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1

مقدمة

)1قد يعمل التدقيق املستقل للقطاع العام عىل تعزيز الشفافية واملساءلة يف عمليات الخصخصة واستخالص
الدروس املستفادة من أجل تقديم توصيات لتحسني عمليات الخصخصة يف املستقبل .من خالل إجراء
عمليات تدقيق األداء ،ميكن لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة تقديم رؤى حول ما إذا كانت
الخصخصة قد اكتملت واألهداف املتوقعة املتحققة بطريقة اقتصادية وتتسم بالكفاءة والفعالية.
)2تعد األدلة(الترصيح اإلرشادي) إرشادات غري إلزامية يستعني بها املدقق عند تطبيق املعايري الدولية
للمؤسسات العليا للرقابة املالية واملحاسبة ( .)ISSAIsيوفر هذا الدليل دليالً توجيه ًيا إلجراء تدقيق أداء
للخصخصة ،ضمن إطار عمل اإلنتوساي للترصيحات املهنية ( .)IFPPويعد هذا الدليل مناس ًبا ملن لديهم
تفويض 1لالضطالع مبثل هذه التدقيقات.
)3يتوافق هذا الدليل مع املبادئ األساسية لعمليات التدقيق عىل القطاع العام( ) 2100 ISSAIومبادئ
تدقيق األداء (.)3 300 ISSAI

1

يف بعض البلدان ،ال متلك األجهزة العليا للتدقيق صالحية تدقيق كل أو بعض جوانب الخصخصة ،عىل سبيل املثال ،قد يكون للجهاز األعىل للرقابة صالحيات مقيدة يف تدقيق
حصص أصول الدولة يف الرشكات املساهمة ،حتى عندما متتلك الدولة  100يف املائة من األسهم .وبطريقة مامثلة ،قد يكون الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة مقيدًا مبوجب
القانون إلسناد عمليات تدقيق الخصخصة املرتبطة بفحص عائدات الخصخصة ،والطريقة التي تنفق بها الدولة هذه اإليرادات.

2

املبادئ األساسية  ISSAI 100لرقابة القطاع العام ،من بني أمور أخرى ،تحدد الغرض من املعايري الدولية للمؤسسات العليا للرقابة املالية واملحاسبة ،وسلطتها وإطار
عمل تدقيق القطاع العام.

3

 - 300 ISSALتعتمد مبادئ تدقيق األداء عىل املبادئ األساسية لـ  ISSAI100وتطورها بشكل أكرب لتالئم السياق املحدد لرقابة األداء.
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2

األهداف

)4يتمثل الهدف من هذا الدليل يف تقديم إرشادات للمدقق حول كيفية إجراء عمليات تدقيق األداء املتعلقة
باملوضوع املحدد لخصخصة مهمة حكومية أو نشاط كيان تابع للقطاع العام من خالل مسارات مختلفة.
)5يوفر  300 ISSALمبادئ تدقيق األداء من قبل األجهزة العليا للتدقيق بينام يوفر  ISSAL 3000املتطلبات
التي يجب عىل املدقق االلتزام بها حتى يتأكد من أن التدقيق قد تم إجراؤه وفقًا للمعايري الدولية لألجهزة
العليا للرقابة املالية واملحاسبة .يشري هذا الدليل إىل  300 ISSAIولكن دون تكراره.
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3

