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 مقدمة
 الماضي، العقد مدى على الالفتة للنظر االقتصادية التطورات أحد للدولة المشروعات المملوكة خصخصة كانت -1

حيت ُنِظَر  العالم، أنحاء جميع في الدوؿ معظم قبل من الصيغ من في عديد الخصخصة تم تنبي. ذلك من وأكثر
 المشاركة من الحكومة انسحاب إلى يؤدي مما المجتمع، في الدولة لدور جذرية تقييم إعادة تجسد إليها باعتبارىا

 وقد. اقتصادي ضبط يرافقو ما  الباً  حيادية، دور أكثر إلى االقتصادي النشاط مجاالت من العديد في المباشرة
 من واسعة مجموعة توفير مثل أساسية للدولة، أنشطة باعتبارىا السابق ُنِظَر إليها في مجاالت إلى العملية امتدت

مقدمي  أو مشترين باعتبارىا متزايد نحو على اآلف أنفسها وترى الحكومات: العاـ القطاع من الممولة الخدمات
. الخدمات ىذه مقدمي من بدالُ  تسهيالت

 
 يوجد انعكاسات أنو العملية المشاركين في مبكراً ( اإلنتوساي )المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة أعضاء أدرؾ -2

الصاخب  التغيير خضم في التي تحتاج للرقابة العليا األجهزة عمل على الدولة دور في العميقة التطورات لهذه ىامة
 لتحقيق لها مستقلة تقييمات وإجراء المعقدة الصفقات ىذه فهم على قادرة تكوف أف إلى األحياف من كثير في

 .العامة المصلحة
 

 1993 سنة اإلنتوساي قررت المطروحة، القضايا األقاليم بشأف من العديد في الكبير والعمل االىتماـ إلى وبالنظر -3
 :اآلتية االختصاصات لديها مجموعة عمل مراجعة الخصخصة، إنشاء

 .الخصخصة مراجعة في للرقابة العليا األجهزة تواجو التي المشكالت ودراسة تحديد •
 بالنظر للعمل وثيق المشكالت، ىذه حل في مجموعة العمل ضمن أعضاء الخبرة نطاؽ بشأف المعلومات تبادؿ •

 .اإلنتوساي بأقاليم الصلة
. اإلنتوساي ألعضاء الموضوع ىذا بشأف المعلومات توفير تسهيل •

 
 لجنة أو من حيث عدد األعضاء بالمقارنة مع أي مجموعة عمل أكبر حيث تعتبر عضواً  23 تضم المجموعة حالياً  -4

 يونيو أعضاء المجموعة في وكاف. الموضوع بهذا النطاؽ واسع االىتماـ يعكس مما ،اإلنتوسايمجموعة عمل ب
:  علي النحو اآلتي1998

البيضاء واإلكوادور ومصر والسلفادور واستونيا وألمانيا  البهاما وروسيا ألبانيا واألرجنتين وأستراليا والنمسا وجزر
 المتحدة السعودية وتركيا والمملكة العربية والمجر والهند وإسرائيل وليتوانيا ونيوزيلندا وبيرو وبولندا وروسيا والمملكة

. واليمن (رئيس المجموعة)– 
 

 ومراجعتها في الخصخصة استقصاء في للمشاركة عضواً باإلنتوساي 165 مجموعة العمل دعت ،1994 سنة في -5
. اآلف حتى نوعو من وشموالً  حجيةً  األكثر االستقصاء ونتج عن ذلك للرقابة، جهازاً أعلى 117  استجاب.دولهم

 في الرئيسية المراجعة قضايا من عدد المجموعة بشأف أعضاء وأوراؽ بحثية قدمها االستقصاء، ىذا نتائج وعرضت
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 بعد ،1995 أكتوبر في بالقاىرة للمحاسبات المصري المركزي الجهاز استضافها التي الخصخصة مراجعة ندوة
 .عشر الخامس اإلنكوساي

 
 لإلنكوساي التاليتين السنتين مدى على مجموعة العمل تواجو التي الرئيسية المهاـ أحد أف الندوة إلي وأشارت -6

 اآلف مجموعة العمل وقد نّفذت. الخصخصة ممارسة لمراجعة أفضل بشأف توجيهية مبادئ إعداد عشر ىي الخامس
 أعضاء بها ساىم التي والدروس القّيمة الخبرات من العديد وعلى الخاصة خبراتها على باالعتماد تلك المهمة،

 .إقليمية أخرى واجتماعات اإلنتوساي
 

 المشروعات بتحويل يتعلق فيما اإلنتوساي، ألعضاء خاصة أىمية ذات مجاالت ثمانية مجموعة العمل حددت -7
 مبدأ 40 وضع تستحق والتي الخاصة، الملكية إلى ملكية الدولة من المحلية أو المركزية الحكومة طريق عن وأصولها

: وىي الثمانية، تتطابق مع مجاالت االىتماـ أقساـ ثمانية في أدناه ىذه المبادئ التوجيهية وترد. توجيهي للمراجعة
. الخصخصة مراجعات لتنفيذ للرقابة األعلى الجهاز قبل من المطلوبة المهارات: األوؿ القسم
 مهما يكن تنشأ أف المحتمل من التي الهامة األسئلة تغطي طبيعتها من حيث عامة توجيهية مبادئ عشرة: الثاني القسم
 الخصخصة، في المشاركة  عندىا الجهاز األعلى للرقابةعلى يجب التي النقطة مثل الخصخصة المستخدـ، أسلوب
. المشروع بتقييم المتعلقة والقضايا للبائع، الخصخصة أىداؼ وفهم

 من والتي محددة بقضايا متعلقة توجيهي مبدأ 25 من الخمسة األقساـ ىذه تتكوف: من الثالث إلي السابع األقساـ
 رئيسية أساليب خمس إلى بالرجوع مجمعة الذي يستخدمو البائع، أسلوب البيع حسب لمعالجة، تحتاج أف المرجح

لحصة الشركاء اآلخرين، الخصخصة الشاملة، المزادات  البيع التجاري، شراء اإلدارة والعاملين :وىي ومختلفة،
 .والتعويم
 .البائع التي يتكبدىا التكاليف بمراجعة تتعلق توجيهية مبادئ ثالثة من األخير القسم يتكوف: الثامن القسم

 
 الجهاز األعلى يكوف أف كلها تتطلب ومباشرة؛ بل واضحة التوجيهية المبادئ في تناولها تم التي القضايا من ليس أي -8

 اليقين عدـ مواجهة في للبيع، البائع مدى جودة إدارة بشأف التقديرات إلى الوصوؿ في ومتوازف جيد علم علىللرقابة 
 الكامنة والخبرة المنطق إلخراج مصممة بصيا ة مبدأ توجيهي كل وضع تم لذلك. متنافسة عادةً  ووجود أىداؼ

 :مبدأ توجيهي لكل أجزاء يوجد أربعة الغاية لهذه وتحقيقاً . وراءه
 .(لجهاز األعلى للرقابةلو ا الذي يتصدي السؤاؿ أي )القضية •
 .(السؤاؿ معالجة تتم لم إذا- الجهاز األعلى للرقابة و - بالنسبة للبائع المخاطر أي )سبب االىتماـ بالقضية •
 نفسو التوجيهي المبدأ •
 (.السابقة النقاط بشأف الضرورة عند مع التوسع أساسية، معلومات )أسباب المبدأ التوجيهي •
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 يجب أف أساسية أسئلة ثالثة في تلخيصها يمكن أنها مجموعة العمل تعتقد معقدة، القضايا ىذه أف من بالر م -9
 :معينة عملية خصخصة عن تقرير لتقرير ما إذا كاف يجب أو ال يجب فحص وإعداد للرقابة العليا األجهزة تطرحها

 للقانوف؟ وفقاً  الخصخصة نفذت ىل •
 صحيح؟ بشكل وأصولو البائع المشروع ىل قّيم •
عرض أسعار؟  من أكثر ىل وجد •
 
 تقرير إلعداد الجهاز األعلى للرقابة يضطر أف يمكن ،"بالنفي "األسئلة ىذه سؤاؿ من أي على اإلجابة كانت إذا -10

 إلعداد الجهاز يضطر أف جداً  المحتمل من ،"بالنفي "األسئلة ىذه من سؤالين على اإلجابة كانت وإذا. البيع عن
 .ذلك عن تقرير إلعداد بالتأكيد الجهاز سيحتاج ،"بالنفي "الثالثة كل األسئلة على اإلجابة كانت إذا. البيع عن تقرير

 
 نحو أجاب وقد. اإلنتوساي أعضاء جميع من التوجيهية المبادئ مشروع على إلي تعليقات مجموعة العمل دعت -11

ومجموعة . معينة جوانب بشأف باقتراحات عدد من األعضاء وتقدـ التوجيهية، بالمبادئ رحبوا جميعاً  عضوًا، 40
 .التوجيهية للمبادئ األخيرة اللمسات وضع عند االعتبار ستأخذىا في التي االقتراحات لهذه جداً  ممتنة العمل

 
 بيئة في تعمل للرقابة العليا األجهزة أف الحاؿ بطبيعة تدرؾ مجموعة العمل لإلنتوساي، التوجيهية وإيصاًء بالمبادئ -12

 وعبر المختلطة، االقتصاديات إلى سابقاً  الموجهة االقتصاديات من التي تتراوح الدوؿ، داخل سواء بسرعة، تتغير
 في والصقل التطوير من لمزيد حاؿ أية على تخضع أف يجب المقترحة التفاصيل بعض ذلك على ويترتب. األقاليم
 كل يطبقها يجب أف متحجرة إجراءات أو قوانين ليست فهي. التوجيهية المبادئ ىذه طبيعة يؤكد وىذا. الخبرة ضوء

 منهج وصيا ة تشجيع عملية من جزء مرجعية، قائمة بل ىي. بيع عملية كل دراسة في بحذافيرىاجهاز أعلى للرقابة 
 .للعاملين لدينا ذي قيمة لتدريب أساساً  توفر أنها ونعتقد. مراجعة معقد مجاؿ في مهني

 
 المبادئ المحدد لهذه المحور وىي الخاص، للقطاع البيع طريق عن أىمية عمليات نقل الملكية من بالر م -13

 في بما األشكاؿ، من متنوعة مجموعة تتخذ ما زالت التي للخصخصة واحد جانب سوى ليست التوجيهية، إال أنها
 وباإلضافة. والخاص العاـ من القطاعين الموردين بين التنافسية والعطاءات خارجية بمصادر المقاولة واالستعانة ذلك
 على ينطوي ذلك ما و الباً  والخاص، العاـ التمويل من مزيج خالؿ من رئيسية عامة خدمات تمويل يتزايد ذلك، إلى

 الصلة وثيق التوجيهية المبادئ ىذه في أثيرت التي المراجعة قضايا من ويعتبر العديد. طويلة األجل تعاقدية عالقات
 مشروع على تعليقها معرض في للرقابة، عليا أجهزة وأعربت. الجديدة القضايا بعض أيضاً  التي تطرح الترتيبات، بهذه

 المجاالت المتطورة للخصخصة، ىذه في المراجعة دروس وتقاسم عن اىتمامها كذلك بتطوير التوجيهية، المبادئ
 من مزيد بتكريس مجموعة العمل وستقـو. وثيقاً  االقتصادي ارتباطاً  الضبط في الدولة بدور المرتبطة بالقضية وأيضاً 

 .الهامة القضايا لهذه الدراسة
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 الجهاز األعلى للرقابة مهارات: األوؿ القسم
   الجهاز األعلى للرقابةمتطلبات :1 المبدأ التوجيهي

 القضية
 الخصخصة؟ عمليات لمراجعة الجهاز األعلى للرقابة يتطلبها التي المهارات ما

 سبب االىتماـ بها
 كفاءة وتحسين السوؽ اقتصاد لتطوير الخاص القطاع إلى العالم أنحاء جميع في للدولة المشروعات المملوكة تباع

 وتستخدـ. وسريعة جذرية تغيرات نفسو االقتصاد يشهد بينما الدوؿ من العديد في المبيعات تحدث ىذه. المشروع
 قانونية قضايا مما يطرح األحياف، من كثير في معقدة وتكوف العمليات مختلطًة،  الباً  البيع، أساليب من متنوعة مجموعة
 قد تم المبيعات أف إلى لالطمئناف الجهاز األعلى للرقابة إلى وعامة الشعب وتتطلع البرلمانات. صعبة ومحاسبية ومالية
 ويريدوف معرفة. وأصولها المشروعات قيمة على بالحصوؿ يتعلق فيما ال سيما صحيح وبشكل معها بكفاءة التعامل
 من فإنو الالزمة، المتخصصة المهارات على الجهاز لم يحصل وإذا. المستقبلية المستفادة من أجل المبيعات الدروس

. خطأ إف وجد أي يحدث كاف إذا ما وتحديد ىذا، يلـز حيث الطمأنينة إعطاء يتمكن من أف المرجح  ير
 المبدأ التوجيهي

 تنفيذ كيفية بشأف قرار ويتخذ بعمليات الخصخصة يتعلق فيما مراجعتو مسئوليات الجهاز األعلى للرقابة أف يحدد يجب
 أوسع مجاالً  الخصخصة مراجعة عمليات لتنفيذ الالزمة المتخصصة أف تكوف المهارات المرجح ومن. المسئوليات ىذه
. المتخصصة المهارات ىذه تحديد الجهاز إلى يحتاج. المتاحة التقليدية المراجعة مهارات من

 أسباب المبدأ التوجيهي
. الجهاز األعلى للرقابة عاتق على الخصخصة عن المسئولة الدولة ىيئات مراجعة مسئولية تقريباً  الدوؿ جميع تقع في

 فيالجهاز ويكوف . البيع قبل المشروعات علي حسابات محدود أو كامل إطالع الدوؿ ىذه معظم ويكوف للجهاز في
لجهاز األعلى يكوف ؿ وحيث. الدولة تملكو عندما المشروع لحسابات المالية المراجعة عن مسئوالً  الحاالت ىذه من كثير

 بالنسبة لدور المراجع مخاطرة درجة تحمل البيع قبل الحسابات مراجعة أف حقيقة لمراعاة يحتاج المسئولية، ىذهللرقابة 
 عن المالية المعلومات على ستعتمد أطراؼ البيع ألف وذلك. الملكية في تغيير أي عدـ وجود حالة في المرجح من أعلى

 وإذا البيع، قبل للمشروع كبيرة ىيكلة إعادة وجدت إذا إلحاحاً  أكثر المراجعة وستكوف. الجهاز المشروع الذي راجعو
 لتأمين األسباب لهذه الجهاز ويحتاج. الخاص القطاع إلى لنقل ملكيتو المشروع إلعداد المحاسبية الممارسات تغيرت
. المشروع فيو يعمل الذي والسوؽ للصناعة المعرفة من الالـز والمستوى المالئمة التجارية المحاسبة مهارات من كل

 التي يتطلبها تقسيم المهارات يمكن نفسها، البيع لعملية األداء مراجعة بعمليات أيضاً  الجهاز األعلى للرقابة يقـو وحيث
 أو معقدة مهمة ألي فعالة مراجعة إلجراء المطلوبة المراجعة ألداء العامة المهارات ىناؾ أواًل،. مجموعتين إلى الجهاز

 التي الدوؿ في وتوجد سمة جديرة بالذكر. الحكم وآلية السياسية البيئة معرفة ىذه المهارات وتشمل. مرتفعة المخاطر
 مع الخصخصة، تتغير وتتطور أثناء أف المرجح من والخاصة العامة بالملكية المتعلقة القوانين أف ىي اقتصادي بتحوؿ تمر

 في التي تظل قائمة الدولة المتبقية، والتزامات المشروع ملكية بشأف المثاؿ سبيل على أوجو عدـ اليقين، من وجود العديد
وتتطلب مراجعة . تجارية جيدة وكذلك مشورة قانونية إلي الحصوؿ علي الجهاز يحتاج ولذلك. البيع عملية مراحل جميع
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 أقدر لتخصيص عموماً  الجهاز وسيحتاج المعرفة المعقد، بالنسبة لمجاؿ التقدير االجتهادي ممارسة الخصخصة عمليات
 ومن ذوي المهارة  امضة، / ناقصة لبيانات صعبة تقييم عمليات تنفيذ في الخبرة ذوي من العمل، ىذا أداء مراجعيو على

 خصخصتو يجري الذي بالمشروع تتصل محددة مهارات على للحصوؿ الجهاز يحتاج  ثانياً،.والتباحث التحليل في
 ال سيما فيما يتعلق بالتقييم وعملية االستثمار، بنوؾ معرفة والقانونية، التعاقدية المهارات إلى باإلضافة وتشمل. والسوؽ

 قضايا التي تغطي واالقتصادية، والتحليلية المالية المهارات مع جنبٍب  إلى جنباً  الممولوف، التي يطلبها والمعلومات البيع
. للبيع للمشروع المطروح المزادات أساس فهم على القدرة و الخصم عوامل مثل
 

 المهارات اكتساب كيفية: 2 التوجيهي المبدأ
 القضية
 عمليات لمراجعة المطلوبة المهارات مجموعة التكلفة حيث من فعالة بطريقة الجهاز األعلى للرقابة يكتسب كيف

 الخصخصة؟
 سبب االىتماـ بها
 يمّكنو وضع في للرقابة األعلى الجهاز يكوف أف يجب. والحجم والنطاؽ التعقيد من حيث الخصخصة تختلف عمليات

 المهارات جميع واستبقاء داخلياً  توظيفلجهاز األعلى للرقابة ؿ بالنسبة للغاية مكلفاً  سيكوف لكن. موثوؽ تقييم إجراء من
. المبيعات جميع جوانب كل فحص من لتمكينو الالزمة

 المبدأ التوجيهي
 دراسات إجراء من لتمكينو يحتاجها التي األساسية المهارات الداخلية ويكفل يجب أف يحدد الجهاز األعلى للرقابة

 ىذه وأف يكمل الحكومي، الخصخصة لبرنامج الزمني والجدوؿ المتوقعة الطبيعة مراعاة مع الخصخصة، لعمليات موثوقة
. الضرورة عند خارجيين خبراء بدعم من المهارات

 أسباب المبدأ التوجيهي
 الالزمة المهارات كل للرقابة العليا تمتلك األجهزة أف المعقدة أو الكبيرة بالنسبة لعمليات الخصخصة المحتمل  ير من

 قد وإال يجب جلبها متخصصة محددة حاجة لمهارات الحاالت ىذه وتوجد في. بمسئولياتها الكافية لالضطالع والمعرفة
 تكلفة قد ترتفع وبالتالي. محل شك استنتاجاتو تكوف أف ويمكن شاملة، مراجعة إجراء الجهاز األعلى للرقابة يستطيع ال

 عملية إكماؿ أجل من أنو إلى الخبرة وتشير. الجهاز بالنسبة لعامة الشعب مصداقية حيث من كافية خبرة وجود عدـ
 حالة كل على أساس خارجيين استشاريين من الخبرة ىذه جلب أرخص يكوف أف يمكن دقيقة ودوف تأخير، بحثية مراجعة
 تتطلب التي الجهاز المجاالت يحدد أف بالطبع ىذا ويشترط. داخلياً  العمل بكل القياـ محاولة بدالً من حدة على

 دقيقاً  المطلوبة اختياراً  المهارة لديهم الذين االستشاريين وأف يختار واضحاً  تحديداً  متخصصة استشارات مدخالت
ويتطلب . المزايدين مع أو خصخصتو المشروع الذي تتم مع سواء عالقة أي لديهم أنو ليس المثاؿ سبيل على لضماف

. الجهاز األعلى للرقابة عن فضالً  لالحتراـ من جانب الهيئة الخاضعة للمراجعة ويحتاجوف واعية إدارة االستشاريوف
 على وخاصةً  طويل األجل، أساس على الخبراء االستعانة بهؤالءلجهاز األعلى للرقابة بالنسبة ؿ المنطقي من يكوف قد كما
 مهاراتو مجموعة تطوير إلى الجهاز ويحتاج الخصخصة لعمليات رئيسي برنامج في الدولة تشرع حيث المثاؿ سبيل
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لجهاز المنتدبوف ؿ الموظفوف أف يساعد يمكن الحاالت، ىذه مثل في. استجابًة لهذا البرنامج داخلياً  األساسية الرقابية
 الذين لديهم الموجودوف الجهاز موظفي وتدريب في تنمية المطلوبة الجديدة الذين لديهم المهاراتاألعلى للرقابة 

 وجدت كما. المثيرة للتحديات الجديدة المجاالت ىذه في للغاية فعالين مراجعين يصبحوا السليم ألف االستعداد
 بشأف عمليات البعض بعضها مع والمعلومات الخبرات تبادؿ جدا المفيد من أنو ىذه التعلم عملية من كجزء األجهزة
 منشآت إلى موظفيو بعض من إعارةلجهاز استفادة ا يمكن كما. أساس اإلعارة على العاملين وتبادؿ مكتملة مراجعة

 موضوعات على تركز ومؤتمرات وندوات دراسية حلقات في والمشاركة الالزمة الخبرة على للحصوؿ خارجية متخصصة
. الخصخصة

الرقابي  دوره يسمح لو بتطوير وضع سيكوف في الطريقة، موظفيو بهذه لخبرة الجهاز األعلى للرقابة وبمجرد تطوير
 المخصخصة وإسناد المشروعات ضبط المثاؿ سبيل على االقتصاد، في الدولة مشاركة طريقة في أخرى لتغيرات استجابةً 
لجهاز ؿ يمكن الطريقة وبهذه. والخاص العاـ القطاعين للشراكة بين األخرى والسبل الخاص، القطاع إلى الدولة وظائف

مؤثرة في  يكوف األمر ذا تكلفة أف المرجح من لكن. المراجعات ىذه مثل في متخصصة واستبقاء فرؽ بناءاألعلى للرقابة 
 تستدعي متخصصة مجاالت في استشاريين من خارجية بمشورةلجهاز األعلى للرقابة الداخلية ؿ المهارات تكملة حالة
. الحديثة الخبرة من مرتفعة درجة
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فكرة عامة : الثاني القسم
 الخصخصة في الجهاز األعلى للرقابة مشاركة: 3 التوجيهي المبدأ
 القضية

 الخصخصة؟ في الجهاز األعلى للرقابة مشاركة يجب متى
 سبب االىتماـ بها

أيضاً أف  ويمكن. الدولة ملكية في يكوف عندما مراجع المشروع الدوؿ ىو من العديد الجهاز األعلى للرقابة في يكوف
 الوضع بشأف للبائع المشورة يقدـ قد أو قدماً، البيع يمضي أف قبل للبائع الموافقات بعض يعطي الجهاز أف يُتطلب من

 كاف وسواء. البيع توثيق في االستشهاد بها للمشروع يمكن المالي الوضع عن بيانات أو شهادات ويقدـ للمشروع، المالي
 ىذا مثل يأتي أف المرجح ومن البيع، لقيامو بفحص وجيهة أسباب توجد البيع، قبل الجهاز أـ لم يكن مراجع المشروع

 تم قد العملية بأف مستقلة عامة الشعب لطمأنة ويحتاج العامة، األصوؿ أحد ىو يباع ما ألف الجهاز تفويض الفحص ضمن
 وجود يمكن أنو والمشتري البائع من لكل سيتضح كما. قد استفادوا الضرائب دافعي وأف صحيح بشكل معها التعامل
 على تأثير السمات ىذه لكل يكوف. ذلك في دورىما عن ستتم مساءلتهما وأنهما البيع الجهاز لحصيلة قبل من تقييم
.  الجهازمشاركة يجب عندىا التي النقطة

