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كلمة أخيرة

للخصخص���ة منظورين اقتصادي وسياس���ي، فمن 
المنظور االقتصادي ته���دف عملية الخصخصة إلى 
اس���تغالل المص���ادر الطبيعي���ة والبش���رية بكفاءة 
وإنتاجية أعلى، وذلك بتحرير الس���وق وعدم تدخل 
الدول���ة إال في حاالت الض���رورة القصوى، وعبر أدوات 
محددة لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته. 
أما من المنظور السياس���ي فالتخصيص يدعو إلى 
اخت���زال دور الدول���ة ليقتصر على مجاالت أساس���ية 
مثل الدف���اع والقض���اء واألمن الداخل���ي والخدمات 
االجتماعي���ة، لذا ف���إن التخصيص يتج���اوز مفهومه 
الضي���ق المقتص���ر على عملي���ة بيع أص���ول أو نقل 
ملكية ليك���ون بمثابة نقلة اقتصادي���ة واجتماعية 

وسياسية كبيرة وفلسفة جديدة لدور الدولة.
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مفهوم الخصخصة

تع���ددت واختلفت مفاهي���م الخصخص���ة أو التخصيص 
وتعريفه���ا من م���كان آلخر وم���ن دولة إلى أخ���رى، وهي 
 ،Privatization ترجم���ة المصطل���ح االقتص���ادي األجنب���ي
وتعني نقل ملكية أو إدارة نشاط اقتصادي ما، جزئيا أو 

كليا من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

تعريف البنك الدولي للخصخصة: »زيادة مشاركة القطاع 
الخاص في إدارة ملكية األنشطة واألصول التي تسيطر 
عليه���ا الحكوم���ة أو تملكها«. أما التعري���ف األكثر تداوال 
للخصخص���ة: ه���ي سياس���ة تحوي���ل »ملكي���ة« أو »إدارة« 
المشروعات العامة -االقتصادية أو الخدمية- من ملكية 
أو إدارة الدول���ة إلى ملكي���ة أو إدارة القطاع الخاص وذلك 
باس���تخدام الوس���ائل المالئمة لهذا التحويل وبما يتفق 
م���ع طبيعة المش���روع الع���ام محل الخصخص���ة وغايات 

االقتصاد القومي.

وع���ادة م���ا تك���ون الخصخص���ة وس���يلة أو أداة لتفعي���ل 
برنامج إصالح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة يهدف 
إل���ى إص���الح األوضاع االقتصادي���ة في دولة م���ا. ومن هذا 
المنطل���ق عادة م���ا يتزامن مع تنفي���ذ برامج الخصخصة 
تنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة تعمل كل منها في 
االتجاه العام نفس���ه الداعي إلى تحويل كافة األنش���طة 
االقتصادي���ة في القطاع العام تجاه القطاع الخاص، أي أن 
الخصخص���ة يجب أن تواكبها تغيي���رات جذرية لمفهوم 
أو فلس���فة مس���ؤولية الدولة من إدارة االقتصاد ودورها 
السياس���ي واالقتص���ادي واالجتماع���ي تج���اه المزي���د من 

المشاركة للقطاع الخاص.

نشأة الخصخصة وتطبيقاتها

يمكن إرجاع فكرة تطبيق الخصخصة والتي تهدف إلى 
نمط اإلنتاج الخاص إلى العالم ابن خلدون، عندما تحدث 
في مقدمته عن أهمية إش���راك القط���اع الخاص باإلنتاج، 
وذل���ك من���ذ أكثر م���ن س���تمائة ع���ام 1377م. وقد ظهر 
بالفعل عبر التاريخ االقتصادي عمليات تحول إلى القطاع 
الخاص في مناط���ق متفرقة، وفي أوقات متباينة نتيجة 
عج���ز الملكي���ة العامة في تحقي���ق األهداف المرس���ومة، 

ولكن ظلت هذه النماذج في نطاق ضيق.

