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هالل حالوي هو شريك يف شركة سرتاتيجي& الشرق األوسط واليت ُتثل جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز، وهو ُمقيم 
مبدينة الرايض ويتوىل قيادة وحدة مشاريع القطاع احلكومي والعام مبنطقة الشرق األوسط، وحيظى خبربٍة تتد ألكثر من عشرين سنًة 

يف جمال االستشارات اإلدارية ابملنطقة، والسّيما يف صياغة خطط إعادة اهليكلة احلكومية وختصيص األصول اململوكة للدولة. 
َسليم غزايل هو شريك يف شركة سرتاتيجي& الشرق األوسط وُمقيم مبدينة بريوت، وهو ُعضو بوحدة مشاريع القطاع احلكومي 

التحوُّل  برامج  ُمتخصصة يف  السعودية، ويتمتع خبرباٍت  العربية  أنشطتها ابململكة  قيادة  يتوىل  الشرق األوسط حيث  والعام مبنطقة 
العام.  القطاع  وبرامج حوكمة  والبلدايت  الغذائي  االقتصادية واألمن  التنمية  الكربى ومناطق 

روجيه راّبط هو شريك يف شركة سرتاتيجي& الشرق األوسط وُمقيم مبدينة بريوت، وهو ُعضو بوحدة مشاريع القطاع احلكومي 
والعام مبنطقة الشرق األوسط ويتوىل تقدمي املشورة للوزارات واجلهات احلكومية مبنطقة اخلليج نظًرا ملا حيظى به من خرباٍت عملية 

التغيري وكفاءة اإلنفاق.  التحّول الكربى والثقافة املؤسسية وإدارة  الزراعة والتخصيص وبرامج  كبرية يف جماالت 
أسامة الغزي هو ُمدير أول يف شركة سرتاتيجي& الشرق األوسط وُمقيم إبمارة ديب، وهو ُعضو بوحدة مشاريع القطاع احلكومي 

وتنفيذ االسرتاتيجيات  للحكومات واجلهات احلكومية ملساعدهتا يف صياغة  املشورة  تقدمي  األوسط ويتوىل  الشرق  والعام مبنطقة 
قيادة  القطاع اخلاص والتخصيص كما توىل مؤخًرا  املتصلة مبشاركة  الربامج  العديد من  بقيادة  القطاعية، وقد اضطلع  التحوُّل  وبرامج 

أول برانمج من نوعه للتخصيص الشامل لألصول إبحدى دول منطقة اخلليج. 

المؤلفين عن  نبذة 

كما شارك يف إعداد هذا التقرير عدد من العاملني يف سرتاتيجي& الشرق األوسط وهم: سيدريك مانوكيان وإيلي شربل ورمزي حجيلي



* دول منطقة اخلليج هي البحرين 
والكويت وسلطنة ُعمان وقطر 

واململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة 

تنفيذي ملخص 
تسعى احلكومات يف منطقة الشرق 

األوسط ومشال أفريقيا، والسّيما 
بدول اخلليج*، لتخصيص عدد 
خمتار من األصول والقطاعات 

اململوكة للدولة كجزء من برامج 
التنمية االقتصادية األوسع نطاقًا 
هلذه الدول. ومما ال شكَّ فيه أّن 
هذا األمر من شأنه حتقيق نطاٍق 

واسٍع من املزااي ومن بينها 
االستفادة من الزخم والقدرة 

السوقية لدفع عجلة النمّو 
االقتصادي وزايدة ُمشاركة القطاع 

اخلاص وتعزيز التنافسية وجذب 
االستثمار األجنيب وتقليل الضغوط 
املالية الواقعة على كاهِل احلكومة.

يتعني على حكومات املنطقة اعتماد 
جمموعة من اإلجراءات ومن بينها 

هذه الضرورات العشرة اليت من 
شأهنا دعم التطوير والتنفيذ الناجح 

لربامج التخصيص، واليت ميكن 
تقسيمها إىل ثالِث مراحل رئيسية 

على مستوى دورة التخصيص وهي: 
التخطيط والتنفيذ واإلتام.