 المبدأ التوجيهي
 على الحفاظ مع يتفق بما دستورياً  ممكن وقت أقرب في الخصخصة عملية في الجهاز األعلى للرقابة يجب مشاركة

. استقالليتو
 أسباب المبدأ التوجيهي

 الرئيسية الكتساب المعرفة والمهارة المتعلقة بالجوانب ممكن وقت أقرب في الجهاز األعلى للرقابة يجب مشاركة
 المعلومات على البيع أطراؼ حيث سيعتمد خاص بشكل مهم وىذا. للمخاطر الجهاز يعّرض قد منها والبعض للصفقة،
 مع وثيق اتصاؿ ترتيبات وضعلجهاز ؿ بالنسبة جداً  من المهم الحاؿ وبطبيعة. الجهاز المشروع الخاضع لرقابة عن المالية
. البيع قرار في للجهاز دور كاف إذا البيع قبل البائع

 أو إقليمية إدارات بواسطة الخصخصة تنّفذ أف أيضاً  يمكن ومع ذلك،. الحكومة مراجع يعتبر الجهاز األعلى للرقابة
 يريد قد الجهاز تفويض ضمن تكوف ال وحيث الجهاز تفويض ضمن أيضاً  ىذه عمليات الخصخصة تكوف وقد. محلية
. التمديد ىذا مستقلة بدوف لمراجعة لن تخضع المثاؿ، سبيل على المبيعات، إذا كانت ىذه تفويضو تمديد إلى السعي
. البيع تنفيذ في "ماذا" عن المسئوؿ" من"للوضوح بشأف  الجهاز يحتاج حاؿ أي وعلي

 يضع يجب أف بيع، عملية أداء بمراجعة القياـ لكنو يعتـز للمشروع المالي المراجع الجهاز األعلى للرقابة وحيث ال يكوف
 أف إلى الخبرة تشير حيث البيع، حدوث بعد ممكن وقت أقرب في المراجعة بدء بهدؼ البائع مع وثيق اتصاؿ ترتيبات
بمجرد  آخر عمل إلى سينتقلوف المفاوضات، في الرئيسية األطراؼ ذلك في بما البيع، في يشار كوف الذين أولئك
. البيع حدوث

 عملية تنفيذ في تصحيحي القياـ بدور من ىذا سيمّكنو حدوثو، قبل البيع فحص الجهاز األعلى للرقابة وحيث يستطيع
 أف ويمكن. السابقة للبيع المراجعة ىذا مثل في تغطيتها يجب التي الرئيسية الجوانب تحديد الضروري من وسيكوف. البيع
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 المخاطر وتقييم المشروع محل البيع وإدارة البائعين بين للمسئوليات واضح تقسيم التثبت من وجود الجوانب ىذه تشمل
. اتفاقية البيع وشروط المقدمة للمزايدين والمعلومات المحتملة، قيمتو على ذلك وتأثير المشروع تواجو التي والفرص

 ىذا من مسبقة مشاركة أي أف من التأكد المهم من سيكوف البيع، حدوث قبل رسمياً  الجهاز يشارؾ وسواء شارؾ أـ لم
 سبيل على الجهاز اإلخالؿ باستقاللية يمكن. الصفقات فيما يخص مستقل رأي عن إبداء بمسئوليتو تخل ال القبيل
. البيع لحصيلة ال يمس بتقييمو الالحق ىذا أف شرح للبيع ترتيبات أي على الموافقة لم يراعي في إذا المثاؿ

 

 الجهاز األعلى للرقابة مراجعة وسيلة وصوؿ المزايدين لإلطالع علي أوراؽ: 4 التوجيهي المبدأ
 القضية

 أجل من محتمل مزايد من الجهاز لطلب سيستجيب كيف البيع، قبل مراجع المشروع الجهاز األعلى للرقابة حيث يكوف
 الجهاز؟ عمل مراجعة أوراؽ اإلطالع علي

 سبب االىتماـ بها
 للدولة المشروع المملوؾ مراجع الجهاز عندما يكوف -الجهاز األعلى للرقابة  عمل مراجعة أوراؽ يعّرض اإلطالع علي

 باتخاذ ذلك بعد المشتري إذا قاـ بالسمعة والمخاطرة المتعلقة المدنية الدعاوى الجهاز لمخاطرة -بيعو  يجري الذي
. السابقة أو الحالية المراجعات في تقديرية أخطاء على بناء الجهاز ضد إجراءات

 المبدأ التوجيهي
 تتعلق واضحة توجيهية مبادئ وضعلجهاز ا يجب أف يراعي عندما يكوف الجهاز األعلى للرقابة مراجع المشروع قبل البيع،

. الجهاز مراجعة عمل أوراؽ اإلطالع على المزايدين في بحق
 أسباب المبدأ التوجيهي

 أوراؽ علي - البائع طريق عن أو المراجع من مباشرةً  إما - لإلطالع األحياف من كثير في المحتملوف المزايدوف يسعى
 :ويقوموف بهذا لألسباب اآلتية. الواجبة العناية عملية من كجزء عمل المراجعة

 .أجريت التي المراجعة عملية جودة من التأكد •
 .الموجودة بالمشروع المملوؾ للدولة المالية المحاسبة نظم جودة عن مستقل تعقيب على الحصوؿ •
 .خاضعة للمراجعة أحدث قوائم مالية في الكامنة واالفتراضات من القيم التأكد •

 إال أف يجيبها يمكن وتوجد أسئلة أخرى ال. نفسو المشروع إلدارة األسئلة من العديد توجيو األنسب يكوف من ما و الباً 
. المراجع

 دوؿ يحق لها ذلك في قد. أوراقها اإلطالع علي ىذا للرقابة العليا األجهزة أف ترفض الدوؿ بعض في قانوناً  يحق ال قد
وأعماؿ  البيع وثائق مثل للمعلومات أخرى مصادر على لالعتماد سيضطر المزايدوف بوضوح رفضت بالفعل، وإذا. أخرى

 في المهنية الممارسة وبمراعاة القانوف بموجب سياستو، وضع في كما يحتاج الجهاز. الفحص التي يقوموف بها بأنفسهم
 قد وىكذا بيع مرضية، نتيجة تحقيق في البائع مصالح يراعي مع ذلك أف العمل، أوراؽ اإلطالع علي فيما يخص دولتو،
التي يحق أو يسمح  يجب أف يجيب علي األسئلة ذلك، وبناًء علي. األوراؽ الطلب باإلطالع علي مع التعاوف يقرر
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 تعّرض الجهاز لمخاطرة أمكن علي اإلطالؽ، إذا ويتفادى، يقلل، نحو على لكن وصريحة، إجابة وافية بطرحها للمزايدين
. بالسمعة والمخاطرة المتعلقة المدنية الدعاوى

 التي الواجبة العناية حاالت جميع على تطبيقها ليتم توجيهات وضع المعقوؿ من أنو الجهاز األعلى للرقابة يجد وقد
 :التوجيهات ما يأتي ىذه مثل في تغطيتها يمكن التي النقاط وتشمل. محتملين مشترين على تنطوي

باقتراح  محتمل مشتري لهم يتقدـ عندما الفور على الجهاز بإبالغ بالجهاز األعلى للرقابة المراجعة يجب قياـ موظفي •
 .الواجبة العناية إلجراء

 .محتملين مشترين مع مناقشات أي قبل أف يمكن المشاركة في المشروع من صريح إذف على الحصوؿ ينبغي •
 العناية إلجراء محتملين مشترين مع مناقشات أي في دائماً  والمشروع الجهاز األعلى للرقابة ممثلي يجب حضور •

 .الواجبة
 .المشتري مع ىذا اجتماع أي قبل المشروع، خالؿ من المحتمل، المشتري من باألسئلة قائمة على الحصوؿ يجب •
 بما المشروع ممثل إلى المشروع إدارة بمسئولية متعلقة أسئلة أي توجو أف المحتمل، المشتري مع االجتماع يجب، في •

. المراجع للموقف فهم مع يتفق
 

 الخصخصة مراجعة تخطيط: 5 التوجيهي المبدأ
 القضية

 الخصخصة؟ لمراجعة التخطيط في حسبانو عند الجهاز األعلى للرقابة يأخذىا يجب أف التي العوامل ما
 سبب االىتماـ بها

. الخصخصة لمراجعة خاصة بأىمية والدقيق السليم التخطيط  ويحظى.أساسي للمراجعة ىو نظاـ المراجعة تخطيط عملية
 واحتماالت ومخاطر للبيع، الرئيسية واألطراؼ معلنة،  ير أىداؼ أي ذلك في بما البيع، أىداؼ من التأكد ذلك ويشمل
 يسعى ويجب أف. كاؼ بشكل علي المعلومات البرلماف على إطالع الحفاظ استيفاء التزامات ومدى البيع، عملية

يشارؾ  وحيث. المستقبل في وثيقة بعمليات البيع صلة ذات تكوف قد التي الدروس تحديد إلىالجهاز األعلى للرقابة 
 حتى الصفقة مع السليم التي تطرأ علي التعامل المخاطر من البائع تحذير يستهدؼ يجب أف حدوث البيع قبلالجهاز 
ينصرؼ  مركزية، وكالة خالؿ من الخصخصة عمليات تنفذ ال التي الدوؿ في. تصحيحية إجراءات اتخاذ للبائع يتسنى
 الجهاز يخطط أف ولذلك يجب. الخصخصة بفترة وجيزة بعد أخرى أعماؿ إلى األحياف من في كثير البائع فريق ويتوزع
 البائعوف يحتفظ بها التي المراجعة إثباتات على استيفاء الحصوؿ لضماف البيع بعد بسرعة المراجعة لبدء عاـ بشكل

. البيع في عملية وثيقة مصلحة لو الذي الرئيسي الثالث الطرؼ نظر وجهات إلى وكذلك ومستشاريهم،
 المبدأ التوجيهي

 للبيع الرئيسية الجوانب جميع لتغطية الجهاز األعلى للرقابة يخطط يجب أف الخصخصة، لمراجعة عملية التخطيط في
 الدروس لتحديد والتأىب منهم، إثباتات وأخذ للبيع الرئيسية األطراؼ لتحديد المالءمة وعائد اإلنفاؽ على تأثير لها التي

. البيع أىداؼ إنجاز مدى مع جنبٍب  إلى جنباً  البيع، ونتائج المتبعة اإلجراءات ذلك في بما البيع، من المستفادة
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 أسباب المبدأ التوجيهي
 اإلثباتات وعمق اتساع ضعيفة التركيز وتفتقد إلي مراجعة بإجراء الجهاز األعلى للرقابة الجيد، يخاطر التخطيط بدوف
 ىو ما وتحديد وأصولو المالي ومركزه أنشطة المشروع الجهاز لمعرفة ويحتاج. ذي مصداقية تقرير لضماف إعداد الالزمة
إلي وسيلة  الجهاز ويحتاج. الخصخصة عملية مراجعة إجراء للتمكن من تكلفة، وبأي المعلومات المستفيضة، من مطلوب
 حدث البيع يكوف عندما سيما ال آخر، عمل إلى ينصرؼ قد البائع فريق ألف ممكن وقت أقرب في البائع إلى للوصوؿ

 خصخصة وكالة المثاؿ، سبيل علي مبيعات، سلسلة في كحلقة معو التعامل من بدالً  المعني، للبائع نوعو بالنسبة من فريد
 الرئيسية والمعايير الخصخصة، أىداؼ مثل أمور التحري عن من الجهاز يتمكن لن الوصوؿ ىذه، بدوف وسيلة. مركزية

 المراجعة للتبصرة بمنهج ضرورية المعلومات ىذه. للمستقبل الدروس المستفادة بشأف البائعين وآراء للصفقة الناجحة،
. إلعداد التقارير الزمنية والجداوؿ الموارد واستخداـ ومنهجيتها،
 الهيئات، لهذه الرسمي الوصوؿ حقوؽ الجهاز األعلى للرقابة يمتلك لم أو امتلك سواء أيضاً، المهم من وسيكوف
 من واسعة عادًة مجموعة الخصخصة تشمل عمليات. البيع في المشاركة األخرى األطراؼ نظر وجهات لمعرفة التخطيط
 والمزايدين خصخصتو يجري الذي المشروع مديري كبار ىذه المجموعة تشمل وقد. البائع إلى باإلضافة الثالثة األطراؼ

أف  يجب. المستهلكين ومجموعات أكاديميين وخبراء والصناعة العاملين وممثلي والمستشارين االستثمار ومؤسسات
 بشأف منها إثباتات على والحصوؿ البيع في دورىا إلثبات فعالة وسيلة ويخطط األطراؼ ىذه من بسرعة الجهاز يتثبت
 يحتاج وقد. واستقصاء االتجاىات المنظمة المقابالت واالستبيانات اآلراء ىذه التثبت من تقنيات تشمل وعادًة ما. البيع

. عالمي نطاؽ على إثباتات برىنة إلى رئيسية، حصة مبيعات في المثاؿ سبيل على األحياف، بعض فيالجهاز 
 قد مما البيع بعد ما ألحداث الجهاز للتأىب يحتاج الجهاز األعلى للرقابة، وتقرير البيع حدوث بين فجوة وجدت وإذا
 اتفاقية أي شروط المشتري استوفى إذا ما المثاؿ سبيل على للبائع، البيع بالنسبة أىداؼ إنجاز مدى على ضوء يلقي

 أوفى إذا وما التعويم، بعد السهم سعر وماىية حركات محددة، لفترة للمشروع جزئي للدفع أو كلي بتأجيل تسمح
. المشروع في االستثمار أو التوظيف بمستويات يتعلق فيما تعهدات قدمها بأي المشتري

 

 البيع المشروع قبل ىيكلة إعادة: 6 التوجيهي المبدأ
 القضية
 بإعادة ىيكلة المشروع قبل البيع؟ يتعلق فيما الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحصو ما الذي

 سبب االىتماـ بها
بيعو  يمكن بحيث قانوني شكل في وضع المشروع من الخصخصة قبل للدولة المشروعات المملوكة ىيكلة تتراوح إعادة
. األجل للخصخصة طويلة األىداؼ أفضل مع بشكل ليتناسب المالية وموارده للمشروع الجذري التنظيم إلي إعادة
 إلى التالي لذلك، البيع مراجعة إلى باإلضافة الهيكلة إعادة عملية سواء قّيم أـ لم يقّيم ، الجهاز األعلى للرقابةويحتاج

. البيع لفهم وتبرير عملية المشروع ىيكلة إعادة تم ولماذا كيف فهم
 المبدأ التوجيهي

 في البائع يفعلو وما البيع، قبل ىيكلة إعادة بأي القياـ في البائع ألىداؼ فهمو منالجهاز األعلى للرقابة يتأكد  يجب أف
. األىداؼ تلك لتحقيق السعي



15 

 

 أسباب المبدأ التوجيهي
 كذلك، األمر كاف وإذا بيعو، قبل للدولة المملوؾ المشروع ىيكلة إعادة بالنسبة لمسألة مختلفة مناىج البائعوف اتبع قد

 دولة ألخرى من االقتصادية الظروؼ اختالؼ المختلفة المناىج ىذه تعكس. ينبغي القياـ بذلك مدى، أي وإلى كيف
 تم كثيراً ما المثاؿ، سبيل على. الوقت مرور مع في دولة ىي نفسها تتغير أف يمكن والتي الخصخصة أىداؼ واختالؼ
على  ممكن وقت أسرع في السوؽ اقتصاد إلى االقتصاد الموّجو من لالنتقاؿ تسعى التي الدوؿ تلك في التركيز

 القانونية النظم الوقت وضع نفس في تحاوؿ بينما المشروعات، من جدا كبيرة ألعداد ملحة كمسألة الخصخصة
 العليا األجهزة التي تتبعها الطريقة تغير القانوف إطار في التغيرات وتعني. السوؽ اقتصاد على للحفاظ الالزمة والتجارية
 خاص بشكل وثيق اىتماـ إيالء إلى الجهاز األعلى للرقابة سيحتاج المثاؿ، سبيل على الخصخصة؛ في مراجعة للرقابة
. بيعها أو قامت بالفعل ببيعها الدولة تحاوؿ التي لألصوؿ القانونية الملكية حوؿ شكوؾ ألي

 أساسية تنظيم إعادة عملية بأي القياـ الجدد وتُِرَؾ للمالؾ بدائية، األحياف من كثير في البيع قبل الهيكلة إعادة كانت
 بعض الجدد في وتُِرَؾ للمالكين. العاملين عدد في كبير انخفاض على األحياف بعض في تنطوي والتي ر بوا، إذا البيع بعد

. للسوؽ األمور ىذه مثل ترؾ البت في األفضل من بأنو من منطلق اعتقاد العاملين تقليص عدد المتقدمة االقتصاديات
 وقت في الدولة لدفعها تضطر قد( البطالة ال سيما )للخصخصة اجتماعية تكاليف الحاالت ىذه مثل ربما يوجد في

 واالستثمار للتوظيف محددة مستويات ضماف االجتماعية، التكاليف ىذه تجنب أجل من الدوؿ، وقد جعل بعض. الحق
 ىيكلة إعادة ثمن لدفع كافية موارد أخرى حاالت في الحكومات تمتلك لم ذلك، ومع. للخصخصة معلنة بمثابة أىداؼ

 إعادة سياسات يسّلط فحص وقد. للبيع مقبوؿ  ير تأخير على تنطوي أف حاؿ أي على يمكن والتي البيع، قبل كبرى
الذي  العاـ النهج مع يتناسب البيع وكيف للخصخصة، الرئيسية األسباب على الضوء البائع التي اتبعها البيع قبل الهيكلة

. للخصخصة تتبعو الحكومة
 عدـ تعهدىا، أو الدولة، تعهد أسباب ذلك في بما عملية البيع، لخلفية الكامل للفهم الجهاز األعلى للرقابة ويحتاج
الخصخصة  خيار المرحلة تلك في تبقي الدولة كانت إذا ما أو مسبقاً، محدد لبيع تمهيداً  رئيسية ىيكلة إعادة بإجراء
 قرار المؤثرة في الرئيسية العوامل ىي ما الجهاز أيضاً علي تحديد قبل من الدقيق البحث ىذا ويساعد. مفتوحاً 

 متوقع تأثير أي المثاؿ سبيل على للبيع، المعلنة األىداؼ في عليها منصوصاً  تكوف ال أو تكوف قد والتي الخصخصة،
. للحكومة الكلية المالية الحالة على دين لشطب
يستحق علي  عندما المثاؿ، سبيل على. الهيكلة إعادة قرار تتناوؿ التفصيلية الهامة األسئلة من عدد وجود ويحتمل
 أو كلياً  الديوف ىذه يتم شطب مدى أي إلى للدولة، مملوكة مشروعات أخرى أو لصالح الحكومة كبيرة ديوف المشروع
 وقد. من بيع المشروع عليو البائع حصوؿ الذي كاف يمكن السعر على ذلك تأثير وما جديد، دين أو أسهم إلى تحويلها
 كبيرة ال يمكن بيعو إال إذا ُشِطَبت كل ديونو أو نسبة المشروع أف إلى المثاؿ سبيل على الحاالت بعض في البائع يخلص
المثاؿ، بفرض ثبات  سبيل  على.تسويقو في إمكانية للمشروع المختار يمكن أف يؤثر الهيكل ذلك، إلى وباإلضافة. منها

 ومع ذلك، عندما .تنافسية سوؽ العوامل األخرى، سيفرض االحتكار سعراً أعلى من السعر الذي بيع بو المشروع في
 مجموعة أصغر لتشجيع وحدات إلى كبير مشروع األحياف تقسيم بعض المنافسة، ربما يقرروف في يسعى البائعوف لتطوير
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 التنافسي أثناء عملية المزايدة ويشّجع علي وجود سوؽ يحّسن ىذا من التوتر أف  ويمكن.المحتملين المزايدين من أوسع
. البيع بعد تنافسية أكثر

 أف إلى حاجة في سيكوف عنها، تقارير وإعداد ىيكلة المشروع إعادة القياـ بفحص الجهاز األعلى للرقابة وعندما يعتـز
 وجهة إلى التوصل إمكانية قبل الوقت بعض يمضي قد عملية البيع، على ذلك تأثير عن النظر بغض أنو، اعتباره في يضع
 على )للخصخصة وضعتها الحكومة كلية أىداؼ أي تجاه خصخصتو مساىمة المشروع الذي تمت مدى بشأف نظر
. الهيكلة إعادة قرارات أثر تقييم الصعب أيضاً  من يكوف قد ووقتئذٍب  ،(السوؽ اقتصاد تطوير المثاؿ، سبيل
 

 البيع أىداؼ عملية: 7 التوجيهي المبدأ
 القضية
 للبائع؟ البيع بالنسبة أىداؼ بشأف للتثبت منو الجهاز األعلى للرقابة يسعى يجب أف ماذا

 سبب االىتماـ بها
 تحديد الجهاز األعلى للرقابة يحتاج. الخصخصة أداء الهامة لتقييم االنطالؽ نقطة للبائع ىو البيع بالنسبة أىداؼ تحديد

 بما طويلة األجل باألىداؼ ارتباطها وكيفية المشروع، على مفروضة التزامات أي ذلك في بما للبيع، المباشرة األىداؼ
 أىداؼ وستعكس استاتيكية، عملية الخصخصة ليست. والبيئية االجتماعية واالعتبارات السوؽ اقتصاد تطوير ذلك في
 األىداؼ من وتتعرض كل. عبر الزمن جذرياً  يتغير أف يمكن والذي الذي حدث في اقتصاد الدولة، التطور عملية بيع كل

. األىداؼ جميع دائماً ذكر يتم وال. ما حدٍب  إلى األقل على البعض، بعضها مع للتنافس األجل طويلة واألىداؼ المباشرة
 تحديد البيع، عملية سير تأثيرىا على وكيفية وتفاعلها، تعقيدىا في األىداؼ ىذه فهم خالؿ من فقطالجهاز وسيستطيع 

. البيع دراسة عملية في تناولها التي يجب األسئلة
 المبدأ التوجيهي

 الخصخصة، من عملية البائع أىداؼ لجميع واضح فهم لديو أف المراجعة بداية في الجهاز األعلى للرقابة تأكد يجب
. لالقتصاد األوسع باألىداؼ ارتباطها وكيفية

 أسباب المبدأ التوجيهي
 الجهاز يخاطر بمفهومها الواسع، السياسة أىداؼ ذلك في بما تعقيداتها، بكل البائع ألىداؼ الواضح الفهم بدوف

. إنجازه يحاوؿ كاف البائع ما وفحص تحديد في تفشل أداء تقييم بإجراءاألعلى للرقابة 
 الحكومة في وضعتها التي البيع المحددة، أىداؼ إلى بالرجوع البائعين الخصخصة مساءلة حاالت من العديد تتم في
 في الدولة تواجو التي المحددة االقتصادية التحديات حسب دولة ألخرى من البيع أىداؼ وتختلف. األحياف من كثير
 بسرعة، مشروعات بيع األىداؼ تشمل أف ويمكن. التحديات لهذه االستجابة من كجزء للبيع وكيفية النظر البيع وقت
 ويؤمن المستقبل، في خصخصة لعمليات الطريق يمهد مما ممكنة الخصخصة أف عملية يظهر لألسواؽ المتشككة مما

 سياسات على البيع تأثير في للنظر الجهاز األعلى للرقابة وسيحتاج. أوسع نطاؽ على األسهم ملكية ويشجع االستثمار،
 العاملين حقوؽ حماية أو توظيف مستويات على الحفاظ ىدؼ يوجد كاف إذا المثاؿ ما سبيل على للبائع، العاملين شئوف
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الناجمة عن  المدفوعات تكلفة علي معالجة والمشتري البائع كيفية اتفاؽ ىذه الحالة، وفي حالة االستغناء عنهم، في
. ذلك

