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يرتبط احلديث عن مو�ضوع اخل�صخ�صة بدول
جمل�س التعاون اخلليجي يف الوقت احلا�رض
بالتوجهات احلثيثة لهذه الدول من �أجل
حت�سني كفاءة �أداء �أن�شطتها االقت�صادية،
كما يرتبط باجلهود املتوا�صلة الهادفة
�إىل توفري �أر�ضية مالئمة كي يقوم القطاع
اخلا�ص اخلليجي بلعب دور �أكرب يف التنمية
االقت�صادية.
وقد ظهرت الدعوة �إىل اخل�صخ�صة يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي �أبان ظهور �أزمة
الركود االقت�صادي ( )1986 1982-الذي
عانت منه دول املجل�س عقب انخفا�ض
�أ�سعار النفط وا�ستمرار تداعياته حتى عقد
الت�سعينيات من القرن الع�رشين ،والتي
تفاعلت مع جملة من املتغريات االقت�صادية
العاملية مما دفعها �إىل الإف�صاح عن الرغبة
يف �إعادة هيكلة االقت�صاد ،ومنح القطاع
اخلا�ص املزيد من الفر�ص مبا يجعله �رشيكً ا
فاع ً
ؤثرا يف م�سار االقت�صاد الوطني،
ال وم� ً
وخ�صخ�صة اخلدمات العامة وت�سعريها
و�إدارتها ب�أ�سلوب اقت�صادي ين�سجم مع
اقت�صاديات ال�سوق ،وال�سعي خللق بيئة
مواتية جلذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش,
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ف�ض ً
ال عن البحث عن �أف�ضل الو�سائل التي
ت�ساعد يف عودة رءو�س الأموال الوطنية
املدخرة يف اخلارج ،واحلد من تدفقها
يف امل�ستقبل ،وحتفيزها لال�ستثمار املنتج،
والعمل على تنويع م�صادر دخلها القومي،
وتر�شيد الإنفاق احلكومي ،وتطوير �أنظمتها
التعليمية والتدريبية لالن�سجام مع متطلبات
�سيا�ستها اجلديدة ،وعدت اخل�صخ�صة قرارها
اال�سرتاتيجي لتحقيق هذه الأهداف.
وحتى ميكن حتقيق ذلك و�ضعت دول املجل�س
ـ وب�شكل منفرد ـ جملة مبادئ ا�سرت�شادية
عدت مبثابة دليل عمل لال�سرت�شاد بها عند
تطبيق برامج اخل�صخ�صة ،منها �رضورة
مراعاة التدرج الزمني يف طرح �أ�سهم
امل�رشوعات العامة املراد حتويلها �إىل
القطاع اخلا�ص حتى تتمكن الأ�سواق املالية
من ا�ستيعابها .فيما اعتمدت اململكة العربية
ال�سعودية اخل�صخ�صة اجلزئية وعلى فرتات
زمنية يعقبها تقومي للإجراءات املتبعة قبل
االنتقال �إىل املرحلة التالية ،مع مراعاة
�إمكانات القطاع اخلا�ص التمويلية.
كما �أكدت �سيا�سات دول املجل�س املت�صلة
باخل�صخ�صة على �أ�سبقية اخل�صخ�صة

للم�رشوعات الإنتاجية واخلدمية التي تعمل
على �أ�س�س جتارية وال تعاين م�شكالت
كبرية كالت�ضخم الوظيفي والبطالة املقنعة
واملديونية املرتاكمة ،و�أن يكون متويل
امل�رشوعات املحولة على م�سئولية القطاع
اخلا�ص وبدون �ضمانات �أو قرو�ض
حكومية (بالن�سبة ل�سلطنة لعمان) ،وب�أقل ما
ميكن من التمويل احلكومي بالن�سبة لبقية دول
املجل�س ،و�أن ت�ساعد اخل�صخ�صة على ت�شجيع
توظيف �أموال وا�ستثمارات خا�صة جديدة،
و�أن ت�سهم يف االرتقاء بالقيمة امل�ضافة
كما
وزيادة الإنتاجية الفردية واملجتمعية ً
ونوعا ،وزيادة فر�ص الت�شغيل لقوة العمل
ً
الوطنية يف القطاع اخلا�ص ،وت�شجيع
وحتفيز اال�ستثمار الأجنبي يف امل�رشوعات
اجلديدة املوجهة نحو ال�سوق اخلارجية،
وتعظيم ا�ستفادة القطاع اخلا�ص الوطني
من ر�أ�س املال واخلربات الفنية والإدارية
والت�سويقية لل�رشكات الأجنبية من خالل
اال�ستثمار امل�شرتك ،مع العمل على تفادي
النزوع االحتكاري وال�سيطرة على الأ�سعار
من جانب بع�ض امل�رشوعات املخ�صخ�صة
من خالل دعم �إقامة �أكرث من �رشكة