الوطنيِة التنميِة  جهوِد  في  أساسيٍة  ودوُرها كركيزٍة  التخصيِص  برامُج 
شرعْت احلكومات يف مجيع أحناء منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، 

والسّيما منطقة اخلليج، يف تنفيذ اسرتاتيجياٍت وطنيٍة طموحٍة بُغية تطوير 
نُظمها االقتصادية وقطاعاهتا املعنية ابلتنمية االجتماعية. ويعترب حمور ختصيص 
األصول والقطاعات اململوكة للدولة ُعنصرًا أساسًيا ومكواًن أصياًل يف العديد 
من هذه االسرتاتيجيات كما أنه مُيثل جزء ال يتجزأ من اجلهود األوسع نطاقًا 
والرامية إىل إحداِث تغيرٍي نوعي يف دور احلكومة بعيًدا عن التشغيل املباشر 

للمؤسسات والرتكيز على وضع السياسات واإلشراف والتنظيم.

ومما ال شك فيه أّن برامج التخصيص هلا قدرة على حتقيق نطاٍق واسٍع من 
املزااي االقتصادية ومنها تعزيز قدرة األصول احلكومية على املنافسة من 

خالل وضعها حتت قوى العرض والطلب يف السوق وحتسني كفاءة 
االقتصاد الوطين وجذب االستثمار اخلاص احمللي واألجنيب وترشيد 

املصروفات احلكومية مبا يؤدي إىل تقليل العبء املايل الــُمـلقى على كاهِل 

احلكومة، فضاًل عن إحراز تقدم يف النواحي اليت تتعلق بتحسني األداء 
البيئي واالجتماعي واحلوكمة الرشيدة. 

ومع هذا، فإن برامج التخصيص عادًة ما تنطوي على درجٍة كبريٍة من 
التعقيد. وابلتايل، فإن احلكومات اليت ال تتوافر لديها القدرات وإجراءات 

العمل املناسبة اليت تؤهلها للتعامل بكفاءة مع حتدايت التخصيص غالًبا ما 
جتد نفسها ُعرضًة لتجاوز اجلدول الزمين املتوقع لربانمج التخصيص كما أهنا 

ستواجه عدد من العقبات والِصعاب غري املتوقعة.
وعليه، فقد قمنا بتلخيص الدروس الـُمـستفادة من منطقة الشرق األوسط 

يف شكل الضرورات العشرة الواردة أدانه واليت إبمكاهنا مساعدة حكومات 
املنطقة يف تطوير وتنفيذ برامج التخصيص بنجاح وميكن اعتماد هذه 

الضرورات العشرة على مستوى املراحل الثالثة الرئيسية لعملية التخصيص، 
واليت تتمثل يف التخطيط والتنفيذ واالتام.



4
أتسيس إدارة فاعلة حلوكمة الربانمج

6
ضمان شفافية املعلومات املقدمة للمستثمرين 

ومتكينهم من الوصول للمنشآت واألصول 
والتواصل مع الفرق اإلدارية بجلهات احلكومية 

7
تقدمي رؤية واضحة خبصوص كيفية التعامل 

مع الدعم احلكومي مستقباًل

5
إدارة جهود التغيري والتواصل إدارًة مناسبًة

1
أتسيس وتفعيل جهة ُمنظمة للقطاع املراد 

ختصيصه يف مرحلٍة ُمبكرٍة

2

محاية مصاحل املواطنني واحلكومة

3

وضع اخلطة املناسبة لضمان سالمة اهليكل 
السوقي وتنافسيته على املدى الطويل 

لتخطيط  لتنفيذا ا
8

تقليل املخاطر الواقعة على املستثمرين جّراء 
القرارات احلكومية املستقبلية أو جتُنبها متاًما

9
ضمان سالسة انتقال العاملني للكياانت 

املُخصصة

10
املتابعة املستمرة يف مرحلة ما بعد البيع 

واختاذ اخلطوات االستباقية الضرورية لضمان 
حتقيق األهداف املنشودة من التخصيص

االتمام



1
أتسيس وتفعيل اجلهة املنظمة للقطاع املستهدف بلتخصيص يف مرحلة مبكرة 

حتتاج احلكومات لوجود هيكل وقدرات مؤسسية سليمة سعًيا لتحقيق اإلشراف واحلوكمة 
الواضحني واملتوقعني من برانمج التخصيص ألن ذلك سُيمكن الشركات من تطوير مناذج 

نظمة تلعب دورًا حموراًي يف جناح برامج التخصيص ألهنا 
ُ
العمل بثقٍة كبرية. فاجلهات امل

غالًبا ما تكون هي البوابة األوىل ألي تواصل رمسي بني احلكومة وأي ُمستثمر أو صاحب 
ُمنشأة من القطاع اخلاص. 

لتخطيط ا
2

وضع اخلطة املناسبة لضمان سالمة اهليكل السوقي وتنافسيته على 
املدى الطويل 

يف هذا السياق، مُيكن االستعانة بنماذج العمل املثلى واملتطورة للمساعدة 
يف حتديد العدد األمثل لشركات القطاع اخلاص العاملة يف السوق بناًء 

على عدة معايري من بينها القدرة التشغيلية والسعة التخزينية وُعمر 
األصول واإليرادات.