 الجهاز األعلى يحتاج التي القضايا وأحد. ما حد إلى البعض بعضها مع للتنافس تميل األىداؼ فإنها طبيعة ىذه وبحكم
 لجدوؿ المشروع وفقاً  بيع بين المثاؿ سبيل على عنو، الدفاع توازف يمكن حقق البائع كاف إذا ما ىي لمعالجتهاللرقابة 
. أخرى جهة من التكاليف وتقليل العائدات تعظيم وبين جهة من عاجل زمني

 عدـ على الجهاز األعلى للرقابة حرص ويجب المتنافسة األىداؼ ىذه مثل مع التعامل كيفية البائع يقرر الحاؿ وبطبيعة
 بسرعة مشروع لبيع أولوية إعطاء كبائع الدولة قررت إذا المثاؿ، سبيل على. األولويات في تقرير البائع مسئولية ا تصاب
 اختصاص يخرج عن قد الخصخصة، عملية في المستثمرين ثقة المثاؿ سبيل على لترسيخ تعظيم العائدات، أكثر من

 على المترتبة العواقب الجهاز فحص وظيفة لكن. أفضل سعر على للحصوؿ البيع يرجئ أف يجب البائع بأف الجهاز القوؿ
 نتيجةً  المحدد البيع ذلك من عامة الشعب خسرىا عوائد أي إلى االنتباه ولفت للخصخصة، الدولة التي وضعتها الطريقة
 الجدد ويحقق المالؾ الخصخصة، عمليات في قيمة الدولة تفقد عندما أنو المثاؿ، سبيل على الخبرة، وتظهر. لذلك
 وشروط ألحكاـ المواطن ينظر لن ألنو خطير بشكل الحكومة تدىور مصداقية يمكن حساب عامة الشعب، على ثروة
  .باعتبارىا عادلة البيع
 يتعارض قد المثاؿ، سبيل على. العملية الممارسة في كذلك تكوف ال قد ولكن متعارضة، األىداؼ أف تبدو بعض يمكن
 ىذه كانت إذا ال يكوف الوضع كذلك ولكن تعظيم العائدات، مع عملية تعويم في األفراد للمستثمرين حوافز تقديم

 بيع حصيلة تأمين على المؤسسات، والمستثمرين األفراد المستثمرين بين تنافسي توتر خلق خالؿ من الحوافز تساعد،
. برىنة ىذا األمر الصعب من يكوف أف يمكن ذلك، ومع. عاـ بشكل أعلى

ىامة  أىداؼ أي علي تحديد الجهاز األعلى للرقابة سيساعد للبائع المعلنة لألىداؼ الكاملة اآلثار من كما أف التأكد
سواء كاف  المثاؿ، سبيل على. ذلك يفعل لم لكنو ربما كاف من المفيد أف يضعها البائع التي األىداؼ وكذلك معلنة،  ير

 أيضاً  التوضيح ىذا وسيساعد. للمشروع جيد سعر البائع أّمن مدى إلي أي الجهاز يجب أف يفحص معلن أـ ال، الهدؼ
. المستقبل في عمليات البيع أىداؼ صيا ة في الدولة

 

 البيع توقيت: 8 التوجيهي المبدأ
 القضية
 البيع؟ بتوقيت يتعلق فيما الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يراعيو ماذا

 سبب االىتماـ بها
 الجهاز سيريد. ممكن وقت بأسرع الخصخصة تنفيذ ىو بالنسبة للبائع البيع أىداؼ أحد أف تجد أف النادر من ليس

 بين العدالة لضماف الرئيسية متاحًة لعامة الشعب، النهائية المواعيد جعل البائع قد كاف إذا مما التأكد للرقابة األعلى
. األخرى البيع أىداؼ حساب على ليس عاجل زمني بجدوؿ االلتزاـ أف إلي لالنتباه الجهاز كما يحتاج. المزايدين

 المبدأ التوجيهي
 الهدؼ ىذا لتحقيق للسعي كاف إذا وما البيع، بتوقيت يتعلق فيما البائع من ىدؼ يجب أف يتثبت الجهاز األعلى للرقابة

. البيع على سلبي، أو إيجابي تأثير، أي
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 أسباب المبدأ التوجيهي
 من كثير الحاؿ في ىو ىذا كاف قد. عاجل زمني البيع حسب جدوؿ لتنفيذ كبير ضغط تحت البائعوف يكوف ما  الباً 

فقد يكوف أحد . ممكن وقت أسرع في السوؽ اقتصاد إلى لالنتقاؿ الدوؿ تسعى عندما المثاؿ، سبيل على األحياف،
 أو العاـ، اإلنفاؽ برامج في للمساىمة البيع على عملية تعوؿ قد أف الحكومات نسبياً  المتقدمة االقتصاديات في المالمح
 النوافذ من قليل عدد يوجد قد األسهم، بيع أو الكبيرة الطرح عمليات حالة في حيث، أو الوطنية، الديوف من للحد

 ممكن وقت أسرع في البيع عملية من معينة مراحل تنفيذ المتعارؼ عليو كممارسة جيدة من ذلك إلى وباإلضافة. للفرصة
 تنافسي توتر على والحفاظ المستقبل، في البقاء على قدرتو بشأف التأكد لعدـ نتيجة بالنسبة للمشروع، خسائر لتجنب

 وصوالً  تجاري، بيع في أولية مزادات من المثاؿ سبيل على جيدة، صفقة تأمين على العقوؿ تركيز وأيضاً  المزايدين، بين
. البيع وإكماؿ قائمة ألفضل المزايدين إلى

 زمني جدوؿ استيفاء ليس لكن. الضغوط ىذه مثل فهم الجوانب إظهار ىذه فحص في الجهاز األعلى للرقابة سيريد
بحيث حذفت  عجل على نفِّذ البيع كاف إذا ما محل الفحص النقاط بين ومن. خاطئ بشكل لسير األمور عذراً  عاجل
 مالئم، قانوني شكل في المشروع ووضع خارجيين، مستشارين اختيار المثاؿ، سبيل على )العملية في رئيسية مراحل

 والتفاوض والتسويق وتقييم المشروع األصوؿ، تقييم و وتحديد المالية، المعلومات وإعداد أسلوب البيع، بشأف والقرارات
 قياسو يمكن ضار تأثير أي كاف يوجد إذا ما كذلك األمر كاف وإذا كاملة، وبطريقة  ير مباالة أديت بال أو ،(البيع على
. عائدات فقداف المثاؿ علي سبيل البيع، نتائج على
 

 البيع المشروع قبل تقييم: 9 التوجيهي المبدأ
 القضية

 للمشروع المعتـز خصخصتو؟ البائع بتقييم يتعلق فيماالجهاز األعلى للرقابة يعالجها  أف التي يجب الرئيسية القضايا ما
 سبب االىتماـ بها

 من للتحقق بوسيلة البائع يزود ألنو جيد بشكل الذي يتم البيع في رئيسي عنصرً  البيع للمشروع قبل المستقل يعتبر التقييم
. المزايدين مع الالحقة المفاوضات في يفيد أف ويمكن العروض معقولية

 المبدأ التوجيهي
أف  يجب كذلك، يكن لم إذا. البيع للمشروع قبل تقييم على البائع حصل إذا مما الجهاز األعلى للرقابة تأكد يجب
 وإذا. بو الخاص التقييم تجهيز البيع، حدوث بعد دراسة أي تنفيذ في وأف يراعي، بذلك القياـ عدـ الجهاز أسباب يعاين
 :يأتي يجب أف يتثبت الجهاز مما البيع، قبل البائع تقييم أجرى

 مالئمة افتراضات االستناد إلي •
 المشروع وإدارة المشتري عن مستقل علي نحو إليو تم التوصل •
 المشروع لتقييم مقبولة مبادئ على تم تأسيسو •
. النهائي البيع إلى تؤدي التي المفاوضات وفي المزادات تقييم في للبائع مفيد وجود إرشاد •
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 أسباب المبدأ التوجيهي
 مستمرة كمنشأة المشروع تقييم سيما ال الخصخصة، قبل عملية ممارسة جيدة للتقييمات من المقبوؿ بصفة عامة عمل

 التقييم حاالت مثل في ويمكن. أساسو المزادات على تقييم يمكن المحتملة للحصوؿ علي استرشاد للعائدات وذلك
 تستخدـ أف أيضاً  - المستخدمة االفتراضات على اعتماداً  القيم، من مجموعة تكوف أف بالطبع يمكن التي - ىذه

 تختلف وردت التي المزادات إذا كانت. انتقائية مناقصات عمليات استخداـ عند نفسها البيع عملية بشأف كفحص مقارف
 كما توجد. البيع تنافسية أو التسويق عملية فعالية حوؿ تساؤالت تثار قد التقييم، اقترحها التي األرقاـ عن كثيراً جداً 
. البيع بأقل منو يتم لن الذي السعر ىو وىذا احتياطي للمشروع، سعر لتحديد للمشروع ىي تقييم البائع جيدة ممارسة

ذي  القياـ بعمل تقييم محاولة الصعب من تجعل جديدة أو فريدة ميزات أنو توجد الحاالت بعض في البائعوف يزعم قد
 المزايدين اعتبارنا أف في إذا وضعنا ذلك، ومع. عملية التقييم تنفيذ لعدـ كسبب االستشهاد بتلك الصعوبة ويمكن شأف

في  منها أفضل باعتبارىا ال يوجد البائع معلومات يوجد لديهم، يجب أف أو ولديهم، للمشروع تقييم يطلب منهم عمل
 بعض في كما يزعم البائعوف. عملية التقييم إجراء بصورة واقعية أال يستطيع للبائع عادي بالنسبة  ير وسيكوف ىذا الشأف،

 بالطبع تعتبر المنافسة. البيع من عملية قيمة على للحصوؿ ضماف أفضل ىي جيد بشكل التي تجري المنافسة أف األحياف
 يكوف أف المحتمل ومن المزادات؛ تقييم أساسها على مقاييس استرشادية يتم يمتلك البائع أف الضروري من لكن ىامة،
التعرض  يريد وىو ال  ير مرضي، بسعر المشروع لبيع البائع الستعداد للمشروع مؤشراً  تقييم على الحصوؿ في الفشل

 وتعقيد بحجم المرتبطة بها والتكاليف االسترشادية التقييمات دقة درجة وبالطبع ستوجد حاجة لربط. بشأنو للمساءلة
. بيعو يجري الذي المشروع

 إذا المثاؿ، سبيل على. الذي ستستخدـ من أجلو الغرض مع متسقةً  التقييم في المستخدمة االفتراضات أف تكوف يجب
 ينبغي مستمرة تحقق ربحاً، كمنشأة المشروع لشراء تنافسية مزادات تقديم عملية لنتائج فحص مقارف عبارة عن كاف
 .استمرارية المشروع وتحقيقو ربحاً  مبدأ أساس على التقييم إجراء
 ويشمل ذلك. الخصخصة بنتائج يتعلق فيما المصالح في تعارض لو يكوف قد شخص أي التقييم يجب أف يجري وال

صحيح  بشكل يستخدـ قد التقييم لكن(. بعمل المزايدة من أجلو أنفسهم إذا لم يقوموا حتى )المشروع مديري
 لفحص التقييم الحاالت بعض في البائع يحتاج وقد. مالئماً  ذلك كاف إذا مدراء منها وتحقق التي قدمها المعلومات

 المستشارين لهؤالء ويحق للبائع الماليين المستشارين بواسطة التقييم يتم حيث المثاؿ سبيل على مستقل، طرؼ بواسطة
(. 39 التوجيهي المبدأ انظر )للتقييم البيع عائدات تجاوز مدى أساس على البيع إتماـ أتعاب على الحصوؿ الماليين
. التقييم في خفض قيمة مصلحة للمستشارين الحالة ىذه مثل يوجد في
عليو  يمارس الذي األساس يتضمن أف يجب ومع ذلك. والتقدير االجتهادي المهارة استخداـ المشروع تقييم يتطلب

 بين عليها المتعارؼ المبادئ على يقـو ويجب أف محل االىتماـ، المشروع عن كمية معلومات التقدير االجتهادي
. المهنيين المقّيمين

 سبيل على من أجل، البيع قبل المشروع ىيكلة إعادة راعى البائع كاف إذا ما فحص الجهاز األعلى للرقابة كما سيريد
(. 6 التوجيهي المبدأ انظر )عليها الحصوؿ يتم التي القيمة تحسين المثاؿ،

 



20 

 

 البيع أساليب: 10 التوجيهي المبدأ
 القضية

 أسلوب البيع بالنسبة للبائع؟ اختيار في النظر عند االعتبار في الجهاز األعلى للرقابة يضعها أف يجب التي العوامل ما
 سبب االىتماـ بها

 الحاالت؛ بعض ما في حد إلى واضحاً  الخيار يكوف قد. الخصخصة لنجاح حاسماً  أسلوب البيع اختيار يكوف أف يمكن
 مشروعات للتصرؼ في التكلفة حيث من فعالية واألكثر األبسط الطريقة العلني ىو المزاد يكوف قد المثاؿ سبيل على

 األكبر للمشروعات بالنسبة صعبة خيارات توجد قد لكن. (التي ليس لها فروع أخرى)مفردة  محالت مثل جداً  صغيرة
 لكن التكاليف إجمالي حيث من تكلفة أكثر األخير ىذا يكوف أف المرجح ومن. والتعويم التجاري للبيع بعناية تسويق مثل

 وقد. أعلى الصافية العائدات تكوف أف المستثمرين من واسعة مجموعة بين تنافسي توتر خلق في نجحت إذا يمكن
 طرؽ لدراسة الجهاز األعلى للرقابة يحتاج. المحلي الماؿ رأس سوؽ تطوير مثل أوسع، أىداؼ تعزيز على يساعد

. اختياره تم الذي للطريق وسبب إقرار البائع االعتبار، البائع بنظر أف يأخذىا التي يمكن الخصخصة
 المبدأ التوجيهي

 المستخدـ، أسلوب البيع بشأف قرار اتخاذ قبل البائع درسها التي الخياراتالجهاز األعلى للرقابة يفحص  يجب أف
 أوسع أىداؼ أي لتحقيق السعي ذلك في بما المختار، أسلوب البيع بشأف قرار اتخاذ في التي طبقها البائع والمعايير
. الخصخصة لبرنامج

 أسباب المبدأ التوجيهي
 فهم مدى على كثيفاً  ضوءاً  أسلوب البيع بشأف القرار اتخاذ في البائع اتخذىا التي ذلك،  ير أو الرعاية، تُػْلقي أف يمكن
 على األكبر المشروعات حالة في البائع يجد وقد. للسوؽ المحتمل واللجوء بيعو، يجري الذي المشروع طبيعة البائع
 سبيل على. التعويم أو التجاري للبيع مفتوحة بديلة خيارات ممكنة على فترة ألطوؿ الحفاظ المفيد من أنو المثاؿ سبيل

 مديري على للضغط وجزئياً  السوؽ ذلك الختبار جزئياً  للتجارة محتمل مشتري مع مفاوضات في البائع يدخل قد المثاؿ،
 استعداداً  أكثر ليكونوا( التي تخصهم الوظائف لتأمين أفضل إمكانية باعتباره يقدـ التعويم يفضلوف قد الذين )المشروع

. تعويم وجود حالة في للمستثمرين توجد حاجة لتوضيحها التي المشروع آفاؽ لتقديم المعلومات بشأف
جزء  فقداف إلى أسلوب البيع بشأف قرار اتخاذ قبل المشروع طبيعة ملياً بشأف التفكير في البائع فشل يؤدي أف ويمكن

 مستشفيات لمجموعة كمبيوتر دعم خدمات التصرؼ في بائع من طلب أحد األمثلة، وفي. للبائع من قيمة البيع بالنسبة
 الكمبيوتر ألنظمة مستمر دعم تأمين على حريصة المستشفيات أف حيث جذاب مشروع ىذا وكاف. للدولة مملوكة
 خدمات ممارسة تدبير باعتباره البائع عالجو تجاري بيع فرصة باعتباره بقوة المشروع تسويق من بدالً  لكن. بها الخاصة
 لدافعي تميزاً بالنسبة أقل صفقة البائع علي حصل لذلك نتيجة أنو التقييم، خالؿ من ،الجهاز األعلى للرقابةوتثبت 

 ىذه مثل في تجاري بأنها بيع الحالة مستقبالً  بأف تراعي الصحة وزارة تعهدت الجهاز، تقرير ضوء وفي. الضرائب
 .التصرفات
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 البيع إجراء في البائع نزاىة: 11 التوجيهي المبدأ
 القضية
 العاـ؟ المشروع لسالمة سير دقيقة وعناية بنزاىة البيع البائع ىل نّفذ

 سبب االىتماـ بها
 يلـز أف تراعي الصفقة. الخاص القطاع إلى ملكية عامة مملوكة أصوؿ بنقل قياـ موظفين عموميين على الخصخصة تنطوي

 للمعايير وفقاً  بعدالة، تتم أف ويلـز. تامة مراعاة الدولة السليمة عن إيرادات ومصروفات للمحاسبة القانونية المتطلبات
 المالؾ مطابقة لضماف الترتيبات اتخاذ ذلك في بما الضرائب، دافعي مصالح حماية عن المسئولين من أولئك المتوقعة
 تقديم ومستشاريهم البائعوف يريد قد المثاؿ سبيل على المصالح، في تضارب ربما يوجد. تعهدوا بها التزامات ألي الجدد
 دافعي حساب على ىذا يكوف أف يمكن لكن ناجحة، بيع عملية فرصة لزيادة وذلك لقيمة المشروع، حذر تقدير

. قيمة فقدت إذا الضرائب
 وقد. مباشر  ير أو مباشر بشكل سواء البيع ، عملية من مقررة  ير عوائد يحصل الموظفوف العموميوف علي أي أال يجب

 الجهاز إلى وقد يلجأوف البيع، أجروا بها التي من أجل الطريقة انتقادات جانبهم من أنفسهم يواجو الموظفوف العموميوف
 يواجو أف ويمكن موثوقة إثباتات على الحصوؿ في صعوبات الجهاز يواجو وقد. سمعتهم عن للدفاعاألعلى للرقابة 

 أو عرضوىا التي والمبالغ المزايدين ىوية مثل الرئيسية، التفاصيل نشر فيما يخص التجارية السرية بحجة اعتراضات
. دفعوىا

 المبدأ التوجيهي
 وبأمانة، صحيح بشكل البيع تنفيذ لتأمين كافية إجراءات وقائية وجدت إذا ماالجهاز األعلى للرقابة يفحص  يجب أف
. اإلجراءات في ثغرات أي وجدت إذا مما ويتثبت الالئقة،  ير الممارسة مزاعم في ويحقق

 أسباب المبدأ التوجيهي
 تعظيم من بدالً  شخصية ميزة على للحصوؿ يتطلعوف قد الخصخصة عن المسئولين أف أولئك توجد مخاطرة تتمثل في

 والشكوؾ الغموض تنتعش نتيجة أف ويمكن مختلفة، أشكاال تتخذ المخاطرة أف يمكن. الضرائب لدافعي الصفقة قيمة
 بشروط يستحوذوف عليو ألنفسهم أو لزمالء، المشروع البائعوف يبيع قد المثاؿ، سبيل على. الصفقات ىذه بمثل المحيطة
بيعو   المراد المشروع مديرو يميل قد أو. الضرائب دافعو التي يخسرىا القيمة في حصولهم علي نصيب مقابل ميسرة،

 مثل قيمة )القيمة بإزالة بطريقة مباشرة إما الخصخصة، عند يستفيدوا، أف بحيث يمكن آخر أو بشكل القيمة إلي إخفاء
. مديريو باعتبارىم وضعهم تحسين ومن ثم للمشروع جيد عائد بتوليد مباشرة بطريقة  ير أو( الفائضة األصوؿ

 حماية وكيفية المزايدين، بشأف عدـ أىلية للبائع التوجيهية المبادئ كفاية مدى الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يقّيم
. التطبيق العملي العامة في المصلحة

 تلك تخصيص وكيفية البيع، وتنفيذ إجازة عن مسئولين كانوا الذين أولئك لتحديد الجهاز األعلى للرقابة يحتاج
. المسئوليات لهم

 إذا ما أو الخصخصة، من كل األمواؿ علي الدولة حصلت إذا ما مراجعة إلى أيضاً  الجهاز األعلى للرقابة وسيحتاج
. أخرى في جيوب كلها أو بعضها اختفى
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 ىذا نشأ وقد. العامة بالمصلحة المناسب االىتماـ بدوف تنفيذ البيع إلى أيضاً  البائع جانب من الالمباالة تؤدي أف ويمكن
 المزايدين، لجميع المشروع حوؿ المعلومات سبل الحصوؿ المتساوي على في توفير البائع فشل عندما المثاؿ سبيل على

. بالنسبة للمشروع المنافسة أحبط وبالتالي  يرىم، من أكثر تميزاً  في وضع البعض مما جعل
مستشارين لديهم  أو المثاؿ لمديرين كمزايدين علي سبيل متميز عندما يُػْعطي وضع المصالح تضارب ينشأ أف ويمكن
. المشروع عن وثيقة معرفة
 ىذه مثل تساعد وقد. لعامة الشعب ىذا معروفاً  يصبح فيها بطريقة صحيحة، البيع يجر لم التي الحاالت من كثير في

صحيحة، وقد يتطلع   ير أو  ير كاملة التقارير ىذه تكوف قد ولكن. القياـ بالفحص في للرقابة األعلى الجهاز المعلومات
 بها، تتاح إثباتات موثوؽ وإذا لم. لتبرئتهملجهاز إلي ا المزايدين، مثل المعنية، األخرى األطراؼ أو الموظفوف العموميوف

 أخرى قد تعترض أطراؼ اإلثباتات، ىذه مثل على العثور يتم عندما وحتى. صعب موقف في الجهاز ىذا أف يضع يمكن
 المبيعات رؤية يريدوف الذين أولئك جميع مصلحة في أنو إلى الخبرة وتشير. التجارية السرية بحجة نشرىا على للبيع

 وأنو الجهاز، بواسطة وثاقب مستقل يخضع لفحص البيع أف الصفقة أطراؼ جميع ضرورة معرفة صحيح بشكل أجريت
. العامة للمصلحة التفصيلية نتائجو نشر المرجح من

 

 المتبقية اإلدارة قضايا: 12 التوجيهي المبدأ
 القضية

 الدولة بواسطة المتبقية المسئوليات تدار بها التي الطريقة لتقييم الجهاز األعلى للرقابة يتخذىا أف يجب التي الخطوات ما
 للدولة؟ مملوؾ مشروع بيع أعقاب في

 سبب االىتماـ بها
ومما ال . مشروع مملوؾ للدولة بيع أعقاب في الدولة التي تظل مع المتبقية المسئوليات بعض الحاالت معظم في سيوجد

 ألنها والطويل القصير األجلين من كل في أمواؿ األمة على تأثير المسئوليات لهذه الفعالة شك فيو أنو سيكوف لإلدارة
لجهاز يجب أف يدرس ا ولذلك. العامة للموارد فعالة إدارة تتطلب أو عامة أمواؿ من تسوية متطلب إلى تؤدي أف يمكن

. مشروع مملوؾ للدولة بيع أعقاب في المتبقية القضايا تدار بها التي الطريقة مراجعةاألعلى للرقابة 
 المبدأ التوجيهي
 كانت إذا مما وأف يتأكد متبقية، قضايا أي إلدارة للدولة الهيكلية الترتيبات كفاية الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يقّيم