ويرج���ع تاري���خ أول عملي���ة للخصخص���ة ف���ي العال���م - 
بمعنى قيام ش���ركة خاصة بخدم���ة عامة كانت تضطلع 
به���ا مؤسس���ة حكومية- إل���ى س���ماح بلدي���ة نيويورك 
لش���ركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة ش���وارع المدينة 
كسياس���ة  الخصخص���ة  اس���تخدام  أم���ا  1676م.  ع���ام 
اقتصادي���ة أو وس���يلة عملي���ة إلحداث تح���ول مبرمج في 
اقتصادي���ات الدول فقد بدأ في الس���بعينيات من القرن 
العش���رين، حين ظهرت الموج���ة األولى للخصخصة في 
عهد مارجريت تاتش���ر ف���ي بريطانيا في الفت���رة ما بين 
1979و1982م، والتي استطاعت بإرادة حديدية أن تمضي 
في تطبيق سياستها االقتصادية بالرغم من المعارضة 
العمالي���ة له���ا. وكانت الخصخص���ة أح���د األدوات الهامة 
التي اتخذتها، ضمن إطار فكري وفلس���في يتبنى أفكار 
االقتصاديين الكالسيكيين الجدد الداعين إلى اقتصاد 
الس���وق، وإفس���اح المجال أم���ام القطاع الخ���اص للقيام 

بالدور األساسي في االنفتاح االقتصادي.

وق����د أدى نج����اح برنام����ج الخصخصة البريطاني إلى انتش����ار 

الخصخصة في أكثر من نحو 100 دولة من دول العالم، حيث 
أصبحت من البنود األساس����ية الت����ي يتبناها كل من البنك 
والصن����دوق الدولّيين كإح����دى المعالجات لألوض����اع المالية 
المتده����ورة في الدول النامية، وقد تزايدت وتيرة األخذ بها 
باعتبارها عنصرا حاسما في عملية التحول االقتصادي في 

جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. 

أساليب الخصخصة

أس���اليب الخصخصة متنوع���ة وعديدة، ويمك���ن للدولة 
اختيار األسلوب الذي يتناسب مع ظروف االقتصاد فيها، 
وطبيعة النشاط وظروف المشروع الذي يخضع لعملية 
الخصخص���ة. ويمك���ن حص���ر أهم ه���ذه األس���اليب فيما 

يلي:  

1 - بي���ع وح���دات القط���اع الع���ام، حيث تط���رح الحكومة 
أسهم المشروع العام في سوق األوراق المالية، ويمكن 
أن يت���م ط���رح كل أس���هم المش���روع للبي���ع، فيتح���ول 
المش���روع من مش���روع عام إلى مش���روع خاص، أو طرح 
جزء من أس���هم المش���روع، وبذلك يتحول إلى مش���روع 

مشترك.

2 - ط���رح المش���روع الع���ام للبي���ع لصال���ح مجموعة من 
المس���تثمرين أو مؤسس���ات خاص���ة، م���ن خ���الل نظ���ام 
العط���اءات أو الم���زادات. وكذلك يمكن تحويل الش���ركة 
العام���ة إلى ش���ركة خاصة م���ن خالل الس���ماح للعاملين 

بالش���ركة بشراء أس���هم الش���ركة وتملكها، فضال عن 
نظام الصك���وك أو الكوبونات الذي يت���م بموجبه توزيع 
كوبون���ات عل���ى المواطني���ن تمنحهم ملكي���ة عدد من 
األسهم أو الدخول في مزادات عامة للحصول على عدد 

من األسهم. 

3 - خصخص���ة اإلدارة، حي���ث تبق���ى ملكي���ة رأس م���ال 
الش���ركات ف���ي ي���د الدول���ة في حي���ن تتناف���س وحدات 
القط���اع الخاص للحصول عل���ى عقود تخولها حق اإلدارة 
لحس���اب الدولة مقابل مزايا معين���ة كحصة في الربح أو 

اإلنتاج، وهي تتضمن عقد اإلدارة والتأجير واالمتياز.