3
محاية مصاحل املواطنني واحلكومة

ميكن للحكومات استحداث التدابري االستباقية املناسبة حلماية مصاحل املواطنني والدولة يف ضوء 
عملية التخصيص حيث تستطيع احلكومات أن تشرتط جتميد أو حىت إلغاء مبادرة التخصيص 

يف حالة إخفاق ُمستثمري القطاع اخلاص يف تلبية طلب السوق أو يف حالة اخنراطهم مبمارسات 
تنافسية غري نزيهة. كما ميكن للحكومات أن تسمح بدخول جهات جديدة للسوق إذا دعت 
الظروف لذلك، حىت وإن مت منح مستثمري القطاع اخلاص امتياز حصري مبدئي. ومما ال شك 

فيه أن بيع األصول العامة التابعة لقطاعات اسرتاتيجية حُمددة إىل القطاع اخلاص مثل أصول 
األمن الغذائي أو األصول ذات األمهية االسرتاتيجية الوطنية كالنفط والغاز هو أمر قد يؤدي إىل 

إاثرة اجلدل واخلالف. وعليه، فإن وضع اإلجراءات االحرتازية املناسبة سيضمن أن بيع هذه 
األصول لن يُضر ابملصاحل االجتماعية واالقتصادية للمواطنني واحلكومة على حٍد سواٍء.

لتخطيط ا



4
أتسيس إدارة فاعلة حلوكمة الربانمج

جيب على احلكومات تشكيل جلاٍن مشرتكٍة تُضم كبار املسؤولني وُصّناع القرار 
ابلوزارات واهليئات املعنية، وذلك لتجنب العقبات البريوقراطية - على أن جتتمع 

هذه اللجان املشرتكة بصفٍة دوريٍة لتقدمي التوجيه االسرتاتيجي وُمساندة فرق 
العمل احلكومية يف حتقيق برانمج التخصيص على أرض الواقع وضمان اختاذ 
القرارات الالزمة يف الوقت املناسب. فعادًة ما يكون حتقيق اإلشراف واإلدارة 

واإلجناز الكفؤ لربامج التخصيص الكربى مرهواًن مبشاركة العديد من أصحاب 
العالقة احلكوميني. وابلتايل، فإن وجود منهجية إدارة فاعلة حلوكمة الربانمج 
سيحد من البريوقراطية وطول اجلداول الزمنية، وهي أمور قد تُقلل من عزمية 

املستثمرين من القطاع اخلاص وتُثنيهم عن املشاركة يف جهود التخصيص.

5
إدارة جهود التغيري والتواصل إدارًة مناسبًة 

جيب على احلكومات أن تقوم إبدارة عمليات التغيري والتواصل إدارًة 
فعالًة، وذلك نظرًا لتعدد األطراف املعنية بربامج التخصيص ومن بينها 

اجلهات احلكومية وجهات القطاع اخلاص والعاملني علًما أبن كل 
طرف لديه منظوره واهتماماته وتوقعاته اليت يسعى إىل حتقيقها من 

برامج التخصيص. وعليه، يتعني على فرق التخصيص التابعة 
للحكومة ضمان اطالع مجيع أصحاب العالقة على أحدث 

ستجدات والتغيريات الطارئة على برانمج التخصيص والرد على 
ُ
امل

االستفسارات يف حينها وتسوية أية مشكالت على وجه السرعة. 
وميكن للحكومات االستعانة مبنهجيات إدارة التغيري ملساعدة 

املوظفني على توقع التغيريات اليت ستطرأ على بيئة العمل والتعرف 
على منطق املستثمرين وحمفزاهتم، واألهم من ذلك هو تكني املوظفني 

من التكّيف مع مرحلة التخصيص. وابملثل، ينبغي على احلكومات 
ستهلكني ابملزااي اليت حيققها برانمج التخصيص هلم وأن املزااي 

ُ
توعية امل

اليت ستتحقق من هذا الربانمج ال تقتصر فقط على املنظومة 
االقتصادية األوسع نطاقًا بل ستمتد لتصل إىل كٍل منهم. 