تعريفات

)6تشري الخصخصة إىل نقل امللكية العامة أو الوظائف الحكومية إىل كيانات خاصة .غالبًا ما تتم الخصخصة
مع توقع أنها ستؤدي إىل جودة أعىل للسلع والخدمات ،وانخفاض التكاليف ،وزيادة الكفاءة أو
تحسينات يف األداء واملساءلة يف إدارة القطاع العام.
)7الرشكات اململوكة للدولة ( )SOEهي مؤسسات تجارية تتمتع فيها الحكومة أو الدولة بسيطرة كبرية من
خالل ملكية كاملة أو شبه كاملة أو أقلية كبرية .قد تُعرف الرشكات اململوكة للدولة باسم وحدات القطاع
العام أو مؤسسات القطاع العام يف أي مكان آخر ،لكن سامتها املميزة تشمل الوجود القانوين والشكل
والعمل يف الشؤون واألنشطة التجارية .ميكن إنشاء الرشكات اململوكة للدولة ،بدرجات متفاوتة ،بأهداف
ذات سياسات عامة ولكن يجب متييزها عن كيانات القطاع العام البحتة ،والتي يتم إنشاؤها لتحقيق
أهداف سيادية أو رفاهية أو أهداف غري مالية.
)8ال يوجد تعريف مشرتك للخصخصة مقبول بشكل عام وقد تختلف التفاصيل من بلد إىل آخر .وألغراض
تتعلق بهذا الدليل ،ميكن اعتبار الخصخصة عىل أنها أي معاملة أو حدث جوهري يتم من خالله تقليل
ملكية الدولة النهائية للكيانات املؤسسية 4أو مبوجبها يتم تسليم أنشطة  /وظائف تقوم بها الحكومة
تقليديًا ،بشكل مبارش أو من خالل الرشكات اململوكة للدولة (جزئ ًيا) أوكل ًيا) إىل الكيانات الخاصة .ومن ثم،
فإنه عىل الرغم من وجود هدف مشرتك يتمثل يف استخدام املوارد العامة لتحقيق أقىص قدر من املزايا
للجمهور ،إال أن مامرسات الخصخصة نفسها قد تختلف عرب جميع مستويات الحكومة ،وقد تؤدي إىل بيع
األصول أو الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،أو االستعانة مبصادر خارجية . 5قد تأخذ هذه شكل:
•سحب مبارش من جانب الدولة؛ و
•تجريد أصول الرشكة من خالل أدوات االستثامر التي تسيطر عليها الحكومة؛ و
•تخفيف مناصب الدولة يف الرشكات اململوكة للدولة من خالل عروض األسهم الثانوية
للمساهمني غري الحكوميني؛ و
•تحويل املهام واملسؤوليات ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،من الدولة (أو الرشكات اململوكة للدولة) إىل الكيانات الخاصة.
4

املصدر :وثيقة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،الخصخصة يف القرن الحادي والعرشين :التجارب األخرية لبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تقرير حول املامرسات
الجيدة ،يناير 2009

5

يقدم الفصل التاسع وصفًا ملختلف مناذج الخصخصة ومستوياتها ومراحلها ،مع إبراز خمس طرق رئيسية للخصخصة وخصائصها والقضايا املرتبطة بها.
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4

النطاق

)9يوفر هذا الدليل للمدقق إرشادات إضافية حول األمور التي يجب مراعاتها عند إجراء عمليات تدقيق أداء
الخصخصة .وليس الغرض منه تغطية جميع العنارص الالزمة إلجراء مثل هذه التدقيقات وال يحتوي عىل
أي متطلبات أخرى إلجراء التدقيق .عادة ما تخضع الخصخصة إلطار قانوين .وبالتايل ،فإن قضايا االمتثال
للمتطلبات القانونية ذات الصلة قد تؤثر عىل أهداف تدقيق األداء ذات الصلة أو تشكل أهداف عمليات
التدقيق وثيقة الصلة باالمتثال .وعىل الرغم من توقع مثل هذه املتطلبات القانونية يف بعض اإلرشادات
املقدمة ،إال أن هذا الدليل ال يهدف إىل دعم عمليات التدقيق بأهداف تدقيق االمتثال .بالنسبة لعمليات
التدقيق هذه ،سيحتاج الجهاز األعىل للرقابة أو املدقق إىل الرجوع إىل .400 ISSAI
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5

