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   مدخل للموضوع-أوالً
  يلح على تسميته  موضوع اخلوصصة، أو حتويل امللكية العامة إىل القطاع اخلاص أو ما اصطُعد

مفقد اجتهت .  عاملي ملحوظ يف الفترة األخرية حمور اهتماٍم، بالتخصيص أو اخلصخصة أو حنو ذلكراًؤخ
ا و،عامل اليوم من دول الكثريعلى اختالف مشار ا السياستوجمن ي عن كثٍري إىل التخلِّ،االقتصاديةية وها 

 من الكفاءة، أو ذلك إما لتحقيق أكرب قدٍر و، وإسنادها إىل القطاع اخلاص؛املؤسسات االقتصادية العامة
ها اخلاصة يف قبول هذه السياسة  ظروفُلكل دولٍة و.روعات اخلاسرة أو لدوافع أخرىللتقليل من املش

حتاد اال:  االشتراكيحى يف املعسكرعلى رأسها قطبا الر و،ول الشيوعيةن العديد من الدحىت إ؛ املستحدثة
 على النشاط االقتصادي، ةة الدول من سيطرالصني الشعبية، قد أدركت ضرورة احلد و)سابقاً (السوفيايت

روض من السلع ا يضمن وفرة املع مم؛إتاحة الفرصة أمام قوى السوق للتأثري على القرارات االقتصاديةو
ذلك بعد ايار االقتصاديات املركزية يف تلك  أدىن من النفقات، والكفاءة وحد أكرب من اخلدمات بقدٍرو

  .الدول، باإلضافة إىل االيار السياسي فيها
 للعودة إىل شطة عاملياًدت يف الثمانينات يف حركٍة ن جتسٍللكن عقد السبعينات أخذ يشهد بداية حتوو
إطالق قوى السوق امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج، و املرتكز على مبدأ ،الية مبفهومها األصلي التقليديالليرب

 قد ظهرت إىل الوجود يف خضم حركة  و نالحظ أن اخلوصصة.لتعمل احلركة كاملة على مجيع املستويات
عن األداة ال-على وجه التحديد -ي ل هذه لتدعو الدولة إىل التخلِّالتحو لها رئيسية اليت استخدمتها يف تدخ
  .نعين ا القطاع العام، ليأخذ القطاع اخلاص مكانه النشاط االقتصادي، ويف

 للركود االقتصادي العاملي  اقتصادية حقيقية نتيجةًحيث إن العديد من دول العامل واجهت صعوباٍتو
ى  فقد أدتمرار مصروفات القطاع العام؛ السنتيجةًينات ويف أوائل العقد املاضي، والذي ساد خالل الثمان

لعامة يف العديد من هذه تدين حجم الفائض يف املوازنات ا و،بروز ظاهرة العجز يف املوازناتهذا األمر إىل 
  . كبرية من الدول الناميةتراكم الديون اخلارجية موعٍةالدول، و
مدى حث عن مدى سالمة الفكرة و يف البله هذا التحوكون الباحث من الدول النامية، يهمو

 اجلزائر،  وخاصةً،دية اليت تعاين منها هذه الدولص أو التخفيض من حدة املشاكل االقتصاجناحها يف التخلُّ
الرفاهية ملن ر ويأيت بالتطو يدحض اليأس، و يصبح واقعاً حقيقية كأمل كان حلماًتأثريه على إحداث تنميٍةو

  . مفقود الوعود مبستقبٍلهم يف غياب األوهام وكان حظُّ
تصادية واجتماعية  اقالٍتلقد عرفت اجلزائر يف مطلع الثمانينات مراحل متعددة لعدة حتوو
الت ية بالنسبة لالقتصاد اجلزائري، ولقد كان اهلدف من هذه التحوجياباليت كانت إ، و...وغريها
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اللحاق  و، وحتسني ظروف املعيشة،زائريادية للنمو باالقتصاد اجلاإلصالحات دفع عجلة التنمية االقتصو
ور، بركب التطوحتسني البيئة إعادة اهليكلة، واإلصالح االقتصادي و :الت نذكرمن بني هذه التحو
هذا  و؛ وسعر الصرفخ االستقرار املايلرسثمار وتع عملية االستشج مناسبة تبإصدار تشريعاٍتاالستثمارية 

  .تثمارات األجنبيةمما دفع إىل االطمئنان لالس
  دوق النقد الدويل والبنك صناملتمثل يف اسة اإلصالحية كان بإشراٍف دويل وي السيكما أن تبن
 من الدول قد كان دعوةً و،السياسة حترير التجارة والصرف واألسعار الغاية من هذه ت إذ كانالعاملي؛
 ؛الفقريةل األنسب لكافة الدول النامية و احلاالجتاه حنوه هوعت بأن هذا النظام اجلديد ويت ادالغنية ال

امٍةللخروج من مشاكلها االقتصادية اليت تعيشها يف دو،بل احلكومات يف تلك ل املفرط من ق بسبب التدخ
  .ب يف تضخم قطاعها العامالذي تسب ومن بينها اجلزائر، و،الدول
ىل  مما أدى إ؛األداء فيه وسوء اإلدارة و،ة وانعدام الكفاء،ل املفرط العبث صاحب هذا التدخإنه قدو

 لدعمها للوحدات  نتيجةً؛تراكم املديونية اخلارجية و،اج وزيادة العمالة عن االحتي،اخنفاض اإلنتاجية
 اجلاري يف أنشطٍةعاظم اإلنفاق العام االستثماري وت و، ودعم السلع الضرورية، اخلاسرةاإلنتاجية العامة

و؛خلاص واجلهود الفرديةللقطاع اها ب تركُيتوج ا منذ تفاقُ و،كل االقتصاديةى إىل املشاهو ما أدم حد
  .منتصف السبعينات

 لفشل ؛لع السبعينات انتهجت سياسة اإلصالحات يف مطشري هنا إىل أن الدول املتقدمة هي أيضاًنو
لنظام االشتراكي املبين على الت العاملية بعدما كانت تنتهج اف مع التحوعجزها عن التكي و،هذه األنظمة

  .أساس امللكية العامة لوسائل اإلنتاج
هذا كان اءها قيادةً مكانة يف االقتصاد؛ وإعطتباع سياسة اخلوصصة ول يف االتحوولقد جاء احلل ب

 بدافع الربح  صحيحاً دوراًتلعبالطلب أن  من املنافسة تسمح لقوى العرض وو يف ج بإحداث تنميٍةكفيالً
املنتج ( مقبولة من طريف السوق ج عند أسعاٍرنتجودة املُ و، وحتقيق الكفاءة االقتصادية،زيع املوارديف تو
ستثماري جيذب  امناٍخ و، اقتصادية مواتية يف ظل بيئٍة،اتهالتشو عن االحتكارات و بعيداً،)املستهلكو
اإلدارة العلميةجيا احلديثة وى التكنولواالعتماد عل و،خرات احمللية ورؤوس األموال األجنبيةاملد.  

 واليت شرعت فيها اجلزائر ومعظم ،جهاراسة هذه اإلصالحات على تدرعليه ميكننا اخلوض يف دو
  .هذا يسمح لنا بطرح إشكالية هذا البحث و،الدول النامية مؤخراً
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  : إشكالية الدراسة-ثانياً
الذي ميكن  دور  الما هو   : التاليةالرئيسية   ملعاجلة هذا املوضوع متحورت دراستنا يف معاجلة اإلشكالية       

    جزائر ؟لبالنسبة لاخلوصصة يف التنمية االقتصادية أن تلعبه 
 من األسئلة تطرح نفسها واليت سنحاول اإلجابة عليها مـن           اإلشكالية، هناك مجلةٌ  هذه  وعلى أساس   
  :خالل الدراسة وهي

  وهل كانت للخوصصة نتائج متماثلة على  ما معىن اخلوصصة، وما هي أبعادها وإستراتيجيتها ؟-1
  مستوى الدول املتقدمة والدول النامية ؟ 

 ة ؟ أم أن هناك دوراً هاماً هلا سيظل قائماًـ هل يعين االرتكان على القطاع اخلاص غياب دور الدول-2
  ؟مهماً 

3-ما هي األنشطة واملؤسسات اليت ت احاً دون وجود ق اخلوصصة جنق عليها اخلوصصة ؟ وهل ستحقِّطب
   لكل منهما ؟تكامل يف ظل حدوٍد أمر واجب يف إطاٍر من التنافس املقطاٍع عام ؟ أم أن وجودمها معاً

 ما هي االحتياطات واألمور والتدابري اليت جيب اختاذها قبل انتهاج سياسة اخلوصصة ؟ وهل دراسة البيئة -4
مة اخلوصصة هلا كسياسة إصالح ؟َءالاالقتصادية واالجتماعية والسياسية ضرورية ملعرفة م  

ما مدى  هي التقنيات املتبعة يف ذلك ؟ ومار ؟ وـت إىل تطبيقها يف اجلزائ أد ما هي الظروف اليت-5
  هناك من احللول ما ميكن تطبيقه ؟ حتمية ؟ أم أن هل كانت اخلوصصة ضرورةًجناعتها ؟ و

هل وو املنشود بالنسبة للجزائر والدول النامية ؟  ما مدى قدرة اخلوصصة على حتقيق التطور والنم-6
؟  حقِّق اخلوصصة ما عجز عن حتقيقه القطاع العامست  
  : الدراسةفرضيات -ثالثاً

ا اإلشكالية يتعي ن علينا وضع الفرضيات التاليةانطالقاً من الكيفية اليت وضعنا:  
 اقتصادية، سواًء من االستغالل للموارد أو عملية اإلصالح أو اخلوصصة وسيلةٌ لتحسني وحتقيق كفاءٍة -1

تسيري املؤسسات؛ مما يؤدي إىل حتقيق تنميٍة شاملة غايتها تلبية كل متطلَّبات اتمع، وترك القيادة 
  .للخوصصة ال يعين انتفاء دور الدولة، بل هي تشرف عن املهام األساسية

ه حتقيق أهداف تنمية اجتماعية، نقة تقف يف وج خايعرف القطاع العام يف أغلب الدول النامية أزماٍت -2
 ،صهذا مبحاذاة القطاع اخلا و،ةهذه املشاكل االقتصادية احلاد باخلروج من إصالح هذا القطاع كفيلٌو

  .ة مببدأ العدالإخالٍل ملا يف ذلك من اازفة و؛ن عليهاالرتكادون االعتماد على هذا األخري و
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 بتحديد إمكانات النجاح هلذا الربنامج املالئم لربنامج اخلوصصة كفيلٌاالختيار األمثل والدقيق و -3
  .اإلصالحي

 يف مسار تطوير قطاع النشاط الذي تنتمي إليه إمنا مرحلةٌ و، يف حد ذاته اخلوصصة ليست هدفاًعملية -4
سبق تة  إداري أو دون إجراء عملية معاجلالقيام ذه العملية دون خمطٍطؤسسة القابلة للخوصصة، وامل

  .تنفيذ اخلوصصة قد تؤدي إىل فشل العملية
الذي تضاءل بظهور النتائج اإلجيابية هلذا  و، كبريصصة اليت يدور حوهلا جدالٌيف حال تطبيق اخلو -5

 .ية بالتوظيف العاممتخفِّة ومالة املقنعة اليت كانت  حمتاإلصالح، يفصح عن البط
  :ة أمهية الدراس-رابعاً

 بل لكوا ، ليس لكون سياسة اخلوصصة أحد أهم مواضيع الساعة،ع الدراسةتكمن أمهية موضو
اليت  و،يل احلر يعمم ا إيديولوجية النظام الرأمساأهم هذه املواضيع اليت أعطت لالقتصاد احلر مدخالً

 من أجل ؛ةنظمة الرأمساليبالتايل األ و؛ واسعة لالستثمار األجنيب واملؤسسات األجنبيةاًأبواببتنفيذها فتحت 
براجمها عية ونونية لتنفيذ سياستها التوسقا شرعية وم بطرٍقالتحكُّ و،االحتكار و،السيطرة و،النفوذ

هذا ما يعين حكمها على االقتصاديات أو  و.ة من أجل التحكم باقتصاديات الدول النامي؛االستثمارية
 وجنم عن .الفساد فيهاريوقراطية والب غري شرعي بني  حلدوث حتالٍف؛األنظمة االقتصادية األخرى بالفشل

االت و،ي األداء االقتصاديهذا التخلف تدهور وتدنمن أزمة تناقص اً بدء؛ظهور األزمات يف كافة ا 
لقد  و. موارد الدولةرتاف واست،اإلنتاج يف كافة ااالت واألنشطة االقتصاديةر تدهوإنتاج الغذاء، و

منها إىل  و،ل النامية الوصول إىل العامليةن خالل السيطرة على الدواستهدف النظام الرأمسايل بذلك م
 ، وثقافتها،حضارااو، خصوصيات الدول النامية إيديولوجي رأمسايل تتوارى يف ظله مميزات و بثوٍب،العوملة
ية  دولهيئات و مؤسساتة قد تغيب معها تدرجيياً كوني لتسود معها على مراحل سلطةٌ؛عاداا وعقائدهاو

ب  واحدة بزعامة الواليات املتحدة األمريكية اليت انفردت بنظام القطقائمة تؤول يف النهاية إىل سلطٍة
  .حسب حملية وتكون السلطات األخرى الوطنية حكوماٍت و، لتصبح السلطة الواحدة؛الواحد
تسليم لقطاع اخلاص والن هذه السياسات قد ارتبطت بسياسة االعتماد على ا، إمن ناحية أخرىو

 هل هو خروج من خماطر : مدى صحة ذلك عن شجوٍناستجابة ذات و وهو تسليم،واالرتكان عليه
 مفقودة إىل تنميٍة خروج عن مشاكل اقتصادية حادة واملشاكل االقتصادية إىل مرحلة منو حقيقية ؟ أم أنه

 ومن مث ؛قياداا الوطنيةشعوب واري للالتهميش احلضلنامية يف قعر التبعية السافرة، و يستقر بالدولة امرتلٍق
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  خارجي كفيٍل أي لضغٍط، عامليةااعات ؟ أم أن جيب تفادي النظر إىل عملية اخلوصصة كظاهرٍةالفقر و
  من بينها اجلزائر ؟ و،ية العادية يف البلدان الناميةبتغيري املسرية التنمو

 .ه ال حصر هلاجوانب و،ع مفتوحملوضو فاقنا الفكر يف املسألة؛ عن التساؤل كلما تعمقد ال نكفو
 يف هذا البحث إىل اإلجابة لقد عمدنا من الدراسة املتعمقة، و بد أوالً ال،التطبيق سليماًولكي يكون األداء و
يف الطاقة  و،قها تكمن يف اإلضاءات اليت حتقِّ إذ أن القيمة احلقيقية يف األسئلة املطروحة؛عن هذه التساؤالت

 األسئلة كلها إىل لأن هذه  احلقيقة حتواحلقيقة اليت غيبت عن أذهاننا، وح ا جوانب توضالنورانية اليت 
  .االستكشاف، للوصول إىل املضمون احلقيقيأدواٍت للبحث و

 الترهيب منها منهو الترغيب يف اخلوصصة من جهة، و ختيار هذا املوضوعما دفع بالباحث إىل او
زائر اجل و،االقتصادية يف البلدان النامية واضحة عن مستقبل التنمية هذا بغية حترير رؤيٍة و؛ أخرىجهٍة

اآلخرين إلدارة ر اقتصادنا على ضوء جتارب من أجل املسامهة يف إجياد بعض املنافذ لتطوُ و،باخلصوص
 .ق الغايات النهائية املستهدفة منهاحيقِّعلى النحو الذي سياسة اخلوصصة، و

  :ةأهداف الدراس: خامساً
  :اهلدف من هذه الدراسة هو الوصول إىل  

 ،الطرق املتبعة يف إجناحها وما هي األساليب و،يف ظل اإلصالحات االقتصادية التعريف باخلوصصة -1
  .كذا اجلزائرعيق تطبيقها يف الدول النامية وتباإلضافة إىل املشاكل اليت 

  .تصاديفشل اخلوصصة يف اإلصالح االق مدى جناح و-2
حىت طبيقها يف الدول النامية والنتائج املترتبة عن ت و،املربرات لتطبيق اخلوصصةافع و إيضاح الدو-3

  .االجتماعي على املستويني االقتصادي و،تقدمةامل
ذلك من خالل  و، للتطبيق املناسبٍر مع وضع تصو،ر مدى إمكانية تطبيق سياسة اخلوصصة يف اجلزائ-4

بغية تقييم مالءمة هذا املشروع من أجل  و،ت ا الدول يف هذا اال مررب اليتمعرفة خمتلف التجا
  .تطبيقه على االقتصاد الوطين

  من أجل تطبيٍق؛ إىل األحسنحماولة التغيري و،ال تساعدنا على إبداء الرأي اكتساب ثقافة يف هذا ا-5
 من  يوجب علينا اخلوض يف هذا الغمار؛الذيصنا ب الثغرات احملتملة، باإلضافة إىل ختصجتن و،أفضل

ل التنمية  يف نظرنا جيب أن تؤخذ بعني االعتبار ألج قد تكون مهمةًأجل الوصول إىل توصياٍت
ةاللحاق بركب العوملر واالقتصادية والتطو.  
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  :الدراسات السابقة -سادساً
 ملختلف جوانب الدراسات  تقييميةمن خالل شروعنا يف دراسة موضوع اخلوصصة كانت لنا دراسةٌ

وحىت ال نكون .  ونقصد ا خمتلف الدراسات السابقة اليت عرفها هذا املوضوع،اليت مشلت هذا املوضوع
 أو ،مةدتقى العاملي، أو على مستوى الدول امل على املستو سواًء، ومتنوعة فهي كثريةٌ، يف ذلكمبالغني

 جعلت عدداً كبرياً من ،الت االقتصادية الكربى وانعكاساا نتيجة التحو؛ أو الدول العربية،الدول النامية
لقي هذا املوضوع اهتماماًخرهلذا السبب وآل.  تنموية بديلةي سياساٍتالدول االهتمام واالعتماد وتبن ، 

ومن بني هذه الدول اجلزائر اليت عرفت عدة .  من طرف الباحثني وخمتلف اهليئات العلمية األخرىكبرياً
، التثبيت  بالتعديل اهليكلييت تارةً مس، خمتلفة تدور حول هذا املوضوع أو جبوانب متعلقة ادراساٍت

 وعليه نقول بأن هناك دراساٍت.  وغريها،، خوصصة املؤسسات العموميةاهليكلي، اإلصالحات االقتصادية
  :خمتلفة ومتميزة من بينها

بية دراسة حالة مؤسسات النسيج حمافظة جتربة اخلوصصة يف مجهورية مصر العر :الدراسة األوىل
   .مجهورية مصر العربية ،أسيوط

 ،عبده حممد فاضل الربيعيللطالب  ،اخلصخصة وآثارها على التنمية بالدول النامية :الدراسة الثانية
  . 2001 معهد البحوث العربية، ، أطروحة دكتوراهمجهورية اليمن،

 ، ودور القطاع العام واخلاص يف جمال التنمية،ةوصصم اخلت هده الدراسة تشخيص وحتليل مفهوتناول
 ، مع االعتماد يف الدراسة على بعض جتارب الدول، يف التنمية يف الدول الناميةوالدور الذي يلعبه كل قطاٍع

 ، كما مشلت هذه الدراسة جتربة اليمن يف اإلصالح االقتصادي. ودول أمريكا الالتينية،خاصةً العربية
 كما قام الباحث بتقدمي جمموعٍة من النتائج عن .الذي وصلت إليه اخلوصصة يف هذا البلدوالدور الرائد 

  .حات هلا واقتراهذه التجربة مع توصياٍت
كثرية هلذا املوضوعهذا من الناحية اخلارجية أما يف اجلزائر فهناك دراسات ،ا عدد من الباحثني  قام 

 ومن ،دها أخذنا األحدث منهاعها وتعد ونتيجةً لتنو؛كتوراه وأطروحات الد، كرسائل املاجستري،والطلبة
  :أمهها ما يلي

 للطالب كسرى ، الواقع واآلفاق-خوصصة املؤسسات االقتصادية العمومية يف اجلزائر :الدراسة األوىل
حيث تناولت هذه : 2005 – 2004، جامعة اجلزائر، حة دكتوراه يف العلوم االقتصاديةمسعود، أطرو

ة على حتقيق ص تثري عدة قضايا أوهلا مدى قدرة اخلوص.سة إشكاليةً هامة وهي سياسة اخلوصصةالدرا
مالتقد،وثانيها كيف حند نتا  كم. خوصصتهاد األنشطة والقطاعات اليت تتملك مدى  هذه الدراسة كذبي
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هيمن عليها بع أو يول تت ألن معظم هذه الد؛مالءمة البيئة االقتصادية للدول النامية يف تطبيق اخلوصصة
. زاين هلاملنافسة، باإلضافة إىل العجز املي ضعف ااق،وكما ال خيفى علينا كذلك ضعف األسو، القطاع العام

 كما أعطت لنا ،الكلي  على املستوى اجلزئي أو سواًء،لت هذه الدراسة إىل عدة نتائج مرموقة توصاكم
دت حدو ،دوق النقد الدويل والبنك العامليتمدها اجلزائر من قبل صنتقييماً دقيقاً لسياسات اإلصالح اليت اع

ا اخلوصصة لنا خمتلف التجارب اليت مر دقيقة  مشلت هذه الدراسة توصياٍتا كم.خمتلف دول العامليف ت 
  . وطرق جناح سياسة اخلوصصة إصالح اجلهاز واملؤسسات املالية، ومن أبرزها،وهامة

، وهي أطروحة دكتوراه سة اخلوصصة يف ظل اإلصالحات االقتصادية حالة اجلزائرسيا :الدراسة الثانية
وتناولت هذه الدراسة . 2006 -2005 جامعة اجلزائر، للطالب عبد القادر صايف ،قتصاديةدولة يف العلوم اال
دراسة  إىلقت  كما تطر. وخمتلف األشكال واألهداف املتعلقة ا، وأبعادها االقتصادية،ماهية اخلوصصة

قة  على أهم التجارب احملق مركزةً، من أجل الدراسةجتارب بعض عمليات سياسة اخلوصصة يف عدة دوٍل
 سياسة  خاصةً،سة اإلصالحات يف اجلزائركذلك سيا كما مشلت هذه الدراسة .من هذه التجارب

ق إىل عرفت هذه الدراسة التطر كما .ت ا فيها أهم املراحل اليت مر، مربزةً والنتائج احملققة،اخلوصصة فيها
كما محلت يف طياا . ا خاصة الشراكة فيما بينهم،دور القطاع العام واخلاص يف عملية التنمية االقتصادية

  .نوك هلا عالقةٌ بالب ونشاطاٍت وأحباٍثات اليت ميكن األخذ ا يف دراساٍتيات واالقتراحأهم النتائج والتوص

 :  ةاس اإلطار الزمين للدر-اًسابع
  استقالل الدولة اجلزائرية مباشرةًد نطاق الدراسة خالل الفترة الزمنية من الستينات بعد يتحد 

 مث ، مث إعادة اهليكلة،استقاللية املؤسساتططات و مث تليها املخ،واملتمثلة يف التسيري الذايت للمؤسسات
 فترة الثمانينات وفترة ه يف حتديد متَّأي أن اإلطار الزمين. صالحات وما بعد اإلصالحاتمرحلة ما قبل اإل

  . وما وصلت إليه سياسة اعتماد اخلوصصة يف اجلزائر،تالتسعينا
 واجلزائر ،أما من حيث املكان فقذ اعتمدنا يف دراستنا على جمموعة جتارب الدول يف اخلوصصة

  .لبحثة يف هذا اعض املؤسسات الوطنية واملذكور مع إسقاط الدراسة على ب، منهاكعينٍة

  :الصعوبات اليت واجهت الباحث -ثامناً
 عن املؤسسات اليت أردنا لنا إىل تسجيل عدة مالحظاٍت توص،من خالل دراستنا هذه ويف ايتها

  :ه إليها وهيجالتو
 أو ، نتيجة اخلوف؛من أجل احلصول على املعلومة يف بعض احلاالت من الصعب الدخول على املؤسسة -

  . املعلومات السرية للمؤسسة حبجة؛صاحعدم اإلف
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  . ويف حالة وجودها هناك تضارب كبري يف أرقامها، دقيقةعدم وجود إحصائياٍت -
  .ؤسسة الوطنيةقييمية والواقعية وامليدانية للم قلة الدراسات الت-

  :راسةملنهج واألدوات املستخدمة يف الدا -تاسعاًً
ه املنهج الوصفي واملنهج  علمي مبدؤى منهٍجب منا االعتماد علإن طبيعة موضوع الدراسة تتطلَّ

 من ،التحليلي من جهٍة أخرى، وسبب جلوئنا إىل ذلك يعود إىل كيفية دراسة وتشريح موضوع البحث
 مع حتديد األسس النظرية والفكرية اليت جاء ا ،خالل عرض خمتلف املصطلحات والتعاريف املرتبطة به

  .البحث 
 من أجل ؛)املوضوع املدروس(ابه من خالل وصف عملية اخلوصصة  اكتسواملنهج التحليلي متَّ

  .الوصول إىل حتديد وتقييم جتارب الدول يف جمال اخلوصصة وكيفية احلكم عليها وتقييمها
كما ال خيفى علينا كذلك أن نقول ومن خالل دراستنا اعتمدنا على بعض الدراسات املقارنة 

كل هذا  .تجارب املختلفة للدولاليظهر ذلك جلياً يف فصل دراسة  و،معتمدين يف ذلك الطريقة االستقرائية
 وحتديد نقاط قوا ،من أجل الوصول إىل غايٍة هي التعريف باخلوصصة والظروف اليت جاءت فيها

  .د مدى االستفادة منهادي مع حت،وضعفها
 وأطروحات  اعتمدنا على املراجع املختلفة من كتٍب فقد؛ملستخدمة يف الدراسةاألدوات اأما 
،  لك فضاءات األنترنيتكذ . علمية خمتلفةائد ودراساٍتوجر وندوات  ودراساٍت وأحباٍثوجمالٍت

 بالذكر أمحد  وخنص، مجهورية مصر العربية خاصةً، وطنية أو أجنبية لشخصياٍت سواًء،املقابالت الشخصية
  عامة وعينٍةأفراد اتمع يعملون يف مؤسسٍةمن  تقدميها لعينةٍ تبيانات اليت متَّبعض االس باإلضافة إىل .ماهر

 معتمدين يف ذلك على خمتلف اجلداول ،البيانات اإلحصائيةكما اعتمدنا على . أخرى يف مؤسسة خاصة
 . واملوجودة يف خمتلف املراجع،واألشكال املقدمة لنا

  :  تقسيمات البحث-اًعاشر
  :ليةقسيماً لدراستنا إىل الفصول التاينا تمدنا عليها فرضت علطبيعة الدراسة واملنهجية اليت اعت

مية جبميع مفاهيمها، وأبعادها االقتصادية، والعوائق ه إىل دراسة ماهية التنقنا فيتطر: تمهيديالفصل ال
   .التنموية اليت عرفتها يف مسار التنمية االقتصادية

 عليها،  عرفها ومرملراحل اليتق إىل عرض االقتصاد اجلزائري واحاولنا من خالله التطر: الفصل األول
، أي ماهية اإلصالحات وأهدافها واآلثار النامجة  االقتصادية اليت عرفتها اجلزائرصالحاتباإلضافة إىل اإل

  .عنها خالل فترة الثمانينات والتسعينات
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 ،ةاخلوصصقنا إىل ماهية  حيث تطر؛عتها االقتصاديةية وطبصتناول هذا الفصل اخلوص: الفصل الثايت
 باإلضافة إىل املشاكل النامجة ؛ ومربراا،أسباا، ، دوافعها، أهدافها، أشكاهلا، أبعادها، آثارهاومفهومها

يد اإلطار القانوين والنظري والفلسفي واالصطالحي ، مع حتدالسياسة، وإجيابيات وسلبيات هذه عنها
  .ملفهوم اخلوصصة
، مع حتديد أهم لدول منها دول متقدمة ودول نامية ابعض دراسة جتارب فنا من خاللهتعر: الفصل الثالث

جحة اإلجيابية أو النا كما عرفنا من خالل هذا الفصل أهم النتائج .ت املستخلصة من كل جتربةالدراسا
 أي الدول اليت جنحت يف تطبيق سياسة اخلوصصة والدول ،للخوصصة يف الدول املتقدمة ويف الدول النامية

  .هات يف تطبيقاليت فشل
 والدور ، ماهية القطاع العام والقطاع اخلاص، اخلوصصة يف اجلزائرق إىلحاولنا فيه التطر: الفصل الرابع

 مشل هذا الفصل دراسة سياسة اخلوصصة يف كما. ٍد منهما يف جمال التنمية االقتصاديةالذي يلعبه كل واح
 وتقييم مسارها يف ،صصةبات اليت تواجه اخلوعراقيل والصعو مع حتديد أهم ال،اجلزائر بني النظرية والتطبيق

  . أخرىاٍتسال ومؤسبعض املؤسسات الوطنية كمؤسسة صيدق إىل بعض األمثلة امليدانية لالتطرو ،اجلزائر
خذ ا من خالل دراستنا هلذا توصيات واالقتراحات اليت ميكن األم حبثنا هذا بأهم النتائج والويف األخري خنت

   .وع اهلاماملوض
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  :تمهيد
بـل   ستوى العاملي امل على    بارزاً  مكاناً  اقتصادية واجتماعية وسياسية حتتلُّ    عترب دراسة التنمية مسألةً   ت ،

 حبيث أا تـشمل عـدة       ؛ها الفكر االقتصادي احلديث   ا حتتل اليوم مركز الصدارة يف الفروع اليت يبحثُ        وإ
 د مقبـوالً   حيث مل يع    يف السابق؛   فمفهوم التنمية اختلف على ما كان عليه       .يةجوانب ثقافية وبيئية وأخالق   

 وإمنا التنمية هـي أن  ؛بة أو اإلعانة على سبيل اِهل أشياءً  له  أو أن متنح   ،جمرد الزيادة يف دخل الفرد    القول بأا   
تاح له الفرصة بأن يتعلَّتب على كيفية حتقيقها بنفسهم ويتدر.  

موا التعاريف اخلاصة ا،     حيث قد  ؛مجيع جوانبها تناوله عدة اقتصاديني    ة االقتصادية من     التنمي وحتليلُ
؛دوا أهدافها وحد     باإلضافة إىل النظريات واألساليب املت       عيـق عمليـة    بعة إلحداثها، إال أن احلاجز الذي ي

       التنموية؛ شروعاتلالزمة لتمويل امل   احلصول على األموال ا    التنمية االقتصادية هو الكيفية اليت من خالهلا يتم  
  :له من خالل التقسيم التايلفص هذا سنوكلُّ

  .ماهية التنمية االقتصادية: بحث األولامل
 .عوائق ومصادر متويل التنمية االقتصادية: املبحث الثاين
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  :المبحث األول
  . للتنمية االقتصاديةماهية

، 1940 يف العامل منذ عام       بارزاً  اجتماعية وسياسية حتتل مكاناً    سألةًلقد أصبحت التنمية االقتصادية م    
ها الفكر االقتـصادي    ا حتتل اليوم الصدارة يف الفروع اليت يبحثُ       مشكالوكذلك غدت التنمية االقتصادية و    

يرجع ذلك  بعد أن كانت حتظى باالهتمام الضئيل من علماء االقتصاد قبل احلرب العاملية الثانية، وال            ،العاملي
ر املواقـف    إىل تغي  فاجئ ملدى انتشار االقتصادي يف العامل، بل يرجع أساساً         م االهتمام العاملي إىل اكتشافٍ   

  . )1(اجتاه وجوده

  :تعريف التنمية االقتصادية: األولاملطلب 
من التعاريف لبعض الكُ    ق إىل جمموعةٍ  سنتطر ـ       ت  وع التنميـة  اب يف االقتصاد، واليت تناولـت موض
 مبختلف اجلوانب، مث    اًلم م اً واحد للتنمية االقتصادية باعتباره موضوع     ب إعطاء تعريفٍ   إذ يصع  االقتصادية؛

  . شامل للتنمية االقتصاديةحناول تقدمي تعريٍف
 تتـضمن إجـراء     ،عملية متعددة األبعاد   «: مة التنمية االقتصادية على أا    يعرف رمزي إبراهيم سال    -

إىل   جنبـاً  ،ياكل االجتماعية والسلوكية والثقافية، والنظم السياسية واإلداريـة        جذرية يف اهل   راٍتتغي 
 واستئـصال   ، مع زيادة معدالت النمو االقتصادي، وحتقيق العدالة يف توزيع الدخل القـومي            ،جنب

 .)2(» ماجذور الفقر املطلق يف جمتمٍع
ق زيادة متوسط   حقَّة اليت من خالهلا ت     العملي «:ة التنمية االقتصادية بأا    عجمي ويرى حممد عبد العزيز    -

 هيكل اإلنتاج   رات يف كل من    واليت حتدث من خالل التغي     ،نصيب الفرد من الدخل على مدار الزمن      
 .)3( » يف هيكل توزيع الدخل لصاحل الفقراءٍر إىل إحداث تغيوعية السلع واخلدمات املنتجة، إضافةًون

  شامل ومتواصل مـصحوبٍ    عملية اليت حتدث من خالل تغيريٍ     ال « :ويرى عبد القادر عطية على أا      -
 يف متوسط الدخل احلقيقي، وحتسن يف توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقرية، وحتـسني نوعيـة                بزيادٍة
 .)4( » هيكلي يف اإلنتاج وتغيٍري،احلياة

                                                 
  .13 ص، 2001 اإلسكندرية، ،ةيدار اجلامعالعلي الليثي، التنمية االقتصادية، حممد و يةمحممد عبد العزيز عج  )1(
  .108 -107 ، ص1998 األردن، ،رمزي علي إبراهيم سالمة، اقتصاديات التنمية، الدار اجلامعية  )2(
  .76 ، ص2003، امعية، القاهرةالدار اجلإميان عطية ناصف، التنمية االقتصادية دراسة نظرية وتطبيقية، و ةعزيز عجميحممد عبد ال  )3(
  .9، ص 2003 – 2002، اإلسكندريةعبد القادر حممد عبد القادر عطية، اجتاهات حديثة يف التنمية، الدار اجلامعية،   )4(
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يـق النمـو    لـة األجـل لتحق     اقتصادية طوي  سياسةٌ«: ي فريى التنمية االقتصادية بأا    أما كامل بكر   -
 .)1(» زمنية طويلة يزداد بواسطتها الدخل القومي احلقيقي لالقتصاد خالل فترٍة فهي عمليةٌاالقتصادي؛

- ا      ويجمموعة اإلجراءات والتدابري اهلادفة إىل بناء       « :عرف عبد الرمحان بوابقجي التنمية االقتصادية بأ 
 .)2( » طويلة لفترٍة حقيقية يف دخل الفرد اقتصادية ذاتية تتضمن زيادةًآليٍة

  :نستخلص التعريف الشامل التايلق فيما بينها، نسمكن أن ن اليت يمن خالل هذه التعاريف
 "   التنمية االقتصادية هي تعريف  مـع   ،ن التحديث، يؤدي إىل زيادة معدالت النمو االقتصادي        شامل يتضم 

    وحتقيق أكرب قـدرٍ    ،أجل تلبية حاجات األفراد    من   ؛ طويلة من الزمن   له لفترةٍ ضمان توازن هذا النمو وتواص  
  ".ممكن من العدالة االجتماعية

  .أهداف التنمية االقتصادية: لثايناملطلب ا
  نظـراً   إىل أخرى يف البلـد الواحـد؛       خر، ومن فترةٍ   إىل آ  أهداف التنمية االقتصادية من بلدٍ    ختتلف  

 أساسية مشتركة   اً، ومع ذلك فإن هناك أهداف     لسياسية بني الدول املختلفة   االختالف الظروف االقتصادية و   
وجزها فيما يليتسعى إليها معظم الدول، واليت ن:  

  : وطينزيادة الدخل ال -1
وذلك من خالل إتاحة      التنمية االقتصادية على اإلطالق؛    عترب زيادة الدخل القومي من أول أهداف      ت 

 وهذا راجع للدافع احلقيقي للتنميـة       ؛محاية و  وملبسٍ الفرص للحصول على احتياجام األساسية من مأكلٍ      
 واخنفاض مستوى املعيشة، باإلضافة إىل زيادة منو عدد السكان غري املتماشية مع النمـو               ،واملتمثل يف الفقر  

  .)3(االقتصادي
  : رفع مستوى املعيشة-2

ا هية إىل حتقيق  مرتفع للمعيشة من بني األهداف اهلامة اليت تسعى التنمية االقتصاد         مستوى  عترب حتقيق   ي
 فالتنميـة االقتـصادية     . حتقيق الضروريات املادية للحياة     وذلك أنه من املتعذر    ؛يف الدول املتخلفة اقتصادياً   

 لرفع مستوى املعيشة، ومن هذا جند       وسيلةٌ  وإمنا هي أيضاً    لزيادة الدخل القومي فحسب؛    ليست جمرد وسيلةٍ  

                                                 
  .16 -17، ص1986 ، دار النهضة العربية، بريوتية،كامل بكري، التنمية االقتصاد  )1(
  .14، ص 1978 دمشق، ،صادية دار الكتب اجلامعيةعبد الرمحان بوابقجي، التنمية االقت  )2(
، 1ط  عمـان،  إمساعيل عبد الرمحان وحريب حممد موسى عريقات، مفاهيم أساسية يف علم االقتصاد الكلي، دار وائل للطباعة والنشر،                  )3(

  .330، ص 1999
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 يف  ،ف اليت جيب أن تعمل التنمية االقتصادية على حتقيقه        من أهم األهدا  هو  رفع مستوى املعيشة إمنا     هدف  
  .)1(كافة البالد املتخلفة اليت تقوم بتنمية مواردها االقتصادية يف الوقت احلاضر

  : يف الدخل والثرواتتقليل التفاوت -3
ط دخل الفـرد مـن الـدخل        اخنفاض مستوى متوس  ف  للتنمية االقتصادية؛   اجتماعياً يعترب هدفاً وهو  

إذ ستحوز طائفة صغرية من أفراد اتمع على أغلـب          ؛   عنه فوارق كبرية يف الدخل والثروات      ، ينتج الوطين
ر ؤدي إىل إصابة اتمع بعدة أضرار، كلما كب       ت يف توزيع الثروات ي    ، ومثل هذا التفاو   وطينثرواته ودخله ال  
  .)2(ل من رأس مال اتمعذلك اجلزء املعطَّ

  :وطين لالقتصاد ال التركيب النسيب تعديل-4
 ففي الدول   وطين، وتغيري طابعه التقليدي؛    أخرى تدور حول تعديل تركيب االقتصاد ال       هناك أهداف 

وعلى هذا اجلانب، فعلى القائمني بعمليـة التنميـة          .النامية يغلب القطاع الزراعي على البنيان االقتصادي      
  كان ذلك بإنـشاء صـناعاتٍ      وض بالصناعة، سواءً  هلن معتربة من موارد الدولة ل     االقتصادية ختصيص نسبةٍ  

ع يف الصناعات القائمةجديدة أو بالتوس.  
 :أهداف التنمية لأللفية اجلديدة

147، حبضور   2000 عامقد مؤمتر األلفية يف سبتمرب من       ع     مثلـي   من رؤساء الدول واحلكومات، وم
191   اًلذي وضع أهداف  ا إعالن األلفية    وا مجيعاً  دولة، وقد تبن م وحتقيـق   ،دة للتنمية، والقضاء على الفقر    حد 

ري خدمات الـصحة    سي، وت 2015 عام حىت   %39األهداف الرامية إىل ختفيض معدل وفيات األطفال بنسبة         
 وطنيـة    وتنفيذ اسـتراتيجياتٍ   ، عن خسارا   واالستفادة من موارد البيئة عوضاً     ،اإلجنابية للمحتاجني إليها  
  :، وقد التزم قادة العامل مبا يلي2005 عام للتنمية املستدامة حبلول

- عانون من اجلوع إىل النصف يف العاملختفيض نسبة الذين ي.  
ـ       ختفيض نسبة الذين يعيشون على أقل من         - ف أحنـاء العـامل إىل      نسبة دوالر واحد يف اليوم يف خمتل

 .النصف
 .حتقيق إمتام الدراسة االبتدائية يف مجيع أحناء العامل -
 .ة بني الذكور واإلناث يف التعليمحتقيق املساوا -
 .ختفيض معدل وفيات األمهات أثناء الوالدة مبعدل الثالثني باملائة -

                                                 
  .71 كامل بكري، مرجع سابق، ص  )1(
  .333 ص  مرجع سابق،ات،إمساعيل عبد الرمحان وحريب حممد موسى عريق  )2(
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 .باملائة ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبعدل الثالثني -
 . واألوبئة األخرىا، املالري)يدز اإل( ناعة املكتسبة وقف ومنع انتشار فريوس نقص امل -

  .نظريات التنمية االقتصادية: ثالثاملطلب ال
  عشوائي، بل جيب أن تـستند إىل إسـتراتيجيةٍ          بشكلٍ ميكن أن تتم  ال  إن عملية التنمية االقتصادية،     

تب يف هذا    األساس ملا كُ   اربتن للتنمية، اعت  هناك نظريتان رئيسيتا   نظري معني، حبيث      على أساسٍ  معينة، مبنيةً 
  :  يفناال، وتتمثال

  : التنمية املتوازنة نظرية-أوالً
،  )Rosensetein Rodan(رودان: همنفرد، وأبرز م من املفكرين بشكٍلتتميز هذه النظرية مبجموعٍة

  ).Scitovsky(، سيتوفسكي )A. Lewis(، آتر لويس )Nurkse(نوركس 
  :)1(عاين منهما اقتصاديات الدول الناميةترتبط مسألة التنمية املتوازنة مبواجهة مسألتني تو

ر حد   لعدم توفُّ  ؛وهي احللقة املفرغة للفقر، وتراكم الرأمسايل غري املمكن يف هذه الدول          : املسألة األوىل  
 أوىل يف مسار عملية     ركز االهتمام من أجل رفع مستوى الدخل كخطوةٍ        لذا جندها ت   معني من الدخل؛  

 . لنجاحها فهو ضروري جداًالتنمية؛
 فإن  ذا وهل قبات اليت تقف أمام طريق التنمية؛     عترب من أهم الع   لية، وت  هي ضيق السوق احمل    :املسألة الثانية  

 وتعترب هذه   .ن الدول النامية الطلب الواسع     ما مل تؤم   ،أية تنمية اقتصادية غري ممكنة يف ظل هذه الظروف        
لقطـاع  لنمـو يف ا    من ضرورة التوازن بني ا     ه الدول انطالقاً   ال بد منه بالنسبة هلذ     النظرية التصنيع أمراً  
  .)2( فإن التوازن ضروري بني التجارة الداخلية واخلارجية، إىل ذلك إضافةً.الصناعي والزراعي

 ويؤكد ملكافـة   دو إستراتيجية التنمية املتوازنة نظريتهم بأن برامج التنمية جيب أن تكون شـاملةً            ؤي 
  وذلك لوجود تشابكٍ   جته؛ حسب حا   كلٌّ ،وزع على القطاعات املختلفة    أي أن االستثمارات ت    .القطاعات

ا  ولكن يبقى االختالف حول حتقيق هذ       لناتج القطاع اآلخر،   اً ميثل سوق  بني بعضها البعض، وألن كل قطاعٍ     
  .ستوى الكلي لالقتصاداملات اجلذرية على رية، وإحداث التغياملنشوداهلدف من أجل التنمية 

                                                 
  .23-21 ، ص1997حممد عدنان، مسح تطورات يف مؤشرات التنمية ونظرياا، معهد للتخطيط، الكويت،   )1(
  .341-339 ، صحممد موسى عريقات، مرجع سابقعبد الرمحان وحريب  إمساعيل  )2(
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  ا حاولت    متثَّ جهت هلا عدة انتقاداتٍ   غري أنه وفوقعت يف    أن تتحاشى ضيق األسواق اخلارجية؛     لت يف كو 
 حماولة تفادي وتغطية كـل      )نظرية التنمية غري متوازنة   ( ، وهي ضيق األسواق الداخلية     أكرب وأعقد  مشكلٍة
  .النقائص
  : نظرية التنمية غري املتوازنة-ثانياً

ع عن التنمية غري اهو صاحب السبق الزمين يف الدف ) F. Perroux(  بريو على الرغم من أن فرانسوا
 غري متوازن على القطاعات االقتصادية، إال أن        وزع بشكلٍ  أن االستثمارات جيب أن ت     يرى املتوازنة؛ حيث 

 ألنه أعطى هلذه النظرية الدقة والبعد الذي عرفتـه  ؛عترب من أبرز روادهايA.O. Hirschman ( ( هريمشان 
  .بعد ذلك

 ضروري خللق ظروف منو هذه       أخرى هو شرطٌ   ى صناعاتٍ  ما عل  وترى هذه النظرية أن تقدم صناعةٍ     
   بـاختالف    مـصحوباً  بعض اآلخر يكون باسـتمرارٍ    الم منو بعض الصناعات عن      الصناعات، كما أن تقد 

 يف   واختناقـاتٍ  د طاقة فائض يف الصناعات، وشكل ضغوطٍ      ذ شكل تولُّ   هذا االختالف الذي يأخ    التوازن؛
 . نفس الوقت القوة احملرضة للنمـو      شكل يف إن االختالل يف التوازن ي    . وهاصناعات األخرى املختلفة يف من    ال

  .)1(طلق عليه نظرية النمو غري املتوازنهذا ما أُ
  حيث أن كل اختاللٍ    ن اختالالت التوازن؛  تصلة م  م  عملية التنمية حسب هذه النظرية سلسلةً      عتربتو
 مصححة لتعديل  قوىه بدورينشىُء يف التوازن  جديداًق اختالالًصححة له، إال أنه سوف خيلُ      م  قوى ينشىُء

  .)2(دفع التنمية حنو األمام جديد يف التوازن، وهكذا ت اختاللٌينشأُ وبذلك ؛هذا االختالل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .26-24 ، صسابقحممد عدنان، مرجع   )1(
  .277 ، ص1992، 5ط عمان، ،ليل االقتصادي، دار الثقافةأمحد زهري شامية، مبادئ التح  )2(
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  :المبحث الثاني
  .عوائق ومصادر تمويل التنمية االقتصادية

  .عوائق التنمية االقتصادية: املطلب األول
  .، وأخرى سياسية اقتصاديةعوائق: ة هي على نوعني التنمية االقتصاديالعوائق اليت تعيق

  : عوائق اقتصادية-أوالً
         الدائرة املفرغة للفقـر،    : عطل التنمية هي  يرى بعض االقتصاديني أن أهم العوائق االقتصادية اليت قد ت

  .)1(وضيق السوق احمللية يف الدول النامية
  :ر الدائرة املفرغة للفق-1

ؤدي ا ي       عدل االدخار يف تلك الدول؛ وبالتـايل اخنفـاض         خنفاض الدخول يف الدول النامية إىل تدين م
ـ  الدول النامية لِ   والتغلب على آثارها السلبية على التنمية، تلجأُ       ، ولكسر حلقة الفقر   .معدل االستثمار   ِقرطَ

 من الدول واهليئات    قروض أيضاً  وال ،ونات من الدول املتقدمة والغنية    يأبواب التمويل اخلارجي عن طريق املد     
  . كالبنك الدويل،الدولية املهتمة بالتنمية

ستغالل الطاقـة    كذلك على كفاءة ا    وإمنا يعتمد ،  غري أن النمو ال يعتمد على وفرة رأمسال فحسب        
ـ     بـل أيـضاً    ، على وفرة املدخرات فحسب     كما أن االستثمار ال يعتمد     اإلنتاجية املتاحة؛  رص  علـى الفُ

يف طلق عليهـا     غري متوفرة يف الدول النامية، وهذا ما ي        ، وهي عادةً  ية املدروسة وادية اقتصادياً   االستثمار
  . تدين الطاقة االستيعابية للدول الناميةأدبيات االستثمار

  : ضيق السوق احمللية-2
 ،التشغيل لالستفادة من اقتصاديات احلجم يف كفاءة        ؛ كبري تقتضي عملية التنمية إنشاء املصانع حبجمٍ     

 ما   وعادةً .قيق الكفاءة من املوارد املستغلة    وحت،واالستفادة من التطور التقين يف خفض تكلفة إنتاج الوحدة          
 بسبب ضيق األسواق احمللية من استيعاب إنتاج الطاقـة          ؛ كبري يف الدول النامية    ر إنشاء املصانع حبجمٍ   يتعذَّ
ب على مشكلة ضيق الـسوق احملليـة        ول النامية التغلُّ   ويرى البعض بأن بإمكان الد     .لقصوى هلذه املصانع  ا

 واالستفادة من ضمانات منظمة التجارة العاملية اخلاصة بتحرير         ،بانتهاج سياسة التنمية املنتهجة إىل اخلارج     
  .التجارة

  
                                                 

  .51-53 ، ص1998القاهرة،  ،فريد بشري طاهر، التخطيط االقتصادي، دار النهضة العربية  )1(
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  : عوائق سياسية-ثانياً
  .اسيعدم االستقرار السي، وعدم االستقالل السياسي: ن مهاهناك عائقان سياسيان أساسيا

  : عدم االستقالل السياسي-1
 ،ق يف هيكلها االجتماعي   ف معظم الدول مبا فرضه عليه من التمز        يف ختلُّ   أساسياً كان االستعمار سبباً  

ذلك ل. ل حنو التصنيع   ومنع التحو  ، ومنع انتشار التعليم   ،وسيطرة املستعمر على التجارة الداخلية واخلارجية     
ف بسبب االسـتعمار، ارتفعـت يف الوقـت         دول اليت عانت من التخلُّ    فقد ارتفعت األصوات يف بعض ال     

 هلا عن التضحيات الـسابقة،       تعويضاً ،وهلم باإلسهام يف دعم التنمية يف د      ، مبطالبة الدول الصناعية   ،احلاضر
ا من حتقيق التنمية، وعلى تعمد املستعمر،ب على الغزو األورويب لتلك البلدانوإمنا ترتحرمان شعو .  

  : عدم االستقرار السياسي-2
اسي، واألمين  نشد التنمية أن تسعى إىل يئة املناخ االقتصادي، السي         ت دولٍةمن مهام احلكومة يف          

  سياسي يضمن استقرار احلكومات لفتـرةٍ      احلكومات أن تسعى إىل إقامة نظامٍ      وعلى   .املستقر للمستثمرين 
قلل من خماطر    مما ي  االستثمار والتجارة؛ نني والتشريعات اخلاصة ب    فاستقرار احلكم يعين استقرار القوا     .معقولة

 فيشجع املستثمرين احملليني واألجانـب علـى االخنـراط يف           ؛ وبالتايل يرفع من معدالت العائد     االستثمار؛
  . التنمية بالبالدمشروعات

  . مصادر متويل التنمية االقتصادية:طلب الثاينامل
عيق التنمية االقتصادية يف الـدول الناميـة هـي           ت سيني أن أهم عقبةٍ    بعض االقتصاديني والسيا   يعتقد

ؤوس األموال؛ ها إىل املوارد احلقيقية الالزمة لتكوين ر      افتقار ذلك إىل أن الطلب علـى رأس املـال          ويرجع 
ه امليل إىل االستثمار،     حيكم د أساساً والذي يتحد       ملقدرة ه الرغبة وا   بسعة السوق، وأن عرض رأس املال حتكم

 الخنفاض القدرة على اإلنتاج، فإن القدرة على االدخـار           نتيجةً على االدخار، وطاملا أن الدخول منخفضةً     
  .كذلك منخفضة

  .)1( بني مصادر متويل التنمية االقتصادية هناك احمللية وهناك اخلارجيةومن

   :اخلية لتمويل التنمية االقتصادية املصادر الد-أوالً
 من دخل الفرد    قتطع اختيارياً  بأنه ذلك املبلغ الذي ي     هميكن تعريفُ  الذي  االدخار االختياري  من أمهها  

 ستهالكاالنفق على   وال ي،  دخرات القطاع العـائلي،   : ىل قسمني نقسم إ وهو ي  . الوقت نفسكترت يف    وال يم 

                                                 
  .214 ق، صوحممد علي الليثي، مرجع ساب أمحد عبد العزيز عجمية  )1(
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  .دخرات قطاع األعمالمو
1- دخرات القطاع العائليم:  

( دخرات القطاع العائلي تتمثل يف الفرق بني الدخل املتاح           فإن هناك م   ،ةمن وجهة النظر االقتصادي   
 .، واالستهالك الذي يقوم به هذا القطاع)ل الضرائب والرسوم احملتملة منهأي الدخل بعد طرح ك

 كما ميكن تعريف االدخار بأنه ذلك اجلزء من الدخل الذي يقرر األفراد تأجيل استهالكه إىل وقتٍ                
  .ر استغالله من جديد يف متويل الدورة االقتصادية مبختلف األشكال املكنةالحق، وتقري

 مـن املـصادر   يف جمموعةٍ نشأ  يهو  ، و قتصادية يف متويل التنمية اال     كبرياً االدخار العائلي دوراً  يلعب  و
1(وجزها فيما يلين( :  

نـشئها اهليئـات    الـيت ت  املدخرات التعاقدية، كأقساط التأمني واملعاشات وحصيلة الصناديق املختلفة          -
  .واملؤسسات

الزيادة يف األصول النقدية اخلاصة باألفراد والذين حيتفظون ا يف شكل ودائع لدى صناديق التـوفري أو                 -
  .البنوك سواء كانت حسابات آجلة أو جارية

ريفية حيث  االستثمار املباشر يف اقتصاد األراضي واملزارع، املتاجر واملساكن، واليت تنتشر يف البيئات ال             -
  .يصاحب االستثمار االدخار

  .سداد الديون ومقابلة التزامات سابقة -
  :هي من العوامل  هذا القطاع مبجموعٍةمدخرات مجحويتأثر 

 يف الدول النامية أو املتقدمة،       سواءً ،عترب الدخل املتاح من أهم العوامل احملددة لالدخار       ي: حجم الدخل  
ـ  وجه، وت ول النامية منخفضة  إال أن أغلبية دخول السكان يف الد       اق علـى مـستلزمات احليـاة        لإلنف

  . والعكس صحيح، وبالتايل فإنه كلما زاد الدخل زاد االدخارالضرورية؛
 االدخار حبجم الدخل فقط، ولكن مبركز الفرد الوظيفي         حجمد  يتحد ال: درجة تركيز توزيع الدخل    

  على فئـةٍ   املتقدمة جند الدخول املرتفعة منحصرةً     ففي الدول    .، ومدى حساسية هذه الوظيفة    يف اتمع 
ت التجارب على أن عدالة توزيع الدخل تدفع بالنمو االقتصادي إىل األمام، بينمـا              لَّدقليلة فقط، وقد    

طءالعكس يالنموؤدي إىل عدم االستقرار وب .  

                                                 
  .169 ، ص مرجع سابقإميان عطية ناصف،و حممد عبد العزيز عجمية  )1(
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ن عدالت االدخـار، وإ    على م   من العوامل االقتصادية هلا أثر     وجد جمموعةٌ ت: جمموعة عوامل اقتصادية   
عات املستقبل بارتفاعها أو استقرارها أو       فال شك أن أسعار الفائدة وتوقُّ      . إىل أخرى  اختلفت من دولةٍ  

ع العمومية االدخارية واالجتاهـات   ووفرة وتنو، ومدى انتشار البنوك واملؤسسات االدخارية     ،اخنفاضها
 ويتـأثر االدخـار     . كبري على عملية االدخـار      أثر العامة لألفراد حليازة الثروات، كل هذه األمور هلا       

قبلون على شراء    تتمثل يف أن األفراد ي     ، يف الدول النامية    خاصةً ، والذي ميثل مشكلةً   ،بالتضخم ودرجته 
  .)1( من السلعوختزين جمموعٍة

  : مدخرات قطاع األعمال-2
 : أو عاماًصاً خا كانت قطاعاًتعترب مدخرات هذا القطاع أهم مصادر االدخار، سواًء

مؤسسات (  مدخرات هذا القطاع من أرباح املشروعات العامة         تتمثلُ: ادخار قطاع األعمال العام     - أ
حجم املدخرات يف هذا القطـاع      ويتوقف  ).  صناعية تعود ملكيتها للدولة    مشروعات و ،جتارية كبرية 

  :عوامل من العلى حجم الفائض املتولد فيه والذي يتوقف بدوره على جمموعٍة
 وحجم النفقات ومستواها مبـا فيهـا األجـور          ، املنتجات سعارلسياسة السعرية اليت حتدد أ    ا -

 .والرواتب
  يتكون منها قطاع األعمـال العـام؛       تطور مستوى الكفاءة اإلنتاجية يف مجلة املشروعات اليت        -

  .دخرات هذا القطاع كلما ازدادت م، واخنفضت النفقات،وبالتايل فكلما تزايد حجم اإلنتاج
دم قدرة األفراد وقطاع األعمال اخلاص على تدبري األموال املطلوبة لتنفيذ االستثمارات الـيت              ع -

  .ترغب الدول النامية يف حتقيقها
 .اخنفاض مستويات األداء يف شركات قطاع األعمال العام -

هي عبارة عن ذلك اجلزء غري املوزع من األرباح اليت حتققهـا            و: مدخرات قطاع األعمال اخلاص     - ب
ـ       وعاتمشر ، واملـصانع الـصغرية      التجاريـة  شروعات القطاع اخلاص، والذي يشمل احملالت وامل

 هامة من املدخرات املوجهة لالستثمار يف االقتصاديات        دخرات هذا القطاع نسبةً    ومتثل م  .واملتوسطة
على ) دخرات إجبارية م(ارتفاع العبء الضرييب     من االعتبارات، منها     مبجموعٍةتأثر  هي ت املتقدمة، و 

 .)2( اإلنتاجية، ويقلل من األرباح غري املوزعة إلعادة استثمارهاشروعاتامل
 

                                                 
  .224، ص سابقإميان عطية ناصف، مرجع و حممد عبد العزيز عجمية  )1(
  .الصفحة نفسها، املرجع نفسه  )2(
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  :ارجية لتمويل التنمية االقتصادية املصادر اخل-ثانياً
 النامية هي اخنفاض مستوى التكوين الرأمسـايل،        قتصاديات الدول إن إحدى اخلصائص األساسية ال    

 لعدم كفاية املصادر الداخليـة يف متويـل          نتيجةً دول؛الطرق اإلنتاج يف هذه      مرتبطة بتخلف    وهي خاصيةٌ 
  .ايا يتناسب مع اقتصاد وحماولة احلصول على أقل تكلفة وأفضل عرٍض،التنمية االقتصادية

اليت  قصد باملصادر اخلارجية مجيع أنواع املوارد احلقيقية املتوفرة خارج االقتصاد احمللي،            ويجلب على  ت
  :)1( وميكن أن نوجز هذه املصادر فيما يلي. االستثماريةشروعاتمتويل خمتلف امل دف ؛ ماليةشكل نفقاٍت

  : املعونات األجنبية-1
من أهـم   وهي تعترب    ، واليت يطلق عليها مساعدات التنمية الرمسية      ،تقدم املعونات من الدول املتقدمة    

 حيث تقـوم    و االقتصادي؛ دف رفع معدالت النم    للدول النامية ذات الدخل املنخفض؛    مصادر التمويل   
الدول املستفيدة بتوجيه هذه املعونات وفق شروط اجلهة املاحنة، وتخصمعينة دون غريهاها لقطاعاٍتص .  
 تسعى اجلهة املاحنة إىل حتقيقها، وتطلـب        واجلدير بالذكر أن هذه املعونات ما هي إال حصيلة دوافع         

  :ىل قسمنيلسد النقص يف املوارد، وتنقسم إ
 وال  ،رد إىل اجلهـة املاحنـة      وذلك ألا ال ت    ؛ وتعترب من أهم مصادر التمويل للدول النامية       :ردنح ال ت   م -أ

 نقدية لعملة اجلهـة      وقد تكون هذه املنح يف صورةٍ      .ديونية اخلارجية للدول املستفيدة   تدخل يف نطاق امل   
  . سلعية أو يف صورة عينية يف شكل معوناٍت،املاحنة

يف تـوفري بعـض اخلـدمات        يف مساعدة كـل الـدول يف إسـهامها            هاماً ملنح دوراً وتلعب هذه ا       
  .)2( وادخار أساليب الصناعة واإلدارة املالئمة،)كالتعليم والصحة(األساسية

 تلك القروض اليت تكون فيها معدالت الفائدة ومدة استرجاعها ميـسرةً          ا  يقصد  و:  قروض ميسرة  –ب  
 وميكن تقسيم القروض    . أكثر من طابع الرحبية    ساعدة وتقدمي توجيهاتٍ   ويغلب عليها طابع امل    ،وبسيطة

  :امليسرة من حيث مصادرها إىل
  قروض موهي القروض اليت تع   : رة ثنائية يسرمسـي،   ها الدولة املاحنة مع الدولة املستفيدة بشكلٍ      قد 

  .ة ما تطلب الدولة املستفيدة هذه القروض للدوافع االقتصادية واالجتماعيوعادةً

                                                 
  .305 ، ص1997- 1996 ،صفوت عبد السالم عوض اهللا، التجارة الدولية والتنمية االقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة  )1(
  .285، ص اصف، مرجع سابقوإميان عطية ن يةمحممد عبد العزيز عج  )2(
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 كبرية يف جمال التمويل الـدويل،        للمؤسسات الدولية أمهيةٌ   ت إذ أصبح  :قروض املنظمات الدولية   
  كما أصبحت تـ  واختيـار أفـضل      ، الطاقة مشروعاتس نفسها لتمويل    كر ـ  شروعاتامل سن  حل

  . )1(استخدامها يف الدول النامية
  : القروض اخلارجية-2

  : النامية أحد األشكال التاليةدول الأخذ انسياب رأس املال األجنيب إىلميكن أن ي
عقد بني حكومات الدول املاحنة للقروض وحكومـات        هي القروض اليت ت   و:  القروض احلكومية الثنائية   -أ

   . وتسمى بالقروض العامةلعامة أو اخلاصة املتلقية للقروض، أو أحد أشخاصها ا،الدول النامية
قرضة بوضـعه حتـت      العملة القابلة للتحويل، تقوم اجلهة املُ       معني من  ذ القرض العام شكل مبلغٍ    يأخ     و
تصر      قرضة ضرورة إنفـاق    تشترط الدولة املُ   و .ستلزمات التنمية ف الدولة املقترضة لتستخدمه يف شراء م

ستلزمات اإلنتاج من أسواقهامبلغ القرض املمنوح يف احلصول على م.  
 معينة حيث تتخذ شكل تزويد      صصة لتنفيذ مشروعاتٍ  القروض العامة بالقروض املقيدة أو املخ     سمى  تو

  .قرضة للدولة املقترضة مبعدالت املشروع املطلوب إقامتهالدولة املُ
 التمويل من جانب املنظمات االقتصادية واملالية ذات الصفة         وهو : قروض مؤسسات التمويل الدولية    -ب

 واملؤسـسات   ،)IBRD( عمري والتنميـة    الدولية أو متعددة األطراف، فتقدم مصادره البنك الدويل للت        
واملؤسسة املالية الدولية، وكذا صندوق النقد الدويل       ) IDA(سيما هيئات التنمية الدولية      املنبثقة عنه ال  

)FMI.(  
يقوم هذا األخري بإدارة وتوجيه معظم املشكالت االقتصادية للدول النامية، وحماولة تـشخيص هـذه                   

 لرأيه اخلاص ذه اهليئات واملؤسسات، وبذلك يتوصل إىل          طبقاً ،)ل النامية للدو(املشكالت االقتصادية   
  .فرض احللول وتقدمي التوصيات واالقتراحات لعالج املشكالت االقتصادية

  : االستثمارات األجنبية اخلاصة-3
لية  حيث أن املدخرات احمل    اضحة يف اقتصاديات الدول النامية؛     و حيتل االستثمار األجنيب اخلاص أمهيةً    

 .)2( أو غري مباشراًغري كافية ملقابلة حاجات االستثمار احمللي، وقد يكون مباشر
 كانت هذه امللكية كاملة أم       اململوكة لألجانب، سواءً   شروعاتتمثل يف امل   ي : االستثمار األجنيب املباشر   -أ

  .باالشتراك مع رأمسال وطين، وذلك ما يكفل الرقابة املباشرة لألجنيب على املشروع

                                                 
)1(  net.Islamonline.www ،18/04/2007:  تاريخ التحميل.  
  .309 ، صسابقمرجع  صفوت عبد السالم عوض اهللا،  )2(
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  :تمثل فيما يليوي:  االستثمار األجنيب غري املباشر-ب
قدمها اهليئات األجنبية اخلاصـة أو األفـراد، وكبـار        وهي تلك القروض اليت ت     :القروض اخلاصة  

وردين األجانب لتوريد سلع وخدمات الدول املقترضة، أو تلك اليت يتم           هم من املُ   وغري ،املصدرين
 مصرفية لتمويل العجز يف حـصيلة النقـد         ية اخلاصة كتسهيالتٍ  احلصول عليها من البنوك التجار    

  .األجنيب
اكتتاب أصحاب رؤوس األموال األجنبية يف األسهم أو السندات اليت تصدرها الدولة املقترضة، أو               

ال يكون هلؤالء املـستثمرين احلـق يف        ن  تلك اليت تصدرها املشروعات اليت تقوم ا الدولة على أ         
  . من األسهم تعطيهم احلق يف إدارة املشروعاحلصول على نسبٍة

  .يف التمويل الذايت يف أنشطة تبتعد عن ميادين تنموية حقيقيةيستعمل القطاع اخلاص مدخراتٍ  
  . استثمارية غري مرحبة ال يغامر اخلواص بالقيام بأنشطٍةعادةً 

  :االدخارات اإلجبارية -4
 .عن حاجة االستهالك بطريقة إلزاميةهي ذلك اجلزء الذي يقتطع من دخول األفراد بعيدا 

رية واملـصروفات   يتحقق االدخار احلكومي يف الفرق ما بني اإليرادات احلكومية اجلا         :  ادخار حكومي  -أ
قتطع من دخـول األفـراد       وتتمثل أهم اإليرادات اجلارية يف حصيلة الضرائب اليت ت         .احلكومية اجلارية 

 وميكن تلخيص   . التنمية االقتصادية واالجتماعية   بينها حتقيق  ومن   ،واملشروعات لتحقيق األهداف العامة   
  :اخلصائص األساسية للنظم الضريبية فيما يلي

  .لي اإلمجايلالناتج احملضآلة نسبة احلصيلة الضريبية إىل  -
  .اخنفاض نصيب الضرائب املباشرة من مجلة املوارد احلكومية -
ود لتعظيم احلصيلة مبا يتالءم مع احتياجات التنميـة         النظم الضريبية ال تزال هياكلها دون املستوى املنش        -

  .االقتصادية
 تلجأ  .اق احلكومة عن إيراداا اجلارية    هو عبارة عن زيادة إنف    : تمويل بالعجز أو التمويل التضخمي     ال -ب

 وبالتايل فإن التضخم إذا ما جنح يف رفع معـدل            من هذه الفجوة؛   الدول النامية إىل التضخم لسد جزءٍ     
وميكـن أن يـضر التمويـل التـضخمي         . من أشكال االدخار اإلجباري    عترب شكالً  ي وطينر ال االدخا

 وارتفـاع امليـل     ، لضعف وعدم مرونـة اجلهـاز اإلنتـاجي         نظراً ؛ يف البالد النامية   وطينباالقتصاد ال 
  .لالستهالك
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  : الفصل خالصة
  ئالً لدى الكثري من الباحثني واهلي      أصبح متداو  دراسة التنمية موضوع صة؛ من أجل الوصول    ات املتخص

وصـل   وما هي األساليب اليت ت     ، واملعىن الذي ترمي إليه    ، بغية إجناح التنمية    واضح وسهلٍ  د مفهومٍ إىل حتدي 
  :لنا إىل ويف دراستنا هذه توص، هذه الغايةإىل حتقيق

 لنهوض ا كهيكلٍ   من أجل ا   ؛التنمية هي أحد العناصر الضرورية اليت تبحث عنها املؤسسة الوطنية         أن   -
تـصادية واالجتماعيـة     والقضاء على املعوقات اليت تقف كحجر عثرة يف حتقيق األهداف االق           ،إنتاجي

نظري للتنمية االقتصادية واإلملام جبميـع       وهذا من خالل معرفة اإلطار ال      ؛لالقتصاد ككل والسياسية و 
  .عناصرها

كيفية الرفع من النمو االقتصادي،     : االقتصادية وهي تنمية  ة واخلاصة لل  معرفة األهداف احلقيقية أو العام      -
 .ريها من العناصر األخرى للتنمية االقتصاديةيادة الدخل، رفع مستوى املعيشة، وغز

 ،ل اليت تريد من ورائها الـدول الناميـة         وآفاق التحو  ،االستراتيجيات التنموية للسنوات املقبلة    حتديد  -
 . ة الشاملة حتقيق النمو والتنمي،واجلزائر منها

 وكيفيـة   ،) املتـوازن  نظرية النمو املتوازن ونظرية النمو غري      (االقتصاديةنظريات التنمية    التعرف على  -
 مع معرفة مشكالت ومصادر التمويل بالنسبة للتنمية مـن خمتلـف            ،التوازنات املختلفة  يف ظل    هاحتقيق

    .اجلوانب
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  :تمهيد
 والوقوف  ،دراسة إستراتيجية التنمية يف اجلزائر خالل العهود املاضية       إىل  هذا الفصل   من خالل   دف  هن

 عـام  إىل   1962 عـام على جممل أمناط التسيري اليت عرفتها املؤسسة اجلزائرية مع بعض اإلحصائيات منـذ              
مع إبراز أهـم     ،يف ميدان التنمية االقتصادية اليت اختارا اجلزائر      وهذا دف إبراز اخليارات الكربى       ؛1980
لى كيفية جتسيد عملية التنمية مـن        ع التعرفوالتعليق عليها، باإلضافة إىل      ،جنازات والسلبيات والنقائص  اإل

مليـة  آثار ذلك على مـستقبل الع     ، و  وفق املخططات التنموية املتتالية    1967  عام خالل السياسة املتبعة منذ   
  .التنموية ذاا
منذ بداية  اجلزائري   االقتصاد   هاشهد ت واإلصالحات الذاتية اليت   التحوالبعض  إىل دراسة     هندف اكم
 بعد الصدمة البترولية     خاصةً ،ها يف اجتاه معاجلة االختالالت الداخلية واخلارجية       كلُّ تصبواليت   ،الثمانينات

 سياسة اإلصالحات اليت قامـت      عرض إىل   أيضاًدف  هن و .يادحيث تراجع معدل النمو االقتص     ،1986 عامل
 إىل التـصحيح     وهنايةً ، من برامج التثبيت   دها مع صندوق النقد الدويل بدايةً     ا احلكومة اجلزائرية منذ تعاقُ    

 مث كيف كان تراجع بعد عن اقتصاد األوامر يف اقتصاد السوق من خـالل               ، املؤسسات ل الستقال ياهليكل
 ذاتية من السلطات العمومية اجلزائرية، لكنها سرعان ما وصلت إىل           صالحات األوىل مببادرةٍ  حزمتني من اإل  

ـ       حدودها، والثانية بدعم ومشورة مؤسسات التمويل الدويل       تغاله  قادت حنو التحرير الكامل لالقتصاد واش
ومدى حتققهـا   حماولني استعراض األهداف األساسية للسياسة االقتصادية       وفق قواعد السوق على مراحل،      

  .2002-1986خالل فترة اإلصالحات والتمويل حنو االقتصاد السوق احلرة 
  : املبحثني التالنيهلذا مت تقسيم هذا الفصل إىل

   .1990-1963 خالل الفترةالقتصاد اجلزائري عرض ا: املبحث األول
 .غاية ظهور اخلوصصة إىل 1990عام ها اجلزائر بعد اإلصالحات االقتصادية اليت عرفت: املبحث الثاين
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  :المبحث األول
  1990 - 1963عرض االقتصاد الجزائري  خالل الفترة 

 اململوكة للدولة من فشل النظام االشتراكي يف مشروعات من مالزمة العلل املزمنة للبداإزاء ما  
اذج االقتصادية اليت  إىل استبعاد النمالعودة إىل التحرر االقتصادي تفضي فإن ، االقتصادياالزدهارحتقيق 
 ،سسات املتحررة من أنواع التدخلاألخذ بأساليب جديدة إلدارة املؤ و، إىل احتكارات القطاع العامتندتس
   . حديثاًربى اليت شهدها العاملت الكالتحوال من بني عدده اخلوصصة اليت تجسهو ما تو

 وذلك بإعادة ، للتنمية جديداًمنطاً ،ا اجلزائرالدول النامية، ومن بينه اتخذت وات األخريةيف السنو
 من ولةًهذا حما و التوازن بينه وبني القطاع اخلاص؛القطاع العام، وإحداثيف تنظيم  و،النظر يف هيكلتها

 منذ تباع السياسات التخطيطية اليت كانت سائدةًن ا النامجة عشكالتاملالدولة استدراك األخطاء و
  .حىت أواخر الثمانينات والسنوات األوىل لالستقالل

 االستقالل إىل مطلع  منذ، موجزةلو بصورٍة و، ا االقتصاد اجلزائرياليت مرعرض املراحل هلذا سيتم 
 ليت عمدت إليها الدولة اجلزائرية،هذا قبل اخلوض يف احلديث عن اإلصالحات االقتصادية ا و،التسعينات

  :امه يتضمنان مرحلتني طلبنيوذلك من خالل م
  ).إىل بداية الثمانينات (1980إىل ) بعد االستقالل( 1963متتد ما بني : ملرحلة األوىلا -
  ).أواخر التسعينات (1990 إىل بداية أواخر 1980متتد ما بني : املرحلة الثانية -

  .)1980-1963( االستثمارية العمومية املشروعاتاملخططات التنموية و : األولطلبامل
 يف خمتلف القطاعات مباشرة على الدولة اجلزائرية أن تتدخل زاماًعند فجر االستقالل كان ِل

كانت ملستعمر والشركات اخلاصة، وسيطر عليه ا ذلك أن االقتصاد الوطين يف ذلك احلني كان ياالقتصادية؛
 ،القتصادياخلربة يف شق فروع النشاط ا وطين خاص، تتوفر فيه الكفاءة واجلزائر تفتقر إىل رأس ماٍل

 االضطالع كان على الدولة اجلزائرية الفتية يف اللحظة اليت رحل فيها املستعمر هنائياً و. البعض منهااءباستثن
 صناعية  بغية بناء قاعــدٍة؛ طموحاً تنموياًاً فقد اختارت منوذج" .ا املستعمرفهبتسيري املؤسسات اليت خلَّ

 حيث اعتمد االقتصاد اجلزائري لطويلة؛ة ا للقضاء على التخلف الذي ورثته عن الفترة االستعماري؛ثقيلة
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 ت املؤسسة العمومية كأداٍة، كما اخِتريعةتمد على املشروعات املصناملع و،الل الستيناتنموذج الشائع خال
  .   )1("لتنمية هذا النموذج 

  لكن كان،ر بعد خروج املستعممباشرة التنموية مشروعاتقد باشرت اجلزائر عملية االستغالل للو
اإلنتاجية، باإلضافة إىل أن  بالظروف التنظيمية واإلدارية و نتيجة انشغاهلا؛بطيئة ضعيفة و على وتريٍةلكذ

  . غري مكتمل األبعاد كانمنوذج التنمية
صناعية عصرية،   إنتاجي وطين يقوم على قاعدٍةقد كان حمتوى هذا النموذج هو حماولة بناء جهاٍزو

 .األولية االستهالكية الضروريةكذا مد الصناعة باملواد الريفي، و وتوقيف الرتوح العملوخلق مناصب 
 األولويات األساسية هي استرجاع أدوات السلطة االقتصادية، أي ىحدإلجناح هذه اإلستراتيجية كانت إو

   .)2( )...األراضي، البنوك، املناجم، احملروقات (استرجاع الثروات الوطنية 
 إىل ضعف راجعهذا  و؛ متواضعة1966-1963 الفترة خالل ولقد كانت االستثمارات املمتدة

 الكبري وانشغاهلا السلطات العمومية  لعدم تفرغ ونظراًدية اإلمكانيات البشرية واملادية؛مردودية وحمدو
 ،املخططات عرب السنوات املختلفة سياسة بانتهاجوهلذا قامت الدولة  .اإلنتاجي التنظيم املايل وشكالتمب
  :هذه املخططات هي و، معينة لتحقيق أهداٍف؛يجية معينة إستراتل خمطٍطقد كان لكو

  :1969-1967:  املخطط الثالثي األول-أوالً
عطيت قبلة، حيث أُالبشرية إلجناز املخططات املُ املخطط حتضري الوسائل املادية و اهلدف من هذاكان

 الناتج الداخلي ارتفاع مما أدى إىل روقات؛قطاع احملإىل اهلياكل الصناعية القاعدية واألفضلية يف املخطط 
  .1976 عام %18,2 إىل 1963 عام %13اخلام يف قطاع احملروقات من 

  :)1973-1970(  املخطط الرباعي األول-ثانياً
 حتديد(احملروقات اجلزائرية حنو الصناعة الثقيلة و حتديد من خالل هذا املخطط االجتاهات يث متَّح

 ؛ عميقة على شكل التمويل القدمي إصالحاٍتعدةُخالله ت من قد متَّ و).هجائري املواجتاهات االقتصاد اجلز
قصرية،  بقروٍضهمتويلُ: األول لالستغالل :املؤسسات العامة على فتح حسابنيا أجرب السلطات اجلزائرية ومم 

                                                 
 اإلصـالحات االقتـصادية وسياسـات       «: ، حبث ألقي يف ندوة    » التجربة اجلزائرية يف اإلصالحات االقتصادية     «عبد اهللا بن دعيدة،      ) 1(

 أفريـل   30 – 28 اليت نظمها املركز الوطين للدراسات والتحاليل اخلاصة بالتخطيط باجلزائر، خالل الفترة             »اخلوصصة يف البلدان العربية   
  .356-355، ص 1999، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  ط 1997

ة واالجتماعية وآثارها على البطالة والتشغيل يف بلدان املغرب العريب، املعهد العريب للثقافة العماليـة               أمحني شفيق، التحوالت االقتصادي    ) 2(
  .130، ص 1999نوفمرب وحبوث العمل باجلزائر، مطبعة النور، 
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بنوك التجارية أو اخلزينة ن الكان هذا التمويل مو .طويلة األجل متوسطة وه بقروٍضمتويلُ: الستثمارالثاين ل
   .)اخلارجي( األجنيب االقتراض باإلضافة إىل ،العامة

الصافية ز هذه اإلصالحات هو أهنا منعت املؤسسات العمومية من االحتفاظ بالتدفقات أهم ما مي و"
  .)1("ميةهذا ملراقبة املوارد املالية للمؤسسة العمو و؛ وقيامها بالتمويل الذايت،إلعادة تشكيل رأمساهلا

 عملية القاًساعد إطبد هنا أن نشري إىل أن منع عملية التمويل للمؤسسات من مواردها املالية ال ي الو
  . يف فشل القطاع العام يف اجلزائرهذا كان سبباً وكذا منوها، و،توسعة هذه املؤسسات

  :)1977-1974 ( املخطط الرباعي الثاين-ثالثاً
 ؛ السابق للمخططهذا املخطط هو امتدادبسبب ؛ كبريز بزيادة حجم االستثمارات بشكٍل فقد متي 
حجم االستثمارات  وبالتايل ارتفاع وترية و؛روقات وكثافة اإلنتاج يف جمال احمل، النفطأسعارارتفاع 
على األمـالك رجية و وهذا بسبب احتكار الدولة للتجارة اخلا؛ والفروع من القطاعاتية يف كثٍريالعموم
  .فس بني اخلواص يكون شبه منعدموهذا ما جعل التنا ؛العقارية
 مليون طن يف عام 63 إىل 1963 مليون طن يف عام 2,8 من لقد سجل إنتاج النفط اخلام ارتفاعاًو

  . مليون طن يف نفس الفترة30طن إىل ألف   300، كما ازداد حجم إنتاج الغاز الطبيعي من 1979
 .1970 عامذلك  و،%46 إىل %35ال فقد ارتفعت من ا االستثمارات يف هذا ارتفاعأما نسبة 

  :(2)أخذت الصناعة النسبة الكربى من هذه االستثمارات حيث سجلو
  ).1973-1970( ما بني  52% -
  ).1977-1974( ما بني 42% -
 ).1979-1978( ما بني 62% -

أما القطاعات األخرى أو الصناعات األخرى فقد سج(3)رات التاليةلت التغي:  
  ).1969-1967( ما بني 88,7% -
  ).1973-1970( ما بني 86% -
  ).1977-1974( ما بني 88% -
  ).1979-1978( ما بني 78% -

                                                 
  .356عبد اهللا بن دعيدة، مرجع سابق، ص  ) 1(

(2) Hocine Benissad, Algérie restrictions et reformes économiques (1979-1993), OPU, Algérie, 1994, P 23. 

(3) Ibid, P 23. 
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الصناعات ر االستثمارات يف جمال الصناعة و على تطواليت تدلُّ و،الرغم من ارتفاع النسب السابقةبو
  .ر يف اإلجنازالتأخراطية، ونتيجة تفشي ظاهرة البريوق ؛ إال أن وترية التنمية كانت بطيئةً،األخرى

كذلك سة يالصناعلت يف ضعف استخدام الطاقات اإلنتاجية هذه الفترة نقائص هامة، متثَّت يف لج
الصناعية ذات االستهالك زمة التموين باملوارد الغذائية وأ و،ى إىل حدوث الندرةهذا ما أد والفالحية؛و

هذا  و؛وحيد للجزائر من العملة الصعبة شبه احملروقات كمصدٍركذلك االعتماد الكبري على قطاع ، واملباشر
  . خارجية ألي أزمٍةعرضةً وما جعل االقتصاد اجلزائري هشاً

األهداف الرئيسية وحيث الفترات،  املخططات الثالث السابقة من انصلخ يان التاليناجلدوالو
  :حجم االستثمار املقرروالوسائل و

  )77-67(حجم االستثمارات وأولويات املخططات التنموية خالل الفترة ): 1-1(جدول رقم 

  .A-Ben Achenhou, L’expérience algérienne de planification et de développement (1962-1982), OPU, Algérie, 1982, P 48 :املصدر

  )79-67(خالل الفترة زة بنية االستثمارات املنج: )2-1(جدول رقم 

   بيانات غري متوفرة-
  .Ibid, P 49: املصدر

)دجمليار (حجم االستثمار املخطط والوسائل رئيسية وأولويات املخططاتاألهداف ال الفتـرة املخطط

 )69-67( الثالثي التمهيدي
 يف إطار  ويندرجوجهة للجهات احملرومة،استثمارات م

 .ويالكفاح ضد التفاوت اجله
9,7 

 )73-70( الرباعي األول
انطالق برنامج التصنيع وسن التخطيط بإنشاء كتابة 

 .الدولة للتخطيط
36,7 

 )77-74( الرباعي الثاين

  تثمني املوارد الطبيعية        -
  تكثيف النسيج الصناعي -
  دمج قطاعات االقتصاد    -
  إتقان تقنيات التخطيط -
  حتديد اآلجال- -

120,8 

           السنوات )78-79( )74-77( )70-73( )67-69(
 % )مليار دج(القيمة  % )مليار دج(يمة الق % )مليار دج(القيمة  % )مليار دج(القيمة   القطاعات

 62 66 61 74,2 57 20,8 56 5,4 جمموع الصناعة

 - - 30 36 27 9,8 28 2,7 منها احملروفات

 3 3,2 5 5,8 13 4,6 16 1,6 الزراعة

 35 36,8 34 40,8 30 11,3 28 2,7 هياكل قاعدية

 100 106 100 120,8 100 36,7 100 9,7 جمموع االستثمارات
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 : توضح عدة حقائق مهمة منها على اخلصوصنياملعطيات املدونة يف اجلدول
 من خالل ، ممكنإرادة املخطط اجلزائري تسريع عملية التصنيع للخروج من دائرة التخلف بأقصر وقٍت -

 مليار دج 3,2 حيث نالحظ االنتقال من ؛1967  عام منل ابتداًءجعترب الذي ساهود االستثماري املُ
 أي حجم االستثمار يف املخطط الرباعي الثاين . إمجالية كاستثماراٍتعاممليار دج لل 30 إىل عاملل

 كبرية تتجاوز حىت إمكانيات هي نقلةٌثمار يف املخطط الثالثي األول، و مرات حجم االست10يساوي 
  . على مستوى املؤسسات أو اإلدارات سواًء،..).عة، اإلجناز من حيث اإلعداد، الرقابة، املتاب(التخطيط 

ت حصة  حيث مثَّل؛خصصة هلا االستثمارات املُصناعة احملروقات من حيث حجمهيمنة الصناعة و -
يف حني نصيب الزراعة ظلَّ،)79-67( من إمجايل االستثمارات خالل الفترة %60توسطه الصناعة ما م  
د حيظى سوى مل يع) 69-67( من جمموع االستثمارات يف الفترة %16ثل م فبعد ما كان ييف اخنفاض؛

 ضعيفة تؤكد عدم إعطاء األولوية  من جمموع استثمارات املخطط الرباعي الثاين، وهي نسبةٌ%5 ـب
هلذا القطاع الذي ييف تلبية الطلب االستهالكي الوطين حساساًعد ،مع األهداف  صارخاً تناقضاًمثلُ وي 

  .اتيجية للتنمية الوطنيةاإلستر
 كالسكن، الصحة، ،ثماراتيف إمجايل االست) الري فقطليست الزراعة و(نصيب عدة قطاعات ضعف  -

 .)1(التكوين و،التربية

    : واجلدول التايل يوضح نصيب القطاع البترويل يف االستثمارات خالل هذه الفترة
  )1977-1967(خالل الفترة نصيب القطاع البترويل يف االستثمارات : )3-1(جدول رقم 

  الوحدة مليون دج                                                                        
 )1977 -1974(املخطط )1973 -1970(املخطط  )1969 -1967(املخطط  

 48700 20100 5164 )1(االستثمار اإلمجايل 

 23970 9052 2307 )2(االستثمار يف القطاع البترويل 

 49,21 45 44,67 )1) / (2(النسبة 

  .) من الباحثبتصرٍف (53 ص اقتصاد اجلزائر املستقلة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،د هين، أمح :املصدر     

  .)1990- 1980( خالل الفترةاألوضاع االقتصادية  : الثاينطلبامل

قتها اجلزائر يف بداية السبعينات مل تكن يف قَّإن النتائج احملققة من االستثمارات الضخمة اليت ح
نتظر منها أن تبلغ  فاملؤسسات العمومية اليت كان يب أو يف مستوى الطموحات املنتظرة؛املستوى املطلو

                                                 
االنتقال من اخلطة إىل السوق ومدى إجناز أهداف السياسة االقتصادية، أطروحة دكتوراه دولة غري              : عبد اهللا بلوناس، االقتصاد اجلزائري     ) 1(

  .  35-34 ص ،2005 منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،
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 لذلك عمدت السلطات إىل توقيف ؛مل تقم بدورها املنوط امستوى النضج يف بداية الثمانينات 
  .)1( اليت هي يف طور اإلجنازاملشروعاتمتابعة االستثمار يف  الضخمة وعاتاملشرواالستثمارات املوجهة إىل 

 قد تبعه خمططٌ و، أفضلرير الوطين يدعو إىل جودٍة استثنائي جلبهة التحاجتمع مؤمتر 1980 عاميف و
كان اهلدف من تلك املخططات هو  و،)1989-1985 ( خمطط مخاسي ثاٍن مث،)1984-1980(مخاسي أول 

 يشكل احملور األساسي لكل ،االجتماعياالقتصادي وصل لفعالية سري اجلهاز اإلداري واملتوا التحسني "
  .)2("نتظر بداية التنفيذ  أو ذاك الذي ي، منها ما كان بصدد التنفيذ سواًء،األنشطة
 إذ قامت السلطات املركزية ختلفة؛ بني املبادرات املاالنسجام حتقيق أيضاًقد كان اهلدف منها و
د يف  الفرعي الذي كان يتجس إلغاء التنظيموهكذا متَّ .1982 عامدة هيكلة أوىل مؤسسات القطاع العام بإعا
أسهل  و من الشركات العمـومية أصغر قيـاساًدٍدر تقسيم الشركات الكربى إىل عر وتق، كربىآٍتمنش
  . وأكثر ختصصاًإدارةً

يت م أو كما س،كلة ديون الشركات السابقةوبعد إعادة اهليكلة التنظيمية قامت السلطات حبل مش
 مالية سليمة، و هكذا سٍس حىت تنطلق الشركات العمومية يف نشاطها على أُ،بإعادة هيكلة مالية املؤسسات

حتمبعضها البعضاليت كانت تربط الشركات السابقة ب الديون لت اخلزينة العمومية سد.  
 ؛ للسري حنو استقاللية املؤسسات العموميةواتيةًوف مبعد تصفية مثل هذه األعباء كانت الظرو"

 ين على قانون استقاللية املؤسسات؛حني صادق الس الشعيب الوط ،1987ه يف هناية  حتقيقُالشيء الذي متَّ
  .)3(" بالكفاءة اإلنتاجية والكفاءة املالية وذا أصبحت املؤسسات مطالبةً

  :ليز هذه املرحلة هو ما يميأهم ما يو
 تكثيف عملية االسترياد للسلع والبضائع القابلة لالستهالك النهائي، بدل الصناعي، يف إطار برنامٍج -1

مي بربنامج الندرة؛سب النشاطات ، على حسا1982 عاممليار دوالر  10صص له حوايل  حيث خ
  .التشغيل كاالستثمار و،احليوية

2- من حيث النمو الذي تراجعت ،العام أو للمؤسسة اجلزائريةز هذه الفترة الركود التام للقطاع كما مي 
ه بشكٍلنسبتالخنفاض  ونظراً. تقارب العقد من الزمنستواها ملدٍة رهيب، كما أن االستثمارات تدىن م 

                                                 
  .357عبد اهللا بدعيدة، مرجع سابق، ص  ) 1(
  .143، ص 1986 يناير 16امليثاق الوطين، ،  الدميقراطية الشعبيةاجلزائرية  اجلمهورية) 2(
  .30 - 27أمحد هين، اقتصاد اجلزائر املستقلة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص  ) 3(
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 وارتفاع خدمة الدين كبرية لظاهرة املديونية اخلارجية، جلت زيادةٌ س،أسعار البترول يف هذه املرحلة
وهذا الوضع أدى إىل .داخيل اجلزائر من العملـة الصعبة من م ومتزايداً هاماًبتاع جزءاًاليت أصبحت ت 

 يوٍم حيث أصبح احتياطي اجلزائر من العملة الصعبة ال يسمح إال بتغطية  كبري يف السيولة النقدية؛نقٍص
  .ود الكامل على معظم املؤسسات العمومية وأصاا الركر سلباً من وارداا، وهذا ما أثَّواحد

  )90-80(صادرات تطور إيرادات ال: )4-1(جدول رقم 
                                     مليار دوالر: دة   الوح                                                                      

 90 89 88 87 86 85 80 السنوات

 12,7 10,4 8,5 10,1 7,5 14,0 14,9 إيرادات الصادرات

  .Hocine Benissad, Algérie restrictions et reformes économiques (1979-1993), OPU, Alger, 1994, P 217 :املصدر     

  :ميكن متثيل هذا التطور إليرادات الصادرات من احملروقات يف الشكل البياين أسفلهو

  )90-80(رات تطور إيرادات الصاد: )1-1(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  

  .)4-1( اجلدول رقم بيانات: املصدر                      

 نالحظ أن األزمة املالية الناجتة عن هبـوط         ،املخطط البياين له املبني أعاله     و من خالل اجلدول السابق   
 حيث أدى   ؛حساسيته للعوامل اخلارجية  قتصاد اجلزائري و  ية عن هشاشة اال   أسعار احملروقات يف األسواق املال    

لطات العمومية إىل التفكري يف ضـرورة       دفع الس  و ،اخلارجية لالقتصاد  الداخلية و  ذلك إىل اختالل التوازنات   
 والتخفيف من العبء املايل     ، حنو اقتصاد السوق احلرة    التحولتعميق اإلصالحات االقتصادية الذاتية يف اجتاه       

ت على اخلصوص    أخرى من اإلصالحات مس    ه اخلزينة العامة للدولة من خالل سلسلةٍ      لُما فتئت تتحم  الذي  
ل الدولـة يف     وذلك بإصالح النظام املايل والبنكي، وتقليص تدخ       ،اع احلقيقي القطاع املايل والنقدي والقط   

ن طريق عقـود التـسيري،      ، إعادة هيكلة القطاع الفالحي العمومي من خالل اخلوصصة اجلزئية ع          أنشطته
      أك عطي حريةً مشروع استقاللية املؤسسات العمومية االقتصادية الذي ي  القـرارات  اختـاذ رين يف   ثر للمسي ، 

 

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

80 85 86 87 88 89 90
السنوات

إيرادات الصادرات



 واإلصالحات االقتصادية اليت تلته) 1990-1963(عرض االقتصاد اجلزائري يف الفرتة ما بني : الفصل األول

 
25

هذا ما دفع بـاجلزائر إىل   وصها من قيود اإلدارة املركزية؛    خلِّوي ،عطي املؤسسة ألول مرة صفتها التجارية     يو
 أخرى من   من مث الدخول يف مرحلةٍ     و ؛ وطلب مساعدا  ،1989 عام ت املالية الدولية   من املؤسسا  االقتراب

  .اإلصالحات املدعومة من طرف هذه املؤسسات

  : ةبب ذلك الركود إىل النقاط التاليميكن إرجاع سو
  .ط لألهداف املخططةالتسيري املركزي املفر عدم مسايرة التمويل اإلداري و-1
  .هذا اجلانب يتمثل يف املردودية و، التنمية واملؤسسة إمهال جانب مهم يف-2
  . النظر عن نتائجهاالنقدية بغضبالرقابة على التدفقات املالية و االهتمام -3
4-ري املؤسسات أو القطاع العام بالدور الرئيسي للمؤسسة أو القطاع العام يف جمال  عدم التعريف ملسي

  .خلق الثروة والنمو
جل يف  ما سللمؤسسات أو القطاع بسبب ارتفاع التكاليف، خاصةًية التوازنالية وختالالت امل اال-5

 من تكاليف االستغالل، باإلضافة إىل %90 إىل %40 الذي ارتفع من 1963 عامحساب املصاريف ل
املشروعاتر يف إجناز تكاليف التأخ.  

  .زيادة الطلبي ظاهرة البريوقراطية، وتفش و،عات الصناعيةجمحلجم الكبري للم ا-6
نتيجة لذلك دخلت  و؛ي عن القطاع الزراعي وإمهاله والتخلِّ، الكلي على القطاع الصناعياالعتماد -7

  . مليار دوالر2,5 ـورة سنوية تقدر بدفع فات و،ائر يف دوامة التبعية الغذائيةاجلز
  ): 1990 -1987(واجلدول التايل يوضح معدالت النمو احملققة والناتج الداخلي اخلام خالل سنوات 

  ) 1990 -1987(ر معدالت النمو والناتج الداخلي اخلام خالل الفترة  تطو:)5 -1(جدول رقم 
 1990 1989 1988 1987 السنـوات

 1,7- 3,4- 1,4- 2,5- معـدالت النمـو

 2,5- 3,4- 2,2- 1,4- اخلام باألسعار اجلاريةالناتج الداخلي 

التشغيل يف بلدان املغرب العريب، املعهد العريب للثقافة العالية         طالة و آثارها على الب   واالجتماعية و  ت االقتصادية التحوالني شفيق،   أمح :املصدر
  .135، ص 1999وحبوث العمل باجلزائر، مطبعة النور، نوفمرب 

 مثارها ِتؤت مبقتضى املخطط اخلماسي األول مل تنا أن إعادة اهليكلة العضوية اليت متَّاملالحظ هو
  :ت إىل ألهنا أد؛ هذه املرحلةاملرجوة يف

ع ا املؤسسات تتمتن مزايا الوفورات الداخلية اليت بالتايل جتريد املؤسسة م و؛ تقزمي املؤسسة االقتصادية-1
  .التكنولوجي لتطوير إنتاجهامثل البحث العلمي وحلجم الكبري، ذات ا
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حملققة يف نشاط نشاط أو منطقة، باألرباح ا توزيع املخاطر بني عدة مناطق جغرافية لتعويض اخلسائر يف -2
  .هذا ما يسمى بتسوية الوضعية املالية لعمليات االستغاللو.  أخرىأو منطقٍة

  . لفائدة املؤسسات ذات احلجم الكبريفقدان الوزن التفاوضي الدويل الذي مينح دائماً -3
 اقتصادية عن بعضها ملياٍتت على فصل ثالث ع إعادة اهليكلة العضوية، انصبدافأهرغم أن إذن، 

تسهيل التحكم يف التسيري، إال أهنا ص وتخص لتشجيع ال؛التسويق و،اإلنتاج، النمو: ، وهي عملياتالبعض
إذ أثَّ فيها؛بالغاًكانت م رت على املؤسسة اإلنتاجية، فجرا من وظيفة التسويق، كما جرا من وظيفة دد

واضحاً اقتصادياًمما أظهر تفكيكاً.  إلنتاج الثروةاالقتصادي كمركٍزها د بذلك نشاطُاالستثمار، فتجم  
  .للمؤسسة، فأدى إىل التفكري من جديد يف إصالحات أخرى

قت  تتعارض مع ميكانيزمات السوق احلرة إال أهنا حقَّرغم أن كل عناصر هذه اإلستراتيجية تقريباًو
 ترتبط احنرافاتو ضعٍفاط نقة، بينما هناك  نقاط قوعدتة تبعض النتائج اإلجيابية من الناحية االقتصادية البح

 قوية  هامة ترتكز حول وجود إرادٍة عدة إجيابياٍتوقد سجلنا ،التخطيط يف فترة الثمانينات التسيري وبأدوات
 دائرة التخلف إىل دائرة النمو اخلروج من و،ة لتجسيد مشروع التصنيع السريعللسلطات العمومية اجلزائري

 بالتكوين السريع لرأس املال أيضاًامتازت هذه الفترة و). 1980 (اًعام يف حدود مخسة عشر ،التنميةو
 ،)78-67 ( خالل الفترةام يف املتوسط من الناتج الداخلي اخل%41 إذ بلغ معدل االستثمار اإلمجايل ؛الثابت

ضافة إىل زيادة معدل التشغيل إل با. أخرى مشاة ذات الدخل املتوسط مع دوٍل كبري مقارنةًهو معدلٌو
 لقيادة  ضرورياً، إنشاء قطاع عام عريض كان%7تطوره، بلوغ معدل منو للناتج الداخلي اخلام حدود و

امر اإلدارية التخطيط املعتمدة على األوأوجه قصور خبصوص أدوات التسيري وقد الحظنا  و.عملية التنمية
 من التبعية  برزت مع هناية فترة السبعينات خلقت نوعاً قطاعية عميقةاختالالٍتعوض آليات السوق، و

هو ما قاد يف األخري بعد الندوة التقييمية للمسار التنموي هناية السبعينات إىل إجراء مجلة الطويلة األمد، و
  .نتعرض إىل التفكري اجلديد لإلصالحاتما يلي في يف مسار التنمية، و بارزاًوالً اقتصادية متثل حتإصالحاٍت

  .مرحلة التعديل اهليكلي يف اجلزائر : الثالثملطلبا
 حيث واجه ؛1986 عامجاءت هذه املرحلة بعد الصدمة البترولية اليت عرفها االقتصاد اجلزائري 

تضخم عن ال معدالت النمو االقتصادي ومعدل ت وتراجع،ات اخلارجية كثرية خبصوص املدفوعصعوباٍت
ح إصال والذايت من خالل مشروع استقاللية املؤسسات العمومية، لإلصالح كانت هناك حماوالترقمني، و
ال األجنيب لالستثمار يف رأس امل دعوة و،طاع اخلاص يف العملية التنمويةدعم دور الق و، والبنكيالنظام املايل
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هذه و.  وغريها من اإلجراءات،ختلطة، خوصصة األراضي الفالحيةمن خالل الشركات املاجلزائر
من مث أقبلت رنا إىل ذلك يف املبحث السابق، وعان ما وصلت إىل حدودها مثلما أشراإلصالحات س

 صندوق النقد  يفاساأسمتثَّلت السلطات العمومية اجلزائرية ألول مرة للتعامل مع املؤسسات املالية الدولية 
وجت ت و،ت تثبيتدت اجلزائر عدة اتفاقيا عق،التاريخ من هذا ابتداًء و.1983 عامالدويل والبنك العاملي 

  .إعادة جدولة للديون اخلارجية و، للتعديل اهليكليبربنامٍجيف األخري 
سياسة : ل هذه االتفاقيات قسمنا هذا املبحث إىل عدة مطالب، تناول املطلب  األودراسةألجل و

اهليكلي، كما ، أي التعديل الذي تطرقنا فيه لتصميم هذه السياسةو: إعادة اهليكلة، وبعده جاء املطلب الثاين
ة اجلزائر بصندوق النقد فيه عالقاسة أهم حماور اإلصالح اهليكلي و لدر ثالث، خصصناه مبطلٍبأتبعناه

 هلذا  شامالًأما املطلب األخري فقد تناول تقييماً. اإلجراءات املوضوعية هلا ضمن هذا الربنامجالدويل و
  . أي التصحيح اهليكلي،الربنامج

  .يكلة يف اجلزائر سياسة إعادة اهل-أوالً
التدهور الذي عرفه ، و)املؤسسة الوطنية(قطاع العام  يف ال ملا آل إليه االقتصاد الوطين ممثالً نتيجةً"
ت إىل الركــود يت أد األزمة البترولية يف بداية السبعينات الخاصةً و،مل من حيث العالقات االقتصاديةالعا

 مما جعل ميزان املدفوعات للدول النامية املستوردة يف حالة ؛تفشي ظاهرة البطالة و،االقتصادي، والتضخم
 ؛ل نتيجة زيادة ديوهنا؛السبب الذي جعل الدول املتقدمة تتوقف عن عملية اإلقراض هلذه الدو ؛)1(" اختالل
أن  كما .إذ أصبحت بذلك رهن الدول املصنعة  البنية التحتية هلا؛خاصةً و،د التجارة العامليةمل الذي هدالعا

 مما سلع الدول املصنعة؛جات و عدم قدرا على شراء منت إىلأدىالعجز يف ميزان املدفوعات للدول النامية 
 الذي يقترحه صندوق النقد  بتقدميها العالج، هذه الدولاجتاه جديدة جعل هذه األخرية، تنتهج سياسةً

 هذا وقد لعب. االقتصاددف حترير تسته و،، من خالل برامج التصحيح وإعادة اهليكلة اليت قدمهاالدويل
 سياسة باختاذ يف عملية احلفاظ على النظام البنكي العاملي أساسياً و هاماًالصندوق وكذا البنك العاملي دوراً

ذلك من أجل تنمية  و،يئات املالية الدولية املذكورة تفرضها اهلذلك بشروٍطامية، واإلقراض للدول الن
ا اليت كانت تالل التوازن اخت: رئيسني مهاختاللني ا هيكلية ميكن حصرها يف  من اختالالٍتعايناقتصاديا
ل  فأهم مظاهره اختالاألولاالختالل  أما .ختالل التوازن االقتصادي اخلارجيا و،االقتصادي الداخلي

  ختالٍلاهو ما يعين وجود  فاالستهالك أكرب من اإلنتاج، و؛االستهالك  الوطينالتوازن بني اإلنتاج احمللي و
 در التمويل اخلارجي من مساعداٍتهو ما يقود إىل االعتماد على مصا االدخار الوطين واالستثمار، وبني

                                                 
  .5، ص 1992صادي وحتديات التنمية، كلية التجارة، طنطا، حممد ناظم حنفي، اإلصالح االقت ) 1(
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 أو ما ، لالختالل االقتصادي الداخليانعكاس فما هو إال االختالل الثاينأما  . لتمويل االستثمارقروٍضو
مواكبة الطلب الكلي  اإلنتاج احمللي عن حيث يعجز؛مي حبالة فائض الطلب املعروفة عند االقتصادينيس 

 على  داللةً،هذا ما يعكسه امليزان التجاري السالب و، وتتم تغطية الطلب باالسترياد،على السلع واخلدمات
عانيه من عجزما ي.  

تدهور معدالت النمو تفاقم معدالت التضخم، و: كر منها نذ، من األزماتفرز عدداًهذا بالطبع يو
يشتد ؛ فوارق االجتماعية بني املواطننيها تزيد من الفكلُّ و،منه أزمة البطالة و،اخلي اخلامتج الداحلقيقية للنا
  .االجتماعي للمجتمع إىل ديد االستقرار السياسي ويؤدي مماالغضب االجتماعي السخط و
صندوق (نظمتني امل ألزمتها سوى اللجوء إىل هاتني اجلزائر من بني الدول النامية اليت مل جتد خمرجاًو

هني للوصول إىل ذلك اجتا اتخذت قد و،فهو الضامن الوحيد هلذه القروض ؛)البنك العامليالنقد الدويل و
 فهو لثاينأما اسمي بسياسة التثبيت االقتصادي؛  و، قصري األجلإحدامها: بنوعني من اإلصالح االقتصادي

  .أو التعديل اهليكلي ،مي بسياسة التصحيح اهليكليس و،طويل األجلسط ومتو
 فقد عقد صندوق النقد الدويل مع اجلزائر عدة برامج للتثبيت ،فيما خيص سياسة التثبيتو  
تصادية   اققد صاحب هذا الربنامج عدة آثاٍر و،)1993-1989 (عامقد عما نذكر منها  ،)1(االقتصادي

  .اجتماعيةو

  : تصميم سياسة التعديل اهليكلي-ثانياً
دراسة  ويف حتليل  1957سياسة على أساس مبادئ النظرية اليت قام ا بوالك عام مت حتديد هذه ال

ي اجلديد التحليل استمدت أفكارها من التيار الفكرهذه الدراسة واملدفوعات من الناحية النقدية، وميزان 
دمج  ين تيارهو و،"ميلتون فريدمان" االقتصادي على رأسه و" ،)*(سمى بالتيار النقديالذي يللرأمسالية و

  :)2(اليت تتمثل يف و،ملبادئ العامة للفكر الرأمسايلحيمل ا و،ضمن املدرسة النيوكالسيكية
  .احلرية االقتصادية -
  .تقليص دور الدولة يف النشاط االقتصادي -
 .االعتماد على اقتصاديات العرض -

                                                 
، دار الكتـب املـصرية،            2000/2001عبد الستار عبد احلميد سلمي، تقييم سياسات صندوق النقد الدويل للتثبيت االقتصادي، طبعة               ) 1(

  .46ص 
(*)  Monétarisme 

  .2003 ،1حلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، ط، منشورات ا1حممد دويدار، مبادئ االقتصاد السياسي، ج ) 2(
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 ...عالج التضخم ألمهية الكربى للنقود يف تغيري وإعطاء ا -

 دف إىل معاجلة االختالالت اها صندوق النقد الدويل اليت تبنسياسة اإلصالحيةمع العلم أن هذه ال
 مع حتقيق االستقرار ، عاليةالوصول إىل معدالت منٍو و، وخارجياًالقتصاد الكلي، داخلياًيف توازن ا
ول النامية ة االقتصادية يف الد يف األزم من خالل معاجلة االختالالت اهليكلية اليت كانت سبباً،السياسي

املالية و السياسات النقدية وعزى األزمة إىل العوامل النقدية أال ت هذا يف نظر اهليكليني، و. بينهااجلزائر منو
 . اخلاصة

هذا ميكن تصحيحه خالل  و،اختالل قصري األجل :كما ميكن تقسيم هذه االختالالت إىل قسمني
ة للنمو االقتصادي مع التراكم الكبري للمديونية اختالل طويل األجل يعكس وجود عوائق هيكليسنتني، و

   متوسطة أو طويلة األجل  سياسٍةانتهاجاخلارجية، كما يرى أن عملية التوازن ال تتحقق إال بالرجوع إىل 
 سياسة االستقرار، وسياسة التثبيت االقتصادي  عن طريق)االختالل قصري األجل (ج القسم األولعالَيو

 اإلجراءات املوجهة لزيادة الناتج احمللي من خالل سياسة جانب الطلب، وهي تضماالقتصادي، وهي متثل 
إزالة مظاهر االحنراف يف هيكل أسعار املنتجات املختلفة وأسعار ب ، رفع كفاءة ختصيص املوارد االقتصادية

  . وختفيف القيود التجارية، وتعديل اهليكل الضرييب،الصرف
، أي سياسة ج على أساس سياسة التعديل اهليكليعالَ فهو ي) األجلاختالل طويل (أما القسم الثاين
رض رفع معدالت تستهدف حتفيز الطاقة اإلنتاجية؛ بغتتمثل يف تلك السياسات اليت جانب العرض، وهي 

 ،االدخارم يف زيادة معدالت سِههي بذلك تضم كافة اإلجراءات اليت تلناتج احمللي يف األجل الطويل، ومنو ا
 من خالل توسيع ،أس املال البشريكذلك تعظيم عملية االستثمار يف ر و،ن رأس املال الثابتوتكوي

  .)1(التطوير التكنولوجي نطاق برامج التعليم والتدريب وتطويرو
 دف إىل فالدراسة ؛العرضالطلب و من التداخل بني هاتني اموعتني سياسات جانب يوجد قدرو 

لزيادة ت؛ من أجل إزالة أسباب االختناق وعلى التدخل النشط للحكوماحتقيق االستقرار االقتصادي 
  .االستثمار

  : أهم حماور اإلصالح اهليكلي-ثالثاً
  :ل يفمثَّت تاليت يف إصالح مؤسسات القطاع العام وتتمثل أهم مواضيع اإلصالح اهليكلي

                                                 
مسرية إبراهيم حممد أيوب، دور السياسات املالية يف برامج املوائمة االقتصادية لصندوق النقد الدويل يف حل مشاكل الدول النامية مـع                      ) 1(

  .14، ص 1997رية،  دكتوراه الفلسفة يف االقتصاد العام، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرسالةدراسة خاصة عن مصر، 
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  . مثلىاستغالهلا بطرٍققليص النفقات احلكومية اجلارية وت -1
  .اتباملرتور وألججتميد ا -2
 .تقليص اليد العاملة يف القطاع العام -3
 .تغيري سياسة التشغيل املعتمدة -4
 . مبا فيها املواد الواسعة لالستهالك،إلغاء كل أنواع الدعم -5
 .اجلديدةء األمهية لالستثمارات العائدة وإعطا -6
 ).الغريب(إصالح النظام اجلبائي  -7

ؤسسات حتسني األداء االقتصادي للمعلى دويل يف إصالحه املعتمد  صندوق النقد الكما حيثُّ
 صاحب الكفاءة باعتبارهإعطاء األولوية للقطاع اخلاص هيكل أسعارها، وذلك بالعمومية لتطوير إنتاجها و

تقليص غلق املؤسسات العاجزة أو خوصصتها، و وذلك عن طريق تصفية واالقتصادية يف استخدام املوارد،
  .ترشيد الدعم هلا يف األنشطة االقتصادية واإلنتاجية و الدولةتدخل

 دف إىل تكييف ،لالستقرارتوي على تدابري ج للتصحيح أو لإلصالح االقتصادي حتإن كل برنام
اخلارجية ادة التوازنات الكربى الداخلية واستع و،مع املوارد املتاحة) والعمومياخلاص (الطلب الكلي 

 .دةباستعمال وسائل تأثري متعد

مة من طرف املؤسسات  هنا خمتلف وسائل التصحيح املعتمدة يف إطار السياسات املدعسنعرضو
 أو تلك اليت تعود إىل سياسات التصحيح اهليكلي دون ، تلك املتعلقة بسياسة االستقرار سواًء،املالية الدولية
  .ؤثر على دراستنا ما دام ذلك ال ي،الفصل بينهما

  :املاليةة و اإلصالحات النقدي-1
تنظيمي للنظام  تشريعي وت اهليكلية وجود نظاٍمعاين من االختالالمن مميزات اقتصاديات الدول اليت ت

توي على  لذلك فإن برنامج التعديل اهليكلي حيافقة لسياسة اإلصالحات؛املايل ال يتماشى مع التطورات املر
 .األجنبية االستثمارات اخلاصة احمللية وصةًخا و،اريهها حنو أكثر أنواع االستثمتوجتعبئة مدخرات اتمع و

نظم  من التشريعات ت جمموعٍةذلك بسن و، ما بني حترير القطاع املايل وأدوات املراقبة النقديةمبعىن التوافق
إدخال  و، وحتسني نظام اجلهاز املصريف، من أجل االستثمار األجنيب؛نبيةاألجحركة رؤوس األموال احمللية و

استخدام  و،طاع اخلاصفكثري من الدول النامية تقوم بتقليص منح القرض للق".  عصرية عليهاٍتإصالح
يدعو إىل  و، هذه السياسةالنقد الدويل يرفضتلك املوارد يف متويل العجز املوازين املتزايد، لكن صندوق 

يكون نكي للدولة، و بالنسبة للقرض البلكن كذلك الداخلي اإلمجايل، ولالقتراضقط  ليس ف،وضع حدوٍد
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خرى  أمن جهٍةو.  على االستعمال الفعال هلاناًء ب،اخلاص يف القرض بني القطاعني العام وٍعتوزيع أي توس
احمللي لالدخارالتعبئة املثلى كس ع ت إداري إجراءاٍتتوزيع القروض بشكٍل و،عترب حتديد أسعار الفائدةي 
للقروض  و،)معدل فائدة دائن(اسب للودائع  منعائٍد فلضمان .جيهه حنو األنشطة األكثر مردوديةتوو
  . (1)" جيب أن تكون أسعار الفائدة احلقيقية موجبة، بل تنافسية يف اقتصاد مفتوح ،)معدل فائدة مدين(
  : إصالح نظام املدفوعات-2

  نظاميهو سجلٌ و،يكلي هو نظام ميزان املدفوعاتالتثبيت اهل واحملور األساسي لسياسة التعديل و"
 احلالة اليت تتكافأ يف "املقصود بعملية التوازن االقتصادي مليزان املدفوعات و .)2("كامل للصفقات االقتصادية
التحويالت الرأمسالية طويلة ن صادراا من السلع واخلدمات و عليها الدولة مظلها اإليرادات اليت تتحصل

التحويالت الرأمسالية طويلة واخلدمات لسلع و الناشئة عن وارداا من ااألجل إىل الداخل مع املدفوعات
  .)3("األجل إىل اخلارج

  مما جيعل الدولة املدينة يف تبعيٍة؛ من ميزان املدفوعات هو مبثابة مقدار الدين اخلارجي للبلداخلارجو
على العملة  البلد املدين، اخنفاض الطلب  عملة لقيمةاجتماعية من فقداٍن اقتصادية وا، وهلذا العجز آثارلغريه

  .الدولية له يف املؤسسات املالية والسمعة االقتصادية واهنياراحمللية هلا، ضعف الدولة بني الدول، 
  على زيادة حجم االستثمار، على  ،القتصادية على التنمية ا: عديدةكل هذه اآلثار هلا انعكاسات

  .اخل...،معدالت البطالة 
  :املدفوعات يتطلبكما أن تصحيح االختالل على مستوى ميزان 

  .إجراء تغيريات يف نظام األسعار -
 .إجراء تغيريات يف نظام الصرف -
 .إجراء تغيريات يف نظام احتياطات العرض -

  :ارة األسعسسيا -3
           خالل حتريرها داخلياً من، تنافسية حقيقيةمن شروط صندوق النقد الدويل الوصول إىل أسعاٍر

  .)4( رةلظاهعاين من هذه اأغلب الدول النامية ت العاملية هي املرجع، ون األسعار على أن تكو،خارجياًو
                                                 

(1) Hocine Benissad, L’ajustement structurel objectifs et expériences, Algérie Abim édition,  1994, P 47. 

  .375، ص 1996 -1995البنوك والعالقات االقتصادية الدولية، دار الثقافة العربية، افظ منصور أمحد الصفيت، النقود وعلي ح ) 2(
  .132، ص 1992  القاهرة،خلالق، االقتصاد الوطين من املزايا النسبية إىل التبادل املتكافئ، دار النهضة العربية،جودة عبد ا ) 3(
التجربة اجلزائرية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم        : حممد راتول، سياسة التعديل اهليكلي ومدى معاجلتها لالختالل اخلارجي         ) 4(

  .9، ص 2000يري، جامعة اجلزائر، االقتصادية وعلوم التس
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 مع ، أو غري مباشر كان مباشراً سواًء، إلغاء الدعم جبميع أنواعههلذا فإن من أهداف التعديل اهليكلي
  .واالتصاالتاملواصالت  أسعار النقل وخاصةً و،ر أسعار اخلدمات جبميع أنواعهاحتري

  :ة اخلارجي حترير التجارة-4
ال  و،)OMC(أهداف املنظمة العاملية للتجارة سياسة ويل إىل الوصول إىل يهدف صندوق النقد الدو

يف عملية  ألن له دوراً؛سعر الصرفالح أو التعديل اهليكلي تتماشى وى ذلك إال أن تكون سياسة اإلصيتأت 
 بتحديد قائمة السلع اخلاصة ن تدرجيياً،يكو و،الصندوق بتخفيض العملة الوطنية لذا يوصي حتقيق التوازن؛

خالصة القول إن التربير الذي يقف  و.من شأهنا إعاقة سري الواردات اليتللحماية اجلمركية، رفع القيود و
 من عدداًقق إلغاء القيود اجلبائية حتأن عملية التحرير و "خلارجية هو وراء هذه الدعوى إىل حترير التجارة ا

 األمر الذي تنتفي ؛زيادة رحبيتها و،سسات اإلنتاجيةمن هذه املزايا حتسني كفاءة املؤي، واملزايا للبلد النام
دعم املبيعات للخارج بفضل  و،ة إىل تنمية قطاع الصادراتباإلضاف ،)1(معه احلاجة إىل عدم هذه املؤسسات

 ،تقييدات الكميةبادالت ختفيض ال كما تقتضي سياسة حترير امل. موافقنظام تأمٍني خاصة وأنظمة قرٍض
  .تبسيط إجراءات الدفع اخلارجييفة اجلمركية، وام التعرعقلنة نظو

 ، حر للتبادل ال يتم دون تكاليف محائي إىل نظاٍم من نظاٍماالنتقال نسجل أن هلذا ،من جهة أخرىو
نسيات جل أمام منافسة الشركات املتعددة ا خاصةً،املتوسط على األقل يف األجل القصري وفعةًقد تكون مرت

بطالة على زيادة ال و، واخنفاض معدل النمو،ه يتوقع اخنفاض اإلنتاج الوطينمن كبرية، ونتج بأحجاٍماليت ت
 فقط،  هذا التراجع سيكون ظرفياًراهن على أن لكن صندوق النقد الدويل ي.األقل يف األجل القصري

  .الطويلهذه اآلثار يف األجلني املتوسط وستختفي و
  : 2000 -1993لتايل توضيح ألهم مؤشرات االقتصاد اجلزائري خالل سنوات ويف اجلدول ا

  )2000-1993 (الفترة اجلزائري خالل لالقتصاداألوضاع الكلية : )6-1(جدول رقم 
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993   السنوات    املؤشرات           

 5 - 5 2,1 4 4 1- - )%(معدل النمو 

 1,1- - 5 5,7  18,7 29,8 29 - )%(تضخم المعدل 

  - - 9 3,4  - - 1,51 )مليار دوالر(احتياطي الصرف 

 - - - 3   - 6 - )(%عجز امليزانية 

 - - 28 - 33  - - - )مليار دوالر(املديونية اخلارجية 

 بيانات غري متوفرة -
  .)تصرفب( 7-6، ص 2003 يوليو ، 22 سنةال األعمال،، جملة االقتصاد ودريد عودة: املصدر

                                                 
، جملـة آفـاق     » تقـومي االقتصادي للبلدان النامية عرض وحتليل و     مدخل صندوق النقد الدويل يف التكييف        «مصطفى مهدي حسن،     ) 1(

  .120، ص 1997، 69اقتصادية، يصدرها احتاد غرف التجارة والصناعة يف اإلمارات العربية املتحدة، العدد 
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  ألهنا ال زالت مرتبطةً؛إن هذه النتائج اإلجيابية على مستوى التوازنات املالية الكلية تبقى هشة
احملاسيب جند أن  إذا اجتهنا إىل اال املايل و حيث؛أسعار صرف الدولةامل اخلارجية وأسعار البترول، وبالعو

  . )1(ثرات اإلنتاج يف اجلزائراملتواصل ملؤاملعطيات تبني االخنفاض الكبري و
   .فسح اال للقطاع اخلاص تقليص دور القطاع العام وإصالحه و-5

لعاملي أن املدخل الضروري لدعم وتعزيز االقتصاد الوطين، البنك ا خرباء صندوق النقد الدويل ويرى
تعزيز القطاع العام و األمهية النسبية للقطاع  كبرية، هو تقليصعاين من اختالالٍتخباصة ذلك الذي يو

 بتصفية ى عن التزاماا جتاه املؤسسات العمومية، سواًء إذ يلح الصندوق على الدول بأن تتخلَّ.اخلاص
 من الصيغ اليت  أو بأي صيغٍة،ال األجنيب فيها املرأس، أو مسامهة العاجز منها، أو بيعها للقطاع اخلاص

 فالعجز املايل الذي تعرفه .هي خلق الثروةساسية ووعودا إىل وظيفتها األتسمح بتحسني فعاليتها 
ه يف سياسة األسعار اإلدارية املفروضة على املؤسسة، طرق اختيار مؤسسات قطاع العام جيد تفسري

من اقتصادية، اجتماعية، : أهدافها املتعددة املتعارضة مع تعظيم الربحستثمارات، نظام القرارات فيها واال
  .)2(ا أفقد املؤسسة صفتها التجاريةهو مثقافية وسياسية، و

  : عالقة اجلزائر بصندوق النقد الدويل-رابعاً
جلنة  يف جملس احملافظني ويف وهي عضو ،)3(1963 عام  اجلزائر إىل صندوق النقد الدويلانضمت

 عد مبثابة نقابة موجودة داخل الصندوق، حيث استعملت اجلزائر يف العديد منالعشرين اليت تاألربعة و
  .)4( حلقوق السحب اخلاصةاملرات عملياٍت

االجتماعية اخلانقة صندوق نتيجة األزمة االقتصادية واستخدمت القسط االحتياطي بال 1988 عاميف و
 ما بني اجلزائر  عدة اتفاقياٍتعليه كانت هناكة، واليت عرفتها اجلزائر، كما أهنا استعملت األقساط الكبري

  . سياسة التعديل اهليكليبأو سياسة التثبيت االقتصادي، بيما تعلق  فصندوق النقد الدويل سواًءو
الرضوخ لشروطه جاء نتيجة زيادة املديونية اخلارجية،  وائر إىل هيئة صندوق النقد الدويلجوء اجلزلُو

 اخنفاض النمو، تعطيل اإلنتاج، زيادة( على السياسة العامة للتنمية االقتصادية ب عليها من آثاٍرما ترتو
  .(5) ...)البطالة، زيادة ديون املؤسسات العمومية 

                                                 
  .152-145 سابق، ص ق، مرجعأمحني شفي ) 1(
  .156 -155عبد اهللا بلوناس، مرجع سابق، ص  ) 2(
  .143ص ، 1996  مع اإلشارة إىل عالقته باجلزائر، دار هومة، اجلزائر،آة الكاشفة لصندوق النقد الدويلاهلادي خالدي، املر ) 3(
  .ربازيليف الاتفاقية السحب اخلاصة املعتمدة من صندوق النقد الدويل : انظر ) 4(

(5) Ahmed Bouya, Cours fixation des prix, les cahiers du CREAD, N°30, 3eme semestre 1993, P 3-15. 
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ة على االقتصاد  بالثمار املرجومل تأِت واً،عامت  ما كانإال أن مدة االتفاقيات القصرية األجل غالباً
 من األسعار 75 مثل حترير أكثر من ،قت بعض اإلجنازات إال أنه حتقَّ.الوطين، خاصة االستقرار االقتصادي

 ،مع إصدار بعض التشريعات ،1992 ذلك إىل غاية جويلية امتدروع النشاط االقتصادي، وصة بكل فاخلا
 ،اركتنظيم اجلم وحركة رؤوس األموال، و، والتجارة الداخلية،)OMC(منها اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية 

  .فتح املنافسة اخلارجية يف جمال احملروقات و،وتشجيع االستثمار اخلارجي
زاد ة تظهر يف االقتصاد اجلزائري؛ حيث بدأت بوادر االختالالت اهليكلي 1992 عام من تداًءإال أنه اب

ع السلارتفعت وطين احمللي نتيجة الدعم احلكومي، و من إمجايل الناتج ال%2 ـاالستهالك احلكومي ب
مما ؛ )1( )93-92 ( من إمجايل الناتج احمللي الوطين خالل الفترة ما بني%5لت شكَّ و،االستهالكية األساسية

 مما أدى كذلك إىل تغيري قيمة العملة الوطنية  نقدي لتغطية العجز يف ميزانيتها؛جعل اجلزائر تقوم بإصداٍر
قد  و.%23,2 كما أن نسبة البطالة وصلت إىل ،%21,2 بسبب ارتفاع الكتلة النقدية حبوايل ؛)الدينار(

 ألن االقتصاد الوطين ؛ على ميزان املدفوعات آثاٍرساهم كذلك االخنفاض احلاد ألسعار النفط يف إحداث
 خدمة الدين اليتية اخلارجية و مما رفع من املديون؛يعتمد بالدرجة األوىل على صادرات احملروقات) اجلزائر(
ت باجلزائر إىل  أدشكالت كل هذه امل.1992 عام يف %76 ت، بعدما كان1993 عام %86 نسبة تبلغ

 :التقيد بشروطه و، أخرى والرضوخ له مرةً،د الدويلاالستنجاد بصندوق النق
الذي وضع اجلزائر و ،سمى بالتثبيت االقتصاديتدخل يف إطار ما ي و، على الغالبعامه الزمنية  مدت:األول

  :يف إطار إستراتيجية متثلت يف
-94 (عام خالل %6و %3 اخلام بني ليو للناتج احملاخلارجية برفع النمحتقيق التوازنات الداخلية و -1     

95.(  
  .رفع الدعم عنها إعادة التوازن لألسعار ومراجعتها وباستخدامحتقيق معدل التضخم  -2     
 .احملليع االستثمار اخلاص واألجنيب وتشجي و،قواعد  اقتصاد السوق ترسيخ -3     
 :ـ بقد اتسمو ،)2(هو ما يسمى بالتعديل اهليكلي و،ه أطولمدت: الثاينأما 

  : من حيث هيكلة االقتصاد الوطين منها،تعميقهاسيخ اإلصالحات االقتصادية وتر -
  .ةادة هيكلة املؤسسات الوطنيإع -أ
  .ةإعادة حتديد دور الدول -ب

                                                 
  .1993اجلريدة الرمسية لصندوق النقد الدويل يف عدد من اتفاقية اجلزائر سنة : انظر ) 1(
  . البحث هذامن، 29ص  ما تقدم عن التعديل اهليكلي،انظر  ) 2(
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 .اإلسراع يف اإلصالحاتض القطاعات وإعطاء األولوية لبع -ج
  .ةارة اخلارجيحترير التج -د

 .تنوع الصادرات خارج جمال قطاع احملروقات -هـ

 ـدرت ب مالية قُعليه وافق صندوق النقد الدويل على هذه اإلستراتيجية مبنح اجلزائر مساعدٍة و
 مما جعل يار لدعم برنامج التعديل اهليكلي؛مل 1ختصيص أكثر من و ،(1) مليون حقوق سحب خاصة731,5
ولة ديوهنا حسب  من أجل إعادة جدمتت بإبرام عدة اتفاقياٍتور تسترجع ثقة املؤسسات املالية، اجلزائ

 االتفاقية املربمة مع اجلزائر  أما.1995ينتهي يف مارس و ،1994 الذي يبدأ يف شهر سبتمرب اجلدول الزمين
  :ها تتضمن ما يليكانت وصفت) شهر ماي (1995 عامصندوق النقد الدويل و

  .وازنات إعادة الت-أ
  .و النهوض مبعدالت النم-ب
 . ختفيض معدالت التضخم-ج
 . برنامج منوذجي إعداد-د

 مليار من أجل 1,70 ـدر ب قُكل هذه العوامل ساعدت اجلزائر على االستفادة من قرٍض
 مع ، سنوات10 يتم التسديد من خالهلا على ،اإلصالحات االقتصادية اهليكلية املربجمة على املدى املتوسط

  .(2)سنوات من الفائدة سمخاإلعفاء ملدة 

  :املصاحبة للجزائر ضمن برنامج التعديل اهليكلي مبا فيها اإلجراءات  اإلجراءات املوضوعية -خامساً
اليت بيقها لربنامج التعديل اهليكلي واجلزائر على عاتقها بعض اإلصالحات خالل تط اتخذت لقد

  :نذكر منها ما يلي
  :ةإصالح املنظومة املالي -1

  :لت يفمتثَّ
  . قيمة الدينار اجلزائري من خالل ختفيض، إعادة التوازن النسيب لألسعار-أ
  .ة وعاء الرسوم على القيمة املضاف توسيع-ب
  .تباع سياسة نقدية حمكمة وا، إلغاء إعانات االستهالك-ج
  . دج1200 ـه بددت قيمت منفعة ح استبدال عالوة البطالة بنظام ذي-د

                                                 
(1) Bulletin du FMI, Aboutissement des reformes en Algérie, www.FMI. Org. 

