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 الفصل العاشر
 تطورات وإنجازات الخصخصة في

 الدول العربية
  

 
 

 مقدمة
 

تها  ل ملكي ة، أو تحوي د اآتسبت خصخصة المؤسسات العام تزايدة خالل العق ية م ى القطاع الخاص، أهم ا إل أو إدارته

ي أخذت معظم الدول النامية ببذلها إلصالح أوضاع اقتصاداتها                      يرة الت ود الكب وأصبح لمسيرة  . الماضي في إطار الجه

تعاظم مع انخراط روسيا ودول أوروبا الشرقية فيها وظهور النظام المالي والتجاري الدولي ال                جديد الخصخصة زخم م

 .الذي يهدف إلى فتح االقتصادات على بعضها البعض بحيث يرتكز التعامل فيما بينها على التنافس وفق آليات السوق

 

 342 بحوالي  2000 وحتى نهاية عام     1990وتقدر حصيلة الخصخصة اإلجمالية في الدول النامية خالل الفترة منذ عام            

يار دوالر أمريكي     ترة، ار      . )1(مل ذه الف ام         12تفعت الحصيلة من       وخالل ه يار دوالر في ع  إلى أعلى مستوى   1990 مل

ته خالل التسعينات وهو حوالي    مليار 35إلى أن بلغت حوالي  ، ثم انخفضت تدريجيًا1997 مليار دوالر في عام 67بلغ

ام       يجة انخفاض عوائد الخصخصة في دول شرق آسيا بسبب األزمة المالية التي تمر بها               2000دوالر في ع ، وإآمال   نت

 .القسم األآبر من برامج الخصخصة في بعض دول أمريكا الالتينية

 

ذي حدث في استراتيجية                              ير ال تحول الكب ى ال ود إل تزايدة يع ية م ابها أهم روز الخصخصة واآتس إن ب ة، ف وبصورة عام

ي اتبعتها معظم الدول النامية، وذلك من استراتيجية شمولية ارتكزت على التوجيه ا           ية الت لمرآزي للموارد ولإلدارة التنم

ام على االقتصاد وتفشى القيود اإلدارية في جميع جوانبه، إلى استراتيجية ترتكز               نة القطاع الع ى هيم االقتصادية أدت إل

ية السوق في تخصيص الموارد وتستهدف تحرير االقتصاد من القيود وانفتاحه على الخارج وإفساح مجال أآبر               ى آل عل

ام القطاع الخاص في        تحول ضعف األداء االقتصادي وبروز االختالالت                .  النشاط االقتصادي    أم ك ال اهم في ذل د س وق

 .المالية والهيكلية وتفاقمها

 

وبجانب الحاجة إلى تبني إصالحات مالية وهيكلية تطول جميع جوانب االقتصاد، فإن من األمور التي استدعاها التحول     

نظر في دور               ادة ال ية إع تراتيجية التنم وفي هذا الصدد،   . آل من القطاعين العام والخاص في النشاط االقتصادي         في اس

ار     ي إط العمل ف دول ب ك أخذت ال تاج والتصدير، ولذل ي اإلن الدور الرئيسي ف يام ب ب بالق اع الخاص مطال أصبح القط

ذا الدور                 يام به ه للق أنها أن تفسح المجال أمام ي من ش يق السياسات الت ى تطب دة عل تراتيجية الجدي ، ومن أهمها تلك االس

                                                           
 . البنك الدولي–قاعدة بيانات الخصخصة    )1(
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تعلقة بخصخصة المؤسسات العامة      وفي الجانب اآلخر، تساهم الخصخصة في تمكين الدولة من القيام بالدور الجديد           . الم

ا ودفعها للترآيز بدًال عن ذلك على المجاالت الهامة             يها آفاءته ل ف ي تق ا عن المجاالت الت ك بأبعاده نها وذل وب م المطل

ا والتي ال يمكن           ا إنشاء البيئة الكلية المستقرة المحفزة للنمو              المتصلة به ا ومن أهمه ى األسواق وحده تماد عل يها االع ف

 .واإلشراف عليها وتشجيعها

 

ية في مجال الخصخصة                دول العرب ى تجربة ال ذا الفصل الضوء عل ذا اإلطار، يلقي ه فيتناول القسم األول منه . وفي ه

ية لخصخصة المؤسسات ا داف الرئيس ع واأله ي  الدواف ارب الخصخصة ف از تج ي بإيج م الثان تعرض القس ة، ويس لعام

ية الرائدة في هذا الشأن        دول العرب ويتناول القسم الثالث أبرز أساليب الخصخصة التي اتبعتها الدول العربية وعالقتها           . ال

ية     ية العرب واق األوراق المال ورات أس رة وتط تثمارية المباش تدفقات االس ت  . بال رابع فيس م ال ا القس ات أم عرض القطاع

توجه في العديد من الدول العربية نحو خصخصة مرافق               ناقش ال يات الخصخصة وي يها عمل ي ترآزت ف االقتصادية الت

ية    ية التحت ي تعترض الخصخصة في الدول العربية وأبرز الخطوات التي                      . البن بات الت م العق ناول الفصل أه يرًا، يت وأخ

 .تتتبعها بعض هذه الدول لمواجهة هذه العقبا

 
 دوافع وأهداف الخصخصة في الدول العربية:  أوًال

 

ى القطاع العام آمحرك للنمو االقتصادي خالل فترة ليست بقصيرة امتدت في معظم الدول العربية إلى                     تماد عل أدى االع

ى اقتصادات هذه الدول وإخضاعها لهيمنتها                     ة عل اظم سيطرة المؤسسات العام ى تع نات إل ذلك وقد حدث   . أواخر الثماني

اد في إطار االستراتيجية الشمولية التي آانت متبعة بأن آلية السوق ونظام األسعار ال يمكن لهما                         ذي س تقاد ال يجة لالع نت

اعدة         ر الق ي تطوي ية ف اهمة بفاعل ى المس درة عل ه الق اص ليست لدي اع الخ اءة وأن القط وارد بكف يام بتخصيص الم الق

ير مستلزماتها     ية وتوف  من األمور التي نادت بها االستراتيجية وأولتها أهمية آبيرة هو االرتكاز على  ولذلك، فإن . اإلنتاج

يط ة    . التخط ات مدروس وات وسياس يجة لخط ي إال نت ا ه ية م ية التنم تراتيجية أن عمل ذا الخصوص، رأت االس ي ه وف

ية وق التنافس ل الس يجة لعوام ت نت بقًا، وليس ا مس يط له م التخط داف ت يق أه ن. لتحق يط الت ذه فالتخط ب ه موي، حس

ي توفرها                          تعلقة بالسلع والخدمات الت رارات االستهالآية الم اذ الق ية، وإتخ يات اإلنتاج تراتيجية، يشمل تنظيم العمل االس

ن القطاعات المختلفة، ووضع وتنفيذ السياسات المالية والنقدية وسياسات                      تثمار بي تاحة لالس وارد الم ع الم ة، وتوزي الدول

د أ  . األجور واألسعار    ى النشاط االقتصادي، األمر           ولق ته عل ام وهيمن اظم دور القطاع الع ى تع تراتيجية إل ك االس دت تل

 .الذي قاد إلى تفشي القيود اإلدارية في شتى مجاالت االقتصاد

 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 40فعلى سبيل المثال، آان القطاع العام في مصر ينتج في أواخر الثمانينات قرابة           

ي   وح  في المائة من إجمالي عمليات االستيراد والتصدير وعلى 80 في المائة من الناتج الصناعي، ويسيطر على         55وال

ي    ة من النظام المصرفي والتأمين        90حوال  400 بلغ عدد الشرآات التابعة للقطاع العام قرابة 1991وفي عام .  في المائ

ة            35شرآة تستقطب نحو        ي العمال ة من إجمال ام ينتج في ذلك الوقت        . المصرية  في المائ ان القطاع الع س، آ وفي تون

رابة    ة                          30ق تلك الحكوم ي تم ا آانت المؤسسات الت ي، آم ناتج المحل ي ال ة من إجمال  في المائة أو أآثر من      34 في المائ
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رابة          ى ق رابة                    40رأسمالها تحوز عل تثمارات في االقتصاد وتستقطب ق ة من مجموع االس من  في المائة     13 في المائ

ة وع العمال ي  . مجم ن حوال عينات م ي منتصف التس تألف ف ام ي ان القطاع الع رب، فك ي المغ ا ف ة تحوز 800أم  مؤسس

ي        ة في حوال تج قرابة             450الحكوم بة، وين ى النسبة الغال نها عل  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ويقوم بتنفيذ     20 م

ي    نفذ            21حوال تثمارات الم ة من مجموع االس  في 30وفي األردن، بلغت نسبة مساهمة القطاع العام حوالي     . ة في المائ

ام               ي في ع ي اإلجمال ناتج المحل ة من ال د ترآز نشاط المؤسسات العامة في قطاعات التعدين والمحاجر،    1997المائ  وق

رباء والمياه، والنقل والمواصالت حيث بلغت مساهمة المؤسسات العامة فيها حوالي               في المائة   77 في المائة و   89والكه

 . في المائة على التوالي89و

 

د أبرزت التجارب أن أداء القطاع العام في معظم الدول العربية آان دون المستوى المتوقع، إذ آانت غالبية مؤسساته              وق

ي من انخفاض شديد في نسبة العائد على استثماراتها ومن                             تها، وتعان تها وربحي ي إنتاجي يرة نظرًا لتدن ائر آب بد خس تتك

ات الحكومات                ا ى موازن يًال عل ئًا ثق ك تشكل عب يجة لكل ذل تها، فأصبحت نت اع مديوني ود تدني إنتاجية وربحية  . رتف ويع

دام التنافسية في ظل انغالق االقتصاد عن الخارج وراء جدران حمائية في              نها إنع ى عدة عوامل م ة إل المؤسسات العام

ية، واحتكار القطاع الع                ية وغير جمرآ يود جمرآ تاج والتسويق والتصدير، وتدخل الحكومات في معظم           شكل ق ام لإلن

تعلقة بالتسعير والعمالة واألجور واالستثمار، والقصور الذي                        ك الم ذه المؤسسات وخصوصًا تل رارات ه األحيان في ق

ولها عل        هولة حص بب س ي بس باط المال ى ضعف االنض افة إل ية، باإلض رقابة الداخل يذية وال نه اإلدارة التنف ي م ى تعان

 .تحويالت حكومية وعلى قروض مصرفية

 

دول العربية منذ العقد الماضي، ضمن جهود اإلصالح االقتصادي التي تقوم                      ك األوضاع، عمل عدد من ال ولمعالجة تل

يذ خطط لخصخصة عدد من مؤسساتها العامة مستهدفة بذلك تحقيق عدد من األغراض من أهمها                        ى وضع وتنف ا، عل به

ا ذه المؤسس اءة ه ع آف اطها  رف ى إخضاع نش ؤدي إل ذه المؤسسات ي ك أن خصخصة ه ية ذل ا التنافس ز قدراته ت وتعزي

تجاتها   ى من ب عل ي العرض والطل تطورات ف ع ال تجاوب م يها ال الزم عل ن ال ث يصبح م يات السوق بحي ب . آلل ويتطل

وتشمل . ميع جوانبها اإلستمرار في البيئة الجديدة إحداث تحول جذري في أسلوب عملها وإتخاذ إصالحات واسعة تعم ج               

ا في ذلك تطوير اإلدارة الداخلية وزيادة فعاليتها، وإشراك اإلدارات المعنية              ذه اإلصالحات تحسين أسلوب اإلدارة بم ه

رارات، وتفعيل المساءلة لدى اإلدارة التنفيذية مما يساهم في رفع إنتاجيتها وترشيد استخدامها للموارد       اذ الق آما . في اتخ

يات السوق تعزيز قدرة هذه المؤسسات على الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة               تشمل اإلصالحات    ي تفرضها آل  الت

ية من أجل تمويل أنشطتها والتوسع فيها والمحافظة في الوقت نفسه على أعباء ذلك                        ية والعالم ية المحل في األسواق المال

 .تهاالتمويل في المستوى الذي يتماشى مع أوضاعها المالية وجدوى أنشط

 

يقها من خالل خصخصة مؤسساتها العامة المساهمة في إصالح أوضاعها              ى تحق دول إل ي تسعى ال ومن األغراض الت

ية  ية من خالل التحويالت المباشرة وأوجه الدعم           . المال ات الحكوم زيف للموازن ة مصادر ن د شكلت المؤسسات العام فق

 اإلبقاء عليها وتمكينها من االستمرار في العمل على الرغم من           المختلفة التي وفرتها الموازنات لهذه المؤسسات من أجل       
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ير من الحاالت            تها في الكث ك، فإن تحويل ملكيتها للقطاع الخاص يستهدف في معظم األحيان وقف ذلك  . عدم ربحي ولذل

 .ومةالنزيف وإيجاد مصادر إضافية لإليرادات مما يساعد على تحقيق االنضباط المنشود في الوضع المالي للحك

