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 ورقة عن الخصخصة وعمليات الرقابة عليها
 في ضوء معايير إلانتوساي

                                        
 لجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة: اعداد                                       

 

 املقدمة 
الاقتصادية تدخل الحمومات ف  النشا  الاقتصاد ، حيت  أت معظ  الدول أن م  أق  املعوقات 

اســـــتغالل ممكـــــ  للمـــــوا د  إتقــــاس د جـــــة التنميـــــة الاقتصـــــادية بالدولـــــة بمـــــدى قــــد تها علـــــ  تحقيـــــق أك ـــــ

إلانتاجيـــة املتاحـــة لـــد ها وال يتحقـــق  لـــل إال بإزالـــة كافـــة املعوقـــات وزيـــاد  مشـــا كة القطـــا  الخـــا  فـــ  
 مــ  أســلوب الت طــيط املركــز  وبـــ لل النشــا  الاقتصــاد  وزشــجي  املن

ت
افســة فــ  إدا   الاقتصـــاد بــدال

ــــطة  ــــ  إدا   ألانشـــ ــــة فـــ ــــر مرونــ ــــر أكاـــ ــــون ألاخ ــ ــــا  لمـــ ــــا  الخـــ ــــد دو  القطــ ــــا  ويتاايـــ ــــا  العــ يقلــــــ  دو  القطـــ

ــــر مـــــ  الخبـــــر  ـــادية وأكاـــــر قابليـــــة للمنافســـــة ويتمتـــــ  بقـــــد  كب ـ ـــا  . الاقتصــ ـــا كة القطــ لـــــ ا فـــــإن قضـــــية مشــ
 . د اتر وزياد  دو ط ف  تن ي  خطط التنمية التي زس   الدول إ   تحقيقهاالخا  والاست اد  م  ق

 

 مفهوم الخصخصة 
علـــ  الـــرغ  مـــ  أقميـــة زعريـــف الخصخصـــة إال أن معـــاي ر إلانتوســـا  لـــ  تتطـــر  إ ـــ  زعريـــف م هـــو   

ــــة ــ ــــ ة . الخصخصـ ــ ــــر عــ ــ ــــ  زغي ـ ــ ــــ   إ ـ ــ ــــي زسـ ــ ــتراتيجية التـ ــ ــ ــــر إلاسـ ــ ــــة بينــ ــ ــــطل  الخصخصـ ــ ــــــف مصـ ــــ  زعريـ ــ ويمكـ

و ني مـ  اقتصــاد يرتكـز علـ  النشـا  العــا  إ ـ  اقتصـاد يرتكـز علــ  النشـا  الخـا  و لــل الاقتصـاد الـ
 هــد   فــ  ك ــال  الــو   ومعالجـــة املشــاكل الناجمــة عــ  اخـــتال  ألاوزان النســبية لمــل مــ  القطـــاع ن 
ــال  ـــرغ  عــــالح البنيــــة ألاساســــية فــــ  املجتمــــ  وإعطــ العــــا  والخــــا  مــــ  أجــــل أن تــــتمك  الدولــــة مــــ  الت ـ

 .  الخا  فر  املساقمة ب عالية ف  التنمية الاقتصادية القطا
 

 :ألاساليب

أساليب و ـر  التحويـل مـ  قطـا  العـا  إ ـ  قطـا  خـا  وفقـا ( 5201)يوض  معيا  إلانتوسا   ق  
 : وتنحصر أساليب الت صي  ف  نوع ن  ئلسي ن.  لخصوعية الدول وسياساتها ف  نقل امللكية العامة

 : ألاسلوب ألاول 

 : نقل إدا   املشروعات العامة إ   القطا  الخا 
وق ا يعني قيا  ةركات القطا  الخا  بإدا   املشروعات العامة ملد  زمنية محدد  بعقود إيجا ية 

 وييخ  عد  أةمال. م  بقال امللكية ف  يد الدولة
ت
 : وق ا ألاسلوب قو ألاكار انتشا ا

 
 
 

معاي ر 
 الانتوسا 
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 عقود إلادارة والتشغيل -0
ا  الخا  إدا   املشرو  العا  املحدد م  قبل الدولة  هـد  تقـدي  خـدمات محـدد  أن ينو  القط

ــا الحمومــــة مثــــل زشــــغيل وعــــيانة وإدا   بعــــل املبــــان  واملرافــــق مقابــــل أن تقتســــ  الــــرب   كانــــ  تقــــو   هــ