التخطيط

اختيار موضوع التدقيق
	)10التخطيط االسرتاتيجي :قد يتضمن التخطيط االسرتاتيجي لتدقيقات أداء الخصخصة ())36( 300 ISSAL
فهم الخصخصة التي تقوم بها الحكومة للسامح بتقييم املخاطر التي تنطوي عليها (.))46( 100 ISSAI
ستكون أهمية املوضوع ،أي الكيان  /النشاط  /األصول التي متت خصخصتها ،عامالً محد ًدا آخر يف اختيار
املوضوع .وأثناء اختيار املوضوع الفردي لتدقيق أداء الخصخصة ،يجب عىل املدقق تقييم قدرة تدقيق
املوضوع بنا ًء عىل تقييم املخاطر  /املشكلة ( ))36( 300 ISSALواألهمية النسبية للخصخصة .سيساعد
هذا أيضً ا يف تحديد أفضل مرحلة ممكنة من التدخل.
	)11يساعد تحديد توقعات أصحاب املصلحة وتحديد عوامل النجاح الحاسمة مع مراعاة قدرات التدقيق (مثل
املوارد البرشية واملهارات املهنية) عىل ضامن أن عملية اختيار املوضوع تزيد من التأثري املتوقع للتدقيق.
	)12الجوانب ذات الصلة التي يجب عىل املدقق أخذها يف االعتبار عند تدقيق أداء عمليات الخصخصة هي
( )1اآلثار املالية للخصخصة؛ ( )2تقاسم املخاطر واملنافع  /العوائد من الخصخصة؛ ( )3مخطط  /طريقة
الخصخصة املختارة مقابل هدف الخصخصة؛ ( )4مدى تحقيق أهداف الخصخصة؛ و( )5تأثري الخصخصة
عىل تكلفة الخدمات  /املرافق املحملة عىل الجمهور أو املستخدمني.
	)13عند تحويل نشاط من الحكومة إىل القطاع الخاص ،تتغري طبيعة الرقابة الحكومية .نظ ًرا
لخصخصة مكونات التوفري الحكومي للسلع والخدمات ،يتم تقليل اختصاص أو والية مؤسسات
الرقابة الحكومية مبا يف ذلك األجهزة العليا للتدقيق.
)14قد يحتاج الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة إىل النظر فيام إذا كان سيتمكن من الوصول إىل
التدقيق ،يف وقت الحق ،وكيف سيتمكن من الوصول إىل الكيانات املخصخصة الناتجة أو النشاط الذي
تنفذه وكالة خاصة .وينطبق هذا بشكل خاص عىل تدقيق األداء ،ألنه باإلضافة إىل تقييم ما إذا كانت
أهداف الخصخصة قد تحققت أم ال ،فإن كفاءة التدقيق وفعاليته تتطلب منظو ًرا طويل األجل .وبالتايل،
قد يطلب الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة أخذ هذه الجوانب يف االعتبار يف مرحلة مبكرة من
أجل ضامن أن الجهاز لديه بالفعل إمكانية التدقيق يف تاريخ الحق.
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)15تقييم املخاطر  /املشكالت :متشيا مع املعيار  46( 100 ISSALو ،)47يجب تقييم مجاالت املخاطر
واملشكالت مع تحديد موضوع لتدقيق أداء الخصخصة .إىل جانب معرفة املدقق بالضوابط الداخلية ،إال
أنه قد يرغب يف االستفادة من تقييم املخاطر الذي وضعه املدقق الداخيل يف هذه العملية.
)16تنطوي عمليات الخصخصة عىل العديد من املخاطر واملشكالت املتأصلة مثل التحديد الخاطئ لفرصة الخصخصة
أو األهداف املتنافسة .ومثال عىل التحديد الخاطئ للفرصة ميكن أن يكون إذا اختارت الحكومة سحب االستثامر
يف رشكة مربحة مملوكة للدولة بدالً من سحب االستثامر يف رشكة خارسة مملوكة للدولة .ونظ ًرا ألن الخصخصة