 أصوؿ وخصـو أي( ذلك أمكن حيثما الكمي ذلك التحديد في بما )كاؼ نحو على تعكس القومية أو العامة الحسابات
. محتملة أو فعلية متبقية،

 أسباب المبدأ التوجيهي
 كل إدراج عدـ قررت الدولة ألف بعضها ينشأ أف يمكن. األسباب من لعدد متبقية قضايا الخصخصة بعد ينشأ يمكن أف

 سبيل على - محل البيع المؤسسة التزامات أو أنشطة جميع عن نفسها فصل بطريقة أخرى تستطع لم أو البيع، في شيء
 أو التقاضي المعلقة، قضايا عدـ التأكد منو، أو القانوني اإلطار عدـ اكتماؿ المساىمين، التزامات إدارة المثاؿ،

 أخرى قضايا تنشأ يمكن أف. البيع في المدرجة  ير البنود لتلك الممتلكات بالنسبة المتبقية للعاملين أو االلتزامات
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 الواردة الضمانات أو التعويضات عن والمسئولة الفعالة اإلدارة المثاؿ، سبيل على - أنفسها البيع لترتيبات مباشرة كنتيجة
. المتبقية لألصوؿ الحالية اإلدارة أو والشراء، البيع اتفاقية في

 وتعويض مشروع، تعويم في عملية( ومؤسسات االستثمار بنوؾ مثل )للبائع لوكالء تعويضات تقديم التعهدات ومن أمثلة
االنكشاؼ الذي يتم  ذلك في بما المخصخص، وخصـو المشروع وقروض اكتتاب، نشرة قوائم عن المشروع مديري

سبيالً  الذي يقدـ المشتري مع إيجار عقد إدارة المتبقية لألصوؿ مثاؿ يكوف أف ويمكن. العمومية الميزانية بعيداً عن قائمة
 تحت األرض الكائنة المثاؿ سبيل على البيع، في تضمينها يتم لم عامة ملكية المملوكة لألراضي االستخداـ أو للوصوؿ
. مخصخصة حديدية سكك لشبكة الدائم الطريق
 ودائمة، متبقية إدارية وظيفة أي  ياب لعملية الخصخصة الجانب بهذا المرتبطة األخرى المخاطر تشمل أف يمكن

 عمل في الترقي إلي فرص السابقوف العاملوف حيث يشتت المؤسسية المعلومات فقداف ومخاطرة السجالت، وفقداف
. أخرى

قابلة للقياس  كانت وما إذا المشروع، لمشتري تعهدات أعطاه البائع من ما الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحص
 أو حدود زمنية، حدود إقامة المثاؿ، سبيل على خالؿ، من الضرائب دافعي مصالح لحماية البائع سعى وكيفية الكمي،

. أخرى تتعلق بإنهاء المشروع ترتيبات أو أية مالية
 من وتأكده الخصخصة، بعد التي تنشأ المتبقية القضايا لماىية واضح فهم على الجهاز األعلى للرقابة حصوؿ ويجب
 االلتزامات لتتجاوز القضايا ىذه تمتد وقد. حياتها دورة خالؿ والخصـو األصوؿ لهذه الدولة واستمرارية إدارة فعالية

 من ىائلة أعداد خصخصة الشاملة عمليات الخصخصة حالة في المثاؿ سبيل على يحدث وقد. الدولة لدى المتبقية
 وقد يحتاج. الجدد المالؾ بمسئوليات متعلقة ىامة قضايا معالجة العملية في وال يتم قصيرة فترة خالؿ المشروعات

لم  أو واضحة  ير كانت ال سيما إذا الدولة، لدى المتبقية الخصـو متواصل أساس على ألف يراقب الجهاز األعلى للرقابة
. البيع وقت في يتم البت بشأنها



24 

 

 التجاري البيع: الثالث القسم
 البائع يطلبها خارجية مشورة: 13 التوجيهي المبدأ
 القضية

 بسعر جيدة خارجية مشورة على البائع حصوؿ للتأكد من الجهاز األعلى للرقابة أف يتخذىا يجب التي الخطوات ما
 البيع؟ عملية معقوؿ طواؿ

 سبب االىتماـ بها
 وتقديم المعنية، األطراؼ ذلك في بما البيع، عملية إدارة في لمساعدتهم مبيعات بمستشاري البائعوف كثيراً ما يستعين

. البيع نجاح مفتاح سليمة خارجية مشورة تأمين أف يكوف ويمكن. البيع بشأف متخصصة مشورة
 المبدأ التوجيهي

 والمحايدة المتخصصة الخارجية المشورة تحديد في البائع التي اتبعها العملية الجهاز األعلى للرقابة يفحص يجب أف
. فعاؿ نحو على المشورة ىذه تكاليف لتأمين اتخذت التي والخطوات البيع، لتنفيذ الالزمة

 أسباب المبدأ التوجيهي
 تختلف. التجاري البيع جوانب جميع على لإلشراؼ المطلوبة المهارات من الكاملة المجموعة البائع يمتلك ما نادراً 

 إلبداء دعوة البائعوف وعادًة ما يوجو. بيعو يجري الذي المشروع لطبيعة وفقاً  مرضية نتيجة لضماف المطلوبة المهارات
 مستشارو يكوف أف فقط ليس ويجب. مختارين لمساعدتهم محتملين مبيعات مستشاري من للعطاءات / االىتماـ
 مصالح أي من يكونوا متحررين أف أيضاً  يجب بل المطلوبة للصناعة، المعرفة ويمتلكوف أكفاء، المحتملين المبيعات
 في محتملين مبيعات مستشاري األخير االعتبار أف يقصي ىذا ويمكن. بيعو يجري الذي المشروع في متضاربة

. تواتراً  أكثر نحو على تضارب المصالح احتماالت تنشأ أف حيث يمكن الصغيرة االقتصاديات
 المشورة المقدمة حيادية تأمين بأىمية إلي اإلقرار للبيع االستعانة بمستشارين عملية لفحص الجهاز األعلى للرقابة ويحتاج
 معقولة، البيع لمستشاري المدفوعة األتعاب كانت إذا ما الجهاز ويجب أف يفحص. كفاءتهم إظهار وكذلك للبائع

 كنسبة األتعاب ُتْدَفع وحيث. واتسمت بالشفافية بالنسبة للبائع، أدائهم لتحسين سليمة للمستشارين حوافز ووضعت
 المثاؿ، سبيل على حساب، على أعلى بيع سعر إلى التوصل من عدـ الجهاز يجب أف يتأكد النهائي، البيع سعر من مئوية
. وتعويضات مفرطة ضمانات أو محدد، وقت في تسوية

 وللبعض ثابتة، أتعاب أساس على للبعض ويُْدَفع. آلخر اختالفاً كثيراً  بيع من المبيعات مستشاري تعويض طريقة وتختلف
 ما نادراً  ذلك، ومع. وعيوب مزايا طريقة ولكل. بالساعة أساس األتعاب على ولغيرىم البيع، سعر من نسبة مئوية اآلخر
 معقولية من للتأكد المجتمع يحتاج وبالتالي. أو من الناحية العامة سياسياً  أو كمياً  سواء ضئيلةً  المعنية المبالغ تكوف

 وضع )39 المبدأ التوجيهي بالنسبة للتكاليف أيضاً  انظر. الظروؼ حسب لمستشاري المبيعات المدفوعة األتعاب
(. الخارجيين للمقاولين الموازنات ومراقبة
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 المشروع إدارة: 14 التوجيهي المبدأ
 القضية

 مشروع مملوؾ للدولة في والعاملين باإلدارة يتعلق فيما الجهاز األعلى للرقابة أف يراعيها يجب المراجعة التي مخاطر ما
 خصخصتو؟ تجري

 سبب االىتماـ بها
 والعاملين اإلدارة عدـ قياـ من التأكد المهم من حصيلة مبيعات، أفضل ولضماف البيع عملية نزاىة على للحفاظ

. البيع عملية يقوض المطروح للبيع بأي شيء بالمشروع العاـ
 المبدأ التوجيهي

 وبطريقة بكفاءة المطروح للبيع تصرفوا بالمشروع العاـ والعاملين اإلدارة كانت إذا مما الجهاز األعلى للرقابة تأكد يجب
. للبائع المثلى المصالح وخدمت البيع، عملية نزاىة فعاؿ بشكل دعمت

 أسباب المبدأ التوجيهي
 في ويتوقع منهم ويطالبوف. بأكملها البيع فترة طواؿ عديدة المطروح للبيع لضغوط المشروع المملوؾ للدولة إدارة تتعرض
 األسئلة الموجهة على إجابات وتقديم المشروع، بشأف والسجالت الدفاتر إلى أف يوفروا سبيالً للوصوؿ األحياف من كثير
 واجباتهم تنفيذ الوقت نفس في لكن  ير متحيزة، بطريقة المحتملين والمزايدين البيع ومن مستشاري البائع، من

 ويلـز أف يتواجد. مستقبلهم على البيع تأثير حوؿ العاملين لدى شكوؾ أي تبديد ذلك في بما ومسئولياتهم الروتينية،
. الوظيفية حياتهم وآفاؽ وظائفهم على البيع سيدرسوف تأثير أنفسهم علي الر م من أنهم أثناء عملية البيع، اإلدارة موظفو

 ويجوز الحاجة إلدخاؿ ترتيبات الوقت، ىذا في الرئيسيين المديرين األقل على للغاية استبقاء فيو المر وب من وسيكوف
. البيع عملية إكماؿ حتى عملهم استمرار لتأمين( حوافز)

وظيفتهم  لتأمين اآلخر على مزايد لصالح يميلوف وقد العاملوف مستقبلهم الوظيفي الشخصي ىؤالء كما سيدرس
 إلى التوصل بمجرد المشتري إلى البائع من والءىم يحولوف وقد. الجديد المالك مع أو الدولة مع سواء المستقبلية

. اتفاؽ
 مخاطر بأف يقنع نفسو وأف البيع نتائج على المحتملة التأثيرات ىذه من بينة على يكوف ألف الجهاز األعلى للرقابة ويحتاج
 وضع من خالؿ المثاؿ سبيل على البائع، بواسطة كاؼ نحو على وأديرت أدركت والنتيجة المترتبة عليو قد البيع عملية
. المزايدين مع بو مسموح اتصاؿ أي ومدى طبيعة والعاملين بشأف لإلدارة واضح إرشاد
 المشروع في العاملوف أو حيث يكوف اإلدارة تنشأ التي اإلضافية القضايا التوجيهية المبادئ ىذه من الرابع القسم يتناوؿ

. للقياـ بشرائو أيضاً  مزايدين
 

 المشروع تسويق: 15 التوجيهي المبدأ
 القضية

 المشروع؟ تسويق لتقييم الجهاز األعلى للرقابة يتخذىا أف يجب التي الخطوات ما
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 سبب االىتماـ بها
 ذلك، يحدث وكي. المزايدين بين منافسة توجد عندما علي اإلنفاؽ جيد عائد يحقق بحيث البيع نجاح يرتفع احتماؿ

 المزايدوف المحتملوف علي وكيف يمكن أف يكوف المشروع مالءمة لطبيعة األكثر البيع أسلوب في للنظر البائعوف يحتاج
ىناؾ  فعلي سبيل المثاؿ تسويق المشروع، طبيعة فى تؤثر ىامة قانونية اعتبارات وجود ويحتمل. إدراؾ كامل بهذه الفرصة
 وتوجد مخاطر ة ناجمة عن عدـ. الفرص البيعية ىذه مثل عن اإلعالف تحكم التي وقواعدىا متطلبات ىيئات الضبط

. بدقة السوؽ لديهم عزوؼ بشأف معاينة البائعوف إذ قد يكوف النظر، قصر أو الخبرة
 المبدأ التوجيهي
 األعماؿ لفرص المحتملين المشترين انتباه لفت في البائع نجح إليو المدى الذي الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحص

. للبيع المطروح المشروع التي يمثلها
 أسباب المبدأ التوجيهي

المالئمين علي التقدـ  المزايدين لتشجيع إيجابية خطوات البائع يتخذ لم ما المنافسة انبثاؽ االعتماد علي يمكن ال
العاملين  يفاتح البائع حيث عطاء وحيد، طريق عن مشروعات تباع قد الحاالت، بعض في. بعطاءاتهم لشراء المشروع

 ما إذا المثاؿ، سبيل على ، الجهاز األعلى للرقابةيجب أف يفحص. بالتزكية تكوف أف المرجح من مزادات لوضع بدعوتهم
 استقصاء أيضاً  درس البائع كاف إذا وما التجارية، المالية والمجالت الصحف في المطروح للبيع المشروع عن اإلعالف تم

 أكثر أو فاشلة محاولة بعد فقط نجح البيع وإذا. ونتيجة ذلك محتملين، مشترين لتحديد مالئمة بطريقة السوؽ قطاع
 تساعد أف شأنها من التي المستفادة والدروس العملية، في المتكبدة والتكاليف ذلك، أسباب الجهاز يجب أف يفحص

. المستقبل في اإلخفاقات ىذه مثل حدوث الوقاية من في
 محلية كانت سواء ىيئات الضبط، لمتطلبات دقيقة عناية البائع أولى إذا ما لفحص الجهاز األعلى للرقابة كما سيحتاج

 بتوجيو الدعوات يتعلق فيما دولية التزامات أي البائع استوفى كاف إذا وما التسويق على تأثير لها يكوف قد والتي دولية، أو
 حيث اعتمد فيها لليقظة بشأف الحاالت الجهاز وسيحتاج. عامة أصوؿ شراء أو عامة خدمات لتقديم العطاءات لتوريد

. للبيع الكاملة القيمة مما يخل بتحقيق بقوة، المشروع تسويق لعدـ كذريعة مفترضة قيود على تمحيص دونما البائع
 

 المحتملين توفير المعلومات من أجل المزايدين: 16 التوجيهي المبدأ
 القضية

 المحتملين؟ توفيرىا للمزايدين يجب التي المعلومات ما
 سبب االىتماـ بها
 تحفيز المزادات وكذلك التجارية سرية المعلومات ذلك في بما المشروعة، األسباب من متنوعة بالنظر إلي مجموعة

 عن المحتملين المزايدين لجميع شاملة معلومات للمزاد األولية المرحلة في أف يقّدـ يريد البائع ال قد المبتكرة، التنافسية
 قياـ المزايدين مخاطرة وتقليل األولية المزادات لتشجيع البائع يحتاج أخرى، ناحية ومن. المشروع المطروح للبيع

ومهما . المعلومات من لهم مزيد يتاح عندما الحقة مرحلة في لمزاداتهم كبير حد إلى بالتقليل الواردين بالقائمة المختصرة
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سيخاطر  وإال فإف البائع المحتملين، للمزايدين المساواة قدـ على إتاحتها فإنو يجب المقدمة، المعلومات مستوى يكن
. البيع عملية نزاىة في المزايدين ثقة بتقويض

 المبدأ التوجيهي
 المحتملين، للمزايدين معلومات تقديم في الكامنة رصيد المزايا ما إذا درس البائع يجب أف يعاين الجهاز األعلى للرقابة

. المحتملين المزايدين لجميع بالتساوي التفاصيل من تقديم ىذه البائع تأكد إذا وما
 أسباب المبدأ التوجيهي

قد  فإنو توجد مخاطرة تتمثل في أف المزايدين المزايدين، لجميع بالتساوي وافية معلومات في تقديم البائع فشل إذا
 سبيل على إذا، البيع عملية من الحقة مرحلة في من عروضهم يقللوا أو من مزاداتهم، كبير بشكل ينسحبوا أو يقللوا

 أصبح وإذا. المشروع لقيمة خلفية تؤدي إلي تخفيض تقديراتهم الحق وقت في لهم المتاحة المعلومات أعطتهم المثاؿ،
. التقاضي إلى يؤدي ىذا قد البيع، بعد فقط المعلومات ىذه من بينة على المشتري

 

 المزادات تقييم: 17 التوجيهي المبدأ
 القضية

 الواردة؟ للمزادات للبائع تقييم كيفية لتقييم الجهاز األعلى للرقابة يتخذىا أف يجب التي الخطوات ما
 سبب االىتماـ بها

 لكنو. للبيع نتيجة ممكنة أفضل الواردة، فهناؾ مخاطرة تتمثل في عدـ تحقيق المزادات لتقييم معاييراً  البائع لم يضع إذا
من  نوعياً  بعضها وعندما يكوف البعض بعضها مع البيع أىداؼ عندما تتنافس ال سيما مرضية، معايير تحديد من الصعب

 يجد قد متسقة، بطريقة المزادات تقييم يتم لم إذا ولكن. يفيد النجاح انطباع تحقيق المثاؿ سبيل على حيث طبيعتو،
وتوجد مخاطرة تتمثل في اتهاـ البائع بالخطأ أو قيامو  البيع، ألىداؼ الناتجة الصفقة استيفاء مدى في برىنة صعوبة البائع

. بعمل  ير الئق
 المبدأ التوجيهي
البائع  نجاح مدى ويفحص البيع، أىداؼ إلى بالرجوع المزادات لتقييم البائع معايير الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يعاين

. الواردة المزادات تقييم في المعايير ىذه تطبيق في
 أسباب المبدأ التوجيهي

 ألىداؼ استيفاء كل مزاد مدى تقييم من البائع لن يكوف في وضع يمكنو فإف الواردة، المزادات لتقييم قوية معايير بدوف
 ونزاىة أسباب إثبات قد يصعب المعيار، لكل المنسوبة األولوية تتضمن العطاء لتقييم خطة وجود عدـ حالة في: للبيع
 البعض بعضها مع البيع أىداؼ المحتمل تنافس من المعتادة الحالة في ألنو ىذا لكن قد يصعب. معين مزايد اختيار قرار
 للمعايير مختلفة أوزاناً ترجيحية أحياناً  البائعوف الظروؼ، يعزو ىذه مثل في. للقياس قابلة تكوف كلها أال المحتمل ومن

 الصعب من يجعل مما موضوعي، و ير رسمي  ير المعايير ىذه مزيج كثيراً ما يكوف العملية الممارسة في لكن المختلفة،
 من المعايير مجموعة تطبيق في البائع نجاح حالة في وحتى. مزاد كل تقييم في متسق منهج إتباع تم إذا ما إثبات

 يمكن لجوانبوزناً أكثر من الالـز  مما يعطي للغاية، آلي بشكل التقييم إجراء خطر يوجد الترجيحية بصورة متسقة فإنو
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إدارة  إمكانات مثل )جداً  ىامة ذلك مع قد تكوف والتي أكثر نوعية لجوانب من الالـز ووزناً أقل( السعر مثل )قياسها
 يعتمد علي اآللية تقييم تبني أسلوب مخاطرة تنشأ وقد. للتالعب والتعسف مجاالً  مما يفسح ،(األعماؿ لدى المزايدين

 إلى المحتملة السلبيات نفس وتنطبق. القائمين علي عملية التقييم أولئك فساد فرص من الحد البائع يريد عندما المفرطة
 - الكمي قابل للقياس – واحداً  رئيسياً  ىدفاً  يختار معيار، ترجيحية لكل أوزاف تخصيص من بدال البائع، كاف إذا ما حد

. استيفاؤىا يجب كقيود األخرى األىداؼ جميع ويعالج
فمن المحتمل أال يقوموا  لم يكن علي تواصل مع المزايدين، إذا البائع، الذي يقرره المزادات تقييم أسلوب كاف وأيا

 أال ويجب البيع، مراحل من المحددة للمرحلة مالئمة المعايير تكوف ويجب أف. البائع توفي بمتطلبات مزادات بتقديم
 ىذه في معالجة البائع نجاح كيفية دراسة الجهاز األعلى للرقابة سيريد. المبتكرة المقترحات تثبيط لدرجة جامدة تكوف

 تجري حيث أخرى، حاالت وفي. فردية مبيعات سياؽ في ىذا فحص الحاالت بعض وسيمكن في. الصعبة القضايا
. المعايير لتطبيق البائع أنظمةلجهاز عملياً أف يفحص ا أكثر يكوف قد بالتوازي، عمليات البيع التجاري من العديد
. الخصخصة لمراجعة الفنية الناحية من إلحاحاً  األكثر الجوانب المزادات أحد تقييم مراجعة تكوف أف المرجح ومن

(. 2و 1 التوجيهياف المبدآف انظر )العمل لهذا المالئمة بالمهارات نفسو تجهيز إلى الجهاز األعلى للرقابة وسيحتاج
 

 مختصرة للمزايدين عمل قائمة: 18 التوجيهي المبدأ
 القضية
 مختصرة للمزايدين فيها؟ عمل قائمة التي يجب المزادات البائع قرر بها التي الطريقة الجهاز األعلى للرقابة يقّيم كيف

 سبب االىتماـ بها
 التحكم فيو يمكنو الحد الذي إلى المزايدين عدد إلي تخفيض البائع يحتاج قد مرضية نتيجة إلى للوصوؿ بالمفاوضات

. الجادة المزادات بين التنافسي التوتر على الحفاظ مع
 المبدأ التوجيهي
 جيداً  مختصرة للمزايدين مدروسة لعمل قائمة البائع وعمليات معايير كانت إذا ما الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحص
المزايدين  من جداً  قليل عدد مع التفاوض بين لنقطة توازف البائع توصل وكيف البيع، أىداؼ سياؽ في وقابلة للتفسير

. جداً منهم كبير عدد مع والتفاوض
 أسباب المبدأ التوجيهي

 إذا ما أف يقرر يحتاج فإف البائع البيع، المستوفاة لمعايير األولية المزادات من عدداً  أنتجت قد البيع عملية أف افترضنا إذا
 بذلك يقوموف البائعين أف الخبرة وتبين. التالية المرحلة إلى لالنتقاؿ الذين يوجو لهم الدعوة المزايدين عدد يخّفض كاف
كلما  – بذلك للقياـ حجة وتوجد. أكبر بسرعة البيع إتماـ من تمكينهم إلى ذلك يؤدي أف أمل على األحياف من كثير في

 وبالتالي فإف. نجاحو لفرص منهم واحد كل احتماؿ تقدير كلما قل المقبلة، المرحلة في المتبقين المزايدين زاد عدد
 المرحلة إلي قدماً  ومضي التوتر علي ذلك البائع لم يحافظ إذا لكن. التنافسي التوتر يزيد أف يمكن المزايدين عدد تقليل

 األولية، عروضهم التالية علي التنصل من المرحلة إلى لالنتقاؿ الموجو لهم الدعوة المزايدين تشجيع سيتم للبيع، الختامية
من أجل إبقاء  الحذر توخي إلى البائع كما يحتاج. الحاالت من عدد في حدث كما البيع، عائدات حساب على
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 نهاية في فائز مزايد يحصل أف المثاؿ سبيل على ويمكن. ممكنة فترة ألطوؿ حلبة المنافسة في الجادين المزايدين
 على اعتماداً  أنو، البائعين بعض خلص األسباب ولهذه. األولية المزادات تقديم مرحلة في منخفض ترتيب على المطاؼ
. ممكنة فترة ألطوؿ المنافسة في مزادات ثالثة عن يقل ال ما على الحفاظ يستهدفوا أف يجب البيع، وتعقيد حجم

مختصرة  بعمل قائمة البائع قرارات مدى ترتب علي أي وإلى العوامل، تلك لدراسة الجهاز األعلى للرقابة وسيحتاج
. للبيع ناجحة نتيجة إلى التوصل إعاقة أو للمزايدين تيسير