4 - تنظي���م القطاع، أي الس���ماح للقطاع الخاص بمزاولة 
نش���اطات يحتكره���ا القط���اع الع���ام، وتت���م الخصخصة 
بتحري���ر القط���اع المعني الذي كان محتكرا في الس���ابق 
من قبل القطاع العام، بهدف توس���يع مدى المنافس���ة 
وتحسين األداء وسرعة الخدمة وإزالة القيود التي تحول 
دون دخ���ول القط���اع الخ���اص لبع���ض األنش���طة ويؤدي 
هذا األس���لوب بمرور الوقت إلى توسيع مشاركة القطاع 
الخاص دون الحاجة لتغيير ملكية المنشآت العامة ولذا 

فهو يسمى الخصخصة التلقائية.

أهداف الخصخصة االقتصادية 

ال يمكن حصر األهداف االقتصادية والسياس���ية من وراء 
تطبيق الخصخصة ألنها قد تختلف حسب منهج ورؤية 
الدول���ة التي تطبقه���ا، فهذه األهداف تؤث���ر في نموذج 
التح���ول وأس���اليب الخصخصة وف���ي التوقي���ت والمدى 
الزمن���ي للتنفي���ذ، إال أن معظم تج���ارب الخصخصة تركز 
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على األهداف االقتصادية التالية:

1 - زيادة المنافس���ة وتحس���ين كف���اءة األداء االقتصادي 
وذل���ك من خ���الل تحفيز القط���اع الخاص على االس���تثمار 
وتوس���يع  التنمي���ة،  عملي���ة  ف���ي  الفاعل���ة  والمش���اركة 
قاع���دة الملكي���ة الفردية لألف���راد وتحس���ين الجودة في 
اإلنت���اج ضمن وجود إطار تنظيم���ي توفره الدولة لحماية 

المنافسة.

بي���ن  الم���ال، فالعالق���ة  2 - تنش���يط وتطوي���ر أس���واق 
الخصخص���ة وأس���واق الم���ال عالقة مزدوج���ة، فهي توفر 
الم���ال للمنش���آت التي تخض���ع للخصخصة، ثم تس���اعد 
رأس الم���ال في عملية تقييم المنش���أة من خالل تحديد 
قيم���ة األس���هم المطروحة وفق���ا للع���رض والطلب في 

البورصة.

فتطبي���ق  للحكوم���ة،  المال���ي  العج���ز  تخفي���ض   -  3
الخصخصة يس���اعد الحكومة عل���ى إيجاد مصادر تمويل 
بديل���ة تتحمل أعب���اء ضمان اس���تمرارية عمليات التنمية 
ومتطلبات التطوير والتحديث، وبالتالي تحسين ميزان 

المدفوعات.

4 - خل���ق المن���اخ المناس���ب لالس���تثمار بهدف تش���جيع 
االس���تثمار المحلي وجذب االس���تثمار األجنب���ي وتحقيق 

التوزيع األمثل للموارد في المجتمع.

5 - رغب���ة الدولة في التف���رغ للقيام بدورها في المجاالت 
السيادية األساسية مثل األمن والدفاع والقضاء وغيرها 
م���ن الخدم���ات الت���ي ال يمك���ن أن تعه���د به���ا للقط���اع 

الخاص.

المتطلبات الواجب توافرها عند تطبيق الخصخصة

1 - التنوع في اس���تخدام أدوات التح���ول، واختيار أدوات 
وأس���اليب الخصخصة التي تتناس���ب مع حالة المش���روع 
أو المؤسس���ة المزمع بيعه���ا وتحويلها للقطاع الخاص، 
وظروف البلد االقتصادية والسياسية دون االلتزام بإتباع 

شكل أو وسيلة ثابتة لكل المؤسسات.

2 - اختي���ار الوقت المناس���ب للخصخصة من حيث توافر 
بيئة اقتصادية مس���تقرة، فالتحول الذي يتم في ظروف 
التضخم وعدم اس���تقرار األس���عار وتقييد حرية التجارة ال 
يكتب له النجاح طويال، بل ال بد من تحرير النظام النقدي 

والمالي قبل البدء في تطبيق الخصخصة.