عملية ديناميكية ،فقد تكون هناك أهداف قصرية املدى باإلضافة إىل نتائج متوقعة طويلة األجل .من املحتمل أن
تتنافس األهداف املبارشة وطويلة األجل مع بعضها البعض ،إىل حد ما عىل األقل .يعد اختيار طريقة الخصخصة
حاسم لنجاح الخصخصة. 6
أيضً ا أحد مجاالت املخاطرة حيث إن اختيار طريقة البيع ميكن أن يكون
ً
)17يعد االفتقار إىل املعلومات و /أو املدخالت الجيدة لصنع القرار من جانب مختلف أصحاب املصلحة أحد
مجاالت الضعف .قد يراجع املدقق املعلومات  /املدخالت املستخدمة يف اتخاذ قرار الخصخصة ،من وجهة
نظر اكتاملها ودقتها ومالءمتها وموثوقيتها وحسن توقيتها .عىل سبيل املثال ،يجب أن تكون «معلومات مقدم
العطاء» كافية التخاذ قرارات فعالة ألن املعلومات غري الكافية ستقلل من املنافسة .يسلط املثال التايل الضوء
عىل أهمية حسن توقيت واكتامل املعلومات  /املدخالت .يتعلق هذا مبوقف تقلل فيه الحكومة ملكيتها يف
رشكة مملوكة للدولة من خالل بيع األسهم دون حل الرشوط التعاقدية الرئيسية (مثل االلتزامات املالية التي
قد تتحملها الدولة) يف وقت مبكر من عملية البيع .قد يؤدي عدم وجود مثل هذه املعلومات ذات الصلة إىل
عدم اليقني ،مام يؤدي إىل انخفاض عدد املشرتين املحتملني.
	)18من مجاالت املخاطر األخرى :التثمني غري السليم لألصول ،ونقص الكفاءة يف فريق الخصخصة ،وعدم
الشفافية يف عملية تقديم العطاءات ،ومترير مزايا غري مستحقة لألطراف املعنية ،وعدم تحقيق أهداف
الخصخصة 7وعدم إنجاز ترتيبات ما بعد الخصخصة. 8
	)19مخاطر االحتيال و /أو الفساد :غال ًبا ما تعمل الرشكات اململوكة للدولة يف قطاعات عالية املخاطر مثل الصناعات
االستخراجية والصناعات الشبكية أو تشارك يف مشرتيات عامة عالية القيمة .وباملثل ،هناك روابط متأصلة مع
املسؤولني الرسميني والسياسيني من خالل هياكل امللكية املعقدة .ومن ثم ،قد تنطوي الخصخصة عىل مخاطر
االحتيال والفساد ،ليس فقط يف وقت الخصخصة األولية ،ولكن أيضً ا طوال عمر النشاط  /الكيان الذي متت
خصخصته .من أجل تقييم ذلك ،يجوز للمدقق ،متاشياً مع املعيار ،)37( 300 ISSALتقييم ما إذا كانت هناك
ضامنات كافية لضامن تنفيذ الخصخصة وفقًا للمتطلبات القانونية وبطريقة شفافة .قد يتأكد املدقق من وجود
تضارب يف املصالح وما إذا كانت قد أثريت أي مزاعم عن مامرسة غري سليمة أثناء عملية الخصخصة .ومن
القضايا األخرى التي يجب مالحظتها ما إذا كانت القرارات الضارة مبصالح دافعي الرضائب قد اتُخذت لزيادة
فرصة الخصخصة الناجحة .وباملثل ،قد ينظر املدقق يف سيناريو ما بعد الخصخصة .عىل سبيل املثال ،ميكن
مالحظة ما إذا كانت رشوط العقد  /االتفاقية بني الحكومة وكيان القطاع الخاص قد متت صياغتها لتقليل مخاطر
االحتيال أو املساس باملصلحة العامة .يحدد املدقق ويق ِّيم مخاطر االحتيال ذات الصلة بأهداف التدقيق ،والتي
من أجلها قد يتبنى موقفًا مهن ًيا متشككًا ويكون متيقظًا إلمكانية وقوع االحتيال طوال عملية التدقيق.
6