 ضغط تحت يكوف الجهاز األعلى للرقابة أف المرجح من البيع، عملية من الحاسمة المرحلة ىذه عن إعداد التقارير وفي
 كثيراً  لكن. ألحقوىا بمزاداتهم التي والشروط وعدد مرات تقدمهم لمزادات المزايدين، ىوية عن للكشف وشعبي برلماني
. لم يرسو عليهم المزاد إذا سيما ال التفاصيل، وىذه ىويتهم بسرية البائعين من تعهد علي ويحصل المزايدوف ما يسعى
سرية  في المحافظة علي تخص الصالح العاـ حجج أية ىناؾ كانت إذا ما لدراسة الحاالت ىذه مثل الجهاز في وسيحتاج

عمليات  في المزايدات عدـ تثبيط بسبب المثاؿ سبيل على )مقنعة الحجج ىذه أف الجهاز استنتج وإذا. التفاصيل ىذه
. للبرلماف سري تقرير في التفاصيل ىذه تقديم دراسة  في الجهازير ب فقد( بيع مستقبلية

 

 المزايد المفضل: 19 التوجيهي المبدأ
 القضية

 مفضل مزايد مع للبيع النهائية المراحل في البائع عندما يتفاوضالجهاز األعلى للرقابة يفحصها  يجب أف النقاط التي ما
 واحد؟

 سبب االىتماـ بها
 في صعوبة لديو البائع ألف المثاؿ سبيل على مشروطًة، الثانية المرحلة ومزادات األولية المزادات كثيراً ما تكوف كل من

 مزاد من إلزالة الشروط الوحيدة الطريقة أف الظروؼ ىذه في البائعوف يجد وقد. البيع حوؿ السوؽ شكوؾ على التغلب
. البيع عملية إلتماـ المزايد مع ذلك حصرية مفاوضات في بالدخوؿ تفضيلياً وذلك وضعاً  مزايد ما إعطاء ىي

 المبدأ التوجيهي
 البيع، أىداؼ مع تتفق والتي مفضل مزايد الختيار معايير البائع كاف لدى إذا ما الجهاز األعلى للرقابة يفحص يجب أف

. المعايير أـ ال ىذه تطبيق كاف قد تم إذا وما
 أسباب المبدأ التوجيهي

 وأنو المزايد البيع، بأىداؼ درجة متوقعة المتوقع وفائو بأكبر ىو المزايد المفضل المزايد أف برىنة البائع يستطيع أف يجب
 في كبيرة تخفيضات للحصوؿ على يضغط أو ينسحب لن والذي البيع، في مصلحة لهم الذين األطراؼ لجميع المقبوؿ
قد  المفضل، المزايد اختياره عند البائع أف من التأكد للرقابة في األعلى الجهاز ير ب وقد. األخيرة المراحل أثناء المزاد
 لديو فعلياً التمويل الالـز المفضل المزايد أف من وأنو تأكد المفاوضات، أثناء ظهورىا المتوقع من صعوبات أية راعى
. الصفقة إلتماـ
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 النهائية المفاوضات: 20 التوجيهي المبدأ
 القضية
 مفضل؟ ومزايد البائع بين النهائية المفاوضات الجهاز األعلى للرقابة يفحص يجب أف كيف

 سبب االىتماـ بها
 يتعرض فإف البائع المزايد، الرسمية لذلك الشروط أو سحب التحفظات إلى لمزايد يؤدي مفضل وضع منح إذا كاف حتى

 المزايد عليو وضع ينطوي الذي القوي التفاوضي الموقف المفضل المزايد يستغل قد النهائية المراحل أثناء أنو لمخاطرة
. المفضل

 المبدأ التوجيهي
 في مفضل، سعى مزايد مخاطرة للتحوط ضد البائع الخطوات التي اتخذىا الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحص

لم تكن أسوأ من  للصفقة النهائية الشروط وأف المزاد، قيمة في كبيرة للحصوؿ علي تخفيضات الحاسمة، النهائية المرحلة
. آخر مزايد يتقدـ بها أي أف كاف من الممكن التي الشروط تلك

 أسباب المبدأ التوجيهي
 بعناية المرحلة ىذه البائع يدير لم وإذا البائع، مع حصرية وضع يسمح لو بمفاوضات في المفضل عادًة ما يكوف المزايد

مثل  أخرى امتيازات أو بالنسبة للسعر الحقاً  تخفيضات للحصوؿ علي في الضغط المفضل ينجح المزايد فقد
 أف ويمكن. المخاطر ىذه من للحد البائع التي اتخذىا الخطوات في فحص الجهاز األعلى للرقابة وسيريد. التعويضات

 واإلفصاح ؛(9 التوجيهي المبدأ انظر )للمشروع شامل تقييم إلى استناداً  سعر احتياطي: اإلجراءات الوقائية ما يأتي تشمل
للتأكد من  خطوات واتخاذ محل البيع؛ المشروع لتقييمو لقيمة المزايد في خفض تتسبب قد التي المعلومات عن المبكر
 تحقيق نتيجة مع يتفق بما ممكن وقت أسرع في الصفقة إبراـ أجل من المفضل المزايد مع التفاوضي التوتر استبقاء
 سعى إذا المفاوضات الدخوؿ في إعادة إلى دعوتهم يمكن بحيث اآلخرين المزايدين أماـ الباب إ الؽ وعدـ مرضية؛
. المتيازات كبيرة المفضل المزايد
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لحصة الشركاء اآلخرين في المشروع  شراء اإلدارة: القسم الرابع
 ضماف منافسة عادلة: 21 التوجيهي المبدأ
 القضية

  تماماً مثل –العاملين أو/و لإلدارة ُيْسَمح عندما الجهاز األعلى للرقابة عنها يبحث يجب أف اإلجراءات الوقائية التي ما
 المشروع؟ من أجل بمزادات بالتقدـ- من الخارج  المزايدين

 سبب االىتماـ بها
 للمزايدين كي يظهر المثاؿ سبيل على المشروع، من أجل للتقدـ بمزاد العاملين أو/و اإلدارة تشجيع البائع يريد قد

 السابقة الفترة في والعاملين اإلدارة على حماس واىتماـ وكي يحافظ االستحواذ يستحق األمر أف المحتملين من الخارج
 خاصة إجراءات وقائية البائع يقدـ لم وإذا آخر، شخص أي المشروع أكثر من عن تعرؼ لكن اإلدارة. البيع لعملية
. البيع بما يضر من الخارج ردع المزايدين خطر سيوجد

 المبدأ التوجيهي
 بين المعلومات، توفير ذلك في بما المنافسة العادلة، لتأمين البائع سعى كيفية الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحص

. من الخارج لشراء حصة الشركاء اآلخرين في المشروع وبين المزايدين اإلدارة فريق
 أسباب المبدأ التوجيهي

المشروع  الوثيقة في وستعطيها مشاركتها. تفضيلياً  يحتمل أف يكوف تفاوضي موقف في للمشروع الحالية تعتبر اإلدارة
 اإلدارة تسعى وقد. المزاد تقديم عملية في داخلياً  مساراً  المستقبلية وآفاقو وعمالئو وضعفو قوتو ونقاط وإلمامها بعملياتو

 يجب أف يراعي البائع المخاطر، ىذه ولمواجهة. المشروع سلبيتها بشأف آفاؽ خالؿ من الخارج المزايدين من لردع أيضاً 
لشراء حصة  اإلدارة فريق في مباشر  ير أو مباشر بشكل المشاركين العاملين/اإلدارة القرار اتخاذ عملية من يستبعد أف

 لشراء حصة الشركاء والذي يطالبهم بتسجيل اإلدارة لفرؽ ميثاؽ شرؼ مهني بإصدار البائع يُػْنَصح كما. الشركاء اآلخرين
 مستقلة تنفيذ معاينة ويمكن. يدعمونهم الذين للممولين يعطونها أف يمكن التي المعلومات وتحديد حقهم القانوني

. دقتها من للتحقق المزايدين لجميع تقديمها يتعين التي للمعلومات
 إلى الوصوؿ المزايدين حق جميع من إعطاء اإلمكاف قدر تأكد البائع كاف إذا ما فحص الجهاز األعلى للرقابة وسيحتاج

 استخداـ بالتعسف في المتعلقة الصلة وثيقة ومراعاة الضوابط المساواة من أساس على المشروع عن المعلومات نفس
 الترتيبات تشمل أف ويمكن. المزايدين أحد اإلدارة فريق عندما يكوف خاص بشكل ىاماً  ويعتبر ىذا. داخلية معلومات

 جميع في وكيلو أو البائع والتأكد من حضور المزايدين، جميع اإلشراؼ يستخدمها تحت حجرة للبيانات إنشاء
 جميع وتسجيل المزايدين إلى المساواة قدـ على المعلومات إتاحة لتأمين والمزايدين المشروع إدارة بين االجتماعات
وأنها  إليو، مزايد أنها تقدـ معلومات من قبل تطلب حيث والتأكد من أنو لهم، وقدمت طلبها مزايدوف التي المعلومات

 -اإلمكاف  قدر -كفالة  البائع يستهدؼ يجب أف الطرؽ، وبمثل ىذه. كذلك اآلخرين المزايدين جميع إلى أيضاً  تُػْرَسل
 وآفاقو تاريخ المشروع عن من الداخل المزايدوف التي يحصل عليها المعلومات كمية الخارج المزايدين من إعطاء

 حتى المشروع من أجل مزاد في العاملين أو بمشاركة اإلدارة السماح عدـ الحاالت بعض في قرر بائعوف وقد. المستقبليو
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 في أو العاملين بالدخوؿ واإلدارة المحتمل للمشتري يسمح النقطة ىذه وعند مفضل، من الخارج مزايد على التعرؼ يتم
 .المفاوضات

 
 الحوافز: 22 التوجيهي المبدأ
 القضية

 لتشجيع البائع يقدمها قد حوافز أي عائد إنفاؽ تقييم في الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يراعيها التي العوامل ما
 فيو؟ العاملين أو/المشروع و إدارة من المزادات

 سبب االىتماـ بها
  ير كانت إذا سيما ال لحصة الشركاء اآلخرين في المشروع، مزادات شراء اإلدارة لتشجيع السخية الحوافز في اإلفراط

. القيمة فقداف وتعرض لمخاطر من الخارج المزايدين تردع قد مفصح عنها، و ير محددة بوضوح
 المبدأ التوجيهي

 لشراء حصة الشركاء اآلخرين مدروسة اإلدارة لفرؽ مقدمة حوافز أية كانت إذا ماالجهاز األعلى للرقابة يفحص  يجب أف
 الرئيسية التفاصيل كاف تم شرح إذا وما البيع، عائدات على المحتمل تأثيرىا وتقييم البيع، أىداؼ مراعاة مع جيدًا،
. المزايدين لجميع

 أسباب المبدأ التوجيهي
 الخارج مزايدين من مع تنافسي توتر لحصة الشركاء اآلخرين لخلق شراء اإلدارة مزادات في تشجيع البائعوف ير ب قد
فيما يخص  مساعدة شكل الحوافز تأخذ وقد. والعاملين لإلدارة المعنوية الروح على الحفاظ أو المصالح حماية أو/و

 الرائد، المزاد من معينة نسبة مئوية ضمن كاف إذا اإلدارة لمزاد أفضلية إعطاء البائع يقرر قد أو تكاليف التقدـ للمزاد،
التي يمكن  والظروؼ الحوافز، ىذه وقيمة طبيعة في بعناية البائع أف يفكر ويجب. األخرى الجوانب فيما يخص ومرضياً 

من  ردع المزايدين سيتم وإال أمكن، الناس حيثما ولعامة مقدماً، المزايدين لجميع المعلومات وأف تعطي ىذه فيها تطبيقها،
 لفريق مالي دعم أي قد راعى سحب البائع كاف إذا مما الجهاز األعلى للرقابة يتحقق أف ويجب. الخارج المحتملين

 أو مالي دعم علي من يقدـ لو اإلدارة فريق بمجرد عثور للمزاد لشراء حصة الشركاء اآلخرين فيما يخص التقدـ اإلدارة
. تجاري
 اإلدارة فريق يفتقر حيث المثاؿ، سبيل على - عائداً علي اإلنفاؽ الحوافز حيث ال يرجح أف تمثل الظروؼ بعض يوجد
 إلى تم دعمو، إذا اإلدارة، مزاد يؤدي أف يمكن أخرى ظروؼ في ولكن. بنجاح المشروع لتشغيل الالزمة المهارات إلى

 للقطاع مملوكة لشركة تابعة مشروعات عشرة طرح في المثاؿ، سبيل على - مقارنًة باألوضاع األخرى أفضل بيع نتيجة
 مشترين من المزادات المقدمة تحسين وتم البيع بالنسبة لحصيلة شاملة استفادة مع اإلدارة لفرؽ أربعة منها بيع العاـ،

. اإلدارة فرؽ من للمنافسة نتيجة تجاريين
 مختارة قليلة قلة أيدي في تركزت مكاسب أي أف تعني البيع شروط كانت إذا ما الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحص

. الضرائب دافع عن فضالً  العاديين بما يضر بمصلحة العاملين اإلدارة، في
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 ضماف أفضل سعر ممكن: 23 التوجيهي المبدأ
 القضية
 إلدارتو؟ المشروع بيع نتيجة عائد إنفاؽ البائع قد حقق كاف إذا مما للتحقق الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحصو ما الذي

 سبب االىتماـ بها
 فرؽ اإلدارة لشراء حصة الشركاء اآلخرين في المشروع باالستحواذ علي قامت حيث إعالمية بتغطية حظيت أمثلة يوجد

 يسيء ىذا الوضع لسمعة عملية ويمكن. نسبياً  قصيرة زمنية فترة في ومؤيديهم ألنفسهم كبير بربح بيعو ثم أعادت المشروع
. الضرائب لدافع العائدات من قدر أقصى تحقيق في للمشروع األصلي فشل البيع على جلي دليل ألنو الخصخصة،

 المبدأ التوجيهي
االستحواذ  مخاطر عن للتعويض بيع، بالنظر لمعايير البائع، التي اتخذىا الخطوات الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحص

 عرقل ألنو المثاؿ سبيل على فريق اإلدارة لشراء حصة الشركاء اآلخرين في المشروع، بواسطة بخس بسعر المشروع علي
. المنافسين المزايدين

أسباب المبدأ التوجيهي 
 من بما يمّكنها ،بالنسبة لهاالشروط  وأفضل سعر بأدنى توجد مخاطرة استحواذىا عليو بالمشروع، اإلدارة لمعرفة نتيجة
 - تماماً  تنافسية بيع وجود عملية ىي المخاطرة ىذه ضد الرئيسية والحماية. وجيزة البيع بفترة بعد بالكامل قيمتو تحقيق
 المعلومات فيما يخص المساواة أساس على( - 9 التوجيهي المبدأ انظر )البائع بواسطة المشروع بتقييم مدعومة
 أكثر أو مدير مستقل المشروع بتكليف إدارة مجلس قياـ األخرى اإلجراءات الوقائية وتشمل. المزايدين لجميع األساسية

فريق اإلدارة لشراء حصة  نظر وجهات تقّيم بالمقارنة معها المشروع، وآفاؽ عن جدوى واضحة برؤية البائع تزويد بدور
 العادؿ للمعلومات التوفير مثل أخرى، تدابير ويتم التأكد من تطبيق والمزايدين اآلخرين، الشركاء اآلخرين في المشروع،

فرؽ  أعضاء استبعاد الحكمة من أنو البائع يظن وقد. المصالح تضارب احتماؿ لمواجهة واتخاذ خطوات للمزايدين،
 التحضيرية المراحل مثل قرارات محددة، اتخاذ عمليات اإلدارة لشراء حصة الشركاء اآلخرين في المشروع من

 أو الديوف، ىيكلة وإعادة الرئيسي، البيع قبل جزئي تصرؼ وأي والموارد، األصوؿ ىيكلة إعادة ذلك في بما للخصخصة
 أخذ إذا مما التحقق أيضاً  الجهاز األعلى للرقابة وسيريد. المشروع قيمة في تؤثر أف يمكن أخرى استثمار قرارات أي

. الجهاز حدد حسبما الترتيبات في قصور أي ال سيما التنظيم، إعادة أعدت بشأف مراجعة تقارير أي االعتبار في البائع
 بشأف البداية في السوؽ يتشكك وربما جديدة، عمليات بيع سلسلة في األوؿ ىو المثاؿ سبيل على يكوف البيع وحيث

 البيع، بعد محددة فترة خالؿ تحقق أف يمكن أرباح أي من حصة على التفاوض البائع يريد قد الخصخصة، فرص نجاح
 تنازلي تأثير أي إمكانية لمراعاة بالطبع سيضطر البائع المثاؿ، ىذا مثل في. علي ىذا األساس المشروع بيع إذا سيما ال

 على االستحواذ تم الحاالت، إحدى وفي. اإلدارة إلى المشروع يباع بو الذي السعر على الترتيب ىذا مثل قد ينجم عن
فريق اإلدارة لشراء حصة الشركاء اآلخرين في  بواسطة المديرين والعاملين من صغير عدد ويضم مرتفعة قيمة ذي مشروع

دوالر  مليوف 1.200 بقيمة أشهر سبعة بعد وبيع أمريكي دوالر مليوف 750 يعادؿ مخاطر بما رأسماؿ المشروع بدعم
 إلى الباقي وذىب الربح، ربع من حصوؿ فريق اإلدارة لشراء حصة الشركاء اآلخرين في المشروع علي أكثر مع أمريكي،

. األرباح ىذه في علي أي حصة الدولة ولم تحصل. مخاطر رأسماؿ مقدمي دعم
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الشاملة  الخصخصة: الخامس القسم
 العاـ مستثمري القطاع توعية: 24 التوجيهي المبدأ
 القضية

 وفهم كافية عن معلومات للتأكد من حصوؿ عامة الشعب علي الجهاز األعلى للرقابة أف يتخذىا يجب التي الخطوات ما
 عامة الشعب المؤىلين كمستثمرين؟ قبل من واسعة تأمين مشاركة يمكن بحيث الخصخصة الشاملة لعملية

 سبب االىتماـ بها
علي  ممكن وقت أسرع محل البيع في "الدولة مشروعات" أسهم الخصخصة الشاملة ىو توزيع إف الهدؼ العاـ لبرامج

 أفراد سابقاً  امتلك الشاملة، الخصخصة تدابير أدخلت التي الدوؿ معظم وفي. محتملين أفراد عامة الشعب كمستثمرين
عامة الشعب كي يصبحوا  ولتشجيع. الخاص القطاع من لم يكن لديهم أي خبرة كمالؾ أو قليلة عامة الشعب خبرة من

 المعروضة، األسهم وجودة ونوع العملية، بشأف اآلخرين والمستشارين البائعين بواسطة ىامة يلـز تقديم توعية مستثمرين،
. المساىمين وحقوؽ األسهم ملكية ومعنى

المبدأ التوجيهي 
 واآلليات العامة التوعية حمالت ذلك في عامة الشعب بما توعية عملية الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحص

 أف ويجب. الشامل الخصخصة برنامج خالؿ من محل البيع المشروعات عن األساسية المعلومات لتوفير المستخدمة
. مستنيرة المحتملين لقرارات المستثمرين باتخاذ للسماح المعلومات وجودة العملية من كل الجهاز بكفاية يقتنع

 أسباب المبدأ التوجيهي
 للملكية المدركة المساواة عدـ معالجة وتعتـز. الخصخصة الشاملة من المعلن الهدؼ ىو الملكية تنويع عادًة ما يكوف

 ىيكل من كجزء ألنفسهم عاـ بشكل وعامة الشعب العماؿ ال سيما حيث ينظر الخصخصة األخرى، أشكاؿ عن الناتجة
 مشاركة أوسع إلدراج الخصخصة الشاملة برامج تسعى الغاية، ولهذه. السابقة الموجهة لالقتصاديات الجماعية الملكية

 ال وربما الخاصة الملكية في كبيرة خبرة ألي عموماً  افتقاد عامة الشعب يجوز ذلك، ومع. عامة الشعب كمستثمرين من
 برامج نجاح الحكم علي األحياف من كثير في لكن مع ذلك يتم. األسهم ملكية وحقوؽ معنى عن القليل سوى يعرفوف

 والبيانات العامة التوعية وتعتبر حمالت. كمستثمرين المواطنين المئوية لمشاركة أساس النسبة على الخصخصة الشاملة
ومع . مستثمرين عامة الشعب إلى لتحويل حاسمةً  االستثمار خيارات بشأف بسهولة إليها الوصوؿ الموضوعية التي يمكن

 على. لمؤسسات أو شركات استثمار مملوكة األسهم  البية تكوف أف المتقدمة السوؽ اقتصاديات في ذلك، يجوز حتى
 السكاف من فقط ٪22 تمتلك نسبة بسهولة، متاحة المعلومات تكوف حيث المتحدة، الواليات في المثاؿ، سبيل

. سندات وأسهم
 العامة التوعية التثقيف العاـ أو حمالت رسائل ومالءمة وأساليب توزيع ومدة أنواع الجهاز األعلى للرقابة يفحص يجب أف

 من أساسي مستوى قدـ إذا ما يفحص يجب أف باإلضافة إلي أنو. االستثمار لتشجيع عامة الشعب علي تستخدـ التي
 والهيكل وفرص العمل المالي األداء عن بها موثوؽ معلومات ذلك في بما البرنامج، في مشروع مدرج كل عن المعلومات

 المكاسب في المغاالة لمخاطرة ويجب أف يكوف متأىباً . مشروع لكل الرئيسية واألسواؽ المنتجات ووصف اإلداري
 .بالنسبة للمساىمين إدارة مسئوليات وعدـ وضوح تحديد للمشروع المالي والمركز المحتملة واألرباح
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 الوسطاء: 25 التوجيهي المبدأ
 القضية

 فعالية عملية ضبط الوسطاء؟ لفحص أف يتخذىا الجهاز األعلى للرقابة يجب التي الخطوات ما
 سبب االىتماـ بها

 ملكية من األكبر الجزء لتمثيل وسطاء يأتي ما  الباً  الخاص، القطاع من كمالؾ األفراد المستثمرين خبرة نقص بسبب
 دعم يتم حيث جديد سوؽ تطوير في حاسماً  دوراً  ويؤدوف. وصناديق االئتماف االستثمار صناديق إنشاء خالؿ من األسهم
لمسئوليات ىامة  الوسطاء تجاىل أو تمييع مخاطرة الوقت نفس توجد في ذلك، ومع. السيولة بعض ويوجد األسهم تداوؿ

. المستثمرين جهل من لالستفادة السوؽ معرفة يستخدموف وقد الشركات، لحوكمة
 المبدأ التوجيهي
الشاملة بالعمل من  الخصخصة وسطاء الذي ُيطاَلب والضبطي القانوني اإلطار الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحص
. المنشود النحو على يعمل عملية الضبط إطار بأف خاللو وأف يقتنع

 أسباب المبدأ التوجيهي
 السماسرة من وصناديق االئتماف وشبكة االستثمار صناديق ذلك في بما السوؽ وسطاء خلق الشاملة الخصخصة ينتج عن
 يقدموف الذين وأولئك السوؽ آلليات حقيقية معرفة أولئك الذين يمتلكوف سواء المجموعات ىذه وتشمل. والتجار
 فقد مباشرين، كمساىمين عن حقوقهم ضئيلة معرفة أف يمتلك المستثمروف يمكن وكما. كمطلعين ببساطة أنفسهم
 نطاؽ المنتشرة على الهرمية المخططات خالؿ من ذلك تجلى وقد. وسطاء مع التعامل عند حقوقهم معرفة أيضاً  ينقصهم
 السياسية االضطرابات عن فضالً  جسيمة، اقتصادية خسائر المخططات ىذه نتج عن وقد. الدوؿ من عدد في واسع