 
 )1(اإلطار رقم 

 أمثلة على حجم خسائر شرآات القطاع العام
 

فقد ارتفعت خسائر هذه . سجل عدد آبير من شرآات القطاع العام في مصر خسائر آبيرة تحملتها الموازنة العامة للدولة  
ن عامي        66.5الشرآات بنسبة      ة بي ك من   1995 و 1987 في المائ في مجملها   مليون جنيه، فبلغت 630 إلى 379 وذل

و  يه 2,150نح يون جن ير       .  مل ة إذ تش ز الموازن ادة عج ى زي ائر إل ذه الخس ة له ة للدول ة العام ل الموازن د أدى تحم وق
 في المائة من العجز في موازنة الدولة بمصر في أوائل التسعينات يرجع إلى 35إحصائيات البنك الدولي إلى أن حوالي        
 . العامالعجز المالي الذي سجلته شرآات القطاع

 
ة لقطاع المؤسسات العامة ما بين                          ته الحكوم ذي قدم ي ال ي الدعم المال راوح إجمال س، ت  في المائة من    7 إلى   5وفي تون

ن عامي                  ا بي ترة م ي خالل الف ناتج المحل ي ال تحويالت دعومًا لتغطية عجوزات       . 1986 و 1983إجمال ذه ال وتضمنت ه
 . أقساط الديون وزيادة في رأس المال بتوفير موارد إضافية جديدةالتشغيل وتحويالت رأسمالية لالستثمار وتسديد 

 

ى تحقيقها من خالل الخصخصة تشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية                          دول إل ي تسعى ال إن من األغراض الت ك، ف آذل

تثماري جاذب لها، سواء آانت على شكل استثمارات حافظة أو استثمارات أجنبية مباشر                    ناخ اس ير م ويتصل . ةعبر توف

يز نشاط أسواق األوراق المالية في الدول                        به في توسيع وتحف ذي يمكن للخصخصة أن تلع ير ال دور الكب ذه األمور ال به

ير العرض من األسهم بما يسهم في حشد المدخرات                               ك من خالل توف ير وذل زال تتصف بالضيق الكب ي ال ت ية الت العرب

 . طويلة تتفق مع احتياجات القطاعات اإلنتاجيةالمحلية منها واألجنبية لتوفير التمويل بآجال

 
 ً تجارب الخصخصة في الدول العربية:ثانيا

 

دول العربية بلغت خالل الفترة ما بين عامي              ى أن حصيلة الخصخصة في ال توفرة إل يانات الم  2001 و1990تشير الب

ي    ا يتضح من الجدول رقم                17.5حوال يار دوالر أمريكي، آم يونين دوالر فقط تحققت في تونس      فمن مجرد مل  ). 1( مل

 مليار دوالر في  2.5، ارتفعت حصيلة الخصخصة بصورة متصاعدة في السنوات الالحقة إلى أن بلغت نحو              1990عام  

ام    باطؤ الذي حدث في النمو االقتصادي العالمي إلى أن بلغت           1997ع يًا في ضوء الت ك تدريج د ذل تراجع بع بل أن ت ، ق

ي    يار دوالر ف     1.8حوال ام     مل ام   . 2000ي ع ذه الحصيلة إلى نحو   2001وفي ع  مليار دوالر، وهو أعلى 3، ارتفعت ه

رامج الخصخصة األمر الذي يعود بصورة رئيسية إلى حصيلة الخصخصة في المغرب             يذ ب دء تنف نذ ب ه م مستوى تحقق

ي بلغت      ة لنسبة               2.1الت يع الحكوم يجًة لب يار دوالر وآانت نت ة من حصتها في      35 مل وقد .  شرآة االتصاالت في المائ

 . في المائة من مجمل إيرادات الخصخصة في الدول العربية في ذلك العام70شكلت الحصيلة في المغرب حوالي 
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 )1(الجدول رقم 
 حصيلة الخصخصة في الدول العربية

1990-2001 
 )مليون دوالر         ( 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 المجموع
 المغرب - - - 273 347 240 271 716 92 1,163 - 2,104 5,206
 مصر - - - 118 393 262 1,150 855 539 857 718 294 5,186
 الكويت - - - - 252 1,097 898 835 345 - - 537 3,964
 األردن - - - - - 15 11 33 102 107 781 - 1,049

 تونس 2 17 61 - - 32 36 3 364 58 313 89 975
دول  - - 9 26 42 212 21 38 772 46 - - 1,166

 *أخرى
 المجموع 2 17 70 417 1,034 1,858 2,387 2,480 2,214 2,231 1,812 3,024 17,546

اعدة بيانات الخصخصة لدى البنك الدولي، ووزارة الخصخصة في المغرب، ووحدة تنسيق الخصخصة في مصر، وجهاز االستثمار          : المصادر   ق
تابعة لصندوق النقد                          ية االقتصادية في تونس والنشرة الفصلية ال يذية للخصخصة في األردن ووزارة التنم ئة التنف ت، والهي في الكوي

 .العربي
 .تشمل الجزائر ولبنان وسلطنة ُعمان وقطر واإلمارات *

 

بر المغرب ومصر والكويت وتونس واألردن من الدول العربية الرائدة في مجال الخ               صخصة من حيث اإليرادات،    وتعت

ي      راداتها حوال ة من مجمل إيرادات الخصخصة في الدول العربية   93حيث بلغت إي   وقد بلغت نسبة إيرادات.  في المائ
 في المائة من مجمل إيرادات الخصخصة في الدول العربية وبلغت           30الخصخصة في آل من المغرب ومصر حوالي            

ي         راداتها في الكويت حوال رادات في آل من األردن وتونس حوالي         ف 23نسبة إي ة ونسبة اإلي  في المائة من 6ي المائ

وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من آبر حجم إيرادات الخصخصة في مصر فإن     . مجمل اإليرادات في الدول العربية    

ي          رادات شكلت حوال ذه اإلي ة فقط من     7ه ، في حين 2001 و1990 الناتج المحلي اإلجمالي بين عامي  متوسط في المائ

ي الكويت شكلت نحو    رادات الخصخصة ف رادات  14أن إي ي وشكلت إي ي اإلجمال ناتج المحل ة من متوسط ال ي المائ  ف

 ).1( في المائة من متوسط الناتج المحلي اإلجمالي، آما يتبين من الشكل 12الخصخصة في األردن حوالي 

 

 ).1(راجع المصدر بالجدول رقم : المصدر 
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 حين صادقت الحكومة على القانون رقم       1989د انطلق في عام     والجدير ذآره أن برنامج الخصخصة في المغرب آان ق        

يع      93 ذي أذن بب نها   112 ال ية و  37 مؤسسة، م تلفة     75 مؤسسة فندق ، 1994وفي عام .  مؤسسة تعمل في قطاعات مخ

ترول              تكرير الب ذه الالئحة مؤسستين ل ى ه ة إل رنامج الخصخصة، وحتى نهاية عام       . أضافت الحكوم يذ ب ة تنف نذ بداي وم

وقد شكلت .  مليار دوالر5.2 فندقًا بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 26 مؤسسة، من بينها   65، تمت خصخصة حوالي     2001

رادات خصخصة قطاع االتصاالت قرابة          في المائة من مجمل إيرادات الخصخصة، وتشمل حصيلة بيع الحكومة           61إي

ة من حصتها في شرآة االتصاالت إلى شرآة فرنسي                35لنسبة    ، آما  2001 مليار دوالر في عام      2.1ة مقابل    في المائ

 مقابل منحها ترخيصًا لشرآة أجنبية أخرى       1999سبقت اإلشارة إليه، باإلضافة إلى الرسوم التي حصلت عليها في عام            

 . مليار دوالر1.1لتوفير خدمات الهاتف النقال والتي تقدر بحوالي 

 

ام                رنامج الخصخصة ع يذ ب دأ تنف انون رقم   مع ص   1991وفي مصر، ب  شرآة 314 الذي حدد قائمة تضم 203دور الق

دار من خالل              ام، ت ررت الحكومة تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص بصورة       17تعمل في القطاع الع  شرآة قابضة، ق

ية     ة أو جزئ يزت مسيرة الخصخصة في مصر خالل الفترة        . آامل  بالقوة واالستمرارية في ظل تنامي 1999-1996وتم

درة سوق األ همق تيعاب المعروض من األس ى اس ية عل رابة . وراق المال ترة خصخصة ق ذه الف د تمت خالل ه  116وق

، تراجعت وتيرة   1999واعتبارًا من نهاية عام     .  مليار دوالر  3.3مؤسسة بشكل جزئي أو آلي بقيمة إجمالية بلغت نحو            

نها       تلفة م ات مخ ي قطاع ل ف رآات تعم ة ش و خصخص ة نح ه الحكوم ع توج ة م ييد  الخصخص يج والتش زل والنس  الغ

تثمرين               ية للمس ل جاذب ا أق ذي جعله ية األمر ال ية ومال ي من مشكالت فن ية تعان ، تم 2000وفي عام . والصناعات الغذائ

 شرآة فقط خالل    15 مليون دوالر، في حين تم خصخصة نحو         718 شرآة بقيمة إجمالية بلغت نحو       23خصخصة نحو   

ام    رابة        2001ع ية بلغت ق يمة إجمال يون دوالر   294  بق وتجدر اإلشارة إلى أن حصيلة بيع شرآتين إلنتاج اإلسمنت         .  مل

ام        ل ع رادات الخصخصة لذلك العام         70 شكلت نحو      2000في أوائ ة من مجمل إي هذا، وبصورة إجمالية تم .  في المائ

رابة      الية بلغت نحو    وبقيمة إجم  2001 مؤسسة بشكل جزئي أو آلي منذ بدء البرنامج وحتى نهاية عام             185خصخصة ق

يار دوالر 5.2 ام      .  مل ة ع رنامج الخصخصة في نهاي يذ ب ة في تنف توقع أن تنتهي الحكوم ان من الم د آ  إال أن 2002وق

 .التباطؤ في تنفيذ البرنامج أرجأ هذا الموعد إلى أجل غير محدد

 

ت، نشأت المساهمة الحكومية الكبيرة في أسهم الشرآات المحلية نتيجة لمساند              ة الحكومة لألنشطة االقتصادية    وفي الكوي

ترول            ائدات الب تثمارها لع ى اس تلفة باإلضافة إل وقد توسع نطاق هذه المساهمة بصورة أآبر نتيجة لتدخل الحكومة          . المخ

اب أزمة عام                   ا في أعق ية، أولهم ن في سوق األوراق المال . 1982، والثانية بعد انهيار سوق المناخ في عام      1976مرتي

يذ      دأ بتنف د ب ام       وق رنامج الخصخصة في الكويت في ع يع األسهم المملوآة        1994ب تثمار بب ة لالس ئة العام يام الهي  مع ق

ية في سوق األوراق المالية باإلضافة إلى حصصها في شرآات أخرى غير مدرجة                ة في الشرآات المحل غير أن . للدول

، أخذ برنامج 2001ومنذ أوائل عام . خصخصةضعف القدرة االستيعابية لسوق األوراق المالية أدى إلى إبطاء مسيرة ال        

ثل إعالن الحكومة عن خطتها الخمسية التي يشارك فيها القطاع الخاص مشارآة فعالة دفعة                      الخصخصة بالتسارع إذ م

ة عن عزمها خصخصة                برنامج حيث أعلنت الحكوم ية لل  مؤسسة تعمل في قطاعات مختلفة، آما باعت جزءًا      70إيجاب

ي شرآة  همها ف ام . االتصاالتمن أس ي ع رنامج الخصخصة ف يذ ب دء تنف نذ ب م م د ت ذا، وق ام  1994ه ة ع  وحتى نهاي
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ي                 2001 ة في حوال يع جزء أو آل حصص الدول ية بلغت حوالي          33، ب يمة إجمال .  مليار دوالر أمريكي   4 مؤسسة وبق

ة حاليًا أسهم في نحو          تلك الحكوم يمة السوقية لهذه الشرآات  شرآة مدرجة في البورصة وتتراوح حصتها من الق        21وتم

ن      ا بي ى              5م نها إل ة في بعض م وتقدر القيمة السوقية لحصة الحكومة في هذه  .  في المائة في بعضها األخر     88 في المائ

ي   ثل حوال ا يم يار دوالر، أي م نحو مل ي  15الشرآات ب ة ف ية للشرآات المدرج وقية اإلجمال يمة الس ن الق ة م ي المائ  ف

ره أ    . البورصة  ر ذآ رابة  والجدي ة من القيمة السوقية لحصة الحكومة تتمثل في أسهم الحكومة في ثالث    70ن ق  في المائ

 .شرآات هي بنك الكويت والشرق األوسط وبيت التمويل الكويتي وشرآة االتصاالت المتنقلة

 

ام  ي ع دأت الخصخصة ف ي األردن، ب ام 1996وف ة ع يار دوالر2001 وبلغت حصيلتها حتى نهاي ي مل ى وعل.  حوال

رغم من صغر حجم برنامج الخصخصة في األردن مقارنة ببعض الدول األخرى، إال أنه يعتبر من أنجح البرامج في         ال