لتنفيذ ا



6
ضمان شفافية املعلومات املقدمة للمستثمرين ومتكينهم من الوصول للمنشآت واألصول والتواصل مع 

الفرق اإلدارية بجلهات احلكومية 

جيب على احلكومات تقدمي كل املعلومات الضرورية للمستثمرين، وهو ما يعين إاتحة الواثئق الكاملة والدقيقة 
وتقارير العناية الواجبة – مبا يتضمن التقارير املالية والقانونية والفنية والضريبية – وكذلك تنظيم زايرات ميدانية 
ملواقع الشركة املراد ختصيصها وعقد اجتماعات مكثفة مع فريق اإلدارة وإاتحة الفرصة املناسبة لطرح األسئلة 
وضمان التواصل املستمر خبصوص أحدِث املستجدات املتعلقة بعملية التخصيص. وبطبيعة احلال، سيسعى 
املتنافسون من القطاع اخلاص للحصول على مجيع التفاصيل املتعلقة ابألصول املطروحة للبيع، وغياب هذه 

املعلومات أو عدم إاتحة الوصول للمنشآت املستهدفة ابلتخصيص واإلدارة احلالية واألصول األخرى اهلامة قد 
جيعل املستثمرون يلجأون العتماد سيناريو متحفظ يف عمليات التقييم املايل، كما أن حجب املعلومات - سهًوا 

أو عمًدا - خالل مرحلة التقييم سيؤثر حتًما على عملية التنافس.

لتنفيذ ا



7
تقدمي رؤية واضحة خبصوص كيفية التعامل مع الدعم احلكومي مستقباًل

جيب على احلكومات صياغة مناذج العمل اخلاصة للقطاعات املراد ختصيصها واليت حتكم آلية 
الدعم احلكومي يف مرحلة ما بعد التخصيص ابعتبارها وسيلة فّعالة لتزويد مستثمري القطاع 

اخلاص برؤية واضحة حول السبيل لتحقيق األرابح مستقباًل. وجتُدر اإلشارة إىل أن برامج 
التخصيص اليت تستهدف القطاعات املدعومة من احلكومة تنطوي على جمموعة من التحدايت، 

فوجود الدعم احلكومي يعين ضمًنا ضبط أسعار خدمات القطاع والتحكم فيها، وهو ما ُيشري 
إىل عدم قدرة السوق حىت اآلن على العمل بصورٍة مستقلٍة خارج عباءة الدعم احلكومي. ويُؤثر 
ستثمري القطاع اخلاص واملقابل الذي 

ُ
التحكم يف األسعار أتثريًا مباشرًا على اإليرادات املتوقعة مل

قد يرغب املستثمر يف عرضه لالستحواذ على الشركات التابعة للدولة. لذا، ينبغي أن يتمكن 
املستثمرون من معرفة كيفية احلفاظ على األرابح وإال فإهنم سيتقدمون بسعر شراء أقل من القيمة 
الفعلية أو قد يضطرون إىل النأي أبنفسهم عن االستثمار. وستعمل العديد من احلكومات على 

خفض الدعم احلكومي مبرور الوقت، إال أن هذا األمر قد ال يكون قاباًل للتحقيق يف مجيع 
احلاالت حيث إن العنصر األهم ابلنسبة للمستثمرين يتمثل يف مدى وجود رؤية حكومية 

واضحة بشأن التوجه املستقبلي للدعم احلكومي.

لتنفيذ ا



8
تقليل املخاطر الواقعة على املستثمرين جّراء القرارات احلكومية املستقبلية أو جتُنبها متاًما

جيب على احلكومات أن تكون واضحة خبصوص القوانني والسياسات واللوائح التنظيمية اليت قد تُؤثر على السعر الذي 
يرغب مستثمرو القطاع اخلاص يف سداده حيث يرى العديد من مستثمري القطاع اخلاص أن قيمة اجلهات املراد ختصيصها 

تعتمد بصورة أقل على قيمة األصول التابعة هلا ُمقارنًة ابإليرادات اليت ميكن هلذه األصول توليدها مستقباًل. وينطبق ذلك 
كثفة مثل قطاع املرافق وقطاع النقل العام.

ُ
بشكٍل خاص على القطاعات اخلاضعة للتنظيم والرقابة احلكومية امل

وغالًبا ما أييت هذا الوضوح مصحواًب بتقدمي ضماانت. فعلي سبيل املثال، جند أّن إحدى احلكومات قد قامت بصياغة 
اتفاق للتعويض واملطالبات يتضمن تعويض ُمستثمري القطاع اخلاص عن أنواع حُمددة من املخاطر النامجة عن احلكومة، 
لتحقيق مستوى من الطمأنينة للمستثمرين بشأن اإليرادات املستقبلية حيث عمل االتفاق املشار إليه على تقدمي ضمان 
ملستثمري القطاع اخلاص بتعويضهم مالًيا عن بعض اإلجراءات الرمسية احملددة اليت من شأهنا التأثري بصورة مباشرة على 

اإليرادات املستقبلية ُمقارنّة ابلوضع احلايل الذي قام املستثمر إبعداد عرضه بناًء على معطياته الراهنة. وتتضمن هذه 
اإلجراءات إعادة أتميم الشركات أو إجراء تعديالت نظامية، وقد عملت احلكومة على تصميم هذه الضماانت جلذب 

ُمستثمري القطاع اخلاص وتشجيعهم على طرح أعلى سعر للبيع.