(2) Le journal « le matin », N° 1063 du 20/06/1995, P 4-13. 
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مني عن دوق الوطين للتأإنشاء الصنمة بالتعاون مع البنك العاملي، و فحص مجيع النفقات العا-هـ       
  .إلغاء تعويضات التسريح و،البطالة

  :اإلصالح النقدي واملايل -2
  :ةألهداف التالي حيث مت حتديد ا؛ارتكز على تنظيم القطاع املايل

  . جديد التطهري الكلي لالقتصاد من خالل نظاٍم-أ
  %.5 هلامش البنك يصل إىل وضع سقٍف و،شاء سقف معدل املديونية البنكي إن-ب

 على رفع رأمساهلا حث هذه املؤسسات و،ات العمومية من اخلزينة العامة احلد من متويل املؤسس-ج      
  .لدى البنوكومن املوارد 

نظام  و، وسندات اخلزينة،ام مزايدة لديون البنك املركزيذلك بوضع نظ و، تنمية السوق النقدية-د      
  .نوك التجاريةو إعادة رأمسال البعمليات السوق املفتوح، 

 أفضل شكٍلب من املؤسسات اجلديدة لتستجيب ذلك بإنشاء جمموعٍة و، إصالح القطاع البنكي-هـ      
  .االحتياطهيكلة الصندوق الوطين للتوفري و إعادة ، منهالالحتياطات اخلاصة لبعض القطاعات

لغيت هوامش  كما أُ، الفالحيةأسعار املوادمثل  اجلزائر بتحرير معظم األسعار، قامت: ارحترير األسع -3
  .الربح

  :ةالتجارة اخلارجي -4
 زت اجلزائر اهتمامها حيث ركَّ؛سعر الصرف من أهم املعايري األساسية لربنامج التعديل اهليكلييعترب 

 الدولة لعملية استرياد احتكارإلغاء  و،لتمويل صفقات التجارة اخلارجيةعلى حرية دخول العملة الصعبة 
  .)1(تراتيجيةاملواد اإلس
  :من أهم اإلجراءات املتخذة يف سبيل تطوير التجارة اخلارجية ما يليو
  .%50ذلك بتخفيض سعر الدينار بالنسبة للدوالر بنسبة  و، إجراءات خاصة بنظام الصرف-أ
منها إلغاء كل أشكال منع التصدير  و،جراءات اخلاصة بتحرير التجارة واملدفوعات اخلارجية اإل-ب      

دا إلغاء املواد املمنوعة من االسترياد اليت حد و،اليت هلا قيمة تارخيية وأثرية املواد باستثناءواد للم
  .1994اجلزائر يف أفريل 

  
  

                                                 
   . الصادرة عن مصاحل وزارة املالية واالقتصاد، اجلزائر18/08/1992املؤرخة يف  625التعليمة رقم  ) 1(
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  :إصالح املؤسسات العموميةتنمية القطاع اخلاص و -5
  . اقتصادية على املؤسسات العموميةإدخال إصالحاٍت و،ك ترقية القطاع اخلاصاهلدف من ذل

  : بالقطاع الفالحياالهتمام -6
  : )1(دف إىلالذي يه و،1997 عامخالل برنامج احلكومة ل ذا القطاع من االهتماميتجلى و 
  .)*(هتطهرياع و إعادة النظر يف تسيري القط-أ
راعة تتكيف مع ذلك من خالل استخدام مقاييس تقنية حديثة يف الز و، تنشيط اإلنتاج الفالحي-ب      

  .الفالحيةالظروف املناخية و
  .احلفاظ على األوساط الطبيعية و، وذلك عن طريق تثمني املواردستدامة، العمل على التنمية امل-ج

  :قطاع السكن -7
 من اإلجراءات من أجل حتسني الوضع االجتماعي للفرد إن إصالح قطاع السكن يتطلب جمموعةً

  .التمويلخاصة يف جمال التعمري والعقار و ،1996 عامن وطنية للسك مع وضع إستراتيجية ،اجلزائري

  : تقييم برنامج التعديل اهليكلي-سادساً
  :ديل كانت يفإن أهم نتائج هذا التع

يف ، 1997 عام و1994 عام ما بني  خاصةً،لالنتباه  ملفٍت إذ تطور بشكٍلتطور القطاع الصناعي؛ -
 لوجود نظام القطاع نتيجةً ،غريها من القطاعات األخرىجمال قطاع احملروقات، وقطاع البناء، و

  .املنافسة احلرة و،اخلاص
  .اهليكلية املالية للمؤسسات -
  . أكرباهتمام: القطاع الفالحي -
 .التجارة اخلارجيةالتفتح االقتصادي و -
 .ةوصصاخل -
 .اتقطاع اخلدم -
 .الريقطاع البناء واألشغال العمومية و -
 .رظاهرة الفق -
 .ةالبطالظاهرة  -
 .ةملديونية اخلارجيا -

                                                 
  .88، مصاحل احلكومة، ص 17/08/1997برنامج احلكومة املوافق عليه من طرف الس الشعيب الوطين يوم   )1(
   . الذي يعدل ويتم قانون التوجيه العقاري25/09/1995هذا يف إطار تطبيق األمر املؤرخ يف و )*(
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تني اللتني قامت ما اجلزائر لتحقيق االستقرار  هذا املبحث احملاولتني اُألولنا من خاللتناولإذن 
 وإبراز حمتوامها ،لبنك العامليا مع صندوق النقد الدويل وباالتفاق) 1998 -1989 (خالل الفترةاالقتصادي 
ر السياسة امليزانية والنقدية والتوازنات الل إبراز عناص من خ،النتائج احملققة بعد تنفيذمهاوأهدافهما و
  .ما إىل ذلك من سياسات جانب الطلباخلارجية و

االستقرارضنا فيه إىل احملاولة الثالثة لتحقيق كما تعرل املؤسسات املالية الدولية،    االقتصادي دون تدخ
 ملختلف مؤشرات األداء تراجع اقتصادي وركودج عنها يف األخري  نت، توجيهيةليةتدخ ذاتية وهي حماولةٌ

  ).1993 -1992(على مستوى االقتصاد الكلي 
اخلارجية استرجاع التوازنات الداخلية وولي  االقتصاد الكاستقرارأما احملاولة الرابعة لتحقيق 

عد ب من جديد لطلب مساعدة مؤسسات التمويل الدويل ل عودةً فهي متثِّ،)1995 -1994(لالقتصاديني 
 ،)1995 -1994( للفترة االستقرارنامج أهداف بروقد شرحنا حمتواها و. فشل حماولة اإلصالح الذايت

  .التدابري اليت كان ينبغي على السلطات العمومية تنفيذهاوخمتلف السياسات ووأهدافه 
ىل إبرام فع إ مما د؛ االقتصاد اجلزائري بعد إجناز هذا االتفاقأداءن مؤشرات صنا بعدها إىل حتسخلُو

تنفيذ ب و،عاتفاق التسهيل املوس ثري  على العرض ما بني دف التأرنامج للتصحيح اهليكلي لالقتصاد؛
وقد حاولنا التركيز فيه . ضنا له من خالل املطالب األخرية من هذا املبحثهو ما تعر و،)1998 -1995(

إعادة  و، كإصالح النظام املايل والبنكيحات الكربى من خالل هذه الفترة ونتائجها،على أهم اإلصال
 مقتصرين على العنوانني ،واالختصار من اإلجياز وكل هذا كان بشكٍل .هيكلة مؤسسات القطاع العام

  .املهمة يف كل جانبالكربى و
اإلمهال الكبري يف جمال القطاع ته اجلزائر للجانب الصناعي و أولَ االهتمام الكبري الذيأيضاًقد لوحظ و
املالية للمؤسسات، كما عرفت عدة ت مبيزان املدفوعات وبإعادة اهليكلة العضوية وكما اهتم. يعالزرا

ى  اخلارجي بسبب فشل السلطات السابقة أداالقتراض يف التوازنات املالية، كما أن اللجوء إىل اختالالٍت
  . مما دفع باجلزائر إىل إعادة جدولة ديوهناإىل املديونية اخلارجية؛
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  :المبحث الثاني
   إلى غاية ظهور الخوصصة1990 عامالتي عرفتها الجزائر بعد  اإلصالحات االقتصادية

ضنا ولو بشكٍل موجز لعرض االقتصاد اجلزائري قبل الثمانينات وبعدها وتقييما للمراحل بعدما تعر
ا، سواًء كانت إجيابية أو سلبية تعرفنا من خالهلا على األسلوب الاليت مر  ذي اتبعته اجلزائر يف عملية

 ، أي عجلة التنمية والنمو واحلقائق اليت وصل إليها، وبالتايل االقتصاد ككل،تنشيط املؤسسة الوطنية
  .اتنا هلذا املوضوع أال وهي اإلصالحوبالتايل نصل إىل الغاية املرجوة من بداية دراست

ر يف اآلونة ـالذي انتهجته اجلزائوما هو األسلوب املقصود باإلصالحات االقتصادية ؟ فما هو 
  دف منها ؟ي نتائج هذه اإلصالحات ؟ وما اهل؟ وما ه األخرية
  :طالب إىل ثالثة مابة عنها من خالل تقسيم هذا املبحث ميكن اإلجها أسئلةٌكلُّ
  .ماهية اإلصالح االقتصادي:  األولطلبامل
  .مراحل اإلصالحات االقتصادية:  الثاينطلبامل
  . اإلصالحاتآثار: ث الثالطلبامل

 . اإلصالح االقتصادياهيةم: املطلب األول
لقد أصبحت اإلصالحات االقتصادية الشغل الشاغل الذي سيطر على بال السلطات اجلزائرية منذ 

عاين منها اجلزائر، أكثر من عقد، وقد أصبح ضرورياً أكثر من السابق؛ نظراً لألزمة املتعددة األبعاد، واليت ت
عاين جهاز اإلنتاج اختالالٍت متعددة يف جمال ا يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي، حيث يال سيم

  .االستثمار واالستغالل؛ لذلك أصبح اإلصالح االقتصادي للمؤسسات الوطنية حتميةً ضرورية ال مفر منها
 اهليكلـة، التعديل برامج التثبيت، إعادة: سميات مثليف إطار جهود اإلصالح االقتصادي تنتشر مو

  .اهليكلـي، برامج التكييف اهليكلي
؛ واألمر )*(التثبيت: األمر األول: ومهما تعددت هذه التسميات فجميعها تصب يف قالبني أو أمرين

 . )**(التكييف: الثاين

                                                 
(*)  Stabilisation 

(**)  Ajustement 
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النظرية ، وتعتمد )FMI(فربامج التثبيت االقتصادي يصممها ويتابع تنفيذها صندوق النقد الدويل 
وتستند إىل حتليل الصلة القائمة بني تراكم الديون  .)1(االقتصادية الكالسيكية اجلديدة مليزان املدفوعات

ومشكالا والتعديالت الضرورية يف هيكل االقتصاد لعالج املشكالت االقتصادية القصرية األجل، كهروب 
ات النقدية، إضافةً إىل  عجز احلساب رؤوس األموال إىل اخلارج، ومشكلة التضخم، وترصيد االحتياط

  .)2(اجلاري وعجز املوازنة العامة
  :وتم سياسة التثبيت اهليكلي جبانب سياسات الطلب الكلي اليت تنجر عنها التدابري التالية

  . ختفيض اإلنفاق احلكومي على التعليم، والصحة، واخلدمات االجتماعية، والدفاع، وغريها-1
نقد واالئتمان احمللي، من خالل التحكم يف السيولة النقدية، ومن إجراءاا رفع معدل  تعديل عرض ال-2

  .الفائدة
  .)3(، أو عن طريق الضغط بزيادة معدالت البطالةباشرة ختفيض مستويات األجور الفعلية بالطريقة املُ-3

قص االستثمارات احمللية غري أن هذه السياسة مل تؤِت بثمارها؛ حيث أدت إىل الركود االقتصادي، ون
،  )*(برامج التكييف اهليكلي: واخلارجية؛ مما عجل بالسياسة الثانية لعملية اإلصالح االقتصادي، أال وهي

  :، تعتمد على النظرية االقتصادية املتمثلة يف)BM(وهي برعاية البنك الدويل 
  وارد؛ختفيض امل -
  .واردتوزيع امل -

سياسات العرض، ومن أهم االقتراحات واإلجراءات املقدمة من وينصب اهتمام هذه النظرية حول 
 :طرف البنك الدويل يف إطار برامج التكييف نذكر

  ار؛رير األسع حت-1
2-ل يف آليات الطلب والعرض؛ إبعاد دور الدولة من حيث التدخ  
  

                                                 
ت، .ع.االقتـصادية، إصـدار م  ، جملة التنمية والسياسات  »كلة الرأمسالية على البشر يف البلدان العربية      ار إعادة اهلي  ـ آث « نادر فرجاين،  ) 1(

 .52-51، ص 1987، ديسمرب 1، العدد 1الد 
 ،دراسة حتليلية تقييمية، مركـز اإلسـكندرية للكتـاب        : مسري إبراهيم أيوب، صندوق النقد الدويل وقضية اإلصالح االقتصادي واملايل          ) 2(

  .50، ص 2000 اإلسكندرية، 
 املؤسسة االقتصادية وحترير   «ول حول    امللتقى الوطين األ   ، حبث ألقي يف     » إصالح املؤسسة االقتصادية   « آمال عياري ورجم نصيب،    ) 3(

  .2003 أفريل 23 و 22 ي يوم اجلزائر- الذي نظمته جامعة ورقلة،» املناخ االقتصادي
(*)  Programme d’Ajustement Structurel 
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  ؛)* ()خوصصة( نقل امللكية العامة إىل امللكية اخلاصة -3
  .التصدير حترير التجارة وزيادة -4

 اإلصالح االقتصادي ممثالً يف التثبيت االقتصادي التابع لصندوق معرفة ومن خالل ما سبق، وبعد
النقد الدويل، والتعديل اهليكلي التابع للبنك العاملي، البد من حتديد مفهوم اإلصالح االقتصادي والذي 

ه لدى االقتصاديني نذكر منهاتعددت مفاهيم:  
كافة التشريعات والسياسات واإلجراءات اليت تسهم يف حترير االقتصاد : قتصادييشمل اإلصالح اال « -

  .»مبا ميكنه من االنتعاش واالزدهار... الوطين، والتسيري الكُفء له وفقاً آلليات السوق 
اإلصالح مفهومه ينطوي على حسم اجلدال والنقاش حول مضمون هذا اإلصالح  «هناك من يرى بأن  -

  .)1( »دور الدولة والعالقة بينه وبني دور السوق، كذلك البعد االجتماعي للتنميةاالقتصادي، مثل 
عند قيام الدول النامية بالسعي لتحقيق أهدافها التنموية «: كما يرى البعض اآلخر بأن اإلصالح هو -

مثِّل هذه ت. يتوجب عليها القيام بعديٍد من اإلصالحات...) كالنمو، املساواة، وحماربة الفقر(
وميكن هلذه . اإلصالحات تكيفاً مع تغرياٍت وصدماٍت داخلية أو خارجية متوقعة أو غري متوقعة
موعة األهداف اليت تتبع ها الدول الناميةالتغريات والصدمات إما أن تكون إجيابية أو غري إجيابية .

حتسن متوقع يف التبادل : ذلكوالتغيري اإلجيايب املقصود به هو احلصول على أعظم منفعة منه،  ومثال 
.... برية من تقسيم العمل الدويل اري، إضافة جديدة يف رأس املال األجنيب لالستثمارات، منافع كالتج

 وبأقل التكاليف االجتماعية ،اإلجيايب فينبغي التعامل معه بأقل تضحية ممكنة من األهداف أما التغيري غري
ارتفاع معدالت ، العجز الداخلي واخلارجي: ال ذلكوالعوارض االجتماعية غري املرغوب فيها، ومث

  .)2( »التضخم، وارتفاع معدالت البطالة، وزيادة يف الدين العام
اعتماد سياسة اقتصادية جديدة هدفُها تنمية  « اإلصالحات بأهنا Jean Pierre Pawelsيعرف  -

وغريها من وسائل عملية االجتماعية، التربية، الصحة، الطرق، السكنات، : القطاعات اإلستراتيجية
  .(3) »االسترياد

                                                 
 .أي املؤسسات اليت تكون طبيعة ملكيتها تابع إىل القطاع العام أي ملك للدولـة: امللكية العامة  )*(

   .أي املؤسسات اليت تكون طبيعة ملكيتها تابع إىل القطاع اخلاص أي ملك لألفـراد:      امللكية اخلاصة

ع للعلوم و التكنولوجيا ومنتـدى      . وثيقة اإلسكندرية باالشتراك مع أ     – 2004 مارس   14-12 الرؤية والتنفيذ    -مؤمتر قضايا اإلصالح     ) 1(
  .11، ص 2004البحوث العربية االقتصادية، مصر، سنة 

  .4، ص 2003،  اإلصالحات يف الدول العربية، املعهد العريب للتخطيطحسان خضر، ) 2(
(3) Jean Pierre Pawels, Réflexion sur les nouvelles orientations économiques et énergétiques, ENAL, 1980, 1984, P 12. 
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 هو البعد الثقايف الذي ميثل أحد املعطيات اليت ال مناص منها ألي « :هناك من يرى بأن اإلصالحو -
  .)1( » ...سياسٍة إصالحية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والعلمية وغريها

تمثل يف التثبيت الكلي على أنه ختفيض اإلنفاق الكلي إىل اإلصالح االقتصادي امل «هناك من يرى بأن و -
أما . مستوى الدخل واإلنتاج بعد حدوث صدماٍت سلبية تؤدي إىل االختالل بني العرض والطلب

  .)2( »ةاالستعمال الفعال للموارد املتاحفهو حماولة رفع الدخل الوطين عن طريق : التصحيح
  :ادي نستنتج بأن اإلصالح هومن خالل هذه املفاهيم لإلصالح االقتص

  إجياد سياسٍة اقتصادية ناجحة وهادفة؛ -
 تغيري التنظيم والتسيري املعتمد، وذلك وفقاً للمؤسسات املالية الدولية؛ -
 حترير كل القيود اليت تعيق عمليات التبادل؛ -
 رفع الدعم التام على مجيع األنشطة واملواد ذات االستهالك الواسع؛ -
 رجية؛حترير التجارة اخلا -
 فتح السوق للعامل اخلارجي؛ -
 نقل امللكية من القطاع العام إىل القطاع اخلاصح -
 .حىت يتسىن لعملية جناح السياسة اإلصالحيةرفع القيود اجلمركية  -

وهنا ميكن القول أن هذه اإلصالحات اليت تمِليها اهليئات املالية الدولية املتمثلة يف صندوق النقد 
 ما هي إال بوادر االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، وكما ال خيفى علينا بأن الدويل والبنك العاملي،

 .اجلزائر ال زالت يف حالة التفاوض من أجل االنضمام إىل هذه اهليئة املالية الدولية

  .غري أن هذه اإلصالحات مرت بعدة مراحل نتطرق إليها يف املبحث املوايل

  .ات االقتصاديةمراحل اإلصالح :طلب الثاينامل
بعد حتديد املفاهيم واملصطلحات اخلاصة باإلصالحات االقتصادية وخصائصها، ال بد لنا أن نتطرق 

ا هذه األخرية عرب كل احلقب الزمنية اليت عرفتها االقتصاديات املختلفة، ومنها للمراحل اليت مر ت
  .سوف تسلكُها مستقبالًاجلزائر، وبأن ندرس سياستها واملنهجية اليت اعتمدا واليت 

                                                 
 .19، ص 1992املؤمتر الدويل للتربية، الدورة الثالثة واألربعون، التقرير النهائي، جنيف، سبتمرب  ) 1(
ـ   «:وةحبث ألقي يف ند   ،  »البطالة وبرامج التصحيح اهليكلي يف بعض األقطار العربية        «رياض دهال وبلقاسم العباس،      ) 2( يم ومنذجـة    تنظ

  .1997 ماي 27-26، القاهرة، »وديناميكية اليد العاملة يف البلدان العربيةأسواق العمل 



 واإلصالحات االقتصادية اليت تلته) 1990-1963(عرض االقتصاد اجلزائري يف الفرتة ما بني : الفصل األول

 
43

التطرق هلذه املراحل اليت مر ا االقتصاد الوطين والتجارب اليت عرفها يف ظل لذا سيتم الت التحو
  . التسيري البريوقراطيالتسيري الذايت، و: عاملي عرب العنصرين التالينيالكربى اليت يعرفها االقتصاد ال

  ):االقتصاد الوطين(للمؤسسات ذايت التسيري ال:  املرحلة األوىل-أوالً
لقد عرفت هذه الفترة من تاريخ اجلزائر االقتصادي عدة إصالحاٍت، الغرض منها النهوض باالقتصاد 

  :الوطين بعد خروج املستعمر، الذي ترك
   إطاراٍت ضعيفة وقليلة وغري مكونة؛-1
   يداً عاملة غري مؤهلة؛-2
 . معدل األمية مرتفع-3
 . وغريها من العوامل األخرى،ي من حيث التسيري والتنظيم بالنسبة للمؤسسات ضعف الفرد اجلزائر-4

 واملؤسسات املشروعاتوكانت دف سياسة التسيري الذايت أخذ العمال على عاتقهم إدارة كل 
وكان آنذاك عدد املؤسسات الصغرية . وغريها، بدافع الغرية والوعي الوطين، وحىت ال يأخذها الربجوازيون

 .(1)  مؤسسة345رت حسب أحد الكتاب اجلزائريني يف االقتصاد بـ دئيالً، وقُاحلجم ض

إال أن جتربة التسيري الذايت مل تستمر طويالً بسبب فشل معامل هذا التنظيم واالقتصاد املوجود آنذاك 
  ونظاٍم سياسي غري واضح، حيث كان يتميز خبصائص غري منظمة وغري متطورة؛فه املستعمروالذي خلَّ

 منتجة ومسرية يف املعامل، باإلضافة إىل منوذج تنظيمي غري واضح املعامل الذي جعل من الطبقة الشغيلة فئةً
ت إىل باإلضافة إىل الدوافع األخرى اليت أد.  يف حني أهنا مل تكن مؤهلةً أصالً يف جمال اإلدارة،آٍن واحد

  .)2(فشل هذه السياسة يف جمال تسيري االقتصاد وتطويره

  : مرحلة التسيري البريوقراطي-نياًثا
ظهرت يف هذه املرحلة االزدواجية يف التسيري باملوازاة مع التسيري الذايت السابق، أي الشكل اآلخر يف 

  .عملية التدخل، كاملؤسسات العامة الصناعية، والتجارية، والشركات الوطنية
  : الشركات الوطنية -1

                                                 
(1) Ahmed Ben Yakoub, Gestion de l’entreprise industrielle publique en Algérie, Tome1, OPU, Alger,  P 68. 

 أطروحة دكتوراه دولة غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلـوم           لعمومية االقتصادية، علي عبد اهللا، أثر البيئة على أداء املؤسسات ا         ) 2(
  .83، ص 1999التسيري، جامعة اجلزائر، 
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 ،ل والداعم إىل سياسة التأميم الصناعي والتجاريظهرت إىل الوجود كشكٍل من أشكال التدخ
 حيث أكد امليثاق الوطين على أن الشركات  بدأت مع انطالق املخطط التمهيدي؛وبرامج االستثمار اليت

  . )1(الوطنية ميكن هلا القيام بالنشاطات الرئيسية، وحتضى باملخطط الذي تسعى الدولة إىل حتقيقه
يق املسعى املطلوب منها؛ بسبب عدم انسجام األساليب التنظيمية لكن هذه الشركات فشلت يف حتق

يف حتديد اخلطط واملراسيم ) املسير األجنيب(هلا مع اتمع، وذلك باالعتماد على السياسات األجنبية 
وهناك سبب . هذه السياسات كانت جتهل متاماً عادات وتقاليد اتمع. لألنشطة االقتصادية للمؤسسات

ر طويالً، وهو املركزية يف التسيري، وعدم مشاركة الطبقات آخر عجعمل رحيل هذه التجربة اليت مل ت
  .الفاعلة يف املؤسسات يف اختاذ القرارات

  :التسيري االشتراكي للمؤسسات -2
  :اتسمت هذه املرحلة من التسيري مبجموعٍة كبرية من النقائص  واليت متثلت يف

ى إىل ظهور أي التعدد يف مراكز اختاذ القرار، وثنائية القيادة؛ الشيء الذي أد :الثنائية يف التسيري -أ
راٍت أخلَّت بالس2(ري احلسن للمؤسساتتوت(.  

جهت كل اجلهود املبذولة من طرف املؤسسة الوطنية العمومية حنو االنشغاالت اإلدارية ات: تعدد املهام -ب
.  النشاط الرئيسي؛ بسبب عجز القطاعات األخرى من الرجوع إليهاواإلشراف إلجناز مهاٍم ثانوية عن

 النقل، الصحة، السكن، الرياضة، الترفيه، وانشغال العاملني باألطفال التابعني مشكالتحيث عرفت 
وعلى مواردها املالية من جهٍة ن واجليد للعمل اإلنتاجي من جهة، ري احلسهلم، أثَّرت كلُّها على الس

  .(3) ىأخر
م يف تسيريها واستحالة مراقبتها ى إىل عدم التحكُّالسبب الذي أد: احلجم الكبري للمؤسسات الوطنية -ج

  .وعدم القدرة على ضبط تكاليفها، واختالل نظام املعلومات بداخلها
 عرفت هذه املؤسسات ضعفاً يف التكوين، ويف كيفية تأهيل اإلطارات وتكوينها، وعدم : نقص التأطري -د

فادة من اخلربات األجنبية املوجودة واليت كانت متعاونةً مع اجلزائر، من أجل املساعدة والتهميش االست
كل هذه العوامل وأخرى أثقلت كاهل املؤسسة؛ وبالتايل . العمدي الذي عرفته هذه الفترة كذلك

  .الفشل يف تأدية وظائفها اإلنتاجية والتنظيمية والبشرية

                                                 
  .40ص اجلزائر،   ديوان املطبوعات اجلزائرية،علي زغدود، املؤسسة االشتراكية ذات الطابع االقتصادي يف اجلزائر، ) 1(
  .115، ص 1993تصادي، ديوان املطبوعات االقتصادية، اجلزائر، أمحد طرطار، الترشيد االق ) 2(

(3) Sidali Boukarami, Forme de marché et politique de l’entreprise (le cas de l’Algérie), OPU, Alger, 1982, P 12.  
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متيزت هذه املرحلة بغياب اخلطط اإلستراتيجية الدقيقة، والدراسات امليدانية، : عاملةزيادة الطبقة ال -هـ
وجهل املسريين أو املسؤولني خببايا التنظيم والتسيري، وكيفية حتديدهم الدقيق هلذه الطبقة، وكيفية 

كل هذه العوامل وغريها أحبطت كل وسائل . تأهيلها وجعلها تؤثر يف املؤسسة بالشكل اإلجيايب
  .تطوير والتغري يف جمال االستثمار واالستغالل بالنسبة للمؤسسة الوطنيةال

وهذه .     كما ميزت املؤسسة العمومية باهلشاشة، واليت مشلت احمليط الداخلي هلا، خالل هذه الفترة
ل من سياسة االستعمار جعلته عرضةً لك) املؤسسة العمومية(التراكمات اليت اكتسبها االقتصاد اجلزائري 

عاين منها إىل غاية اليومالنكبات، وما يزال ي.  

املركزية يف اختاذ القرار؛ الشيء الذي أوقف لت النقائص املسجلة يف تمثَّف أما على املستوى اخلارجي
  .نشاط املؤسسة، وكبلها وأعاقها عن العمل الدؤوب املنوط ا، من أجل النهوض بالنشاط وتطويره

  :ؤسسة كانت جمربةً علىففي جمال االستثمار فإن امل
 .باشرة احلصول على التأشرية باملوافقة من اجلهة الوصية املُ-أ
  .ل للمشروع لدى جهاز التخطيط الشرح املفص-ب
 . التفاوض مع النظام املصريف-ج

كل هذه اإلجراءات وأخرى حتتم على املؤسسة عدم القيام مبهامها املنوطة ا، خاصةً وأن امليزة 
 .(1)  كانت تعرف ا هي التأخري يف عمليات اإلجناز، وعملية التضخم وغريهاالرهيبة اليت

  : مرحلة التعديل اهليكلي-ثالثاً
واملتعلق باإلصالحات، واهلدف منه هو تقليص " جلنة ما بني الوزارات" مبوجب القانون الصادر عن 

إعادة صياغة تنظيم املؤسسات الوطنية اخلسائر والنقائص واالحنرافات اليت اتسمت ا املرحلة السابقة، و
ا، س ا يف تأدية املهام املنوطةالعمومية وترتيب أولويايت هذه املرحلة بإعادة اهليكلة من خالل م

  :التوجهات التالية
   بعث منهجية جديدة ملواصلة بناء اقتصاد حديث؛-1
  ع على الثروات والطاقات املتاحة؛ إفضاء مراقبة أجن-2
ت االقتصادية            التحوال قادرة على مواكبة  بناء االقتصاد الوطين ياكل ومؤسساٍت تدعيم-3

  واالجتماعية؛
  . ضمان النجاعة والفعالية من خالل إعادة النظر يف أسلوب املركزية املفرطة للموارد والطاقات املتاحة-4

                                                 
(1) Abdrahman Mebtoul, Environnement et gestion des entreprises publiques algériennes, OPU, Alger, 1986, P16 
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  :)1(ينها فيما يليوميكن إجياز األبعاد اليت رمت إليها اللجنة الوزارية فيما ب
   البعد اإلنساين؛-أ
   الفعالية يف التسيري؛-ب
   الالمركزية يف التصرف؛-ج
  . االستفادة من التجربة احملققة-د

طر واألساليب ومن خالل القراءة املقدمة يف هذه املرحلة نرى أن سياسة التعديل اهليكلي اهتمت باُأل
رف البلد والنابعة من رؤية صندوق النقد الدويل، واليت مشلت اخلاصة باالجتاهات االقتصادية املعتمدة من ط

  :كما ذكرنا سابقا
  االستثمار األجنيب خاصة املباشر؛ -
  االهتمام بالقطاع الصناعي؛ -
  إصالح املنظومة املالية واملصرفية؛ -
  حترير التجارة اخلارجية؛ -
  حترير األسعار وإصالح نظامها؛ -
  ؛)إعادة هيكلتها(التعديل اهليكلي يق عليها برامج اخلوصصة و وبالتايل تطب،إصالح  املؤسسة العمومية -
  فتح اال أمام القطاع اخلاص؛ -
- ال االقتصاديالتقليص من تدخل الدولة يف ا.  

ومالر هذه ربت والتغريات والسياسة املطبقة على الدول النامية ومنها اجلزائر يرجع إىلالتحو:  
  ة جديدة هي السوق وحترير األسعار؛شار إيديولوجياهنيار املعسكر االشتراكي، وانت -
- تفاقُم ما سها من طرف الدول النامية، أي فشل ي باملشكالت االقتصادية، وعدم القدرة على حلِّم

  .السياسات املعتمدة يف إجياد احلل األمثل هلا
- ؛ مما جعل البنك )القتراضا(ر العجز؛ وبالتايل احلاجة إىل العامل اخلارجي الدين العام اخلارجي الذي فج

ست العاملي وصندوق النقد الدويل يكونان يف اخلدمة وفرض سياسات اإلصالح املناسبة هلم؛ وتكر
 ).خدمة الدين(بالتايل التبعية واخلدمة للديون اخلارجية 

                                                 
 التقرير النهائي، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانيـة، مـارس          ،)جلنة ما بني الوزارات   (الوطنية  اللجنة الوطنية إلعادة هيكلة املؤسسات       ) 1(

 .22-17، ص 1980
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ها  هـدفُ  ، اقتصادية واجتماعيـة   من خالل ما سبق نستنتج أن اخلوصصة يف اجلزائر جاءت لضرورةٍ          
هـا يف إطـار     ها فيها كاملة، وانتقل دور    العبء على الدولة يف بعض القطاعات اليت كانت سيطرت        ختفيض  

 للتنمية   أساسي وقائدٍ   حيث تراجع من حمركٍ    ؛خوصصة املؤسسات العمومية من دور املالك إىل دور املراقب        
  .إىل قبول التخلي عن القطاع العام

 وتزايـد   ،ظيمي تزايد عدد املؤسسات املخوصـصة     ومنذ أن أخذت اخلوصصة إطارها القانوين والتن      
لقطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي؛    ر ا تطو   مـن   ع الدولة على اختاذ قرار اخلوصصة جلملـةٍ        وهذا ما شج 

  .املؤسسات
 وضـعت   ، النـاجح  لة بربامج اخلوصصة، وبغرض تطبيقهـا     ونالحظ يف اآلونة األخرية اهتمام الدو     

 من اهليئات   لقانونية والسياسية الالزمة إلجناحها، حيث وكلت تنفيذها موعةٍ       السلطات املركزية الترتيبات ا   
 من أجـل حتقيـق      ؛تباع طرق وأساليب معينة   ؛ وذلك با  تقوم بدراسة وتقييم املؤسسات املراد خوصصتها     

 مع ذكر املؤسسات اليت مشلتـها       ، مع وضع معايري الختيار املؤسسات القابلة للخوصصة       ،أهدافها املسطرة 
  .خلوصصةا

 يف مجيـع   مقبـوالً ومن خالل هذه األرقام نستطيع القول أن القطاع اخلاص يف اجلزائر عرف تطوراً            
 .نتائج أحسن مستقبالًال ومن املنتظر أن تكون ،القطاعات

  .آثار اإلصالحات االقتصادية : الثالثاملطلب
ائر خاصة، الحظنا عدة  واجلز،حنا ملوضوع اإلصالحات الذي باشرت فيه الدول النامية تصفُّبعد

 ما تعلَّق منها بالسياسات االقتصادية واالجتماعية، أو ما تعلَّق باأليديولوجية التنظيمية بوادر خمتلفة، سواًء
 ال . عرب خمتلف املراحل اليت عرفتها هذه التطورات يف مجيع ااالت،والتسيريية لربامج السياسات اهليكلية

 . أو عكس ذلك، وهل كانت هذه اآلثار إجيابية على االقتصاد اجلزائري،فتهابد من معرفة اآلثار اليت خلَّ
كما نرمي إىل معرفة مدى قضائها على كل االختالالت اليت حدثت منذ بدايتها إىل غاية املرحلة األخرية 

  .هلا
 بتحديد اآلثار املختلفة لإلصالحات من الناحية االقتصادية، واالجتماعية،هلذا قمنا فيما يلي 

  .والسياسية، والثقافية، والقانونية
  : آثار سياسة التعديل اهليكلي-أوالً

ها يف القطاعات وفقاً للنقاط التاليةحيث متَّ حصر:  
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  :  القطاع الصناعي-1
رغم أن اجلزائر كما قلنا اعتمدت على حترير عملية االسترياد، وتشجيع القطاع اخلاص على القيام 

ص  تقلَّاملستوى الداخلي أو اخلارجي، فإن معدل النشاط يف  القطاع الصناعيبكل هذه املهام، سواًء على 
م من التسهيالت  وهذا على الرغ،%4,8 حيث كان اهلدف املرسوم له هو ؛يف قيمته املضافة% 2,4إىل 

   .1997 إىل غاية 1994سنوات وكان هذا التراجع قد ظهر يف . املختلفة املقدمة
  : متفاوتة فمثال يفاع، خالل السنوات السالفة الذكر تراجع بنسٍبومن خالل التتبع هلذا القط

فتح بسبب املنافسة الشديدة من القطاع اخلاص، و 1997 عام %11الصناعة اجللدية اخنفضت بنسبة 
 .تسهيل عملية االسترياد والتصديرلية للمنتجات اخلارجية والداخلية، واألسواق الداخ

 حيث ؛1995 عام خالل %1,4 بنسبة ة التعديل اهليكلي كان سلبياًفمعدل اإلنتاج الصناعي خالل فتر
 بسبب عدم تأقلم املؤسسات الصناعية مع  املوايل؛عام يف ال%8,7واصل يف التدهور إىل غاية وصوله إىل 

 .)1(الربنامج املطبق

نتاج وعليه نرى من خالل التحليل املوايل لإل؛ 1997لكن نتائج هذا التعديل بدأت تظهر يف بداية 
  :الصناعي هذا التغري

 حيث  نقطة؛11ؤشره حوايل  االقتصادي الصناعي يف مص اإلنتاج تقل1997َّ إىل غاية 1994 عامففي 
ت يف قطاعني، قطاع الطاقة،  مؤقَّل حتسنجنقطة، حيث س 21 بـ اًصعرف اإلنتاج احلريف التقليدي تقلُّ

  .احملروقات، قطاع البناء
 عامنقطة  53أن قطاع صناعة اجللود واألحذية اخنفض بنسبة  كمؤشر نالحظ 1989 عاموإذا أخذنا 

عترب  وكما ال خيفى علينا بأن قطاع الصناعة ي.وذلك نتيجة املنافسة الشديدة من القطاع اخلاص ؛1997
89 امع بني %50ه بنسبة النواة األساسية والرئة اليت يتنفس منها االقتصاد الوطين اجلزائري قد اخنفض إنتاج 

 القطاع لّف جى إىل توقُّ مما أد؛%30 حيث كانت تقدر بـ ،97-94 عامل أكرب نسبة حيث سج؛ 97و
 حيث جند ،ختفيض الدين اخلارجي وتوقفه هنائيا:  ومن أهداف التعديل اهليكلي كذلك.)2(خاصة اآليل منها

                                                 
  .8ص ، 2005، السنة الثانية، فيفري 18جملة العلوم اإلنسانية، العدد  ) 1(
  . الصفحة نفسهااملرجع نفسه، ) 2(
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عام لسداسي األول من ال، أما ا1997 عام من األهداف املسطرة خالل %80أن القطاع الصناعي حقق 
  .)1( إهناء تطبيق إجراءات التعديل اهليكليعام وهي ،1998 عام املوايل

ن وضعية الفروع  لتحسنتيجةً ،%5,2 قدره ن من حتقيق منٍوجند أن القطاع الصناعي العمومي متكَّكما 
 %14,3لكترونيك بـ ، الكهرباء واإل%34,2الصناعية املتعلقة بقطاع الكيمياء، الصيدلة، األمسدة بـ 

  %.4,6 وقطاع املواد البناء والزجاج بـ %11,3وقطاع الصناعات الغذائية الزراعية بـ 
  : اهليكلة املالية للمؤسسات-2

 أي عدم ،من نتائج التعديل اهليكلي قيام الدولة برفع عملية الدعم أو التمويل عن املؤسسات العمومية
التجارة، و غريات اجلديدة واحلاصلة، مثل حترير األسعارلم مع املت وبالتايل استوجب عليها التأق؛محايتها

  ....احمللية، االنفتاح االقتصادي ارتفاع معدالت نسب الفوائد، اخنفاض قيمة العملة 
 113 إىل 1996 عاممليار دج  90ت باملؤسسة العمومية إىل انتقال عجزها من هذه األسباب أدو 

 أي أن .شهر من اإلجراءات% 3,4 من رقم األعمال، أي متوسط %28أي متثل ، 1998 عام مليار دج
حيث شذ من هذه العملية قطاع 1993 عاميف مليار  8قارب القطاع الصناعي كانت له مالية إجيابية ت ،

   .)2( إجيابيةق نتيجةًالبناء الذي حقَّ
  :ومن خالل هذه البيانات نستنتج ما يلي

؛ وذلك نتيجة وفري سيولة نقدية وخزينة إجيابية هو قطاع البناءالقطاع الوحيد الذي له إمكانيات ت -
 يف هذا  مما أدى إىل وجود أرباٍح؛ رغم وجود االمسنت األجنيب،مسنت يف السوقحتديد سعر توازين لإل

  .القطاع
 عامحتسني حاالت قطاعات الصيدلة، الكيمياء، األمسدة، املواد الكيمياوية، بداية من السداسي األول  -

1998.  
- كل القطاعات األخرى هلا عجزيف ميزانيتها ت شهر من رقم 0,6ر حسب خرباء الصناعة بـ قد 

  .أعماهلا

                                                 
الدورة الثانيـة    ،1998الس االقتصادي واالجتماعي، جلنة التقييم، تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي األول سنة               ) 1(

  .92 ص ،1998 نوفمرب ،عشر
 كلية   الذي نظمته    سة االقتصادية،  امللتقى الوطين حول املؤس     حبث ألقي يف   رجم نصيب، تقييم آثار اإلصالح االقتصادي،     و آمال عياري  ) 2(

  .1996لسنة  االجتماعيوالقتصادي  السا تقرير :، نقالً عن2003  أفريل23 -22، يومي قلةجامعة ور -احلقوق وعلوم االقتصادية 
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 وخاصة فيما خيص زيادة ، على اإلنتاج والتسيريمباشرة ر بطريقٍةإن عجز ميزانية املؤسسات أثَّ
 إال أن هذا الطلب مل ،قتراض من أجل اال العامليوهذا ما جعل املؤسسة تستنجد بالبنك. التكاليف املصرفية

 بسبب ارتباط الدولة اجلزائرية واتفاقية الصندوق ؛يكن له الصدى اإلجيايب من قبل املؤسسات املالية اجلزائرية
 على استثمار ر سلباً الشيء الذي أثَّ؛النقد الدويل القاضية بعدم زيادة القروض احمللية للمؤسسات العمومية

  .رى عن إفالسها وإعالن األخ،بعض املؤسسات
  : وإذا رجعنا إىل حقيقة عجز هذه املؤسسات االقتصادية ميكن أن نستخلص ما يلي

  . السلع املصنعة أو املواد األولية لدى هذه املؤسسات سواًء، وجود كمية من اإلنتاج املخزن-1
يجة ضعفه،  نت،ج اجلزائري املصنع من قبل املؤسسات االقتصادية العمومية نقص الطلب على املُنت-2

  ... تصديره استحالةو
 مليار دينار جلميع القطاعات 60 ـدرت ب واليت قُ، اخلسارة املسجلة يف املعامالت التبادلية املصرفية-3

 .الصناعية
 .1995 عام من املبيعات يف %29 حيث متثل ؛ ارتفاع نسبة املخزونات إىل رقم األعمال-4
 . مجيع السنوات يف%4يصل إىل حد   ضعف التصدير حيث مل -5

 ونتيجة ة برنامج سياسة التعديل اهليكلي،أن اجلهاز الصناعي يف اجلزائر كان ضحي، ما سبقوخالصة 
 إىل إضافةً، ت اليت عرفتها تلك الفترةالتحوالمة املشرع اجلزائري و، وعدم مالءفكرة ترك التصنيع احلقيقي

 باإلضافة إىل ،)التعديالت (تهجة خالل تلك الفترة ونتائج السياسة الصناعية املن،حجم املديونية الكبري
 :اإلجراءات األخرى

  التطهري للمؤسسات العمومية؛ -
  ؛1996 عامقابضة الشركات الإنشاء  -
   القابلة وغري القابلة لالستمرار؛التفرقة ما بني املؤسسات -
   من املؤسسات فيما خيص املديونية؛إعادة اجلدولة يف املدى املتوسط للعديد -
  . واإلشكالية يف إعادة بعث عوامل إنتاجها،ض املؤسسات نتيجة استهالكها أكثر من إيرادااغلق بع -

1( مؤسسة768ها هذا اإلجراء جندها تقدر بـ وعدد املؤسسات اليت مس( :  
  . وذلك بإعادة مديونيتها على املدى املتوسط،عموميةالزينة اخل مؤسسة مت متويلها من قبل 399 -

                                                 
  :نقالً عن جملة العلوم اإلنسانية ) 1(

Rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du PAS Bulletin officiel, N°6, douzième session, P 214.    
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  . ملفها إىل البنوك لدراستهامؤسسة مت إحالة 38 -
- 193مؤسسة حالتها املالية جي رةدة ومتغي.  
  . مؤسسة تتدخل اخلزينة العمومية يف اجلانب االجتماعي هلا138 -

مليار دينار دعم البنوك 110,3( مليار دينار 160,3درت بـ ب عنه أموال قُهذا النظام اجلديد ترت 
  ).للدولة مليار من اخلزينة العامة 60للمؤسسات، 

  :القطاع الفالحي - 3
 يف عاملة عالية من الطبقة ال باعتباره حيتوي على نسبٍة؛ االقتصاد الوطينعترب هذا القطاع مبثابة جوهري 
 يف الناتج %12 والذي يشارك بنسبة ، من احلجم الكلي للطبقة العاملة%25 واليت تقارب حوايل ،اجلزائر
 مما رفع النتائج اإلجيابية ؛خالل سنوات اإلصالح االقتصادي يف اجلزائر  متقدماًق منواً وحقَّ،)1(الداخلي

  .لالقتصاد من حيث منوه
 الصناعي القطاع يف حني ، املتوقعة%9 عوض %21زادت قيمة القطاع الزراعي املضافة بنسبة وقد 

لرغم من ، وهذا على ا%4,8حيث كان اهلدف املرسوم له بلوغ معدل  ،%2,4تراجعت قيمته املضافة بـ 
نحت له من أجل االستريادالتسهيالت اليت م.  

، حبسب األهداف املسطرة  سنوياً%5 ال تقل عن توقع أن يستمر النمو بوتريٍة ي كانوعلى العموم فإنه
  .لفترة الربنامج

  :التجارة اخلارجية التفتح االقتصادي و-4
د والقرض فتحت  نتيجة قانون النق1990 امع من عملية االسترياد والتصدير اليت عرفتها اجلزائر بدايةً

 ، حيث شجع على االستثمار األجنيب؛ كانوا حمليني أو أجانب سواًء،كل املتعاملنيالسوق الوطنية إىل 
ليب حاجات ومتطلبات ج احمللي ال يوأصبح املُنت للمؤسسة الوطنية، اً إستراتيجياًوأصبح التصدير اختيار

  :عت على التجارة الداخلية واخلارجية باالعتماد على كل هذه العوامل شج.األفراد
  التصدير واالسترياد؛ -
  االستثمار األجنيب؛ -
 طنية للمنتج اخلارجي؛فتح السوق الو -
  مطلوبا وغري مقبول عند املواطن؛اإلنتاج احمللي أصبح غري -

                                                 
 نوفمرب  ،الدورة الثانية عشر   الس االقتصادي واالجتماعي، جلنة التقييم، تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي السداسي األول،            ) 1(

  .32، ص 1998
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 .جات األجنبية املنافسة الوطنية بالنسبة للمنتضعف -

 بالنسبة للمتعاملني على هذه رحبةعملية االسترياد والتصدير عملية مكل هذه العوامل وغريها جعلت 
 .ياتلمالع
  : اآلثار االقتصادية على الناحية االجتماعية-5

ألهنا ترمي إىل حتقيق األغراض ؛عترب اإلصالحات اهلدف املنشود بالنسبة ألي وصية كانتت 
  :االجتماعية ومنها

  القضاء على الفقر؛ -
  ة؛القضاء على البطال -
 . وبالتايل اإلشباع التام،الزيادة يف اخلربات االقتصادية -

 :عرفت فترة التصحيح اهليكلي عدة نتائج منهاوقد 
  دهور قطاع التشغيل؛ت -
  ظروف املعيشة السيئة؛ -
 ؛تطبيق التصحيح اهليكلي واإلتقان االقتصادي -
 سعار خاصة ذات االستهالك الواسع؛ رفع وترية األ -
 ؛عم من طرف الدولةرفع الد -
 حترير التجارة اخلارجية؛ -
 . خاصة القطاع العمومي،الزيادة الضعيفة لألجور -

  . ظاهريت الفقر والبطالةكل هذه العوامل أدت إىل انتشار
 منها %70حيث أن هذه النسبة ؛ 1998 -1988  خالل الفترة%14  حيث بلغت نسبته:)1( ظاهرة الفقر-أ

 أن نسبة البطالة يف كما ال خيفى علينا مجيعاً.  أفراد8 عن  ومتوسط األسر الفقرية يزيد،تعيش يف األرياف
املناطق الريفية، لذا فإن %35 و، املناطق احلضرية%44 حيث قاربت ؛ الطبقات الفقرية خاصةًالوطن متس 

  .البطالة من أهم مقاييس الفقر يف اجلزائر
جتماعية، التضامن، إنشاء  الشبكات اال: خمتلفةوللقضاء على الفقر اعتمدت اجلزائر على سياساٍت

  .راداالحتياجات املطلوبة هلؤالء األف ب، إال أهنا مل توِفمراكز خمتلفة للشباب وغريها
                                                 

 نوفمرب  ،الدورة الثانية عشر   صادي واالجتماعي السداسي األول،   الس االقتصادي واالجتماعي، جلنة التقييم، تقرير حول الظرف االقت         ) 1(
  .86، ص 1998
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  سواًء،ي عن عمليات االستثماربرنامج التعديل اهليكلي باملؤسسات الوطنية إىل التخلِّدفع  :ة البطال-ب
 نتيجة احلالة العامة للسياسة ؛ اجتماعية خطرية مما جعل التشغيل يف اجلزائر مشكلةًكانت عامة أو خاصة؛

درا  أو عدم قُ، حيث أدت هذه األوضاع إىل التسريح اجلماعي للعمال، إما بسبب إعادة اهليكلة.املعتمدة
زداد كل هذا جعل البطالة ت.  بسبب اخنفاض سعر البترول؛ نتيجة اخنفاض صادرات احملروقات؛على التمويل

  .1997 عام %29 إىل 1994 عام %4 من  معدهلا حيث ارتفعاتمع؛وتنتشر يف كل أوساط 
 خرجيي اجلامعات  طاليب العمل أول مرة من وخاصةً، الشباب أكثر فئٍةبطالة هذه الوقد مست
وجمموع البطالتني  .ها القطاع اخلاص مصدر%48ها القطاع العام، و مصدر%52منها  واملعاهد وغريها،

  . ألول مرة يطلبون العمل%75سنة،  30 أعمارهم ال تتجاوز %80:  علىفرد، توزعمليون  2,3املقدر بـ 
 غاية إىل 1994  عام خاصة بداية،م ظاهرة البطالة وانتشارهاسياسة إعادة اهليكلة إىل تفاقُقد أدت و
ى أدو .هوا إىل البطالة التقنيةج أو و، مليون عامل فقدوا مناصب عملهم3,5 حيث أكثر من ؛1996 عام

 مما زاد يف الطلب ؛ إىل التدهور االقتصادي وغياب برنامج الدعم للشغلغياب سياسة اإلنعاش االقتصادي
  .طلب سنوياًألف  300 إىل  ألف250عن العمل الذي يتراوح ما بني 

ت إىل ظهور سياسات عمل تشغيل أدال وعدم وضوح سياسة إن غياب سياسة اإلنعاش االقتصادي
ب املدرسي بني  ومما سهل من هذه الوضعية التسر. القطاعات التجاريةت خاصةً ومس،يةموازية غري رمس

 125  حيث قفزت من، وخاصة املاكثة يف البيت،ت البطالة املرأة كما مس.ألف تلميذ 600 إىل  ألف400
  .1996 عامعاطلة  امرأةألف  487 إىل 1992 عام امرأة عاطلةألف 

 الدراسات اليت قامت ا خمتلف اهليئات الدارسة ضحة للتشغيل أثبتت جلُّ واويف ظل غياب سياسٍة 
  :سياسة التعديل اهليكلي أفضت إىل النتائج التاليةأن 
  . وخاصة فئة الشباب،زيادة البطالة من معدالا -
  .نسبة كبرية من البطالني فقدوا مناصبهم نتيجة تطبيق هذه السياسة -
  . املرأة املاكثة يف البيت وخاصةً، اإلناثاستمرار زيادة البطالني لدى فئة -
  . وهي أكرب نسبة يف البطالني،صعوبة إدماج طاليب العمل ألول مرة -
  . كبرية من اتمع هي فئة الشبابالتهميش االجتماعي لفئٍة -
 وهذا يؤثر على السياسة العامة ة،زيادة مناصب العمل التعاقدية والفصلية باملقارنة مبناصب العمل الدائم -

  .االقتصادية
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 بسبب أزمة ؛ خطرية على االقتصاد الوطينوبالتايل نرى بأن البطالة يف اجلزائر أصبحت ظاهرةً
نهك االقتصاد الوطين ه الدولة اجلزائرية من وسائل للقضاء على هذه األزمات اليت تالتشغيل رغم ما متلكُ

  .واتمع ككل
دى جناعتها، واإلصالحات يف اجلزائر عرفت إن الدارس لإلصالحات يهدف من ورائها إىل معرفة م

عدة طرق وأساليب ونتائج متفاوتة، ومن خالل هذا الفصل الذي عرفنا فيه مفهوم اإلصالحات وكيف 
تكون واملراحل اليت مرت ا واليت عرفتها وكذلك الدور اإلجيايب والسليب هلا، أي اآلثار احملققة جراء هذه 

  :العلمية الضرورية حيث الحظنا
  .أن االقتصاد اجلزائري منذ االستقالل إىل غاية اليوم ما زال يعرف عدة حتوالت -
  .هناك عدة إستراتيجيات إصالحية معتمدة سواء كانت فورية أو متوسطة أو طويلة -
عدم التقييم الدقيق والفعال أي املعتمد على املعايري احلقيقية هلذه العمليات من أجل الوقوف على  -

 .ل مرحلة من هذه املراحل حىت تكتملإجيابيات وسلبيات ك

 اليت متثلت   ، العديد من الصعوبات والعراقيل    ه قد واجهت   أن مسار اخلوصصة يف اجلزائر     يتضحمما سبق   
 بأن اجلهاز   نذر مقدماً  األمر الذي ي   ؛وضعف الرقابة  ، وعدم احلزم يف تطبيقها إن وجدت،      ف القوانني يف ختلُّ 

 وتوجيه املـشروعات احملولـة لكـي يتماشـى          ، على ممارسة دوره اجلديد     فعلياً احلكومي لن يكون قادراً   
 ، العديد من التخوفات يف بداية تطبيقها لعدة أسـباب         لقد كانت حتيط اخلوصصة   . واألهداف املعلنة للدولة  

غري أنه برزت معامل هذه السياسة من خالل النتائج االجيابية اليت حققتها املؤسسات اليت انتهجت اخلوصصة                
ع املبادرين لالستثمار يف خوض      وهذا ما شج   ؛ ملحوظ  رفعت من معدالت منوها بشكلٍ     ، اقتصادية سياسٍةك

  . يف السنوات األخريةخاصةً، )*(ل عليهاحص بعد النتائج املُ وظهر ذلك جلياً،هذا الغمار

                                                 
   .ذكرنا بعضها يف املطلب الثاين من املبحث الثاين من هذا البحث  )*(
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د  وإجيـاد عقـو    ، لإلسراع يف عمليات اخلوصصة     ويف ظل كل هذه الظروف تسعى اجلزائر جاهدةً       

 ،واكب عصر التطـور    حىت ت  ؛ ومن اخلربات اإلدارية يف التسيري     ، لالستفادة من التمويل املايل    ؛شراكة أجنبية 
  . أال وهو التنمية االقتصادية،بتحقيقها اهلدف املنشود
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  : خالصة الفصل
  وكذا اإلصالحات االقتصادية الـيت تناولتـها       ،من خالل عرضنا ملختلف مراحل االقتصاد اجلزائري      

بعت عدة أساليب واستراجتيات   الحظنا أن اجلزائر ات    ، من أجل حتسني النتائج االقتصادية واالجتماعية      ؛الدولة
  : اقتصادي جديد خنتصرها فيما يليمن أجل حتقيق مناٍخ

   . أخرىجهٍة وتنويع مصادرها من ،سياسة أكثر سرعة وانفتاح يف جمال تنمية املوارد املالية من جهة -
- سة إنتاجية متطلعة إىل مستوى املعايري الدوليةي سيا تبن. 
- لتلميح صورة العالمة التجارية يف األسواق احمللية والعاملية؛جات واخلدمات حتسني جهود ونوعية املُنت . 
- ة ملعرفة دورها احلقيقي يف السوق اجلديد      ؛)البورصة(ن مفهوم املؤسسات املالية اخلاصة      ب أكثر م  التقر 

 .عامل على الةاملنفتح
م االسـتثمارية   مـشروعا من خـالل    ، و  من خالل التطلع إىل رغبام     ،حتسني العالقات مع الزبائن    -

 .املنشودة

    ومنذ ذلك احلني واجلزائر تطمح     من خالل تلك اإلصالحات علـى       ، إليه  إىل جتسيد ما كانت تطمح 
 إىل دراسـته يف     هذا مـا نـصبو    ؛ و ها كان حتقيق التنمية االقتصادية من خمتلف جوانبها        وأولُ ،أرض الواقع 

من خالل تطبيق برنـامج اخلوصـصة        إليها   دمي النتائج والتحاليل اليت توصلنا     من خالل تق   ،الفصول املوالية 
  .لي هذه اإلصالحات االقتصاديةالذي ي
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  :تمهيد
 خمتلف ميادين  اإلصالحات العميقة اليت عرفتها اجلزائر يفتطرقنا من خالل الفصل السابق إىل

 عرفت وقد .ل العمود الفقري هلذا االقتصادثِّر املؤسسة العامة اليت كانت متأبرزها تطو و،االقتصاد الوطين
االستغاللية، ت من البريوقراطية واليت عان الذايت للمؤسسة الوطنية ولتسيريا:  نذكر منهاالٍتعدة حتو
، إىل أن وصل ا املطاف ةبعد ذلك االنفتاح على السوق اخلارجيح اهليكلي أو التعديل اهليكلي، والتصحي

 صةًخا و،الت الكربى اليت عرفها العاملو حتمية للتح جديدة من اإلصالحات اليت نراها كنتيجٍةإىل عمليٍة
صندوق النقد الدويل الذي  كما كانت نتيجة الضغوطات املقترحة من اهليئتني املاليتني العامليتني .الغريب منها

  . باإلصالحات طويلة األجل من حيث التمويلهتمالبنك العاملي اليت ي و، باإلصالحات القصريةهتمي
 .لقطاع العام إىل القطاع اخلاص الكلي من ا اجلزئي أواالنتقال يف عملية تتمثَّلهذه العملية احلديثة و

ذلك  و عاملي يف الفترة األخرية؛تماٍملقد أصبح موضوع حتويل امللكية العامة إىل القطاع اخلاص حمور اهو
املؤسسات املالية األخرى املنتشرة يف الدول لذي ميارسه صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وبفعل الضغط ا

ن اخلطورة يف هذا املوضوع يف زيادة الديون  على ذلك تكمبناًءو.  على الدول الناميةالرأمساليةالصناعية 
  .املترتبة على مجيع الدول النامية دون استثناء) الفوائد - األقساط(

والدولة  الدول النامية بشكٍل عام، إن الدافع األساسي لتحويل امللكية العامة إىل القطاع اخلاص يف
دف التقليل منها؛  و،ص من املشروعات اخلاسرةو التخلُّهو رغبتها يف التخفيض أص،  خااجلزائرية بشكٍل

هذا خبالف الدافع الرئيسي للدول املتقدمة، الذي يهدف إىل حتقيق ، و أفضل نشاطاًل إىل حتقيق إدارٍةالوصو
ذلك  و.غريها من الدوافعاملنافسة، أو  ديناميكية، أو تعزيز  ممكن من الكفاءة، أو البحث عن إدارٍةأكرب قدٍر

 كبري من املؤسسات التابعة للدولة اليت ال  ضخمة لعدٍد واضحة بديوٍن بصورٍةألن معظم الدول النامية مثقلةٌ
  .كذلك القروض املتاحة جيد جيعلها تسترتف امليزانية، وتعمل بشكٍل
 أو االستخصاص  هذه من القطاع العام إىل القطاع اخلاص باخلوصصةالتحولميت عملية قد سو
 اًآثارو ، على املستوى االقتصادي إجيابياًراً حيث أعطت اخلوصصة تطوPrivatisation، ملصطلح ترمجةً

  .هامة يف جمال التنمية االقتصادية بالنسبة هلذه الدول اليت طبقت هذه السياسة
وضوع الذي  تسليط الضوء على حيثيات املقبل خوض غمار هذه التجربة فضلنا يف هذا الفصلو

  :وذلك من خالل املباحث الستة التالية  معه،لفية التعامكي و، حيث الدراسة والعمل به مننرى فيه غموضاً
  .وطبيعة اخلوصصةماهية : املبحث األول
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األسباب اليت أدت إىل وجودها، مث الدوافع واملة ألهداف اخلوصصة وفيه دراسة ش: املبحث الثاين       
نا من بيإستراتيجيتها، كما  وكذا شروط جناحها و، هذه السياسةابىن عليهدئ اليت تباصنا فيه إىل املخلُ

الكفاءة اإلنتاجية، الرحبية،  على كل من الكفاءة االقتصادية وأثر اخلوصصةخالل هذا املبحث عالقة و
  .اخلدمات األسواق املالية، أسعار السلع والتنمية،

  .مراحل اخلوصصةدراسة أساليب وإىل  فيه تطرقنا:        املبحث الثالث
جتماعية، االسياسية، القتصادية، اال :فيه اآلثار املتوقعة للخوصصة يف كل امليادين: املبحث الرابع       
  .اليةاملبيئية، ال
 ،ها اخلوصصة يف مجيع مراحلهااجهاملعوقات اليت تو وشكالت لدراسة املخصصناه:  اخلامساملبحث       
  .شكالتاقتراحات هذه املو فيه طرقو
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  :المبحث األول
  ةطبيعة الخوصصة و ماهي

  صرارات الصعبة، ع اخليصر يف ع اليوم إننا نعيشر الثوابت و تغياحلركة صر، عراتثبات املتغي 
ليت يدفع األحداث العجيبة ا التناقضات احلادة وصرر، ع اجلمود إىل درجة التحجصرعالسريعة اخلاطفة، 

واحددون أن تفرز حركتها نتائج واضحة املعامل و، منطقيٍرها اآلخر دون مرب.  
د ضرورة تعدلفكر أمام قدسية الرأي الواحد، ومن خالل هذا كله برزت إىل السطح ضرورة حرية ا

لكل يف إطار  فا.خطرهاة املواقف ولطة احلاكمة، أمام حدفوقية الس صنع القرار أمام عصمة وسيادة ومراكز
رب  يف خمتكل نظريٍة و التاريخ تنصهر،جارب يف بوتقةكل الت على مجيع تيارات الفكر، ونفتح مالتعدد

ال و، طاالفتراضات تسقُومات والبديهيات  هنا كل املسلَّمن و. للشك واجلدلالتطبيق موضعتفسح ا
  .افتراضاتهماته وروضه ومسلَّ جديد بفُلواقٍع

ذ  لقد بدأ هذا الواقع من. كما بدأإال انتهى فجأةً، ولواقع اجلديد مل يبدأ فجأةً أن هذا ا األمرحقيقةُو
ستغالل االقتصادي للطبقة اال وحيد للخروج من دائرة الفقر ورٍحط وبزوغ فجر حلم الشمولية كمخرٍج

ل للتحم و للتضحيةاً أكثر استعداد1917 اليت بدت منذ تفجري الثورة احلمراء يف روسيا البيضاء عام العاملة
  . أفضليف سبيل حتقيق غٍد

الكرمية، ظفرت احلياة ن تظفر القوى العاملة باحلرية و من أبدالً و،سع مداهولكن هذا الغد طال وات
جتربه  و، العاملة صاحب رأس املال الفرد من أن تواجه القوىبدالً و. من القيود واالستغالل والفقرمبزيٍد

اخلصم  و،بحت الدولة هي صاحبة رأس املالاألجور، أصوط العمل وى حتسني شرحتت محاية الدولة عل
و،ت ظروف العملاءس واستخدمت الدولة البطش، و،عصيان أو ٍدالعنيد القوي الذي ال يقبل أي متر ىتدن 

النفوذ، ة وجتارة احملسوبي ودت الشلليةبادرة الفردية، وتسي واختفت روح امل،اجيةاخنفضت اإلنت و،اإلنتاج
 من الرفض للقطاع  ساد جوطار اإلهذايف  و.علم بعد اضطهاد العلماءتفى الاخهالء، ووساد اجلهل واجلُ

، س مسموعاً اهلم حول الرجوع للقطاع اخلاص، مث أصبحساًدار احلوار مهْللبريوقراطية والفساد، و و،العام
  ومن هنا تصبح اخلوصصة مطلباً؛اًيقتطب و فكراًباخلوصصة يطالب تصاعد احلوار حىت أصبح هديراًو
هو ما سنتعرض له يف هذا املبحث من  و،اطة به قبل استخدامه كعالٍجاإلحه وه وفهمن تدارس يتعيطريقاًو

  :خالل املطالب التالية
  نشأة وتطور اخلوصصة؛: املطلب األول
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  ؛ماهية اخلوصصة: املطلب الثاين
  ؛ األخذ باخلوصصةمربرات: املطلب الثالث
  .عوامل انتشار اخلوصصة: املطلب الرابع

  .ور اخلوصصةتطنشأة و: ب األولاملطل
ظهورها حتت هذا  أننا عند البحث عن نشأة اخلوصصة سنذهب إىل فكرة قد يتبادر ألي شخٍص

اململكة ( رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشرعلى يد السيدة  1979تطبيقها يف عام ى اخلوصصة وسماملُ
نا يف  ومتع،ر الفكر االقتصادي إىل تطو إذا ما نظرنا،احلال ليس ذه البساطة و،وقت يف ذلك ال.)املتحدة

 ، مفكرين وفالسفة اقتصاديني وغري اقتصادينييأيدبكر على  ماادالت اليت ظهرت منذ وقٍتاألفكار و
 صأمهية التخصو ،املبادرةاخلاص يف اإلنتاج و عن أمهية القطاع هم على شكل حديٍثاليت جاءت أفكارو

هلذا ميكن أن نعرض فكرة اخلوصصة على مراحل  و. اقتصاديةانه من كفاءٍةيؤدي قد ما و،وتقسيم العمل
  :)1(هيالتارخيي حبصرها يف ثالث مراحل ومتعددة عرب التطور 

  : نشأة اخلوصصة يف الفكر اإلسالمي-أوالً
ر يف تطبيق سياسة اخلوصصة كر اإلسالمي هو الذي فكَّ خلدون املفابنيذهب الكثريون إىل القول أن 

 إدراكه يف وقٍت خلدون وابن على فهم  تدلُّهي فكرةٌ و. حنو منط اإلنتاج اخلاصالتحولاليت دف إىل 
 عام أي ،قد كان ذلك منذ أكثر من ستمائة عامه وكفاءة أساليبه، وية القطاع اخلاص وسالمة أدائمبكر أمه

ترك ، يف النشاط التجاري الواسع، و أي الدولة،لطانل السبعدم تدخ« خلدون  ابنح نصفيه يم، و1377
  .)2(» املزارع ليفي السلطان أمواله من اجلبايةتجار وهذا النشاط لل

ا إدرارها إمن و. موجوده إال باجلبايةدرنمي ماله وال يلطان ال ياعلم أن السو «:  خلدونابنقال 
هم لألخذ يف تثمري األموال صدورتنشرح هم و آمالُ بذلك تنبسطُ؛ظر هلمالنل األموال ويكون بالعدل يف أه

  وفساد، عاجلة للرعايةأما غري ذلك من جتارة أو فلح فإا مضرةٌ و.لطانم منها جباية السظُ فتع،تهاتنميو
 أي التجارة ،ألصنافخله من هذه الطان على ذلك من يدارمبا حيمل السو...  للعمارة  ونقص،للجباية

 لنفسه يضرب معه بسهٍم و،لطان على ذلك فيحمل الس؛أ عليها كما هي صناعته اليت تنش،الفالحنيو

                                                 
  .135، ص 2004  القاهرة، دكتوراه، مكتبة مدبويل،لى التنمية بالدول النامية، أطروحةرها عأث حممد فاضل الربيعي، اخلصخصة وعبده  )1(
  .27/12/2005: تاريخ التحميل،ib.gov.csb.www،  »دورها يف يئة املؤسسة اخلصخصة و«رياض الزغيب،   )2(
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 مكس، فإا ال وا يسهل له من التجارة بال مغرٍمال سيما مل، و على غرضه من مجع املال سريعاًليحصل
لنمو األموال وأجدر 1(»... يف تثمريه أسرع(.  

 من بدالًل املشروع اخلاص يف تنفيذ بعض األشغال العامة يف العصر األموي ىل ذلك تدخ إإضافةًو  
  .)2( احلكومة إىل اخلربة اإلداريةالفتقار تكلفة قيام احلكومة بالتنفيذ أو الرتفاع احلكومة املركزية نظراً

  :"املدرسة الكالسيكية" نشأة اخلوصصة يف الفكر االقتصادي الليربايل -ثانياً
 مبادئه يف من حيث أفكاره و،"آدم مسيث"ي  االقتصاد العاملعتمدت هذه املدرسة على أفكار أيبا

ت الفردية من أجل املبادراهتم باقتصاد السوق و، الذي ي1776شر عام الذي ن و،"ثروة األمم"كتابه الشهري 
 وهذه .اجلزئيالكلي ودية على املستوى التخصص، تقسيم العمل، حتقيق الكفاءة االقتصازيادة الثروة و

  .سمى بأسلوب أو سياسة اخلوصصة اجلانب اهلام يف حتديد ما يتعترباألفكار 

  : نشأة اخلوصصة يف القرن العشرين-ثالثاً
لالحظ أن عمليات إن الدارس للتاريخ االقتصادي عرب العصور يصة  أو االنتقال إىل امللكية اخلاالتحو

الطموحات  حتقيق األهداف املرسومة و من، خمتلفة من العامليف نواٍح و،ل يف إطار عملية اخلوصصةتدخ
 عامة كل الدول النامية  وبصفٍة،الدول الناميةبا وو ودول شرق أور،علنة يف القطب االشتراكي سابقاًامل
  :مشكالتم عدة  إىل تفاقُأدى مما ؛)امللكية العامة(بعت ج القطاع العام غريها كثري اليت اتو

  فتح خطر وقع فيه كل من هذه الدول؛ إذ هو مبثابة ؛اع املديونية اخلارجيةارتف -
 نبها؛املشكلة االقتصادية جبميع جوا -
 .اجتاه هذه الدول إىل عملية اإلصالحات -

ذلك من أجل  و؛ منهاباالستدانةن للدول الغربية الغنية ذِعكل هذه العوامل جعلت األمم تنصاع أو ت
بذلك أخذت اخلوصصة و.  ومنها برنامج اخلوصصة، من خالل براجمها،م إليهحتقيق اإلصالح الذي أرشد

ث عن كيفية الذي حتد )3( 1968يف عام  "PETER Draker" من كتابات عامل اإلدارة  بدايةًاالنتشاريف 
 مث كيفية تطبيقها، وعما حققته و،1973شيلي عام انتقال امللكية العامة إىل امللكية اخلاصة يف مجهورية ال

                                                 
دار الفكـر العـريب،      مفسدة للجباية، جارة من السلطان مضرة بالرعاية و     الفصل األربعون، يف أن الت    دمة،  ، املق عبد الرمحن ابن خلدون     )1(

  .198-197 ص ،1997، 1بريوت، ط
  .74، ص 1991  بريوت، فوزي منصور، خروج العرب من التاريخ، دار الفارايب، )2(
، املنظمـة   344 سلسلة حبوث ودراسات رقم      وعات العامة،  جتارب يف خصخصة املشر    : عاشور، التحول إىل القطاع اخلاص     أمحد صقر   )3(

  .3، ص 1996 القاهرة، العربية للتنمية اإلدارية،
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مارجريتبت السيدة قِّ كما لُ،بقت على يد املرأة احلديديةكيف طُ و،نيا للخوصصةث عن تطبيق بريطاحتد 
  .طبقة يف بريطانيا يف سياستها االقتصادية املُ مهماً جزءاًتعترباليت و ،1979 عام تاتشر
 إىل الدول النامية رت من الدول املتقدمةتطو و،بذلك بدأت تنتشر فكرة اخلوصصة وفكرة تطبيقهاو

 نطاق تطبيقها اتساع إىل أدىهذا التوسع يف انتشارها  و. اقتصادي كأسلوٍب سابقاًاالشتراكيةاليت انتهجت 
  .الدولعة بالنسبة ألغلب الباحثني وا الس حىت أصبحت هذه الفكرة موضوع، بعد عاماًعام

  :)1(اخلوصصة لنشوء فكرة  خالل ما سبق نستخلص أن هناك أصلني سياسينيو من
دة من أجل املشروعات فيه محاسة ثقافية متجد و،العشرين السياسة االقتصادية يف بداية القرن الواحد و-1

  اخلاصة؛
2-أن هناك حقيقة م ة ولحبها للحد من االتفاق العامدائمة ال جمال لتجن.  

سمى  أو ما ي،اخلاص إىل ام إىل نشوء فكرة حتويل للقطاع العاتهاتان السياستان بالتقائهما أدو
  .باخلوصصة

  .ة اخلوصصةماهي: املطلب الثاين
قد يكون من علمية تم ا يف هذا املبحث، و معاٍنعربية، و لغوية يف اللغة الإن للخوصصة أصولٌ

قبل الدخول يف العمق العلمي هلا"خوصصة"ف على األصول اللغوية لكلمة املفيد البدء بالتعر :  

  :)2( يف اللغوي لكلمة خوصصة التعر-أوالً
3( من الفعل الثالثي"خوصصة"شتق كلمة ت("خصص"ه بالشيء ، ومعىن خص)ًجعله ، و)خصوصا
انفرد " تعين "خص"كلمة  به، واخلاصة ضد العامة، و بالشيء أي جعل الشيء خاصاًهاختص، وخصوصياً
 يكرر احلرفني "خصص"فعل الثالثي لتأكيد معىن ال و. تعين فردي أو ذو ملكية فرديةصخا، و"بالشيء

 لكلمة اًتأكيد واً وتعين تعظيم،"خصخص" من املصدر الثالثي للفعل وتصبح الكلمة هي "، صخ"األوليني 
                                                 

عيـة املـصرية للنـشر      حممد مصطفى غنيم، اجلم    وسائل خاصة، ترمجة  غايات عامة و  :  إىل القطاع اخلاص   جون دوفاهيو، قرار التحول     )1(
  .11 ، ص1991الثقافة العاملية، القاهرة، واملعرفة و

  .24 ص ،2003 ، اإلسكندرية،، الدار اجلامعيةأمحد ماهر، دليل املدير يف اخلصخصة   )2(
  .ص، مادة خص3ط،1 املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، ج:انظر  )3(

يف ) فعل مثل خصص  (هي على وزن    و) جفف، برد، كثف  (فعيل مثل جتفيف، تربيد، تكثيف، وهي من األفعال         التخصيص على وزن ت       و
 72، ص   1993، القاهرة،   للغوية لعلم املصطلح، مكتبة غريب     حممود فهمي حجازي، األسس ا     :انظر .هو تفعيل ) فعل(أن مصدر الفعل    

  .ما بعدهاو
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ليس أدل من حصحص و الكلمات زلزل، و"صخصخ"من أول الكلمات تشاا لكلمة ، و"خصص"
  . )2(ق احلَصحص حاآلن و ))1اهالَزلْ زِضر األَتِلَزِلْا زَُذإِ:كلمات اهللا تعاىل 

  ،يس اللغة يف أوائل الثمانينات يف قوامعلى الرغم من أن مصطلح اخلوصصة ظهر ألول مرٍةو
جدت منذ أواخر القرن السادس  قد و"اخلصخصة"ن أن بيتب التاريخ تم، لكن ك1983ُبالتحديد يف عام و

ى القطاع عل األوىل إليزابيث حيث اعتمدت امللكة إسبانيا؛دة ور الصراع بني اململكة املتح أثناء تطو،عشر
 فقد كانت 1969 عام  يفأما. (3)قابل إعطائهم الغنائم من احلرب م،املستعمراتاخلاص لتمويل البحرية و

كان ذلك يف الواليات لكية العامة إىل القطاع اخلاص، والبداية احلقيقية للبدء يف تطبيق أول عملية نقل للم
عة النقل والطاقة واالتصاالت  بصنابتدئةً عندما اجتهت إىل بيع املؤسسات العامة م،تحدة األمريكيةامل

  .عرف اخلوصصة من حيث اصطالح العلماءميكن أن ن على هذا وبناء السفن؛والفوالذ و

  :اًً اخلوصصة اصطالح-ثانياً
 "Privatisation" الصطالحالة  من املناسب يف ضوء التحليل املتقدم أن نبحث عن ترمجة سلسلعلَّ

 املؤسسات  كما درج لدى،"التخصيصة" أو ؛ يف التجربة املصرية كما هو شائع، من اخلصخصةبدالً
 كما "إعادة اهليكلة" أو  يف التجربة السورية؛ كما هو متداولٌ"األهلنة" و"اخلوصصة"وأ االقتصادية العربية؛

 من أكثر ، رغم عدم دقته اللغوية،"اخلوصصة"طالح عد اصي و. يف التجربة  التونسيةو مألوفه
لسهولته؛"يف االستخدام" يوعاًاملصطلحات ش ،ه القتراح جممع اللغة فضلُ أو ألن اآلداب االقتصادية العربية ت

ه لدى ر تداولُ إذ يكثُ؛هو املصطلح الذي نستخدمه يف هذه الدراسةو .)4(العربية يف مجهورية مصر العربية
  .)5( اجلزائرينياالقتصاديني

قبل  و.د مفهوم سياسة اخلوصصة بذاااليت تتجاوز حدو و، كثرية للخوصصةاريفوقد ظهرت تع
  :ذلك جتدر اإلشارة إىل أن سبب اختالفها يعود إىل اجلدل الذي دار حول مفهوم اخلوصصة

                                                 
  .1سورة الزلزلة، اآلية   )1(
  .51سورة يوسف، اآلية   )2(

(3) James Kent and I. Elizabeth « the limits of privatization », public administration device, march/April 1998, Vol 

58, N° 2, P 99. 

اآلثار املترتبة   و "كيوتل"ة لالتصاالت السلكية والالسلكية      القطري مةخصخصة املؤسسة العا   «هند جولو،   و عبد احلليم الفاعوري  رفعت    )4(
  .718 -717، ص 1998 فرباير ،4عدد ال، 37لد ااإلدارة العامة، جملة ، »عليها

إلخصاص، والتخاصـية،   ااالستخصاص، التخصصية و  : من بينها يف الوقت الذي ذهب فيه البعض إىل استخدام تعبريات غري مستساغة              )5(
  .فردنةواملخاصة، والتخويص، وأخرى غريبة كالربايفتة واالنفرادية والتفويت وال
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  خاصةً،الاستغالل العمحتديد الدولة و"رون يف مفهومها  االشتراكي ياالجتاهبالنسبة ألصحاب 
ات مثل كلمة  كما تدل بعض املصطلح.تعون باخلدمات احلكوميةيتمالذين موظفي القطاع العمومي 

  الليربايل فعلىاالجتاهأما بالنسبة ألصحاب . ركة اليت قد تنهار بوجود اخلوصصةاملشاة وعلى األخو) عامة(
حرية حركة رؤوس  و،املنافسة احلرةالسوق املتميز ب لسيادة نظام اًفهم يعتربوا تكريس: عكس ذلك

  .األموال
مبادئ فهوم اخلوصصة يرتكز على نظريات ونستخلص من هذا أن اجلدل القائم حول مو

  .اإليديولوجية
ص من لُ فسنورد بعضها فيما يلي مث خن،سياسة دقيق هلذه ال حتديد مفهوٍمأما التعاريف اليت حاولنا

  . بنا خاصخالهلا إىل تعريٍف
 كبري على  من السياسات املتكاملة اليت تستهدف االعتماد بشكٍل جمموعةٌ« بأا :)1( البعضعرفها -1

العدالة  و،قيق أهداف التنمية االقتصادية من أجل حت؛املنافسة و،مبادرات القطاع اخلاص و، السوقآليات
  .االجتماعية

ومية من الدولة إىل القطاع عملية نقل األصول أو الوظائف احلك«:)2(عرفها البعض اآلخر بأاو -2
  .»اخلاص

 ملكية بعض املنشآت  مبقتضاها نقليتماخلصخصة هي السياسة أو األداة اليت :  آخريف تعريٍفو -3
نشاء          اإلن إسناد عمليات هي تتضمية العامة إىل امللكية اخلاصة، واإلنتاجية من نطاق امللكاالقتصادية و

دمات إىل القطاع اخلوتوزيع السلع إدارة اإلنتاج، ونقل وتشغيل وة اخلاصة، ولكياملتنمية والتمويل والو
  .(3)األرباحزيادة اإلنتاج و بغرض حتسني و؛األجنيباخلاص احمللي و

ك أو إدارة عملية تقوم ا احلكومات من أجل تقليص دورها يف متلُّ«: بأا عرفها البنك الدويلو -4
املشروعات اخلاصة يف تنمية االقتصاد  أكرب لألفراد و إجياد دوٍرراك أو دف إش؛املؤسسات العامة

  .(4)»القومي

                                                 
  .5 ص ،1991  القاهرة،اإلستراتيجية باألهرام،سات السياسية وملصري، مركز الدراالح االقتصاد اصإصية ويصديق عفيفي، التخص  )1(
  .9، ص 1995 ،1 ط القاهرة، دار الشروق، ترمجة حممد مصطفى غنيم، هانكي، حتويل امللكية العامة إىل القطاع اخلاص،.هـ.ستيف  )2(

(3) Ibrahim Alwan, Privatization Deregulation and macro economic policies, the case of lakister, structural 

adjustment and macro economic policy issues, INF, 1992, P 86 

(4) World Bank, world development report, 1991, P 31 
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خالل  من ،تشغيل املشروعات العامةزيادة كفاءة إدارة و « اخلوصصة يف تتمثَّلُ :)1( آخرتعريٍفيف و -5
  .» ص من الترتيبات البريوقراطيةالتخلُّ و،االعتماد على آليات السوق

 مللكية كل حتويٍل «:  بأا1983 عام) OCDE(ن االقتصادي والتنمية منظمة التعاوها تعرفو -6
ك اجلدد ميكن أن الَّ فعلية للنشاط، بعد ذلك املُ إىل مراقبٍةتؤدي حبيث ؛دد جٍكاملؤسسات العمومية ملالَّ

  .(2) »  حمليني أو أجانب، طبيعيني أو معنوينياًيكونوا أشخاص
 مباشرة  بصفٍة سواًء،انتقال ملكية أغلبية مسامهات الدولة يف املؤسسات «: أا: عرفها البعض اآلخرو -7

 أو شرط، أو ي بال قيٍد أو بالتخلِّ،ذلك إما بتبادل احلقوق و، من القطاع العام إىل اخلاص؛رةأو غري مباش
  .(3) » مع احترام التنظيم اخلاص به ، على االستثمار األجنيباالنفتاح

 ، داخل االقتصاد الوطين،املهامو جديد لتقسيم العمل عبارة عن نظاٍم «: أاعرفها على هناك من يو -8
  .)4( » القطاع اخلاصذلك بني احلكومة وو

 يف صورة  دف خلفض دور القطاع العام، سواًءعبارة عن مبادراٍت«أا : كما يرى البنك اإليطايل -9
  .»امللكية أو اإلدارة

 تقدمي خدماٍت و،ومة توفري املال تستطيع بواسطتها احلكأداةٌ «: ا بأ1998 عام :عرفها كوين كايو -10
  .(5) » أفضل

لى املشاركة ع القطاع اخلاص عشجالسياسات اليت ت « بأا 1996 عام :قد عرفها دنيس روندينيلو -11
من قبل  للمشروعات اململوكة االحتكارالتخفيف من حالة  و،يف اخلدمة العامة، وإنشاء البنية التحتية

  .(6) » احلكومة
 بالنشاط االقتصادي من القطاع العام إىل االنتقال «بأا : 1997عام  عرفها روبنس روكبريوو -12

  .(1) »  مع التشغيل يف أشكال امللكية هلذا النشاط،القطاع اخلاص
                                                 

ـ     اليت تصدر عن   التخطيط،، الة املصرية للتنمية و    » مصر اإلصالح االقتصادي يف  اخلصخصة و «رمزي زكي،     )1( ومي،  معهد التخطيط الق
  .194، ص 1994، يوليو 1، العدد 2الد 

(2) Rabah Bettahar, OP.CIT, P 1. 

(3) Leila abdarhim, OP.CIT, P 53. 

ية، دار الكتاب احلـديث،  الرفاهية، مشكالت اقتصادالبشري و الكيانات االقتصادية الكربى، التكاثر :حسني عمر، اجلات واخلصخصة     )4(
  .17، ص 1997القاهرة، 

(5) Koens Chir, «Privatization in state government», public administration review, July/august 1998, vol 58, N°4,   P 

374 

(6) Demisis, A, Rondinelli, «Strategies management of privatization: a frame work for planning and 

implementation», public administration and development, 1996, Vol 16, N° 3, P 244. 
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دور القطاع ادة زي و-القطاع العام -ختفيف دور الدولة  «:  بأا1987أما سافاس  فقد عرفها عام  -13
  .(2) » إدارة األنشطة املختلفةاخلاص يف ملكية و

القطاع العام اليت نقل ملكية بعض أو كل مؤسسات  «على أا : 1998عرفها شبيب عماري عام و -14
  .)3(»  جتاريةدار على أسٍس تحتويلها إىل شركاٍت و، للقطاع اخلاص أو خدماٍتتقوم بإنتاج وبيع سلٍع

ه أصحاب التعريف األول ينادي ب: فقد قدما تعريفني للخصخصة :ريك هولزراد وأما سيلفيا دو -15
 عام حتويل مؤسسة أو استثماٍر « :هوملدرسة الفكر الكالسيكي احلديث واملدرسة االقتصادية التابعون 

به  ناديالتعريف الثاين يو. » لعام إىل ملكية القطاع اخلاص عامة من ملكية القطاع اأو أصول مؤسسٍة
 دار على أساٍس أو ت، مملوكة للقطاع العامحتويل مؤسسٍة « :هوأصحاب مدرسة السياسة العامة و

. » من خالل معايري آليات السوق ذايت، مث قياس األداء فيها ذات استقالٍلبريوقراطي يف منظمٍة
ة لتكون أكثر حلكومياملتعلقة بتحفيز املنظمات املدرستني على األهداف الرئيسية وجمع أصحاب ايو

  .)4(  لرغبات الزبائناستجابةً و، وذات كفاءة،إبداعاًو مرونةً
  .(5) »  هي عملية البيع الكامل للخدمات احلكومية إىل القطاع اخلاص«: عرفها آالنو -16
 إىل امللكية اخلاصة عن التحول«إعطاء معىن أوسع للخوصصة بأا تعين : فيما ذهب آخرون إىل -17

  .)6( »شروعات بكاملها إىل القطاع اخلاص طريق بيع امل
تقدمي حاب احلكومة من عمليات اإلنتاج وعملية انس« :أاب روبرت يعرفااديفيدو مورجان وو -18

  .(7) »اخلدمات
 كلي أو  عملية استبداٍل«: صة هيفإن اخلوص :أما من وجهة نظر رفعت عبد احلليم الفاعوري -19

  .)8( »اخلدمات تقدمي السلع و؛ إلنتاج وخلاصجزئي للقطاع العام بالقطاع ا
                                                                                                                                                             
(1) Rubens Ricupero, «Privatization the state and international institutions, journal of international affairs», winter 

1997, Vol 50, N° 2, P 409. 

(2)  E, S .Savas, Privatization the key to better government, chatahan house publisher, Inc, rew jersey, 1987, P 85. 

  .5، ص 1998) مارس(، آذار 3عدد ال، جملة البنوك يف األردن، » ختصيص منشآت الدولة اإلنتاجية «عماري شبيب،   )3(
، 4عـدد   ال،  3لـد   ا اإلداريـة،    ، الة الدولية للعلوم   »احللقة املفقودة النظريات األساسية و  : اخلوصصة«ز،  ريك هول و سيلفيا دورادو   )4(

  .100، ص 1998ديسمرب 
(5) Alan .k,  Soothy  Campbell, « private delivery of public services », public management, 1986, P 3. 

  .14، ص 1999، القاهرة 105اخلصخصة، كتاب األهرام االقتصادي، العدد سعيد إمساعيل علي، التعليم و  )6(
(7) David. R. Morgan and Robert England, « The two races of privatization », Public administration review, 1988, P 

980. 

  .8، ص 2004خصة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، م الفاعوري، جتارب عربية يف اخلصرفعة عبد احللي  )8(
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فقد ذهبا بتعريفهما للخوصصة  (Wilson and Callagy) أما من وجهة نظر ولسون و كالجي -20
املنافسة يف جمال األنشطة  بدرجٍة أعلى من الرشادة ويتسمرب  أكتقدمي سوٍق «بالقول أا تعين 

  .)1(» االقتصادية
 ، من مظاهرهامظهر و، من أعمال السيادةصة هي عملٌصخ اخل« أن عوض شفيق عوض ويرى -21

يراد منها نقل ملكية املشروعات العامة اململوكة هي عمليةٌ و.السلطة التشريعية وحدها بإجرائها ختتص 
 ذلك لتحقيق ضروراٍت و؛ اعتبارية يف أشخاٍص ممثلةً،خلاصة إىل امللكية ا، أو بعضها،للدولة كلها

لقانون حتديد عناصره يرجع فيه ا وتعيني املشروع حمل اخلصخصة و. اقتصادية وسياسيةيٍةعية وتنماجتما
 أي خصخصة ،جزئيةاإلدارة، أو صة إما كاملة، أي خصخصة األصول وتكون اخلصخمباشرة، و

  .)2( » اإلدارة دون األصول
 ا يتم هي سياسة إمناأن اخلصخصة ليست فلسفة، و « :إىل القول سامي عفيفي حامت يذهببينما  -22

املعطيات اليت  و حتديدها يف ضوء الظروفيتمة نقل امللكية العامة إىل القطاع اخلاص يف إطار فترة زمني
  .)3( »حتيط باالقتصاد القومي 

  .)4( »ن اخلصخصة سياسة توسيع قاعدة امللكية اخلاصة أ «: آدم مهدي أمحدويرى   -23
 ، االنتقال التام أو اجلزئي للملكية العامة لصاحل اخلواصخلوصصة  هيأن ا «: عبد ايد قدييرى و -24

  .)5( »  مع بقائها مملوكة للدولة، من إدارة املؤسساتأو متكينهم مبوجب عقٍد
م من تعاريف اصطالعلى ضوء ما تقداملعاين العلمية اليت ذهب إليها د املفاهيم وحية للخوصصة، وتعد

  :)6( هي حول أربعة اجتاهاتتدور مجيعاًا ميكن القول بأاملتخصصون، 

  : اخلوصصة تعين توسيع امللكية اخلاصة-أوالً
 بواسطة  متبعاًمفهوم توسيع امللكية أصبح مفهوماً إن . داخل االقتصاداًد متزاياًمنح القطاع اخلاص دوروذ 

، أو عن طريق )ياً أو جزئكلياً( ذلك من خالل قيام الدولة بتصفية القطاع العام يتم و،العديد من الدول

                                                 
  .12أماين قنديل، ص : ، حترير د1989 يف مصر، مركز البحوث السياسية، القاهرة، السياسات العامةالقطاع اخلاص و  )1(
  .3ص عوض شفيق عوض، اخلصخصة،   )2(
  .23، ص 1994 ،1 ط، القاهرة،يف اخلصخصةسامي عفيفي حامت، اخلربة الدولية   )3(
  .26 -25 ص ،2001  القاهرة،ر، الشركة العاملية للطباعة والنشآدم مهدي أمحد، اخلصخصة يف الدول النامية،  )4(
، ص  2005،  2اجلزائـر، ط  ، ديوان املطبوعات اجلامعيـة،      دراسة حتليلية تقييمية  : عبد ايد قدي، مدخل للسياسات االقتصادية الكلية        )5(

237.  
  .26 -25محد ماهر، مرجع سابق، ص أ  )6(
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طاع شري توسيع امللكية اخلاصة إىل عدم اخلروج املفاجئ املباشر للقيال  و.منح االمتيازاتعقود اإلجيار، و
ذلك بزيادة نصيب القطاع  و، إىل اخنفاض نصيب الدولة نسبياًإمنا يشري و،العام من النشاط االقتصادي

  .اخلاص
 أنه أيضاًاليت تعين و: ص من الوحدات اخلاسرة يف القطاع العامتخلُّ اخلوصصة تعين الوسيلة لل-ثانياً
ستراليا من أكانت بريطانيا وقد و. ورحبية أعلىق إنتاجيةحقَّتل هذه الوحدات إىل القطاع اخلاص تبتحو

ص من لُّتخذلك بال و، من عزلتهوطيننتشال االقتصاد ال منها يف اقت هذا املفهوم، رغبةًالدول الرائدة اليت طب
  .ها إىل القطاع اخلاص، أو تشجيعه للخوض فيهاردأنشطة الدولة اخلاسرة، و

 اقتصادية             سفةً فلباعتبارها:  اخلوصصة تعين الرغبة يف التخلص من االقتصاد االشتراكي-ثالثاً
مواكبة النظام العاملي و حنو اقتصاد السوق، التحولنظري ذلك يف  و،ص من العاملواجتماعية بدأت تتقلَّ

بعت هذا املفهوم             اتوربا الشرقية هي الدول اليت ودول أ و.ي يف التحرر االقتصادا رغبةٌ أي أ؛اجلديد
 مثل ،ك بالنموذج االشتراكيستتمن الدول اليت ما زالت ناسب ظروفها، بل إ ألنه املفهوم الذي يقته؛طبو

  .ى هذا املفهوم تتبن،غري معلنة بطيئة و وبصورٍة، بدأت بالفعل،الصني وكوبا
فإذا كان التأميم يعين حتويل امللكية اخلاصة إىل امللكية العامة، فإن :  اخلوصصة هي عكس التأميم-بعاًرا

 خوصصتها تمتالغريب أن الشركات اليت  و.ية العامة إىل امللكية اخلاصةاخلوصصة هي عبارة عن حتويل امللك
 أنه من السهل أيضاًمن الغريب  و.هاات املشروعات اليت سبق تأميمهي ذ) قبل التأميم(ألصل كانت يف ا

 تتحول الشركات اخلاصة من خالل نزع ،مبقتضاها ومن خالل قوانني و،ملَة قَفبجر(ت تأميم الشركا
اصة اخلعامة إىل الل الشركات من ن حتوأما يف اخلوصصة فإ.  ملكية الدولةامللكية اخلاصة لألموال، إىل

بعد ،ه الكثري من الصعوباتتشوب ت الكفاءةأن ترد،ارت نظم و،رت القيم وتغيأساليب العمل وا.  
 حىت ميكن أن تكون اخلطوات التنفيذية اليت بعه؛د املفهوم الذي ستتجيب على أي دولة أن حتدو

) أو اهلدف(ملفهوم  إىل تنفيذ افيذية مؤديةً مبعىن أن تكون اخلطوات التن.ستقوم ا على هدي هذا املفهوم
 يكون  حيث إن برنامج اإلصالح االقتصادي السليم هو الذي آخر؛ أو هدفاًليس مفهوماًمن اخلوصصة، و

  . هلذا املفهومتكون خطوات التنفيذ مناسبةً و،مفهوم اخلوصصة فيه واضحاً
 لدى املسؤولني إىل  ميالً حيث أن هناك،صصةعترب هو املفهوم املصري يف اخلو رمبا ي)*(املفهوم األولو

ن تإيه، وتبنمفضل، ووسيع امللكية اخلاصة أمر شر للدولة من غري مبا جزئي وتدرجيي و ذلك خبروٍجيتم

                                                 
   .املفهوم الضيق للخوصصة  )*(
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لكن ، و)*(أنه ال مانع أثناء تطبيق مفهوم توسيع امللكية اخلاصة من األخذ باملفهوم اآلخر و،بعض األنشطة
  .تمام أدىن يف االهبدرجاٍت
  :ذاك أنه ميكن التمييز بني اجتاهني خالل كل ما سبق نستخلص من هذا ومنو
 تعين نقل ملكية املشروعات العامة إىل القطاع ايرى أ للخوصصة، واً ضيقعطي مفهوماً ي:األولاالجتاه 
أساليب  أو أن اخلوصصة هي عملية إدخال .املؤسسة ملنح سيطرة الدولة عليهاهي بعض أصول  و،)1(اخلاص

 إال أن هذه النظرة تغفل أن اخلوصصة . لنقل امللكية دون ضرورٍة،إدارية مشاة ألساليب القطاع اخلاص
 يف ذلك إزاحة السيطرة احلكومية اً يف السياسة االقتصادية مبا جذرياً واسع يستهدف تغيريتأيت ضمن برنامٍج

  . عام من أجل زيادة كفاءة االقتصاد بشكٍل؛على اجلهاز اإلنتاجي
ر يذهب إىل أن اخلوصصة تعين كافة إجراءات التحرو ،هو املفهوم الواسع للخوصصةو: الثايناالجتاه 

تشغيل وإدارة وإنتاج وتوزيع السلع  عمليات إنشاء ومتويل وتنمية وملكية وفهي تتضمن إسناد االقتصادي؛
نسحاب النهائي أي أن اخلوصصة تعين اال .)2( أو أجنبياً حملياً ذلك كان سواًء،اخلدمات إىل القطاع اخلاصو

إال أن الواقع ال يؤيد . استبدال دورها بدور القطاع اخلاص و،عملية اإلنتاجية بكافة مراحلهاللدولة من ال
 القطاع اخلاص دخول بعض  قد ال يود؛حىت لو رغبت الدولة يف حتقيقه التام هذه، واالنسحابفكرة 

 اخلوصصة تتمثَّلذا فإن األقرب إىل الواقع هي أن هل .ذات املردودية الصعبةااالت ذات املخاطرة الكبرية و
 لغرض دات اإلنتاجية يف اتمع؛إدارة الوحالقطاع اخلاص يف ملكية وتشغيل ويف زيادة الدور الذي يقوم به 

من هذا يالحظ  و.واالجتماعيةم أهداف التنمية االقتصادية  مبا خيد،حتسني الكفاءة اإلنتاجية هلذه الوحدات
 بالتدرج تتم فاألوىل  أطول من اخلوصصة بأسلوب التحويل؛أن اخلوصصة بأسلوب النمو قد تستغرق وقتاً

  . يف صورة قفزاتتتم أما الثانية ف،على مر الزمن
  :تكون صيغته كاآليت شامل للخوصصة ون خنلص إىل تعريٍفذا ميكننا أو

زيادة النمو االقتصادي عن طريق نقل إدارة أو ملكية أو  اقتصادية دف إىل اخلوصصة هي سياسةٌ
 - الدولة( من القطاع العام  أو كلياً حكومي ذي طابع جتاري سواء كان ذلك جزئياًاستثمار نشاٍط

 فتمنح هي بذلك عكس عملية التأميم؛ و. عام، أو على شكل شركة أو مرفٍقإىل القطاع اخلاص) احلكومة

                                                 
  .املفهوم الواسع للخوصصة  )*(

أطروحـة  دورها يف حتقيق أهداف حتول قطاع األعمال العام إىل امللكية اخلاصة،            ورصة األوراق املالية و   عبد الباسط وفا حممد حسن، ب       )1(
  .194، ص 1996جامعة القاهرة، ، كلية احلقوقدكتوراه، 

  .102، ص 1999ندرية، عبد القادر حممد عبد القادر عطية، اجتاهات حديثة يف التنمية، الدار اجلامعية، اإلسك  )2(
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إدارة الوحدات املتمثل يف ملكية وتشغيل و و،ين داخل االقتصاد الوطتزايداً مبذلك القطاع اخلاص دوراً
ر  لتحركون بذلك أداةًقوانني الدولة فتوهذا يف إطار ضوابط و. سني كفاءا اإلنتاجية هلااإلنتاجية لغرض حت

 ، املرهق مليزانيتها من قيامها ذا الدوربدالً ،حتويلها إىل مراقب و، وحتقيق القيود على الدولة،قوى السوق
  .االجتماعيةلتنمية االقتصادية و مبا خيدم أهداف ا، التام من العملية اإلنتاجية بكافة مراحلهاانسحاادون 

  .ةمربرات األخذ باخلوصص: املطلب الثالث
 إال أن الدول النامية ، مثل اجنلترا فيما سبق،قت يف بعض الدول الصناعيةبرغم أن اخلوصصة قد طُ

.  أخرى غري اليت جاءت يف برامج اخلوصصة بالدول املتقدمة أخذت ذه السياسة قد استهدفت أغراضاًاليت
 ، وفرنسا،اجنليتراعها يف كل من تبا اقدمة من عمليات اخلوصصة اليت متَّففي حني استهدفت البلدان املت

ج يف مؤسسات القطاع ضمنها تنشيط اإلنتا(وى العرض  ضرورة إنعاش ِق،سبانياإ و، وإيطاليا،وكندا
، إىل جانب العمل  كان  أمهها الكساد التضخمي، عدة مظاهر سلبيةااقتصاديا بعد أن واجهت ،)اخلاص

ال تزال تطمح النامية قد استهدفت من جانبها، و نرى أن الدول ، العبء عن كاهل احلكومةعلى ختفيف
 ،ها يف عقد الثمانيناتتق اليت طبصادي يف إطار إستراتيجية اإلصالح االقت، أخرىإىل حتقيق أهداٍف

  .)1(ت يف تنفيذ مراحلها خالل العقد احلايلاستمرو
 وتقول .على تصفية القطاع العام يف عملية حث الدول النامية  هيئات التمويل الدولية ضالعةًتعتربو

لعامة غري القادرة على إن تصفية املشروعات ا «:  من خرباء البنك الدويل يف هذا الصدد واحدةٌماري شرييل
سبيل املثال يف بورندي  على االقتراض ألغراض التكييف اهليكلي، من شروط  شرطاًتاالستمرار قد أصبح

 أما يف توغو فقد قام البنك بدعم عملية حتويل املشروعات العامة إىل مشروعاٍت. تايالندبنما ووماالوي و
 متنوعة وٍليف د، وكذلك بتقدمي املعونة الفنية وى اإلقراض لدعم السياساتسما يخاصة عن طريق م

 يدعم البنك االستعدادات اجلارية لربامج نقل .تركيا و، والفلبني، وجاميكا، مثل الكونغو،األوضاع
، كما يساعد يف يساعد يف حترير املشترين احملتملني هلذه املشروعاتوعات العامة إىل القطاع اخلاص، واملشر

                                                 
 حبث ألقي   ،»خوصصة هيكلية أم خوصصة تلقائية ؟     :  ما هو اخليار األفضل يف سياسات اخلوصصة يف األقطار العربية          « الرومي،   نواف  )1(

 مركـز دراسـات     ،1997 أفريل   30 -28 خالل الفترة    ،»سياسات اخلصخصة يف البلدان العربية     ندوة اإلصالحات االقتصادية و    «يف  
  .177ص ، 1999 ،1، طدة العربية، بريوتالوح
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ن املشترين من  افريقية متعددة، يقوم البنك بتدبري األرصدة اليت سوف متكِّوٍليف د و.مفاوضات البيع
  .)1(» إلصالح أوضاع هذه املشروعات القطاع اخلاص احمللي للمشروعات العامة من احلصول على قروٍض

منذ النصف األول من   انتشرت سياسة اخلوصصة عاملياً، من هذه االعتبارات السالفة الذكرانطالقاًو
ٍ علقد د و.لثمانيناتا  ألمهية انتشار تطبيقات ،واسع املدى من جانب املؤسسات الدوليةم ذلك بتأكيد

  . من القطاع العام إىل القطاع اخلاص لتحقيق التنمية الوطنيةالتحول
  : أمهها ما يليميكن أن تستند اخلوصصة إىل عدة مربراٍتو

اإلدارة اليت ال  تلك ،)أي القطاع العام(اطه االقتصادي  القطاع اخلاص أكفأ من احلكومة يف إدارة نش-1
  . دائم و مستمرحوله إىل عجٍزت و،تسترتف الفائض

من مث فإنه  وفردية أو اجلماعية املنظمة؛ ال سواًء، على روح املبادرة إن القطاع اخلاص أو اخلوصصة مبنيةٌ-2
  . فرصة التجربة لكل جديٍددائماًتنتج 

 من ر أقد القطاع اخلاص يكون،بإنتاجية العاملنيه من حواجز ترتبط باإلنتاج ومقدتاخلوصصة مبا  -3
ا ميلكه مب، وأدائهمتنمية  وتطوير و،يادة اإلنتاجإجياد الدافع لديهم على ز و،احلكومة على حتفيز العمال

 اًل جمتمع جيعل من جمتمع العما؛الرقابة و، والعقاب، مباشرة يف احملاسبة مباشرة أو غريمن سياساٍت
 اللذان مها ناجتان عن ضعف ،التخاذل وليس على التكاسل و، لديه الدافع على التطور والعطاءاً،متحفز
 وانتشار ،داريةالرقابة اإل و، وعن غياب احملاسبة، والترقية،تقدمي األداء و،عينيالت ونظم االختبار و،األداء
  .احملسوبية و،الرشوة و،الفساد

ى الدافع عل خيلق لدى األفراد احلافز و،تثمارعوائد على االسو قه من أرباٍحا حيقِّطاع اخلاص مب إن الق-4
م إىل االستثمار مدخراتوجيه  و،افز حنو االستثمار احلاألفراد معاًكذا لدى املؤسسات واألخبار، و

  . أو صكوك لتمويل للمشروعات، يف شكل أسهم،املباشر
5-ا الدولة للمواطننياخلدمات م عدد وحجم السلع و تضخ ىذي  ال،اليت تقومأدي مستوى  إىل تدن

نية احمللية             ازدياد أعباء املديو و، للتعقيد اإلداري نظراً؛ اخلدماتتدهور أساليب إيصالاجلودة، و
  .اخلارجيةو

                                                 
 -29، ص 2005، 3ط، اجلزائـر،    اهات، ديوان للمطبوعات اجلامعية   اجت آراء و  :وي، اخلصخصة والتصحيحات اهليكلية   ضياء جميد املوس    )1(
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دولية واإلقليمية السريعة م مع املتغريات ال التواؤصعوبة و،قتصاد الوطين للقدرة التنافسية افتقار اال-6
 قدرٍة و، يف احلركةه من مرونٍةتيح ومبا ي، متنوعة مبا ميلكه من وحداٍت،عهاق السريع مالتوافُ و،اإليقاع
واالستجابة هلذه التغريات،رعلى التغي .  

7- العامالقطاعوحدات  من رأمسال الشركات و هاماً جانباًالتهامها و،ساع نطاق اخلسائر الرأمساليةات ،             
  .النقص التكنولوجي يف هذه الوحداتكذا و

مراكز التسويق يف  اإلنتاج وساع نطاقها يف مراكزات و،عةاملقنقات العاطلة الظاهرة و شيوع الطا-8
  .الوحدات االقتصادية العامة

نه  متكِّمن مميزاٍتع به القطاع اخلاص تيتمنستخلص مما سبق أن األخذ باخلوصصة إمنا يستند إىل ما 
ما يهدف  يف استخدام املوارد،  وباراٍتمه من اعت ملا حيكُ نظراً أكثر فاعلية يف حتقيق التنمية؛من القيام بدوٍر
  .أقل التكاليفمث إمكانية تطبيق أفضل الوسائل ومن  وعائد؛ للإليه من تعظيٍم

  .ار اخلوصصةل انتشعوام: املطلب الرابع
ن لنا أن أسباب انتشار اخلوصصة يف العامل تعود إىل نوعني من  تبيالبحثمن خالل الدراسة و

  .)1(عوامل اخلارجية، وة عوامل داخلي:العوامل

  :ة العوامل الداخلي-أوالً
إظهار عدم الكفاءة هلذا القطاع العام يف نشودة، واملهداف األالعامة يف حتقيق ثر إخفاق امللكية على إ

 مما دفع الفكر ؛ممارسة العملية كفاءتهاع اخلاص الذي أثبت من خالل القط على عكس ، متباينةأوقاٍت
  :ثر ذلك قضايا أمههاظهرت على إقتصادي باالهتمام ذه القضية، واال
اليت تشري إىل أن احلكومة تواجه مصاعب يف تقدمي احلوافز املناسبة لطبقة املديرين : نظرية حقوق امللكية -1

 لدى مديري القطاع العام من مث فإن حرية التصرف ضئيلةٌ و؛ أدائهم ويف مراقبة،قطاع العاميف ال
  ،ديرين على األهداف املوضوعيةتصار امل إىل اقيؤدي األمر الذي قارنة بنظرائهم يف القطاع اخلاص؛بامل
  . ما تكون متواضعةغالباًاليت و

م كنهة أن مديري القطاع العام ميتذكر هذه النظريو: أما النظرية الثانية فهي نظرية االختيار العام -2
 مث بتحالفهم من ،جتماعية باملقارنة بأقرائهم يف القطاع اخلاصاالكانة املسلطة والال واملاالستحواذ على 

، م امليزانيات، الذي أصبح هدفاً إىل تضخيؤديهذا بدوره  واإلشرافية لبناء مجاعات مصاحل؛الواردات 

                                                 
  .4/12/2005: ، تاريخ التحميل ib.gov.csb.wwwرياض الزغيب، اخلصخصة ودورها يف يئة املؤسسة،   )1(
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ت والنصف األول من  واسع يف الستيناظهر هذا بشكٍلاهلدف، وألهداف تعمل من أجل هذا كل او
  .ف مع األسعار العاملية عن التكيكل ذلك جعل االقتصاديات عاجزةًالسبعينات، و

ص من أعباء من خالل التخلُّ: رغبة احلكومات يف الدول يف املسامهة يف ترشيد اإلنفاق احلكومي -3
آمن توفري مصدٍر و،مرافق الشركات العامةخدمات  ملنتجات وه احلكوماتلُالدعم املادي الذي تتحم 

ي على دفع القطاع اخلاص لتولِّم املوازنات وتغطية العجوزات، وساهم يف دعلألموال ميكن أن ي
الذي  و،عاين من تراجع االستثماراتذي ي من القطاع احلكومي البدالً ،االستثمارات يف هذه األنشطة

القطاع احلكومي ال  و.الطلب املتزايد عليهاملواجهة املنتجات دمي اخلدمات ول دون التوسع يف تقوحي
ن إمكانيات التنمية  م عن هدر كثٍريعترب مسؤوالًيستطيع الصمود أمام القوى االقتصادية العاملية، بل ي

  .البشريةاالقتصادية و
  :مل مع القضايا االقتصاديةالقطاع العام يف التعا اخلاص وبني الفروق بني القطاعاجلدول التايل يو

  الفروق بني القطاع اخلاص والقطاع العام يف التعامل مع القضايا االقتصادية ):7-2 (جدول

  القطاع العام  القطاع اخلاص  نقطة املقارنة

  مرونة التغيري
هو بذلك أكثر    و  ذاتية يف احلركة؛   اع لديه حريةٌ  قط

اعية االجتمعامل مع البيئة االقتصادية و    قدرة على الت  
  .حوله

املصلحة احلكومية أو البريوقراطية اإلداريـة      
للدولة تفقد احلرية الذاتية يف احلركة بالتبعية       

  .املباشرة جلهاز الدولـة

  دفاهل
 ؛ازدهاره و ، و منوه  ،استمراره و ،قاء املشروع حتقيق ب 

 لتحـصل علـى     ؛ نافعة للمجتمع  عن طريق خدمةٍ  
  . مالئمة حتقق ا هدف املشروعأرباٍح

 ،يق الربح بالدرجـة األوىل     دف إىل حتق   ال
  . نافعة للمجتمعإمنا تقدمي خدمٍةو

اللوائح اليت حتكـم    
  العمل

 من اخلارج   القيود الداخلية ليست مفروضةً   اللوائح و 
ها بـسرعة حـسب      لذلك ميكن تغيري   إال القليل؛ 

  .مقتضيات مصلحة العمل

 جيب االلتزام ا حرفيـاً    واللوائح مفروضة،   
 نـافٍ هذا م ، و ها سريعاً لصعب تغيري ومن ا 
التسويق، بيعة التعامل مع مسائل اإلنتاج و     لط
 التنمية االقتصادية اليت حتتـاج إىل مرونـةٍ       و

  .كبرية يف العمل
رفعت عبد احلليم الفاعوري، جتارب عربية يف اخلصخصة، :  اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على جمموعٍة من املصادر أمهها:املصدر

  .2004املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 

  :ة العوامل اخلارجي-ثانياً
 بأن تقوم الدول املتقدمة، ،اميةونات الدول املتقدمة للدول النلت هذه العوامل يف الربط بني معمتثَّ  

 ،اإلنفاق  كترشيد؛ اقتصادية ترتكز على اإلصالحات اهليكلية يف اقتصادها بعدة أوجهباع سياساٍتتبا
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االقتصادية إصالح اإلدارة  و، ورغم األطر املؤسسية لالستثمار. السوقواعتماد آليات ،حترير االقتصادو
تطبيق هذه املؤسسات الدولية بالتأييد ولقلة اخلربة يف الدول النامية قامت واخلوصصة، ووالنظم القانونية 

 منها جمموعة البنك الدويل، ،ين من السبعينات عملي يف النصف الثا الفكرية إىل واقٍعالتحولعمليات 
  :الفتية من خاللة جمموعة البنك الدويل املادية وفمساعد

  منهج التطبيق للخوصصة، إعداد إستراتيجية و-1
 البيانات،شحة للخوصصة مع توفري الدراسات و املؤسسات املراختيار -2
  .وضع جداول زمنية لتنفيذ خطة اخلوصصة -3

  :1991ت يف الدول النامية حىت أكتوبر عام بني عمليات اخلوصصة اليت متَّهذا اجلدول يو
  1991حىت أكتوبر عام  عمليات اخلوصصة يف الدول النامية: )8 -2( جدول رقم
  )%(نسبة اإلمجايل   اتعـدد املشروع  اطقاملن

  37,2  805  شرق أوربا
  36,7  794  أمريكا الالتينية

  17,8  384  إفريقيا
  5,6  122  اآسي

  2,7  59  الشرق األوسط
  100  2164  اإلمجايل

  World bank N° 1,1992, P 13 :املصدر                              
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  :المبحث الثاني

  هامبادئ وأهدافها والخوصصة دوافع 

 . املالكأو ، أو الصانع، أو التاجر، يسعى إليه املستثمر جتاري هدفاًمن املعروف أن لكل مشروٍع  
 شروعاتلها بتطبيق برامج اخلوصصة على بعض املرافق أو املمثِّعليه فإنه يف حالة قيام الدولة أو من يو

اململوكة هلا، تتبلور هلا أهدافا والعامة لشعبهال للمصلح معينة تبغي من ورائها التوص من مث  و.ة اخلاصة
 ، احلد من تضخم القطاع العام،صصة اخلوفإن من األهداف اليت تسعى هلا الدولة من جراء تطبيق نظام

رفع إنتاجية القوى  و، وزيادة الكفاءة االقتصادية، وحتسني مستوى اخلدمات،تناميةمواجهة مصروفاته املو
  .اخل...غريهاالسلع ونافسة الدولية يف سوق املنتجات و ملواكبة امل؛العاملة

يف االجتاه حنو برنامج الدولة لإلسراع  ساهم يف تفعيل دور من الواضح أن هناك أكثر من عامٍلو  
فما هي .  للقطاع اخلاصنقل ملكيتها و،ض املرافق أو املشروعات العامةص من بعالتخلُّ و،اخلوصصة
  ؟ املبادئ اليت تتربع عليهالتايل ما هي أهداف هذه السياسة وبا و؛ت إىل اخلوصصةاألسباب اليت أدالدوافع و

  :من خالل مطلبني اثننيا املبحث هذا ما سنعرضه يف هذ
  ؛دوافع وأهداف اخلوصصة: املطلب األول
  .مبادئ اخلوصصة: املطلب الثاين

  .هاأهداف واخلوصصةدوافع : املطلب األول
لدوافع وأهداف اخلوصصةفيما يلي توضيح :  

  : أسباب دوافع اخلوصصة-أوالً
تمع االقتصادية ومشكالتعون ِجرأصبح الناس يغري االقتصادية إ افشله ام، ور القطاع العىل تدهو
 ناجحة  وسيلةًا باعتباره، األمر الذي دفع الكثري إىل االهتمام مبوضوع اخلوصصة؛شكالتيف تناول هذه امل

 االقتصادية وحدها الدافع إىل االجتاه للخوصصة ؟ شكالت فهل متثل امل. اتمعمشكالتص من يف التخلُّ
ها من مجيع جيب عرض و،ا يف هذا االه أخرى ال ميكن إغفالُأسباب و فهناك دوافع؛ الاإلجابة ببساطٍة

  .اجتماعيا و، سياسياً، مالياًاقتصادياً: واحيالن
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  :)1(دوافع اخلوصصةوفيما يلي نشرح أهم أسباب و
  : الدافع االقتصادي-1

املنافسة لسوق وليت تعتمد على آليات ا متزايد على أن األنظمة االقتصادية احلرة اشري األدلة بشكٍلت
 خدمات بأسعاٍرو من اجلودة، وتضمن تقدمي سلٍعتزيد ، وترفع فعالية ومعدالت األداء، وتزيد من الكفاءة

  .مقبولة
ح  بل توضق الكثري يف اجلانب االقتصادي؛ على أن القطاع العام قد حقَّكن هناك أدلةٌيف مصر مل تو

انية عن عجز القطاع العام يف حتقيق التنمية االقتصادية العجز يف امليزشرات النمو والبطالة والتضخم ومؤ
هو إعادة توزيع الدخول بني طبقات  و،قطاع العام يف حتقيق اهلدف منهاملنشودة، هذا باإلضافة إىل فشل ال

 كبرية على  إىل أعباٍءأدى ،اجة إليهماحلتشجيع توظيف العاملني بدون  و، فنظم الدعم غري الفعالة.شعبال
  . مستمر يف األسعارلونه يف شكل ارتفاٍععلى هؤالء العاملني أن يتحمة، و الدولميزانية
 فقد قامت انكلترا .ذلك لتفعيل املنافسة و؛ لكسر االحتكاريف اخلوصصة فرصةًجتد بعض الدول و

فسي مر إىل حتسني املناخ التنا األأدىقد  و، مث قامت ببيعها؛ا حمتكرة أبتقسيم شركة الغاز على أساس
 إىل أدى مما ؛ذلك لتحسني اخلدمة إىل الركاب؛ و كما قامت اليابان خبوصصة هيئة السكة احلديدية.الربحو

  .زيادة أجورهمزيادة األرباح وزيادة عدد العاملني بالشركة ورضاهم و
  : الدافع املايل-2 

تر اول ختفيض اإلنفاق العام بقدحتاة على عاتق امليزانية العامة، و من الدول من األعباء امللقعاين كثري
ص الدولة من األنشطة العامة، وجعل القطاع اخلاص يقوم لُّ ذلك إال من خالل ختيتمال ميكن أن  و،اإلمكان
لذلك فإن برامج اخلوصصة دف إىل ختفيض  و.ايها أو مستهلكيهتها على متلقِّرمبا حيمل تكلفا، و
 إلنقاذ اإلعسار ؛دعم و قروٍضق اخلارج يف صورةص من التدفُّلتخلُّ اأيضاًق العام من على الدولة، واإلنفا

  .املايل للشركات العامة الفاشلة
أعباء دعم بعض هذه  و،ها أعباء تقدمي اخلدمات العامةف عليخفِّإن قيام الدولة باخلوصصة ميكن أن ي

 من خالل بيع الشركات ،ة لتمويل خزانة الدول بل قد يزيد األمر إىل اعتبار اخلوصصة مصدراً؛اخلدمات
  .اليت تؤول إىل الدولة

                                                 
  .31-27 ص  مرجع سابق،،أمحد ماهر  )1(
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نقدي الداخل إىل ق ال زيادة التدفُّأيضاًس فقط ختفيف اإلنفاق العام، بل ومتثل جهود اخلوصصة، ليو
  . هذا من خالل بيع بعض شركات القطاع العام إىل القطاع اخلاصيتمخزانة الدولة، و

  :القانوينو  الدافع السياسي -3
اليت مييل انة، وارات السياسية الرن مفتوحة إىل القضاء على الشعوصصة يف ظل أسواٍق اخلتؤدي

  .هالكن ثبت فشلُ و،الكادحة باعتبارها ستخدم الطبقات ؛االشتراكيون إىل استخدامهاالبريوقراطيون و
كما يميراكزهم ن استخدام م على إبعاد السياسيني مز القطاع اخلاص عن القطاع العام بأنه أقدر

لقطاع يف إبراز ن إىل استغالل إمكانيات هذا افي ظل القطاع العام مييل السياسيو ف.لتحسني صورم
يعرضون السلع  و، فهم يوظفون الناخبني لصاحلهم.كيف حتقيق مكاسب من وراء ذل شخصية، وإجنازاٍت
 اقتصادية مشكالت النتيجة تكون و،للمستويات السياسية العليا و للجماهري غري حقيقية استرضاًءبأسعاٍر

يتحرر القرار اإلداري من و.  بالرغم من جناحهم السياسي،ديةالنواحي االقتصاالتعسري وطويلة األجل يف 
ده عدم تقييضمن هذا مرونة العمل اإلداري، وبذلك  و، وذلك يف ظل اخلوصصة؛احلكوميةسيطرة األجهزة 

 كما يتحرر .د املفروضة بواسطة أجهزة احلكومةا من القيو أو غريه،مبوافقات، أو اعتمادات، أو توقيعات
وير حتتاج إىل التطة و واملبادراالبتكار ألن املغامرة يف جمال األعمال؛ اإلداري يف سعيه إىل املخاطرة والعمل
  .هو أمر عاىن منه القطاع العام يف مصر من احلرية، ومناٍخ

 كما أن ،ها السياسي موجوداً فال يزال عملُة الدولة؛ابق الذكر اإلخالل مبكانر السال يعين التحرو
 أهم من اًب فيه دورعل، ت اقتصادية حمددة على األخص يف جماالٍت،دورها االقتصادي ميكن اإلبقاء عليه

  .القطاع اخلاص
 التشريعات          فهي تسنصة؛ قوي يف ظل اخلوص بشكٍلعليه ميكن القول أن الدولة ما زالت موجودةًو

 يف لكن ما حيدث يف ظل اخلوصصة هو تغيريوتدير اهليكل العام للنشاط االقتصادي للمجتمع، نظم ووت
  .تركيبة األنشطة اليت تقوم ا الدولة

عطيها احلق يف  ي،)السهم الذهيب (ي رئيس سياسية ميكن أن حتتفظ الدولة لنفسها بسهٍمألسباٍبو
حقوق املستهلكني العمال بذلك  حىت تضمن ؛ خوصصتهاتمراجعة قرارات جملس اإلدارة للشركة اليت متَّ

 سياسية قامت كما أنه ألسباٍب. فرنساقة يف كل من اجنلترا وماليزيا و استخدام هذه الطريمتَّ و.واتمع
؛ شديدة من اجلمهورالنتقاداٍتضت احلكومة احلكومة اليابانية خبوصصة هيئة السكة احلديدية بعد أن تعر 

 العاملني يف الشركات كما تعرض احلكومات ضوابط كثرية للحفاظ على حقوق. دمةبسبب تروى اخل
 ، وحتاول بعض الدول عدم البيع.، وهو ما حدث يف مصر السياسيلالستقرار ذلك توفرياً و؛املخوصصة
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 فقد قامت إسبانيا ببيع ،ن دخول مستثمرين أجانببالرغم من ذلك أثبتت الدراسات أنه ال خوف مو
لديهم  و،ن على فهم طبيعة التكنولوجياو يتقدم لشرائها إال أجانب قادرمل  و،)جنلكس وافو(شركة 

  . مما ضمن جناح التجربة؛القدرة على االستثمار
  : الدافع االجتماعي-4

اد احلافز إجي من احلرية الشخصية، و لتحقيق مزيٍديرى البعض أن اخلوصصة رمبا تكون الوسيلة املناسبة
  . يف السلوك داخل جماالت العملالقضاء على السلبية، وحتقيق انضباٍطو اج، الشخصي على اإلنت

عدم احملاسبة على  و،ب االجتماعي يف صورة احملسوبية اخلوصصة إىل القضاء على التالعتؤديكما 
 قصر يفهمل أو يمل الذي ي على حماسبة العاالقطاع اخلاص أقدر و. من التكافل االجتماعيال كنوٍعاإلمه
 يف مكاسب املشروع هذا يحولُ العامل إىل شريٍك املشروع والعامل، و أعلى لكل مناًبالتايل أرباح وعمله؛

  .الذي يعمل فيه
 االجتماعية مثل التواكل، شكالتفاخلوصصة ميكن أن تكون وسيلة الدولة إن أرادت القضاء على امل

  . اتمعمشكالتريها من غ و، والرشوة، والتغاضي عن حماسبة املخطئني،احملسوبيةو
يف ، مي سياسة اخلوصصة، كما تقدبالتايل ميكن تلخيص الدوافع اليت دعت إليها احلكومات لتبنو

  : )1(النقاط التالية
  .اخلدمات وإزالة احلواجز أمام حركة السلع و، واالنفتاح والتحرير االقتصادي،ه حنو العوملة التوج-أ
  .تدهور أوضاعها و مستوى خدماا و،اء املشروعات العامةأد ي املتواصل يف التدن-ب
 وجماراة القطاع ،ع يف االستثمار ومواكبة التكنولوجيا احلديثةكومات على التوس تضاؤل قدرة احل-ج

  .األجنيب يف العملية اإلنتاجيةاخلاص واحمللي و
 لتخفيض هذا  سياساٍتلتبينلدويل اليت رافقتها ضغوط صندوق النقد ازيادة حجم العجز يف امليزانية، و -د

  .منها سياسة اخلصخصة و،العجز
علوماتية،             امل و،داريةاإل و،تكنولوجيةالتحديات ال يف تتمثَّلو، م التحديات أمام االقتصاديات تفاقُ-هـ
 ،ديات التطويرد باملواصفات واملقاييس العاملية، وحت والتقي،ات اجلودةحتدي و،جتماعيةاالتحديات الو
  .حاجة الدول جللب العمالت األجنبية و،خلارجيةات املالية يف املديونية االتحديو

  
 

                                                 
  .9، ص 2004، القاهرة، العربية للتنمية اإلداريةرفعت عبد احلليم الفاعوري، جتارب عربية يف اخلصخصة، املنظمة   )1(
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   :ةأهداف اخلوصص -ثانياً
 نشده برنامج اخلوصصة ميثلمن مث فإن اهلدف الذي ي و غاية؛ٍف هدف، ولكل تصركل سلوٍكل

 املنشآت اليت تتحدداس على ضوئه  فاهلدف هو املعيار أو األس.حجر األساس لنجاح الربنامج نفسه
هذا يعين أن أي  ،)1(ق واألساليب البديلة للخوصصة للمفاضلة بني الطر كما ميثل أساساً.ها الربنامجيتضمن

  .)*(غموض يف حتديد اهلدف هو مبثابة شهادة مسبقة لفشل الربنامج
داف أه: هداف هي أساسية من األتكشف جتارب العديد من الدول، عن وجود أربع جمموعاٍت و

ميكن تفصيلها من  و،، وأهداف اقتصادية، أهداف مالية، وأخرى سياسية)أهداف فنية(الكفاءة والتنمية 
  :خالل الشكل التايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ما بعدها و107، ص  من هذا الفصلوذلك على النحو الذي سنشري إليه يف املبحث الثالث  )1(
اسرة اليت حتمـل املوازنـة أعبـاء        إذا كانت الدولة دف لتقليص العجز باملوازنة فعليها أن تبدأ ببيع الشركات اخل            : فعلى سبيل املثال    )*(

ة يع الشركات الراحب فعلى الدولة البدء بب،)أي برنامج اخلوصصة( أما إذا كانت دف للحصول على عوائد كبرية من الربنامج         ودعمها؛
من خالل بيـع    بالتايل فعليها أن تلجأ ألسلوب الطرح العام         توسيع قاعدة امللكية لألفراد؛ و     قد يكون أحد أهداف الدولة    و. ذات الثقة 

   . ممكن من األفراد لألسهمك أكرب عدٍد من أجل متلُّ؛ قصوى للمشتريحتديد حدوٍدأسهٍم بأعداٍد كبرية، و
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   أهداف اخلوصصة:)1-2 (شكل رقم

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

   .من إعداد الباحثالشكل  :املصدر

  :ة األهداف الفني-1
ت عداذلك بتوفري املُقطاع العام من الناحية الفنية، و هيكلة شركات الدف اخلوصصة إىل إعادة

اخلدمات  وتسويق السلع و،املدربة لإلنتاجالقوى البشرية  و،اإلنتاجية واخلربات الفنية، واملهارات اإلدارية
1(دولياً ظل سيادة منافسة حقيقية حملياً وذلك يفنتجها الشركة بكفاءة، واليت ت(.  

                                                 
 اقتصادي متكامل إلدارة عمليات التحول إىل القطاع اخلاص على مستوى االقتـصاد القـومي        حمسن أمحد اخلضري، اخلصخصة منهج      )1(

  .42 ص ،1993  مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،،والوحدة  االقتصادية

 أهـداف اقتصادية أهـداف فنيــة

حتسني األداء لرفع الكفاءة 
 ــةاإلنتـاجي

زيادة املنافسة و توسيع 
 القاعـدة اإلنتاجيـة

 جتـديـد زيادة املنافسة

 حتـديث

 تطـويـر

 جتـويـد

تغيري منط حقوق 
 امللكية

أهـداف اخلوصصة

 أهـداف سياسيـة أهـداف ماليـة

 خفض العجز املايل للحكومة

 ف من الضغوط املالية القائمةالتخفي

 تنشيط و تطوير أسواق رأس املال

 التوازن املايل

 خدمة الديون

 عائد مناسبالسيولة و
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ذلك عن طريق و، )*( أي كفاءة املنشأة،بتحسني األداء لرفع الكفاءة اإلنتاجيةى مسهذا ما يو
إلنتاج الذي تصل إليه شري هذا األخري إىل ذلك احلجم من ايو .)**(الوصول إىل احلجم األمثل لإلنتاج

فهذه . ج ممكن األمر الذي مييزه عن فكرة أقصى إنتا يف الوقت نفسه أقصى رحبية ممكنة؛حيقق هلااملنشأة، و
 ممكن أن  ممكن، ويشترط لتحقيق أقصى ربٍحاحلالة األخرية ال تعين بالضرورة حتقيق املنشأة ألقصى ربٍح

 غري أنه من املالحظ أن التحديد السابق ملفهوم . ممكنتستخدم املنشأة مواردها االقتصادية أفضل استخداٍم
 القتصار التعريف على دراسة نتيجةً ؛)***(اجلزئي بإطار التحليل االقتصادي الكفاءة االقتصادية يرتبطُ

يف هذا اخلصوص فإنه ميكن التفرقة بني نوعني من   و. للوحدات اإلنتاجية يف اتمعالسلوك االقتصادي
  :)1(الكفاءة

تشري هذه  و. بالكفاءة الفنيةأيضاًعرف  ما تهيو: )****(  يتعلق النوع األول بالكفاءة التكنولوجية-أ
ذلك بغض النظر عن العالقات ، و ممكن، أي املخرجاتإىل قدرة املنشأة على حتقيق أقصى إنتاٍجالكفاءة 

  .السعرية بني أسعار عناصر اإلنتاج أو أسعار بيع الوحدات املنتجة
  :داف الفنية تصبح على النحو التايلمن مث األهو

 من مث تقليل ؛اصلعلى اإلنتاج املتو جديدة قادرة إحالل حملها آالٍت و، خطوط اإلنتاج املتقادمة جتديد-1
  . ممكنفترات الصيانة إىل أقل حداألعطال و

  .الفاعلية الكاملة عامل الكفاءة واملشاركة و، مناخ عامل اليوم معجعلها متوافقةً و،نظم اإلنتاج حتديث -2
املتقدمة يف جمال  تستخدم التكنولوجيا ، مبتكرة عالية اإلنتاجية بإضافة وحداٍت، تطوير خطوط اإلنتاج-3

  .اإلنتاج
 ،ملة للقوى العااالنتماء الوالء و حمققاً فاعالًصحياً ليصبح ؛مناخ األعمالعالقات العمل و )*****(جتويد -4

خدم الوسائل اإلنتاجية من مث اهلياكل الفنية لتست و؛االختراع للقيام بالتطوير واإلبداع و؛ هلاحمفزاً
  .)2(حتقيق منوها السريع و،احلديثة

  
                                                 

(*)  Enterprise Efficiency. 

(**)  Optimum Size of Production. 

(***) Micro Economic Analyse.   
  .10 -9، ص مرجع سابق، دآدم مهدي أمح  )1(

(****) Technological Efficiency. 