يذه                يها تنف م ف ي ت ية نظرًا للسرعة الت دول العرب ن عامي                 . ال ا بي ترة م ة خالل الف د قامت الحكوم  ببيع  2001 و 1996فق

يها        21أسهمها في      تلك ف ل     5 شرآة تم ة أو أق ن     12من األسهم، و   في المائ يها بي تلك ف ة من   10 و5 شرآة تم  في المائ

هم، و ن 11األس ثر م يها أآ تلك ف هم10 شرآة تم ن األس ة م ي المائ ي .  ف رنامج الخصخصة ف يذ ب توقع أن ينتهي تنف وي

 .2002األردن في نهاية عام 

 
 )2(اإلطار رقم 

 نتائج الخصخصة في األردن
 

رنامج    يذ ب ى أن تنف تقديرات إل ير ال ي     تش ة وف ي للحكوم ين الوضع المال ي تحس اهم ف ي األردن س ة ف الخصخص
ام        ن الع د ارتفعت إيرادات الحكومة من جراء حصيلة خصخصة عدد من شرآات القطاع          . تخفيض مستوى الدي فق

ى الشرآات التي تمت خصخصتها نتيجة لزيادة أرباحها                 بة عل اع الضرائب المترت ام وارتف فعلى سبيل المثال،   . الع
اح شرآة اإلسمنت بحوالي       زادت أر   في المائة من أسهم الشرآة إلى شرآة        33 في المائة في العام التالي لبيع        50ب

ي         يها بحوال بة عل رائب المترت ادة الض ى زي ذي أدى إل ر ال ية األم يون دوالر3.5فرنس رى،   .  مل ة أخ ن جه وم
لعام التي تم خصخصتها عن آاهل      انخفضت نفقات الحكومة نتيجة إلزالة أعباء خسائر عدد من مؤسسات القطاع ا           

ة    ة الحكوم د خصخصة آل من مؤسسة سكة حديد العقبة ومؤسسة النقل العام لم تعد                 . موازن ثال، بع ى سبيل الم فعل
ي    در بحوال تين والتي تق ن المؤسس ائر هاتي باء خس تحمل أع ة ت ي21 و6.9الحكوم ى التوال يون دوالر عل ا .  مل آم

 في المائة   6.3 إلى   1996 في المائة من الناتج المحلي عام        7.7مية من حوالي    تراجعت النفقات االستثمارية الحكو    
ام    ى    1999ع ام     4.9 وإل ة ع تثمارات وخصوصًا في        2000 في المائ يام القطاع الخاص بجزء من االس يجة لق  نت

 .المشاريع التي تمت خصخصتها آاالتصاالت والنقل العام
 

ر الخصخصة على الدين العام، ف    قد قامت الحكومة بتسديد جزء من الدين العام الداخلي والخارجي من وبالنسبة ألث
ي   رة ف تثمارات مباش ى إس ية إل ون الخارج ل بعض الدي ى تحوي ك عل بيل ذل ي س ت ف ا عمل د الخصخصة آم عوائ

 .المؤسسات العامة التي تم خصخصتها
 

ر      ن ش دد م ة ع ة، أدت خصخص ية الحكوم ى ميزان ية عل ار اإليجاب ى اآلث افة إل تح  وباإلض ام وف اع الع آات القط
ذه الشرآات ومستوى الخدمات التي تقدمها ال                     اءة ه ع آف ى رف قطاعات اقتصادية للشراآة مع القطاع الخاص إل

 . سيما في قطاعات االتصاالت وصناعة اإلسمنت والنقل العام والمياه والسياحة
 

هاتفية، وانخفضت مدة االنتظار للحصول ففي قطاع االتصاالت، على سبيل المثال، ارتفع معدل انتشار الخدمات ال    
ابيع، وأنشئت نحو                        ى بضعة أس ذه الخدمات من بضعة أعوام إل ى ه  شرآة اتصاالت تقدم مختلف خدمات 32عل

ي                   ير حوال ى توف ا أدى إل  فرصة عمل جديدة، وتم وضع خطط         6,000تراسل المعلومات واإلنترنت وغيرها مم
 .  مليون دوالر350استثمارية في هذا القطاع تقدر بحوالي 
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س، فقد بدأ تنفيذ برنامج الخصخصة في عام      ا في تون وقد . 89-9 إثر مصادقة مجلس النواب على القانون رقم 1989أم

حة           ات المرش ورة بالمؤسس ة منش ى قائم تماد عل ير االع ن غ ى م راحلها األول ي م ا ف س بانطالقه ربة تون يزت تج تم

ل                ى عدم تحوي ة عل تمام المستثمرين في المشاريع الجديدة إلى المؤسسات المزمع         للخصخصة نظرًا لحرص الحكوم اه

رنامج الخصخصة، عدلت الحكومة سياستها فحددت في عام            . تخصيصها  دم ب  مؤسسة 44 برنامجاًَ يشمل 2000ومع تق

 شرآة صناعية وعدة 20عامة يراد خصخصتها، منها بورصة تونس والخطوط التونسية وشرآة التأمين وبنك االتحاد و     

نادق        ش  ة وعدد من الف ة عام          . رآات عقاري برنامج وحتى نهاي دء ال نذ ب  مؤسسة 138، تمت خصخصة حوالي 2001وم

يار دوالر أمريكي               ي مل در بحوال ي يق بلغ إجمال ة وبم ع شرآات متوسطة                . عام يع أرب ى أن حصيلة ب وتجدر اإلشارة إل

ي     ن عام ا بي ترة م ي الف منت ف تاج اإلس م إلن ث2001 و1998الحج كل أآ ن  تش رادات  50ر م ل إي ن مجم ة م ي المائ  ف

 . شرآة صغيرة تنتمي إلى قطاعات مختلفة146الخصخصة في حين تتكون باقي اإليرادات من حصيلة بيع نحو 

 

ففي الجزائر، آانت الحكومة قد أعلنت عن بدء . وبالنسبة إلى الدول األخرى، فما زالت الخصخصة في مراحلها المبكرة   

رنامج الخصخصة ف       يذ ب ام  تنف يات الخصخصة في عام      1995ي ع ا تمت بعض عمل وتمهد الحكومة حاليًا . 1996، آم

رنامج الخصخصة الذي تنوي إنهائه في عام                يذ ب وفي السودان، تمكنت الحكومة من خصخصة      . 2011لإلسراع في تنف

ي    وفي لبنان، . افيًا إال أن الخصخصة لم تكتسب بعد زخمًا آ1995 و1993 مؤسسة خالل الفترة ما بين عامي    17حوال

تم خصخصة بعض المؤسسات العامة التي تعتبر أصًال قليلة العدد بالمقارنة بالدول العربية األخرى قبل                      توقع أن ي ه ي فإن

ة عام     ومن ناحية .  نظرًا لحاجة الدولة الماسة إلى اإليرادات المتوقع أن تؤول إلى الحكومة نتيجة الخصخصة 2002نهاي

لسعودية وُعمان وقطر واإلمارات إعداد القوانين والدراسات الالزمة للمضي في خصخصة أخرى، يجري في آل من ا    

ة              ية وغيرها من المؤسسات العام ية التحت رافق البن وآانت قد تمت خصخصة بعض مرافق البنية التحتية، خصوصًا          . م

 .في مجال الطاقة، في آل من ُعمان وقطر واإلمارات

 
 )3(اإلطار رقم 

 ائرالخصخصة في الجز
 

رامج اإلصالح اإلقتصادي والهيكلي التي بدأت الحكومة الجزائرية بتنفيذها منذ بدايات العقد الماضي،                  في إطار ب
تثمار وتشجيع القطاع الخاص وتبنت مسار الخصخصة آإحدى الوسائل                      ناخ اإلس يرًا لتحسين م تمامًا آب أولت إه

راض ذه األغ يق ه ن الحكوم . لتحق ادر ع انون الص دد الق د ح ام وق ي ع رنامج  1995ة ف ائل ب داف ووس  أه
الخصخصة، ومسؤوليات الشرآات القابضة التي ستتولى تهيئة المؤسسات العامة تمهيدًا لخصخصتها، آما صنف              
ئات هي مؤسسات صحية قادرة على االستمرار، ومؤسسات يمكن مساعدتها على                       ة ف ى ثالث ة إل المؤسسات العام

ه صعوبات تمرار ومؤسسات تواج تها خصخصة نحو وأ. االس ة عن ني نها 41علنت الحكوم ن بي ة م  38 مؤسس
يها عن                  ن ف ل عدد العاملي رد وتعتبر صحية وقادرة على االستمرار، وإعادة         400مؤسسة صغيرة ومتوسطة يق  ف

ي هي بحاجة إلى مساعدة ومن ثم خصخصتها وتشمل نحو        يكلة المؤسسات الت  مؤسسة 26 مؤسسة من بينها 61ه
 . صفية المؤسسات التي تواجه صعوبات مع ضمان حقوق العاملين فيهاصغيرة ومتوسطة، وت
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 مؤسسة عامة معظمها في قطاعات البناء والنسيج والصناعات التمويلية 41، تصفية حوالي 1996وتمت في عام      
تغناء عن خدمات نحو         وحده إنتاجية غير قادرة على االستمرار ضمن 60 ألف عامل فيها وإغالق نحو 60واالس

 .مؤسسات العامة القائمةال
  

ي    ن عام ا بي ترة م يرة الخصخصة خالل الف ذه، تراجعت وت عة ه يات التصفية الواس  2001 و1996وعقب عمل
ى بيع الحكومة         في المائة من حصصها في ثالثة شرآات هي شرآة ارياد سطيف إلنتاج القمح، 20واقتصرت عل

يع حصة                   م ب ا ت ندق آراسي، آم ة وف د إلى شرآة       وشرآة سيدال لألدوي تاج الحدي ة إلن ة في الشرآة العام الحكوم
 .خاصة يمتلك غالبيتها مستثمر أجنبي

 
ى           ودة عل وابط الموج يف الض راءات لتخف ن اإلج دد م اذ ع م إتخ ة، ت يرة الخصخص دة لمس ة جدي اء دفع وإلعط

ا سمح للقطاع الخاص بالمشارآة في معظم القطاعات االقتصادية بما في ذ                    تثمار الخاص، آم لك االتصاالت  االس
إال أنه وعلى الرغم من     . والتعدين، فيما يجري اإلعداد لفتح مجالي الطاقة والهيدروآاربونيات أمام القطاع الخاص          

إن مسيرة الخصخصة في الجزائر التزال تسير بخطى بطيئة، فالحكومة تسيطر على االقتصاد                      ذه الخطوات، ف ه
رابة  تهلك ق ي 18وتس ناتج المحل ن ال ة م ي المائ ي  ف ي وتوظف حوال ي 60اإلجمال ة ف ن العمال ة م ي المائ  950 ف
 .مؤسسة عامة

 

 

 
 أساليب الخصخصة: ثالثًا

 

ى عوامل عديدة منها طبيعة األطر القانونية                           تنادًا إل اتها اس تلفة لخصخصة مؤسس اليب مخ ة أس دول بصورة عام بع ال تت

ة ف                    ي تحدد قواعد وإجراءات الخصخصة، ومدى رغبة الحكوم اء سيطرتها على المؤسسات العامة،       المرعية الت ي إبق

آما . والسرعة المبتغاة في تنفيذ الخصخصة، باإلضافة إلى خبرة الحكومة في مجاالت الترويج والتفاوض وإبرام العقود      

ية وقدرتها على استيعاب المطروح من أسهم المؤسسات العامة،                  ية المحل ذه العوامل حجم أسواق األوراق المال تشمل ه

ب، وموقف والوضع ا  ن واألجان تثمرين المحليي بة للمس تها بالنس ى جاذبي ذه المؤسسات وانعكاسه عل ي واإلداري له لمال

ن من الخصخصة            ات العاملي ام ونقاب رأي الع د ال يقتصر على أسلوب واحد من أساليب             . ال يار ق إن االخت ع، ف وفي الواق

د يمتد إلى مزيج منها حسب حالة آل مؤسسة وطب               ا ق يعة نشاطها االقتصادي وحسب حاجة الدولة إلى الخصخصة، وإنم

 .فئة معينة من المستثمرين

 
 البيع لمستثمر رئيسي

 

، )2(يعتبر أسلوب الخصخصة عبر البيع لمستثمر رئيسي أآثر األساليب شيوعًا في الدول العربية، آما يبين الشكل رقم                

ي             ذا األسلوب بحوال در نصيب ه رادات       63إذ يق ة من مجمل إي نحو    في المائ يار دوالر 11 الخصخصة، أو ب ومن .  مل

ي              تثمر رئيسي بحوال يع لمس اهم أسلوب الب رادات الخصخصة، س ة في آل من تونس والمغرب،    90مجمل إي  في المائ

 . في المائة في الكويت25 في المائة في مصر، وبحوالي 41وبحوالي 
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يع لمستثمر رئيسي أشكاًال عدة        تخذ أسلوب الب ، منها نظام العطاءات الذي يتم بموجبه دعوة الجهات الراغبة في شراء وي

