
 
 

  

 1 معاير الشفافية لعمليات الخصخصة

 

 عمليات الخصخصةل الشفافيةمعاير 

 

اطلعت جمعية الشففففففافية الة يلية للر ال رامفففففة المعشففففف رم  المعلم م م  مجل  ال  را  

المالية  اللي ألل  لعها معالي عائب رئي  مجل  ال  را     ير  2016مار   13الم قر في 

 في مؤلمر صحفي،  هي بعع ا : االجرا ات ال المة لممار االصالح المالي  االقلصا ي.

 ق  لعا لت ال رامففففة مففففلة م ااففففيا هي: ا صففففالح المالي، دلا م رمفففف    ر ال  لة في 

االقلصا  ال طعي،  يا م مماهمة القطاع الخاص في العشاط االقلصا ي، مشارةة الم اطعي  في 

صالح م ق العمل  عظا  الخ مة الم عية، ا صالح اللشريعي  المؤممي دات، لملك المشر ل

  ا جرا ات المماع م.

ل ت بمهعية لالية  أه اف طم حة فيها الع ي  أعها ألر د ق  خلصفففعا م  مطالعة ال رامفففة 

 م  الج اعب ا يجابية،  م  المعامب ا  عذةر بعض المالحظات بشةل مخلصر: 

  الةثير م  اللم يق  قعاع الجمه ر بها  لي  فراها لليه  لردال رامة لحلاج. 

 لحلاج الر دلا م عظر في األ ل يات، فحيعما ل  لق ي  بعض األ ل يات ذات  ال رامفففففففة

ملبيا للر ممار  شعبي الذي يم  مي اعية الم اطعي  الشخصية ةا  لذلك أثرا  الطابا ال

 .ا صالح المالي  االقلصا ي

  معايير الح ةمة في ةافة مراحل  لفرلات  بإجرا اتلر لأةي  االلل ا  دلحلاج ال رامة 

 .ممار ا صالح

 .أخيرا م ا ع الخصخصة الذي ميل  اللرةي  لليه في هذا اللقرير  

 

لق  قطعت األر   شفف طا ط يال في م افف ع الخصففخصففة،  عليجة للممارمففات  اللجارب 

المةاشفة  ا  غياب)الذي قال:  ال ةل ر لمر الر ا ة للقيي  الخصخصة برئام لجعة فق  ل  لشةيل

 الشفففافية  المعل مات  الحقائق ل  الرأي العا  ل  لجربة الخصففخصففة معذ ب ايلها خلقت حالة 

 (.م  الشك  ل   الثقة حيال العملية برملها

 بع  ل   م  لجارب الخصخصة في الة يت،  أشهرها الخط ط الج ية  المعطلق،م  هذا 

أثرها  ععة االة يلية اللي لاعت لملية خصففخصففلها الةثير م  االخفاقات اللي شففه ها الجميا  

  م  ثمة للر مفففففمعة   لة الة يت، فإ  جمعية الشففففففافيةال طعي للر مفففففمعة العاقل الرمفففففمي 

مجم لة م  دلر المالي  االقلصفففففا ي ممفففففار ا صفففففالح    لعبه الممفففففؤ لي  ل أل    الة يلية

 المالحظات  ا جرا ات، ث  الل صيات. 
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 :الرقابة على أعمال الخصخصة -أوال 

 ليل الرقابة للر ألمال الخصخصة لألجه م العليا للرقابة  المحامبة  2013لق  ص ر في 

 عأخذ  ، ي ا  المحامفففبة الة يليبمشفففارةة قيا يي  م  ل  ل مجل  اللعا   ل  ل الخليج العربية 

 :مهمة  ر ت فيهما عقاط  جاعبا  اثعا معه 

 الخصخصة مرتكزات: 

 الحمالت لالخ م  الرئيمية  ذلك  أه افها الخصخصة ح ل لريض مجلمعي ل افق بعا  (1

  االجلمالية  االقلصففففا ية المففففيامففففية ب افففف ح األه اف  الا ل  يلاففففم  ا لالمية،