3 - تحدي���د مبادئ توجيهية واضح���ة من قبل الحكومة 
للمحافظ���ة عل���ى حق���وق العم���ال والموظفي���ن وع���دم 
طرده���م وأن يتم اس���تيعابهم أو تعويضهم بش���روط 

مناسبة وعادلة. 

4 - الموازن���ة بي���ن الملكي���ة األجنبي���ة والمحلي���ة ضمان���ا 
للمصلحة العامة.

5 - تجن���ب القرارات غير المدروس���ة، فم���ن الخطأ أن يتم 
البي���ع أو نقل ملكية المؤسس���ات العامة دون دراس���ات 

وافية ومتأنية.

6 - التدرج واالنتقائية، وذلك ألن التدرج في إتمام عملية 
الخصخص���ة يفض���ي إل���ى نتائ���ج إيجابية، وف���ي المقابل 
التس���رع يؤدي إلى كثير من الفش���ل في تحقيق الهدف 

المعلن للخصخصة.

7 - إجراء تعديالت تش���ريعية لكافة القوانين ذات الصلة 
بعملي���ة الخصخص���ة ضمان���ا لوجود اتس���اق وانس���جام 
تش���ريعي وعدم وجود تناقض بي���ن عملية الخصخصة 

والقوانين القائمة.

التقيي���م  الصارم���ة عل���ى عملي���ات  الرقاب���ة  - توفي���ر   8
والتس���عير لضمان عدم الفساد والرشوة، وتوفير فرص 

متكافئة للمشروعات ووضع تشريعات لمنع االحتكار.

9 - ض���رورة إش���راف الحكومة بنفس���ها على الخصخصة 
أو أن تعه���د بها ل���وزارة أو جهة واح���دة داخل الحكومة 
لتوحي���د السياس���ة وعدم تض���ارب المصال���ح أو تناقض 

القرارات بشأنها.

10 - إج���راء تقيي���م دوري ومنتظ���م للنتائ���ج المترتب���ة 
عل���ى عمل المؤسس���ات والمش���روعات العام���ة التي تم 
خصخصته���ا قب���ل اإلق���دام عل���ى المزي���د م���ن عمليات 

خصخصة المشروعات في الدولة.

العوامل التي أدت إلى انتشار الخصخصة في العالم

إن الدواف���ع وراء تطبي���ق عملي���ة الخصخصة تختلف من 
بلد آلخر، وتعود أس���باب انتش���ارها ف���ي العالم إلى عدة 

أسباب منها:
• اهت���م الفك���ر االقتص���ادي به���ذه القضي���ة عل���ى أث���ر 
إخف���اق الملكية العامة في تحقيق األهداف المنش���ودة، 
وإظهار ع���دم الكفاءة لهذا القطاع ف���ي أوقات متباينة 
عل���ى العكس م���ن القطاع الخاص ال���ذي أثبت من خالل 

الممارسة العملية كفاءته. 
• رغبة حكومات الدول في المساهمة في ترشيد اإلنفاق 

الحكوم���ي م���ن خالل التخل���ص من أعباء الدع���م المادي 
الذي تتحمله هذه الحكومات لمنتجات وخدمات المرافق 
العامة وتوفير مصدر آمن لألموال يمكن أن يساهم في 

دعم الموازنات وتغطية العجوزات المالية.
• دف���ع القط���اع الخ���اص لتول���ي االس���تثمارات ف���ي هذه 
األنش���طة بدال م���ن القط���اع الحكومي ال���ذي يعاني من 
تراجع االستثمارات والذي يحول دون التوسع في تقديم 
الخدم���ات والمنتجات لمواجهة الطل���ب المتزايد عليها. 
ول���ذا، ال يس���تطيع القط���اع الع���ام الصمود أم���ام القوى 

االقتصادية العالمية.
• عوام���ل خارجية تمثلت في الرب���ط بين معونات الدول 
المتقدم���ة للدول النامية، بأن تقوم الدول النامية بإتباع 
سياس���ات اقتصادي���ة ترتك���ز على اإلصالح���ات الهيكلية 
ف���ي اقتصاده���ا بع���دة أوج���ه كترش���يد اإلنف���اق وتحرير 
االقتصاد واعتماد آليات السوق، ودعم األطر المؤسسية 
لالس���تثمار وإصالح اإلدارة االقتصادي���ة والنظم القانونية 

والخصخصة. 