  .ودةمصدر اجلودة، جاءت من كلمة ج: دجتوي  )*****(

  .42، مرجع سابق، ص د اخلضريحمسن أمح  )2(
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  : )*(أما النوع الثاين فيتعلق بالكفاءة التخصيصية -ب
 يف ضوء التكاليف ،ارد اإلنتاجية ممكن للموهي عبارة عن احلالة اليت نصل فيها إىل أفضل ختصيٍصو

وعات كلفة اإلنتاج يف املشرتب عليه ختفيض أما حتقيق أوهلا فيترت. األسعار النسبية للموارد االقتصاديةو
جات هذه املشروعات حىت نتب على حتقيقه اخنفاض أسعار بيع مأما الثاين فيترتها األدىن، وداملعنية إىل ح

  .)**(تصل إىل مستوى التكلفة احلدية لإلنتاج
 من السلع عن طريق استخدام أفضل شري إىل إنتاج أفضل توليفٍة الكفاءة التخصيصية ت،مبعىن آخرو
 هلذا يقال أن الكفاءة التخصيصية . ممكنةتكلفٍة من املدخالت بأقل  من عناصر اإلنتاج، أي توليفةتوليفٍة

  :)1(تشري إىل العناصر التالية
  لتوليفة املدخالت؛ االستخدام الصحيح -أ
  ستخدام الصحيح لتوليفة املخرجات؛ اال-ب
ى ل إىل أقصيف حالة التوص و،ية يف تشجيع الكفاءة التخصيصية الدور اهلام الذي تقوم به األسعار النسب-ج
 فإننا نصل إىل مرحلة ، ممكن للموارد من الناحية التخصيصيةأفضل ختصيٍص و، ممكن من الناحية الفنيةناتٍج

  .الكفاءة االقتصادية
  داف االقتصادية األه-2

  : األهداف االقتصادية للخوصصة فيما يليتتحدد
  :تشجيع املنافسة زيادة و-أ

راد ة للمؤسسة اليت يء إليها، زيادة الكفاءة االقتصاديمربرات اللجوإن أهم أهداف اخلوصصة و
ق ذلك بتحسني استخدام املوارد قَّيتح و. ككللالقتصادبالتايل حتسني كفاءة األداء االقتصادي  وختصيصها؛

  .كفاءة ختصيصهاو

ى اليت تعمل علزيادة املنافسة : مهاإىل نتيجتني متالزمتني للخوصصة وتستند عملية زيادة الكفاءة و
 ؛ وراء تعظيم الربح آلخر سعياًاالنتقال من نشاٍط و،اخلروج للمؤسسة اخلاصة من السوقحرية الدخول و

هذا  و. بسبب وجود منافسني؛سلعزيادة جودة ال و،يؤكد على ضرورة ختفيض التكاليفاألمر الذي 

                                                 
(*)  Allocative Efficiency 

)**(     التكلفة احلدية لإلنتاج تا الزيادة لتكاليف اإلنتاج الكلية النامجة عن         عروميكـن   . واحدة من املنـتج    زيادة اإلنتاج مبقدار وحدةٍ   ف بأ
   . بقسمة التغري يف التكاليف الكلية على التغري يف كمية اإلنتاجحساا

  .10، مرجع سابق، ص أمحد آدم مهدي  )1(
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ج النهائي نت ا املُباعبالتايل اخنفاض األسعار اليت ي وعلى حتسني الكفاءة االقتصادية؛ينعكس بدوره 
  .للمستهلك

  :منهادة الكفاءة االقتصادية للمؤسسة وأخرى تعمل على زيا  بعواملاملنافسةكما تقترن 
- مما يترك املؤسسة تعمل يف جماٍلن قبل الدولة يف قرارات املؤسسة؛ل اإلداري متضاؤل التدخ  

  ).أسس اقتصادية(اقتصادي فقط 
، مع ربط األجور أيضاًيف إيراداا ملال يف تدبريها للتمويل و سوق اخضوع املؤسسة لضوابط عمل -

، أما املؤسسة تعمل يف ظل قيد املوازنة اجلامدة، مما يعين أن املؤسسة اخلاصة بالزيادة يف اإلنتاجية
 .)1(ةتعمل يف ظل قيد املوازنة اهلشف العامة

 من املنافسة يف  حتدي ألي ممارساٍتالتصدره الدولة حلماية املنافسة، ووفِّت تنظيمي وجود إطاٍر -
 سلبية على القرارات  من أية تأثرياٍتحيدمصادر ضعف الكفاءة االقتصادية، و من السوق؛ مما يزيد

 .االقتصادية

 حنو فلسفة ،ت الدولية الكربىالتحوالاشى وتتم منطقية  املنافسة نتيجةٌأن تشجيع قولكما ميكن ال
هو توسيع قاعدة  و،ة الدولية يف بداية الثمانيناتي باشرت به املؤسسات املالي الذ،اقتصاد السوق احلديث

ز ا نظم االقتصاد يتتمسمى لديها الصفة االحتكارية اليت  من أجل القضاء على ما ي؛امللكية اخلاصة
  .املخططة مركزياً

 األسواق احمللية، ى املنافسة يفتشجيع قولربنامج الوطين للخوصصة يهدف إىل من هنا نرى بأن او  
لعام على حتسني بالتايل إرغام وحدات القطاع ا و من فاعلية هذه القوى؛اليت حتدمنع االحتكارات و

االعتماد على الفنون  و،ى اجلهود لتخفيض نفقات اإلنتاج مع بذل أقص،اإلنتاجيةمستويات اجلودة و
 املواصفات هتتطلَّبه وريدنحو الذي ت على ال،نتاجالعالية لإل؛ لتحسني املواصفات املطلوبة واإلنتاجية الراقية

  .ISO-9000 القياسية العاملية كـ
الالزمة للقضاء ت التشريعات  سن،مما نالحظ بأن الدول اليت اختارت فلسفة اقتصاد السوق احلديثو

حتكارية اليت إلغاء األشكال اال و، املنافسة واملبادرات الفرديةالقدرة على إحياء روح و،على االحتكارات
  :يتطلَّب مما جيعل الربنامج الوطين للخوصصة  األسواق يف عهد التخطيط املركزي؛مت طبيعةنظَّ

  شيط املنافسة بني الدول ااورة؛ إقليمية لتنانضمام االقتصاد الوطين يف سياساٍت -
                                                 

  القـاهرة،  نهضة العربيـة،   دار ال  ،اخلصخصة واإلصالح االقتصادي يف الدول النامية مع دراسة حالة التجربة املصرية          إيهاب الدسوقي،     )1(
  .21 ص ،1995



  وطبيعتها االقتصاديةاخلوصصة: الفصل الثا�ي

 
85

 . تنافسية جديدةتزويد أو تغذية النشاط االقتصادي بقوٍة -

 ،بالتايل الكفاءة اإلنتاجية جبميع جوانبها و؛صادية الكفاءة االقتنها رفع  هذه املبادرات اهلدف مكل
االحتكار القضاء على  و،افظة على قوة االقتصاد الوطيناحمل و، هلا القدرة على املنافسةمؤسسٍةحىت نصل إىل 

  .اخلارجيجبميع أنواعه الداخلي و
  :ة امللكي منط تغيري-ب

             ،ازياد لعمليات االستثمار و حمفزاًعامالًية تغيري امللكية هذه من الناحية االقتصادية نرى أن عمل
 نتيجة حتقيق ؛ مالكة شديدة احلرص على جناح املؤسسات حيث أفرزت فئةً؛ للثروة وتنميتهاتكويٍنو

           ،العمل الذي تقوم به و،هذا للرقابة الصارمة منهم على املؤسسة و؛حلهم الفردية يف زيادة األرباحمصا
 مما يزيد يف  مطلقة؛بصورٍة و،عاملة إىل زيادة حتقيق األرباح مما يدفع الطبقة ال؛اإلدارةم احلوافز وتوفري نظاو

املزيد من الثروة و،االستثمار يف األنشطة املختلفةع يف القدرة على التوس.  
 الطبقة  فيما خيص،ؤسسةالرقابة على نشاط املامللكية يهدف من ورائه التشجيع و منط تغيري ،إذن
 القضاء على االحتكار فيما خيص و، وتشجيع املنافسة، وتوسيع االستثمارات،م األرباحتعظي و،العاملة
  .ب رؤوس األموالاأصح

  : يفتتمثَّلوهي  :ةاألهداف املالي -3
 ،فت التخلُّمن ويال ، ومنذ القرن املاضي،دول العامل الثالثعاين ت:  خفض العجز املايل للحكومة-أ

  مما زاد يف غريها؛نب املالية، الفنية، و نتيجة ضعف قدرا االقتصادية من مجيع اجلواوالتبعية للدول املتقدمة؛
 مما جعلها ؛ نتيجة االستعمار الطويل الذي عرفته هذه اتمعاتبني الدول املتقدمة؛ الفجوة بينها وساعتِا

 من أجل النهوض باالقتصاد ؛ةاالجتماعيوضع اخلطط االقتصادية وتفكري يف ص من االستعمار البعد التخلُّ
 وزادت يف ،مت من القطاع العام العوامل عظَّ كل هذه.التطور املستمر و، والتنمية، وبالتايل النمو،واتمع

مل و ،تقها مشكلة التنمية االقتصادية واالجتماعيةلت على عا أن الدولة هي اليت حتمخاصةًاإلنفاق العام، و
  :ف حكومات الدول النامية عند هذا احلد بل قامت بـتتوقَّ
  . رمزيةتقدميها ألفراد اتمع بأسعاٍر و،الواسعة االستهالك الضرورية وعملية الدعم الكلي جلميع السلع -
 إىل زيادة أدى مما ؛ مما زاد يف قلة القدرات املالية؛زيادة اإلنفاق على التكاليف الباهضة نتيجة الدعم -

التالعبات  و،ذا سببه ضعف القدرة االقتصاديةكل ه.  آلخرعاٍمالعجز يف املوازنة العامة للدولة من 
  ...ب الضرييب  كالغش الضرييب، التهر،املختلفة لألفراد
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 من الداخل أو اخلارج مما  سواًء،كل هذه األسباب جعلت الدول النامية تلجأ إىل عملية االقتراض
صندوق النقد الدويل  من أجل املساعدة هلذه الدول نقصد ؛ الدول الغنية لتقدمي القروض أمام واسعاًفتح باباً

  . )1( والبنك العاملي
 من متزايٍد و دائم ومستمر يف عجٍز فهو؛كذلك احلال بالنسبة مليزان املدفوعات مع العامل اخلارجيو
الستثمار  عوائد ااخنفاض و،قتصاديعف األداء اال مع ض،ادرات نتيجة ارتفاع الواردات عن الص آلخر؛عاٍم
 ؛الفوائد املترتبة عنهاسداد ديوا وية عن ت إىل عجز أغلب الدول النام أد،غريها كل هذه العوامل و.العام

 ن هذه الدول إىل إصداراٍتجلوء الكثري م و،العامة) املوازنة(ى امليزانية م العجز على مستومما زاد يف تفاقُ
  .طاق ال تصلت إىل حدوٍدنقدية و

 مشكالٍتب يف  تسب،اللجوء إىل تسويته بالقروض أو اإلصدار النقدي و، عجز املوازنة العامة،إذن
 ،ظهور التضخم والبطالة و،اخنفاض العملة الوطنية و، على مستوى األسعار كبرياً خلالًضخمة أحدثت

 ، اقتصادية ضخمة أمام مشكلٍة جعلها، األخرى املترتبة عن هذا اخللل االقتصاديشكالتغريها من املو
 إىل النظام االجتاههي  اقتصادية جديدة، وجوء إىل أنظمٍةل باللا عجمم ؛ أمامهاجعلت القطاع العام عاجزاً

 نتيجة حتويل امللكية ؛ يف االقتصاد أساسياًاجلهود الفردية دوراً وإعطاء القطاع اخلاص و،ي احلديثاالقتصاد
 .ص البيع أو التنازل عن املؤسسات العامة إىل القطاع اخلا، عن طريق اخلاصمن القطاع العام إىل القطاع

 ،ود على املوازنة العامة للدولة تسمح بتغطية العجز املوج،ل عنها نتيجة التنازل هذهتحصاإليرادات املُو
ة  جديدة أجنبي ستجلب استثماراٍتكذلك عملية اخلوصصةو. وتسديد القروض والفوائد املترتبة عنها

  .بالتايل إىل حتسني ميزان املدفوعات يف جانبه التجاري و؛ إىل زيادة الصادراتيؤدي حتما هذا و؛وعمالٍت
عجز املايل على مستوى  إىل التخفيف من التؤديإذن اخلوصصة من خالل هذا العنصر سوف 

  .بالتايل ختليص الدول النامية من املديونية اخلارجية والدولة؛
  : التاليةشكالتالقضاء على امل إىل التخفيف وي دف إذنفه  

   اخلارجية؛املديونية -1
  يف املوازنة العامة؛احلادزمن والعجز امل -2
 جي؛العجز يف ميزان املدفوعات مع العامل اخلار -3
4- ها الدولةلُإزالة النفقات اليت كانت تتحم. 

                                                 
  .131 فاضل الربيعي، مرجع سابق، ص عبده حممد  )1(
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ت، إال  من احلاال يف كثٍريالعام كان مرتفعاًشري إىل أن إمجايل اإليرادات من بيع أصول القطاع كما ن
شري  عامة تبصفٍة و.رت على صايف هذه اإليراداتأثَّ التحولتكاليف معامالت أن إلغاء ديون الشركات و

  . إجيايب على موازنة الدولةبعض الدراسات إىل أنه قد ال يكون للخوصصة أي تأثٍري
  : على عاملني أساسني مهايتوقَّف للحكومة إذن حتقيق هدف اخلوصصة يف خفض العجز املايل

  مقدار العجز القائم؛ و،حجم املديونية اخلارجية -
مقدار اإليراد منها على ضوء حالتها قد  و، بيعهايتمؤسسات العامة اليت سحجم الشركات أو امل -

 يف  مالياًدةً أي أن اخلوصصة تكون حماي. حالية نقدية مستقبلية بإيراداٍت إىل استبدال تدفقاٍتتؤدي
  .(1)املدى الطويل

  :ةلتخفيف من الضغوط املالية القائم ا-ب
لى وقف مصادر  عهو أن اخلوصصة تعملُ و،هسبق ذكرنا نعود إىل ما دراسة هذا العنصر جتعلُ  

  :هي و، من أجل متويل العجز؛ودة للدولةاملعهالتمويل املعروفة و
  عامة؛ال) املوازنة(بط بامليزانية التمويل املرت -أ
 .التمويل املرتبط مبيزان املدفوعات -ب
  .اخلارجيةاالقتراض من املصارف الداخلية و -ج

؛ كثريةنفقاٍتب الدولة خسائر وهذا جينبسبب خسائر القطاع العام؛قلل من العجز املايل هلا مما ي .  
لكية امللها نتيجة  إضافية كانت تتحمص الدولة من أعباٍء الربنامج الوطين للخوصصة هو ختلُّنتيجةُو

بالتايل  و؛ إىل آخر هي األخرى من عاٍمثرياًص كإن هذه الفجوة التمويلية سوف تتقلَّ. العامة لوسائل اإلنتاج
 بطبيعة احلال جهود الدولة اليت االجتاهساند هذا ي و.مويلي الواقع على كاهل احلكومةيتضاءل الضغط الت

 من تفاقم ظاهرة تضخم احلد و،، وتنمية الصادرات)2( عليهلسيطرةاو تبذهلا عن طريق مكافحة التضخم
  .بالتايل القضاء على ظاهرة العجز اخلارجي مليزان املدفوعات و؛الواردات
 التحول ال بد أن تكون عملية صحيحاً والضغط املايل على الدولة سليماًحىت يكون التخفيف من و

 تصبح قادرةً و،سني جودا ونوعيتهاحت و،نتاجية يف املؤسسة الكفاءة اإلإىل امللكية اخلاصة دف إىل زيادة
د  فعملية التصدير تزي.التقليل من الواردات و،وبالتايل حتسني وتزايد الصادرات .ة السلع األجنبيةعلى منافس

                                                 
(1) United nations conference on trade and development comparative experiences with privatization policy rights 

and lessons learned, 1995. 

  .15آدم مهدي أمحد، مرجع سابق، ص   )2(
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 إىل يؤدييف كل احلاالت سوف  و،قلل من املدفوعاتيض الواردات يختف و،من املوارد املالية اخلارجية
  .بالتايل ميزان املدفوعات و؛ني امليزان التجاريحتس

خدامها كيفية است و، أي من املؤسسة، يبدأ من الداخلإذن فالتقليل من الضغوطات املالية اخلارجية
  .بالتايل القدرة التنافسية و؛ وحتسني كفاءا االقتصادية،للموارد

  :التطوير أسواق رأس امل تنشيط و-ج
 وقفس. أسواق رأس املال: هيا توضيح أحد املفاهيم األساسية و علينفرضإن دراسة هذا العنصر ت

تداول فيها النقود قصرية ت فاألوىل .سوق املال و،سوق النقد: مهاعنصرين مهمني ورأس املال حتتوي على 
  .السنداتاألسهم وسطة األجل، مثل متوتداول فيها األوعية طويلة وت فأما الثانيةاألجل؛ 
م العالقة بني طاليب النقود حتكُ من العالقات املؤسسية اليت  جمموعةًتعترباألسواق املالية  أن عليه نقولو

 وارتفع حجم ،طت السوق كلما نش،لب على النقودؤكد كلما ازداد الطهذا ما يو ،)1(عارضيها يف اتمعو
سوق النقود من خالل ض يف زاد الطلب على االقترا و،ية املتداولة يف سوق رأس املالقيمة األوراق املالو

  .البنوك
  س املالتطوير أسواق رأ ):2-2( رقم شكل

  
، اخلصخصة بني النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، حممد صاحل احلناوي:  اعتماداً علىالشكل من إعداد الباحث :املصدر   

1995.   

يادة عدد املؤسسات  إىل زتؤدي ألا ؛تطبيقها يف اتمعاتصصة و باخلوهذا املفهوم له عالقةٌ
  .وس األموال من الداخل واخلارج لرؤكبٍري خمتلف وبيعي أن حتتاج إىل متويٍلبالتايل من الط و؛اخلاصة فيها

                                                 
  .1، ص 1992تطوير سوق املال يف مصر، املعهد املصريف، البنك املركزي املصري، عمر سلمان، دعم و  )1(

سوق رؤوس األموال

سوق رؤوس األموال 
 قصرية األجل

سوق رؤوس األموال 
 طويلة األجل

سوق قروض طويلة 
األجل أو قصرية األجل

 ةسوق أولي ةسوق ثانوي سوق اخلصم
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اجاا من  من أجل تلبية ح؛بالتايل تلجأ إىل اخلارج و؛ على حتقيق هذه الغاية داخلياًةٌالدول النامية عاجزو
  .)1( )النقد واملال(املال من األسواق املالية النقود و
النتقال  وا،ي يف مجيع النواحياليت عرفها االقتصاد العامل و،أن التطورات احلاصلة اإلشارة إىل جتدرو

  :إىل النظام االقتصادي اجلديد يعتمد على مبدأ
 احلرية االقتصادية؛ -
 تشجيع املبادرات الفردية؛ -
 لكية العامة إىل امللكية اخلاصة؛حتويل امل -
 ؛)حترير عملية التجارة اخلارجية (حرية التجارة اخلارجية و،حرية الصرف -
 .املنافسة احلرة -

ن من دفع عجلة النمو والتنمية  ميكِّ،الي فعتنافس مايل ول ال بد هلا من وجود نظاٍمكل هذه العوام
الوسطاء  كبرية من املدخرين ولباٍت يستوجب بدوره ط مما أقوى وأفضل؛االجتماعية على حنٍواالقتصادية و

ربر إقامة البنية األساسية  حرجة تجهات اإلصدار لتوفري كتلٍة واسعة من األدوات املالية وموعةً وجم،املاليني
  .)2(السنداتطلب األسهم وق املالية، اليت يتوفر ا عرض والضرورية للسو

 لتعبئة ياٍت مالية ذات كفاءة تسمح بوجود آلجود سوٍق معها وقبل تنفيذها وتتطلَّباخلوصصة و
 وجهتها  تنافسية إىلمن خالل سوٍق و،هااجتاه املوارد املالية يف ظلِّمبا يضمن  و،توجيهها ودخراتاملُ

 حيث يلعب الدور برية يف اقتصاديات الدول النامية؛ كر السوق املالية له ميزةٌتطوع وكما أن توس. السليمة
قات رأس املال تسهيل تدفُّ وتشجيع و،القتصادي هلذه البلداناملنوط به يف عملية التوازن اسي وسااأل

ربز العالقة اليت تربط ما بني اخلوصصة وأسواق هذا ما ي و؛ لدفع عجلة التنمية االقتصاديةاألجنيب الداخل
. اق رؤوس األموالتنشيط أسو حيث أن هدف اخلوصصة هو ازدهار و؛ مزدوجةهي عالقةٌرأس املال، و

 تساهم يف توفري فهي استمرارها؛و اخلوصصة د املتطلبات األساسية لتنفيذكذلك أحواألسواق املالية هي 
مة األسهم حتديد قييق اخلوصصة من خالل االعتماد على النقود للمؤسسات اليت تعمل على تطباألموال و

  . الطلب يف البورصة للعرض واملطروحة وفقاً
 سياسة باعتمادتنشيط األسواق املالية نا اإلشارة إىل أن عملية تطوير ور بهذا  جيدمن خالل كل و

  :اخلوصصة اهلدف منها إذن
                                                 

  .32إيهاب الدسوقي، مرجع سابق، ص   )1(
  .154، ص 1988التجمعات اهليكلية يف البالد العربية، صندوق النقد العريب، أبو ظيب، سعيد النجار، التخصيصية و  )2(
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 نامية يف تنشيط اقتصادياا؛مساعدة الدول ال -
 خلق نوع من التوازن االقتصادي؛ -
 سندات؛صول على أسهم والدفع ا حنو االستثمار يف احل الوطنية ودخراتزيادة املُ -
االجتماعية للدول  الدفع حنو التنمية االقتصادية و من أجل؛االستثمارات األجنبية ودخراتب املُجذ -

 .النامية
القدرة على  و، وتكون ذات كفاءة، املزيد من املرونة واخلربة املاليةاكتساب أسواق الدول النامية -

 .املنافسة

 عرفت يتفسية لألسواق العاملية املالية ال مالية تنا منها الوصول إىل أسواٍقكل هذه العوامل الغايةُ
هذا  ورة؛ة والسيط مع احتياجها ألسواق الدول النامي،يف مجيع ااالت  ضخمة وواسعة وتراكماٍتتطوراٍت

صندوق  على ذلك سيطرة  دليٍلخري و.ل مواكبة هذا التطور والتقدم من أج؛نا الوطنيةما حتتاج إليه أسواقُ
  .عامليالنقد الدويل والبنك ال

هامة يف متابعة أداء املؤسسات اليت تتداول  بالغة وسواق املالية هلا وظيفةٌ أن األ، القولخالصةُو
ح فيها عن صايف مركزها املايل رصبع سنوية ت بتقدمي تقارير ر لكي تلتزم قانوناً؛أوراقها املالية يف البورصة

ل عليها إىل أفضل االستخدامات، تحص املُدخرات كل هذه اإلجراءات تعمل على توجيه كل املُ.عن أدائهاو
  .هذا ينطبق على كل اإلصالحات االقتصاديةو

  :ة األهداف السياسي-4
  :نذكر منها ما يلي و، خمتلفة وأشكاالًوراً وصخذت هذه األهداف أبعاداًأ

 إىل القطاع ذلك عن طريق نقل ملكيتها و، يف جماالت األنشطة االقتصادي التقليل من القطاع العام-1
  .)1(اخلاص

2-ية من قبل استغالل املال العام يف الدول النام و،فرص الفساد املايل واالقتصادي من ممارسة  احلد
  .إدارة املؤسساتاملسؤولني احلكوميني والسياسيني و

3-يف   من العمال ألصوٍلك بالنسبة لفئٍةالنقابية للعمال، كقضية التملُّ من الضغوط السياسية و احلد
  .)2(املؤسسة القابلة للتحويل

                                                 
  .112يم هندي، اخلصخصة خالصة التجارب العاملية، مرجع سابق، ص منري إبراه  )1(
الدراسات االقتصادية   االقتصاد املصري، مركز البحوث و     نعكاسات برنامج اخلصخصة على   عبد اهللا مسك وعادلة حممد رجب، ا      جنوى    )2(

  .28، ص 2003املالية، القاهرة، و
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4-احلد ل الدول يف األنشطة االقتصادية من إمكانية تدخ.  
 حمتمل، غري أنه ميكن  القول يف حتليل األهداف أن االعتراض اجلزئي بني األهداف هو أمرخالصةُو
بالتايل  و،صاديةقت لتلك األهداف، على أن تكون الكفاءة االم أولوياٍتلَّب عليه من خالل وضع سالتغلُّ

  .لم هي معيار ترتيب تلك األهداف على ذلك الس،اإلنتاجية

  .ادئ اخلوصصةمب: املطلب الثاين
 أو ، عامعرف بأنه تعبريهذا األخري ي و. تقوم عليه اقتصادية مبدأٌظاهرٍة أن لكل ،من البديهي مبكان

 من الظواهر موضع لسلٍةيقة اجلوهرية على ستطبيق احلق و،ف للفكر أو التصررشداًية تكون م جوهرحقيقةٌ
  .ق املبدأطبتوضيح النتائج املتوقع حدوثها عندما يالدراسة، و
 فتكون ؛م عملية اخلوصصة من املبادئ حتكُ من الضرورة مبكان أن تكون هناك جمموعةٌ،على هذاو

 هذه املبادئ .اك ضوابط هلا، حىت تكون هن أي اخلوصصة،بدورها اإلطار الفكري أو املرجعي هلذه العملية
  :)1( التايل املبني يف الشكلهي حسب املخطط

  
   )مبادئ اخلوصصة(األسس الضرورية إلجناح سياسة اخلوصصة : )3 -2(شكل

    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الشكل من إعداد الباحث :املصدر

                                                 
  .32 ص ، )ت.د( اإلسكندرية، دور القطاع اخلاص، الدار اجلامعية، الدولة وصة إعادة ترتيب دورخصخلاملرسي السيد حجازي، ا  )1(

  األسس الضرورية إلجناح سياسة اخلوصصة
)مبادئ اخلوصصة (

 يئة الرأي العام

إعداد إطار مؤسسي 
 جيد لبيئة األعمال

نشأة آليات لتنفيذ 
 اخلوصصة

دعم وتقوية 
 أسواق املال

إصالحات أخرى يف 
 النشاط العام للدولة

تفعيل و تنشيط دور 
 الدولة
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 عن السياسات ن مبعزٍل يف اتمع، فإا ال تكوتتم اقتصادية إصالحية فلما كانت اخلوصصة سياسةً
 ذلك أنه لنجاح اخلوصصة حتتاج إىل تكامل تلك السياسة مع السياسات األخرى يف ؛االقتصادية األخرى

  احلقيقة أن حتقيق اإلصالحات يف كل من السياسات النقدية    و.سية واالقتصادية واالجتماعية السيا،اتمع
 من األمهية مبكان على النحو ،جتاه اخلوصصةالقبول العام احلصول على ا و،يئة الرأي العاموواملالية، 

  :املفصل التايل
  :يئة الرأي العام -1

ن خالل وسائل اإلعالم  م،آثارها املتوقعةملة قبل البدء بتنفيذ اخلوصصة وينبغي القيام ذه احل
هامة من أبناء اتمع   أن شرحيةً،السبب يف ذلك و.واحملاضرات وغريهاعن طريق عقد الندوات  و،املختلفة

ترتبط بفكرة  على أساس أا ،ك بفكرة امللكية العامةستتم ما تزال ،الذي تعود على وجود القطاع العام
 هم ارتبطت بوجود القطاع العام؛ ألن مصاحل أو نتيجةً اتمع؛رعاية الدولة جلميع أفراد و،العدالة التوزيعية

  .)1( شديدة من هؤالءمن مث تواجه سياسة اخلوصصة معارضةًو
 القبول تتطلَّباليت  و،")*(املشروعية"يطلق أحد االقتصاديني على يئة الرأي العام مبصطلح و

 فق مع الصاحل عام بأن هذه اخلوصصة تت أو يعين بذلك خلق شعوٍر؛إلجراءات اخلوصصة )**(االجتماعي
 ذلك يف رأيه يتوقَّف و. على آخر لطرٍفمتييٍزاة طرف أو  دون حماب،اإلنصاف من العدالة ويف إطاٍر و،امالع

ل عن املؤسسات العامة ن أن عملية االختيار أو التناز حيث يتضمالثقافية؛على الظروف الفنية والتارخيية و
 من أو لصاحل فئٍة ،)الشخصية(ليس دف املصلحة الفردية  اقتصادية سليمة، و وفق أسٍستتمع املعروضة للبي
ر القبول العام ل بوجوب أن يتوفَّهكذا نقو و.نصفاً  وميكون عادالًكذلك التقييم جيب أن ، وفئات اتمع

 آخر  أو مبفهوٍم باحلق والعدالة؛االتفاقات املربمة مقارنةً و،سالمتهااقتناعه بكل هذه القرارات و و،عيالتبو
  .ر الشروط االجتماعية للخوصصة حىت حتظى ذا القبولجيب توفُّ
غريها من الدول  و، وبولونيا، كبولندا،اه اخلوصصة كثرية عن يئة الرأي العام اجتمثلةٌهناك أو
  . )2(األخرى

                                                 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب     ،اسكوخلصخصة يف منطقة اإل   ، تقييم برامج ا   )سكواإل(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا        )1(

  .12-7 ، ص1999 نيويورك، ،األمم املتحدة، )سكواإل(آسيا 
(*)  Legitimacy 

(**)  Conserves 

   . وما بعدها215، ص  من هذا البحث الفصل الثالثاملبحث الرابع من  :انظر  )2(
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ج من خمتلف  حقيقية للخرويراها أداةًو ،د مشروع اخلوصصةؤيأن هناك من ير اإلشارة إليه مما جتدو
، واليت تنص عن عدم دهاض عطي أفكاراًي و،هناك من يرى العكسو .االقتصاديةاألزمات االجتماعية و

  :ي هذه املخاطر يف النقاط التاليةقد خلص البنك العامل و.جناحها
الثروات على  من أجل تبادل املنافع و؛الاألعم لتغيري السب لرجال السياسة وةٌ اخلوصصة هي أدا-1

  .ه القانونلكن يف الواقع إطار اخلوصصة حيكمعاملة، وطبقات الالحساب 
صحاب رؤوس األموال من الوطنيني ة عند هؤالء أا تسليم األصول الوطنية الكبرية إىل أ تعين اخلوصص-2

  دون أي فائدٍة،جانب من ثروا لألي التام للدولة عن جزٍء أو أن اخلوصصة هي التخلِّاألجانب؛و
ا هي توسيع امللكية من خال؛ هكذا إىل اخلوصصةلكن احلقيقة ال جيب النظر و.ل عليهاحتصل وإ:  
  سهم الشركات يف البورصات املالية؛طرح أ -
  بيع أصول بعض الشركات للعمال؛ -
  .توزيع مستندات امللكية على املواطنني -

  .مةتكون منظَّ و،هامراسيم حتكم وفق قوانني وتتمكل هذه العمليات 
م،         يح عمال القطاع العا من خالل تسر، كما يرى هؤالء بأن اخلوصصة ترفع من معدالت البطالة-3

   .)*( كشركة االتصاالت الربيطانيةعاملة،لكن بعد اخلصخصة تزيد الطبقة الو
ع  ولكن احلقيقة أن القطا. لذا ال يقوى على املنافسة إال بالدعم احلكومي ضعيف؛ القطاع اخلاص حملياً-4

واملردوديةاجيةاإلنت من أجل زيادة اإلنتاج و؛لقانونيةالصالحيات اتاح له الفرصة واخلاص جيب أن ت ، 
  .القضاء على البريوقراطية العامةو

ن عدة يتضم هذا التشريع . قانوين للخوصصةلكن يف إطاٍر و،كار القطاع اخلاص يقضي على االحت-5
  .زيادة املنافسة و، بعدم االحتكارأحكاٍم

6-القطاع اخلاصة إىل ل بتحويل امللكي نتيجة ضعف القطاع العام يف حتقيق أهدافه املنوطة به عج،            
 قوية جيدة  يف ظل دولٍة،التنمية االقتصادية املسامهة يف رفع معدالت النمو و من أجلإعطائه فرصةًو
فهي عاملٌ؛مؤسساته اليت ال تزال بيد الدولةبكفاءة، مع تطوير القطاع العام ودير االقتصاد الوطين ت  

  .مهم يف توازن القطاع اخلاص
  
  

                                                 
(*)  British telecom 
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  :د لبيئة األعمال مؤسسي جي إعداد إطار-2
لعترب من أهم مبادئ اخلوصصة ويار القانوين الشامل  ألن وضع اإلط حنو اقتصاد السوق؛التحو

  .)*(االجتماعية يف الدولاالقتصادية واجلوانب السياسية و كافة د للبيئة يف الدول ميساجليو

تويات السياسية واالقتصادية  مجيع املس، يف اسكوجريت يف بلدان اإللدراسات اليت أُكما أوضحت او
  :)1(االجتماعية حيث تشمل علىو

  أهم الترتيبات يف عملية اخلوصصة؛ منعدالعقود اليت تمحاية حقوق امللكية و -
 متنع االحتكار؛عة للمنافسة وطر التشريعية املشجاأل -
 الضرائب؛ وجيع االستثمار من خالل احلوافز واإلعفاءات الضريبية وتنظيم العمالتش -
 ارة اخلارجية؛تنظيم التج -
 . محاية البيئةتنظيم أسواق املال و -

  : لتنفيذ اخلوصصة إنشاء آلياٍت-3
 أو منظمة  االعتماد على هيئٍةيتطلَّب األمر ؛تسيري اخلوصصةء هيئة أو آلية لتطبيق وتنظيم وعملية بنا

 من أجل ؛ددة هلااحملظمة والتشريعات املندة مبوجب القانون و مطلقة حمدليةٌ له استقال، حكوميأو جهاٍز
  : من أجل القيام باملهام التاليةتكون هلا مصداقيةٌ و،إجناح اخلوصصة

هلا ق حقِّما ي؛ من أجل يئتها لعملية اخلوصصة، وهذا  حتويل املؤسسات العامة إىل مؤسسات قابضة-1
  .ملهام املنوطة االقيام بااإلدارية بغية حتسني أدائها واالستقاللية املالية و

  . كربىتكون هلا أمهيةٌ و، للخوصصة دف إىل حتقيق النمو والتنمية لالقتصاد الوطين جيب إعداد برامج-2
 مع حتديد قيمها السهمية على ،املراقبة املستمرة للمؤسساتعلى معايري التقييم واملتابعة و االعتماد -3

  . من أجل تفادي الفساد؛الشفافية كاإلفصاح، و، عامستوى السوق بشكٍلم
  من حيث عملية التنازالت الكلية أو اجلزئية لألصول أو لقسٍم، اختيار األسلوب األنسب للخوصصة-4

وق االمتياز من أقسام املؤسسة الرئيسية، كعملية طرح األسهم يف البورصة أو البيع للعاملني، أو منح حق
  .غريهاأو عقود اإلدارة و

                                                 
)*(  هيخوصصة و ثالثة ضرورية يراها البعض من أجل التشغيل اجليد للهناك اقتراحات:  

   تشريعات اقتصادية مالئمة؛- أ
   سوق مال متطورة؛-ب
   .االقتصاديةزنة بني االعتبارات االجتماعية ووعة من املدراء األمناء القادرين على املوا جمم-ج

  .38، مرجع سابق، ص لسيد حجازيرسي اامل  )1(
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 أو ، عن طريق إعادة اهليكلة من أجل اخلوصصة سواًء،جزة على بعثها من جديد مساعدة املؤسسات العا-5
  .إجراء عليها وسائل أخرى

هي من أهم العمليات اليت تقوم ا هذه اجلهات  و،د حجم القطاع اخلاص يف الدولةد إعداد قوائم حت-6
  .املكلفة باخلوصصة

  :التقوية أسواق امل دعم و-4
 الزم ضروري و بل وجودها شرطٌ؛ية قوية مال إنشاء سوٍقيتطلَّبوصصة إن جناح مشروع مثل اخل  
 دخرات كبري من املُ إىل جلب عدٍديؤدي مما ؛ طرح أسهم الشركات للتداوليتم ألنه من خالهلا لنجاحها؛
كاملتابعة  ملالية هلا خصائص قوية متتاز ا، ألن السوق ا لالستثمار غري املباشر؛ خاصةً،اخلارجيةاحمللية و

بع سنوية توضح  هذه املؤسسات بتقدمي تقارير رالتزام وداول أوراقها املالية يف البورصة،للمؤسسات اليت تت
 .هذا بقوة القانون و،الفترات األخرىل هذه الفترة وعن أدائها خال و،يف مركزها املايلفيها صا

 سواق املالية لرؤوس املال ضرورةٌتنشيط آليات األ من خالل حتريك وكوين جهاز متويٍلإن عملية ت
  ،ا مع االستخدام األمثل هل،دخراتبالتايل احلصول على أفضل املُ و؛شروعاتحيوية إلجناح مثل هذه امل

كما . يع املؤسسات مبا فيها العامةعلى مستوى مج و،الح املايل واالقتصادي الوطينمواكبة ذلك مع اإلصو
 رباً وقُ األسواق املالية أكثر ارتباطاًاالتصاالت جعل والتكنولوجيا وطور وسائل النقل أن ت،نضيف إىل ذلك
لكن  و. مطلقةويل رؤوس املال بسهولٍةحتل نقل و مما سه؛ ذااؤسسة يف حدمن امل و،من بعضها البعض

ه  هذنظمي قانوين حيكم ويف إطار وجود إطاٍر للدولة قوياً و دقيقاًواكب هذا التطور إشرافاًيجيب أن 
 إىل االيار املايل تؤديا ومحاية اتمع من بعض املمارسات اليت قد تعصف  و،األسواق املالية حلمايتها

  .)1(بعض دول شرق آسياكما حدث يف بعض الدول كاملكسيك و االقتصادي ككل،و
ات ي املؤسس ال ننسى الدور املنوط بباق، عن األسواق املالية إلجناح اخلوصصةعندما نتكلمو
 ،ها راقياًعملُ وها فعاالً جيب أن يكون دور،مؤسسات التأمني و، البنوك جبميع أنواعهاوخاصةً ،األخرى

ساهم يف حتقيق النجاح والرقي هلذه  حىت ت،اسيالسيالنضج االقتصادي و من الكفاءة و عاليةبدرجٍةو
  .االقتصاد الوطين ككلاخلوصصة و

  : تفعيل دور الدولة و تنشيطه-5
 متغري، أن أهم حول دور الدولة يف عاٍمل 1997بعض الدراسات اخلاصة بالبنك العاملي لعام أوضحت 

  :حور يف العناصر التاليةتتمسس احملددة لدور الدولة اُأل
                                                 

  .الثالثكما نراه يف جتارب بعض الدول يف الفصل   )1(
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  ؛يد كل من القانون و البناء املؤسسإرساء قواع -
 ر؛لى بيئة األعمال املالئمة للتحراحملافظة ع -
 ات االجتماعية والبنية التحتية؛تثمارات يف اخلدمزيادة حجم االس -
 فئات املتضررة من آثار اإلصالحات؛محاية ال -
 .محاية البيئة -

 رئيسية على الدولة  ثالثة إصالحاٍتتتطلَّب أن عملية االنتقال إىل اقتصاد السوق وكما قلنا سابقاً
  :القيام ا
 من مجيع أشكال التدخل؛حترير األسعار  و،حترير األسواق املختلفة -
 تقوية املؤسسة السوقية؛ و،مفهوم حق امللكيةد حتدي -
 شبكة الضمان االجتماعي؛عادة تشكيل اخلدمات االجتماعية وإ -

جتماعية             أكد بأن إعطاء األولوية هلذه األسس اال و، أجراها البنك الدويل يف دراسٍةكما أشار
االقتصادي   أكثر مالءمةً للتنمية واالستقرار  بنيةًدالقانونية، سينعكس على األنشطة االقتصادية اليت ستجو
  . مما حيقق تنمية متواصلة؛العدالة االجتماعيةو

فعال يف عملية حماربة الفساد الذي  كبري ولة ينبغي أن يكون هلا دور أخرى يرى بأن الدويف دراسٍةو
 يف حماربة هذه الظواهر املختلفة  أكربأنه ينبغي أن يكون هناك تعاونٌ و، عامليةاقترب من أن يكون ظاهرةً

ذلك  و،الجتماعياق االستقرار والنمو االقتصادي وساهم يف عمليات حتقيكل هذه اإلجراءات تو .للفساد
 ،يجيالتخطيط اإلستراتالعلمية، ووضع أسس التنمية التكنولوجية وإجناز املفاوضات، وحتديد ومن خالل 

 .االقتصاديةوصناعة القرارات السياسية و

 ،ي الدولة عن هذه املؤسسات يف ظل اخلوصصةالتأكيد على أن تنازل أو ختلِّكما جيب التركيز و
ها يف حتقيق الضمان احلقيقي ألعلى  بل العكس هنا يزداد دور؛معناه االبتعاد عن دورها االقتصادي كسلطة

 من حيث وضع القوانني ،تمعاالرفاهية ألفراد العدالة واملساواة االقتصادية ومستويات السلطة يف حتقيق 
 يف  رئيسياً دوراً تلعب مما جيعلهااملالية هلا؛ ووضع السياسات االقتصادية و،الةالفعوالنظم القضائية العادلة و

دة  مع إعا،املراقبة عليها و،ورها، كوضع الشروط الالزمة هلاجناح عملية ضمان األسواق يف تأدية د
خرجها عن إطارها اكتشاف االحنرافات اليت قد ت وحتديد و، هلاقياحلقياالنضباط والنصاب القانوين و
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 يف ظل شفافية ال تزدهر السوق إال «: هذا ما ينطبق على قول الكاتب حازم الببالوي و .القانوين
  .)1(» دولة القانونية والتعدد إال يف ظل توافر عادةًهذه األمور ال ت و،وليةومصداقية   ومسؤ

 على .التحولكتب هلا النجاح يف عملية  حىت ي؛م عملية اخلوصصةدئ اليت حتكُهذه هي مجلة املبا
يقية تعتمد على  حقإجياد تنميٍة و،لبلوغ أهداف اإلصالح االقتصادي أحد الوسائل التحولاعتبار أن عملية 
  .القطاع اخلاص و،اجلهود الفردية

  .إستراتيجية اخلوصصةشروط جناح و: املطلب الثالث
 اخلوصصة بنجاح البد من توافر شروط ووجود استراتيجية هلا، وميكن توضيح ذلك كما حىت تتم

  :يلي

  :اح اخلوصصة شروط جن-أوالً
، فإنه حتقيق األهداف املرجوة منها و،بالد النامية يف عملية اخلوصصةلكي تنجح احلكومات يف ال

  :)2( من اخلطوات لعل أمههاتباع عدٍديتوجب عليها ا
اإلقدام على لقطاع اخلاص يف تشجيع ا و،حكومات النامية بعملية اخلوصصةلسياسي لل االلتزام ا-1

ي رس من أن الدور يف االقتصاد قد أُثقةً و مبا جيعله أكثر اطمئناناًأنشطته؛تنويع  وتوسيع و،االستثمار
  .سبةبيئة منا وروف اليت قد هيأا له من مناٍخجناحه يف ظل الظعليه بقناعة منها ذا الدور و

حدد األهداف الكلية للخوصصة يتوجب على حكومات البالد النامية أن ت:  حتديد أهداف اخلوصصة-2
 ، حبيث يضمن هذا التحديد التنفيذ السليم لربنامج اخلوصصة؛السياسيةصادية واالجتماعية واالقت
نه بدون حتديد هذه  أل؛ حبيث يكون تنفيذ الربنامج على مراحل تلك األهدافها؛الترتيب الدقيق ملراحلو

  تضريت النتيجة سلباً وتأ، قد يترك معها للمزاج اخلاص أن يتدخل،األهداف تصبح العملية عشوائية
  .ما االستقرار السياسي يضراتمع، وباالقتصاد و

فرد  وأمهيتها بالنسبة لل،دعائية للخوصصة إعالمية والنامية القيام بعمليٍة ينبغي على حكومات البالد -3
وإزالة  ، التوعية تلك إىل غرس االطمئنانتؤدي حبيث ؛الطبقات االجتماعيةواتمع يف خمتلف الفئات و

 للقبول ،ع اخلاصالعاملني يف القطا و، والعمال، والنقابات،احلافز لدى الشركاتخلق  و،التخوف
  .اتمع ككلها الشامل على االقتصاد الوطين ومردودبأمهية اخلوصصة و

                                                 
  .50، ص 1999، 1دار الشروق، القاهرة، طحازم الببالوي، دور الدولة يف االقتصاد،   )1(
  .140-139 ص  مرجع سابق،،ده حممد فاضل الربيعيعب  )2(
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م ِدقْ جتعله يبيئةً تنافسية يتطلَّب ،دوره وزيادة ساحته و، ألن تطوير القطاع اخلاصة؛تنافسي بيئةإجياد  -4
 ورفع الكفاءة ، وحتسني األداء، تضمن استمراره يف النشاطنافسٍةتشغيل أمواله يف ظل معلى االستثمار و

 احتكارية ها أسواقلنامية اليت تسودحىت تنجح برامج اخلوصصة يف البالد ا و.، وحتسني اجلودةاإلنتاجية
 إىل يؤدي ما سهومج اخلوصصة، و ال بد من إجياد السوق احلرة التنافسية قبل البدء بتنفيذ برنا،مشبوهة

ل  أن تتحوشروعاتمنع املال على شراء األسهم يف جٍو تنافسي، واإلقب: مهاحتقيق هدفني معا و
  .تكار اخلاصباخلوصصة من االحتكار العام إىل االح

اإلجراءات  واألساليب فيه األهداف وٍدنوين للخوصصة حمد قا تنفيذ برنامج اخلوصصة يف إطاٍريتم أن -5
حبيث  وق األهداف املرجوة منها؛حقِّ، وي مبا يضمن حقوق األطراف يف عملية اخلوصصة،املنظمة للعملية

  .ل االحتماالتاملرونة أمام كا اإلطار القانوين من الشفافية ويكون هذ
وفري  مع ت، واضحةع بصالحياٍتتتتم معينة  أن تسند حكومات الدول النامية مهمة اخلوصصة إىل جهٍة-6

 عن املؤسسات اآلمرة ن معها من أداء مهمتها بعيداًكَّتتم ، لتلك اجلهةتقنياً واإلمكانيات الالزمة مالياً
أيضاً و.عملهاؤثر على سري اليت قد تااجلهة ود مهام  حتد مبا يضمن ؛الشروط الواجبة على العاملني 

  .بعدها عن أهدافهاي و، بسري اخلوصصةرب قد يض أو تالعأتواطُعدم حصول 
هات اجلديدة  مع التوج حبيث تصبح منظومة القوانني منسجمةً،تطويرهعادة النظر يف النظام القانوين و إ-7

  مع ضرورة وجود مؤسساٍت،يه للحسم السريع للقضايا عادل ونزوجود قضاٍءو . ألدائهامسهلةًو
تسمح للقطاع اخلاص أن  و، إجيابيةعطي اخلوصصة نتيجةًكي ت ل؛حكومية تتعامل مع اجلمهور برتاهة

يؤدو، عن التعقيدات البريوقراطية والقيود القانونيةيداً دوره بعي تشريعية تساعد صادية و اقتهيء بيئةًت
طر املؤسسية  يف اُأل تغيرياًتتطلَّب فعملية اخلوصصة .سهولة وسٍراخلوصصة بيعلى تنفيذ برنامج 

دعمة  جديدة مظيماٍتتنل قوانني و ليعمل القطاع اخلاص يف ظ؛التنظيمية احلكومية السابقة للخوصصةو
 ألداء يف االتحسن ذلك العتقادنا أن اخلوصصة لن تأيت بائق؛لة سري عملها دون عومسهرة و وميسهلا،

ج للتغيري يف األطر املؤسسية صاحبها برام ما مل ت،عادي يف املستقبل املنظورالرفاهية للمواطن الوالنمو و
ما كان  ك، أو محايته للقطاع اخلاص ال نعين دعمه مادياًعندما نقول داعمةً و.ةالتشريعات القائمو
قد احلماية ستجعله يف رعايٍةادي له و ألن الدعم امل؛ املعاملةلكن تيسري، وطلب من احلكومة سابقاًي 

  . إىل خوصصة القطاع اخلاصتقود مستقبالً
حتديد و، سهل إجراءات تنفيذ الربنامجتة وتطلبات اخلوصص مالية تتالءم مع ممؤسساٍت و إجياد أسواٍق-8

 اً وأن تلعب البنوك دور،حاًو أكثر شفافية ووض والطرح بصورٍة،صصةأسعار املنشآت املطروحة للخو
  . يف التعامالت املاليةوسطياً وائتمانياً
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9-فيما يتعلق بالعمالة ، اجتماعي ملواجهة النتائج السلبية للخوصصةوفر احلكومات شبكة أماٍن جيب أن ت 
  . أو أصحاب الدخول احملدودة،الفائضة

  : إستراتيجية اخلوصصة-ثانياً
 عطيليب جيدة تبأسا و، على الوضوحةًراتيجية تكون مبني إستتتطلَّب عملية اخلوصصة يف أي بلٍد

من  و. مرتبة واضح وخطواٍت والسري ا على حنٍو،وصصة على التوجيه لعملية اخلقدرةً للنوايا ومصداقيةً
  : )1(أهم خطوات إستراتيجية اخلوصصة ما يلي

ؤسسات  املضوء معايري لالختيار على ،األولويات للخوصصة حتتوي على األهداف و واضحة إجياد خطٍة-1
املنسجمة مع صصة اليت حتقق األهداف املرجوة وأساليب اخلو وحتديد طرق و،والتقييم ومراحل التنفيذ

  . يف ظل األهداف املرسومة على املدى الكلي، من مراحل اخلوصصةكل مرحلٍة
  السياسية منها،املرغوب يف حتقيقهاباألهداف احلقيقية للخوصصة وتعريف الرأي العام يئة و -2

  إىل وصوالً،اللقاءات وإقامة الندوات و،ستخدام مجيع الوسائل اإلعالميةاالقتصادية، باو االجتماعيةو
  .اتمعالنسبة لالقتصاد و كافية بتلك األهداف وأمهيتها بتوعيٍة

3-جيب البدء باملؤسسة اليت ي دف كسب الثقة يف مشروع ؛ها عند حتويلها إىل امللكية اخلاصةتوقع جناح 
 شروعات ممكن من املستثمرين إىل شراء املؤسسات أو امل من أجل جلب أكرب عدٍد؛وصصةاخل

  .جناح براجمهااالقتصادية جبدوى اخلوصصة و
  مع مراعاة فيها املشاركة الواسعة،املصداقيةسم بالشفافية واخلوصصة تت جيب أن تكون مجيع خطوات -4

 مع ،ن أسهم الشركات إىل املستثمرين الصغار معينة م من خالل توزيع نسٍب،للطبقات الشعبية
  :مشاركة العمال يف العملية عن طريق

  جمانية،اًمنحهم أسهم -
  منخفضة،اًمنحهم أسهم -
 خصم الثمن من األرباح خالل فترات، مع اًمنحهم أسهم -
 .العمال اابلة للخوصصة إلدارا األصلية وبيع املؤسسات الق -

ي يف  يف حالة التماد،اإلجراءات الواجبة واألضرار باملستهلكني واالحتكار جيب وضع قوانني متنع -5
  .التالعبوالعقوبات الكفيلة بالردع وكار، االحت

                                                 
  .51محد ماهر، مرجع سابق، ص أ  )1(
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 يف لالتحاي دف منع التالعب و؛ واضحةو شروٍط أ، قانونية وضع قوانني أو قيوٍدتتطلَّب عملية البيع -6
 حتويل ملكيتها إىل ؤثريملؤسسات الكبرية اليت قد  ا خاصةً، غري مرغوبةحتويل ملكية الشركات إىل أفراٍد

 تركيز املؤسسات يتمالسياسية، أو ناحية االقتصادية واالجتماعية واملصلحة الوطنية من العلى األجانب 
  .سياسياً و اقتصادياً وتصبح ضاغطةً، تستعمل اتمع قلٍةيف يد

 ق منها بالشركات اإلستراتيجية ما يتعلَّصةً حتديد دور املشاركة األجنبية يف عملية اخلوصصة، خا-7
  .وقاية من شره لسيطرة رأس املال األجنيب ومنعاً ؛احلساسة لالقتصاد الوطينو

 حتقيق  حنو ومبا يضمن سري املؤسسات اخلاصة،نتائجهاصة و ملراقبة تطورات عملية اخلوص وضع آلياٍت-8
 ألن ة؛الزيادة اإلنتاجيسن األداء وحتقيق الكفاءة و مع ضمان ح،عية للبالداالجتمااألهداف االقتصادية و

اإلضرار  و، ومنع التالعب،ها يصبح أكثر أمهية يف الرقابةالدولة ال ينتهي عند بيع املؤسسة، بل دور دور
  .)1(االقتصاد الوطينمبصلحة الفرد واتمع و

  .ة اإلنتاجيةالكفاءة والتنمية وعلى الكفاءة االقتصادي اخلوصصة أثر: املطلب الرابع
  :ءة اإلنتاجيةاخلوصصة على الكفاءة االقتصادية والتنمية والكفاسيتم توضيح فيما يلي تأثري 

  :التنميةعلى الكفاءة االقتصادية واخلوصصة أثر  -أوالً
اجلدل على الصعيدين  من النقاش وأساسي للخوصصة كثرياً أثارت أمهية الكفاءة االقتصادية كدافٍع

  .العمليالنظري و
االختيار العام ويات حقوق امللكية و مبحتحاولت االجتاهات النظرية اليت هلا صلةٌ، فعلى املستوى النظري

يف ذلك  معتمدةً،الكفاءة فيما خيص مستوى األداء و، العامةق امللكية اخلاصة على امللكيةإثبات تطور تفو 
وقد  .القطاع اخلاصكل من القطاع العام وط فيها  ينشاخلارجية اليت اختالف عناصر البيئة الداخلية وعلى
  .أمهيتها أفقدا الكثري من قوة منطقها و شديدةت هذه العملية انتقاداٍتتلقَّ

ملقارنة بني أداء القطاع العام أظهرت معظم الدراسات امليدانية اليت حاولت افقد  ،أما على املستوى العملي
تقييم هذا  و يف حتديدإمنا هناك اختالف و،لملكية اخلاصةق ل هذا التفوليةً عدم ثبوت ك،القطاع اخلاصو

2(النامية يف البلدان املتقدمة و وخمتلطةً حيث كانت النتائج خمتلفةً،قالتفو(.  

                                                 
  .142، مرجع سابق، ص ده حممد فاضل الربيعيعب  )1(
  .200 ص ،2001 القاهرة،النشر،االقتصادية، دار النيل للطباعة والكفاءة أمحد يوسف الشحات، اخلوصصة و  )2(
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 إذ ثبت عدم جدوى ؛عليه ميكن القول أن أهم األهداف من القيام بعملية اخلوصصة هو الكفاءةو
  :ما يلي نوجزها فيكفاءة القطاع العام لعدة أسباٍب

  د األهداف؛تعدملعايري واملقاييس االقتصادية و غياب ا-1
  .ساع نطاقهاات و، وانتشار ظاهرة الفساد واحملسوبية،التسيري سوء -2

ق إال إذا ال يتحقَّهذا  و، ممكنها حتقيق أقصى ربٍحجية هدفُأما يف القطاع اخلاص فإن العملية اإلنتا
ووجود  ،التشغيل املستمرو ، من املدخالتابتداًءىل التقليص من التكلفة ها إجهت إدارتاتقامت املؤسسة و

 مع ، معطل أو أكثر من احلاجة إليه أو أقلنصٍر أو ععدم وجود طاقٍة و، والرقابة املستمرة، للحوافزنظاٍم
 ،ديثةتكنولوجيا احلإدخال ال وكل املدخالت والعمليات اإلنتاجية،نظيم، التنسيق بني وجود التخطيط، الت

  .اجلودة العالية و،ز على أن يكون اإلنتاج متزايداًالتركيو
 ؛ااجنتتوجيه الطلب إىل م و،ا القدرة على كسب رضى املستهلكصبح لديهبالتايل فإن الشركة تو

  الذي جيعل املنتجني؛ األمر عند األسعار التنافسيةق أرباحاًحقِّت و،ها ويزيد حجم،فتستمر العملية اإلنتاجية
القيام  و، تكلفة، واحلصول على أعلى ربحاإلنتاج عند أقلسابقون يف حتسني نوعية وجودة السلع ويت

الرغبة يف ، وتزيد القدرة واملشروع أرباحاًحيقق  و، الكفاءةق فعندها إذن تتحقَّ.مثلباإلنتاج عند املستوى األ
  جديدة تضيف طاقةًمشروعاٍتإقامة ية، والزيادة يف طاقته اإلنتاج و،تثمار يف توسيع املشروع القائماالس

 ، االقتصاد وينتعش، من تشغيل األيدي العاملةيزيد و،يد ا طاقة اتمع اإلنتاجية تز،إنتاجية جديدة
 جديدة ومتنوعة يف وباستمرار حتقيق األرباح وتوظيفها يف استثماراٍت. كان األحوال املعيشية للسنتتحسو

ع األنشطة  وتنو،نتاجاإل مع زيادة الطاقة اإلنتاجية ويدةًتصبح معدالت النمو متزاوم  يزيد التقد،اتمع
 ذا تكون أمام تنميٍةو ؛اخلدمية يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية للخدمة املكونة لالقتصاد الوطيناإلنتاجية و

ة للقطاع اخلاص  الكفاءعات املستقبلية فيما يتعلق جبانبالتوقُّقد ثبت تطابق اجلانب النظري و و.شاملة
ت جتارب هذه الدول أن  حيث دلَّالدول النامية مع اجلانب العاملي؛حتقيق التنمية الشاملة يف  و،واخلوصصة

 وأن ما كانت عليه يف القطاع العام،رحبية ك وعات املخوصصة أصبحت أكثر كفاءةً عالية من املشرونسبةً
 موجبة  سالبة إىل معدالٍتمعدالٍتلت من بلدان قد حتوأا يف بعض ال و،معدالت النمو قد ارتفعت به

هو ما يؤكد  و، مستمر الدول املختارة يف تزايٍد وأنه يف - كما هو احلال يف اجلزائر-) متزايدة(متنامية و
  يف إحداث تنميٍة،االستثمارات اجلديدة منها و، والرحبية،إلجيايب على الكفاءةأثرها اأمهية اخلوصصة و

 ألن اخلوصصة قد أدت إىل  علمية؛ على أسٍسقائمةً و، يف جانبيها املادي والبشري،الد النامية البمستمرة يف
 خاصةً ،نقل الشركات من القطاع العام إىل القطاع اخلاص الذي سيعمل على إدخال التكنولوجيا احلديثة
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ت العلمية غيل ذوي املؤهالتش وتدريب و،العلمية واملعلوماتيةإدخال اإلدارة  و،يف االستثمارات األجنبية
رصة اندفاع حنو التعليم نتج ف وهو ما سيالتقنيات احلديثة؛جييدون التعامل مع التكنولوجيا ومن  و،املطلوبة
هو ما ينعكس على األداء الفين  و؛ فيزيد االستثمار يف هذا اجلانب؛الفين والتدريب املهين و،احلديث

 والتعامل مع روح ، وتكنولوجياًإدارياً و أوسع علمياًفاٍق العتيق إىل آك اتمع من اجلموديتحرواإلنتاجي، و
  . إىل تنمية مستمرةمتغريات العصر مؤدياًو

  : إىلتؤدي و،ت ألا أد؛ية يف الدول النامية يف التنم القول أن اخلوصصة هلا دورميكن إمجاالًو
 الذي ،الرحبية إىل القطاع اخلاصمة الكفاءة وءة املنخفضة أو منعد نقل املشروعات العامة ذات الكفا-1

  . فتزيد رحبية الشركات املخوصصة؛ من أجل حتقيق الربحيعمل بكفاءٍة
 يف البالد النامية دخرات توجيه املُتشجيع ورأس املال األجنيب، ورؤوس األموال احمللية ودخراتجذب املُ -2

  .إىل االستثمار
اليت جاءت مع املستثمر التقنيات التكنولوجيا احلديثة ووكذا ارة احلديثة، ة العاملية واإلد إدخال اإلدار-3

  .لفتت انتباه القطاع اخلاص احمللي إىل أمهية االستفادة من هذه اخلرباتاألجنيب و
ل سهيل وه مما س؛إنشاء هذه السوق يف البالد اليت مل تكن فيها أسواق و،تطوير أسواق رؤوس األموال -4

  .حركة رؤوس األموال و،ستثماريةالعملية اال
حتريك األفراد غري املؤهلني من العاملني أو العاطلني  و،وتدريباً) تأهيالً (تعليماًاالهتمام بالعنصر البشري  -5

  .اإلقبال عليهاع فيها وباملعاهد اليت زاد التوسإىل االلتحاق 
  .سياسات التعليميةلفت أنظار احلكومات النامية إىل أمهية إعادة النظر يف ال -6
  . املزيد منها مطلوبهي جهود و، وإزالة العراقيل واملعوقات، وتنشيطه،االهتمام بالقطاع اخلاص -7
  .التشغيل األمثل هلا و،أمهيته يف ختصيص املواردسوق و االهتمام بديناميكية ال-8
لكونه سيعمل على سية، ولقطاع اخلاص يف عملية تناف لدخوله مع ا؛حتسني األداء يف القطاع العام -9

  .األساس االقتصادي
  عند اكتمال مجيع جوانبها بيئةًل شكِّستلت واليت جاءت ا اخلوصصة قد شكَّكل هذه العوامل 

ن من اخلروج من مراحل التنمية  ضرورية للتمكُّهي أمور و، حقيقية يف البالد الناميةنميٍة لت مالئماًمناخاًو
  .املفقودة
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 عامة  أن اخلوصصة دف إىل زيادة معدل النمو االقتصادي بصورٍةنشري إىل ،يف هذا السياقو
 وجذب ، وزيادة الكفاءة واجلودة، قوية لتوسيع نشاطهعةً لتعطي القطاع اخلاص دف؛ اقتصاديةكسياسٍة

  .ممارسة املنافسة وتفعيل و،  واالستثماراتدخراتاملُ
ى النظام  للدول اليت كانت تتبنهي أكثر أمهيةً النامية، ويف التنمية يف البالد كبرية إن للخوصصة أمهيةً

  : عكسية، إذ تعين التايل ألن اخلوصصة هنا تعين ثروةًاالشتراكي؛
  لتحويلها إىل شركاٍت؛اصه اخلاسرة إىل القطاع اخلمشروعاتالقطاع العام املسيطر مبؤسساته و حتويل -1

 وتنمية ،وطينامهة يف تنمية االقتصاد المس منتجة ومالكة وادحة إىل طبقٍةفيها حتويل الطبقة الكراحبة، و
  .املشاركة يف اختاذ القرار و،الثروة اخلاصة

  .تفعيل ما كان فيها من قبل مالية، أو إحياء و إجياد مؤسساٍت-2
لنمو اع و مع التوس، وضمان تشغيلهم، عن طريق توسيع قاعدة امللكية،كالَّدمني إىل مع حتويل الفقراء املُ-3

  .االقتصادي
 ، من احلرية إىل عاٍمل،سيطرة احلزب و، والطاعة العمياء، والفقر املدقع، اخلروج من السجن الواسع-4

  .اإلبداع وحق االبتكار و، وحرية االختيار،والدميقراطية
و،دية وبشرية يف البالد النامية ما إحداث تنميٍة كبري يفإن للخوصصة دور ا ألكثريف ةً خاص، أمهيةًإ 

  . مشويلاليت كانت تعيش يف ظل حكٍم

  :على الكفاءة اإلنتاجيةاخلوصصة أثر  -ثانياً
 ، والبريوقراطية، ووجود االحتكارات العامة،دارة والفساد يف القطاع العام سوء اإلأدىلقد 

 شآتر معظم املنتعثُّ و، إىل غياب الكفاءة اإلنتاجية،يةاملبادرات الفردوالتهميش للقطاع اخلاص و
  خططُ- لعبثيته وتدخالِته نتيجةً-؛ وفشلت معهلعام بعدم الكفاءةصم القطاع ا وو،املشروعات العامةو

إعطائه  و، باعتباره أكثر كفاءة؛طاع اخلاص إىل القالتحولالتنمية يف معظم البالد النامية، حىت جاءت عملية 
  .التنمويةور القيادي للعملية االقتصادية والد

املشكالت  بغية اخلروج من األزمات و؛ت العامةهت الدول النامية إىل خوصصة املشروعاقد اجتو
لكن يف و .واجلواب نعم  اخلوصصة إىل زيادة الكفاءة ؟تؤدي هل : هوالسؤال اآلن و.احلادة اليت تواجهها
للمنشأة املخوصصة بيئةًها أن يتوفر أمهُّ، من العوامل األساسيةق بعدٍد اخلوصصة يتعلَّالبالد النامية جناح  

 تتفاعل مع ، اقتصادية تتواجد فيها قوى السوق إىل بيئٍة مبعىن أن تكون هذه املنشآت قد انتقلت فعالً.مواتية
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 يف الدولة رت بيئة أعماٍلأنه مىت توفَّ  )*( التجارب والدراساتت إذ أثبت؛ تامةحبريٍةع و أوسبعضها يف إطاٍر
 يف زيادة كفاءة اإلدارة واإلنتاج ر فعالًهو ما يعين أن اخلوصصة تؤثها، وإن املنشأة تزيد يف إنتاجيتف
  .العمالةو

رت خوصصتها يف مطلع شركة كورية ج 15على حالة  (1)قد أثبتت دراسة ملنظمة العمل الدوليةو
يادة  شركات منها كانت الز7أن  و،د زادت فيها الكفاءة اإلنتاجيةشركات ق 6ن منها أن تبي و،الثمانينات

اإلنتاجية فيها غري معة، يف حني كانت اثنتان منها يف حالة اخنفاض اإلنتاجية فيها، كما أن اخلوصصة مل شج
2( على الكفاءة اإلنتاجية يف اهلنديكن هلا تأثري(.  

ة ؛ نتيجة توافر البيئ كليةت اخلوصصة يف البلدان املتقدمة إىل زيادة الكفاءة اإلنتاجية بصورٍةيف حني أد
 ل أوالًعجب على الدول النامية أن ت أنه لكي حتقق اخلوصصة الكفاءة اإلنتاجية يتوجنرىمن هنا  و.املناسبة

ل يف رفع يدها عن التدخ و، وإكمال تنمية األسواق املالية والسلعية،األوضاع القانونية والتنظيميةيف إصالح 
 لكوا من ؛ ذهبيةآت اليت حتتفظ الدولة فيها بأسهٍم خوصصتها، ما عدا املنشتمتقرارات املنشأة اليت 

األخذ  و،اخلاص إىل التركيز واالهتمام بعنصر العملالقطاع إلستراتيجية، وأن تسعى الدولة واملنشآت ا
بالتايل  وزيد اإلنتاجية؛ت و،ق الكفاءة وتتحقَّ،نتاجيةن اإلعندها ستتحس و.باألساليب العلمية يف اإلدارة

البيئة املناسبة للقطاع ء الدول النامية املناخ و مل ي أما إذا. يف زيادة الكفاءة اإلنتاجيةة دوريكون للخوصص
 يف زيادة اإلنتاجية ا إىل جناٍح خوصصتها قد ال تصل مجيعهتتم، فإن املنشآت اليت اخلاص أن يعمل

  إىل جناحاٍتتؤديلبيئة القائمة ال  بل إن كل االستثمارات اليت سيقوم ا القطاع اخلاص يف ظل ا.الكفاءةو
تالتنمية املطلوبة من هذا القطاعوحتقيق النمو و إنعاش االقتصاد، هم يفس،إليه مهمة وكلٌ الذي أصبح م 

 نؤكد على ضرورة قيام احلكومات ،على هذا األساس و.م االقتصاديور التنموي والتقداإلضطالع بالد
 إلعمال ،اجلو العام لتهيئة السوق و؛الية واإلداريةاملالحات االقتصادية و إجراءات اإلصالنامية باستعمال
 والقضاء على الفساد واحملسوبية ،)مالية ونقدية(املة  اقتصادية متكتباع سياساٍتاالقطاع اخلاص و

اح  من أجل إجن؛ت الدولة اإلشرافية من مؤسسااالزدواجيةإزالة  و،راطية العابثة من القطاع العامالبريوقو
 وحتسني ،اتطوير اقتصاديايل حتقيق اهلدف العام يف تنمية وبالتا وصصة والقطاع اخلاص والقطاع العام؛اخلو

  . مستمرةر إىل املستوى األحسن بصورٍةالتطو و،مستوى معيشة السكان

                                                 
   .الدراسات العلمية من قبل البنك الدويل واإلسكو والدراسات اليت أجريتوصصة وول يف اخلجتارب الدأي  )*(

(1) Lessons from privatisation, Edited by : rolph vam. der poeven and eyorgg sziracki, 1997. 

  .31، مرجع سابق، ص )اواإلسك( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا  )2(
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  اخلدماتأسعار السلع وألسواق املالية، وعالقتها بالرحبية، ااخلوصصة و: املطلب اخلامس
وأسعار السلع واخلدمات، واألسواق املالية،ما يلي توضيح عالقة اخلوصصة بكل من الرحبية فيستم :  

  :الرحبية اخلوصصة و-أوالً
 كانت تلك املشروعات  سواًء،املشروعات من القطاع العام إىل القطاع اخلاصإن حتويل الشركات و

 إىل القطاع اخلاص سوف تصبح أكثر  فإا عندما تؤول، أم خسائر يف ظل القطاع العام أرباحاًحمققةً
 أا على األسلوب االقتصادي؛ إنتاجية وتوزيعية، و علمية وتسري على خطٍط ألا تعمل بطريقٍة؛كفاءة
  .تعظيم الربح و، إىل ختفيض التكلفةدائماً يسعى  أن القطاع اخلاصبارباعت

 أن الكثري من املشروعات  مؤكدةً،جتارب الدول يف اخلوصصة حىت اآلنوهلذا قد جاءت الدراسة و
 كبرية من املشروعات اليت هي النتيجة الفعلية لنسبٍة و، يف أرباحهاقت زيادةًصتها قد حقَّ خوصتاليت متَّ

 ال ترتقي إىل مستوى ،ها منخفضة فنسبت،ت رحبيتها بعد خوصصتها أما املشروعات اليت قلَّ.ت خوصصتهامتَّ
املشروعات قد زادت أرباحها بعد انتقاهلا إىل القطاع اخلاص ونا أن الشركات أو قولُ،ي احلقيقةنفي،بغض  

ؤثر على الربحالنظر عن العوامل اخلارجية اليت قد ت،التسهيالت  و،رات السوق مثل اإلعفاءات وتطو
 ، مثل الفساد اإلداري واملايل،اخلوصصة قبل حتقيقها خلسارٍةخرى أو املؤثرة على فشل الشركة واأل

ترة الشركة يف ظل  أي أننا غضضنا النظر عن العوامل املؤثرة يف مرحلة ف.العوائق األخرى و،قراطيةوالبريو
ق  املهم أن الشركة أصبحت حتق.فترة وجودها يف ظل القطاع اخلاص بعد اخلوصصة و،القطاع العام

  .أن األرباح يف تزايد و، وفين أحسنمايل إداري وأا يف وضٍع، وأرباحاً

  :األسواق املاليةوصصة و اخل-ثانياً
ت القطاع العام  فيها أسهم شركار تباعاً لألوراق املالية تتطولتنفيذ اخلوصصة ال بد هلا من أسواٍق

ت اخلوصصة إىل لفت اهتمامات احلكومات يف البالد النامية إىل أمهية أسواق قد أد و.املقرر خوصصتها
صح املؤسسات املالية الدولية، إذ حسب ن و،رامج اخلوصصةمنذ بداية تنفيذ بالذي حدث  و،راق املاليةاألو
  : حىت اآلن ما يليمتَّ
لك ر تتطوت اخلوصصة إىل زيادة واتباع واملالية أد لألوراق وجد فيها أسواقت ت يف الدول اليت كان-1

  .الدويلاإلقليمي واألسواق على املستوى احمللي و
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 تتم من أجل أن ؛ لرأس املالوراق املالية سعت إىل إنشاء أسواٍق لألكن لديها أسواق الدول اليت مل ت-2
 أكثر شفافية راء األسهم بطريقٍةاألجانب من شن املستثمرون احملليون وكَّيتم ل؛لىاخلوصصة بالطريقة املث

  .رؤوس األموال األجنبية و، احملليةدخراتاملستثمرين واملُ مما يضمن جذب ؛ثقةو
دفعت  وحتديث أسواق رؤوس األموال يف البالد النامية، إىل تطوير وتؤديوت وصصة إذن أدفاخل

 تؤدي سأيضاً و. يف إجناح عملية اخلوصصةنها من أن تلعب دوراًمكِّكثري منها إىل إنشاء هذه السوق لتبال
ة يف تزايد املسامه و، احلاضر واملستقبلإىل استمرار نشاط هذه السوق يف تسهيل العمليات االستثمارية يف

ولد  مما ي؛احلقيقيو السعر االطمئنان إىل أن السعر هوفره هذه السوق من شفافية، وا ت مل؛هذه االستثمارات
هلذا فاألسواق املالية  و. مع األسواق األخرى يف العاملخارجياً و والقدرة على التعامل داخلياً، وطمأنينيةثقةً
هاا اجلديدة للتعامل مع العامل بدأت يف توج، واالنغالقفكرة غلقت قد أَ و خصوصاً، للدول الناميةمهمةٌ
  .العوملةو للنظام االقتصادي اجلديد  أو مسايرةًبقاًِط

  :اتاخلدم اخلوصصة وأسعار السلع و-ثالثاً
عام من ٍلاخلوصصة كما نعرف سياسة حتويل املشروعات العامة للقطاع اخلاص يف إطار حتو 

.  خمتلطة إىل النظام االقتصادي الليربايل اجلديد، أو اقتصادياٍتطة مركزياًخمطَّ أو ةاشتراكياقتصاديات 
اخلوصصة  و،التحولاتمع هلذا  من شأا يئة االقتصاد و، القتصادياابعت برامج إصالٍحالدول النامية اتو

  .  إىل نظام السوق احلرالتحولهي املرحلة األخرية يف عملية 
، يف ظل املنافسة  بتفاعل قوى العرض والطلبتتحددخلدمات ا أسعار السلع وةرويف السوق احل

لت األسواق يف البالد النامية حتو و،ت اخلوصصة فإذا متَّ.سعار التوازن حىت يصل إىل أ،تعظيم الربحاملة والك
ؤدي إىل ختفيض ت سوف ،هي يف ظل هذا اإلطار التنافسي و، فإن املنشآت املخوصصة، تنافسيةإىل أسواٍق
 إجيايب  إىل تأثٍريتؤديهو ما يعين أن اخلوصصة سيه من قبل يف ظل القطاع العام، وما كانت علأسعارها ع

  .الرفاهيةحتسن مستوى معيشتهم و زيادة الدخل احلقيقي لألفراد و مما يساهم يفباالخنفاضعلى األسعار 
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  :المبحث الثالث
  مراحل الخوصصة أساليب و

 إىل هي إمكانية تطبيقها من خالل أساليب متنوعة تسعى مجيعاً و، هامة اخلوصصة خبصوصيٍةميزتت  
 هلذا يكون من الطبيعي أن مجيع هذه األساليب .قطاع اخلاص داخل االقتصاد الوطينزيادة األمهية النسبية لل

ر فرصة وفِّ ألا تي القرار؛ كربى لصانعتيح هذه األخرية ميزةًكما ت و،تندرج حتت مفهوم سياسة اخلوصصة
ة ظروف املؤسسات اخلاضع و،سق مع ظروف االقتصاد وطبيعة النشاط مبا يت،ددةاالنتقاء بني أساليبها املتع

ألجل ذلك املناسبة من أهم عناصر جناحها، وعترب اختيار الطريقة ي إذ أن لكل أسلوب مزاياه وعيوبه، وهلا؛
  :قسمنا هذا املبحث إىل مطلبني

  طرق اخلوصصة؛أساليب و: ملطلب األولا
  جماالت اخلوصصة؛ ومراحل: املطلب الثاين

  .طرق اخلوصصةأساليب و: املطلب األول
  :ما يلي فيقهاطر إمجال أساليب اخلوصصة ولقد حاولنا

  ):  العاماالكتتاب( الطرح العام لألسهم -أوالً
 من ،مسال املؤسسة للبيع للجمهور من أسهم رأ قيام الدولة بعرض كل أو جزٍءيعين الطرح العام

ن من بىن هذا األسلوب على افتراض أن رأمسال املؤسسة يتكويو .)1( )البورصة(خالل سوق األوراق املالية 
  .)2( من األسهم العاديةعدٍد

بقي  مبعىن أن ت، إىل أمهية أن يكون الطرح العام جزئياً،شري الدراسة يف جمال اخلوصصةكما تو
 التسيري  مبشاركتها يف على أن يكون موافقاً، جزئية يف رأمسال املؤسسةعلى ملكيٍة) لدولةا(احلكومة 
 التزاٍم ذلك مبثابة عديو. ى هلا من امللكيةما تبقَّ و،)صغري أو كبري(النظر عن حجمها هذا بصرف  و،واإلدارة

بوصفها ة،  من تبعات تلك السياساًزءل ج ألا سوف تتحم؛ك اجلددضمين من الدولة بعدم اإلضرار باملالَّ
 لفئة  مصدراًعد جزئية يمعىن ذلك أن إبقاء الدولة على ملكيٍة و، جزئية يف رأس املالع مبلكيٍةتتتم

  .املستثمرين

                                                 
  .31، ص سوقي، مرجع سابقإيهاب الد  )1(
خالصة التجارب العاملية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، سلـسلة         : منري إبراهيم هندي، أساليب وطرق اخلصخصة للمشروعات العامة         )2(

  .46، ص 1995، القاهرة، 337حبوث ودراسات رقم 



  وطبيعتها االقتصاديةاخلوصصة: الفصل الثا�ي

 
108

  :مات التالية هذا األسلوب  بالسزيتميو
تيح ألصحاب  مما يصغرية؛طروح  إذا كانت قيمة السهم امل خاصةًيع قاعدة امللكية ألفراد اتمع، توس-أ

 هذه تعترب و. مما طرح منها الصغرية فرصة احلصول على أسهم وامتالكهااالستثماراتدخارات واال
، كما أا شروعات واسعة من املسامهني يف امل طبقةً ألا ختلق؛ للدول النامية خاصةً،الطريقة ذات أمهية

تدين للخوصصةوسع من قاعدة املؤي.  
توسيع  و،ساعد على تنشيط السوقملؤسسات ت فعملية طرح أسهم ا:تنشيطها ويةوق املالسال تطوير -ب

تاح هلا فرصة بيع املؤسسات ؛ حىت تنطاقه بالدرجة اليت جتذب اهتمام الدولة لتطوير سوق رأس املال
  .اخلاضعة لعملية اخلوصصة

سات العامة اخلاضعة للخوصصة،  من املستثمرين للمؤس عدم االحتكار من طرف مستثمر أو جمموعٍة-ج
 أقصى  من األسهم، إىل جانب وضع حد يف حالة توزيع القيمة الرأمسالية للمؤسسة على عدٍدخاصةً

  .على عدد األسهم اليت ميكن أن ميتلكها الشخص الواحد
هي إتاحة حتويل  و،ليب للخوصصة نتيجة مزايا عديدةعترب هذا األسلوب من أفضل األسامما سبق، يو

ساعد هذا األسلوب يف إىل جانب ذلك ي و. لرغبة الدولة وفقاً، أو مشتركة خاصةاملؤسسة إىل ملكيٍة
ى تولَّ؛ حيث ت التقييم من خالل البورصةيتمتيح كذلك إمكانية أن يب على معيار تقييم املؤسسة، وتغلُّال

ن الدولة قد تبدأ هذا فحسب، بل إليس . الطلب لقوى العرض و وفقاً،لنهائية للسهمالسوق حتديد  القيمة ا
فيفوق القيمة للسهم سوقي السعر ال يتحددن وضعه وسهم املؤسسة إىل أن يتحس من أ ضئيل لعدٍدبطرٍح

طانيا يف  كربي،بعتها الدول املتقدمةهذه الفكرة اتذا احلد ميكن طرح باقي األسهم، وعند ه و.املصدر ا
باإلضافة لالحتفاظ باألسهم من خالل  و، وإىل جانب ذلك.)يطانيةبرتش تليكوم والغاز الرب(مؤسستها 

  .)1( جمانية كمكافأة تفوق مخس سنوات على أسهٍمحصول املالك األصلي الذي حيتفظ باألسهم ملدٍة
  :ز بني أسلوبني رئيسني سعر اإلصدار ميكن أن منيفيما خيصو
م الطلب األسهم اليت يرغب االكتتاب قدد مد يف هذه احلالة حي: حمددطرح السهم للبيع بسعٍر: األول
 من اإلصدار ل عليها كل مستثمٍر أن عدد األسهم اليت حيص؛ غريبالسعر الذي سبق اإلعالن عنه و،هافي

م  إىل إمجايل األسهم اليت تقد منسوبةً، على أساس عدد األسهم اليت يرغب املستثمر يف شرائهاتتحددالكلي، 
  .املستثمرينشرائها جمموع ل

                                                 
  .59 ص مرجع سابق،، التجمعات اهليكلية يف البالد العربيةسعيد النجار، التخصيصية و  )1(
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 يتحددفيه  و أكرب عطاء، فيه بيع األعمال للشخص مقدِميتم عام  باملزاد أنه بيع يقصد:زادأسلوب امل: الثاين
  .كمية األسهم املطروحة للبيعالتوازن بني العطاءات املقدمة، والسعر على أساس 

في حالة الطرح العام لألسهم  فمن الضوابط؛  تفضيل أي من األسلوبني السابقتني على عدٍديتوقَّفو
هذه   و.صدار األول إىل ختفيض سعر السهم ما تدفع الرغبة يف ضمان جناح اإلغالباًد عن طريق السعر احملد

 شكلٍةمبذلك يرتبط  و، أقل من القيمة احلقيقيةأسعاٍر للحكومة بأا تبيع لقاء اخلاصية قد جتلب ااماٍت
  .)1(باع به كافة األسهمكن أن تأخرى تكمن يف مستوى السعر الذي مي

  ):االكتتاب اخلاص ( الطرح اخلاص لألسهم-ثانياً
ة من  خمتار واحد أو جمموعٍة منها ملستثمٍرقصد بالطرح اخلاص بيع أسهم املؤسسة أو جزٍءي

  .)2( مالية أو ملؤسسٍة بالفعل أخرى قائمٍة البيع ملؤسسٍةيتمقد  بل و؛املستثمرين
داء حتسني أن املشتري من تطوير وكما أنه ميكِّ باملرونة يف تنفيذه، يتسمسلوب بأنه  هذا األيتميزو

 ء املشتري إىل تفكيك وبيع أصوهلا؛احتمال جلوعاب على هذا األسلوب لكن ي و. لرغبتهاملؤسسة وفقاً
السوق ؤسسة بسعر  كما أن هذا األسلوب يواجه مصاعب يف عملية تقييم امل.ف نشاطهابالتايل توقُّو

 اجه بسعٍر حىت ال تو، استرشادي لقيمة املؤسسة حتديد سعٍرالعادل؛ حيث يقع على كاهل الدولة عبء
يكون هذا و. مكن حتقيقها من بيع املؤسساتبالتايل ختسر عوائد من امل و،منخفض من قبل املشتري

  : يف ظل توافر العناصر التاليةاألسلوب مالئماً
 كاف من السماسرة، باهتماٍم ألا حتظى  نظراًبالنسبة للقطاع العام؛لصغري  الشركات ذات احلجم ا-أ

عدم ارتباطها حبجم  و،التكاليف املصاحبة للطرح العام كما أن ثبات .جيعل أسهمها صعبة التسويق
  . الصغرية عن طريق الطرح اخلاصشروعات جيعل من املنطقي تفضيل خوصصة امل،املؤسسة

  . بالنسبة للطرح العام الشركات ذات احلجم الصغري-ب
  .ال ضعف أسواق رأس امل-ج

يت تقرر خوصصتها ميكن التمييز بني أسلوبني للطرح اخلاص حلصة احلكومة يف رأمسال املؤسسات الو
  .التفاوض املباشر و،العطاءات: مها

                                                 
، ص  1999، جامعة القاهرة،     دكتوراه أطروحةحممود حممد الدرماش، اخلصخصة كوسيلة لعالج االختالالت اهليكلية لقطاع األعمال،             )1(

217- 218.  
  .56 -55، مرجع سابق، ص  العامةلمشروعاتاخلصخصة لطرق منري إبراهيم هندي، أساليب و  )2(
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ة  أسلوب التفاوض املباشر عملييتطلَّب كبري من املنافسة، بينما ينطوي أسلوب العطاءات على قدٍرو
 سواًء و.املؤسسةوهم الرغبة يف املسامهة يف ملكية دح من املستثمرين احملتملني الذين قد ت الختيار عدٍدحبٍث
خربته د من مسعة املشتري وكومة أن تتأكَّبع أسلوب العطاءات أو أسلوب التفاوض املباشر، فإن على احلات

  هذا يف حالة كون الشركة مملوكةً.ذلكما شابه  وة، ومدى قوة مركزه املايل،بالنشاط الذي متارسه املؤسس
 باملشاركة مع القطاع اخلاص فقد تستطيع احلكومة  خالصة للحكومة، أما لو كانت املؤسسة مملوكةًملكيةً
ل عرضها للبيع لشركائها احلاليني من خال،ف يف حصتها بسهولةالتصر.على  بل إن عقد الشركة قد ينص 

  .ك احلالينياألسبقية يف شراء حصة احلكومة للمالَّحق الشفعة الذي يعطي 
 يف تلك امللكية بالبيع فيف حالة ملكية احلكومة هلا بالكامل، قد يكون من املالئم أن تتصرو
 يف أداء سفر عن حتسٍني فاملشاركة اجلزئية للقطاع اخلاص يف املرحلة األوىل من اخلوصصة قد تالتدرجيي؛
  .)1(اإلجيايب على حصيلة بيع باقي حصة احلكومة يف مراحل تالية مما يترك أثره املؤسسة؛

  : ول بيع األص-ثالثاً
، أو من خالل  علينبيع أصوله يف مزاٍداحلكومة بتصفية القطاع العام و هلذا األسلوب تقوم فإنه وفقاً

 ، جديدة لإلسهام يف إنشاء شركاٍت أن تستخدم هذه األصولأيضاً كما ميكن للحكومة .عطاءات
 كما تلجأ بعد ذلك . اجلديدةشروعات يف امل من خالل حصوهلا على أسهٍم، من ملكيتهااحتفاظها جبزٍءو

  .لطرح هذه األسهم لبيعها للقطاع اخلاص
شترين للمؤسسة اليت ب فيها إجياد م إىل مثل هذا األسلوب يف احلاالت اليت يصعتلجأ احلكومة عادةًو

 تكون هذه األخرية ناجحةً كبرية قائمة على املؤسسة، وونيٍةيختضع للخوصصة، أو يف حالة وجود مد
بالقدر الذي ي2(ل عملية بيعهاسه(.  

املباشر البيع بع ت ما يعادةً و؛ والبيع املباشر، واملزاد،عطاءال: أساليب لبيع األصول هيثالثة هناك و
مرون معنيون متَّوجد مستثبالفعل عندما يا يضمن احلفاظ على املال  مب،ة العميقةالدراسهم بالبحث و حتديد

  .حسن استخدام األصول املباعة و،العام
  
  

                                                 
  .57 ص ،مرجع سابق ، العامةلمشروعاتاخلصخصة لطرق أساليب و، منري إبراهيم اهلندي  )1(
  .34إيهاب الدسوقي، مرجع سابق، ص   )2(
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  :  البيع إىل العاملني يف املؤسسة-رابعاً
 من خالل متليكها ، خاصةدف اخلوصصة من وراء هذا األسلوب حتويل الشركة العامة إىل شركٍة

  .)E.S.O.P( )1( األيسوب "يسمى  و،املالإىل العاملني باملشاركة يف رأس 
اختيار األسهم، : ال الشركة هيأعضاء اإلدارة حلصة يف رأمس ثالثة أساليب لتمليك العاملني وهناكو

  .باالقتراضمتويل أعضاء اإلدارة لشراء أسهم املؤسسة كة العاملني يف رأمسال الشركة، وخطط مشارو
عطيه احلق يف اء اإلدارة ت من أعض كل عضٍوباسم  إصدار املؤسسة لوثيقٍة األسهمباختيارقصد يو

  .د يف الوثيقةحد يبسعٍر و، الحق يف تاريٍخ، املنشأةأمسال من أسهم رشراء حصٍة
 عن العاملني، قد ة نيابةً تنظيمية خمتص ففيها تقوم وحدةٌ،أما خطة مشاركة العاملني يف ملكية املؤسسة

 من  استخدام حصيلة لتمويل شراء جزٍء طويل األجل دفتكون النقابة العمالية، باحلصول على قرٍض
د  خدمة القرض من التوزيعات اليت تتولَّتتم و.أمسال الشركة اليت يعملون فيها يف راألسهم العادية، أو حصٍة
ختصم قيمتها  و،قدمها الشركة املعنية إضافية ت مالية خدمته من مسامهٍةيتم كما قد ،على األسهم املشتراة

  بل هي خطةٌ، فإن خطة املشاركة ليست هبة أو منحة للعاملني،هكذا و.حساب الضريبةمن اإليرادات قبل 
  .ذلك بفضل التشريع الضرييب الواعي حتقق أهداف مجيع األطراف، و،سوبةاقتصادية حم

أعضاء اإلدارة، أو رمبا أعضاء اإلدارة فقط، حصة يف ك العاملني وأما الصيغة الثالثة واألخرية لتملُّ
يف احلاالت اليت و .قترضة م الشركة بأمواٍلطلق عليها بشراء اإلدارة أو العاملني أسهم، فهي ما يرأس املال

ة إىل  مسامهل من شركٍة تتحو فحينئٍذ، حمدود من املسامهني لعدٍدتنتهي فيها املؤسسة بأن تكون مملوكةً
. اً يف مستوى األداءنحتس و ،لفة الوكالة يف تكهو ما حيمل يف طياته ختفيفاً و،كهاديرها مالَّ ي، خاصةشركٍة

  : ستخدم باعتباره عديدة إذ ميكن أن يلألسلوب استخداماتو
   ملنفعة العاملني؛ خطةً–أ
   لشراء األسهم من املالكني املوجودين؛ وسيلةً-ب
   بسعر أقل؛لالقتراض  وسيلةً-ج
   ملدمج العاملني؛اً أسلوب–د

  .رة إلنقاذ الشركة املتعثِّ وسيلةً–هـ

                                                 
، 418  و 417ن  جملة مصر املعاصـرة، العـددا     ،  » وسيلة لتمويل الشركات   E.S.O.Pنظام متلك العاملني لألسهم     «حممود حممد فهمي،      )1(

  .89، ص 1989أكتوبر  -يوليو
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  : اإلدارةود اإلجيار و عق-خامساً
 خلاص الذي يتوىلَّ معني للقطاع ار الدولة كل أو بعض أصوهلا يف مشروٍعؤجمبوجب هذه العقود تو

ميكن اإلشارة إىل  و. لشروط العقد املربم وذلك وفقاً،ل حلسابه اخلاصإدارة هذه األصومسؤولية تشغيل و
  :انوعني رئيسني لعقود تأجري األصول مه

ألصول  املؤجر ا يستردد، مث حمد تأجري األصول للقيام بعمٍليتم قصري هو عقد و: عقد اإلجيار التشغيلي-1
  . مالية جتارية أكثر منها عمليةًعترب هذا النوع من التأجري عمليةًي و.هكذا و، آخرلتأجريها إىل مستأجٍر

 عن  ال تقلُّ زمنية معينة، عادةًوم باستخدام األصول ملدٍة بأن املستأجر يقيتسم و: عقد اإلجيار التمويلي-2
 باإلضافة إىل ، القيمة الكاملة لألصولي حتديد التكلفة حبيث تغطِّيتم و،ألصول املستأجرةلعمر االفتراضي ال

ل  كما أن املستأجر يتحم؛"الدفع الكامل"طلق عليه هو ما ي و،ونسبة األرباحتكاليف الفائدة للمؤجر 
  .صيانتهاملخاطر الناجتة عن تلف األصول وا

  : عامة بأنه التأجري بصفٍةيزيتمو
-ملواعيد حمددة؛وفقاً) احلكومة( للمؤجر  سائالًاً نقدياًر تدفقوفِّ ي   
-ي  ة أجدى من جلوء احلكومة لالقتراض؛ من الناحية املاليعد  
  . بقاء ملكية األصول يف يد املؤجر-

  للمجموعة اإلدارية اليت تقوم بإدارة املشروع، ثابتاً هلذا مبلغاًًم احلكومة وفقاًفتقدأما يف عقود اإلدارة 
 . عليها يف العقد يكون منصوصاًمةًيف حالة عدم حتقيق اإلجنازات املتفق عليها تدفع اموعة اإلدارية غراو
خلربة اإلدارية للعاملني تساب اتيح للسلطات مراقبة سري العمل إىل جانب اكبأا ت تتميز هذه الطريقةو

 مدى االستفادة من هذه امليزة على يتوقَّف و.ل املسؤولية بعد ذلكهم من حتمن األمر الذي ميكِّبالشركة؛
ل املسؤولية يف كذلك مدى تشجيع احلكومة هلم لتحمركة العامة رغبتهم يف التعليم، والعاملني بالش

  .املستقبل
 قود بصفٍةستثمر هذه العت و.ى اإلدارة من أهم عناصر العقدلَّإلدارية اليت تتو انتقاء اموعة اعديو

  .الفنادقخاصة يف جمال السياحة و
 ضعف نشاطه أو السوق اخلاصة به؛ أو ،ف من فشل املشروعتتالءم عقود اإلجيار يف حالة التخوو

 يف احلاالت اليت تزداد فيها  خاصةً،طر دون خمااً ثابتاً ألنه يضمن للحكومة مبلغ؛ل اإلجيارفضيمن مث و
  .ل عقود اإلدارةفضلة الشركة تكمن يف اإلدارة فهنا تلسيولة، أما إذا كانت مشكلاحلاجة 
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  :ون نظام مقايضة الدي-سادساً
اليت  ملكية يف بعض املؤسسات يقوم هذا األسلوب على فكرة استبدال الدائنني ملديونيتهم حبصٍص 

  من خالل طرٍفتتماملدين، أو ميكن أن  مباشرة بني الدائن وقايضة بصورٍة هذه املتتمد ق و. خوصصتهاتمت
 إىل  قد يصل مثالً عن طريق قيام الدولة أو البنك الدائن ببيع القرض القائم على الدولة املدينة خبصٍم،ثالث

مة الدين من البنك املركزي ل على قي حتص، متعددة اجلنسيات ما يكون شركةًغالباً و،ستثمرامل إىل 35%
ل املؤسسة أو بسعر الصرف السائد يف السوق، مث حتص متواضع بالعملة احمللية، و أو خبصٍماالمسيةبقيمته 

  .)1( يف الدول املدينةاملستثمر باستخدام هذه العملة احمللية على أسهٍم
وصصة يلزم أن يتوافر  للخ كأسلوٍب"مقايضة الديون باألسهم" معينة آلية لكي تستخدم حكومةٌو

  :لديها ما يلي
  ة لألجانب؛ العامشروعات الرغبة يف بيع امل-1
   برنامج فعال للمقايضة؛-2
  . أن يستخدم هذا الربنامج يف شراء أسهم املشروعات العامة-3

  :فيما يلي توضيح ذلكه له بعض االنتقادات، ووجتوهلذا األسلوب بعض املزايا، و
  :داف هييه حتقيقاً لعدة أهن فأنصار هذا األسلوب يرو

   الدول املدينة أو احلد من منوها؛ف مديونيةوقُّت -1
 جذب رؤوس األموال األجنبية؛ -2
 .ص البنوك من الديون املشكوك يف حتصيلهاأن تتخلَّ -3

 فتستطيع البنوك الدائنة السيطرة ؛ لكل األطرافسوف يكون ذلك من وجهة نظر املؤيدين مفيداًو
ل على حتصو ،)2(ن زيادة الديون املعدومة أو الديون املشكوك يف حتصيلهاة ع املالية النامجتشكالعلى امل
تستفيد الدولة لدائنون إىل مستثمرين مباشرين، ول ا  يتحو، مبعىن آخر. إنتاجية ذات عوائد مستمرةأصوٍل

حاجتها لالستدانة قليل حجم ت و،بتخفيض مديونيتها اخلارجية) هممقايضة الديون باألس(املدينة من أسلوب 

                                                 
  .15، ص 1988 نيه، يو2، العدد 25لد االتنمية، ، جملة التمويل و» حتول الدين إىل أسهم أثر «سيمون نوسري، يل وكوميكائيل بال  )1(
 ،42شرة االقتـصادية، الـد      ، الن »ول املالية و أثرها على أوضاع الدولة املدينة       ـتقييم عملية املقايضة الديون باألص     «لي،  البنك األه   )2(

  .212، ص 1989، 3العدد 
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قاٍتأصله من تدفُّل فائدة التزامات الدين ووتتحوقاٍتج إىل تدفُّجهة إىل اخلار متؤجلة إىل اخلارج م، 
  .)1( باالستثمار اخلاص املباشر مرتبطةً، أقل من املخاطر بدرجٍةتكون مضمونةًو

يون مبلكية أصول القطاع العام ال تعدو أن آلية مبادلة الدص االنتقادات هلـذا األسلوب يف تتلخو
ن إ و.ديون املستحقة للبنود الدائنةهي ال و، رديئة مقابل ديوٍن،دولة املدينةدة داخل ال جيكوا بيع أصوٍل

 حبيث يصبح ؛ يف ملكية األصول، بل جمرد تغيٍريوطينيدة لالستثمار الد جل يف حد ذاته إضافةًذلك ال ميثِّ
 ، يف النهاية إىل إحكام السيطرة األجنبية على مفاتيح االقتصاد الوطينيؤدي مما ؛نب لألجامعظمها ملكاً

 حتويل الدين األجنيب إىل صك دين بالعملة يؤدي أخرى، قد من ناحيٍةو .أجنبية نافسٍة عما ميثله من مفضالً
سيولة يف الدولة املدينة سوف ال شك أن احتماالت تزايد الو .احمللية إىل زيادة السيولة يف الدولة املدينة

 ألن البنيان اإلنتاجي يف  نظراً تضخمية؛م عن ذلك ضغوطٌقد ينج كانت عملية املبادلة كبرية، وتتزايد كلما
  .)2(ه املرونة ما تنقصغالباً من البلدان النامية كثٍري
  :  نظام الكوبونات ملشاركة الطبقات حمدودة الدخل-سابعاً

الل توزيع أسهم  من خ،وسيع مشاركة اتمع يف ملكية األصول املباعةيستهدف هذا األسلوب ت
  أو تقدمي نوٍع،قد يكون الدافع وراء هذا األسلوب الرغبة يف عدم ملكية املشروع العام و.الشركة املباعة

  .)3(من الدعم لتحسني مستوى معيشة الطبقات ذات الدخل املنخفض
ة  اخليار للمستهلك يف أن يقبل أو يرفض اخلدمي أا تعطية يف نظام الكوبونات هالفكرة األساسيو

  .قبل على اخلدمات أو يشتري السلع إما من القطاع العام أو القطاع اخلاصأو السلعة، واخليار يف أن ي
  :شروعاتتقسيم امل إعادة تنظيم و-ثامناً

 من خالل كافة ،جيياً العامة تدرشروعات تطبيق اخلوصصة على امليتم هلذا األسلوب، فإنه وفقاً
خذ هذا قد يت و، العامةشروعاتإصالح وإعادة تنظيم امل اخلوصصة على أساس تتم حيث ؛الوسائل السابقة

  :)4(األسلوب أحد الصور اآلتية

                                                 
، ص  1996اجستري، كلية التجارة، جامعة حلوان،      ممجال حممود عطية، اآلثار االقتصادية الكلية لتخفيض ديون مصر اخلارجية، رسالة              )1(

79-80.  
،        1988املصريف املصري، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،         ة مع دراسة خاصة للنظام النقدي و      املصرفيسيد عبد املوىل، النظم النقدية و     ال  )2(

  .271ص 
  .43بق، ص اإيهاب الدسوقي، مرجع س  )3(
  .68، ص 1990/1991، 4البنك املركزي املصري، الة االقتصادية، العدد   )4(
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 حبيث متتلك هذه األخرية أسهم الشركات ؛ تابعةشركاٍت و، قابضةركات العامة إىل شركاٍت حتويل الش-أ
  .ركات القابضة أن تطرح أسهم الشركات التابعة للبيعميكن للش، والتابعة

هذا ما  مثل األنشطة غري التجارية، و،خرى أ مع احتفاظ احلكومة بأجزاٍء،ص من بعض األنشطة التخلُّ-ب
ل عملية البيع للشركاتسه.  

  .هذا ما يعمل على زيادة املنافسة يف السوق؛ و بيع التسهيالت اإلنتاجية ككل أو على جزء-ج
ع تعمل على  كما أن عملية جتزئة املشرو، هذا األسلوب بأنه يالئم أسواق الدول الناميةيزيتمقد و

  .تزيد من املنافسة و،وفق أي حالة احتكار
 عديدة، مشكالتاهليكلة للشركات تقابلها  هذا األسلوب أن عملية اإلصالح وعاب علىلكن يو

 عن أن هذا توفري التمويل الالزم للتمويل، هذا فضالً و ومديونية الشركات للبنوك،،مثل فائض العمالة
 من حالة عدم الثقة لدى املستثمرين يف جدية تطبيق  نوعاً، مما قد خيلق نسبياً طويالًاألسلوب يستغرق وقتاً

  .اخلوصصة
 ر هلا نص القرار ميزة االختيار األمر الذي يوفِّد أساليب اخلوصصة؛تعدع و مدى تنويتضحهكذا و

  .وضعية املشروع الذي خيضع لعملية اخلوصصة مبا يتالءم مع ظروف االقتصاد و،ةبني هذه األساليب املتنوع
 اهلدف من اخلوصصة :بع على متغريين أساسني مهايف هذا الصدد يعتمد أسلوب اخلوصصة املتو

ائرة امللكية، حينئذ لو أن هدف اخلوصصة هو توسيع دف .نها برنامج اخلوصصةوخصائص املنشأة اليت يتضم
  .يكون طرح أسهم املنشأة للتداول العام هو األسلوب األمثل

 فقد تكون خوصصة ،معارف تكنولوجية إدارية واخلوصصة توفري خرباٍتأما إذا كان اهلدف من 
 من رأس املال هي اهلدف، إذا كانت احلاجة إىل مزيٍد و.عقود اإلدارة هي األكثر جاذبيةاإلدارة من خالل 

  . إضايف هو األسلوب األمثلد تكون اخلوصصة من خالل دعوة القطاع اخلاص لتزويد املنشأة برأمساٍلفق
 اختيار يتمعندما يكون اهلدف هو زيادة اإلنتاجية فقد يكون الطرح اخلاص لألسهم هو األفضل، على أن و

 باملنافسة، وقد يقتضي يزيتم  ملعايري تضمن حتقيق اهلدف املنشود، إما دف حتقيق مناخٍِاملستثمرين وفقاً
 مستقلة مث بيع الوحدات  هلا شخصيةٌتباع أسلوب اخلوصصة من خالل املنشأة الكبرية إىل وحداٍتا

  .)1( واحدة من بيع املنشأة كوحدٍةبدالً ، بعد وحدةاإلنتاجية وحدةً

                                                 
  .20  ص ، مرجع سابق،طرق خصخصة املشروعات العامةمنري إبراهيم هندي، أساليب و  )1(
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 مشكالتجهة مواها بطرق تقييم املنشآت وق بعض يتعلَّيصطدم تطبيق اخلوصصة بعدة مشكالٍتو
 ينبغي أن تسري احلكومة ،على ذلك و.كيفية مواجهة اآلراء املعارضةق بالبعض اآلخر يتعلَّ و،العمالة الفائضة
املالية ة واالجتماعية والسياسية واالقتصادي منظم يأخذ كافة األبعاد  وبرنامٍج، واضحةعلى إستراتيجيٍة

  .ب اآلثار غري اإلجيابية اليت قد حتدثيتجنخلوصصة ووانب اإلجيابية لتطبيق ام اجلعظِّ مبا ي،الفنيةو
  : خاصةيف هذا الشأن جيب أن نستبعد ااالت اآلتية من نطاق حتويل امللكية إىل ملكيٍةو

ستراتيجي كقناة السويس يف النفط، املعادن الثمينة، الشركات ذات البعد اإل، مثل  املوارد الطبيعية اهلامة-أ
  .ر عن استقاللية البالدعب منهما ي ألن كال؛وريطانياشركة نسيم يف م و،مصر

 واحدة  احتكارات خدمات املرافق العامة، حيث تفرض اعتبارات الكفاءة اإلنتاجية أن تقوم منشأةٌ-ب
إحالل  فإن اخلوصصة و،في مثل هذه احلالة ف. أو خدمة، مثل التليفون، الكهرباء، املياهعلى إنتاج سلعٍة

ب عليه استقالل االحتكار اخلاص قد يترت و، عام ال يضمن ازدياد الكفاءةاٍرل احتك خاص حماحتكاٍر
  .للمستهلك

إمكانيات  يتجاوز قدرات و مما؛ معقدة ضخمة أو تكنولوجيا استثماراٍتتتطلَّب املشروعات اليت -ج
  .القطاع اخلاص

الصناعات ل يف ذلك بعض الصناعات احلربية ويدخ و،وطين األمن الباعتبارات ااالت اليت ترتبط -د
  .)1(الثقيلة
  ):املستثمر االستراتيجي( وحيد  البيع ملستثمٍر-تاسعاً

ق خسارة، أو قِّ الكبرية اليت حتشروعاتتباع هذا األسلوب يف حالة الشركات أو املتلجأ احلكومة ال
بالتايل تلجأ احلكومات إىل  و احملدودة؛ن ذوي القدرات واخلرباتعة للمستثمري مشجغريأن أرباحها قليلة و
ض املباشر معه يف الشراء ملعرفتها تقوم احلكومة بالتفاو، و)مستثمر استراتيجي( وحيد تثمٍرطرحها على مس

قدرة ة هيكلتها وإدخال تكنولوجيا وإدارة حديثة عليها، و بإعاد،عن قدراته يف النهوض ذه الشركة
قد  و. ناجحة حتقق أرباحاًا إىل شركٍة إىل نقلهيؤدي مما ؛ لتصريف منتجاااملستثمر على فتح منافذ خارجية

منها مجهورية مصر العربية من الدول وت هذه الطريقة يف عدٍدبعات.  
  
  
  

                                                 
  .22، ص 1993املالية، القاهرة، مارس  البحوث والدراسات االقتصادية و مركز،-ادية أوراق اقتص-ر القطاع العام ر، تطويأمحد الغندو  )1(
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  :)1((BOOT)التحويل ام أو طريقة اإلنشاء والتشغيل و نظ-عاشراً
يشروعات هذا األسلوب من املعدية يدخل يف مرحلة نقل امللك معنيستثمر نشاطها ألجٍل اليت ي. 

حمطات :  مثل،ية األساسيةستخدم يف خوصصة مشروعات البنتهذه الطريقة من حقوق االمتياز، و تعتربو
  .املوانئ و، واألنفاق واجلسور، والصرف الصحي،باء، واملطاراتالكهراملياه و
 ،اع بعائدهااالنتف و، وإدارا،العامةإنشاء وبناء وتشغيل املرافق بريقة يقوم املستثمرون يف هذه الطو
احلكومة واملستثمر  للعقد املربم بني وفقاً إىل احلكومة شروعات تفصل تلك املبانقضائها زمنية حمددة، ولفترٍة

 كما هو احلال يف جمال النفط ، سابقة عن فكرة اخلوصصة هلا ممارساتتهذه الطريقة كان و.أو املستثمرين
 اً،عام أو فنادق يستثمر فيها املستثمر بإنشائها مث تشغيلها ملدة عشرين  أو مؤسساٍت سكنيةأو بناء وحداٍت

 كما ،تصبح ملكيتها عامةو، ويرفع يد املستثمر، م إىل الدولةسلَّ مث ت،االتفاق حسب ، أو أقل،أو أكثر
  .  يف اليمن من قبل مستثمرين كويتينيشروعاتحدث يف بعض امل

  . البنية األساسيةمشروعات يف  خاصةً،جدواه لسهولته و؛ل هذا النظامضف اآلن تقد أصبحت الدولو
ثار مشكلة  ت،(Boot)قل امللكية ك والتشغيل نلوب البناء والتملُّ بأس يف حالة تنفيذ مشروٍع أنهومن عيوبه

ل  يف املراح،أعمال صيانة و وحتسيناٍتص على تنفيذ جتديداٍتتوفري حوافز تكفي لتشجيع القطاع اخلا
 لدى شركاء املشروع إىل  كذلك ستكون هناك نزعةٌ.دة الزمنية املتفق عليها للتشغيلاألخرية من امل

 أما يف حالة تنفيذ مشروع تنفيذ .، أو تنفيذ برامج تدريبية جديدة جديدةاإلحجام عن إدخال تكنولوجياٍت
 لكن هل ، بنفس الدرجةٍففلن تكون تلك األمور حمل خال، )(Booالتشغيل ك ولتملُّبأسلوب البناء وا

  . يف أن لديها املوارد الالزمة لتشغيل املشروعستكون احلكومة راغبةً
وصصة ل يف عملية خثَّيتم اً أسلوبعدأن األول يBoo )2(  وBootفاملالحظ يف الفارق بني األسلوبني 

تؤثر سوف  و،حملددة إىل احلكومةتلك املدة انتوقع أيلولة امللكية القانونية للمشروع يف اية  حمدودة، وملدٍة
  .استعدادام يف املشاركة يف ذلك املشروع على رغبة املستثمرين وسلباً

  :Boot إبرامها بأسلوب يتم خمتصرة عن أنواع االتفاقات املختلفة اليت فيما يلي أمثلةٌو
   اتفاق الشركاء؛-1
  ؛ة عقد املقاول-2

                                                 
  .25-24، ص 2000 ،شفيق عوض احملامي، اخلصخصة  )1(
  .Build Operate Own and Transfer : هي اختصار لـ Bootكلمة  )2(
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  ؛ عقود اإلنشاءات-3
  ؛ عقد التوريد-4
  ؛الصيانةفاق التشغيل و ات-5
  ؛ اتفاقية توريد الطاقة-6
  ؛ الضمان احلكومي-7
  . عقد االنتفاع-8

باإلضافة إىل هذه األساليب هناك طرقمثل خوصصة الضمان ،لبعتها بعض الدو أخرى ات 
  .السجوناالجتماعي  و

ابيات وسلبيات جي، مع حتديد إنها سابقاًص أهم األساليب اليت حتدثنا علخ يفيما يلي جدولٌو
اختيار كن من خالهلا املقارنة بينها و حيث مي؛ ذلك األسلوباختيارديد سبب وحت ،أهداف كل أسلوبو

  :األسلوب األجنح للخوصصة
  سلبياا، أهدافها، سبب االختيارأساليب اخلوصصة، اجيابياا، ): 9-2(جدول رقم 

 ختيار لألسلوبأسباب اال  األهداف  السلبيات  )ميزات(االجيابيات   األسلوب
االحتفاظ مبلكيـة    -1  عقد اإلدارة

  .الشركة
ــشكلة  -2 ــل م ح

  .القصور اإلداري

ازدواجية اإلدارة   -1
اخلاصة وامللكيـة   

  .العامة
عدم وجود حوافز    -2

ــاءة  ــع الكف لرف
ــى و ــاظ عل احلف

  األصول

تستخدم لتنشيط الشركات    -
  .اخلاسرة

طرق اإلدارة  إدخال معايري و   -
  .احلديثة

ــستفي - ــاملون مــن د ي الع
اإلداريـة  املهارات الفنية و  
  .للشركة املتعاقدة

عجز الكفاءات اإلدارية    -
عن قيـادة املؤسـسة     

  .العامة

ــات   - عقود التأجري ــوفري نفق ت
ــع   ــشغيل م الت
االحتفاظ مبلكيـة   

  .الشركة
احلصول على دخل    -

ــدون  ــنوي ب س
التعرض ملخـاطر   

  .السوق

عدم وجود حوافز    -
لرفع قيمة األصول   

ضمن عائدا  الذي ي 
ــى   ــبا عل مناس
استثماراا خـالل   

  .مدة التأجري

جــذب مهــارات تقنيــة  -
  .إدارية متطورةو

  .تنشيط الشركات اخلاسرة -

ــذب   - ــعوبة يف ج ص
  .املستثمرين

منح االمتياز 
Build 

ــة  -إعطــاء حــق- توفري نفقات البناء- ــدمي خــدمات عام عدم تـوافر الـسيولة      -تق
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Operation 
Owned 
Build 

Operation 
Transfer  

  .التشغيلو
ــسؤولية  - ــل م نق

ــشغيل و ــدميت  تق
اخلدمة إىل اإلدارة   

  .اخلاصة

 لصاحب  االحتكار
  .االمتياز

للمواطنني من خالل تطوير    
 جديدة يف البنية    مشروعاٍت
 عن طريق القطـاع     التحتية

تـسيري  إنـشاء و  (اخلاص  
  .)مرافق عامة

التخفيف من األعباء املالية     -
  .عن الدولة

أو إذا كانـت    الكافية  
  .السيولة املطلوبة كبرية

 البيع املباشر -
  املزاد العلين -
  العطاءات -
ــستثمر  - م

  أجنيب

ــشفافية يف  - الــ
  اإلجراءات

متكن الدولة مـن     -
  إيرادااتعظيم 

ــةإمكان - ــود ي  وج
ــؤ ــدون تواط  ب
  .البائعنياملسريين و

 زمنيـة    فترةً تتطلَّب -
 نفقــاٍتطويلــة و

  . مرتفعةإدارية
ير اخلــاطئ التقــد -

ــهم لقي ــة األس م
املوجــــودات و

  .األخرى

  .إدخال تكنولوجيا متطورة -
  .إدخال طرق إدارة حديثة -
تطوير ع قاعدة امللكية و   يتوس -

األسواق املالية من خـالل     
إدراج الشركة يف سـوق     

  .األوراق املالية

ــسة إىل  - ــة املؤس حاج
ــا  ــال تكنولوجي إدخ

ني أدائها  متطورة لتحس 
  .رفع كفاءاو

ــة إىل  ح - ــة الدول اج
إمكانات لتغطية النفقات   

  .الكبرية

بيع األسهم   -
يف 

األســواق 
  .املالية

االكتتاب  -
  العام

 أكثر  مقبولة سياسياً  -
من غريهـا مـن     

  .األساليب
ــ - ــاهري متلُّ ك اجلم

لألسهم يقلل مـن    
السيطرة األجنبيـة   
على الـشركات   

ــيت  ــتمالـ  تـ
  .خصخصتها

 استثمار طاقـات   -
مصادر وإمكانات و 

  .جديدة

ر صعوبة حتديد أسعا   -
األســهم بــشكل 

ــق و ــيم دقي تقي
األسهم بأقل مـن    

  .الواقع
تطوير األسواق املالية   -

إتاحـة  من خالل   
فرص االسـتثمار   
للمـــــواطنني 

  .األجانبو

توسيع قاعدة امللكية مـن      -
خــالل تــشجيع صــغار 
املستثمرين علـى شـراء     

  .األسهم
حتسني كفاءة اإلدارة أمـام      -

  .املسامهني

م املشروع احلكومي   حج -
  .كبري

لبيع للعاملني  ا
  اإلدارةو

شعور العمال بأم -
مالكون حقيقيون  
يف الشركات الـيت    

قيام العمال ببيـع     -
األسهم لالستفادة  
  .من فروق األسعار

  .توسيع قاعدة امللكية-
ـ     - الل حتسني الكفاءة من خ

وجود حوافز لرفع اإلنتاجية    

-    ب يف احلاالت اليت يصع
بيع املؤسسة باألساليب   

  .األخرى
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  .يعملون فيها
 رغبة أقل يف    إظهار -

ــن  ــراب ع اإلض
املطالبــة العمــل و
  . أعلىبأجوٍر

سوء تسيري الشركة    -
 خـسائر  ب  مما يسب
  .للدولـة

ــاملني يف  و ــسامهة الع م
  .اإلدارة

يف حالة وجود مؤسسة     -
  .خاسرة

مقايـــضة 
  الديون

ــوفري يف اجلهــد  - ت
  .النفقاتو

ــن  - ــف م التخفي
ديونية اخلارجية  امل

  .للدولة

ك الدائن األجـنيب    متلّ
ستثمارات احمللية  لال

ــه ــل ديون  ،مقاب
تصدير األمـوال   و

ــن  ــصلة م املتح
ــتثمار إىل  االسـ

 مما يعـود    ؛اخلارج
بالسلبية على مالية   

  .الدولة

تطوير األسواق املالية مـن      -
خالل استقطاب مستثمرين   

دد لألسواق احملليةج.  

ة علـى   القدرة املالي  عدم    
  .سداد الدين اخلارجي

ــادة  إعــ
  اهليكلـة

ــداٍت - ــاد وح  إجي
  ةإنتاجية متنافس

ــشروع  - ــة امل جتزئ
 العمل على أسسٍ  و

  جتارية

 زمنيـة    فترةً تتطلَّب -
  .طويلة

  إزالة االحتكار -

 يئة املؤسسة لبيعها بـسعرٍ     -
  .أعلى

حتسني الكفاءة من خـالل      -
  . إدارية حديثةإجياد طرٍق

  .كبريحجم املشروع  -
حتقيق خسارة يف أعمال     -

  .املشروع

 جتارب عربية يف اخلصخصة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، رفعت عبد احلليم الفاعوري،: اعتماداً علىمن إعداد الباحث : املصدر
   .30 -28، ص 2004

اخلوصصة من ئم لتطبيق  وخيتلف األسلوب املالمتنوعة، عديدة واً أن للخوصصة أساليبيتضح مما سبق
بل . )1(اليت تريد احلكومة حتقيقها األهدافلنشاط االقتصادي املراد خوصصته و لطبيعة ا إىل أخرى تبعاًدولٍة
 ومن . واحدوٍع يف تطبيق اخلوصصة على مشر االعتماد على أكثر من أسلوٍبيتم من األحيان نه يف كثٍريإ

ل األسلوب املالئم الحظ أن عقود اإلدارة متثِّ ي،ولية يف هذا االعلى ضوء التجارب الد و،الناحية العلمية
 ميكن القول أن فصل امللكية عن ، عامةبصفٍة و.لفنادق اململوكة للقطاع العاملتطبيق اخلوصصة على ا

اإلدارة يكون هو األنسب يف قطاع اخلدمات، أما القطاعات اإلنتاجية فاألسلوب األمثل هلا هو نقل امللكية 
  .)2( أو جزئياً أي عن طريق اخلوصصة الكاملة للمشروع كلياً، أو جزئياًللقطاع اخلاص كلياً

                                                 
  .101-100، ص مرجع سابقهانكي،  .هـ.ستيف  )1(
  .35 -34، ص مرجع سابقات اهليكلية يف البالد العربية، صندوق النقد العريب، والتصحيحصية يسعيد النجار، التخص  )2(
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  على آخر،ح أسلوباًرج من العوامل اليت قد تر اختيار األسلوب املالئم للخوصصة بأحٍديتأثَّو  
  :)1( أهم هذه العوامل فيما يليتتمثَّلو
  .بيق اخلوصصة األهداف اليت تبغي احلكومة حتقيقها من تط-1
  . العامةمشروعاتاالقتصادية لل الظروف املالية و-2
  .مهاالتشريعات اليت حتكُ العامة وشروعات طبيعة نشاط امل-3
  .ر أسواق املال احملليةتطو مستوى منو و-4
  .االقتصادية السائدة يف الدولة الظروف االجتماعية والسياسية و-5
  . العامةشروعات أنشطة امل-6
  ).تأثري قوى الضغط السياسية(ت الضغط السياسية  مجاعا-7
  . تأثري رجال األعمال-8

 بيع كل منشآت القطاع  أو مطلقاًدائماًن اخلوصصة ال تعين ه ميكننا القول أمن كل ما سبق شرحو
 ،ولة إىل إاء ملكية الدتؤدي  الطرق و، إىل إاء ملكية الدولةتؤدي ق فهناك طر؛العام للقطاع اخلاص

  :ذلك على النحو التايلو

  :نهي ملكية الدولةاألساليب اليت ت الطرق و-أوالً
  :نهي ملكية الدولة أمهها تفيما خيص هذا اجلانب هناك عدة طرٍق

  البيع املباشر للمستثمرين؛ -1
 بيع األسهم عن طريق أسواق املال؛ -2
 البيع عن طريق املزاد العلين؛ -3
  ريني أو اإلدارة؛اإلدا البيع للعاملني و-4
 التصفية؛ -5
 .نظام الكوبونات -6

  :نهي ملكية الدولةاألساليب اليت ال ت الطرق و-ثانياً
أو النشاط نقل ملكية الدولة قائمة للمشروع طاع اخلاص وعن طريق القفيه  النشاط يتمهذا احملور 

  :أهم هذه الطرق هيو
  حتويل الشركات إىل شركات مسامهة؛ -1

                                                 
  .ما بعدها و54 ص ،1999 ،2الت واحللول، جامعة عني مشس، القاهرة، ط املشك:، اخلصخصةيحممود صبح  )1(
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 إصالح املنشآت؛كلة وإعادة هي -2
 عقود اإلدارة؛ -أ
  التأجري؛-ب
  االمتياز؛-ت
 التعاقد؛ -1
  . املشتركةشروعاتامل -2

  .جماالت اخلوصصةمراحل و: املطلب الثاين
 ا العملية على الشكل  حتديد اخلطوات اليت مترألمرإن جناح برامج اخلوصصة وإجنازها يستوجب ا

  :)1(التايل
  لمؤسسة أو الشركة املراد خوصصتها؛لتخطيط لامرحلة الدراسة و -1
 ؤسسة من قبل اهليئات االستشارية؛دراسة امل -2
 ؛)التطبيق(تنفيذ إجراءات اخلوصصة  -3
 .املراقبة أو املتابعة هلذه الربامج -4

  : مراحل اخلوصصة-أوالً
اخلوصصة وفق أربع مراحل هيتتم :  

  :ملراد خوصصتهاالتخطيط للمؤسسة االدراسة و: املرحلة األوىل
  :تتطلَّبه، وهي الواضحة ملعامل الربنامج املراد تطبيقُة حتديد اإلستراتيجية املناسبة وحتتوي هذه املرحل

ل إمكانية القطاع اخلاص يف حتم و، وثقةامج بقدرٍة أكرب ملعامل هذا الربناًشرح و، إعالمية كبرية دعايةً-1
  . الثقة يف اتمع، حىت تعماملسؤوليات املتعلقة بالتنمية االقتصادية

 الكفاءة يف ااالت اخلدمية من حيث القدرة و،عن هذه املؤسسات ةي الدولحتديد ختلِّ توضيح و-2
  .كذا األسباب كذلك و،واإلنتاجية

السلبية  و مع شرح اآلثار اإلجيابية،مستقبل املؤسسات التابعة هلا و،ة يف املراحل املقبلة حتديد دور الدول-3
  .وصصةللخ

                                                 
ة، دار سعاد   بن خلدون للدراسات اإلمنائي   ركز ا ا واألهداف املرجوة منها، م    دواعيه السياسة العربية شأا و    :صيةيتخصمدحت حسني، ال    )1(

  .31، ص 1993، القاهرة، الصباح
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 كيفية حتسني و، العمالةة أي دراسة مشكل،ما خيص البطالة والتضخمعام واخلاص في حتديد الربنامج ال-4
  .كذا التضخم و، هذاالتحول يف ظل ،الوضعية هلا

  . التحول القرار بيدها وحدها فيما خيص عملية اختاذأجهزا اليت يكون  حتديد دور الدولة و-5
  :سة املؤسسة من قبل هيئات استشاريةدرا: املرحلة الثانية

ها إىل القطاع اخلاص ر حتويلُقراليت ت و، املؤسسات اإلنتاجية واخلدميةباختيارتبدأ هذه العملية 
 مستويات ودرات فين استشاري له ق إجياد فريٍقتتطلَّبهي مرحلة  و. كانت األساليب املتبعةها أياخلوصصت
 ويضع كل القواعد والقوانني اليت ، والسياسة،االجتماع و، واإلعالم، والقانون، واحملاسبة،االقتصادعالية يف 

عام للتفاوض عن البيع أو كذلك جيب وضع إطاٍر و.ألساليب اخلاصة بعملية التقييمتضبط املراجعة لنظم وت 
  . اإلنفاق عليهايتم ر أو أية طريقة،التأجري

  :)لتطبيقا(تنفيذ إجراءات اخلوصصة : املرحلة الثالثة
املتابعة واملراقبة املستمرة وهذه املرحلة تستوجب القطاع (لة إىل اخلوصصة الة للمؤسسات احملوالفع

كذلك  و،شروط احملددة هلا بعملية نقلهاال جلميع القواعد وترام وااللتزاممدى قدرا على اح و،)اخلاص
ولة أنشطتهامزامراقبتها ور كل الشروط الالزمة إلجناحها ووفِّالدولة ت.  

  :املراقبة هلذه الربامجاملتابعة و: املرحلة الرابعة 
 املتعلقة خاصةً و،صي آثار اخلوصصة جبميع جوانبهاقهي ت و، هذه املرحلة من أهم املراحلتعترب
 فهخلِّما ت هذه والتحول ألمهية عملية  نظراًم عملية اخلوصصة؛ل أهم املبادئ اليت حتكُ حيث متثِّبالتشغيل؛

ص من  من العمال اإلضافيني للتخلُّضرورة االستغناء عن عدٍد و، تعود بالسلبية على العمالآثاٍرمن 
القدرة يف  و، اللجوء إىل حتسني الكفاءةيتطلَّبإمنا لتحقيق هذا اهلدف  و.كاليف املالية النامجة عن ذلكالت

 هذا هو اهلدف من .نوعيةال اجلودة و وكذا حتسني،الرفع من اإلنتاج واإلنتاجية و،استغالل اليد العاملة
لع والتوسالتحو.  

