیع وتلقـي 

  .طلبات االكتتاب وتنفیذها
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زم البنـك او ال یجوز للبنك او المؤسسة المالیـة المشـاركة فـي عملیـة البیـع وان یلتـ     
المؤسســــة المالیــــة بــــاالعراف الســــاریة فــــي اســــواق المــــال والتمویــــل والتــــي تحكــــم ســــریة 

كما ویتضـمن العقـد الموقـع مـع المؤسسـة المالیـة تجدیـدا . المعامالت واخالقیات المهنة
لالتعاب التـي سـتدفع مـن قیمـة مبیعـات االسـهم والتـي سـتحتفظ بهـا مقابـل جهودهـا فـي 

  .)30(اتمام االكتتاب
  

  :استراتیجیة البیع التي اتبعتها الحكومة المصریة
یتبع في ذلـك التأكیـد علـى حتمیـة الشـفافیة والتـي تتحقـق مـن خـالل اتبـاع اسـلوب      

االعــالن عــن الرغبــة فــي البیــع والســعي للحصــول علــى اكبــر عــدد ممكــن مــن عــروض 
القــــادرة علــــى  الشــــراء واســــتخدام بورصــــة االوراق المالیــــة واســــتخدام المهــــارات والكــــوادر

تحدید القیمة السوقیة التي تجذب المستثمربن وتحقق اعلى دخل ممكـن للشـركه المالیـة 
وتشــــجیع اكبــــر عــــدد مــــن االفــــراد وكــــذلك العــــاملین لشــــراء االســــهم وهكــــذا یــــتم اختیــــار 
مجموعة من الوحدات كل سنة وفقا لمعاییر محددة ویـتم االعـالن عـن القائمـة السـنویة 

  .لبرنامج وذلك الى ان تتحقق اهداف البرنامج الشاملةبالوحدات المرشحة ل
یجــب عــدم الســماح الي مصــالح او ضــغوط خاصــة ان تــؤثر علــى البیــع فــي ایــة      

مرحلـــة مـــن مراحلـــه ویتحقـــق ذلـــك مـــن خـــالل اتمـــام البیـــع عـــن طریـــق طلـــب العـــروض 
 وتشــجیع اكبــر عــدد ممكــن مــن التنــافس علــى الشــراء واالعتمــاد علــى الخبــرة فــي تحدیــد

                                           
-وجهة نظر/ ، تجارب بعض الدولریاح التحول الى الخصخصة –شیر مصطفى طاهر ب )30(

 .133ص - االسكندریه
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الحــد االدنــى لــثمن البیــع والتفــاوض مــن موقــع القــوة عــن قناعــه وااللتجــاء الــى بورصــة 
االوراق المالیــة كلمــا امكــن ذلــك واختیــار التوقیــت المناســب لعــرض الحصــص واالســهم 
للبیــع واالســـتعداد للــرفض اذا كانـــت العــروض غیـــر محققــة للتوقعـــات الموضـــوعیة وان 

ع والتفاوض واتمـام البیـع وتتـاح لكـل مـن یرغـب تنشر كافة تفاصیل مراحل االعداد للبی
في االطالع علیها ، هذا بطبیعة الحال مع عدم االخـالل بمـا تفرضـه القـوانین السـاریة 
من حقوق الشفعة واعطاء حقوق االولویة في الشـراء لحملـة االسـهم الحـالیین فـي حالـة 

  .)31(وجود مساهمین بخالف البائع
  

  :االستنتاجات 
من ان نهایة الربع االول مـن القـرن العشـرین قـد شـهد تحـوال فـي بعـض ال یخفى       

اجزاء العالم وخاصة الجزء الشرقي من اوربا حیـث الثـورة االشـتراكیة فـي روسـیا ونشـوء 
القطــاع العــام وادارة الدولــة لالقتصــاد بكــل جوانبــه، اذ امتــد تــدخل الدولــة الــى المفاصــل 

هذا علـى الـرغم مـن ان تـدخل .  عامة لالفرادالدقیقة حتى طال مختلف نواحي الحیاة ال
الدول قد وجد الطریق الصحیح فـي القضـاء علـى البطالـة وتـأمین الحیـاة التـي اكثـر مـا 
یقــال عنهــا انهــا بســیطة جــدا  ولقــد ادى هــذا االتجــاه فــي تــدخل الــدول وانعــدام الحــوافز 

قتصــادیة الشخصــیة فــي الكســب والعــیش الــى التخلــف فــي منــاحي رئیســة فــي الحیــاة اال