والجدير بالذآر أن هذه العروض تختلف من نظام إلى آخر، حيث تشتمل في           . المؤسسة المعنية بالتقدم بعروضها للشراء     

ورًا أخرى تتضمن مو          بة أم ي صورها المرآ ا تشمل ف ن أنه ي حي ى مجرد سعر الشراء، ف اصفات أبسط صورها عل

تجات وأسعارها وآذلك سقوف اإلنتاج      ويعد هذا األسلوب مناسبًا لجذب عروض الشراء من مستثمرين تتوفر لديهم . المن

الخبرات الفنية والمالية واإلدارية الالزمة لرفع آفاءة المؤسسة وآذلك المعلومات الالزمة لحسن تقدير قيمتها مما يساعد                

ى سعر مناسب من ب                ة عل ذه العطاءات في الكثير من الحاالت من خالل العروض      . يعهافي حصول الدول يذ ه تم تنف وي

ي تسمح بتحقيق درجة آبيرة من الشفافية إذ تتيح لكل جهة مشارآة في العطاء التعرف على العروض التي              توحة الت المف

 .منع التواطؤوبذلك، يساهم هذا األسلوب في . يقدمها المنافسون اآلخرون وتعديل عرضها في ضوء تلك العروض

 

تثمر رئيسي هو البيع بشكل                          يع لمس أخذه أسلوب الب ذي ي إن من األشكال األخرى ال ى نظام العطاءات، ف  وباإلضافة إل

مباشر إلى المستثمرين اإلستراتيجيين الذين يملكون الخبرة الالزمة إلدارة المؤسسة المراد خصخصتها أو الذين يقدمون               

 .ز إنتاجية المؤسسة ودرجة تنافستهاالتقنية المتطورة الالزمة لتعزي

 

ه وبغض النظر عن الشكل الذي يأخذه أسلوب البيع لمستثمر رئيسي، فإن أهمية هذا األسلوب تكمن          ة، فإن وبصورة عام

ي                تثمار األجنب ًا لجذب االس ه يشكل محورًا هام أظهرت التجارب في الدول النامية وجود عالقة وثيقة بين      وقد  . في آون

ة وتدف رامج        الخصخص ت ب ي طبق بلدان الت بيًا لل يد نس يه األداء الج ير إل ا يش و م ر، وه ي المباش تثمار األجنب ات االس ق

ويعود ذلك إلى أنه باإلضافة إلى جاذبية بعض المؤسسات         . الخصخصة في اجتذاب تدفقات ضخمة من هذه االستثمارات       

: 
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 أساليب أخرى البيع لمسثمر رئيسي االآتتاب العام
 ).1(المصدر بالجدول رقم راجع : المصدر 

 حصيلة الخصخصة في الدول العربية) : 2(الشكل 
 )2001-1990(حسب أسلوب البيع 
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ب، فإن الخصخصة تساهم               تثمرين األجان في اإلعالن بشكل مقنع عن التزام الدولة       المطروحة للخصخصة بالنسبة للمس

يادة القطاع الخاص          رغم من أن مشارآة رأس المال األجنبي قد تأخذ شكل استثمار أجنبي                 . باقتصاد السوق بق ى ال وعل

رابة                    ى أن ق تقديرات تشير إل تثمارات حافظة، إال أن ال تثمارية إلى الدول            75مباشر أو اس تدفقات االس ة من ال  في المائ

ية  د أخذت شكل استثمارات أجنبية مباشرة في الفترة ما بين عامي                       النام  و 1990 والتي مصدرها أنشطة الخصخصة ق

ا يوضح الجدول رقم         1999 ، وذلك نتيجة لضعف أسواق األوراق المالية في معظم الدول النامية باإلضافة إلى          )2(، آم

تثمر     ات المس ى إدارة المؤسس يطرة عل ب بالس تثمرين األجان بة المس يهارغ ن    .  ف تدفقات م ية ال ى أهم ا يضيف إل ومم

تذابها نتيجة تنفيذ برامج الخصخصة أنها ال توفر فقط موارد الدولة عند بيع                 تم اج ي ي ية المباشرة الت تثمارات األجنب االس

إن من المنافع الالحقة هي االستثمارات والجهود                        ك، ف ى ذل ية، ولكن وباإلضافة إل ة ألسهمها في المؤسسات المعن  الدول

ي يقوم بها المستثمرون األجانب من أجل تطوير هذه المؤسسات وتوسيع أنشطتها وزيادة قدرتها التنافسية، وهي التي             الت

 .تشكل بصورة عامة المنافع اإلدارية والتقنية المصاحبة لهذه االستثمارات

 

 
 )4(اإلطار رقم 

 دور الخصخصة في التدفقات االستثمارية إلى األردن
 

تقديرا    ى األردن المرتبطة بشكل مباشر بعمليات الخصخصة قد             تشير ال وال إل ات رؤوس األم ى أن حجم تدفق ت إل
غ بصورة إجمالية قرابة        مليون دوالر، وتشمل استثمارات في قطاعي السياحة واالتصاالت، باإلضافة إلى 500بل

. ج الخصخصة في األردناستثمارات في قطاعات أخرى، ومنح وقروض من المؤسسات الدولية دعمًا منها لبرنام         
توقع أن يبلغ مجموع االستثمارات في األردن المرتبطة بشكل مباشر بعمليات الخصخصة خالل السنوات          ومن الم

ي    ة حوال ة القادم ي     2.1األربع در بحوال نوي يق دل س ك بمع يار دوالر، وذل ي    7 مل ناتج المحل ن ال ة م ي المائ  ف
ي  نح         . اإلجمال تثمارات ب تدفقات اس ذه ال يون دوالر في قطاع االتصاالت، وحوالي         400و  وتشمل ه  مليون  300 مل

ي    رباء، وحوال ناء   120دوالر في قطاع الكه يدية ومي ناء وصلتي الش بة وب د العق تطوير سكة حدي يون دوالر ل  مل
بة  لنظام آما يتوقع أن يبلغ حجم االستثمارات إلنشاء محطة تنقية المياه العادمة في منطقة التربة السمراء وفقًا  . العق

نقل     " ييد والتشغيل وال تمويل جزء منها، يقدر بحوالي               150 نحو    "التش ة ب تقوم الحكوم يون دوالر، س  مليون  75 مل
يمول    ن س ي حي برنامج الخصخصة، ف ًا ل ي دعم اء الدول ية لإلنم ة األمريك تها الوآال نحة قدم دوالر عن طريق م

 . القطاع الخاص الجزء المتبقي

 

 

ية جه     دول العرب د بذلت ال ودًا آبيرة لتخفيف القيود على االستثمار األجنبي ولسن التشريعات الجاذبة له ولتفعيل دوره  وق

إن حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية                  . في أنشطة الخصخصة      ك، ف رغم من ذل ى ال ه وعل إال أن

ان مصدرها أنشطة خصخصة شرآات ومؤسسات عامة فيها، يعتبر متدنياً               بالمقارنة مع الدول النامية األخرى والتي آ

آما يتضح في الجدول سواء من ناحية قيمته المطلقة أو بما يشكله من نسبة إلى إجمالي إيرادات الخصخصة المتحصلة،         

م    ي في مقدمتها ضآلة أنشطة الخصخصة في الدول العربية بالمقارنة مع               . )2(رق ى عدد من األمور تأت ك إل ويعزى ذل

دول    ي تجري خصخصتها                  مجموعات ال ومن هذه األمور أن معظم هذه      .  األخرى من حيث عدد وحجم المؤسسات الت
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ط صغيرة في حجمها بل أيضًا ذات أهمية استراتيجية أقل للمستثمرين األجانب             وبجانب ذلك، فإن . المؤسسات ليست فق

تثمارية المباشرة في إطار نشاط                         تدفقات االس ي ال يها تدن ي يعزى إل الخصخصة وجود القيود المحدة لها من األمور الت

ية وضعف النشاط الترويجي من جانب الدول العربية لغرض االستثمار في المشاريع                 نها أو اإلجرائ سواء التشريعية م

 .التي يتم خصخصتها

 

 )2(الجدول رقم 
 المشارآة األجنبية في حصيلة الخصخصة

1990-1999 
 )مليون دوالر( 

1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  
 شرق آسيا والمحيط الهادي          

 إيرادات الخصخصة 376 834 5,161 7,155 5,508 5,410 2,680 10,385 1,091 5,500

 مساهمة االستثمار األجنبي 1 102 1,556 4,156 4,036 2,026 1,990 3,775 1,082 4,982

 أوروبا ووسط آسيا          

 إيرادات الخصخصة 1,262 2,551 3,626 3,988 3,957 9,742 5,446 16,537 8,002 10,335

 مساهمة االستثمار األجنبي 586 1,892 3,069 2,932 1,588 4,778 1,880 8,874 5,190 6,503

بحر              ية وال ريكا الالتين أم
 الكاريبي

 إيرادات الخصخصة 10,915 18,723 15,560 10,488 8,199 4,616 14,142 33,892 37,685 23,614

 مساهمة االستثمار األجنبي 6,358 7,384 4,037 3,765 5,058 2,206 6,448 12,486 21,535 19,567

مال              ط وش رق األوس الش
 *أفريقيا

 إيرادات الخصخصة 2 17 70 417 1,034 1,858 2,387 2,480 2,214 2,213

  االستثمار األجنبيمساهمة - 3 19 138 325 109 16 603 603 1,871

 جنوب آسيا           

 إيرادات الخصخصة 29 996 1,557 974 2,666 916 889 1,794 174 1,859

 مساهمة االستثمار األجنبي 11 4 44 16 997 38 528 1,043 11 104

 أفريقيا          

 إيرادات الخصخصة 74 1,121 207 641 605 473 745 2,348 1,356 694

 مساهمة االستثمار األجنبي 38 5 66 566 453 275 299 1,969 694 418

 .قاعدة بيانات الخصخصة لدى البنك الدولي وتقديرات صندوق النقد العربي: المصادر
 .تشمل المغرب ومصر والكويت واألردن وتونس والجزائر ولبنان وُعمان واإلمارات •

 
ام  ي ع م ف رب، ت ي المغ يود سو1995فف د من الق ع العدي ية أو بالقطاعات واألنشطة المسموح  رف تعلق بالملك يما ي اء ف

تثمرين األجانب الدخول فيها       ، تم بيع 2001 فندقًا تمت خصخصتها قبل نهاية عام 26 مؤسسة و39ومن بين نحو  . للمس

ة و18 ية 4 مؤسس ية أو جزئ ريقة آل ب بط تثمرين أجان ى مس نادق إل يع  .  ف رادات الخصخصة عن طريق الب كل إي وتش

تث  ي      لمس ة من مجمل إيرادات الخصخصة        80مرين أجانب حوال وعلى الرغم من ذلك، فما زالت عوامل عدة،       .  في المائ

ة آليات التسوية وحل النزاعات ونقص الشفافية المرتبطة باألحكام والقوانين واإلجراءات،              ا ضعف وعدم آفاي من أهمه

 .تحد من نمو التدفقات االستثمارية المباشرة
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ا تمت خصخصته من خالل البيع لمستثمر رئيسي حتى نهاية عام                  وفي مصر، بلغت ح        2,126 حوالي   2001صيلة م

بته          ا نس يون دوالر، أو م ة من إجمالي حصيلة الخصخصة        41مل ويشكل نصيب المستثمرين األجانب من هذه      .  في المائ

ي      يون دوالر أمريكي، أي        1,297الحصيلة حوال يع ل             61 مل يمة الب ي ق ة من إجمال تثمر رئيسي    في المائ ويذآر أن  . مس

د أقرت مجموعة من القوانين الجديدة في عام                   ة المصرية آانت ق  المشجعة لالستثمار األجنبي والمنظمة   1997الحكوم

ا تعديالت على التشريعات والقوانين السائدة بالشكل الذي ينسجم مع تفعيل النشاط االستثماري                     ى إدخاله ه باإلضافة إل . ل

رغم من ذلك، ف     ى ال ما زالت الحكومة تضع العديد من القيود والضوابط على شراء المستثمرين األجانب للمؤسسات وعل

 .العامة وتحدد القطاعات التي تخشى من أن يؤدي االستثمار األجنبي فيها إلى الهيمنة واالحتكار

 

ي                تثمرين األجانب حوال س، بلغت مساهمة المس  التي بلغت نحو     في المائة من مجمل إيرادات الخصخصة       65وفي تون

 في المائة من مساهمة المستثمرين األجانب أتت نتيجة شرائهم ألربعة 90والجدير بالذآر أن حوالي     .  مليون دوالر  975

تاج اإلسمنت خالل فترة           ، في حين أتت باقي المساهمات نتيجة شرائهم لمؤسسات تعمل في         2001-1998مؤسسات إلن

نقل          ياحة وال تجارة والس ة التونسية آانت قد أزالت في عام     . قطاعات أخرى آال  القيود المتعلقة 1993ويذآر أن الحكوم

