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الخصخصة...

يرتبط احلديث عن مو�صوع اخل�صخ�صة بدول 
جمل�س التعاون اخلليجي يف الوقت احلا�رض 
اأجل  من  الدول  لهذه  احلثيثة  بالتوجهات 
االقت�صادية،  اأن�صطتها  اأداء  كفاءة  حت�صني 
الهادفة  املتوا�صلة  باجلهود  يرتبط  كما 
القطاع  يقوم  اأر�صية مالئمة كي  اإىل توفري 
اخلا�س اخلليجي بلعب دور اأكرب يف التنمية 

االقت�صادية.
وقد ظهرت الدعوة اإىل اخل�صخ�صة يف دول 
اأزمة  ظهور  اأبان  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
الذي   )1986  1982-( االقت�صادي  الركود 
انخفا�س  عقب  املجل�س  دول  منه  عانت 
عقد  حتى  تداعياته  وا�صتمرار  النفط  اأ�صعار 
والتي  الع�رضين،  القرن  من  الت�صعينيات 
تفاعلت مع جملة من املتغريات االقت�صادية 
العاملية مما دفعها اإىل االإف�صاح عن الرغبة 
القطاع  ومنح  االقت�صاد،  هيكلة  اإعادة  يف 
اخلا�س املزيد من الفر�س مبا يجعله �رضيًكا 
فاعاًل وموؤثًرا يف م�صار االقت�صاد الوطني، 
وت�صعريها  العامة  اخلدمات  وخ�صخ�صة 
مع  ين�صجم  اقت�صادي  باأ�صلوب  واإدارتها 
بيئة  خللق  وال�صعي  ال�صوق،  اقت�صاديات 
املبا�رض،  االأجنبي  اال�صتثمار  جلذب  مواتية 

التي  الو�صائل  اأف�صل  عن  البحث  عن  ف�صاًل 
الوطنية  االأموال  رءو�س  عودة  يف  ت�صاعد 
تدفقها  من  واحلد  اخلارج،  يف  املدخرة 
يف امل�صتقبل، وحتفيزها لال�صتثمار املنتج، 
والعمل على تنويع م�صادر دخلها القومي، 
وتر�صيد االإنفاق احلكومي، وتطوير اأنظمتها 
متطلبات  مع  لالن�صجام  والتدريبية  التعليمية 
�صيا�صتها اجلديدة، وعدت اخل�صخ�صة قرارها 

اال�صرتاتيجي لتحقيق هذه االأهداف. 
وحتى ميكن حتقيق ذلك و�صعت دول املجل�س 
ا�صرت�صادية  مبادئ  جملة  ـ  منفرد  وب�صكل  ـ 
عند  بها  لال�صرت�صاد  عمل  دليل  مبثابة  عدت 
�رضورة  منها  اخل�صخ�صة،  برامج  تطبيق 
اأ�صهم  طرح  يف  الزمني  التدرج  مراعاة 
اإىل  حتويلها  املراد  العامة  امل�رضوعات 
القطاع اخلا�س حتى تتمكن االأ�صواق املالية 
من ا�صتيعابها. فيما اعتمدت اململكة العربية 
ال�صعودية اخل�صخ�صة اجلزئية وعلى فرتات 
زمنية يعقبها تقومي لالإجراءات املتبعة قبل 
مراعاة  مع  التالية،  املرحلة  اإىل  االنتقال 

اإمكانات القطاع اخلا�س التمويلية. 
املت�صلة  املجل�س  دول  �صيا�صات  اأكدت  كما 
اخل�صخ�صة  اأ�صبقية  على  باخل�صخ�صة 

لي�ص اإلغاًء لدور الدولة.. بل تو�شيًعا مل�شاركة القطاع اخلا�ص
بقلم: د. ح�سن العايل