االتمام
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ضمان سالسة انتقال العاملني للكياانت املُخصصة

بادرة إبدارة وحتقيق التوافق بشأن توقعات 
ُ
جيب على احلكومة وُمستثمري القطاع اخلاص امل

العاملني أثناء املرحلة االنتقالية من خالل تقدمي املعلومات الالزمة للعاملني بشأن مساراهتم 
املهنية ومستحقاهتم والتغيريات احملتملة يف مهامهم ومسؤولياهتم وأية عوامل أخرى ذات 

صلة. وتنُبع أمهية هذا األمر من حقيقة أن األداء العام ألي برانمج ختصيص يعتمد على 
مدى استجابة العاملني، فانتقال امللكية للقطاع اخلاص ميكن أن يتسبب يف زايدة توتر القوة 

العاملة والسّيما أن الكثري من مواطين منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يتطلعون إىل 
العمل يف وظائف القطاع العام. ابإلضافة لذلك، جيب على احلكومات سن القوانني 

واللوائح التنظيمية اليت من شأهنا حتديد كيفية التعامل مع املوظفني يف القطاعات اليت تسعى 
لتخصيصها كما جيب على مستثمري القطاع اخلاص التعامل مع املوظفني تعامالً عاداًل 
لتقليص املشكالت اليت قد تنشأ يف ظل هذا التخصيص والسّيما يف القطاعات اليت ال 

يتوافر ابلقطاع اخلاص الكوادر الكافية لتشغيلها.

االتمام
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املُتابعة املستمرة يف مرحلة ما بعد البيع واختاذ اخلطوات االستباقية الضرورية لضمان حتقيق األهداف 

املنشودة من التخصيص

جيب على احلكومات إاتحة املوارد والقدرات الالزمة بعد تنفيذ الصفقة، وذلك لضمان حتقيق األهداف املنشودة 
من التخصيص. وعلى الرغم من أن إجناز عملية البيع للقطاع اخلاص يُعد مبثابة مرحلة رئيسية يف عملية 

التخصيص إال أنه ال يعين اكتمال الربانمج حيث اليزال هناك العديد من املتطلبات الضرورية إلتام عملية 
التخصيص ومنها أتسيس اجلهة اخلاضعة للتخصيص يف إطار هيكل امللكية اجلديد كما سيتعني على احلكومات 
أن تضمن على املدى القصري استمرارية املنافسة النزيهة ضمن القطاع واتساق مستوايت اخلدمة املقدمة واألسعار 

ابلنسبة للمستهلكني، وهو األمر الذي سيتحسن مبرور الوقت. أّما على املدى الطويل، فسيتعني عليها ُمتابعة 
حتقيق األهداف قصرية األجل على مستوى التنمية االقتصادية وخلق الوظائف واالستثمار األجنيب ضمن أشياء 
أخرى. وقد يتعني على احلكومات التدخل يف حالة عدم حتقيق أهداف التخصيص، وذلك حتت ظروف حُمددة 

مسبًقا ومبا ال يتعارض مع القوانني واللوائح التنظيمية لتحقيق نتيجة أفضل.  

االتمام



ال شك يف أن برامج التخصيص هي برامج ُمعقدة وتستغرق 
وقًتا طوياًل بطبيعتها، وابلتايل فإهنا تبدو أمًرا غري سهل وال 

ميكن حتقيقه بسهولة، إال أن اعتماد اإلجراءات املناسبة 
سُيمكن حكومات منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا من 
جتنب الكثري من املخاطر الشائعة واالستفادة من املزااي اليت 
حتققها برامج التخصيص، ومنها مساعدة حكومات املنطقة 
يف حتقيق برامج التنمية الطموحة مبا يتضمن حتقيق عدد من 

األهداف مثل تعزيز األداء البيئي واالجتماعي وتعزيز مستوى 
احلوكمة وجعل نظمها االقتصادية أكثر تنافسية.

تمة لخا ا
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