 بعملية  جيب أن تكون مسبوقةً،جةنِتمالة وثني أن اخلوصصة لكي تكون فعكما يرى أحد الباح
   :)1( هي من املبادئ إىل جمموعٍةمستندةًو ،دراسة

  ق فيه اخلوصصة؛طبإعداد املناخ السياسي اليت ست -أ
ميكن خوصصتها على املدى تلك اليت  و،ث عدم قابليتها للخوصصة ائياًمن حيتصنيف املؤسسات  -ب

 تها مباشرة؛ص تلك اليت ينبغي خوصأخرياً و،الطويل

                                                 
  .48، ص مرجع سابقأمحد صقر عاشور،   )1(
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 إعداد فريق متخصص؛ و،إعداد خطة واضحة -ج
 ح ألصول املؤسسات املراد خوصصتها؛التقييم الصحي -د

 .دار اآلثار النامجة عن اخلوصصةت -هـ 

تباع سياسة خوصصة ناجحة حتافظ من خالهلا  تريد ا ألي دولٍة ضروريةًتعتربب كل هذه اجلوان
  :على

  القطاع االقتصادي التابع هلا؛ -
 كيفية استغالهلا؛اليد العاملة و -
 ليها يف حالة بعض اآلثار السلبية؛اجتماعية جتعل العامل يلجأ إإنشاء صناديق مسامهة و -
 ،مويةالتنساهم يف العملية اإلنتاجية وة ت خاصة صغريروعاٍتمش يف إقامة عاملةتقدمي العون للطبقة ال -

 .مستقلة بديلة ور هلم مصادر دخٍلتوفِّو

ليس  و،الة لسياسة اخلوصصةفع ناجحة وكل هذه الغايات املراد منها الوصول إىل حتقيق إستراتيجية
  . كانت ألي جهٍةاالحتكار

   :)1( جماالت اخلوصصة-ثانياً
أصبحت تشمل على جماالٍت و،صصةسعت دائرة اخلواتالعامة فيها شروعاتتوقع حتويل امل مل يكن ي 

الزراعية لتقليدية يف القطاعات الصناعية و العامة اشروعات فباإلضافة إىل خوصصة امل.إىل القطاع اخلاص
الصرف ياه و كامل،)املنافع العامة( البنية التحتية مشروعات فقد اجتهت برامج اخلوصصة حنو ،التجاريةو

 الكهربائية، والغاز والطرق، واألنفاق واجلسور، واملطارات واملوانئ، والنقل، الطاقةالصحي، و
 كما .املعاشات إىل خوصصة البنوك والتأمني وعية، إضافةًاخلدمات االجتماواملواصالت، واالتصاالت، و

مساكن إليواء القوات و، أماكن إيواء السيارات و، والربيد، كالسجون، قطاعاتأيضاً اخلوصصة مشلت
 فقد متت ؛×لقد ظهرت هذه اخلوصصة يف الواليات املتحدة و.إنشاء مساكن ألفراد اجليشالساحنة، و

 مع  اتفاق حيث متَّ،(Minisuta)مينيسوتا  و(Arkansas)خوصصة سجنني يف واليتني مها آركنساس 
.  سرير1500ير واآلخر سعته سر 600يل سجنني أوهلما سعته تشغناء وإحدى شركات القطاع اخلاص بب

توقع أن حتقق الشركة ي و، معفاة من الضرائبل طرح سنداٍت التمويل من جانب الواليات من خاليتمو
  .ألف دوالر سنوياً 20مكاسب تصل إىل 

                                                 
)1(           خلصخـصة إعـادة    يد حجازي، ا  ساملرسي ال : الت، انظر ا ملزيٍد من التفاصيل حول جماالت اخلوصصة وكيفية خوصصة هذه ا

   .71 -45 ص مرجع سابق، دور القطاع اخلاص،ترتيب دور الدولة و
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ل القطاع اخلاص من أجل  األمر تدخيتطلَّبأما يف جمال اإلسكان اخلاص بأفراد اجليش األمريكي فقد 
  يسمح بذلك بإضافة التزاماٍت ذلك وجود تشريٍعيتطلَّب و،جديدة وترميم املساكن القائمة بناء مساكن

  . إىل االستثمار املشترك إضافةً،مباشرة باإلجيار من القطاع اخلاص

  .أساليب متويل اخلوصصةتكاليف و: املطلب الثالث
  :فيما يلي توضيح لتكاليف وأساليب متويل اخلوصصة

  :ل اخلوصصة أساليب متوي-أوالً
 ألن أسباب عجز أي مؤسسة أو ؛ مهما كان نوعه عملية التمويل من أهم عمليات أي مشروٍعتعترب

 من بني أهم تعترباخلوصصة  و.رجة األوىل إىل عملية التمويلف أي دولة أو عجز يف امليزانية يعود بالدختلُّ
 أي التنمية ،بالتايل الكفاءة االقتصادية و؛اإلنتاجيةسة من حيث اإلنتاج والعناصر املهمة يف تنشيط املؤس

  .الشاملة هلا
 هذه الغاية لمويالتعملية  و. ألمهيتها بالنسبة لالقتصادظراً ن؛ أساسيةتعتربعملية متويل اخلوصصة و

 اقتصادية الرفع من القدرة االستثمارية لتنميٍة و،ية الزيادة يف املوارد املالية واالقتصادية للدولةمنها هي كيف
  : إذن مصادر عملية متويل اخلوصصة حنددها يف ما يلي.شاملة

  :االقتراض املباشر -1
إىل   جديدة يعود بالدرجة األوىلإن عملية االقتراض من أجل عملية الشراء أو جلذب استثماراٍت

ملية ع وع الدولة البنوك على تقدمي كل املساعدات املالية هلم،  لذا جيب أن تشج؛)املشتري(طالب القرض 
  .اخلاصة هلذه القروض طبعاً الشروط العامة وتتطلَّبدة التقدمي أو املساع

  :املقايضة بالديون -2
رقعتها يف عت توس و كبرياًة الديون بامللكية وأساليبها، وهذه العملية شهدت رواجاًنقصد ا مقايضو

ملكسيك  كا،لدول أمريكا الالتينيةمن بني هذه ا و،، وذلك إبان أزمة الديون العامليةالدول املدينة خاصةً
غرض ها ب تصميم مثل هذه األساليب قد متَّ،يف الواقع و.الشيلي، والعديد من الدول األخرىوالربازيل و

 ؛ستعمل كوسيلة متويل عملية اخلوصصة فهذه العملية أصبحت اليوم ت.استخدامها للتخفيف من الديون
 مالية حقيقية ملختلف إىل العمل على حتقيق أهداٍفحتويلها دف تشجيع االستثمارات اخلاصة و

  . املقترحة للخوصصةشروعاتامل
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  :املؤسسات املالية املستمرة -3
 يتمثَّل التأمني، صناديق االستثمار، و كشركات التأمني، صناديق،نقصد ا خمتلف املؤسسات املاليةو
  :دورها يف

 يف تشجيع االً فعاًنصريفية جعل احلافز الضرييب عنعين ا ك و:امهاطرق استخد احلوافز الضريبية و-أ
رفع من قيمة ت و، ختدم املصاحل اجلبائية سياسٍةباعتمادذلك  و؛ والرفع من عملية اخلوصصة،االستثمار

  . من ناحية اخلصم الضرييبخاصةً و،االستثمار والنمو والتنمية
 األهم تعتربإن عملية التمويل هذه  :)1(دوليةالت املالية والفنية من اهليئا قبول املساعدات املالية و-ب

  :هيتلف اهليئات املالية العاملية و من خم ألا قادمةٌ؛بالنسبة للخوصصة
 البنك العاملي؛ -
 صندوق النقد الدويل؛ -
 بنك التنمية اإلفريقي؛ -
 بنك التنمية اآلسيوي؛ -
 .الوكاالت الدولية األخرى -
املباشرة لعملية غري ملباشرة واالستعداد لتقدمي املساعدات املالية ا  كل هذه اهليئات املالية يف أمتِّتعتربو

  .اإلصالحات االقتصاديةإعادة اهليكلة و

  : تكاليف اخلوصصة-ثانياً
  :هيالتمييز بني نوعني من التكاليف وميكن 

  اريف الالزمة لتنفيذ هذه العملية؛هي املص و:تكاليف عملية اخلوصصة -1
وهي املصاريف املتمثلة يف استمرار عبء االلتزامات املالية على موازنة الدولة : تكاليف األخرى الباقية -2

 .بعد عملية اخلوصصة

  :ض إىل تكاليف عملية اخلوصصةيف هذا اال نتعرَو
ن تكاليف عملية اخلوصصة العناصر التاليةتتضم:  
 ؛التكاليف اإلدارية -
 إعادة اهليكلة؛تكاليف اإلصالح و -
 .طبقة الشغيلة يف املؤسساتتكاليف تسوية ال -

                                                 
  .48، ص ، مرجع سابقيحممود صبح  )1(
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  :ةأما التكاليف الباقي
  .ل على األصولل االلتزامات فيما حيصاملشتري يتحم :بيع األسهم: احلالة األوىل
  .ل املشتري االلتزامات هنا ال يتحم:بيع األصول: احلالة الثانية
كيفية  و،ف عليها وحتديدهاعر التيتطلَّبعناصر اليت  عملية التكاليف من أهم التعترب خالصةُ القول،و

م ن نوعها، أي كيفية التحكُّ مهما كاالتكلفة هي أساس جناح أي عمليٍةو. معاجلتها يف ظل عملية التمويل
 ؛صةهلذا نرى بأن هذا العنصر من أهم العناصر األساسية يف جمال اخلوص. تسويتهافيها وكيفية معاجلتها و

  . إىل اخلوصصةالتحول ألن ارتفاع النفقات هو سبب م يف التكاليف؛التحكُّألن هدفها هو كيفية التقليص و

  .مناذج أمناطهاوإستراتيجية اخلوصصة : املطلب الرابع
نا إىل التركيز على الدوافع احلقيقية لألطراف رذج اخلوصصة من حيث إستراتيجيتها جتدراسة مناإن 
 من أجل الوصول ا إىل كل طبقات ؛وصصةالدفاع عن اخلاملسؤولة عن الترويج والفاعلة والرئيسية 
  .اتمع

  :ميكن صياغة مناذج اخلوصصة من حيث اإلستراتيجية إىل األمناط التالية لذا
  ).الربامجاتية(اخلوصصة الواقعية  -1
 .اخلوصصة التكتيكية -2
 .اخلوصصة البنيوية -3

  :)الربامجاتية( اخلوصصة الواقعية -أوالً
ر يف إمنا يكثُ و؛سةسيه يف البيئات غري املُألمناط بالنسبة للخوصصة بقلة ظهور هذا النوع من ايتميز

حيث يهدف ؛)كدول الكتلة الشرقية(ص منها  سياسية ناجحة يف التخلُّهاٍتالبيئات اليت كانت هلا توج 
 عن طريق نزعه من أيدي املسؤولني و،قتصادي لعوامل السوق الطبيعيةهذا النوع إىل ترك إدارة الصراع اال

لهم املستمر يف توسيع نطاق الصراعتدخ.  
 إال أن - يإن كانت تعكس معظم السمات املرتبطة باملنظور اإلدار و-ذن، اخلوصصة الربامجاتية إ

. قابلة للتطبيق عاملياًالمات هو أن املنظور اإلداري يرى أن هذه اموعة من الس، و سياسياًهناك اختالفاً
 يف الواليات املتحدة األمريكية فيما خيص عقود البلدية احمللية مع  إتباعهوصصة قد متَّهذا النوع من اخل

  .من أجل تقدمي اخلدمات العامة؛ متعهدي القطاع اخلاص
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اليت ميكن بواسطتها مساندة بني األدوات البديلة املتعددة، و من  لديهم أداةًتعترب اخلوصصة ،إذن
ل  مثلما حدث عند تدخ، أساسياًقد يكون هلذا النوع من اخلوصصة بعداً و.ولويات اتمعية املعترف ااأل

ال  ال هذا و" االنتخايب من الشركات العامة مبا يتطابق مع شعاره الرئيس الفرنسي السابق ملنع اإلطاحة مبزيٍد
  . جديدة جديدة أو خوصصٍة الذي وعد فيه بعدم القيام بتأميماٍت،"ذاك

عاين  االقتصادية اليت تشكالتصصة الربامجاتية هو األزمات الداخلية املرتبطة باملالدافع احلقيقي للخوو
  :)1(منها اتمعات مثل

 عجز امليزانية العامة؛ -
 عجز ميزان املدفوعات اخلارجية؛ -
 .حجم التقليص اخلاص باإلنفاق -

  .تعاين منها اقتصاديات الدول الناميةاليت هي احلاالت و
خلوصصة  تنظر أفراد الدول النامية إىل اجلوانب اإلجيابية لعملية ادائماًلغاية ا والتحولويف كل هذا 

ثار تخفيف من حدة اآلال من أجل ؛ يف حني تنظر الدولة إىل األهداف البعيدة املدى، ممكنيف أسرع وقٍتو
  .اخلوصصةالنامجة عن عمليات اإلصالح و

 والرجوع إىل الغايات ،اغوجية السياسةص من بيد التخلُّفاخلوصصة الربامجاتية دف إىل إذن،
  .العامة للمجتمعهتمام الدولة باملصاحل املدنية وا و،االقتصادية

  : اخلوصصة التكتيكية-ثانياً
 ة، و إن مل تكن معلنةً سياسية مباشر خاضعة ألهداٍفهذا النوع من األمناط يهدف إىل تطبيق حاالٍت

مون دعىل منح مكاسب سياسية قصرية املدى للذين يدف كذلك عمليات اخلوصصة هذه إ و.بالضرورة
 بعت رغم ما قد ي، من السياسيني أو مكافأة خنبٍة، معينة من الناخبنيسياسة الدولة عن طريق إرضاء جمموعٍة

  .  طويلة األجلذلك من تأثرياٍت

 خبوصصة شرياك حيث قامت حكومة اخلوصصة التكتيكية أهم األمثلة وأحدثها يف فرنسا؛ تعتربو
 هذا بالنسبة ،قال على بريطانياكذلك نفس الشيء ي و.) 1977-1976(ها عام تأميماملؤسسات اليت سبق 

صندوق النقد يطالب به  وفق ما يتم فهذا النوع من اخلوصصة ، أما دول العامل الثالثدول املتقدمة؛لل
صول على خمتلف سبق للح م للخوصصة يف هذه الدول كشرٍطالبنك العاملي بوضع خطٍطالدويل و

                                                 
  .42ص  مرجع سابق،آدم مهدي أمحد،   )1(
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 )مبادئ اقتصاد السوق( على االقتصاديات الوطنية الدول املعنية بإدخال تعديالٍتتقوم أن القروض، بشرط 
 أوصى البنك الدويل 1976-1970خالل الفترة و. لك يكون بداية حترير االقتصادذام، وإىل القطاع الع

  .بتجريد الدولة من ممتلكاا أو تصفيتها
 يف برامج ، النامية منها خاصةً، من اتمعاتستعمل يف كثٍريل بأن اخلوصصة التكتيكية ت نقوإذن،

 يف  سواًء، من أجل املناورة السياسية؛االنتخابية من أجل إجناح براجمها ؛األحزاب السياسية جبميع أنواعها
  . كمنهجاالشتراكية انتهجت الدول اليت الدول املتقدمة أو النامية، خاصةً

  : اخلوصصة البنيوية-ثاًثال
  :هذا النوع من اخلوصصة يأخذ األبعاد الثالثة التالية

 أهداف هذه  من أجل حتقيق؛دائماً  يهتم مبصاحل الطبقة العامة من حيث تغيري مصاحلها تعبرياً:البعد األول
م بالنقابات إىل دع من القطاع العام امل منٍطانتقالهو  و؛ وما يتالءم ومرحلة الوضع السائد يف البلد،الطبقة

  ."نقل مراكز القوة"طلق عليه لذا ي مثل هذه النقابات، و فيهص الذي تغيبمنط القطاع اخلا
ا م عن هذينج و.دائم يف قيم اتمع الفاعلة وثقافته وآماله أما هذا الشكل فيهدف إىل تغيٍري: البعد الثاين

  وحيق،عامتضييق جماالت القطاع الل فيها و التدخحٍد وال ميكن أل،توسيع جماالت النشاط الفردية واخلاصة
أي اهلدف من هذا البعد هو إنشاء جمتمٍع. إبداء الرأي فيهال فيها وللمجتمع التدخه االستقاللية  تسود

  .ه التناحرات الطبقية كانت تسود عوض جمتمٍعتوماس هوبز وفق مقوالت ،الفردية
 من ؛ للطبقة املستفيدةإعطائه آلياًفع غطاء الشرعية عن الدولة وجل رستخدم من أ هذا الشكل ي،إذن

  ." اإلدراكيالتحول"ى بـ سمشكل ما ي وهذا النوع من اخلوصصة ي.أجل تعزيز السيطرة الثقافية
لتنظيم املؤسسايت للمجتمع من الناحية القانونية، ل دائمة  بإعادة هيكلةٍٍريتبط أساساًف: أما البعد الثالث

اجلماعات إىل تشجيع املزيد من موعة احلوافز املقدمة لألفراد و جمتؤدي حبيث ة، االقتصادية؛ياسيالس
عملية إعادة هيكلة  البىن  و. السوقاقتصاد احللول اليت يقتضيها اختيار و،االعتماد على القطاع اخلاص

مبا  بل رل خلق مصاحل جديدة؛، من خال إىل تغيري العالقات بني طبقات اتمعتؤدي ،املؤسساتية هذه
با الشرقية، على األقل وث بالضبط يف دول أوريبدو أن هذا هو ما حيد و. جديدة إىل خلق طبقاٍتتؤدي
 .ليس للمستثمرين األجانب و،لةباع ملواطين الدواليت ت و،ق بالشركات اخلاضعة للخوصصةتعلَّفيما ي
صبح هلا ع أن ي ختضع املؤسسات احلكومية للخوصصة يتوقَّحاملا و،كات اخلاصة هلا مصاحلها اخلاصةفالشر
 بأن املؤسسات االفتراض فيمكن ً،إذا اعتربنا التجربة الغربية مقياسا و. خمتلفة عن أولويات الدولةوياتأول

  . ختدم مصاحلها اخلاصةتدفعها يف اجتاهاٍت و،اسة العامةحاول التأثري يف السيست املخوصصة حديثاً
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  :ز أبعاد هذه األمناط يف اجلدول املوايلميكن إجياو
  أبعاد اخلوصصة البنيوية): 10-2(جدول رقم 

  املنظور السياسي  املنظور االقتصادي  املنظور اإلداري  اهلدف الرئيسي
  إعادة توزيع السلطة   تعظيم املنافع الفردية  حتقيق أهداف اجتماعية حمددة  

  و الرقابة
  الطبقة/ اجلماعة   املؤسسة/ الفرد   صلةمشكلة اجتماعية منف  وحدة التحليل

  السالح  اآللية املفضلة  األداة  مفهوم اخلوصصة 
اخلصخصة واإلصالح االقتصادي إيهاب الدسوقي،  :أيضاً؛ وانظر 14صصة يف العامل العريب، ص آخرون، برامج اخلو هاريف فيجينا و:املصدر

  .38، ص  النهضة العربية، القاهرة دار،يف الدول النامية مع دراسة حالة التجربة املصرية
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  :المبحث الرابع
   اآلثار المتوقعة للخوصصة

، أيضاً أخرى ة جماالٍتاإلصالح يف عد لإلصالح االقتصادي باخلصوص وداةًملا كانت اخلوصصة أ
 ، حىتالية وبيئية اقتصادية وسياسية وماًاجلذري آثارث هذا اإلصالح حِد عن ذلك أو يأن ينجركان البد و

  .السلب متفاوتة من حيث اإلجياب و أبعاٍدهي ذاتو
عات آلثار  من التوقُّوحظ من خالل تطبيق برنامج اخلوصصة يف العديد من الدول صحة كثٍريقد لُو

 اقتصادية دف خذ سياساٍتهو ما جعل الدول تتالسليب، و اإلجيايب منها والتحولهذه السياسة أو هي 
 فوائدها على املسار االقتصادي  وتعظيم، لغرض االستفادة الكبرية من إجيابياا؛لى هذه اآلثارالتأثري ع

 إىل نتائجها املرجوة التحول عملية تؤدي لضمان أن ؛التقليل باملقابل من سلبيااماعي والسياسي، واالجتو
  .االجتماعية والتقليل من التكلفة االقتصادية و،منها

 على االقتصاد  خاصةً، كبري تأثري أن لسياسة اخلوصصةضح جلياًن من الزمن اتعلى مدى عقديو
 لذلك ومعها جناحاا تيجةً تباينت ن، متباينة حازمة أو متراخيةبع سياساٍت مما جعل الدول تت؛عاتمو
اإلطاحات األنظمة وب عنيفة، بل  مواجهاٍت أو وقوع بعضها يفشكالت من املب كثٍريقدراا عن جتنو

نقدية قد أن سياسات اقتصادية ومالية و تسري، والتحول ورغم ذلك فإن عملية اإلصالح و.تبزعاما
ت وخذاتتاألقل منواًالدول ا أمكن يف خمتلف الدول النامية و بغية اإلقالل من املخاطر م؛خذ بأكثر فاعليةت 

  .يف العامل
صناها على التوايل لآلثار لمطالب اخلمسة اليت خص ل من اإلجياز وفقاًه بشكٍلهذا ما سنتناولُو

  :ذلك على النحو التايل و،لبيئية اآلثار اأخرياً و، مث املالية، مث السياسية،تماعية مث االج،االقتصادية أوالً

  .اآلثار االقتصادية للخوصصة: املطلب األول
ب على تطبيق تترتتملة اليت عديدة سامهت يف توضيح اآلثار االقتصادية احمل هامة وجريت دراساتأُ

 التنظيم يف هياكل األسواق واالختالفاتقد سامهت  و.تغيري امللكية يف الدول النامية و،سياسة اخلوصصة
على الرغم من قدرة و .(1) كبرية يف نتائج هذه الدراسات حتليلها بدرجٍة اليت متَّمشروعاتالتكنولوجيا للو

                                                 
(1) Patrick Plane, Privatization and economic growth, refection and observations, Springer, 1997, P 36. 
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 إال أا تفتقر إىل التفاصيل الفنية اليت ال ميكن احلصول ،امة نتائج ه القياسية على الوصول إىلالدراسات
  . معينة تطبيقية حلاالٍتعليها إال من خالل دراساٍت

 مثارها إال بعد يتتؤجتدر اإلشارة يف هذا اال إىل أن اآلثار االقتصادية احملتملة لعملية اخلوصصة لن و
 بضرورة القيام وناًلذلك فإن جناحها يكون مره و؛ هذه اآلثارمن خالله احلكم على ميكن  كاٍفمرور وقٍت
  .)1(الكليةدائم يف مجيع السياسات اجلزئية و شامل وبإصالٍح
  :ميكن حصر اآلثار االقتصادية للخوصصة يف حمورين أو أكثر كالتايلو
  األجنيب؛دة حجم االستثمار اخلاص احمللي وزيا -
  ر اخلوصصة على الكفاءة اإلنتاجية؛أث -
  .املنتجنيرها على حقوق املستهلكني وأث -
  :ميكن تفصيل هذه احملاور كما يليو

  :األجنيبدة حجم االستثمار اخلاص احمللي و زيا-أوالً
يف  من أسهمها للبيع  اخلوصصة عن طريق بيع املشروعات أو الشركات العامة بطرح كل جزٍءتتم

م يف هذه مدخراثمرون األجنيب يستقطاع اخلاص احمللي والاألفراد وبالتايل فإن  و؛البورصة احمللية أو الدولية
  : على النحو التايل ذلكيتم و،العملية

  : االستثمار اخلاص احمللي-1
هذا عن طريق  و،ساسي جلذب االستثمارات احمللية واألجنبيةك األ سياسة اخلوصصة احملرتعترب

أو املستثمرين بشراء املؤسسة العامة يف إطار عملية  من خالله املستثمر قوميهو ما و ،االستثمار املباشر
 أو من خالل االستثمار املباشر من خالل حمفظة األوراق ، عن طريق البيع للمستثمر اإلستراتيجي،اخلوصصة

  .السندات، أي االستثمار يف األسهم واملالية
ثمار  بغية تنشيط االست؛إن اخلوصصة اهلدف من ورائها هو حتويل امللكية العامة إىل امللكية اخلاصة

 من أجل زيادة ؛ العامة وتنشيطهاشروعاتاحمللي إذن يعمل على شراء هذه املاملستثمر ف. األجنيباحمللي و
و ما ه و، وحتسني األداء،كفاءة اإلدارية اقتصادية من حيث الكفاءٍة عالية و واإلنتاجية عند جودٍةاإلنتاج
اجلودة  يف الكفاءة والتحسن والتحولذا طاقة العاطلة، كما نرى هتشغيل ال و، إىل زيادة اإلنتاجيةيؤدي

                                                 
دراسة حبثية حول صندوق التنمية العربية، حبـوث جامعـة           الدول النامية،    هالة حلمي السعيد، اآلثار االقتصادية لربنامج اخلوصصة يف         )1(

  .52ص املنصورة، 
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 د قدرةٌولَّمعه ت و،ة للمؤسسات يف ظل القطاع اخلاص إىل زيادة الرحبييؤدي سوف ،القدرة التنافسيةو
  .زيادة اإلنتاج تزيد معه القدرة على التشغيل و،ةد األنشطتعد وساعات إىل تؤدياستثمارية 

   : األجنيباخلاص الستثمار ا-2
 أجنبية واسعة نتيجة العجز  استثماراٍت، تتطلَّبمن بينها اجلزائر و، يف الدول الناميةالتحولعملية 

 ر بشكٍلاملداخيل، هلذا نرى االستثمارات األجنبية تتطودخارات وكبري يف ميزانياا نتيجة ضعف االال
  :مها وفق أسلوبني تتم، وملحوظ يف هذه الدول

  ائها يف األسواق املالية احمللية؛شراألسهم و -
 . شرائهايتملية أو األجنبية من طرف الدولة وطرح األسهم يف السوق املالية احمل -

 م فيه منذ البداية فعدم التحكُّ؛ كما له سلبياتكما ال خيفى علينا بأن االستثمار األجنيب له إجيابياتون
يزيد من عملية النمو سن استخدامه حاتمع ككل، وعلى االقتصاد ويؤثر  جيد  بشكٍلتطبيق القواننيو

  :ةذلك لألسباب التالييع جماالته، ور يف مجالتطواالقتصادي و
 مشروعاتبالتايل يرفع من  و؛انية التمويل الداخلي للمؤسساتاألجنيب يزيد من إمكاالستثمار  -

  .يدفع ا إىل األماماخلوصصة، و
 .األنشطة جديدة يف خمتلف خيلق مناصب عمٍل و،زيد من رفع الكفاءةر األجنيب ياالستثما -
 . ما جيلب معه التكنولوجيا احلديثة جبميع أنواعهااالستثمار األجنيب عادةً -
- ومثال ذلك دول اخلليج، للمستثمرينبلةًيب جيعل البلد ِقاملناسب لالستثمار األجند وإتاحة املناخ اجلي ، 

 .املتحدة اإلمارات العربية خاصةًو
 .االستثمار األجنيب القادم من اخلوصصة يعمل على زيادة معدالت العملة األجنبية يف الداخل -

  . إلجناحهااملالئمر املناخ لكي يتوفَّ و، هامة لنجاح اخلوصصة عامة أداةٌاالستثمارات األجنبية بصفةٍِو
 املؤسسات  عن طريق شراءيتم  فاألول.غري مباشر استثمار مباشر و-كما قلنا- قسمني هي تنقسم إىلو

  .السندات، أي االستثمارات يف األسهم و يف األسواق املالية عادةًيتمف العامة املعروضة للبيع، أما الثاين

  : آثار اخلوصصة على الكفاءة اإلنتاجية-ثانياً
عناصر ن الص مالتخلُّ و،ل زيادة املنافسة بني املؤسساتتعمل اخلوصصة على رفع الكفاءة من خال

حترير النشاط االقتصادي إىل توليد احلافز على التجديد، و تؤدي كما .عدم الكفاءة و،املقلصة لالستثمارات
زيادة العرض بالنسبة واج، ختفيض تكلفة اإلنتوحتسني نوعية اإلنتاج،  ومن خالل زيادة الناتج الوطين،
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 بصفٍة و.مرين مع زيادة الرفاهية لديهمستثاملة فرص االختيار لدى املستهلكني وزيادواخلدمات، للسلع و
  .املنتجزئية، من خالل نظرية املستهلك وعامة نقول حتقيق معادلة التوازن اجل

  : ملا سبق ميكننا حصر اآلثار االقتصادية للخوصصة يف العناصر التاليةكخالصٍةو
عوامل  وسائل و من خالل توفري، الدخل وامليزانيةقيق التوازن على مستوىحتتعمل على إحداث و -

  . امليزايناالختاللالقضاء على نقاط 
  .االقتصاديةنتاجية و من خالل زيادة الكفاءة اإل،تعمل على القضاء على ظاهرة التضخم -
  .غري املباشرلفة من خالل االستثمار املباشر و خمتتعمل على إنشاء رؤوس أموالٍِ -
 الت املختلفة على هياكل اإلنتاج  من خالل التعدي، تنموية خمتلفةتعمل على حتقيق خياراٍت -

  .اخلدماتو
  عن طريق نقل امللكية يف نطاٍق، مسامهة من خالل إنشاء شركاٍت،تعمل على نشر حقوق امللكية -

  .أوسع إىل صغار املستثمرين
 من خالل اإلغراءات املختلفة يف رؤوس ،تطويرها و، وتثمينها، التقنيات املختلفةتعمل على حتسني -

  .يةاألموال األجنب
 متعددة  يف جماالٍت،األداء يف آخر املطاف إىل تطوير وحتسني جهاز اإلنتاج وتؤدي إذن، اخلوصصة

ف من املؤسسة حتقيق اهلد و، وزيادة النمو،مية االقتصاديةبالتايل التن و؛عملية املنافسةل  مما يفع؛من االقتصاد
احلسن للعوملة  واالستعداد األفضل و،قدمي األولالوصول بالتايل بالركب احلضاري الت و،يف مجيع ااالت

  .االقتصادية أو النظام االقتصادي اجلديد

  :)1(املنتجنير اخلوصصة على حقوق املستهلكني و آثا-ثانياً
 ،جودة السلعةحتسني نوعية و و، وختفيض تكلفة اإلنتاج،إىل رفع الكفاءة االقتصادية اخلوصصة تؤدي

 فرص االختيار اخلدمات تزيد معهيادة املنافسة، وزيادة العرض من السلع وتوى اخلدمة مع زحتسني مسو
 لتحقيق هذا املستوى غياب االختالالت يف وظائف السوق شترطُيو. زيادة رفاهيتهمأمام املستهلكني و

وبذلك تتحقق مصلحة .  التعادلية بني العرض والطلباالستهالكية، مع إقامة التوازن املؤسسي على
له على املنفعة من إنفاق ق عنده مصلحة املستهلك حبصوتحقَّ التوازين تسعر؛ ألن الاملنتجني معاًني واملستهلك
 وبذلك فإن املستهلكني ؛يامه بالعملية اإلنتاجية من قتتحقق مصلحة املنتج حبصوله على ربٍحدخله، و

                                                 
  .425،1991 العدد ،القاهرة ، جملة مصر املعاصرة،» محاية املستهلك يف اقتصاد السوق« شريف لطفي،  )1(



  وطبيعتها االقتصاديةاخلوصصة: الفصل الثا�ي

 
135

ق مصاحلهم يف املنفعة تحقَّتو .تنتفي األضرار على أي منهماوق مصاحلهم يف ظل اخلوصصة، املنتجني تتحقَّو
  :الربح إذا توافرت الشروط التاليةو
مصاحل أطراف التعامل  اإلضرار حبقوق وواجبات و احلرية املطلوبة للمستهلك يف االختيار إىلتؤدي أال -1

 حلماية تخذ إجراءاتأن ال ت ملصاحل أطراف السوق، و ومراعيةً، أي أن تكون هذه احلرية عادلةًبالسوق
  .املستهلك تتعارض مع آليات السوق

2-ر املنتجني بشرط توفُّخلوصصة تضمن حقوق املستهلكني و أي أن ا،ورها أن تنتفي االحتكارات بكافة ص
  .املنافسة

 بتحقيق اكتمال ق هذه الضمانات مرتبطٌن حتقُّ، وإاملنتجذن تضمن حقوق املستهلك وفاخلوصصة إ
 سلبية على ر هلا آثارق سوق املنافسة احلرة فإن اخلوصصة قد تظهتتحقَّالسوق التنافسية احلرة، أما إذا مل 

 اخنفاض مستوى أيضاً و، السلع املتاحةاخنفاض و،بل وكل أطراف السوق من احتكاراملنتج، املستهلك و
  .الرفاهيةاملعيشة و
 ع اخلاص؛ املال لدى القطا اخلوصصة إحدى السياسات املتبعة إلنعاش تراكم رأسعد ت،إمجاالًو

به يصبح  و،وزيع الدخل لصاحل القطاع اخلاصبالتايل ت و؛العامة إىل إعادة توزيع الثروة بيع الشركات يؤديف
ت  اليت متَّمشروعاتالنهوض باإلنتاجية لل و،زيادة كفاءة التشغيل و،ر واإلنتاج على االستثماقادراً

  .)1(خوصصتها

  .اآلثار االجتماعية للخوصصة: املطلب الثاين
يف بلدان املعسكر  هي أكثر ظهوراً و،ق إليها كثرياً التطريتمصصة مل إن اآلثار االجتماعية للخو

  .بيةويف الدول النامية منها يف الدول األور و،الشرقي سابقاً
 . وتركيز الثروة يف أيدي القلةةية اليت تنتج عن السوق املفتوحتلصق باخلوصصة كل املؤشرات السلبو

 إذ عليهم وصصت؛ اخلوصصة أكرب يف تغيري منط احلياة للعاملني يف املؤسسات احلكومية اليت خيعترب أثرو
يف ضاً إذ أن الكثري منهم عانوا اخنفا؛أسرهمهم و جديد ومواجهة واقع، جديدةٍتي عادااملواكبة بتبن 

يب املوظفني سلطام ة يؤثر على ترت جتاريحتويل دوائر حكومية إىل مؤسساٍتاالمتيازات أو املرتبات، و
 يف مفاهيم العمل حىت أن البعض يعترب من الضروري  جذرياًإذ يعترب تغيرياً. نظم اهلرم اإلدارياإلدارية و

يئة العاملني من املؤسسات اليت ي راد خوصصتها بإعدادهم لفترة ما بعد اخلوصصة، فقد حتدث هذه إعادة
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يف أسس الترقيات   وتعديالً،املسؤوليات يف خطوط السلطة ووتغيرياً ، لألشكال اهلرمية لإلدارةفتيتاًاألخرية ت
  .)1(التعيني و الصالحياتو

اموعات  و شديد يف جمموعات اتمع بارتياٍبنظر إليها  فإن اخلوصصة ي،من الناحية االجتماعيةو
 اجتماعية توعيةٌة لذا جيب أن تسبق اخلوصص واً كما حيدث مع كل جديد؛ثري شكوكت و،)*(صاحبة املنفعة

لعل أهم اجلوانب اليت ميكن تناوهلا  و.، ولتقليل السلبياتح املفاهيملتصحي و،فة إلعداد وحتضري اتمعومكثّ
  :)2(يف هذا الشأن ما يلي

  اخلوصصة؛ العدالة االجتماعية و-1
  .اخلوصصة العمالة و-2

  :اخلوصصة العدالة االجتماعية و-أوالً
 العوامل أو اآلثار تتمثَّل و، ذا املبدأ وأخرى خملةٌ،عدالة داعمة ملبدأ الآثاراًحتمل اخلوصصة يف طياا 

  :ما يلي من العدالة االجتماعية فيإىل مزيٍد تؤدياليت 
هو ما يبعث احلافز  و؛ واملسامهة يف العملية اإلنتاجية،ك للطبقة العاملة يف التملُّفرصةً اخلوصصة تعطي -1

  .االقتصاد الوطينن من وضع األفراد و مما حيسِ؛نتاجالزيادة يف اإل و،كالتملُّو من الثروة إىل مزيٍد
ب بني من التقار ر االقتصادي ختلق نوعاًالتطواملسامهة يف اإلنتاج وك وبالتملُّهي تسمح  اخلوصصة و-2

 الشركة؛مديرين للمشروع أو  بعد أن أصبح األفراد مسامهني ومالكني و،كاملالَّة ولمالطبقة العا
 ،سوف جيعلهم يزيدون من جهدهم القرار اختاذمشاركتهم يف رأس املال والربح وفإحساسهم ذا أو 

ن بالتايل  وتتحس،وامثر فتزيد أرباحهم و؛ من اإلنتاج والكفاءةيدفعون بالعملية اإلنتاجية إىل مزيٍدو
  .معيشة من يعولونمعيشتهم و

ائلي             بالتايل سوف يزيد من استقرارهم العو ؛بكوم مالكاًاألمان واالطمئنان  شعور األفراد ب-3
 ،مهية لألفراد يف غاية األهي نتيجةٌ و؛ والسعي إليه بطمأنينة،بل بأملالرؤية إىل املستق و،واالجتماعي

تهولس وبعدهم عن التوجاخلوف من ا.  
  :ما يليجيابية، أما السلبية فنوجزها فيهذا فيما خيص اآلثار اإل
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عليه سوء توزيع الدخل بني فئات ب  مما سيترت؛ يف اتمع اخلوصصة إىل تركيز الثروة بيد قلٍةتؤدي قد -1
بات ال مرت ورحرمان من ال ميلك إال من أجو و،لكون على األرباحاستحواذ من مي و،وطبقات اتمع

عات العمالية ل الكثري من التشريقد حلَّنظام السوق  وأن اخلوصصة و خاصةً، بالعدالةدائماًصف تت
  .)1(شروطهالفصل بني العمل واملتعلقة باألجور و

 إىل يؤدي مما ؛اط االقتصادي كلي على النش إىل سيطرة القطاع اخلاص بشكٍلتؤدي اخلوصصة قد -2
لتفاوت يف  ااتساع و، مصطلح حمدودي الدخلايار إىل تؤدي هيكلية يف اتمع ختالالٍتحدوث ا

  .)2(اجلهل نطاق الفقر واملرض واتساع و،الدخول والثروات
 مما ؛ إلغاء مجيع أنواع الدعم السلعي، يف نطاق جمال اخلوصصة تصبح عملية الدعم جبميع أنواعه قليلة-3

  .تؤثر على املستوى املعيشي للطبقة الفقرية يف اتمع
  حنو السلعية اإلنتاج يف نطاق اخلوصصة تنصبالتقليل من إنتاج السلع االجتماعية، حيث أمه -4

  طبقاًدائماًهذا  و، وحتقيق أكرب األرباح، دف االحتكار والسيطرة؛بع آليات السوقتاملنتجات اليت تو
اليت تكون يف صاحل أغلب الطبقات االجتماعية لل من السلع الواسعة االستهالك و مما يق؛للقوى الشرائية
  . طبعاًسعرمن حيث ال

هذا ينتج يف حالة ضعف  و؛انتشارهلبية كما يراها البعض االحتكار و اخلوصصة من أهم نتائجها الس-5
  .سيطرة الدولة على القطاعات احملولةرقابة و

 كفيلة خذت سياساٍتلذلك ات و؛ خطر هذه السلبيات على اخلوصصةعت إىلغري أن احلكومات تطلَّ
والتسهيالت تقدمي املزيد من املساعدات يق التنمية االجتماعية، ويق صناد عن طر،معاجلتهاللتخفيف منها و
 أو ، الصغريةشروعاتتنشيط امل و، ودعم أنشطتهم القائمة، هلمعمٍلإجياد فرص  و،للطبقات الفقرية

نهم كِّوسائل مت ومساعدم بآالت و، بدون فوائداًضمنحهم قرو و،إىل األعمال اليت يقدرون عليهاإرشادهم 
وقف الدعم  و، مالية بزيادة الضرائبدرةٌالدولة قد أصبحت لديها قما و ال سي،الدخولمن حتقيق 

إن  العامة، وشروعاتامل للحصيلة احملققة من بيع نتيجةًخلاسرة ودعم السلع واخلدمات، وللمشروعات ا
 يبقي ؤشر وهو م-ية يف البلدان النام خاصةً- مستمراتساٍعكانت الظروف االجتماعية ومساحة الفقر يف 
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  اجتماعياًاًلدول النامية استقرارالقلق أن ترعى أغلب ا من اخلوف و كثرياًالتحسنألمل يف اعلى التفاؤل و
  .)1( على األقل يف املستقبل املنظور مطمئناً اقتصادياًمنواًو

  : أثر اخلوصصة على العمالة-ثانياً
الرأي حلكومات أنفسهم وثري اهتمام اتلعل تأثري اخلوصصة على العمالة هو أول االعتبارات اليت 

 إىل عواقب يؤدي ألنه ميكن أن ؛ على العمالة هو أهم املشكالت االجتماعية للخوصصةهاتأثريلعل العام، و
 ما إذ أن املؤسسات العامة عادةً .)2(القالقل االجتماعية الصعبة يف االضطرابات وتتمثَّلسياسية خطرية 

مم؛لعاملني كبرية من اوظف أعداداًت اع مبجرد انتهاء اخلوصصة حيرص القط يف العمالة، وا جيعل هناك فائض
 جديد يٍفكل توظ و،االستخدام األمثل لليد العاملةالتركيز أكثر على  و،ص من هذا الفائضاخلاص للتخلُّ

 حيث ؛وافع من الدولة إىل القطاع اخلاص هذا هو اختالف الدالتحولجوهر  و. له بدقةسيكون حمسوباً
الغاية العامة، أما اخلاص شامل يهدف إىل حتقيق  واسع وفائدة االقتصادية يف إطاٍرينظر القطاع العام إىل ال

ص من الفائض احلقيقي لليد  يف حني يرى البعض أن التخلُّ. من الربحيسعى إىل حتقيق أكرب قدٍرفريى و
ص من فائض ادي أغلب هؤالء بالتخلُّ لذا ينساسي لصحة أي مؤسسة عامة أو خاصة؛ أالعاملة هو شرطٌ
  .عة من قطاعات الدولة أو حماربة البطالة املقن،العمالة الزائدة

إن اخلوف من البطالة نتيجة اخلوصصة يعن فائض العمالة  بسبب إمكانية االستغناء ؛ وارداً احتماالًعد
 طريق استحداث وظائف ف، أو عنتيجة إعادة تصنيف الوظائبعض األمالك اإلدارية، أو نغري املاهرة، و

قامت العديد من ،أخرىهلذه األسباب و. املتقدمةسم بالقدرة على استيعاب التقنيات اجلديدة وجديدة تت 
   :لت يف متثَّباختصاٍر و،الدول بإعداد برامج حلماية اليد العاملة تزامنت مع برامج عملية اخلوصصة

  .ةالشرقيبا وذلك يف معظم دول أورقد طُبق  و،مالعلى الع من السندات  توزيع جمموعٍة-1
يف متناول األغلبية و ، منخفضة للعمال بأسعاٍربيعهامة ل كبرية من أسهم الشركات العا ختصيص نسبٍة-2

  .با الشرقيةو كدول أور،منها
  . من أجل توجيهها لوظائف جديدة؛تدريب العمالة الفائضةأهيل و إعادة ت-3
  . من أجل املسامهة يف إنشاء مناصب جديدة للعمل؛ة للتنمية إنشاء صناديق اجتماعي-4
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  جديدة تفتح جماالٍتمشروعاٍت من خالل إنشاء ، جمزية منح العمال املتضررين من اخلوصصة مكافآٍت-5
  .جديدة للتوظيف

  . تشجيع اليد العاملة املقبلة على التقاعد، للتقاعد املسبق-6
  . كمصر مثالً، كما هو يف بعض الدول،املبكر أي التقاعد ،تقليص سنوات العمل -7
  .)1(ك اجلددالَّ يف أماكنهم مرحلة التفاوض مع املُمال حماولة فرض منذ البداية بقاء الع-8

 للمشكلة  ائياً بأا ليست حالً مؤقتة، علماًهذه اإلجراءات اليت تلجأ إليها الدول هي إجراءاتو
ة استيعاا من قبل القطاع إمكاني و،جة هلانِتن البحث عن فرص عمل معغين  جزئية ال تبقدر ما هي معاجلةٌ

هذا ما يسمح بظهور  و،زائدة هو زيادة معدالت البطالة إذ ال خيفى أن االستغناء عن هذه العمالة الاخلاص؛
  : من بينهامشكالتعدة 

ر العمل خيتلف عن بقية  أن عنصخصوصاً و، إنتاجية غري مستغلةطاقاٍتجود  إن ارتفاع البطالة يعين و-1
  .ستخدم يف حينه لن ميكن استخدامه أبداً فالعمل إن مل ي؛ بكونه غري قابل للتخزين؛عناصر اإلنتاج

 مما سامهون بذلك يف استهالك جزٍءهم ي؛ فالبطالة تعين عدم مسامهة هؤالء العمال يف زيادة اإلنتاجية و-2
نتجه اآلخرون عن طريق ارتفاع نسبة اإلعالةي.  

الرعاية االجتماعية ون اإلعانات وان النامية ال يتلقَّ فالعاطلني يف البلد،على عكس البلدان املتقدمة و-3
ألفراد  حلياته و مباشراًمية متثل ديداً هلذا يف هذه احلالة البطالة بالنسبة للفرد يف البالد الناالالزمة؛
  .أسرته

 وتعاطي ، والعنف،ف يف املدن، والتطر وخباصٍة،جلرميةسبب املباشر يف انتشار ا البطالة التعترب و-4
  .ق النسيج العائليمتز و، األسريكالتفكُّ و،املخدرات

  .د االستقرار السياسي سياسية قد دن مستويات البطالة العالية هزاٍتكما ينتج ع -5
 االستغناء الذي متَّبعت سياسة اخلوصصة العدد الكبري لقد أثبتت بعض التجارب الدولية اليت اتو
 5حوايل ، و1993 عام تصفيتها يف ت خوصصتها ومتَّتمؤسسة متَّ 86 أين وصلت يف غانا:  فمثال،عنهم

يف باكستان أين برامج  و.ذه املؤسسات قد فقدوا مناصبهم يعملون  عاملألف 20عامل من بني آالف 
يف  و.ل األوعام من العمالة يف ال%43  عنباالستغناء، قام القطاع اخلاص 1993 عاماخلوصصة بدأت يف 

ض من العدد الكبري من العمال  األمر الذي خفَّ؛ أخرى كان لالتفاقيات املربمة مع النقابات العماليةدوٍل

                                                 
  .165 ص القاهرة،، )ت.د( رفعت لقوشة، قراءة إستراتيجية حلركة اخلوصصة،  )1(
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ألف  65ر حبوايل قدبت تسريح ما ي النقابات العمالية جتن تسريبهم، ففي املكسيك مثالًاًالذي كان مقرر
  .(1)عامل

 أثرةًاحتادات العمال يف ظل اخلوصصة اليت كانت تعمل مت فيما يتعلق بنقابات وبالذكرجدير و
قوانينها؛ هم بتشريعات احلكومة وصطدم مطالب ما تغالباًاليت كانت  و،بضغوطات وسيطرة احلكومات

ه، أي وجاالحتادات العمالية إىل القيام مبسؤوليتها لدعم هذا التعيت هذه النقابات وا خيتلف إذا دفاألمر هن
 يف م عن طريق شراء أسهٍممدخراتشجيعهم على استثمار  اخلوصصة كما وبأمهيةاخلوصصة بتوعية العمال 

ا من جراء مشاركتهم يف لون عليهالعوائد اليت سيحصاملشروعات املطروحة للبيع، وتبصريهم بالفوائد و
بهم الدخول يف جنهذا بطبعه سي و؛سن أحكرب عند دخٍل أهذا سيجعلهم يف مكانٍة و؛امللكية وأرباحها

  .ي للخوصصةالتحدبعدهم عن الشغب واالضطرابات وي و، مع احلكومةصدماٍت
 من أسهم اًكهم جزء لتملُّأقوىحتادات بعد اخلوصصة سيكون أفضل واالأما وضع النقابات و

هذا  وأكثر لعملية اخلوصصة، داًتأيي أكرب و أقوى ودوراًعطيهم مكاناتٍٍهذه العوامل سوف ت و.شروعاتامل
  .)2( يف التجربة الربيطانيةما حدث فعالً

 بل إا  اخلوصصة إىل تقليص اليد العاملة؛تؤديشري الكثري من التجارب إىل أنه ليس بالضرورة أن تو
الكفاءة كما  وع نتيجة التوس؛ لألثر السابق مقارنةًهذا األثر إجيايب البعض منها إىل زيادة العمال، و يفتؤدي

يف بريطانيا  '' Jaguar ''جاجوار  خوصصة شركةتبريطانيا، حيث متَّاملكسيك، الشيلي و: حدث يف دول
 وبالتايل ؛ عن رفع أجورهم فضالً،عد اخلوصصة عامل إضافية ب2000 جديدة فاقت عمٍلإنشاء مناصب و

  .)3( وغريها من الدراسات األخرى،رفاهيتهمحتسني مستواهم و
 كما تساعد على توفري فرص ،االقتصاد ككلة بذلك إىل رفع كفاءة املؤسسات و اخلوصصيتؤدو
األمر  من املوظفني عن العمل، ول جانٍبب على تعطُّ إضافية للتخفيف من حدة اآلثار السلبية اليت تترتعمٍل

   .)4( إىل أخرىخيتلف من دولٍة
ماعية، من  شديد من الناحية االجتبارتياٍبة نظر إىل اخلوصصمن خالل ما سبق، ميكن القول أنه يو

لذا جيب  و.، كما حيدث مع كل جديدوكاًتثري شكطرف جمموعات اتمع واموعات صاحبة املنفعة، و
                                                 

(1) Abderezek Mouri, Op Cit, P 65 

  .75 ص ،مرجع سابق رابح رتيب،؛ 120، ص 1992ربيطانية يف اخلوصصة، رمزي سالمة، التجربة ال  )2(
  .86 -85، مرجع سابق، ص يحممود صبح  )3(
  .45-44 هانكي، مرجع سابق، ص .هـ.ستيف  )4(
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 فعلى .لتقليل السلبيات و، ولتصحيح املفاهيم،اجتماعية مكثفة إلعداد اتمع سبق اخلوصصة توعيةٌأن ت
من التكاليف الالزمة خللق فرص حتمل جزٍء و، عديدةرٍق هلذه املشكلة بطيحكومات الدول النامية التصد 

ف من مشكلة خفِّا ي، مم العامةشروعات عن توظيف املبالغ الناجتة من حصيلة بيع امل فضالً، جديدةعمٍل
  .فائض العمالة

  .اآلثار املالية للخوصصة: املطلب الثالث
ا، ص من أعبالتخلُّن مأزق العجز يف ميزانيتها وول م هام للديعترب الكثري أن اخلوصصة خمرجاء ديو

ذلك راجع إىل ارتفاع دخل الدول من البيع أو التنازل عن مؤسسات القطاع العام  و؛ الدول الناميةخاصةً
 دون أخذ هذا االعتقاد السائد بصفته ،لكن مع مراعاة هذه الدول جلميع اجلوانب أثناء عملية اخلوصصة

 من العوامل  على جمموعٍةيتوقَّفأثره على اجلوانب املالية للدولة صصة القطاع العام ون خو أل؛طلقةامل
  :)1(أمهها

  .قطاع املؤسسات املالية مستوى كرب أو صغر القدرات والتفاعالت املالية بني احلكومة و-1
  .األثر الذي تتركه على األداء املايل للمؤسسة املعنية اخلوصصة و-2
ض عر زيادة ت املؤدية إىلخاصةًلسياسية العامة، وتخذة من طرف الدولة على اجلوانب ا نوع القرارات امل-3

  . قويةمنافسٍة مالية و وتياراٍتاملؤسسات لضغوطاٍت
  .التحولكيفية النظر لعملية  البعد الزمين و-4

ن عدة جوانب مع مراعاة هذه العوامل فإنه ميكن أن ننظر إىل التأثري املايل للخوصصة عند تطبيقها م
  :أمهها
  أثرها على امليزانية العامة؛ اخلوصصة و-أ
  أثرها على املديونية للدولة؛ اخلوصصة و-ب
  النقدية؛ة وأثرها على السياسة املالية و اخلوصص-ج
  . طرق التحكم و التصرف يف عملية التنازل عن املؤسسات العامة-د
  :ذلك حسب الشكل التايلو
  
  

                                                 
  .112سعيد النجار، التخصصية و التصحيحات اهليكيلية يف الوطن العريب، مرجع سابق، ص   )1(
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  املالية للخوصصة اآلثار ):4 -2(شكل رقم 

  
  

  الشكل من إعداد الباحث :املصدر

  :ميكن تفصيل اجلوانب السابقة على النحو التايلو

  :)أو املوازنة العامة( أثر اخلوصصة على امليزانية العامة -أوالً
 الناتج عن ملكية إىل تقليص العجز يف املوازنات احلكومية، تؤدييرى الكثريون أن اخلوصصة س

 دخل احلكومة من بيع الرتفاع ذلك نتيجةً و؛قتراض مث إىل تقليص احلاجة لال، خاسرةإدارة مؤسساٍتو
 يف فترا الثانية يف اخلوصصة مارغريت تاتشرقد عزا البعض استمرار حكومة  و.القطاع العاممؤسسات 

ولة يف االستخدام عض أن اخلوصصة تساعد الديرى الب و. جنتها من عمليات البيعة اليتإىل العائدات الكبري
 أخرى ذات أولوية طاعاٍتحرر موارد حكومية كانت تذهب للمؤسسات لتذهب لق إذ ستاألمثل للموارد؛
ه حنو التعليم أو الصحة أو غريمها من األنشطة العامة كأن توج ؛)1( ضروريةتطوير خدماٍتأو لدعم و

 أحد مصادره الرئيسية يف إعانات الدولة عد امليزانية العامة يالضرورية، كما أصبح العجز املستمر يف
  .للمؤسسات العامة اخلاسرة

الوكالة وصندوق النقد الدويل وعاملي  يف البنك ال خاصةً، إىل النتائج السابقة يعتقد الكثريوناستناداًو
 من بالتايل احلد ويف ميزانية الدولة؛خفيض العجز  هامة لت وسيلةًعد أن اخلوصصة ت،األمريكية للتنمية الدولية

مان احملليق باالئت فيما يتعلَّبة عليه، خاصةًاآلثار الضارة املترت،م تفاقُ و،اتعجز ميزان املدفوع و،م والتضخ
ص الدولة من  سوف ختلِّ ألا من ناحيٍة؛ق اخلوصصة هذه النتيجة اإلجيابيةسوف حتقِّ و.املديونية اخلارجية

                                                 
  .81ص آدم مهدي أمحد، مرجع سابق،   )1(

 ةــاآلثـار املالي
  للخوصصة 

كيفية التصرف يف حصيلة
 بيع املشروعات العامة

  السياسة النقدية 
 واملالية

 املديونيــة
 العامة

  املوازنــة 
 العامة
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 ثانية أن تستخدم عائد ألنه بإمكان الدولة من ناحيٍة و؛به ملكيتها للشركات اخلاسرةتسبذي النـزيف ال
  .)*(حتقيق التوازن يف امليزانية العامة و، من املديونية العامةسديد جانٍببيع املنشآت اململوكة هلا يف ت

الدولة من التنازل على ل عليها ر بعض االقتصاديني أن الدخول اليت سوف حتصقديف هذا الصدد يو
د ولِّمن شأن هذا التطور أن يالضرائب احفة، وملكيتها للمشروعات العامة سوف تسمح هلا خبفض بعض 

يف ) Ex-ant( كبري اهلبوط املقدر ض إىل حدعو مما ي؛ خارجية إجيابية بالنسبة لألنشطة االقتصاديةآثاراً
  .)1( املنشآت للقطاع اخلاصاإليرادات الضريبية الناجم عن نقل ملكية

 تتضاءل ، إجيابية على املوازنة العامة للدولةاً فإنه ميكن القول أن للخوصصة آثار،من هذا املنطلقو
  .ب على اآلثار السلبيةاليت ا تستطيع احلكومة التغلُّ و،لسلبية لغلبة اآلثار اإلجيابيةمعها آثارها ا

  : أثر اخلوصصة على مديونية الدولة-ثانياً
 إىل القروض اخلارجية من الدول واملنظمات واهليئات اإلقليمية إن معظم الدول النامية جلأت
الية ملواجهة النفقات هذا لعدم كفاية مواردها امل و؛لسنداتإصدار اوالدولية، أو داخلية من البنوك و

 ،ز التنفيذلربامج حيإدخال تلك ا و، هذه الدول لسياسة اخلوصصةانتهاجمبوجب و .االستثماريةالتجارية و
هلذا  ووالداخلية؛فإن حصيلة بيع تلك املشروعات قد أسهمت يف خفض أو سداد كل مديونيتها اخلارجية 

  :يلي ما فييتمثَّلهام  إجيايب وصيلة اخلوصصة هلا تأثريفإن ح
1-قدمه الدولة للمشروعات اخلاسرة سنوياً خفض املديونية مبقدار الدعم الذي كانت ت.  
 أخرى من ناحيٍةوفوائدها، اء اإلقالل من املديونية و من جرن وضع املوازنة بعد اخلوصصةوف يتحسس -2

 صت منها الدولة ختلَّامساعدة املشروعات العامة إذألغراض دعم و اإلقالل أو عدم االقتراض من جديٍد
  .فوائدهاب القروض اجلديدة و فتتجن،بالبيع

  .الت بيع املشروعات نتيجة تسديد الديون من حمص؛ائمة أو ختفيفهاص من املديونية الق التخلُّ-3
4-متحص ؛وعات متويلية تقدر معه إقراض بعض املشرد لدى الدولة قدرةًولِّالت بيع املشروعات سوف ي 

  .تصبح الدولة ذه احلالة دائنة، وحتسني أوضاعها و،لغرض دعم مراكزها املالية
                                                 

لذا فإن تطبيق اخلوصصة     مليار جنيه مصري، و    84.2ر بعض االقتصاديني أن القيمة السوقية لشركات القطاع العام تبلغ           قد: مثال ذلك و  )*(
 مليار جنيه، فإذا متت هذه العملية على مدى مخس          8.4 من القطاع العام سيحقق للموازنة العامة للدولة إيرادات قدرها           %10على نسبة   

ن أبو علي، دور القطاعني العـام       سلطاحلمي عبد الرمحان و   : نظرا(مليار جنيه يف السنة،      1,7ات، فإن اإليرادات املنظرة ستكون      سنو
   .).289سعيد النجار، مرجع سابق، ص : صية، حالة مصر؛ وانظر أيضاًيركيز على التخصاخلاص مع التو

  آذار 21-14، االجتماعية املترتبة على خصخصة وحدات قطاع األعمال العامنونية والدين موسى، اآلثار االقتصادية والقاأمحد مجال   )1(

  .16-15، ص 2003
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 نتيجة زيادة أرباحها       ؛عها حتسني أوضاالضرائب من املشروعات اليت متَّ ستزيد حصيلة الدولة من -5
  .)1(دخول العاملني فيهاو

  :املاليةصة على السياسات النقدية و أثر اخلوص-ثالثاً
  تالدوافع املالية جبوانبها املتشعد ل القرار باخلوصصة أو اختاذة من أهم الدوافع يف بعمن التحو 
رتبط  إذ توجد العديد من القنوات اليت تاتباع سياسة احلرية االقتصادية؛ و،ام إىل القطاع اخلاصالقطاع الع

  مبا ينعكس بقوٍةسلباًا التأثري املتبادل و من خالهليتمامليزانية العامة للدولة،  وبني مؤسسات القطاع العام
 قد ترمي إىل حتقيق ، الدول النامية خاصةً،ميكن القول أن الدول و.القدرات املالية لالقتصاد ككلعلى 

من مث تنتج  و املالية؛شكالتمن األعباء واملص  أو التخلُّ، هذهالتحولبعض األغراض املالية من خالل عملية 
  :لعل أمهها ما يلي و،من السياسات النقدية واملالية من جراء تطبيق برامج اخلوصصة على كل عدة آثاٍر

من ناحية أخرى تقضي  و،ه للمؤسساتلة ختفض الدعم املوج فمن ناحية الدو:مة استقرار امليزانية العا-1
  ع املؤسسات العمومية للخواص؛ من خالل بي،على العجز يف املوازنة العامة من احلصول على املوارد

  .الداخلية من الديون اخلارجية وص تدرجيياًلُّبالتايل التخو
 فهما متالزمان ؛ متينة بني األسواق املالية واخلوصصةقةٌ هناك عال ألنهتطوير األسواق املالية؛ إنشاء و-2

 مالية بدون اًال سوقو. تطرح األسهم يف السوق املالية فال خوصصة بدون بورصة ر بعضها اآلخر،طويو
 على رحبية يتوقَّفألسهم اإلقبال على ا و.طرح خالهلا األسهم للبيع والشراءخاصة ت مشروعاٍت
لذلك يؤكد بعض  االقتصاديني على ضرورة تطوير هذه و ؛)2( مستوى سعر الفائدةعلى و،الشركات

ال تنافسي يسمح بالتوزيع املناسب وأن وجود قطاع مايل فع، التحول يف عملية االنطالقاألسواق قبل 
  .(3) أسرعاالجتماعية على حنٍو يدفع عجلة التنمية االقتصادية وللموارد املالية املتاحة، مما

  نتيجة زيادة أسعار تلك اخلدمات نتيجةً؛ زيادة إيرادات الدولة املتحصلة من تقدميها للخدمات العامة-3
 أخرى اخنفاض من ناحيٍةات النقل واملواصالت والربيد والكهرباء من ناحية، و خدمثل م،للخوصصة
يادة اإليرادات واخنفاض  إىل زتؤديوصصة هذا يعين أن اخل اهليئات على املوازنة العامة، واعتماد تلك
  .على اخلدمات تلكالنفقات من و

                                                 
  .194-193عبده حممد فاضل الربيعي، مرجع سابق، ص   )1(
لدسـوقي،   إيهاب ا  :وانظر أيضاً  ؛269ص   ،1995 اإلسكندرية،،  الدار اجلامعية التطبيق،  صة بني النظرية و   خص احلناوي، اخل  حممد صاحل   )2(

  .71 -70مرجع سابق، ص 
(3) Mahfoud Djebbar, OP.CIT, P 34. 
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 للمؤسسات  من حيث اإليرادات اليت ميكن أن حيصل عليها كثمٍن سواًء، التخفيف من أعباء احلكومات-4
 أو على شكل ضرائب على ،..املزمع خوصصتها أو حصص لألرباح يف املؤسسات املخوصصة جزئياً

قها بعض اخلسائر اليت حتقِّصها من أعباء األداء الضعيف وختلُّ حيث  أو من،أرباح املؤسسات املخوصصة
  .املؤسسات العامة

 ضرورية لعمل  بكوا دعامةً،منها سياسة حترير الصرفر االقتصادي، و اخلوصصة وسياسة التحرتؤدي -5
 ، للدولةوطنيةل لدقة احلسابات اتؤدي إىل حتديد القيمة احلقيقية لسعر الصرف اليت ،آليات السوق

هذا ما يعين استقرار سعر الصرف للعملة احمللية أمام  و؛ لالستثمار إىل توفري مناٍخيؤديبدوره و
  .)1(العمالت األخرى

 بالبنوك إىل زيادة املنافسة تؤدي ،ذلك على صعيد السياسة النقدية و، إن اخلوصصة وحترير سعر الفائدة-6
اآلثار اإلجيابية اليت تنتج  ترفع من كفاءة استخدام القروض و كما. كفاءا إىل زيادةتؤدياليت بدورها 

 من الكفاية احلدية لرأس بارتفاع معدل الفائدة يزيد املستثمرسبق تنتقل إىل مناخ االستثمار، وعما 
  . زيادة كفاءة العملية اإلنتاجيةبالتايل و؛املال

 واالستهالك تزداد املبيعات و، ينتعش اقتصادها،ة اخلوصصة عملياءدخوهلا من جر بزيادة أرباح الدولة و-7
  .غري املباشرةات الدولة من الضرائب املباشرة وبالتايل تزيد إيراد و، لذلكنتيجةً
  :)2(مما سبق نستخلص أنهو
ادات بالتايل اإلير و؛إىل اخنفاض أرباح القطاع العام األسعار االجتماعية تؤديإذ : السياسة املالية فيما خيص
 احلكومية إىل دخراتملُمن مث تعرض ايلية إىل زيادة اإلنفاق العام، و بالنفقات التحوتؤدي كما ،العامة

  .بالتايل اخلارجيةعد على ازدياد الفجوة الداخلية وساي احمللية ودخراتقلل املُيالتناقص، وهو ما 
 ما تلجأ احلكومة إىل  إذ كثرياً؛النقديةتفرض السياسة املالية نفسها على السياسة : السياسة النقدية

 يف املستوى العام فاٍعب على ذلك من ارتما يترت و،املركزي لتمويل عمليات التنميةاالقتراض من البنك 
 إىل ،عجز امليزانية هذا االقتراض، أي التمويل بيؤديمع ثبات سعر صرف العملة الوطنية  و.لألسعار

 هذا أن كال من أسعار معىن و؛ من القدرة التنافسية للصادراتإىل احلداردات، وفاض األسعار النسبية للواخن

                                                 
  .70إبراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص   )1(
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 املؤسسات املالية الدولية صرمن مث تحقيقة الوضع االقتصادي للدولة، وسعر الصرف ال يقيسان الفائدة و
  .)1(على ضرورة تعديل كل منهما

  .اآلثار السياسية للخوصصة: املطلب الرابع
قوية قادرة على فرض ح إال بدولٍةالنظام االجتماعي ال يصلُ" اخلوصصة يف أن عارض أنصارال ي 

 رخوة ضعيفة يتجاهل أحكامها األكثر قوة أو  فليس أخطر على اتمعات من دولٍة؛سلطاا على اجلميع
ل الدولة من  حول شكل تدخإمنا ينحصر خالفهم مع غريهمر ثروة أو غري ذلك من األسباب، واألكث
  ." أخرىمداه من ناحيٍة و،يةناح

 لوصاهلا، بل رد احليوية اًتفتيتخلوصصة ليس تقليم أظافر الدولة وب على ما سبق أن هدف ايترتو  
إمنا الغرض من  و، بالضرورة على حساب دور الدولة فدور القطاع اخلاص ال ينموإنعاشها؛إليها و

راقب االقتصاد يف جمموعه تشرف و سياسية تطٍةتسترد دورها كسل حبيث ،اخلوصصة هو تغيري طبيعة الدولة
  .)2( أو خاصاًعاماً

مدعم لسياسة ل معارض و آخر حوفرز جدالًبوجود هذا اجلدل حول دور الدولة بعد اخلوصصة يو
 إذ قد تفوق تكلفتها اسية حمتملة ال جيب أن نغفل عنها؛ سيم عنه عدة آثاٍرهذا بطبيعته ينج و.اخلوصصة

 األمر ؛ عند حتويل بعض املشروعات احليوية واملرافق العامة خباصٍة،دية املتوقعة للخوصصةاآلثار االقتصا
  .األمن الوطين املرتبطة ذه املشروعاتلطبع يف بعض االعتبارات السرية والذي سيؤثر با

عريب، أو  إفساح اال للقطاع اخلاص يف الوطن ال و،طاع العام بدل بيعه لألفراد فالدعوة إىل حتجيم الق-1
 .سني الكفاءة االقتصادية أو غريهإن أثارها البعض من منطق حت و.ا من الدول النامية أو اخلوصصةغريه

إدارا املباشرة  من ملكية الدولة، وية بغرض احلدهذه الدعوة تستهدف اية حتويل التشكيلة االجتماع
يف  مثل حالة الطوارئ ،محاية مجهرة الناسمن مث إضعاف الوظيفة االجتماعية للدولة يف  و،اإلنتاجلقوى 
  .إستراتيجية حيوية و  ألا مشروعات؛احلروب

فهذه الفئة الرافضة لعملية  ،)3(تعميق النتيجة للغرب الرأمسايلتمهيد لنمط منو رأمسايل مزعوم، والو    
من الفساد فيه، أو  من حيث نصيبها منه أو نصيبها اخلوصصة تستفيد من القطاع العام باستمراره، سواًء

عمالة املتراكمة يف هذا القطاع واليت تعيش على  أو ذلك الزخم من ال،ل عليه من تسهيالٍتما حتص
                                                 

  .62، ص مرجع سابقضياء جميد املوسوي،   )1(
  .25، ص مرجع سابق أمحد مجال الدين موسى،  )2(
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إن كانت يف  و، هذه الفئات.مستوى معيشي متدنٍّية و اقتصادية مترداألجور يف ظل أوضاٍعاملرتبات و
 سياسة املعاجلة مثارها إال تؤديق، وقَّ تتحاٍت قد تعدل عن معارضتها عندما ترى جناح، الحقةمرحلٍة

 مبا حتدثه من مظاهر ؛األمين لعدم االستقرار السياسي واً مصدرل يف املراحل األوىلأا على األقل تشكِّ
  .العصيان للسلطة و،د والتمر، واالضطراب،ضى العامةالرفض الذي قد يصل إىل الفواالحتجاج و

لسري جمريات األمور  واقعية  هلا نظرةٌ الردود اإلجيابية فهي تأيت من فئاٍت سلبية، أماهذه ردود أفعاٍل     
  .عبثية هذا القطاعدارية يف مؤسسات القطاع العام واإلاالقتصادية واملالية و

نادي بفكرة اخلوصصة، كما حدث يف  من التأييد للحزب أو األحزاب اليت ت اخلوصصة إىل مزيٍدتؤدي -2
نالت الثقة املتزايدة، ، و كبرياً تأييداًمارجريت تاتشرة  حزب احملافظني بقيادة السيد حيث نالبريطانيا،

أما احلزب املعارض لفكرة اخلوصصة قد .  ملموسةق اخلوصصة جناحاٍت حتدث عندما حتقِّهي نتيجةٌو
هذا نها، ول هذا التأييد مع جناح اخلوصصة وزوال املخاوف م يف البداية، لكن يتضاء كبرياًينال تأييداً

  . االستقرار السياسيمن مثَّ و، من التوازنات السياسيةخلق نوٍع إىل يؤدي
ما االجتماعي عند من االستقرار السياسي و إىل نوٍعالطويل اخلوصصة على املدى املتوسط وتؤدي قد -3

اتساع ر وو وتطولواقع االقتصادي من من على االتحولظهر مثار هذا ت و. مرضيةق اخلوصصة جناحاٍتحتقِّ
  .ن مستوى املعيشة للسكانحتس و، والدخول منها،دة التشغيل فيهازيا و،عهاشطة وتنواألن

سد اإلدارة واالقتصاد  للمؤسسات العامة من داء البريوقراطية املعوقة من ج اخلوصصة كعالٍجتعترب -4
 إىل مراحل نقل امللكية من القائمني مدإن كان الفساد املمارس يف القطاع العام يستالقومي  واتمع، و

 للمفسدين، كما إال أن هذا الفساد سيكون آخر وجبٍة. تنفيذهايها واملكلفني باإلشراف عليها وعل
ذين يعرفون بالرتاهة  اللجان املركزية من األشخاص املناسبني الباختيارها أو التقليل منها ميكن تداركُ

  .ةالوطنية الصادقوالكفاءة واحلرص و
 دميقراطية  بوجود بيئٍةها مرتبطٌ جناحباعتبار ؛ باقتصاديات الدميقراطيةهي ذات عالقٍة و، إن للخوصصة-5

 هذه تتطلَّبهي حلرية االقتصادية، فإن اخلوصصة واية احلزبية والتعدداطي تسود فيه  دميقرمناٍخو
  .)1(يةاالجتماعالسياسية واألنظمة االقتصادية والسياسات، فإا تؤثر على 

هي  ف، من امللكية العامة إىل امللكية اخلاصةالتحول اخلوصصة تعين  فكونُ،باإلضافة إىل ما سبقو
 فالبيئة .نادي به الدول املتقدمةاملؤدية إىل جناح مشروع العوملة الذي تبذلك أحد السياسات املساعدة و

و عميق، فهي ختتلف اآلن نوعاًطوٍرت بتاالقتصادية العاملية مر عما كانت عليه قبل عقدين من الزمنكما . 

                                                 
  .97-96عبده حممد فاضل الربيعي، مرجع سابق، ص   )1(
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 املتبادل بني أجزاء العامل االعتمادز النظام االقتصادي العاملي يف الوقت احلاضر هو ازدياد درجة أهم ما مييو
 اقتصادية متكاملة بإنتاجها حدةًبعضه ببعض، فعلى عكس املاضي حيث كادت الدولة الوطنية أن تصبح و

 يضاف إىل االقتصاد الوطين، يث مل تكن العالقات االقتصادية الدولية سوى جمرد هامٍشحونقدها احمللي، و
 سيطرت عليه شركاتفيه اإلنتاج على خمتلف املناطق والدول وع  يتوز عاملياًفإننا نكاد اليوم نلمح اقتصاداً

  ).اجلنسياتمتعددة (عابرة اجلنسية 
احتدام املنافسة، يرى عتماد املتبادل وعاملية السوق وامل االإزاء طبيعة العامل الذي نعيش فيه اليوم، عو

ليست هذه يف أكثر كفاءة وأكثر مرونة و دعاة اخلوصصة ضرورة حتويل االقتصاد الوطين إىل اقتصاٍد
مل  تع" )1(القطاع العام، فمثل هذهية اليت تأخذ بالتخطيط املركزي و متيز األنظمة االقتصاداعتقادهم صفاٍت

 مما جيعل من العسري عليها أن ؛تداخل االختصاصات والقراراتمتشابكة من اللوائح والتعليمات و يف غابٍة
2("رات السريعة املتالحقة يف البيئة االجتماعية تتعامل مع التغي(.  

  .ةاآلثار البيئي: املطلب اخلامس
قد أدت انتهاكات القواعد ، ف السجل العملي للمرافق العامة يف البلدان النامية أنه مل يكن طيباًيدلُّ

يبدو كما يقول البعض،  و. بالغ بالصحة العامة والبيئةاحملركات إىل إحداث ضرٍر واخلاصة بغازات املصانع
يعين هذا أن اجلزاءات املالية الفعالة يف  و. عن ممارسة الرقابة على نفسهاأن حكومات الدول النامية عاجزةٌ

م يف قصور التحكُّهلذا فإن و.  أمهية بالنسبة ملوظفي الدولةئة ليس هلا القطاع اخلاص الناجتة عن تلويث البي
ب إصالحه، و ال  يصعلحق بالبيئة ضرراًاالستهالك التبديدي  للمياه على املدى الطويل  يانبعاث املصانع و

ة على  هذه املرافق أنه ال يشرف القطاع العام على تشغيل أو الرقابخوصصةيعين هذا بالضرورة أنه حال 
  .تعظيم العوائد بتحقيق االعتبارات التجارية وزٍم ألن القطاع العام ما يزال غري ملص هلا؛تشغيل القطاع اخلا

 التشريعات سن وعليها أن ت، كواجبها يف الدفاع واألمنمرةًمست وفإن مسؤولية الدولة تبقى قائمةً ،هلذاو
 سن وتاً كبريويل اهتماماًيئة من النشاط اخلاص، فعليها أن ت بالب يضراملعاقبة ألي متاٍدوالقوانني الرادعة و

جات نتاآلثار الضارة للم و،امة الناجتة عن عمليات اإلنتاج فاالنبعاثات الس.قوانني حلماية البيئة وتشريعاٍت
 تفوق ، هائلةاٍتطلق يف البيئة املستقبلة بكمياليت ت و،فات النامجة بعد االستخدامملخلَّ أو ا،أثناء االستخدام

  .القدرة الطبيعية على استيعاب تلك امللوثات

                                                 
  .27-26أمحد مجال الدين موسى، مرجع سابق، ص   )1(
  .27-26 ص ،1991 سعيد النجار، حنو إستراتيجية قومية لإلصالح االقتصادي، دار الشروق، القاهرة،  )2(
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د التنمية احتياطات التنمية، مل تعلتوازن بني االعتبارات البيئية ويف سياق االهتمام احلايل بتحقيق او
ة أحد أسباب هذا التغيري هو زيادة الوعي باآلثار السلبي و.تغاضي عن ضرورات محاية البيئة للالصناعية مربراً
 .وضاع اهلواء واملياه واألرض ألم عنه من تدهوٍرما ينج و،ي غري املخطط على الصحة العامةللنمو الصناع

 حيث بلغت القيمة املضافة لإلنتاج وطنية، بدور الصناعة يف حتقيق أهداف التنمية الاالهتماممع زيادة و
 من إمجايل الناتج احمللي، فقد %28يل هو ما ميثل حوا و،مليار جنيه 150 حوايل 2001عام الصناعي يف مصر 
حدثت مبادراتهامة يف جماالت احلد إدماج التقنيات األنظف  و، وحتديث الصناعة ،ث الصناعي من التلو

  .يف الصناعات اجلديدة
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  :المبحث الخامس
   تطبيق سياسة الخوصصةمشكالت 

 فهي ؛االجتماعيةيد من الصعوبات املالية واالقتصادية ورة العد تطبيق سياسة اخلوصصة إىل إثايؤدي  
 أيضاًب عليها ترتهلذه السياسة مزايا فإنه ت فإذا كانت .املثالب من املخاطر واماً مت مثالية مربأةًليست سياسةً

  كي ال يعلواالقتصاديني على السواء؛جيب أن تكون حمل نظر السياسيني و من اآلثار السلبية اليت جمموعةٌ
عن هذا ر باملخاطر النامجة أحياناًالبعض يف احلماس لتطبيق هذه السياسة يف كافة الظروف دون تبص 

  .التطبيق
الترتيب لتطبيق اجه الدول النامية عند اإلعداد و اليت توشكالتر اإلشارة هنا إىل أن هذه املكما جتد

ذ برامج نفِّرية ت إذ أن هذه األخة؛بات اليت تصادفها الدول املتقدمسياسة اخلوصصة ختتلف عن الصعو
 إال أن ، بسيطةهي إشكاالت و،صادفهااليت تب على املعوقات إمكانية التغلُّ و، وسهولةاخلوصصة يف يسٍر

  .اجتماعية مواتية اقتصادية وسياسية وذها يف بيئٍة تنفييتم التحولعملية 
 ت يف ظروٍف متَّ،اص إىل القطاع اخلالتحول  أو باألحرى،أما يف الدول النامية، فإن عملية اخلوصصة

ة اليت جنمت عن  السلبيلالنعكاسات وهذا ة؛سهول و بيسٍرالتحول معها إجراء عملية بيصع و،بالغة التعقيد
 إىل أدىهذا ما  و؛املالية والسياسية واالجتماعيةى صعيد كل امليادين االقتصادية وعبثيته علالقطاع العام  و

املديونية اخلارجية الكبرية  إىل عدة خسائر أوجبت االقتراض وأدى مما ؛ كبريةنية الدولة أعباًءحتميل ميزا
احتكار القطاع العام ملعظم  و، مع غياب القطاع اخلاص،ة الدولة فزادت بذلك مديوني؛لتغطية عجزها

رية يف امليزان التجاري كلية كب هي عن ذلك اختالالتتبالتايل نتج واط لفرضه قوانني متنع اخلوصصة؛النش
الت التدخ و،ء استخدام املواردسو و، والفساد، وهذا لسوء اإلدارةعامة؛املوازنة الوميزان املدفوعات و

  .مة هلاسوء استخدام القروض املقد و،اخلارجية يف بعض الدول النامية
 واإلداري،  واملايلح االقتصادي فجاءت فكرة اإلصال،ة اقتصادية حادكشف يف النهاية عن أزمٍةو

 على الدول النامية أن أصبح لزاماً، وصندوق النقد الدويلاها البنك الدويل ووصصة اليت تبنمنها سياسة اخلو
عن املساعدة ع اخلاص كشرط احلصول على الدعم و إىل القطاالتحولتقوم بعملية اإلصالح االقتصادي و

هي  و،هلة ديوا اخلارجية، وخاضت الدول النامية هذا التوجاعدا يف جدومساملنظمات الدولية التمويلية و
  .)1( متفاوتة من النجاحالتجارب تسري عند نسٍبها، والعملية و مع واقعيف معركٍة

                                                 
    .199 عبده حممد فاضل الربيعي، مرجع سابق، ص  )1(
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 اليت تعترض سري عملية املعوقات وشكالتلحديث عن دراسة امل لالًخصصنا هذا املبحث أوهلذا فقد 
ما اسب مع مراحل اإلعداد للخوصصة، وتنفيذ برناجمها وحل تتنذلك بتقسيمها إىل ثالث مرا و،اخلوصصة
املقترحات املمكنة إلجناح لك الصعوبات لكل مرحلة على حدى ول بيان ت حىت يسه؛بعد التنفيذ
  :ذلك حسب املطالب التاليةو ،اخلوصصة

  ؛ اخلوصصةبرنامجاملشكالت والصعوبات اليت تواجهها احلكومات قبل تنفيذ : طلب األولامل
  ؛ خالل تنفيذ برنامج اخلوصصة تواجهها احلكومات اليت املشكالت والصعوبات: املطلب الثاين
  . بعد تنفيذ برنامج اخلوصصةتواجهها احلكوماتاليت   والصعوباتشكالتامل: املطلب الثالث
، وهو يبني العناوين الكربى للمشكالت  تفصيل هذه املطالب حسب الشكل املوايليتمكما س

  :ات اليت تواجه احلكومات يف عملية اخلوصصةالصعوبو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



اخلوصصة وطبيعتها االقتصادية: الفصل الثا�ي  

 
152

   اليت تواجه عملية اخلوصصة والصعوباتاملشكالت): 5 -2(شكل رقم 
  
  
  

       
  
  

        
  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  

 .ستعمال عدة مراجعمن إعداد الباحث باالشكل : املصدر

لوجود تغريات يف

لوقوف على قيود البيئة احملليةا  

 مشكلة التفكري
صةـ اخلوص يف

 قرار التحول

قبل تنفيذ برنامج اخلوصصة وصعوباتمشكالت

 التوقيت املناسب

ةـاع بأمهيقتنـاال
جدوى اخلوصصةو  

 رقـار طـة اختيـمشكل
أساليب اخلوصصة املالئمةو  

اجلانب القانوين

هيكل السوق

مسات القطاع الذي
تنتمي إليه املنشأة

حجم املنشأة

 ةـمشكل
 يئة البيئة

االجتماعية

السياسية

االقتصادية

ة اخلوصصةتواجه عملي وصعوباتمشكالت  

القانونية

 تنفيذ برنامج اخلوصصةخالل وصعوباتمشكالت  تنفيذ برنامج اخلوصصةبعد وصعوباتمشكالت

وضع الربنامج الزمين
 التنفيذي للخوصصة 

مرن ومدروس

عدم وضع تاريخ االنتهاء

مراعاة عدة اعتبارات

حتتاج لوقت طويل

عجلةعدم السرعة وال

 ح ـد الواضـالتحديلة ـكـمش
 اليت ستتم خزصصتهاللمشروعات 

مسات املنشأة اليت يتضمنها الربنامج

م ـقيياد وتــة إجيـوبـصع
اخلاصة للخوصصةاملشروعات 

  ولـمشكلة وضع احلل
 )الفائضة(الزائدة لة ا للعم

مشكلة تكاليف تطبيق اخلوصصة

 من استمرار التشريعات اخلوف
 ةـة اخلوصصـيف ظل سياس

دور القطاع العام والدولة
يف ظل سياسة اخلوصصة

متس املستهلك للسلع

النهائية

الوسيطية

االستثمارية
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  . اخلوصصةبرنامجتواجهها احلكومات قبل تنفيذ اليت صعوبات ال وشكالتامل: املطلب األول
  : حماور أساسية هية يف تطبيق اخلوصصة يف ثالثواجه احلكومات قبل البدءز القضايا اليت تتتركَّ

  الوقوف على قيود البيئة احمللية؛ -أوالً
  أساليب اخلوصصة املالئمة؛ مشكلة اختيار طرق و-ثانياً
  .وضع الربنامج الزمين التنفيذي للخوصصة -ثالثاً

ويلة قد أنشأ  طلفترٍةوفالقطاع العام الذي سيطر على النشاط االقتصادي يف أغلب الدول النامية 
على طول  و.، وهم املتضررون منهني له كما أوجد املعارض؛ن، وهم املستفيدوتوسعه مناصرين لهبوجوده و

وازدواجية ، قانونية و، وتشريعية، ومالية،دة اقتصادية عديمشكالٍتفترة وجود هذا القطاع أوجد معه 
  .)1(بطالة مقنعةو، أو سوء إدارة ،وفساد
             مشكالت إىل القطاع اخلاص تربز التحولمبجرد فكرة من التعقيدات و مع هذا الزخم حتماًو

هذا ما سنتطرق إليه من  و، مدى القدرة على إقناع األفراد وجبدوى اخلوصصةصعوبات أمام احلكومة أوهلاو
  :خالل التفصيل للمحاور السابقة

  : الوقوف على قيود البيئة احمللية-أوالً
  :تمثَّل يفوهي ت

  :جدوى اخلوصصة والتوقيت املناسب له وكذا اإلقناع بأمهية والتحول مشكلة التفكري يف قرار -1
لعترب التفكري يف اختاذ قرار يليلة، مث إن إصدار  و ال ميكن أن يصدر خالل يوٍم،ذاته ب مشكلةًالتحو

 مشكالٍت باحلكومة إىل مواجهة عدة يؤديد  ق،جدواهعداد له وإقناع الناس بأمهيته و دون اإلالتحولقرار 
ر األمور إىل قد تتطوستفيدة من وجود القطاع العام، و الفئات املخاصةً و، كثرية يف اتمعمن قبل فئاٍت
  عدم استقرار يف البالد سياسياً خيلق معه،دمتر و وعصياٍن من إضراٍب،ة مع احلكومةمستوى املواجه

  .اجتماعياًو
اليت ميكن ميكن أن تواجه برنامج اخلوصصة، و قيود البيئة احمللية القيود السياسية اليت يف مقدمةو

 أو  ضد فكرة اخلوصصة نقصد بذلك احتمال وجود معارضٍة. سلبية ينبغي مراعاااعتبارها مبثابة أهداٍف
عادةً و.ع فيهاعلى األقل ضد التوسالدولة، باستقاللية عي املعارضون أن من شأن اخلوصصة املساس ما يد 

                                                 
  .200عبده حممد فاضل الربيعي، مرجع سابق، ص   )1(
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لعل يف التجربة الكندية و ،)1(مح لألجانب باملسامهة يف رؤوس أموال املنشآت حمل اخلوصصة إذا ما سخاصةً
  اليت عانت من معارضة مسامهة األمريكيني يف ملكيتها خري دليٍل"Havillandهافيالند "يف خوصصة منشأة 

  .(2)على ذلك
  معينة حتت السيطرة الكاملة للدولة، دون مشاركٍةء منشآٍتكذلك يطالب املعارضون بضرورة بقا

  إىل تركيز ثروة البالد يف أيدي فئٍةتؤدي إىل اإلدعاء بأن اخلوصصة من شأا أن من القطاع اخلاص، إضافةً
وأن اخلوصصة  ، (3) عن عدم ثقة املعارضني يف قدرة القطاع اخلاص أو يف نواياه هذا فضالً.قليلة من الشعب

  .(4)أن تنتهي بزيادة نسبة البطالـةالبد و
 يصل إىل وطين  أن من القضايا اهلامة اليت ال جيب إغفاهلا حاجة احلكومات خللق حواٍريتضحمما سبق 

 املعارضة املشار إليها  لتفادي؛مرحلة إقناع أفراد اتمع بدور اخلوصصة يف حتقيق التنمية االقتصادية املنشودة
 ؛حول ضرورة اخلوصصة لالقتصادفكار األبادئ وامل الثقافة اليت حتمل  إىلحتتاجياسة هذه الس و.سابقاً
هلذا حتتاج  ود مث االستقالل عن احلكومة؛ تطبيق اخلوصصة بوجود روح املبادرات عند األفرايتمالتايل وب

ث التفاعل  وإحدا، حىت ميكن تعريف اجلماهري ا؛قد الطر إعالمي تنويري متعداخلوصصة إىل جهٍد
مساندة  ومن مث ضمانات تأييد و؛ وكذا بضوابطها،تعريف مبزاياهاال و،االهتمام اإثارة  و،الديناميكي معها

ا وضحناه من خالل الشكل  هو م،أهم الطرق املستخدمة يف ذلك و.، وتقليل املقاومة ضدهااد هلااألفر
  :)5(فيهانكتفي هنا باإلشارة إليها دون اخلوض يف التفصيل  و،التايل

  
  
  

  

                                                 
)1(  Nankani, 1988..15منري اهلندي، مرجع سابق، ص : انظر  

(2) R. Donandson, and D Ross, ‘’Privatization from Canadian perspective’’, the International bar association 

conference in New York. 1986, P 14 

(3) Guilsaim, Prefecture of state enterprises an ouveriew of the legal from work (World Bank technical paper), 1992, 

P 5. 

(4) Saglir, J, Private public sector interface : issues and guide lines for action ,Washington DC, the world bank, 

1991, P 42 

  .61، ص مرجع سابقي، حمسن أمحد اخلضري  )5(
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  الوسائل اإلعالمية للتنوير بقضية اخلوصصةالطرق و): 6-2(شكل رقم 

  
  
  
  

     
   
  
  
  

حمسن أمحد اخلضري، اخلصخصة منهج اقتصادي متكامل إلدارة عمليات التحول إىل القطاع اخلاص على مستوى االقتصاد القومي  :املصدر
  .61، ص صرية، القاهرة مكتبة األجنلو امل،والوحدة  االقتصادية

لها  اخلسائر اليت تتحمحالوسائل اإلعالمية أن توضعلى احلكومة من خالل هذه الطرق والواجب و
  .معيشة السكانو  وطينب على االقتصاد الرتتاملنافع اليت ستتمع من استمرار القطاع العام وااحلكومة و
 إعالمية  اخلوصصة ميكن مواجهتها من خالل محالٍتهة إىلامات املوجملعتقدات أن بعض االمن او

ن معلوماٍتذكية تتضمإىل توضيح العائد قصري ، إضافةًح املركز املايل للمنشآت املخطط خوصصتها توض 
  .(1) حىت يف حالة املنشآت الراحبة أو كلياًي احلكومة عن ملكيتها جزئياًب على ختلِّطويل األجل املترتو

كفاءة دا الدولة من جراء اخنفاض  عن التكاليف اليت تكب نشرت احلكومة بياناٍتففي نيوزيالندا
 (2) ملحةاعتبارها ضرورةًفضل يف قبول املواطنني للخوصصة وهو ما كان له البعض منشآت القطاع العام، و

عة، اضات املتوقَّغري مباشرة على االعتر مباشرة واحلملة اإلعالمية ردوداًن وصي يف هذا الصدد أن تتضميو
ا اخلربة العاتاح من معلوماٍتيف ظل ما يالمل أفرزية يف هذا ا.  

  
  

                                                 
(1) Nankani, 1988, P 15 

(2) Sbirley M, Nellis, Public enterprise reform the lesson of experience, Washington DC, the World Bank, 1991, P 

61. 

 اإلذاعة

 التلفزيون

 الصحف واالت

 السينما واملسرح

 اللقاءات الفكرية الفريدة

 الندوات اجلماعية

 املؤمترات العلمية

 سات اجلامعيةالبحوث والدرا

 املقاالت والتحليالت
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  :التحول مشكلة يئة البيئة االقتصادية لقبول سياسة -2
 اجتماعية  وحمدداٍتعاين برنامج اخلوصصة من قيوٍد ي، قدإىل جانب القيود السياسية املذكورة سابقاً

  . حماسبية وحمدداٍتقيوٍدمن  حىت قانونية، بلواقتصادية و
 األمهية ارتفاع األوىل هي :فعلى اجلانب االقتصادي نرى أن اقتصاديات الدول النامية تتسم بظاهرتني

افتقار الدول النامية انب األعظم من النشاط االقتصادي، والثانية هي سيطرته على اجلبالنسبة للقطاع العام و
  . من الشروط األساسية إلجراء اخلوصصةعدذي يمقومات اقتصاد السوق الآلليات و

ن حجم و أمهية القطاع العام فيما بني الدول النامية ذاا،  فعلى الرغم من تبايبالنسبة للظاهرة األوىل،
 اقتصادية د إىل مربراٍت كبرية ال تستنإال أن السمة الغالبة هلذا القطاع هي النمو املفرط يف حجمه بدرجٍة

 لعلَّ على جتاوز حدود النشاط العام، وبة االقتصادية املترتشكالتم امل هذا الوضع إىل تفاقُأدى قد و.مقبولة
ي اإلنتاج  وتدن،العمالة الزائدة و،إلدارةسوء ا و، عاطلةق بوجود طاقاٍت ما يتعلَّشكالتمن أهم هذه امل

 .دوللتها املوازنات العامة هلذه القد أسفرت هذه الظاهرة يف النهاية عن خسائر ضخمة حتم و.واإلنتاجية
  :)1( من أجل كبرياًوإزاء كرب حجم القطاع العام بالدول النامية فإن إجراء عملية اخلوصصة يستلزم جهداً

  قطاع العام على النشاط االقتصادي؛القضاء على هيمنة ال -أ
 تصفيتها؛ شامل للشركات العامة و إجراء مسٍح-ب
 ب حتويلها إىل القطاع اخلاص؛يت جيحتديد األنشطة ال -ج
 . ملعاجلة العمالة الزائدةوضع خطٍة -د
السياسية لقبول أت البيئة االقتصادية واالجتماعية ومية قد هيذه اخلطوات تكون احلكومات يف الدول الناو

  .التحولسياسة 
عد من الشروط  السوق الذي يمقومات اقتصاد افتقار الدول النامية آلليات ويهالثانية وبالنسبة للظاهرة أما 

  : يفتتمثَّلاألساسية إلجراء اخلوصصة ف
ب سعر فمن بني القيود االقتصادية كذلك تقلُّ :م احلكومة يف املوارد يف األسعار نتيجة حتكُّاختالل -أ

ستقرار  من االق قدراً مبا حيقِّ،م التعامل يف سوق العملة على احلكومة أن تنظِّ لذا يصبح لزاماً؛صرف العملة
لتحقيق واالسترياد، غىن عنها لنشاط التصدير و ال عترب ضرورةًمثل هذا االستقرار ي .(2)يف أسعار الصرف

                                                 
  .53إيهاب الدسوقي، مرجع سابق، ص   )1(

(2) Guislain, Shirlyand nellis, divestiture of state enterprises, an overview of the legal frame work (World Bank 

technical paper), 1992, P 30. 
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ب على احلكومة ق ذلك فقد يصعإذا مل يتحقَّ و. أو أجنبياً كان مواطناً سواًء،مر من األمان للمستثقدٍر
 الصدد إصرار احلكومة املصرية على عدم نذكر يف هذا من أساليب خوصصة امللكية، وسلوٍباستخدام أي أ

 من برنامج اإلصالح  بتخفيض قيمة اجلنيه املصري، كجزٍء الدويلاخلضوع ملطلب صندوق النقد
  .أن يلحق األضرار باملستثمرين بأن ذلك التخفيض من شأنهّ ذلك إمياناً و،القتصاديا
يف حالة غياب آلية بديلة يصبح و :باملرةأو عدم وجود سوق   لرأس املال كفءعدم وجود سوٍق -ب

 بربنامج يؤدي األمر الذي قد بطرح األسهم للتداول العام؛من غري املتوقع اتباع أسلوب اخلوصصة 
ل ق املال هي اليت متوألن أسوا و حمدود من املستثمرين؛ يد عدٍداخلوصصة إىل تركيز ملكية املنشآت يف

  .رأس املال األجنيبالصادرات والواردات و
  احمللية، يف الوقت الذي ال يسمح فيه دخرات يف املُكذلك قد يواجه برنامج اخلوصصة ندرةً

  املنشأة أو أسهمها بسعٍرول دون بيع مما قد حي رأمسال املنشآت املطروحة للبيع؛ يفلألجانب بشراء حصٍص
د تكون عملة الدولة غري حىت لو سعى املستثمر األجنيب باالستثمار يف رؤوس أموال الشركات، فقعادل، و

  إذ من غري املتوقع أن يقبل استثمار أمواله يف دولٍةجنيب؛ للمستثمر األ ضمنياًقابلة للتحويل مبا يعين استبعاداً
  . )1(يصعب فيها حتويل أرباحه إىل عملة الدولة اليت ينتمي إليها

  . غياب أو عدم فعالية قوى السوق-ج
 لعمليات متطلباٍت من قبل احلكومة يف صورة سواًء: عملية اخلوصصةره ل ضعف التمويل الالزم توفُّ-د

اجلهات  أو من قبل األفراد و،صاإلصالح للشركات قبل حتويلها إىل القطاع اخلاإعادة اهليكلة و
  .(2)طرحاالكتتاب يف األسهم و السندات اليت تألخرى اليت تقوم بشراء الشركات وا
  .اخلارجية القيود املفروضة على التجارة -هـ
  .القرارات احلكوميةنة البريوقراطية على اإلجراءات و هيم-و
فعلى جانب القيود  :(3) القوانني التجارية لعمل القطاع اخلاصخاصةً و،مة اإلطار التشريعي عدم مالء-ز

عمل  فهناك قوانني الاع العام على منشآت القطاع اخلاص؛ز منشآت القط هناك القوانني اليت متي،القانونية
  تفوق بكثٍرياليت أعطت للعمال حقوقاً و،ك احلكومة ملنشآت األعمالل متلُّاليت صدرت يف ظ

حملتملني تسيري ب يف ظلها على املستثمرين ا يصعحقوقاًاملسؤوليات واملهام امللقاة على عاتقهم، بل و
لكية املنشأة اليت انتقلت ك األصليني مب كما قد خيشى املستثمر مطالبة املالَّ.فاعلية واملنشأة بكفاءٍة

                                                 
  .230ص ،  وطرق خصخصة املشروعات العامة، مرجع سابقأساليبمنري إبراهيم هندي،   )1(

(2) The World Bank, Privatization the lessons of experience, Washington, 1992, P 29. 

(3) V.Ramand bean, Privatization in developing countries, London, 1989, P 119. 
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الوضع القانوين يق معاشام، وصناد العمال ومشكالت ناهيك عن .(1)للحكومة يف ظل قوانني التأميم
  إىل املؤسسة العامة قضيةًدائماً ففي غانا أصبح سند ملكية األرض الذي ينتقل للمؤسسات العامة؛

  .)2(قانونية هامة
ياسات قبل الدخول يف حتويل القطاع العام إىل القطاع هلذا فإن هذه الدول عمدت إىل عدة سو

  :اخلاص فقد عمدت إىل
   حترير التجارة اخلارجية؛-1
   حترير سعر الصرف؛-2
  . حترير سعر الفائدة-3
 سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية، هناك القيود  من قيوٍد، ذكرناها سابقاًإىل جانب القيود اليتو

 فلو أن النظم احملاسبية املعمول ا غري مالءمة، فقد خيشى املستثمر شراء املنشأة مبا ؛دات احملاسبيةاحملدو
 كل ذلك يف الوقت الذي قد ترغب .لة بالدفاتر أخرى غري مسجالتزامات، أو قد تظهر التزاماتعليها من 

  . باملنشأة من خالل اخلوصصة الكاملةفيه احلكومة يف إاء عالقتها كليةً
ب أن تسري عملية اإلصالح االقتصادي حبيث تكون سياسة اخلوصصة  خنلص إىل أنه يتوجمما سبق

كتب هلا النجاحهي السياسة األخرية يف التنفيذ حىت ي.  

  :مةختيار طرق وأساليب اخلوصصة املالئ مشكلة ا-ثانياً
أساليب اخلوصصة سابق إىل دراسة طرق ونا يف مبحٍثقلقد تطر،ل ذلك حنا من خال كما وض

  .)3( هلااالختيارسبب ا أهدافها واليب والطرق كما بينسلبيات هذه األس
 إذ الواجب أن ؛ يف حد ذاتهل مشكلةً من هذه األساليب يشكِّ أو أسلوٍباملالحظ أن اختيار طريقٍةو

ة الييتناسب مع الظروف احل و، ومواتياً منها أو اثنني أو أكثر مالئماًاًيكون أسلوب اخلوصصة واحد
املالية للدولة املختارة لربنامج اخلوصصة كسياسة إصالح حيقق أهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية و

 بل ،جتماعياالمين واألوسياسي الستقرار اال سوء اختيار طرق اخلوصصة إىل عدم يؤديهذا الربنامج فقد 
  . إىل فشل اخلوصصة نفسهايؤديقد و

                                                 
(1) Guislain, OP.CIT, P 5- 6. 

، مؤمتر األمم املتحدة    » استعراض للتجارب الوطنية يشمل البلدان     :نتائجهاتقييم برنامج اخلوصصة وتنفيذها و    «والتنمية،  جملس التجارة     )2(
  .32، ص 1994التنمية، للتجارة و

  . وما بعدها107املبحث الثالث من الفصل الثاين، ص : انظر  )3(
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اهلدف من : )1(بع يعتمد على متغريين أساسني مها أسلوب اخلوصصة املتجتدر اإلشارة هنا إىل أنو
  .نها برنامج اخلوصصةخصائص املنشأة اليت يتضماخلوصصة، و

 هو توسيع دائرة امللكية، حينئذ يكون طرح أسهم املنشأة للتداول العام هو وصصةفلو أن هدف اخل
 فقد تكون ،معارف تكنولوجية إدارية وفري خرباٍتمن اخلوصصة توأما إذا كان اهلدف  .األسلوب األمثل

 من رأس املال هي إذا كانت احلاجة إىل مزيٍدو .خوصصة اإلدارة من خالل عقود اإلدارة هي األكثر جاذبية
 . إضايف هو األسلوب األمثلأمساٍل فقد تكون اخلوصصة من خالل دعوة القطاع لتزويد املنشأة بر،اهلدف

 يتم فقد يكون الطرح اخلاص لألسهم هو األفضل، على أن ،يادة اإلنتاجيةعندما يكون اهلدف هو زو
،  باملنافسةيتميز دف حتقيق مناٍخإذا كان اهلما أ. ايري تضمن حتقيق اهلدف املنشود ملعاختيار املستثمرين وفقاً

 مستقلة، مث  هلا شخصيةٌتباع أسلوب اخلوصصة من خالل تقسيم املنشأة الكبرية إىل وحداٍتفقد يقتضي ا
 كذلك يتأثر برنامج . واحدة من بيع املنشأة كوحدٍةبدالً ، بعد وحدةبيع الوحدات اإلنتاجية وحدةً

 فةًهيكل السوق الذي تعمل فيه املنشأة، إضاملركز القانوين، و فاوصصة بسمات املنشأة حمل اخلوصصة؛اخل
  : أمههامشكالت عليها عدة ب يترتها متغريات كلُّ،حجمهاإىل القطاع الذي ينتمي إليه و

 معينة ال  دون حتديد نسبٍة اختيار طريقة تسمح لرأس املال األجنيب يف االستثمار يف البورصة لشراء أسهٍم-1
 ،ة اجلنسية على االقتصاد الوطينالشركات متعددألجنيب و إىل سيطرة رأس املال ايؤدي ،جيب جتاوزها

  .حتديد مساره املستقبليو
 معينة قد تسيطر ٍة أو جمموعز الثروة بيد فئٍة معينة إىل تركُّ طريقة طرح األسهم على جمموعٍةيتؤد قد -2

  . على احلكومة بنفسهال قوة ضغٍطتشكِّ و،م باألفرادتتحكَّ و،على االقتصاد
بالطبع تؤثر تلك ؤثر على طرق وأساليب اخلوصصة، وة املزمع خوصصتها ي املركز القانوين للمنشأ-3

م إاء خدمة العاملني باملنشأة،  قانون العمل الذي حير فمثالً. على جاذبية املنشأة للمستثمريننيالقوان
ي و،ل من جاذبيتهاقلِّيؤدالبدائل املتاحة من أساليب اخلوصصةانكماش إىل ي .  

 حيث ال يسمح بدخول ؛ بنص القانون قد يكون هيكل السوق الذي تعمل فيه املنشأة احتكارياً-4
  . برنامج اخلوصصة على اهلدف املنشوديتوقَّف أخرى يف نفس النشاط، وهنا سوف منشآٍت

 يقتضي األمر إما إعادة تنظيمها يف وحـداٍت         ،فإن كان اهلدف هو العمل على رفع كفاءة أداء املنشأة             
ا إذا كان    أم ؛ أخرى  على أن يلغي القانون الذي مينع دخول منشآتٍ        ، أو اإلبقاء عليها كما هي     ،مستقلة

                                                 
  .23 -19ص منري إبراهيم هندي، مرجع سابق،   )1(
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  ينبغي أن يصدر قـانونٌ      حينئذٍ ،اهلدف هو التخلُّص من مسة االحتكارية أمر غري عملي لسبٍب أو آلخر           
  .لتنظيم نشاط املنشأة بعد بيعها، ومثال ذلك قانون تسعري اخلدمة للحد من السلوك االحتكاري

 فخوصصة ؛بالتحديد يف أسلواو ،ة يؤثر يف برنامج اخلوصصة إن مسة القطاع الذي تنتمي إليه املنشأ-5
ا تلك الشركات تقصد بذلك الطبيعة االحتكارية  تتميز شركات اهلاتف ختضع للسمات العاملية اليت

هذا قد يعين صعوبة وجود مستثمرين حمليني لديهم  و. يف احتكار على مستوى الدولةتتمثَّلاليت قد 
 أجنيب لديه اخلربة لشركة لن يكون سوى ملستثمٍرعليه فإن بيع ا  و؛نشآتاخلربة يف إدارة تلك امل

املشكلة األوىل، أن الشركة : مشكلتنيتخذ القرار هنا يواجه م و.، أي شركة هواتف أجنبيةبالنشاط
 مستثمر أجنيب للشركة  امتالكاملشكلة الثانية، أن  متنعها من ذلك، ودة بتشريعاٍتمقياألجنبية قد تكون 

  . معارضقد يواجه برأي عام حملي
ب طرح أسهمها صع فاملنشأة الصغرية قد ي؛ يؤثر حجم املنشأة على أسلوب اخلوصصة املستخدم-6

يكون الطرح اخلاص هو األسلوب األكثر مالءمة، أما املنشآت الكبرية اليت ميكن أن للتداول العام، و
مستقلة، ة هلا شخصيةٌ صغريها إىل وحداٍتتطرح أسهمها للتداول العام، فقد يكون من املالئم جتزئت 

 بإمكانية جتزئة نشاط املنشأة إىل  هذا بالطبع مشروطٌ.صرف فيها بالبيع الكلي أو اجلزئيذلك قبل التو
 حملية متباينة، كما هو احلال يف شركة السكة احلديدية يف  مع تواجد ظروٍف، متميزة هلا طبقةٌوحداٍت

  .شركات مستقلة ست تقسيمها إىل اليابان اليت متَّ

   :)1( وضع الربنامج الزمين التنفيذي للخوصصة-ثالثاً
 باعتبار شاقة هو يعترب مهمةً و، زمين مرن ومدروسوصصة على وضع برنامٍج جناح برنامج اخليتوقَّف

هو بذلك يشمل  و؛كية العامة إىل امللكية اخلاصة من امللالتحول للسياسات املتبعة يف مأن الربنامج مترِج
 إىل التحولملية تباعها يف عالتدابري املمكن اعات املراد خوصصتها والسياسات واملعاجلات والترتيب للمشرو
 من االعتبارات، من أبرزها قدرة إىل ضرورة أن يراعي الربنامج عدداً )2(يشري البعض و.القطاع اخلاص
 رأس املال مؤسسات سوقدرجة اكتمال التطوير يف تيعاب املنشآت املطروحة للبيع، والسوق على اس

  . التسعريواالستثمار، ومدى توافر خربات التقييم و

                                                 
  . 24-23منري إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص   )1(
  .8مرجع سابق، ص عاشور صقر، أمحد   )2(
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يشري أنه إذا كان من  و، من تنفيذ  برنامج اخلوصصةلالنتهاء حمدد من وضع تاريٍخ (1)ر أحدهمحيذِّو
أجري، التاالت الطرح اخلاص وبيع األصول و يف ح خاصةً،ي العطاءات زمنية لتلقِّاملرغوب فيه حتديد فترٍة

  .إاء الصفقةمعني لالنتهاء من التفاوض وينبغي حتديد تاريخٍ فإنه ال 

 طويل خلوصصة هيئة السكة احلديدية يف  أن خوصصة املنشأة قد حتتاج لوقٍت (2)فوكوييضيف و
تطبق  أخرى ويع أسهمها خالل مخس سنواٍت من باالنتهاء متَّ استغرق التخطيط هلا ست سنوات، واليابان،

عد عن العجلة اليت قد البازنة الدولة، فإنه ينبغي احلذر ولقيه املنشأة على موالذي ت الشديد العبءحىت يف 
 فعدم الوضوح يف حتديد احلصة ، كما حدث إلحدى الشركات الكندية؛ يف الطريق إىل ظهور عقباٍتتؤدي

ا املستثمر األجنيب يف رأس املالاليت ميكن أن ي ى  (3)سهمويضيف .نامج خوصصتهاإىل تعطيل تنفيذ بر أد 
الوحدات عن طاقة  إىل زيادة املعروض من األسهم ويؤديأن اإلسراع غري احملسوب يف تنفيذ الربنامج، قد 

، إذا ما صاحب ندرة املوارد احمللية تزداد املشكلة عمقاًلتبعية إىل اخنفاض حصيلة البيع، و بايؤدي مما ؛السوق
 أو غري كان سوق رأس املال صغرياًملطروحة للبيع، و الشركات ارغم السماح لألجانب باالستثمار يف

إىل أن اإلبطاء يف تنفيذ  (4)البان وولفيشري بل و. ذي كشفت عنه جتربة سريالنكا على النحو الكُفء
 فقط ضد اخنفاض أسعار األسهم أو الوحدات املعروضة للبيع، بل إن من شأنه أن الربنامج ال ميثل محايةً

سياسية لربنامج اخلوصصة، وارضة الضعف املعيمن عدم االستقرار السياسيل من فرض حدوث حالٍةقلِّي .  

  . خالل تنفيذ برنامج اخلوصصة تواجهها احلكومات اليتصعوبات والشكالتامل: املطلب الثاين
واجه احلكومات عند تنفيذها لربامج اخلوصصة ما يليمن األمور اليت ت:  

   خوصصتها؛يتموعات اليت سالتحديد الواضح للمشر -1
  مقبول للمشروعات؛إجياد تقييٍم -2
 ؛)الفائضة(حللول للعمالة الزائدة وضع ا -3
 .حتديد تكاليف تطبيق اخلوصصة -4

                                                 
(1) J. Saghir, Private / Public Sector Interface M Issues M and Guidelines for Action, Washington D. C M The Word 

Bank 1991, P 22. 

(2) Railways, privatization study, the experience of Japan and lessons for developing countries, World Bank 

discussion paper. 

(3) Nakani, 1988, P 15, P 40. 

(4) Labon, R and Wolf, H, dec, Large scale privatization intraican economies, 1993. American Economic National 

Review N° 83, PP 1199-1210. 
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  : )1(تباع أربع خطوات هيب على احلكومة امن أجل حل هذه القضايا يتوجو

  :اخلطوة األوىل

ملها ش شامل لكافة املشروعات اليت يعمل مسٍحيف هذه اخلطوة فإنه على احلكومات أن تقوم بو
 يف برنامج اخلوصصة، أو اليت تنطبق عليها املشروعات اليت ال تندرج والفصل بينها و،برنامج اخلوصصة

ر معها احلكومة ِد من هذه اخلطوة تقْاالنتهاءيف حالة  و. حيوية أو إستراتيجية ألسباٍبالتحولإجراءات 
 ميكن معها التفرقة بني نوعني من اليتجم املشروعات إعداد خوصصتها، وحل واضحة اخلروج برؤيٍة
املشروعات املطروحة اليت كانت حتقق خسائر، واملشروعات املطروحة للخوصصة و :مهااملشروعات 
  .اليت كانت حتقق أرباحاًللخوصصة و
  : اخلطوة الثانية

  :بع التايلب أن يت من اخلطوة األوىل يتوجاالنتهاءبعد 
إعدادها للطرح  و،ضع خطة إلعادة هيكلتهاو و،اهليكلية يف املشروعات اخلاسرةحتديد االختالالت  -1

  .بالطريقة املقررة
 . للخوصصةاعتبارها جاهزةً و،اليت ال حتتاج إىل إعادة هيكلة الناجحة شروعاتحتديد امل -2

  :اخلطوة الثالثة
1-ية وة من حيث النوعمليه الظروف لكل دول ترتيب املشروعات حسب ما تجالتدر.  
 .شأة باألسعار السائدة يف السوقيم املشروعات حتديد قيمة املناملقصود بتقيو:  عمل تقييم للمشروعات-2

ل إىل التقييم الدقيق  كيفية التوصمشكلة تنشأ ،مع عدم ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد بني التضخمو
امج اخلوصصة يف الدول املختلفة، لتقومي بر و.(2) هاماًلمنشأة أمراً حتديد قيمة عادلة لعدي و.للمنشأة

عات، نوعية املنتجات وأسعارها، رات اليت حدثت يف مستوى كفاءة املشروتاج إىل معرفة التغيحن
  .)3(مستوى األداء االقتصاديو ،العمالة، األجور
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(2) World Bank, Technique of privatization, P 1. 
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ثانيها على املستوى ، والكلياألول على املستوى :  احلقيقة مستويان لتقدمي اخلوصصةهناك يفو
 على املستوى الكلي أو املستوى اجلزئي ينبغي مراعاة  سواًء، موضوعية التقييم بصورٍةيتمحىت  و.اجلزئي

  :)1(األسس التالية
ة ذلك ألن التقييم يعين يف األساس حتقيق األهداف املرجو و ودقيقة؛أن تكون أهداف اخلوصصة واضحةً -1

  .من قبل الدولة
 .االقتصادي املالئم للخوصصة يف الدولةملناخ السياسي وتوفر ا -2
 خلق البيئة يتم حىت ؛ل إىل اقتصاد السوق يف الدولةاملؤسسي املالئم للتحور اإلطار التشريعي وتوافُ -3

 .املالئمة لألعمال
 امج اخلوصصة بعد عاٍم ذلك ألن احلكم على برن زمنية مالئمة؛ تقييم برنامج اخلوصصة بعد فترٍةيتمأن  -4

  .سياسة اخلوصصة سياسات اإلصالح األخرى و بني حيث يكون هناك تداخلٌ؛أو اثنني غري موضوعي
 أمهها فيما يتمثَّل خوصصتها تيم املشروعات اليت متَّ أخرى تواجه القائمني على تقيمشكالتهناك و
  :)2(يلي
  .املستوى الكلي أو على املستوى اجلزئير البيانات الالزمة لقياس اإلجناز على  مشكلة توفُّ-أ
             ، التقييممشكالت من أهم عدهذه تل إىل اقتصاد السوق، و مشكلة عدم اكتمال اإلطار العام للتحو-ب

ح املرتبطة  يف الوقت الذي مل تكتمل فيه عملية اإلصال،بعد اخلوصصةت املقارنة قبل و إذا متَّوخصوصاً
  . أو أن اإلطار املؤسسي مل يكتمل بعد،النقديةالية وبالسياسات امل

اخنفاض وعي رجال القطاع  يؤدي فقد ؛ مشكلة استجابة القطاع اخلاص إلجراءات تقييم اخلوصصة-ج
ستجيبوا لتقدمي البيانات عن منشآم بعد  ال ي،رى ترتبط بالضرائب أو غريها أخرمبا ألسباٍباخلاص، و
  .اخلوصصة

  حملاولة إبعادها من صفة االحتكار؛وعات ذات الطابع االحتكاري بطريقة االكتتاب العام إدخال املشر-د
العمل على تشجيع  و،مي باألسعار حتكُّ حىت ال تصبح ذات طابٍع؛يف ظل نقلها إىل القطاع اخلاص

  . معينة ملنع االحتكارحتديد شروٍط و،املنافسة هلا
  
  

                                                 
  .79 ص  مرجع سابق،املرسي السيد حجازي،؛ 281، 277دور القطاع اخلاص يف متويل مشروعات البنية التحتية، مرجع سابق، ص   )1(
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  : اخلطوة الرابعة
ىل أن هناك العديد  ونكتفي هنا باإلشارة إ.)1( النظر إىل مشكلة العمالة الزائدة هذه اخلطوة يفتتمثَّل

ميكن االختيار من بينها، غري أن ظروف كل روحة لعالج مثل هذه التأثريات، والبدائل املطمن اخليارات و
  :)2( هلافيما يلي نقدم عرضاًملي هذا االختيار، وة هي اليت ستحال

  ؛)*(مالعاحلوار البناء مع ال -1
  يف امللكية؛مالمشاركة الع -2
  للشركة؛مالشراء الع -3
؛ لدعم  على مستوى الدولة ككل بأن يكون هناك نظاممالالتقليل من النتائج العكسية على الع -4

 : يفتتمثَّلهي  و، خوصصتها منهات الشركات اليت متَّحني منمساعدة العمال املسرو
  التقاعد؛ -أ
 ؛التقاعد املبكر -ب
 عادة التدريب؛إالتدريب و -ج
  تعويضات البطالة -د
  إجياد فرص عمل بديلة؛ -و

   خاصة صغرية؛دة على إنشاء مشروعاٍتاملساع -هـ
  احلكومة لتكاليف العمالة الفائضة؛ل حتم -و
 .حتفاظ بالعملة احلاليةاحلصول على التزام املشتري باال -ي

 يف توفري التكاليف اليت تواجه الدول النامية صعوبةًف:  تكاليف تطبيق اخلوصصةةأما فيما خيص مشكل
  :)3(املتمثلة يفيام بتنفيذ براجمها يف اخلوصصة ورها للقجيب توافُ

1- ل؛لهاالتكاليف اليت تتحمالدولة يف مرحلة اإلعداد للتحو   
2- خلوصصة؛لها الدولة يف مرحلة تنفيذ برنامج االتكاليف اليت تتحم 
 .الناجتة عن تطبيق اخلوصصةلها الدولة و تتحماليتالتكاليف  -3

                                                 
   .البحث من هذا 141 -135 ، ص اآلثار االجتماعية للخوصصةم عن ما تقد: انظر  )1(
  .378 -362 ص ،مرجع سابقد ماهر، أمح؛ 94 – 87ص مرجع سابق، ، ي حممود صبح:ملزيٍد من التفاصيل، انظر  )2(

(*)  Productive Dialogue 
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 أما تكاليف املرحلة الثانية ئة املناخ املالئم لنجاح اخلوصصة؛ تكاليف املرحلة األوىل يف يتتمثَّلو
وإحالل تكلفة إصالح  و، وتكاليف إعادة اهليكلة، يف تكلفة اإلدارة واإلشرافتتمثَّلف) مرحلة التنفيذ(

 كانت خارجية أو ت، سواًءاالستشاراات وكل املراحل السابقة هناك تكاليف اخلربيف  و.وصيانة األصول
 مشكلة تدبري السيولة الالزمة للقيام  يف ميزانيتها فإا تواجه حقا الدول النامية تعاين من عجٍزكونُ و.حملية

ن بيع املشروعات، إال ر لديها بعد إيرادات م حيث ال تتوفَّ يف مراحلها األوىل؛ خصوصاً،بتنفيذ اخلوصصة
  .صندوق النقد الدوليني من البنك وى دعٍم كثرية حصلت علأن دوالً

  . بعد تنفيذ برنامج اخلوصصةتواجهها احلكوماتاليت   والصعوباتشكالتامل: املطلب الثالث
1(لعل أمهها  متعددة بعد تطبيقها سياسة اخلوصصةإشكالياٍت ومشكالٍتواجه احلكومة ت(:  

 نتيجة انتفاء احلماية ؛االستثماريةالسلع الوسيطة و املستهلك للسلع النهائية وة متستعدد ممشكالت -1
حتكارات اال فتنتج عن ذلك ؛لة يف التسعريةل الدو وعدم تدخ،للمستهلك حبكم احلرية االقتصادية

نشأة يف اخلروج عن املواصفات الفنية للم و، واخنفاض اجلودة، وارتفاع األسعار،تفاء الكفاءةانو
يف هذه مشكلة فرضتها الظروف القائمة  و. عامة بصورٍة على املستهلكضرارب عليه أ مما يترت؛إنتاجها

 وقلة ، مع ضعف القطاع اخلاص، املنافسة عنبعيدةً و،ت غري مهيأة حيث ما زالأغلب البالد النامية؛
ياة صارع احلالكبرية من السكان تالبقية  و،د يف االستثمارنفراد قليل من األفراا وإمكانية و،خربته

  .اخلدمات الضروريةاملعيشية للحصول على السلع و
ن إ و. تتناسب مع نظام اقتصاد السوق، جديدةإصدار تشريعاٍت و،ل على تغيري التشريعات القدمية العم-2

 ،ومستهلكني  يأيت بنتائج سلبية على األفراد عماالًتالعباً ويف هذا اجلانب سوف خيلق إرباكاًالتباطؤ 
  . مبختلف قطاعاتهوطينعلى االقتصاد الو

ار أن مسؤولية عتب با؛معاقبة املخالفني هلا و، واملقاييس من مجيع اجلوانب اإلشراف على تنفيذ املواصفات-3
بعض املشروعات اخلدمية قد تفي بكون املشروعات االقتصادية وصحة املواطن ال تنالدولة عن سالمة و
 أي أمشل يف محاية املواطن منية الدولة يف الوضع اجلديد أهم واص، بل إن مسؤولآلت إىل القطاع اخل

ج نتمنافسته للمج الوطين ونتعلى مسعة املُاحلفاظ و ،املقاييس املقرةو بأنظمتها للمواصفات تالعٍب
  . مستمرةبصورٍةمسؤولية الدولة إذن أهم وأمشل و ف.خارجياً واخلارجي داخلياً
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  خالصة الفصل
ويف هذا الفصل بالذات . ف عليها وعلى طبيعتهان دراسة موضوع اخلوصصة تستوجب التعرإ

  :خصص لدراسة اخلوصصة بصفٍة عامة ومطلقة من مجيع النواحي، حيث متَّ الوصول إىل
نادوا الدول األجنلوسكسونية يف ، وهي ختتلف من منطقٍة إىل أخرى؛ واصطالحاًتعريف اخلوصصة لغةً -

 وتعين يف ، ومنها طبعاً اجلزائر؛ينادوا باخلوصصةفركفونية  أما الدول الف، أو التخصيصيةباخلصخصة
  . وهو كيفية انتقال امللكية من قطاٍع إىل آخرنفس املفهوم واملعىن،طياا 

رات اللجوء رب مع حتديد م، منها جمموعة من التعاريف لسياسة اخلوصصة واخلصائص املميزة لكل تعريٍف-
  . ملعظم الدول النامية اخلوصصة كحلٍّإىل

-حتديد دوافع وم ياسية، أو ، أو قانونية، أو سئ اخلوصصة، سواًء كانت ماليةرات وأهداف ومبادرب
ريد الوصول إليها يف ظل االستراتيجية العامة  واألهداف اليت ت،نيت عليها واملبادئ اليت باجتماعية؛

  . وزيادة النمو والتنمية يف االقتصاد الوطين،تلعبه يف حتديد الكفاءةللبالد النامية، وكذا الدور الذي 
أجل الوصول  من ؛ب على الدول النامية اتباعها مميزة جيخطوات وهي ،حتديد شروط جناح اخلوصصة -

 والقدرة على استمرارية املؤسسات يف ظل ، وبالتايل توسيع دائرة النمو والكفاءةجناح هذه السياسة؛إىل 
معرفة ما هي ، وكذا ول العامل الغريب الكربى والقويةفسة الشديدة هلا من قبل مؤسسات داملنا
 وإثبات دورها يف جمال ،ح سياسة اخلوصصةا وإجن،حية احلقيقية اليت توصلنا إىل حتقيق املصلحةالستراتيا
  .تنمية يف هذه الدولال

الكفاءة ، الكفاءة االقتصادية : وهيديةالقتصاعناصر املتعلقة باملؤسسة ا من ال أثر اخلوصصة على جمموعٍة-
  .وخمتلف األسعار واخلدمات، األسواق املالية، الرحبية، التنمية االقتصاديةاإلنتاجية، 

 يف  وكيفية تطبيقها،ا يف األقطار املختلفة للدول الناميةهحتديد خمتلف أساليب اخلوصصة وطرق إجناح  -
  .هذه الدول

ب التمويلية ساليلكل املراحل واألة واالقتصاد منها بالنسبة للمؤسسدراسة أي  والشيء املهم يف هذه ال-
، ف عليها والتعر، حىت يتم حتديدها؛ والتكاليف اليت تنجر عن هذه السياسة وجماالا،للخوصصة

  .، وكذا اآلثار االقتصادية واالجتماعية للخوصصة واملالية كذلكوكذلك طرق تنفيذها
 والوقوف عليها من أجل تفاديها ، اليت تواجه سياسة اخلوصصةوصلنا إىل معرفة املشكالتألخري تويف ا -

   .وإجناحها
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 وبالتايل ،ملشروعات االقتصاديةساليب اجلديدة يف تنفيذ اأحد األوعليه نقول بأن اخلوصصة هي 
   .تنمويةال
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  :تمهيد
ا الدول ماهية اخلوصصة يف ظل فنا من خالل الفصول السابقة علىتعر اإلصالحات اليت قامت، 

اهلدف رفتها الدول يف جمال اخلوصصة ولنا أن نفرد هذا الفصل بالتجارب اليت عقد فض و،ومن بينها اجلزائر
 السمات اليت ماهيةف على جتربة الدول املتقدمة وتعرذلك بال و،امنها هو الوصول إىل إجيابياا وسلبيا

بغية حتديد أو ؛العرب من هذه الدراسات مع استخالص النتائج و،قتهاليت حقَّاألهداف ات هذه العملية وزمي 
ذلك للحاق و ؛تطبيقها على بلدنا إن أمكن يف جمال اخلوصصة وون سليمةً تكالوصول إىل بناء سياسٍة

  .كب التنمية االقتصاديةرب
ول اليت جنحت  حىت نستخلص منها الد،ىل جتارب الدول النامية يف هذا االكما نعرج بعد ذلك إ

ع  من أجل االستفادة  لعدم الوقو؛الناجح وماهية السياسات ونوعها املطبق واملعتمد و،يف تطبيق اخلوصصة
  : هذا الفصل إىل املباحث التالية تقسيمعليه فضلنافيها غرينا، ووقع يف األخطاء اليت 

   .جتربة اخلوصصة يف بريطانيا: املبحث األول
  .يف اخلوصصةجتربة ماليزيا : ايناملبحث الث

  . يف اخلوصصةكويتجتربة ال :املبحث الثالث
  . جتربة بعض دول العامل لربنامج اخلوصصة:املبحث الرابع
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  :المبحث األول
  انيا تجربة الخوصصة في بريط

  لذا أردنا دراسة ؛أغىن التجارب اليت عرفها العامليطانيا يف جمال اخلوصصة من أهم وعترب جتربة برت 
 على  اخلوصصةلها دف االستفادة منها عند تطبيقحنلِّنتائج ملموسة نعرضها وبة اخلروج   بغي؛هذه التجربة

منا هذا للوصول إىل هذا املبتغى قس و،ودي به إىل احلضيضع يف أخطاء تحىت ال نق و.االقتصاد الوطين
  :املبحث إىل عدة مطالب

  ؛اإلصالح االقتصادي يف بريطانيا والتحولمرحلة : املطلب األول
  ؛أهداف اخلوصصة يف بريطانيا: املطلب الثاين
  .الدروس املستخلصة من هذه التجربةاآلليات و: املطلب الثالث

 من أجل حتقيق ؛زائرحتليل اخلوصصة يف اجل جديد لدراسة وإعطاء دفٍع  نوداملطالبومن خالل هذه 
النمو  القطاع اخلاص يف جمال التنمية وبالتايل مشاركة و؛ شاملة والنهوض باالقتصاد اجلزائريتنميٍة

  .االقتصادي

  .اإلصالح االقتصادي يف بريطانيا والتحولمرحلة : املطلب األول
يمن احملللني و )1( كبريعترب عددىفق على أن برنامج اخلوصصة يف بريطانيا قد يتيف عملية  إىل تأثٍريأد 

 عملية اخلوصصة اليت تعدو. دها، بل يف مجيع أحناء العاملصناعة السياسة االقتصادية، ليس يف بريطانيا وح
تكن هذه يقة، مل يف احلق و.ية الثانية منذ احلرب العاملباشرا أكرب عملية انتقال حدثت يف االقتصاد الربيطاين

 حيث يف السنوات ؛ فيها حتويل القطاع العام إىل القطاع اخلاص بريطانيا اليت يتماملرة هي األوىل يف تاريخ
مث قام .  أخرىمة إىل القطاع اخلاص مرةً من الصناعات املؤمقام احملافظون بإعادة جمموعٍة) 1951-1955(

 واسع ذ برنامٍج أن عاد احملافظون إىل احلكم، حىت قاموا بتنفيما و.م1964عمال بإعادة تأميمها عام حزب ال
على رأسهم زعيم حزب العمال األسبق  و،د القادة السياسيونالربنامج هديف خضم و. وكثيف للخوصصة

غري أن حدة .  بإعادة تأميم الصناعات اليت باشرها احملافظون بتحويلها إىل القطاع اخلاص،"نيل كينوك"
 عام، فإن بشكٍل و."جون مسيث"لعمال إىل الراحل ر قيادة حزب ات مع تغيادة التأميم خفَّاحلديث عن إع

طلق على قد أُو. ئيسني يف بريطانيا من القضايا احملورية يف الصراع بني احلزبني الرتعدقضية امللكية العامة 
  .احملافظنيونج بني العمال ونج بسم لعبة الِبهذه العملية ا

                                                 
  .86-53، ص 1997، 2 العدد، جملة العلوم االجتماعية، »جتربة اخلصخصة يف اململكة املتحدة«، السقام حممد إبراهي  )1(
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 عند رمارجريت تاتشة اخلوصصة مل تكن من القضايا الواضحة يف برنامج السيدة على أن قضي
هلذا و.  اخلوصصةتراكم اخلربة يف جمال و،ذت القضية أمهيتها مبرور الوقتإمنا أخم، و1979 نتخاا يف مايا

يف ؤخذ  ت من التجارب الغنية بالدروس اليت ينبغي أنتعد يف اخلوصصة، بريطانياالسبب جند أن جتربة 
  .تباع هذه السياسة با دولٍةاالعتبار عند قيام أي

 يف اخنفاض العائد متثَّلت حيث ؛هةوجإن عملية اخلوصصة يف بريطانيا ظهرت نتيجة االنتقادات املُ
عدم رضا  و،خنفاض اإلنتاجية للعاملنية، وازيادة التكلف و،رتفاع األسعارال املستثمر، واعلى رأس امل
بريوقراطية  سياسية وض هذه الصناعات لقراراٍتإىل تعرإضافةً ائي عن اخلدمات املقدمة، املستهلك النه

ت  فقد أعد الوضعإزاء هذا و.اب السياسية يف حتويل امللكية نتيجة الصراع القائم ما بني األحز؛متعارضة
، 1961ام يف أعوام رفت بالورقة البيضاء لتحسني وضع شركات القطاع الع هامة عاحلكومة ثالث دراساٍت

1967 ،1978(1)تشجيع احلكومة الربيطانية على االجتاه حنو سياسة ت نتائج هذه الدراسات إىل ، حيث أد
 حنو تطبيق سياسة اخلوصصة لتوفريه ملزايا التحولدت هذه الدراسات على أمهية  حيث أكَّاخلوصصة؛

  :عديدة، من أمهها
  .محاية القرارات من الضغوط السياسية املطردة و، اليوميلالتدخرير السلطات من حت -
- حتت ضغط ، على التمويل املتاح لالستثمارات اخلاصة بفرض قيوٍد،لإبعاد السلطات عن التدخ 

 .الطلب على التمويل إىل امللكية العامة
ن حسي و،ض من التكاليفخفِّ األمر الذي ي؛زيادة قدرة الوصول إىل األسواق اخلاصة برأس املال -

 .من مستوى اخلدمات املرتبطة باالستثمار
 مما ينعكس على خفض ؛دية بسبب تعظيم الكفاءة االقتصادة املستهلكني من حترير االقتصاد؛استفا -

 .حتسني اخلدمات و،األسعار
 .زيادة استجابة القطاع اخلاص الحتياجات املستهلكني -
 .رتبطة بأنشطتهمقدرة القطاع اخلاص على توفري اخلدمات التجارية املختلفة امل -
 .العمالء احمللينيمن خالل متليك األسهم للعاملني و ،رص املشاركة يف ملكية القطاع اخلاصزيادة فُ -
 أو نتيجة ربط زيادة األجر ، نتيجة مشاركتهم يف امللكية؛زيادة ارتباط العاملني بشركام -

 .باإلنتاجية

                                                 
(1) V.Ramandbeam, privatization in developing countries, London, 1989, P 17 
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جهت عة للقطاع العام، اتشجغري م ث السابقة اليت أثبتت نتائجيف ضوء هذه الدراسات الثالو
 حيث ،م1979 حيث بدأ تطبيق الربنامج احلكومي للخوصصة منذ عام ،بريطانيا إىل سياسة اخلوصصة

فيض حجم  من أجل خت؛ يف جمال اإلستراتيجية االقتصادية للحكومة أساسياًربت هذه السياسة عنصراًاعت
 .اصة داخل االقتصاد الوطينزيادة امللكية اخل و،القطاع اململوك للدولة

 وصل 1979-1973ففي عام  رأمسايل؛ من خالل ما سبق نقول كيف يكون القطاع العام يف بلٍدو
وصل عدد الوظائف يف القطاع العام و. )1(من الناتج احمللي اإلمجايل% 10,5حجم القطاع العام إىل ما ميثل 

  :عات التالية مليون من اليد العاملة حيث مشلت القطا2إىل أكثر من 
  الطاقة؛النقل و -
 الصلب؛االتصاالت السلكية والالسلكية واحلديد و -
 بناء السفن؛ -
 .الغازتوزيع املياه والكهرباء و -

 :من مالمح الربنامج االجنليزي يف جمال اخلوصصة نوجز العناصر التاليةو
 أما الشركات ،القطاع اخلاص و للدولة جزئياًلكية تكون مملوكةًاملختلطة املمة وكات املؤمأن مجيع الشر -1

  .عرضها للبيعتها ووصص للدولة ميكن خلوكة كلياًاملم
 . يف ظل القطاع اخلاصأداًء ورمبا تكون أكفأ إنتاجاً و،للبيعها ثالقطاعات اإلستراتيجية ميكن عرض -2
 . كروسيا مثالً،االعتماد على العرض العاملي للمؤسسات حمل اخلوصصة، عكس الدول االشتراكية -3
 ربى تطبيقاً كُ بل الرغبة يف حتقيق أهداٍف،عرضها للخوصصة ليس اخلسارةالدافع من بيع املؤسسات و -4

 :للفكر االقتصادي اجلديد
 توسيع قاعدة امللكية؛ك -
 تاج االقتصادي يف جماالت الصناعة؛حتسني اإلن -
 ملنافسة بني املؤسسات االقتصادية؛تعزيز ا -
 الترويج للرأمسالية الشعبية؛ -
  لدى الرأي العام؛وٍل عالية وقب ملا له من تقنيٍةحمة إىل القطاع اخلاصعادة الصناعات املؤمإ -
  لتمويل العجز احلكومي؛وسيلٍة حكومي ومة هو أفضل أداٍءات املؤمأصول املؤسسبيع  -

                                                 
  .160 ص ،2003 ،مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، املصطلح والتطبيق: صالح عباس، اخلصخصة  )1(
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ها يضمن مجيع األصوات يؤدي إذ أن الطرف الذي يدعو هلا أو ؛ سياسيةاً للخوصصة أهداف أنكما
 .دة لهملؤيا

 حيث كانت الرائد ؛ سدة احلكممارغريت تاتشري السيدة  بدأت من تولِّالتحولإذن عملية انطالق 
 من ، فبدأت ببيع مؤسسات املرافق العامة التابعة للدولة إىل القطاع اخلاص،بريطانيايف جتسيد اخلوصصة يف 

 األمر الذي ؛ لالحتكار منعاً؛كهاد األقصى لتملُّ بعد حتديد احل،رحت للبيع يف األسواق احمللية طُخالل أسهٍم
 مما جعل باقي احلكومات اليت  على شرائها؛إقباال شديداً و، كبرية من املواطنني لدى فئاٍتوجد إقباالً

بع نفس املنهججاءت من وراءها تت. 