لتوفري خدمة معينة ومبا يو�سع املناف�سة.
وحر�صت دول املجل�س على �أن يكون ال�شكل
التنظيمي لل�رشكة املحولة من القطاع العام
�إىل اخلا�ص على هيئة �رشكة م�ساهمة عامة
تطرح ما ال يقل عن  40%من �أ�سهمها يف
الأ�سواق املالية لالكتئاب العام.
وما فتئت حكومات دول املجل�س على
الت�أكيد �أن اخل�صخ�صة ال تعني بال�رضورة
�إلغاء دور الدولة يف الن�شاط االقت�صادي،
بل �إن دورها التنظيمي والرقابي
موجودا على الدوام
والت�رشيعي �سيكون
ً
لتنظيم الن�شاطات االقت�صادية املختلفة،
عالوة على �أن امل�رشوعات اال�سرتاتيجية
واملفاتيح املركزية لالقت�صاد كالنفط
والغاز وال�صناعات البرتوكيماوية وغريها
ح�ص�صا م�ؤثرة
�ستبقى ملكً ا للدولة� ،أو متتلك
ً
فيها.
وفيما يتعلق ب�إدارة عمليات اخل�صخ�صة يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي فال ريب �أن
من الأهمية مبكان قبل املبا�رشة بتنفيذ برامج
اخل�صخ�صة �أن تقوم احلكومة ب�إن�شاء هيئة
�أو جلنة �أو جهاز �إداري متخ�ص�ص ،ي�ضم
عددا من اخلرباء ويرتبط برئا�سة جمل�س
ً