 .الخصخصة م  لملية المرج م

شفافية لحقيق اما  (2 مبة ال  لط رات لمراقبة آليات الخصخصة،   اا لملية في  المحا

 . لقيي  علائجها الخصخصة لملية

 في المشففارةي  مباشففرم لجميا غير أ  مباشففرم بصفف رم المصففال  لاففارب ل   اففما  (3

 .الخصخصة لمليات

 مالئمة ق اعي  اللما  لالخ الخصخصة م  لملية م   الملعاملي  العاملي  مخا ف مرالام (4

 .االحلةار  معا المملهلةي   حماية العاملي   مةلمباله ، حق ق للر للحفاظ
 

 الخصخصة: على الرقابة إجراءات 

مـفففـففف  أهـفففـففف  المراحـفففـفففل، فمـفففـففف  غيـفففـفففر  ه   :اللخطيط أللمال الرقابة للر الخصخصة (1

ـا لــ  يمــبقها لخطيــط  الملصــ ر لحقيــق علائــج ايجابيــة فــي أيــة مهمــة رقابيــة مـ

 مــلي   مــ ر  : 

 لشةيل فريق الفحص المةلف بلعفيذ مهمة الرقابة للر الخصخصة. 

 دجرا  مم  أ لي  شامل للمرفق أ  المشر ع محل الخصخصة. 

 دل ا  برعامج ملةامل لمهمة الفحص. 

 

  للام  الخط ات اللالية:  :لعفيذ ألمال الرقابة للر الخصخصة (2

 .مراجعة الق اعي   الل ائ   األعظمة ذات العالقة بالخصخصة 

 .مراجعة دجرا ات دلا م الهيةلة 

   ص ل  خص   المشر ع.أالرقابة للر لقيي 

 .الرقابة للر األمل ب الملبا في لملية الخصخصة 

  اللعفيذي للخصخصة.الرقابة للر البرعامج 
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 :مقومات نجاح برامج الخصخصة -ثانيا 

لق  مرت العشفففرات م    ل العال  في مرحلة خصفففخصفففة ةثير م  المشفففاريا اللي لملةها 

لت الةثير م  للك شفففف،  ق  ف1991ي  يمففففمبر فبع  اعهيار االلحا  المفففف فيالي   خاصففففة، ال  لة

ميك المة) عما ةا  الل فيق لع   قليل معهاأخطا  قاللة، بي ماالممارمات أ  عجحت بشةل مح    

ة لي لععي جمعي، لذلك مفففففففععرض هعا أله  ل امل العجاح في الج اعب ال(مثاال للعجاح  الفلبي 

 :الشفافية الة يلية

ي طرف للر حمففففاب طرف آخر أالع اهة  ل   محابام  أصفففف ل مرالام ق ال  الشفففففافية  (1

 .المما لةالرقابة   اجرا ات صارمة في ذلك م  خالل الباع 

جعب  ل الخصففففخصففففةلاففففما  عجاح لعفيذ الم ظفي   العمال لأيي   اللخطيط للحصفففف ل للر (2

 للبرعامج.المعاراة الق ية 

،  لق ي  ذلك للر اجرا ات الخصففففففخصففففففةم  لملية   اعلفاله اففففففما  حق ق الم اطعي   (3

 .اللقشف

 

 :عوامل فشل برامج الخصخصة –ثالثا 

الخطط الجي م  االجرا ات ظل غياب الع ي  م  ال  ل في في فشفففلت برامج الخصفففخصفففة 

 ، لالقلصفففا ال طعي الممفففل لللر   الممفففله فة باللخصفففيص، للر ممفففل ل المعشفففأم ال اافففحة

  ل امل االخفاق في ر أب (للفشفففففل  ما علج ل  ذلك الحقا م  ل اليات مفففففيامفففففية ع ا مثااللب )

 :برامج الخصخصة

 المصال  الفر ية  الفئ ية.لفشي الفما   اعف الشفافية  لحة   (1

هذا  لر شرةات احلةارية خاصة، دالعامة االحلةارية  المؤمماتاعع ا  المعافمة لع  لح يل  (2