 إطار بإنشاء عامة الشعب، تقـو الدولة بوجو عاـ ومن أجل حماية ولذلك. عاـ عنف إلى بعضها والتي تحوؿ واالجتماعية،
. الوسطاء ىؤالء وتشغيل من إيجاد عمل تنظيمي يضبط كال

 التزامات من الوساطة نوع كل على الحكومات تفرض أف المرجح من للمساىمين، الوسطاء استغالؿ مخاطرة من وللوقاية
 سواء )المالي األداء عن واإلفصاح التخارج أو االستثمار بسياسات يتعلق فيما المساىمين أو/و إزاء العمالء معينة

. حوكمة الشركات في والمشاركة( صناديق االئتماف نفسها أو االستثمار صناديق في واالستثمار المباشرة لالستثمارات
 ىذه في والتنفيذ عن الرقابة الضبط لمسئولياتها ىيئة مدى جودة تنفيذ الجهاز األعلى للرقابة ويجب أف يفحص

. المجاالت
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 البيع عملية: 26 التوجيهي المبدأ
 القضية

 البيع؟ عملية وعدالة وكفاءة شفافية الجهاز األعلى للرقابة يقّيم كيف يجب أف
 سبب االىتماـ بها

 عملية لم تتسم إذا. الشراء تستحق التي األسهم وطلب كفاية عرض الخصخصة الشاملة على برنامج تنفيذ نجاح يعتمد
 يسيطروف الذين الحكوميوف البائعوف أو المطروحة للبيع "الدولة مشروعات" إدارة فإف واإلنصاؼ والكفاءة بالشفافية البيع
 يخلقوف أو البيع، من عملية وحيوية جاذبية األكثر قد يستبعدوف تلك المشروعات المشروعات، تلك من مجموعات على

فإنهم  المتطلبات توفي بهذه أف العملية أيضاً  األفراد لم يدرؾ المستثمروف وإذا. للعملية كبيرة وتأخيرات اختناقات
. مسارىا عن تخرج العملية وقد االستثمار سيمتنعوف عن

 المبدأ التوجيهي
 المزاد المعلومات وإجراءات نشر ذلك في بما البيع، لعملية األساسية المراحلالجهاز األعلى للرقابة يفحص  يجب أف

 حوكمة الشركات لمتطلبات والمطابقة البيع الملكية بعد وتسجيل والمقاصة والتحصيل التي تتضمن تقديم العروض
. في سوؽ األوراؽ المالية المشروعات أسهم قبوؿ وإجراءات

 أسباب المبدأ التوجيهي
القائمين علي  من كل مشاركة في اكتساب والنجاح برنامجها للخصخصة في عامة الشعب ثقة بناء الحكومة أرادت إذا

 باعتبارىا نفسها البيع عملية إلى األطراؼ جميع ينظر أف يجب وعامة الشعب في االستثمار، بيعها المراد المشروعات
 ردع المشاركة يمكن المعايير، ىذه إزاء إيجابي بشكل العملية لتلك يُػْنظَر لم إذا. واإلنصاؼ والكفاءة بالشفافية تتسم

. الجنسيات متعددة والوكاالت األجانب المستثمرين من قبل الالحقة
وعدـ كفاية  والمباني األراضي ال سيما األصوؿ ملكية التأكد من عدـ البائعوف يواجهها التي المحددة المشكالت وتشمل
. اإلدارة وجودة للمشروعات االئتمانية الجدارة حوؿ استفهاـ وعالمات القانونية التحتية  البنيةتطورأو عدـ 
 سجالت األسهم نزاىة لفحص الجهاز األعلى للرقابة يحتاج وقد. البيع بعد الملكية تسجيل أيضاً  البيع عملية وتشمل

 أو تدخل دوف المشروع في األسهم وبيع علي شراء المساىمين قدرة أيضاً  ومن األمور الحرجة. الضبط إطار وعمليات
 حقوقهم عن الجدد للمستثمرين كافية معلومات توفير البيع عملية تلبي أف كما يجب(. مفتوح تداوؿ )اإلدارة موافقة

 الجهاز أيضاً  يحتاج وقد. بحوكمة الشركات يتعلق فيما التزاماتها عن حديثاً  المخصخصة الشركات وإلدارة كمساىمين
. العملية الحكوميين في إكماؿ البائعين لفحص مدى سرعة
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 المزادات: القسم السادس
 عمليات المنافسة: 27 التوجيهي المبدأ
  القضية
 منافسات المزادات؟ من عدالة تنفيذجهاز األعلى للرقابة اؿ تأكد يمكن كيف

 سبب االىتماـ بها
 وثيقة المعلومات علي علم بجميع المزايدين من المالئمة المجموعة للتأكد من أف واضحة توجيهية مبادئ يجب وضع

. ونزيهة شفافة المنافسة وأف نية بحسن يشاركوف المزايدين المزاد وأف بعملية الصلة
 المبدأ التوجيهي
. بها المتعلقة المعلومات ونشر وجمع للخصخصة المشروعات إعداد أساليب الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يعاين

للتأكد من  سعر احتياطي، وأي افتتاح المزاد سعر وحساب المزايدين، وتسجيل وتأىيل المزاد عن اإلعالف ىذا ويشمل
 التواطؤ لمخاطرة الحذر التزاـ ذلك في بما )المنافسة نزاىة من والتحقق القانونية، وصحتها المزاد عمليات تعريف وضوح

. البيع إكماؿ عملية وسرعة من يرسو عليو المزاد واختيار ،(المزايدين بين
 أسباب المبدأ التوجيهي

األصوؿ علي  أو المشروع قيمة تستند ما وعادةً . للتقييم واضح ألسلوب المزاد منظمي باستخداـ تنافسي مزاد إجراء يبدأ
أسعار  تثبط وقد. ذلك يبرر المرتفع التضخم إذا كاف األحياف من كثير في مضاعف باستخداـ العمومية الميزانيات
. المزايدين بين التواطؤ إمكانية وتزيد المشاركة عن محتملين مزايدين جداً  المتضخمة االفتتاح

 في المزاد قواعد من تعميم التحقق الجهاز األعلى للرقابة وسيريد. ىامة المزاد الشعب لعملية عامة ودعم وتعتبر معرفة
 أو عن المشروع مالئمة معلومات للتأكد من إتاحة واضحة عملية وجود أيضا ويجب. المزاد بالنسبة لموعد مبكر وقت

بالنسبة  مبكر وقت في المحتملوف المزايدوف يبذلها التي الواجبة العناية من مناسب بمستوى للسماح محل البيع األصوؿ
 سلطة مع المباشر االتصاؿ خالؿ من الضرورية المعلومات على المحتملوف المزايدوف و الباً ما سيحصل. للمزاد

 يبين منظمو أف كما يجب. المشاركين الواسعة قاعدة والتوعية الترويج حمالت توّسع أف المرجح من لكن الخصخصة،
 الطبيعيين األشخاص تعريفات توضيح ينبغي المثاؿ، سبيل على. المزادات في المشاركة يمكنهم من بوضوح المزاد

. األجنبية المشاركة قواعد توضيح يجب كما القانونية والكيانات
 على مختلفة، بأىداؼ األحياف من كثير في المزاد المزايدوف يدخل. شفافة المزايدين بين المنافسة تكوف ويجب أف

 الخالؼ احتماؿ ويوجد. األصوؿ أحد شراء في مختلفة مصالح محليين وعاملين أجنبي لمستثمر يكوف قد المثاؿ سبيل
 تعيين ىي بذلك القياـ طرؽ وأحد. موضوعيين فعلياً وظاىرياً  المزاد رعاة يظل أف ويجب. المتقدمة للمزاد األطراؼ بين
الجهاز يحتاج  للمزاد، لجنة كاف ىناؾ وإذا. العملية في مخالفات أي اكتشف إذا تتدخل اللجنة أف ويمكن. للمزاد لجنة

 قسائم، تضمين تم إذا. عليو المتفق الصفقة مبلغ وإيداع التفاوض أوراؽ توقيع شهدت اللجنة بأف لالقتناعاألعلى للرقابة 
. القسائم إتالؼ علي اإلشراؼ يجب
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 خطوات المزاد، عن إجراء ذلك خالؼ أولئك المسئولين أو اتخاذ اللجنة، أف من للتأكد الجهاز األعلى للرقابة ويحتاج
تحديد  تتطلب القواعد التي المثاؿ سبيل على تزوير المزاد، من للتحوط قدمت قواعد ألي المزايدين للتأكد من مطابقة

. المزايد ىوية
 وقواعد منهجية كانت وما إذا األطراؼ، لجميع متطابقة معلومات أتيحت إذا مما للتحقق الجهاز األعلى للرقابة ويحتاج
 النتيجة، فيما يخص المصالح تضارب بدوف يديرىا تنظيم المزاد تقديم عملية كانت وما إذا بوضوح، محددة المزاد تقديم
وعامة الشعب الثقة في  المزايدوف يفقد المتطلبات، ىذه تستوؼ لم وإذا. لعامة الشعب مفتوحاً  نفسو المزاد كاف إذا وما

. لنجاح المزاد الضرورية التنافسية فقداف الدينامية ويرجح عدالة المزاد،
 

 البيع عملية: 28 التوجيهي المبدأ
 القضية

 مكتملة صفقة إلى بالمزاد العلني يؤدي البيع أف للتأكد من الجهاز األعلى للرقابة أف يتخذىا يجب التي ىي الخطوات ما
 عليو؟ المتفق الشراء سعر مقابل

 سبب االىتماـ بها
 تسمح ألنها ىامةً  التسجيل وتعتبر عملية. الملكية حقوؽ احتراـ بالتأكد من وتنتهي األولي بالتسجيل البيع عملية تبدأ

 القانونية الملكية تولي المطاؼ نهاية في سيستطيعوف الذين أولئك فقط إلدراج المزايدين بتحديد مجموعة للبائع
والتي  المزاد العلني تلزمهم بضوابط اتفاقية على التوقيع المرحلة ىذه في المزايدين من يطلب أف كما يمكن. للممتلكات

 من واضحًة لكل ملكية لنقل التوجيهية المبادئ تكوف أف ويجب. الضوابط لهذه المطابقة عدـ عقوبات على تنص
 بعد المشتري إلى الدولة أمالؾ نقل في معالجتها يلـز عديدة قضايا وىناؾ. القوانين وأف تدعمها الراعية والهيئة المشتري
العائدات  كيف ستخصص وتحديد المزاد عائدات لجمع( محدد مصرفي حساب أو )صندوؽ إنشاء ذلك في بما المزاد،
. أي من المنظمات التابعة للدولة وإلى

 المبدأ التوجيهي
كاف  إذا ما ذلك في بما النهاية، إلى البداية من للمزاد والبيع التسجيل إجراءات الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحص

 ىيئة الضبط، وأحكاـ للقوانين يتم وفقاً  الملكية نقل كاف إذا التزاماتهم وما لتنفيذ الناجحين للمزايدين كافية حوافز ىناؾ
. والمشترين البائعين بين النزاعات لتسوية إجراءات كاف ىناؾ وما إذا

 أسباب المبدأ التوجيهي
 دفع عند للدولة المملوؾ سابقاً  األصل المشروع أو ملكية المزايد علي كاىلو  يأخذ:واضحة للمزاد المرجوة تعتبر النتيجة

 كافية حوافز بدوف أنو الخبرة وتشير البيع، تساوي ال مزاد في المكتملة المزايدة تقديم عملية لكن. للبائع مقابلو كامل
. وصوالً للدفع المتابعة اعتزاـ بدوف السوقية القيمة من أعلى للبيعة بأسعار المزايد يتقدـ قد األولي، التسجيل من ابتداءً 
 بعض في المثاؿ سبيل على يطلب. المخاطرة ىذه من للوقاية بها المعموؿ الترتيبات فحص الجهاز األعلى للرقابة سيريد
 كاف إذا المنافسة من الودائع ىذه طلب يحد قد أخرى، ناحية ومن. كضمانة معيناً  مبلغاً  يودع أف مزايد كل من الدوؿ
 أف يجب فإنو تقاعس مزايد، إذا علي أنو المزاد قواعد تنص قد. الوقت نفس في مطروحاً للمزاد المشروعات من عدد
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 ويجب. السعر بذلك األصل أو المشروع على تالي لو في الترتيب أف يحصل مزايد ألعلى ويحق التسجيل رسـو يخسر
 مع الختامية والوثائق البيع آلية لم تتطابق وإذا. المزاد عقد قبل الصلة ذات اإلجراءات من و يرىا القواعد ىذه إعالف

 علي تيسير المزاد رعاة قدرة على شكوؾ إلقاء أيضاً  شأنو من وىذا. باطالً  نفسو أف يعتبر البيع يمكن القانونية، المتطلبات
. المستثمرين ثقة وسيقوض الملكية نقل

 لتحديد العائدات تخصيص تقييم ويجب. ومراقبتو المزاد صندوؽ إنشاء كيفية لفحص الجهاز األعلى للرقابة وسيحتاج
العائدات  ترتب تعظيم لفحص إلي أي مدى أيضاً  الجهاز األعلى للرقابة وربما يحتاج. المعنية األطراؼ مختلف مصالح

(. المقدمة بمظاريف مغلقة المكتوبة المزادات أو المفتوح العاـ المزاد خالؿ من سواء )المزاد نتيجًة ألسلوب
 للحقوؽ الجديد إال بعد امتالؾ المالك الملكية ال يكتمل انتقاؿ ألف الصلة وثيق المزاد بعد المشترين ويعتبر دعم

 تنشأ التي تلك مثل المحتملة، النزاعات لمعالجة إجراءات وسيترتب علي وضع. األصوؿ أو أحد المشروع في القانونية
. المزاد عملية في عامة الشعب ثقة وسيزيد نقل الملكية، إكماؿ المساعدة علي السابقين، والمديرين الجدد المالؾ بين

. المستثمرين ثقة زيادة أجل من بوضوح محددة الجدد للمالؾ البيع إعادة حقوؽ تكوف أف يجب ذلك، على وعالوة



40 

 

 عمليات التعويم: القسم السابع
 البائع دور: 29 التوجيهي المبدأ
 القضية
 عملية التعويم؟ في البائع دور تقييم عند اعتباره في الجهاز األعلى للرقابة يضعو يجب أف ماذا

 سبب االىتماـ بها
 مالية والذي يتميز بأسواؽ بدرجة كبيرة المتقدـ السوؽ اقتصاد في جداً حتى صعبةً  مهمةً  عملية التعويم أف تكوف يمكن
القطاع  أسهم مبيعات إلي تقزيم الحكومي التعويم وكثيراً ما يؤدي. األجانب المستثمرين إلى وطرؽ وصوؿ متقدمة

عامة  ثقة يستلهم المشروع لم إذا ال سيما جديد سوؽ قطاع يخلق التأكد حيث عدـ التعويم أف يكتنف ويمكن الخاص،
 سعر يبخس البائع قد جهة، من. متناقضة مخاطر الظروؼ ىذه مثل في البائع ويواجو. مملوكاً للدولة كاف عندما الشعب
 سيرى الذي عامة الشعب نظر في العملية سمعة تشويو بينما يتم إشباعها يمكن ال طلب مستويات مما يحفز األسهم،

 يشعر بحيث جيد سعر على الحصوؿ والمخاطرة العكسية ىي. حساب عامة الشعب على تثري الناس من أقلية
 عاتق على وتقع. المستقبلية التعويم عمليات في للمشاركة ميلهم تخفيض سيتم بحيث بأنهم تعرضوا للغش، المستثمروف

 أنها عامة الشعب على إليها ينظر نتيجة وتكفل المخاطر من كال النوعين تعالج بيع إستراتيجية وضع البائع مسئولية
. المستقبلية التعويم لعمليات الطريق يمهد مما ناجحة

 المبدأ التوجيهي
 أىداؼ االعتبار في أخذت للتعويم إستراتيجية بعناية وضع البائع كاف إذا ما الجهاز األعلى للرقابة يفحص يجب أف

. األجل والطويلة المتوسطة الخصخصة
 أسباب المبدأ التوجيهي

 عدـ يكوف ىناؾ وقد. للدولة الخصخصة برنامج من مبكر وقت في للغاية ال سيما التعهد بالتعويم صعباً  أف يكوف يمكن
 التعويم يخلق عندما ال سيما األسهم تسعير بشأف حقيقية صعوبات وستوجد للطرح السوؽ كيفية استجابة تأكد بشأف

أف  للبائع بالنسبة للغاية الصعب من يكوف قد الخصخصة في بدايات عملية أنو إلى الخبرة وتشير. جديد سوؽ قطاع
 أنو أيضاً قد أوضحت الخبرة ولكن. كبيرة عالوة عن يبحثوف المستثمرين قد نظراً ألف لألسهم، جيد سعر على يحصل
 صفقات على أف تحصل ويمكن وخبرة، ثقة فإنها تكتسب تعويمها، يمكن العامة المشروعات أف الدولة تبرىن عندما
ويجب أف . للمستثمرين جيدة أعماؿ فرصة تعطي وفي نفس الوقت ما زالت الضرائب لدافعي متزايد نحو على أفضل
 لعمليات إستراتيجيات تطوير في الخبرات ىذه على في االعتماد البائعين مدى نجاح الجهاز األعلى للرقابة يفحص
. المتعاقبة التعويم
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 إدارة البائع لعملية التعويم: 30 التوجيهي المبدأ
 القضية
 إدارة البائع لعملية التعويم؟ الجهاز األعلى للرقابة يقّيم كيف

 سبب االىتماـ بها
 ىذه وضع ىي والخطوة الثانية. التعويم لتأمين نجاح عملية أساسية خطوة أوؿ في اإلستراتيجية بعناية التفكير يعتبر

 تعّظم الدولة كانت إذا ما بصفة خاصة وسيعتمد علي ذلك. لعملية البيع الفعالة المعالجة خالؿ من التنفيذ موضع اإلستراتيجية
 األسهم وتعويم األسهم، ملكية التوسع في المثاؿ سبيل على األخرى، األىداؼ بشرط تحقيق البيع، من الصافية اإليرادات
 قاعدة وال توجد التعويم إلدارة عملية األساليب من متنوعة مجموعة ويوجد. بالنجاح انطباع وتحقيق نهائي، موعد بحلوؿ

 سبيل على عديدة، مراحل مفيداً في األسهم بيع يكوف أف الحاالت بعض في المرجح من وىكذا،. بصفة عامة وحيدة تنطبق
 الشريحة بيع المستفادة من الخبرةُ  ويجب أف تمّكن. للمشروع الماؿ رأس تقييم سوؽ كيفية بشأف التأكد عدـ عند المثاؿ،
. دقة أكثر بشكل الثاني اإلصدار البائَع من تسعير األسهم من األولى

 المبدأ التوجيهي
 وإلي األساس في وجود األىداؼ، إلى بالنظر لعملية التعويم البائع تنفيذ فعالية مدى الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحص

 في األسهم الذي يتم بو تداوؿ والسعر مستهدفة، عالوة أي ذلك في بما األسهم، بيعت بو السعر الذي بين تعارض أي
. السوؽ الحقاً 

 أسباب المبدأ التوجيهي
 العوامل يعتبر عدد. كبيرةً  التعويم زيادةً  من عملية الصافية اإليرادات البائع بواسطة لعملية البيع الكفء اإلدارة تزيد أف يمكن

 الجهاز على وسيتعين. من عملية تعويم ألخرى العوامل ىذه تأثيرات تتباين أف ويمكن كبيراً  البائع أف يراعيها التي يجب
 ىل كانت المثاؿ، سبيل على. فحصو في وتغطيتها لعملية البيع، البائع إلدارة الرئيسية الجوانب جميع تحديداألعلى للرقابة 

 المبادئ )الشراء طلبات تسجيل خالؿ من المثاؿ سبيل على المعنية، األطراؼ لجميع مقبولةً  المخصصة لألسهم القيمة
 اآلراء؟ تنوع في كاف ىناؾ أـ ،(35و 31 التوجيهية
 لنزوع نظراً  أنو على الخبرة تدؿ حيث اإلصدار االبتدائي، في سعر الخطأ مخاطرة من البيع مراحل تعدد منهج يقلل أف ويمكن
إحدى  في. بكثير عائدات أعلى الوقت، مرور مع مراحل، علي األسهم بيع يمكن أف يجلب األسهم، لخفض سعر الدولة

 الحكومية اإلدارة وفقدت فقد تم تسعير األسهم بأقل من السعر الحقيقي بكثير. الحاؿ في كل األسهم بيعت الحاالت،
. والبرلماف الجهاز األعلى للرقابة من قبل لهذا السبب النتقادات ستتعرض أنها اإلدارة وقد أدركت. القيمة من كثيراً  المعنية
 .مبدئياً  المشروع أسهم من  فقط٪60 بيع اإلدارة قررت الالحقة، الكبيرة التعويم عمليات من اثنين في لذلك، ونتيجة
 بشأف المتاحة المعلومات جميع البائع راعي إذا ما لفحص الجهاز األعلى للرقابة مراحل سيحتاج علي األسهم تباع وحيث

 في. الالحقة اإلصدارات وكمية وتسعير توقيت في الحسباف في ذلك وأخذ لألسهم، األوؿ توقعات الشركة عقب اإلصدار
 نسبة الحق من وقت في تخلسص البائع األسهم، من  فقط٪60 بيع مبدئياً  عندما أعاله، إليهما المشار التعويم عمليتي

 بما الضرائب دافعي عن استفادة عاـ بشكل أسفرت بناء علي تقديرات جيدة مبيعات سلسلة في األسهم من المتبقية 40٪
. العائدات في دوالر مليار 3.5 إضافي مبلغ يعادؿ
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 االكتتاب: 31 التوجيهي المبدأ
 القضية
 التعويم؟ عمليات في االكتتاب استخداـالجهاز األعلى للرقابة يقّيم  كيف

 سبب االىتماـ بها
 الماليوف المستشاروف يشكل. الخاصة أو العامة العروض سواء األسهم، بيع في عملية رئيسياً  دوراً  تقليدياً  أدى االكتتاب

 اكتتاب ، علي(االكتتاب عمولة )أتعاب مقابل في يوافق، استثمار، بنوؾ عادًة ما تكوف مكتتبين، فريق معاً  للبائع الرئيسيوف
 وذلك ألنهم نفسو العرض سعر فعلياً  وعادًة ما حدد المكتتبوف. السوؽ يستوعبها ال أسهم أي الوعد بشراء بمعنى العرض

 سعراً  البائع يدفع قد ولهذا المخاطرة ينفر المكتتبوف من تقليدياً،. السعر عن إال إذا رضوا العرض اكتتاب على يوافقوا لن
 يقبل أف يريد ال المكتتب ألف الضائعة العائدات إلى باإلضافة تأمين، قسط اعتبارىا يمكن والتي نفسها، األتعاب: مزدوجاً 
. حقيقية مخاطرة

 من وأصبح. التعويم تكلفة عملية وخفض المخاطرة ىذه مثل استيعاب الحاالت من كثير تستطيع في الدولة كبائع أف إال
 تسويق على سلباً  تؤثر لم المكتتب خدمة عن التخلي أف إلى الخبرة وتشير. االكتتاب عن االستغناء متزايد بشكل المعتاد
. األساس ذلك على أعلى عائدات صافي عن التعويم عمليات أسفرت وبالتالي األسهم،

 المبدأ التوجيهي
 يجب أف يفحص االكتتاب لإلصدار كاف قد تم إذا لكن. المخاطر لتحمل تبعة وضع أفضل الحكومات في توجد ما عادةً 