اخل�صخ�صة
لي�ست ع�صا
�سحرية ت�شفي
علل املجتمع
االقت�صادية
واالجتماعية،
و�إمنا هي
خطوة تهدف
يف جوهرها
�إىل تو�سيع
م�شاركة القطاع
اخلا�ص يف �إدارة
امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية
القائمة،
وذلك بهدف
حت�سني كفاءتها
و�إنتاجيتها.
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حكومات دول
جمل�س التعاون
اخلليجي
مرارا �أن
�أكدت
ً
اخل�صخ�صة ال
تعني بال�رضورة
�إلغاء دور الدولة
يف الن�شاط
االقت�صادي،
بل �إن دورها
التنظيمي
والرقابي
والت�رشيعي
�سيكون
موجو ًدا على
الدوام لتنظيم
الن�شاطات
االقت�صادية
املختلفة،
عالوة على �أن
امل�رشوعات
اال�سرتاتيجية
واملفاتيح
املركزية
لالقت�صاد
كالنفط والغاز
وال�صناعات
البرتوكيماوية
وغريها �ستبقى
ملكًا للدولة� ،أو
ح�ص�صا
متتلك
ً
م�ؤثرة فيها.
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الوزراء �أو وزارة املالية �أو التجارة �أو
االقت�صاد ،تكون مهمته درا�سة امل�رشوعات
التي ترغب احلكومة بتحويلها �إىل القطاع
اخلا�ص من النواحي القانونية واالقت�صادية
والتنظيمية واالجتماعية ،وتقييم �أ�صولها،
واقرتاح �أ�سلوب خ�صخ�صتها ،وبرجمة
عملياتها بو�ضع �أولويات ح�سب طبيعة تلك
امل�رشوعات ،و�إقرار اال�شرتاطات العملية
ومراقبة تنفيذها ،ودرا�سة نتائجها بعد
التنفيذ.
وقد تعددت �أ�ساليب �إدارة التحول يف دول
املجل�س ،ففي الكويت �أناط جمل�س الوزراء
مهمة �إدارة عملية التحول �إىل مكتب متخ�ص�ص
يتبع وزارة املالية ،فيما �أجاز لكل وزارة
�أو هيئة عامة القيام ب�إجراءات اخل�صخ�صة
للم�رشوعات التي �ضمن م�سئوليتها كما هو
احلال يف وزارة املوا�صالت ووزارة
الكهرباء .ويف �سلطنة عمان �أوكل تنفيذ
برامج اخل�صخ�صة �إىل جمل�س ال�شئون املالية
والطاقة التابع ملجل�س الوزراء� .أما يف
دولة قطر ف�إن وزارة املالية واالقت�صاد
والتجارة هي التي تقوم ب�إدارة برنامج
التحول .ويف اململكة العربية ال�سعودية
والبحرين تقوم وزارة املالية ب�إدارة عملية
التحول .بينما ترتبط �إدارة التحول يف دولة
الإمارات العربية املتحدة بالإدارة املحلية
لكل �إمارة ،با�ستثناء امل�ؤ�س�سات العامة
االحتادية ف�إنها ترتبط بوزارة املالية.
و�سوف ن�سعى هنا �إىل تقييم �أربع من الق�ضايا
الرئي�سية للخ�صخ�صة التي حددتها الأمانة
العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي،
وهي ال�رشكات املخ�صخ�صة ،واالمتيازات
املمنوحة لها ،والعمالة و�أ�سعار اخلدمات
املخ�صخ�صة ،و�آليات الرقابة على ال�رشكات
املخ�صخ�صة ،وذلك على �ضوء جتارب
اخل�صخ�صة فى بلدان العامل.
ففيما يخ�ص الق�ضية الأوىل املتعلقة
بال�رشكات املخ�صخ�صة واالمتيازات
املمنوحة لها ف�إن الأطر العامة املقرتحة
من الأمانة العامة لدول املجل�س تقرتح
�أن يتم اختيار ال�رشكة املنا�سبة التي �سيتم
�إناطة متويل و�إدارة امل�رشوع بها من خالل
مناق�صة مفتوحة ،يدعى لها �أكرب عدد من
ال�رشكات .كذلك ت�أخذ ال�رشكة التي ت�ؤ�س�س
مل�رشوع اخل�صخ�صة �شكل �رشكة م�ساهمة
عامة تطرح ما ال يقل عن 40%من �أ�سهمها
لالكتتاب العام ،وال تقل ن�سبة امل�شاركة
الوطنية فيها عن  51%كما �سبق �أن نوهنا.
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وتقرتح الأطر كذلك �أن يتم التعامل مع
ال�رشكات التي ت�ؤ�س�س مل�رشوعات اخل�صخ�صة
ـ والتي ال متنح �ضمانات حكومية ل�رشاء
منتجاتها �أو جزء منها ـ معاملة ال�رشكات
ال�صناعية من حيث �رضيبة الأرباح والر�سوم
اجلمركية .وتدعو املقرتحات كذلك �أن
ال متنح احلكومة مل�شاريع اخل�صخ�صة �أي
قرو�ض مي�رسة �أو قرو�ض بدون فوائد �إال
فى �أ�ضيق احلدود.
وفيما يخ�ص هذه الق�ضية يرى املحللون ـ
ومن خالل ا�ستعرا�ض جتارب اخل�صخ�صة
يف الكثري من بلدان العامل ـ �أنه يجب الت�أكد
ال من �أن قرار اخل�صخ�صة هو قرار
�أو ً
�سيا�سي يف املقام الأول� ،أي �أنه ي�صدر من
�أعلى �سلطة �سيا�سية يف البالد لكي ي�أخذ �صفة
التنفيذ اجلدي وال�شامل ،وبحيث يحدد هذا
القرار اجلهات التي �سوف تتوىل الإ�رشاف

على تنفيذه مع �إعطائها ال�صالحيات الالزمة
للقيام بذلك ،والقطاعات والأن�شطة التي
�سوف ي�شملها قرار اخل�صخ�صة ،وبالتايل
ف�إن وجود مثل هذا القرار ال�سيا�سي الذي
يعطي ال�ضوء الأخ�رض لتنفيذ هذه اخلطوة
هو �رضوري يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي.
ويف املقام الثاين ف�إن قرار اخل�صخ�صة
يجب �أال ميثل خطوة معزولة وقائمة
جزءا من برنامج للإ�صالح
بذاتها ،بل ميثل
ً
االقت�صادي .فاخل�صخ�صة لي�ست ع�صا
�سحرية ت�شفي علل املجتمع االقت�صادية
واالجتماعية ،و�إمنا هي خطوة تهدف يف
جوهرها �إىل تو�سيع م�شاركة القطاع اخلا�ص
يف �إدارة امل�ؤ�س�سات االقت�صادية القائمة،
وذلك بهدف حت�سني كفاءتها و�إنتاجيتها،
وبالتايل ف�إن هدف الدول اخلليجية يف هذا
امل�ضمار يجب �أال ينح�رص يف حت�سني ما هو
موجود من م�ؤ�س�سات و�أن�شطة ،بل و�إمنا
كما
� ً
أي�ضا العمل على تو�سيعها وزيادتها ً
ونوعا.
ً
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن برامج الإ�صالح
االقت�صادي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
يجب �أن تطال ال�سيا�سات النقدية واملالية
والت�سعريية والتجارية والقانونية ،وهي