باحث 
اقت�سادي 
وم�رصيف 
بحريني

جمل�س التعاون اخلليجي
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للم�رضوعات االإنتاجية واخلدمية التي تعمل 
م�صكالت  تعاين  وال  جتارية  اأ�ص�س  على 
املقنعة  والبطالة  الوظيفي  كالت�صخم  كبرية 
متويل  يكون  واأن  املرتاكمة،  واملديونية 
القطاع  م�صئولية  على  املحولة  امل�رضوعات 
قرو�س  اأو  �صمانات  وبدون  اخلا�س 
حكومية )بالن�صبة ل�صلطنة لعمان(، وباأقل ما 
ميكن من التمويل احلكومي بالن�صبة لبقية دول 
املجل�س، واأن ت�صاعد اخل�صخ�صة على ت�صجيع 
توظيف اأموال وا�صتثمارات خا�صة جديدة، 
امل�صافة  بالقيمة  االرتقاء  يف  ت�صهم  واأن 
كًما  واملجتمعية  الفردية  االإنتاجية  وزيادة 
ونوًعا، وزيادة فر�س الت�صغيل لقوة العمل 
وت�صجيع  اخلا�س،  القطاع  يف  الوطنية 
وحتفيز اال�صتثمار االأجنبي يف امل�رضوعات 
اخلارجية،  ال�صوق  نحو  املوجهة  اجلديدة 
الوطني  اخلا�س  القطاع  ا�صتفادة  وتعظيم 
من راأ�س املال واخلربات الفنية واالإدارية 
خالل  من  االأجنبية  لل�رضكات  والت�صويقية 
تفادي  العمل على  امل�صرتك، مع  اال�صتثمار 
النزوع االحتكاري وال�صيطرة على االأ�صعار 
املخ�صخ�صة  امل�رضوعات  بع�س  جانب  من 
�رضكة  من  اأكرث  اإقامة  دعم  خالل  من 

املناف�صة.  يو�صع  ومبا  معينة  خدمة  لتوفري 
وحر�صت دول املجل�س على اأن يكون ال�صكل 
العام  القطاع  لل�رضكة املحولة من  التنظيمي 
اإىل اخلا�س على هيئة �رضكة م�صاهمة عامة 
يف  اأ�صهمها  من   40% عن  يقل  ال  ما  تطرح 

االأ�صواق املالية لالكتئاب العام. 
على  املجل�س  دول  حكومات  فتئت  وما 
بال�رضورة  تعني  ال  اخل�صخ�صة  اأن  التاأكيد 
االقت�صادي،  الن�صاط  الدولة يف  اإلغاء دور 
والرقابي  التنظيمي  دورها  اإن  بل 
الدوام  على  موجوًدا  �صيكون  والت�رضيعي 
املختلفة،  االقت�صادية  الن�صاطات  لتنظيم 
اال�صرتاتيجية  امل�رضوعات  اأن  على  عالوة 
كالنفط  لالقت�صاد  املركزية  واملفاتيح 
والغاز وال�صناعات البرتوكيماوية وغريها 
ا موؤثرة  �صتبقى ملًكا للدولة، اأو متتلك ح�ص�صً

فيها. 
باإدارة عمليات اخل�صخ�صة يف  يتعلق  وفيما 
اأن  ريب  فال  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
من االأهمية مبكان قبل املبا�رضة بتنفيذ برامج 
هيئة  باإن�صاء  احلكومة  تقوم  اأن  اخل�صخ�صة 
ي�صم  متخ�ص�س،  اإداري  جهاز  اأو  جلنة  اأو 
جمل�س  برئا�صة  ويرتبط  اخلرباء  من  عدًدا 

اخل�سخ�سة 
لي�ست ع�سا 

�سحرية ت�سفي 
علل املجتمع 
االقت�سادية 

واالجتماعية، 
واإمنا هي 

خطوة تهدف 
يف جوهرها 
اإىل تو�سيع 

م�ساركة القطاع 
اخلا�ص يف اإدارة 

املوؤ�س�سات 
االقت�سادية 
القائمة، 

وذلك بهدف 
حت�سني كفاءتها 

واإنتاجيتها.
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اأو  التجارة  اأو  املالية  وزارة  اأو  الوزراء 
االقت�صاد، تكون مهمته درا�صة امل�رضوعات 
القطاع  اإىل  بتحويلها  احلكومة  ترغب  التي 
اخلا�س من النواحي القانونية واالقت�صادية 
اأ�صولها،  وتقييم  واالجتماعية،  والتنظيمية 
وبرجمة  خ�صخ�صتها،  اأ�صلوب  واقرتاح 
تلك  طبيعة  ح�صب  اأولويات  بو�صع  عملياتها 
العملية  اال�صرتاطات  واإقرار  امل�رضوعات، 
بعد  نتائجها  ودرا�صة  تنفيذها،  ومراقبة 