اآلثار االقتصادية اإليجابية للخصخصة

• إج���راء عملية إصالح تنظيمي يغطي كال من الهياكل 
بنش���اط  الخاص���ة  المختلف���ة  واللوائ���ح  التنظيمي���ة 
المؤسس���ات  م���ع  العمومي���ة،  اإلنتاجي���ة  المؤسس���ات 
الحكومي���ة المس���ؤولة ع���ن سياس���ات االس���تثمار، ث���م 

السياسات المالية والنقدية. 

• تش���جيع المنافس���ة وفق مفهوم اقتصاديات السوق 
الذي تتوس���ع قاع���دة الملكية الخاصة م���ن خالله، وذلك 



مالية
ومصرفية

اخلصخصة

ع���ن طري���ق التخلص م���ن جميع أش���كال االحت���كار التي 
تكونت في ظل التخطيط المركزي للحكومة. 

• زي���ادة س���يطرة الدول���ة عل���ى الم���وارد المالي���ة، حي���ث 
تنط���وي الخصخصة على عملي���ة تبادل الم���وارد الفنية 
الت���ي تملكه���ا الدولة بم���ا يقابلها من م���وارد مالية من 

القطاع الخاص.

ودع���م  الخ���اص  القط���اع  نم���و  عل���ى  الض���وء  تركي���ز   •
مؤسس���اته اإلنتاجي���ة باعتبار أن هذا القط���اع تتوفر فيه 
عناصر الكفاءة االقتصادية ومقوماتها، من خالل تهيئة 
المن���اخ االقتص���ادي العام الذي يتضمن إص���دار القوانين 
والتش���ريعات والحواف���ز المختلف���ة لعملي���ة النم���و في 
أنش���طة القطاع الخاص. وكذلك السياسات االقتصادية 
الكلية التي تهدف إلى توس���يع قاعدة الملكية الخاصة 
خ���الل فترة زمني���ة معينة، حي���ث يبرز اإلنج���از ضمن هذا 
المجال باش���تراك القطاع الخاص في ملكية المؤسسات 
العمومية، مع خروج الدولة بش���كل تدريجي من مجاالت 

النشاط االقتصادي. 

• تنمية وتنشيط أس���واق رؤوس األموال )بورصة األوراق 
المالي���ة( التي لم تكن س���ائدة في ظ���ل هيمنة القطاع 
العام أو نظام التخطي���ط المركزي الذي أغلق البورصات 

المالية أو قيد أعمالها بشكل عام. 

• خل���ق وظائ���ف ومج���االت عم���ل جدي���دة، حي���ث يهدف 
توس���يع قاعدة الملكية الخاصة في المجتمع إلى إضافة 
ف���رص عم���ل جدي���دة والتخفيف قدر اإلمكان من نس���بة 

البطالة المنتشرة في فئات المجتمع. 

اآلثار السلبية للخصخصة

• ارتفاع األسعار لبعض المنتجات أو الخدمات في الدولة 
بسبب عدم دعم الحكومة لها كالسابق. 

• نش���وء المصال���ح الخاص���ة، بس���بب احتمال اس���تخدام 
أس���اليب غير س���ليمة ف���ي حصول القط���اع الخاص على 

العقود من الدولة.

التخل���ص م���ن مؤسس���اتها  تركي���ز الحكوم���ة عل���ى   •
الخاس���رة بالدرج���ة الرئيس���ية، وذلك بع���د أن ازداد عبء 
هذه المؤسس���ات على كاهل الدولة نتيجة ارتفاع حجم 
ديونها، وتضاعف الفوائد المترتبة على الديون نفسها 
مع تراكم خس���ائرها ألس���باب عديدة، ولذل���ك تباع بأقل 

األثمان. 