ً
خطوطا
جميعها �سيا�سات وعنا�رص متثل
متوازية �أحيا ًنا ومت�شابكة �أحيا ًنا �أخرى مع
برنامج اخل�صخ�صة.
ويف �ضوء ذلك كله ف�إن حتديد ملكية و�إدارة
ال�رشكات املخ�صخ�صة ـ وكذلك طبيعة
االمتيازات املمنوحة لها ـ يجب �أن يتم على
�ضوء االعتبارات ال�سيا�سية واالقت�صادية
املذكورة �أعاله� ،أي الإطار ال�سيا�سي
االقت�صادي الكلي لربامج التخ�صي�ص.
�أما فيما يتعلق بق�ضية ت�سعري اخلدمات
املخ�صخ�صة ،فالأطر العامة للخ�صخ�صة
التي و�ضعتها الأمانة العامة لدول جمل�س
التعاون اخلليجي تقرتح �أن يتم و�ضع حد
�أعلى للربح يئول لل�رشكة �صاحبة االمتياز هو
 20%فى املتو�سط /ملدة ثالث �سنوات /على
الر�أ�سمال املدفوع ،ويتم تقا�سم العوائد
التي تتجاوز تلك الن�سبة مع احلكومة ،وهذا
املقرتح �سوف ي�ضع �سق ًفا �أعلى على الأرباح
وي�ؤثر ب�شكل مبا�رش يف �سيا�سات الأ�سعار.
ومع ذلك يظل هناك دور رئي�سي للدولة
يف الرقابة على هذا اجلانب للحيلولة
دون �إدخال زيادات كبرية ومفاجئة على
تلك ال�سلع واخلدمات ،وذلك من خالل
فر�ض مرحلة انتقالية ت�سمح بحدوث
زيادات تدريجية ميكن ا�ستيعابها من قبل

يجب �أن تطال
برامج الإ�صالح
االقت�صادي يف
دول جمل�س
التعاون
اخلليجي
ال�سيا�سات
النقدية واملالية
والت�سعريية
والتجارية
والقانونية،
وهي جميعها
�سيا�سات
وعنا�رص متثل
ً
خطوطا متوازية
�أحيانً ا،
ومت�شابكة �أحيانً ا
�أخرى مع برنامج
اخل�صخ�صة.
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جل�أت الكثري
من الدول التي
تبنت �سيا�سات
اخل�صخ�صة
�إىل تنفيذ عدد
من الو�سائل
لتجاوز م�س�ألة
العمالة الزائدة،
مثل �إعادة
ا�ستثمار ح�صيلة
امل�رشوعات
املخ�صخ�صة يف
�إن�شاء م�رشوعات
جديدة توفر فر�ص
عمل للعمالة
الفائ�ضة� ،أو
ا�ستخدام جزء
من تلك احل�صيلة
لو�ضع برامج
ت�شجع على
التقاعد املبكر.
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خ�صو�صا عندما يرتافق معها
امل�ستهلكني،
ً
حت�سني م�ستويات معي�شتهم يف جوانب �أخرى
�ستنال عناية �أكرب من قبل الدولة.
وفيما يتعلق بالق�ضية الثالثة ،وهي ق�ضية
العمالة ،ف�إن الأطر العامة للدول اخلليجية
ترى �أن يتم حتويل املوظفني العاملني يف
امل�رشوعات اخلدمية والإنتاجية التي يتم
خ�صخ�صتها �إىل ال�رشكة �صاحبة االمتياز
قدر الإمكان ،وبالتايل ف�إن عبء الت�رصف
بالعمالة الزائدة يلقى على عاتق املالكني
اجلدد لل�رشكات املخ�صخ�صة.
وفيما يخ�ص هذه الق�ضية ف�إن االعتقاد
ال�سائد هو �أن الكثري من امل�ؤ�س�سات
والأن�شطة االقت�صادية التي متلكها وتديرها
الدولة يعمل بها عدد من املوظفني والعمال
�أكرب من احلجم املطلوب ،وهو ما ي�سمى
�أحيا ًنا بالبطالة املقنعة ،وتلج�أ الدولة ملثل
هذا الأ�سلوب لتحقيق هدف اجتماعي يتمثل
يف توفري فر�ص العمل للأيدي الوطنية
حتى و�إن كان �أحيا ًنا على ح�ساب املردود
االقت�صادي ،لذلك فهناك تخوف من �أن
ي�ؤدي تنفيذ برنامج اخل�صخ�صة �إىل فقدان
�أيد عاملة وطنية لوظائفها يف امل�ؤ�س�سات