 .المالةي  للر حماب المملهلةي   لمصلحةلملا  الخ مات امعار ألر ارلفاع دميق   

ة خصفففللخصفففم  اللأثير المفففلبي  مما يفاق ل خل الحة مة لحماية مصفففال  العاملي   افففعف (3

 .ل ا  المقا مي  لهاأ ي ي  م  

بعض  مفففففففلطة مما ق  يمة الثر م ث  اللا م ل  يا دا برامج الخصفففففففخصفففففففة ق  يعلج لعه (4

 األمر الذي ،ال طعي هامة  مفصلية لالقلصا ات قطال الميطرم  اللحة  للرم  شخاص األ

شفال ف هذا م  شفأعه دللر حمفاب مصفال  الممفلهلةي ، طبقة عافذم الحلةارات لخ   يفافي 

 .برعامج الخصخصة برمله  ما يعلج ل  ذلك م  آثار ملبية للر اللعمية

حاالت الفما  اللي للمثل بمحابام مملثمري   ح ث في ةثير م  ممارمات الخصخصة لفشي (5

ص ل ثميعة بأمعار  هي م،  هذا ه ر أما ةبار الممؤ لي  فحصل ا للر م  ذ ي العالقات 

 ملقرار  اللعميةللمال العا  ميععة  أثره للر اال
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 حيعما  أعج ت جميا أه افها ال طعيةالبل ا  الع ي  م  في عجحت برامج الخصفففخصفففة ا  

قيق في لحفشففففلت هذه البرامج بيعما  ج عا أ   ،ممففففلل مات عجاحها  لعها بل فير  قا  الممففففؤ ل

لمالية اللمشةالت  ليمت هي الحل المحري  برامج الخصخصة إفي بل ا  ةثيرم، لذلك فه افها أ

  االقلصا ية ما ل  يصاحبها الةثير م  اللخطيط الملي   اال ارم الرشي م.

 

 :التوصيات –رابعا 

صففالح المالي االجرا ات ال المة لممففار ا  بشففأ المعلعة  لهارؤيفي  الحة مة لعج  حلر 

 ل ل  لألخذ بالل صيات اللالية:فإ  جمعية الشفافية الة يلية  ، االقلصا ي

شفافية  أص ل الع اهة  ل   محابام أي طرف للر حماب طرف  (1 في ةافة مرالام ق ال  ال

 .مراحل الخصخصة

ي فالعامة  الخااففعة للخصففخصففة  ذلك قبل الب    المؤمففمففاتجرا  لقيي   اقعي ألصفف ل د (2

 البيا. اتلملي

الخ مات  لة   أ اللأةي  للر  ،  ا فا ممل ل ةفا م األلرشر ط المعافمة في الم ق  ل فير (3

 المق مة م  القطاع الخاص بعي م ل  الغش  اللاللب.

ل ، في ةافة مراححقةالمفففابقة  الال دطالق ي  ةل م   ي ا  المحامفففبة للقيا  بالرقابة الال مة (4

 .حلةاريا خص صاَ لع ما لة   المعشآت الخااعة للخصخصة في  اا خصخصة، ال

قيا  الهيئة العامة لمةافحة الفمففففا  ب ر ها ةامال في لع ي  الع اهة  مةافحة الفمففففا   لحقيق  (5

 . حماية المبلغي  ل  الفما ي البالغات ،  لح ي ا في للقالمما لة في برامج الخصخصة

 في دص ار قاع   لعارض المصال   ق ال  المل ك العا .اللعجيل  (6

لر  مففيلة ألثرا  بعض الملعفذي   الباله   االمففليال  للر دلح يل لملية الخصففخصففة  معا (7

 المففيطرم للر مفاصففل االقلصففا  ال طعي م  قبل مجم لة  بأمففعار رم ية الثر م ال طعية

 .لجارية مح   م الع   ةبيرم االمةاعيات المالية

 ق افما  حقالم عي،  ل  معظمات المجلمااللخطيط للحصف ل للر لأيي  الم ظفي   العمال  (8

 الم اطعي   اعلفاله  م  لملية الخصخصة.
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