الفقرة  33من هذا املستند

7

عىل سبيل املثال ،إذا كان الهدف هو تشجيع املنافسة يف القطاع ولكن الخصخصة ،تؤدي يف الواقع إىل «االحتكار».

8

فيام ييل بعض األمثلة )1( :إذا كان من املفرتض أن يحافظ املشرتي عىل أسعار السلع  /الخدمات ولكن الكيان مل يحرتمها الحقًا من خالل التحايل عىل األحكام؛ ( )2يف حالة عدم استيفاء املشرتي لرشوط
أي اتفاقية تسمح بتأجيل دفع كل أو جزء من قيمة الرشكة لفرتة محددة؛ ( )3يف حالةعدم وفاء املشرتي بأي تعهدات مقدمة فيام يتعلق مبستويات التوظيف أو االستثامر يف الرشكة.
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إعداد التدقيق
	)20دراسة أولية :بعد اختيار موضوع تدقيق األداء للخصخصة ،يجب عىل املدقق بشكل عام إجراء دراسة أولية
(دراسة مسبقة)( .))37( 300 ISSAIستساعد الدراسة املسبقة املدقق عىل تطوير فهم للكيان فيام يتعلق
بأنشطته ،ووضعه املايل ،والضوابط الداخلية ،والتمويل واألنظمة األخرى ،وما إىل ذلك ،باإلضافة إىل الجوانب
املختلفة لخصخصة النشاط الحكومي /الرشكة اململوكة للدولة .باإلضافة إىل مراجعة الوثائق املتعلقة بالكيان،
قد يقوم املدقق أيضً ا بفحص الدراسات السابقة واملصادر األخرى لتكوين فهم واسع للموضوع والبيئة التنظيمية
التي يعمل فيها .إىل جانب التفاعل املنتظم من جانب املدقق مع اإلدارة واملكلفني بالحوكمة والتدقيق الداخيل
وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة ،يجوز له أيضً ا استشارة الخرباء املتخصصني ،كلام لزم األمر .من املرجح
أن تساهم املعرفة التي اكتسبها املدقق خالل الدراسة التمهيدية يف تسليط الضوء عىل القضايا املهمة يف نشاط
الخصخصة وتساعده عىل إعداد تدقيق األداء املحدد وفقًا للمعيارين  100 ISSALو.300
	)21أثناء الدراسة التمهيدية ،يجب عىل املدقق أيضً ا مراعاة قدرة التدقيق ( .))36( 300 ISSALقد يشمل ذلك
النظر فيام إذا كانت املعايري الكافية واملوثوقة وذات الصلة متاحة إلجراء تدقيق األداء .عىل سبيل املثال ،قد
ال يكون لدى الحكومة نظام مؤسيس ملراجعات ما بعد الخصخصة ،والذي كان من شأنه أن يساعد املدقق
يف وضع املعايري ذات الصلة .يف بعض األحيان ،قد ال يوجد حتى أساس معقول لتطوير معايري التدقيق ،عىل
سبيل املثال ،قد يؤدي عدم وجود مبادئ توجيهية مناسبة أو إطار تنظيمي بشأن الخصخصة وكيفية االستفادة
من العائدات إىل صعوبة وضع املعايري .يف بعض الحاالت ،حتى يف حالة توفر املعايري ،قد يكون الحصول عىل
املعلومات أو األدلة املطلوبة للمقارنة أم ًرا صع ًبا أو غري فعال أو قد يكون مكلفًا .هناك مسألة أخرى يجب
مراعاتها؛ أال وهي ما إذا كان من املمكن عمل ًيا تنفيذ توصيات التدقيق.
	)22فهم الرشكة اململوكة للدولة  /النشاط الجاري خصخصته والتحضري للخصخصة :من املتوقع أن يكون لدى
املدقق فهم جيد للكيان  /النشاط الجاري خصخصته .يف السيناريو املحتمل الذي يشري إىل أن الجهاز األعىل
للرقابة املالية واملحاسبة كان مدقق الرشكة اململوكة للدولة من قبل ،فإن املدقق ميتلك بالفعل هذه املعرفة
مؤسسياً .ومع ذلك ،قد يسعى املدقق إىل الحصول عىل عمل املدققني الداخليني للرشكة اململوكة للدولة من
أجل تكوين نظرة ثاقبة بشأن عمل الكيان.
	)23من املامرسات الجيدة املقبولة عمو ًما إجراء تثمينات قبل الخصخصة ،ال سيام لتثمني الرشكة كمنشأة قامئة
من أجل الحصول عىل مقارنة معيارية للعائدات املحتملة التي ميكن عىل أساسها تقييم العطاءات .يف مثل
هذه الحاالت ،ميكن أيضً ا استخدام التثمني  -الذي ميكن أن يكون بالطبع مجموعة من القيم ،اعتام ًدا عىل
االفرتاضات املستخدمة  -كعملية تحقق مزدوجة للخصخصة نفسها عند استخدام عمليات مناقصة انتقائية.