  .أهداف اخلوصصة يف بريطانيا: املطلب الثاين
 كما رت مبرور الوقتحإمنا تطو منذ البداية، ويا واضحةًمل تكن أهداف مشروع اخلوصصة يف بريطان

رت ببعض الغايات السياسية الرامية إىل زيادة إمنا تأثَّ بالدرجة األوىل، وهداف اقتصاديةًمل تكن هذه األ
 فقد كانت عمليات خوصصة الشركات الكربى من األحداث السياسية املهمة . عن اآلخرشعبية حزٍب

  :زت على حتقيق األهداف اآلتيةعليه نرى أن اخلوصصة يف بريطانيا ركَّو.  احلاكمةياسيةبالنسبة للطبقة الس
  كفاءة االقتصادية للشركات العامة؛رفع درجة ال -أ
  تدعيم قوى السوق؛إرساء قواعد املنافسة و -ب
  امللكية؛توسيع قاعدة -ج
 من األهداف ة إىل حتقيق جمموعٍة عن األهداف السابقة، سعت احلكومة الربيطانيفضالً: أهداف أخرى -د

ة حجم األوراق املالية توسيع نطاق سوق األوراق املالية، عن طريق زياد تقوية والفرعية، وخباصٍة
ختفيض االجتاه ج إىل كسر شوكة نقابات العمال، وكما يهدف الربنام. املتداولة يف السوقاملصدرة و

 .ىل القطاع اخلاصحنو اإلضراب عن العمل، بتحويل الشركات العامة إ

لطبقة  برنامج اخلوصصة يف بريطانيا من بعض األهداف السياسية للُ أخرى، مل خيْمن ناحيٍةو
 عن متليك املستأجرين  فضالً- "الرأمسالية الشعبية" ذلك أن هناك من يرى أن اجتاه احلكومة حنو احلاكمة؛
ي هذه السياسة فالدوافع حنو تبن. ديةليست اقتصا سياسية ويف األساس لتحقيق أهداٍف  كان -ملساكنهم
لون أن يرى احمللِّو. ة العداء حنو الرأمسالية، والقضاء على القاعدة التصويتيةيف حد خاصة يف تلط بصفٍةمتثَّلت

د يف بداية  بعد أن كانت د"الرأمسالية الشعبية" واضحة بسياسة رت بصورٍةم تأث1987َّنتائج انتخابات عام 
  .بدون تعويضلها إىل القطاع اخلاص، و حتويدة تأميم الصناعات اليت متَّالعقد بإعا
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التحليل نستنتج أن أهداف اخلوصصة يف بريطانيا احنصرت يف عنصرين إذن من خالل هذه الدراسة و
  :رئيسني مها

رات يإحداث التغ و، إىل زيادة فرص العملأدى مما ؛زيادة الكفاءة االقتصادية من خالل زيادة املنافسة -
  التكنولوجية؛

  .توسيع قاعدة امللكية يف االقتصاد الربيطاين -

  : مراحل اخلوصصة يف بريطانيا-أوالً
  :ه إىل املراحل األربعة التالية ميكن تقسيمبريطانياإن برنامج اخلوصصة الذي عرفته 

  اإلعدادالدراسة و: املرحلة األوىل
نت العناصر التاليةحيث تضم:  

من ذلك  و، عام عن املؤسسة العامة والنظام األساسي هلا عن طريق وضع تصوٍر شاملالقيام مبسٍح -
  .البيئة السوقية احمليطة ا و،اإلدارية و،الناحية املالية

 .القيام بدراسات جدوى عن طريق البنوك أو املكاتب االستثمارية -
 .خذي القرارتقدميها ملت و،إعداد تقارير عن الفرص واالختيارات املتاحة -
 . للتنفيذالعتماد على اخلرباء لوضع تصوٍرا -
 .(1)االقتصاد وإصدار التشريعات املالئمة لتحقيق حرية السوق و،العمل على إعادة هيكلة املشروع -
بل الفاعلة من أجل البحث عن الس ؛اإلعداد للمؤسسات العامةزت بالدراسة والبحث وملرحلة متيهذه ا -

حتقيق اهلدف األمسى من هذه العملية  و،ة الربيطانيةموسة للمؤسس من أجل اخلروج بنتائج مل؛الناجحةو
 .يةالتحول

  :وهي تتضمن: (2)التقييماملراجعة و: املرحلة الثانية
  ؛ب األمريلها إذا تطلَّتعدصة بامليزانيات ملختلف الشركات ومراجعة القيم اخلا -
 ؛يت حدثت يف هذه الفترةاخلسائر ال وكذلك حجم األرباح و،ية للشركاتحتديد حجم املديون -
 ؛توضيح أسلوب اإلدارة التجارية للمؤسسة -
 ؛تقليص القوى االحتكارية للمؤسسة -
 .زيادة عدد املؤسسات و،الرفع من املنافسة -

                                                 
(1) Her majesty, Streasury, privatization in the united kingdom, London, 1990, P 14-17 

(2) Ibid, P 4. 
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شبه الكلي عن املؤسسات ي  يف جمال التخلِّ ملحوظاًماًإذن هذه املرحلة عرفت من خالهلا بريطانيا تقد
 .بيعها للقطاع اخلاصالعامة و

  :ل يفوهي تتمثَّ: حتديد منهج أو أسلوب اخلوصصة: املرحلة الثالثة
  حتديد األسلوب املناسب للخوصصة؛ -
 عدد األسهم الالزمة لبيع املؤسسة؛حتديد  -
 ة للمؤسسة؛القيام باحلملة التسويقية الالزمة للخوصصة بالنسب -
 .اختاذ القرار النهائي باخلوصصةحتديد سعر السهم، و -

 هلذا الربنامج طبقاً و.ن العامة إىل اخلاصةحتويل ملكية املؤسسة م  يفل هذه املرحلةتتمثَّو :املرحلة الرابعة
العام للخوصصة بدأت عمليات تطبيقها عن طريق اختيار أفضل الوحدات يف السوق من الرحبية، إال أن 

  .(1)هاخوصصة املؤسسات الكربى مع بعث الصغرية مننع احلكومة الربيطانية من بيع وذلك مل مي
املتنوعة يف  ودة تعدن احلكومة الربيطانية قامت بعملية خوصصة األنشطة املوضح اجلدول التايل أوي

ساع برنامج ثبت ات مما ياخلطوط اجلوية؛: اخلدميواال شركة الصلب الربيطانية، : اال الصناعي
 كبرية يف جمال التنمية ق حصيلةًحقَّقد و .تعددة يف النشاط االقتصادي ماخلوصصة يف بريطانيا ليشمل فروعاً

  :صوره اجلدول املوايلالنمو االقتصادي كما يو
   يف بريطانيا حصيلة عملية اخلوصصة سنوياً):11-3( رقم جدول

  سترليين جلنيه اإلالوحدة با                                                                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  

دي يف الدول النامية مع دراسة التجربة املصرية، دار النهضة العربية، القاهرة، اخلصخصة واإلصالح االقتصاالدسوقي، إيهاب  :املصدر
  .87، ص 1995

                                                 
(1)Her majesty, Op.Cit, P 16 

  السنوات                                 
 األنشطة

79- 80 80-81 81-82 82-83 

1- Amersham international   64  
2- Associated British porrs        46  
3- British aerospace  43  43      
4- British petroleum  276    8    
5- British sugar corporation      44    
6- Britoil        334  
7- Cable and wireless      181    
8- National enterprise board holding  37  83  2    
9- National freight consortium      5    

10- Miscellaneous  64  84  891  75  
 455 493 210 377 اموع الكلي
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  : اآلثار االقتصادية للخوصصة يف بريطانيا-ثانياً
كبرية بالنسبة جلميع األطراف املعتمدة سات يف بريطانيا نتائج إجيابية وأعطت خوصصة املؤس

  :)1(من أهم هذه اآلثار اإلجيابية و.ناملستثمرو و،العمال و،كملستهلا و،االقتصاد الوطين: للخوصصة وهي
  ستثمرين؛املة امللكية بزيادة عدد املالكني وتوسيع قاعد -1
2- ال الدولة ألية أعباٍءتطوير املؤسسات دون حتم؛ من موازنا  
 ؛يدة للموازنة العامة للدولةدتوفري مصادر متويل ج -3
 ؛ متنافسةإىل مؤسساٍتحتويل املؤسسات االحتكارية  -4
 .خنفاض التكاليفا و،زيادة اإلنتاجية و،ة أرباح املؤسسات نتيجة التطورزياد -5

   : أي بعد التحويل،بعد اخلوصصةل التايل أداء بعض الشركات قبل وكما يوضح اجلدو
  أداء بعض الشركات قبل وبعد حتويلها للقطاع اخلاص ):12 -3(جدول رقم 

   اإلسترليينباجلنيه: الوحدة                                              
  السنوات                              

 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979  الشركات

1-British aerospace 50.2  52.7  70.6  84.7  82.2  120.2 150.5 182.2 161  236  
2-Cable and Wireless  59.4  61  64.1  89.2  156.7 190.1 245.3 287.3 340.5 356.1 
3- Amercham international  6  4  4.8  8.5  11.7  12.7  17.1  17.6  22.1  25.3  
4- National Freight  -  -  4.3  10.1  11.8  16.9  27.2  27  47.4  67.1  
5-Britoil  -  294  422.1 486.2 550.4 650.4 73.9  121  403.9 -  
6- Associated ports  22.4  11.5  )103( 5.5  14.5  )7(  17.2  29.2  38.1  -  
7- Enterprise oil  -  -  -  -  83.2  128.5 111.1 2.9  72.5  -  
8- Jaguar  -  (47.3) )21.7( 9.6  50  91.5  121.2 120.8 97  47.5  
9- British telecom  -  424  570  926  1.021 990  1.480 810.1 2.067 2.292 
  بيانات غري متوفرة) -(

  Her majesty, s treasury, privatisation in the united kingdom, London, 1990, P 2 :املصدر

  

  

  

                                                 
  .71، ص 1992القاهرة، محدي رضوان، املشاكل االقتصادية، مكتبة عني مشس،   )1(
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  .الدروس املستخلصة من التجربة الربيطانية و اخلوصصةآليات: املطلب الثالث
  .  اخلوصصة وكذا الدروس املستخلصة من جتربتها يف،فيما يلي آليات اخلوصصة يف بريطانيانوضح س

  : آليات اخلوصصة-أوالً
من هذه  و، إلجناحها جمال اخلوصصة كآلياٍت يفقامت احلكومة الربيطانية باستخدام عدة طرٍق

  :اآلليات جند
 أخرى، مثل  إىل مؤسساٍت بيع املؤسسات الصغرية اململوكة لدولٍةتمي حيث : أخرىالبيع لشركاٍت -1

  .Telephone Standardيعت إىل شركة  اليت بInternational Aeradio: شركة
 مثلما ،حتادات العماليةلشركات بالكامل إىل العمال أو اال حيث قامت ببيع جمموعة من ا:البيع للعمال -2

  .National Freight Company: حدث يف حالة اخلوصصة لشركة
 .British Sugar Group:  كما حدث مع شركةالبيع عن طريق األسهم إىل املؤسسات االستثمارية -3

 من طرف اداٍتمن الوقوع يف انتق على احلكومة؛ بسبب التخوف ت صعبةًاخلوصصة يف بريطانيا كانو
ف يف البيع املباشر إىل  حيث كان من الصعب عليها التصراسية؛خاصة الطبقة السي و،الطبقة االجتماعية

 -سبقكما -إمنا يعود  و،ن يشتريسبب ليس يف عدم وجود مال و. استثمارية أخرى أو مؤسساٍتركاٍتش
الربيطانيا والربيطانية للغاز : ةر خوصص حيث من الصعب تصوإىل القبول أو عدمه من اجلمهور؛

  .STEELالربيطانية لالتصاالت و
 من الوقوع يف هذا خوفاً و؛كالرأمسالية الشعبية، ى اتمعكما عمدت بريطانيا إىل عرض اخلوصصة عل

  .ب السيطرة األجنبيةبالتايل جتن و؛امل اخلارجيألسهم على العطرح ا
أو قبول  ، حمدد للسهم يف السوق الرأمسايلٍر بتحديد سع:  بطريقتنيتمفيسلوب تسعري األسهم أما أ

  .العطاءات على أسعار األسهم

  : بعض نتائج اخلوصصة يف بريطانيا-ثانياً
من أجل  حيث أعطى لكل العمال مزايا ؛دةدتعم كثرية و غاياٍتق برنامج اخلوصصة يف بريطانياحقَّ  

مما يقلل من املعارضة ؛لون فيهاالتملك احلقيقي هلذه املؤسسات اليت هم يعمون باملسؤولية وجعلهم حيس 
  .غريها أعلى كاألجور وواملطالبة حبقوٍق
  : كثرية منهات على إثرها إجراءاتالعمال متَّإذن اخلوصصة و
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 . جمانية يف املؤسسات اليت يعملون فيها يف حدود املصلحة العامة هلاى أسهٍممنح العمال حق احلصول عل -1
 جنيه إسترليين، كما عمدت باقي املؤسسات األخرى إىل نفس 70ه شركة بريتش منحت ما قيمت: مثالً

  .اإلجراء
2- معنيمنح العمال خصم على سعر اإلصدار لألسهم إىل حد .  
 . خوصصتهاتماخلوصصة لألسهم يف الشركات اليت تية إعطاء العمال األولية يف عمل -3
 . جمانية تتناسب مع عدد األسهم اليت قاموا بشرائها بالفعلمنح العمال حق احلصول على أسهٍم -4

كما . ون حول مؤسسام كمالكني أو عمال مسامهني فيهاكل هذه اإلجراءات جعلت العمال يلتفُّ
خاصةً، املستثمرين على املشاركةحثِّ توسيع امللكية و هلا يفدافاًفات أهجعلت احلكومة من هذه التصر  

  .الصغار منهم
 أرباح الشركات ، الضرائبقت كذلك اخلوصصة نتائج معتربة يف جمال الرحبية منكما حقَّ

  .وطيناالعتبار لألمن الوإعطاء األولوية و، القضاء على السيطرة األجنبيةاملخوصصة، 

  :لصة من التجربة الربيطانية يف اخلوصصة الدروس املستخ-ثالثاً
تائج املرجوة من النتيح الكثري من العرب وبريطانيا تأن جتربة تطبيق اخلوصصة يف جتدر اإلشارة إىل 

ليها االستفادة  لذا يستوجب ع؛من بينها اجلزائر اليت تعترب من الدول اآلخذة ذه التجربةو، الدول النامية
اليت تريد ) اخلوصصة(ة ا حىت يكون النجاح حليفها يف تطبيق هذه السياساألخذ  و،من هذه التجارب

  :من أهم هذه الدروس ما يلي و،تصميمها
 واضح بشكٍل و،ف منهاالدول اليت تريد تطبيق اخلوصصة ملؤسساا العامة عليها القيام بتحديد اهلد -1

 تنفيذ ةالوسائل يف حالاألساليب و ينتج عنها الوضوح يف الغاية من هذه اإلستراتيجية ما و.ودقيق
 ومحاية السوق من االحتكار ،املنافسة و، واحلوافز،قانونية والتشريعية هذا من مجيع النواحي ال.الربنامج

أساليب فاءة االقتصادية والفنية لطرق و أي هل الغاية من اخلوصصة زيادة الك.السيطرة اخلارجيةو
 أكرب من املساواة يف احلصول على حتقيق درجٍةية توسيع امللكية وعامة، أم الغااإلنتاج داخل املؤسسات ال

 ؛األساليب من خالل عمليات البيعى الطرق واألموال بشت أم هو جمرد احلصول على الثروة والثروة،
إذن تطبيق اخلوصصة يعتمد إىل حد كبري على مدى  .بالتايل التخفيف من عجز املوازنة العامة للدولةو

  .منهاحتديد اهلدف 
2- ستطيع السوق استيعاب ؛ لكي ت يف السنوات األوىل خاصةًج يف تنفيذ برنامج اخلوصصة،التدر

 . أخرىار مدى كفاءة السوق من ناحيٍة، واختبالشركات املطروحة للبيع من ناحية
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ولياا دولة عن مسؤيها معناه ختلي ال أن تطبيق اخلوصصة أو تبن القول من األحوالال ميكن بأي حاٍل -3
قصد محاية االقتصاد الوطين  ؛عاتاملشرعة جلميع التشري وإمنا تكون هي املنظمة واملوجهة و،االجتماعية

 .االحتكارن كل أنواع السيطرة واتمع على حد سواء مو
ت على عدة  اإلجراءا على أن تتم،اختاذ القرارات النهائية و،خلوصصةفة با مكلَّال بد من وجود إدارٍة -4

 . بغية التقليل من السلبيات يف التنفيذ للخوصصة؛ خمتلفةتوزيعها على عدة جهاٍت و،احلمر
التشجيع             إما بالتأهيل و، صصة على العاملنياآلثار السلبية لربنامج اخلو االهتمام باجلوانب و-5

 .االجتماعية للمعاشات أو املساعدة بإنشاء خمتلف الصناديق ،و املشاركة يف امللكية
 .ك النسبة األكرب من أسهم الشركات املطروحة للبيععدم السماح للمستثمرين األجانب بتملُّ -6
  حيث ال تعكس األسعار، يف الدول النامية خصوصاً، للرقابة تكون ذات أمهية حيويةجيب إنشاء أجهزٍة -7

 .الطلب من األحيان قوى العرض ويف كثٍري
يعـد الـضمان احلقيقـي لتطبيـق             أهدافـه   وضـوح بالنـسبة لربنـامج اخلوصـصة         لواالتوعية و  -8

 .كذلك النجاح يف هذا الربنامج و،واملشاركة الفعالة من اجلميع
أن التجربة الربيطانية يف جمال اخلوصصة هلا األمهية القصوى يف توضيح دور رأس املال يف إجناح عمليات  -9

 .اخلوصصة
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  :لمبحث الثانيا
   تجربة ماليزيا في الخوصصة

ال مهمة يف جمال التنمية وت أشواطاًعترب ماليزيا من الدول اآلسيوية املسلمة اليت قطعتت التحو
 اهتمام احلكومة  حيث انصبالسبعينات؛ها اقتصادها منذ مطلع الستينات واالقتصادية الكربى اليت عرف

البنية هتمام بتنمية املناطق الريفية و عن طريق اال،تعزيز النمو االقتصادياملاليزية خالل هذه الفترة على 
  . نوعية يف هذا املضمارقت قفزةً اليت حقَّمشروعاتاألساسية لل
االقتصادي  نتيجة االنفتاح ؛دراسة التجربة املاليزية من التجارب الناجحة يف جمال اخلوصصةعترب تو

 للوقوف على أهم األسباب اليت ؛ف عند دراسة هذه التجربةا أن نتوقَّ لذا ارتأينعلى االستثمار األجنيب؛
الربنامج التنموي الذي اعتمدته بفضل السياسة االقتصادية وقتها هذه الدولة، ت إىل النجاحات اليت حقَّأد

ا اإلنتاجية وتها ماليزيا يف الكلية الرشيدة اليت تبنقيق أهدافها  من أجل حت؛مواردها البشريةتأهيل مؤسسا
حتقيق التوازن االجتماعي من خالل توزيع  و،ف من جهة والتخلُّفقر يف حماربة الاملتمثلة أساساًعلقة وتامل

  :كل هذا سنفصله من خالل املطالب التاليةو  أخرى؛أكثر للثروة من جهٍة
  .عرض االقتصاد املاليزي: املطلب األول
  .اخلوصصة يف ماليزيا: املطلب الثاين

  .أساليب اخلوصصة يف ماليزيا: ب الثالثاملطل
  .تقييم جتربة اخلوصصة يف ماليزيا: املطلب الرابع

  .عرض االقتصاد املاليزي: املطلب األول
  :فقاً ملراحله التارخيية كما يليميكن دراسة وحتليل وعرض االقتصاد املاليزي و

  : قبل اإلصالحات-أوالً
ي عرفته هذه  نتيجة الوضع االقتصادي الذ؛بعدة خصائصز االقتصاد املاليزي قبل اإلصالحات متي

لفترة بالذات  اقتصادية كربى، حيث كان يرتكز االقتصاد املاليزي يف هذه اتغرياٍت واملنطقة من حتوالٍت
  :الذي كان على النحو التايل و،على القطاع العام

البنية لتنمية الريفية وات على جماالت االسبعينلستينات وز االستثمارات العامة يف عهد امتركُ -
  .األساسية
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كز ذا التمر و،لثمانينات يف الصناعات الثقيلةز االستثمارات العامة يف النصف األول من امتركُ -
  :ص حجمه نتيجة العوامل التاليةتقلَّارتفع حجم املؤسسات العامة، و

1-ث وصل مقدار  حي؛التكنولوجيةاالت التقنية و تدهور مستوى الكفاءة االقتصادية يف ا
 .)1(%26املؤسسات العامة من القيمة املضافة 

 .م تكاليفهاتضخ و، زيادة املديونية اخلارجية-2
 . إحالل االستثمارات العامة حمل االستثمارات اخلاصة-3

 : بعد اإلصالحات-ثانياً
  زت الفترة السابقة لالقتصاد املاليزينتيجة اخلصائص اليت مي،مل يكن أمامها خيار ه حنو  سوى التوج

تباع  عليا باالنهوض به إىل مستوياٍت و، للنهوض بالنمو والتنمية واإلنعاش االقتصادي؛تصادياإلصالح االق
ن من  يتكوالذي و،)1990-1986( من الفترة ابتداًءذلك و ،واإلصالحات االقتصادية اجلارية طموح برنامٍج

  :العناصر التالية
   املاليزي؛ة احليوية للقطاع اخلاصإعاد -
  انتهاج سياسة خارجية فعالة؛ -
 إصالح النظام املايل؛ -
 النقدية؛حترير السوق املالية و -
 .األخذ بربنامج قوي للخوصصة -

ثابتة  إذن املوقع اجلغرايف هلذا البلد ساعده على اللحاق بركب الدول السائرة يف طريق النمو خبطى  
، وتايوان، وريا اجلنوبيةك: هماعية اجلديدة يف املنطقة ول الصن حيث استفاد من جتربة الدو؛أكيدةوسريعة و
ة يف العامل، حيث أصبح  نوعي قفزةًواليت حقَّقت بالتنانني األربعة، ىسمت أو كما ،هونغ كونغ و،وسنغافورة
 يف املنطقة اآلسيوية من حيث معدالت النمو اليت فاقت اموعات على الصعيد العاملي وأقوىمن أكرب و
وصف الدول الناشئة يف هذه ت  و.رات االقتصاد اآلسيويتطواملتتبعني للني وأدهشت احمللِّ و،وقعاتكل الت
عرف بصغار  إىل ما يماليزيا، إضافةًالندا، أندونيسيا، الفلبني،  وهم تاي و،قة من العامل بالنمور اآلسيويةاملنط

  .النمور الذين يريدون اللحاق بالركب احلضاري

                                                 
  .143ص ، 1994 ،1، ط القاهرةسامي عفيفي، اخلربة الدولية يف اخلوصصة،  )1(
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 كبرية راٍتسياساا اإلصالحية املنظمة الوصول إىل حتقيق تطوتطاعت بفضل جهودها ون ماليزيا اسإ
معدل منو  ول احمللي اإلمجايلاجلدول التايل يوضح معدل النمو للدخ و،ال النمو والتنمية االقتصاديةيف جم

  .الصادرات
  )2003 -1979 (ل الفترةتطور الدخل احمللي اإلمجايل والصادرات يف ماليزيا خال: )13 -3 (جدول رقم

 2003 - 1999توقعات  1999 1998 1999 -1989 1989 -1979 البيان
  الدخل احمللي اإلمجايل

  الدخل الفردي
 الصادرات

5,2%  
2,1%  
9,3% 

7,2%  
4,8%  
12,8% 

-7,4%  
-7,4%  
+0,5% 

5,8%  
1,6%  
13,4% 

5,1%  
3%  
6% 

، 01،2001 والتسيري، سطيف، اجلزائر، العدد ندماج، جملة العلوم االقتصاديةال ادورها يفل، السياسة االقتصادية الكلية وحممد بوجال: املصدر
  .125ص 

قها االقتصاد املاليزي خالل السنوات اليت من خالل هذا اجلدول نالحظ النتائج السلبية اليت حقَّو
  .1997 امعبالدول اآلسوية خالل  املالية اخلانقة اليت عصفت به وكانت قبل اإلصالحات، بسبب األزمة

كان يعتمد على نوعني من  قبل االستقالل ف كربى؛الٍتإذن االقتصاد املاليزي عرف عدة حتو
 ،بعد خروج االستعمار الربيطاينو .املطاط، والقصدير :مهاتغالل نوعني من املواد األولية وجات أو اسنتاملُ
يف حتويل املواد  متثَّلت جديدة ا سياسةًعتمدت ماليزي، اأخذت ماليزيا االستقالل التام يف سنوات الستيناتو

  . من أجل احلد من التبعية االقتصادية لألسواق اخلارجية؛السعي وراء إحالل الواردات و،األولية حملياً
ي سياسة صناعية طموحة مشلت القطاعات الصناعية الكربى كما قامت خالل سنوات السبعينات بتبن

             . أخرىرات من جهٍةرجيية على تطوير قطاع الصاد تد مث العمل بصفٍة،األساسية من جهة
           ،ت الدولة مناطق صناعية اهلدف منها جلب االستثمارات األجنبية املباشرة مع ذلك، أنشأموازاةًو

  .واالستفادة قدر اإلمكان من التقسيم الدويل للعمل
 ياساٍتنتهاج سا و،رية اإلصالحات على الرفع من وتغريها ساعدت ماليزياكل هذه العوامل و

  . يف مشروع اخلوصصة يف هذا البلدمتثَّلتكبرية إصالحية واسعة و
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  .اخلوصصة يف ماليزيا: املطلب الثاين
بدأت احلركة يف هذه  و،بداية التسعينات الثمانينات وشرعت ماليزيا يف عملية اخلوصصة يف منتصف

كانت  و،ع ختصيصهات املزممع حتديد الصناعا ،1991 عام املنهجية بعد طرح اخلطة الرئيسية للخوصصة
  :حتمل األهداف التالية

   عامة جديدة؛مشروعاٍتف الدولة عن إقامة توقُّ -1
  اإلدارية للدولة؛ختفيض األعباء املالية و -2
 مارات العامة القائمة؛عدم زيادة االستث -3
 تقليص حجم القطاع العام؛ -4
 تشجيع املنافسة؛ و،ة واإلنتاجحتسني الكفاءة واجلدار -5
 زيادة سرعة النمو االقتصادي؛ -6
 العامة عن طريق الدمج أو التصفية؛ص من بعض املؤسسات التخلُّ -7
 .حتقيق أهداف التنمية الوطنية -8

تابعة للدولة ال متلك  الوصول إليه راجع إىل القناعة بأن اهليئات العامة الأرادت الذي التحولكل هذا 
التنمية الطموحة  لتحقيق أهداف النمو و؛بةاملوارد املالية الكافية لتطوير البالد بالسرعة املطلو وئلالوسا
ة للدولة تحتيال الرغبة السياسية يف املشاركة يف تطوير البنية ال و، كما ال متلك املهارات الالزمةللدولة،

أحد و ، الدول املتقدمةصفل إىل مالوصو 2020 عامكما قلنا تطمح ماليزيا خالل  و.بالسرعة الالزمة
 .القوى الفاعلة يف املنطقة

راتيجية مستقبلية لتحقيق النمو إست واً وطنياًاص يف ماليزيا أصبح مطلب إىل القطاع اخلالتحولإن 
اخلاص يف تطوير  لتشجيع مشاركة القطاع لذا تعترب اخلوصصة أهم وسيلٍة .التنمية االقتصادية يف املنطقةو

 دهي حتد و،مؤسسة ميكن خوصصتها 250دت اخلطة الرئيسية للخوصصة حوايل قد حد و.قتصادياًالبلد ا
شري آخر ت و. اجلديدةمشروعاتالقطاع اخلاص للاألساليب اليت ميكن بواسطتها أن تباشر احلكومة أو 

  مؤسسة70ها  مناً،ق جناححتقِّ خوصصتها وت مؤسسة أو هيئة مت100َّ اإلحصائيات إىل أن ما يزيد على
ديدة تشمل بناء البنية التحتية  جمشروعاٍتن من تتكوأما الباقي فها الدولة، وديرت كانت كلها مؤسساٍت

  .)1( ...الطرق، املياه، الطاقة : املنافع العامة، مثلو

                                                 
  .113دم مهدي أمحد، مرجع سابق، ص آ  )1(
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             التحولكثرية خالل السنوات اليت سبقت عملية  عديدة والٍتالقتصاد املاليزي حتوكما عرف ا
 يف تنمية االقتصاد اً كبرينفتاح على االستثمار األجنيب الذي لعب دوراًاال و،نتقال إىل اقتصاد السوقواال

هذا ما نريد سرده يف اجلدول التايل عن االقتصاد  و،غالل األمثل من طرف احلكومة لهاالست و،املاليزي
  :املاليزي خالل السنوات املوضحة يف اجلدول التايل

  1999-1979 خالل الفترة  اهليكلي لالقتصاد املاليزي التحول: )14-3(جدول رقم 
 1999 1989 1979 السنوات                                                  البــيان 

  ).PIB(مجايل  مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإل-
  ).PIB ( الناتج احمللي اإلمجايلمسامهة القطاع الصناعي يف -
 ).PIB ( الناتج احمللي اإلمجايل مسامهة قطاع اخلدمات يف-

24%  
39%  
37%  

17%  
42%  
41% 

10%  
47%  
43% 

  . منشورات البنك الدويل:املصدر

 بالقطاع  واخلدمية مقارنةًر الكبري الذي عرفته القطاعات الصناعيةالتطونالحظ من هذا اجلدول 
ه يف الناتج  واضح عما كان عليه يف السنوات السابقة الذي اخنفضت مسامهتالزراعي الذي تراجع بشكٍل

إن هذا  ).1999 عام %10 و1979 يف %24( باملقارنة مع السنوات ،عام 20خالل  %14احمللي بنسبة 
الصني الشعبية نتيجة الشتات الذي عرفتهخاصةً و، نتيجة الغزو اآلسيوي ملاليزيار امللحوظ جاءالتطو .  

 ماليزيا ويف بعض الدول اآلسيوية الناشئة يف  التطور اإلجيايب للتجارة اخلارجيةوميكن كذلك توضيح
  :ايليف اجلدول الت التحولنتيجة 

  1991 و1985ل عامي تطور التجارة اخلارجية يف ماليزيا ويف بعض الدول اآلسيوية الناشئة خال): 15 -3(جدول رقم 
  دولال                             
 معدل منو التجارة اخلارجية

 سنغافورة تايالند الفلبني أندونيسيا ماليزيا

 %280 %42 %32 %34 %86 1985 عام

  %294  %70  %46  %48  %151  1991عام 
D.BESSON, M.Lanteni, ‘ANSEA, la décennie notes et études documentaires, 1994.   :املصدر

ألخرى ر النوعي لقطاع التجارة اخلارجية باملقارنة مع الدول الناشئة انالحظ من خالل اجلدول التطو
  .عترب مؤشر جناح اإلدماج اإلجيايب لالقتصاد املاليزي يف االقتصاد الدويلهذا ي و.يف املنطقة
 ؛عة بالنسبة موع الصادراتاد املصنضح الصورة أكثر إذا ما قارنا عائدات الصادرات من املوتتو

، 1980 عام %27 يف سنوات التسعينات، بينما كانت يف حدود %60حيث وصلت هذه النسبة إىل حوايل 
  .عها اليت باشرا ماليزيا خالل الثمانيناتتنود جناح سياسة الصادرات وا ما يؤكِّهذو
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نا أا عرفت كيف تستفيد من مواردها الطبيعية كتشفمن خالل الدراسة ا وإن جناح ماليزيا اقتصادياً
كذلك سياسة  و،ن مواردها البشرية كما عرفت كيف تستفيد م.)غاز، نفط، حديد، مطاط، زيت النخل(
ية  يف ذلك منهجية تنويع مصادر الدخل، كاملنتجات الصناعنفتاح على العامل اخلارجي متخذةًاال
) 1996-1988 يف املتوسط بني %8( جيدة قت معدالت منٍو حقَّ كما.اخلدماتالكهربائية واإللكترونية وو
حتالل املرتبة الثالثة يف دولن ماليزيا من ا مكَّ سنوياً%4 مستمرة للدخل الفردي مبعدل ت إىل زيادٍةأد 

  .سلطنة بروناي بعد كل من سنغافورة و(ASEN) األسيان
  :اتاجلدول التايل يوضح توزيع اإلنتاج الصناعي حسب القطاعو

   يف ماليزياتوزيع اإلنتاج الصناعي حسب القطاعات: )16 -3(جدول رقم 

 النسبة القطاع اإلنتاجي
 %33 اآلالت قطاع اإللكترونيك و-
  %16   قطاع الكيمياء واملنتجات البالستيكية-
  %11   القطاع الزراعي والغذائي-
  %5  جات الفوالذيةنت املُ-
  %5  جات الزجاجيةنت املُ-
  %5  جات املطاطيةنت املُ-
  %8  جات اخلشبيةنت املُ-
  %6  جات النسيجيةنت املُ-
-م 11  ...)سيارات (جات أخرى نت%  

  Poste d’expansion économique de kuala Lumpur :املصدر

  :1999 عامكما يوضح اجلدول التايل أهم املنتجات املصدرة خالل 
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  1999 خالل عام  يف ماليزياملصدرة أهم املنتجات ا):17 -3(رقم جدول 

 النسبة ـــاتنتجاملُ
-م جات إلكترونية ونت58 عةكهربائية مصن% 

-م جنت12  رىة أخعات مصن%  

  %4  ل زيت النخ-

  %4  ام نفـط خ-

  %3  ي غـاز طبيع-

  %2   مـواد نسيجية-

  %2   خشب-

  %1  اط مط-

-م 14  جات أخرى نت%  

 %100 وعام
  Poste d’expansion économique de kuala Lumpur :راملصد

 ؛ بل عملت على تنويع املنافذ،جاتنت ماليزيا بذلك االندماج يف االقتصاد الدويل بتنويع املُمل تكتِفو
  : يف الشكل التايلنها من اقتحام أهم األسواق العاملية كما هو موضحالشيء الذي مكَّ

  جات املاليزيةنتأهم عمالء املُ): 18 -3(رقم جدول 
 النسبة وقالســ

 %22  الواليات املتحدة االمريكية -

  %16  حتاد األوريبدول اال -

  %17  ورةسنغاف -

  %12  انالياب -

  %33  )غريهاعربية و(أسواق أخرى  -
 %100 وعام

  Poste d’expansion économique de kuala Lumpur :املصدر

 إىل الدول املتقدمة %50جاا بنسبة نتر مصد أن ماليزيا تمن خالل قراءتنا للجدول نالحظ  
         على قوة     هذا دليلٌ ويب واليابان؛وحتاد األور الواليات املتحدة األمريكية واال:لة يفالصناعية املتمثِّ

جات الرفيعة  نت للممكان فيها إال ال ،نقتحام هذه األسواق ليس باألمر اهلي؛ ألن اجناح االقتصاد املاليزيو
  .العالية جداًوالنوعية املمتازة و
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يا من  جعل ماليز،انتهاج سياسة اخلوصصة جللب االستثمارات اخلارجية و، هذهالتحولإن عملية 
ستوجب  مما ا؛ أكرب الدول يف العاملمنافسةالزحف حنو  و،الدول اليت تشتهر بالنمو واالستقرار االقتصادي

  .يب املستخدمة يف هذا املنهجعلينا معرفة األسال

  .أساليب اخلوصصة يف ماليزيا: املطلب الثالث
للطرق التالية وفقاً اخلوصصة يف ماليزياعمليةال تتم :  

 حيث تنتقل ، أو كلياًيكون بيع حقوق املسامهني إما جزئياً : حقوق املسامهني أو املوجودات بيع-1
ع بي بينما .كلها إىل القطاع اخلاص) املوجوداتإلدارة والعمال، ا(راد خوصصتها املؤسسات العامة امل

  .اإلدارةاملوجودات قد ال يشمل العمال و
  حمددة مقابل رسوٍم نقل حقوق استخدام موجودات املؤسسة العامة إىل القطاع اخلاص لفترٍة: التأجري-2

 وذات يصها كبريةستخدم هذا األسلوب عندما تكون موجودات املؤسسة العامة املراد ختصي و.حمددة
 بالرغم من احتمال منح املستأجر من ،تبقى موجودات املؤسسة العامة ملك الدولة و، إستراتيجيةطبيعٍة

  . أو متديد استئجار موجودات املؤسسات عند انتهاء فترة التأجري،كالقطاع اخلاص خيار التملُّ
املهارة إلدارة صف بالكفاءة واص تتمن القطاع اخل  أو مؤسساٍت التعاقد مع أشخاٍص:دارياإلعقد ال -3

  .املؤسسات احلكومية
 تستخدم :)Boot(النقل ك والتشغيل وأسلوب الشراء والتملُّو ،)B.O(التشغيل  أسلوب الشراء و-4

 من اختصاص  حيث يكون التطوير عادةً، كبريةب أمواالً اليت تتطلَّمشروعات للهذه األساليب عادةً
  .القطاع العام

ة على املؤسسة اليت يعين استيالء اإلدار و،أقل األساليب استخداماًوهو  :حلاليةروع إلدارته ا بيع املش-5
  .يتم متويلها باإلقراض وخوصصتها، تمتَّ

 كثرية راٍتوف لقياس الفوائد اليت بدأت تعود على ماليزيا إال أن وبكراًرغم أن الوضع ال زال مو
  .ت بسبب اخلوصصة كما ذكرنا سابقاًحتققَّ

د األجناس يف عدت رغم  باهراًق جناحاًإذن من خالل هذه األساليب نرى بأن االقتصاد املاليزي حقَّ
ن منهذا البلد اإلسالمي املتكو:  

  ؛%60 نسبة: )Les malais( ناألصليوالسكان 
  ؛%30  :الصينيون
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  %10 :العرب، اهلنود، الكوريون
ق التعايش ما بني قِّح عرفت كيف ت ماليزياإال أن ،اختالف األعرافد اجلنسي وعدتورغم هذا ال  

 إىل  متتدNEP (New Economie Policy( اقتصادية جديدة انتهاج سياسٍة و،هذه األجناس واجلمع بينهم
  . هذه التجربة أرت العامل من حيث النتائج.اًعام 20غاية 

  :تعود أسباب جناح التجربة املاليزية إىل سببني رئيسني مهاو  
  .تنويع مصادر الدخل الوطين صناعية تساعد على حتسني وي وجهةً إعطاء االقتصاد املاليز-أ
ن يطمئن السكان األصليو و،قلل الفجوة بني خمتلف األعراقي  العمل على إعادة توزيع الثروة توزيعاً-ب

  .خاصة) 1969( اليت حدثت خالل سنوات الستينات شكالتاملبعدم الوقوع يف 
بالتايل توسيع  وطوير الريف واحلفاظ على استقراره؛ إىل تبرناجمها هذاماليزيا يف لذا فقد عمدت 
  .تغيري امللكية من خالل الشراكة و، هذه املناطقالنشاط االقتصادي يف

  . والدروس املستخلصة منهاتقييم جتربة اخلوصصة يف ماليزيا: املطلب الرابع

  : تقييم جتربة ماليزيا يف اخلوصصة-أوالً
  مرتفعة وناجحة يف جمال قت معدالٍتلنامي اليت حقَّرب ماليزيا من بني الدول القالئل يف العامل اعتت 
املتواصلة يف مجيع دة و واجلياتيجية املعتمدة واحملكمةهذا راجع إىل اإلسترو ؛ االقتصاديةالتنميةالنمو و

  .هاقت التكامل املطلوب من أجل ضت أي حقَّ،على كل املستوياتاألنشطة و
من خالل هذه النتائج نريد أن نعرف ما هي نقاط هذه اإلستراتيجية من خالل التقييم التايل و
  :القتصادها

  :كانت حماورهاإستراتيجية تنموية طويلة املدى و قامت الدولة املاليزية بتقدمي -1
   املاليزية؛وطنية ال-أ
  ر الرأمسايل؛ التطو-ب
  ي؛ودوره يف التنم اإلسالم و-ج
  .دور الوطين للدولة ال-د

 لة يف اعتمادل يف التنمية الرأمسالية املتمثِّ للتنمية يتمثَّومة املاليزية كذلك بتقدمي منوذٍج جديد قامت احلك-2
اق املؤسسات نطوتوسيع وتشجيع جماالت وكذلك تطوير األساليب الرأمسالية يف العمل وتقسيمه، و

 ممكن من ال الصناعي من أجل جلب أكرب عدٍدكان االعتماد أكثر يف ا، و)اخلوصصة(اخلاصة 
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  قطٍبإن قيام ماليزيا ذه اإلستراتيجية راجع للبيئة احمليطة ا اليت أصبحت أكرب .االستثمارات األجنبية
يف سارع  هذه االعتبارات جعلت الدولة ت.كوريا اجلنوبية كاليابان ومالتقديف العامل من حيث التطور و

  .رواكب التطواالستفادة من جتارب هذه البلدان لكي تل األساليب ووترية التنمية بك
ج سياسة اخلوصصة لكل  من خالل انتها،السياسيملاليزية على اال االقتصادي و اعتمدت الدولة ا-3

ع  مع وض،شروعاتالتشجيع جلميع امل على الرعاية ودور الدولة مقتصراًجيب أن يكون ، وشروعاتامل
ضح ومن هنا يت . ألا املسؤول الوحيد عن خدمة خمتلف املؤسسات اخلاصةجيهية العامة؛السياسات التو

 لدورها الًلكن تعين حتو والكامل،ي الدولة وخروجها من النشاط العام ون اخلوصصة ال تعين ختلِّأ
اجليد  و من أجل ضمان السري احلسن؛قيادةالن األداة الرشيدة والقوية والقادرة على التخطيط وليكو

  .للمؤسسات الرأمسالية يف إطار األهداف الوطنية
  :ق برنامج اخلوصصة يف ماليزيا نتائج باهرة لقد حقَّ-4

  التنمية االقتصادية؛السرعة يف النمو و -
فرص  يف جمال ، من حيث األداء والسرعة يف النمو والتنمية، هذا االالنتائج اإلجيابية الكبرية يف -

  . آلخرذي يتزايد من عاٍماالستثمار املباشر ال
توسيع  و،ه االقتصاد املاليزي حنو االعتماد على املشاركة الفعالة للمؤسسات اخلاصةتوجزيادة  -

 الغاز، اه، الري، كقطاع املي، الكبريةشروعات من أجل إجناز خمتلف امل؛نطاقها يف جمال التنمية
  .غريها و،حمطاا الضخمةالكهرباء و

 مما  مؤسسة؛15كانت حوايل  و،سسات يف بورصة األوراق املاليةكبري من املؤ  خوصصة عدٍدت متَّ-5
  .1993ضاعف من رأمساهلا لعام 

ا  جند أ،اخلاصة باخلوصصةصالح املعتمدة لديه وسياسة اإلالل قراءتنا لالقتصاد املاليزي ومن خو
  :هامن أمه و،ر والتنمية االقتصاديةم والتطوقت نتائج عديدة من التقدحقَّ

 بالسنوات مقارنةً 1998  عام%8 مرتفعة وصلت إىل حد حتقيق االقتصاد املاليزي معدالت منٍو -
  .%5,9و% 7,5 ـرة باملقدالسابقة و

  . يف املتوسط السنوي%5 كبرية مل تتجاوز نسبة السيطرة على معدالت التضخم بدرجاٍت -
دوالر أمريكي  8081  إىل حيث ارتفع متوسط دخل الفرد؛حتسني مستوى املعيشة للسكان -

  .1970 عام يف  دوالر350  بـ مقارنة2000 عامخالل 
  .اخنفاض معدالت البطالة -
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ن معيشة سحت و،تصادياالق واالستقرار السياسي و،ن يف جمال اخلدماتر والتحستطوق اليحتق -
  .مرتفعة عالية واتمع بصورٍة

أصبحت  و،ت عدة بنوكنشئ حيث أُ؛اع املايلط نوعية يف جمال القق االقتصاد املاليزي قفزاٍتحقَّ -
  . بنك يف العامل من حيث احلجم100 بت يف مصفتر و،من بني أكربها يف العامل

- ا يف مجيع أنواع مارتفاع صادراا اجتاه الدول األخرى؛نتية  سنوقت معدالت منٍو حيث حقَّجا
، 1999، 1998، 1997، 1996 : حيث خالل سنوات؛العاملكبرية أرت الدول ااورة و

ق كل هذا حتقَّ . على التوايل%5,3، %5,1، %5,2، %5,4، %9,2 :  منوقت معدالتحقَّ ،2000
 .اإلستراتيجية احملددة اليت اعتمدا احلكومة املاليزية احلسن لتطبيق وتنفيذ السياسة وبسبب السري

 الشيء ؛ لالستثمار يف الصناعات اجلديدة نتيجةً؛ع يف صادرااالتنوتزايد االستثمارات األجنبية و -
املطاط، القصدير، الغاز، الزيت، الصادرات السلعية التقليدية، مثل الذي أخرج ماليزيا من دائرة 

 . يف جمال الصناعةاًواسع واً جديداً عامل، لتدخل)األخشاب، الكاكاو
 .فاءا مع زيادة ك، الصناعية منها خاصةً،زيادة إنتاجية املؤسسات املخوصصة -
 . مرتفعةزيادته مبعدالٍتارتفاع االدخار احلكومي و -
 ،ةل السوق العامليو جديدة لدخ لرجال األعمال اجلدد يف صناعاٍتأعطت اخلوصصة دخالً -

 ، ووسائل اإلنتاج،اعات الغذائيةالصن و، واألجهزة الكهربائية،يةالصناعية اإللكترون: أمهها
  .ستيكيةالصناعة البال و،والصلبصناعة احلديد و

هذه و ،م1997 نتيجة األزمة االقتصادية اآلسيوية لعام ل االقتصاد املاليزي عدة اضطراباٍتكما سج
  :ها يف حصراحلاالت متَّ

  ؛)*( )جمموعة النمور(رؤوس األموال يف دول جنوب شرق آسيا والنقدية واضطرابات يف األسواق املالية  -1
  اخنفاض مؤشر البورصة يف ماليزيا؛ -2
ب ما ترت و،ف واإلفالس للمنشآت الصناعية وارتفاع نسب التوقُّ،ر السريع يف حصيلة الصادراتدهوالت -3

  عليه من ارتفاع معدالت البطالة يف سوق العمل،
) ها املضاربوناستغلَّ (ختالالتٍٍصيب قبل األزمة اآلسيوية با أن االقتصاد املاليزي أُوجتدر اإلشارة إىل

ع يف التوسة، العجز يف ميزان احلسابات اجلاري قصري األجل، خاصةً و، االقتراض اخلارجيع يفالتوسأمهها 
 مما دفع العجز الكبري يف امليزان التجاري؛ضغوط التضخم ووجة، نِتعملية اإلقراض يف ااالت غري املُ

                                                 
  .ندونيسيا، كوريا اجلنوبيةالنمور تشمل تايوان، هونغ كونغ، أجمموعة  )*(
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 ،د املاليزي انتعاشهعاد االقتصااإلجراءات حىت است إىل اختاذ العديد من السياسات وباحلكومة املاليزية
  . نتيجة زيادة الصادرات عن الوارداتق امليزان التجاري فائضاًحقَّ و، %3اخنفض التضخم ليصل إىل و

 ، تواجهها يف وضع احللول العاجلة الحتواء أي أزمٍةدائماً إال أن  احلكومة املاليزية كما هي واقفةٌ
 ، على رؤوس األموال قصرية األجلالسيطرةرة ا ومنعت املتاج و،عمالتى الزت على منع املضاربة علركَّ
  : من اإلجراءات العاجلة لعل أمهها ما يليذلك باختاذ عديٍدو
  . على األقل خروج رؤوس األموال املستثمرة يف البورصة املاليزية إال بعد عاٍممنع -1
 .نوين غري قامنع تداول العملة املاليزية يف األسواق العاملية باعتباره تعامالً -2
  . سعر صرف العملة املاليزية بالنسبة للدوالر األمريكيحتديد -3
هذا من خالل ، و)رينجت(ألف من العملة احمللية  إال يف حدود ، تداول العملة املاليزية باخلارجمنع -4

 .الدخول أو اخلروج
ا بالبطاقات هو ما يعين عدم السحب من بنوك ماليزيمل أو التعامالت على املكشوف، وحظر التعا -5

 .االئتمانية
 . داخل أو خارج ماليزيا سواًء،قات املاليةقة للتدفُّ مسبضرورة احلصول على موافقٍة -6

 ،أجنع أسرع و السري باخلوصصة حنو خطىالعقبات اليت واجهت ماليزيا يفرغم كل هذه األخطار و
  كيف تكون رائدةًارج، كما عرفت من الداخل أو اخل سواًء،ى هذه املعوقاتإال أا عرفت كيف تتخطَّ

  .التنمية االقتصاديةيف جمال النمو و

  : الدروس املستخلصة من التجربة املاليزية-ثانياً
درك مدى جناعة هذا االقتصاد والتصميم الكبري من طرف الدولة ي يإن الدارس لالقتصاد املاليز

صالحات  خالل سنوات اإل،نميةالت اقتصادية كبرية من حيث النمو وٍتالشعب على حتقيق معدالو
حتقيق  و،ول إىل الدول الكربى الدول الطاحمة للوصلتها ألن تكون يف مصفاليت أهاالقتصادية اليت عرفتها و

   املعتمدة، 2020إستراتيجية آفاق عام 
  :من خالل هذه الدراسة استخلصنا النتائج اإلجيابية التاليةو

1- برنامج اخلوصصة(اح برناجمها  على إجنصممةٌالدولة املاليزية م.(  
 يكون ، للخوصصةاًواضح واً ودقيقاً وواسع شامالًاًب برناجمتطلَّتصاد الوطين تإجناح االقعملية تطوير و -2

  .ق اهلدف املرسومعلى األقل أكثر من عدة سنوات حىت يتحقَّ
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صحيحية من حيث  ت خطواتهت قياسي قد صاحبيف وقٍتة وإن جناح ماليزيا يف برنامج اخلوصص -3
 والسياسات املالية ،التجارة اخلارجية و،ا يف التصنيعلذا جيب االستفادة من جناحه. اهليكلةالتثبيت و
 متناغمة سياساٍتوإستراتيجية و رؤيٍةذت يف إطار فِّ ناجحة ن باعتبارها جتربةً،اخلوصصة و،والنقدية

 .غري متعارضةو
4- واحديف وقٍت و،قطاعاتملية اخلوصصة يف مجيع الج يف عالتدر . 
 .االستفادة من اخلربة املاليزية يف جناحها يف جلب االستثمار األجنيب -5
 .دىبراجمها بعيدة امل و، وخططها،ة من جتربتها يف إدارة األزماتاالستفاد -6
يق  كأحد العوامل املساعدة يف حتقتحتية البنية المشروعاتالتركيز على مشاركة القطاع اخلاص يف  -7

 .رات يف ماليزياالتطووب تزايد مبا يتناسالع و الضخمة واملستمرة يف عملية التوسشروعاتتلك املإجناز 
 .املهارات اجليدةعدد اهلائل من الطاقات املؤهلة و متطورة يف الرت التجربة املاليزية عمالةًوفَّ -8
 .يوية احلخاصةً و،لفعالة يف ااالت االقتصاديةبعث روح املنافسة ا -9

الرغبة يف تشجيع  و، وامليزة الفنية واملالية يف الداخل،اليب املناسبةاألس على اختيار الطرق واالعتماد -10
 .االستثمار األجنيب

رات اليت عرفتها التغيت والتحوالت اتمع ستستفيد من إقناع معظم عناصر اتمع بأن مجيع طاقا -11
اخلارجي االستثمار الداخلي وكومي إىل ترويج سياسة التشجيع و احل توجيه اإلعالمماليزيا، كما متَّ

 .فيها
م يف  مع التحكُّ،احلقيقي للثروات املختلفة يف ماليزياالتوزيع العادل و و،د والعقاليناالستخدام اجلي -12

 .مصادر االستغالل األمثل للمواد األولية املستغلة يف ماليزيا
 الوصول إىل حتقيق هذه حتديد أهدافها يف و،ملاليزية يف رؤيتها ملستقبلهااجيب االستفادة من التجربة  -13

  ، حمسوبةاٍتخطو وبطرٍقاً  مما جيعل مسار وجهد هذه الدولة حمددط املرسومة هلا؛اخلط و،الغايات
 .جيدة و،متكاملة و،مترابطة و،ومرسومة

 اخلوصصة  من خالل جتربتها يف،التنمية يف النمو و مثاٍلعليه نرى بأن جتربة ماليزيا أعطت أحسنو
 الكبار يف فتريد الوصول إىل مص و،قت الغاية ألا استفادت وجنحت وحقَّ؛جلميع الدول النامية واملتقدمة

 .االستغالل األمثل و، واالستثمار،التشغيل
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  :المبحث الثالث
   الخوصصة فيالكويت تجربة

  :لنا تقسيم هذا املبحث إىل عدة مطالب الكويت فضةتطبيقها يف دوللدراسة هذه التجربة و
 وحىت ، منذ بداية اخلمسينات وخاصةً،ر االقتصاد الكوييت احلديثطبيعة وتطوه دراسةٌ ليوف :املطلب األول 

  .يف فترة ما بعد الغزو العراقي الذي أوجب على الدولة مصاريف مل تكن يف احلسبان
ص التنفيذي لربنامج نقل امللكية  ويشمل امللخ،لعملية اخلوصصة لإلطار التشريعي وفيه دراسةٌ: ثايناملطلب ال

  .من القطاع العام إىل القطاع اخلاص املنبثق من جملس األمة الكوييت
األسباب واملربرات اليت  بالدوافع وفيه احلديث عن جتربة اخلوصصة يف دولة الكويت بدءاًو: ثالثاملطلب ال

وما هي ومعوقات هذه التجربة،  أهداف وإجيابيات وسلبيات  وكذا،ت بالكويت لألخذ باخلوصصةأد
وما هي إجراءات التنفيذ لعملية اخلوصصة،خوصصةحة للالقطاعات املرش .  

 حول مشروع القانون يف شأن تنظيم برامج عمليات اخلوصصة يف الكويت، وكذا نبذةٌفيه و: رابعاملطلب ال
 ، لتنشيط سياسة اخلوصصة يف الكويت وتوصياٍتاقتراحاٍت باحلديث عن اهليئة العامة لالستثمار مرفقةً

  . قامت ا احلكومة الكويتية مؤخراًوخنلص يف األخري إىل عدة إجراءاٍت

    .ر االقتصاد الكوييتطبيعة وتطو:املطلب األول 
 ؛ييسيع املقا بنمو القطاع العام جبم كبرياًراً املاضية تطوةشهدت دولة الكويت خالل العقود األربع

 خالل ،الفنية للقطاع اخلاص احملليع اإلمكانيات املالية واإلدارية ومهها تواضلعل من أ لعدة عوامل، ونتيجةً
تفع إثر زيادة مبيعات  مر ذات دخٍل صغرية ذات موارد حمدودة، إىل دولٍة انتقلت فيه الدولة من إمارٍةمرحلٍة
أصبحت الدولة هي و ،ئقة على حساب القطاع اخلاص فا منا القطاع العام بسرعٍة، لذلكنتيجةً و.النفط
أصبحت  و،%75 عامجتاوزت مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل  و،ك الرئيسي للنشاط االقتصاديراحمل
1( من إمجايل العمالة الوطنية%95ف ما يزيد عن وظِّت(.  

 مرحلة  وخاصةً،املية الثانيةما بعد احلرب العبدء االزدهار الكوييت يف مرحلة نفط، ومع اكتشاف الف
القادرين وتوظيف الشباب  و، من خالل نظام التثمينات، الشعبالبدء بتوزيع الثروة على و،اخلمسينات

                                                 
امللخص التنفيذي لربنامج نقل امللكية من القطاع العـام إىل          « جملس األمة الكوييت،     - جلنة الشؤون املالية واالقتصادية    - التخصيص فريق  )1(

، ، ربيـع    1 العدد   ،السنة األوىل  ، جملة الكويت االقتصادية، تصدر عن اجلمعية االقتصادية الكويتية،        »لقطاع اخلاص يف دولة الكويت    ا
  .76، ص 1996
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 على السياسة احلكيمة اليت ذلك بناًء و،حلكومي أو النفطي يف ذلك الوقت يف القطاع ا سواًء،على العمل
  .ل لبناء كويت املستقبعبد اهللا الساملانتهجها 
هي ت بإنشاء اجلمعيات التعاونية، و أنشأت احلكومة أو سامهالعشرينيف بداية الستينات من القرن و
لك جات كافة للمستهنتتقوم اجلمعية بالدرجة األوىل على توفري املُ و. من النظام الشيوعي االشتراكيمقتبسةٌ

 .عن حتقيق األرباح بالدرجة األوىلث يفترض أن دور اجلمعية خدمايت ال يبحبأقل األسعار، و) أو املساهم(
  .قبلهما كان تأميم شركة اخلطوط اجلوية الكويتيةتبعها إنشاء شركة النقل العام، و

 من املرافق ذلك لتحقيق كامل السيطرة على بعٍض و؛امةمث أنشأت الدولة بعد ذلك بعض اهليئات الع
نقصد باهليئات العامة، و .مشتقاته النفط وتقد بضرورة وجودها حتت مظلتها، وذلك كصناعةالعامة اليت تع

ئل االتصاالت وحمطات الكهرباء  مثل وسا، معينة للسيطرة على جماالٍت؛نشئها الدولةتلك الكيانات اليت ت
 خاصة للدولة، أي أن  ملكيةًهي مملوكةٌد هلا بإدارة تلك املرافق،  وعهاخل، حيث ي...السكك احلديدية و

يئات لبعض القيود، مثل التوظيف وحتديد األجور  ختضع تلك اهلعادةًو .يسي هلاالدولة هي احملتكر الرئ
 على  عن أا ممنوعةٌ للضغوط السياسية ذاا اليت تواجه اإلدارة احلكومية، فضالًغريها، كما أا عرضةٌو

ا هي إال عبارة تلك اهليئات مو .رها للمستهلكني يف حالة عدم الدفعسبيل املثال من قطع اخلدمة اليت توفِّ
اديان بضرورة تكريس دور الدولة االشتراكي الذين كانا ينالنظام الشيوعي و للمذهب وتكريٍسعن 
  . اقتصاديات الدولة بصفة العمومهيمنتها علىو

 سبعينات كل ما هو أجنيب حتت شعارمت احلكومة يف بداية ال، بعد أن أممث ازداد األمر سوءاً
ص من التخلُّ و،افق حتت سيطرة احلكومة الوطنيةذلك لتكون املر و؛" احليوية املرافقالقتصاد وتكوين ا"

نه كان يف حقيقة األمر  إال أن باط،ه املصلحة العامةإن كان هذا الشعار ظاهر و.سيطرة االستثمار األجنيب
مت يه فقد أمعل و. كان ذلك حبسن نية أو سوء نيةسواًء، مها يف مجيع مرافق الدولةحتكُّاستيالء احلكومة و

 تبعه تأميم الصناعة ،"البنك الربيطاين للشرق األوسط"هو  و،لبنك األجنيب الوحيد يف الدولةاحلكومة ا
 .وطنية واالقتصاد الوطيناية الثروة الحبجة مح) تأميم الشركات األجنبية العاملة يف هذا اال(النفطية، أي 

 مبدأ املنافسة بكامل لغي أساساًأُفسة املطلوبة، وق من عناصر املناضي على كل ما يف السوبذلك قُو
 عليها دستور البالد إىل لت الدولة اليت من املفترض أن تكون رأمسالية كما نصهكذا حتوأنواعها، و
طريقة على مجيع املرافق العامة سيطر ذه الأصبحت الدولة ت بالرأمسالية الكويتية، و ممزوجٍةاشتراكيٍة

  .م بالشركات بأنواعها املختلفة كما سنرى الحقاًافة إىل التحكُّ باإلض،احليويةو
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مقبولة يف ذلك ه جيدة و اشتراكي قد تكون بدايتٍداقتصا اختلط االقتصاد الكوييت احلر بهكذاو
ق اهلدف املرجو منه، فاجتهت اجلمعيات  أن هذا النظام مل حيقِّوقت إال أنه انكشف مع مرور ال،وقتال

 إىل هو توفري الضروريات بأقل األسعار،و آخر خيتلف عن هدف إنشائها، هدٍفة بتحقيق التعاونية كافَّ
غض النظر عن  ب،عها على املسامهنييمن مث توز وملنافسة وحتقيق أعلى األرباح؛ جتاري حبت قائم على اهدٍف

  . على التاجر نفسه حقيقياًأصبحت خطراًاجلودة والكفاءة، و
ت ، اضطر1976يف عام ) سوق األوراق املالية( اليار البورصة ةًنتيج و،يف منتصف السبعيناتو

ذلك  و،، فاشترت معظم الشركات اخلاسرة"محاية االقتصاد الكوييت"ل السريع حتت مقولة الدولة إىل التدخ
 وبالتايل أنقذت مسعة السوق ر؛بذلك محت السوق الكوييت من االيا وعن طريق ضخ الكثري من السيولة؛

  .قتصاد الكوييتاالو
 الشركات ذات -كل  إن مل نقل- على معظممسيطرةً و لذلك، أصبحت احلكومة مالكةًيجةًنتو

غذاء، واملال، وال كبري من شركات االستثمار  فاستولت على قطاٍعأثري االقتصادي على معامل الدولة؛الت
والغاز والكهرباء صناعة النفط م الدولة يف إذا أضفنا إليها كذلك حتكُّ و.اخل...واخلدمات، والصناعة 

ة، فإذن أصبحت الدولة ذه الطريقة متلك معظم ما االتصاالت بأشكاهلا كافَّواملواصالت العامة والطريان، و
يني يف مجيع الدوائر  لذلك عدد املوظفني احلكومكما زاد نتيجةً. مرافق واستثمار وة من ماٍليف الدول

 فزادت ؛اشر أو غري مباشر مب يعمل حتت مظلة الدولة بطريٍق- شاء أم أىب-أصبح الكل احلكومية، و
  .أعباء الدولةمصاريف و
 )1( )سوق املناخ( سوق األوراق املالية ت، فاارازداد األمر سوءاً) بداية الثمانينات (1982يف عام و
  مما اضطرين؛املستثمر إىل إفالس الكثري من التجار وأدى مما ؛ أخرى أشد من األوىل مرةً،م1982 عام
ى من تلك الشركات حبجة إنقاذ مسعة الكويت شراء ما تبقَّ و،ل السريع أخرى للتدخحلكومة مرةًا

  .اخلارجية
لكثري من الفعاليات بإفالس ا) أزمة سوق املناخ( االيار الثاين للبورصة أو ما يسمى أدىقد و
نقاذ السوق زادت معها  أخرى إلل احلكومة مرةً لتدخنتيجةً أسوأ من االيار األول، وطريقٍةب و،االقتصادية
 إن مل يكن كل ،املختلفةقطاعاته م مبعظم االقتصاد الكوييت و تتحكَّمت حبيث أصبحتتضخ و،ملكيتها
  .الشركات املمتازة، ما عدا القليل منهااملرافق و

                                                 
  .2002، الصيغة األولية لتقرير االقتصاد العريب املوحد لعام 2001حصيلة اخلصخصة بالدول العربية حىت عام   )1(
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 لريجع ،ية إىل ما كانت عليهعيد املعادلة االقتصادعملي ي ال بد للدولة من إجياد حل آخر ولذلك كان
ليزيح عن كاهلها الكثري من  و،ك العجلة االقتصادية للدولة وحير،" حراًاقتصاداً"ا كان بالسابق االقتصاد كم

وخيفِّ،ثقلهااملصاريف اليت أصبحت ت ظاهرةً عامة واد اإلداري الذي أصبح مسةًي ظاهرة الفسف من تفش 
  .مميزة فيه

ز على ما ِهج، حيث جاء الغزو العراقي لي1990  أوت عام2  جاءت يف وجعاً األشدةلضرباإال أن 
  عن دورها االقتصادي فت الدولة بأكملها مؤقتاًتوقَّد الكوييت يف السنوات السابقة، وبناه االقتصا

 ،1991  فيفري26  دولة الكويت بتاريخق حترير اهللا فتحقَّ حىت أتاها نصر،اخل...السياسي واالجتماعي و
 ، أخرى من اإلعادة لإلعمارن مرةً على احلكومة بالضرورة القاهرة أن تقوم جبميع أعباء الوطبدا الزماًو
قد ازدادت نفقات عليه، فو. النهوض جبميع مرافق الدولة و،حتسني االقتصاد العام و،بناء البنية التحتيةو

 حلٍّ جديدة  وبد من التفكري بآليٍةكان ال لية، و العامة للدولة لسنني متتا يف امليزانيةبان معها عجز و،الدولة
 ؛ةالنقدية الشرعية للسيولة احلاجة املاس دفع فواتري حرب حترير الدولة، ولتلك املشكلة اليت كان أحد أسباا

أو بيع ة على احلكومة إما أن تقترض من السوق العامليكان لزاماًواتري، وتسديد تلك الفى دفع وحىت يتسن 
و البيع النقدي لألصول احمللية اإلسراع هلية أو العاملية، فكان األسهل ومن استثماراا أو أصوهلا احمل جزٍء
قتراض من كان احلل األرخص هو االالسابقني أو املستثمرين اجلدد، وكها اليت كان يرغب ا بعض مالَّو

  . ةالسوق العاملي
  : بأربع مراحل ميكن تقسيمها كاآليتت قد مر أن الوضع االقتصادي لدولة الكويعليه ميكن القولو

  ):السبعيناتفترة الستينات و(تزان أو الوفر  مرحلة اال-1
ت الوفورات أدكانت تتناسب مع منو اإليرادات، و معقولة حيث تنامت املصروفات خالهلا مبعدالٍت

  . عريضة من األصول اخلارجيةاملالية هلذه املرحلة إىل بناء قاعدٍة
  ):حقبة الثمانينات(ة الركود أو التراجع  مرحل-2

لت قد شكَّى الرغم من استقرار اإليرادات، وزت هذه املرحلة باستمرار زيادة املصروفات علمتيو
  . هامة من إمجايل اإليراداتإيرادات األصول اخلارجية بنيةً
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  : مرحلة العجز-3
 وتراجع ،ة يف املصروفات حادرحلة بزيادٍةهذه املزت متي الغزو العراقي الغاشم للبالد، واليت بدأت منذ

ن نصف ما كانت  إىل اخنفاضها إىل أقل مأدى مما ؛استرتاف بنية كبرية من األصول اخلارجية و،اإليرادات
  .)1( مليارات دينار كوييت لتغطية مصروفاا8اقترضت احلكومة أكثر من عليه قبل الغزو، و

  سواًء،فعاليةى برنامج اخلوصصة جبدية وبد للحكومة من أن تتبن لتلك الظروف، كان ال نتيجةًو
كية القطاع لو كان كما وضحنا اخلوصصة مبفهومها الضيق، أي بيع أو حتويل ملشاءت أم أبت، حىت و
  . يف سبيل ذلك وسائل اإلعالم املختلفةالتغين باسم اخلوصصة، مستخدمةًالعام للقطاع اخلاص و

 كما شرحناه ،ية مل تصل بعد ملرحلة اخلوصصة الكاملة مبفهومها الواسع نامفالكويت كأي دولٍة
 يف إن كان مل حيدث كامالًثمار يف املرافق العامة، وهذا وهو االستيف تعريفنا ملفهوم اخلوصصة، و قاساب

ة  واخلطر من االحتكار لتلك املرافق اهلامةاخلوف من حدوث نوٍع و،ته حلساسي نظراًمعظم الدول النامية؛
عدم  و،العجوزات املالية يف تلك الدولذلك مع ازدياد  و،لفقرية، إال أنه ال بد أن يأيت لألكثرية امداراةًو

اخلوصصة  ومواكبة عصر التقدم  و وبضرورة السري قدماً،رات العامليةغض النظر عن التغيب ،استطاعتها
  .العاملية
،  فعالاقتصاٍد أخرى بة للنهوض مرةً جادخطواٍتم، كان ال بد للحكومة من اختاذ  على ما تقدبناًءو

  .برنامج اخلوصصةبـى سمتنفيذ ما يوكان ذلك بتفعيل و

  .اإلطار التشريعي لعملية اخلوصصة يف الكويت: املطلب الثاين
بدأت عملية اخلوصصة يف الظهور يف الواقع العملي يف الكويت منذ بداية الثمانينات من القرن 

 مث ازدادت املطالبة ، متواضعةها بصورٍة تطبيقُاستمرز املايل يف امليزانية العامة، وة ظهور العج مع بداي،املاضي
اقي العر للخوصصة قبل الغزو بوادر اجتاهاٍت فقد ظهرت .د حترير الكويت من الغزو العراقيا بع

احلراسة للمرافق لنظافة  واالت التغذية والكن معظمها أجرب على التعاقد مع القطاع اخلاص يف جمللكويت، و
  .العامة

 1991ل اإلطار التشريعي لعملية اخلوصصة يف دولة الكويت يف إصدار جملس الوزراء عام لقد متثَّو
القطاع ها األنشطة اليت يتوالَّويل بعض اخلدمات العامة و شاملة لتح بتكليف وزارة املالية بإعداد دراسٍةقراراً

بإعداد  العامليقام البنك  حيقق االرتقاء ذه اخلدمات، وٍووم بإدارا على حن ليقاحلكومي إىل القطاع اخلاص؛
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 ليقوم ؛ خاص باخلوصصة تابع لوزير املالية مباشرةً على إثرها إنشاء مكتٍباليت متَّو ،1993 عامهذه الدراسة 
ل على تأهيلها العم و،حة للخوصصة على املؤسسات املرش بوضع يده،ةص استشارية متخصمبساعدة جهاٍت

م أصوهلا لغرض طرحها لالكتتاب، تقيي و،ها إىل شركات مسامهة عامة جتارية، بعد حتويلإدارا على أسٍسو
نني املالئمة إلجراءات التعاون مع اجلهات القانونية لصياغة القوا و،املستثمرين الراغبني يف شرائهامفاوضة و

إلغاء الدعم دي بعد اخلوصصة، كمنع االحتكار وشاط االقتصالتوفري البيئة املالئمة ملزاولة الن واخلوصصة،
 شاملة وصصة يف إطار إستراتيجيٍةد من استكمال عملية اخلالتأكُّاحلكومي املمنوح لبعض األنشطة، و

  .)1( من برنامج اإلصالح االقتصادي الشاملواضحة، متثل جزءاًو
ىل القطاع اخلاص املنبثق من جملس األمة امللخص التنفيذي لربنامج نقل امللكية من القطاع العام إ

  :)2(الكوييت
صاالت  بتأسيس شركة االت131 بالقانون رقم  أحالت احلكومة مرسوما1992ًنوفمرب  15بتاريخ 

وضوع إىل حيل هذا املذلك لنقل خدمة االتصاالت إىل القطاع اخلاص، حيث أُ و؛الكويتية إىل جملس األمة
اللجنة أصبح بإحالة هذا املوضوع إىل و.  فيه للمجلسية لدراسته وتقدمي تقريٍرجلنة الشؤون املالية واالقتصاد

أحد أهم ) اخلوصصة(بيع ممتلكات الدولة للقطاع اخلاص موضوع نقل األنشطة واخلدمات احلكومية و
اء مشاركة خرب من جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ول فريٍق تشكيعليه متَّو .القضايا اليت تبحثها اللجنة

  .1994 يفريف 15 كان ذلك بتاريخوكويتيني يف هذا اال، 
  :خطة عمل اللجنة

  :بدأ عمل اللجنة كاآليت
الصناعة، البنك  التجارة ووزارة و، غرفة التجارة والصناعة، مثل خرباءوضوع استفتاء املهتمني هلذا امل متَّ-أ

  .غريهم، وعامليال
  .1994 جوان 15 أثناء زيارته دولة الكويت بتاريخ عامليك ال من البن مع وفٍد عقد عدة لقاءاٍت متَّ-ب
 كان اهلدف منها مجع واستقصاء ، مشلت ماليزيا ونيوزيلندا واملكسيك وواشنطنولٍة قام الفريق جب-ج

 خمتلفة وأساليبها تطبيق اخلوصصة يف بيئاٍتسلبيات جيابيات وف على إالتعر و،احلقائق واملعلومات
  . على حدةالع على املعوقات اليت تواجه التطبيق يف كل جتربٍةطِّاال و،وتشريعاا

                                                 
واآلثار املترتبة  '' وتلكي''الالسلكية  خصخصة املؤسسة العامة القطرية لالتصاالت السلكية و      «،  جولوهند  الفاعوري و   عبد احلليم  رفعت  )1(

  .721، ص 1998، فرباير 4 عددال، 37لد ااإلدارة العامة،  جملة ،»عليها
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 22ن من  مكو بإيفاد فريق عمٍل،ت مع فريق اللجنة على تلك اللقاءات اليت متَّ بناًءعاملي،قام البنك ال
جتماع مع بعد اال و. إىل دولة الكويت1994 ماي 29ىل  إماي 1 يف الفترة من ، ميثلون البنكعضواً

  :ن تقريرها اآليتاليت تضمضعت اللمسات األخرية و و،ق اللجنةمن ضمنهم فري و،ني واملختصاملسؤولني
" لتحسني أداء االقتصاد الوطين لكنه وحده ليس كافياًمطلوب، و وإن التخصيص يف دول الكويت ممكن 

 اقتصادي ٍحإصال من عملية عليه جيب األخذ بعني االعتبار أن التخصيص هو جزٌء وطلوب؛على الوجه امل
ر شكل الدعم احلكومي إذا مل يكن يل التشريعات لنجاحه، كما يلزمه تغيتعدشامل، ويلزمه إصدار و

1(" واضحة ملعاجلة وضع العمالةب إستراتيجيةًه، كما يتطلَّباإلمكان إلغاؤ(.  
  : بالتوصيات التالية1994 جانفي على ذلك، أوصت اللجنة يف تقريرها يف وبناًء

  . مهامه يف تنفيذ برنامج اخلوصصة لوزير املالية مباشرة تنحصراء مكتب للخوصصة يكون تابعاً إنش-1
حترير  و مستقلة لتنظيم االحتكارالالزمة إلنشاء جلنٍةوانني الالزمة لعمليات اخلوصصة ويل القتعد سن و-2

  .األسعار
ملاء، اخلطوط اجلوية الكويتية، بعض ااالتصاالت، الكهرباء و:  التالية نقل ملكية القطاعات احلكومية-3

شركات اهليئة العامة لالستثمار إىل القطاع اخلاص لنفطي، املوانئ، القطاع الصحي، وشركات القطاع ا
  .بالسرعة املمكنة

  . لعوامل السوق تنافسية وفقاً أفضلية بيع مجيع أسهم الدولة بأسعاٍر-4
راتيجية لضمان إبقاء عمل اإلدارة يف إطار األهداف  استعمال مبدأ السهم الذهيب يف القطاعات اإلست-5

  .احلكومية
  .املستثمرينأهداف عملية اخلوصصة للمواطنني و إعالمية لتوضيح  تنظيم محلٍة-6

  :مرتكزات اإلصالح االقتصادي يف دولة الكويت
ة ذاا،  عن عملية اخلوصص أمهيةًاليت ال تقلُّ جيب مراعاة بعض األمور اهلامة ويرى املختصون أنه

جيب أن و ، بل يؤثر كل منها على اآلخر، انفراديكما جيب مراعاة أن هذه املرتكزات ليست ذات تأثٍري
تهي أي بتواقيت زمنية، و،بالتوازيق طب:  
 أو على األقل ، تقليل مصروفات الباب األول قدر اإلمكاناقصد و ي:  السيطرة على اإلنفاق العام-أ

  .احلد من منوه
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 ، قدر اإلمكان على املدى القصري واملتوسطأي زيادة اإليرادات النفطية: ةدة اإليرادات العام زيا-ب
  .اخل...الضرائب دات غري النفطية كزيادة الرسوم وزيادة اإليرا أفضل، ووإدارة االستثمارات بصورٍة

اري نظيم اهليكل اإلدت و،إعادة دور الدولة والفلسفة اجلديدة ملسؤوليتها:  إعادة هيكلة القطاع العام-ج
  لرفع الكفاءة ؛ل يف االختصاصات بني اهليئات احلكوميةإزالة التداخ و،للدولة يف ظل الدور اجلديد

  .اإلنتاجية يف القطاع احلكوميو
فتح باب املنافسة قصد منه، ي و،حترير السوق: يئة البيئة االستثمارية املناسبة تنمية القطاع اخلاص و-د

فتح باب  و،لة معوقات تنمية القطاع اخلاص، وكذلك تطوير القطاع املصريفإزا و،للقطاع اخلاص
إلغاء الضمانات احلكومية ما  و،ةزالة أشكال الدعم احلكومي كافَّإ و، تدرجيياملنافسة األجنبية بشكٍل

ي  القطاعني األهلي واحلكوميل قانون العمل يفتعد إىل أمكن، وتنمية سوق األوراق املالية، إضافةً
  . من مشاركتهإزالة العوائق اليت حتدستثمارات األجنبية يف البالد، وحتفيز اال و،وتوحيده

يل تعدوعلنية لتحديد  ووضع آلية مناسبة و،بط االحتكارض: تطوير الدور الرقايب للدولة تنمية و-هـ
 للحد من ؛ولةاالستهالكي للدر الرقايب عن الدور االستثماري وكما جيب مراعاة فصل الدو. األسعار
إزالة أي  و،أن املمارسات التجارية كذلك جيب إعادة النظر يف التشريعات بش.ب يف املصاحلالتضار

االت  كفيلة حلماية سيادة الدولة وضع أسٍس و،من تنمية قوى السوق واملنافسة معوقات حتداليت يف ا
ذلك يف املرافعات التجارية  و؛فاءة النظام القضائي يف البالدجيب العمل على رفع ك وخوصصتها، تمست

  .بشكل فعال
 شامل للخوصصة، مبا  مثل إصدار قانوٍن،اختاذ اإلجراءات الالزمة الكفيلة لتطبيق اخلوصصة:  اخلوصصة-و

ى عمليات اخلوصصة، وحتديد صالحياته لذي سوف يتولَّاإلداري اجلهاز التنفيذي ويف ذلك إنشاء ا
 ممكن، على أن يشمل الربنامج على بيع  للشروع يف تطبيق هذا الربنامج يف أسرع وقٍت؛لياتهمسؤوو

حتويل بعض األنشطة العامة ذات الطابع التجاري  الشركات واملؤسسات احلكومية، وأسهم الدولة يف
ت القطاع تلبية مبادرا لبيع أسهمها للقطاع اخلاص، واداًتعد انتقالية اس حكومية كمرحلٍةإىل شركاٍت

  . اجلديدة أو بتقدمي بعض اخلدمات التجاريةشروعاتاخلاص بتنفيذ امل
ه التوجطنية على ترك الوظائف احلكومية وإعداد برنامج مناسب لتحفيز العمالة الو:  العمالة الوطنية-خ

ة مسامه و،ة العالوة االجتماعية عن الراتب ومنحها للمواطنني كافَّللعمل يف القطاع اخلاص، كفصل
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ل الدولة الرسوم على العمالة حتممالة الوطنية يف القطاع اخلاص، واحلكومة يف التأمينات االجتماعية للع
  .)1(اخل...دها الدولة مقابل وجودها يف البالد  يتناسب مع التكلفة احلقيقية اليت تتكبالوافدة مبقداٍر

 تم، مقابل اخلدمات اليت ست متساومبقداٍر و،ة مايل مناسب للمواطنني كافَّدعٍمتقدمي :  الدعم احلكومي-ي
 أوضاع أصحاب الدخول تراعيز على ترشيد االستهالك، و حتفِّورٍة أو زيادة رسومها بصخوصصتها،
ن  على أ، غري مستمرة للمواطنني العاطلني عن العمل بصورٍة مناسباًأن تصرف الدولة مبلغاًاحملدودة، و
 املؤهلني منهم لربامج  شريطة خضوع،ن هلم احتياجام الدنيا يؤمبقدٍرو على الدولة،  كبرياًتشكل عبئاً
 كما جيب إعادة النظر يف سياسات الدعم احلكومي .تأهيلية للعمل يف القطاع اخلاصتدريبية و

 أو تقليله دف إزالته تدرجيياً) اخل...حكومية، صناعية، زراعية، جتارية (للقطاعات غري السكنية مجيعها 
  . مكن ذلكما أ

 ومن مث تطبيق ،لرفع موضوع الكفاءة االقتصاديةر عناصر كثرية هكذا ترى اللجنة أنه ال بد من توافُ
حتسني االقتصاد الكوييت ككل يل وتعد مبوضوع  كلياً ارتباطاًبطةٌتلك العناصر مرتبرنامج اخلوصصة، و

  .أوالً
 هل تستطيع احلكومة بوضعها :هامن أمهِّ يف هذا الصدد، وثار عدة أسئلٍة ترى بأنه ميكن أننهنا و

يف الكويت  هو كما نعلم يستحوذ على معظم امليزانية سواًءطرة على موضوع اإلنفاق العام ؟ واحلايل السي
 يف  بأن الكويت عضوم بزيادة اإليرادات النفطية ؟ علماًهل من املمكن التحكُّو .أو يف غريها من البالد

ال تستطيع الكويت مبفردها بالكمية املرصودة ببيعها، واج و معني لإلنتقٍف بس وملتزمةٌ،منظمة األوبك
هل من . اخل...ع سعر البي كثرية من أمهها العرض والطلب و بأموٍر حيث أا مرتبطةٌ؛م بأسعار النفطالتحكُّ

 باب فتح و، وحترير السوق،ل اجلهات احلكومية ؟ هل من املمكن إلغاء الدعم احلكوميخاملمكن إزالة تد
 ووضع آلية ،هل تستطيع الدولة ضبط االحتكاربكل سهولة ؟ ) اخلارجيبشقيها الداخلي و(املنافسة 
  رفع كفاءة النظام القضائي يف األمور التجارية بشكٍليل األسعار ؟ هل تستطيع الدولة فعالًتعدلتحديد و

خاص ؟ هل لدى احلكومة تصومعني حلل موضوع العمالة الوطنية اليتر سوف ت ح من عملها ؟ هل سر
   األمة على القانون اخلاص بذلك ؟هل صادق جملسومة من قانون اخلوصصة ؟ نتهت احلكوا

يل تعدقتصاد الكوييت يف حىت يبدأ االمور اليت ال تزال بانتظار الرد،  هناك الكثري من األ أنكما نرى
 .واطن للحكومة أو امل سواًء،غل الرئيسيمن مث يبدأ العمل بربنامج اخلوصصة الذي أصبح الشا و،مساره

                                                 
  .79-77، ص  مرجع سابقوييت، جملس األمة الك- جلنة الشؤون املالية واالقتصادية- التخصيصفريق  )1(



 التجارب املختلفة للدول يف جمال اخلوصصة: الفصل الثالث

 
202

 تنفيذيةال اإجراءاها وأهدافو ها دوافع:اخلوصصة يف دولة الكويت: املطلب الثالث
  .اسلبياو اإجيابياو

  :مربرات اخلوصصة يف الكويت دوافع و-أوالً
سية املعروفة، سياال إىل األبعاد االقتصادية و إضافةًنإن احلاجة إىل اخلوصصة يف دولة الكويت تتضم

 . يف اتمع الكوييترية سائدةٌاملبادئ التجا جند أن قيم العمل احلر وجتماعياً فا.تارخيية اجتماعية وأبعاداً
على  على التجارة احلرة و يقوم أساساًمن الناحية التارخيية، فالنظام االقتصادي الكوييت قبل النفط كانو

يف جماالت إقامة األمن والنظام واجلماركد، خاصةًمي حمدو حكوٍلمبادرات القطاع اخلاص، مع تدخ  .
ذلك من خالل تقدميها  واضح يف اتمع، وبشكٍلتصديره، تنامى دور الدولة ولكن بعد ظهور النفط و

 ملواجهة احتياجات السكان الذين تنامى ؛)الصحة، التعليم، املرافق العامة وغريها(للخدمات األساسية 
1(العشرين منذ بداية اخلمسينات من القرن  كبريهم بشكٍلعدد(.   

  :)2(أسباب اخلوصصة يف دولة الكويت يف النقاط التاليةميكن تلخيص دواعي وو
 قوى ذلك يف ظل ومنع اهلدر، و،لمتغرياتستجابة السريعة لزيادة املرونة يف اال و،ارة رفع كفاءة اإلد-1

  .األداءتصادية يف إقرار األسعار وتقييم املشروعات و االقاعتماد املعايري و،املنافسة العادلةالسوق و
 ، األصول بكفاءةذلك من خالل توظيف حصيلة بيعاملوازنة العامة لتقليل العجز، و ختفيف العبء عن -2

  .إيقاف اهلدر يف األموال العامةو
 اخلارجية،        االستثماراتب االستثمارات احمللية باخلارج واجتذا و،زيادة جماالت االستثمار ازي -3

إعادة تدريبهم، مع العمل على زيادة املسامهة نتجة للمواطنني بعد تأهيلهم وة م حقيقي عمٍلخلق فرصو
  .توسيع قاعدة امللكية لتطوير سوق األوراق املالية و،شعبيةال

ر تساع دوت إىل اأد و،طويلالدى املعية خاطئة تراكمت على اجتما اقتصادية و تصحيح مساراٍت-4
  .االجتماعيةالختالالت اهليكلية االقتصادية وإىل زيادة حدة ا و،لة يف النشاط االقتصادي احملليالدو

5-جذرية تنتقل به من النمط االستهالكي إىل النمط ي ملعاجلة الوضع االقتصادي الراهن بصورٍة التصد 
  .شرية بكفاءةالباستخدام موارد اتمع املادية والتنموي اإلنتاجي الذي يقوم على 

  

                                                 
   .54-53صفوت عبد السالم عوض اهللا، اآلثار التنموية للخوصصة، مرجع سابق، ص   )1(
  .108رفعت عبد احلكيم الفاعوري، مرجع سابق، ص   )2(
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  : أهداف سياسة اخلوصصة لدولة الكويت-ثانياً
  :ل أهم أهداف سياسة اخلوصصة بالنسبة لدولة الكويت فيما يليتتمثَّ

  . زيادة الكفاءة االقتصادية لكافة القطاعات اإلنتاجية-1
  . للدولة عن طريق إجياد موارد جديدة،زيادة اإليرادات العامة و، املصروفات احلكومية تقليص حجم-2
  . تطوير ورفع مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني-3
اص الكوييت          إزالة العوائق أمام مشاركة القطاع اخل و، وفتح باب املنافسة التجارية،ق حترير السو-4

  .الدويل لالستثمار يف الكويتواخلليجي و
 يف ااالت ذات القيمة  خاصةً،)الطويلعلى املدى املتوسط و( للمواطنني  حقيقية توفري فرص عمٍل-5

  .)1(املضافة العالية
  .املالية يف القطاعات اإلنتاجيةاملسؤوليات اإلدارية واألعباء و تقليل -6
 من خالل عدة ، من املواطنني لتشمل أكرب عدٍد،املمتلكات العامة للدولةاألصول و توسيع قاعدة ملكية -7

  . الفرصتكافؤاملساواة وور مبنية على العدل وحما
قها الدولة إثر قِّ حتديد أوجه توظيف أو صرف إيرادات اخلوصصة اليت ستحأيضاًمن األمور اهلامة و

صرف هذه اإليرادات يف دعم العجز املايل أو يف ل أال تفض ي فمثالً.أصوهلا للقطاع اخلاصبيع ممتلكاا و
الصرف االستهالكي، بل يفضاحتياطي األجيال القادمةي العام للدولة و زيادة االحتياطه حنول أن توج.  

  : القطاعات املرشحة للخوصصة يف دولة الكويت-ثالثاً
بالنسبة للقطاعات املرشطبيعة يذ" فكل نشاط عام ؛سعة جداًحة للخوصصة يف الكويت فهي مت 

تشمل  و.ةحة للخوصص حصر األنشطة املرش فإنه من الصعب، على ذلك وبناًء. قابل للخوصصة"جتارية
غاز، الصرف الاالتصاالت السلكية والالسلكية، الكهرباء و: وصصة اآليتقائمة القطاعات املرشحة للخ

ارات، واخلدمات الصحية والتعليمية املطوي والبحري، املوانئ البحرية، واجلالصحي، النقل الربي و
 وقطاع البترول ختلف أنواعها،العقارات، الصناعات مب وشركات االستثمار والتأمني و،كالبنو و،واإلسكان

  .)2( عامة لكافة أفراد اتمع ألا ملكيةٌ؛آبار البترولبإستثناء حقول و

                                                 
، 2003جامعة الكويت،   املستقبلية،  ، مركز الدراسات اإلستراتيجية و    ة يف اتمع الكوييت   ـايا اخلصخص ـسامل عبد العزيز حممود، قض      )1(

  .11ص 
حـسن  افة ملك الدولة، تقوم على حفظها و      مواردها ك  الثروات الطبيعية مجيعها و    «: نمن الدستور الكوييت على أ     21فقد نصت املادة      )2(

  .»اقتصادها الوطين دولة و مبراعاة مقتضيات أمن ال،استغالهلا
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الكثري من  أي باإلمكان خوصصة، يف الكويت جداً لذلك ميكن القول بأن نطاق اخلوصصة واسع 
  .)1(اخلدميةالقطاعات اإلنتاجية و

 إذ يساهم هذا القطاع ؛دية يف الكويت على اإلطالقعد القطاع النفطي أهم القطاعات االقتصايو
 .)2(مليون دينـار كوييت) 5794( مبا قيمته ،2003من الناتج احمللي اإلمجايل لعام )  %47(وحده مبا نسبته 

من أكثرها ،األنشطة االقتصادية األخرى املتعلقة به و،واملعتمدة عليهعترب الصناعات املرتبطة به كما ت 
ع غري املربر يف تفسري امللكية العامة للثروات  التوسأدىقد و. حية االقتصادية واالستثماريةجدوى من النا

  وتوزيعاً ونقالًكل أنشطة القطاع النفطي إنتاجاً شبه كامل بالطبيعية إىل استثمار القطاع العام استثماراً
ن د أكثر مولِّت لقطاع اخلاص يف أنشطٍة هذا االستثمار إىل غلق الباب أمام اأدى أخرى بعبارٍة و.وتصنيعاً

ع بإنتاجيٍةنصف الناتج احمللي اإلمجايل، وتتمتتعترب هذه احلقيقة بالذات هي السبب  و. كبريٍع عالية وتنو
 قليلة طٍةت جهوده يف أنشتشتو.  وضعف مسامهته اإلمنائية،راء ميش دور القطاع اخلاصالرئيسي و
.  وإىل االستثمار يف اخلارجيت تقوم على املضاربات اخلطرةجتاهه إىل املعامالت الا كثيفة العمالة و،اجلدوى

،  لتعزيز دور القطاع اخلاص؛ألفضلا ومتثل املدخل األوسعحتريره وهكذا فإن خوصصة القطاع النفطي و
لقطاع د ارحبية االستثمارات اخلاصة يف القطاع النفطي هي اليت ستزو بل أن جدوى و.وجذب استثماراته

يف رفع ساهم  مما ي؛ واسع يف االستثمارات اإلنتاجية األخرىاخلاص بالتمويل الالزم للدخول على نطاٍق
  .)3(وازن هيكل العمالةي  و،ديدة جخيلق فرص عمٍل و،درجة املنافسة احلقيقية

  : إجراءات تنفيذية يف جمال اخلوصصة-رابعاً
مع قيام جهاز االستثمار الكوييت ببيع ،م1994 عام دئ بتنفيذ برنامج اخلوصصة يف الكويت يفلقد ب 

 أخرى غري أسهم الدولة يف الشركات احمللية يف سوق األوراق املالية، باإلضافة إىل حصصها يف شركاٍت
منذ  إىل إبطاء مسرية اخلوصصة، وأدىة  غري أن ضعف القدرة االستيعابية لسوق األوراق املالي.مدرجة

ثل إعالن احلكومة عن خطتها اخلماسية اليت مي إذ برنامج اخلوصصة يف التسارع؛ أخذ م2001أوائل عام 
 حيث أعلنت احلكومة عن عزمها خوصصة  إجيابية للربنامج؛ فعالة دفعةًيشارك فيها القطاع اخلاص مشاركةً

  . من أسهمها يف شركة االتصاالت خمتلفة، كما باعت جزءاًمؤسسة تعمل يف قطاعاٍت 70

                                                 
  .57-56صخصة، مرجع سابق، ص صفوت عبد السالم عوض اهللا، اآلثار التنموية للخ  )1(
  .1، ص 2003وزارة التخطيط، مذكرة حتليلية للمجاميع االقتصادية الرئيسية لعام   )2(
  .58-57صفوت عبد السالم عوض اهللا، اآلثار التنموية للخصخصة، مرجع سابق، ص   )3(
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 أو بيع جزٍءم، 2001حىت اية عام  و،م1994 منذ بدء تنفيذ برنامج اخلوصصة يف عام قد متَّهذا، و
متتلك  و.والر أمريكي مليارات د4 إمجالية بلغت حوايل بقيمٍةمؤسسة، و 33كل حصص الدولة يف حوايل 

ة هلذه ها من القيمة السوقيتتراوح حصت شركة مدرجة يف البورصة، و21حنو  يف  أسهماًاحلكومة حالياً
ر القيمة السوقية حلصة احلكومة يف قدت يف بعضها اآلخر، و%88منها إىل  يف بعضٍ %5الشركات ما بني 

ه الشركات املدرجة  من القيمة السوقية يف هذ%15ل حوايل مليار دوالر، إىل ما ميثِّ 1هذه الشركات حنو 
ة يف ل يف أسهم احلكومحلصة احلكومة تتمثَّ من القيمة السوقية %70اجلدير بالذكر أن قرابة و. يف البورصة

  .)1(شركة االتصاالت املتنقلةألوسط، وبيت التمويل الكوييت، والشرق ا بنك الكويت و:ثالث شركات هي
 قاموا بشراء أسهم الدولة املطروحة يف  جديداً مستثمرا645ً 775تشري البيانات املتوافرة إىل أن حوايل و

 علين، كما أن طلبات االكتتاب  عام أو عرب مزاٍدء الربنامج، إما عرب اكتتاٍبسوق األوراق املالية منذ بد
 فقد طرحت اهليئة العامة لالستثمار ، لعدد األسهم املطروحة للبيع ضعفا40ًذه األسهم بلغت حنو 

 دف إتاحة الفرصة ؛ عقارياآلخر صندوق و، استثماري أوهلما صندوق:ب العامصندوقني لالكتتا
  .مري الكويت لالشتراك يف هذه الصناديقملستث

تها يف شركات العقارات  من خالل املزاد العام بالنسبة ملسامه،بعت الكويت أسلوب البيع املباشراتو
عرضت الدولة مسامهتها يف شركات التسهيالت التجارية و .الصناعات الوطنيةاملتحدة والوطنية العقارية و

  .)2(من خالل أسلوب االكتتاب العام
 ،1999إىل مارس  1994شركة حملية يف الفترة من سبتمرب  28صة وص ختتشري األرقام إىل أنه متَّو
  .)3(مليون دينار 823 إمجالية بلغت بقيمٍة

 لبناء مثاين وحدات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز ت عروضاً أن الكويت تلقَّأيضاًمن اجلدير بالذكر و
 العروض شركات قد شاركت يفو . مليار دوالر2,5لفتها إىل  ضخمة تصل تك أوىل يف خطٍةكخطوٍة

ذلك دف تغطية  و؛األمريكية، والستوم الفرنسية، وميتسوبيشي اليابانيةجنرال إلكترونيك مسنس األملانية، و
تشمل خطة الكهرباء يف احلكومة خلفض اإلنفاق ، و2003اقة الكهربائية يف عام العجز املتوقع يف الط

                                                 
  .م2002تصادي العريب املوحد لعام ، الصيغة األولية للتقرير االق2001حصيلة اخلوصصة بالدول العربية حىت عام   )1(
سلسلة ،  » املأموللس التعاون اخلليجي بني الواقع و     اخلصخصة يف دول جم    « ،قسم البحوث باملركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية       )2(

  .22، ص 2000سبتمرب  أشرف كشك،: ، مدير التحرير16قضايا إستراتيجية، العدد 
  .م11/9/1999صحيفة الوطن،   )3(
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تأمل  مثل الكهرباء واملياه، و،اخلدمات األساسيةخوصصة معظم  و،ى املشروعات الضخمةايل علالرأمس
  .)1(2006الكويت أن تبدأ العمل باخلطة املقترحة عام 

  :سلبيات اخلوصصة يف الكويت إجيابيات و-خامساً
مناسبة،  ضعت إستراتيجيةٌات لو وترى اللجنة أنه من املمكن حتقيق العديد من املكاسب أو اإلجيابي

  :هي كاآليتفيما يلي نوجز أهم اإلجيابيات و و. جيد تنفيذها بشكٍلمتَّو
 كبري من العمالة إىل القطاع  لتحويل جزٍء نتيجةً؛بالتايل خفض مصروفاته و؛تقليص حجم القطاع العام -1

  .العام
 فرض رسوٍم و، لبيع أصول وممتلكات القطاع العام نتيجةً؛توفري مصادر جديدة لإليرادات العامة -2

 حيث بإمكان الدولة ؛ أرباح الشركات اخلاصة الناجحةأقساطضرائب على شركات القطاع اخلاص وو
  .ملكية شركات منتقاةو) %6أقل من (االحتفاظ بنسب 

 . لتطبيق أساليب اإلدارة يف القطاع اخلاص نتيجةً؛زيادة إنتاجية القوى العاملة -3
 .تطويرهارفع مستوى اخلدمات و -4
 حيث يضع القطاع اخلاص خدمة ؛تنمية مستوى خدمات املشتركني و،تبسيط اإلجراءات اإلدارية -5

أفضل من القطاع العام ام األولويات بشكٍللَّاملستهلك على س املركزية احلكومية وز بالبريوقراطيةملتمي. 
 .متطورة جديدة وعة تقدمي خدماٍتسر -6
 .تقليل الدعم احلكومي -7
 ألن  نظراً؛ استثمارية منافسةتوظيفها يف حماالٍترؤوس األموال األهلية املهاجرة و تشجيع عودة -8

 . استثمارية جديدة يف البالداًفتح آفاقوصصة ستاخل
ذلك  و،ىل داخل البالدالتكنولوجيا األجنبية إ ونقل أساليب اإلدارة و،استقطاب االستثمار األجنيب -9

 .ة كافَّضمن ضوابط حمدودة حتفظ للدولة حقوقها
 .تصفية الشركات احلكومية اخلاسرة -10
 ، للخوصصةإلدارة احلكومية نتيجةًاوالتشغيلية للهيئات واملؤسسات وواملالية تقليص األعباء اإلدارية  -11
دورها املتمثل يف رسم التركيز على أداء  أفضل، وات احلكومية للعمل بصورٍةإتاحة اال للقطاعو

 .شرافاإلالسياسات والرقابة و

                                                 
  .30، ص 2002، نيسان 11عدد ال، جملة أخبار التخاصية، » التخاصية يف العامل «  )1(
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املتوسط             القطاع اخلاص على املدى القصري ويف   حقيقية للمواطننيتوفري فرص عمٍل -12
 .والبعيد

 حيث أن أهم معوقات هذا ،)*(توفري أرضية مناسبة إلجناح برنامج العمليات املتقابلة أو األوفست -13
 .)1(الشركات األجنبيةديدة ملشاركة اجلل يف ضيق جماالت االستثمار الربنامج تتمثَّ

 تكون هناك خطةٌ  الما عندماوال سي ، لتنفيذ برنامج اخلوصصةنتيجةًالسلبيات اليت قد تنشأ أما 
 :فهي تتمثل يف  تنفيذ اخلطة بالشكل املطلوب، أو ال يتم،مدروسة للخوصصة

 لديها البيانات املالية ر للقطاعات اليت ال يتوفَّ خاصةً، منخفضةممتلكات الدولة بأسعاٍر بيع أصول و-1
 مالية لكات الدولة وفق أسٍسممت تقييم أصول و لذا ال بد من حول أدائها املايل؛الكافية أو مؤشراٍت

  . عليها لتاليف أي انتقادات مستقبليةمتفٍقحماسبية مناسبة وو
 كبري،  ومة بشكٍل مدع بأسعاٍرلياًالسلع األساسية حام أغلبية اخلدمات العامة وتقد: ر زيادة األسعا-2

  . تدرجييةأن يتم ذلك بطريقٍة و، مفاجئة عدم إزالة الدعم بصورٍةعليه ينبغيو
 أوضح من ز بصورٍةاليت سوف تربحلاجة الكامنة يف القطاع العام و مشكلة العمالة الوطنية الفائضة عن ا-3

 ومؤهالا نوعيتهامالة و بد من تقدير حجم هذه الع لذا الخوصصة؛ للصورا يف الوضع احلايل نتيجةً
 ،لها القطاع اخلاص تدرجيياًتلك اليت سوف يتحم و،لها الدولةالتكلفة املالية اليت سوف تتحموقدراا و

أال حتمل ميزانية الدولة أي  و،) سنوات مثال7ً-5( حمدودة  فترٍةحبيث تنتهي التزامات الدولة بعد
  . مالية طويلة األمدالتزاماٍت

 رقابية  أدواٍت لذا ال بد من وضع ضوابط و؛ حيويةأنشطٍة من املستثمرين على خدماٍت وة قلة هيمن-4
 لذا جيب أن تطرح السياسي؛ من أصحاب النفوذ املايل وٍةز امللكية يف أيدي قلركَّت لكي ال ت؛فعالة

  .ز املستثمر الصغري لالحتفاظ باألسهم على تطوير أساليب حتفِّلصغار املستثمرين عالوةً
 أخرى أمهية الدور الرقايب تأيت هنا مرةً و، عادلة بني شركات القطاع اخلاص غري قد تنشأ منافسةٌ-5

ادلة لعمل  تنافسية عنها من يئة بيئٍة مناسبة متكِّ إذ ال بد من منح األجهزة الرقابية صالحياٍت؛للدولة
دة اليت ترغب يف دخول السوق دي التجارية أمام الشركات اجلنافسةحماربة امل و،حمركات القطاع اخلاص

  . عاليةالعمل بكفاءٍةو

                                                 
(*)  Offset program 
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ميكن احلد منه من خالل ضوابط  و.لقطاعات اإلستراتيجية يف اخاصةً و، تنامي رأس املال األجنيب-6
احلفاظ على حقوق الدولة عن طريق  و،قف أعلى مللكية الشريك األجنيبقانونية معينة، مثل حتديد س

 تصويتية يف بعض القضايا اإلستراتيجية اهلامة، مثل بيع أسهم  حقوقاًاألسهم الذهبية اليت تضمن هلا
 قيود على ،رأمسايل الالزم لتطوير اخلدماتاإلنفاق ال فيه، والث غري مرغوٍب ثالشريك األجنيب إىل طرٍف

  . أخرى حبسب طبيعة القطاعأمور و،نقل التكنولوجيا
 كبرية من أسهم الشركات رحت كمياٍت لو طُ هبوط كبري يف أسعار أسهم الشركات القائمة فيما-7

 لذا جيب . زمنية قصرية خالل فترٍة، لالكتتاب العام أو للبيع يف سوق األوراق املالية سواًء،املخصصة
 يف أسعار الشركات القائمة  حبيث ال تؤثر سلباً؛ مناسبةحتديد أحجامها بصورٍة و، بيع األسهمتوقيت

  .)1(ذات الكفاءة العالية

  : معوقات اخلوصصة يف الكويت-اًسادس

أو تعيق برنامج اخلوصصة يف الكويت من أمهها اآليتهناك بعض املعوقات اليت قد حتد :  
1-د القرار السياسي من قبل احلكومة ترد:ها على املدى  فإن مثار اخلوصصة ال يأيت قطافُ كما هو معلوم

زيادة جري التغيريات الالزمة لللشركات اجلديدة لت زمنية كافية ب األمر إتاحة فترٍة بل يتطلَّ،القريب
رة على قاد و،بأمهية اخلوصصة سياسية قوية تؤمن ب قيادةًمن مث فإن ذلك يتطلَّ وكفاءا وحتسني أدائها؛

  .اتمعمواجهة انتقادات الس و
ر املسؤولني يف اإلدارات  ال شك يف أن املنتفعني من كبا:لعام عدم تعاون الطبقة البريوقراطية يف القطاع ا-2

احلكومية يم وون اخلوصصة تقليصاًعدم وصالحيالذا من املتوقع أن يعيق البعض من نفوذهم؛ لسلطا 
  .هؤالء البدء يف تنفيذ برامج اخلوصصة

سسات الدولة  حيث يعمل أغلب املواطنني يف مؤ:)جملس األمة( معارضة سياسية من قبل الربملان -3
 لذا قد يعارض بعض نواب جملس األمة برنامج ؛ حكومي كبريعون بدعٍميتمت و،تلفةبأنواعها املخ

كلت هذه إذا شي شعبيتهم بني ناخبيهم، وتدن و، على مستقبلهم السياسياخلوصصة ملا فيه من خماطرٍة
  .اموعة أغلبية يف الس فلن يرى برنامج اخلوصصة النور على املدى القريب

  . لعدم وجود برنامج مناسب للتهيئة الشعبية معارضة شعبية-4

                                                 
  .84-83، ص  مرجع سابقلكوييت، جملس األمة ا- جلنة الشؤون املالية واالقتصادية- التخصيصفريق  )1(
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ود           ضي أكثر من ثالثة عق بالرغم من م فمثالً:تواضع إمكانيات القطاع اخلاص الكوييت حمدودية و-5
ق املنافسة الدولية،            كويتية قادرة على خوض سو ال توجد إدارةٌ،نصف على عمل القطاع املصريفو
  .ة من السماح للبنوك األجنبية بالعمل حبرية يف الكويت حقيقيتوجد خماوفو

6-خري وسيلٍة و:وط أصحاب النفوذ السياسي واملايلل وضغ تدخت هو اإلعالن ي هلذه الضغوطا للتصد
إدارة عمليات  و، العروض وفق مبدأ تكافؤ الفرص واضحة لتقدميوضع أسٍس و،ةعن القرارات كافَّ

 هلم  ومشهود،وىل مصاحل استثماريةدرجة األال لديهم أو لذويهم من اخلوصصة من قبل مسؤولني ليس
  .ردع املخالفني دون استثناءبالوطنية واإلخالص واحملافظة على األسرار و

 حلداثة هذه التجربة يف  نظراً؛تنفيذ عمليات اخلوصصةخلربات الوطنية الالزمة إلدارة و حمدودية ا-7
اإلدارية لة من اجلوانب االقتصادية واملالية وة مؤهايل كوادر وطنية كافير يف الوقت احل فال تتوفَّ،الكويت

  .الرقابية للخوصصةوالقانونية و
8-ب عليه فإن جناح اخلوصصة يتطلَّ و؛ جداً وهي حمدودةٌ،زة الرقابية واإلشرافيةع قدرات األجه تواض

  .ائي ملواكبة مرحلة ما بعد اخلوصصة على تطوير قدرات النظام القض عالوةً، رقابية فعالةإعداد أجهزٍة
سبة  منافالنظام القانوين هلا يفتقر إىل تشريعاٍت:  التشريعات الالزمة لتطبيق اخلوصصة يف دولة الكويت-9

 القطاع اخلاص ألصوٍلك بشأن متلُّ و،شأن املنافسة التجارية واالحتكاريةب و،بشأن الدور الرقايب للدولة
  .اخل...شأن الضرائب التجارية والعمالة يف القطاع األهلي ب و،ات األجنبية وضبط االستثمار،إستراتيجية

 ، جديدة مناسبة أو إصدار تشريعاٍت،يل القوانني السائدةتعد إن تطبيق اخلوصصة يف الكويت دون -10
رة يف  غري مربزيادٍة لتحقيق مكاسب غري مشروعة وستغلُّت قانونية قد  إىل وجود ثغراٍتيؤديس
  .  )1(غريهاتغالل املوارد الطبيعية للبالد و أو سوء اس،ي اخلدمات أو ترد،سعاراأل

 توصيات لتنشيط عملية اخلوصصة يف الكويتو واقتراحاتمؤشرات : املطلب الرابع
  .والدروس املستخلصة

  :مؤشرات لتنشيط عملية اخلوصصة يف الكويت -أوالً
على عزم الكويت على لواقع االقتصادي الكوييت تدلُّ يف ا من املؤشرات اليت برزت مؤخراًهناك عدد 

  :منها حنو سياسة اخلوصصة ودماًضي قُاملُ
  .)1( للمشروعات%100ك نسبة نون يسمح لألجانب بتملُّإصدار الكويت لقا -

                                                 
  .88-84، ص  مرجع سابق جملس األمة الكوييت،- جلنة الشؤون املالية واالقتصادية- التخصيصفريق  )1(
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يستهدف خفض اإلنفاق احلكومي  و، يهدف لدعم العمالة على قانوٍنموافقة جملس األمة الكوييت -
 .)2(نتقال للعمل بالقطاع اخلاص تشجيع العاملني باحلكومة على اال من خالل،املتزايد على األجور

- 3( من األرباح لدعم املوارد املالية للدولة%2,5 بقيام القطاع اخلاص بدفع  جديداًت الدولة قانوناًأقر(. 
اليت ي وم العلمذُمؤسسة الكويت للتقدعات أمري البالد يف إنشاء تالقت رغبة القطاع اخلاص مع تطلُّ -

4( من أرباح الشركات املسامهة%5ل بنسبة متو(. 
 أيضاًدعت وييت لدخول جمال التعليم العايل، وطلب غرفة التجارة بضرورة فتح اال للقطاع اخلاص الك -

ل اجلهاز ت ترهب حيث أن إدارة الدولة للتعليم سب؛إىل سرعة إقرار مشروع قانون اجلامعات اخلاصة
ر النظم  تطو، وكذلك بطءلعملية التربوية التعليميةصات افقاته على حساب خمصتضخم ناإلداري و

 .الوطنية واالحتياجات التنمويةر العاملي وعليمية ملواكبة التطواملناهج التو
اف ما كانوا عليه من اجلدير بالذكر أن عدد الطلبة الكويتيني يف املدارس األجنبية يتجاوز أربعة أضع -

 يف العديد من األقطار العربية بادر القطاع اخلاص الكوييت بتمويل بناء املدارس وقبل التحرير،
 .اإلسالميةو

 . استثماريةمراكز التدريب املهين على أسٍسبادرة بإنشاء الكثري من مؤسسات وقام القطاع اخلاص بامل -
االعتماد و ،تعليم حلفز القطاع اخلاص الستيعاب خمرجات ال طموحاًوضعت احلكومة الكويتية برناجماً -

صدر  و،2000 إىل سبتمرب 1999ر وقف دخول العمال للزيارة منذ سبتمرب  فتقر.على العمالة الوطنية
 .عمليات استقدامهم على العمالة و السلطات فرض رسوٍمقانون مينع

اليت يبلغ حجم سة اخلطوط اجلوية الكويتية وتتناول الصحف الكويتية اآلن احلديث عن خوصصة مؤس -
 يف ؤسسة من تنافٍسما ختضع له امل و، ولكن تقف عوامل تضخم العمالة، مليون دوالر9.110سائرها خ

 ،كذلك قلة عدد الزائرين للكويت بسبب الركود االقتصادي و، وبني شركات الطريانةالسوق احمللي
 .2000 عامأي  ،)5( حىت اآلنخوصصتها دون حائالً

 تعد من البعض بدعوى أا اليت تلقى معارضةً ووقود عن خوصصة حمطات الأيضاًيدور احلديث و -
طالب لشروط اليت تضعها الدولة لذلك، و بسبب ا؛ من األفراد الحتكار الدولة إىل احتكار عدٍدانتقاالً

                                                                                                                                                             
  .24/6/2000سامل الدقباسي، صحيفة األنباء،   )1(
  .20/4/2000صحيفة العامل اليوم،   )2(
  .19/8/2000مجال عبد احلكيم، صحيفة السياسة،   )3(
  .28/5/2000براهيم حسن، صحيفة السياسة، إ  )4(
  .5/6/2000فادية الزغيب، صحيفة الشرق األوسط،   )5(
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بينما اقترح آخرون إمكانية  ،)1(البعض بفتح أبواب هذا املشروع احليوي ليساهم فيه أبناء الكويت
 .)2(دود من احملطات لألفراد كوكالء بيع حمتأجري أو متليك عدٍد

اليت ما زالت  فيها بشدة أزمة الغزو العراقي ورتضح من العرض السابق أن خطى اخلوصصة قد أثَّيتو
و، ليس فقد على االقتصاد الكوييت رمبا،لقي بظالهلات ضاف إىل ذلك لكن على اقتصاديات املنطقة ككل، ي

 .دعم احلكومة خلدماته الرئيسيةما اعتاده املواطن الكوييت من 

ارتفاع و ، حمددة للدولة حول اخلوصصةن غياب رؤيٍةانتقد احملللون بطء تلك اخلطى مؤكدين أو  
املثال على ذلك  و، تلو اآلخرشرع يف تأجيلها عاماًت و، الطرف عن اخلوصصةفط جعلها تغضعوائد الن

  .)3(منذ عشرين عاما مضتحمطة الوقود اليت ما زال جيري احلديث عن خوصصتها 
 ض له احلركات النقابية العمالية يف الكويت من حتدياٍتثار بالصحف حول ما تتعريزيد البعض ما يو

ع زمدورها يف استقرار املؤسسات اليت تتوضيح ومطالبني بتفعيلها  ،)4(عند تطبيق نظام اخلوصصة
  .)5(خوصصتها

  :خلوصصة يف الكويتاقتراحات وتوصيات لتنشيط عملية ا -ثانياً
  :لتنشيط سياسة اخلوصصة يف الكويت يطرح البعض ما يلي

روضة للبيع بني االكتتاب  أسلوب جتزئة امللكية املعخاصةً و،لنظر يف طريقة اخلوصصة السابقةإعادة ا -1
  .املزاد العلينالعام و

ف فيها إال منية ال ميكن التصر زضرورة إلزام املشتري اإلستراتيجي باالحتفاظ باألسهم املشتراة لفترٍة -2
ضي تلك الفترةبعد م.  

ن طريق تطوير  ع،العمل على استقطاب املستثمر ذي النظرة البعيدة املدى الذي يهدف إىل الربح -3
تواكب مع هذه بالطبع جيب أن ت و.ة قصرية األجلالبعد عن األهداف املضاربي و،الشركات احلكومية
قتصاد، أدوات الدولة للتدخل يف االول سوق األوراق املالية كاملية تتناو إصالحية تاملقترحات سياسات

                                                 
  .5/8/2000عبد األمري التركي، صحيفة الشرق األوسط،   )1(
  .19/8/2000حمسن السيد، صحيفة السياسة،   )2(
  .21/8/2000مشالن يوسف العيسي، صحيفة السياسة،   )3(
  .21/6/2000يفة األنباء، حمسن أبو رقبة، صح  )4(
  .16/8/2000خالد بطي، صحيفة الوطن،   )5(
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 من الدخولتنمية  و، وتدريب العمالة الوطنية،راطيةالقضاء على البريوق و،وإصالح اهليكل اإلداري
 .)1( للحفاظ على استقرار السوق االقتصادية؛الشفافية واتباع ج املصارحة و،نفطيةالقطاعات غري ال

  نظراً؛ بالغ األمهية للكويتاالقتصادية مبجلس األمة أن اخلوصصة اجتاهاللجنة املالية وترى و
ت املالية اليت متر ا  كمعاجلة الصعوبا، من ذلك على املدى القريب.لإلجيابيات العديدة اليت ميكن حتقيقها

 وتنويع ،نمية االقتصاد الوطينت و،د، كتوفري فرص للعمالة الوطنيةالبعيك على املدى املتوسط وكذل و؛البالد
  .تقليل الدعم احلكومي و،مصادر اإليرادات

احلكومة، للبدء رجم ذلك خلطة عمل واضحة للمجلس وت تطالب اللجنة بأن ي،من هذا املنطلقو
  .إعادة هيكلته إلصالح االقتصاد الوطين و كمحوٍر، ممكنبإجراءات اخلوصصة يف أسرع وقٍت

  واسعةما مل يتم إجراء إصالحاٍت لن حتقق أهدافها يف الكويت كما جيب إدراك أن اخلوصصة
 إزالة و، واهلجرة،وظيف يف القطاع العامسياسات الت و،مل حتجيم دور الدولة االقتصاديموازية تشو

  . فتح باب االستثمار اخلارجي يف الكويت و، وحترير السوق،املعوقات
  : بتكليف احلكومة باآليتن يتخذ جملس األمة قراراً توصي اللجنة أحتديداًو

1-إعداد مشروع قانون شامل للخوصصة ي ق على مجيع القطاعات االقتصادية القابلة للخوصصةطب.  
 ،جيةاإلشراف على الشركات العاملة يف جمال تقدمي اخلدمات اإلستراتي و، إعداد مشروع قانون للرقابة-2

  .ها من املهام الرقابيةغري و، ومحاية املستهلك،لوضع سياسة لتحديد األسعار
ذلك إلدخال  و؛أداء الشركات اخلاصةب و، السوقبتحرير و،القوانني ذات العالقة باخلوصصة مراجعة -3

  .يالت الالزمة عليهاتعدال
  .ضبط االحتكار و،انون لتنظيم املنافسة التجارية إعداد مشروع ق-4
 ويكون ، املالية للكويتظروف االقتصادية وث يتناسب مع ال حبي، تطوير القانون احلايل لضريبة الدخل-5

 ذلك  على أن يتم،اخلاصات التجارية يف القطاعني العام وق على مجيع الشركطبي و، يف أهدافهواضحاً
  . من تاريخ املوافقة على هذا التقريرخالل ستة أشهٍر

وصكما تبشأن موضوع خلطة عملها شامل ٍري اللجنة السلطة التنفيذية بضرورة إعداد تصو 
  :هي و، ألمهيتها وارتباطها مبوضوع اخلوصصة نظراً؛ملواضيع التالية أولية يف اختاذ خطواٍتا و،اخلوصصة
  

                                                 
  .24-22، ص مرجع سابق ،قسم البحوث باملركز الدبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية  )1(
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  .زيادة إنتاجهص و حفز العمالة الوطنية على العمل يف القطاع اخلا-1
يد  دف ترش؛لمواطننيسبل تقدميه لجذرية يف سياسات الدعم احلكومي و إعادة النظر بصورٍة -2

 مع األخذ بعني االعتبار االنعكاسات املالية على ،ختفيض األعباء املالية على الدولة و،االستهالك
  .ال سيما ذوي الدخول احملدودةو ،املواطنني

 حيث أن جناح ؛تدريب الكوادر الوطنية على العمل فيه و،تطوير نواة جهاز رقايبالشروع يف  -3
  .رقايباخلوصصة يعتمد على فعالية النظام ال

 وأهداف برامج ،يتهم بربامج اإلصالح االقتصاديتوعبرامج مناسبة لتهيئة املواطنني وتنفيذ إعداد و -4
ر السلبية، وال خذها الدولة للحد من اآلثااإلجراءات اليت ستت و، واآلثار اإلجيابية املتوقعة هلا،اخلوصصة

  لذا توصي اللجنة بأن تكون هناك خطةٌ.حتويل العمالة إىل القطاع اخلاص و،سيما ارتفاع األسعار
  .)1(يقترب التنفيذ عندما تتبلور األفكار و خاصةً،سبةإعالمية منا

  : والدروس املستخلصة اإلجراءات اليت قامت ا احلكومة مؤخراًخالصة -ثالثاً
ك، بنو( شركة خمتلفة األغراض 48 قامت اهليئة العامة لالستثمار ببيع ، على توجيه احلكومةبناًء

ذلك يف حماولة جادة لتطبيق ، و)اخل...شركات، وساطة، شركات استثمارية وصناعية، شركات غذائية 
  .برنامج اخلوصصة

املاضية لتطبيق برنامج  يف الفترة قراراٍت و فقد قامت احلكومة بإجراءاٍت،باتالعقرغم الصعوبات وو
  :على النحو التايل) BOT( لنظام الـ وضع أسٍس و،اخلوصصة

  .لسماح بقيام ثالث شركات طريان خاصةا -1
 ).BOT( بليون دوالر أمريكي بنظام 3,5كلفة قد تصل إىل تإطالق مشروع فيلكا السياحي ب -2
 . مليون دوالر أمريكي850مشروع ميناء بوبيان بتكلفة قدرها  -3
 ). مليون راكب12ليستوعب (ختاذ قرار توسعة املطار ا -4
 .باحلصول على مسات الدخول يف املطار) غربية يف معظمها( جنسية 34السماح لرعايا  -5
 ).مليون دوالر أمريكي 410بتكلفة قدرها (اإلقليمي ء مشروع السكة احلديدية احمللي وإحيا -6
باليني دوالر  7قدرها  بتكلفة ع حقول نفط مشال الكويتالتنفيذية ملشروإجناز املسودات القانونية و -7

 .أمريكي
 . بتروكيمياوية بقيمة أربعة باليني دوالر أمريكيتمشروعاإطالق  -8

                                                 
  .91-89 ، ص مرجع سابق جملس األمة الكوييت،- جلنة الشؤون املالية واالقتصادية- التخصيصفريق  )1(
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 .بليون دوالر أمريكي 1 بقيمة  جديداً فندقا86ً لقيام الترخيص مبدئياً -9
بعد ) على احلدود الكويتية العراقية(إطالق مشروع املستودعات اجلمركية احلرة يف منطقة العبديل  -10

 .)1(ليون دوالر أمريكي م600ترسيته على شركة العقارات املتحدة بقيمة 
 .)BOT)2ارة إىل أا قامت بوضع عدة معايري لنظام الـ نكتفي باإلشو

 ،لكن و.ةدرة االستيعابية للسوق املالي نتيجة ضعف الق؛اتسمت جتربة الكويت يف بدايتها بالبطءإذن، 
لعمليات مع  امن املتوقع أن تستمر هذهذت عمليات اخلوصصة يف التسارع، و أخ،2001ومنذ بداية عام 

 ة متطورة ماليإجياد سوٍقإطالق املنافسة احلرة، و، وتدريب عناصر القطاع اخلاصضرورة مواصلة إعداد و
 أمهية اإلعالم الكوييت يف  من التركيز علىأيضاًال بد لقانونية للكويتينت واألجانب، وتتاح فيه الضمانات ا

  .بكل فئاتهمزايا اخلوصصة للجمهور الكوييت شرح وتوضيح أهداف و
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .2004 -07-27، 15096د جريدة احلياة، العد  )1(
  .2004 -09 -15، 11232جريدة القبس، العدد  :نظرملزيٍد من التفاصيل، ا  )2(
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  :المبحث الرابع
   تجربة بعض دول العالم لبرنامج الخوصصة 

 واليت ، وحتقيق النمو االقتصادي املنشود،رغم جناح العديد من الدول يف انتهاج سياسة اخلوصصة
 إال أن هناك غريها فشلت يف هذه التجربة،  وسنذكر فيما يلي بعضها من ،كانت هدف هذا اإلصالح

  : خالل املطلبني
  . يف اخلوصصةأمثلة للتجارب الناجحة: املطلب األول
  . اخلوصصةيف للتجارب غري الناجحةأمثلة : املطلب الثاين

  .أمثلة للتجارب الناجحة: املطلب األول

  :ميكن تلخيصها يف جمموعة العناصر التالية
  :با الغربيةو دول أور-أوالً

 خاص  وتعيني وزيٍر،1986 عام "شرياك"مع جميء حكومة السيد بدأت فيها عملية اخلوصصة :  فرنسا-1
شركة :  حكومية إىل القطاع اخلاص وهي بيع ثالث شركاٍت ويف ذلك الوقت متَّ.لشؤون اخلوصصة

وهي (، شركة باريباس )إحدى أكرب الشركات احلكومية لصناعة الزجاج و الورق(سان غومان 
 وتقدر قيمة موجودات هذه الشركات بـ .للتأمني) A.G.E( شركة ، وأخرياً)مصرف كبري لالستثمار

  .)1( ماليني دوالر أمريكي، بعد ذلك مشلت اخلوصصة مرافق أخرى9
 وقد بدأت اهليئة املشرفة على اخلوصصة ،بدأت عملية اخلوصصة فيها يف أواخر الثمانينات: سبانيا إ-2

)INI (ًومية يشمل اخلدمات الكهربائية وشركات  كبري من القطاعات احلك عدٍدخلوصصة  مكثفاًبرناجما
 663ينديزا، وهي شركة كهربائية مببلغ  من شركة إ%53قد باعت احلكومة و. غريهاالورق والطريان و

 من شركة املياه الوطنية، وكذلك شركة الورق الوطنية وشركة %37مليون دوالر أمريكي، كما باعت 
  .)2(يبريبا للطريانإشركة مبيكس للنفط اخلام وشركة ربيبول للنفط و

  
  

                                                 
، منـشورات احللـيب     العامـة دورها يف إدارة املرافق     مفهوم جديد لفكرة الدولة و    ): التخصيص(صخصة  الناشف، اخل  ناالقاضي أنطو   )1(

  .14، ص 2000 ،احلقوقية، بريوت
  .16 ص املرجع نفسه،  )2(
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   : دول أوروبا الشرقية-ثانياً
 بيعها من خالل  حكومي متَّمشروع 7400حتادها مع أملانيا الغربية،كان هناك قبل ا:  أملانيا الشرقية-1

 أقل من ى ختصيص الشركات اليت تضم موزعة على املدن األملانية، وكانت الفروع تتولَّمخسة عشر فرعاً
  .)1( عن طريق املكتب الرئيسي للمؤسسة يف برلنيخوصصتها تمشروعات الكربى فتا املعامل، أم 1500

 100 وقد باعت أكثر من ، الفيدرالية على اخلوصصةيةشرف وزارة املالت:  تشيكوسلوفاكيا السابقة-2
زارتان مستقلتان يف كل من نشأت و كبرية، وقد أُمشروع حكومي صغري وست شركاٍتألف 
 املنفصلة، أما اهلدف الرئيسي من عملية اخلوصصة فهو خلق شروعاتيا لتشرف على املوسلوفاكتشيك
  .)2(1948 والعودة بالوضع إىل ما قبل العام ، متوازن وقوياقتصاٍد

 يف  واسعاًتالقي عملية اخلوصصة تأييداًوشرف على الوضع مباشرة، هناك وزارة للخوصصة ت: دا بولن-3
 أو عن طريق مسامهني ، متويل العملية إما عن طريق مسامهني حمليني، ويتمصفوف املسؤولني واملواطنني

  . زميوستنكابنك خوصصة تأجانب، كذلك متَّ
 حتويل عدة شركاٍت حكومية كربى دف إىل هيئةٌ حكومية تشرف على اخلوصصة، وهناك:  هنغاريا-4

شروع اخلوصصة الذايت، حيث  مأيضاًهناك ومشروع صغري إىل القطاع اخلاص، آالف  10أكثر من و
يتممن %40 التقديرات على أن  وتدلُّ.ديها وعماهلا ومستخدميها فيه بيع تلك الشركات إىل مور 

3( أوكاببنك خوصصة ت خاسرة، كذلك متَّالقطاعات احلكومية هي قطاعات(.  