. البيع حصيلة صافي على وتأثيره أسباب ذلكالجهاز األعلى للرقابة 
 أسباب المبدأ التوجيهي

 لالكتتاب بديلة لذا فقد اكتشفوا أساليب التعويم، عمليات تنفيذ في الخبرة من المزيد اكتسبوا أف البائعين قد وحيث
 العائدات تعظيم مع المعروضة األسهم بيع جميع إمكانية المرجح من يجعل مستوى عند األسهم تسعير على لمساعدتهم

 العرض، لتسعير سابق وقت في بأف تشير، مستثمري المؤسسات والبنوؾ إقناع البديلة األساليب ىذه وتشمل. الصافية
 الجهاز األعلى للرقابة يفحص ويجب أف(. الشراء طلبات تسجيل )األسعار مختلف عند ستشتريها التي األسهم عدد إلي
 الحصوؿ مع يتفق بما االكتتاب، تكلفة تقليل حاؿ أية على أو لتجنب الممكنة األساليب سعى لكل البائع كاف إذا ما

. للبيع جيدة نتائج على
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  والعاملين حوافز اإلدارة: 32 التوجيهي المبدأ
 القضية
عليهم  األسهم عرض خيارات أو مثل إعطائهم أسهم والعاملين لإلدارة الحوافز تخصيصالجهاز األعلى للرقابة يقّيم  كيف
 التعويم؟ من عملية كجزء

 سبب االىتماـ بها
 يعتمد أف المرجح ومن. نقاباتهم وممثلي والعاملين بو المشروع إدارة تعاوف على خصخصة أي في الحصوؿ المفيد من

العاملين  من وقد يخاؼ العديد. وبذؿ الجهود النية حسن على كبير حد إلى الخاص القطاع أيدي في المشروع نجاح
. العملية في للمشاركة حافزاً  مخفض، بسعر أو مجاناً  إما األسهم، من جزء تخصيص أف يقّدـ ويمكن. وظائفهم على

 أي قرار أف أيضاً  مع مراعاة للدولة، البيع عائدات للعاملين وتعظيم ىذا الحافز مثل تقديم بين توازف لتحقيق البائع يحتاج
 الحالية اإلدارة أف من التأكد خاصة بصفة المهم ومن. سابقة يحتذى بها يصبح أف يمكن محددة تعويم أي عملية في

. ألنفسهم ستخصص التي األسهم بخيارات المتعلقة القرارات على مسوغ  ير تأثير تمارس ال للمشروع
 المبدأ التوجيهي

 لإلدارة التي قدمت ميسرة، بشروط المخصصة األسهم مثل الحوافز، ماىيةالجهاز األعلى للرقابة يفحص  يجب أف
ومصالح  المخصخصة، الشركة في اآلخرين المستثمرين مصالح وبين مصالحهم بين التوازف تحقيق وكيفية والعاملين،

 يستفيد التي تلك ال سيما المتميزة، المخصصات ىذه تقديم مقدماً علي عامة الشعب عن شروط أعلن إذا وما الدولة،
. المشروع مديرو منها

 أسباب المبدأ التوجيهي
 لإلصدار المحددة المتطلبات بين توازناً  البائع أف يحّقق يجب األسهم خيارات أو طرح األسهم من النتائج أفضل لتحقيق

 واالتساؽ واالقتصاد، ،(العاملين المختلفة مجموعات بين )مثل العدالة األساسية المبادئ ىذه على وبين الحاجة للحفاظ
( . التعويم عمليات بين)

 فمن ولذلك. والجدؿ العاـ االىتماـ يثير أف ويمكن حساسةً  قضيةً  األسهم خيارات أو أسهم طرح يكوف أف يمكن
التي  والعاملين اإلدارة ىي مجموعات ما الطرح، سابق علي وقت في المأل، على يعلن أف للبائع الجيدة الممارسات

 وكذلك بينما يقلل(. آخر حافز أو السعر أو المبلغ أو القيمة )تخصيصات األسهم ذلك في بما سيحق لها أي حوافز،
 التخطيط، سيئ تخصيص عكسي لبرنامج تأثير حدوث العاملين للخصخصة، إال أنو يمكن مقاومة من الخيارات ىذه منح
 سبيل على المشروع، إدارة تسعى وقد. الحالية العليا للغاية لإلدارة موات أنو على إليو ينظر برنامج كاف المثاؿ، سبيل على

 يراعى ما الحالة ىذه وفي البيع، بعد العاملين تحفيز على المحتملة المفيدة تأثيراتها بسبب الحوافز ىذه إلدخاؿ المثاؿ،
 عامة الشعب ثقة تأمين في ىاماً  عنصراً  ويعتبر اإلفصاح. اإلطالؽ على البائع على عاتق تقع أف يجب التكلفة كانت إذا
وما إذا  االتساؽ، على الحفاظ من والتحقق البرامج ىذه تنفيذ لمتابعة الجهاز األعلى للرقابة يحتاج وىكذا. العملية في

 ودافعي المستثمرين مصالح وبين والعاملين اإلدارة مصالح تم تحقيق التوازف بين إذا وما الحوافز، منح أىداؼ أنجزت
 .الضرائب
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 محتملين مستثمرين اجتذاب: 33 التوجيهي المبدأ
 القضية
 لمستثمرين البائع اجتذاب كيفية فحص في اعتباره عند الجهاز األعلى للرقابة أف يأخذىا التي يجب النقاط ما ىي

 األسهم؟ لشراء محتملين
 سبب االىتماـ بها

 إيالء مع ، مالئمة المستثمرين األكثر فئات أوساط في االىتماـ وإثارة بتحديد قياـ البائع على التعويم نجاح عملية يعتمد
 الداخل في سواء استثمار ومؤسسات أفراد المحتملوف المستثمروف وسيتضمن. المحددة لعملية التعويم لألىداؼ االعتبار

اىتماماً  أكثر تكوف أف المحتمل من التي األجنبية أو المحلية السوؽ قطاعات على التعرؼ المهم ومن. أو في الخارج
 أف المرجح من فإنو المحتملين المستثمرين فئات مختلف بين تنافسي توتر من خلق البائع تمّكن فإذا. بعملية التعويم

 من الذين المستثمرين من النوع ذلك إيجاد على الطويل في األجل النجاح ويعتمد. جيد بسعر األسهم بيع يستطيع
في  وتداولها بطريقة منظمة واسعة لهذه األسهم توزيع ضماف عملية وعلى في االحتفاظ باألسهم، يستمروا أف المرجح
. الخصخصة لبرنامج الشعب تأييد عامة كلما زاد احتماؿ األسهم ملكية تشتت وكذلك كلما زاد. البيع بعد ما مرحلة

 المبدأ التوجيهي
 فئات مختلف بين المنافسة سوؽ األسهم وحفز تحديد في البائع نجاح مدىالجهاز األعلى للرقابة يفحص  يجب أف

. المستثمرين
 أسباب المبدأ التوجيهي

 يمكنو ذلك، لم وإف. بأكملو اإلصدار علي استيعاب المحلي الماؿ رأس سوؽ مدى إمكانية لدراسة البائع يحتاج قد
 التوسيع ىو التعويم أىداؼ عملية أحد كاف وإذا. الدولي السوؽ في الطرح من األقل على جزء لبيع البائع سيحتاج
 الطريقة، بهذه تخصص أف يجب دراسة الكمية التي البائع سيريد األفراد لألسهم، المباشر لملكية  ير أو المباشر

 بهدؼ اجتذاب مصممة( المدفوعات المرحلية مثل )خاصة شروط توفير أو مجانية، إضافية أسهم مثال باستخداـ
. أفراد مستثمرين

 رسـو تخفيض مثل )الحوافز من المزيد إدخاؿ المفيد من يكوف فقد األفراد للمستثمرين خاصة إ راءات منحت وإذا
 األفراد إقناع يأتي بالطبع أف يمكن لكن. باألسهم باالحتفاظ المشترين ىؤالء إلقناع( المشروع بواسطة المقدمة الخدمة
. األسهم انخفضت قيمة إذا عكسية بنتائج األسهم بشراء

 على للحصوؿ أنو يستحسن الناجحة التعويم عمليات ُتْظِهر ال، أـ لألسهم األفراد ملكية توسيع يريد وسواء كاف البائع
 إبالغ مؤسسات االستثمار يمكن. واألفراد المستثمرين مؤسسات االستثمار بين تنافسي توتر خلق ممكن سعر أفضل
 من المزيد تخصيص سيتم الشراء، طلبات تسجيل أثناء الكفاية فيو بما جاـز طلب إلى تشير لم إذا أنو المثاؿ سبيل على

. لألفراد األسهم
 يمكن لكن التجاري، البيع أسلوب خالؿ يمكن تحقيقو علي نحو أفضل من الكبيرة الشركات من المستثمرين واستهداؼ

 والتشتت المناسبين المستثمرين استهداؼ يؤثر وقد. التعويم عمليات في للمشاركة المستثمرين ىؤالء اجتذاب أيضاً 
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 الخاصة الحوافز ويتطلب استخداـ. تليها قد التي العمليات وتلك محددة عملية تعويم نجاح في الواسع لألسهم،
 .الجهاز األعلى للرقابة بواسطة دقيقاً  فحصاً  المستثمرين من معينة فئات الجتذاب

 
 التجزئة سوؽ: 34 التوجيهي المبدأ
 القضية

 تعويم؟ في عملية بالتجزئة التسويق فعالية الجهاز األعلى للرقابة يقّيم كيف يجب أف
 سبب االىتماـ بها

كما  جيد سعر تأمين مفتاح الفعاؿ يكوف التسويق( التجزئة سوؽ باسم والمعروؼ )أفراد مستثمرين يستهدؼ تعويم في
. األسهم ملكية تعميق أو بتوسيع متعلقة أىداؼ للبائع كاف إذا يعتبر ضرورياً 

 المبدأ التوجيهي
 إذا األفراد وما للمستثمرين األسهم لتسويق إستراتيجية لديو البائع كاف إذا ما الجهاز األعلى للرقابة يفحص يجب أف
. اإلستراتيجية تنفيذ فعالية ومدى البيع أىداؼ مع متسقةً  اإلستراتيجية كانت

 أسباب المبدأ التوجيهي
 في عملية صغار المستثمرين بين االىتماـ تعزيز يريدوف البائعين تجعل التي األسباب من متنوعة مجموعة وجود يمكن
 والتماس كعملية للخصخصة العاـ بالقبوؿ والفوز المشروعات في الفردية المصالح زيادة األسباب ىذه وتشمل. التعويم
. األسهم تسعير في التنافسي للتوتر مصدر وتوفير المالية المؤسسات من المتوفرة تلك إلى باإلضافة أمواؿ مصدر
 مدى رؤية على الجهاز األعلى للرقابة وضرورة قدرة وضع وتسجيل إستراتيجية التسويق مجاؿ في الجيدة الممارسات ومن
صغار  التماس دوافع للبائع التسويق إستراتيجية تحليل أف يراعي ويجب. العملية الممارسة في اإلستراتيجية تنفيذ

. المستثمرين
 األسهم ملكية تعزيز ىدؼ يشير قد المثاؿ، سبيل على. التسويق وأىداؼ للبائع البيع أىداؼ بعض بين منافسة توجد قد
 أف ويمكن. استثمارىم من فوراً  مرضية نتيجة الجدد المساىمين بحيث يحقق صغار للسهم منخفض سعر تحديد إلى

السعر قد تم الوصوؿ إلي  ىدؼ أف بالضرورة المستثمرين إشراؾ صغار يعني ال لكن. تعظيم السعر ىدؼ مع ىذا يتنافس
تنافسي مما  ضغط تحت مؤسسات االستثمار لوضع فعالة كوسيلة المستثمرين صغار طلب تعزيز ويمكن. اتفاؽ بشأنو

 علي إعطاء التسويق ينطوي وقد. المستثمرين صغار طلب  ياب في الحاؿ عليو سيكوف مما أسهم أعلى أسعار إلى يؤدي
 من الرقابة علي الجهاز األعلى للرقابة يتحقق أف ويجب. لكبار المستثمرين تتاح ال للشراء حوافز المستثمرين صغار
 حوافز إعطاء المعقوؿ من يكوف ال قد المثاؿ، سبيل على. التسويق ألىداؼ بالنسبة ومدى معقوليتها الحوافز تلك تكلفة
 الخاص القطاع متمرسين من لمستثمرين السعي ىو المستثمرين صغار اىتماـ لتعزيز الوحيد الهدؼ يكوف عندما كبيرة
. األسهم من كبيرة من أجل الحصوؿ علي أعداد أف يزايدوا استعداد لديهم
. التعويم في عملية المحتملين للمستثمرين يقاؿ أف يمكن ما بشأف تضعها ىيئات الضبط صارمة قيود عادةً  ويوجد

. المتطلبات لهذه التسويقية الحملة مطابقة تحقق من البائع قد كاف إذا ما لفحص الجهاز األعلى للرقابة وسيحتاج
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 األسهم تسعير: 35 التوجيهي المبدأ
 القضية
عملية  في تسعير األسهم كيف تم مراجعة في الجهاز األعلى للرقابة أف يعالجها يجب الرئيسية التي القضايا ما ىي

 التعويم؟
 سبب االىتماـ بها

 حسب  الباً  ناجحة، بيع عملية لتأمين الحاجة مع جنبٍب  إلى جنباً  السوؽ، عدـ التأكد من توجد مخاطرة تتمثل في أف
 االكتتاب زيادة مفرطة في إلى يفضي مما إلي تسعير األسهم بسعر أقل من القيمة الحقيقية سيؤدي ضا ط، زمني جدوؿ
. للبائع عائدات فقداف عن فضالً  ، أمل المستثمرين خيبة وبالتالي

  المبدأ التوجيهي
 األسعار عند المحتمل الطلب من للتأكد البائع التي اتخذىا الخطوات  ما ىي الجهاز األعلى للرقابةيجب أف يفحص

 حجم بشأف قرار اتخاذ في الممارسات أفضل المحدد، البيع ظروؼ في مدى أخذ في الحسباف، أي وإلى المختلفة،
. البيع وسعر اإلصدار

 أسباب المبدأ التوجيهي
 عاـ، بشكل األسهم أسعار في تصاعدية حركة أي بما يتجاوز ملحوظ، بشكل البيع بعد األسهم سعر زيادة تعكس قد

 في. كليهما أو البائع، بواسطة تسعير البيع بأقل من قيمتو الحقيقية وجود عنصر أو البيع في التنافسية المزايدة  ياب
 المثاؿ، سبيل على. التسعير قرار في ستؤثر التي المتنافسة األىداؼ من البائع لعدد يسعى المرجح أف من عملية التعويم،

 وتعميق لتوسيع يسعى أو منشور نهائي موعد قبل البيع إكماؿ أيضاً  يستهدؼ قد لكن العائدات تعظيم البائع يريد قد
 جيدة قيمة لتأمين لعدـ السعي للبائع ذريعة ليس متنافسة أىداؼ فإف وجود ذلك، ومع. األفراد بين األسهم ملكية

. للمشروع
 األفراد المستثمرين من بين تنافسي توتر لبناء تطوراً  أكثر أساليب ابتكار في متزايداً  نجاحاً  البائعوف نجح وبالخبرة،

 إلى يؤدي مما مختلفة، عند أسعار للطلب المحتملة القوة من والتأكد والمستثمرين األجانب، والمؤسسات المحلية
 تسعير يتم حيث الشراء، طلبات تسجيل األساليب ىذه وتشمل. تعظيم العائدات عندىا المرجح من التي األسعار تحديد
 سيكونوف التي األسهم أعداد بياف منهم يطلب مستثمرين بواسطة تنافسية مزايدة أساس على العرض فترة نهاية في األسهم

 المستثمرين طلب من كل يراعي سعر تحديد يمكن العملية، ختاـ وفي. مختلفة عند أسعار لشرائها استعداد على
 األسهم الحالة التي يتم فيها بيع مع ويتباين ىذا. التعويم نهاية عملية حتى سوؽ األوراؽ المالية في العامة والحركات
 من مختلفة أسعار عند للطلب واضحة إشارة توجد ال وحيث للمستثمرين، االكتتاب بسعر فيما بعد ليقوموا ببيعها لوسطاء

(. 31 المبدأ التوجيهي )العائدات عدـ تعظيم كبيرة تتمثل في مخاطرة الظروؼ ىذه مثل فإنو يوجد في. المستثمرين
 العائدات، تعّظم من المرجح أف بطريقة األسهم لتسعير االستشارات واألساليب في سعيو أفضل البائع استخدـ إذا وحتى

 وقد. سوؽ قائم يوجد ال المثاؿ سبيل على حيث- كاملة  بثقة بذلك القياـ يمكن ال فقد األخرى، األىداؼ مع بالتوافق
 يكوف قد أنو التأكد عدـ ظروؼ في. الكبيرة التعويم عمليات من عدد في الخطير تخفيض األسعار في عامالً  ىذا كاف
(. 30 المبدأ التوجيهي )مراحل علي األسهم بيع للبائع الحكمة بالنسبة من
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 األسهم تخصيص: 36 التوجيهي المبدأ
 القضية
 للمستثمرين؟ بتخصيص األسهم البائع عند مراجعتو لقياـ الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يفحصو ما الذي

 سبب االىتماـ بها
 المستثمرين فئات مختلف بين تنافسي توتر في توليد لألسهم، ممكن سعر أفضل ضماف أجل من ير ب البائع،
 مقدماً قبل البيع تخصيص سياسات يعلن عن أف ىي للقياـ بهذا التي يمكن أف يتبعها البائع وأحد الطرؽ. المحتملين

 سياسة عن لإلعالف التنافسي التوتر بعض في اختالؽ أيضاً  يساعد أف ويمكن. تقييدات بالنسبة لعرض األسهم تتضمن
 بيع سيتم المتصورة بأنو المخاطر من يقلل أف يمكن ذلك ألف الطويل، محتملين في األجل لمستثمرين األسهم لتخصيص
. البيع مباشرةً  بعد سريع ربح لتحقيق األسهم

قد  الالحق لألسهم التخصيص عاـ إلى أف بشكل المستثمروف ينظر ولم بعناية، التخصيص عملية مع التعامل يتم لم إذا
. المستقبل في المبيعات على سلبي تأثير مع حدوث البائع فإف ىناؾ مخاطر ة اإلضرار بمصداقية عادلة، تم بطريقة

 المبدأ التوجيهي
 وماىية األسهم، تخصيص على لنفسو بسلطة الرقابة احتفظ كاف البائع قد إذا ماالجهاز األعلى للرقابة يفحص  يجب أف

 على عمليات التخصيص قد تمت كانت إذا وما المعايير، تلك فرض تطبيق كاف البائع قد إذا وما التخصيص، معايير
. للمعايير أـ ال وفقاً  ومنهجي محايد أساس

 أسباب المبدأ التوجيهي
 واألفراد المؤسسات: التعويم في عملية المحتملين للمستثمرين الثالث الرئيسية المجموعات بين للتمييز البائع يحتاج

فيما  لألفراد البيع يكوف قد المثاؿ، سبيل على. بالنسبة للبائع البيع أىداؼ على التخصيص سياسة وستعتمد. واألجانب
 الحكومة لسياسة الرئيسية الجوانب أحد الكبرى الخصخصة عمليات بعض في المتاحة األسهم من كبيرة نسب يخص
 من جدًا، الكبيرة التعويم لعمليات أساسية سمة األفراد المستثمرين الجتذاب السعي يكوف وقد. األسهم ملكية لتوسيع
 للتأكد من زيادة البائعوف سيسعى(. التنافسي التوتر )االستثمار مؤسسات بواسطة الواقعية المزادات تشجيع أجل

. ممكن سعر أفضل ضماف أجل من العرض علي االكتتاب
 تقدموا بمزادات من أجلها التي األسهم أي من ربما أو كل على المستثمرين بعض يحصل لن الظروؼ، ىذه مثل في

 المستثمرين فهم للتأكد من للبيع سابق وقت في واضح بشكل التخصيص سياستهم الخاصة لبياف البائعوف وسيحتاج
. تخصيص األسهم وفقاً لو لألساس الذي تم
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 السوؽ استقرار: 37 التوجيهي المبدأ
 القضية
 لألسهم السوؽ سعر في االستقرار لتحقيق ترتيبات أي فحص قرر إذا الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يراعيو ماذا

 لألسهم؟ ثانوي بيع أو تعويم بعد عملية حديثاً  المصدرة
 سبب االىتماـ بها

 عقب انخفاضها المرجح  ير األسعار من بأف السوؽ من إقناع البائع يتمكن لم األسهم إذا بيع سعر تعظيم سيصعب
. ألسهم كبير ثانوي بيع أو تعويم عملية

 المبدأ التوجيهي
 البائع االعتبارات التي راعاىا وما السوؽ لتحقيق استقرار أنشطة أي نتائج من الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يتثبت
 تمويل وكيفية السوؽ، ضبط تحكم التي القواعد مع يتفق بما السوؽ، المتاحة لتحقيق استقرار الخيارات بالنسبة لمختلف

. التداوؿ خسائر / وأرباح المخاطر وكيفية تقاسم لتحقيق االستقرار تداوؿ أي
 أسباب المبدأ التوجيهي

 العالمية، العامة العروض ذلك في بما الكبرى لألسهم، عمليات البيع السوؽ استقرار تتعلق بتحقيق ترتيبات اعتماد تم
 أعلى سعر عرض مقابل في أنو، ىو والسبب(. 33 التوجيهي المبدأ انظر )الشراء طلبات تسجيل مثل تدابير مع باالقتراف
قد  – مؤثراً علي اقتصاد الدولة منها التي يعتبر الكثير – الشركات في المستثمرين فإف عما تم عرضو من قبل، لألسهم

. فترة وجيزة للغاية بعد السوؽ في ينخفض لن السعر ىذا بأف ير بوف في الحصوؿ علي بعض التطمينات
 الخصخصة بعد عملية السهم سعر انخفاض إلى يؤدي الذي واسع نطاؽ على البيع مخاطرة إمكانية خفض من وبالر م

فيما يخص  للمستثمرين االطمئناف من مزيد سيتم تقديم الطويل، في األجل للمستثمرين أسهم تخصيص خالؿ من
 المصدرة األسهم من نسبة بشراء الوكيل أو تسمح للبائع االستقرار لتحقيق آليات وضعت إذا الحقاً  السوؽ استقرار
 مثل أف تتطابق يجب الحاؿ، وبطبيعة. البيع بعد محددة لفترة البائع الذي يعرضو بالسعر المالية األوراؽ سوؽ في حديثاً 
 لمخاطرة البائع تجنب للتأكد من األخرى، القانونية والمتطلبات المحلية سوؽ األوراؽ المالية متطلبات مع الترتيبات ىذه

 لألسهم بسالسة وبدرجة معقولة الرئيسية المبيعات من عدد في الترتيبات أكلها ىذه وقد آتت. بالتالعب بالسوؽ االتهاـ
 كانوا التي األسهم ببعض يحتفظوف أحد الحاالت في البائعوف تُِرؾَ  ومع ذلك،. لألسهم جيد سعر ضماف على وساعدت
. مريحة بعالوة األسهم بيع من الحق وقت في تمكنوا لكن البيع، من الفورية عائداتهم انخفضت وبالتالي بيعها، يعتزموف
 تتولى البيع قد تتعهد المؤسسة التي المثاؿ، سبيل على. الخيارات من مجموعة االستقرار آليات تحقيق تشمل أف ويمكن
 سعر بدعم تقودىا، التي الماليين الوسطاء نقابة مع أحياناً  بالتنسيق ،(العالمي المنسق باسم المعروفة )البائع عن نيابةً 