هيالت    ن التس زيد م نح الم ك الوقت م نذ ذل م م ا ت يها، آم تثمرين األجانب الدخول ف ية وباألنشطة المسموح للمس بالملك

 . استثماراتهمةوالحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين األجانب مما يعزز من مردودي

 

ا في مراحلها المبكرة، فقد                                بر في معظمه زال مسيرة الخصخصة تعت تعاون الخليجي، حيث ال ت ا في دول مجلس ال أم

رامج الخصخصة                    اندة ب تثماري لمس ناخ االس ن لتحسين الم نها قواني بعض م ذا الشأن، فإنه وآما سبقت    . أصدر ال ي ه فف

م                  انون رق ية الق ة الكويت د أقرت الحكوم يه، فق تثمار المباشر لرأس المال             2001 لسنة    8اإلشارة إل  في شأن تنظيم االس

ي في الكويت      د أقرت أيضًا القانون رقم             . األجنب  بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك      2000 لسنة   20وآانت السلطات ق

ائة من  في الم100وتتضمن السماح للمستثمرين األجانب امتالك نسبة تصل إلى . األسهم في شرآات المساهمة الكويتية  

نحهم          اد، وم ي االقتص ية ف ات األساس اريع القطاع ي مش ارآة ف ت، والمش ي الكوي يمونها ف ي يق اريع الت مال المش رأس

تثمار          تعلقة باالس رى الم ة األخ راءات اإلداري يص واإلج راءات الترخ يط إج نوات، وتبس ر س ريبية لعش اءات ض إعف

ي   إصدار قرار يتضمن العديد من الحوافز       2000تم في عام    وفي السعودية، فإنه ولمساندة برنامج الخصخصة،         . األجنب

امل          كل آ رآات بش تالك ش م بام ماح له منها الس ن ض ب، م تثمرين األجان اءات للمس مانات واإلعف هيالت والض والتس

تثمرون السعوديون               ا المس تع به ي يتم ز والضمانات الت زايا والحواف يع الم تع بجم آما سمح القانون بحرية حرآة . وبالتم

تثمرين األجانب للعقارات الالزمة للمشاريع االستثمارية،            رؤوس تملك المس تثمارات وب تعلقة باالس ية الم وال األجنب  األم

ية              ناطق النائ تثمرين في الم اءات ضريبية للمس تقديم إعف ة السعودية مساعيها             . وب ك، عززت الحكوم ى ذل وباإلضافة إل

ام ا                 ام القطاع الخاص وأم تح المجال أم ى ف ية إل ية إذ أنشأت        الرام تثمارات األجنب المجلس األعلى لشؤون البترول    "الس

ادن  ة مع الشرآات االستثمارية في آافة المراحل الالحقة إلنتاج البترول                   " والمع ود الالزم ات والعق ى االتفاق ة عل للموافق

تثمار     بات االس تقدم بطل ية المتخصصة لل رآات العالم ع بعض الش ذي دف ر ال را . األم ذا اإلج بر ه ل ويعت د العوام ء أح

بر من مجمل التدفقات األجنبية المباشرة إلى الدول العربية في عام                ى الحصة األآ الرئيسية وراء حصول السعودية عل

 . مليار دوالر2.6 في المائة من هذه التدفقات والتي بلغت حوالي 40، إذ بلغ نصيب السعودية حوالي 2001
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 البيع من خالل سوق األوراق المالية
 

ى أسلوب الخصخصة عن طريق البيع لمستثمر رئيسي، تعتمد الدول العربية على أسلوب البيع من خالل                     وباإلض  افة إل

ية       ن في الشكل      ) البورصة (سوق األوراق المال ا هو مبي الذي يتم بموجبه تحويل المؤسسات المراد خصخصتها ) 2(آم

ام              تاب الع ى شرآات مساهمة وطرح أسهمها لالآت ي تطرح فيها الحكومة نسبة صغيرة من أسهمها وفي الحاالت الت . إل

يع، تصبح ملكية هذه المؤسسة مشترآة بين القطاعين العام والخاص           ة للب وقد يكون الغرض من هذا . في المؤسسة العام

الترتيب رغبة الحكومة باالحتفاظ بجزء من ملكية وإدارة المؤسسة، أو قد يكون هذا الترتيب بمثابة الخطوة األولى نحو                    

 .خصة المؤسسة بالكاملخص

 

ذا الشأن إلى وجود عالقات متبادلة بين الخصخصة وتطور أسواق األوراق المالية،                  ية في ه دول النام وتشير تجارب ال

فوجود سوق نشط   . بحيث يعزز آل من هذين النشاطين اآلخر من أجل تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية النهائية               

القواعد التشريعية الضرورية وتتوفر لديه الخدمات المالية المتطورة يساعد جهد الخصخصة          لألوراق المالية يستند على     

ية االجتماعية، عن طريق نقل الملكية إلى القطاع              اءة االقتصادية والرفاه ادة الكف ية، وهي زي يق األهداف النهائ في تحق

ية من الشفافية واإلفصاح لضمان تسيير ه        ذه المؤسسات وفق أسس سليمة وإفساح الخاص في إطار يتصف بدرجة عال

ن المتالك أسهمها من أجل توسيع قاعدة الملكية والحيلولة دون ترآزها لدى القليل من ذوي          يع المواطني ام جم المجال أم

ل عن مستوياتها الحقيقية          نفوذ وبأسعار تق ومن ناحية أخرى، تشكل الخصخصة حافزًا فعاًال لتطوير وإصالح أسواق          . ال

تثمارات الحافظة إلى هذه األسواق ومن                          األوراق ال  ا إلس زها لحجم المعروض من األسهم وجذبه ية من خالل تعزي مال

 .ضمنها استثمارات المغتربين الموجودة حاليًا في أسواق مالية أجنبية

 

ر أسواق األوراق المالية التاب                              ى تطوي ة التسعينات عل نذ بداي ية م دول العرب د عملت الحكومات في عدد من ال عة لها  وق

بتنفيذ إصالحات واسعة غطت جميع جوانب هذه األسواق وإدخال العمل فيها باألساليب والمعايير المتعارف عليها دوليًا                

ية           تثمارات الخارج ذب االس ية وج رات الداخل د المدخ ن حش نها م ا وتمكي اء بأدائه ل االرتق ن أج ذه   . م ملت ه د ش وق

ا  ية بم ريعية والتنظيم وية والمقاصة  اإلصالحات الجوانب التش يات التس ية وآل األوراق المال تعامل ب لوب ال ك أس ي ذل ف

ونتيجة لذلك، أصبحت لهذه األسواق أهمية متزايدة في تنفيذ برامج الخصخصة، إذ بلغت             . باإلضافة إلى الوساطة المالية    

رابة          ا ق ا تمت خصخصته من خالله رادات م رادات الخصخصة في الدول ال       33إي ة من مجمل إي عربية حتى  في المائ

 .2001نهاية عام 

 

ي الكويت، تمكنت الهيئة العامة لالستثمار من بيع أسهم الدولة في حوالي                شرآة مدرجة أو أدرجت في البورصة،       26فف

. 2001 وحتى نهاية عام 1993 في المائة من مجموع الشرآات التي تم التعامل فيها منذ بدأ البرنامج عام 80أي حوالي 

غ مجمل حصيل        ا بل ة من خالل سوق األوراق المالية حوالي              آم يع أسهم الدول  في  75 مليار دوالر، أي بنسبة      2,973ة ب

رادات الخصخصة في الكويت           ة من مجمل إي  مستثمر جديد قام 775,645وتشير البيانات المتوفرة إلى أن حوالي  . المائ

ة المطروحة في سوق األوراق المالية منذ بدأ البرنامج،        إما عبر اآتتاب عام أو عبر مزاد علني، آما بشراء أسهم الدول
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ذه األسهم بلغت نحو              تاب به بات االآت  40وفي مصر، تم تحصيل قرابة      .  ضعف عدد األسهم المطروحة للبيع     40أن طل

ي    بالغة حوال رادات الخصخصة، وال ل إي ن مجم ة م ي المائ رنامج   5.2ف يذ ب دأ تنف نذ ب بر البورصة م يار دوالر، ع  مل

وقد تمت أول عملية خصخصة لمؤسسة حكومية من خالل طرح أسهمها لالآتتاب            . 2001هاية عام   الخصخصة وحتى ن  

ام  ي ع ام ف رابة 1996الع رح ق ند ط هم  75، ع ن أس ة م ي المائ ير " ف كان والتعم نة نصر لإلس باًال " مدي ت إق ي الق الت

 .جماهيريًا واسعًا ثم تلى ذلك عمليات طرح أسهم لشرآات أخرى

 

ا في المغرب و       د آانت مساهمة أسواق األوراق المالية في تنفيذ عمليات الخصخصة متواضعة نسبياً               أم س، فق ففي . تون

ه ومنذ بدء برنامج الخصخصة عام       ، تمكنت الدولة من اإلدراج في بورصة 2001 وحتى نهاية عام 1993المغرب، فإن

ما بلغت مساهمة البيع عبر االآتتاب      شرآة بيعت حصص الدولة فيها، آ      80 شرآة فقط من أصل      15الدار البيضاء نحو    

رابة      ام ق رادات الخصخصة              8الع ط من مجمل إي ة فق بر حصيلة الخصخصة عبر البورصة           .  في المائ س، تعت وفي تون

در نصيبها بحوالي            بيًا، إذ يق  مليار دوالر منذ    975 في المائة من مجمل إيرادات الخصخصة البالغة قرابة          6محدودة نس

برنامج ف  يذ ال دأ تنف ام  ب ام 1989ي ع ة ع ي نحو   . 2001 وحتى نهاي ا ف يع حصص له ة من ب د تمكنت الحكوم  110وق

ي      ي حوال يع حصصها ف ن ب ت م ن تمكن ي حي اءات ف ام العط بر نظ يعها ع م ب ا ت ة صغيرة معظمه ة 20مؤسس  مؤسس

 .متوسطة الحجم عبر البورصة

 
 أساليب أخرى

 

ومن هذه  . عربية أساليب متعددة أخرى لخصخصة مؤسساتها العامة      وباإلضافة إلى األسلوبين سالفي الذآر، تتبع الدول ال       

يها بشروط ميسرة حيث يتم سداد قيمة األسهم على فترات طويلة                               ن ف ى العاملي يع جزء من أسهم الشرآة إل اليب ب األس

تقبلهم            ة لمس ن وحماي راعاة لمصالح العاملي ك م ذا األسلوب أآثر شيوعًا في مصر منه في الدول        . وذل بر ه  األخرى ويعت

ن في القطاع العام فيها مقارنة مع الدول العربية األخرى، وقد بلغ نصيبه حوالي                       اع عدد العاملي  في المائة   6نظرًا الرتف

رادات الخصخصة        ومن هذه األساليب أيضًا لجوء السلطات، في حالة تعذر بيع المؤسسة بشكل جزئي أو         . من مجمل إي

ب        تردي، أو آ ي الم ي بسبب وضعها المال نوع نشاطاتها، إلى حل المؤسسة العامة المعنية وتصفيتها وبيع   آل ا وت ر حجمه

تثمرين في القطاع الخاص الذين يقومون عادة بتأسيس شرآة جديدة تقوم بكل أو بعض األنشطة التي                         ى المس أصولها إل

ي مصر في حين     في المائة من مجمل إيرادات الخصخصة ف       5وقد شكل هذا األسلوب حوالي      . آانت تمارسها المؤسسة     

 . في المائة من مجمل إيرادات الخصخصة في تونس3شكل نحو 

 

ى القطاع الخاص بموجب عقود إدارة مع إبقاء حق                        ة إل ل إدارة المؤسسات العام اليب الخصخصة نق إن من أس ك، ف آذل

ة   د الدول ي ي ية ف ى ا      . الملك وق عل درة الس دم ق يع لع لوب الب ن أس لوب ع ذا األس ة به تعيض الدول د تس يع  وق تيعاب ب س

ائرها الضخمة أو رغبة من الحكومة في المحافظة على ملكية                           اد مشتر بسبب خس ية، أو لصعوبة إيج المؤسسات المعن

ذه المؤسسات    يه الدولة، ويتحمل              . ه تة تحصل عل ابل رسوم ثاب ا عن طريق تأجير المؤسسة مق ل اإلدارة أم تم نق د ي وق

تجارية، أو من             ابل المخاطر ال تثمر في المق تولى  القطاع الخاص بموجبه إدارة المنشأة على أن     المس د إدارة ي  خالل عق
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ة، أو عبر عقود امتياز وفقًا لنظام                   ربح الصافي مع الدول التشييد "أو نظام   ) BOT" (التشييد والتشغيل والنقل  "يتقاسم ال

نقل        م ال تالك والتشغيل ث مستقلة وخاصة في مجال ، آما قد يسمح للقطاع الخاص باالستثمار بمشاريع  )BOOT" (واالم

وتكمن جاذبية هذه األساليب الثالثة من وجهة نظر المستثمرين في ). Independent Power Projects-IPP(الطاقة 