التنفيذ. 
اإدارة التحول يف دول  اأ�صاليب  وقد تعددت 
املجل�س، ففي الكويت اأناط جمل�س الوزراء 
مهمة اإدارة عملية التحول اإىل مكتب متخ�ص�س 
يتبع وزارة املالية، فيما اأجاز لكل وزارة 
اأو هيئة عامة القيام باإجراءات اخل�صخ�صة 
هو  كما  م�صئوليتها  �صمن  التي  للم�رضوعات 
ووزارة  املوا�صالت  وزارة  يف  احلال 
تنفيذ  اأوكل  عمان  �صلطنة  ويف  الكهرباء. 
برامج اخل�صخ�صة اإىل جمل�س ال�صئون املالية 
يف  اأما  الوزراء.  ملجل�س  التابع  والطاقة 
واالقت�صاد  املالية  وزارة  فاإن  قطر  دولة 
برنامج  باإدارة  تقوم  التي  هي  والتجارة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  ويف  التحول. 
والبحرين تقوم وزارة املالية باإدارة عملية 
التحول. بينما ترتبط اإدارة التحول يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة باالإدارة املحلية 
العامة  املوؤ�ص�صات  با�صتثناء  اإمارة،  لكل 

االحتادية فاإنها ترتبط بوزارة املالية. 
و�صوف ن�صعى هنا اإىل تقييم اأربع من الق�صايا 
االأمانة  حددتها  التي  للخ�صخ�صة  الرئي�صية 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  لدول  العامة 
واالمتيازات  املخ�صخ�صة،  ال�رضكات  وهي 
املمنوحة  لها، والعمالة واأ�صعار اخلدمات 
املخ�صخ�صة، واآليات الرقابة على ال�رضكات 
جتارب  �صوء  على  وذلك  املخ�صخ�صة، 

اخل�صخ�صة فى بلدان العامل.
املتعلقة  االأوىل  الق�صية  يخ�س  ففيما 
واالمتيازات  املخ�صخ�صة  بال�رضكات 
املقرتحة  العامة  االأطر  فاإن  لها  املمنوحة 
تقرتح  املجل�س  لدول  العامة  االأمانة  من 
�صيتم  التي  املنا�صبة  ال�رضكة  اختيار  يتم  اأن 
اإناطة متويل واإدارة امل�رضوع بها من خالل 
من  عدد  اأكرب  لها  يدعى  مفتوحة،  مناق�صة 
ال�رضكات. كذلك تاأخذ ال�رضكة التي توؤ�ص�س 
م�صاهمة  �رضكة  �صكل  اخل�صخ�صة  مل�رضوع 
اأ�صهمها  عامة تطرح ما ال يقل عن%40 من 
امل�صاركة  ن�صبة  تقل  وال  العام،  لالكتتاب 
الوطنية فيها عن %51 كما �صبق اأن نوهنا.

مع  التعامل  يتم  اأن  كذلك  االأطر  وتقرتح 
ال�رضكات التي توؤ�ص�س مل�رضوعات اخل�صخ�صة 
ل�رضاء  حكومية  �صمانات  متنح  ال  والتي  ـ 
ال�رضكات  معاملة  ـ  منها  جزء  اأو  منتجاتها 
ال�صناعية من حيث �رضيبة االأرباح والر�صوم 
اأن  كذلك  املقرتحات  وتدعو  اجلمركية. 
اأي  اخل�صخ�صة  مل�صاريع  احلكومة  متنح  ال 
اإال  اأو قرو�س بدون فوائد  قرو�س مي�رضة 