ليس  لكن الحق العالمي للمنسق يكوف حيث آخر ويوجد مثاؿ. العرض نسبة مئوية من مقابل السوؽ الحقاً  في اإلصدار
 تخصيص تاريخ من يوماً  30 إلى تصل مثالً  لمدة العرض، سعر عند البائع من إضافية أسهم فيما يخص شراء االلتزاـ عليو

. األسهم
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  تكاليف البيع: القسم الثامن
 االستعانة بمقاولين من الخارج: 38 التوجيهي المبدأ
 القضية

 / بمستشارين استعانة البائع كيفية تقييم في الجهاز األعلى للرقابة التي يجب أف يراعيها العائد / التكلفة ىي عوامل ما
 من الخارج للبيع؟ مقاولين

 سبب االىتماـ بها
 مكلفة، تكوف أف المرجح ومن. متخصصة من الخارج مشورة البائعوف إلى يحتاج أف البيع تنفيذ عملية في المرجح من

 أف المرجح ومن طويلًة، المستشارين قائمة تكوف أف يمكن. العائدات من مئوية أو كنسبة المطلقة القيمة حيث من سواء
العمليات الكبيرة لطرح  في عالميين ومنسقين ومحاسبين ومصرفيين قانونيين ومستشارين رئيسيين ماليين مستشارين تشمل
من  المشورة مطلوب من ىو ما بوضوح أف يحددوا البائعوف يحتاج ولذا. والتسويق في الطباعة ومتخصصين األسهم
عائد علي  أفضل على الحصوؿ أجل ومن. من الخارج المستشار مع المبـر العقد في المواصفات تلك وإدراج الخارج،
 خالؿ من مقاوؿ كل الختيار جيداً  البائع نصح سيتم سليمة، بطريقة المقاوؿ اختيار تم أنو إثبات على وللقدرة اإلنفاؽ،
. تنافسية عملية

 المبدأ التوجيهي
 متخصصين مقاولين من من الخارج المشورة الضرورية لماىية البائع فحص دقة مدى الجهاز األعلى للرقابة يجب أف يقّيم

. والجودة السعر من كال االعتبار في األخذ مع تنافسية، عملية من خالؿ المستشارين ىؤالء اختار البائع قد كاف إذا وما
 كاف إذا مالجهاز األعلى للرقابة يجب أف يقّيم ا محدودة، تحدث منافسة أو التي ال تحدث فيها منافسة، الحاالت في

. تنافسية  ير عمليات االستعانة بطريقة لتبرير استثنائية أسس عائد إنفاؽ قد وضع البائع
 أسباب المبدأ التوجيهي

 على ضغطاً  الفعالة المنافسة وستضع. المنافسة المقاولين من الخارج إتباع الختيار عموماً كممارسة جيدة بو المسلم ومن
من الخارج  المحتملين المستشارين اىتماـ تركز أف المرجح أيضاً  ومن. تكلفة بأقل للتقدـ للمناقصة الخارج من الخبراء

. اختيارىم قرارات وشحذ الحتياجاتهم فهمهم من تعميق البائعين وتمكين البيع، أىداؼ لتحقيق وسيلة أفضل تحديد على
 في. ىذه قرارات االختيار اتخاذ في بالمحسوبية من االتهامات البائعين حماية على التنافسية العملية تساعد ويمكن أف

 شريك البائع لمكتب كاف أحد مديري منافسة بدوف أمريكي دوالر مليوف 6 يعادؿ بما استشارة عقود منحت أحد األمثلة،
 يجب أف يستطيع منافسة، بدوف تجنب عمليات اختيار مستشارين يمكن ال كاف ومع ذلك، إذا. سبق بارز بو فيما

. علي السعر المفاوضات في سيما ال األضرار، من للتخفيف السعي كيفية البائعوف إثبات
. اختيارىم قبل المحتملين المستشارين من واسعة مجموعة مع احتياجاتهم التحقق بعمق من من عموماً  البائعوف وسيستفيد

 لها من بما الجودة وتسويقية مرتفعة ومالية قانونية مهارات توجد حيث المبيعات في العوائد من قدر أكبر ما يتحقق وكثيراً 
. السوؽ إلى المشروع جلب في حلها يصعب فنية قضايا توجد حيث أو العائدات، على ملحوظ إيجابي تأثير

 ذلك في بما المحتملين، للمقاولين الحافل السجل فحص العرض، بشأف المشورة جودة تقييم في البائعوف، وسيريد
 ويمكن. للبائعين إيجابية عوائد مالئمة ذات بيع تقنيات تطوير في نجحوا إذا كانوا قد وما المعنية، البيع بعمليات معرفتهم
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 ىل قاموا بتسويق المثاؿ، سبيل على الرواد؛ الماليين المستشارين باختيار يتعلق فيما خاصة بأىمية ىذا يحظى أف
 البيع عمولة مثل األخرى والتكاليف الحوافز وىل قاموا بتقليل جيد، بسعر المحتملين للمستثمرين بنجاح المشروعات

 واإلعالف؟ والطباعة
 

 من الخارج للمقاولين موازنات ورصد إعداد: 39 التوجيهي المبدأ
  القضية

من  المقاولين تكاليف ورصد موازنات في إعداد قد نجح كاف البائع إذا ماالجهاز األعلى للرقابة يقّيم  كيف يجب أف
 الخارج؟

 سبب االىتماـ بها
 وإدارة منسقاً  تخطيطاً  المعقدة، التجارية والمبيعات الكبيرة التعويم عمليات سيما ال الخصخصة، تتطلب أنو المرجح من

 في تغييرات تتطلب متوقعة  ير مشكالت تنشأ وقد. من الخارج ومستشاريهم البائعين من قبل للمشروعات منضبطة
 على من الخارج واالستقرار المقاولين اختيار بعد البائعوف، وسيحتاج. تكاليف على ألعلى ضغط إلى يؤدي مما الخطط،

. الموازنة على سليمة للرقابة إجراءات أساس على اإلستراتيجية تلك تنفيذ تكاليف إلدارة للمبيعات، إستراتيجية
 المبدأ التوجيهي

ومعاينة  دقيق، تخطيط تقـو على بوضع موازنات مالئمة للعقود قياـ البائع مدىالجهاز األعلى للرقابة يقّيم  يجب أف
من الخارج بشأف  المستشارين مع بنجاح والتفاوض البيع، أىداؼ إنجاز نحو للتقدـ وفقاً  بالمقارنة مع الموازنات، النتائج

 الصفقة الناجحة أتعاب مثل خاصة، سمات أي أف من والتأكد متوقعة،  ير الموازنات نتيجة ألحداث على تغييرات أية
. عائد إنفاؽ والتي تمثل الماليين الرواد، للمستشارين التي دفعت

 أسباب المبدأ التوجيهي
عائد  على حصولهم للتأكد من البائعين بواسطة فعالة ورقابة إدارة وتتطلب كبيرًة، االستشارية التكاليف تكوف يمكن أف
. اإلنفاؽ
إحدى  في. العمل وخطط المقاولين، مع باالتفاقيات واضح بشكل ترتبط أسس الموازنات على وضع ينبغي ولذلك

 التقارير المحاسبين معدي إلى المقدمة المعلومات ألف مما ىو مدرج بالموازنة بكثير أعلى البائع مبالغ تكبد الحاالت
المبالغ  تكوف ويجب أف. لو مخططاً  كاف مما عمل أكثر بكثير لتنفيذ المحاسبوف واضطر ناقصة بشكل خطير، كانت

 ويجب أف تراعي. وبالمعدالت التي تمت الموافقة عليها عند اختيارىم التعاقدية للتعهدات وفقاً  للمقاولين المدفوعة
 ويجب. متوقعة  ير أحداث عن الناجمة عن التعاقد باالختالفات المتعلقة تلك مثل خاصة، ترتيبات أي المدفوعات

. محدد عن الموازنة بواسطة مسئوؿ بالمقارنة مع الموازنات دوري بشكل النتائج معاينة
 األحياف من كثير في ىذا ويحدث. العقد تكاليف على للرقابة الكفاية فيو بما مرتفعة أولوية دائماً  البائعوف يضع وربما ال
المتوقع   ير اإلنفاؽ الزائد ىذا من مخاطرة ويزيد. العمومية تغطية للنفقات أي بدوف اليـو أو بالساعة للمقاوؿ يُْدَفع حيث
الجهاز  يتحقق أف ويجب. بعناية ومعاينتها الموازنات وضع في الفشل إلى إرجاعو األحياف من كثير في يمكن الذي

 ىذا يستدعي وقد. األولية التوقعات المحصلة، في للمقاوؿ قد تجاوزت، المبالغ المدفوعة إذا كانت مما األعلى للرقابة
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 أعلى تكاليف المقاوؿ وعندما يطلب. المقاوؿ أعباء لرصد البائع ترتيبات وسالمة الموازنة إعداد كفاية طرح أسئلة عن
بالتفاوض علي  المثاؿ، سبيل على إضافية، مبالغ أي من للحد البائع سعى إذا مما التحقق الجهاز سيريد المتوقع، من

. العقد لتمديد تغطية أقل رسـو أو أتعاب معدالت
عند  الصفقة الناجحة أتعاب دفع علي الرئيسيين الماليين المستشارين المثاؿ، سبيل على أحياناً فيما يخص، العقود وتنص
 عائدات الذي تتجاوز بو المبلغ على الصفقة الناجحة أتعاب تستند حيث خاصة عناية ويجب بذؿ. البيع إكماؿ

. االسترشادي أنفسهم ذلك التقييم الرئيسيوف الماليوف المستشاروف قدـ إذا ال سيما االسترشادي، التقييم الخصخصة
 التقييم صحة من فردي بشكل تحقق كاف البائع قد إذا مما التحقق الحاالت ىذه مثل في الجهاز األعلى للرقابة وسيريد

. محتـر االسترشادي مستعيناً بخبير
 

 اإلجمالية التحديد الكمي للتكاليف منهجيات: 40 التوجيهي المبدأ
 القضية
 خصخصة؟ إجراء في البائع تكبدىا التي التكاليف عن تقرير بالتحديد الكمي وإعداد يقـو الجهاز األعلى للرقابة كيف

 سبب االىتماـ بها
 أف ويجب اإلجمالية البيع عائدات من كبيرة نسبة الخصخصة إلى إجراء في البائع تكبدىا التي التكاليف تصل أف يمكن

عملية  إجراء تكاليف لتقييم الجهاز األعلى للرقابة التي يستخدمها األساليب كانت إذا. عنها المسئوؿ البائع يرصدىا
 مسارات على المترتبة المالية معقولة اآلثار بدقة نقّدر أف نستطيع ال قد للمقارنة،  قابلةو ير موثوقة  ير الخصخصة

 إلجراء البائع التكاليف التي تكبدىا بشأف وشفافة موثوقة معلومات الجهاز األعلى للرقابة ويعتبر تقديم. المختلفة العمل
 :ىامًة من أجل ما يأتي عملية الخصخصة

فيما  البائع لسلوؾ الجهاز األعلى للرقابة بتقييم المصلحة أصحاب من كثير الىتماـ نظراً  الحالية، المساءلة أ راض •
 .اقتصادياً  وىامة كبيرة مكانة يكوف لها ما كثيراً  أصوؿ يخص بيع

 في الخصخصة عمليات أف تقدـ كاف يتوقع إذا ما المثاؿ سبيل على المستقبل، العامة في السياسة أ راض صيا ة •
 .البيع بالنظر لتكاليف المقدرة المالية النتائج المستقبل

 .األولية العامة علي العروض الدولية البيع عموالت حجم معاينة المثاؿ سبيل على البيع في المستقبل، عمليات إدارة •
 .العائدات مستوى مع بالمقارنة البيع تكاليف معقولية بشأف طمأنة توفير •
. الكمي للقياس القابلة و ير الكمي للقياس القابلة العوائد حيث من البيع لنتائج تقييم إجراء تسهيل •

 المبدأ التوجيهي
 مباشرةً  يمكن عزوىا التي التكاليف تلك وإعداد التقارير عن وتحليل تحديد إلى الجهاز األعلى للرقابة يسعى يجب أف

. الفعلية البيع عملية إلى
 أسباب المبدأ التوجيهي

 في تحسينات ويقترح البيع لتسهيل المستخدمة العامة الموارد عن تقريراً  الجهاز األعلى للرقابة عادًة أف يعد يتوقع
 لتحقيق ىذا األمر ىو األساسية وأحد العناصر. المستقبل في للمبيعات الصافية العوائد إجمالي لتعظيم اإلدارية العمليات
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 يمكن عزوىا التي التكاليف تحديد ومع ذلك، نادراً ما تتضح معالم. مالئم ألسلوب تكاليف للرقابة األعلى الجهاز تطبيق
 عن الفعلية البيع تكاليف تمييز لمشكالت نظراً  الجهاز، من فبل نوعية يطلب تقديرات ما و الباً . البيع إلى تعملية مباشرة

لم يمكن التحديد الدقيق  إذا لكن. المشروع ىيكلة بإعادة المثاؿ، سبيل على المرتبطة بها، للنفقات األخرى األشكاؿ
الرئيسية قد  البيع أىداؼ كانت إذا علي البت فيما الجهاز قدرة من يحد ىذا فقد الخصخصة، إجراء عملية لتكاليف
 المختلفة التكاليف أشكاؿ بين العالقة معرفة على الحصوؿ: ما يأتي تحليلو تنفيذ فيالجهاز ويجوز أف يراعي . تحققت
 تكاليف كانت إذا ما لتحديد معايير وضع الهيكلة؛ بإعادة مرتبطة تكاليف أي ذلك في بما البيع، إجراء على المترتبة
 التكاليف جميع تقييم. البائع لمستشاري الصفقة الناجحة أتعاب دفع المثاؿ سبيل على بيع، إلى عملية مباشرةً  تعزى
 منفرد نشاط إلى مباشرًة وصوالً  تعقبها يمكن التي ال كانت التكاليف إذا ما لتحديد البيع بعملية المرتبطة الصلة وثيقة
 المستوى ىذا مثل كاف إذا ومراعاة ما عائدات البيع؛ مع البيع تكاليف ومقارنة حساب. البيع عملية توزيعها علي يمكن

 إ الؽ أو عدـ القياـ بشيء المثاؿ، سبيل على األخرى، الخيارات تكلفة مع بالمقارنة يقّدـ عائد علي اإلنفاؽ، للتكاليف
. المشروع
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 مصطلحات بياف

 .سوؽ األوراؽ المالية في حديثاً  مصدرة أسهم في التعامل التالية لبدء الفترة: Aftermarketالسوؽ الالحق 

 ثانوي بيع لألسهم أو عملية تعويم في بين مستثمرين األسهم تقسيم خاللو من يتم أسلوب: Allocationالتخصيص 
 .لها

  الفكرية الملكية ذلك في مشروع بما يملكو خالفو أو مادي شيء أي: Assetsاألصوؿ 

 .سعر معروض أعلى يقدـ الذي للشخص المشروعات تباع علني حيث بيع: Auctionالمزاد العلني 

 .أو من ينوب عنو يعد بواسطة البائع لمشروع البيع قبل ما تقييم: Benchmark Valuationاسترشادي  تقييم

 استعداد على التي سيكونوف األسهم من أعداد المستثمرين من مؤشرات: Bookbuildingالشراء  طلبات تسجيل
  .مختلفة لشرائها عند أسعار

 .صناعي أو تعهد تجاري ينّفذ فرد أو خاصة أو شراكة شركة مشروع أو: Businessالمشروع 

 األمواؿ على الحصوؿ خاللو من يتم البورصة، في المثاؿ سبيل على سوؽ،: Capital Marketالماؿ  سوؽ رأس
 بمزاد التقدـ قبل الماؿ رأس سوؽ في مالي دعم على للحصوؿ المحتمل المزايد و الباً ما سيحتاج. لالستثمار

 .خصخصة في رئيسي

 محددة، ظروؼ في من أف يستلم، البائع تمّكن البيع شروط في محددة المدة عادًة، أحكاـ،: Clawbackاالسترداد 
 االعتباري أو نقل الملكية الحقيقي بعد المثاؿ سبيل على - البيع بعد يحققو المشتري الحق ربح أي من نسبة

 .المشروع في يتصرؼ المشتري كاف إذا أو أخرى إضافية، أصوؿ أو ألراضي

 .والصناعية المالية المصالح أىم الدولة علي تسيطر فيو اقتصاد: Command Economyالموجو  االقتصاد

بينما  توجهاً للسوؽ أكثر على أساس مشروع مملوؾ للدولة فيها وضع يتم عملية: Commercializationالمتاجرة 
 .العاـ القطاع في جزئياً  أو كلياً  يظل

 استفادة أكثر إلى أو مزايدين وجود خاللها من يمكن أف يؤدي عملية: Competitive Tensionالتنافسي  التوتر
 .المزادات ىذه بين المنافسة بسبب أعلى عائدات من البائع

 ىيئة تقديم في االستمرار من بدالً  يتم بموجبها عادًة، عقب المنافسة عملية،: Contracting Outالتعاقد الخارجي 
 .الخدمة لتقديم خاص لمورد فإنها تدفع بنفسها للخدمة حكومية
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أولئك الذين  مسئولية ذلك في بما المشروعات، تدار بو النظاـ: Corporate Governanceحوكمة الشركات 
 .وصادؽ صحيح بشكل أنو يدار المشروع للتأكد من يوجهوف

 .المستقبلية واإليرادات للتكاليف الحالية القيمة لحساب وسيلة: Discount Factorعامل الخصم 

 الخصخصة بعد عملية إتباعو يمكن للمشروعات العاملين من االحتياجات في تخفيض: Downsizingالحجم  تقليص
 المشروع ربحية زيادة أجل من أو تنافسية لضغوط استجابةً  المثاؿ سبيل على األسباب، من متنوعة لمجموعة
 .التكاليف خفض خالؿ من الجدد للمالؾ

 قدمت التي واالفتراضات الحقائق كانت إذا المزايدوف مما يتحقق بموجبها عملية: Due Diligenceالواجبة  العناية
 .إكماؿ البيع وقت في دقيقة مزايدتهم وقت في

 .المساىموف فيو الذي يملكو المشروع رأسماؿ من ذلك الجزء: Equityحقوؽ الملكية 

 يمكن حينئذٍب  التي لألسهم الخاص القطاع مشروعات أو المالية لألفراد أو المؤسسات بيع: Flotationعملية التعويم 
 .سوؽ في تداولها

 .دولية أسهم طرح تسويق تنسق مالية مؤسسات: Global coordinatorsمنسقوف عالميوف 

حدثت  إذا المشتري يتكبدىا التي التكاليف دفع بموجبها على البائع يوافق للبيع شروط: Indemnitiesالتعويضات 
  .الشروط ىذه في عليها المنصوص األحداث بعض

 مستثمرين عن نيابةً  ويتصرفوف مصالح يمثلوف أو أفراد، أشخاص اعتبارية سواء وكالء،: Intermediariesالوسطاء 
 .مخصخصة مشروعات في متميزين

 .الدولة بها احتفاظ أو للمشتري نقلها إما ويتم البيع بعد تكبدىا يتم قد التي التكاليف: Liabilitiesالخصـو 

 المشروع بيع: Management and Employee Buy-outوالعاملين لحصة الشركاء اآلخرين  شراء اإلدارة
 .المستقبل في اإلدارة على السيطرة مما يمنحهم العاملين بو، إلدارتو أو

 الرئيسية الدولة العناصر وليس الخاص شركات القطاع تمتلك حيث اقتصاد: Market Economyالسوؽ  اقتصاد
  .والصناعية المالية القطاعات في

 .البيع في مستثمر / مزايد اىتماـ البائع بموجبها يجتذب التي العملية: Marketingالتسويق 

 تعويم بعد محددة لفترة خاللها، اإلصدار من سعر الحكومة تدعم عملية: Market Stabilizationالسوؽ  استقرار
 .ألسهم ثانوي بيع أو
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 ومع. وحيد لها تعريف بحيث ال يوجد الدوؿ، بين تختلف ترتيبات: Mass Privatizationالشاملة  الخصخصة
لعامة  الواسعة المشاركة يشمل قد واسع، نطاؽ على خصخصة برنامج إلى عاـ بشكل المصطلح يشير ذلك

 اقتصاد واالتجاه نحو الموجو االقتصاد عن لالبتعاد سريع تحرؾ من جزءاً  يكوف ما و الباً  الشعب كمستثمرين،
 .أكثر توجهاً للسوؽ

 المالية القطاعات في الرئيسية العناصر بعض ملكية فيو تكمن اقتصاد: Mixed Economyالمختلط  االقتصاد
 .الخاص القطاع أيدي في أخرى رئيسية عناصر وتكمن الدولة والصناعية في أيدي

لمهامها باقتصاد  لمدى تنفيذ المنشأة الخاضعة للمراجعة مستقل فحص: Performance Auditاألداء  مراجعة
 .وفعالية وكفاءة

 بيع يعتـز الذي الطرؼ باعتباره البائع اختياره بواسطة تم الذي المزايد: Preferred Bidderالمفضل  المزايد
 .القانونية والترتيبات المفاوضات إلكماؿ مع الخضوع المشروع لو،

  .سوؽ األوراؽ المالية في حديثاً  مصدرة أسهم تداوؿ يتم بو السهم الذي إصدار سعر فوؽ المبلغ: Premiumالعالوة 

 الدولة إلى ملكية من وأصولو لمشروع المحلية أو المركزية الحكومة بواسطة نقل: Privatizationعملية الخصخصة 
 .الخاصة الملكية

 قوة فيما يخص تشغيل المثاؿ، سبيل على التأثير، أو الرقابة بموجبو بعض الدولة تمارس نظاـ: Regulationالضبط 
 .الحكومة من بصالحيات تامة تعمل عامة ىيئة من خالؿ أو مباشرةً  إما احتكارية،

 في الدولة بواسطة متبقية التزامات أو مسئوليات أي إدارة: Residual Management المتبقية االلتزامات إدارة
 .المشروع بيع أعقاب

 .للبيع المشروع فيها البائع يعد عملية: Restructuringالهيكلة  إعادة

 .تعويم في عملية األفراد للمستثمرين سوؽ: Retail Marketالتجزئة  سوؽ

 األتعاب مستوى يعتمد حيث المشورة لتقديم المستشاروف يتقاضاىا أتعاب: Success Feesالصفقة الناجحة  أتعاب
 .يتم إكمالها التي الصفقة على

  .للدولة مشروعات مملوكة في الدولة الدين تستثمر ضرائبهم مواطني: Taxpayersالضرائب  دافعو

 المشتركة المشروعات ىذا ويشمل. آخر مشروع إلى الدولة ملكية في لمشروع مباشر بيع: Trade Saleتجاري  بيع
 .بالقطعة والمبيعات
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 .تعويم في عملية بالقطعة لمشروع بيع: Tranche Saleبيع شريحة 

في  المباعة  ير األسهم علي شراء أتعاب، مقابل في مقدماً، توافق، مالية مؤسسات: Underwritersالمكتتبوف 
 .تعويم عملية

. للمراجعة خصخصتو تخضع الذي المشروع تملك التي الدولة تمثل التي القانونية الشخصية: Vendorالبائع 

 تودع بو صندوؽ في أسهم مخصخص أو مشروع في أسهم للحصوؿ علي تبادلو يمكن مستند: Voucherالقسيمة 
 .مخصخص مشروع في األسهم

 بشأف للمشتري خاللها من األمور بعض البائع يضمن البيع اتفاقية في أحكاـ: Warrantiesاإلجراءات الوقائية 
. محل البيع المشروع