• تزاي���د أع���داد األيدي العامل���ة العاطلة ع���ن العمل في 
داخل البلد، وذلك ألن تس���ريح العمالة من المؤسس���ات 
العمومية يعتبر من أعقد المش���اكل التي تواجه عملية 

تطبيق الخصخصة. 

• صعوبة إجراء عمليات التقييم للمؤسسات العامة مع 
أصولها الثابتة والمتغيرة، والتي يتقرر عرضها للبيع، أو 

عدم إتباع إجراءات أصولية في عمليات التقييم ذاتها. 

• ع���دم وج���ود األنظم���ة وقواني���ن العمل الت���ي تتحكم 
ف���ي األنش���طة االقتصادي���ة للعديد من األقط���ار العربية 

وتساعد في الوقت نفسه على تطبيق الخصخصة. 

• إن برامج نقل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص 
ال تتلق���ى تأييدا سياس���يا بصورة عامة ف���ي العديد من 

الدول النامية.

تجربة دولة الكويت في الخصخصة

لق���د صدر مؤخرا قانون )رقم 37 لس���نة 2010( في ش���أن 
تنظيم برام���ج وعمليات التخصيص ف���ي دولة الكويت، 
بناء على مشروع مقترح قدمته الحكومة وأقره مجلس 
األم���ة الكويتي بأغلبية أعضائه. ويهدف التخصيص في 
دول���ة الكوي���ت إلى إع���ادة التوازن بي���ن القطاعين العام 
والخاص في إطار التعاون العادل بينهما بهدف تحقيق 
التنمية االقتصادي���ة وزيادة كفاءة القطاعات االقتصادية 
ورفع مس���توى جودة الس���لع والخدمات في البالد، ورفع 
مس���توى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وكذلك 
تنمية س���وق رأس المال المحلي وجذب األموال الوطنية 
م���ن الخ���ارج. وقد تم وض���ع هذا القان���ون لتحقيق أرضية 

مناسبة لتنفيذ تلك األهداف بصورة سلسة. 

كما يشترط هذا القانون لتطبيقه ما يلي:

• حماية مصالح المس���تهلك من حيث مستوى األسعار 
ونظ���م الخدم���ة وج���ودة الس���لع والخدم���ات ف���ي مجال 
إنت���اج الس���لع أو الخدم���ات ذات الطبيع���ة االحتكاري���ة أو 

االستراتيجية.

•  المحافظة على سرية المعلومات في حدود القوانين 
المعمول بها.

• االلتزام بالمحافظة على سالمة البيئة الطبيعية.

• ضم���ان ع���دم تض���ارب المصالح بصورة مباش���رة أو غير 
مباشرة.

ووفقا للقانون سوف تمتلك الحكومة حصة ال تزيد على 
20 % ف���ي الش���ركات الت���ي يت���م خصخصتها، وس���يتم 
بيع 40 % من أس���هم هذه الش���ركات ف���ي اكتتاب عام 
للمواطني���ن، و5 % للعاملي���ن الكويتيي���ن به���ا بينم���ا 
يباع 35 % على األقل من األس���هم في مزاد علني متاح 
للش���ركات المس���اهمة المحلي���ة المدرج���ة ف���ي أس���واق 
الم���ال المحلية وش���ركات أخ���رى يقره���ا المجلس األعلى 
للتخصي���ص الذي ن���ص القانون ذاته على إنش���ائه. وقد 
اس���تثنى القانون م���ن التخصيص كل م���ن إنتاج النفط 

والغاز الطبيعي ومرفقي الصحة والتعليم. 

وم���ن الجدير بالذكر أن تطبيق الخصخصة قد تم فعليا 
عن���د تحويل مؤسس���ة الخط���وط الجوي���ة الكويتية إلى 
ش���ركة مس���اهمة كويتية ف���ي الع���ام 2008 وفق قانون 

خاص لذلك.