 .الصاف  م  الحمومة
 :عقود إلايجار -2

ــ  ــ ــــة  وفـــ ــ ــــة للدولـ ــــة اململوكـــ ــــق العامـــ ــــتكجا  املرافـــ ــــو  باســـ ــــا  يقـــ ــ ـــا  الخـ ــ ــــ  أن القطــ ــــد  إ ـــ ــــو   هـــ ــــ ا النـــ قـــ

مقابل قيمـة ماليـة مت ـق عليهـا مـ  اختصـا  الدولـة ( قص ر  أو  ويلة)واستثما اتها ملد  زمنية محدد  
 . بملكية  لل املرفق

 عقود الامتياز -3

ــ ــ ــــلعة معينـــ ـــاأ ســ ــ ـــا بإنتــ ــ ـــركة مــ ــ ـــاز لشـ ــ ــــة الامتيــ ــــ  الدولـــ ــــوابط زعطــ ــــب ضـــ ــــة حســـ ــــة معينـــ ــــدي  خدمــ ة أو تقـــ
 . ومواع ات تضعها الدولة ع   ريق امتال  القطا  الخا  للمرفق وزشغيلر

   

 ألاسلوب الثاني
نقـل ملكيــة املشـروعات إ ــ  القطــا  الخـا ، ويــت   لــل عـ   ريــق البيــ  الكلـ  للمشــروعات وبالتــا   

 لـل ببيـ  جـزل مـ  أسـه  الدولـة إ ـ  القطـا  ت ل  الدولة ع  مسكولية زشغيلها، أو البي  الجزة  ويت  

 .الخا  واحت اهها بالجزل  خر
 

 ألاهداف من الخصخصة

أقــــدا  الت صــــي  والتــــي تت ــــاوت ألاقميــــة النســــبية لهــــا علــــ  ( 5221)يوضــــ  معيــــا  إلانتوســــا   قــــ  
ــا مــــ  دولــــة إ ــــ  أخــــرى    مــ

ــد  ــا هها إ ــــ  حــ  اانيــــة ويمــــون الــــداف  الرئلســــ ي قــــو معالجــــة  جــــز امل. الــــرغ  مــــ  زشــ
ــا  العامــــة وتــــوف ر املتطلبــــات التــــي تــــؤد  إ ــــ  تحــــديت الخــــدمات ألاساســــية وســــداد الــــديون الخا جيــــة، وأمــ

 : ألاقدا  ألاخرى فتتمثل فيما يل 
 .تحس ن ألادال والخدمة والك ال  م  جود  املنت 

 .ج ب استثما  املستثمري  املحلي ن ف  الخا أ

 .ج ب الاستثما  الخا    للداخل
 . د  م  أساليب إلادا   لدى القطا  الخا  لتحس ن ألادال و ف  جود  املنت الاست ا

 .ت  يل العبل والعجز ع  م اانية الدولة

 .الحصول عل  موا د فو ية م  بي  القطا  العا 
 . نمو القطا  الخا  والاستثما ات

 

 أهمية رقابة ألاجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة على الخصخصة
ــــة  ــ ــــة املاليـ ــ ـــا للرقابـ ــ ـــز  العليــ ــ ــــل ألاجهــ ــ ــــ  قبـ ــ ـــرا  مـ ــ ــــة وإلاةــ ــ ــــة املتابعـ ــ ـــام  الخصخصـ ــ ـــق برنــ ــ ــــب تطبيــ ــ يتطلـ
ــالت  ــال التن يــــ  وانبهـــ  مــــ  تحديــــد ألاقــــدا  وأ نــ

ت
واملحاســــبة فــــ  م تلــــف مراحــــل عمليــــة الت صــــي ، بـــــدلا
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ت
 عل  املال العا  وحقو  ألافراد وضمانا

ت
لتحقيق بتحويل املشروعات العامة إ   القطا  الخا  ح اها

 .كافة ألاقدا  املرجو  م  تطبيق  لل البرنام 
 

 :قيام الاجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة بمراجعة عمليات الخصخصة 

ــــبة ــ ــــة واملحاســ ــ ــــة املاليــ ــ ـــا للرقابــ ــ ــ ـــز  العليـ ــ ــــو  الاجهـــ ــ ـــات  تقــ ــ ــ ــــة عمليـ ــ ــــة لرقابــ ــ ــــو  التوجيهيــ ــ ــــ  الخطــ ــ ــــال علــ ــ بنــ
 الخصخصة 

 :وزشمل ما يل 
 ISSAI – 0115ة لرقابة عمليات الخصخصة توجيهات بخصوص أفضل ممارس .1

م  مجمل  مانية مجاالت زعتبر  ات أقميـة ألعضـال  يا قاب اتوجيه( 41)تحتو  ق ط التوجيهات  عل  
 :إلانتوسا 