يهم عن شراء منشآت تعاني من مشكالت فنية وإدارية             ا تغن أما من وجهة نظر الحكومات، فإن هذه األساليب تحافظ         . أنه

بها المع         ة وتجن ية الدول ى ملك تج عن بعض عمليات الخصخصة وخصوصًا تلك                    عل د تن ي ق ية والشعبية الت ارضة العمال

 .المتعلقة بمرافق البنية التحتية التي تعتبر قطاعات استراتيجية والتي ترتفع الكثافة العمالية فيها

 
 الخصخصة والقطاعات االقتصادية المختلفة: رابعًا

 

ية،              دول النام يرها من ال ية، آغ دول العرب ى خصخصة المؤسسات التي تعمل في قطاعات تنافسية آالصناعة   سعت ال  إل

زراعة والسياحة في المراحل األولى من تنفيذ برامج الخصخصة، في حين أرجأت خصخصة المؤسسات التي تعمل                  وال

ة راحل الالحق ى الم ية، إل ية التحت رافق البن ية، آم ل تنافس ي قطاعات أق ي. ف رافق البن ى أن خصخصة م ك إل ود ذل ة ويع

ذا الشأن وإجراء إصالحات ضخمة مكلفة              ن خاصة به يدًا آسن قواني ثر تعق ية تتطلب إجراءات أآ آما أن بعض . التحت

ية للخصخصة نظرًا الستيعاب المرافق ألعداد آبيرة من العاملين، آما تتخوف من          تخوف من المعارضة العمال دول ت ال

ؤدي الخصخصة إلى رفع أسعار الخدمات األساسية التي      ولذلك، تفضل الدول عادة إرجاء هذه .  تقدمها هذه المرافقأن ت

يذ برامج الخصخصة بعد أن تكون قد اآتسبت الخبرة الالزمة لمعالجتها               تقدمة من تنف راحل الم ى الم ويوضح . األمور إل

 .توزيع إيرادات الخصخصة في الدول العربية حسب القطاعات االقتصادية المختلفة) 3(الشكل 
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ي المغرب،     مؤسسة تعمل في قطاعي النفط والغاز و15 فندقًا و26 مؤسسة بما في ذلك 65 شملت الخصخصة قرابة   فف

ادن و               9 تاج واستخراج المع ى مؤسسات أخرى              8 مؤسسات تعمل في قطاع إن ية ومصرفية باإلضافة إل  مؤسسات مال

ناء واألسم   واد الب تاج م ود وإن نها صناعة األنسجة والجل تلفة م ي قطاعات مخ يةتعمل ف ي مصر، بلغت . دة الزراع وف

ية             ناعات الغذائ يماويات، والص ناء، والك واد الب ن وم ات التعدي ي قطاع ل ف ي تعم ات الت ة المؤسس يلة خصخص حص

ي مجمل إيرادات الخصخصة منذ بدأ البرنامج وحتى نهاية عام                   ثر من ثلث فقد بلغ نصيب إيرادات    . 2001والزراعية أآ

 في المائة من مجمل إيرادات الخصخصة، في 41ع التعدين ومواد البناء قرابة خصخصة المؤسسات التي تعمل في قطا    

ية والزراعية                     واد الغذائ ي تعمل في الم غ نصيب خصخصة المؤسسات الت ن بل  في المائة وخصخصة مؤسسات 14حي

يماويات      تاج الك ة    12إن ياحة، واإلسكان، والتج             .  في المائ ى قطاعات الس ية عل رادات المتبق ارة، والتشييد،  وتوزعت اإلي

ة          تاج األدوي ا في الكويت، فقد شمل برنامج الخصخصة قرابة          . وغزل النسيج والقطن وإن  6 مؤسسة تتضمن نحو     33أم

ات و     اع الخدم ي قط ل ف ات تعم ة و 5مؤسس ات عقاري ية و  4 مؤسس ات المال ات للخدم ى   4 مؤسس افة إل نوك باإلض  ب

وفي تونس، شكلت حصيلة بيع أربعة شرآات إلنتاج األسمنت         . مؤسسات تعمل في قطاعات التأمين والصناعة والتجارة      

ن عامي          ا بي ترة م رابة   600 والتي بلغت نحو    2001 و1998في الف يون دوالر، ق  في المائة من مجمل إيرادات 60 مل

ن بلغت حصيلة خصخصة المؤسسات السياحية نحو                   في المائة من مجمل إيرادات الخصخصة      14الخصخصة في حي

ية نحو       ومؤسسات قطاع      ة    7الصناعات الكيمائ ى المؤسسات التي تعمل في            .  في المائ ية عل رادات المتبق وتوزعت اإلي

 .قطاعات النسيج والزراعة والصيد البحري والصناعات الغذائية

 

 )5(اإلطار رقم 
 خصخصة المصارف في الدول العربية

 
توفرة إلى أن القطاع العام مازال يهيمن على الجه              يانات الم فعلى . از المصرفي في عدد من الدول العربية   تشير الب

ي                        ام في مصر حوال تابعة للقطاع الع ة ال تلك المصارف األربع ثال، تم ة من مجمل أصول         57سبيل الم  في المائ
از المصرفي، و     ع، ونحو            70الجه ة من الودائ ة من القروض        60 في المائ وفي تونس، يسيطر القطاع     .  في المائ

تجارية        ى المصارف ال ام عل ن         الع ية وشرآات التأمي ى مصارف التنم برى، وعل ثالثة الك وفي الجزائر، تمتلك  .  ال
ن           برى من بي ة المصارف الستة الك بع الجهاز المصرفي        17الحكوم ن يت ا، في حي  مؤسسة مصرفية مرخص له

 .بأآمله للحكومة في سورية إذ ليس هناك وجود للمصارف الخاصة
 

دول العرب            ية من ال ي المصارف الحكوم ية من مشكالت عدة أبرزها تدني أجور العاملين وضعف آفاءاتهم،          وتعان
ا، وضعف الرسملة وتدني                      تجات وعدم تطوره ة الخدمات والمن ي، ومحدودي يق الداخل فافية وغياب التدق ة الش وقل
ًا مستوى األداء المالي، وتراآم الديون المشكوك فيها والتي تمثل التسهيالت الممنوحة لمؤسسات القطاع العام جزء              

 .آبيرًا منها، األمر الذي أدى إلى تقليص السيولة المتوفرة لدى المصارف وزيادة آلفة عملياتها
 

ذه الصعوبات، اتخذت بعض الدول العربية في السنوات القليلة الماضية عددًا من الخطوات إلصالح        ة ه ولمواجه
ة أو جزءًا من                       از المصرفي تضمنت خصخصة بعض المصارف العام ر الجه ة فيها    وتطوي ية الحكوم ففي . ملك

ة في أواخر التسعينات عن نيتها خصخصة مصارف القطاع العام، بعد                   ثال، أعلنت الحكوم ى سبيل الم مصر، عل
 . أن آانت قد افسحت المجال أمام القطاع الخاص للدخول في القطاع المصرفي في أوائل الثمانينات



   174

نوات األخ  ة خالل الس ك، قامت الحكوم ى ذل ن  وباإلضافة إل دد م ي ع ن حصصها ف زاء م يع أج يرة الماضية بب
وعلى الرغم من هذه الخطوات اإليجابية التي       . آما تدرس مشروعًا لدمج بعض مصارف القطاع العام       . المصارف 

ام من مجمل أصول الجهاز المصرفي بحوالي                 ، إال أن   1990 في المائة مقارنة بعام      23قلصت حصة القطاع الع
ذه المصارف       ى جانب آثافة عدد الموظفين         تشابك مصالح ه ة إل تابعة للدول  مع مصالح المؤسسات والشرآات ال

ي مستوى خبرتهم، الزالت تشكل عوامل أساسية تعيق مسيرة اإلصالح وتحول دون جذب االستثمار الخاص                 وتدن
 .إلى هذه المصارف

 
ة خطوات عدة إلصالح مصارف القطاع العام تمهيدًا لخصخص                 س، اتخذت الحكوم ففي هذا الصدد،   . تهاوفي تون

ام          ة في ع ى المصارف، والبالغة نحو                     1998أعلنت الحكوم ام إل ون مؤسسات القطاع الع رنامج لتسديد دي  عن ب
دى   720 ى م ك عل ي، وذل نار تونس يون دي ًا25 مل ي    .  عام ية الت بعض اإلصالحات الهيكل ة ب ت الحكوم ا قام آم

ة بشكل جزئي من قبل الحك         ة مصارف مملوآ ومة مما أدى إلى نشوء مصرف يعتبر األآبر في تضمنت دمج ثالث
 .تونس، وتعتزم الحكومة خصخصته خالل الفترة القادمة

 
ر، فعلى الرغم من استبعاد الحكومة خصخصة مصارف القطاع العام في المستقبل القريب، إال أنها                     ا في الجزائ أم

ددًا من الخطوات إلصالح الجهاز المصرفي، نذآر منها السماح ب              إنشاء مصارف خاصة ابتداءًا من عام      اتخذت ع
يكلة مصارف                          1990 ادة ه نقدية، وإع تقاللية السلطات ال ي تضمن اس ن والتشريعات الت  وإصدار عدد من القواني

ام مع التشديد على تعزيز رأسمالها، وتحديث انظمتها اإلدارية، واعتماد مفاهيم حديثة إلدارة المخاطر،                  القطاع الع
آما تنظر الحكومة حاليًا إلى إمكانية فتح المجال أمام المستثمرين األجانب للمساهمة       .  إليها وإدخال التدقيق الداخلي   

ام          ونظرًا للتباطؤ الذي يتم فيه تنفيذ هذه اإلصالحات، ما تزال مصارف القطاع  . في رأسمال مصارف القطاع الع
 .ز المصرفي في المائة من مجمل أصول الجها90 حوالي 2001العام تمتلك حتى نهاية عام 

 
ة قرارًا في عام                       از المصرفي في سورية، أصدرت الحكوم ة إلصالح الجه  يسمح بفتح فروع  2000وفي محاول

م ألحقته في عام          ناطق الحرة، ث  بقرار يسمح بإنشاء مصارف خاصة في 2001لمصارف القطاع الخاص في الم
 . عامًا20لعمل في سورية منذ نحو آافة أرجاء سورية، وهي المرة األولى التي يسمح للمصارف الخاصة ا

 

 
 خصخصة مرافق البنية التحتية

 
ود خصخصة مرافق البنية التحتية في الدول العربية في السنوات القليلة الماضية، آما يوضح الشكل                     ). 3(تسارعت جه

د بلغت حصيلة خصخصة هذه المرافق بين عامي          في 50ي  مليار دوالر مشكلة بذلك حوال5.6 قرابة 2001 و1997وق

رادات الخصخصة          ة من مجمل إي ر ذآره أن جانبًا آبيرًا من هذه الحصيلة يعود إلى عائدات منح السلطات             . المائ والجدي

 1.1 ترخيصًا لمجموعة تتألف من عدة شرآات أجنبية لتوفير خدمات الهاتف النقال والتي بلغت 1999المغربية في عام 

 . مليار دوالر2.1المائة من حصتها في شرآة االتصاالت والتي بلغت  في 35مليار دوالر وعائدات بيعها لنسبة 

 

نمو   يجة لل رافق نت ذه الم تطوير ه يرة ل ياجات آب ى نشوء احت ية إل ية التحت رافق البن ود خصخصة م ارع جه ويعزى تس

، في الوقت االقتصادي والسكاني الذي شهدته معظم الدول العربية، وخصوصًا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  
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ى انخفاض آفاءتها                    رافق إل م وقصور إدارة الم تمويل المالئ يه نقص ال ذي أدى ف وتجدر اإلشارة إلى أن البنك الدولي      . ال

بلغ نسبة سكان المدن في الدول العربية حوالي                  توقع أن ت ، مما يدل على الضغوط الهائلة  2020 في المائة في عام      70ي

ية الت           رافق البن ا م ي ستتعرض له ية في السنوات القادمة  الت ففي قطاع الكهرباء، تشير بعض التقديرات إلى أن حاجة . حت

ية اإلضافية ستصل إلى نحو       دول العرب  100 ميغاوات خالل السنوات العشر القادمة وبتكلفة تصل إلى نحو 100,000ال

تنمو هذه االحتياجات بحوالي          يار دوالر، وس  الوقت الذي يقل إنتاج الكهرباء    في المائة سنويًا في بعض الدول، في       10مل

ية مقارنة بمتوسط البلدان ذات الدخل المماثل              دول العرب أما في مجال االتصاالت، فتشير التقديرات إلى أن        . في معظم ال

رابة    ته                    60ق د تمت تلبي اتف ق ى اله ط من الطلب عل ة فق ا يعتبر أداء خدمات النقل ضعيفًا في معظم الدول          .  في المائ آم

ية، ف   ة         العرب ام شبه معدوم نقل الع ة وجودها، فإن تدني مستوياتها يدفع المواطنين إلى االعتماد على             . خدمات ال وفي حال

تزايد          نقل الخاصة بشكل م يًا ال تلبي احتياجات آافة                    . وسائل ال إن شبكة الطرقات الموجودة حال ك، ف ى ذل وباإلضافة إل