  : دول أمريكا الالتينية-ثالثاً
، وقد كارلوس منعم مباشر من رئيس اجلمهورية دعٍمب 1989بدأت عملية اخلوصصة عام :  األرجنتني-1

 بتروكيميائية وشركات الكهرباء واملياه والغاز والبترول باعت األرجنتني حمطات اإلذاعة وأربع حمطاٍت
 10 لبعض الشركات اخلاصة الستثمار واخلطوط البحرية إىل القطاع اخلاص، كما أعطت الدولة رخصاً

شركة  خوصصة تكذلك متَّ.  من السكك احلديدية كيلومتر500امة وكيلومتر من الطرقات العآالف 
ت خوصصة شبكة املياه والصرف الصحي يف مدينة وكذلك متَّ .تصاالت السلكية والالسلكيةاألنتل لال

                                                 
  .16الناشف، مرجع سابق، ص  ناالقاضي أنطو  )1(
  .17 ،املرجع نفسه  )2(
  .18املرجع نفسه، ص   )3(
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دت الشركة احلكومية خبفض تسعرية املياه إىل  بعد أن تعه1993بعد عام ) BOT(بيونس أيرس بطريقة 
  .)1(عام 30ملدة ) ROT(لت تلك الشركة بالكامل للقطاع اخلاص و مث بعد ذلك حت،27%

مشلت اخلوصصة حمطتني كبريتني إلنتاج احلديد والصلب وبعض الشركات البترولية الكبرية :  الربازيل-2
نشأت  أُتشتري سنداٍت 1991) يونيو( حزيران 15 يف البنوك وقد بدأت .)بتروبراس وبريوكييك(

 من السيولة املتوفرة لديها %3 وقد ألزمت املصاريف بأن تستعمل . اخلوصصة لتمويل عمليةخصيصاً
  .)2( وذلك للمسامهة يف عملية اخلوصصة،كل شهر وعلى مدى ستة أشهر

الربازيل، الشركة العامة للهاتف للخوصصة، وذلك على غرار املكسيك و  عاماًبدأت خمططاً:  فرتويال-3
  .املشروعات احلكومية كبري من  مث عددمعدة للبيع أوالً

  .)3(بدأت ببيع السكر واجلهاز املصريف:  السلفادور-4
 تتراوح بني  حيث ارتفعت املعاشات بنسبٍة؛عترب جتربة الشيلي من أفضل جتارب اخلوصصةت:  الشيلي-5

50%42دار بواسطة القطاع اخلاص هلذا النظام  إىل الضعف، كما بلغت قيمة املوارد احمللية اليت ت%. 
 إىل ختفيض نسبة  إضافةً،%2ما زادت معدالت املدخرات ومعدل العائد احلقيقي على االستثمار إىل ك

  .)4(الفقر يف الشيلي

  :ة أمريكا الشمالي-رابعاً
 وقد إىل سدة رئاسة الوزارة،" مالدوين" عند وصول 1984بدأت كندا عملية اخلوصصة عام : دا كن-1

، حقَّق ربع 1986عام ، أي يف  وبعد سنتني. بليون دوالر1,5بلغ وعد ببيع معظم القطاعات احلكومية مب
 لشؤون اخلوصصة اليت أشرفت على  وزيرةً"ماغدوغال" تعيني السيدة  مت1988َّعام ويف . ما وعد به

 قابضة أنشأا الدولة لتدير موجودات الدولة املقدرة الشركة الكندية لتطوير االستثمارات، وهي شركةٌ
طاعات احلكومية إىل القطاع ن دوالر، والشركة متلك القدرة على قبول أو منع حتويل القبليو 1حبوايل 
 للطريان إىل شركة بوينغ "دي هافالند" بيع شركة  حكومية عدة متَّ مشلت اخلوصصة قطاعاٍت.اخلاص
 شركة اخلدمات اهلاتفية، وشركات: رحت للبيع منها عدة طُ مليون دوالر، وهناك شركات115مببلغ 

                                                 
  .31، ص 2002، وزارة املالية الكويتية، الكويت، )BOT( العصفور، نظام األستاذ فهد ونسيبة  )1(
  .20الناشف، مرجع سابق، ص  ناالقاضي أنطو  )2(
  .22-21املرجع نفسه، ص   )3(
  .88، ص مرجع سابق، حجازي املرسي السيد  )4(
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لإلتصاالت ' التيلبات ' شركةخوصصة ت كذلك متَّ.الشركات البتروليةاليورانيوم، والسكك احلديدية و
  .الالسلكيةالسلكية و

 للنظر يف إمكانات حتويل املزيد من  تشكيل هيئٍة مت1987َّ عاميف :  الواليات املتحدة األمريكية-2
 ، لذوي الدخل احملدود، ومتويل اإلسكاناخلدمات احلكومية إىل القطاع اخلاص، مبا يف ذلك السكن

 إىل جانب العمل ؛حتادية ورقابة النقل اجلوي، والربامج التربوية، واخلدمات الربيديةالوبرامج القروض ا
األجهزة على األساس التعاقدي مع القطاع اخلاص يف جماالت خدمة السجون واملستشفيات و

 والكثري ، وبيع خدمات النقل احلكومي،احلكومية) األصول(كل ذلك بيع املوجودات العسكرية؛ تِبع 
  .)1(من املستشفيات احلكومية للجمهور

 فقد باعت شركة اهلاتف الوطنية ، متقدمة يف جمال اخلوصصةلت املكسيك خطواٍتسج: املكسيك -3
 - أمريكية -قد اشترت احلصة األكرب من الشركة جمموعة فرنسية باليني دوالر أمريكي، و6مببلغ 
 بليون 2 كما أن شركة الصلب سوف تباع بـ . للبيع جاهزاً حكومياًبنكاً 18 أيضاًسيكية، وهناك مك

دوالر أمريكي، كما يسعى الرئيس املكسيكي إىل بيع القطاع املصريف بر2(ته إىل القطاع اخلاصم(.  
  :ايآسدول  -خامساً

  .)3(طاع اخلاصباع إىل الق اليت متلكها احلكومة سوف تالبنوك:  أندونيسيا-1
  .)4( من املرافق واخلدمـات عدٍدوصصةاحلكومة باشرت خب:  الباكستان-2

 وحتاول احلكومة جذب االستثمارات األجنبية ، احلكوميةشروعات من امل لعدٍدخوصصةٌهناك  :إيران -3
  .)5(شروعاتلتساهم يف حتويل تلك امل

منذ ما يزيد عن عشرين ، )*(اقتصاد السوق التدرجيي إىل التحولاستخدمت الصني أسلوب :  الصني-4
وصل معدل النمو السنوي إىل ( واضحة نت مستويات املعيشة بصورٍةمنذ ذلك التاريخ حتس، وعاماً
 1993 -1978  الفترة، كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل احلقيقي خالل ملدة مثانية عشر عاما10%ً

دوالر، مع العلم أن  2500 إىل 1996ملتوسط عام  وقد وصل مستوى دخل الفرد يف ا.) %280بنسبة 

                                                 
  .69الناشف، مرجع سابق، ص  ناالقاضي أنطو  )1(
    .19املرجع نفسه، ص   )2(
  .22املرجع نفسه، ص   )3(
  .22املرجع نفسه، ص   )4(
  .22املرجع نفسه، ص   )5(

(*)  Economic Liberalization 
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  ونتيجةً. بغريها من الدولخنفاض مستويات األسعار مقارنةً من ذلك؛ المستوى املعيشة أعلى بكثٍري
ر االقتصادي على ز الربنامج الصيين للتحر وقد تركَّ. واضحةلذلك اخنفضت معدالت الفقر بصورٍة

جني  ومن خالل فتح أسواقها للمنِت،)ت باألرباح العالية اليت حتققهامن خالل احتفاظ املشروعا(احلوافز 
 ؛ التدرجيي تزداد فعاليته مبرور الوقتالتحول فإن ، لذلك إضافةً.هات يف األسعار وختفيض التشو،اجلدد

  .)Leaning by Doing( )1(ألنه يعتمد على االستفادة من اخلربة املكتسبة كل فترة زمنية 

  : أوقينوسيا دول-سادساً
 شركات الغاز خوصصة إىل  إضافةً،إنشاء املساكن الشعبية سوف يتوالها القطاع اخلاص:  نيوزيلندا-1

  .)2( نيوزيلندابنك خوصصة ت كذلك متَّ،والبترول
ة األوسات  الكومنولث، ومكتب التأمني احلكومي، وكذلك شركبنك خوصصة تمتَّ:  أستراليا-2

 خوصصة الطرق السريعة يف مدينة تومتَّ.  وشركة كوانتس للطريان،يةتصاالت السلكية والالسلكلال
ترايل، كذلك مت مليار دوالر أس 1 وذلك بتكلفة قدرها ،Melbourne Electronict off wayملبورن 

مستشفى التروب رجينال يف مدينة التروب بوالية فكتويا، حيث ) BOO( تشغيل مشروع بناء متلُّك
 واجلدير بالذكر أن اخلدمة . مليون دوالر أسترايل50 ـشفى ما يقارب الكلف بناء وتشغيل املست

 اً لذلك قامت الوالية بإعطاء الشركة صاحبة املستشفى دعملوالية جمانية يف والية فيكتوريا؛الصحية با
  .)3(مها الشركةل الوالية تكاليف اخلدمة الصحية اليت تقد لكي تتحماً ثابتاًمالي

  :لعربية الدول ا-سابعاً
فقت احلكومة اللبنانية مع بدأ برنامج اخلوصصة يف لبنان قبل أن يصدر قانون اخلوصصة، فقد ات: ان لبن-1

  :ل فيما يليتتمثَّ) BOT( من اخلدمات العامة بأسلوب  من الشركات لتوفري أنواٍععدٍد
  ؛"Socleanشركة سوكلني " تنظيف الشوارع -أ
  ؛"Libancellليبانسيل " وشركة "Cilisشركة سيليس " اهلاتف اخللوي -ب
  . مطار بريوت، خدمات البيع يف السوق احلرة، موقف السيارات، مركز التزود بالوقود-ج

 كـل والتملُّـز والتشغيـام التجهيـدام نظـاويات يف مرفأ بريوت بإستخـ رصيف للح-د    
Furnish-Operate-Own (foo)؛  

                                                 
  .12حجازي، مرجع سابق، ص  املرسي السيد  )1(
    .22، مرجع سابق، ص الناشفن االقاضي أنطو  )2(
  .33-32، مرجع سابق، ص األستاذ فهد ونسيبة العصفور  )3(
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   إعادة تأهيل مغارة جعيتا؛-هـ
  .)1( الكندية"شركة لبنان بوست"صة الربيد العام  خوص-و
إن برنامج اإلصالح :  يف القاهرة1996 أكتوبر 10يف قالت مصادر تابعة لصندوق النقد الدويل  :مصر -2

االقتصادي اجلديد يف مصر الذي سيقرشركة مملوكة للحكومة يف غضون  202ن بيع ه الصندوق يتضم
وأضافت ).  بليون دوالر4,4( بليون جنيه مصري 15ة ما جمموعه نة الدوليف إىل خزيض ت،سنتني

  إيرادها من بيع شركات القطاع العام يف تعويض العاملني الذين قد يتماملصادر أن مصر ستستغلُّ
 معينة  من العائد يف إعداد مؤسساٍت جديدة، إضافة إىل ختصيص جزٍء عمٍلاالستغناء عنهم وخلق فرص

 :مته مصر للصندوق جمالني آخرين مهاكما يشمل الربنامج الذي قد .رةواهلا املتعثِّللبيع بعد إصالح أح
  . )2(املاليةح اهلياكل اإلدارية القانونية و وإصال،حترير التجارة

 للدولة  شركة مملوكة91ً أعلنت احلكومة أا تنوي بيع بعض أو معظم أسهم 1996ويف أكتوبر من عام     
  أن احلكومة وافقت أخرياً"عاطف عبيد"وقال رئيس احلكومة السيد  .1998) ويوني(بنهاية حزيران 

 للسهم  جنيها74ً من شركة األهرام للمشروبات لكونسورتيوم مل يكشف عنه بسعر %75على بيع 
 من الشركة %25أضاف أن الدولة باعت  و).مليون دوالر 84(مليون جنيه  285 أي بإمجايل ،الواحد

 قوله أنه بنهاية "عاطف عبيد"لكن صحيفة األهرام نقلت عن . للسهمجنيهاً 67سعر ب) يوليو(يف متوز 
مليون سهم من  2.2 و، من أسهم الشركة العامة للصوامع والتخزين%40الشهر ستعرض الدولة للبيع 

 من أسهم شركة %20كما ستقوم احلكومة بطرح .)3(والتعمريم شركة مصر اجلديدة لإلسكان أسه
 رئيس اإلدارة املركزية يف هيئة كهرباء -"لطيف أبو املعاطي عادل" وأفاد السيد .ةكهرباء القاهر

 بعد ذلك تقييم شركة كهرباء  أن عملية البيع ستبدأ فور تقييم أصول الشركة، وسيتم-مصر
وقال وزير الكهرباء  .اإلسكندرية، تليها تقييم الشركات اخلمس األخرى اليت تغطي بقية  أرجاء البالد

 مليار 41.18( مليار جنيه 140 أن القيمة اإلمجالية للشركات السبع تبلغ "ماهر أباضة" صري امل
  . )4()دوالر

 مليون 80 خارجية تصل إىل حنو ق للبالد استثماراٍتأعلنت تونس أن برنامج اخلوصصة حقَّ: س تون-3
ة التنمية االقتصادية املسؤولة عن  وقالت وزار.يلة املقبلةدوالر، إال أا تنتظر املزيد خالل األشهر القل

                                                 
  .117-116املرسي السيد حجازي، مرجع سابق، ص   )1(
  .236، مرجع سابق، ص الناشفن االقاضي أنطو  )2(
  .340 -339، ص املرجع نفسه  )3(
    .352 -351، ص املرجع نفسه  )4(
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 يف خوصصتها ت متَّ مشروعا93ًاخلوصصة، أن املستثمرين األجانب اشتروا عشرة مشروعات من بني 
 من إمجايل حصيلة %20ل االستثمارات األجنبية حنو ومتثِّ .1997 إىل عام 1978الفترة من عام 

 بأن القانون الذي صدر عام  علماً،)الرمليون دو 350حوايل ( مليون دينار 397 وقدرها ،اخلوصصة
 من رأمسال الشركات املطروحة للبيع من خالل %50 يسمح للمستثمرين األجانب بشراء 1997

 من %10كما مت طرح .  والنصف الثاين بعد احلصول على املوافقة، مسبقة من دون موافقٍة،اخلوصصة
  .رأمسال اخلطوط اجلوية التونسية على القطاع اخلاص

 ينظم إجراءات خوصصة من إعداد قانوٍن 1997يو من عام لانتهت احلكومة اليمنية يف يو: ناليم -4
 ومن املقرر عرضه على جملس النواب ملناقشته يف الدورة ، أو جزئياًالوحدات االقتصادية اململوكة كلياً

  .)1(املقبلة
ك ، حيث قدر ذل1991 عام 10  قامت احلكومة السورية بإصدار قانون تشجيع االستثمار رقم:اريسو -5

. تشغيل حمطات توليد الكهرباءامتالك و باالستثمار يف بناء واألجنيبالقانون للقطاع اخلاص احمللي و
 قت ارتفاعاً عام نالحظ أن حصة القطاع اخلاص السوري يف التراكم الرأمسايل اإلمجايل حقَّبشكٍلو

 فيما كان إنتاج هذا القطاع قد جتاوز يف ،1992  عام %66 إىل حنو 1985 عام  %34كبريا من حنو 
  .أيضاًه يف التجارة اخلارجية املسجلة إىل النصف  ووصلت حصت،اية الثمانينات نصف اإلنتاج اإلمجايل

 تدرجيي لعمليات اخلوصصة يف فنالحظ حدوث تسارٍع) 2003 -2001أعوام (أما يف الفترة األخرية      
 البدء يف  كما متَّ،ت الدولة تراخيص لشركتني يف جمال اهلاتف احملمول حيث منح؛القطر العريب السوري

 حىت اآلن عمليات  مل جتِر- عامبشكٍل و-لكن و.ة إىل جانب اجلامعات احلكومية خاصإنشاء جامعاٍت
  .)2( واسعنقل امللكية احلكومية إىل القطاع اخلاص على نطاٍق

 لبيع  لصهر األملنيوم، كما أن هناك خططاBalexcoًكو  شركة بالكسخوصصة تمنتظر أن تي:  البحرين-6
 يف  وأساسياً مهماً مستقبلياًتوقع أن يلعب القطاع اخلاص دوراًوي .شركة لباو مؤسسة طريان اخلليج

 ولكن جيب .ذات املناخ والظروف املواتية ويف ،البحرين إذا ما سارت وترية اخلوصصة بنفس املستوى
الحظ فتح  وي. بنجاحكزات األساسية لسياسة اخلوصصة يف البحرين، حىت تتمالتركيز على حتقيق املرت

ه عترب هذا التوج وي.يف مشروعات اخلوصصة البحرينية  كبري جداًمسامهة رأس املال األجنيب بشكٍل

                                                 
    .350، مرجع سابق، ص الناشفن االقاضي أنطو  )1(
  .92يم الفاعوري، جتارب عربية يف اخلوصصة، مرجع سابق، ص رفعت عبد احلل  )2(
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ز بصغر حجمه، وانفتاحه على املؤسسات  مع طبيعة االقتصاد البحريين الذي يتميمنسجماً
  .)1(األجنبيةواالستثمارات 

 مالية وعقارية وجتارية، وقد ساهم برنامج  وشركاٍتبنوٍك وصصةجيري تنفيذ خطط خل:  األردن-7
، وال سيما من اخلوصصة األردين يف دعم احتياطي اململكة من العمالت األجنبية لدى البنك املركزي

فقيت األسواق احلرة وص) ن دوالر مليو508(تصاالت وصفقة اال) دوالر مليون 102(مسنت صفقة اإل
  .)2( ) مليون دوالر20(وشركة متوين وتزويد الطائرات )  مليون دوالر60,1(

  .)3(ى القطاع اخلاص شبكات الطاقة الكهربائية واارير ليتولَّهناك خططٌ: ان سلطنة عم-8

  .أمثلة للنتائج السلبية يف جتارب اخلوصصة: املطلب الثاين
  :ةميكن تلخيصها يف الدول التالي

على الرغم من أن ملكية املؤسسات اخلاصة ذهبت إىل عامليها إال أن أسلوب اخلوصصة :  روسيا-1
  : عليه النتائج التاليةتب ترتَ) ممكنأي اخلوصصة يف أقل وقٍت(السريع الذي انتهجته روسيا 

  . يف شراء األوراق املالية هاماًلعب األجانب دوراً -
كانت سياسية أكثر منها  ألن اخلوصصة يف روسيا ة؛ املرجوق برنامج اخلوصصة نتائجهمل حيقِّ -

 من القيمة %2 من رأس املال بسعر يقل عن %51فقد حصل العمال واإلدارة على اقتصادية؛ 
  .الدفترية

 جذرية ضرورية كان ينبغي أن تواكب عملية مل تشهد املؤسسات العامة يف روسيا إصالحاٍت -
 .اخلوصصة

م وجود حقوق ملكية واضحة إىل جعل عملية اخلوصصة تركز الثروة يف  ضعف احلكومة وعدأدى -
 - بالطبع –ن هذا  الدولة، وتضمني ذوي العالقة الوثيقة مع رجال قليل من الصناعيأيدي عدٍد

 .وجود فساد وعدم كفاءة يف برنامج اخلوصصة
- ال أمام ت روسيا خبوصصة املشروعات العامة الكبرية القائمة أكري من اهتماماهتمها بفتح ا

 .املشروعات اجلديدة

                                                 
  .114، ص يم الفاعوري، جتارب عربية يف اخلوصصة، مرجع سابقرفعت عبد احلل  )1(
  .85املرجع نفسه، ص   )2(
     .361، مرجع سابق، ص الناشفن االقاضي أنطو  )3(
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- من تغلغل وطينن تشريعات اخلوصصة احلماية الكافية للصناعات احليوية يف االقتصاد المل تتضم 
 .األجانب باستثناء قطاعات الوقود والطاقة وصناعة املعادن النفيسة والعناصر املشعة

) نحت للمواطننيغم من املزايا التمويلية اليت معلى الر(املعاملة املتساوية بني املواطنني واألجانب  -
 .)1(تعين تقليل حقوق املواطنني ومنح الثروة للخارج

  وذلك نتيجةً؛"أن اخلوصصة ليست هي الطريق السريع إىل اجلنة"يقول اليوغسالفيون : ا يوغسالفي-2
 :)2( اخلوصصة إىلت حيث أد؛ زمنية حمدودةقتها اخلوصصة خالل فترٍةلآلثار السالبة اليت حقَّ

  .ق رأس املال األجنيب إىل الداخل تدفُّ-أ
  . زيادة كبرية يف رواتب املوظفني-ب
  . ألف145 عدد الباحثني عن العمل من ثالثة آالف إىل زيادة -ت
  . خطرياً تدنياًوطين شهد اإلنتاج ال-ث

 وذلك بسبب ؛األهليةنتهاء احلرب نامج اخلوصصة بعد ثالث سنوات من افشل بر:  واهلرسك البوسنة-3
3(صادرة األموال خالل احلكم الشيوعينقص الشفافية والتشريعات غري الكفيلة، وم(.  

 لشركاٍت) التليفونات( االحتكارات احلكومية  حيث باعت: بعض دول أمريكا الالتينية والكارييب-4
 كما . واسعة االنتشارتراضاٍت خلق اعيفون وإىل ذلك إىل ارتفاع فاتورة التلأدى، و عاما40ًأجنبية ملدة 

يف عدد الوظائف عام %32 قدرها تصاالت إىل خسارٍةت خوصصة قطاع املنافع العامة واالبتسب 
ص من  للتخلُّ%40شيلي قبل اخلوصصة يف القطاع العام نسبة ال، كما اخنفض عدد العاملني يف 1993

  .)4(العمالة الزائدة
 لعدم وجود برامج محاية  ونتيجةً،للخوصصة هو حتقيق الكفاءةكان اهلدف األساسي حيث  :بريطانيا -5

كذلك يف قطاع املياه مل يستفد . لتحقيق وفورات اقتصادية يف عدد الوظائف كأداٍةالعمال حدث اخنفاض 
  . أقل للمياه بالقطاع الصناعي الذي أمكن له احلصول على تعريفٍةالقطاع املرتيل من منافع اخلوصصة مقارنةً

 املشتركة، منها وباتن مما سبق أن اخلوصصة يف بعض من تلك الدول القت بعض الصع يتبيوعليه  
قانونية جادة وواضحة حتمي  من البطالة، وعدم وجود تشريعاٍت وخلق نوٍع،ل االستثمار األجنيبتدخ 

 ،السابقني والوصوليني معينة من األغنياء واألجانب أو احلكوميني زت تلك املنافع بأيدي فئٍةاملواطنني، وتركَّ
                                                 

  .91-90املرسي السيد حجازي، مرجع سابق، ص   )1(
  .93-92املرجع نفسه، ص   )2(
  .94، ص املرجع نفسه  )3(
  .الصفحة نفسها، املرجع نفسه  )4(
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الفقرية بأي من تلك االستثمارات ع الطبقتني الوسطى ووعدم متتا أُاليت كان من املفترض التمت سوةًع 
 ورجع معه ، لذلك رجع مبدأ االحتكار ونتيجةًطنطن هلا العاملون يف جمال اخلوصصة؛ واليت كان يبغريمها،

  .مبدأ امللكية الفردية واخلاصة
  . أساليب بعض الدول يف خوصصة املرافق العامةالتايلدول يبني اجلو

  2002 -1992أساليب بعض الدول يف خوصصة املرافق العامة  خالل الفترة  ):19 -3( رقم جدول
 نوع املرفق

 أسلوب املشاركة
مرفق مياه الشرب 
 والصرف الصحي

 مرفق االتصاالت مرفق النقل مرفق الكهرباء

ــصة -أوالً  اخلوصـ
 الكاملة

-بلجيكـا -بريطانيا
 .إيطاليا

ــدة  ــات املتح الوالي
اململكـة  -األمريكيـة 
ــدة ــيلي-املتح  - ش
 - كولومبيا -األرجنتني
ــا ــا-بوليفي - أملاني
ــدا ــبانيا-هولن -اس
 فنلندا-إيطاليا

ــدة  ــات املتح الوالي
ــة  -األمريكيـــ

 -شـيلي -األرجنتني
 . تركيا-املكسيك

 اململكـة   -األرجنتني
ــشيلي-املتحــدة -ال
الواليـات  -املكسيك

-تحدة األمريكيـة  امل
 .الفلبني

ــاً ــصة -ثاني  اخلوص
  :اجلزئية

 عقود اخلـدمات    -1
 التوريدو

 - كولومبيـا  -شيلي
 .مصر

ــصني . هندوراس-فرتويال ــد-ال -اهلن
-ماليزيـا -اندونيسيا
-باكـستان -الفلبني

ــر ــيلي-اجلزائ -ش
-الكامريون-كولومبيا

 .السنغال-غانا-بنني

 

-جامبيا-ساحل العاج   التأجري-2
 .غينيا

-كولومبيـا -تايالندا .جامبيا-لعاجساحل ا
-اهلند-التشيك-مايل

 .بروناي-الكامريون

 

ســاحل  -كولومبيــا  اإلدارة-3
 غينيا -اليمن -العاج

ــدا- -مــصر -روان
 .األردن

ــد ــسيا-اهلن -اندوني
 .سرياليون-تايالندا

-مايل-نيجرييا-اجلزائر
-غينيـا -غانا-الفلبني

 .الكامريون

 

- كونغ هونغ-الصني  االلتزام واالمتياز-4
ــبني ــا-الفل -بوليفي
 .األرجنتني

-هونغ كونـغ  -مصر
ــبني ــا-الفل -بوليفي
 .األرجنتني

-تونس-املغرب-مصر
-كولومبيـا -اجلزائر
 .تايالندا-ماليزيا

-بوليفيا-الفلبني-مصر
 .كولومبيا

5- B.O.T تايالندا-الربازيل-ماليزيا-الصني-مصر-تركيــا-مــصر-ندونيــسياأ-مــصر. 
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ــا ــيلي-ماليزي -ش
-اسـتراليا -نيوزيلندا
 .تايالندا

-بولنــدا-باكــستان
-الفلبني-سلطنة عمان 
ــصني ــا-ال -ماليزي
 .اندونيسيا

-تايالنـدا -باكستان
-الربازيل-األرجنتني
-تـونس -املكسيك

ــة  ــارات العربي اإلم
-الكويـت -املتحدة

ــاج  ــاحل الع -س
 .الكامريون

  .49، ص 2004، 1بيق، دار النهضة العربية، القاهرة، طالتطخصة املرافق العامة بني النظرية وص، االجتاهات احلديثة يف خيلاملتو حممد :املصدر

ض الدول الرائدة بع لنتائج مقارنة بني جتربة مصر وٍصلخ آخر حيتوي على منعرض جدوالًفيما يلي و
  :يف جمال اخلوصصة

   مجهورية أملانيا-فرنسا-بريطانيا مقارنة بني الربنامج املصري للخوصصة وبرنامج ):20 -3(جدول رقم 

ات جناح وفشل برامج مقوم
 اخلوصصة

 أملانيا فرنسا بريطانيا مصر

 حمدد : بداية زمن الربنامج-1
 قصرية أو طويلة/أم ال

- 1992.   
 .غري حمددة املدة -

  .1979منذ  -
  .غري حمددة املدة -
بيع  مت 1988 -

100% 

-1986 - 1988.  
 غري 1993 مت من -

 .حمددة املدة

- 1992.  
 حمددة املدة بأربع -

 .سنوات

املسؤولة داخل يئة  اهل-2
 حتل بعد /احلكومة أو خارجها

 عالنية/البيع 

ظلت وزارة قطاع 
األعمال العام من عام 

، مت تكوين 1992
اللجنة العليا برئاسة 

  .رئيس الوزراء
  . ال حتل-
  . عدم العالنية-
عدم ( تتبع احلكومة -

 .)حياد

وزارة (احلكومة 
 .)اخلزانة

  . جلنة اخلوصصة-
 ةحتل بعد اخلوصص -
 ال تتبع أي جهة -

  .حكومية
  . برنامج حمدد-

  . هيئة مستقلة-
 حتل بعد إمتام -

 .عملها

 العمال والوضع -3
تعويضات/حتفيز/تدريب/اجلديد

  .تدريب بأنواعه ال-
 عدم ربط األجـر     -

  .باإلنتاج
 ال يوجد ما يكفي     -

ك  أولوية يف متلُّ-
  .أسهم

 أسهم جمانية حبد -
  .أقصى

 من األسهم 10% -
 .للعاملني

حيصل العامل على  -
 من %70تعويض 

دخله عند فقد 
  .عمله
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يف الــصندوق 
ــاطي  االحتيـ

  .للتعويضات
 تكوين احتاد مالك    -

ــال  للعمـــ
، املـــسامهني

ــيض   %20ختف
 .من مثن األسهم

 أسهم جمانية مقابل -
  .الشراء

 ختفيض يف مثنها -
10.%   

 . قروض للعاملني-

أسهم جمانية أو  -
) منع(قروض 
شراء مقابل ال
  .والتوسيعات

 من 20% -
الشركات مت بيعها 

 .للعمال

 حوافز  : تكاليف الربنامج  -4
إعـادة  /وتعويض للعمـال  
بيـوت  /هيكلة وإصـالح  

 ع.ديون ق/خربة

مازالت خسائر  -
  .مستمرة

هيكلة وإصالح  -
  ).بطئء(

أتعاب بيوت اخلربة  -
املكلفة بدراسة 
البيع أو إعادة 

 .اهليكلة

تطوير الشركات  -
مل املوازنة دون حت

أي أعباء نتيجة 
 .)بيع على أجزاء(

دعم وعون من  -
سوق أو بيئة 

 .مشتركة

حتملت أملانيا  -
الغربية تكاليف 
خوصصة أملانيا 

 1800(الشرقية 
مارك حىت عام 

1995 

 مرونـــة :ة البيئـــ-5
ــشريعات ــة ال/تـ بنيـ

دور /ساســــــيةاأل
 ثقايفالستوى امل/اإلعالم

 سنوات 4 بعد -
فكر اآلن فقط ت
يل تعد دراسة يف
  .تشريعاتال

 مستوى أمية -
  .مرتفع

 .دور إعالم ضعيف-

 إصدار تشريعات -
  .تالءم مرحلة جديدة

  . إعالم قوي-
 اختيار ذايت من -

  .الشعب
  بنية أساسية قوية-

  . إعالم قوي-
رونة تشريعات  م-

وإصدار تشريعات 
رحلة املم تالئ
 .ديدةاجل

  . إعالم قوي-
 اختيار ذايت من -

  .الشعب
  .تشريعاتاليل تعد -
تطوير البنية  -

 األساسية

 :طرق البيع -6
 عقود إجيار/جزئي/كلي

 جزئي للشركات -
الكبرية لتظل سيطرة 

  احلكومة
 كلي للمشروعات -

 الناجحة

   اكتتاب -
   عطاءات للعاملني-
 أسهم ممتازة -

 للحكومة

 متنوعة وتترك -
حرية اختيار 
الطريقة املناسبة 
للحكومة ولكن 

على رأي بناء 
وتقرير جلنة 

  .اخلوصصة
 أسهم ممتازة -

 .للحكومة

 بدءوا باملشروعات -
الكبرية وبينة 

  .أساسية
 بيع كلي نسبة -

100%.  
  . اكتتاب عام-
  . عاملني-
 . عطاءات-
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 اإليرادات إىل أين وهي -7
عبارة عن حصيلة بيع املنح، 

 ختلص من خسائر

 مصدر متويل - .عامةالوازنة امل إىل -
 .عامةالنة وازامل

  . لإلصالح- .عامةالوازنة  امل-
 حتفيز وتعويض -

 .العمالة
 : ضمانات مستقبلية-8

للمنشأة /العمال
 كوميةاحلرقابة ال/التوسع

  . ال يوجد-
 رقابة حكومية عن -

طريق عدم بيع 
 .كلي

 منح تلك األجانب -
  .%15ألكثر من 

 سهم ذهيب -
 .للحكومة للرقابة

 أسهم ممتازة -
ة لضمان رقاب

  .احلكومة
 حماذير على شراء -

األجانب باستثناء 
شراء سوق 
 .األوربية املشتركة

 تشجيع العمال -
عند توسيع 
املشروع املشتراة 
مبنحهم دعم 
 .يوازي رأس املال

 التحولل  دراسة حالة املتغريات يف هيكل العمالة خال:الدول الرائدة يف جمال اخلصخصةجتربة مصر و ،جيهان حممد احلفناوي :املصدر
  .1998  القاهرة،،، دار النهضة العربيةللخصخصة

وأملانيا بريطانيا  دول هي أربعربز أوجه التشابه أو االختالف بني جتارب من خالل هذه املقارنة اليت ت
 ،، نالحظ أن التجربة املصرية ما زالت تفتقر إىل اإلستراتيجية الواضحة السليمةوفرنسا ومصر يف اخلوصصة

والتعتيم اإلعالمي، لعدم وضوح السياسةا ال تعتمد على تأييد القاعدة العريضة من العمالة نتيجةًكما أ .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 التجارب املختلفة للدول يف جمال اخلوصصة: الفصل الثالث

 
228

  :خالصة الفصل
لقد عرضت الدراسة إىل بعض الدروس املستفادة من جتارب الدول املتقدمة والنامية للوصول إىل 

أكثر من أوجه االختالف يف دوافع وآليات ن وجود أوجه التشابه تبيوقد  .األسلوب املالئم للتحرير
ولكن دوافع اخلوصصة . نظمة االقتصادية والسياسية فيهااخلوصصة يف الدول النامية، على اختالف األ
ن موازنة  والتخفيف ع ،شعبية وتوسيع قاعدة امللكية ال،كانت تتركَّز على تشجيع دور القطاع اخلاص

 وتصحيح االختالالت اهليكلية ،االستثمار احمللي واألجنيب وتشجيع ،الدولة، وختفيض عجز املوازنة
  . وفتح باب املنافسة، ورفع كفاءة وأداء املؤسسات العامة،واإلدارية

خدمت  است كاجلزائر والعراق وسوريا وماليزيا،،ذات االقتصاد االشتراكي الدول الناميةويف بعض 
يقوم   ودولٌ أخرى. فيهادور القطاع اخلاص حمدود؛ حيث أن ل إىل اقتصاد السوقللتحواخلوصصة كأداٍة 

دمي م يف تق تبنت اخلوصصة كوسيلٍة لتخفيف دور القطاع العااقتصادها على النظام االقتصادي املختلط،
  .اع اخلاص، كخدمات البنية التحتية وخدمات من األفضل واألكفأ تقدميها عن طريق القطسلٍع

 فتمحورت أساليب اخلوصصة ؛ املتبعة من قبل هذه الدولتشات أساليب وآليات اخلوصصة كما
وعقود التأجري، عقود اإلدارةو عن طريق االكتتاب العام، ،بعة ببيع األسهم يف األسواق املالية احملليةاملت ،

ويف بعض الدول اقتصرت . ، والشراكة اإلستراتيجية وتقليص ملكية الدولة،، وبيع األصولعقود التشغيل
، ومنح املؤسسات العامة استقالالً إدارياً ومالياً، والفصل والدمج لتلك كتحديث اإلدارة ،على آلياٍت
   . وحترير املؤسسات من التدخل والقيود،املؤسسات

 ففي بعض الدول متَّ تشكيل .طريقة سياسات اخلوصصة فيما بينهاكما تباينت الدول النامية يف 
ال اخلوصصة، كاألردن  من القطاعات التابعةيف كل قطاٍعشرف على تنفيذ سياسة اخلوصصة هيئاٍت ت 
، كما هو الشأن يف شرف على تنفيذ سياسة اخلوصصة وزارية تويف بعض الدول متَّ تشكيل هيئٍة .واملغرب

.  كما يف الكويت ومصر، لوزارة أو رئيس الوزراء خاص تابٍعن وموريتانيا، أو إنشاء مكتٍباجلزائر ولبنا
يف اإلمارات  كما ، واضحافتقرت سياسة اخلوصصة إىل إطاٍر قانوين أو هيكٍلول األخرى ويف بعض الد

  .ر تبني سياسة اخلوصصة فيها وقد يعود هذا إىل تأختونس؛وقطر، والعربية ، 
التجربة كثر حيطةً وحذراً هو اتباع تائج بعض هذه التجارب غري مطمئنة؛ ولذا كان األوقد تبين أن ن

 فبدأت بإعادة اهليكلة، مث متَّ خلق جهاز تنظيم، مث إجياد قتصاد؛ اليت تدرجت يف خطوات حترير االاألوروبية
 سقف عن طريق تنظيم ال،أسعاٍر مالئمة بطريقٍة غري مباشرة بإدخال املنافسة يف أنشطة التوليد والتوزيع
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، والربط  التجارة يف األنشطة الكربى، مث توجهت يف اخلطوة األخرية يف، وإزالة التشوهات السعريةالسعري
  .اد األورويبباالحت

 جيب على اجلزائر النظر والتدقيق يف مدى جناح سياسة :إذن خالصة التجربة تعود إىل حقيقٍة وهي
  . مراعيةً يف ذلك خمتلف الظروف احمليطة بأي جتربة، هذه التجاربيف ظلاخلوصصة وجناعها 
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  :تمهيد
أحـدمها   : تأثري عـاملني    حتت تتسعينا يف ال   بإحلاحٍ  تطرح نفسها   يف اجلزائر  بدأت فكرة اخلوصصة  

  . وثانيهما اقتصادي،سياسي
 يف  تفكُّكـه ى قبـل    سمفيعود إىل احتداد الصراع اإليديولوجي بني ما كان ي         أما العامل السياسي،  

 ، أو البلدان املتأثرة بأفكـاره     ، الذي يقوم بتنظيم االقتصاد الوطين يف بلدانه       ،الشتراكيالثمانينات باملعسكر ا  
  بواسـطة القطـاع    ، للتنمية باعتبار الدولة قائدةً    حتت نظام قانون التخطيط،    ،على اإلدارة املباشرة للدولة   

ى قـانون   والذي يتـولَّ   ،استثناًء ، وامللكية اخلاصة   أساساً  لوسائل اإلنتاج   فيه امللكية العامة   ،عام ال االقتصادي
 أزعج التفكري السياسي الدويل الذي يـرى فيـه          وهو تناقض  ه اإلنتاجية واالقتصادية؛  السوق تنظيم عالقات  

ولقد كانت للديناميكية االقتصادية االشـتراكية       .د السلم واألمن يف كوكب األرض     هد عاملي ي  مصدر توترٍ 
  عنها مـن حاجـاتٍ     نتج وما   ،جية مبا يتناسب وتطور قواها اإلنتاجية     اليت عجزت عن تطوير عالقاا اإلنتا     

  .اجتماعية جديدة وقوية
ىل شكل املديونية العاملية املتراكمة يف نفس الوقـت         فيعود بالدرجة األوىل إ    وأما العامل االقتصادي،  

 حيث منا   ؛ى هذا األخري   عل أكثر ثقالً  العبءولقد كان    .والعامل الثالث  )تفكُّكهقبل  ( على العامل االشتراكي  
 حتتـها؛ يـرزخ     لعالقات التبعية االقتصادية للخارج اليت ما انفك       نظراً  سنوية فائقة؛  الدين اخلارجي بسرعةٍ  

 1000 حنـو    وإىل ،1980 عـام   دوالر مليار 610 إىل   ،1972 عام مليار دوالر أمريكي     80ه من   فقفز حجم 

  حالـة أزمـةٍ    لشكن ما ي  وإ .1994 عام مليار دوالر    1900  بنحو رقد وإىل ما ي   ،1985 عامدوالر  مليار  
أصـل  (  هو املعدل الكبري خلدمات الدين     ،اقتصادية واجتماعية وسياسية يف هذه املديونية على العامل الثالث        

 وعلى األخص بالنسبة    ،%35  إىل  املتوسط يف الذي يرتفع    ،ج الداخلي اإلمجايل  بالنسبة للنات ) الفوائد  +الدين
  .%132 ت الذي يزيد عنللصادرا

  الـضغط  جـل  من أ  ،ستمر مع الضغط امل   ، كان الطرح القوي   ، وحتت تأثرياته  ، الدويل املناخويف هذا   
 باحلـديث وبـشكلٍ    يف الفصل املوايل بالتفصيل بالنسبة للجزائـر،   اليت سنعاجلها الحقاً   ،لفكرة اخلوصصة 

من حيث املاهية واملفهوم    ،عام والقطاع اخلاص   عن القطاع ال   ، أخرى  أحياناً ، وبشكٍل خمتصر  ل أحياناً مفص ، 
  :وذلك من خالل املباحث التالية ،شكالتومن حيث األهداف واألساليب وامل

  .ماهية القطاع العام والقطاع اخلاص :املبحث األول
  .اخلوصصة يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق: املبحث الثاين
  .اجه اخلوصصة وتقييم مسارها يف اجلزائرالعراقيل والصعوبات اليت تو: املبحث الثالث
  .)فرع املضادات احليوية باملدية(دراسة ميدانية  مع صيدال   :املبحث الرابع
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  :المبحث األول
  ماهية القطاع العام والقطاع الخاص

 التنميـة   إسـتراتيجية  نـصيبها يف  وحتقيق   ،ظمة تقوم عليها للنهوض باقتصادها     وأن  أسس لكل دولةٍ 
  نتيجةً ؛ العصور دت على مر   من األنظمة اليت تعد    لٍة مج مبعىن هذه األخرية تستدعي تبين     .ة الشاملة االقتصادي

  .واالجتماعية الثقافية، االقتصادية، السياسية، : خمتلف امليادينللتحوالت والتغريات اليت شهدها العامل يف
ونـادت    معينة، ول العامل خالل حقباتٍ    د ه معظم ت جند القطاع العام الذي تبن     ،نظمة األ  هذه ومن بني 

 والعمل علـى    ، باملقابل جند القطاع اخلاص الذي يعتمد على امللكية الفردية         .به للوصول إىل ما تطمح إليه     
  . منهه والغايةُه وأمهيت منها دورولكلٍّ وأسس الكفاءة والتأهيل،  يف ظل املهارات واخلربات،،تنميتها

عناصر خالل أربعة ن، م ماهية كل من القطاع العام والقطاع اخلاصق يف هذا املبحث إىلوسنتطر:  
1- ل الدولة؛تعريف القطاع العام ومفهوم تدخ  
    ؛أسباب انتشار القطاع العام -2
  ه؛مشكالته و ومربراتأهداف القطاع العام -3
4- ه يف التنميةماهية القطاع اخلاص ودور.  

  :مفهوم تدخل الدولةتعريف القطاع العام و :املطلب األول
ل ق بتـدخ  وتداخلت املفاهيم فيما يتعلَّ    لقد أعطى املفكرون االقتصاديون عدة تعاريف للقطاع العام،       

  .الدولة يف االقتصاد

  :تعريف القطاع العام -أوالً
  :ومن أهم التعاريف املتعارف عليها نذكر  للقطاع العام،اٍف شامل وو يف إجياد تعريٍفلقد ثار جدلٌ

 لدت مع والدة الدولة وتستمر     اجتماعية اقتصادية جزئية موضوعية و     طاع العام هو ظاهرةٌ   الق « -
  .)1(»معها

- »ي       ـ     ،دار من قبل احلكومة   قصد بالقطاع العام وحدات قطاع األعمال اليت ت دار  واليت ميكن أن ت
 اجلمهور  ع واخلدمات وتقدميها إىل   ل املؤسسات العامة بإنتاج الس    م، وتقو من قبل القطاع اخلاص   

 تعطيـل   رة هذه املشروعات أو املؤسسات إىل     ويؤدي النشاط احلكومي إلدا    .باألسعار اإلدارية 

                                                 
  .28/12/2005:  تاريخ التحميل،www.maf houm.com ،» القطاع العام يف سورية من احلماية إىل املنافسة « عارف دليلة،  )1(
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 يرتبط القطـاع العـام بـالتخطيط املركـزي          وعادةً آليات السوق وتسوية املنظومة السعرية،    
 .)1(» لوجوده ولكنه غري ضرورٍي،لالقتصاد

- » ياالرتباط بال إىل   مصطلح القطاع العام     شري   وظائف العمومية اليت تيها الدولـة كشخـصيةٍ    ؤد 
    تمع،كما يكشفعن االحنرافات عندما تقوم السلطة العامة بتسخري هـذا          اعتبارية يف خدمة ا 

ـ ومـع مـا تتطلَّ     مبا يتناقض مع الطبيعة العمومية،     القطاع لتلبية مصاحلها وحاجاا اخلاصة،     ه ب
 .)2( »الوظائف العمومية اخلاصة بالدولة

- » ي         قصد بالقطاع العام وحدات قطاع األعمال أو املؤسسات اليت ت دار وتر من قبل احلكومة   سي. 
  اه هذه املؤسسات العمومية من خالل إنتاجها للسلع واخلدمات ال يكـون            واهلدف الذي تتوخ

ـ      بالضرورة الوصول إىل أكرب األرباح،     ه وإمنا تقدمي هذه السلع واخلدمات للجمهور لتلبية حاجات
ومعروفـة مبـصطلح األسـعار        من طرف الدولة،   وإشباعها بأفضل األسعار اليت تكون حمددةً     

 وتـسوية   ،إذ يؤدي النشاط احلكومي إلدارة هذه املؤسسات إىل تفضيل آليات السوق           .اإلدارية
  .)3("املنظومة السعرية

ويساس فـإن القطـاع     وعلى هذا األ  ؛   مصطلح القطاع العام على قطاعي احلكومة والعمال معاً        طلق
  :قطاعني التاليني من اليتكونالعام 

  :قطاع احلكومة -1
 )الـسيادية (  واهليئات العامة اخلدمية   ، واإلدارة احمللية  ، هذا القطاع من اجلهاز اإلداري للدولة      يتكون

نة للموازنة العامة للدولةاملكو. 
  :قطاع األعمال العام -2

 والـشركات العامـة     ،ابضة والتابعة اخلاضعة لألحكام النافذة     هذا القطاع من الشركات الق     يتكون
4(واهليئات العامة االقتصادية  خاصة،األخرى واليت حتكمها قوانني أو قرارات(.  

تصاد، بالرغم من عدم     بالتخطيط املركزي لالق    عادةً  عليه هو أن القطاع العام يرتبطُ      هو متعارف  ماو
 من أجل حتقيق التنمية االقتصادية      ؛ دائم يف اهليكل االقتصادي     متييزٍ مما يستدعي ذلك وجود    الضرورة لذلك؛ 

                                                 
  .9  مرجع سابق، صوسوي،ضياء جميد امل  )1(
  .مرجع سابق عارف دليلة،  )2(
  .9 صمرجع سابق،  املوسوي، جميدضياء   )3(
  رقـم  ،سلسلة قضايا التخطيط والتنميـة     امللكية يف قطاع األعمال العام،       تقييم البدائل اإلجرائية لتوسيع قاعدة     ،وطينمعهد التخطيط ال    )4(

  .34 ص ،1996 يناير ،القاهرة، )28(
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مما يؤدي   اإلنتاجية؛   مشروعاتل الدولة عن طريق التمليك املباشر لل       عبارة عن تدخ   أنهكما  . واالجتماعية
 ـ   من بعض موارد الثروة الطبيعية اليت      ، لضمان حتقيق املصلحة العامة    ؛ل العامل السياسي بقوة   إىل تدخ ز  تتمي

 أو  ،و بعـض األفـراد     أ ، واحـد  ف فردٍ حتت تصر  ه،بأمهيتها احليوية جلميع أنواع النشاط االقتصادي كلِّ      
  . للدولةاًبل تبقى ملك ،الشركات اخلاصة

  :ل الدولةمفهوم تدخ -ثانياً
ـ وتت يت متتلك سلطة اإلجبـار ومـشروعيته،      السلطة القانونية ال   « ميكن تعريف الدولة على أا     ل مثَّ

  .)1(»  وأسلوب التنظيم، وواجب الطاعة،مسؤوليتها يف حق القيادة
.  حلد اآلن   من املهام التقليدية ال تزال قائمةً       تقوم منذ ظهورها مبجموعةٍ    ، اقتصادياً عترب الدولة عوناً  تو

  ويتمثَّ .صحيحرقابة وت  تنظيم، توجيه، ختطيط، : هام يف االقتصاد   إذ هلا دور عيد السياسات  ها على ص  لُل تدخ
 من  ، اقتصادية معينة  ه من أهدافٍ   وذلك يف إطار ما حتدد     ،من خالل توجيه األنشطة االقتصادية     االقتصادية،
  . شاملةأجل تنميٍة
، ل الدولة يف النشاط االقتـصادي      إىل احلياد وعدم تدخ    و، يدع فكر الليربايل الكالسيكي  لقد كان ال  و
 ة، محاي  األمن العمومي  ن ضما : من تغطية وظائفها التقليدية األربع     اه جبايتها للضرائب على ما ميكن     رواقتصا
  .الدولة احلارسةعرف مبصطلح  النوع يا وهذ؛ العدالةة، إقام اخلارجيل، التمثياإلقليم

 اًوتلعـب دور   متارس النشاط االقتصادي،   لة،متدخ فالدولة غري حيادية،   أما حسب النظرية الكيرتية،   
ق الطلـب الفعلـي     وخل القتصادية لضمان االستخدام الكامل واألمثل للموارد املتوفرة،       يف احلياة ا   اًأساسي

هو الوسيلة الوحيدة للحيلولـة   يظهر لنا أن توسيع وظائف الدولة،" :يقول كيرت يف كتابه . إخل...والرفع منه 
  .)2(" للممارسة الناجحة للسعي الفردي وشرطٌ،دون خراب املؤسسات االقتصادية احلالية

  :ولعل أبرزها عرف بالعوملة،ل الدولة يف ظل ما ي جديدة لتدخ خلق جماالٍتما أنه متَّك
الزيـادة يف الـدخل     و رفع املستوى املعيشي لألفـراد،    وذلك ب  :حماربة الفقر والتخفيف من حدته     
 راء،ق من خالل حتفيز االستثمارات وتوجيهها حنو املناطق النائية واآلهلة بـالفق            الذي يتحقَّ  ،وطينال

 اقتـصادي   وبالتايل حتقيـق منـوٍ     عمل للرفع من املعدالت اإلنتاجية؛    والعمل على حتسني ظروف ال    
  .مرتفع

                                                 
  .4 ص، )ت.د( بريوت، دار النهضة العربية،  الدولة يف ظل اقتصاديات السوق،دور :ماهر طاهر بطرس  )1(
  .15 ص ،1981، 1 بريوت، ط دار احلداثة للطباعة، االقتصاد السياسي مدخل للدراسات االقتصادية، فتح اهللا لعلو،  )2(
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عوقات االستثمار األجنيب املباشـر؛     أحد أهم م   هذا األخري اليوم     عدإذ ي  :حماربة الفساد االقتصادي   
ي لى انتشاره هو تفـش    والشيء الذي ساعد ع    .)1(حيث يعمل على التقليل من درجة االستفادة منه       

ا مـن   ل عليه عمل على تدعيم ظاهرة غسيل األموال املتحص      اليت ت  السوداء، أو   ةظاهرة السوق اخلفي  
وال ميكن حماربة    وهذه الظاهرة تتفاقم يف دول العامل الثالث خاصة،        .املخدرات واألعمال املمنوعة  

    تامة، ذات مصداقيٍةلت الدولة عن طريق إنشاء مؤسساتٍ  هذا الفساد إال إذا تدخ   رقابـة  ال بتقـوم
  . إىل احلد النهائي هلاوصوالً وترصد قضايا الرشوة والفساد والعمل على التقليل منها،

 من الزبـائن     جللب أكرب عددٍ   دائماً من املؤسسات التجارية تسعى      إن أي مؤسسةٍ   :محاية املستهلك  
 القتناء ما،نتمما نتج عن    منها وغري املشروعة؛   ب املشروعة ذلك على خمتلف األسالي    يف   معتمدةً جا

  ذلك بيع ما          غري مطابقة للمواصفات القانونية؛    جاٍتنتوهذا ما يؤدي بالدولة عن طريق مؤسـسا
 ذات   وخـدمات    سـلعٍ ل من أجل محاية املستهلكني؛ ليتمكَّنوا من  احلصول على            للتدخ الرقابية
  وضع معايري صـحية وأمنيـة متعـارفٍ         هذا إال إذا متَّ    قوال يتحقَّ  درم الشرائية،  ووفق قُ  ،جودة

  . ا دولياًومعموٍل
ـ   يف احلياة االقتصادية   هماً وم  أساسياً  عنصراً عدكحماية البيئة اليت ت    ، أخرى باإلضافة إىل مهامٍ     ن، م

 ،ل يف جمال البحث العلمـي     م على الدولة التدخ   وكذلك يتحت  .خالل االستغالل العقالين للموارد   
  . باالهتمام بتوفري األموال الالزمة لتدعيم البحث العلمي األساسي كفيلٍةبإقامة مؤسساٍت

 عظيمة وقويـة ال     فوجود دولةٍ  احلياة االقتصادية والقطاع العام؛   والبد من التفريق بني دور الدولة يف        
ـ     تها الرقابية با  كن أن متارس الدولة سياستها وسلط     إذ مي  قوي؛ عام   يعين وجود قطاعٍ   ع لرغم من عـدم توس

ه يف  فرنسا ليس له الدور نفـس      مثل   على ذلك من أن التخطيط التأشريي يف دولةٍ        أدلّوليس   القطاع العام، 
  .)2(حكومة احلزب االشتراكي الذي كان له من قبلظل 

  . أسباب انتشار القطاع العام:املطلب الثاين
 الخـتالف الظـروف      نظراً ؛د من األسباب  لقد كان وراء هذا االنتشار الواسع للقطاع العام العدي        

 على توسـيع     من األسباب اليت ساعدت     يلي مجلةٌ  ا وفيم .السياسية واالقتصادية وكذا االجتماعية لكل بلد     
 :وانتشار القطاع العام

                                                 
  .22 ص مرجع سابق، ي،عبد جميد قد  )1(
  .11 ص  مرجع سابق، املوسوي،جميدضياء   )2(
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  :أسباب سياسية وتارخيية -أوالً
قـد  و. لقطاع العام  وجود وانتهاج نظام ا     يف هماً م ميكن للظروف السياسية والتارخيية أن تلعب دوراً      

تنو    النظام؛  هذا إنشاءت إىل   عت األسباب التارخيية اليت أد       قامـت   عمرةًفالدول املتخلفة اليت كانت مـست 
 كالـسكك احلديديـة،    اء احلروب واملقاومـات،    بعد استقالهلا بالتأميم ملمتلكاا اليت فقدا جر       مباشرةً
  .إخل...، األراضي

ها األجانب يف فترة    رسي ي أميم هو حب امتالك رؤوس األموال اليت كان       كما قد يكون الدافع من الت     
هت ألصحاا بالتعامل مـع     جمت بسبب التهمة اليت و    تأماليت  كمعامل سيارات رونو الفرنسية     " املعارك،

  .)1("ني األملانتلِّاحمل

  :مالية واقتصادية أسباب -ثانياً
 بغرض  ؛شروعاتأو إقامة بعض امل    يم املؤسسات السابقة،  إن اهلدف الذي تطمح إليه أي دولة هو تأم        

إذ أن مداخيل هذه املؤسسات العمومية       .امة للدولة من أجل تغطية النفقات الع      جديدة، احلصول على موادٍ  
هـا يف   هـو رغبت    ما ودافع الدولة لتسيري مؤسسةٍ    ها شأن الضرائب والرسوم،   شأن  للدولة، تعترب كإيراداتٍ 
  . إدارية أقل من تكلفة اإلنتاج خلدمة الفرد واملستهلكلع واخلدمات بأسعاٍرتشجيع إنتاج الس

 وهو ما حـصل     ،ل التغلغل األجنيب  فض عن القوى السارية اليت ال ت      وقد يكون تأميم املشروعات ناجتاً    
  .ونفس الشيء بعد احلرب العاملية الثانية ،1996 عاميف فرنسا 
 وإخضاع هذه القطاعات إىل     ،طرة الدولة على القطاعات اهلامة     سي أيضاًقد يكون اهلدف من التأميم      و

 تـأميم   أيـضاً و  وفرنسا بعد احلرب العاملية الثانيـة،      بريطانيا كتأميم البنك املركزي يف      ،التخطيط الوطين 
 عدالت منـوٍ   وضرورة حتقيق م   ،إن إحلاح التنمية االقتصادية    .أوروبااملؤسسات املالية الكربى يف بعض دول       

ل الدولة يف النشاط االقتصادي لتأمني      زيد من تدخ  املإىل  دعا   ،و التخطيط االقتصادي  ه العام حن   والتوج ،عالية
 ، لتربير تـأميم القطـاع اخلـاص        واقتصادياً رح شعار االشتراكية سياسياً    كما طُ  ،تنفيذ اخلطط االقتصادية  

  .)2(وإحكام القبضة على االقتصاد الوطين

                                                 
  .223 ص  مرجع سابق،فتح اهللا لعلو،  )1(
  .15 ص  مرجع سابق،جميد املوسوي،ضياء   )2(
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ههـا   النظـر عـن توج      بغض ، مهول يف األقطار النفطية    ع على حنوٍ  يتوسكما أن القطاع العام أخذ      
 كربى  وتبع ذلك زيادةٌ    اإلمجايل، وطينفقد صارت متتلك الشطر األعظم من جمموع الناتج ال        األيديولوجي؛  

  .ها الدولة يف هذا اإلطاريف اخلدمات االجتماعية واملهمات الترفيهية اليت تتوالَّ
  :ماعيةأسباب اجت -ثالثاً

 مـن خـالل     ، ومؤسسات هو تلبية وإشباع حاجات املستهلك      إن غاية الدولة من تأسيس شركاتٍ     
حيـث  ف الدولة هو خدمة الفرد؛       أي أن هد   .وخيدم مجيع الطبقات اتمعية     منخفض، شرائه للسلع بسعرٍ  

ل سوف يـأيت    لتدخبالرغم من يقينها أن هذا ا       والرياضة، ، والصحة ، والتعليم ،تعمل على االهتمام بالسكن   
  .بنتائج سلبية على االقتصاد الكلي

   :)1( النواحي التاليةبات تعين أساساًكما أن تلبية هذه اخلدمات واملتطلَّ
  . لشروط املعيشة السائدةزيادة األجور واملكافئات تبعاً -
 . عن طريق زيادة الكميات السلعية املعروضة الستهالك املواطنني،حتسني شروط املعيشة -
 . اإلنتاجالطبقة العاملة يفني شروط عمل حتس -
  . وتوفريها للناس، وحتسني شروط احلياة الثقافية،العمل على رفع شروط املعيشة االجتماعية -
  .حتسني شروط السكن -
  .زيادة إنتاج سلع االستهالك -
  .تسهيل إمكانية متضية اإلجازات -
  .العمل على متابعة حتسني شروط التأهيل والثقافة -

ـ     بام ال وى حياة املواطنني ومتطلَّ   مستق برفع    اجلانب الذي يتعلَّ   مية هذا إن تن  ق إال   ميكـن أن يتحقَّ
  . والعائد االقتصادي اخلاصة املنفعة االجتماعية عن املنفعةحرج أن ت،بوجود القطاع العام

 قـد   ن الـربح  وإ بات األساسية للمواطنني،  إن هدف املؤسسات العمومية االشتراكية هو تلبية املتطلَّ       
ى  لذا تتخلَّ  ؛ حلد ذاته  إال أنه ليس مقصوداً     يف سياق النشاط االقتصادي احلكومي للمؤسسات،      يكون مقبوالً 

دعـم  ( ذلـك بت املصلحة االجتماعيـة     إذا تطلَّ  ،ل خسائر أحياناً  بل وتتحم   كثرية؛ عن الربح يف حاالتٍ   
 ؛ والطبقة العاملة على اخلصوص    ،جتماعية يف نفوس خمتلف الفئات اال     هوىوافقت  ها   كلُّ هذه أمور  .)الدولة

  . القطاع العام فكان ذلكرومواصلة توسيع وانتشا االشتراكية،فنادت حبياة 

                                                 
  .20 ص، 1984 ،2طصمويل عبود، اقتصاد املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   )1(
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 إن تعد       د أسباب انتشار القطاع العام هو الذي يفس  ؛ل الدولة ر نوع تدخ    د أشـكال    وبالتـايل تعـد
  . ليس موضوع حبثنا اآلن وهذا،ت إىل انتشارهاسباب اليت أداملؤسسات العامة حسب األ

  .هه ومساوئُأهداف القطاع العام ومربرات :املطلب الثالث
     ـ   أساسـي؛  على أساس دافع الربح كعامـلٍ  غري قائٍمالقطاع العام منذ الوهلة األوىل قطاع ه فأهدافُ

تتجاوز بذلك اعتبارات الربح واخلسارة، واقتصادية، وسياسية،ه اجتماعيةودوافع .  
رات وجود القطاع العام يف إطـار املفهـوم الـسابق            فإن البحث يف دوافع ومرب     ،لقومن هذا املنط  

 باالستناد إىل   سواًء بنا الكثري من اإلشكاليات يف عملية املقارنة بني القطاعني العام واخلاص،           سيجن ،ألهدافه
للجوء إىل املساواة يف املعاملة     إذ أن ا   . أهداف القطاع العام    دون اإلدراك إىل   ،مبدأ املساواة بينهما يف املعاملة    

لقـضاء  ومن شأن ذلك ا     اإلنتاجية، ن استبعاد االعتبارات االجتماعية والسياسية من العملية      بينهما البد له م   
ن حصر  املسألة يف حتقيق أرباح وحسب فإن الوضع الطبيعي هو تـرك            وإذ أ  ".على مشروعية القطاع العام   

 ولـيس  ، العادية هي نظـام الـضرائب   وسيلتهق إيراد الدولة فإن     حتقُّأما   ،)1("هذه األنشطة للقطاع اخلاص   
  .التجارة

  : أهداف ومربرات وجود القطاع العام فيما يليولذلك سنتناول باختصاٍر
  :أهداف القطاع العام -أوالً

  :ميكن حصر هذه األهداف فيما يلي
  :األهداف السياسية -1

وهـذه    طيبة ومستمرة بني احلكومة واحملكومني،     قٍةإن أهداف القطاع العام السياسية هي حتقيق عال       
وهـي يف    العالقة لن تصل إىل هذه الدرجة إال إذا عملت الدولة على إرضاء خمتلف الفئات داخل اتمع،               

 فهناك أصحاب القرار والرأي الذين مسكوا مبناصب يف القطـاع العـام،             ختتلف يف مطالبها؛    فئات الغالب
 لغرض كـسب    ؛ وغريها من احلقوق    ومرتباتٍ لعمال وحتقيق مطالبهم من أجورٍ    وهناك هدف إرضاء طبقة ا    

وهناك الطبقات الفقرية اليت تسعى احلكومات عن طريق القطاع العام إىل إجيـاد              .رضائهم وتأييدهم للدولة  
 هذه   ذلك من أجل أن تنال احلكومة رضا       كلُّ. إخل...م الدعم واملساعدات والسكن    هلم وتقدميه  فرص عملٍ 

  .لفئات والطبقات االجتماعية يف اتمعا

                                                 
  .102 -101 ص ،1991، 1ط،  القاهرة،دار الشروق ،قومية لإلصالح االقتصاديستراتيجية  حنو إسعيد النجار،  )1(
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 سياسية  اليت ترتبط معها بعالقاتٍ   والصديقة   جتاري مع الدول الشقيقة      ويف اال اخلارجي إجياد تبادلٍ    
ـ  ل احلكومة بقطاعها العام  يف التجارة  اخلارجية وتوجيهها طبقاً           جعل تدخ  ا مم ؛وثيقة ه الـسياسي    للتوج

 .طعة الدول اليت ال تنسجم سياستها معها ومقا،وتصديراً استرياداً
  :األهداف االجتماعية -2

 وهذه األهـداف    . إىل تلبية االحتياجات العامة للمواطنني     ، ومنها اجلزائر  ،سعت احلكومات املختلفة  
    ومحاية البالد من العدوان اخلـارجي      ، وثقافياً ،وتعليمياً ،ية صحياً انطلقت من األوضاع االجتماعية املترد، 

باعتبـار أن    ، وغريها من اخلدمات الضرورية     واحملافظة على سالمة املواطنني وممتلكام،     ، قوي اد جيشٍ بإجي
  . اجتماعي وسياسي وهي القادرة على إجياد استقراٍر،احلكومات هي امللجأ األخري

  ؛ لزيادة اإلن   يف ذلك بقطاعها العام    عت احلكومة وبالتايل فقد توس     تمعةفاق على كل هذه اجلوانب ا، 
ل  وهذا بدوره شكَّ   ؛ وحتسني مستوى معيشتهم   ،اجام الضرورية  لضمان حصول األفراد على احتي     كهدٍف
 امليزانية العامـة     تفاقم عجز  يف كبري    وساهم إىل حد   ،ميزانيتهاعلى   وبالضبط   ، على كاهل الدولة    ثقيالً عبئاً
ونسلع السريعة الدوران العديد من الدول وجتار ال مما أدخل؛ آلخرعاٍمه من مو.  

ومبقدور سلطة   واضحة بني احلاجة امللحة إىل تكوين رأس مال وبني اخليارات الفردية،          ناقضات  إن الت 
خرات الوطنيةالدولة وحدها تغيري وجهة استثمار املد.  

  :األهداف االقتصادية -3
  :يلي ماية للقطاع العام ميكن إجيازها فيإن من أهم األهداف االقتصاد

   قوي؛ وطين اقتصادبناء -
  ة الشاملة عند معدالت منٍو مرتفعة؛حتقيق التنمي -
    وزيادة الطاقة اإلنتاجية؛،ساعد على التراكم الرأمسايل اقتصادي يحتقيق فائٍض -
من أجل زيادة اإلنتاجية والنـاتج احمللـي         ؛ وتعظيم دورها  ، املادية والبشرية  االستغالل األمثل للموارد   -

  .وطينوالدخل ال

  :مربرات وجود القطاع العام -ثانياً
فال ميكن حتقيق أهداف      بديهي؛  أمر يف وجهة نظرنا  ف هي    عام يف اقتصاد متخلِّ    إن احلاجة إىل قطاعٍ   

 فرص عمل لتوظيف    توفري ،توزيع االستثمارات القطاعية    حتريك املدخرات الوطنية،   ،النمو االقتصادي  :مثل
 عريـضة يف التنميـة      وحتقيـق أهـدافٍ    التنويع االقتصادي،  ا،والتخطيط الستعماهل  القوى العامة املتنامية،  

 ميكن حتقيقه من دون أن تلعـب        كلٌّ التبعية للنظام االقتصادي الدويل؛    من   واحلد االقتصادية واالجتماعية، 
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 ميكن توجيه املدخرات الوطنية حنو استثماراتٍ     وإال كيف     يف االقتصاد عرب القطاع العام،      كبرياً الدولة دوراً 
؟ جة وتكوين رأس مالنِتم  

 املـضاربة  تخرا، ومـد راضـي لون استثمارها يف األ ن مالكي هذه املدخرات يفض    ف فإ راوكما تع 
  .ر عن اخنفاض الكفاءة يف املشروعات العامة للتست أسهل وسيلٍة،كنية االجتماعيةسوالعقارات ال

  اليت عرفها القطاع العام إ     شكالترجع امل وهناك من ي  ة االقتصادية  ه اهلياكل السوقية والسياس   ىل تشو
بعةاملت.  
  : السياسة السعرية -1

 عن القـوى اآلليـة       سعري إداري بعيداً    أمام إقامة نظامٍ    واسعاً إن تقدمي اإلعانات السعرية فتح باباً     
  :يلي ب على األسعار اإلدارية ما وترت،للسوق

  .زيادة االستهالك -
هـا نقـص يف       حبجة أن اخلسارة ليس مرجع      ؛ة ويف ختفيض التكاليف   التراخي يف رفع الكفاءة اإلنتاجي     -

 .اجتماعيةي لألسعار الراجع إىل اعتباراٍت  بل التخفيض العمد،كفاءة األداء
 . سياسية عنيفةةًواجه مقاومي عنها ي، وأن التخلِّ مكتسبة للجمهوراعتربت األسعار اإلدارية حقوقاً -
-      سعار دالةً د األ يف ظل األسعار اإلدارية مل تع    على اجلدوى احلقيقية للم ويبدو حجـم    جات املختلفة، نت

     لوهو ما جيع   ز ضد السلع األساسية،   املشكلة يف أن هذه األسعار تتحي   جه حنو رفع    مؤشرات اجلدوى تت
ي إىل   يؤد ، التبعية منها  وخباصٍة ن حتديد إجيارات السكن،   وعلى سبيل املثال، فإ    .رحبية األنشطة األخرى  

 . فيها اإلسكان الفاخراَ ِمل، أخرىه حنو أنشطٍة والتوج،بتعاد املستثمرين من هذا النوع من اإلسكانا
  :سياسة التوظيف واألجور -2

 من حيث العـدد أو       سواءً ،ها حاجاته ربرال ت بتعييناٍت  ت إىل حتميله     أد ةإن تبعية القطاع العام للدول    
  . أخرى وعلى فاتورة األجور من جهٍةية من جهة، ما انعكس على  اإلنتاجوهو التخفيضات،

  ـ    ، اهلجوم على سياسات التوظيف واألجور يف القطاع العام        وعلى ذلك يشتد ه حنـو    ويف ظل التوج
  . وهو تناقص طلبها على اليد العاملة املتزايدة، عليهحسد ال تاخلوصصة سترى الدولة نفسها يف موقٍف

  :   السياسة املالية -3
 ة وبالتايل اإليرادات العامع العام؛ت األسعار االجتماعية إىل اخنفاض أرباح القطا  فقد أد . ت كمـا أد

  .ض املدخرات احلكومية إىل التناقص تعرومن مثَّ النفقات التحويلية إىل زيادة اإلنفاق العام،
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 قدرة القطـاع    ه إىل القطاع العام على أساس      جرى تربير اخلوصصة أو االستناد املوج      ، عام وبشكٍل
 أداء املؤسسات الذي غاب يف القطاع       نيس وحت قتصد يف استخدام املوارد،    أكفأ مما ي   اخلاص على توفري إدارةٍ   

  .فع من معدالت النمو االقتصادي الذي عجز عن حتقيقه القطاع العام وكذا  الر،العام
    ـ  مشكلة غياب حوافز تعبئة وتوجيه االدخا    كما أن القطاع العام واجهته  . املرحبـة شروعاتر حنو امل

وياخنفاض الرحبية واخنفاض اإلنتاجية،   بهم القطاع العام    ت ه إىل اخلسارة   مشروعاتض بعض مؤسساته و   وتتعر
  .والسرقة واحملسوبية

  : خطرية واليت ميكن إرجاعها إىليةًرفت وضع أن مؤسسات القطاع العام عوخالصة القول
  بريوقراطية القرار االقتصادي؛ -
  العمال واإلطارات؛ري حتفنقص -
 املتناسقة؛سياسات األجور والتوظيف غري  -
- سياسة األسعار وتكاليف اإلنتاج؛د ما بنيالتباع  
  رين من املبادرة؛ن املسيغياب تقاليد مؤسساتية متكِّ -
  غياب ثقافة صناعية داخل املؤسسة؛ -
- وتداخل املسؤوليات فيها،ساع حجم املؤسسات العامةكرب وات .  

 وهي أنه بدافع حرصنا علـى       ، هامة ه إىل نقطةٍ   القطاع العام ننب   مشكالت أن ننهي الكالم عن      وقبل
 والعوائق اليت   شكالت إىل التمييز بني امل    طي أمهيةً  موجزة جعلنا ال نع     القطاع العام يف صورةٍ    مشكالتتناول  

وجـد  ذا  ميكن القول بأنه ال ت      هل أو النقد الذي واجهه هذا القطاع،      واجهها القطاع العام وبني السلبيات،    
 حيث يفشل القطاع اخلـاص،     ل الدولة بالتأميم فقط؛   وال تتدخ   رأمسالية ليس لديها قطاع عام،     اليوم دولةٌ 
 واليوم ال توجـد     .وطين للمبادرة إلعادة توزيع الدخل ال     اً باعتبارها مصدر  ؛ إجيايب  بدورٍ ل ابتداءً وإمنا تتدخ

  . لترشيد عمل آليات السوق يف حماولٍة، القدر أو ذاك من نظام التخطيط رأمسالية ال تأخذ ذادولةٌ
  :همشكالت مساوئ القطاع العام و-ثالثاً

ـ         ،شك وال خالف فيها    من األمور اليت ال     شكالت أن مؤسسات القطاع العام عرفت العديد من امل
إال أن    عـدة،   وألوانـاً   أخذت أشكاالً  شكالتهذه امل  . حالت دون حتقيق األهداف املرجوة     والعوائق اليت 

 لـألداء املـايل الـضعيف       جريت حلد اآلن تشري إىل أن األسباب الرئيسية عمومـاً         معظم الدراسات اليت أُ   
ه خلطـوط   ار املـشو  واالختي ،مشروعاتئ لل ن يف التخطيط السي   كم العامة يف البلدان النامية ت     مشروعاتلل

ل احلكومي املفـرط يف     والتدخ رتكازية،زمة، وضعف البىن اال    اإلدارية الال   واالفتقار إىل املهارات   ،اإلنتاج
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 مفرغة بدل التطـوير      يدور يف حلقةٍ    العام ها عوائق جعلت القطاع   هذه كلُّ . الرقابة على املتغريات اإلدارية   
  .والسعي للرفع من الكفاءة اإلنتاجية

ات على النظر إىل القطـاع      فقد  دأبت احلكوم    ؛)1(االلتزامات االجتماعية  أيضاً شكالتومن بني امل  
 مستترة يف مرحلـة      لتوفري الدعم بطريقةٍ    وكوسيلةٍ ، لتقدمي اخلدمات االجتماعية للمواطنني    العام كمؤسسةٍ 

 أو حرمانـه    ،مالة الزائدة مثالً   كالع ، جرى حتميل وحدات القطاع العام بتكاليف إضافية       ،ومن هنا  .اإلنتاج
يرجـع  ق إىل اخلزانة العامة  معظم الفائض املتحقِّأن عن  فضالً مثالً،بالتسعري االجتماعي    ، ممكنة راداٍتمن إي 

وأصبحت االعتبـارات    وهكذا اختلطت االعتبارات االجتماعية يف إدارة القطاع العام،         أخرى، إىل هيئاتٍ 
لـذي  ذا هو القطاع العـام ا     هم يف كل ه   واملت النامية يف دائرة املديونية اخلارجية وانتشار التضخم والبطالة،       

حتقيق اهلدف االجتماعيل عبءحتم .  

  .ماهية القطاع اخلاص ودوره يف التنمية :املطلب الرابع
وكذا الدور الذي     املفهوم أو املقصود بالقطاع اخلاص،     ف على ول من خالل هذا املطلب التعر     سنحا

  .همشكالت وكذا مساوئه و،باته إىل نشأته ومتطلَّأيضاً كما نشري ،يلعبه هذا القطاع يف التنمية االقتصادية

  :تعريف القطاع اخلاص -أوالً
 هذه املفاهيم تدور حـول      وجلُّ  معني للقطاع اخلاص،   دت املفاهيم اليت حتاول حتديد تعريفٍ     لقد تعد 
  :التعاريف التالية

  آليات السوق توجيـه    ىتولَّ، وت دار ملعرفة األفراد ووحدات األعمال    القطاع الذي ي   «ميكن تعريفه بأنه     -
  .)2(»  ممكن تسعى بالتايل إىل حتقيق أقصى ربٍحي وه؛فة األمور لألنشطة االقتصادية اخلاصةد

 من األفراد داخل     واحد أو عددٍ   وجود ملكية وسائل لإلنتاج يف يد فردٍ       «:القطاع اخلاص هو عبارة عن     -
  .)3(» ل مالك رأس املال نتائج نشاط املشروع ويتحم،إطار الشركة

ب علـى االعتبـارات      وأن قواعد الربح تتغلَّ    ،حتقيق الربح يف املشروع    «خلاص هو املقصود بالقطاع ا   -
4( »  القطاع العاملها عادةًاالجتماعية اليت يتحم(.  

                                                 
  .82 ص،  مرجع سابقضياء جميد املوسوي،  )1(
  .33 ص مرجع سابق، ،سامي عفيف  )2(
  .219 ص ، مرجع سابقلعلو،وفتح اهللا   )3(
  .18 ص مرجع سابق،جميد املوسوي،ضياء   )4(
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-            ل الدولـة أو غريهـا يف       كما يطلق مفهوم القطاع اخلاص على االقتصاد احلر الذي يشترط عدم تدخ
ل الدولة لتحقيـق     لعدم تدخ  رة واملنافسة احلادة نتيجةً   واملرتكز على آلية السوق احل     النشاط االقتصادي، 

  . ممكنأقصى ربٍح
  :أمهية القطاع اخلاص ودوره يف التنمية -ثانياً

 القطاع اخلاص اللبنة األوىل     عدي؛ لذلك    ممكن إن هدف املشروع اخلاص هو حتقيق األرباح بأكرب قدرٍ        
 يف عمليـة التنميـة       وأساسـياً   أصـلياً  إذ يعترب قطاعاً   ة القتصاد جل اتمعات العاملية؛    والركيزة األساسي 

 لتلبية حاجات اقتصاد الدولة كلما مسحت أو تركت له الفرصـة             ألنه يسعى دوماً   ؛االقتصادية واالجتماعية 
  .ليفعل ذلك
ساهم يف شـىت     فهو ي  ؛ميكن اعتبار القطاع اخلاص احلل األمثل لكل العلل االجتماعية واالقتصادية         و

قيق االستقرار املـايل     وحت ، بغية تعزيز فرص النمو    ؛ومصدر جنِت من خالل الدور الذي يلعبه كم      ،ملبلدان العا 
  .االقتصادي
 مما يقتصد يف اسـتخدام املـوارد        ؛ أكفأ  فإن القطاع اخلاص له القدرة على توفري إدارةٍ        ، عام بشكٍلو
ق سوقٍ  وخل ،فيزيد بذلك من معدالت النمو االقتصادي      ن أداء املؤسسات؛  وحيس مالية نشطة ت ع علـى  شج

  االدخار الذي يالعامة  شروعات من حيث متويل امل    ،باإلضافة إىل ختفيف األعباء على الدولة      ه االستثمار، وج 
ل اخلسائروحتم.  

 ر القطاع اخلاص عدة مراحل متدرجة نوجزها فيما يليولقد كان لنشأة وتطو:  
 أو  م االشتراكي كان دور القطاع اخلاص بـالطبع متواضـعاً         ففي البلدان النامية اليت انتهجت النظا     

  .هي املسيطرة بقطاعها العام على االقتصادت املمتلكات وأصبحت الدولة إذ أمم ،منعدماً
ت خططها االقتـصادية   قد تبنَ-  بالطبع-فهي ،)الرأمسايل (أما يف الدول اليت انتهجت النظام الليربايل      

ل احلكومي  يف التدخ  "كيرت"  إىل فكرة     من القطاع العام واحلكومة استناداً     على أساس تنفيذها من قبل كل     
علىد بناًءوالقطاع اخلاص قد حتد :  

  حجم التدخل احلكومي؛ -
 رة القطاع اخلاص املالية والفنية؛قد -
 .مدى تشجيع احلكومة للقطاع اخلاص يف التسهيالت املمنوحة له -
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فقد كانت مسامهة    )االشتراكي الرأمسايل،( القتصادي املختلط ففي الدول النامية اليت أخذت بالنظام ا      
القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية تأخذ نوعني من املشاركة يف تنفيذ اخلطط والـربامج التنمويـة ذات                 

املـشاركة يف تنفيـذ      زراعية وصناعية بصورٍة مستقلة، و     مشروعاٍتاالستثمار يف    :الطابع االقتصادي مها  
 . مشترك تنموية يف استثماٍرمشروعاٍت تنفيذ ي، أالقطاع العام مع مشروعاٍت

 مل يكن القطاع اخلاص حىت مطلع الستينات مث مراحل التخطيط والربجمة يف            ، عامة وميكن القول بصفةٍ  
كـن  فلـم ت    كافية يف جمال االستثمار،     مالية وخرباتٍ  ع بقدراتٍ  ويف معظم الدول النامية يتمت     .البالد النامية 

 اقتصادية حمدودة مل  من األفراد أو املنشآت ذات احلجم الصغري وضعيفة املوارد وذات آفاقٍ         إال جمموعةٌ هناك  
من الطلب الكلي على السلع،      تغذية بعض أو جزءٍ    تتعد     وبعض  ، غذائية ومشروبات  وهي يف معظمها سلع

  .الصناعات النسيجية واألدوات املرتلية
ة ية وزيـادة حـد    منائر خططها اإل   بتعثُّ إال منذ أن بدأت حتس    تنمية  د دور القطاع اخلاص يف ال     مل يرِ و
 القطاع اخلاص يف اية      إىل التحولوما أن جاءت  فكرة       .اتقطاع العام منذ منتصف السبعين     ال مشكالت
شار إىل القطاع اخلاص أنه األقدر واألكفأ على القيـام بقيـادة             الثمانينات حىت أصبح ي    طلعات وم السبعين

وهو الـدعوة إىل خوصـصة       ، عملي  بربهانٍ ت هذه الفكرة مدعومةً    وقد جاء  خصوصاً لتنمية االقتصادية، ا
  عام بريطانيا واليت بدأ تنفيذها يف      ،أي حتويل املشروعات أو املؤسسات العامة للقطاع اخلاص        القطاع العام، 

  .1973 وقبلها دولة شيلي عام ،1979
    تمع اقتصادياً   طٌي هام ونش  كما أن للقطاع اخلاص دوروعلـى خمتلـف العـصور        واجتماعياً  يف ا ،

 كان ذلك يف جمال اخلدمات      سواًء فدور القطاع اخلاص يف التنمية االجتماعية يف خمتلف جماالا،         .واألحوال
 ، وعلميـاً  واحملافظة على البيئة وتنمية املوارد البشرية وتأهيلها فنيـاً         والثقافية والعلمية،  الصحية والتعليمية، 

 مـشكالت  واقتراح احللـول مثـل       ، االجتماعية املختلفة  شكالتووضع الدراسات والبحوث املتعلقة بامل    
  . والطفولةواألمومةاإلسكان 

  :همشكالتمساوئ القطاع اخلاص و -ثالثاً
   :)1(ض هلا القطاع اخلاص فيما يلي واملعوقات اليت تعرشكالتميكن إجياز أهم امل

وحيقـق الطموحـات     ، رائد وتنموي  اص على القيام بدورٍ   لقطاع اخل  يف قدرة ا   التشاؤم املفرط  -
  .التنموية والنمو االقتصادي

                                                 
  .78-77 ص  مرجع سابق،حممد فاضل الربيعي،  )1(
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- إىل السيطرة على احلكم    )سيطرة رأس املال اخلاص    (ف من أن تؤدي السيطرة االقتصادية     التخو  
 ). السيطرة السياسية(

وهـذا    قليلة يف اتمع،   انتشار الفقر والبؤس لدى الكثري من املواطنني بتمركز الثروة بيد فئاتٍ           -
  .اجتماعي قلٍق مصدر

اتمعـات الناميـة    وجر   ،قد تؤدي السيطرة لرأس املال اخلاص إىل دخول رأس املال األجنيب           -
 وتفقد معهـا    ، وإحباطاً وتزيد حالة األفراد بؤساً    واقتصادها إىل دائرة التبعية واهليمنة اخلارجية،     

  .ي واالقتصادياتمعات النامية استقالهلا السياس
  استهالكية وفكرية وثقافية غربيـة،      وإدخال أمناطٍ  ،إن القطاع اخلاص سوف يؤدي إىل االنفتاح       -

خت واسـتقرت    رس ومعتقداٍت  وعاداتٍ وهو ما يعين ذوبان قيمٍ     ة،وغريها على اتمعات النامي   
  .وارتضى ا منذ مئات السنني

   وقد كانت احلكومات تف األساليب وأنواع الدعم الـيت تقبـل عليهـا      ع القطاع اخلاص مبختل   شج
ـ   منخفـضة  ٍة، وبفائد رة دون فائدة   الصناعية امليس  ض، كالقرو الصناعات والزراعة اخلاصة وغريها     ة، احلماي

  .إخل...اجلمركية،

  .نشأة القطاع العام وانعدام القطاع اخلاص يف اجلزائر :املطلب اخلامس
 راًحيث عرف تطـو    اسية لالقتصاد اجلزائري منذ االستقالل،    القطاع العام اجلزائري كان امليزة األس     

وحتقيـق   وكان يهدف من ورائه حتقيق التنمية الـشاملة،         يف جمال النشاط االقتصادي،     ومستمراً ملحوظاً
 علـى حـساب      وخاصةً ،عهومشل على مجيع القطاعات من حيث توس       التوازن االقتصادي واالجتماعي،  

  .قبة التارخيية لالقتصاد اجلزائريع مر بعدة مراحل عرب احلهذا القطا و.القطاع اخلاص

  :اإلطار التارخيي للقطاع العام اجلزائري -أوالً
ا القطاع العام هيمن أهم املراحل اليت مر :  

  :1971-1962الفترة  -1
ء ، باسـتثنا   بعمليات التأميم األوىل يف قطاعـات الـصناعة        -كما ذكرنا سابقاً  -زت هذه الفترة    متي
وقبل اية   . ذايت  لتسيريٍ أو خاضعةً  رةً تأميم مجيع املؤسسات اليت كانت مسي      متَّ ،1966 عامففي   .احملروقات

أصبحت   وطنية لإلنتاج الصناعي،    وشركاتٍ البارز للدولة من خالل خلق مؤسساتٍ     ظهر الدور    1971 عام
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وبعد ذلك جاء تأميم القواعـد   ا التنموية،ق استراتيجيا مما جعل الدولة تطب    ؛حتتكر كل القطاعات األخرى   
  .البترولية األجنبية فيي اجلزائر

  :1979-1971 الفترة -2
 صناعية   من خالل بناء مؤسساتٍ    ،عرفت هذه الفترة السيطرة املطلقة للقطاع العام يف مجيع ااالت         

زائـر وهـذه املؤسـسات       وعقود مربمة ما بني اجل     كربى مشتركة مابني الدول األجنبية يف إطار اتفاقياتٍ       
  .الدولية

ال الصناعي   ز هذه الفترة بناء املؤسسات الكربى خاصةً      ومييف ا ،      وكان معظم هذه األخرية يهـتم  
  .والصناعات الثقيلة )احملروقات( باال الصناعي يف اال البترويل

  :فترة الثمانينات -3
زت هذه الفترة بـمتي:  

  خاصةً يف اال الصناعي؛ و،أنواعها اخنفاض االستثمارات جبميع  -
 شجيع االستثمارات اخلاصة احمللية؛ قيام الدولة بت -
مما  ؛ثقل كاهلها  على االقتصاد وت   اً كبري ل خطراً شكِّت )ذات احلجم الكبري  ( أصبحت املؤسسات الكربى   -

 سرع بإعادة تنظيمها؛
 . املؤسسات العمومية وخاصةً، بداية انطالق اإلصالحات -

ها  على الدولة، وتـسيري     كبرياً ل عبئاً شكِّ أا أصبحت ت    وخاصةً ،ه العوامل وعوامل أخرى   وكل هذ 
 مـن هـذه     صمما جعل الدولة اجلزائرية تقلِّ      إىل أخرى؛  ق سوى اخلسائر من مرحلةٍ    صار غري جيد مع حتقي    

  . مع إعادة النظر يف الدور الذي تلعبه يف اال االقتصادي، حجمهال وتقلِّ،املؤسسات
 إلصالح االقتصادي وتطبيق مناهج جديدة يف جمـال التـسيري         ت بعملية ا  ذه اإلجراءات سرع  كل ه 

  .لت يف خوصصة املؤسسات العموميةومتثَّوالتوجيه، 
زت القطاعني العام واخلاص قبل بداية اإلصالحات يف اجلزائر         من السمات األساسية الرئيسية اليت مي     و
  :ما يلي

  .حتقيق األرباح السريعة بشىت الطرقالقطاع اخلاص يهدف إىل  -
-   ضـعف  باإلضافة إىل  ،ق خسائرمما جعله حيقِّ جولة واالحتكار والسلطة املتجربة؛ز بالر القطاع العام يتمي

  .الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية عن طريق اللجوء إىل سد خمتلف أنواع العجز يف جزئية الدولة وأمواهلا
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 طائلـة    بعض موارد القطاع العام بعض املستثمرين اخلواص أكسبهم ثروةً         انتهازية القطاع العام يف منح     -
  .وزاد يف االحتكار لبعض القطاعات من طرفهم على حساب االقتصاد الوطين،

 القطاع اخلـاص يف      وحصر ،السيطرة املطلقة للقطاع العام على مجيع القطاعات االقتصادية وأنشطتها         -
  . حمدودةجماالٍتو أنشطٍة

  : ظهر نسبة االستغالل يف القطاع الزراعي للقطاع العام واخلاصيايل واجلدول الت
  1984 و 1974 راعي للقطاع العام واخلاص خالل عامينسبة االستغالل يف القطاع الز): 21-4(جدول رقم 

  النسبة          
  1984  1974  القطاع

  16  25  القطاع العام
  84  75  القطاع اخلاص

  .463 ص ،سابقمصدر  أمحد هين، :املصدر                                

  :يلي يمكن استنتاج مافأما يف اال الصناعي والتجاري وحسب اجلدول التايل 
  1984 و 1974 عاميخالل  )%( حصص القطاع العام واخلاص يف اال الصناعي والتجاري): 22-4(جدول رقم 

  النسبة                        1984  1974
  اخلاص  العام  اخلاص  العام  النشاط
  22,0  77,9  34,6  65,3  الصناعة

  -  99,6  18,3  81,6  احملروقات

  29,5  70,4  51,3  48,6  التعمري واألشغال العمومية

  19,3  80,6  16,0  83,9  النقل واملواصالت

  59,8  40,1  90,0  9,9  التجارة

  78,2  21,7  87,0  12,9  اخلدمات

  29,1  70,8  41,4  58,5  جمموع النشاط

  .463 ص ،سابقمصدر  أمحد هين، :املصدر               

حيث كانـت   ية نفسها وتنعدم املنافسة بينهما؛      ني عام وخاص خيضعان للخطة التكامل     فوجود قطاع 
 يف الصناعات الثقيلـة     صفالقطاع العام متخص   . تكاملي ع األنشطة عليها يف إطارٍ    ِذالسلطات املركزية توز  

نتجها  يف اإلنتاجيات اليت ي    ص من اإلدارة متخص   بينما القطاع اخلاص برخصةٍ    الكربى،ة واألنشطة   يوالقاعد
  . واجتماعياً واقتصادياًالفان سياسياً يف ميدانه؛ لذا فهما متح حمتكروكل واحٍد القطاع العام،
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 إن ما حيكم تشغيل القطاع الصناعي التجاري ميثل استخراج النفط وبيعه للخارج عن طريق شـركةٍ               
ا الداخلي من طـرف القطـاعني الـصناعي          من اخلارج جيري تداوهلُ    وبذلك يسمح بشراء موادٍ    عمومية؛

ألن تراكمه   ؛دخالن أزمة ر سعر النفط والغاز قد ي     تغي لكن   .اص وحتقيق التراكم الدويل   التجاري العام واخل  و
  .الدويل أكثر منه إنتاجي

ويف نفس الوقت البد مـن اإلشـارة         .مؤسس، 2500  بلغ عدد املؤسسات العمومية    1988 عامويف  
 400رت حبـوايل    د الصناعية قُ  ت فاملؤسسا ؛للعدد اهلائل للمؤسسات احمللية ذات األمهية االقتصادية الضعيفة       

العـدد اإلمجـايل للمؤسـسات يف خمتلـف         و ذات طابع حملي،    مؤسسة 150و وطين،طابع  ذات   مؤسسة
  :ع كما يلي يتوزالقطاعات

  1988 عامتوزيع املؤسسات يف خمتلف القطاعات ): 23 -4(جدول رقم 

السكن   القطاعات
  املعماري

احلياة البيئية 
  والغابات

األشغال 
  العمومية

الصناعات 
  اخلفيفة

  الفالحة 
  والصيد البحري

  السياحة التجارة  النقل  الطاقة

  24  27  19  26  14  45  13  37  97 عدد املؤسسات

   . مقدمة من الس االقتصادي واالجتماعي اعتماداً على معطياٍت اجلدول من إعداد الباحث:املصدر 

  والصناعة اجللديـة؛ النسيج والصناعة الغذائيةصناعة واملالحظ أن الدولة تراقب كل الفروع باستثناء    
  . هاماً يلعب فيها القطاع اخلاص دوراًذإ

ـ  ، الصناعي  من اإلنتاج  %78 ل الصناعة العمومية   فقد كانت متثِّ   1990 عامأما يف     مـن   %74 ل ومتثِّ
 القطاعات املهمة يف القطاع الصناعي اجلزائري هو قطاع احملروقـات الـذي             ن وم .التشغيل الصناعي العام  

  .(1) من الصادرات%96و  من الناتج الوطين احمللي،%40ق حيقِّ

  : العام اجلزائري املايلمكونات القطاع -ثالثاً
  :ىل ثالثة فئات العام اجلزائري إ املايلينقسم القطاع

  :)*()E.P.E( الشركة العمومية االقتصادية -1
هو قانون رؤوس األموال التجارية الذي جيعل منها شركات خاصة           ، خاص وهي تعمل مبوجب قانونٍ   

ورغـم أن هـذه      دف إىل الربح ومستقلة يف إدارة أنشطتها عن احلكومة رغم ملكيتها هذه األخرية له،             

                                                 
(1) Leila Andeladim:Op.cit, P 40-41. 

(*)  Entreprises Publiques Eonomiques. 
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دية تعمل  بالكامل مبوجب القانون التجاري الـذي ختـضع لـه الـشركات               الشركات العمومية االقتصا  
  .وتعمل وفق آليات السوق  خاصة رغم ملكية الدولة هلا،عترب شركاٍتوهي ت واملؤسسات اخلاصة،

  جملس اإلدارة ي   ويطبق استراتيجيته وخططه اخلاصة لرفع اإلنتاج وتـسويقه،        ،ريددير الشركة كما ي  
 ، من قبـل احلكومـة  ٍل من دون أي تدخ،ريدؤسسات املالية واملصرفية بالطريقة اليت ي     مع امل  ويقيم عالقاتٍ 

 1000 بعد أن ألغت احلكومة اجلديدة كافة العالقات مع هذه الشركات اليت يبلغ عددها حـوايل                 خصوصاً

  . شركة
  :)*()E.P.C(  املؤسسات العمومية الصناعية والتجارية-2

 بع القرارات واملرافـق العامـة،      واليت تت  ،ا بالكامل من طرف الدولة    وهي املؤسسات اململوكة أصوهل   
 هلا احلرية الكاملة يف العمل      ن، ولك ل من قبل احلكومة    املؤسسات متو  هعملها، هذ حبيث اختصاصها وطبيعة    

  .يف إطار القطاع العام
  :)**()E.P.A( املؤسسات العمومية اإلدارية -3

وكـذلك   دة من احلكومة،  ميزانية هذه املؤسسات حمد    امل للدولة، وهي تلك املؤسسات التابعة بالك    
وأما الفئة الثانية شبه أو نـصف        فالفئة األوىل خارج نطاق العمل احلكومي بالكامل،      إذن،   .كيفية إنفاقها 
  .فصرالتة ي والفئة الثالثة حكوم،وهي خاضعة للقوانني اإلدارية العامة وليس للقانون التجاري حكومية،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(*)  Elablisements publiques industriels et commerciaux. 

(**)  Entreprises Publiques Administratives. 
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  :المبحث الثاني
  الخوصصة في الجزائر بين النظرية والتطبيق

 دراسة استراتيجية التنمية خالل العهود املاضية،كما      البحث ل قنا يف الفصل التمهيدي من هذا       لقد تطر
ية  فأكثر من االستراتيج   ومن مث االقتراب أكثر     اجلزائرية، اط التسيري اليت عرفتها املؤسسة    وقفنا على جممل أمن   

 فجر االسـتقالل إىل يومنـا        وذلك منذ  ، واختيار األسلوب األمثل يف التسيري مستقبالً      ، والصحيحة املناسبة
 مـروراً   من التسيري الذايت الصناعي،     بدءاً ،ذلك أهم املراحل اليت عرفها االقتصاد اجلزائري      يف  بعني   مت ،هذا

هـداف   حالـت دون حتقيـق األ      اقيل اليت  والعر شكالت مربزين أهم امل   ،بالتسيري االشتراكي للمؤسسات  
 ومل تكـن األهـداف املـسطرة       ،ل عليها مل تكن تلك املرجوة     من املؤكد هو أن النتائج املتحص     و .املرجوة

مثالـب  ومن مث معرفـة      ىل وصف حالة االقتصاد اجلزائري،     يهدف إ   ولو ملختلف املراحل أساساً    ،ققتح
حىت ال نبقى ندور يف دائـرة اإلصـالح           الراهنة أو القادمة،   يها يف املرحلة  ومواطن الضعف والقصور لتالف   

  .بتكرارنا لنفس األسباب واملعطيات وحىت العقليات والذهنيات
ضنا يف الفصل األول من هذا البحث إىل كل اإلصالحات الـيت سـعت إليهـا                أن تعر سبق  كما  و

ورغم كـل تلـك اإلصـالحات        ة، خمتصر املؤسسة اجلزائرية من أجل الرقي باالقتصاد وتنمية ولو بصفةٍ        
ى  ممـا أد   ؛فإن الوضع املايل للمؤسسات العمومية االقتصادية أصبح حرجـاً         وباألخص تطبيق االستقاللية،  

 لقطاع املؤسسات العمومية لتمكني املؤسـسات       بصندوق النقد الدويل إىل اقتراح القيام بتحقيق حساباتٍ       
وكذلك حسب تصريح رئيس     وبصفة استثنائية،  ،تراتيجيةاإلسالعاجزة عن ذلك وحتتفظ الدولة باملؤسسات       

 حمرم فإذا توجب التنـازل      أنه مل يعد هناك موضوع     «:  للصحافة بقوله  "أمحد غزايل سيد  "احلكومة السابق   
ويبدو أنه قد وجب بل      ،)1( » ب تطبيق اخلوصصة فليكن ذلك    إذ توج  عن بعض األسهم للمستثمر األجنيب،    

  . أال وهو تطبيق اخلوصصة، جديد جديدة وإصالٍح يف مرحلٍةزائر نفسها داخلةًوهكذا وجدت اجل. تأكد
 حنـو اقتـصاد     التحولإن بروز فكرة برامج اخلوصصة ومناقشتها كان نتيجة تتابع األفكار املتعلقة ب           

بيـة  مي على أغل  اء هيمنة القطاع العمو   ل عليها جر  وحسب النتائج االقتصادية واالجتماعية املتحص     السوق،
عيد النظر يف   كان على احلكومة اجلزائرية أن ت      ق إليها يف املبحث السابق،    واليت مت التطر   ،نشطة االقتصادية األ

احمللـي أو األجـنيب للمـشاركة يف التنميـة           هيمنة واحتكار القطاع العام وفسح اال للقطاع اخلاص،       
  .عاين منها املؤسسات العمومية االقتصادية ت وللقضاء يف نفس الوقت على احلالة املزرية اليت،االقتصادية

                                                 
  .الصفحة األخرية ،1996 أفريل 15 يوم جريدة النصر،  )1(
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ق يف هذا املبحث والذي يغلب عليه اجلانب القـانوين لـذكر اإلطـار           طرا رأينا من املهم أن نت     وهلذ
 دف حتضري بيئة اقتصادية تتناسب وتتكيف مع هذا الـنمط االقتـصادي،   القانوين للخوصصة يف اجلزائر،  

 زت املراحل الـسابقة،   ت بني القوانني التشريعية والتطبيقات العملية اليت مي        التناقضا ولتالقي اقتصاد السوق، 
  29 املـؤرخ يف  22 -95 مر رقـم وكان األ د الفكرة السابقة،كان البد من صدور برنامج للخوصصة جيس 

ـ هـ   1416 ربيع األول  حيث ضبط معـايري اختيـار املؤسـسات القابلـة           م؛1995 أوت 26 املوافق ل
 وهذا باإلضافة إىل طـرق      ،ومراقبتها وكذا كيفية اخلوصصة،   السلطة املكلفة بتنفيذ العملية،   و للخوصصة،

ق إىل اآلثار املترتبـة      مع التطر   للخوصصة صلٍةل وحو  شام ٍميدون إغفال تقي   وأساليب ودوافع هذه العملية،   
  .هاعلي

  : ض له من خالل املطالب التالية هذا سنتعركلُّ
  . القانوين العام للخوصصة يف اجلزائراإلطار :املطلب األول
  .يف اجلزائر اهليئات املكلَّفة واملشرفة على عملية اخلوصصة :املطلب الثاين
  .مبادئ اخلوصصة وأسباا ودوافعها يف اجلزائر :املطلب الثالث
  .طرق وأساليب وأهداف اخلوصصة يف اجلزائر :املطلب الرابع
  .ااملعنية ات القابلة للخوصصة واملؤسسات معايري اختيار املؤسس :املطلب اخلامس

  :اإلطار القانوين العام للخوصصة يف اجلزائر :املطلب األول
عترب اخلوصصة يف اجلزائر حقيقةً    ت  وبروز فكـرة    وضح كيفية االنتقال إىل اقتصاد السوق،      اقتصادية ت

فهي ليست    ذاك؛ التحولتعلقة ب ر امل برامج اخلوصصة يف القانون اجلزائري ومناقشتها كان نتيجة تتابع األفكا         
   ذا املوضوع ودراسته وتكييفه وفق املعطيات والبني          م البعض؛ نتيجة صدفة كما يتوه ة هلذا وجب االهتمام

أي حتـسني كيفيـة      حىت حتقق ما عجز عنه النظام االقتصادي الـسابق،         االقتصادية القتصادنا وجمتمعنا؛  
  . كاملنافسة واالحتكار،م  فيها من مجيع النواحي والتحكُّ،زائريةاستخدام وسائل اإلنتاج للمؤسسة اجل

  فقد كانت جزئيةً   ؛ خمتلفة  وأبعاداً  جند أن سياسة اخلوصصة يف اجلزائر أخذت أشكاالً        ،من هذا املنطلق  
ني وطنـي (  رمسي لصاحل املتعاملني االقتصاديني    ومل يتبعها أي قرارٍ     أخرى من حيث امللكية،     تارةً  وكليةً ،تارة

 أكتوبر  6 بعد االنفجار االجتماعي يف      د خاصةً  بدأت تتجس  ، هذه التحولوعملية اخلوصصة أو     ).وأجانب
   :)1(دت هذا املوضوع جند من القوانني اليت جسحيث صدرت جمموعةٌ ،1988

                                                 
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التـسيري،  ، غري منشورةماجستري رسالة عملية التحول من القطاع العام إىل القطاع اخلاص،      مراد حمفوظ،   )1(

  .16 ص ،2001جامعة اجلزائر، 
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   قانون التخطيط؛-
  هي للمؤسسات العمومية االقتصادية؛ القانون التوجي-
  ؛)تتعديال(  القانون التجاري-
  . قانون صناديق املسامهة-

 ،1989 فيفري 23 وهذا بعد صدور دستور     ظهرت مصادر قانونية أخرى،    ،وباإلضافة إىل كل ذلك   
له من خالل ذكر وعرض     قانون اخلوصصة الذي سنفص    :واليت مشلت ظهور جمموعة قوانني جديدة من بينها       

    بعد تعريف اخلوصصة يف القـانون       لتالية، ا عناصروذلك من خالل ال    دته،خمتلف األوامر واملراسيم اليت جس 
  :اجلزائري

  : يف اجلزائرتعريف اخلوصصة -أوالً
  :يلي  وذلك حسب ماعلى عدة مستوياٍتميكن تعريف اخلوصصة 

  :)1(على املستوى القانوين -1
     ن  يف وثيقة وزارة إعادة اهليكلة الصناعية واملشاركة حتت عنوا         ميكن تعريف اخلوصصة كما هو وارد

 املؤرخ يف   22 -95 عرف األمر وي ،1995و 1994 تصحيح االقتصاد الوطين وسياسة إعادة اهليكلة الصناعية      
  :اخلوصصة على طريقتني 1995 أوت 26
 ذلك مـن خـالل حتويـل        ويتم ى اخلوصصة يف نقل امللكية من القطاع العام إىل القطاع اخلاص،          تتجلَّ -أ

أو الرأمسال االجتماعي للمؤسـسات العموميـة لـصاحل      واملعنوية، من األصول املادية      أو جزءٍ  جمموعٍة
  . طبيعيني أو معنويني تابعني للقانون اخلاصأشخاٍص

 طبيعيني أو معنويني    ل يف نقل تسيري املؤسسات العمومية إىل أشخاصٍ        تتمثَّ  معاملةٍ اخلوصصة أي  تعين    -ب
 خواص أو    أشخاصٍ نونية أو االقتصادية إىل    حتويل السلطة القا   ويتم عندئذٍ  ،"التعاقد"  عن طريق  ،خواص
  . على شكل مدين جتاري تابعة للدولة أو مؤسسٍة أو أجهزٍةهيئاٍت

م للقانون التجاري   ل واملتم واملعد ،1993  أفريل  25املؤرخ يف    8 -93 وحسب املرسوم التشريعي رقم   
ق بتسيري رؤوس األموال التجارية     تعلِّ امل 1995 ربسبتم 25خ يف    املؤر 25 -95واألمر   ،1975الصادر يف عام    

  .للدولة

                                                 
 ،)ت.د( املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،      ،2ج م مسارها يف اجلزائر،   ـسياسة ختطيط التنمية وإعادة تنظي     حسن لول، حممد بلقاسم     )1(

  .291 ص
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ى هلذا األخـري ممارسـة التـسيري        حبيث يتسن ة كذلك معىن انفتاح القطاع اخلاص؛       تأخذ اخلوصص و
 شاملة على إجناز     بصفةٍ وسيكون هذا القطاع قادراً    واملسامهة عن طريق برنامج بيع أسهم شركات املسامهة،       

  . مستقلةمشروع جتميع رأس املال بكيفيٍة
   :)1(على املستوى السياسي -2

ومييز الفكرة    للتمييز السياسي بني القطاع العام والقطاع اخلاص،       ل عملية اخلوصصة يف وضع حد     تتمثَّ
 للحـد مـن     وبالتايل متثل اخلوصصة وسـيلةً      للقطاع العام؛  إذ يعترب القطاع اخلاص مكمالً     .اإليديولوجية

فاهلدف املنتظر يكون تنازل الدولة عن تـسيري         .اطية يف اال االقتصادي   املمارسات االحتكارية والبريوقر  
  .رة مالكة ومسييها عن صالحياا القدمية كدولٍة وختلِّ،االقتصاد

   :)2(على املستوى االقتصادي -3
رات  للتطـو  ونظـراً   خاصـة،  ل اخلوصصة يف عملية حتويل مؤسسات الدولة إىل مؤسـساتٍ         تتمثَّ

ل تلـك   التنموية يف اجلزائر خالل السبعينيات يعرب قرار خوصصة املؤسسات العمومية عن فش           اإلستراتيجية  
  :االستراتيجيات على مستويني

تعين اخلوصصة إخفاق حماولة الدولة لتوفري شروط إعادة امتالك اتمع لوسائل            :على املستوى الداخلي   -أ
  .اإلنتاج

وسائل لتداول   فشل حماولة الدولة إىل عدم اخلضوع        تعكس عملية اخلوصصة   :على املستوى اخلارجي   -ب
  .اإلنتاج

  :عرض وحتليل النصوص القانونية حول عملية اخلوصصة -ثانياً
 وهذا مبوجب القوانني اخلاصـة باسـتقاللية املؤسـسات          ، مفهوم اخلوصصة  1988 عاملقد أدخل   

 ، اخلاصة بالدولة  بادىءمفهوم امل  18 -17من ناحيته باملادتني     1989 عاموأما الدستور فقد كرس      العمومية،
والنظـام  رة املعدل من جهته يسمح بـاإلفالس،         وقانون التجا  ،العمومياالقتصادي   جمموع التراث    شامالً

 ووفقاً .اخلاصالقطاع  التشريعي على املؤسسات العمومية للدولة حسب الشروط واإلجراءات املطبقة على           
  :اليت أدخلها املشرع اجلزائري من خالل املراحل التاليةهلذا ميكن عرض النصوص القانونية اخلاصة 

  
  

                                                 
  .291 ص ، مرجع سابقحسن لول،حممد بلقاسم   )1(
  .357 صعبد اهللا بن دعيدة، مرجع سابق،   )2(
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  :1993ل أفري 25خ يف  املؤر8 -93 املرسوم القانوين -1
والـيت   هة ال التنميـة،    جديدة موج  وظهر بأحكامٍ  ،4 -88 للقانون رقم    جاء هذا املرسوم كتعديلٍ   

   إعادة تنظيم القطاع    تومتَّ اء صناديق املسامهة،   يف هذا القانون إلغ    حيث متَّ  ل الدولة، تنعكس يف تقليص تدخ 
ق يف هذا املرسوم ال وتوسيع نـشاط        وكذلك مت التطر   العمومي وإنشاء املؤسسات القابضة؛   االقتصادي  

  .وإعادة هيكلتها املؤسسات العمومية واالقتصادية،
إىل نـوعني مـن     منحا  حيث   والرأمسال العمومي  ميثل هذا املرسوم ملكية وتسيري رأس مال الدولة،       و

  :)1(املؤسسات
مثـل  (  معنويني آخرين من القطـاع اخلـاص        أو ألشخاصٍ  ، عمومية تابعة للدولة مباشرةً    مؤسسات 

 العـسكرية ذات الطـابع      ت، املؤسـسا   العمومية احمللية  ت، واملؤسسا املؤسسات الصناعية والتجارية  
  ).الصناعي والتجاري

ى هلـا   أو مؤسسات عمومية غري مباشرة يتـسن       ،)شركات جمهولة ( شركات رؤوس أموال عمومية    
  :حيث يكون مصدر تلك السهم أحد األمور التالية  إثر إلغاء صناديق املسامهة،امتالك األسهم كليةً

  ؛الدولة -
  ن آخرون من القطاع اخلاص؛أشخاص معنويو -
  .شركات رؤوس أموال عمومية -

   :(2) 29/12/1993 املؤرخ يف 18 -93 املرسوم التشريعي -2
  .181-180من خالل املادتني  1994 عامتضمن هذا املرسوم قانون املالية ل

   :26/05/1994 املؤرخ يف 08 -94 املرسوم التشريعي -3
وحسب ما جاء فيـه تعريـف املؤسـسات          ،1994 عامن هذا املرسوم قانون املالية التكميلي ل      تضم

و أشـخاص معنويـون     رؤوس أموال متلك الدولة أ    العمومية االقتصادية من الناحية القانونية بأا شركات        
ويف هذه احلالـة تكـون       ن من القطاع اخلاص األغلبية القصوى من األسهم أو احلصص االجتماعية،          آخرو
  :(3) الشركة

                                                 
  .357 ص ، مرجع سابق،عبد اهللا بن دعيدة  )1(

(2) Hamidi Hamid, OP CIT, p 99. 

(3) Ebid, p100. 
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إما يف الدولة أو األشخاص املعنويني من القطاع العمومي أو           للمسامهني املتمثلني،  %51  بنسبة ملكاً -
  .ومي حمضالشركات ذات رأمسال عم

 للمسامهني اخلواص األشخاص املاديني أو املعنويني من القطاع اخلاص وطنـيني            %49ملكا بنسبة    -
  .وأجانب

   :1995/ 25/01املؤرخ يف  06- 95 األمر -4
أبـواب   10ن هذا القـانون     تضموقد   ق هذا األمر باملنافسة ومبصداقية الس الوطين االنتقايل،       يتعلَّ

   :)1(عرضها فيما يلين
يدور موضـوعها حـول القواعـد العامـة خلوصـصة       مواد، سبعمشل على    أحكام عامة،  :الباب األول 
   مقبلة على اخلوصصةواملواصفات اخلاصة لكل مؤسسٍة وأنواع املؤسسات اليت تقبل اخلوصصة، املؤسسات،
من هذا البـاب     11 ةد يف املاد  حيث حد  مادة، 13اخلوصصة يف   ة املكلفة بتنفيذ    ن السلط تضم :الباب الثاين 

فقد اهتمت بتكـوين     12أما املادة    ."الس"  يف صلب النص القانوين    ويدعى الس املكلف باخلوصصة،  
لـت هلـذا الـس      ووخ حيث انتقل عدد أعضاءه من سبعة إىل تسعة أعضاء من بينهم رئيس له،             الس؛

  :يلي ما 13 حسب املادة
  .مرع والتنظيم املعمول ما وأحكام هذا األ للتشريينفذ برنامج اخلوصصة طبقاً -
 عموميـة أو    لكل مؤسسةٍ  وهكذا مناهجها األكثر مالئمةً     خاصة بسياسة اخلوصصة،   يوصي بتوجيهاتٍ  -

  .ألصوهلا
  .يقدر أو يكلف من يقدر املؤسسة العمومية أو أصوهلا املزمع التنازل عنها -
  . ويرسله إىل اهليئة، عن العرض املقبولاًرفي ظ تقريراًعد وي، ويقوم بانتقائها،يدرس العروض -
  .تخذ كل التدابري الالزمة للقيام خبوصصة املؤسسات العمومية التابعة للخوصصة أو أصوهلاي -
  . إدارية لضمان سرية املعلوماتس إجراءاٍت ويؤس، وحيفظ املعلومات،ميسك السجالت -

مواد خاصة   أربعيشمل على    قابلة للخوصصة، أحكام انتقالية خاصة باملؤسسات العمومية ال      :الباب الثالث 
  . منها أن تقوم به يف إطار خوصصتهابوما يتطلَّ ،ذه املؤسسات

 من أنـواع    ض لنوعٍ  تعر  كل فصلٍ  ،فصول مخسةوينقسم هذا الباب إىل      كيفيات اخلوصصة،  :الباب الرابع 
أما الفـصل الثـاين      ة عرب ماديته،  ق الفصل األول  إىل التنازل عن طريق السوق املالي         حيث تطر  .اخلوصصة

ض يف الفصل الثالـث خلوصـصة       مث تعر  وذلك من خالل مواده الثالث،     فتناول التنازل عن طريق املزايدة،    
                                                 

م االقتصادية وعلو  حالة اجلزائر واملغرب، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم           – اخلوصصة عن طريق السوق املالية       ،ماديسعيدة    )1(
  .17 ص ،2003، جامعة اجلزائر، التسيري
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ض  الفصل اخلامس فتعـر    وأخرياً أما الفصل الرابع فتناول عقد التراضي عرب مواده الثالث،         التسيري مباديته، 
  .ب عن التنازالت وطرق التسديدناولت ما يترت اليت ت35 -34 لشروط الدفع مباديت

 يف عملية خوصصة املؤسـسات العموميـة         خاصة مبسامهة األجزاء   باب بأحكامٍ يأيت هذا ال   :الباب اخلامس 
  .مباديته

صت جلنة ملراقبة عمليـات     حيث خص  ومت تفصيله يف أربع مواد،     مراقبة عملية اخلوصصة،   :الباب السادس 
ةاللجن" دعىاخلوصصة وت" توضيح دورهاويتم .  
حيث مجعت بني     تفصيله يف مثاين مواد،    ومتَّ قة على حتويل امللكية،   اهتم بالشروط العامة املطب    :الباب السابع 

وكيـف   والذي يسهر على ذلك وكيفية بيع  أسهمها وأصوهلا،         شروط القيام خبوصصة املؤسسة العمومية،    
تقييم قيمتها احملاسبيةيتم .  

 الفصل بني العضو يف اهليئة      حيث متَّ   تفصيله يف مادتني،   ومتَّ التنايف بني الوظائف والسر املهين،     :منالباب الثا 
 والعضو يف جلنة مراقبة عمليات اخلوصصة والعضو يف جلنة فتح الظـروف،            ويف إدارته،  والعضو يف الس،  

م السر املهين يف املعلومات الـيت        حتديد مهامهم وإبعادهم عن شراء أسهم املؤسسات املخوصصة والتزا         ومتَّ
  .حبوزم

 حيث يعاقب الشخص الذي ميلك املعلومات مبا أنه مـسؤولٌ          مواد، ثالثتناول عقوبات يف     :الباب التاسع 
  . إداريةأيضاً مدنية وجزائية ومسؤوليةً

ر وممارسـة    اهتم بتنصيب األجهزة املذكورة يف هذا األم       ث، حي مواد ثالث أحكام خمتلفة يف   :الباب العاشر 
  .عملها

   :26/08/1995 املؤرخ يف 22- 95 األمر -5
        املؤسـسات   ل الدولـة يف تـسيري     املتعلق خبوصصة املؤسسات العمومية حيث ينهي هذا األمر تدخ 

 وميكن التعديل الذي أدخله هذا األمر يف تشكيل شركاتٍ         عن طريق صناديق املسامهة،   العمومية االقتصادية   
  .لشركات متتلك كلية جمموع أسهم املؤسسات العمومية االقتصاديةوهذه ا عمومية قابضة،

   :)1(16/03/1997املؤرخ يف  87-97 املرسوم التنفيذي -6
والذي حيدد كيفيات تسيري حـساب      1996  ماي 20املؤرخ يف  177-96 يعدل املرسوم التنفيذي رقم   

  :ومت تفصيله يف مادتني "خلوصصةاملوارد النامجة عن ا"والذي عنوانه  ،083 -302 التخصيص اخلاص رقم

                                                 
  .مت شرحه سابقا  )1(
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 ل يف احلـساب رقـم     سجحيث أصبح ي   ؛177-96 من املرسوم التنفيذي رقم    3 تعديل املادة  :املادة األوىل 
  :يلي ما 302 -083

ـ  ،22 -95 قة يف إطار تنفيذ األمر رقم     املوارد املرتبطة باخلوصصة النهائية احملقَّ     :يف باب اإليرادات   ق واملتعلِّ
  .ؤسسات العموميةخبوصصة امل

  :يف باب النفقات
  يون العمومية الداخلية واخلارجية؛تسديد الد -
  متويل تعويضات التشريع؛ -
متويل إعادة اهليكلة املثالية للمؤسسات العمومية االقتصادية املقرر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون              -

  .املؤسسات العمومية أو جزء منها
  . املرسوم يف اجلريدة الرمسيةيتم مبوجبها نشر هذا :املادة الثانية

   :1997/ 10/09 املؤرخ يف 329-97 املرسوم رقم -7
وكذلك لكيفيـة     حتديد الشروط واملنح واالمتيازات اإلجيابية النوعية أو املختصة،        ويف هذا املرسوم متَّ   

صةالدفع بالقسط ألرباح املشترين للمؤسسات العمومية االقتصادية املتخص.  
  تعريفهـا، مـربراً  ن بعض التعديالت فيما خيص اخلوصصة،   تضمقد  ف ،)1(2001 عامية ل أما قانون املال  

 مهمة اخلوصصة   أسندتكما  وكذا املؤسسات القابلة للخوصصة،      ،ة إجنازها شروطها وكيفية تنفيذها    كيفي
وصـصة   للوزير املكلف باملسامهات يف إطار تنفيذ اسـتراتيجية خ         ق ا من برامج وإجراءاتٍ    وكل ما يتعلَّ  

  .املؤسسات العمومية االقتصادية
وكيف نظر إليهـا   من خالل هذا العنصر حاولنا إبراز اجلوانب القانونية لعملية اخلوصصة يف اجلزائر،           

يف اجلزائراهليئات املكلَّفة واملشرفة على عملية اخلوصصةوفيما يلي نتنقل ملعرفة  .ع اجلزائرياملشر .  

  : يف اجلزائرعملية اخلوصصة على واملشرفةفة اهليئات املكلَّ :املطلب الثاين
ولـضمان   .ة االقتصادية ورفع االختناق عنها    نقاذ املؤسسات العمومي  إلعترب اخلوصصة احلل الوحيد     ت

 لتنفيـذ   قامت بتعيني عدة هيئاتٍ     والسري احلسن هلذه العملية،    ،الدولة حتقيق األهداف املسطرة هلذا الربنامج     
وكانت لـه    ،2001 ديسمرب 31  من قانون اخلوصصة املنحل يف     2  للمادة  وفقاً ،ومتابعة عمليات اخلوصصة  

 أما اهليئات الباقية واليت مل حتل،      .ات العمومية املراد التنازل عنها    مهمة تنفيذ برامج اخلوصصة وتقييم املؤسس     
                                                 

  .10 ص ،2001 املؤرخ يف سنة  02-01 األمر  )1(
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 إىل  ، اخلوصصة ة عمليات جلنة مراقبة ومتابع   و ،شركات تسيري املسامهات   ل يف جملس مسامهات الدولة،    فتتمثَّ
ض إليه يف هذا املطلب من خـالل العناصـر          وهذا ما سنتعر   اإلصالحات،وزارة املسامهة وتنسيق    جانب  
  :التالية
  : باخلوصصةاهليئات املكلفة -أوالً

  :ل يفوتتمثَّ
  :اتيق اإلصالحوزارة املسامهات وتنس -1

ت1( بتنفيذ املهام التالية مكلفةٌ وهي،ل هلا تطبيق برنامج اخلوصصةعترب اهليئة الوحيدة املخو(:   
  .وضع خمتلف اإلجراءات واملعايري لتنفيذ برنامج اخلوصصة -
 .اإلشراف على عمليات اخلوصصة -
 .تقييم أصول املؤسسات املتنازل عنها -
 . واختيار أحسن عرض،دراسة خمتلف العروض املقدمة -
 . وتقدميها ملفات التنازل،تشكيل جلنة متابعة عمليات اخلوصصة -
العروض املقدمة على جملس مسامهات       معايري انتقال امللكية،   ، تقدمي األسعار  ،رض ملف التنازل  ع -

  .الدولة
  . سنوي عن عمليات اخلوصصة وعرضه على احلكومةإعداد تقريٍر -

  :)*(الس الوطين ملسامهات الدولة -2
ـ وي شركات القابضة العمومية وتوجيهها،   ف هذا الس بتنسيق نشاط ال     يكلَّ ع حتـت الـسلطة     وض

  وبإعادة اهليكلـة الـصناعية،     ،عات احمللية ام واجل ،الداخلية )2(ى رئاسته املباشرة لرئيس احلكومة الذي يتولَّ    
وبالسكن   وبالسياحة، ، وبالنقل ،التجهيزب و ،الطاقةب و ، وبالصناعة ، وبالتجارة ،لا وبالعم ،واملسامهات املالية 

  :)3(وتنحصر مهامه يف  واحدة على األقل كل ثالثة أشهر،ةً جيتمع هذا الس مر. وبالتخطيط،وبالفالحة
د الربامج العامة أو الفرعية لألهداف الواجـب أن         وحيد يرسم االستراتيجية يف اال االقتصادي واملايل،      -

 .الشركات القابضة العموميةتبلغها 

                                                 
 75 عددالرمسية  الريدة  اجل( ق تشكيلة الس الوطين ملسامهات الدولة وسريه      املتعلِّ ،02/12/1995  بتاريخ 404-95 املرسوم التنفيذي رقم    )1(

  .18 ص )1995 من سنة
(*)  le Conseil National des Participation de l'État. 

  . مرجع سابق،404 -95 املرسوم التنفيذي رقم  )2(
  .3 ص ،12/09/2001 يوم، 563العدد  صفحة الشؤون الوطنية، جريدة البالد،  )3(
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 عمـالً   والقـيم املنقولـة،    ق بتداول السندات  تعيني سياسات اخلوصصة واملوافقة على براجمها اليت تتعلَّ        -
 .باستراتيجية إعادة استثناء املؤسسات العمومية

 .دراسة ملفات اخلوصصة -
 .توزيع احلقوق على الشركات القابضة -
 .تسيري مسامهات الدولة -
  .ضبط تنظيم القطاع العمومي االقتصادي -

 ية خلفـاً  مؤسسة عموم  35إىل   30 أعلن جملس مسامهات الدولة عن تشكيل      ،2001 سبتمرب 12 ويف
 واإلمسنت، احلبوب، األدوية، احلديد،  احلليب، نتجاتها خاص مب   بعض ،ر باألسهم تسي للمؤسسات القابضة، 

  . حلها للشركات القابضة اليت متَّكبديٍل
  :)*(جملس اخلوصصة -3

 مـن بينـهم     ،أعضاء 9 إىل 7 من   يتكون و ،فة باخلوصصة يوضع هذا الس حتت سلطة اهليئة املكلَّ      
  اختيار األعضاء حبكم كفاءم اخلاصة يف ميادين التسيري االقتصادي والقانوين والتكنولوجي،           ويتم رئيس،ال

   :)1( نذكر منهاوهلذا الس عدة مهاٍم . آخر يرتبط بصالحيات السويف أي جماٍل
 . للتشريع والتنظيم املعمول ماتنفيذ برنامج اخلوصصة طبقاً -
 عمومية أو   وكذلك طرق اخلوصصة املالئمة أكثر لكل مؤسسةٍ       سة اخلوصصة،  يف سيا  يوحي بتوجيهاتٍ  -

  .أصوهلا
  .يقدر أو يكلف من يقدر قيم املؤسسة العمومية أو أصوهلا املطلوب التنازل عنها -
 .ل إىل اهليئةرس تقريرا عن العرض املقبول الذي يعدوي يدرس وينتقي العروض، -
- خوصصة املؤسسات العمومية القابلة للخوصصة أو أصوهلاخذ كل التدابري الضرورية لضمانيت . 
 . إدارية لضمان سرية املعلومات إجراءاٍت ويسن، وحيافظ على املعلومات،سجالتميسك ال -
ويبني القوانني السابقة الشروط والبنود املرجعيـة بدقـة         ( ميكن للمجلس أن يستعني عند احلاجة خبرباء       -

 )دمام والنتائج املنتظرةمقاييس انتقاء اخلرباء ونوعية خ
- لس تقريراً  يمـارس   31  أقصاه  ويعرضه على اهليئة املكلفة باخلوصصة يف أجلٍ       أنشطته، عن    سنوياً عد ا

  . املالية املعينةسنةاملوايل لل
                                                 

(*)  Le Conseil de Privatisation 

 سـنة  ،18 عددالرمسية الريدة اجل تعلق بكيفيات تنظيم جملس اخلوصصة وسريه،    امل ،11/03/1995 بتاريخ 104-96 املرسوم التنفيذي رقم    )1(
  .13 -12 ص، 1996
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  :اهليئة املكلفة بتنفيذ اخلوصصة -4
 ،فة بتنفيذ اخلوصصة   مكلَّ ن هيئةً  يف املادة الثامنة منه أن احلكومة تعي       22 -95 جند يف الباب الثاين األمر    

 :)1(أهم األدوار اليت تقوم ا هذه اهليئةو ،ف هذه اهليئة بالتشاور مع وزراء القطاعات املعنيةوتكلَّ
 .تنفيذ برنامج اخلوصصة اليت صادقت عليه احلكومة -
  .همتهاتطلب من املؤسسات واهليئات تبليغها بالوثائق والدراسات واملعلومات الالزمة إلجناز م -
قرار بـشأا   تعرض إجراءات حتويل امللكية أو خوصصة التسيري وكيفياا على احلكومة الختاذ ال            -

  .طالع على تقرير الس واللجنةبعد اال
  .حتافظ على الصلة الوثيقة جبميع اهليئات املعنية بعملية اخلوصصة -
- املرتبطة بربنامج اخلوصصةنشطةطلع اجلمهور على األت .  

سندت مهام اهليئة   أيف املادة األوىل     07/07/1998  املؤرخ يف  194 -98 وم التنفيذي رقم  وحسب املرس 
  .املكلفة بتنفيذ اخلوصصة إىل الس الوطين ملسامهات الدولة

  :جلنة مراقبة عمليات اخلوصصة -5
ع حيث تتمت  خاصة ملراقبة عمليات اخلوصصة؛      أنه جيب إنشاء جلنةٍ    41 - 40 -39 -38 جاء يف املواد  

ن منهذه اللجنة باالستقالل اإلداري واملايل وتتكو:  
  ؛ممثل عن املفتشية العامة للمالية -
  ؛ممثل عن اخلزينة -
 ممثل عن الوزارة املعنية بالقطاع؛ -
   يف املؤسسة العمومية املعينة؛يالًممثل عن نقابة األجراء األكثر متث -

  :يلي ومن مهام هذه اللجنة نذكر ما
  رسلها إليها جملس اخلوصصة؛استالمها امللفات اليت يمع اللجنة مبجرد تجت -
  يف تسيري عمليات اخلوصصة؛السهر على احترام قواعد الشفافية والصدق واإلنصاف -
إجراء التنـازل    و ،وفارق السعر املقرر   املصادقة على التقارير املعدة من طرف جملس اخلوصصة،        -

  وكيفياته املتوخاة؛
 .لضرورة يف حالة ااالستعانة بأي خبٍري -
  

                                                 
  .7 ص، 1998 ،41 عددال ،رمسيةالريدة اجل  )1(
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  :)1()وكالة اخلوصصة( اهليئة املشرفة اجلديدة على عملية اخلوصصة -ثانياً
وكـل   واحدة ي   كان من الضروري تكليف هيئةٍ     حىت ميكن تنفيذ عملية اخلوصصة على أحسن صورةٍ       

  .عمال املرتبطة بتنفيذ برامج اخلوصصة الذي يعتمد جملس الوزراءهلا إجراء مجيع األ
  ذات طابعٍ  الة بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية جتعل من قوانينها األساسية هيئةً          هذه الوك  عتتمتو
 فـإن إدارـا     نوأما فيما خيص بتنظيمها وسريها     .ت وصاية الوزير املكلف باخلوصصة    وضع حت وت خاص،

حمـافظ   ،)اجلمهوريـة نهم رئيس   عي منن ثالثة أعضاء ي    يتكون(  جملس إداري : ورقابتها يتوالها على التوايل   
  .احلسابات

  :وتشتمل موارد الوكالة على
  .مساعدات التسيري والتجهيز تقدمها الدولة -
  .مساعدات اهليئات الوطنية أو الدولة -
  . مقدمةأجور عن خدماٍت -
-       ب عن عمليات اخلوصصة الكلية،    نسبة مئوية من مدخول املقابل املايل املترت لألحكـام   د طبقـاً  وحيد 

  .عمول االتشريعية امل
- املداخيل املتحصمة  املرتبطة مبوضوعهال عليها من اخلدمات املقد.  
- عاتاهلبات والترب.  

  : ومنها على وجه اخلصوص،تتوىل الوكالة بكافة العمليات اليت هلا عالقة مبسار اخلوصصةو
  .تنفيذ برنامج اخلوصصة املصادق عليه من قبل جملس الوزراء -
 .اهج اخلوصصة أو التنازل بعد تكييفهاتنفيذ إجراءات وطرق ومن -
 .البحث عن املتعاملني والقيام باالستثمارات واملفاوضات يف ظل الشفافية واملنافسة -
- لة يف برنامج اخلوصصةتقييم املؤسسات واهليئات العمومية املسج. 
 .لة يف الربنامج مسجإجراء عملية اإلشهار عن طريق الصحافة بالنسبة لكل خوصصٍة -
  .اء عروض الشراءانتق -
 وعن العروض املعتمدة إىل الـوزير       ، من مراحل مسار اخلوصصة    ل عن كل مرحلةٍ    مفص تقدمي تقريرٍ  -

 .ف باخلوصصة قصد إرساله إىل احلكومةاملكلَّ
                                                 

 ص مرجع سـابق،   ق بتحديد كيفيات تنظيم جلنة مراقبة عمليات وسريها،       املتعلِّ ،11/03/1995 بتاريخ 105-96 املرسوم التنفيذي رقم    )1(
15-16.  
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- من منـهم،   ٍب اجلزئية بطل  دعم للمتعاملني فيما خيص اخلوصصة    ل الوكالة بتقدميها املساعدة وال    تدخ  
  .ف باخلوصصةن الوزير املكلَّوعند االقتضاء يطلب م

 خمتلفة  حد عدة هيئاتٍ   تت ةعام  ذكره نستخلص أنه لتنفيذ عملية اخلوصصة بصورةٍ       قومن خالل ما سب   
ة من هذه العمليةاملهام لتحقيق األهداف املرجو.  

  : يف اجلزائر وأسباا ودوافعهااخلوصصة مبادئ :املطلب الثالث
 أهم املبادئ العامة اليت ميكن أن ترتكز عليهـا عمليـة اخلوصـصة              هذا املطلب ملعاجلة     ناصلقد خص

ها باملربرات والدوافع واألسباب الداخلية واخلارجية اهلامة اليت استدعت         مث أتبعنا  ،لنسبة للجزائر أو غريها   با
  :العنصرين التالينيولذلك سنتناوهلا من خالل  اللجوء هلا،

  مبادئ اخلوصصة؛ -1
  .املربرات الداخلية واخلارجيةاألسباب والدوافع و -2

  . يف اجلزائر مبادئ اخلوصصة-أوالً
ةميكن تلخيصها يف النقاط التالي  حسب ستة مبادئ أساسية، عملية اخلوصصة عموماًتتم:  

  :مبدأ احلفاظ على ملكية الدولة ومصاحلها -1
ولـذلك  يمة املؤسسات؛   ل بتحديد ق  تتكفَّ ،)1( الس  مثل ، جلنة أو هيئة خوصصة    ب طبعاً وهذا يتطلَّ 

  .حىت تكون العملية يف إطارها القانوين والرمسي مكاتب التدقيق والبنوك لتساهم يف عملية التقييم،
  :مبدأ محاية املصاحل الوطنية -2

  مـن طـرف      سـواءً  ، للحكومة بتحديد الشراكة األجنبية    باختاذ إجراءاتٍ   يف بلدنا،  داًجند هذا جمس 
  معينـة،  وحصرها يف نـسبةٍ    وذلك بتحديد عتبة املسامهة هلؤالء األشخاص،      ، طبيعيني أو معنويني   أشخاٍص

  .حلماية املصاحل الوطنية
  :مبدأ شفافية العمليات -3

ة يف سري عملي   عترب الشفافية ضروريةً  ت   ق املساواة بني املستفيدين من العملية وغياب        اخلوصصة حىت نطب
 أن العملية الزالـت     خاصةً وعدم التطبيق الفعلي،   ه الغموض، لكن هذا املبدأ ال يزال ينتاب      عنصر التفصيل، 

 يف عمليات إجـراءات التنـازل عـن          وجود مبدأ اللجوء للسوق املالية واضعاً      علكن هذا ال مين    .(2)حديثة

                                                 
  .11 املادة ،06 -95 رهو جملس اخلوصصة حسب األم  )1(

(2) Baupeeug;Vasseur ,1987, pp 5-6 
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وهذا حـسب القواعـد       كلها بشفافية،  وتتم اب،أو التنازل عن حق االكتت     تبادهلا وبيعها،  األوراق املالية، 
   .)*(ت رقابة جلنة مراقبة عمليات البورصةالعامة وحت

  : كبري من األشخاصتطوير املسامهة لعدٍد -4
 على شراء أهم الشركات املقبلة على اخلوصصة      القليلة  وال  جراء وذوي األم  وذلك بتحفيز أو حث األُ    

رأمسـال   ن، م  جماناً %10 صيصحيث مت خت   ،) لكل الفئات  اًناسبعرض م أو ال أن يكون سعر التنازل      :مثال(
جراء بعنوان اشتراكهم يف نتـائج املؤسـسة        القابلة للخوصصة إىل جمموع األُ    االقتصادية  املؤسسة العمومية   

 وال حق التمثيل يف جملس اإلدارة،   ل هذه احلصة عن طريق األسهم دون حق التصويت،        ومتثِّ العمومية املهنية، 
ويسيمشترك للتوظيف،ر عائدات هذه األسهم صندوق  يحد1(ه وتسيريه عن طريق التنظيمد تنظيم(.   
  :إعداد القواعد الالزمة لتحويل القطاع العام -5

  ل القطاع العام إىل القطاع اخلاص؛حتديد القواعد والقوانني اخلاصة بتحوي -
   عن طريق القرار اإلداري؛وما يتم  عن طريق التشريعات، بني ما يتمالتحولالفصل يف إطار هذا  -
   .)2(اذج تنفيذ هذا اإلجراء العامحتديد من -

  :تقليص مديونية الدولة -6
كل وصفات اخلوصصة املستعملة ستكون إما خلدمة املسامهة يف رأس مال املؤسسات املـستقبلية يف               

 - على سبيل املثال ال احلصر     -وإذا خرجنا من النطاق اجلزائري       والضغط على خزينة الدولة،    القطاع العام، 
 35 مـن  ى هذا إىل ختفيض تكلفة السجني      السجون يف الواليات املتحدة األمريكية، فأد      ت خوصصة فقد متَّ 

 ر على اخلزينـة األمريكيـة،     مما وفَّ  لسجني القطاع اخلاص؛     دوالر يومياً  18دوالر لسجني القطاع العام إىل      
  . يف عمليات التنمية األخرىوساعد الدخل
 وجودها إىل عوامل    وهل يرجع  ملاذا اخلوصصة،  الت، من هذه املبادئ ميكن طرح عدة تساؤ       انطالقاً

أو هو جللب األموال وإعـادة دفـع هـذه           ها املؤسسة اجلزائرية ؟    للموضوعية اليت تعيش   داخلية خاصة أو  
أو يرجع ذلك لعوامل خارجية تضغط ا اهليئـات اخلارجيـة             ؟  حنو االستثمار والنمو   املؤسسة من جديدٍ  

  ؟ ر باجلزائروالدول الراغبة يف االستثما
  

                                                 
(*)  COSOB 

  .6-95 األمر ،5 الباب ،36املادة   )1(
  .06 -95 األمر  من الباب التاسع ،49 - 44 املواد  )2(



 جتربة اخلوصصة يف اجلزائر: الفصل الرابع

 
264

  :رأسباب ودوافع اخلوصصة يف اجلزائ -ثانياً
   :)1(ميكن تقسيم األسباب اليت دفعت باحلكومة اجلزائرية إىل خوض عملية اخلوصصة إىل فرعني

  :األسباب والدوافع الداخلية -1
البترول اخلام  عندما اار سعر     ،1986 عام يف األزمة االقتصادية اخلانقة اليت تفاقمت منذ         ل أساساً تتمثَّ

واارت هكـذا    دوالر للربميل،  15إىل أقل من     دوالر 30 سعرحيث اخنفض من     أكثر من نصف قيمته؛   ب
 أي بنـسبة   ، دوالر  مليار 7,26 مليار دوالر إىل أقل من       12,72إيرادات اجلزائر اخلارجية من احملروقات من       

امليـزان  ( درات من السلع واخلـدمات    مع العلم أن وزن احملروقات يف الصا        وهو ما يقارب النصف،    43%
 على التوازن العام مليزان املـوارد اخلارجيـة          فانعكست آثار ذلك سلبياً    ؛%97يصل إىل    مرتفع، )التجاري

 مليار دوالر   1,57عن الواردات وخدمات الدين من       الذي تضاعف عجزه عن تغطية املستحقات للخارج،      
قتـراض   اللجوء السنوي املتكـرر إىل اال      بهو ما يستوج  و ؛1993 عاممليار   6,6إىل   1985 عامأمريكي  

ى إىل تزايد املديونية االقتصادية اخلارجية للبالد اليت بلغت يف هذا التاريخ        مما أد اخلارجي لتمويل هذا العجز؛     
وميكـن   .نة من قبل احلكومات   مليار مديونية عامة أو خاصة مؤم      13,5  منها ،مليار دوالر  26 حجم األخري

 بيـاين    برسـمٍ  1993إىل   1985 تطور اختالل التوازن العام املايل اخلارجي للجزائر خالل الفترة           تشخيص
  اقتصادية هيكلية،  نورده فيما يلي حىت نقرب صورة األزمة املالية واالقتصادية الدافعة إىل إجراء تصحيحاتٍ            

  :لقطاع اخلاصالعامة الكامنة عند ا لالستفادة من اإلمكانيات ؛مبا فيها سياسة اخلوصصة
  1993 - 1985 تطور اختالل التوازن العام املايل اخلارجي للجزائر خالل الفترة ):24 -4(جدول رقم 

  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985 السنواتالبيان              

  17,84  17,16  18,66  16,22  13,9  12,35  14,37  14,63  املستحقات مبليار دوالر

  11,3  12,32  12,83  9,51  7,61  8,76  7,47  12,96  يار دوالرالصادرات مبل

  8,38  7,66  9,77  9,21  7,35  7,07  9,24  9,84  الواردات مبليار دوالر

  9,1  9,5  8,89  7,01  6,55  5,28  5,13  4,79 خدمات الدين مبليار دوالر

  6.18  5,84  5,83  6,71  6,29  3,59  9,6  1,67  العجز مبليار دوالر

  .4 ص سياسة اخلوصصة يف اجلزائر، حول مقال لول، حسن بلقاسم :املصدر 
  
  
  
  

                                                 
  .3 ص ، حول سياسة اخلوصصة يف اجلزائرمقالبلقاسم حسن لول،   )1(
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  1993 - 1985تطور اختالل التوازن العام املايل اخلارجي للجزائر خالل الفترة  ):7 -4( رقم شكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ).24 -4( اجلدول رقم  بيانات: املصدر

  :فسريه بعدة عوامل رئيسية هي ويف تقديرنا إن هذا الوجه املايل للعجز االقتصادي اجلزائر ميكن ت
 يف املرحلـة األوىل مـن       سريها أساساً  اليت اعتمد  :د التنمية ييف تسيري االقتصاد من ناحية ترش      اخللل -أ

 ،مع االستحقاق بقواعد التسيري االقتصادي     على قدم االستثمار،   1979 عام إىل   1967 عامالتخطيط من   
 واضـح   مع كبحٍ  على قدم التسيري،   1989 عام إىل   1980 امعواليت اعتمد سريها يف املرحلة الثانية من        

 يف   استثماري إنتـاجي خـصوصاً     حلركة االستثمار اإلنتاجي يف املرحلة األوىل بدعوى حدوث فائضٍ        
  .القطاع الصناعي

 بسبب ضعف   ؛ من طاقتها اإلنتاجية   %50إىل   40التنمية تفقد نسبة     )*(وإذا جعل تطبيق السياسة األوىل         
تنمية بـسبب بـروز     الت إىل تراجع    أد )**(فإن تطبيق السياسة الثانية    بقواعد التنمية االقتصادية،  األخذ  

ها  وإمنـا كـان سـري      ،ويف كلتا السياستني فإن التنمية مل تـسر متزنـةً          .)***(ظاهرة نقص االستثمار  
   .)1(متأرجحاً

                                                 
  .بعهد الرئيس هواري بومدين  املقترنةوهي )*(

   .املقترنة بعهد الرئيس الشاذيل بن جديدوهي   )**(
(***) Sous Investissement  

  .5 ص مرجع سابق، ،بلقاسم حسن لول  )1(
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 العجـز عـن     ذي كانت نتيجته  ال :اخللل يف سياسة تسيري التوازن اخلارجي التجاري التكنولوجي        -ب
 يلذي هو هدف سياسة التنمية الرئيس      وا ،ر من التبعية االقتصادية   حتقيق التحر. ضح ذلك من خالل    ويت

من اإليـرادات    %97 وهي ، عالية استمرار سيطرة احملروقات على الصادرات الوطنية من السلع بنسبةٍ        
سوق الوطنية تزايد اعتمادها على الـواردات يف         إن ال  ، ومع األسف  ، على هذا   وزيادةً .بالعملة الصعبة 

 %80 وأكثر مـن  ، من املواد الغذائية%60 وذلك بنسبة تصل حنو إشباع حاجات املواطنني واالقتصاد،   
 جعلـت  ،ومن خالل التبعية التجارية املالية إىل اخلارج من جهة الصادرات والواردات         يف مواد التطهري،  

ـ    رياًيع احلساسية للمؤثرات االقتصادية الدولية اليت كـث        وسر وضع االقتصاد اجلزائري هشاً    ه  مـا توج
  فنسبة االعتماد على اخلارج وصـلت إىل غايـة         ما من ناحية التبعية التكنولوجية،    أ . سياسية توجيهاٍت

 عن اخلدمات التقنية والتكنولوجية يف جماالت الدراسات        زيادةً  يف متويل التنمية بوسائل االستثمار،     80%
سة الصناعية الناتج عن اختالل التوازن يف سياسة تنمية معرفة االستغالل املتعلقة بنقل التكنولوجيا              واهلند

 ،وهشت ترقية معرفة االستعمال التكنولوجية     )*(زت على تطوير وترقية معرفة االستعمال التقنية      اليت ركَّ 
ار التبعية التكنولوجية للخـارج     ب على استمر  وقد ترت . بينما الثانية هي معرفة بأمور صنع التكنولوجيا      

  .)1(بقاء التنمية يف العامل الثالث رهن إرادة السياسات االقتصادية الدولية
 أصبح العجز واالختالالت املتكررة يف ميزانية الدولة أمراً        1986 عام من   ابتداًء :)2(ميزانية الدولة عجز   -ج

 االرتفاع   مقابل ى إىل اخنفاض إيرادات الدولة     أد فهو التاريخ املوافق الخنفاض أسعار النفط الذي       ؛عادياً
 وارتفاع خدمة الدين العمـومي والتـضخم ومعدالتـه          ،اإلنفاق العسكري زيادة  كما أن   . يف نفقاا 
 يف مستوى اإلنتاجيـة  واكبه تطوركان ال ي  أن هذا االرتفاع،  وخاصةً ، وارتفاع الكتلة النقدية   ،املتزايدة

ت بالعجز واختالل التوازن يف امليزانية العامة للدولةكانت من األسباب اليت أد.  
 فالدولة مل تستطع مـنح قـروضٍ       على تغيري سياسة القروض البنكية؛       ق أجرب الدولة  وهذا العجز احملقَّ       

وهذا باعتبار أن مستقبل البنوك وبقاءها يفرض عليهـا متويـل            للمؤسسات العمومية كما يف السابق،    
   .(3)ة واالستثمارية الناجحة والفعالةالعمليات اإلنتاجي

                                                 
(*)  Le savoir faire technique.   