 

 .املعرفة ال نية التي تحتاجها ألاجهز  الرقابية عند  قابة الخصخصة(  0)يتناول املجال  ق  *
توجيهـات عامـة لألسـكلة الهامـة التـي تنـت  بصـو   مسـتقلة بمنـا   ( 01)علـ  ( 2) يحتـو  املجـال  قـ *

 .الخصخصة وتوجد بشمل مرتبط لدى تقيي  املؤسسات

 متعلقــــة بم تلــــف ألاســــكلة 25علــــ  ( 7إ ــــ   3) تحتــــو  املجــــاالت مــــ *
ت
ــا ـــز  , توجيهــ التــــي يجــــب علــــ  ألاجهـ

 اختيا قا م  قبل الباة  الرقابية عرضها بصو   مستقلة ع  منج  الخصخصة التي ت 
 .توجيهات لرقابة التماليف 3عل  ( 5) يحتو  املجال  ق *

وقــد بنــي كــل توجيــر بطريقــة تحتــو  أيضــا جــزل مــ  الــدليل الــ   يحتــو  علــ  التجــا ب، حيــت زعتبــر 
  . ات أقمية

اجعة عمليات وتتطر  ق ط التوجيهات بشمل عا   إ   املها ات التي يتطلبها الجهاز ألاعل  للرقابة ملر  -

 . الخصخصة وكيف يمك  اكتسا ها بطريقة فعالة م  حيت التمل ة املطلوبة
يجب أن يحدد الجهاز ألاعل  للرقابة مسكوليات مراجعتر فيمـا يتعلـق بعمليـات الخصخصـة ويت ـ  -

ومـــ  املـــرت  أن تمـــون املهـــا ات املت صصـــة الالزمـــة لتن يـــ  . قـــرا ا بشـــين كي يـــة تن يـــ  قـــ ط املســـكوليات

 مـــ  مهــا ات املراجعـــة التقليديــة املتاحـــةعم
ت
ويحتــاأ الجهـــاز إ ـــ  . ليــات مراجعـــة الخصخصــة أوســـ  مجــاال

 .تحديد ق ط املها ات املت صصة
يجــب مشــا كة الجهــاز ألاعلــ  للرقابــة فــ  عمليــة الخصخصــة بمــا يت ــق مــ  الح ــال علــ  اســتقالليتر -

مليــــة الخصخصــــة، وأن املشــــا كة فــــ  عمليــــة الكتســــاب املعرفــــة واملهــــا   املتعلقــــة بالجوانــــب الرئلســــية لع
ــــرض الجهـــاز للم ــــا ر وقــــ ا مهــــ  بشـــمل خــــا  حيــــت ســـيعتمد أ ــــرا  البيــــ  علــــ  . الخصخصـــة قــــد يع 

 . املعلومات املالية ع  املشرو  الخاض  لرقابة الجهاز

 بالنسـبة للجهــاز وضـ  ترتلبــات اتصـال و يــق مـ  البــاة  قبـل البيــ  إ ا-
ت
 وبطبيعـة الحـال مــ  املهـ  جــدا

 .كان للجهاز دو  ف  قرا  البي  
يجـــب أن ي طـــط الجهـــاز ألاعلـــ  للرقابـــة لتغطيـــة جميـــ  الجوانـــب الرئلســـية للبيـــ  التـــي لهـــا تـــي  ر علـــ  -

املاللمـة وعائـد إلان ـا  لتحديـد ألا ــرا  الرئلسـية للبيـ  وأخـ  إ باتــات مـ ه  والتيقـب لتحديـد الــد وس 
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 إ ـ  جنـب مـ  مـدى إنجـاز أقـدا  املست اد  م  البي ، بما ف   لل إلاجرالات ا
ت
ملتبعة ونتائ  البي ، جنبـا

ــا وتقيـــــي  املشــــرو  قبـــــل البيـــــ   البيــــ  وإعـــــاد  قيملــــة املشـــــرو  قبــــل البيـــــ  وأقـــــدا  عمليــــة البيـــــ  وتوقيبهــ
 .واساليب البي  ونزاقة الباة  ف  اجرال البي  

 سائل حمالت التثقيف  يجب أن ي ح  الجهاز ألاعل  للرقابة أنوا  ومد  وأساليب توزي  وماللمة-
العا  أو التوعية العامة التي زست د  لتشجي  عامة الشعب عل  الاستثما ، با ضافة إ   أنر يجب أن 
ــا فــــ   لــــل  ــا إ ا قــــد  مســــتوى أساســــ ي مــــ  املعلومــــات عــــ  كــــل مشــــرو  مــــد أ فــــ  البرنــــام ، بمــ ي حــــ  مــ