الإ�صالح االقت�صادي

املخ�صخ�صة.
وعلى �أية حال ف�إن املقرتحات التي �أوردتها
الأطر العامة يجب �أال تنظر �إليها يف دول
جمل�س التعاون اخلليجى ك�سيا�سة ثابتة،
و�إمنا يجب �أن تعمل على تطوير العديد
من البدائل الأخرى ،فقد جل�أت الكثري من
الدول التي تبنت �سيا�سات اخل�صخ�صة �إىل
تنفيذ عدد من الو�سائل لتجاوز ذلك التخوف
مثل �إعادة ا�ستثمار ح�صيلة امل�رشوعات
املخ�صخ�صة يف �إن�شاء م�رشوعات جديدة
توفر فر�ص عمل للعمالة الفائ�ضة� ،أو
ا�ستخدام جزء من تلك احل�صيلة لو�ضع برامج
ت�شجع على التقاعد املبكر.كما يجب التنويه
هنا �إىل �أن هذا التخوف ينح�رص يف املرحلة
الالحقة مبا�رشة لتنفيذ برنامج اخل�صخ�صة،
�أما على املدى البعيد فيفرت�ض �أن ي�ؤدي
هذا الربنامج �إىل توفري فر�ص عمل �أكرب.
�أما مو�ضوع الرقابة على ال�رشكات
املخ�صخ�صة ،وهي الق�ضية الرابعة،
فهنا تت�ضمن الأطر العامة املقرتحة �أن
تقوم احلكومة بو�ضع احلدود املنا�سبة
للموا�صفات التي يجب �أن تتوفر يف كل
جمال من جماالت الأعمال التي �ست�شملها

قامت عدد من الدول بتطبيق ما ي�سمى بـ "الأ�سهم الذهبية" ،التي يحق للدولة وحدها
متلكها يف امل�ؤ�س�سات املخ�صخ�صة ،وتخولها احلق يف املوافقة على بع�ض القرارات
وال�سيا�سات املهمة اخلا�صة بتلك امل�ؤ�س�سات ،وهذه الأ�سهم الذهبية ال متثل ح ًقا مال ًيا
دورا رقاب ًيا و�إ�رشاف ًيا على ال�سيا�سات والقرارات
للدولة يف هذه امل�ؤ�س�سات ،بل تعطيها ً
املهمة.

اخل�صخ�صة ،والتي �ستلتزم به ال�رشكات
يف تنفيذ و�إدارة وت�شغيل امل�شاريع ،كذلك
�أن يتم تنفيذ وت�شغيل و�إدارة م�رشوعات
اخل�صخ�صة وفق معايري الأداء والكفاءة
التي ت�ضعها احلكومة.ومن خالل جتارب
العديد من البلدان يف التعامل مع مو�ضوع
اخل�صخ�صة فقد ات�ضح �أن الدولة عادة ما
تقوم بتق�سيم تلك امل�ؤ�س�سات وف ًقا لأهميتها
وح�سا�سيتها بالن�سبة لالقت�صاد الوطني.
وقد قامت عدد من الدول بتطبيق ما ي�سمى
بـ "الأ�سهم الذهبية" ،التي يحق للدولة
وحدها متلكها يف امل�ؤ�س�سات املخ�صخ�صة،
وتخولها احلق يف املوافقة على بع�ض
القرارات وال�سيا�سات املهمة اخلا�صة بتلك
امل�ؤ�س�سات� ،سواء من خالل تعيني ممثلني
لها يف جمال�س �إدارات هذه امل�ؤ�س�سات،
�أو بالطلب من هذه امل�ؤ�س�سات الرجوع �إىل
الوزارة املخت�صة قبل تنفيذ تلك القرارات
وال�سيا�سات .وهذه الأ�سهم الذهبية ال متثل
ماليا للدولة يف هذه امل�ؤ�س�سات،
ح ًقا
ً
إ�رشافيا على
رقابيا و�
دورا
بل تعطيها
ً
ً
ً
ال�سيا�سات والقرارات املهمة املتعلقة بهذه
امل�ؤ�س�سات.

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة

45