فى اأ�صيق احلدود.
ـ  املحللون  يرى  الق�صية  هذه  يخ�س  وفيما 
اخل�صخ�صة  جتارب  ا�صتعرا�س  خالل  ومن 
يف الكثري من بلدان العامل ـ اأنه يجب التاأكد 
قرار  هو  اخل�صخ�صة  قرار  اأن  من  اأواًل 
�صيا�صي يف املقام االأول، اأي اأنه ي�صدر من 
اأعلى �صلطة �صيا�صية يف البالد لكي ياأخذ �صفة 
هذا  يحدد  وبحيث  وال�صامل،  اجلدي  التنفيذ 
التي �صوف تتوىل االإ�رضاف  القرار اجلهات 

جمل�س التعاون اخلليجي

 حكومات دول 
جمل�ص التعاون 

اخلليجي 
اأكدت مراًرا اأن 
اخل�سخ�سة ال 

تعني بال�رصورة 
اإلغاء دور الدولة 

يف الن�ساط 
االقت�سادي، 
بل اإن دورها 
التنظيمي 
والرقابي 

والت�رصيعي 
�سيكون 

موجوًدا على 
الدوام لتنظيم 

الن�ساطات 
االقت�سادية 
املختلفة، 

عالوة على اأن 
امل�رصوعات 
اال�سرتاتيجية 

واملفاتيح 
املركزية 
لالقت�ساد 

كالنفط والغاز 
وال�سناعات 

البرتوكيماوية 
وغريها �ستبقى 
ملًكا للدولة، اأو 
ا  متتلك ح�س�سً
موؤثرة فيها. 
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على تنفيذه مع اإعطائها ال�صالحيات الالزمة 
التي  واالأن�صطة  والقطاعات  بذلك،  للقيام 
وبالتايل  اخل�صخ�صة،  قرار  ي�صملها  �صوف 
الذي  ال�صيا�صي  القرار  هذا  مثل  فاإن وجود 
اخلطوة  هذه  لتنفيذ  االأخ�رض  ال�صوء  يعطي 
التعاون  جمل�س  دول  يف  �رضوري  هو 

اخلليجي.
اخل�صخ�صة  قرار  فاإن  الثاين  املقام  ويف 
وقائمة  معزولة  خطوة  ميثل  اأال  يجب 
بذاتها، بل ميثل جزًءا من برنامج لالإ�صالح 
ع�صا  لي�صت  فاخل�صخ�صة  االقت�صادي. 
االقت�صادية  املجتمع  علل  ت�صفي  �صحرية 
يف  تهدف  خطوة  هي  واإمنا  واالجتماعية، 
جوهرها اإىل تو�صيع م�صاركة القطاع اخلا�س 
القائمة،  االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  اإدارة  يف 
واإنتاجيتها،  كفاءتها  حت�صني  بهدف  وذلك 
وبالتايل فاإن هدف الدول اخلليجية يف هذا 
امل�صمار يجب اأال ينح�رض يف حت�صني ما هو 
واإمنا  بل  واأن�صطة،  موؤ�ص�صات  من  موجود 
كًما  وزيادتها  تو�صيعها  على  العمل  ا  اأي�صً

ونوًعا.
وباالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن برامج االإ�صالح 
االقت�صادي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
واملالية  النقدية  ال�صيا�صات  تطال  اأن  يجب 
وهي  والقانونية،  والتجارية  والت�صعريية 

خطوًطا  متثل  وعنا�رض  �صيا�صات  جميعها 
متوازية اأحياًنا ومت�صابكة اأحياًنا اأخرى مع 

برنامج اخل�صخ�صة.
ويف �صوء ذلك كله فاإن حتديد ملكية واإدارة 
طبيعة  وكذلك  ـ  املخ�صخ�صة  ال�رضكات 
االمتيازات املمنوحة لها ـ يجب اأن يتم على 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  االعتبارات  �صوء 
ال�صيا�صي  االإطار  اأي  اأعاله،  املذكورة 

االقت�صادي الكلي لربامج التخ�صي�س.
اخلدمات  ت�صعري  بق�صية  يتعلق  فيما  اأما 
للخ�صخ�صة  العامة  فاالأطر  املخ�صخ�صة، 
جمل�س  لدول  العامة  االأمانة  و�صعتها  التي 
حد  و�صع  يتم  اأن  تقرتح  اخلليجي  التعاون 
اأعلى للربح يئول لل�رضكة �صاحبة االمتياز هو 
%20 فى املتو�صط /ملدة ثالث �صنوات/ على 
العوائد  تقا�صم  ويتم  املدفوع،  الراأ�صمال 
التي تتجاوز تلك الن�صبة مع احلكومة، وهذا 
املقرتح �صوف ي�صع �صقًفا اأعلى على االأرباح 