                                           
االسكندریة  –دلیل المدیرین في كیفیة اعداد االستراتیجیات والخطط والسیاسات  –احمد ماهر  )31(
 .112ص – 1992 -جامعة االسكندریة –مركز التنمیة االداریة  –
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كان من اهمهـا التـراكم الرأسـمالي واالدخـارات الفردیـة، وذلـك الن االجـور تكفـي للعـیش 
  .فقط دون امكانیة الجوانب االقتصادیة االخرى

وعلــى الــرغم ممــا تقــدم فــان تــدخل الــدول قــد امتــد الــى الــدول النامیــة لعــدم امكــان       
سـاعد فـي انمـاء البلـد لـذا لجـأت القطاع الخاص من القیام بمهام  كبیرة مـن شـأنها ان ت

  .الدول الى التنمیة المركزیة وادارة قطاع االعمال بشكل مباشر
و لكــون ان القطــاع العــام قــد بــدأ بــالتغییر النعــدام الــواعظ الشخصــي فقــد بــرزت       

أهمیة القطاع الخـاص مـرة اخـرى و قـد بـدأ التملـل ابتـداءا مـن اوائـل عقـد السـبعینات و 
معســكر االشــتراكي كقائــد او كمرشــد لبقیــة التطلعــات فــي الــدول النامیــه لغایــة نهایــات ال

  .الى قیادة الدول لالقتصاد بشكل مباشر
  :ومما تقدم وبناءا علیه یمكننا ان نستنتج االتي      
ان التحـــــــرك باتجـــــــاه الخصخصـــــــة قـــــــد یكـــــــون فـــــــي غیـــــــر صـــــــالح التحـــــــوالت  -1

  .االقتصادیة
تجــارب بعــض الــدول فــي هــذا مـن الممكــن لعملیــة الخصخصــة ان تســتفید مــن  -2

المجــال االمــر الــذي قــد یتــیح امكانیــة تجنــب المخــاطر التــي قــد یتعــرض لهــا 
 .االقتصاد

یتمتــع قطــاع البنــوك والمصــارف باهمیــة ال یمكــن اغفالهــا فــي اطــار االعــداد  -3
 .والتحضیر لعملیة الخصخصة ال سیما في المرحلة االنتقالیة

الخصخصــــة تســــتلزم معــــاییر  مســــاهمة راس المــــال االجنبــــي فــــي عملیــــة ان  -4
 .تحددها وتؤطرها
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قد تؤدي االصالحات االقتصادیة والخصخصة الى انعكاسـات سـلبیة محتملـة  -5
 .في المدى القصیر من شأنها ان تؤثر على االقتصاد

  
  
  

  : التوصیات او المقترحات
       

منهـا من خالل ما تم التوصل الیه من استنتاجات ونتائج لهذا البحـث وانطالقـا        
وبنـــــاءا علـــــى فحواهـــــا، یمكـــــن الوصـــــول الـــــى جملـــــة مقترحـــــات او مـــــا یمكـــــن تســـــمیته 

  :بالتوصیات ختاما لهذا البحث وكاالتي
ینبغي ان تتم دراسة موضوع الخصخصـة دراسـة مستفیضـة وبكـل جوانبـه قبـل  -1

ــــه اثــــارا ســــلبیة علــــى التحــــوالت  ــــدوم علیــــه تحســــبا الحتمــــاالت ان یكــــون ل الق
  .االقتصادیة

ء االولویـــة فـــي المرحلـــة االنتقالیـــة لعملیـــة الخصخصـــة الهمیـــة ضـــرورة اعطـــا -2
 .قطاع البنوك والمصارف في اطار اعدادها وتحضیرها

ینبغـــــي انشـــــاء وتطـــــویر مؤسســـــات تضـــــامنیه لمواجهـــــة االنعكاســـــات الســـــلبیة  -3
 .لالصالحات االقتصادیة والخصخصة المحتملة في المدى القصیر
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Specialization 

 
Alternatives of the Diversion from the Public 

Ownership to the Special Ownership 
  

ABSTRACT 
  

 
 The objective of this research is view of the government 
ownership to production means and other activities in trade 
and industry and others, and view of diversion this ownership 
to the special ownership or exactly working by market 
mechanism …. And view of some models in this matter and 
an attempt to view of diversion mechanism from the public to 
the special and how will do the treatment of diverted frames 
from the financial and managerial side. 

  
  