ــــل إلادا   ــــل والهيمـــ ــ ــا   وفـــــــر  العمـ ــ ــ ــــ  ألادال املـ ــا عـــ ــ ــ ــــو   هـ ــــات مو ـــ ــــوا  معلومـــ ــ ــــات وألاسـ ــــــف املنتجـــ   ووعـ

 مل ـــا ر  املغـــاال  فـــ  املماســـب وألا بـــاح املحتملـــة واملركـــز . الرئلســـية لمـــل مشـــرو 
ت
ويجـــب أن يمـــون متيقبـــا

 .املا   للمشرو  وعد  وضوح تحديد مسكوليات إلادا   بالنسبة للمساقم ن
 

التوجيهااات لااول أفضاال الممارسااات الخاصااة بتاااقيم لسااابات التموياال ال ااا   .1

 ISSAI –  0115(م ال)اص واالمتيازات والخ

ــــل  ــ ــــرالات التمويــ ــ ــــا  وإجـ ــ ــــا  والخـ ــ ــــل العـ ــ ــــة التمويـ ــ ــــد  قابـ ــ ــــات عنـ ــ ــــ  املما سـ ــ ــــات أحسـ ــ ــــم  التوجيهـ ــ تتضـ
 .قا  الات اقيات  ات تقيي وتقد  مساعد  توجيهية لألجهز  الرقابية التي توفر نوعا م  . والامتيازات

 . والتي يمك  اعتبا قا مطبقة بمافة الدول  ويجب أن تيز  التوجيهات كاقتراح أو كنصائ 
 مقسمة عل  س  مجموعات وتتعلق بما يل   43ويحتو  املعيا  عل  

ت
 :توجيها

 املنج  العا  لألجهز  الرقابية •  

 إلا ا  لالستقصال ملشا ي  واضحة • 
 مشرو  املناقصة • 
 العقد الحقيق  • 

 .املرحلة العملية والتطبيق • 
مبنــي بالصــ ة التــي تحتــو  علــ  الوعــول إ ــ  التــدليل والبرقــان  ووــ  تحتــو  أيضـــا  ويعتبــر كــل توجيــر

 .عل  تجا ب زشمل القاعد  ألاساسية
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وزشــمل خمســـة . تحتــو  علــ  مجموعـــة مــ  التوجيهــات ألفضـــل مما ســة لرقابــة التنظـــي  الاقتصــاد 
 .عتبر  ات أقمية ألعضال منظمة إلانتوسا أقسا  ز

وت  توضي  التوجيهات بيمثلة مست رجة م  تقرير الاستقصال ال   أنجزتر منظمة إلانتوسا  وم  
 :حيت ت  تحديدقا ف  خمسة أقسا  كاالز , تجا ب أعضال مجموعة العمل

 .جدا   ألاجهز  الرقابية•  

 ( .واملهمات والسلطات بمعني ألاقدا  ) نشا  التنظي  الاقتصاد  • 
 .العروض • 
 .سعر الخدمات • 
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 .تطوير املنافسة • 

كمـــا تحتـــو  الخطـــو  التوجيهيـــة علـــ  توعـــيات واقتراحـــات معتمـــد  علـــ  التجـــا ب املنجـــز  وال زعتبــــر 
 .كقانونا أو زعليمات
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تحدد التوجيهات ألاخطا  الهامة التي قد تواجر الحمومة والجهاز الرقاب  ف  نطا  ةراكات القطاع ن 
وتب ن التوجيهات لألجهز  الرقابية . وقنا  مؤةرات تتعلق بيحس  الطر   دا   ألاخطا . العا  والخا 

 .التي ةا ك  بمجموعات العمل
 . قسم ن تتيلف املداخل م 

 :يعال  القس  ألاول ألاخطا  الهامة للقطا  العا 

 الوضوح حول أقدا  الشراكة •  
 الت اوض لشراكة مناسبة •  
 الح ال عل  حماية مصال  الدولة كمشا   باألقلية •  

  قابة ومراعا  مصال  الدولة بالشراكة •  
 انتباط الدولة ف  حالة الصعوبات •  

باألخطا  التي تتعـرض لهـا ألاجهـز  الرقابيـة والتـي تراقـب ةـراكات القطـا  العـا  ويتعلق القس  الثان  

 .والخا  م  حيت مراقبة املسا  والنتائ  وتتطابق واست ال  الد وس  ات ال ائد  ومتابعة ألاةغال
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