ويوؤثر ب�صكل مبا�رض يف �صيا�صات االأ�صعار.
للدولة  رئي�صي  دور  هناك  يظل  ذلك  ومع 
للحيلولة  اجلانب  هذا  على  الرقابة  يف 
على  ومفاجئة  كبرية  زيادات  اإدخال  دون 
خالل  من  وذلك  واخلدمات،  ال�صلع  تلك 
بحدوث  ت�صمح  انتقالية  مرحلة  فر�س 
قبل  من  ا�صتيعابها  ميكن  تدريجية  زيادات 

يجب اأن تطال 
برامج االإ�سالح 
االقت�سادي يف 
دول جمل�ص 
التعاون 
اخلليجي 

ال�سيا�سات 
النقدية واملالية 

والت�سعريية 
والتجارية 

والقانونية، 
وهي جميعها 

�سيا�سات 
وعنا�رص متثل 

خطوًطا متوازية 
اأحياًنا، 

ومت�سابكة اأحياًنا 
اأخرى مع برنامج 

اخل�سخ�سة.
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املخ�صخ�صة.
وعلى اأية حال فاإن املقرتحات التي اأوردتها 
دول  يف  اإليها  تنظر  اأال  يجب  العامة  االأطر 
ثابتة،  ك�صيا�صة  اخلليجى  التعاون  جمل�س 
العديد  تطوير  على  تعمل  اأن  يجب  واإمنا 
من  الكثري  جلاأت  فقد  االأخرى،  البدائل  من 
اإىل  اخل�صخ�صة  �صيا�صات  تبنت  التي  الدول 
تنفيذ عدد من الو�صائل لتجاوز ذلك التخوف 
امل�رشوعات  ح�صيلة  ا�صتثمار  اإعادة  مثل 
جديدة  م�رشوعات  اإن�صاء  يف  املخ�صخ�صة 
اأو  الفائ�صة،  للعمالة  عمل  فر�س  توفر 
ا�صتخدام جزء من تلك احل�صيلة لو�صع برامج 
ت�صجع على التقاعد املبكر.كما يجب التنويه 
هنا اإىل اأن هذا التخوف ينح�رش يف املرحلة 
الالحقة مبا�رشة لتنفيذ برنامج اخل�صخ�صة، 
يوؤدي  اأن  فيفرت�س  البعيد  املدى  على  اأما 

هذا الربنامج اإىل توفري فر�س عمل اأكرب.
ال�رشكات  على  الرقابة  مو�صوع  اأما 
الرابعة،  الق�صية  وهي  املخ�صخ�صة، 
اأن  املقرتحة  العامة  االأطر  تت�صمن  فهنا 
املنا�صبة  احلدود  بو�صع  احلكومة  تقوم 
كل  يف  تتوفر  اأن  يجب  التي  للموا�صفات 
�صت�صملها  التي  االأعمال  جماالت  من  جمال 

معها  يرتافق  عندما  ا  خ�صو�صً امل�صتهلكني، 
حت�صني م�صتويات معي�صتهم يف جوانب اأخرى 

�صتنال عناية اأكرب من قبل الدولة.
ق�صية  وهي  الثالثة،  بالق�صية  يتعلق  وفيما 
العمالة، فاإن الأطر العامة للدول اخلليجية 
يف  العاملني  املوظفني  حتويل  يتم  اأن  ترى 
يتم  التي  والإنتاجية  اخلدمية  امل�رشوعات 
المتياز  �صاحبة  ال�رشكة  اإىل  خ�صخ�صتها 
قدر الإمكان، وبالتايل فاإن عبء الت�رشف 
املالكني  عاتق  على  يلقى  الزائدة  بالعمالة 