  .6 ص مرجع سابق، ،بلقاسم حسن لول  )1(
 وعلـوم   كلية العلوم االقتـصادية   غري منشورة، رسالة ماجستري   ائري يف ظل اإلصالحات االقتصادية،      جلزواقع االقتصاد ا   ،سنوسيليلى    )2(

  ."134 ص ،2001التسيري، جامعة اجلزائر، 
(3) Hocine Benissad, op. cit, p176 
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ت إىل زيادة تكاليف اإلنتاج وتعاظم فقدان التوازن        هناك عدة عوامل أد    :العجز يف متويل االستثمارات    -د
  :يف اهليكل املايل للمؤسسات نذكر منها

  ات املالية للقطاع العمومي؛ملستحقَّزيادة ا -
  نقدية الدولية؛ملالية وال تشديد شروط القرض باملؤسسات ا-
   والبطء يف  اإلجراءات املوضوعية؛ عدم تكيف النظام اجلبائي والتعقيد-
  . متوافق عدم وجود نظام أسعاٍر-

جربت اخلزينة على أن تطلب من البنك املركزي        أُ وأمام الضعف امللحوظ يف جتديد املخزون من املوارد،           
  .قم يف عجز املؤسسات لدى البنوكوالنتيجة كانت تفا إعطاءها املزيد من التنسيقات،

مل   وعدم وجود حمطات متويل االستثمار واإلنتـاج،       ،كما أن األوضاع املالية الغامضة لدى املؤسسات          
بل عرقلت تطبيـق      لتحليل مردودية املؤسسة على مستوى النظام املايل،        منها يف إقامة أدواتٍ    تتح جبزءٍ 

   .)1(هاأنشطتضري ومراقبة السياسة املالية بوضعها أداة توجيه وحت
اليت هـي جـد      :اخللل يف استراتيجيات التنمية املطبقة يف جمال تعبئة مجيع املوارد الوطنية املتاحة            -هـ

ويعود ذلك إىل سوء تقدير أمهية القطاع        بشرية؛    أو كموادٍ  ، مالية  أو كموادٍ  ،ة مادي  كموادٍ  سواءً ،معتربة
    قة ال اخلاص يف سياسات التنمية املطب   كت يف نيـة وفعاليـة      و شكَّ  ت بالقطاع العام،  يت كانت قد اهتم

  مستغل،  حتت دعوى أن رأس املال اخلاص هو رأس مالٍ         ،القطاع اخلاص يف املسامهة يف التنمية الشاملة      
 ولكـن توجـد سياسـات       على كل حال؛   وهي حقيقة اقتصاديةٌ   ويلهث فقط وراء الكسب العاجل،    

 ميكن بواسطتها توظيف هدف الـربح،  (L'état providence) لة الناميةاقتصادية ومالية ونقدية للدو
ولإلشارة السريعة فقط إىل أمهية إمكانيـات هـذا         . أس املال اخلاص يف اجتاه التنمية     ز نشاط ر  الذي حيفِّ 

      ل نسبةً تشكِّ )ومقاولون عائالت( خرات األفراد القطاع اخلاص يكفي أن نذكر أن مد  يل ار حبـو   تقـد
 مليار دينـار    156وهو يساوي أكثر من       مليار دينار،  677حوايل   1992 عامخوهلم البالغة    من د  23%

معظم خرات يف شكل اكتناز،   ها مد  جتارية غري رمسيـة     يف أعمالٍ  أو استعماالتٍ  بات للخارج، أو مهر  .
  قوة تعزيـزٍ   أيضاًل  والشك أن هذه اإلمكانيات املالية غري املستعملة يف التنمية أو الناقصة االستعمال متثِّ            

ج من اجلامعات أو مراكز التكـوين نتيجـة سياسـة            من الشباب املتخر    خاصةً ،هامة للطاقة البشرية  

                                                 
  .146 ص مرجع سابق، مراد حمفوظ،  )1(
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أن الدولة قـد    وعلى ما يبدو      متنوعة لالستثمار والتشغيل،   أنشطٍةدميقراطية التعليم لتشجيعهم على فتح      
1( اهتمامها يف السنوات األخريةهت إليهوج(.  

   :)2(ب والدوافع اخلارجيةاألسبا -2
قصد بالسياسة اخلارجية تلك الضغوطات اليت متارسها اهليئات املالية الدولية كصندوق النقد الدويل             ي

 حيـث أنـه بـسبب        ، منـها  مبا أا دولةٌ    وبالتايل اجلزائر  ؛والبنك العاملي على اقتصاديات الدول النامية     
االضغوطات اليت مورست على اجلزائر أد انتهاج سياسة اخلوصصة  إىل ى.  

   :)3(ت بظهور اخلوصصة يف العامل الثالث نذكر منها أخرى خارجية أدتوجد أسبابو
 على مستوى االقتـصاد      خصوصاً ،ر الوضعية االقتصادية يف دول العامل الثالث       تدهو : اخلارجية املديونية -أ

  مما اجنر  ؛قدرة السلطات على دعم مؤسساا     وعدم   ،ى إىل تقليص مواردها من العملة الصعبة      أد الكلي،
  وإمنـا عـاجزةً  ، فقط عن متويل التنميةمما جعل هذه الدول ليست عاجزةً عنه مديونية خارجية خانقة؛ 

جعلت منها موضوع    ، اقتصادية حقيقية  فهي تعيش أزمةً    حاجاا إىل املواد االستهالكية؛     عن متويل  أيضاً
  . ن رجال الدولة الدائنة وحكوماا واملؤسسات الدولية املذكورة أعاله فكرية ثرية ومتنوعة مطروحاٍت

ر ريع لالقتصاد الدويل يساعد علـى تـدهو  ر السإن التطو  : دويل جديد  عوملة االقتصاد وظهور نظامٍ    -ب
  .)*(ي استراتيجية مرنة تتماشى مع مستجدات العوملةرض على املؤسسة تبن وفُ،منوذج املؤسسة العمومية

 ،كما أا محلت عدة مبـادئ       جديدة ظهرت نتيجة عدة أسباب ودوافع،      اخلوصصة كظاهرةٍ إذن   
  . ق إىل خمتلف االجتاهات يف هذا اال توضيحها بالتطرقلذلك حاولنا من خالل ما سب

  
  
  
  

                                                 
  .5 ص مرجع سابق، ،بلقاسم حسن لول  )1(
  .لصفحة نفسهااملرجع نفسه، ا  )2(
مذكرة لنيل شهادة مهندس دولة يف       دراسة حالة اجلزائر،  : سة اخلوصصة يف بعض الدول النامية     سيا ،تغيلتعبد الكرمي سباعي وياسني       )3(

  .1999، املعهد الوطين للتخطيط واإلحصاء، اجلزائر، التخطيط واإلحصاء
الية من الكثافة والسرعة مـن عمليـة انتـشار           ع لدولية من خالل حتقيق درجةٍ    ز داخل العالقات ا   ترب هي ديناميكية جديدة،   :العوملة  )*(

   .املعلومات
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  : يف اجلزائر وطرقها وأساليبهااخلوصصة أهداف :املطلب الرابع
  :م كما يليب املقدميكن دراسة هذه العناصر حسب الترتي

  :أهداف اخلوصصة -أوالً
ت       ة اليت جيب املباشرة فيها يف أسرع اآلجـال،        عترب عملية حتديد أهداف اخلوصصة من العمليات املهم 

رة د األهـداف املـسطَّ    بالنظر إىل تعـد     يف الواقع،   صعبة التطبيق  كما أن حتديد هذه األهداف يبقى عمليةً      
 معني من األهداف ذات الطـابع االقتـصادي          حناول من خالهلا حتقيق عددٍ     فاخلوصصة "؛وصعوبة بلوغها 

 من  وكذلك  شرعيتها من الربنامج احلكومي  هليكلة االقتصاد،       وهي تستمد  واملايل والسياسي واالجتماعي،  
  . (1)" اخلوصصة للقطاع العامقانون

         لة  اء عملي ومن األهداف املهمة اليت تأمل احلكومة يف حتقيقها من جرمن القطـاع العـام إىل       التحو 
  :ما يليهداف في هذه األإجيازوميكن  القطاع اخلاص،

  :الفعالية وتطوير االقتصاد -1
  .لة وهو اهلدف األساسي لالقتصاديات املتحو، اقتصاد السوقبناء -
 . عامة دائرة القطاع اخلاص بصفٍةع، وتوسيتشجيع االستثمار اخلاص -
 ملنافسة على مستوى االقتصاد الكلي والقطاعي لزيادة وحتسني اإلنتـاج،         إعطاء األولوية للفعالية وا    -

 .النوعية االجتماعية للسلع واخلدمات املقدمةاملعترب يف ولن يتم هذا إال بالتحسني  
 .عدم املرونةواجلهود  والقضاء على ، االقتصادمرونةتنشيط  -
 .تشجيع املنافسة عن طريق القضاء على االحتكار -
 .دخول املوارد الوطنية إىل السوق اخلارجيةحتسني طريقة  -
  .  تشجيع االستثمار الوطين واألجنيب -

  :هداف مالية وميزانيةأ -2
 مالية لتحويل املصاريف العمومية،كذلك      من أجل إعطاء قيمةٍ    ؛تعظيم الناتج الصايف من اخلوصصة     -

  .ختفيض الضغط الضرييب
 .وميةودفع الديون العم ،تقليص اخلسارة يف القطاع العام -
 . موارد جديدة للدخل اجلبائيإنشاء -
 .واملوضوع من طرف الدولة امليزاين القادم،ب التسر رحتديد خط -

                                                 
(1) Cherif Chakib:op. cit, p17. 
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 كما ميكن فهمه الـبعض،     وإن اهلدف من اخلوصصة يف حالة اجلزائر ليس يف ختفيض عجز امليزانية،           
 مـن اختفـاء      وخوفاً باً جتن وهذا ،لتقبل عاملياً لة دمج القطاع الصناعي اجلزائري ل     ولكن باألحرى هو حماو   
  . فشيئاًهياكل هذا القطاع شيئاً

  :الفعالية وتطوير املؤسسة -3
  لية واملنافسة الوطنية واألجنبية؛إعطاء األولوية للفعا -
  وتشجيع االبتكار؛،إدخال تكنولوجيا جديدة وعالية -
 . مع زيادة معدل استعمال الوسائل الصناعية،رفع طاقة اإلنتاج -
  .البضائع واخلدمات املنتجةحتسني نوعية  -

  :أهداف تقسيم وإعادة توزيع الدخل -4
  خلق طبقة متوسطة من البلد؛ -
- معينة؛ر االقتصادي اخلاص مبجموعٍةتدعيم التطو  
 . ملؤسسام من أجل رفع الفعاليةجعل اإلجراء مبدأً -

  :أهداف سياسية -5
- اد؛ته يف االقتصتقليص حجم وجمال النشاط يف القطاع العام وحص  
 ة لصاحل املسؤولني فيها؛تقليص إمكانية الرشوة أو استغالل امتالك الدول -
  معينة على االقتصاد؛تقليص هيمنة حزب أو جمموعٍة -
 .على برنامج اخلوصصةرفع شعبية احلكومة العاملة و -

  جـانفي  4 مـه يف   البيان الصحفي للمجلس الوطين ملسامهة الدولة يف االجتماع الذي نظَّ          وحسب
ن اهلدف األساسي الستراتيجية الشركة واخلوصصة هو االلتزام مببدأ احلفاظ على النشاط وعلـى              أ ،2001

 يف نفس الوقت أن يكون مغزى العمليـة هـي            نافياً ،وإضفاء طابع الدميومة على املؤسسة     مناصب الشغل، 
هو حتسني مردوديـة     1996 عاموهذا بعدما كان اهلدف من اخلوصصة        ،)1( أو كلياً  د نقل امللكية جزئياً   جمر

مـع   ،)وخاضـع للدولـة  (  اقتصادي على التنافس رأس املال العمومي الضروري لتسيريٍ    رأس مال الدولة و   
 1988 عـام  أيـضاً وقد كان  قبلها     .  جديدة للشركة  رأس املال العمومي على أشكالٍ    تشجيع انفتاح هذا    

(2) عنه الدولةتجناز وحتقيق ما عجزل إىل متكني املؤسسة العمومية من إاهلدف من اخلوصصة هو التوص.  

                                                 
  .07/01/2001 جريدة املساء،  )1(

(2) Hamidi Hamid, op. cit, p 98. 
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  : يف اجلزائر وكيفية تنفيذهاطرق وأساليب اخلوصصة -ثانياً
  :وميكن تلخيصها فيما يلي

  :طرق وأساليب اخلوصصة يف اجلزائر  -1
ن تتبي ق خبوصصة املؤسسات العمومية،    املتعلِّ 1995  أوت 26 خ يف  املؤر 22 -95من خالل األمر  رقم      

  :وردها فيما يليناليت  و،ألساليب لعملية اخلوصصة يف اجلزائرلنا الطرق وا
جوء إىل السوق املالية حسب الشروط      يف هذه الطريقة اللُّ    يتم :)1(ل عن طريق السوق املالية    اختيار التناز  -أ

  :القانونية والتنظيمية املعمول ا إما
  ملنقولة يف بورصة القيم املنقولة؛بعرض األسهم والقيم ا -
 بعرض علين بسعر ثابت؛ أو -
 .جبمع هذين األسلوبنيأو   -

ويعلـى    أنه عند الدخول إىل بورصة القيم املنقولة جيب أن يكون السعر األول مساوياً             املرسومح  وض 
    وميكن كذلك جتزئة األسهم والقيم املنقولـة        ده من طرف جملس اخلوصصة،    األقل لسعر العرض الذي حد

ف علـى    التعر ويتم  ومستخدمني،  كبرية ألفرادٍ  مما يسمح مبشاركةٍ   نخفض؛ م وهذا بتحديد سعرٍ   األخرى،
ـ       و ، وكذا درجة امتالكها   ،الوضعية املالية للمؤسسة وحتديد حالة أصوهلا      ع ينبغـي علـى املؤسـسة املزم

  .ما دفاتر اجلرد ال سي،خوصصتها أن تعمل على ضبط الوثائق املالية واحملاسبية
لكن ميكن   ،(2)ز أسواقها املالية بالضعف    تتمي  تطبيقها يف دولٍ   حيث يتم  فة؛كلِّتبدو العملية صعبة وم   و

ريـاض  "ت خوصصة هذا ما قامت به اجلزائر عندما متَّ       . إعالمية واسعة  مواجهة هذا العائق عن طريق محلةٍ     
 العمليـة    ذه تلتكفَّ و ، من رأمساهلا لالدخار العام    %20  فتح حيث متَّ  ،"األوراسي" ،"صيدال" ،"سطيف

  . فيهال الشركات القابضة كوسيٍط متثِّعدة هيئاٍت
ل على السهم والقـيم املنقولـة        التناز يتم ):البيع اخلاص لألسهم  ( ل عن طريق املزايدة   اختيار التناز  -ب

يها  ف ويتم ،(3)ة بالتعطيل والتفضيل  ب املخاطر اخلاص  لتجن ؛)دفتر أعباء (  تنافسية األخرى عن طريق مناقصاتٍ   
 حمدودة أو مفتوحـة     عن طريق مزايدةٍ  ؤسسة العمومية القابلة للخوصصة     ل الكلي واجلزئي ألصول امل    لتنازا

 على األقل لـسعر      جيب أن يكون سعر البيع مساوياً      أيضاًوهنا   . أو عدة مستفيدين   و دولية ملستفيدٍ  وطنية أ 

                                                 
  .، مرجع سابق22-95 األمر  )1(

(2) Revue A.C.A, 1994, pp 26-27 

(3) L'actuel N°20,1994,P 44. 
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 وجيب أن يبني    قانونية، الفترة الرمسية إلعالناتٍ   يف   فة بتنفيذ اخلوصصة بنشر إعالنٍ    وتقوم اهليئة املكلَّ   العرض،
  :اإلعالن

، ها االجتماعي وهـدفها   اسم املؤسسة املعنية ومقر    : منقولة أخرى   أو قيمٍ  ق بأسهمٍ إذا كان األمر يتعلَّ    
 والنـشاط   ،ل عنـها  ع التناز  وشهادات االستثمار املزم   ، املئوية لألسهم واملسامهات   ة، والنسب اورأمساهل
 ل، والشروط اخلاصة للتناز   ،وأجل تقدمي العروض   ونتائج االستغالل للسنوات الثالثة األخرية،     ،والسوق

1(لوعند االقتضاء حترير عرض التناز(.   
 اهـا االجتمـاعي، وهـدفه     قراسم املؤسسة املعنيـة وم     :ل عن األصول  ق بالتناز إذا كان األمر يتعلَّ    

وهويـة الـشخص    ع التنازل عنـها، األمر من األصول املزمق إذا اقتضى  إىل التحقُّ  ةباإلضاف ،ورأمساهلا
  .وعند االقتضاء السعر األدىن للعرض ،ل والشروط اخلاصة للتناز، العروضوأجل تقدمي العمومي املالك،

ويف العارضني املعنينيوضع حتت تصر:  
  ل؛ التنازأصول موضوعة واملالية للمؤسسة العمومية أو مذكرة إعالمية عن الوضعية االقتصادي 
 2(د شروط التنازل القانونية واملالية واالقتصادية واالجتماعيةدفتر الشروط الذي حيد(.   

وأمـا اإلدارة أو     يف هذه الطريقة تبقى الدولة هي املالكة لرأمسال املؤسسة،         :اختيار خوصصة التسيري   -ج
الوطنيـة   ناقصة احملدودة أو املفتوحة،ق عن طريق املوتتحقَّ  وطين أو أجنيب، خوصصتها لشخصٍ تمالتسيري فت 
  .)3(ف املعنيني دفتر شروط خوصصة التسيري وضع حتت تصرويتم أو الدولية،

  التسيري  هاتان الطريقتان متثالن تشكيلتني قريبتني من      . عن طريق عقد اإلجيار أو التسيري      وميكن أن تتم 
وبالرغم من أا   .  الدولة من ذمة املؤسسة    نسحاب وا ،حيث الوجود لنقل امللكية    اخلاص للمؤسسة العمومية؛  

وسيطة حنو اخلوصصة   عترب كمرحلةٍ ت ،   ا تلرفع مستوى فعالية ونتيجـة      ؛ كتدابري ظرفية  ستعمل عموماً  إال أ 
  .املؤسسة العمومية االقتصادية

 حمـددة    حاالتٍ  يف وميكن أن يتم   ، استثنائياً تبقى هذه الطريقة إجراءً    :)4(اخلوصصة عن طريق التراضي    -د
ع الـس يف    ويـشر  .حالة ضرورة اكتساب تسيري منخفض    التكنولوجي النوعي، و  حالة التحويل    :وهي

  وميكنه أن   فة بتنفيذ اخلوصصة،  حتت سلطة اهليئة املكلَّ    ل أو يف خوصصة التسيري بالتراضي،     التفاوض يف التناز

                                                 
  .160 ص مرجع سابق، مراد حمفوظ،  )1(
  . الصفحة نفسها،املرجع نفسه  )2(
  .18 ص ،22-95 األمر الباب الرابع، الفصل الثالث، ،30املادة   )3(
  .161 ص مرجع  سابق، مراد حمفوظ،  )4(
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 ، عـن نتـائج املفاوضـات       ظرفياً اخلوصصة تقريراً  جملس   دِعوي . يرى أن املسامهة مفيدة    يستعني بأي خبريٍ  
  .ه بدورها إىل احلكومة من أجل اختاذ القرار بشأنهبلغفة بتنفيذ اخلوصصة اليت ته إىل اهليئة املكلَّويرسلُ

 التعددهذا االختالف و   .نيات املستعملة يف عملية اخلوصصة    دت الطرق والتق  تعد ،مما الحظناه سابقاً  
وذلك بـسبب    ة منها يف الكثري من الدول؛     د جتارا وتباين أهدافها املرجو    وتعد ة العملية، جاء نتيجة مشولي  

وأما يف اجلزائر فالطرق املستعملة للخوصصة ميكن اختـصارها يف اجلـدول التـايل       .خصوصيات كل بلد  
  :حسب ما سبق

  . أهم الطرق املستعملة للخوصصة يف اجلزائر:)25 -4( جدول رقم
  طريقة التطبيق  يعتهاطب  التقنيات

 من األسـهم علـى      بيع كل أو جزءٍ     خوصصة ملكية رأس املال  العرض للبيع
  اجلمهور

 البيع التفاويت لألسـهم واألصـول     
  )العروض اخلاص(

بيع األسهم واألموال على طريق املزاد        خوصصة ملكية رأس املال
  يف فئة خاصة من املستثمرين

  بيع أسهم املسريين والعمال  خوصصة ملكية رأس املال  البيع لفائدة املسريين واملستخدمني
 + قطاع عام ( الزيادة يف رأس مال املؤسسة      االستثمار اخلاص اجلديد

  )قطاع خاص
وبيعهـا  )أسهم(إضافة حصص أخرى    

  للقطاع اخلاص
املسامهة أو التوزيع اـاين ألسـهم       

  املؤسسة العمومية
 أو  االستثمار بـسعر رمـزي    ....بيع    خوصصة امللكية

جماين وحتويلها إىل أسهم يف املؤسـسة       
  العمومية

تأجري إدارة املؤسسة مقابل مبلغ لفترة        خوصصة التسيري  عقد اإلجيار
  زمنية

تسيري إدارة املؤسسة للقطاع اخلـاص        خوصصة التسيري  عقد اإلدارة
  ويتقاسم الربح مع املؤسسة

  .جععتماد على عدة مرا اجلدول من إعداد الباحث باال:املصدر

  :)1(ومصادر متويلها  اخلوصصةعمليةتنفيذ  -2
  :إن تطبيق مراحل اخلوصصة يستلزم املرور باملراحل التالية :مراحل تنفيذ عملية اخلوصصة -أ

  لتخطيط والتسيري لربنامج اخلوصصة؛ا -
 حتضري املؤسسة العمومية للخوصصة؛ -
 تقييم أسعار الدورة؛ -

                                                 
  .تغيلت، مرجع سابقعبد الكرمي سباعي وياسني   )1(
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 جتنيد اإلمكانيات؛ -
 .متويل عمليات اإلحصاء -

إن الفعل األول الذي جيب املباشرة فيه هو حتضري برنـامج            :التخطيط والتسيري لربنامج اخلوصصة    
إجيـاد األشـخاص    كما جيب     خاصة، ل به واإلشراف عليه من قبل جلنةٍ      وإسناده للتكفُّ  اخلوصصة،

ن بكل  بي أن ت  جيب على احلكومة   .ن على قيادة وتوجيه هذا املسار إىل ايته       املعنويني الطبيعيني القادري  
 املؤسـسة األوىل    ، عامـة  وبصفٍة .جمة وتوجيهها ووجهة نظرها يف ذلك     شفافية طرق اخلوصصة املرب   

     املربجمة لعملية اخلوصصة جيب أن تكما .  لكسب ثقة اجلمهور املشتري    ؛ سليمة يف التسيري   اًم شروط قد
 ،وتقييم أسهم املؤسـسات    إلجراءات،واختاذ القرارات وا   ،الالزمةتلجأ احلكومة إىل املساندة املالية      

إن تسيري برنـامج اخلوصـصة      .  االحنرافات السلبية اليت قد تقع      لتفادي كل  ؛ومراقبة التسيري احلسن  
ما يكون على املستوى    منها  و يف الدوائر الوزارية املالية،   أن يكون    منها ما ميكن     ،يستلزم عدة ترتيباتٍ  

على سبيل املثال هناك عـدة      ف . ومرونة زية تعمل بشفافيةٍ  كما جيب إقامة جلنة حماسبة مرك      .اخلارجي
  . خاصة للخوصصة جلنةً وضعوهناك من  خاصة بعملية اخلوصصة، يف العامل أقامت وزارةًدوٍل

  ماليـة  ر على سوقٍ   واليت تتوفَّ  ،يف الدول ذات اقتصاد السوق     :حتضري املؤسسة العمومية للخوصصة    
إال أنه يف معظم الدول       جمال حتضري أسهم املؤسسة للعرض،      كبرية يف  ال تقوم بتحضرياتٍ   ،)بورصة(

 وشروط اخلوصصة تستلزم برنـامج حتـضري        .ر على مالكني لألسهم   الشرقية والنامية حيث ال تتوفَّ    
  : وميكن تلخيصها فيما يلي،املؤسسة

ديد الكيفية اليت    وحت ،ل يف فحص اجلانب املايل للمؤسسة     هذه العملية تتمثَّ   :تقييم وضعية املؤسسة   -1       
هذا الفحص والتشخيص يسمح هلا بتقييم وترية عمـل          . املؤسسة لتغطية ديوا وأعبائها    تقوم ا 

عة من السوقتها املالية املتوقَّاملؤسسة يف املاضي وحص.  
 ،)عمـال  مـسامهني، ( من املهم توضيح تسلسل الديون يف املؤسـسة        :تلبية الشروط القانونية   -2       

 يف حالة   اللتزامات اليت تنتج عنها عقوبات    وكذا األشكال األخرى ل    ات القرض والضمان،  اتفاقي
ـ   لكي يرفع كل االلتباسات القانونية فياًكل هذا جيب أن يكون واضح    .االلتزام راء ما خيـص ش

  .األسهم واألصول
 ، معينـة   للمؤسسة يف فتـرةٍ    إن اهلدف من التطهري املايل هو إعادة التوازن املايل         :التطهري املايل  -3        

  .بات االستغالل يف السنوات القادمةومنحها قدرة االستجابة ملتطلَّ
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فتسريح العمال هو    يف مسار اخلوصصة؛     عترب مهمةً  إن حركة املستخدمني ت    :حركة املستخدمني  -4        
ليـة تـسريح    عمحىت إذا مل تتم .واص لشراء أسهم املؤسسة العمومية   ق من طرف اخل   سب م شرطٌ
 ملعرفة مـا إذا كانـت       ؛رة من األفضل مراجعة االتفاقيات العامة وعقود اإلطارات املسي        ،العمال

  . املذكورةاالتفاقياتاخلوصصة ال تؤثر على 
 العنصر األكثر حساسية الـذي يـشمل دورة األسـهم           إن عملية التقييم هي    :تقييم أسعار الدورة   

  .د النجاح أو الفشل لعملية اخلوصصة حيث أنه حيد؛ دقيقةص بدراسٍةوجيب أن خي واألصول،
وذلك بطرح   أخذ بعني االعتبار احلقائق االقتصادية،    ملؤسسة املعروضة للخوصصة جيب أن ي     إن تقييم ا         

وجيب  . حرية اختيار املعايري واملعدالت والقيم احلقيقية لتحقيق الشفافية احلقيقية         - مسبقة كشروٍط-
 وتراقب عملية تقيـيم املؤسـسات أو        ،د قواعد اللعبة  فة باخلوصصة أن حتد   ية املكلَّ اهليئة املركز على  
ن هـذه   إال أ   قامت بعض الدول اللجوء إىل طريقة املزاد العلين،        ،من أجل هذا   . املخوصصة نشطةاأل

  .  أكرب من املسامهنياً عندما تريد أن جتلب عدد خاصةًدائماًاألخرية تتناسب 
 ب متويالً فهو يتطلَّ  ؛شروعات ككل امل  إن برنامج عملية اخلوصصة مشروع     :)1(وصصةمتويل عملية اخل   -ب

  :وفيما يلي بيانٌ ملراحل ومصادر التمويل ، خالل مراحل جتسيدهاً مادياًودعم
   :  تتم عملية متويل اخلوصصة عرب مرحلتني:مراحل التمويل -1

  أو بدايتـه كمـساعدةٍ     التحـول ول مرحلة   يكون هذا اإلمداد املادي يف أ      :التمويل األويل مرحلة   
بالرغم من أن عملية اخلوصصة      و .واحلفاظ على االستمرارية للشركات اجلديدة     للشركات املختارة، 

الديون( ص من بعض الصعوبات   تيح للدولة  التخلُّ   ت(، جند باملقابل هلذه     مالية، ل على إيراداتٍ   والتحص
 ب نفقاتٍ فعمليات اإلصالح اهليكلي والتنظيمي تتطلَّ     .التحوللية   مالية قبل وأثناء عم    املداخيل نفقاتٍ 

وكذا لضمان دميومة الشركة     مالية ضخمة للحالة اليت كانت عليها تلك الشركات من مجيع النواحي،          
  . مادية من بداية االنطالقمشكالٍت وعدم وقوعها يف ،اجلديدة

      وتوكـذا    أسواق رؤوس األموال،   إقامةف لرئيسية لعملية التمويل؛  العوامل ا  العوامل البيئية للبلد من      عد
وبالتايل زيادة عملية املـشاركة أو الـشراء   فية تسمح بتشجيع طبقة املستثمرين؛    مرونة اهليئات املصر  
  . إذا كان املشروع جذاباً خاصةً،بزيادة املنافسة بينهم

 فاستمرارية  وظهور الشركة اجلديدة؛   لالتحوهذه املرحلة تكون بعد عملية      : التمويل املستمر مرحلة   
 كـان   سواًء  يف رأمساهلا،  ق فائضاً وعلى الشركات املخوصصة أن حتقِّ     ،اإلمداد املادي تكون ضرورية   

                                                 
  .، مرجع سابقتتغيلعبد الكرمي سباعي وياسني   )1(
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 وبالتايل تضمن التمويـل املـستمر، أو كـان          ؛أي حتقيق األرباح   ،)نشاط املؤسسة ( اًداخليالتمويل  
 جللب اهتمام    وهذا كنتيجةٍ  ؛دة املشتركني واملستثمرين  بزيا ،)خارج نشاط املؤسسة  ( اًخارجيالتمويل  

 تمع  ةقة، واملكان احملقَّاء األرباح   املستثمرين جرخاصةً ، يف ا   ت رغبات املستهلكني من جـودةٍ      إذا لب 
  . على متويل نفسها بنفسها تصبح املؤسسات قادرةً وبالتايل؛ونوعية

  :ل يفوهي تتمثَّ : مصادر التمويل-2
  :ميكن حصرها يف :داخليةمصادر  -أ

  ة الدولة املخصصة لعملية التمويل؛ميزاني -
 تأتية من هيئات التمويل الداخلية؛القروض البنكية امل -
 املؤسسة املنتقاة لعملية اخلوصصة؛عمال  -
 السندات اليت حبوزة احلكومة؛ -
 التعاونيات الوطنية؛ -
 .االدخار -
 يف متويل برنـامج      هاماً  دوراً تتثمرين األجانب أد  مت للمس د اليت قُ  االمتيازاتإن   :مصادر خارجية  -ب

ذا األخري إىل سـعي     ى ه فقد أد  . بعد عوملة االقتصاد    خاصةً ، حتمية فاملشاركة األجنبية ضرورةٌ   .اخلوصصة
وبالتايل دعم عملية اخلوصـصة      ة خاصة، انب باملشاركة يف شراء األسهم يف الدول املستقر       املستثمرين األج 

 .ى املستثمرين باإليرادات املاليـة     وكذا حتسني وسائل اإلنتاج الفكرية واآللية اليت تعود عل         ،يباجلانب املاد 
    من رأس املال األجنيب هذا؛     ولكن على الدولة أن حتد    ضعف الكتلـة النقديـة األجنبيـة إىل        ألنه سوف ي

سـواق  لية اإلنتاج على األ   وكذا عم  ستثمرين األجانب من الفوائد واألرباح،    اء استفادة امل   من جر  ،اخلارج
  إىل التمويل املباشر لربنامج عملية اخلوصصة    ي حتماً اخلارجية اليت تؤد . شري إىل أن قروض هيئة التمويـل  ون

  .عترب من بني الوسائل اهلامة لعملية اخلوصصة ت، وقروض البنك الدويل،الدولية

  .املؤسسات املعنية وا معايري اختيار املؤسسات القابلة للخوصصة :املطلب اخلامس
املؤسـسات املعنيـة    وكذا   ،قابلة للخوصصة  املعتمدة يف اختيار املؤسسات ال     بني فيما يلي املعايري   نس

  :باخلوصصة يف اجلزائر
  :اختيار املؤسسات  القابلة للخوصصة -أوالً

  :ل يفهناك عدة معايري الختيار املؤسسة القابلة للخوصصة تتمثَّ
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  :املعايري اإلدارية -1
 أي يبدأ باملؤسسات السهلة،تصنيف املؤسسات القابلة للخوصصة حسب صعوبة العمليةحيث يتم :  

 الـسياحة،  مؤسسات التوزيـع،    مثل ، ممكنة ميكن خوصصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأقل صعوبةٍ       -أ
  ...).النقل احلضري

  مثل ، انتباه املستثمرين اخلواص   دحيث ستجذب وتش   :ط يف قطاع املنافسة   املؤسسة العمومية اليت تنش    -ب
  .لكربى، مؤسسات االسترياد والتصديراملساحات ا

ق األمر باملؤسسات اليت تشكو من بعـض الـصعوبات          يتعلَّ: ط يف القطاع  املؤسسة العمومية اليت تنش    -ج
مثـل   ،عقيداًل االنتقال إىل احلاالت األكثر ت      فيسه وإذا أكملت العمليات األوىل بنجاحٍ     ،األكثر تعقيداً 

  ...بات الصناعيةاملركَّ املؤسسات الكربى،
  :املعايري االقتصادية -2

د ن العام واخلاص على ح    دوار اليت ميكن أن يلعبها القطاعا     ب هذا النوع من املعايري اللجوء إىل األ       يتطلَّ
 ،طـار املنافـسة   ط يف إ  فتختار املؤسسات ذات الطابع التجاري واليت تنش       سواء يف تنمية االقتصاد الوطين؛    

الفنادق حمطات البرتين، قاعات السينما،(  قليلةمشكالٍتف اخلوصصة كلِّوت.(..  
ألن  ها اخلوصصة إال يف آخر املطـاف؛       فال متس  ،أما فيما خيص املؤسسات التابعة لغري قطاع املنافسة       

يع الكهرباء والغاز    على ذلك مؤسسات توز    اٍلمثكو  خاص، احتكاٍرب عام   األمر يؤدي إىل استبدال احتكارٍ    
  . املياهوتوزيعواهلاتف 

  :معايري أخرى -3
  :يلي نذكر منها ما

  عادة اهليكلة والتعديل؛أدىن حد من إ -
 ؛إجيابيةإمكانية حتقيق أرباح  -
 حجم املؤسسة؛ -
 حجم إدارة املؤسسة؛ -
 عطيات اإلحصائية وحماسبة املؤسسة؛توفري وصحة امل -
 الئمة؛ظروف السوق امل -
 ظيم؛ضبط حد أدىن للتن -
 ملية فصل وتسريح العمال املطلوبة؛احلد األدىن من ع -
 . سريعة فيهااملؤسسة اليت تكون عملية التقييم -
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  :اخلوصصةاملعنية ب املؤسسات -ثانياً
تلـك الـيت     وخاصةً  يف املادة الثانية منه مجيع املؤسسات اليت ميكن خوصصتها،         95/22د األمر   حد 

  . يف القطاعات التنافسيةأنشطةًمتارس 
 وأشغال الري؛ املؤسسات اليت تقوم  بالدراسة واإلجناز يف جماالت البناء واألشغال العمومية، -
 التجارة والتوزيع؛ -
 جية والصناعات الزراعية الغذائية؛الصناعات النسي -
 النقل الربي للمسافرين والبضائع؛ -
 املتباينة واملتضاربة؛ أعمال اخلدمات -
 التأمينات؛ -
  احمللية الصغرية؛ت، واملؤسساسطةالصناعات الصغرية واملتو -
 لكترونيـك، إل ا الـورق،  اخلشب ومشتقاته،  امليكانيكية،( الصناعات التحويلية يف ااالت التالية     -

  ).اجللود البالستيك، الكيماوية،
ها  اقتصادية واجتماعيـة هـدفُ     نستنتج أن اخلوصصة يف اجلزائر جاءت لضرورةٍ       من خالل ما سبق،   
وانتقل دورهـا يف إطـار       لة يف بعض القطاعات اليت كانت سيطرا فيها كاملة،        ختفيض العبء على الدو   

  .ىل دور املراقبملؤسسات العمومية من دور املالك إخوصصة ا
وتزايـد   تزايد عدد املؤسسات املخوصصة،    ومنذ أن أخذت اخلوصصة إطارها القانوين والتنظيمي،      

هذا ما  لقطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي؛    ر ا تطو مـن   ع الدولة على اختاذ قرار اخلوصصة جبملـةٍ        شج 
 وضـعت  ،وبغرض تطبيقها الناجح   ونالحظ يف اآلونة األخرية اهتمام الدولة بربامج اخلوصصة،        .املؤسسات

 من اهليئات   لت تنفيذها موعةٍ  حيث وكَّ  ياسية الالزمة إلجناحها؛  رتيبات القانونية والس  تالسلطات املركزية ال  
وأثنـاء   . خمتلفةعمال طرق وأساليب وتقنياتٍ   وذلك باست  ،تقييم املؤسسات املراد خوصصتها   تقوم بدراسة و  

  وعراقيل جعلت تنفيذ هذه السياسة أمراً      سري خمتلف مراحل اخلوصصة واجهت هذه األخرية عدة صعوباتٍ        
ـ  من حيـث ال     اخلوصصة يف اجلزائر بصورٍة حسنة،     قتب طُ شكالتولكن بالرغم من هذه امل     ،صعباً ع توس

  .  الواضح من خالل خوصصة العديد من املؤسسات يف خمتلف القطاعات
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  :المبحث الثالث
  العراقيل والصعوبات التي تواجه الخوصصة وتقييم مسارها في الجزائر

وىل األولويـات يف نظـر      تطبيق مشروع اخلوصصة على املؤسسات العمومية االقتصادية من أُ        أصبح  
  طويلـة،   هليمنة وسيطرة القطاع العام يف اجلزائر لفترةٍ        نظراً ؛أن هذا لن يكون سهالً    إال   احلكومة اجلزائرية، 

ى وهلذا عندما تتخلَّ   .رة للنشاط االقتصادي  ضافة إىل قناعة الشعب اجلزائري بأن الدولة هي املالكة واملسي         باإل
 ،مالية واجتماعيـة  دية و  اقتصا  وعراقيل وعقباتٍ  مشكالٍتهذه األخرية عن دعم املؤسسات املفلسة تواجه        

  . مث نتبعها بعملية تقييم ملسار اخلوصصة يف اجلزائر،وأخرى سنوضحها فيما يلي

  . يف اجلزائراخلوصصةالعراقيل والصعوبات اليت تواجه  :لاملطلب األو
   :)1( حاولنا تلخيصها فيما يليهناك عدة عراقيل وصعوبات جتعل سري اخلوصصة صعباً

  :ية واالقتصاديةالعراقيل املال -أوالً
ف كربى ميكن أن ن    عترب املؤسسات العمومية االقتصادية مؤسساتٍ    تمنـها : ها إىل ثالث جمموعاتٍ   صن 

و  كلي،  ذات عجزٍ  مؤسساتو  هيكلي،  ذات عجزٍ  مؤسساتذات كفاءة نسبية والـيت جتلـب        مؤسسات 
  . عاجزة وأغلبية املؤسسات املعروضة للخوصصة هي مؤسسات؛املستثمرين

ولعل الوسيلة اليت    .ي اقتناع األفراد بأمهية اخلوصصة     بالغة ه  وليها احلكومات أمهيةً   جيب أن ت   أول خطوةٍ  -1
ة مـن أجـل التعريـف بـسياسة         تسمح بذلك هي االستعانة بوسائل اإلعالم املكتوبة منها واملسموع        

صة وعالقتـها   وص حول اخل  إجراء مناقشاتٍ  جدت؛ واإلملام بتجارب سابقة إن و     ،وبأهدافهااخلوصصة  
تواجه احلكومة من قبل بعض املستفيدين من بقاء          شديدة، ألنه قد توجد معارضات    بالتنمية االقتصادية؛ 

 االمتيـازات كص مصاحلهم اخلاصـة     ن تتقلَّ البريوقراطيني الذين ال يريدون أ     ك ،القطاع العام على حاله   
هذا يِِِِِِِِـؤدي    ف . جيهلون جدوى اخلوصصة   ينفراد الذ هؤالء األ  وكذلك من    ،املمنوحة هلم من قبل الدولة    
بالتايل البد من    و ؛ تسوده احلرية االقتصادية    مناخٍ  ألن هده األخرية تعمل يف     ؛إىل تعقيد عملية اخلوصصة   

  .ناع أفراد اتمع بالسياسة املتبعةإق
حيـث    اخلوصـصة؛     لعمليات  معارضاً خذ اإلدارة اخلاصة باملؤسسات واملوظفني ا موقفاً      ما تت  غالباً -2

 خـذت ى فيه املؤسسة، فإذا يسعى املسؤولون فيها إىل اقتراح برامج هيكلية ملعاجلة الوضع الذي  تتردات 
 ال سيما عـدم موافقـة       ،الدولة قرار اخلوصصة حياول هؤالء تعطيل تنفيذه بعلة وجود عراقيل متنوعة          

                                                 
  .3 ص ،17/02/2000، 2799 العدد ،جريدة اخلرب  )1(
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 ؛ واجتماعيـاً  ر يزيد تكاليف العملية ماليـاً     األم  إدارة املؤسسة إىل القطاع اخلاص؛     املوظفني على حتويل  
            حيث كلما طال اختاذ قرار تنازل الدولة عن املؤسسة للقطاع اخلاص حتدث اضطرابات   ر  تؤدي إىل تأخ

  . جتعل العمال يأخذون مواقف سلبية دفعها على شكل دفعاٍتويتم دفع أجور العمال،
ممـا أدى إىل     ، ويواجه عراقيل كـبرية؛     باملتابعة مل حيظَ ، فإنه   بالرغم من أمهية القطاع اخلاص ومكانته      -3

  علـى مـستوى اجلبايـة      ب تسهيالتٍ  وهذا ما يتطلَّ   ، جديدة مشروعاٍتص القدرة على استغالل     تقلُّ
سابق للمـسامهة وتنـسيق     الوزير   ال - "  متار محيد "وحسب السيد  .واجلمارك والتسهيالت االجتماعية  

مليـون   2,9وهو ميثـل      ألف عامل،  800و  ألف مؤسسة  28ثل   فإن القطاع اخلاص مي    - اإلصالحات
  .من اإلنتاج احمللي اخلام %70 و،شخص

4-    فلقد قُ ؛  حة لعملية اخلوصصة  سوء اختيار املؤسسات املرش1994 مؤسسة بـني   249رت تكلفة تطهري    د 
 دينار جزائري   مليار 1000و لدولية،امليار دينار جزائري حسب األوساط املالية        800أكثر من    1999و

  .عام 11 يفوق وهذا يف ظرٍف ، -وزير املالية السابق - "عبد الكرمي حرشاوي "حسب السيد
وهـي   لـة للخوصـصة،   ويرجع ذلك  إىل سوء اختيار املؤسـسات املؤه         ال أا مل تكن هلا جدوى؛     إ    

ملـشتري إىل    عاجزة تـؤدي با     وليس عرض مؤسساتٍ   ،نافسةاملاملؤسسات القادرة على العمل يف ظل       
ب مهمة  صع ي نشطة االقتصادية  القطاع العام على خمتلف األ     ر فيه سي اقتصادي يسود وي    وسطٍ النفور يف 

   ؛در ما كانت املهمة أصـعب      فبقدر سيطرة القطاع العام بق     .ه للخوصصة حتديد املؤسسات اليت ستوج 
 شامل ودقيق ملختلف    لقيام مبسحٍ لذا يستوجب على احلكومات ا     ؛ طويالً ألن هذه العملية ستعرف وقتاً    

  . من أجل حتديد الوضع املايل لتلك املؤسسات أو تصنيفها إىل الشكل املناسب؛املؤسسات العامة
فـإن   قرار فيما خيص خوصصة أو عدم خوصصة تلك املؤسـسات،         الومن أجل تسهيل عملية اختاذ           

اولة نشاطها فإا ستوجه إىل عمليـة        مايل يسمح هلا باالستمرار يف مز      ووضٍعحسنة  عة  كانت ذات مس  
فهذه املؤسسات جيب     املتعلقة باختالل اهلياكل التمويلية،    شكالتأما إذا كانت نعاين من امل      اخلوصصة،

 مـشكالتٍ أما إذا كانت تعاين من       أن ختضع إىل إعادة هيكلتها قبل البدء يف تطبيق اخلوصصة عليها،          
  . تعفى منهاعويصة يستحيل معاجلتها فإن املؤسسات سوف

         حتتاج إىل جتنيد قدرات الدولـة        شديدة الصعوبة،  عترب خطوةً إن اختيار املؤسسات املوجهة للخوصصة ت
  .مؤهلني للقيام ذه العملية وتعيني  خمتصني،

ذلـك أن سـوق رؤوس      أهم املعوقات أمام عملية اخلوصصة؛       مالية واسعة من     يعترب االفتقار إىل سوقٍ    -5
 من الترتيبات املرنة،   اًر إطار وفِّاألموال ت  تإمكانية تعبئة املـوارد     أيضاًر  كما توفِّ  ل عملية اخلوصصة،  سه 

  . من ممتلكات القطاع العام املعروضة عليهاملالية الالزمة حلصول القطاع اخلاص على جزٍء
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       مية تنتج عنه    عظم املؤسسات العمو  ي الناتج عن اخلسائر املتراكمة يف م      إن الوضع املايل املترد صـعوبات 
ن إو .ب عرضها يف السوق املالية     يف جهود مسامهات الدولة يف الشركات العامة اليت يصع         تكمن أساساً 

ق من شأنه إعادة التوازن إىل املؤسسات قد يسمح بإدخاهلا إىل السوق املالية إذا ما               سب مايل م  أي عالجٍ 
 عن توفري   وقد تكون الدولة يف العالج املايل عاجزةً       .رت شروط القبول األخرى يف جدول البورصة      توفَّ

 اً جسيمة وشـروط   ن تصحيحاتٍ  هيكلي يتضم   بصدد إجناز برنامجٍ    عندما تكون   خاصةً ،موارد جديدة 
 كما أنه ما يزيد الوضع صعوبة هو أن معظم املؤسسات العمومية مثقلةٌ           . املاليةدقيقة يف استخدام املوارد     

  . خاص والبنوك بوجٍه، والضمان االجتماعي، التأمنيشركاتو ،بالديون اجتاه اإلدارة
 ،له يف امللتقى اإليطايل حول اخلوصصة ودور املؤسـسة فيهـا  وخالل تدخ، "محيد متار " حسب السيد  -6

 واملـدير العـام     ، ووزير الصناعة اإليطـايل    -احلكومة السابق رئيس  -"أمحد بن بيتور    "وحبضور السيد 
أوضح أن النظام البنكي ال يستجيب للشروط         أب اخلوصصة يف إيطاليا،    "دواغيماريو  "للخزينة السيد   

 وعدم القدرة علـى الوفـاء   ، السيولةةعاين من مشكل  فهي ت  ؛ت االقتصادية اليت تعرفها اجلزائر    التحوالو
  . كالقرض أو الشيك، إىل جانب اقتصارها على الوظائف التقليدية،بالتزاماا

غـري  عاين ثقـل  القـروض       فالبنوك العمومية ت  جيع البنوك اخلاصة وتوسيع نطاقها؛      وهلذا البد من تش       
 وهو ما ملح إليه السيد رئيس اجلمهوريـة          ،مليار دينار جزائري   500 واليت جتاوزت    ،مضمونة التسديد 

ـ  ،التحولن من مواكبة    إن النظام البنكي مل يتمكَّ     «  يف خطابه لألمة،   "العزيز بوتفليقة  عبد" صول فاحل
 لس لقرضٍ    واحلصول على إجابةٍ   ، آخر يستغرق شهراً    بنكي من بنكٍ   على صكيـستغرق   ي بنك  من ا 
  .»...شهرين

إذ . جل يئة املناخ املناسب لنجاحها     من أ  ؛ب من الدولة توفري التمويل الالزم     إن عملية اخلوصصة تتطلَّ    -7
والبنوك الدولية من احلواجز الرمسية لنقل      أنه ميكن اعتبار أن نقص التمويل من وكاالت القرض الدويل           

بالنسبة للدولة اليت تفتقر لوجود      وأا املصادر الوحيدة للتمويل      خاصةً امللكية العامة إىل القطاع اخلاص،    
هي حجم التكلفة    أال و  ، أخرى تواجه عملية اخلوصصة     مشكلةٌ أيضاًطرح  كما ت  . مالية متطورة  أسواٍق

هـذه  ن  ف كي تؤم  صرت على الدولة أن ت    ،  كثرية  اخلوصصة حيتاج إىل أموالٍ   فتطبيق   .لسري هذه العملية  
 وتكلفـة إعـادة     ، فتنحصر يف تكلفة اإلدارة واإلشراف     ،أما عن التكاليف املصاحبة للتنفيذ     .التكاليف

  . وتكلفة إصالح وصيانة األصول،اهليكلة املالية
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   :)1(العراقيل االجتماعية -ثانياً
  :يليميكن حصرها فيما و

 ،ألف مؤسسة صغرية ومتوسطة عن النـشاط       125ف  منية اليت كانت السبب األساسي لتوقُّ     املشكلة األ  -1
  .ف املستثمرين األجانب من االستثمار يف اجلزائركما أا كانت السبب يف ختو وتسريح آالف العمال،

 سم بظـاهرةٍ  ن هذه األخرية تت   أل نامية؛ يف الدول ال   خاصةً ،استهان   ال ي  ةًإن العمالة الزائدة تثري مشكل     -2
   ا من العمال       ال إذ توجد نسبةٌ   .عةخطرية وهي البطالة املقن ال أمهية هلم باملؤسـسات العموميـة؛       بأس

حيث بلغ عـددهم إىل      فريتفع بذلك عدد املترشحني،     القطاع اخلاص استبعاد هذه الفئة؛     وبالتايل على 
 أمـام هـذه     فتقف الدولة حـائرةً    ر البديل الالئق،  توفُّامل دون   ألف ع  500أكثر من    1999  عام غاية

  . وخيمة عنها آثار إذ ميكن أن تنجر؛املشكلة
 أحد العوائق الرئيسية أمام تنفيذ النهج االختياري يف التقليل من حجم القطاع العام هو تكلفته العالية                إن -3

فعلى سبيل   . من اخليارات املقدمة   عرض جمموعةً فلتقليل حجم القطاع العام جيب على الدولة أن ت         ؛جداً
ـ        إعادة تعيني مئات اآلالف من العاملني يف القطاع اخلاص،         ،املثال شاء وتوفري وسـائل التمويـل إلن

  التكلفة املتوسطة لتعويض التقاعد املبكـر،      ريح النهائي، مع حساب    والتس ، فردية أو مجاعية   مشروعاٍت
ولسوء احلظ أن البلدان اليت حتتاج       تصل إىل عدة آالف من الدوالرات،     باإلضافة إىل إعادة التدريب اليت      

  . ما يكون لديها أزمة سيولةبشدة إىل هذه العملية هي ذاا اليت عادةً
ميثل كل من نقابة العمال ومديري املؤسسات العمومية واحلكومات السياسية ذات الطـابع الـوطين                -4

  .لخوصصة لواالجتماعي أهم معارٍض
   :أخرىعراقيل  -ثالثاً

  :)2(ها فيما يليد أخرى ميكن سرباإلضافة إىل العراقيل املذكورة سابقاً هناك عراقيلٌ
1- شكالتخوصص من امل   ملكية أرضية املشروع املُ    تعد  90  فما يقـارب   ؛ض هلا هذه العملية    اليت تتعر% 

 أي تصبح غري    ،ت القانونية نة من طرف السندا    غري مؤم  ىونصف األراضي األخر   من األراضي الزراعية  
  .شرعية

                                                 
  .2 ص ،28/02/2000 ،2798 العدد جريدة اخلرب،  )1(
  . الصفحة نفسها، املرجع نفسه )2(
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  أفضل بني مـوارد ونفقـات الدولـة؛        شرعت الدولة للتخفيف من عجز امليزانية بالبحث عن مطابقةٍ         -2
تحسني الدخل يؤدي إىل زيادة الصادرات إلعادة التوازن يف ميزان املـدفوعات،كما جيـب عليهـا                ف

  . ثانيةب إعادة جدولة ديوا مرةً لتجن؛خوصصة املؤسسات غري اإلستراتيجية يف أقرب وقت
 وحتريـر حركـة رؤوس      ،ل االستقرار الكامل للدينار    أجنيب  يف اجلزائر قب     جلب استثمارٍ ع  ال ميكن توقُّ   -3

  .األموال
 تنفيذ اخلوصصة يف اجلزائر هو انعدام اإلدارة        القتصاديني أن السبب الرئيسي لبطء    يؤكد أغلب احملللني ا    -4

  .سيطرة السياسة على االقتصادو السياسية الالزمة،
 1995 أوت 26املؤرخ يف  95 تناقضات فيما خيص قانون اخلوصصة حسب املادة الثانية من القانون رقم        -5

 كاملـة   واستبعدت هذه املادة قطاعاتٍ    ،يت تنتمي إىل القطاعات التنافسية    ق خبوصصة املؤسسات ال   املتعلِّ
  .الطاقة والسيما املالية، من االقتصاد،

جيـب أن يلتـزم     (... املادة الرابعة  ،ع خوصصة مؤسسة الربيد واملواصالت     مت عرض مشرو   ؤخراًوم
  ...).سنوات كحد أدىن مخساء املؤسسة يف حالة النشاط ملدة املمتلك أو املمتلكون بإبق

   وفيمـا خيـص     . االقتصاد بانسحاب الدولة   إلدارة السلطات العمومية يف حترير     إن هذا القيد مناقض
 أو احلفاظ على  مناصب العمـال        ، بتخفيف إصالح املؤسسة أو جتديدها     عملية اخلوصصة مشروطةٌ   أيضاً

   .)1(ل قيد املبدأ العام يف املادة الثانيةوهذا يشكِّ املؤجرين فيها،
  .فيما سبق حاولنا اإلملام جبميع العراقيل والعقبات اليت واجهت اخلوصصة يف خمتلف مراحل سريها

  :ييم مسار اخلوصصة يف اجلزائرتق :املطلب الثاين
      اً متزايد اً ومحاس اًى قوي جتد الدعوة إىل اخلوصصة يف اجلزائر صد يها، لتبن  لـبعض   م حلـوالً  لعلها تقد 

ـ      ،وتزيد من كفاءة خدماتـه     طاع العام،  اإلدارية املستعصية يف الق    شكالتامل  شكالتولتعـاجل بعـض امل
 .كومي وتراجع  اإلنفاق احل    ، اإليرادات  مع تناقص  ،زايد وطأا اخلاص حيس بت  االقتصادية اليت أصبح القطاع     
     ظَّ هذه الدعوة ح   ويف ظل هذه احلماسة مل تلْق   من ال لذا فإنه   ن الكافيني؛   ها من الدراسة والتمع صعب احلكم 

 والـيت يبقـى مـستقبل       ،دت على ضرورة اإلسراع يف تطبيق وتريـا        أكَّ راًغري أن احلكومة مؤخ    عليها،
 ، من خمتلف جوانبها    ملسار اخلوصصة يف اجلزائر    لذا ارتأينا أن نقوم بعملية تقييمٍ     ؛   يف ظلها،  صصة مرهوناً اخلو

ىلق إوذلك بالتطر:  
                                                 

  .2 ص ،28/02/2000 ،2798 العدد جريدة اخلرب،  )1(
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  :اخلوصصة يف خطواا األوىل -أوالً
 ،ؤسسات العمومية يف اجلزائر    على خوصصة امل   نص 1995  أوت 26بالرغم من أن القانون الصادر يف       

ه هذه الـسياسة    تمسأول قطاع   و .اسة فعلي هلذه السي   مل يكن هناك تطبيق     سنوات، داد أربع نه على امت  إال أ 
غـرض تـشجيع    وذلك ب   مخسة فنادق للخوصصة؛    تضم حيث عرضت اجلزائر قائمةً    هو قطاع السياحة؛  
م أي  يتقد مل    لعدم وجود تسهيالتٍ   ولكن نظراً  .ع وترية االستثمار يف هذا اال     ريتس، و املستثمرين اخلواص 

حيث  ؛1996لذا قامت الدولة بإعادة النظر يف القانون اخلاص باخلوصصة لعام            مستثمر القتناء هذه الفنادق؛   
تضم     30 د بنسبة ن إمكانية الدفع بالتقسيط الذي حد%    هذا  ؛)1(دفع عند إبرام عقد التنازل     من سعر التنازل ي
مؤسسة26ى إىل إعالن خوصصة ما أد .  

إال أنه ورغم هـذه      اقترح البنك العاملي اخلوصصة اجلماهريية،     رية اخلوصصة يف اجلزائر،   ريع وت ولتس
     يرجع إىل غياب بورصة القيم املنقولة      ؛ فعلي للخوصصة يف اجلزائر    التسهيالت املقدمة مل يكن هناك تطبيق ، 

    ات املـشرفة علـى تنفيـذ    وكذا غياب اهليئ  فيه بيع األسهم االقتصادية،   باعتبارها املكان الوحيد الذي يتم
  . مؤسسة للبيع310 عرض متَّ 1997 عام ويف فيفري من ؛عمليات اخلوصصة

  :جديد اخلوصصة -ثانياً
كان هدف الدولة اجلزائرية من وراء فتح اال للقطاع اخلاص هـو حتقيـق النمـو                 1999 عاممنذ  
 %30  حيث ميثـل   ؛ متزايداً اص منواً القطاع اخل عرف  وي. طريق ختفيض عجز امليزانية العامة     عن   ،االقتصادي

ورفع الفعالية االقتصادية بوجود     ،ىل جانب مسامهته يف حتسني اجلودة     إ من القيمة املضافة للناتج احمللي اخلام،     
هـذا مـا      االقتصادية، شروعات وبالتايل زيادة امل   ؛كما يضمن هذا القطاع جلب عدة مستثمرين       .املنافسة

  . عاملألف 350 يؤدي إىل توظيف حوايل
 200  ختص بعمليات تقييمٍ  2003 فقد شرعت وزارة املسامهات يف فيفري      أما عن جديد اخلوصصة،   

كما أعلن عن برنامج التنسيق مع البنك العاملي يف خوصـصة املؤسـسات              مؤسسة معروضة للخوصصة،  
   .)2(الصغرية واملتوسطة

د كما أكَّ مؤسسة اقتصادية، 200إىل  100 ويف هذا اإلطار مشلت عملية تقييم املؤسسات إعداد قائمة    
هذا إىل جانب   . اهلا أو التنازل عنها لألجانب    مؤسسة عن طريق فتح رأمس     40 وزير املسامهات عن خوصصة   

                                                 
 ق خبوصصة املؤسسات العمومية،   واملتعلِّ ،1995املؤرخ يف    95 ماملعدل واملتمم لألمر رق    ،1997 مارس 19املؤرخ يف    ،12-97 مر رقم أل ا  )1(

  . من الباب الثاين5 املادة
  .2 ص ،3705 العدد ،2003 فيفري 17، جريدة اخلرب  )2(
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قطـاع   من املؤسـسات العموميـة يف        إعطاء السيد رئيس احلكومة إشارة انطالق عملية اخلوصصة لعددٍ        
 مبا فيها اشتراك العمال يف فتح       ، كل الصيغ املمكنة للخوصصة     اقتراح وقد متَّ . الصناعات الصغرية واملتوسطة  

  .)1("هنكل إيناد" مع رأس املال  والشراكة على غرار ما متَّ
 مالية  قدرٍةع ب ضة للخوصصة تتمت  وفإن املؤسسات املعر   وحسب مصادر موثوقة من املركزية النقابية،     

ـ    مثل مؤسسات إ    على غرار مؤسسات الصناعة الغذائية،     جيدة ض للخوصـصة   تعرتنتاج احلليب،كمـا س
أخرىمؤسسات .  

وحسب  .دة؛ حيث اقتصرت على الشركات العامة     كانت اخلوصصة حمد  1996 وعام 1995 ويف عام 
  ا وزارة إعادة اهليكلة يف      التقارير اليت أعد2 مربديس  حلها بني  ط مت نشا 2715أنه من ضمن     1995 مارس 

فيما خيص املؤسسات احمللية    و .وحدة 66 عن   متَّ التنازل و وحدة، 50  بيع حيث متَّ  ؛1995ديسمرب  و 1994
أما فيما خيص املؤسـسات احملليـة غـري          .سسة عن طريق املناقصة   مؤ 363 حلها إىل    متَّفقد  غري املستقلة   

 243 حـل    أما اليت حافظت على اسـتقالهلا متَّ       سنويا، 40أو   13  بيعها بنسبة  املستحقة املفتوحة للعمال متَّ   
  .وحدة 384 وتبقى منها حدة،و

 عرضت احلكومـة    1998 ويف عام  .مؤسسة عامة كبرية   250 فقد مشلت اخلوصصة   1997 أما يف عام  
26           لس الوطين للخوصصة إعالنـاً     شركة صغرية للدولة للبيع إىل مستثمرين حمليني أو أجانب ،كما قدم ا 

 ،1999مث يف عام    . ت الغازية املطروحة للبيع   لمشروباشركات ل  4و  للطوب،  مصنعاً 12و  فنادق، 10بأمساء  

.  الحتكارها هلذه اخلدمة حداًنترنيت واضعةًمسحت الدولة خلمسة شركاٍت خاصة بتقدمي خدمات شبكة اإل        
 ومسحت للشركات   ،رت قطاع الطريان  عندما حر  كما قامت الدولة مبنح تراخيص لشركات طريان خاصة،       

   .ائرية اململوكة للدولةاخلاصة مبنافسة اخلطوط اجلوية اجلز
وافق الربملان على مشروع قانون خوصصة قطاع االتصاالت واخلـدمات الربيديـة           ،2000 ويف عام 

 مليار دينار   228 يف عائداا الرحبية إىل       معترباً ماًقت املؤسسة تقد   هلذا حقَّ  ونتيجةً واليت تسيطر عليه الدولة،   
 حالة التقدم هذه كانت نتيجـة انفتـاح         .%50 الية حوايل فيما خيص الكثافة االتص    ،2005 عامجزائري  

ـ       درات اخلاصة ورؤوس املوال اخلاصة؛      السوق على املبا   ألـف   200 وهذا ما خلق فرص عمل قدرت بـ
ـ  وقد حققت شركة االتصاالت عائداً    . منصب مليار دينار لو    500وكانت تفوق    مليون دينار،  228  قدر ب

                                                 
  .2 ص ،3705 العدد ،2003 فيفري 17، جريدة اخلرب  )1(
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 خوصـصة مليار دينار قبل إعالن خطـط        20ى  حيث كانت ال تتعد    ت؛نشطة املتعلقة باالتصاال  أخذنا األ 
  .القطاع

فقد عرفت عملية اخلوصصة قفزة نوعية متثلـت يف بيـع            2003و 2001 أما يف الفترة املمتدة مابني    
 مما نتج عن هذه العملية عـرض حـوايل         حتويل ديون املؤسسات إىل أسهم،     املزاد العلين،  األسهم املضاربة، 

اخلطوط اجلويـة   ( جمموعات صناعية  8 ري املسامهات، يمؤسسة تس  28 ة عمومية اقتصادية منها   مؤسس 674
  .عامل 430000 مليار دوالر و7.5  وشركة تأمني كل هذا برقم أعمالبنكاً 11 ،...)صيدال اجلزائرية،

شهرا إلكمال  18كما يعمل هذا الربنامج على خوصصة الصناعة العمومية وقطاع اخلدمات يف مدة             
 28 مؤسسة اقتصادية وعمومية وطنية أو جهوية للخوصصة منـها         1148وقد أعد قائمة     ،مجيع اإلجراءات 

مؤسسة دخلت مباشرة يف عملية اخلوصصة بعد تـسوية وضـعيتها            320مؤسسة عرضت يف املزاد العلين و     
   .)1(القانونية

  :2003 عام يف خوصصتها تواجلدول التايل يبني بعض املؤسسات اليت متَّ
  2003 عامبعض املؤسسات املعلن عن خوصصتها ): 26 -4( دول رقمج

  عدد املوظفني  العدد  الفروع
  3858  10  الكيمياء والصيدلة

  852  04  املناجم وصناعة احلديد

  6151  21  القطاع الزراعي والغذائي

  1192  3  األقمشة واجللود

  1007  02  مواد البناء

  13055  40  اموع

  .31 ص اجلزائر اليوم بلد ناجح، عبد اللطيف بن أشنهو، :املصدر                          

  .)*(عملية شراكة 37عملية خوصصة و 112ت  قد وقَّع2005 عاموحسب رئيس احلكومة يف 
مسامهة القطاع اخلاص يف    التجارة اخلارجية و  : كما ميكن معرفة جديد اخلوصصة من خالل االطالع         

  .االستريادعملية 

                                                 
  .الديوان الوطين لإلحصائيات  )1(
ات االقتصادية اليت قامت ا قطاعات البناء واألشـغال العموميـة وفـرع اإللكترونيـك               ميكن االطالع على ملخص نتائج التحقيق       )*(

  .واإللكتروتقين، عن هذه النشاطات واألخرى الباقية من خالل قراءة امللحق املوجود يف قائمة املالحق
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 ر بـقدوذلك بزيادة ت  مليار دوالر،20,4 بـ 2005  اجلزائرية يف اية عام  الوارداتيمة  لقد قدرت ق  
  .2004  مقارنة بعام%9,48

  :ولالطالع أكثر ميكن قراءة اجلدول التايل
  2005 و 2004 عاميالواردات اجلزائرية خالل : )27- 4(جدول رقم 

  %ر معدل التطو  2005 عام  2004 عام
  اموعات اإلنتاجية

   %  القيمة %  القيمة
  -0.75  17.81  3570  19.65  3597  الوسائل الغذائية

  6.61  24.48  4906  25.14  4602  الوسائل اخلاصة باإلنتاجية

  16.51  42.50  8519  39.94  7312  وسائل التجهيزات

  9.01  15.21  3049  15.28  2797 وسائل االستهالك غري الغذائية

  .9.48  100  20044  100  18308  اموع

  .)CNIS( 2005 املركز الوطين املعلومات اإلحصائية اجلمركية :املصدر   

ـ  لـذا    ؛ومن خالل اجلدول السابق نرى هناك تطوراً ملحوظاً يف عملية الواردات اجلزائريـة             نقوم س
 ر حالة االسترياد والتـصدير     والذي نرى فيه تطو    ،ول املوايل د من خالل اجل   ،بدراسة وحتليل هذه املؤشرات   

 اجلزائرية يف اية الـسداسي      الوارداترت قيمة نقص    دقُ حيث   ؛2006 و 2005 عاميللسداسي األول من    
ـ 2006 األول من عام   ـ  قد أي بنقص ت   ، مليون دوالر  451  ب  بالـسداسي األول     مقارنةً 4,16% ر نسبته ب

  .2005 من عام
  مؤشرات التجارة اخلارجية): 28- 4(جدول رقم 

 (%) نسبة التطور  2006  لعام السداسي األول  2005  لعام ولالسداسي األ  البيان
  -4,16  10392  10843  االسترياد

  18,39  25671  21684  التصدير

  40,94  15279  10841  امليزان التجاري

  .)CNIS( 2006املركز الوطين للمعلومات اإلحصائية اجلمركية السداسي األول  :املصدر 

 والدور  أنشطته،مهة القطاع اخلاص يف عملية االسترياد، من خالل         ومن هنا أردنا أن نعرف مدى مسا      
  :التايلاجلدول  وذلك من خالل ،الذي يلعبه يف عملية حتقيق التوازن العام
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  مسامهة القطاع القطاع اخلاص يف عملية االسترياد): 29 - 4(اجلدول رقم 
  2006 السداسي األول  2005 السداسي األول

  البيان
 %  القيمة %  القيمة

 %معدل التطور

  1,18  17,28  1796  16,37  1775  الوسائل الغذائية

  4,07  27,10  2816  24,96  2706  الوسائل اخلاصة باإلنتاجية

  -10,33  41,33  4295  44,18  4790  وسائل التجهيزات

  -5,53  14,29  1485  14,50  1572  وسائل االستهالك غري الغذائية

  -4,16  100  10392  100  10843  اموع

  .)CNIS( 2006املركز الوطين للمعلومات اإلحصائية اجلمركية السداسي األول :املصدر

سامهة القطاع  مض إىل   أما اآلن فسنتعر   . هذا فيما خيص االسترياد ومدى مسامهة القطاع اخلاص فيه        
مليون  909 بـ 2005ر قيمة الصادرات خارج احملروقات خالل عام        قدت؛ حيث   التصديرعملية  اخلاص يف   

  .2004  مقارنة مع عام16,13% قيمتها  وذلك بزيادٍة،دوالر
، 2005 عـام  القابلة للتصدير خالل  خارج قطاع احملروقاتاملُنتجاتواجلدول املوايل يوضح لنا أهم    

  : سة الوطنية اخلاصة يف حتقيق النمو االقتصاديوما وصلت إليه املؤس
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  2005 عامرة خالل  خارج قطاع احملروقات املصدنتجاتاملُأهم ): 30 -4( جدول رقم 
  تجنتعيني املُ  2005عام   2004عام 

  % النسبة املئوية  دوالرليار القيمة مب % النسبة املئوية دوالرليار القيمة مب
 %التطورمعدل 

زيوت ومجات أخرى نت
  22,39  34,75  3155,15  -  257,5  مستخرجة من تقطري الزفت

  34,74  17,90  162,36  15,43  120,5  لالمائيالناشر ا

بقايا  وفضالت حديد الزهر 
  59,39  11,51  104,4  8,39  65,5  احلديد والفوالذ

  160,91  5,35  48,53  2,38  18,60  بقايا وفضالت النحاس

  8,86  5,27  47,79  5,62  43,9 )نترات األملنيوم( األمسدة املعدنية

علب وأكياس وحافظات 
  2719  5,10  46,24  0,21  1,64  وتغليف من الورق

 اهليدروجني والغازات النادرة
  54,91  4,73  42,91  3,55  27,7  )أرجون(

  47,87  4,14  37,56  3,25  25,4  الزنك يف حالة خام

 مدرفلة مسطحة مـن     منتجات
  -64,40  2,87  26,02  9,36  73,1  احلديد والفوالذ

    2,40  22,15  2,87  22,4  الكحول غري احللقية ومشتقاا

  11,58  2,25  20,42  2,34  18,3  فوسفات الكالسيوم الطبيعي

  -2,12  2,04  18,5  2,42  18,9  التمور

  31,41  45,7  414.52  40,39  315.44  اموع اجلزئي

  16,13  100,00  907  100,00  781  اموع الكلي

   .CNIS(، 2006( املركز الوطين للمعلومات اإلحصائية اجلمركية السداسي األول :املصدر

درات مع أن نسبة الـصا     ،التصديرعملية  مسامهة القطاع اخلاص يف     ومن خالل ما سبق ميكن معرفة       
إال أـا    مليـون دوالر، 538 ر بـقد  ت بقيمٍة  ، 2,1%إذ متثل فقط نسبة      خارج احملروقات تبقى هامشية؛   

  .2005  بالسداسي األول من عام مقارنة9,35ً% ر بنسبةقد يعرفت ارتفاعاً

 عام من   رة خالل السداسي األول   خارج قطاع احملروقات املصد    املُنتجات أهم   واجلدول املوايل يوضح  
2006:  
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  2006 رة خالل السداسي األول خارج قطاع احملروقات املصداملُنتجاتأهم ): 31-4(جدول رقم 
  الوحدة باملليار دوالر  

  جتعيني املُنت  2006لعام  اسي األوللسدا  2005  لعامالسداسي األول
  % النسبة املئوية  القيمة بالدوالر % النسبة املئوية  القيمة بالدوالر

%التطورمعدل 

ــوت وم جــات أخــرى نتزي
  -43,55  19,52  105  37,80  186  مستخرجة من تقطري الزفت

  30,26  18,4  99  15,45  76  الناشر الالمائي

بقايا  وفضالت حديد الزهـر      
  14,29  11,90  64  11,38  56  احلديد والفوالذ

  215,38  7,62  41  2,64  13  بقايا وفضالت النحاس

  85  6,88  37  4,07  20  الزنك يف حالة خام

 اهليدروجني والغازات النـادرة   
  41,18  4,46  24  3,46  17  )أرجون(

  100  2,97  16  1,63  8  فوسفات الكالسيوم الطبيعي

  -26,67  2,04  11  3,05  15  الكحول غري احللقية ومشتقاا

  900  1,86  10  0,20  1  دواليب مطاطية

  900  1,86  10  0,20  1  بوملري اإلثلني

  25  1,86  10  1,63  8  التمور

  359,04  50,37  381  16.87  83  اموع اجلزئي

  9,35  100  538  100  492  اموع الكلي

  .)CNIS( ،2006املركز الوطين للمعلومات اإلحصائية اجلمركية السداسي األول  :املصدر

القائمني بعمليـة    ح توزيع رجال األعمال اخلواص    يفه من أجل أن نوض    أما اجلدول التايل أردنا أن نض     
قـه مـن خـالل       ومـا حقَّ   ، وذلك حسب كل قطاع    ،عون حسب اإلطار القانوين    والذين يتوز  اداالستري

  :التعامالت القائمة يف النشاط االقتصادي اجلزائري
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  2005 عامل املستوردين حسب اإلطار القانوينتوزيع ): 32-4(جدول رقم 

  القيمة الكلية  ن يف القطاع اخلاصاملتعاملو ن يف القطاع العاماملتعاملو

  املُنتجاتقائمة 
القيمة   العدد

  بالدوالر

  النسبة 
  املئوية

 (%)  
القيمة   العدد

 بالدوالر

النسبة 
املئوية
(%)  

القيمة 
  بالدوالر

النسبة 
املئوية
(%)  

  17,81  35.70  81,57  2912  2580  18,43  685  30  ذائية غمنتجات

  0,96  193  88,10  170  660  11,90  23  96  طاقة مزيتات

  3,65  732  88,93  651  761  11,07  81  69   خاممنتجات

  19,86  3981  76,41  3042  6351  23,59  939  392  السلع املستهلكة

نت0,79  158  98,10  159  777  1,90  3  28  جات التجهيز الفالحيم  

نت41,71  8361  70,49  5894  10940  29,51  2.467  707  جات التجهيز الصناعيم  

  15,21  3049  81,14  2912  2580  18,86  575  498   استهالكية غري غذائيةمنتجات

  100  20.044  76,32  15.298  28.752  24  4.746  1.020  اموع

  .2005 السداسي األول ،)CNIS( املركز الوطين للمعلومات اإلحصائية اجلمركية :املصدر

 بالقطـاع    القطاع اخلاص مقارنـةً     عرفه ر اهلائل الذي  ل نالحظ التطو  ومن خالل قراءتنا هلدا اجلدو    
 بنسبة   مقارنةً %24  حيث بلغت نسبة القطاع العام     ؛مة املقد املُنتجاتمة  ، ونسبة التقدم املالحظة يف قائ     عامال

نستنتج ونالحظ الزيادة اهلائلة يف النمو االقتصادي ومدى مسامهة          مما   ؛%76,32القطاع اخلاص اليت بلغت     
  .القطاع اخلاص فيه

 من أجل معرفـة     ؛2006كما ميكن لنا دراسة توزيع املستوردين اخلواص حسب اإلطار القانوين لعام            
ايلالت وهذا وفقاً للجدول ،اد الوطين ودرجة التأثري على االقتص،ر أو تدهور عملية االستريادمدى تطو:  
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  2006 عام لتوزيع املستوردين حسب الطابع القانوين): 33 -4( جدول رقم 
  القيمة الكلية  ن يف القطاع اخلاصاملتعاملو ن يف القطاع العاماملتعاملو  قائمة املواد

نتالعدد  جات غذائيةم  
القيمة 
  بالدوالر

  النسبة املئوية
 %  

  العدد
القيمة 
  بالدوالر

   النسبة املئوية
%  

 النسبة املئوية القيمة بالدوالر
%  

  17,28  1796  23,00  413  39  23,00  413  39  طاقة مزيتات

  0,89  92  20,65  19  88  20,65  19  88   خاممنتجات

  3,97  413  14,77  61  53  14,77  61  53  السلع املستهلكة

  22,24  2311  25,66  593  283  25,66  593 283   التجهيز الفالحيمنتجات

  0,84  87  13,79  12  32  13,79  12  32   التجهيز الصناعيمنتجات

  40,49  4208  29,78  1253  751  29,78  1253 751  استهالكية غري غذائيةمنتجات

  14,29  1485  23.43  348  412  23,43  348 412  اموع

  .)CNIS( ،2006 السداسي األول ،املركز الوطين للمعلومات اإلحصائية اجلمركية :املصدر

 يف عملية االسترياد من اً ملحوظاً اخنفاضمة فيه نالحظل اجلدول السابق والبيانات املقدومن خال
بلغت قيمة االسترياد  2005 عام؛ حيث خالل  املاضيعام بالسداسي األويل من ال مقارنةً،الناحية القانونية

فاض احملسوس حظ االخن مما نالدوالر أمريكي؛ 1485فبلغت قيمته  2006 عام دوالر أمريكي، أما  044 20
  . دوالر أمريكي5194رت بقيمة د حيث قُيف عملية االسترياد؛
 ، وحسب القطاعات اإلنتاجية،ر القيمة املضافة خالل السنوات التالية ميكن معرفة تطو،ومما سبق

  :نه من خالل اجلدول التايل يف ذلك، وهذا ما سنبيوكذا دور كل قطاٍع
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  2004 - 2001 خالل الفترة ر القيمة املضافةتطو): 34 - 4(جدول رقم 

قطاعات   2004  2003  2002  2001
  النشاط

الطابع 
  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة %  القيمة القانوين
  99,84  577.97  99,75  508.78  99,69  415.91  99,61  140.49  خاص

  الزراعة  0,16  0.94  0,24  1.24  0,31  1.31  0,39  1.62  عام
   412.11  100  417.22  100  510.03  100  578.88  100موعا

  78,12  358.33  70,85  284.09  71,17  263.29  69,12  221.52  خاص

  21,87  100.34  29,15  116.91  28,83  106.64  30,88  98.98  عام
البناء واألشغال 
  العمومية

  100  458.67  100  401  100  369.93  100  320.50 اموع

  69,27  349.06  74,01  305,23  74,30  270.68  73,50  247.85  خاص

  30,72  154.81  25,99  107.20  25,70  93.65  26,50  89.36  عام
النقل 
  تواملواصال

  100  503.87  100  412.43  100  364.33  100  337.22 اموع

  71,13  36.06  72,03  31.80  71,45  29.01  72,61  26.78  خاص

  28,86  14.62  27,97  12.35  28,55  11.59  27,39  10.10  عام
خدمات 
  املؤسسات

  100  50.69  100  44.15  100  40.60  100  36.88 اموع

  87  54.5  86,81  51.52  86,58  47.93  87,48  43.75  خاص

  13  8.14  13,19  7.83  13,42  7.43  12,52  6.26  عام
الفندقة 
  واإلطعام

  100  62.64  100  59.35  100  55.36  100  50.01 اموع

  78,41  93.50  74,96  86.49  71,41  80.54  69,33  74.56  خاص

  الغذائيةالصناعة  21,58  25.73  25,04  28.89  28,59  32.25  30,67  32.99  عام
  100  119.24  100  115.38  100  112.79  100  107.55 اموع

  83,20  2.23  82,11  2.02  82,63  2.14  76,11  1.72  خاص

  صناعة اجللد  16,8  0.45  17,89  0.44  17,37  0.45  23,89  0.54  عام
  100  2.68  100  2.46  100  2.59  100  2.26 اموع

  التجار  93,43  567.19  93,19  514.56  93,43  475.80  93,88  447.07  خاص
  6,56  39.86  6,81  37.61  6,57  33.47  6,12  29.13  عام

  100  607.05  100  552.17  100  509.28  100  476.2  اموع

  .ONS لوطين لإلحصائياتا الديوان :املصدر  
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  : اخلوصصة يف اجلزائرمشكالتواقع و -ثالثاً
ل عليها أن حصيلة الدولة يف تطبيق عملية اخلوصصة للمؤسسات املنصوص           دت النتائج املتحص  لقد أكَّ 

مة للمستثمرين   أو من حيث الصورة املقد     ، من حيث النشاط   سواًء ،ية غري مرض  ،98 -15املرسوم  يف  عليها  
. نشاط يف العديـد مـن القطاعـات    وعجزه عن حتقيق النتائج الكفيلة بإعادة بعث ال        ذه املؤسسات، عن ه 

    ر يف تعطيل مسار خوصصة املؤسسات العمومية منذ عامني، يعـود           ويعتقد مالحظون اقتصاديون أن التأخ
عمليـة  حيـث أن موضـوع      وإىل عدم االستقرار احلكومي؛      ،حمضة سياسية   بالدرجة األوىل إىل أسبابٍ   

 اخلوصصة برم   ا احلـديث         خاطئ على كل األصعدة؛     بشكلٍ ته يف اجلزائر مطروح ألن الصورة اليت جيري
   وعلـى    بني عدة بدائل،   وحي للكل داخل وخارج الوطن أن املسألة هي مسألة خياراتٍ         عن هذه العملية ت

ألن خوصصة القطاع العمـومي يف       ؛ متاماً ولكن هذه الصورة خاطئةٌ    .لسلطات أن ختتار بني هذه البدائل     ا
ضـعف   ف تكنولوجي، ختلُّ(  عمومية ذات مواصفات مؤسسة متخلفة     اجلزائر مسألة حياة أو فناء مؤسسةٍ     

  .(1) ...)املؤهالت البشرية

قد اعترف بتأخري وتـرية      ف - الوزير السابق للصناعة وإعادة اهليكلة     -"ةعبد ايد مناصر  " أما السيد 
 إجيابيـة    إلحداث معدالت منوٍ    ضرورياً جعل منها شرطاً  و  ضرورة اإلسراع ا،    وأحل على  دعا و ،اخلوصصة

  صناعي أمر  يبقى إحداث منوٍ    ممكن، قرب وقتٍ وبدون خوصصة أو شراكة أجنبية يف أ       .يف القطاع الصناعي  
 على اإلسراع باخلوصصة أعين به اإلسراع بتـوفري هـذه األدوات            وعندما أحلُّ ...«: ويقول صعب املنال، 

  .» ناجحةلضمان عملية خوصصٍة
 إىل الوعود   إضافةً واضح من جانب احلكومة،   الغري  هو القرار    ،ب وعرقل العملية يف اجلزائر    ومما صع 

لس الوطين ملسامهات ال    مة من طرف الشركات القابضة    املقدق على مستوى امليـدان    م تتحقَّ دولة اليت   وا. 
 املباعة ليس لديها مـن      هذه املؤسسات  لى مستوى الندوات الرمسية،   ت ع عدا تسوية عملية البيع اليت متَّ      فما

 رت على سري عملية اخلوصـصة يف   اليت أثَّشكالت إىل أن من بني امل   اإلشارةدر  وجت .)2( حقيقي الواقع وجود
 من أجل البحـث     ؛اجلزائر هي غياب رؤوس املوال بالرغم من توافد العديد من الوفود األجنبية إىل اجلزائر             

فعنـد وضـع     . أخرى  اإلجراءات البريوقراطية من جهةٍ     وبطء هذا من جهة،    جديدة؛  فرص استثمارٍ  على
حينـها تكـون      أو أكثر،  عاٍم له املوافقة بعد      تعطى ،سوق حسب معطيات ووقائع معينة    املستثمر لدراسة   

                                                 
(1) Le journal le Jeune indépendant: 06/01/2001,p 3. 

  .168 ص مرجع سابق، مراد حمفوظ،  )2(
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  قوة االستيعاب؛  رت من حيث األسعار،   املعطيات قد تغي   نب النفـور مـن     ى باملستثمرين األجا  هذا ما أد
  .(1) االستثمار يف اجلزائر

  :مستقبل وآفاق اخلوصصة -رابعاً
ضعت بغيـة حتقيـق     و خمتلف اإلصالحات اليت قامت ا الدولة على مستوى املؤسسات العمومية،         

ولكن هذه اإلصالحات ال تكفي وحدها إلخراج هذه املؤسسات مـن مجيـع              .الفعالية وحتسني املردودية  
 ؛ل لإلصـالحات الـسابقة    ى باحلكومة إىل وضع برنامج إصالحات مكم      مما أد  اجهها؛ اليت تو  شكالتامل

عة لتطبيـق هـذه      مـشج   فقامت بإصدار قوانني وتشريعاتٍ    ،لتدارك النقائص املوجودة يف الربنامج السابق     
ها الفعلـي   ورغم أمهيتها االقتصادية إال أن تنفيذ       جديد صاحل إلنقاذ املؤسسات العمومية،     السياسة كمفهومٍ 
  . وهذا راجع لعدة أسباباً، يعرف تباطؤلعلى الساحة ال يزا

 قطـاعٍ م تنفيذ برنامج اخلوصصة؛ حيث مع غيـاب         نادي وتدع  مازالت احلكومة ت   ،وإىل يومنا هذا  
أو أن   خرية أن تدفع مبعدالت النمو االقتصادي،      هذه األ  ع ال تستطي  ، على املنافسة  خاص نشيط وفعال وقادرٍ   

 يف ذلك   راجيةً  للمسامهة الفعالة للقطاع اخلاص يف التنمية،      ى مستوياا يف الوقت الذي حتتاج فعالً      حتافظ عل 
 من خـالل  ةع مبزايا فائقكون أن هذا القطاع يتمت فها االقتصادية منها واالجتماعية؛   ى من أهدا  حتقيق ما تبقَّ  

 واملتوسـطة عـن     خلاص يف املؤسسات الصغرية   من خالل تزايد االستثمار ا    و ،ع إىل حتقيقها  اآلفاق اليت يتطلَّ  
  .وال الالزمة لذلكر رؤوس األمطريق توفُّ

   عترب من أهم العوامل والعناصر اليت جيب امتالكُ       فاخلوصصة يف اجلزائر ترات احلاصـلة  ها ملواكبة التطو
فاقيـات شـراكة    توإبرام ا  ،(OMC)  مع انضمامها إىل املنظمة العاملية للتجارة      خاصةً يف املستوى العاملي،  

 هذا ما جيعل إعـادة      ؛ قادر على املنافسة    وخلق إنتاجٍ  ، اقتصادية  واليت تستوجب حتقيق جناعةٍ    ،متوسطيةأورو
  . وواجباً ضرورياًأمراً أسرع تطبيق برنامج اخلوصصة بصورٍةالنظر يف 

        الـدفاع   خاصةً ،ةره إال يف املؤسسات االستراتيجي    إن مستقبل القطاع العام يف اجلزائر ال ميكن تصو 
مع إبـرام     بني السلطات العمومية والقطاع اخلاص،     وحىت هذه املؤسسة ميكن أن تكون مشتركةً       والطاقة،

 مع أكـرب الـشركات العامليـة        اجلزائر اليوم يف جمال الطاقة تقوم بإبرام اتفاقياتٍ       و .عقود اإلجيار واالمتياز  
 لكن قيام قطـاعٍ    .من أساليب اخلوصصة   وهي نوع  ها تدخل يف إطار الشراكة،    وكلُّ للتنقيب عن البترول،  

 وفتح اال االقتصادي بترك األنـشطة االقتـصادية         ،ب رفع القوانني الصارمة   خاص ناجح يف اجلزائر يتطلَّ    

                                                 
(1) Le journal le Jeune indépendant: 06/01/2001, p 3. 
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لـة يف    صناعية متمثِّ   إنشاء قاعدةٍ  مع توفري املعلومات الضرورية لكي يتم      املختلفة بني أيدي القطاع اخلاص،    
ت الضرورية يف اـال   من خالل التوجيها،مع مساعدة الدولة هلم  كانوا أجانب أو حمليني،    سواًء اخلواص،
  .قدياملايل والن

 ر بعض  ال بد من توفُّ     احلصول على النجاح املطلوب للقطاع اخلاص يف احلياة االقتصادية،          وحىت يتم
  :نذكرها فيما يلي الشروط،

 ومن مث توظيفهـا يف اسـتثماراتٍ       موال،اسة ادخار األ  ية ترمي باألفراد إىل سي    ريض حت وضع سياساتٍ  -
  .خمتلفة

 . من نشاط القطاع اخلاص حتد، واليت اشتراكيةي عن السياسات السابقة املبنية على نظرٍةالتخلِّ -
 وخلق استثمار لزيادة اإلنتاج     ، والتنظيم ، واملنافسة ،عمال الذين ميتازون باإلبداع   إعطاء فرصة لرجال األ    -

 .اًوالتسويق مع
 فيه بيع األسـهم أو      الذي يتم  املكان الوحيد    ي فه ؛ مالية حىت تسهل عملية مجع األموال      إنشاء أسواقٍ  -

 .التنازل عنها
 مـن   ؛ سياسي مالئم من قبل السلطات احلاكمة جيعل القطاع اخلاص يعمل بكامل حرياته            مناٍختوفري   -

 . خاص قوي وناجحأجل احلصول على قطاٍع
 حىت ال تترك مسألة توزيع الدخل    ؛ النامجة عن االستثمارات   لدخول جمال توزيع ا    حمكمة يف   سياسةٍ إنشاء -

ر مراجعـة النظـر يف      ب األم مما يتطلَّ ستفادة منها من طرف كامل األفراد؛        قليلة دون اال   بني أيدي فئةٍ  
 . والعودة إىل امللكية العامة،القطاع اخلاص

الل االستفادة من البحوث العلمية السابقة يف اـال         وذلك من خ    باملعرفة العلمية،  دائماًربط االقتصاد    -
وكـذا    مـسبقة،   إعداد خطةٍ  حىت يتم ؛   مع حماولة تطوير البحث على مستوى املؤسسات       ،االقتصادي

ى للمؤسسة إجياد احللول املمكنة حىت ال يكون هنـاك           قبل حدوثها لكي يتسن    شكالتحماولة معاجلة امل  
 . يف اإلنتاجلٌتعطُّ

-  اختيار مسي   ورسـم   ، تسيريي جديد مبين علـى الفعاليـة        يف نظامٍ  ،لني للعمل رين ذوي كفاءة ومؤه 
 .ر قواعد مرنة للعمل مع توفُّ،األهداف

 عن طريق الشركات اململوكة     ،ل املباشر يف اإلنتاج    على التغيري، حبيث تبتعد عن التدخ      الدولة مقبلةٌ و
النقديـة   توجيه عن طريق الـسياسات االقتـصادية املاليـة،      وال ويصبح دورها هو اإلشراف واملتابعة،     هلا،

ل يف النـشاط    فالدولـة تتـدخ    . االقتـصادية  نشطةوكذلك التشريعات والقوانني املنظمة لأل     والتجارية،
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أو يف حالة عدم إقبال القطاع اخلاص علـى          عرقل مسار املنافسة،   ي  يف السوق  االقتصادي عندما يوجد خللٌ   
  . مااالستثمارات يف نشاٍط

 ويف آجاهلا   ، سريعة  تنفيذ هذه العملية بوتريةٍ     إذا متَّ  افآفاق اخلوصصة يف اجلزائر ميكن أن تصل نتائجه       
حىت ال ختـسر اجلزائـر املـستثمرين        ؛  قاًرة مس وحسب الربامج املوضوعة لتحقيق األهداف املسطَّ      احملددة،

 املتعلقـة   شكالت ومعاجلة امل  ،لسرعة والشفافية ي با فتحقيق اخلوصصة يلزم التحلِّ   . منهم أو احملليني  األجانب  
  . دقيقةوبعد دراسٍة ا بإحكام،

  :آثار وانعكاسات اخلوصصة يف اجلزائر -خامساً
يتباع سياسة  ، باعتمادها على ا   على آليات السوق  نهجها يف التخطيط إىل االعتماد       تغيري اجلزائر مل   عد

بت على احلكومة   ترت  من القطاع العام إىل القطاع اخلاص،      لالتحوسهل عملية    ي  باعتبارها إجراءً  ،اخلوصصة
  :وهذا ما سنوضحه فيما يلي  إجيابية وأخرى سلبية،اجلزائرية آثاراً

   :اآلثار اإلجيابية للخوصصة -1
  :وميكن إمجاهلا فيما يلي

 غالباً سيجلب معه     يف اإلدارة   حتمية بالنظر إىل أي تغيريٍ     عترب ضرورةً  ي ا، وهذ تسمح بإدخال التكنولوجيا   -
ل املؤسسات العمومية واالقتصادية اجلزائرية تعمل يف ظل        ؛ ألن ج   مهم  معيار و، وه مةِذتكنولوجيا متقد 

  .تكنولوجيا ال تواكب معايري اإلنتاج املفروضة يف املنافسة الدولية
جم واألسـعار   القرارات املتعلقة بالنوعية واحل    أن أغلب     وخاصةً ،اإلدارةتسمح بتجديد طرق التسيري و     -

عن االحتماالت التنافسية الدولية بعيداً، مباشرة عن طريق التخطيط املركزيتتم .  
-  جات إجيايب بالنسبة لسعر     للخوصصة أثربفضل وجود املنافسة،   املُنت  ض األسعار لقانون العـرض     وتعر

ول علـى الـسلعة     ن هذا األخري من احلص    وهكذا يتمكَّ  وهذا يعود باإلجياب على املستهلك،     والطلب؛
  . كبرية جيدة وكميٍةجبودٍة

  .يسمح بتنمية رؤوس األموال -
 هذا جيب منع االحتكار اخلاص، وهذا من خالل وضع          يتم حىت   ن، ولك ق أفضل خدمة بأقل تكلفة    حتقِّ -

ل تفقد عملية  ال، حىت معينة من احتكار بعض اخلواص ألنشطٍةقوانني حتدإجيابيتها مصداقيتها والتحو.  
  .عة من خالل العمل مببدأ الرجل املناسب يف املكان املناسبضاء على البطالة املقنالق -
 علـى مـوارد   ل، واحلصوحتسني الوضعية املالية العمومية من خالل ختفيض النفقات العمومية من جهة       -

  . أخرىمالية إضافية من خالل بيع املؤسسات العمومية من جهٍة
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 بـاملوازاة مـع   ، بفضل القرارات الالمركزيـة  نفقات اإلنتاجضفياملؤسسات، وختحتسني فعالية وأداء   -
  .القضاء على البريوقراطية واالحتكارات يف كل ااالت

- وتبديـد   ، من جراء البريوقراطية االقتـصادية     ، فعالة للقضاء على تضخم الدولة     عترب اخلوصصة وسيلةً  ت 
ل من عمليـة    سهما من خالل القوانني اجلديدة اليت ت        حتقيقها نوعاً  وهذا ما يتم   الكثري من املوارد املالية،   
  .االستثمار األجنيب واحمللي

   :)1( اآلثار السلبية للخوصصة -2
  :وميكن تلخيصها فيما يلي

  . انتشار البطالة بفقدان العديد من العمال ملناصبهم-
  .ية تدهور القوة الشرائ-

   ا اجتاه     ة اخلوصصة هي ختلِّ   تباع سياس  من خالل ا   أيضاً ومن النتائج اليت تنجري احلكومة عن مسؤوليا
رت الدولـة   يف حالة ما إذا قـر   حيث من املمكن جداً    تربية والتعليم إىل القطاع اخلاص؛    قطاعي الصحة وال  

ئـر نتيجـة أداء      الترابط االجتماعي الذي شهدته اجلزا     كخوصصة قطاع التربية والتعليم سيؤدي إىل تفكُّ      
ما حني تعود   ال سي   دد متاسك النسيج االجتماعي،    وقد يؤدي هذا إىل حدوث توتراتٍ      .قطاعاا التربوية 

أحدمها يف القطاع العام واآلخر      سياسة اخلوصصة إىل ازدواجية النظام التربوي من حيث نظامني متناقضني،         
عاهـد اخلاصـة     بطيئة مع انتشار املدارس وامل      ولكن بصورةٍ  ،وهذا ما حيدث يف اجلزائر     يف القطاع اخلاص،  

  .املعتمدة من طرف الدولة
علـى   العشرية األخرية كان هلا تأثري كبري        إن عمليات اإلصالح االقتصادي اليت انتهجتها اجلزائر يف       

  ملسامهات الدولة فقد متَّفحسب تصريح ملمثٍل . منها  كبريٍ ى إىل حل عددٍ   مما أد ؛  خمتلف املؤسسات العمومية  
مع  مؤسسة أخرى حتت الدراسة،    600وجد  وقد ت   مؤسسة، 474يصل إىل   وقد    مؤسسة عمومية،  363حل  

 .ؤسسة خالل اخلمس الـسنوات األخـرية       م 1267اإلشارة إىل أن عدد املؤسسات العمومية يبلغ عددها         
فقـد  ة تطبيق إجراءات التصحيح اهليكلي؛      وتتضارب اإلحصائيات حول عدد املناصب املتوقع فقداا نتيج       

 اهليكلـة رها وزير إعادة    بينما قد  منصب عمل،  32000 بـ   "مقداد سيفي "ة السابق   قدرها رئيس احلكوم  

                                                 
  .32 صندوق النقد العريب، الكويت، ص اآلثار االجتماعية للتصحيح االقتصادي العريب، طاهر كنعان،  )1(
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ـ  مـع   ، شـهراً  18 استفادوا من الشبكة احلمائية ملـدة        ألف 17 منهم منصب شغل،  ألف 25 الصناعية ب
   .)1(ق ألف على التقاعد املسب80 إحالة يف حني متَّ االستفادة من تعويضات الضمان االجتماعي،

ـ  السادسة عـشر   يف دورته    (CNES) اعيواالجتم للمجلس الوطين االقتصادي     قريٍر ت ويف د  أن    أكَّ
ـ تدهور االجتماعي يف حالة استمرار؛       أن ال   مضيفاً ،الوضع االجتماعي يبعث إىل القلق     ه ذلـك إىل    ويرجع

ـ      تراجع نسبة عروض العمل؛     وهذا يف غيـاب مـصلحةٍ      ،مليون شخص  2,5 حيث بلغ  عدد البطالني ب
 وتـسريح العمـال يف إطـار اإلصـالحات          ،نسبة االستثمارات  ومع اخنفاض    ،ومية حقيقية للتشغيل  عم

إذ تفيـد     للبطالـة؛  املتواضعة والفقرية هي األكثر عرضـةً      أن األسر    د الوضع بؤساً  يومما يز  .)2(االقتصادية
 هم من أبناء    ،اًعام 26إىل   18  تتراوح أعمارهم ما بني    ن والذي ، من الشباب العاطل   %73االستقصاءات أن   
  والـسرقة،  واجلرميـة  ويزيد معه معدالت االنتحـار،     مما يزيد من التفاقم االجتماعي،     ؛)3(العمال والبسطاء 

  . الفئة بالبؤس والتهميشواإلرهاب بسبب شعور هذه
 نتيجةً؛ حبيث   )4( ألثر اخلوصصة على العمالة     سبق فيماقنا  لقد تطر ل إىل القطاع اخلاص جـرت       للتحو

نه مع مر السنني على تواجـد هـذه         إال أ  عرف بالبطالة املقنعة،  وهو ما ي   لية تسريح العمال  الفائضني،    عم
 من خالل االنفتاح    ، لتوسيع االستثمار يف اجلزائر    نظراً معترب هلذا الشكل؛     ن لوحظ حتس  ،زائرالسياسة يف اجل  

 سامهت يف التقليـل     عمٍللق مناصب   مما مسح خب   ة بعقد شراكة مع مستثمرين أجانب؛     على السوق اخلارجي  
  .2004و  2003 عاميهذا ما سنوضحه من خالل أخذ مثال لو من نسبة البطالة،

 بأنه أثناء املدة املتراوحة بني      ، حسب  احلالة يف املهنة     عاملنين من خالل توزيع عدد السكان ال      فقد تبي 
  الـيت  عملال مليون من مناصب     0,616 مليون عامل جديد،     1,114من بني    2004 وسبتمرب 2003 سبتمرب

ده أجراء غري دائمـني      مليون منصب يتقلَّ   0,229  منها ،العمال للمستقلني  باملستخدمني    خاصةً ،هامت إنشاؤ 
تتـرك   ،2,59% بنسبة    الدائمة اليت سجلت ارتفاعاً    عمل مناصب ال   ومل يبلغ عدد   ؛ومهنيني وأصناف آخرين  

ـ   املؤقتة اليت ارتفع   عملمكاا ملناصب ال   عمـل  كما أنه يبدو ظهور حركية تطور ال       .17,76% ت نسبتها ب
 ، يف عدد املـستخدمني املـستقلني      2004 -2003   يف املدة   33,23%  بنسبة  على حتقيق ارتفاعٍ   الذايت بناءً 

                                                 
 جملـة كليـة     ،» البطالة لةإشارة خاصة إىل معض   : السكان والتنمية يف بلدان املغرب العريب     « لرزاق بن حبيب،  اعبد  د العزيز شرايب و   عب  )1(

  .73 ص ،1998 ،6العدد   وعلوم التسيري،يةاالقتصادالعلوم 
  .165 ص مرجع سابق، مراد حمفوظ،  )2(
  .73 ص مرجع سابق، لرزاق بن حبيب،اعبد عبد العزيز شرايب و  )3(
  .140 -139ما تقدم عن أثر اخلوصصة على العمالة ص : انظر  )4(
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 غري الدائم على التغيري الذي تعيشه سوق العمل بفضل النصوص القانونيـة املنظمـة               عملر ال ويشهد تطو 
  .)1(لعالقات العمل

 يف الفترة مابني الثالثي     عاطلني عن العمل  والنشطني  ر معطيات السكان ال   تطول بيانٌويف اجلدول التايل    
  . 2004 عام  والثالثي الثالث من 2003 عامالثالث من 

  2004و 2003عامي يد العاملة خالل ر ال تطو):35 -4 ( جدول رقم
  %معدل التطور   2004 سبتمرب  2003 سبتمرب  البيان

  16,67  7798412  6684056   يف املدة املعينةعاملونالسكان ال

  33,23  2471805  1855361  املستخدمون املستقلون

  2,59  2902365  2829197  األجراء الدائمون

  17,76  1784641  1515442  أصناف آخرين + ناملهنيو + األجراء غري الدائمني

  32,13  639602  84057  املساعدات العائلية

  19,57  1671534  2078270   العاطلونالسكان

  8.08  9469946  8762270  عينةاملدة امل يف عاملونالسكان ال

  -25,58  17,7  23,7   البطالةمعدل

 .2004 و 2003 عاميالتحقق من النشاط والشغل والبطالة يف الثالثي الثالث ل ،الديوان الوطين لإلحصاء :املصدر       

 بعض التغيريات الطفيفـة يف       تسجيل فإنه متَّ   من االستقرار،   بنوعٍ عملتوزيع ال وإن احتفظت عملية    
 يف  راجـع  وت ، من الزيادات يف قطاعات البناء واألشغال العمومية والـصناعة         حبيث أنه لوحظ عدد   وزا؛  
  .وكذا قطاع الفالحة ،)واإلدارة ،التجارة واخلدمات( قطاعات

،ى بتحقيقه   املترتبة األول  عمل من حيث مناصب ال    لُّ التجارة واخلدمات واإلدارة حيت    فرع فإن   ،وذا
  مقابـل  20,74%(  بفرع الفالحـة   متبوعاً ،2003 عاميف   54,87%مقابل   2004 عام يف   53,25% نسبةل

 يف  12,41% و 13,6% بينما ميثل كل من فرعي البناء واألشغال العمومية والصناعة على التوايل           ؛)%21,13
  .2003 عاميف  11,97% و12,03% مقابل

 حسب قطاع النشاط يف املدة املتراوحة بني        عاملنير معطيات السكان ال   تطول بيانٌويف اجلدول املوايل    
   :2004 من  الثالثوالثالثي 2003الثالثي الثالث من 

  

                                                 
 جويليـة  الس الوطين االقتصادي واالجتماعي،    ،2004  االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاين من سنة      مشروع تقرير حول الطرف     )1(

2005.  
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 حسب قطاع النشاط يف املدة املتراوحة بني الثالثي الثالث من عاملنير معطيات السكان ال تطو):36 -4( جدول رقم
  2004  عاموالثالثي الثالث من 2003عام 

  يف  سبتمربشغلفرع ال   01/9/2004   01/9/2003  البيان
2003(%)   

    يف سبتمربشغلفرع ال
2004(%)   

  20,74  21,13  1617125  1412340  الفالحة

  13,60  12,03  1060785  804152  الصناعة

  12,41  11,97  967568  799914  بناء وأشغال عمومية

  53,25  54,87  4152934  3667650  ة، إدارتما، خدجتارة

  100  100  7798412  6684056  اموع

  .2003/2004 عاميالتحقق من النشاط والشغل والبطالة يف الثالثي الثالث ل الوطين لإلحصاء، نالديوا :املصدر

 يف شهر    والبطالة  الذي قام به الديوان الوطين لإلحصاء لدى األسر          عملإن التحقيق حول النشاط وال    
ـ      1,671  بأن عدد البطالني بلغ    2004 سبتمرب  مليون بالنـسبة  لـشهر       0,4 مليون شخص مما جيعله أقل ب
  .2003 سبتمرب
بعها الصندوق االجتماعي للتنمية يف حل مشكلة العمالة الزائدة هي التـشجيع            من األساليب اليت ات   و

أو تقدمي   قدمي الدراسات هلذه املشروعات،   حبيث يساعد يف ت     خاصة صغرية ومتوسطة،   على إنشاء مؤسساتٍ  
  .القروض املساعدة للعمال إلنشائها

لصاحل املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة واحلـرفيني         اقتصادية واعدة     آفاقاً 2006 عامحيث عرفت   
 وبالتشاور مـع أربـاب العمـل        ،نهجتدر اإلشارة إىل أ   و.  هذا  السياق    االستثمار يف  مشروعاتوحاملي  

صندوق ضـمان قـروض      صندوق ضمان القروض،   : االتفاق على إنشاء آليات مثل      متَّ ،هنيةواجلمعيات امل 
عترب دخول اتفاق الشراكة مـع  ي أخرى حيٍةومن نا . عملية االستثمار  األدوات لتسهيل كل هذه    لالستثمار،

وق اخلـاص بتأهيـل      على إنشاء الصند   زاًاالحتاد األوريب وانفتاح السوق اجلزائرية على املنافسة الدولية حمفِّ        
    2006 نه قانون املالية لعام   املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي تضم،    عة للمؤسسات  وهي من العوامل املشج

  . دولية حادةواجلمعيات املهنية املنشغلة بتحسني مستوى اإلنتاجية والرفع من التنافسية يف ظل منافسٍة
  :صغري واملتوسط ذات احلجم الاملؤسسات التابعة للقطاع اخلاص -1

 ح ا لدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي       املؤسسات يف القطاع اخلاص املصر      هذه وصل عدد 
)CNAS(  اية مؤسسة842 245 إىل 2005عند .  
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يف  زاً كبرياً حييدان وتشغل امل عملية يف    ا إ . أعاله ة املذكور املؤسساتاملؤسسات غالبية   هذه  ل  شكِّتو
 20.393 حيث بلغت نسبة منوها سـنوياً        واً كبرياً خالل السنوات األخرية؛     وعرفت من  ،ديالنشاط االقتصا 

  .  مؤسسة منشأة21.018م 2005 عامانت خالل  وكمؤسسة،
  :ذات احلجم الصغري واملتوسط املؤسسات التابعة للقطاع العام -2

ض حلة من اخلوصصة تتعـر    يف هذه املر   بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع العام،      
  : عكسية على تعدادها العامدميغرافيتها لظاهرتني تؤثران بطريقٍة

ت عملية إعادة هيكلة املؤسسات العمومية الكربى إىل إنشاء العديد مـن املؤسـسات               أد ،من جهة  -
 يف  مؤسساتإا على العموم     .ة وهي قابلة للخوصصة والشراك    ،ع باالستقاللية التامة  تتمت التابعة هلا، 

 باإلضـافة   ،العاملة يف قطاع البناء واألشغال العمومية     ) SGP( شكل شركات تسيري املسامهة اجلهوية    
  ).....ECOREP,ENGI, ENAD(  أخرىإىل قطاعاٍت

يف ختفـيض عـدد      )جزئية أو كليـة   (  سامهت عملية اخلوصصة بأشكاهلا املختلفة     ، أخرى من جهةٍ  -
  .ر طبيعة امللكيةمية بسبب تغياملؤسسات الصغرية واملتوسطة العمو

تابعة  )مزارع منوذجية (إىل أن الوحدات االقتصادية من نوع        جتدر املالحظة من الناحية اإلحصائية،    و
 من بـني املؤسـسات      عدصارت تSGDA (  شركات التسيري والتطوير الفالحي   ( لشركات تسيري املسامهة  

  .2005 امهة وترقية االستثمار عاموحتسب ضمن تعداد وزارة املس الصغرية واملتوسطة،
 31  عنـد  ذات احلجم الصغري واملتوسـط      العمومية  انتقل العدد اإلمجايل للمؤسسات    ،هلذه األسباب 

ـ   مؤسـسة،  874مث إىل    ،مؤسسة 891إىل   مؤسسة 778من   2005ديسمرب   ت 76283 ل يف جمموعهـا   شغ 
 ذات طابع حريف خمتلفـة؛       بإنشاء مؤسساتٍ   األخرى اليت سامهت ا اخلوصصة     نشطةأما باقي األ   .)1(عامل

 9340 سنوية قدرها    ق زيادةً  مما حقَّ  مؤسسة حرفية؛ ) 96072 ( 2005و 2004 عامحيث بلغ عددها خالل     
  .مؤسسة

3-ر املؤسسات اخلاصة والعامة تطو:  
 ومعرفـة مـدى     ،من خالل مالحظتنا للجدول التايل ميكن توزيع املؤسسات حسب طبيعة امللكية          

  :2005و 2004  منها خالل عامي مؤسسٍةدة لكلالزيا
  
  

                                                 
  .2006-2005 وزارة املسامهة وترقية االستثمار، تقرير :باإلضافة إىل  ؛(CNAS) الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  )1(
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  .2006و 2005  خالل عامير تعداد املؤسساتتطو): 37 -4( جدول رقم 
 % الزيادة 2005 عدد املؤسسات عام  2004عدد املؤسسات عام   نوعية املؤسسات
  9,04  20393  245842  225449  املؤسسات اخلاصة
  12,33  96  874  778  املؤسسات العامة

  10,76  3409  96072  86732  اعة التقليديةالصن
  9,53  29829  342788  312959  اموع

  .2006 و2005لعام  االقتصادي واالجتماعي، التقرير السنويالوطين الس  :املصدر

 اليت متت خوصصتها واملؤسسات التابعة للقطـاع        ر عدد املؤسسات  نالحظ تطو من خالل ما سبق     
  .العام

  :ر احلاصل أكثر هذا التطووالشكل التايل يوضح

  2006 و2005تعداد املؤسسات  رتطو): 8 -4(شكل رقم 

0

50000

100000

150000

200000

250000

1 2 3

Série1
Série2

  
  ).37-4(معطيات اجلدول رقم : املصدر

4- اليد العاملة داخل هذه املؤسسات رتطو:  
 والتقليـل مـن     ،ةية يف امتصاص اليد العاملة املمكن      لنا أن ندرس وحنلل دور هذه العمل       مما سبق البد  

 ،ل هذه املؤسسات إىل اخلوصـصة      ومدى دور حتو   ، البطالة لدى فئات اتمع     وخاصةً جتماعية،اآلفات اال 
  :روملعرفة ذلك نقرأ اجلدول املوايل الذي يبني لنا هذا التطو. وكيفية التعامل مع اليد العاملة هذه

  
  

    املؤسسات اخلاصة    املؤسسات العامة        الصناعة التقليدية                           
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  2005 و2004 عامي اليد العاملة يف املؤسسات خالل رتطو): 38 -4(جدول رقم 
 % الزيادة 2005 عام  2004 عام  بيانال

  املؤسسات اخلاصة  8  50229  642987  592758  العمال
  -  -  245842  -   املؤسساتأصحاب

  6.21  4457  76283  71826  املؤسسات العامة

  10.82  18824  192744  173920  الصناعة التقليدية

  38.09  319352  1157856  838504  اموع
  .2006  و2005 يلعام ان السنويانقتصادي واالجتماعي، التقريراالالوطين الس  :املصدر

 التصريح ا لـدى الـصندوق الـوطين للـضمان      كل اليد العاملة اليت متَّ  اجلدوليدمج ضمن هذا    
  .لدى نفس اهليئات املذكورة سابقاً )*(االجتماعي وأصحاب املؤسسات املصرح م

  وذلـك  ،  )**(2005 و 2004 عـامي إنشاؤها خالل    ر امللحوظ للمؤسسات اليت متَّ    وفيما يلي التطو
 املدروستني،  عامنين ال ر خالل هذي   مع حتديد نسبة التطو    ،حسب نوعية قطاع النشاط املستخدم من طرفها      

  :وذلك وفقاً للجدول التايل

  :2005 و2004 خالل عامي ر قطاعات النشاط املهيمنةتطو): 39 -4(جدول رقم 
 %  2005 عدد املؤسسات عام  2004 ملؤسسات عامعدد ا  قطاع النشاط  الرقم

  10,77  80716  72869  البناء واألشغال العمومية  01

  11,14  42183  37954  التجارة  02

  8,99  22119  20294  النقل واملواصالت  03

  7,18  18148  16933  خدمات العائالت  04

  7,06  15099  14103  الفندقة واإلطعام  05

  5,44  14417  13673  ئية الغذااملُنتجاتصناعة   06

  11,99  12143  10843  خدمات املؤسسات  07

  5,77  16.68  38780  قطاعات أخرى

  8,86  245482  225499  اموع

  .2005االقتصادي واالجتماعي، التقرير السنوي لعام الوطين الس : املصدر

                                                 
الـوطين لغـري    ح به لدى الصندوقصر م عمٍل ربعلى كل مؤسسٍة: لفرضية التالية على اينح م مب أصحاب املؤسسات املصرعدد  )*(

   .(CASNOS) األجراء

 -2003 خالل الفترة زيع املؤسسات على املستوى الوطينر وتو تطوان يوضحن الذي)2( ورقم )1( رقم ني امللحق : انظر ،لالطالع أكثر   )**(

  .هذا البحث من  277 -276 ص ،2005
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  : اخلوصصة عن طريق االستثمار والشراكة-5
  اجلدول املوايل يوض  والـدور الـذي تلعبـه       ،ر عدد املؤسسات ونوعية النشاط املستخدم     ح لنا تطو 

ر امللحوظ الذي عرفته من خالل عملية الشراكة واالستثماروالتطو:  
  2005 عام ح ا حسب قطاعات النشاط املصر االستثمارية والشراكةشروعاتتوزيع امل ):40 -4(جدول رقم 

 %  عدد األجراء %  يون دينارالقيمة باملل %  شروعاتعدد امل  قطاع النشاط

  3,23  2545  1,17  5973  6,43  145  الزراعة

البناء واألشغال 
  18,93  14943  8,65  44263  18  406  العمومية

  29,71  23458  32,67  167093  31,53  711  الصناعة

  1,45  1141  0,95  4871  2,75  62  الصحة

  12,80  10103  7,60  38854  31,97  721  النقل

  1,34  1059  0,89  4530  1,51  34  السياحة

  8,93  7050  2,58  13194  7,54  170  اخلدمات

  19,63  15500  7,33  37514  0,09  2  التجارة

  3,99  3150  38,17  195237  0,18  4  املواصالت

  100  78951  100  511529  100  2255  اموع

  .ANDI( ،2005( الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار :املصدر
سيم وحتديد عدد املؤسسات الوطنية واملشتركة واألجنبية، وهـذا وفقـاً           كما ميكن لنا تشخيص وتق    

 وطنيةً كانت أو أجنبية أو عـن        نشطةلقطاعات النشاط احملددة سلفاً حىت يتسىن لنا متابعة ومراقبة هذه األ          
  :طريق الشراكة، وهذا بناًء على اجلدول التايل

  2005ام  ع املصرح امشروعاتدراسة شاملة لل):41-4(جدول رقم 

 % عدد األجراء %  القيمة باملليون دينار  %  شروعاتعدد امل  شروعاتامل

  89  70295  78  398612  96  2171   الوطنيةشروعاتامل

  5  4145  4  19104  2  35   األجنبيةشروعاتامل

  6  4511  18  93813  2  49  عن طريق الشراكة

  11  8656  22  112917  4  84  األجنبية املباشرةشروعاتعن طريق امل

10  2255  اموع
0  511529  100  78951  100  

   .السابقاملصدر نفس  :املصدر
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 وحـسب   . يف إطار تـشغيل الـشباب       هذه ساعدت كثرياً على إنشاء مؤسساتٍ      التحولإن عملية   
 هائل من فئة الـشباب الـذين حيملـون           امتصاص كم  فإنه متَّ ) ANSEJ(لتشغيل الشباب   الوكالة الوطنية   

 فرديـة أو     دف تكوين أو إنشاء مؤسساتٍ     ؛االستفادة من عمليات متويل خمتلفة    بامعية   مهنية وج  شهاداٍت
 أو  ؛ وبالتايل املسامهة يف عملية التشغيل إلطـاراتٍ       مل وتطوير القدرات وتكوين الثروة     من أجل الع   ؛مجاعية
ية الوطنية، واجلدول    آخرين لدى هذه املؤسسات؛ وبالتايل املشاركة يف عملية النمو والتنمية االقتصاد           باٍبش

ذهح لنا عملية التمويل هالتايل يوض:  
  2005 عام حسب قطاعات النشاط )ANSEJ(عن طريق توزيع املؤسسات املمولة وطنياً ): 43 -4(جدول رقم 

 %  عدد األجراء  عدد الوثائق املقدمة املصادق عليها  قطاعات النشاط
  27,47  199906  76171  دماتاخل

  24,57  181964  68127  الزراعة

  11,52  101986  31943  الصناعة التقليدية

  8,48  57835  23522  نقل املسافرين

  8,77  83405  24318  الصناعة

  6.94  41711  19248  نقل البضائع

  5,11  52200  14170  البناء واألشغال العمومية

  4,27  25074  11842  داتجمنقل املُ

  1,22  8123  3389  األعمال احلرة

  1,14  8529  3156  الصيانة

  0,35  3617  971  الصيد

  0,17  1770  474  الري

  100  766120  277331  اموع

   .ANSEJ(، 2005( الوكالة لتشغيل الشباب :املصدر       
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  :المبحث الرابع
  .)المديةبفرع المضادات الحيوية (  دراسة ميدانية  لمجمع صيدال

  وقوانني ودراساتٍ  ق جلميع النواحي من فرضياتٍ    التطراملعلومات اخلاصة مبوضوع دراستنا و    بعد مجع   
  .حتليلية تأيت مرحلة جتسيد هذه الفرضيات والقوانني ومدى مطابقتها على أرض الواقع

وذلك ألمهية هذه     جمال صناعة األدوية يف اجلزائر؛     حيث سنوضح يف هذا املبحث عملية اخلوصصة يف       
وهـي إحـدى      ميدانية يف مؤسـسة صـيدال،      زم القيام بدراسةٍ  وهذا يستل  ، واجتماعياً الصناعة اقتصادياً 

    وهذا ما جيعلها تقـوم بانتـهاج       ة؛  عرفها السوق اجلزائري  الت اليت ت  املؤسسات الوطنية األوىل املقدرة للتحو
  .بذلك إىل إنعاش سوق الدواء يف اجلزائرتؤدي   استراتيجية واقتصادية هادفة،سياسٍة

جتعلنا نطبق دراسـتنا هـذه       كها اجلودة والنوعية والوفرة،   حرشديدة اليت ت  أما اليوم يف ظل املنافسة ال     
  .ألنه يعترب من أكرب الفروع على مستوى امع ؛"لاأنتيبيوتك" على فرع املضادات احليوية

  :تقدمي حول جممع صيدال :املطلب األول
 ،82/161 وجـب مرسـوم    مب ،1982  يف عام  (PCA)نتيجة إعادة هيكلة الصيدلة املركزية اجلزائرية       

ها االجتماعي  مقر سندت هلا مهمة إنتاج املضادات احليوية،     أُ 1987ويف أفريل قت منها مؤسسة صيدال،     انبث
 لـسياسة اسـتقاللية     وتطبيقـاً . ومركب املديـة   بيوتيك، فارمال، :املدية، التابع هلا كل من الوحدات     ب
 ،1989  ذايت يف فيفـري    عموميـة ذات تـسيريٍ     اقتصادية   لت مؤسسة صيدال إىل مؤسسةٍ    حتو ملؤسسات،ا

 ،أصـبحت املؤسـسة    1996 ويف فيفـري   .1993 اموطنية ذات أسهم يف ع    د ذلك مؤسسةً    وأصبحت بع 
ويف .  صيدلة -لقابضة العمومية  كيمياء      واليت كانت حتت وصاية الشركة ا      ،مبوجب إعادة اهليكلة الصناعية   

 توجيه تقييم املؤسسة بتشخيصها     واليت متَّ  ،يكلة الصناعية إىل خمطط إعادة اهل    خضعت املؤسسة    1997بداية  
رضت أسـهم   ع 1999 ويف مارس  . صناعي صيدال  إىل جممعٍ  1998 فيفري 2لت يف   حتوو ، وخارجياً داخلياً

 ألسهم   أول تسعريةٍ  وكانت دج 800 بـرت قيمة السهم الواحد     حيث قد  جممع صيدال يف بورصة اجلزائر،    
  .امع

ويع   ر ر قدمع والذي يأمسال ان دج، 2500 000 000 ذات أسهم بـ      مؤسسةً دمـن عـدة     يتكو 
 إىل مركـز    إضـافةً  وية؛وفرع املضادات احلي   فرع بيوتيك،  فرع فارمال،  : مركزية وثالث فروع   مديرياٍت

  .وكذا مديرية التسويق واإلعالم الطيب ثالث وحدات توزيع،والبحث والتطوير 
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املوجهـة لالسـتطباب     رئيسية للمجمع يف تطوير إنتاج وتسويق املواد الـصيدالين،        ل املهمة ال  وتتمثَّ
وكذا اختراق الـسوق      فعال على املستوى الوطين واإلقليمي،     وهدفها هو ضمان موقعٍ    البشرية والبيطري، 

  .الدقة واالنضباط االلتزام، الوفاء،: ومن بني قيم جممع صيدال العاملية،
  : مت على إثرها إنشاء جممع صيدالراحل اليتواملخطط التايل يوضح امل

  مراحل إنشاء جممع صيدال): 9 -4(شكل رقم 

  
  
  
  

  .من إعداد الباحث الشكل :املصدر  

أهداف  مكونة تعمل على حتقيق      ومديرياٍت ، وعدة وحدات  ،يشتمل جممع صيدال على ثالثة فروع     و
  : اتمع مما يلييتكونو املؤسسة،

  فرع فارمال؛ -1
  ع بيوتيك؛فر -2
  فرع أنتيبيوتيكال؛ -3
  مركز البحث والتطوير؛ -4
   التجارية؛الوحدات -5
 .مديرة التسويق واإلعالم الطيب -6

وضح ذلكوالشكل التايل ي:  
  
  
  
  
  

  

من الصيدلة املركزية 
 اجلزائرية

 الوطنيةاملؤسسةمن
 الصيدالنية

إىل املؤسسة العمومية 
 )شركة ذات أسهم(االقتصادية

إىل امع الصناعي 
 SAIDAL صيدال
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  مع صيدالاهليكل التنظيمي ): 10 -4(: شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                      
  

  . املدية–بيوتيكال  خلية املعلومات بفرع أنتي:املصدر

  فرع 
 أنتيبيوتيكال

  فرع 
 فرمال

  فرع
  بيوتيك

  وحدة إنتاج
  املادة األولية

وحدة
التخصيصات 
 الصيدالنية

املديرية العامة
  

 وحدة قسنطينة

  وحدة 
 الدار البيبضاء

  وحدة 
  جسر قسنطينة

  
 شرشالوحدة 

  
 احلراشوحدة 

إنتاج املادة الفاعلة

  إنتاج وتغليف
 املضادات احليوية

إنتاج املراهم

ف ـإنتاج وتغلي
املضادات احليوية

إنتاج حملول

إنتاج احملاليل
 املكثفة

 إنتاج مصل احلقن
  والتحاليل

إنتاج املراهم
 املختلفة

اج احملاليلإنت
 والشراب

  مدير تسيري حمفظة
  االوراق املالية

مديرية التسويق واإلعالم 
 الطيب

مديرية التطوير الصناعي 
 والشراكة

مديرية ضمان اجلودة 
 واألعمال الصيدالنية

 مديرية التدقيق املايل

 الوحدة التجارية املالية

لبحث يف األدوية وحدة ا
 والتقنيات الصيدالنية

 ةـالعالقات اهلرمي
العالقات الوظيفية
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واجلدول التايل يربز أهم مجات صيدالنت  

  نتجات صيدالمأهم   ):44 -4 (جدول رقم
Forme Nom commercial Principe actif Feuille de produite 

Falcon injectables 
Gélules 
Poudre 
Gélules 
Poudre 
Falcon injectables 
Falcon injectables 
Falcon injectables 
Comprimés 
Poudre 
 

 
Ampilie 
Ampilie 
Ampilie 
Amoxypen 
Amoxypen 
Amoxypen 
Oxaline 
Gectapen 
 
 

Orapen 
Orapen 
 
 
Ampicilline 
Ampicilline 
Ampicilline 
Amoxilline 
Amoxilline 
Amoxilline 
 

Oxaciline 
PènicillineG 
PènicillineV 
PènicillineV 
 
 
 
 
Antibiotique 
 
 

Pommade 
Solution 

Cetremidine 
Cevlodil 

Cetremidine 
Cetremidine 
 

Antibiotique 
 

Comprimés 
 

Diphag Gliclazide Hypoglycémiants 

Comprimés 
Comprimés 
Comprimés 
Ampoules buvable 
Gouttes buvables 
 
 

Vitamines C 
Vitamines B6 
Neurovit 
Frubial 
Vitaforme 
 

Vitamines C 
Vitamines B6 
Vitamines B1/B2 
Vitamines D2/Cal 
Ci-Un 
Poly vitamine 

Vitamines 

Flacon 
Flacon 
Flacon 
Flacon 
Flacon 
Comprimés 
 

Rimastine 
Pentussyl 
Sulfolytol 
Eupnex 
Heptagyl 
Duspatalin 

Carbocustine 
Pentoxyverine sirop a bas 
de codéine 
Oxeladine 
Cyproheptadine 
Melberurine 

Anti 
Tussifs 
Et antiseptiques 
Pulmonaires 

Comprimés 
Comprimés 
Pommade 

Fonginal 
Mycotine 
Mycotine 

Griséofulvine 
Nystatine 
Nystatine 

Antifongique 

Comprimés 
Suppositoire 
Comprimés 
Gélules 
Solution buvable 

Paralgon 
Paralgon 
Valzepan 
Sulpuren 
Sulpuren 

Paracétamol 
Paracétamol 
Diazepom 
Sulpiride 
Sulpiride 

Anti pyrétiques et antalgique 
neurobptiques 

Pommade Bètasome Bètamithasone Anti inflamatoire (corticoïde) 

Gélules 
 

Pirixicom Pirixicom Autres(en développement) 

  .2005 ،وثائق الفرع :املصدر
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  :خصائصه وكذا أهدافه نقاط قوة جممع صيدال،
مع صيدال عدة نقاط وخصائص يتمي ا،كما يسعى لتحقيقهاله عدة أهداٍفأن ز :  

  :نقاط قوة جممع صيدال
  .املهارة العالية يف صناعة خمتلف أشكال الصيدالنية -1
  . يف ميدان الصناعة الصيدالنيةعام30 ألكثر منخربة -2
3- خمابر حتليل حديثة وأشخاص أكفأ يف ميدان البحوثيضم .  
  .سنة ح عالية ونوعيٍة عاملة مؤهلة لتحقيق إنتاجيٍةاًميلك يد -4

  :خصائص امع
  :ل أهم خصائص جممع صيدال يفتتمثَّ

  تعمال البشري والبيطري؛ة ذات االسنشاطه األساسي يتمثل يف إنتاج األدوي -1
  ؛املُنتجاتع يف  يف اإلنتاج والتنوم عالية يف التحكُّله قدرةٌ -2
  الية مرتفعة؛ عمميتلك كفاءةً -3
4- أوىل املؤسسات اليت دخلت البورصة؛عترب من بني ي  

  :أهداف جممع صيدال
  :أبرزها ما يلي من األهدافيهدف جممع صيدال إىل حتقيق مجلة 

1-  وذلـك لتحـسني عالمتـه التجاريـة         ؛مع إىل إدماج التكنولوجيا احلديثة يف تصنيع األدوية       يطمح ا 
  .ومنهجيته يف التسيري

  .تطوير الشراكة وتوسيع نطاقها مع املؤسسات األجنبية -2
  . ومواجهة املنافسة األجنبية،حتسني طرق اإلنتاج -3
  .الزيادة يف قدراته التسويقية واإلعالم الطيب -4
  .فع من رقم أعمالهالر -5
 لضمان استمرارية امع الذي يـضمن لـه الـدخول إىل            ؛احلفاظ والرفع من حصص السوق الوطنية      -6

  .األسواق اخلارجية
  .البحث الدائم عن النمو االقتصادي واملايل -7
  .وضع سياسة تسيري للنوعية واجلودة تدرجييا وهذا ب،اإلرضاء الكلي والدائم للزبون -8
  . من البنوك ومن خمتلف األسواق املالية قصرية جداً ويف آجاٍلسنة، يف ظروف حعلى حتويالٍتاحلصول  -9

  . على املستوى الدويلاًالشيء الذي يسمح له أن يكون مشهورالزيادة يف شهرة جممع صيدال؛  -10
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  :تقدمي فرع املضادات احليوية :املطلب الثاين
سندت يف البداية ملؤسـسة تطـوير الـصناعة         املدية أُ إن مهمة إجناز مركب أو فرع األدوية لوالية         

 املؤسسة الوطنية للـصناعات الكيميائيـة لالسـتغالل        ف تصر وبعدها وضعت حتت   ،)EDIC(الكيميائية
(SNIC) اإلجناز من طـرف املؤسـسة اإليطاليـة        متَّ و ،1986 عام )CTIP(  ٍإيطـايل  وبتمويـل )IBI( 
  .مليون دوالر 200 بتكلفة )SQUIP(وأمريكي

  : عامة حول الفرعنبذةٌ -أوالً
 ثالثة فـروع مـن      يضم  صناعي،  برنامج إعادة هيكلتها إىل جممعٍ     1997 عامأعدت مؤسسة صيدال    

دعى أنتيبيوتيكال باملديةبينها مركب املضادات احليوية الذي أصبح ي.  
وهذا ما يستغرق    كلم جنوب اجلزائر العاصمة،    80 على بعد  يقع أنتيبيوتيكال باملدية مبنطقة حربيل،    

 . مبنية  هكتار 19 من بينها   هكتار، 25 ع على مساحة قدرها   ،حيث يترب  صف للوصول إليه  حوايل ساعة ون  
 جبميع التجهيـزات الالزمـة      جمهز خيتص هذا الفرع يف إنتاج املضادات احليوية البينيسيلية وغري البينيسيلية،         

 .اية تشكيل النوع الـصيدالين للمنـتج       إىل غ  ،ولية الفاعلة  من احليازة على املواد األ      ابتداءً لصناعة األدوية، 
وحدة إنتاج املادة الفعالة البينيسيلية وغري البينيسيلية،       ويضم     صات الـصيدالنية  ووحدة إنتاج مواد التخص، 
  .ومطبعة

 يف جمـال    شروعاتعد من أكرب وأهم امل     ي  ضخماً  لكون فرع املضادات احليوية ميثل  مشروعاً       ونظراً
 ملا متلكه   ؛"CTIPكتيب  "  إيطالية ند إجنازه ملؤسسةٍ  سأُ الصناعة الصيدالنية على املستويني اإلفريقي والعاملي،     

  باعتبار هذه األخرية منشآتٍ ؛ فيما خيص بناء املنشآت الصيدالنية     ، وتكنولوجيا دقيقة  هذه األخرية  من خربةٍ    
  .خاصة

  :دولة اجلزائرية فيما خيص إنشاء هذا الفرعمن قبل السنعرض أهم اخلطوات املتخذة وفيما يلي 
ولقد رفع اختيار     عرض مناقصة دولية بشأن مشروع إجناز مركب املضادات احليوية،         متَّ 1972 يف جوان  -1

  . لعروضها املقبولة واملناسبةاإليطالية نظراً" CTIP" املسؤولني اجلزائريني على مؤسسة
  ".CTIP" اإلجناز بني اجلزائر ومؤسسة التوقيع على عقد متَّ ،1977 ماي 5يف  -2
  .املشروع "CTIP" متتسلَّ ،1977جوان   30يف  -3
  .داية األشغالب 1978 مارس 12يف  -4
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مت اجلزائر املـشروع     حيث تسلَّ  ؛ت وشهرين  سنوا 4  أي ما يعادل   ،شهراً 50 رت مدة اإلجناز  دوقُ
بإجناز هذا املشروع مبـساعدة بعـض       "CTIP" ولقد قامت مؤسسة   .1982 أفريل 12  يف الواقع يف   جمسداً

املؤسـسة الوطنيـة    ،  (SONELLGAZ) املؤسسة الوطنية للكهربـاء والغـاز     :وهي املؤسسات الوطنية، 
باإلضـافة إىل مـساعدة      .(EDIC) مؤسسة تطوير الصناعات الكيميائية   ،  (SNIC) للصناعات الكيميائية 

  .SIEMASUD  ومؤسسة، األمريكيةSQUIP  مثل،بعض املؤسسات األجنبية
ف املؤسسة الوطنيـة    وضع هذا األخري حتت تصر     ،1982 أفريل 12 م اجلزائر املشروع يف   وبعد تسلُّ 

  .نتج به خمتلف املواد الكيميائية كالطالءأين كانت ت لالستغالل، )SNIC( للصناعات الكيميائية
ه خصص إنتـاج    كونال؛  بدأ تشغيله من قبل  مؤسسة صيدال حتت اسم أنتيبيوتيك          ،1987 عامويف  

   IBI(Licence( واليت بدأ املركب يف إنتاجها حتت رخصة إيطالية املضادات احليوية،
  :نشاط الفرع

واليت بدورها تشمل على     حيث يشمل على عدة وحداتٍ     ؛ متكامالً عترب فرع املضادات احليوية فرعاً    ي 
 املُنتجـات وهي مرحلة تعبئـة      ة النهائية،  من إنتاج املواد األولية إىل غاية املرحل        ابتداءً كل مراحل اإلنتاج،  

  : الفرع حول حمورين أساسني مهاأنشطة تركَّزوت الصيدالنية النهائية وختزينها وتسويقها،
استخالص املادة النشيطة أو الفاعلة بواسطة التكنولوجيا احلديثة احليوية وحتويلها إىل مضادات حيويـة               -1

على شكل مسحوق أبيض ويتم هذا على مستوى وحدة إنتاج           بينيسيلية وغري بينيسيلية نصف مصنعة،    
 ، Pènicilline Vacide:ل املواد األولية نصف املـصنعة البينيـسيلية يف  وتتمثَّ. VRAC املواد األولية

ـ ؛  Pènicilline V Potassiqueو  :ل املـواد األوليـة املـصنعة  غـري البينيـسيلية يف     يف حني تتمثَّ
Oxytetracycline Hel،و  Tétracycline)1(.  