ناطق وخصوصًا الريفية منها، في حين تكتظ الحرآة علي           ها وال تتم صيانتها بشكل منتظم مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة          الم

ثرة الحوادث      ية بشكل عام من مشاآل عدة، من أهمها عدم قدرة                    . المواصالت وآ دول العرب ي ال ياه، تعان وفي قطاع الم

ي تخضع لل                               ياه الصرف الصحي الت ي نسبة م يها، وتدن تزايد عل ية الطلب الم ى تلب ياه عل ية للم دادات الحال معالجة، اإلم

 .ونضوب مصادر المياه التي يسهل الوصول إليها مما يتطلب إنشاء شبكات جديدة لنقل المياه عبر مسافات طويلة

 

ى أن الدول العربية تحتاج إلى استثمارات تصل إلى حوالي                     ي إل نك الدول  مليار دوالر في مجال  370وتشير توقعات الب

ام  بل ع ية ق ية التحت تطو. 2006البن ي ضوء ال ية لضبط أوضاع وف ود الرام ية والجه دول العرب ي ال رات االقتصادية ف

ول            توقع أن تم ن الم إن م ة، ف رحلة القادم الل الم ا خ يام به اص الق اع الخ ن القط ة م ة واألدوار المطلوب ية العام المال

اع الخاص  في المائة من آلفة هذه المشروعات آحد أقصى، وأن يشارك القط      85الحكومات والمؤسسات المانحة حوالي     

 . مليار دوالر60 في المائة من آلفة المشروعات، أو بنحو 15بحوالي 

 

ك نظرًا للتطورات                      رباء واالتصاالت وذل ية بشكل أساسي في قطاعي الكه ية التحت د ترآزت أنشطة خصخصة البن وق

ي   تالحقة ف يرة والم م     الالكب اض حج ى انخف ي أدت إل ن والت ن القطاعي ي هذي تخدمة ف ية المس بكات تكنولوج ة الش وتكلف

ومن أبرز التطورات في هذا الشأن، فوز شرآة فرنسية بعقدين إلنشاء محطتين إلنتاج الكهرباء في مصر               . المتعلقة بهما 

نقل     "وفق نظام      ييد والتشغيل وال يج السويس           "التش ي بورسعيد وخل تحديد في منطقت ومن المتوقع أن تباشر هاتان     . ، وبال

ام          ا خالل ع ة المصرية عن عزمها منح نحو       . 2002المحطتان أعمالهم ا أعلنت الحكوم  امتيازًا إلنشاء محطات 15آم

 في المائة من حصتها في شرآة       15، باإلضافة إلى نيتها بيع      2010الكهرباء في آافة أرجاء مصر وذلك قبل حلول عام          

رباء    ع الكه ام            . توزي  مليون 300 بتكلفة   بإنشاء أول محطة آهرباء خاصة       1999وفي األردن، سمحت السلطات في ع

ا إلى شرآة وتجزئتها إلى ثالث شرآات تعنى إحداها                            ية عبر تحويله رباء الوطن يكلة سلطة الكه ادة ه م إع ا ت دوالر، آم

توزيع ثة بال نقل والثال ية بال يد والثان يع نحو . بالتول يًا التحضير لب يد 60ويجري حال مال شرآة التول ة من رأس ي المائ  ف

 .حين تعتزم الحكومة اإلبقاء على آامل ملكيتها في شرآة النقلوآامل شرآة التوزيع، في 
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ام  ي ع ة ف ان، قامت الحكوم ي ُعم يازًا لشرآة خاصة 1994وف يج إذ منحت امت ي دول الخل ا ف أول خطوة من نوعه  ب

رباء في المناح وفق نظام             و 2000، آما سمحت خالل الفترة ما بين عامي         "التشييد والتشغيل والنقل  "إلنشاء محطة آه

امل                      2001 رآاء وآ رباء في آل من الشرقية وب تثمرين استراتيجين إنشاء محطات للكه ، قامت  2001وفي عام    .  لمس

يازًا لمدة                        ية إذ منحت امت دول العرب ا في ال أول خطوة من نوعه ة ب  عامًا المتالك وإدارة قطاع الكهرباء في       20الحكوم

ية حوا                 تلك شرآة أجنب ى شرآة خاصة، تم نطقة صاللة إل ي   م  في المائة من رأسمالها في حين تمتلك الباقي شرآة          81ل

ية  ووفقًا لهذا االمتياز ستتولى الشرآة تشغيل وصيانة الشبكة الموجودة حاليًا إلنتاج وتوزيع الكهرباء، وستطورها               . عمان

م                         بالغ عدده رباء من المشترآين ال تتولى تحصيل رسوم الكه ا س دة، آم وتعتزم . 36,000من خالل إنشاء محطة جدي

 .الحكومة االنتهاء من خصخصة قطاع الكهرباء خالل السنتين القادمين

 

رباء العشر في شرآة واحدة في عام                م دمج شرآات الكه  تمهيدًا لخصخصتها، آما تم تأسيس 2000وفي السعودية، ت

وفي اإلمارات، تم إنشاء    . أول شرآة إلنتاج وتوزيع الكهرباء يمتلك غالبيتها القطاع الخاص، لتخدم منطقتي جبيل وينبع             

ام                  ة في ع نطقة الطويل رباء خاصة في م ا تجري االستعدادات إلنشاء محطتين أخريين في آل من           2000محطة آه  آم

ي      ويجري في دول أخرى، منها الجزائر وليبيا ولبنان والبحرين والكويت واليمن، اتخاذ الترتيبات       . الشويهات وجبل عل

 . خاصة لالستثمار في قطاع الكهرباءالالزمة لفتح المجال أمام شرآات

 

، آما سبقت اإلشارة إليه، ترخيصًا لمجموعة تتألف من 1999وفي مجال االتصاالت، منحت الحكومة المغربية في عام       

نقال، وباعت                اتف ال ير خدمات اله ية لتوف  في المائة من حصتها في شرآة االتصاالت إلى شرآة  35عدة شرآات أجنب

ا أعلنت       ية، آم  في المائة 15 يقدر بحوالي  2003عن عزمها بيع جزء آخر من حصتها في هذه الشرآة خالل عام             فرنس

ام             . من رأسمالها    ي    1998وفي مصر، طرحت السلطات في ع ة من أسهمها في الشرآة المصرية            30 حوال  في المائ

ير خدمات الهاتف النقال،                        يع ترخيصين لتوف م ب ا ت ام، آم تاب الع نقالة لالآت أحدهما لمجموعة تتألف من عدة     للهواتف ال

ية واآلخر لشرآة مملوآة من قبل شرآات أوروبية ومحلية             وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم توقيع عقد في عام   . شرآات أجنب

إدارة وتشغيل الهواتف العمومية لمدة عشر سنوات                   1998 وم بمقتضاه ب ية تق ومن ناحية أخرى، فازت .  مع شرآة محل

وفي تونس، .  مليون دوالر737بترخيص لتوفير خدمات الهاتف النقال في الجزائر بقيمة  2001شرآة مصرية في عام   

ام          ة في ع يع    1998قامت الحكوم  في المائة   76 في المائة من حصتها في شرآة االتصاالت، والتي تقدر بحوالي            40 بب

ها إلى شرآة اتصاالت أخرى  في المائة من حصت  38 مليون دوالر، و   3.4من رأسمال الشرآة، عبر اآتتاب عام مقابل           

ة، و     تلكها الدول .  في المائة إلى البنك التونسي العربي7 في المائة إلى البنك التونسي السعودي لالستثمار، وحوالي        15تم

ة في عام            في المائة في حصتها في شرآة االتصاالت بمبلغ يقدر بحوالي   49 حوالي   2000وفي األردن، باعت الحكوم

يون دوالر، و    658 يع نحو      مل م ب د ت  8 مليون دوالر، و508 في المائة من حصة الحكومة إلى شرآة فرنسية مقابل 40ق

ى مؤسسة الضمان االجتماعي، و             ة إل ى صندوق ادخار موظفي الشرآة              1في المائ ة إل وفي الكويت، باعت  .  في المائ

تصاالت عبر اآتتاب عام، وبقيمة      مليون سهم من أسهمها في شرآة اال       113 نحو   2001الهيئة العامة لالستثمار في عام      

ية بلغت نحو        يون دوالر   535إجمال  بأول عملية بيع لجزء من حصتها في        1998وفي قطر، قامت الحكومة في عام       .  مل

وفي سورية، فازت في .  في المائة من أسهمها في شرآة االتصاالت القطرية45إحدى المؤسسات العامة، إذ باعت نحو     
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ام      ل ع نقال وبسعة                 شرآتان    2001أوائ اتف ال ير خدمات اله بكتين لتوف ة ش ن إلقام  ألف رقم لكل شبكة وذلك 850بعقدي

وتستعد دول أخرى، منها لبنان والسعودية وُعمان والسودان لخصخصة شرآاتها       ". التشييد والتشغيل والنقل  "طبقًا لنظام   

 .ية تحول دون اإلسراع في تنفيذ هذه العملياتالعاملة في مجال االتصاالت، إال أن األحوال االقتصادية العالمية المترد

 

تطورات في األردن تشغيل ثالث شرآات خاصة ألربع وحدات من خطوط                          رز ال إن من أب نقل، ف يما يخص قطاع ال وف

ام         تداء من ع ام اب نقل الع ام       1998ال اق في ع دة عشر سنوات، واالتف  مع شرآة خاصة الستثمار سكة حديد 1999 ولم

دة      بة لم اً  عا 25العق نقل في            . م ي القطاع الخاص إدارة         2000وفي مصر، وافقت وزارة ال ى تول  طرق وفق نظام    3 عل

نقل     " ييد والتشغيل وال ابل مبلغ معين يتم سداده إلى خزانة الدولة على أن تعاد الطرق مرة أخرى إلى الدولة بعد                  " التش مق

ياز      دة االمت تهاء م ازت شرآة أسبانية بمد خط سكك حديدية م          . ان ا ف وتمهد آل من الجزائر    . ن اإلسكندرية إلى القاهرة   آم

 . والسعودية لخصخصة شبكات الخطوط الحديدية

 

ية األردنية حيث تم                              ة الملك يكلة مؤسسة الخطوط الجوي ادة ه نقل الجوي، قامت السلطات في األردن بإع وفي مجال ال

ن الطائرات، و                    نها األسواق الحرة، ومرآز تموي ى عدة شرآات، م تها إل مرآز تدريب الطيارين ومرآز الصيانة     تجزئ

يم المحرآات      م تسجيل شرآة                . ومرآز ترم يما ت رات ف ن الطائ يع آل من شرآة األسواق الحرة وشرآة تموي م ب د ت وق

يدًا لخصخصتها                ة تمه امل للحكوم ة بالك وفي مصر، وفي خطوة لتحرير قطاع النقل        . الطيران آشرآة مساهمة مملوآ

ي أوا ة ف ام الجوي، سمحت الحكوم ل ع ة مطارات 2000ئ ى آاف رحالت إل يام ب ية بالق يع شرآات الطيران العالم  لجم

ي                    نقل الداخل ا سمحت للقطاع الخاص بإنشاء شرآات طيران لل ومن ناحية أخرى، أعلنت الحكومة عزمها     . مصر، آم

ناء  نظام   7ب ًا ل اء مصر وفق ة أرج ي آاف ارات خاصة ف نقل " مط غيل وال ييد والتش م  "التش د ت ذا وق ذه ، ه تاح أول ه افت

م خالل عام              نطقة مرسى عل وفي المغرب، أرجأت الحكومة قرارها خصخصة شرآة الطيران        . 2001المطارات في م

ى سنة        ية إل  نتيجة  2000 و 1999 آي يتسنى للشرآة رفع إيراداتها أثر الخسائر التي تكبدتها خالل عامي                2004الوطن

ود      زيادة أسعار الوق يع         . ل نوي ب ة ت  في المائة من رأسمال الشرآة إلى مستثمر رئيسي وطرح الجزء            40وآانت الحكوم

دار البيضاء          نها السعودية والجزائر واألردن ولبنان والكويت لخصخصة             . اآلخر في بورصة ال وتستعد دول أخرى، م

ان وقطر والكويت والسعودية إلشراك القطاع الخاص في مشاريع                ا تستعد آل من ُعم ية، آم شرآات الطيران الوطن

 .توسيع وتطوير عدد من مطاراتها اإلقليمية

 

ياه محدودة في معظم الدول العربية وذلك                  ي تعمل في قطاع الم زال خصخصة المؤسسات الت ا ت ية أخرى، م ومن ناح

تراتيجيًا، إال أنه نظرًا الرتفاع تكلفة تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، فإنه من المتوقع                    ًا واس وردًا حساس بارها م  العت

يلة الماضية                    ذا القطاع خالل السنوات القل يرة الخصخصة في ه ومن اإلنجازات الهامة في هذا المجال، . أن تتسارع وت