اجلدد لل�رشكات املخ�صخ�صة.
العتقاد  فاإن  الق�صية  هذه  يخ�ص  وفيما 
املوؤ�ص�صات  من  الكثري  اأن  هو  ال�صائد 
والأن�صطة القت�صادية التي متلكها وتديرها 
الدولة يعمل بها عدد من املوظفني والعمال 
ي�صمى  ما  وهو  املطلوب،  احلجم  من  اأكرب 
اأحياًنا بالبطالة املقنعة، وتلجاأ الدولة ملثل 
يتمثل  اجتماعي  لتحقيق هدف  الأ�صلوب  هذا 
الوطنية  للأيدي  العمل  فر�ص  توفري  يف 
حتى واإن كان اأحياًنا على ح�صاب املردود 
اأن  من  تخوف  فهناك  لذلك  القت�صادي، 
فقدان  اإىل  اخل�صخ�صة  برنامج  تنفيذ  يوؤدي 
املوؤ�ص�صات  يف  لوظائفها  وطنية  عاملة  اأيد 

جمل�س التعاون اخلليجي

جلاأت الكثري 
من الدول التي 
تبنت �سيا�سات 

اخل�سخ�سة 
اإىل تنفيذ عدد 
من الو�سائل 

لتجاوز م�ساألة 
العمالة الزائدة، 

مثل اإعادة 
ا�ستثمار ح�سيلة 

امل�رصوعات 
املخ�سخ�سة يف 
اإن�ساء م�رصوعات 

جديدة توفر فر�ص 
عمل للعمالة 
الفائ�سة، اأو 
ا�ستخدام جزء 

من تلك احل�سيلة 
لو�سع برامج 
ت�سجع على 

التقاعد املبكر.
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ال�رشكات  به  �ستلتزم  والتي  اخل�سخ�سة، 
كذلك  امل�ساريع،  وت�سغيل  واإدارة  تنفيذ  يف 
م�رشوعات  واإدارة  وت�سغيل  تنفيذ  يتم  اأن 
والكفاءة  الأداء  معايري  وفق  اخل�سخ�سة 
جتارب  خالل  احلكومة.ومن  ت�سعها  التي 
التعامل مع مو�سوع  البلدان يف  العديد من 
ما  عادة  الدولة  اأن  ات�سح  فقد  اخل�سخ�سة 
لأهميتها  وفًقا  املوؤ�س�سات  تلك  بتق�سيم  تقوم 

وح�سا�سيتها بالن�سبة لالقت�ساد الوطني.
بتطبيق ما ي�سمى  الدول  وقد قامت عدد من 
للدولة  يحق  التي  الذهبية"،  "الأ�سهم  بـ 
وحدها متلكها يف املوؤ�س�سات املخ�سخ�سة، 
بع�ض  على  املوافقة  يف  احلق  وتخولها 
بتلك  القرارات وال�سيا�سات املهمة اخلا�سة 
ممثلني  تعيني  خالل  من  �سواء  املوؤ�س�سات، 
املوؤ�س�سات،  هذه  اإدارات  جمال�ض  يف  لها 
اأو بالطلب من هذه املوؤ�س�سات الرجوع اإىل 
القرارات  تلك  تنفيذ  قبل  املخت�سة  الوزارة 
وال�سيا�سات. وهذه الأ�سهم الذهبية ل متثل 
املوؤ�س�سات،  هذه  يف  للدولة  مالًيا  حًقا 
على  واإ�رشافًيا  رقابًيا  دوًرا  تعطيها  بل 
بهذه  املتعلقة  املهمة  ال�سيا�سات والقرارات 

املوؤ�س�سات.

قامت عدد من الدول بتطبيق ما ي�سمى بـ "الأ�سهم الذهبية"، التي يحق للدولة وحدها 
القرارات  بع�ض  على  املوافقة  املخ�سخ�سة، وتخولها احلق يف  املوؤ�س�سات  متلكها يف 
وال�سيا�سات املهمة اخلا�سة بتلك املوؤ�س�سات، وهذه الأ�سهم الذهبية ل متثل حًقا مالًيا 
للدولة يف هذه املوؤ�س�سات، بل تعطيها دوًرا رقابًيا واإ�رشافًيا على ال�سيا�سات والقرارات 

املهمة.