 كبسوالت، أقراص، حقن، : الصيدالنية النهائية املتخصصة البينيسيلينية مبختلف األشكال      املُنتجاتإنتاج   -2
  .على مستوى التخصصات الصيدالنية انطالقا من املواد السابقة الذكر مساحيق، شراب، مراه،
ج( عترب الببنيسيلنيوي(  (pènicilline V)طة اليت تنتج منها املـضادات احليويـة   املادة األولية الوسي

  .)Ampicilline  ،Oxacilline ،Amoxicilline)2 :البينيسيلينية التالية
 . من مواد أولية مـستوردة     ج انطالقاً نت الصيدالنية النهائية املتخصصة األخرى ت     املُنتجاتيف حني أن    

يه فهي متثل   لوع دعامة الصناعة الصيدالنية ألي بلد،    ل   فإن املواد األولية احليوية املذكورة أعاله متثِّ       ،ولإلشارة
                                                 

  .وحدة إنتاج املواد األولية  )1(
  .وحدة التخصصات الصيدالنية  )2(
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 إىل  تل إذا ما حتو    خاصةً ، لألرباح  استراتيجياً مورداًالصيدالنية اجلزائرية، باعتبارها    القلب النابض للصناعة    
  .صة حيوية ائية ومتخصمضاداٍت

  :اهليكل التنظيمي لفرع املضادات احليوية -ثانياً
ت وخاليا فرع املضادات احليوية أنتيبيوتيكول املوجود بواليـة املديـة يف   ميكن تلخيص أهم  مديريا    

  :الشكل التايل
  باملدية) أنتيبيوتيكال( احليويةت اهليكل التنظيمي لفرع املضادا): 11 -4(شكل رقم 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املدير العام

 السكرتارية
 األمن الصناعي والبيئي

مديرية التقنية 
 الصيدالنية

  عام مساعدديرم

 مديرية املخابر مديرية التموين املديرية التجارية

  وحدة
  الوسائل العامة

  وحدة 
 التخصصات الصيدالنية

 وحدة إنتاج
  املواد األولية

  وحدة الطباعة

 مديرية
  الصناعة املركزية

 مديرية
  املالية واحملاسبة

 مديرية
 البشريةاملوارد 

 تنظيم/تدقيق
 الربجمة والترتيب
 ضمانات اجلودة

 .2006، مديرية املوارد البشرية، فرع أنتيبيوتيكال باملدية:املصدر
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 عدة مـديريات ووحـدات      ضادات احليوية أنتيبيوتيكول يضم   ضح أن فرع امل   يت من خالل  الشكل،   
  :واليت ميكننا وصفها كما يلي

  :املديريات -1
  :وهي تضم

 الصيدالنية اليت ينتهجها    املُنتجاتهمتها األساسية مراقبة وفحص املواد و     م : مديرية التقنيات الصيدالنية   -أ
 إىل كوا املسؤولة عن دراسة       إضافةً ،املُنتجاتذه   بضمان  اجلودة والنوعية هل     وذا  فهي مكلفةٌ    .الفرع

امللفات التقنية للمنتر إنتاجها يف هذا الفرعجات اجلديدة املقر.  
تعمل هذه املديرية على صيانة ومراقبة التجهيزات اإللكترونية وامليكانيكيـة           :مديرية الصيانة املركزية   -ب

 من املصاحل خمتصة يف امليكانيك العامة ه املديرية عدداً هذحيث تضم جلميع مديريات ووحدات الفرع،
 -باملوازاة مع مهامهـا الرئيـسية     -وتقوم   .اآلالتتكييف اهلواء ومراقبة     التلحيم والكهرباء،  والدقيقة،

  .وغريها شاحنات، كراء  أخرى،كتصليح بعض اآلالت ملؤسساٍت  للزبائن،خدماٍتبتقدمي 
كمـا   ل املايل ملختلف استثمارات ومشتريات الفرع،     ي املسؤولة عن التكفُّ   ه : مديرية املالية واحملاسبة   -ج

تمباحملاسبة وتقييم املخزونات .  
وكذا عن العالقات مع خمتلف       الصيدالنية للفرع،  املُنتجات هي املسؤولة عن تسويق      : املديرية التجارية  -د

 العـراق، ( أو أجنبـيني   )قطاع العسكري ال مستشفيات، موزعني، صيادلة،(  كانوا حمليني  الزبائن سواءً 
  ).إخل...إيطاليا اليمن،

 حيـث أـا ـتم       هي املسؤولة عن تسيري العناصر البشرية يف الفـرع،         :مديرية املوارد البشرية   -هـ
 ،عامل 1360 حوايل 2006 مارس 31 ويعمل بالفرع إىل غاية    التكوين، التدريب، األجور، بالتوظيف،
  : وهم مقسمون حسب خمتلف املديريات واخلاليا حسب اجلدول التايل،ومنفذين ومديرين بني إطاراٍت
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  باملدية) أنتيبيوتيكال( احليويةت فرع املضادايف  املستخدمون ):45 -4(جدول رقم 

  املستخدمني املؤقتني  املستخدمني الدائمني

  البيان  أعوان التنفيذ  أعوان التحكم  إطارات  أعوان التنفيذ  أعوان التحكم  إطارات
  اموع

  الكلي
 إناث ذكور  إناث  ذكور  إناث ذكور

  عامو
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  اجلزئي

اموع 
  اجلزئي

  01  -  -  -  -  -  01  06  -  -  02  -  -  04  07  املديرية العامة
  00  -  -  -  -  -  -  34  -  -  07  07  -  20  34  مديرية املوارد البشرية
  02  -  -  -  01  -  01  52    04  02  42  -  04  54  ةدائرة الوسائل العام

  03  -  -  -  -  01  02  79  -  08  04  38  -  29  82  مديرية التجارة والتموين
  00  -  -  -  -  -  -  17  -  -  02  02  -  13  17  مديرية املالية

  01  -  -  -  -  01  -  67  -  -  04  19  16  28  68  مديرية مراقبة اجلودة
  00  -  -  -  -  -  -  10  -  -  -  -  03  07  10  مديرية تأمني اجلودة

  00  -  -  -  -  -  -  11  -  -  01  -  04  06  11  املديرية التقنية الصيدالنية
  03  -  -  -  01  -  -  94  -  08  01  61  -  24  97  مديرية األمن

مديرية األمـن الـصناعي     
  112  -  -  -  111  -  01  36  -  -  01  29  -  06  148  ومحاية البيئة

  01  -  -  -  01  -  -  53  -  08  -  33  -  12  54  مديرية الطباعة
  1111  01  01  02  07  -  -  288  01  01  55  190  03  38  299  مديرية التخطيط الصيدالنية

  02  -  -  -  02  -  -  158  -  02  01  73  -  82  160  مديرية الصيانة
 مديرية إنتاج املواد األوليـة    

VRAC 
170  51  05  107  02  04  -  169  -  01  -  -  -  -  01  

  00  -  01  -  -  -  -  06  -  -  01  01  01  03  06  خلية التنظيم اإلعالم اآليل
  00  -  -  -  -  -  -  02  -    -  01  -  01  02 خلية الشراكة واالستثمارات

  00  -  -  -  -  -  -  50  21  19  02  04  -  04  50  خلية املشروع
  00  -  -  -  -  -  -  01  -  -  -  -  -  01  01  خلية قانونية

  00  -  -  -  -  -  -  07  -  -  01  01  -  05  07  خلية التركيب والتحليل
  00  -  -  -  -  -  -  83  -  -  01  64  -  18  83  مات العامةمديرية اخلد
  137  01  02  02  123  03  05  1223  22  54  87  672  32 356  1360  اموع

  .مديرية املوارد البشرية بالفرع :املصدر
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 واإلطارات الدائمني  عون، 759  أعوان التحكم الدائمني هو    أن عدد ضح  يت من خالل اجلدول السابق،        
 8 فيبلغ عددهم  أما بالنسبة لإلطارات املؤقتني،    .عون 76 أما أعوان التنفيذ الدائمني فعددهم     إطار، 388

وبالتايل نـستخلص أنـه يف    .أعوان 4 وأعوان التنفيذ عددهم عون، 25  وأعوان التحكم فهم  ،إطارات
 بـالفرع   ويبلغ عدد الذكور العـاملني     . عون تنفيذ  80 و ،عون حتكم  884و ،إطار 396 الفرع حوايل 

  .147 اثواإلن ،1213
 أولية خمتلفة   وهي الشريان األساسي الذي ميون الفرع مبا حيتاجه من موادٍ          : املديرية التجارية والتموين   -و

ا تشرف على خمازن املواد     وباعتباره وهي املسؤولة عن تسيري املخزونات من هذه املواد،        إلنتاج األدوية، 
 عن تلك اإلجراءات املتخذة عند استرياد املواد األولية من الـدول  لةٌ إىل ذلك فهي مسؤو  إضافةً .األولية
  .األجنبية

 44 وتضم   ، الصيدالنية النهائية  املُنتجات هي املسؤولة على مراقبة جودة املواد األولية و        : مديرية املخابر  -ز

  .أعوان تنفيذ 19و إطار،
  :الوحدات -2

هي عدة وحداٍتكما سبق ذكره فإن الفرع يضم :  
 باعتبار أن هذه األخرية هـي أغلفـةٌ         تعمل على إنتاج األغلفة والعبوات الصيدالنية،      :وحدة الطباعة  -أ

الت،     إضافةً  خاصة، وعبواتواجلرائد اخلاصة مبجمع صيدال ككل،      إىل إنتاجها لبعض املنشورات كا 
  .وكذا خمتلف القوائم والكتيبات التروجيية

واملتمثلة   ما، وآالت ذات تكنولوجية منطية إىل حد      جمهزة بتجهيزات ٍ   وتشمل الوحدة على عدة ورشات        
  . وورشة الطبع،ورشة التجليد الصناعي  يف املخرب الفوتوغرايف،أساساً

وظيفتها إنتاج املادة النشطة والفعالـة بواسـطة اسـتعمال           :(VRAC) وحدة إنتاج املواد األولية    -ب
على شـكل     حيوية بنسيلينية وغري بنسيلينية نصف مصنعة،      داٍتالتكنولوجيا احلديثة لتحويلها إىل مضا    

  . أبيضمسحوٍق
 هذه  وتضم  الصيدالنية النهائية واملتخصصة،   املُنتجاتوظيفتها إنتاج    :صات الصيدالنية وحدة التخص  -ج

  :الوحدة ورشتني
 . الصيدالنية البنسيلينيةاملُنتجاتوظيفتها إنتاج وتعبئة ):A(أو  )أ(الورشة 
 .  الصيدالنية غري البنسيلينيةاملُنتجاتوظيفتها إنتاج وتعبئة ):B( أو )ب(ورشةال 

  .مساحيق شراب، مراهم، األقراص،كبسوالت،  مثل احلقن،،وذلك مبختلف األصناف واألشكال الصيدالنية  
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ـ  ، صناعية ضـخمة    منشآتٍ وهي تضم  عرف بوحدة الطاقة،  وت :وحدة الوسائل العامة   -د ت د خمتلـف  زو 
 وكذا   فيها توليد وحتويل وتوزيع الكهرباء،     ويتم وحدات ومديريات الفرع جبميع أنواع الطاقة الالزمة،      

وتـضم   .توليد الطاقة البخارية واهلوائية    ما يتم ك، مع املعايري الصناعة الصيدالنية    فهايوتكيمعاجلة املواد   
 ومنشآٍت أخرى    للمحافظة على البيئة،   ؛ صناعية ملعاجلة النفايات الصلبة والسائلة      منشآتٍ أيضاًالوحدة  

  . من أجل إعادة استعماهلا يف إنتاج املادة الفاعلةالسترجاع املذيبات؛ 
  :حيتوي املركب على  إىل ما سبق،إضافةً

من الـصناعي واالسـتمرار يف      ه األساسية ضمان األ   وظيفت :قسم خاص باألمن الصناعي والبيئي     
  . تلك التجهيزات التقنية ملعاجلة النفايات واملياه السامة عن إىل كونه مسؤوالًإضافةً الفرع،

 وكذا مسؤولة عـن التوثيـق       ، لتجميع وحفظ املعلومات   وهي عبارة عن مركزٍ    :خلية املعلومات  
  .واإلعالم

 وأخـرى   وهي تابعة ملديرية التموين،    من أجل حفظ املواد األولية وختزينها،     هناك خمازن    :خازنامل 
  .تابعة للمديرية التجاريةوهي  ، الصيدالنية النهائيةاتاملُنتجفظ وختزين حل

  :ميكننا تلخيص الوظائف األساسية للفرع يف املخطط املوايل ومما سبق ذكره،
  لفرع املضادات احليوية باملدية الوظائف األساسية :)12 -4( رقمشكل 

  
  
  
  
  
  

 
 

  .2005ع صيدال، عام وثائق املؤسسة، املصلحة التجارية م :املصدر

يسعى   أي فرع أنتيبيوتيكال،   ،ولتوعية وضمان السري احلسن يف مجيع وظائف الوحدة املذكورة سلفاً         
مـن خـالل     ، دف التوعية واجلـودة    ؛يف كل املديريات  ،   وموظف  الفرع إىل توعية كل مسؤولٍ     مسيرو

  : للممارسة اجليدة لتصنيع الدواء وهيتباع مبادئحيث جيب ا امللصقات اليت جندها يف خمتلف املديريات،

 ج التاماملُنتحتضري، تغليف، تعليب األدوية

  :إدارة التموين
شراء املواد األولية 

واالستهالكية إىل مجيع 
 اهلياكل

 :املختربات
تقوم مبراقبة مواصفات 

مجيع املواد األولية 
 واملنتجات التامة

  :املطبعة
تقوم بتحضري مجيع وسائل 

 التغليف والتعليب

 إنتاج املـواد األساسـية    
VRAC ومواد ،  لبنسيلني

أساســـية لبـــاقي  
  االختصاصات
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  .ي التعليمات املكتوبة الالزمةالتأكد قبل الشروع يف العمل من تلقِّ -1
  . احلرص على تطبيق هذه التعليمات بدقة-2
  . واحلرص على نظافتها، التأكد من استعمال األجهزة املناسبة-3
  . التأكد من استعمال ما يالئم من املواد األولية-4
  .ب التلوث بني املوادنجت -5
6-ب األخطاء عند وضع البطاقات جتن.  
  . العمل بدقة وتركيز-7
  .االهتمام بالنظافة والترتيب -8
  .  وعدم التردد، واملمارسات السيئة، احلذر من األخطاء احملتملة-9

 ،M :Matière 5 حترير التقارير الواضحة والدقيقة فيما خيص نظام النوعية علـى أسـاس قاعـدة    -10
Méthode  ،Main d' œuvre ،Moyen ،Milieu.   

  :تقدمي املديرية التجارية لفرع املضادات احليوية -ثالثاً
تللدور الكبري  نظراًية؛  املديرية التجارية من أهم املديريات يف فرع املضادات احليوية املوجودة باملد           عد  

 يتناسـب   ،ا للمديرية التجارية  ي تنظيم هيكالًفرع  المم  وهلذا ص  الصيدالنية، املُنتجاتالذي تلعبه يف تسويق     
 يف السعي وراء خلق االنطباع الـذهين        واملتمثلة أساساً  رة من قبل الفرع،   ويتوافق مع تلك األهداف املسطَّ    

 باعتبار أن هـؤالء يقبلـون علـى         ؛ الصيدالنية للفرع  املُنتجات مبكانة وفعالية    لدى املستهلكني اجلزائريني  
  .جات الفرعنت وأعلى جودة من م، منهم أا أكثر فعاليةظناً الصيدالنية األجنبية، تاملُنتجا

ولعل مـن    هذه املهام حمددة من قبل املديرية العامة،       وجند أن املديرية التجارية هلا عدة مهام تقوم ا،        
  :أهم هذه املهام جند

  . النهائية الصيدالنيةاملُنتجاتتسويق وبيع  -1
 .نشيط مبيعات املؤسسةتدعيم وت -2
وباإلضـافة إىل    من خالل اكتساب أكرب عدد من الطلبيـات والزبـائن،    ،الرفع من رقم أعمال الفرع     -3

  .أشهر من رقم األعمال ثالثة تقليص مستوى الديون ملدة
 وهذا من خالل ختفيض مستوى املخزون ملدة شهرين من رقم األعمال،            النهائية، املُنتجات تسيري خمازن    -4

  .أي مستوى املخزون يكون أدىن لقيمة رقم األعمال
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 وكذا االستعمال حلاجيـات  ،وهذا من خالل اكتساب والء الزبائن     العمل على تطوير وظيفة التسويق،     -5
  .وحتسني والء االستفتاءات اليت تضعها املؤسسة الزبائن،

  .ل على تصدير األدوية والعم،حتسني صورة الفرع من حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للزبائن -6
 :وعليه ميكننا عرض اهليكل التنظيمي للمديرية التجارية من خالل الشكل التايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املدية باهليكل التنظيمي للمديرية التجارية يف فرع املضادات احليوية ):13 -4( رقم شكل

  
  
  
  
  

 املدير

رئيس دائرة تسيري 
 املخزونات

  رئيس دائرة 
 البيع واخلدمات

  مكلفرئيس
 بالتغطية املالية

ملحق
 إداري

 األمانة
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  .2006،  املدية–كال بيوتيبفرع أنتي املديرية التجارية :املصدر
  
  
  
  
  

  

ميكننا اآلن وصف    وبعد عرضنا للهيكل التنظيمي للمديرية التجارية يف فرع املضادات احليوية باملدية،          
  :دوائره ومصاحله وكذا أقسامه كما يلي

  :مدير املديرية التجارية -1
بالتنسيق مع خمتلـف     وهذا طبعاً   الصيدالنية للفرع،  املُنتجاتوهو املسؤول األول عن عملية تسويق       

  .الدوائر واملصاحل واألقسام التابعة هلا
  :األمانة -2

  مصلحةرئيس
  جات النهائيةنتاملُ
 غري البنسيلية) ب (
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  بني مجيع الدوائر واملصاحل واألقسام التابعة للمديرية،       عترب مهزة وصلٍ  واليت ت  أو كتابة مديرية التجارة،   
  .حيث تقوم بتسجيل وتوصيل مجيع املراسالت الكتابية واهلاتفية

  :امللحق التجاري -3
وكل له   وت ،حيث يقوم باستخالفه أثناء غيابه     مين للمدير التجاريح  عد األساسي والذراع األ   وهو املسا 

  .وكذا الفرع يف املؤمترات وامللتقيات بعض املهام األساسية كمندوب بيع  باملعارض احمللية والدولية،
  :رئيس دائرة تسيري املخزونات -4

ا بعد التأكد من تعبئتها ومطابقتـه      الصيدالنية النهائية،  املُنتجات بتسيري املخازن اخلاصة ب    فوهو مكلَّ 
   .للمقاييس العاملية املعمول ا

دائرة تسيري املخزونات مصلحتنيوتضم :  
 النهائيـة   املُنتجـات  استالم   رئيسهاومن مهام    ):A(أو  ) أ( النهائية البنسيلينية    املُنتجات مصلحة   -أ    

 ، كبرية قصد ختزينـها    والقيام حبساا وترتيبها يف عبواتٍ     لصيدالنية،صات ا من مديرية التخص  البنيسيلية  
  . الداخلة واخلارجة قصد املتابعة واملراقبةاملُنتجاتوكذا إعداد كشوفات 

 واليت يقوم رئيسها بنفس املهام الـسابقة        ):B( أو )ب(  النهائية غري البنيسيلية   املُنتجات مصلحة   -ب    
  .ف ا رئيس املصلحة األوىللَّكيالتسي  أي تلك ،الذكر

جات كل مصلحة قسم     وتضم(أو  ) أ( النهائية البنسيلينية    املُنتA (   ،وقـسم   التابع للمـصلحة األوىل
  .التابع للمصلحة الثانية) B( أو )ب(  النهائية غري البنيسيليةاملُنتجاتخاص ب

جات أعوان لنقل    ة كل قسم ثالث   ويضمالنهائية من مديرية   املُنت  صات الصيدالنية إىل املخـازن      التخص
عترب املـسؤول   شرف عليه رئيس فرع التوزيع الذي ي       خاص بالتوزيع ي   سمويوجد ق  . خاصة بواسطة عرباتٍ 

 بإيـصال   ، وعددهم ثالثة مبعية أعوان النقـل      ،حيث يقوم أعوان التوزيع    املباشر عن عملية النقل والتوزيع،    
  .ات احليوية إىل غاية الزبائن النهائية من فرع املضاداملُنتجات

  :رئيس دائرة البيع واخلدمات -5
 ،قدمها الفرع للزبـائن   مات اليت ي  وكذا اخلد   النهائية، املُنتجاتوهو املسؤول املباشر عن عملية بيع       

هذه الدائرة مصلحتنيوتضم :  
القطاع  يريات الصحية، املد مستشفيات، صيادلة،( ها على استقبال الزبائن،   شرف رئيس ي :مصلحة البيع  -أ

  : مصلحة البيع قسمنيوتضم ،)وكذا التصدير إىل اخلارج العسكري،
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 ف باستالم الطلبيات من مصلحة البيع وتقدميها إىل دائرة         حيث يكلَّ  : خاص بالتخطيط واملتابعة   قسم
  .وهذا بالتنسيق مع عون التخطيط واملتابعة تسيري املخزونات بعد دراستها،

 ترة خاص بالفو  قسم:  حيث ي شرف رئيس     نها دائـرة املخزونـات    ها على تسجيل الطلبيات اليت تؤم، 
  .ومبساعدة عون الفواتري

قدمها الفـرع   ها على تسجيل الفواتري اخلاصة جبميع اخلدمات اليت ي        شرف رئيس ي :مصلحة اخلدمات  -ب
  :للزبائن وأمهها

   الفواتري اخلاصة بأعمال الطباعة؛إجناز -
  اخلاصة بأعمال التطبيق؛ الفواتري إجناز -
  اخلاصة بأعمال التحاليل املخربية؛إجناز الفواتري  -
  ؛...)الربميل، اخلشب، أوراق الطباعة،( بيع املهمالت -
  .كراء شاحنات وسيارات النقل -

  :رئيس مكلف بالتغطية املالية -6
كـذا حتـصيل    و وظيفته مجع الشيكات والسندات من خمتلف الزبائن وإيداعها لدى املديرية املالية،          

دوا مستحقام املالية بالتنـسيق     سدوإشرافه على املتابعة القضائية لبعض الزبائن الذين مل ي         الديون املستحقة، 
  . املاليةف بالشؤونمع املكلَّ

 هناك جهود خاصة يبذهلا الفرع من أجل إعادة تصميم هيكل تنظيمـي جديـد للمديريـة                 وحالياً
  .د متغريات البيئة اخلارجية مع تسارع وتعقُّذلك متاشياًو  للتسويق؛يضم خليةً التجارية،

  :السياسة العامة لفرع املضادات احليوية وأهدافه -رابعاً
  :السياسة العامة للفرع -1

   :)1(يلي وهي تعتمد على ما  من السياسة العامة مع صيدال ككل،هي مشنقةٌ
ـ    السعي وراء وصول الفرع إىل وحدة أعمال استراتيجية ن         -1 ي الفكـر االسـتراتيجي     اجحة يف إطار تبن

  .احلديث
بـات  وكذا احترام املتطلَّ   املستخدمني املسامهني،   تلبية احلاجات والوفاء بكل االلتزامات اجتاه الزبائن،        -2

  . قصد كسب والء وثقة هؤالء املتعاملني؛القانونية
  .ات دائمة من خالل تقييم الكفاءاشتراك العمال يف املسامهة بصورٍة -3

                                                 
  .خلية املعلومات للفرع  )1(
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 من أجـل تـوفري      ؛ وكذا الوسائل واإلمكانيات الضرورية    ،ضمان وتطوير وتنمية الطاقات والقدرات     -4
ممعقولة وبأسعاٍر، ذات جودة ونوعيةجاٍتنت .  

 ،م والتطوير يف طرق وأساليب اإلنتـاج       من خالل التحكُّ   ،العمل باستمرار على حتسني اجلودة والنوعية      -5
  . اإلنتاجيةقصد رفع الكفاءة والفعالية

ب املزيد من اجلهد لتقلـيص      وهذا يتطلَّ  مها، واخلدمات اليت يقد   املُنتجاتحتسني صورة الفرع بتطوير      -6
  .التكاليف الناجتة عن شكاوى الزبائن

  :أهداف وحدة أو فرع أنتيبيوتيكال -2
اقتصادية وأخرى   حيث أننا جند أهدافاً     تعمل لبلوغها،  اً فإن لفرع أنتيبيوتيكال أهداف    ،ككل مؤسسة 

  .اجتماعية
  :األهداف االقتصادية -أ

  حتقيق أقصى ربح ممكن؛ -
  البحث عن التطوير؛ -
  الرفع من مردودية الفرع؛ -

  :األهداف االجتماعية -ب
  توفري العمل؛ -
  ؛راتب الئق -
  ؛املسامهات املالية -
  .الترقية -

  

  

  :جممع صيدال وبورصة اجلزائر :املطلب الثالث
ة؛ الثانوي ةية من أهم أقسام السوق املالي     عترب بورصة األوراق املال   ت  ا تاً مالية رمسية حمكوم   اًعترب أسواق أل 

وختضع لرقابة احلكومة لتنظيم عملية تـداول األوراق         وإجراءات عمل حمددة،   العمل فيها بقانون البورصة،   
 من جانـب    سواًء س،أو تدلي   أو غش،   آلخر دون خداعٍ   أو انتقال ملكيتها من مستثمرٍ     ، وشراءً املالية بيعاً 
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وجممـع   . سنداا ببورصـة األوراق املاليـة  العاملني يف البورصة أو من قبل الشركات املتداول أسهمها أو        
  . توضيحه يف هذا املطلبوهذا ما سيتم  يف بورصة اجلزائر، قام بإصدار أسهٍمصيدال كأي شركٍة

  :أسباا ونتاجها وأنواعها و تعريف البورصة -أوالً

 حمطم وقـاهر    رجال املال،   صانع املثري يف نفس الوقت،    ذلك املكان الساحر الغامض،   هي   البورصة
ال أحد يستطيع أن      بلحظة، وكل ذلك فجأة وكل حلظةٍ     هبط إىل أسفل،  يصعد فيه إىل  أعلى أو ي       املاليني،

  . أو مبا سيحدث اللحظة القادمة،يتنبأ مبا سيحدث غداً
  : تعريف البورصة-1

ا   عرف صاحل احل  يناوي البورصة على أ: » لتداول األوراق املالية اليت سبق إصدارها من قبـل،   سوق  
 كـانوا   سواًء حيث يكون أطراف التعامل  يف هذه السوق هم محلة األوراق املالية من مجهور املستثمرين،              

  .)1( »أو صناديق االستثمار  أو شركات،أفراداً
     اسوقأن  أي   .اول للتد كما ميكن تعريف البورصة على أ   دورية يف   عقد بصفةٍ البورصة هي اجتماع ي 

فـسوق   . املتلقاة قبل وأثناء فترة العمل      بتنفيذ أوامر عمالئهم   ،)السماسرة( حمدد بني وسطاء السوق      ٍنامك
ة من وسائل االتصال املعروفة للتعامـل يف أوراق          وسيلٍ تداول ينظَّم من خالل التقاء العرض والطلب بأي       ال

 سليمة لتقريب املدخرين الباحثني عن أفـضل الـسبل          دف إىل وضع هذا التعامل على أسسٍ       ،مالية معينة 
  . للتمويللتوظيف أمواهلم يف املؤسسات اليت هي يف حاجٍة

  :أنواع البورصة -2
هاميكن تقسيم:  

  : املتداولة يف البورصةاملُنتجات من حيث -أ
والسلع  ،....)قمح قطن،( ات السلع الزراعية   مثل بورص  ،تداول فيها سلع معينة   ت :بورصات السلع  

  .إخل...أو بورصات العقارات واألراضي والسيارات ،....)الذهب النحاس،( املعدنية
د ااالت اليت ميكـن اسـتخدامها        لتعد نظراًوهي بورصات شديدة التنوع؛      :بورصات اخلدمات  

 .إخل...، بورصات النقل أمهها السياحة والفنادق، فيها،
 واليت تتعلق بعرض وبيع حقـوق االختـراع         ،وهي أحدث أنواع البورصات    :ات األفكار بورص 

  .إخل...العالمات التجارية وحقوق املعرفة،

                                                 
  .26 ص ،2002، اإلسكندرية الدار اجلامعية، بورصة األوراق املالية بني التظرية والتطبيق، حممد صاحل احلناوي،  )1(
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  : تصنيف البورصات إىل نوعني أساسيني مهاوفقا هلذا املعيار يتم : من حيث الزمن-ب
 بورصات مجات حاضرةنت: يتمقبض مثنها فوراً التعاقد عليها واستالمها وتسليمها وي.  
 بل تـتم   ،سعارجات أو األ  نت االتفاق عليها دون تسليم أو استالم ال للم        يتم :آجلةبورصات أجور    

  .املضاربة على السعر فقط
  :  من حيث مدى التعامل اجلغرايف-ج

 وهـي   ،لفـة خت يف االقتـصاديات امل    وهي تتواجد عادةً   ،ال متتد معامالا دولياً    :حملية بورصات 
  . حمدودة النشاط للغايةرصاتبو

 ضخمة أو متوسطة    وهي بورصات   معامالا إىل املعامالت الدولية املختلفة،     ومتتد :بورصات دولية  
  .احلجة

وال  ويف ضوء قواعد خاصة ـا،       غري رمسي،   تعمل بشكلٍ  : من حيث التسجيل واالعتراف احلكومي     -د
  .وبالتايل فإا تتضمن خماطر رمسية ا الرمسية؛تتعامل فيها أي من جهتهوال  تعترف ا الدولة،

  : أسباا-3
  :من أهم األسباب اليت ختول املؤسسة للدخول يف البورصة ما يلي

  احلجم املغري للمؤسسة؛ -أ
 العدد الكبري للعمال؛ -ب
 ارتفاع رأس املال؛ -ج

  : أهدافها-4
وجممع صيدال أحد هذه     بورصة، من األهداف من خالل دخوهلا ال      تطمح أي مؤسسة إىل حتقيق مجلةٍ     

  :املؤسسات
  تعزيز املكانة؛ -أ
 حتسني نوعية اإلنتاج؛ -ب
 رفع رأس املال؛ -ج
 توسيع رقعة اإلنتاج؛ -د

 عقد شراكة واستقطاب التكنولوجيا؛ -هـ

  : نتائجها-5
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يدال داف أو عدم حتقيقها، وبالنسبة مع ص      ف على حتقيق األه   نتائج عملية الدخول يف البورصة تتوقَّ     
 ، رغم وجود هذه العملية يف مهـدها؛        وأكثر مما كان متوقعاً    ،فيمكننا القول أن النتائج حلد اآلن جد إجيابية       

  . من رأمساهلا فقطإذ أا قامت خبوصصة جزٍء

  :املعايري اليت خولت امع من دخوله بورصة القيم -ثانياً
قبلت صيدال لدخول     اإلجيابية احملققة،  وبسبب النتائج  أثبتت صيدال قدرا على رفع كل التحديات،      

 جوان 22 د ذلك بعد صدور قرار اللجنة الوطنية للمسامهني العموميني يف املؤسسة ليوم           ولقد تأكَّ  البورصة،
1998.  

ومن أجل قبول صيدال للدخول يف البورصة كان ال بد هلا من اجتياز اختبار املذكرة اإلعالمية عـن                  
وذات  قة باملؤسسة ذات احلجم املغـري،     ن املعلومات املتعلِّ  ثائق اليت تتضم  وتقدمي الو  خوصصة املؤسسات، 

د وعـد  ق باألنشطة واحلالة املالية،   وذات اآلفاق املستقبلية واملعلومات اليت تتعلَّ      الفعاليات التارخيية املنطقية،  
بورصـة   يدخل   بذلك استطاع جممع صيدال أن    و .من صالبتها أو العكس    للتأكد   ؛ وبرنامج العمل  ،العمال

ـ دمن أسهمه اليت قُ    %20 وهذا بطرح  القيم من باا الواسع،     مليون  2ئت على   جزِّ دج، مليون 500 رت ب
  .دج 800  الواحد بـ،سهم

      وفيما يلي نعطي بعض املعلومات اليت تن املركز املايل للمؤسسة،   بي  واليت ت  مع  عترب كمعايري خولت ا
  .من دخوله البورصة

1- ر مستوى اإلنتاجتطو:  
 عرفت من خالل مجيع فروعهـا       1998 عامففي    عالية يف التوعية والكمية؛    قت صيدال قفزةً  لقد حقَّ 

يف اإلنتاج،  راًتطو   وحدة بيع،  100.707.090 م إنتاج حيث ت   أي ما يدج 4.712.299.888 ر بقيمـة  قد. 
 إنتاج وبيـع   1997 عامحيث عرفت خالل     ، يف جمال اإلنتاج    قياسياً قت رقماً وبذلك تكون صيدال قد حقَّ    

   .)1( أكرباً تطور1998 عامقت خالل وكانت صيدال قد حقَّ مليون وحدة، 83.6
 كبرية يف تسيري شـؤون  بل كانت مثرة جهوٍد ، صدفةًقها امع مل تأِتاليت حقَّ فإن النتائج  ولإلشارة

ب تظافر كل جهود العاملني باملؤسسة مهمـا         بسب ؛والكمية والسهر على تقدمي اجلودة والنوعية،     املؤسسة،
  .كانت املناصب اليت يشغلوا

2- ر مستوى رقم األعمالتطو:  

                                                 
  .وثائق املؤسسة املصلحة التجارية، صيدال املدية  )1(
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ر والتطـو   1998 -1995 الفتـرة     خالل – وال يزال    - مستمر ٍر تطو  يف إن رقم أعمال امع كان    
لت صيدال على عقد بيـع     صحت ا املنافسة فيما يتعلق بالسعر واجلودة،     منتجاحيث وبفضل    إجيايب متواصل؛ 

جانتقامـت   1998 عـام   مـن  السداسي األول ويف .مليون دوالر أمريكي   1,2 ا املنافسة بالعراق بقيمة   م
  .دوالر أمريكي 950.000 ا إىل العراق بقيمةمنتجاصيدال بتصدير 

ر رقم األعمال يف جممع صيدالواجلدول املوايل يوضح تطو:  
  1998 -1991 خالل الفترة  مع صيدالعمالر رقم األ تطو):46 -4( جدول رقم 

  .خلية اإلعالم بالفرع :املصدر

  : جممع صيدال يف الشكل التايلر رقم األعمال يفتطووبصورٍة أوضح يظهر 
  1998 -1991 خالل الفترة  مع صيدالر رقم األعمال تطو):14 -4( شكل رقم

  .مليون دج الوحدة،                                                                               

0
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  ).46 - 4(اجلدول رقم بيانات  :املصدر

  
  

  :تطور املبيعات -3
 1997 عـام ففـي    وصيدال حتقق نتائج إجيابية،    وبفضل القدرات اجليدة للمبيعات،    ،1994 عاممنذ  

  .1996 عام مقارنة ب%74 أي بتطور يقدر بـ مليون دج، 397.5وصلت النتائج إىل 

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 عامال

  4481525  3600172  2929353  2350165  2017334  1405859  1.044.859  830916 )دج 1000( رقم األعمال

         98    97    96    95    94    93    92    91   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 السنوات
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 8.937.516دج لـ    4.481.525.477  إذ بلغت  ؛راً املبيعات تطو  تفقد عرف  ،1998  لعام بالنسبةأما  
  .ر املبيعاتبني بصورة واضحة تطوواجلدول التايل ي ،1997  بعام مقارنةً%79 وهذا ميثل نسبة وحدة بيع،

  1998 -1994 خالل الفترة ر املبيعات مع صيدال تطو):47 -4( جدول رقم
  1998  1997  1996  1995  1994  عامال

 448.10 397.50 228.90 661.70 104.40  )دج1000( رقم األعمال
  .خلية اإلعالم بالفرع:املصدر               

  :لومات املبينة على اجلدول مبنحىن كما هو موضح بالشكل التايلولقد قمنا بتجسيد املع
  1998 -1994 خالل الفترة املبيعات مع صيدالر  تطو):15 -4( شكل رقم

  مليون دج :ةالوحد                                                                    
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Série1

  
  .)47- 4( رقم  اجلدولتابيان :املصدر 

4- جاتر خمزون تطواملُنت:  
 ىل ختزين كمياتٍ  ي إ مما يؤد  ؛ طويالً جاا اجلاهزة قبل تسويقها وقتاً    نت تستغرق مراقبة م   إن أي مؤسسةٍ  

فت هذه األخـرية    رلقد ع و جاا املخزنة، نتاملؤسسات اليت تقوم مبراقبة م    هذه  وصيدال إحدى    هائلة منها، 
  :ويتضح هذا من خالل اجلدول اآليت ، مقبوالًتطوراً

  
  1997 -1995خالل الفترة   مع صيدالر املخزون تطو):48 -4 (جدول رقم
  1997  1996  1995  عامال

  27305  27885  24758  وحدة بيع 100
  1051.60  904.90  797.1 )مليون دج( قيمةال

 94              95            96        97        98 السنوات                   
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  .خلية اإلعالم بالفرع :املصدر                                  

  :البياين التايلولقد قمنا بتمثيل اجلدول السابق يف املنحىن 
  1997 -1995خالل الفترة   مع صيدالر املخزونتطو): 16 -4 (شكل رقم

   دجمليون الوحدة،                                                                               

0
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Série1

  
  .)48 -4(بيانات اجلدول رقم  :املصدر

5- ر سوق املنافسةتطو:  
 وال يـزال     وقوة خضوعه لألسواق اخلارجيـة،     ،ز به السوق الوطين هو حجمه املرتفع نسبياً       ما يتمي

  .اإلنتاج الوطين حتت احتكار صيدال

  :إجراءات دخول البورصة -ثالثاً
ياليت اختريت من أجل خوصصتها ودخوله بورصـة القـيم            جممع صيدال من املؤسسات القليلة     عد 
  .كما مر بعدة مراحل ب هذا الدخول عدة شروط،وقد تطلَّ املنقولة،

  :شروط دخول جممع صيدال البورصة -1
   :)1( هيب دخول جممع صيدال للبورصة عدة شروطتطلَّ

1-   ألحكام القـانون    ات باألسهم طبقاً  قبل التداول يف البورصة إال القيم املنقولة الصادرة عن الشرك          ال ي 
  .التجاري

2-    عـام  الدخول للبورصة نشر الكشوف املصادق عليها للسنتني املاليتني الـسابقتني ل           على أي شركة تود 
  .تقدمي طلب الدخول

                                                 
  .ملؤسسة املصلحة التجارية، صيدال املديةوثائق ا  )1(

 95                           96                     97          السنوات                 
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  . بكاملهاجيب أن تكون األسهم حمل طلب القبول مدفوعةً -3
  . تقييمي ألصوهلا تقدمي تقريٍرجيب على الشركة اليت تكون أسهمها حمل طلب القبول -4
5-    من طرف مندوب احلـسابات يف       تكون حمل تقييمٍ    للمراقبة الداخلية،  ر وجود هيئةٍ  على الشركة أن ترب 

  .تقريره حول الرقابة الداخلية هلا
صة  خا  رقابة الشركة على رابطةٍ    عمومية يتم القابضة  اليف حال ما إذا بقي مساهم غري الدولة أو املؤسسة            -6

 الـشركة اجتـاه كـل       واليت ينجم عنها تعارض املصاحل بني الشركة حيال املساهم ومسؤوليات          معها،
  . للقبول يف التداول يف البورصةويف هذه احلالة ميكن أن تكون هذه الشركة أهالً املسامهني فيها؛

  . دجيونمل 100 عن على أي شركة تريد عرض أسهمها للتداول يف البورصة أال يقل رأمساهلا -7
علـى    من رأمساهلا االجتماعي،   %20 جيب على الشركة أن توزع على اجلمهور عددا من األسهم متثل           -8

  . وذلك يوم اإلدخال،األقل
9-   جيب أن تمن رأمساهلا االجتماعي    %5  وميلكون على األكثر   ،مساهم على األقل   300 ع األسهم على  وز 

  .رادىوهم فُ
  :ورصةمراحل دخول جممع صيدال الب -2

   :)1( هي دخول جممع صيدال البورصة بعدة مراحلمر م
 (CNPE)  من شهر جانفي عقد اتفاق الس الوطين ملسامهات الدولة         ابتداًء ،1998 عام يف   :املرحلة األوىل 

 وذلك عن طريق حتويـل     دف اخلوصصة اجلزئية لصيدال،    والشركة الوطنية القابضة للكيمياء والصيدلة،    
ويف نفس الشهر قامت الشركة الكربى بتوكيـل         ا يف إطار بورصة القيم املنقولة باجلزائر،       من رأمساهل  20%

  .صيدال قصد إعادة ملفها اخلاص بالدخول إىل بورصة القيم
 توقيع االتفاقية بني صيدال وجلنة تنظـيم ومراقبـة عمليـات البورصـة،          متَّ ،1998 فيفري 11 ويف

(COSOB)؛  من رأمساهلـا عـن      جل التنازل عن جزءٍ   لدخول لدى اللجنة من أ    تقدمي طلب ا  ن نيتها   إذ تبي 
  .(GDV)طريق العرض العمومي للبيع

 وذلك  ،قام امع بعدة تسوياتٍ    :ت وتغيري القانون األساسي للمجمع    ف مع إجراءا  التكي :املرحلة الثانية 
  :من بينها قصد الدخول إىل بورصة القيم املتداولة،

  .الزيادة يف رأس املال -1
 . مع تكييف القوانني التشريعية،إصالح وتطهري اإلجراءات -2

                                                 
  .وثائق املؤسسة مصلحة اإلعالم، صيدال املدية  )1(
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 .التحرير الكلي لرأس املال -3
 . من أجل دخول املؤسسة إىل البورصة؛العزم واإلقرار -4
 . من أجل ضبط عمليات أخذ القرار للدخول إىل البورصة؛اجتماع أعضاء اجلمعية العامة -5
 .ل ضبط العمليات من أج؛اجتماع أعضاء الس اإلداري -6

  :إثبات شخصية مكتب الدراسات :املرحلة الثالثة
 1998 أفريل 8وذلك يف    وجممع صيدال،  )أرتو أندرس (  عقد اتفاقية بني مكتب الدراسات الكندي      متَّ

حيث دف االتفاقية إىل مساعدة جممع صيدال للدخول إىل بورصـة القـيم              وتدوم االتفاقية أربعة أشهر،   
  :بتحضري الوثائق التاليةوذلك  املنقولة،

1-    مع،  املخطط املايل الذي يضماهليأة التنظيمية املتعلقـة بقطـاع األدويـة،        السوق املتلقية،   وضعية ا 
  .التقريرات املتوسطة األجل املتعلقة بامليزانية وجدول حسابات النتائج

  .قات املستقبلية املستحدثةيقة التدفُّويرتكز على قيمة الذمة املصححة وطر تقرير التقييم املايل للمؤسسة، -2
  .وثائق التقييم الضرورية لتحضري املذكرة اإلعالمية للدخول إىل بورصة القيم املتداولة -3

  :تكوين الوثائق األساسية للتقييم :املرحلة الرابعة
  .ةتقارير حمافظ احلسابات للسنوات اخلمس األخري جدول حسابات النتائج السنوية، ،امليزانيات -1
 .القانون األساسي منذ نشأا -2
 .حمضر متعلق بقرار الدخول إىل البورصة -3
 .اهلياكل التنظيمية للمؤسسة قبل وبعد إعادة اهليكلة -4
5- دة لقطاع نشاط املؤسسةالنصوص احملد. 
 .معلومات خاصة بالسوق -6
7- ر املؤسسةخمطط تفصيلي لتطو. 
  ).األهداف( النظرة االستراتيجية للمؤسسة -8
  
 

  : وتشمل: طرق تقييم املؤسسة :املرحلة اخلامسة
  طريقة الذمة املالية؛ -1
 .طريقة التدفقات املستحدثة -2

  :COSOBلقاءات واجتماعات مع  :املرحلة السادسة
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  :دف هذه املرحلة إعداد العرض العمومي من خالل
عمومية القابضة للكيمياء والصيدلة يف شهر      تسليم جممع صيدال مشروع املذكرة اإلعالمية إىل الشركة ال         -1

  .أوت
يف مخس نـسخ     COSOBوحتويل مشروع املذكرة اإلعالمية إىل       إرسال طلب الدخول إىل البورصة،     -2

  .من طرف الشركة القابضة
  .يف شهر سبتمرب لشرح ودراسة امللفCOSOB  عقد اجتماعات عمل مع إطارات جلنة -3
  .يحات الالزمة اليت أقيمت على املذكرة إضافية والتصحطلب معلوماٍت -4

 .  ومنها مت احلصول على التأشرية1998 أكتوبر 15 انتهت هذه املرحلة يف
  :(SGNV) احلوار مع شركة القيم املنقولة :املرحلة السابعة

 الـيت   (OPV)هو التعريف باإلطار التنظيمي لعملية العرض العمومي للبيع          اهلدف من هذه املرحلة،   
  : حتديد على سري العملية كما متَّقدت دورة تنصوع  جممع صيدال،سيقوم ا

1- فترة العرض واليت حواحددت بشهٍرد .  
2- فترة االستقبال واملصادقة على األوامر وحواحددت بشهٍرد . 
 .فترة التسوية والتسليم ملدة ثالث أسابيع -3
4- لني يف العمليةدورة لكل املتدخ. 

   :(IOB)اتفاقيات مع وسطاء يف عملية البورصة  :نةاملرحلة الثام
عتـرب  وت الشركة املالية العامة وهي شركة ذات أسـهم،        :اختيار جممع صيدال  للوسطاء املاليني وهم      

 وشركة  ؛ والراشد املايل  ؛والشركة املالية لالستثمار والتوظيف    موعة الوسطاء يف عمليات البورصة؛    رئيسة جم 
  . ربم مع صيدال وذلك حسب العقد املُ،توظيف القيم املنقولة

 القرض الشعيب اجلزائري،   : وهي ،إصدار أسهم صيدال  من خالهلا   حيث يتم   عدة بنوك؛   لت  كما تدخ 
والـصندوق   بنك الفالحة والتنميـة الريفيـة،   بنك اجلزائر اخلارجي،   الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط،   

  .الوطين للتضامن الفالحي
   :اإلشهار واإلعالم بوجود مؤسسة صيدال يف البورصة بأسهمها :املرحلة السادسة

وذلك باالتصال بني امع والوسـطاء املـاليني         عرض يف السوق،  ها إشهار أسهم امع اليت ست     هدفُ
 ويقوم بتطوير املبادالت مع كل عناصر احمليط املايل للمستثمرين واملدخرين املختـارين،            والبنوك التجارية، 

  :اإلشهار كما يلي هذا تميو
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  .القيام بعملية إشهارية وبثها يف التلفزة اجلزائرية -1
2- قات إشهاريةعلَّإنشاء م. 
 .(ANEP)  الوكالة الوطنية للنشر والتوزيع إمضاء اتفاق مع -3
 وذلك لتشجيع العمالء    ؛ حول استراتيجية ونتائج املؤسسة    1998 جوان 26  يف  تنظيم يوم إعالمي أقيم    -4

 .امهة يف رأس املال الشركةيف املس
 .حتضري أيام وأبواب مفتوحة على صيدال يف البورصة عرب أهم الواليات -5

  :قبول جممع صيدال يف البورصة :املرحلة العاشرة
وتقدمي الوثيقـة    ميكن القول وأنه بعد اختيار جممع صيدال املذكرة اإلعالمية عن خوصصة املؤسسة،           

 وللتأكـد مـن      وبرنامج العمل،  ، وعدد العمال  ،تعلقة باألنشطة واحلالة املالية   ن كل املعلومات امل   اليت تتضم
 وهذا بطـرح   استطاع جممع صيدال أن يدخل بورصة القيم من باا الواسع،          صالبة املؤسسة أو هشاشتها،   

ـ   من أسهم    20% ـ   مليون سهم بقيمةٍ   500 اليت قدرت ب واختيـار صـيدال يف     . دج 800  امسية تقدر ب
حيث أن رقم    والنتائج املالية املمتازة؛     ر مجيع املعايري الالزمة هلذا النوع من املعطيات،       رجع إىل توفُّ  البورصة ي 

     ت الشركة مرحلـةً   وقد ختطَّ  .1997 عام ب  مقارنةً %18  مستمر بأكثر من   ٍرأعمال املؤسسة ال يزال يف تطو 
  . إىل بورصة القيم يف لندن ونيويوركوسوف تعطيها الفرصة يف الدخول هامة يف حياا يف السوق املالية،

  :تفاصيل عملية العرض العمومي لبيع أسهم صيدال ونتائجها -رابعاً
  :تفاصيل عملية العرض العموم لبيع أسهم صيدال -1
قدر التكاليف املتعلقة مبصاريف الدراسات واملصاريف      ت : التكاليف املتعلقة بدخول صيدال يف البورصة      -أ

وسـنقوم    مليون دينـار،   147 بـ )شهادة األسهم  مصاريف االتصال،  طاقة إشهارية، ب ،الطباعة (األخرى
  : كاآليتابتفصيله
  

  
  
  :ول التايلهذه املصاريف تنقسم بالطريقة املوضحة يف اجلد :التكلفة املقدرة لتركيب العرض 

    مع صيدال لتركيب العرض حساب التكلفة املقدرة):49 -4 (جدول رقم
  مليون دج: الوحدة                                                                  

  1,2  تكاليف مشروع املذكرة اإلعالمية
  1,0  جلنة القبول يف التفاوض
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  7,5  من جمموع العرض 1,5 جلنة التوظيف من خالل عقد بني صيدال والوسطاء
  0,3  تكاليف التسجيل موع القيم يف البورصة

  10  اموع

  Notice d'information 1999 :املصدر           

 ملة بيع األسهم يف كل من الصحافة،      ة االتصال اخلاصة حب   كانت تكلف  :تكلفة االتصال التسويقية   
 . مليون دج20 ر بـقدوخمتلف البطاقات اإلشهارية ت الراديو، التلفزيون،

ـ قدكانت تكلفة الطباعة ت    :الطباعة تكلفة  مليـون   25عادل   طباعة ما ي   ومتَّ وحدة، دينار لل  12 ر ب
 .دج مليون 30 ر بـقدإذن جمموع تكلفة الطباعة ي .سهم

 AGAعقـد صـيدال مـع       ( رت تكلفة التقييم االقتصادية مع صـيدال      دقُ :مصاريف التقييم  
  :ومنه جند جماميع التكاليف يف اجلدول اآليت مليون دج، 18 بـ )ACIFو

   مع صيدالتقييموالطباعة ع تكاليف التسويق وال جممو):50 -4 (جدول رقم
  مليون دج 20  جمموع تكلفة االتصال التسويقية

  مليون دج 30  جمموع تكلفة الطباعة
  مليون دج 18  جمموع مصاريف التقييم

  .Notice d'information1999 :املصدر                                         

ـ قدكاليف املقترنة بالعرض ت   ويف األخري جند جمموع الت     أما مصاريف الدراسات     مليون دج،  78 ر ب
   دج%69 رت بـدقُفقد املتعلقة بعملية العرض اليت قام ا مكتب أندرسون 

وما هي املنهجيـة املـستعملة يف        ؟ من قام بتقييم جممع صيدال    : وهو ،هام  اإلشارة إىل سؤالٍ   وجتدر
  ؟ التقييم

أما   . بتونس املتواجد حالياً  "أرثو أندرس "   تكليف مكتب الدراسات   صيدال متَّ بالنسبة لتقييم جممع    
  :ل خطواا فيما يليتتمثَّفبالنسبة للمنهجية املستعملة يف التقييم 

  
 طريقة الذمة املالية؛ -1
  ؛طريقة تدفقات السيولة املستحدثة -2
 ديد التدفقات النقدية املستقبلية؛حت -3
 آفاق التنبؤات؛ -4



 جتربة اخلوصصة يف اجلزائر: الفصل الرابع

 
336

 .معدل االستحداث -5
ل إليها بعد عملية التقيـيم والتفـاوض      قدر قيمة السهم األصلية اليت مت التوص      ت :مثن العرض العمومي   -ب

  وسنقوم بشرح هـذه     دج، 800  تقريبها إىل قيمة أدىن    ومتَّ دج، 861.20 سريي جممع صيدال إىل   فيما بني م
  :العملية بطرح األسئلة التالية واإلجابة عنها

  ؟ مت حتديد سعر أسهم صيدالكيف 
ـ        متَّ  اقتصادي مع صيدال،    لتقييمٍ تبعاً  دج، 800  توقيف قيمة السهم اجلوهرية أو قيمته االقتصادية ب

  وهذه األخرية حـ  دت يف مرحلةٍ  د أي  ،دج 3245  لتقييم جوهري للسهم بقيمـة     تبعاً دج، 3200  أوىل ب
  . من القيمة احلقيقية%8 بتخفيض
؟ مع صيدال إىل هذه القيمة وملاذال جمكيف توص  

  سريو    لحسب ما توصمن القيمة اجلوهرية للسهم اليت قـام بتحديـدها       انطالقاً جممع صيدال،  إليه م 
ـ    .)املكتتـبني ( أن هذه القيمة لن تكون يف متناول اجلميع         أوىل، دج يف مرحلةٍ   3200 مكتب الدراسات ب

 2300 عند إصدارها ألسهمها بقيمة    الرياض سطيف ار جتربة   أخذهم بعني االعتب   وكان تأكيدهم على هذا،   
  من املكتتبني يف مرحلة أوىلٍ     وجلب أكرب عددٍ   ،)سعر كامل (  كامل ل إىل عددٍ  من أجل التوص   دج للسهم، 

  .ويلداخل السوق األ
 دج لتحديد سـعر    3200 أي وهو جتزئة القيمة االمسية،     ائي،  الوصول إىل وضع قرارٍ    ويف األخري متَّ  

ـ   مليـون   2كما جند أن    ).قات كل التكاليف والعموالت والتدفُّ    هذا السعر يضم  ( دج 800 البيع النهائي ب
 18,47% دج متعلقة مبعدل استحدث 800  أن قيمةأيضاًوكما جند   ذا السعر، بيعها كليةً  مصدرة متَّ سهم  
  .قات السيولة املستقبليةلتدفُّ

  :ساب السعر االقتصادي ألسهم صيدال حيف متَّسوف نوضح ك ،اجلدول التايلومن خالل 
  
  

  
   طريقة حساب السعر االقتصادي ألسهم صيدال):51 -4( جدول رقم 

  مليون دج9184.40+    تدفقات نقدية مستحدثة
  مليون دج 325.80 - ديون مالية

  دج 245.50 -  تدفقات نقدية للشركات املختلطة
 مليون دج 8613.20+   قيمة اقتصادية
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  مليون دج 10+  األسهمعدد 
  861.20+   قيمة السهم

  . وثائق املؤسسة:املصدر                          

دج  800 وأصبحت  تقريبها إىل أدىن،    ألسهم صيدال متَّ   اً اقتصادي اًل تقييم مثِّدج اليت ت   861.20وقيمة  
  .لتكون يف متناول اجلميع

  :إىل يوم االنتهاءملخص عن عملية العرض العمومي من يوم االنطالق 
حبضور  ،)هيلتون(  بالفندق الدويل  1995  فيفري 15 كان انطالق عملية بيع أسهم جممع صيدال يوم       

وكان املشروع يف هذه العملية دليال قاطعا على طرح جممع            من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي،     عدٍد
  .من رأمساله للخواص %20 صيدال

 ،)عملية شراء األسـهم   ( وهو أول من افتتح اجللسة     ،شراء أربعني سهماً  ولقد قام السيد وزير املالية ب     
هذه العملية سـتعود  وأن  وذلك أحسن من سندات سوناطراك،     من شرائه لألسهم،   %20  بأنه سريبح  قائالً

وزيـر   "عبد ايد مناصـرة   "والسيد   لسكان، وزير الصحة وا   "حيي قيدوم   "كما قام السيد   .عليه بالفائدة 
ائهم ألسهم صـيدال    وذلك بشر   مماثلة، بعمليٍة CNPE  رئيس أمحد تيباوي والسيد   ة،وإعادة اهليكل الصناعة  

 مـن رأمسـال   %20ي عن  أن التخلِّ  السابق  وزير املالية  عبد الكرمي حرشاوي  وذكر السيد    .املعروضة للبيع 
ة لكل مستثمر ساحنعترب فرصةًصيدال ي.  

 ولقد ن لتحسيس املـواطنني     قافلة تنتقل عرب خمتلف قطر الوطن،       تروجيية تعميمية يف شكل    ظمت أيام
 امع  ويشترك يف هذه القافلة مسؤولو     .املستثمرين بأمهية هذه العملية والفرصة اليت تضعها صيدال أمامهم        

وانتقلت القافلة حسب الربنامج اآليت  من إطاراته،وعدد:  
   وهران؛-17/02/1999
   تلمسان؛-20/02/1999
  ؛سنطينة ق-23/02/1999
   بسكرة؛-25/02/1999
   غرداية؛-28/02/1999
   جباية؛-04/03/1999
  . املدية-11/03/1999
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 مليون دينار من أجل عملية تعميم وترقيـة         60 صت صيدال من أجل إجناح العملية حوايل      ولقد خص
ل  خمتلفـة منـها رجـال األعمـا        كما كان التداول على مكتب بيع األسهم لفئاتٍ        .)1(العرض العمومي 

ومع انتهاء فترة العرض العمومي لبيع األسـهم الـيت           ومستثمرين وأصحاب مؤسسات وإطارات صيدال،    
  . جزئية مع صيدالوالغرض منها هو خوصصةٌ ،1999  فيفري15كانت حمددة من 

ولكن دخول البورصة الـذي يـسمح        مراحل وجوده،  جديدة من     سيواجه مرحلةً  جممع صيدال إن  
 من خالل اإلقبال املتواتر علـى       كانت ناجحةً  ته، وعملية البيع ها   . أوساط اتمع  بنشر فكرة البورصة بني   

أي   عرضـه،  حبيث باعت أكثـر مـا متَّ        على هذا الكالم هو دليل األرقام؛      عربوما ي  شراء أسهم صيدال،  
 م،ن سـه  مليـو  2  عرض لكن يف األصل متَّ    ألف أمر شراء مع اية العملية،      300ن و مليو 2 حبصوهلا على 

  طبيعـيني،  ألف سهم بيع ألشخاصٍ    400مليون و  : من خمتلف الفئات كما يلي     وأوامر الشراء كانت مقدمةً   
وحـ دت متاماً د ألف سـهم    223و ألف سهم للمؤسسات املالية،    750  بيع ألف سهم فقط،كما متَّ    700  ب

رض العمومي لبيع أسهم    وما يتضح أن عملية الع     .)2(سهم لعمال جممع صيدال    16500ولألشخاص املعنويني   
، )د( ،)ج( ،)ب( ،)أ( : من املستثمرين وهي    أو فئاتٍ  دف إىل التسوية مابني أربعة أصنافٍ      جممع صيدال، 

  :يلي سنوضحها من خالل ما
 %30  وشركات التأمني اليت اشترت    ، مثل البنوك  ،وختص املؤسسات املالية   اليت نسميها باهليئات،   ):أ(الفئة

  .من جمموع األسهم
 مـن جممـوع     %30 اشـترت  املؤسسات العمومية واخلاصة،   اليت ختص األشخاص املعنويني،    ):ب(لفئةا

  .األسهم
  صغرية يف السوق،   أي شراءهم لألسهم يدل على احتفاظ حصةٍ       ختص كل أجراء جممع صيدال،     ):ج(الفئة

  . من جمموع األسهم%5 اشترت
  . من جمموع األسهم%35 اشتروا ر،مبا فيها عامة اجلمهو ختص املدخرين الصغار، ):د(الفئة

  
  :نتائج العرض العمومي وحتليلها -2
  : نتائج العرض العمومي-أ

                                                 
  .1999 فيفري ،04 العدد تصدر عن جممع صيدال، جريدة شهرية داخلية،  )1(
  16/02/1999 ،2482 العدد جريدة اخلرب،  )2(
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ـ            أـا   مليون سـهم،   2  فيما خيص عملية  العرض العمومي لبيع أسهم صيدال املصدرة واملقدرة ب
  .مساهم 199297 ر عدد املسامهني اجلدد حبوايلقدحبيث ي والية، 48 كانت موزعة على

وسنوضـحها يف اجلـدول      ، كما أشرنا سابقاً   ائج العرض العمومي للبيع ستظهر من خالل فئاتٍ       ونت
  :التايل

   تقسيم الفئات املشترية ألسهم صيدال:)52 -4( جدول رقم
 %  عدد األسهم  %  عدد املسامهني  الفئات

  5.31  102.658  0.015  03  )أ(

  4.48  89615  0.25  46  )ب( 5.31

  0.82  16514  8.61  1662  )ج( 4.48

  89.56  171213  91.21  17586  )د( 0.82

  100  2000000  100  19297  اموع 89
  .16/02/1999 ،2482 العدد جريدة اخلرب، :املصدر

  :حتليل نتائج العرض العمومي -ب
 أفريـل  11 اإلعالن يف    متَّ ،1999 أفريل 6مليون سهم يف     2  بعد انتهاء عملية العرض العمومي لبيع     

جري يف املقر االجتماعي للشركات القابـضة       أُ أعمال العرض العمومي يف ملتقى صحفي،     عن رقم    1999
   . صيدلة-كيمياء

كانت عملية العرض متميزة بالطلب الكبري على األسهم مقارنة مع ما مت عرضه،حيث وصل الطلب               
 ..%143 يعادل ألف سهم أي ما 300و مليون 02إىل 

سهم مـن احلـصة املخصـصة يف         16500لوا على أكثر من     حتص أما بالنسبة ملوظفي جممع صيدال،    
  .سهم 40وهو أن كل موظف له احلق يف  مع شرط، السوق،

جتاوز الطلب لـديهم      أي األشخاص املعنويني واحلاملني الصغار،     ،)د( ،)ب( أما فيما خيص الفئتني   
  . مليون سهم2ألكثر من 

ـ     مليون سهم؛  02عدم إمكانية امع صيدال بيع أكثر من          مـن  %20 ألن خوصصته اجلزئيـة بـ
والشركات القابـضة بـصفتهم املـالكني         حتديدها من طرف اللجنة الوطنية ملسامهات الدولة،       رأمساله متَّ 
  .األصليني

م دخول جممع صـيدال       ت )حسب تقسيمهم النهائي  ( بعد تسليم شهادات األسهم للمسامهني اجلدد     
  .دج 800  أصلية بقيمةع تسعريٍةم 1999 سبتمرب 20  يفإىل البورصة  فعالً
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 مبا كانت عليه قبل إنتاجها لسياسة اخلوصصة وهذا يف          قت صيدال نتائج جد مرحبة مقارنةً     ولقد حقَّ 
  .والنتائج املبينة يف امللحق هي خري دليل مجيع فروعها،

  :31/12/2001 حالة أسهم صيدال يف -3
بسبب انكماش بورصـة     ؛2001 داية عام  منذ ب  اًقيم التسعرية يف بورصة اجلزائر عرفت اخنفاض       -

  .اجلزائر ونقص احلكة ا
- نشاط البورصةرة يف البورصة هو السبب الرئيسي لتناقصاخنفاض عدد املؤسسات املسع . 
لكن اليـوم عـدد      ،1999  مؤسسة أرادت الدخول إىل بورصة اجلزائر يف عام        20افة إىل   باإلض -

 إىل  01/01/2001إن تغـيري التـسعرية مـن        و مؤسسات فقـط،   ثالث رة هو املؤسسات املسع
31/12/2001 يف اجلدول التايلموضح :  

   ميزانية تسعري عناوين صيدال:)53 -4(جدول رقم 
  القيمة احملولة  التحولمقدار   تغيري األسعار  سعر اجللسة  تاريخ اجللسة

02/01/2001  790.00  10.00  3000.00  237000.00  
08/01/2001  785.00  - 5.00  4000.00  3140000.00  
15/01/2001  785.00  – – – 
22/01/2001  770.00  - 15.00  4000.00  308000000  
29/01/2001  780.00   +10.00  8000.00  6240000.00  
05/02/2001  780.00  – – – 
12/01/2001  770.00  - 10.00  5452.00  4198040.00  
19/02/2001  770.00  – – – 
26/02/2001  770.00  – – – 
07/03/2001  770.00  – – – 
12/03/2001  795.00  +25.00  72294.00  57473730.00  
19/03/2001  790.00  -5.00  57136.00  45137440.00  
27/03/2001  770.00  -20.00  1250.00    
02/04/2001  770.00  – – – 
09/04/2001  770.00      2485035.00  
16/04/2001  735.00  -35.00  3381.00  468930.00  
23/04/2001  735.00  –  638.00  –  
30/04/2001  735.00  –  –  –  
07/05/2001  700.00  -35.00  1097.00  767900.00  
14/05/2001  665.00  -35.00  50.00  33250.00  
21/05/2001  695.00  +30.00  1790.00  1244050.00  
28/05/2001  725.00  +30.00  3192.00  2314200.00  
05/06/2001  760.00  +35.00  7690.00  60496000.00  
08/06/2001  760.00  – – – 
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11/06/2001  760.00  – – – 
18/06/2001  760.00  – – – 
25/06/2001  760.00  –  4159.00  3160840.00  
02/07/2001  720.00  -40.00  3030.00  2181600.00  
09/07/2001  735.00  +15.00  5331.00  3918285.00  
16/07/2001  735.00  – 8074.00  5934390.00  
23/07/2001  735.00  – – – 
30/07/2001  715.00  20.00  35.00  25025.00  
06/08/2001  715.00  – – – 
13/08/2001  715.00  – – – 
20/08/2001  715.00  – – – 
27/08/2001  715.00  – – – 
03/09/2001  715.00  – – – 
10/09/2001  715.00  – – – 
17/09/2001  715.00  – – – 
24/09/2001  715.00  – – – 
01/10/2001  715.00  – – – 
08/10/2001  715.00  – – – 
15/10/2001  715.00  – – – 
22/10/2001  715.00  – – – 
29/10/2001  715.00  – – – 
05/11/2001  645.00  -70.00  56.00  36120.00  
12/11/2001  715.00  -30.00  70.00  43050.00  
19/11/2001  615.00  – – – 
26/11/2001  615.00  – – – 
03/12/2001  615.00  – – – 
10/12/2001  585.00  -30.00  1002.00  586170.00  
18/12/2001  650.00  -25.00  100.00  56000.00  
24/12/2001  535.00  -25.00  100.00  53500.00  
31/12/2001  510.00  -25.00  144.00  73.440.00  

  .وفرة بيانات غري مت-
  .1999 فيفري ،04 العدد تصدر عن جممع صيدال، ية،جريدة شهرية داخل :املصدر

  
  
  
  

  .عات املستقبلية مع صيدالالتطلُّ :املطلب الرابع
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حيتل جممع صـيدال املرتبـة األوىل علـى           لتجربته الطويلة يف صنع األدوية واملواد الصيدالنية،       نظراً
ـ    ه يف السوق العامل   وبغية تعزيز مكانت   املستوى الوطين يف هذا اال،     ات الـشراكة مـع     ية، قام بإبرام اتفاقي

واملخطـط ملختلـف     وقام بوضع برنامج واستراتيجية تسمح بالتطبيق التدرجيي،        أجنبية معروفة،  كاٍترش
  . دف إرضاء املستهلكاملُنتجاتالعمليات املتعلقة بنوعية 

مع        فيما يلي   ق  وسنتطرـ  وإىل أهم اتفاقيات الشراكة اليت أبرمها ا  ،تراتيجيات املتبعـة  خمتلف االس
   :اآلفاق املستقبلية للمجمعو

  :الشراكة يف ظل االندماج والتكامل العاملي -أوالً
       هودات اليت بذهلا جممع صيدال لتطوير مبعد ااستطاع هذا األخري تغطية السوق احمللية بنسبة       جاته،نت 

ـ     واجته بع  ،)1( %55 ومن املنتظر أن ترتفع هذه النسبة لتصل إىل          ،38%  بغـرض   ةد ذلك للـسوق األجنبي
كما يسعى امع إىل    . تلف املؤسسات واملخابر األجنبية   وذلك عن طريق االتفاقيات املربمة مع خم       التصدير،

  .االندماج والتكامل العاملي يف ظل اقتصاد العوملة والشراكة األجنبية
 والبقاء ةتحام السوق العاملين امع من اق مكISO 9001َّ/9002  ملواصفاتوإن العمل واإلنتاج طبقاً

وتندرج هـذه    له إىل إبرام اتفاقيات الشراكة مع خمتلف الشركات واملخابر األجنبية،          ما أه  هذا ا وبقوة؛ فيه
  .ة واالتفاقيات الصناعي،عقود متعلقة بالتكييف :األخرية ضمن نشاطني أساسيني مها

  :العقود املتعلقة بالتكييف -1
وأهـم   ل من خالل فروعه بصنع األدوية حلساب املتعـاملني األجانـب،   ومبوجبها يقوم جممع صيدا   

  :االتفاقيات املربمة يف هذا اال كانت املخابر التالية
  ؛فايزر األمريكية 
 ؛رون بالنك الفرنسية 
 ؛نوفو نورديسك الدانيماركية 
 دار الدواء األردنية؛ 
 .رام فارما األردنية 

  
 
  :االتفاقيات الصناعية -2

                                                 
  .وثائق املؤسسة  )1(
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 مـع االسـتفادة مـن خـربام          ، إنتاجية باجلزائر لصاحل األجانـب      إنشاء وحداتٍ  تمومبوجبها ي 
  :ونربز أهم تلك االتفاقيات فيما يلي والتكنولوجيا املتطورة،

 2000000  باملدية إلنتاج  1999 فيفري 6 وأبرم هذا العقد يف    :ELLILLY الشراكة مع خمرب إيليلي      -أ
  .وحدة بيع للمضادات احليوية

 بغـرض   1998  جويليية 8 وأبرم هذا العقد يف    :Glaxowelcomeراكة مع خمابر قالكسولكوم      الش -ب
مليون وحدة مبـصنع     30  إنتاج وقد متَّ  ،ة أكرب للسوق احمللي   ن من تغطيةٍ   والتمكُّ ،جات صيدال نتع م يتنو

  .الرويبة
 إنتـاج  ومتحور موضـوع الـشراكة هنـا يف    :Rhone Poulenc الشراكة مع خمرب رون بوالنك -ج

ـ    وقد قدِّ   وأدوية أمراض القلب واألوعية،    ،املضادات احليوية   مليون فرنك   40 رت قيمة االستثمار فيها ب
  .%30 أين بلغت مسامهة صيدال فرنسي،

برم هذا العقد مع عدة خمابر فرنسية إلنتاج األنسولني بذراع بن           أُ :Pfeizer الشراكة مع خمابر بفايزر      -د
ـ   دوقُ خدة بتيزي وزو،    بيري فـابر    %33.66 : كاآليت  مليون دوالر مقسمةً   44 رت تكلفة االستثمار ب

Pierre Fabre، 32.5%فيناليب Finalip ، 33.66%  نوفورديسكNovordisk، ًأخرى وفروعا SFI 
  .%10 و12.46 بنسبة IFIو
نـسولني الـيت     من بينها مضادات السرطان ومادة األ      ،مادة صيدالنية  75 ويهدف هذا العقد إىل إنتاج         

4 وألول مرة يف اجلزائر بكمية      إنتاجها، سيتم    ماليني قارورة نصفها ي ه إىل السوق الوطنية والنصف     وج
للتصديراآلخر موجه  .  

 إنـشاء شـركة جزائريـة       مبوجب هذا العقد متَّ    :GPEيب  و الشراكة مع امع الصيدالين األور     -هـ
ـ  يف املنطقة الصناعية بالرويبة،    "صوميدال" متخصصة يف صناعة األدوية والعتاد الطيب      رت تكلفـة   دوقُ

   .%30 وسامهت صيدال فيه بـ  مليون وحدة إنتاجية،27مليون دوالر إلنتاج  20 االستثمار بـ
 إبرام اتفاقية شراكة إلنـشاء شـركة إلنـشاء    متَّ ):جنوب إفريقيا(Beula   الشراكة مع شركة بوال-و

األمر كذلك بالنسبة    .نوب إفريقيا  وتصدير منتجات صيدال جل    ،Génériques األدوية املطابقة لألصل  
  . Pharmacuba  كوبيةللشراكة مع شركٍة

 ا متثل قطبـاً    عت نطاقات الشراكة بني صيدال والدول األخرى،       ولقد توسيف اإلنتـاج   هامـاً كو 
 إبرام بروتوكول اتفـاق بـني   متَّوقد  .املتوسط ويف حوض البحر األبيض ،الصيدالين على املستوى املغاريب  
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ى موضوع هذا االتفاق    ويتجلَّ ،2002 سبتمرب 23يف  " أبو غازي وبروسا  " والشركة اليمنية  "صيدال" جممع
  . جاهزة إىل اليمنمنتجاٍتحول تصدير مواد أولية و

كما مت إبـرام اتفـاق شـراكة بـني جممـع صـيدال والـشركة ذات املـسؤولية احملـدودة                     
جة مـن  نت الصيدالنية املُاملُنتجاتحول إنشاء شركة توزيع  ،2002  أكتوبر21 يف  Ladpharmaالدرفارما

  .قبل الشركتني

  :املنظور االستراتيجي مع صيدال -ثانياً
تبـاع  قام هذا األخري با    دف هيمنة امع على السوق احمللية واقتحام السوق األجنبية والبقاء فيها،          

  :نبعدة استراتيجيات تشمل عدة جوا
  :جانب اإلنتاج -1

 يف سوق األدوية املطابقـة      فمثالًقوم امع بتحديد وسائل اإلنتاج؛      ي من أجل زيادة قدرة اإلنتاجية،    
 إىل مليون وحـدة بيـع يف        180إىل   2002 مليون وحدة بيع يف      130يهدف إىل رفع قدراته من       لألصل،

  .ار مليار دين8نه من رفع رقم أعماله إىل وهو ما ميكِّ ،2003
جاته عن طريق إخضاعها    نت رفيعة ملُ  يعمل على حتقيق نوعيةٍ    ودف دخول األسواق األجنبية وجبدارة،    

  :والقيام مبختلف اإلجراءات التالية، ISO 9001  وISO 9002 ملقاييس النوعية
 إدخال تكنولوجيا جديدة؛ -
  استعمال طرق تسيري فعالة؛ -
 توسيع مهمة البحث والتطوير؛ -
 نتاج؛تطوير وسائل اإل -
 التوسيع يف اإلنتاج؛ -
- إنشاء وتطوير مجديدةجاٍتنت .  

  :اجلانب التجاري والتسويقي -2
  :قوم بعدة وظائف منها وي بالغة،عطي له أمهيةً، وي صيدال باجلانب التجاري والتسويقي جممعهتمي

  عرفة درجة استهالك منتجات امع؛ معمقة للسوق بغرض مالقيام بدراساٍت -
   املنافسني يف السوق؛دراسة وضعية -
   ذات أكرب طلب؛املُنتجاتن من معرفة التمكُّ -
  .دراسة حجم السوق وخصائصه -
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  :اجلانب املايل -3
  :ل استراتيجية اجلانب املايل يف السوق فيما يليتتمثَّ
 ،الثقة من طرف اجلمهـور     زيادة رأمسال امع عن طريق خوصصته اجلزئية واكتساب الشهرة،         -

   يف السوق؛ٍةواحلصول على مكان
   بأفضل الشروط؛احلصول على متويالٍت -
  . وتدنئة التكاليف،تعظيم األرباح -

  :عات املستقبلية مع صيدالالتطلُّ -ثالثاً
 عـد ي ،اً استراتيجي اًرسم جممع صيدال برناجم    بغرض البقاء يف السوق احمللية على سوق األدوية فيها،        

 من االحتياجات الكليـة     %55 ن من تغطية على األقل     والتمكُّ ،نته قصد تعزيز مكا   ؛عاته املستقبلية ضمن تطلُّ 
  : يفل أهدافه مستقبالًوتتمثَّ الداخلية،

  .والسعر الوقت، الكمية، إرضاء كلي للزبائن والرد األحسن حلاجيام من خالل مقاييس اجلودة، -1
  :ه من خاللمنتجاتتوسيع تشكيلة  -2

  لتكنولوجيا املتطورة؛يثة وإرساء ا إتباع طرق إنتاج حد-أ
   وفقا الحتياجات املريض؛املُنتجات تكييف -ب
   السيطرة على آليات اإلنتاج؛-ج
  . واألمن،الفعالية  إنتاج أدوية حديثة تستجيب ملقتضيات اجلودة،-د

  . وزيادة مردوديته،الرفع من مستوى الكفاءة لدى العامل -3
   .ISO 9002تباع النوعية  وذلك با،تقدمي أدوية منافسة يف جمال اجلودة والسعر -4
  . واإلعالم الطيب، ووظيفة التسويق،توسيع وظيفة البحث والتطوير -5
  .توسيع نطاق الشراكة األجنبية -6
7- لبيع السهم بالعملة الصعبة%10 فكر صيدال يف فتح رأمساهلا من جديد بنسبةت .  
  .دخول امع البورصة يف لندن ونيويورك -8
  .لى نيل شهادة اجلودة العامليةالسيطرة ع -9

  . مع اقتحام السوق الدولية،اجلهوينة خمرب رائد على املستوى الوطين وتعزيز مكا -10
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  :جممع صيدال بعد اخلوصصة
 ، لتبيان احلالة املالية للمجمع بعد انتهاجه للخوصـصة        ؛نقوم بدراسة املؤشرات املالية وبعض النسب     

 :)1(زئيةاجلوصصة اخلوبالتحديد 
  2004 -1999 خالل الفترة  مع صيدال املؤشرات املالية)54 -4(جدول رقم 

  .كغ/الوحدة دج
  2004  2003  2002  2001  2000  1999                     السنواتاملؤشرات

  390.174  921.626  989.983  1045.953  1306.42  21168.901 (FR) رأس املال العامل

  544.015  766.854  823.941  945.534  1139.642  1157.334  (BFR) احتياجات رأس املال العامل

  153.841  154.772  166.042  100.419  167.200  1011.567 (T) اخلزينة

  . مصلحة اإلعالم باملؤسسة:املصدر

 عـام  موجبة يف رأس املال العامل واخلزينة مـن          من خالل اجلدول نالحظ أن املؤسسة تعرف زيادةً       
ـ       الزيادة يف رأس املال العامل ناجتةٌ     وهذه   ،2004  إىل غاية  1999  90  عن زيادة رأس املال اإلمجايل املقدر ب

  . أمثل للمخزونات وتقوم بتسيٍري،م يف التكاليفوكذلك املؤسسة أصبحت تتحكَّ .كلغ/ألف دج
 ن من خالل النسب املالية،    وسوف نبي حتس          ـا مل تـضخم يف  ن املؤسسة من الناحية املاليـة،كما أ

 1999  عام  من لعقالين الذي جعل اخلزينة ابتداءً    وهذا راجع إىل التسيري ا     يف حقوق الزبائن؛  نات وال   املخزو

- والذي  يمععام عدإجيابية تكون - خوصصة ا.  
  2004 -1999 خالل الفترة مع صيدال النسب املالية ):55 -4 (جدول رقم

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  املؤشرات

  1,17  1,09  0,987  0,673  0,539  0,43 الديون/أموال خاصة= لية املالية االستقال

  2,17  2,09  1,987  1,673  1,539  1,43 الديون/األصول = قابلية التسديد

  2,13  1,37  0,951  0,87  0,556  2,52 االستثمارات/األموال اخلاصة =التمويل اخلاص

  3,26  2,24  1,70  1,42  1,34  1,45 االستثمارات/األموال الدائمة = التمويل الدائم

  0,46  0,504  0,556  0,635  0,695  0,699 اخلصوم/الديون = املديونية

  4,295  3,38  2,95  1,95  1,710  2,56 ر ق أ/األصول املتداولة=السيولة العامة

  1,495  0,589  0,393  0,308  0,278  0,388 ر ق أ/ ق غ جاهزة + قيم جاهزة = ةالسيولة اإلمجالي

  0,987  0,884  0,791  0,681  0,52  0,42 د ق أ/قيم جاهزة = اليةاخلزينة امل

  . املصلحة املالية واحملاسبية للمؤسسة:املصدر

                                                 
  .اسبية وثائق املؤسسة، املصلحة املالية واحمل )1(
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وإن الوضـعية    وهذا يوضحه اجلدول أعـاله،     ، متاماً أصبحت املؤسسة مستقلةً   1999  عام  من ابتداًء
 نت كثرياً الصافية حتس، الذي يص الـذي يـؤدي إىل اسـتقاللية    م من خالل زيادة نتائج رهن التخصيترج
  .املؤسسة مالياً
كذلك ال تـستطيع تـوفري       . إىل آخر  عاٍم يف معدالت املديونية من      اً فاملؤسسة تشهد اخنفاض   كذلك

  .وتستطيع متويل ديوا قصرية األجل بواسطة القيم اجلاهزة  خاص ا،متويٍل
ساعدها يف حتسني    مالية جيدة ت   ةًنالحظ أن املؤسسة تشهد صح     وبدراسة النسب واملؤشرات املالية،   

  . جديدةوجلب استثماراٍت حصتها يف السوق،
 كبرية للدخول يف اقتصاد الـسوق        وبالتايل لديها فرص   ؛واملهم أن املؤسسة ال تعاين من عجز امليزانية       

  .واألسواق املالية
 ،حـديات ل الت  أن تثبت قدرا بالفعل على رغم ك       أن صيدال استطاعت   نستخلص مما سبق ذكره،   

إذ كانت من بني املؤسسات اليت قبلت لدخول البورصة          السنوات األخرية؛ قتها خالل   بفضل النتائج اليت حقَّ   
ـ د من أسهمها اليت قُ    %20 بطرح قيمة السهم الواحد    مليون سهم،  2ئت على   زج مليون دج،  500 رت ب
علومات املتعلقة بربنـامج عمـل مـن        ن كل امل  وذلك بعد املصادقة على الوثائق اليت تتضم       دج، 800 بـ
إذ استطاع من خالل هذه العمليـة أن          يف حياة جممع صيدال؛     كبرياً  منعرجاً 15/03/1999 -15/02/1999

  . بذلك اجلديد للسوق واالقتصاد الوطين وهي ثقافة البورصة مقدماً، جديدةيرسخ ثقافةً
 ، وتكثيف الـشراكة   ،اه بارتفاع اإلنتاج  تطور عمدن  دت السعي املستمر حنو التطور،    هذه العملية أكَّ  

  . وتكنولوجيا جديدة قصد استقطاب خرباٍت؛وتكوين اإلطارات داخل وخارج الوطن
ميكننا القول أن صيدال استطاعت أن تفرض وجودها يف سوق األدوية طيلة التجربـة الـيت                 وعليه،
وهو اقتصاد الـسوق الـذي       قبل، جديدة وأكثر صعوبة من ذي       قف اليوم أمام حتدياتٍ   إال أا ت   خاضتها،
 أكثر مما مضى إىل كل طاقاتـه دون         لذلك فإن جممع صيدال حباجةٍ     .رة اجلودة والنوعية والوف    أساساً حتركه
  .سري امع إىل املدير الذي ي، من احلارس الذي يستقبل زبائن املؤسسة،متييز

لقد استطاعت صيدال خـالل      « :علي عون وعلى حد قول الرئيس املدير العام مع صيدال السيد          
ضل القدرات واخلربات الـيت     بف  أن تفرض وجودها يف امليدان الصيدالين،      اًعام دامت أكثر من ثالثني      جتربٍة
وجب علينا اليوم    ت ، عاملة ذات كفاءة    ويداً  فإننا ال حمالة نعين بذلك طاقماً      ،وعندما نقول اخلربات   .صنعتها
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 ته هلا كل االحترام وال    أن نوج    هودات اليت كرحىت يكسب جممع    ؛والعطاء الذي بذلوه   ،سوهاقدير لكل ا 
  .» صيدال موقفه القوي يف هذا القطاع احلساس

الفرص واملخاطر اليت ميكن أن يواجهها امع        ل إىل نقاط الضعف،    التوص متَّ  ومن دراستنا التطبيقية،  
  :نذكر منها يف املستقبل،

  :نقاط الضعف -1
  ملعلومات املستخدم من طرف امع؛وضعف نظام ا شهارية ضعيفة، سياسة إ-أ
  وحدات املوزعة على القطر الوطين؛ غياب مصلحة البورصة على ال-ب
  . عجز امع يف حتصيل األموال من بعض الزبائن-ج

  :املخاطر -2
   املنافسة الداخلية واخلارجية؛-أ
  زائر الشراكة مع االحتاد األورويب؛تيجة عقد اجل اآلثار املترتبة عن النظام اجلمركي اجلديد ن-ب
  .ؤدي به إىل خروجه منها طويلة قد ت مواصلة عدم تسعري أسهم صيدال يف البورصة ملدٍة-ج

    :الفرص -3
  ع بزيادة حصته يف السوق العاملية؛سمح للجمي إبرام عقود شراكة أخرى ت-أ
  . املستثمرين إىل شراء أسهمهسمح له جبلبرة يف البورصة ت قلة املؤسسات املسع-ب
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  : صة الفصلخال
 والذي يدور حـول حيثياـا يف        ،من خالل دراستنا وحتليلنا ال سياسة اخلوصصة يف هذا الفصل         

تربطها بالقطاعات االقتصادية   لنا إىل حوصلٍة عامة وخاصة عن هذه التجربة وهذه العالقة اليت             توص ،اجلزائر
  : حيث متَّ،تصاديةوجمال التنمية االق

هداف املطلوبة واحملددة واملوسومة مـن طـرف        ق األ هوم الذي نراه ما زال مل حيقِّ      الكشف عن هذا املف    -
  . وهي النهوض باالقتصاد الوطين،اجلهات الرمسية

- ودور كل واحٍد منهما     اخلاص يف اجلزائر من حيث املفهوم، التعريف      ف على ماهية القطاع العام و     التعر ،
لنا إىل فكرٍة مفادها أن القطاع العام واخلاص عنصران متالزمان ال ميكـن              وتوص .التنمية االقتصادية يف  

      االستغناء عن أحٍد منهما؛ فكل واحٍد يفاألول يلعب الدور العام كاخلـدمات واملرافـق         .ل اآلخر كم 
ظاً على سـالمة الوحـدة       حفا ؛ ال ميكن للقطاع اخلاص القيام ا       وجماالتٍ ،واحلفاظ على األمن العام   

 ، يف جماالت التنميـة الـشاملة      ، واسعة ل يف جماالتٍ  ثَّ واآلخر له دور خاص به يتم      .الوطنية واالقتصادية 
  . واخلدمية، والزراعية،كالقطاعات الصناعية

- التعر   فاألول احلفاظ   . اخلاص يف جمال النشاط االقتصادي     ل كل من الدولة والقطاع    ف على جماالت تدخ 
الثاين ممارسة النشاط وفقـاً      أما   ؛، الفساد، ومحاية املستهلك   ى االقتصاد الوطين من الفقر، االحتكار     عل
 .الوطين، أي مبدأ املصلحة الوطنية االقتصاد أسسعد ولقوا

- التوص     وكـذا   مـن بينـها    واجلزائر   ،ع القطاع العام يف الدول النامية     ل كذلك إىل معامل انتشار وتوس ،
االستقالل إىل غايـة    والدور الذي لعبه يف االقتصاد الوطين منذ         ،مة واخلاصة للقطاع العام   األهداف العا 
 .رات وجودهربرفة ماليوم، مع مع

 املعتمدة اليت تعاين مـن       منها وهي املشروعات   الوقوف على معوقات القطاع العام واملشكالت اليت عاىن        -
 . وألسباٍب أخرى مذكورة كذلك،رديء هلا والتخطيط السيء وال،األداء املايل الضعيف هلا

 ، والدور الذي يلعبه يف جمال التنميـة االقتـصادية         ،ص للقطاع اخلاص  املفهوم العام واخلا  على    التعرف -
 وكيفيـة   ، يف النشاط االقتصادي    وأفرادٍ والدور الذي يلعبه أصحاب رؤوس األموال من رجال أعمالٍ        

، مـن   لوطنية ويلعبها يف التنمية ا    عطيها واألمهية الكبرية اليت ي    ،التحتقيق التوازن على مستوى مجيع اا     
 مع  ، وبالتايل تنشيط امليزان التجاري    ؛ وتنمية الصادرات الوطنية   ، املختلفة السلع واخلدمات حيث توفري   

 . هذا القطاعحتديد إجيابيات ومساوئ
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 وهي كيفية   ، واالصطالح ، واملفهوم ، من التعريف  ،مجيع النواحي من  حتديد دراسة اخلوصصة يف اجلزائر       -
تـسيري املؤسـسات    و  يف جمال نقـل      ، سواًء الكلية أو اجلزئية    ،انتقال امللكية العامة إىل امللكية اخلاصة     

دها املـشرع   ، مع حتديد النصوص القانونية اليت نراهـا وحـد          طبيعية أو معنوية    إىل أشخاصٍ  العمومية
 .اجلزائري يف هذا اال

 ، والدور الذي تلعبـه يف جمـال جناحهـا         ،املكلفة والقائمة باخلوصصة يف اجلزائر     اهليئات   علىالتعرف   -
 اليت مشلتها يف    ت وااال ، وكيفية تنفيذها وشروط جناحها    ،وأهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسية   

ـ     ، أي املؤسسات اليت عرفت اخلوصصة بصفٍة عامة       ،النشاط االقتصادي   وكـذا   ،ا وطرق التمويـل هل
يف مع حتديد خمتلف العراقيل االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت تقف           نية باخلوصصة، املؤسسات املع 

 .، وما هو واقع وآفاقها يف اجلزائروجه تطبيق اخلوصصة يف اجلزائر
 ، ويف بعض املؤسـسات الوطنيـة      ،حتديد آثار وإجيابيات اخلوصصة من الناحية االجتماعية واالقتصادية        -

 .وخاصةً الصغرية منها
 ، والفرق فيما بينـها    ،اصة والعامة  التابعة للمؤسسات اخل   فة لبعض املشروعات  القيمة املضا  التعرف على  -

، هاوكذا خمتلف السلبيات اليت يعرفها كل القطاع العام وسياسة اخلوصصة والدور املنوط بكل واحٍد من              
 وهي جممع صيدال وحدة     ،صة يف اآلونة األخرية   ى املؤسسات اليت عرفت سياسة اخلوص     دمع دراسة إح  

 .را ووصلت إليها واألهداف اليت سطَّ،املدية أنتيبيوتيكال
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 وبعد حتليلنا ،مةطروحة، والتساؤالت املقدطروحة يف املقدمة العامة هلذه األانطالقاً من اإلشكالية امل
قة من هذه العملية حقَّ متَّ التوصل إىل أهم النتائج املُ،فصوله املقترحةللموضوع ودراسته من خالل 

 والدور الذي تلعبه من أجل ،ت االقتصادية واالجتماعية والسياسيةال، ومدى تأثريها على اا)خلوصصةا(
وعليه ميكن القول أن اخلوصصة أصبحت يف العقد األخري من .ة منهاالوصول إىل حتقيق األهداف املرجو 

 حيث قامت هذه األخرية جة تراجع االقتصاديات االشتراكية؛القرن املاضي اهتمام العديد من دول العامل نتي
 نتيجة ما ،ها الوحيد هو االنتقال إىل اقتصاد السوق وأصبح مهُّ،هاا اإليديولوجيةادة النظر يف توجبإع

كما أن املنظمات املالية العاملية سامهت بشكٍل كبري كذلك يف هذا . يفرضه الواقع االقتصادي العاملي
ل نتيجة التغيحادية وتأثريها على اقتصاديات هذه  كالسيطرة القطبية األ،رات العاملية اليت حدثتالتحو

  .الدول

  : نتائج الدراسة–أوالً 
  : توصلنا إىل النتائج التالية للدراسة،من خالل هذه املعطيات وعدة معطياٍت أخرى

 إىل عملية االنتقال أو التحول تعود إىل أسباٍب عديدة ، والنامية منها خاصةً، إن جلوء معظم دول العامل-1
  :منها
 واعتمادها على املوارد البترولية كمصدٍر أساسي للتصدير - اجلزائر خاصةً- اهتمام الدول النامية-    أ

كالقطاعات الصناعية، ) ي كليةً عن جماالت التنمية االقتصادية األخرىواالقتصاد ككل والتخلِّ
  )اخل ...الزراعية، اخلدمية، 

  . وهي التنمية الشاملة واملتواصلة لالقتصاده،ة من إخفاق القطاع العام يف حتقيق األهداف املرجو-    ب
 والسيطرة ، انتشار واتساع ظاهرة الفساد والرشوة يف املؤسسات العمومية والقطاع العام ككل-    ج

 وكذلك انتشار ظاهرة البريوقراطية على مستويات القطاع العام ،املطلقة ألصحاب النفوذ عليه
  .وإفشاله

  . والعبث مبوارده،ئ من اإلدارة للقطاع العام والتسيري السي،عمالة غري املؤهلة االعتماد على ال-    د
  . وتزايد خسائره، ارتفاع تكاليف القطاع العام -ه    

  . االختالالت اهليكلية اليت عرفها القطاع العام-    و
  امليزانية العامة؛ يفعجٍز إىل ، وباجلزائر خاصةً،كل هذه األسباب وأخرى عديدة أدت بالدول النامية

  .أسعار الصرفيف   وارتفاٍع، العملة الوطنية يف اخنفاٍض و املديونية اخلارجية؛ يفارتفاٍعو
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  ميكن االعتماد عليها يف التوصل إىل حتقيق     هذه العوامل سارعت بعملية التحول والبحث عن سياسٍة
تصادية جبميع مراحلها معتمدةً يف ذلك على  فكانت اإلصالحات االقاالستقرار وتنميٍة شاملة وناجحة؛

وصفة صندوق النقد الدويل والبنك العاملي املبنية على شروٍط مسبقة وخمتلفة، وهذا حسب قدرة 
 فكانت نتائجها خمتلفة، إعادة اجلدولة ، التخفيض ؛وإمكانية كل دولة يف عملية التسديد وامتالك املوارد

  . وغريها من الشروط األخرى،سلع الضرورية واألساسيةمن العمالة، الرفع من الدعم على ال
 عرفت الدول اليت تعتمد على مصادر نفطية وإمهال القطاعات األخرى عجزاً كبرياً يف ميزان مدفوعاا -2

  .وارتفاع مديونيتها
دي  أصبجت الدول غري قادرٍة على متويل حاجاا الداخلية؛ مما عجل بتطبيق عملية اإلصالح االقتصا-3

  .وتطبيق شروط صندوق النقد الدويل والبنك العاملي
 وهي أن العجز املايل الضخم الذي عرفه القطاع العام يف املؤسسات يعود ، ال مفر منها حقيقةٌهناك -4

  :إىل
  .ضعف استعمال الطاقة اإلنتاجية -
  .التكاليف املالية لإلنتاج واالستثمار -
  .تعدد أهداف ووظائف املؤسسة -
  . مع غياب نظام احلوافز والعقوبات وغريها،وين والتأهيل داخل املؤسسةغياب التك -
  . وسوء التنظيم داخل املؤسسة،التسيري املركزي -
كما أن سياسة إعادة اهليكلة العضوية واملالية للمؤسسة عوض أن تساهم يف الرفع من املؤسسة  -

ائج وخيمة عليها كمؤسسة واالقتصاد وحتسني قدرا والدفع ا حنو الفعالية، أدت ا إىل حتقيق نت
 مع تقسيم القطاعات االقتصادية ،ككل، حيث امتصت كل رؤوس األموال الضخمة املسخرة هلا

 على ذلك الديون الضخمة ما بني املؤسسات والبنوك وزيادةً.  وخاصةً النسيج الصناعي،األخرى
 .واخلزينة العمومية

 واليت ،وارد املالية الضخمة والكبرية نتيجة ارتفاع أسعار احملروقاتالشعارات اليت كانت مرفوعةً عن امل -5
والعيوب الكبرية للمؤسسات واالقتصاد، انكشفت مبجرد حدوث خفي من ورائها املشكالتكانت ت 
 واليت متثَّلت يف اخنفاض أسعار هذه األخرية يف األسواق العاملية؛ فظهرت بذلك ، بترولية كبريةأزمٍة

زيادة  هشاشة االقتصاد الوطين، وانفجار أزمة مدفوعات حادة، و:حقيقية واليت نتج عنهابوادر أزمة 
 24,6 إىل 1984 مليار دوالر عام 14املديونية اخلارجية وارتفاعها بشكل مذهل، حيث انتقلت من 

   .%75ارتفاع نسبة خدمة الديون إىل ، إضافةً إىل 1987مليار دوالر عام 



 خامتة عامة

 
353

  . نتيجتها النمو السالب للناتج الداخلي اخلام الذي ميز سنوات الثمانينات    كل هذه العوامل كان
    وعليه ميكن القول أن عبارات إعادة اهليكلة والتحول إىل اقتصاد السوق، اخلوصصة أصبحت أكثر 

 البعض  وهي ذات معاٍن ودالالٍت متباينة؛ الشيء الذي يربطها عند،شيوعاً يف االقتصاديات املالية النامية
عترب العبارات ، ومنها اجلزائر،ف وربط األحزمة؛ حيث أصبحت االقتصاديات النامية املختلفةبالتقشت 

زالتها يف االقتصاد الوطين مهما كان السابقة عمليةً ضرورية دف إىل خفض االختالالت اهليكلية أو إ
  :رها، ومن أهم مظاهر هذه االختالالت نعيد ذكنوعها داخلية أو خارجية

  .عجز يف املوازنة العامة -
  .عجز امليزان التجاري -
  .اخنفاض االحتياطات -
  .ارتفاع نسبة البطالة أو تزايد حجمها -
  .ارتفاع نسبة التضخم -
  .تدهور أسعار صرف العملة احمللية -
  .اختالل القطاع املصريف والتجاري -
  . وتزايد أعبائها،ارتفاع حجم املديونية اخلارجية -
  .ريع العامةاخنفاض إنتاجية املشا -
  .عدم صالحية النظام الضرييب وختلُّفه -

.     كل هذه العوامل وأخرى عجلت يف اخنفاض مستوى القدرة االقتصادية واملعيشية ألغلبية أفراد اتمع
 من طرف االقتصاد الوطين جيب أن تنطلق من مبدأ االعتماد على الذات ةفعملية التصحيح املعتمد
 حملية دف إىل ختطِّي  مما يتطلب انتهاج سياسٍة؛التعاون العريب وتفعيلهوالدعم االجتماعي هلا و
كما أا حتتاج إىل مواكبة .  وحتقيق إجنازاٍت كبرية على املدى الطويل،الصعوبات يف املدى القصري

  حنو حترير االقتصاد والتجارة اخلارجية والعوملةه واالجتا،التحوالت اجلارية يف االقتصاد العاملي
  .االقتصادية

    كل هذا جعلنا خنلص إىل نتيجٍة وهي أن سياسة إعادة اهليكلة والتصحيح واخلوصصة أو التحول إىل 
  :اقتصاد السوق جعلنا منيز بني ثالث جمموعاٍت من الدول العربية واليت هي من ضمن الدول النامية

  ؛طتضم البلدان العربية املصدرة للنف:     اموعة األوىل
  لدان العربية املتوسطة الدخل؛تضم الب:     اموعة الثانية
  . البلدان العربية الضعيفة الدخلتضم:     اموعة الثالثة
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    وتعترب اجلزائر ضمن اموعة الثانية، حيث تواجه جمموعةً من الصعوبات نتيجة ارتفاع أو اخنفاض 
  .أسعار النفط

نادي ا الدول النامية من أجل النهوض بالنمو والتنمية لشعارات اليت ت لقد أصبحت اخلوصصة أحد ا-6
  : وذلك بسبب،راً يف وترية تطبيقها إال أا عرفت تأخ، واجلزائر من بينها،االقتصادية هلا

- ر يف إصدار املراسيم والتشريعات القانونيةالتأخ.  
   .اخلوف من هذه السياسة، خاصةً الطبقة العاملة -
  .راسة امليدانية للقطاعات اليت تريد الدولة خوصصتهانقص الد -
  .نقص البيانات واملعايري عن املؤسسات اليت تطبق عليها سياسة اخلوصصة -
  .عدم حتديد بوضوٍح أهداف سياسة اخلوصصة -
  .عدم يئة األرضية أو البيئة اليت تريد تطبيق عليها سياسة اخلوصصة -
  .اجلة هذه املعضلة بالنسبة للمؤسسة والدولةكيفية معمشكلة تسريح العمال أو عدم  -
  . أو أخرى خارجية، سواًء جلهاٍت نافذة يف الدولة،اخلوف من االحتكار والسيطرة -
  .مشكلة تدخل الدولة هل يكون كلياً أو جزئياً -
يف تطبيق هذه السياسات ) صندوق النقد الدويل والبنك العاملي(ضغط اهليئات املالية اخلارجية  -

  .ةالتصحيحي
 ،    إذن سياسة اخلوصصة أصبحت اليوم أمراً واقعياً جيب التعامل معه وفق املصلحة االقتصادية الوطنية

 وعالقة املؤسسة ،وهي مراعاة الطبيعة أو البنية االجتماعية لالقتصاد اجلزائري، كبيئة املؤسسة والفرد
  .باحمليط الداخلي واخلارجي

 وهو مراقبة ،قتصادي اجلديد وسياسة اخلوصصة أقل مما كان عليه دور الدولة يف ظل النظام االيصبح -7
 ومحاية الطبقة االجتماعية ، ومنع االحتكار، واملتابعة،وإنتاج السلع االستراتيجية واخلدمات األساسية

 ،الت أي جيب أن ال تغيب الدولة عن محاية البالد واألفراد واالقتصاد من خمتلف التدخ.احملدودة الدخل
 والتالعب باملصلحة العليا للوطن، مع رسم خمتلف السياسات واألهداف الطويلة وطرق ،تهاكاتواالن

  .حتقيقها
 . تعمل على خفضها أو إلغائها، وحسب الدراسات املستقاة، إن اخلوصصة وعالقتها باملديونية اخلارجية-8

على ال  ،خلطط الناجحةاعلى ولكن املعاجلة جيب أن تكون مبنيةً على استثماراٍت واضحة املعامل و
  . ونقول عنها مشاريع ناجحة، كجلب السلع والبضائع وغريها من اخلارج،استثماراٍت فاشلة
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    وجتربة ماليزيا يف اخلوصصة خري دليٍل على ذلك؛ حيث عملت هذه الدولة وفقاً للمصلحة الوطنية 
عرفت من و ،ديونية اخلارجيةخفضت من املو ،قت نتائج خيالية وفقاً لسياسة اخلوصصة وحقَّ،لبلدها

 رغم املنافسة الشرسة بني الصني واليابان ، مذهلحققت استثماراٍت ذات جناٍحو ،النمو االقتصادي هلا
 ويئة املناخ املالئم إلجناح سياسة اخلوصصة وأي ،ولكن سبب النجاح كان باالعتماد على الذات. هلا

  .أسلوٍب آخر
9-يب لتطبيق العوملة االقتصادية؛ حيث أصبحت منفذاً للشركات األجنبية عترب اخلوصصة أحد أهم األسال ت

 مما أكسب هذه األخرية ول النامية نتيجة شراء أسهٍم ا؛واملتعددة اجلنسيات لتتغلغل يف اقتصاديات الد
  . نستطيع أن نقول بأا مطلقة يف مجيع امليادينتبعيةً

10-مشكلة تزايد ة، وكذلك سياسات اإلصالح املعتمد،شكل يف بعض الدول أصبحت اخلوصصة ت 
 وانتشار الفوضى يف استغالل املوارد املالية يف مشاريع صاحلة ومفيدة لالقتصاد ،واتساع دائرة الفقر

  . واجلزائر طبعاً،واتمع يف هذه الدول
 تصدر مع سياسة ،صةًمجيع الدول النامية واجلزائر خايف   البطالة املقنعة اليت ميزت القطاع العام -11

 التمويل اخلارجي من اهليئات املالية املعروفة اليت تريد فرض ةاخلوصصة وكيفية معاجلتها، ومشكل
و السكاين مع اخنفاض ، ومشكلة زيادة النم على أسعار احملروقات وخاصةً أن اقتصادنا مبين،منطقها

ر املوارد املالية نتيجة ر فيها يف ظل توفُّ عويصة جيب إعادة النظعترب مشكالٍت كل منها تأسعار النفط؛
  .ارتفاع أسعار احملروقات

 أي دراسة العنصر ، تعتمد اخلوصصة على التأهيل والتكوين والتدريب اجليد لألفراد ويف مجيع ااالت-12
البشري دراسةً عميقة حىت تبني له إجناح أي سياسة؛ ألن عنصر العمل هو احملرك األساسي لعوامل 

  .اجاإلنت
بعد عنها البريوقراطية والعبث باالقتصاد من أجل أن نجيب  حىت تنجح سياسة اخلوصصة يف أي جمتمع -13

ف تكريس التخلُّإىل الكسب السريع والتحايل على املؤسسات واالقتصاد ككل، كلها عوامل تؤدي 
.  العنصر البشري وسببه،كما حدث وأن فشل القطاع العام.  وضعف االقتصاد والتنمية ككل،والتبعية

م، التطور ية حسب التقد، والتفكري بالعقالنيلذا جيب تغيري الذهنية التسيريية واإلدارية للمسري والعامل
تمع، االستثمار،عالتوسحتقيق الرفاهية جلميع أفراد ا .  

قيق التوازن فيما  سواًء القطاع العام أو اخلاص، وإمنا جيب العمل على حت،ي عن أي قطاٍع عدم التخلِّ-14
، وعدم  واجلزائر خاصةً، يف الدول النامية من أجل الوصول إىل التوازن واالستقرار، خاصةً؛بينهما

  .حتجيم قطاٍع عن آخر، بل جيب أن يكون التكامل فيما بينهما
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 ، أسواقها وفتح،ا مع اخلارجان عالق وحتس،وارد مالية ضخمةملاجلزائر يف السنوات األخرية امتالك  إن -15
 وهذا ما توضحه خمتلف البيانات الصحفية عن استمرار هذه ،واعتمادها على برامج سياسة اخلوصصة

 يستوجب عليها اعتماد استراتيجية حمكمة يف إجناح عالقات الشراكة مع ،السياسة يف األشهر األخرية
 وتزيد يف ،مفيدةً وناجحةي يف جلب مشاريع تكون ، سواًء على املستوى احمللي أو األجنب،املستثمرين

 بل انتهاج سياسة ، وتعمل على حتقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي،القيمة املضافة لالقتصاد الوطين
  .ال هلار القادر والفعسيالترقيع، مع اختيار املُ

أن جنعل اجلامعة ، هلذا جيب  معمقة وميدانية وحبوٍثب علينا دراساٍت إن جناح أي أسلوب يف أي بلد يتطلَّ-16
وإطاراا الكُفءة  هي أساس  حتقيق التنمية وإجناح أي سياسة، أي جيب أن نعود اجلامعة ونفتحها على 

  .احمليط يف إطار إعطاء املصداقية اإلطارات احلقيقية هلا
17-وظروٍف ها يف شروٍط جيب استغاللُ،عترب اجلزائر من بني الدول اليت متلك قدرةً بشرية هائلة يف مجيع امليادين ت 

 ،وإجناح سياسة اخلوصصة مرهونٌ باستغالل هذه الطاقة اهلائلة. مواتية؛ دف حتقيق التنمية الشاملة املنشودة
 بل جيب . أي املؤسسة الوطنية يف السابق،بل االعتماد على نفس الطبقة اليت أفلست القطاعات السابقة

  .لتطوير وا، والتكوين،والتأهيل، والتغيري، التجديد
18-عترب املؤسسات املالية الدولية أحد األدوات األساسية يف أيدي الدول املتقدمة تعمل لصاحلها يف برامج  ت

 من أجل ؛ وزيادة الفجوة بني البلدان النامية والدول املتقدمة،إصالحية وسياسة اخلوصصة يف تعميق التبعية
 من أجل ؛ وإضعاف خمتلف قيادا الداخلية،فلتخلُّ وبقائها يف حالة الضعف وا،بقاء اهليمنة والسيطرة

ا، وهذا مما التدخا وجمتمعال والسيطرة والنهب للثروات واخلريات اليت متلكها يف صاحل اقتصاديات بلدا
  .أين حنن من هؤالء: ، والسؤال املطروح، التبعية املطلقة للدول املتقدمةنراه اليوم من

  :ات واالقتراح التوصيات-ثانياً
  :من خالل النتائج العامة واخلاصة املتوصل إليها نود تقدمي بعض التوصيات اليت نراها مفيدةً القتصادنا منها

 قبل البدء يف تنفيذ برامج أي سياسة جيب حتديد أسباب وعوامل اللجوء إىل انتهاج سياسة إصالح -1
  :جديدة، وسياسة اخلوصصة تعتمد على

  .القتصادي واملايل واإلداريمدى تنفيذ سياسة اإلصالح ا -
  .يئة املناخ الالزم سواًء من الناحية االقتصادية أو القانونية -
  . وعدم الوقوع فيها، ودراستها،جيب معرفة أسباب فشل السياسة السابقة قبل اإلصالح -
- عترب املرحلة األخرية يف عملية اإلصالحاتعملية تطبيق سياسة اخلوصصة ت.  
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أخذ وصفة هذه اهليئات كليةً جيب أن ال ت) دوق النقد الدويل والبنك العامليصن(دولية  اهليئات املالية ال-2
 واجلزائر من بينها، حيث تنقصها النظرة املوضوعية واحلقيقية عن األوضاع ،من طرف الدول النامية

 وتقاليد دات داخلية خمتلفة وعا؛ ألن كل دولة هلا أوضاعاالجتماعية والسياسية هلذه الدولاالقتصادية و
طين  األخذ مبا هو صاحل ويتناسب واالقتصاد الو، واجلزائر من بينها، وإمنا جيب على هذه الدول،خمتلفة

 من أجل حتقق هذه اإلرشادات والتوجيهات ؛، مع مراعاة االجتاه الصحيح هلاواألوضاع الداخلية
  .مشكالٍت تعيق النمو والتنمية، بدون ، ومن بينها اخلوصصة ونتائج هذه السياسات،اإلصالح احلقيقي

3-وذلك من أجل وضع  نافذة وقوية يف اختاذ القرارات؛ جيب على الدول النامية أن تكون لديها حكومات 
سياساٍت عامة مالئمة ملختلف التحوالت احلاصلة يف العامل واجلديدة، وعدم التأثري عليها يف بناء هذه 

  .الستقرار واالستمراريةاالستراتيجيات وحتديدها؛ دف حتقيق ا
 جيب على الدول اليت تعتمد سياسة اإلصالح االقتصادي واخلوصصة منها أن تكون لديها أسواق مالية -4

رات واألسواق املالية لرؤوس األموال األجنبية متطومن حيث ،)العاملية(رة ونشطة ومواكبة ملختلف التغي 
 حيث  من، املعروضة للخوصصة يف طريقة انتقاهلاروعاتش من أجل إجناح عمليات امل؛الكيفية واألداء

، الثقة، الوضوح، االطمئنان، مراعاة املصلحة الوطنية أوالً وأخرياً، بدالً من امللكية مبنية على الشفافية
  .عملية املزايدة

5-اسيم د نسبة مشاركة االستثمار األجنيب يف االقتصاد الوطين، أي إصدار مر جيب على الدولة أن حتد
نظِّوتشريعاٍت ت؛ من أجل احلفاظ  املشاركة األجنبية يف االستثمارد القوانني الدقيقة احملددة لنسبةم وحتد

  .، وذلك يف مجيع األنشطةنبية واالحتكار؛ وبالتايل التبعيةعلى االقتصاد الوطين من السيطرة األج
، والتفكري  والعادات القدمية،نانيةب خروج القطاع اخلاص من األح سياسة اخلوصصة يتطلَّ إن جنا-6

 وكذلك . والبحث عن األهداف الشخصية عن األهداف االجتماعية والوطنيةللذات،  واالحنيازالضيق،
من أبعادها العصرية  املطلوبة واحملترمة لدى اجلميع جيب أن يكون الفرد العامل القيمة االجتماعية

  .وية الداخلية واخلارجية حبيث يتوافق والنجاحات التنم،واالستراتيجية
 والتعاون ما ،نشاء خمتلف الوسائل الضرورية إلجناح سياسة اخلوصصة، كالتشجيع للقطاع اخلاص جيب إ-7

إنشاء صناديق خمتلفة، كالتقاعد والتأمني على البطالة، اإلسراع بعملية التنمية، مراجعة وبني األفراد، 
 واعتماد ،يب والتأهيل والتكوين، فتح اجلامعة على احمليطاألنظمة القانونية والتعليمية وسياسات التدر
  .برامج ميدانية يف التكوين والتأهيل والتدريب

  دف بناء سياسٍة؛اخلوض يف أي سياسة جيب اختيار العينة احلقيقية ومعايري اختيارها ودراستهاقبل  -8
  .لنجاح مع حتديد عوامل الفشل وا، وعدم الوقوع يف األخطاء السابقة،ناجحة
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 سياسة اخلوصصة أصبحت اليوم بالنسبة للحكومة منهجاً لإلصالحات االقتصادية لديها، يستوجب -9
  .عليها توضيح معامل هذه السياسة وآفاق جناحها، وكيفية التعامل مع املستثمر األجنيب

اح هذه جيب على املؤسسات املعنية باخلوصصة أن تفتح أبواا للباحث من أجل املسامهة يف إجن -10
  .السياسة ومدى جدواها وعدمها

 مرتبطٌ بالفرد ذاته، من حيث قدرته، مؤهالته، تكوينه، تدريبه، تأهيله، جناح أي سياسٍة:  نقوهلانتيجةٌ -11
جيب أن تكون الشفافية، الوضوح، والتوافق ما بني . ارتباطه بعمله، وحبه ملؤسسته وجمتمعه ووطنه

  . وبالتايل الوطنية،قتصاديةاملصلحة االجتماعية واملصلحة اال

  :آفاق الدراسة -ثالثاً
املوضوع ما زال يف بدايته ال ميكن احلكم عليه ال بالفشل أو بالنجاح؛ ألن معامله مازالت غري واضحة 

 لذا نقترح على كل ؛ نتيجة تضارب اإلحصائيات ومدى فعالية هذه السياسة؛لدى املستثمر احمللي واألجنيب
استراتيجية واضحة من أجل الوصول إىل ووضع سياسة وبحث أكثر وإثراء هذه الربامج باحٍث الدراسة وال

 وإمنا تعترب كنقطة بداية ،وهذه الدراسة قابلة للزيادة أو النقصان وإدالء اآلراء. وسليمة وناجحة للبلد
 فيما بعدنا؛ ت تأيت لدراساتعترب دراستنا هذه كانطالقٍة إذن .للدراسات السابقة وإثراء للبحوث العلمية

حتمل يف  ألن كل دراسٍة؛ه املوضوع أن يزيد من البحث والتمحيصوعليه نرى بأن على كل من يهم 
، وإمنا نراه  وهذا العمل الذي هو بني أيدينا ليس معناه أننا توصلنا إىل قمة البحث،طياا الزيادة أو النقصان

  : هلذه الدراسة واليت نوردها فيما يليكآفاٍق نقترح املواضيع التالية عليه و،بداية الطريق
   .راسة املؤسسة الوطنية وعالقتها باخلوصصة د-1
  .دراسة وظيفة تسيري املوارد البشرية يف املؤسسات العامة -2
3- االقتصاديةالتعالقة املؤسسة العامة باملؤسسة اخلاصة يف ظل التحو .  
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  2004 و 2003ر وتوزيع املؤسسات على املستوى الوطين خالل عامي تطو: 1ملحق رقم 

  االجتماعيالصندوق الوطين للضمان : املصدر
  
  
  

 2004عـــــــــام 

 قطاع النشاط

م .ص.م
للقطاع 

اخلاص عام 
2003 

 إنشاء
إعادة 
 إنشاء

 الزيادة الشطب
م للقطاع .ص.م

 2004 اخلاص عام

 2947 199 42 18 223 2748 الفالحة والصيد البحري 1

 64 04 0 0 04 60 املياه والطاقة 2

 522 17 02 02 17 505 احملروقات 3

 164 16 05 0 21 148 خدمات األشغال البترولية 4

 600 51 01 03 49 549 املناجم واحملاجر 5

 7516 390 87 41 436 7126 احلديد والصلب 6

 6138 189 79 37 231 5949 مواد البناء 7

 80716 7847 1304 1268 7883 72869 البناء واألشغال العمومية 8

 1850 123 27 14 136 1727 بالستيك-مطاط-كيمياء 9

 14474 801 212 107 906 13676 الصناعة الغذائية10

 3881 147 51 29 169 3734 صناعة النسيج11

 1523 64 28 11 81 1459 صناعة اجللد12

 9612 612 91 124 579 9000 صناعة اخلشب والفلني والورق13

 3191 130 31 18 143 3061 صناعة خمتلفة14

 22119 1825 322 237 1910 20294 نقل واملواصالتال15

 42183 4229 597 357 4469 37954 التجارة16

 15099 996 215 180 1031 14103 الفندقة واإلطعام17

 12143 1300 157 148 1309 10843 خدمات للمؤسسات18

 18184 1215 212 248 1176 16933 خدمات للعائالت19

 779 61 06 04 63 718 مؤسسات مالية20

 657 66 06 10 62 591 أعمال عقارية21

 1516 111 13 07 117 1405 خدمات للمرافق اجلماعية22

2039 3488 210182863 225449 اموع
3 245842 
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  2005 و 2004تطور وتوزيع املؤسسات على املستوى الوطين خالل عامي : 2ملحق رقم 
  

 2005عـــــــــام 

 قطاع النشاط
م للقطاع .ص.م

اخلاص عام 
2004 

 إنشاء
إعادة 
 إنشاء

 الزيادة الشطب

املؤسسات 
الصغرية 

واملتوسطة 
للقطاع 

اخلاص عام 
2005 

 2076 190 16 27 179 1886 أدرار 1

 6882 450 51 60 441 6432 الشلف 2

 2294 227 61 54 234 2067 األغواط 3

 2321 196 34 49 181 2125 أم البوايف 4

 5033 590 39 69 560 4443 باتنة 5

 10167 1188 127 134 1181 8979 جباية 6

 2937 219 265 177 307 2718 بسكرة 7

 3462 57 129 07 179 3405 بشار 8

 7838 595 104 91 608 7243 البليدة 9

 4076 460 05 11 454 3616 البويرة10

 1281 108 16 16 108 1173 متنراست11

 3911 186 37 30 193 3725 تبسة12

 4509 431 73 64 440 4078 تلمسان13

 3978 191 08 21 178 3787 تيارت14

 13170 1167 178 127 1218 12003 تيزي وزو15

 30257 2617 367 329 2655 27640 جلزائرا16

 3715 386 44 20 410 3329 اجللفة17

 4694 337 163 78 422 4357 جيجل18

 9968 1054 144 297 901 8914 سطيف19

 2648 108 19 07 120 2540 سعيدة20

 5217 374 70 30 414 4843 سكيكدة21

 3988 291 70 40 321 3697 سيدي بلعباس22

 6660 442 42 32 452 6218 نابةع23

 2651 295 06 57 244 2356 قاملة24
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 7499 640 181 143 678 6859 قسنطينة25

 3354 416 62 82 396 2938 املدية26

 3769 84- 439 50 305 3853 مسنغامن27

 5065 419 17 53 383 4646 املسيلة28

 4933 233 19 13 239 4700 معسكر29

 3433 431 43 29 445 3002 ورقلة30

 16227 94 109 66 1047 15223 وهران31

 1307 108 33 02 125 1213 البيض32

 697 456 09 0 117 589 إليزي33

 4494 779 07 44 419 4038 برج بوعرريج34

 8258 197 55 26 808 7479 بومرداس35

 2433 43 30 37 190 2236 الطارف36

 791 153 02 12 33 748 تندوف37

 1826 260 57 51 159 1673 تيسمسيلت38

 2602 275 42 33 269 2342 الواد39

 3200 204 30 50 255 2925 خنشلة40

 2897 968 41 43 202 2693 سوق اهراس41

 8111 414 134 157 945 7143 تيبازة42

 3994 248 12 21 405 3580 ميلة43

 4372 189 25 32 241 4124 عني الدفلة44

 1792 255 03 36 156 1603 النعامة45

 2861 308 16 21 250 2606 عني تيموشنت46

 4229 224 32 25 315 3921 غرداية47

 3965 20393 22 10 236 3741 غليزان48

 245842 20393 3488 2863 21018 225449 اموع

  .الصندوق الوطين للضمان االجتماعي:املصدر
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  2005 توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة للقطاع اخلاص عرب الواليات لعام :3رقم ملحق 

  

 قطاع النشاط
مؤسسات صغرية ومتوسطة 

 2005للقطاع اخلاص عام 
 عدد السكان حسب الواليات

(RGPH)1998  عام 
 السكان/عدد املؤسسات

.100 
 6,66 311615 2076 أدرار 1

 8,01 858696 6882 الشلف 2

 7,23 317125 2294 األغواط 3

 4,47 519170 2321 أم البوايف 4

 5,23 962623 5033 باتنة 5

 11,87 856840 10167 جباية 6

 5,10 575858 2937 بسكرة 7

 15,35 225546 3462 بشار 8

 9,99 784283 7838 البليدة 9

 6,47 629560 4076 البويرة10

 9,34 137175 1281 متنراست11

 7,12 549066 3911 تبسة12

 5,35 8420554 4509 تلمسان13

 5,48 725853 3978 تيارت14

 11,88 1108708 13170 تيزي وزو15

 11,81 2562428 30257 اجلزائر16

 4,66 797706 3715 اجللفة17

 8,19 573208 4694 جيجل18

 7,60 1311413 9968 سطيف19

 9,48 279256 2648 سعيدة20

 6,64 786154 5217 سكيكدة21

 7,59 525632 3988 سيدي بلعباس22

 11,94 557818 6660 عنابة23

 6,17 430000 2651 قاملة24

 9,25 810913 7499 قسنطينة25

 4,18 802078 3354 املدية26

 5,97 631058 3769 مسنغامن27
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 6,29 805719 5065 املسيلة28

 7,30 676192 4933 معسكر29

 7,70 445619 3433 ورقلة30

 13,37 1213839 16227 وهران31

 7,74 168789 1307 البيض32

 20,44 34108 697 إليزي33

 8,09 555403 4494 برج بوعرريج34

 12,76 647389 8258 بومرداس35

 6,90 352588 2433 الطارف36

 29,23 27061 791 تندوف37

 6,91 264240 1826 تيسمسيلت38

 5,16 504401 2602 الواد39

 9,76 327918 3200 خنشلة40

 7,88 367454 2897 سوق اهراس41

 16,03 506053 8111 تيبازة42

 5,92 674480 3994 ميلة43

 6,62 660342 4372 عني الدفلة44

 14,08 127314 1792 النعامة45

 8,74 327331 2861 عني تيموشنت46

 14,07 300516 4229 غرداية47

 6,17 642206 3965 زانغلي48

 8,45 29.101.068 245.842 اموع
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  1995 عامأغسطس  26 املوافق لـ 1416 ربيع األول 29 املؤرخ يف 22- 95 أمر رقم): 4(رقم ملحق 
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1997مارس  19 املوافق لـ 1417 عامذي القعدة  11 املؤرخ يف 12 -97أمر رقم ): 5(رقم ملحق 
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