ة الكويتية خالل عام      نح الحكوم  امتيازًا لشرآة خاصة يخولها إنشاء محطة مياه الصرف الصحي وإدارتها على 2001م

ن عامًا وفقًا لنظام         وفي مصر،  . ، وهو أول امتياز من نوعه يمنح في الدول العربية         "النقلالتشييد والتشغيل و  "مدى ثالثي

ه            ياز مدت ندية بامت ازت شرآة آ نة العاشر من رمضان              25ف يًا في مدي ياه الشرب الموجودة حال تطوير محطة م ًا ل  عام

ي احتياجات المدينة المتزايدة باإلضافة إلى بناء شبكة لنقل مياه ا                   دة تلب ناء وإدارة محطة جدي لشرب من مدينة العاشر   ولب
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نطقة العين السخنة         نطقة الصناعية في م ى الم  1999وفي األردن، تم التوقيع مع شرآة خاصة في عام . من رمضان إل

ة لخصخصة محطة تنقيه المياه العامة                        د الحكوم ا تمه ان، آم ياه وصرف الصحي في عّم د إدارة م هذا، وقد أعلنت   . لعق

 . عن نيتها خصخصة بعض مؤسسات المياهدول أخرى، منها تونس ولبنان وقطر،

 

نفط، إعالن الحكومة الكويتية في عام            تطورات في قطاع ال رز ال  عن نيتها خصخصة شرآة نفط الكويت 2000ومن أب

ا أعلنت عن نيتها دعوة الشرآات الخاصة إلى المساهمة في تطوير خمسة حقول إلنتاج                       ية، آم ترول الكويت ومؤسسة الب

ى مض    تعمل عل نفط ل ى   ال تاجه ليصل إل ام    900اعفة إن ي الع يل ف م إنشاء    . 2006 ألف برم المجلس "وفي السعودية، ت

ادن        ترول والمع ى لشؤون الب ام     " األعل ى االتفاقيات والعقود الالزمة مع الشرآات االستثمارية           2000في ع ة عل  للموافق

نفط            تاج ال ة إلن راحل الالحق ة الم ى إن          . في آاف ة عل ن، وافقت الحكوم نفط عن طريق شرآة          وفي اليم شاء أول مصفاة لل

تثمرين عرب وأجانب ستتولى تمويل وبناء وتشغيل وصيانة المصفاة التي ستنشأ في مدينة                         بل مس ة من ق خاصة مملوآ

ى              تكلفة تصل إل يون دوالر   890المكال في حضرموت وب ياق، قامت الحكومة المغربية ببيع نحو            .  مل ذا الس  15وفي ه

نف          ن عامي              شرآة تعمل في قطاعي ال ا بي ترة م از في الف  مليون  817 وبمبلغ إجمالي بلغ حوالي      1999 و 1993ط والغ

 . مليون دوالر105 شرآة لتكرير البترول عبر اآتتاب عام مقابل 1998دوالر، آما باعت الحكومة المصرية في عام 

 
 )6(اإلطار رقم 

 مبادرة الغاز السعودية
 

از الطبي        تاح في قطاع الغ ية االنف دأت عمل ام      ب ة شرآات النفط     1998عي في السعودية في ع ن دعت الحكوم  حي
تقدم باقتراحاتهم المتعلقة باستثمار االحتياطيات الكبيرة من الغاز الطبيعي الموجودة في السعودية والتي                 ية لل األجنب

ي      در بحوال ة في العالم بعد روسيا وإيرا                        6تق تلة غازي بر آ ع أآ ك راب تر مكعب مشكلة بذل يار م . ن وقطر  آالف مل
ام        ر ع ي أواخ ة ف تارت الحكوم تمة، اخ رآات المه ع الش راء المفاوضات م ة وإج روض المقدم ة الع د دراس وبع

تكاملة هي مشروع تطوير واستثمار منطقة جنوب حقل                       10،  2000 ة مشاريع م ى ثالث ية للعمل عل  شرآات أجنب
ناء مصنعين أحدهما إلنتاج                    م ب از ومن ث ناء معمل لمعالجة الغ وار وب  البتروآيمائيات والثاني لتوليد الكهرباء،     الغ

نطقة الشمالية الغربية وتطوير بعض الحقول المكتشفة هناك ومد           از في الم يات استكشاف الغ يذ عمل ومشروع تنف
ى مصانع إلنتاج الطاقة والبتروآيمائيات، باإلضافة إلى مشروع تطوير واستثمار الغاز المنتج من                    تج إل از المن الغ

توا    ول الم وتجري . جدة في شرق الربع الخالي ومد أنابيب الغاز لالستهالك في المنطقة الشرقية من السعودية          الحق
 .الحكومة حاليًا مفاوضات مع الشرآات المختارة للتوصل إلى صيغة نهائية لتنفيذ المشاريع المطروحة

 
 مليار دوالر وتؤدي إلى   25ى  وتكمن أهمية هذا المشروع في االستثمارات الضخمة التي يتطلبها والتي قد تصل إل            

ن                ا بي ى م از الطبيعي إل تاج الغ ادة إن دم مكعب في اليوم، آما يتوقع نشوء العديد من المشاريع                14-12زي يار ق  مل
د تستقطب أآثر من             ذا المشروع والتي ق تابعة له  مليار دوالر وتؤدي إلى خلق عشرات اآلالف 150والخدمات ال

ر اإلشارة، إلى أن هذا المشروع أدخل الشرآات األجنبية قطاع الغاز السعودي            وفي هذا السياق تجد   . من الوظائف  
 .للمرة األولى، وشكل أآبر خطوة لتوسيع استغالل موارد الغاز الطبيعي في السعودية منذ منتصف السبعينات
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 الخاتمة

 

زا                           ية، فهي ال ت دول العرب تها مسيرة الخصخصة في ال ي قطع راحل الت رغم من الم ى ال ل تتسم بالضعف فيما يتعلق     عل

ا قورنت مع الدول في المناطق األخرى آدول أمريكا الالتينية أو دول                           ي تغطيها خصوصًا إذا م يذ والمجاالت الت بالتنف

يه نسبة مشارآة القطاع العام في االقتصاد في الدول                                  زال ف ا ت ذي م يا، في الوقت ال ا الشرقية أو دول شرقي آس أوروب

ى الن       ية من أعل الم     العرب ام     . سب في الع ي ع ية قرابة           1999فف دول العرب غ نصيب ال  في المائة من مجمل عائدات      5، بل

 في المائة ودول 23 في المائة، ودول أوروبا ووسط آسيا 12الخصخصة في العالم، في حين بلغ نصيب دول شرق آسيا        

ية      ريكا الالتين (ويبين الشكل .  في المائة2ة ودول أفريقيا  في المائ  4 في المائة، بينما آان نصيب دول جنوب آسيا          54أم

 .إيرادات دول هذه المناطق من مجمل إيرادات الخصخصة السنوية خالل التسعينات) 4

 

 

 

 
تفاوتة، يتعلق بعضها                  دول بدرجات م ن ال ائعة بي ى عدد من المشاآل الش ية إل دول العرب طء الخصخصة في ال ود ب ويع

ا وبعضها اآلخر              ام االقتصادي والسياسي واالجتماعي       بالمؤسسات في حد ذاته فعلى سبيل المثال، تعاني    . بالوضع الع
دول العربية من مشكالت قانونية            فتنفيذ الخصخصة يستدعي تهيئة األطر واألنظمة التشريعية   . الخصخصة في معظم ال

ا يستدعي سن القوانين                             ى القطاع الخاص، آم ة إل ية المؤسسات العام ل ملك ي تخول الحكومات نق التجارية الالزمة  الت
يعة ونطاق عمل القطاع الخاص            تعلقة بطب رارات الحكومية فقد        . الم ى اإلجراءات والق نة البيروقراطية عل ونظرًا لهيم

تجارب ضرورة وجود التزام سياسي من قبل                            د أثبتت ال ًال، وق تًا طوي ن والتشريعات وق ذه القواني ثل ه رار م يستدعي إق

المصدر : راجع المصدر بالجدول رقم (1).
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الشكل  (4) : حصيلة الخصخصة، مجموعات في الدول النامية 1990 - 1999
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رنامج الخص  يذ ب ة بضرورة تنف ن     الدول در م أقل ق يذ الخصخصة ب ي تنف ة ف زة الدول ة أجه تراك آاف خصة لضمان اش
 .المعوقات وبأسرع وقت ممكن

 
يم أو تحديد قيمة المؤسسة باألسعار السائدة في السوق             ذه المشاآل، مشكلة التقي فتحديد قيمة مرتفعة للمؤسسة قد . ومن ه

تثمرين فضًال عن عدم                  ادة من جانب المس تقادات ح ى ان ؤدي إل ى شراء أصول مغالى في قيمتها، في حين    ي بالهم عل إق
ل من القيمة الحقيقية للمؤسسة ضياع أموال على المؤسسة وعلى الحكومة        يمة أق د ق ي تحدي وفي محاوالت لمواجهة . يعن

تمد بعض الدول على نظام المزادات حيث يتم تحديد قيمة المؤسسة في السوق، آما تعتمد دول أخرى                        ذه المشكالت تع ه
م تتزايد األسهم                     آال يع بمجموعة محدودة من األسهم ث بدأ الب ات، بحيث ي ى دفع يع المؤسسة عل ى ب مغرب والكويت عل

عر    ى س ن الحصول عل ة م ن الحكوم ا ولتمكي يف معه ام السوق للتك ة الوقت أم يع بشكل تدريجي إلتاح المطروحة للب
 .أفضل

 
يكلة ال          ادة اله الزم إلع تمويل ال ي الخصخصة من ضعف ال مالية والفنية لعدد من الشرآات لتنمية عائداتها وجعلها وتعان

ند طرحها          تثمرين ع ية للمس ثر جاذب وتتضمن إعادة الهيكلة إصالح الهياآل المالية للمؤسسات وتخفيف عبء الديون          . أآ
 .لبشريةعليها، التي تؤثر سلبًا على نتائج أعمالها، والتحديث التقني ووضع برامج مكثفة للتدريب وبرامج التنمية ا

 
ا تكون معارضة للخصخصة بسبب        بًا م يها والتي غال ة وموظف ومن المشكالت أيضًا، مواقف إدارة المؤسسات العام

رزقهم                         م مصدر ل م أله ن وفقده ى تسريح الموظفي ؤدي تصفية المؤسسات إل تخوف من أن ت د يسعى المسؤولون     . ال وق
ون إلى اقتراح برامج بديلة لمعالجة الوضع المترد       ي في المؤسسات العامة للحيلولة دون خصخصتها مما يؤدي والموظف

ردد السلطات في أخذ قرار حاسم لخصخصة المؤسسات العامة أو العدول عن هذه القرار              ى ت ير من األحيان إل . في آث
ًا من السلطات في بعض الدول العربية لهذه التخوفات، فقد اعتمدت في تنفيذ الخصخصة في معظم األحيان على                     وإدراآ
ائل   ير وس ي مؤسسات أخرى، وتوف ن ف بكر، والتعيي تقاعد الم ي تشمل ال ن والت يارات للموظفي ير مجموعة من الخ توف

 .التمويل إلنشاء مشاريع فردية أو اجتماعية، والتسريح النهائي مع التعويض
 

اءة لدى المسؤولين عن تنفيذ الخصخصة مما يؤدي إلى                      ذه المشكالت، نقص الكف إن من ه يرًا، ف مشاآل في تسويق وأخ
اليب          تلف أس دود لمخ تعمال المح تثمرين، واالس ية للمس ات الكاف ير المعلوم دم توف تها، وع راد خصخص رآات الم الش

 .الخصخصة
 

دول       بة لل يارًا بالنس د خ م تع أن الخصخصة ل ناعة ب ي من الق ا يكف دى المسؤولين م د أصبح ل ك، فق رغم من ذل ى ال وعل
ل أصبحت ضرورة من أجل ت          ية، ب تثماري، ورفع آفاءة المؤسسات العامة وتحقيق المزيد من    العرب ناخ االس حسين الم

نمو االقتصادي وجعل االقتصادات الوطنية أآثر تماشيًا مع االقتصادات العالمية                     ع معدالت ال ية، ورف ة االجتماع . العدال
ًا في مجال الخصخصة في السنوات القادمة، عل                      ية تقدم دول العرب توقع أن تحرز ال ى الرغم من وجود العقبات     ومن الم

يذ برامج الخصخصة في الدول العربية مقارنة بالدول                          ترة تنف ة ف ى إطال ؤدي إل ا أن ت توقع له ابقة الذآر والتي من الم س
ى تأجيل بعض أنشطة الخصخصة  . األخرى و النشاط اإلقتصادي العالمي إل باطؤ نم ؤدي ت توقع أن ي ه من الم ا أن آم



   181

تعلقة بقطاع        تلك الم ة، آ ياً          الهام ودًا عالم ذي يشهد رآ يج التي تتمتع             .  االتصاالت ال يًا نحو دول الخل تجه األنظار حال وت
 .بمجاالت واسعة لالستثمار بما في ذلك مرافق البنية التحتية والقطاعات النفطية
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