وهناك جانب آخر مهم؛ أال وهو إعادة هيكلة الرشكات اململوكة للدولة أو إعادة تنظيم خدمة  /نشاط مقدم
للجمهور قبل الخصخصة .ترتاوح إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم هذه من وضع الرشكة يف شكل قانوين ميكن
بيعها فيه إىل إعادة تنظيم األعامل  /النشاط بشكل أسايس وموارده املالية لتالئم عىل نحو أفضل األهداف
طويلة األجل للخصخصة .يحتاج املدقق إىل فهم كيف وملاذا متت إعادة هيكلة النشاط  /الكيان من أجل فهم
الخصخصة .وبالتايل ،فإن فهم املدقق لخصخصة الرشكة اململوكة للدولة واألنشطة التحضريية ميكن أن يبنى
عىل هذه الجوانب ،وقد يشمل الوعي باملخاطر واملشكالت املرتبطة بكل منها:
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•تثمني 9الرشكة :التثمني الصحيح للكيان  /النشاط املراد خصخصته رضوري لضامن معظم املزايا
للحكومة .قد يفهم املدقق األسلوب واملنهجيات املتضمنة يف عملية التثمني ملعرفة ما إذا كانت هناك أي
مخاطر ومشكالت مثل االختيار غري السليم أو التطبيق غري الصحيح ملنهجية التثمني.
يجب أن تكون االفرتاضات املستخدمة يف التثمني متسقة مع الغرض الذي سيتم استخدامه من أجله .عىل سبيل
املثال ،إذا متت خصخصة الرشكة اململوكة للدولة من خالل عملية مناقصة تنافسية مع اعتبار النتيجة النهائية
منشأة قامئة ،فيمكن إجراء تثمني للكيان الحايل عىل أساس االستمرارية .قد يتحقق املدقق من أن االفرتاضات
املستخدمة يف اإلسقاطات مبنية عىل وجهة نظر شخص مشارك يف السوق ،وليس فقط وجهة نظر خاصة بالرشكة.
باإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل املدقق أن يدرك أنه ميكن استخدام أسس قياس وتثمني مختلفة لبنود مثل
األصول غري امللموسة ،عىل سبيل املثال ،املعرفة والشهرة وبراءات االخرتاع .عالوة عىل ذلك ،من الرضوري يف
هذه الظروف الخاصة ،مبعنى وجود كيان من القطاع العام يستعد للخصخصة ،أن يكون لدى املدقق وعي
متزايد باملخاطر املختلفة املضمنة يف معايري التقارير املالية إلعداد تقارير بشأن نتائج التشغيل .ومن األهمية
مبكان معرفة مدى مشاركة مجلس اإلدارة ولجان التدقيق يف قرارات اإلدارة الذاتية املتعلقة بالقيم املخصصة
لفئات األصول املختلفة ،مبا يف ذلك الشهرة.
•قرار إعادة الهيكلة  /إعادة التنظيم:قد يحاول املدقق تطوير فهم كامل ألي عملية رئيسية تخص إعادة الهيكلة
أو إعادة التنظيم قبل الخصخصة .سيساعد هذا أيضً ا يف تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر يف قرار الخصخصة،
والتي قد تكون أو ال تكون محددة يف األهداف املعلنة للخصخصة .قد تكون هناك حاجة إىل حل املخاطر أو
املشكالت املالية املحددة قبل الخصخصة ،وبالتايل ،قد يتخذ املدقق إجراءات ليكون عىل دراية بهذه القضايا
وتأثريها املحتمل و /أو املتوقع .عىل سبيل املثال ،عندما تكون املؤسسة مديونة مببالغ كبرية للحكومة أو
ملؤسسات أخرى مملوكة للدولة ،فينبغي معرفة إىل أي مدى تم شطب هذه الديون بالكامل أو تحويلها إىل
حقوق ملكية أو ديون جديدة ،ومعرفة تأثري ذلك عىل السعر الذي كان البائع قاد ًرا عىل الحصول عليه من
أجل الرشكة .قد يحدث أن يستنتج البائع أن الرشكة لن تكون قابلة لالستمرار ما مل يتم شطب جميع ديونها أو
جزء كبري منها .يود املدقق أيضً ا أن يكون عىل دراية بتأثري شطب الديون عىل الوضع املايل العام للحكومة.
قد يفحص املدقق نتائج وتأثري إعادة هيكلة الرشكة ،مع األخذ يف االعتبار الجدول الزمني للخصخصة ،عىل سبيل املثال،
أدت إعادة هيكلة الرشكة يف إحدى الحاالت إىل انخفاض جودة املناصب اإلدارية وغري الحكومية التي مل يتم شغلها.
جانب آخر من أنشطة إعادة الهيكلة سيتعلق بكيفية تأثري الهيكل املختار للمؤسسة عىل قابليتها للتسويق.
وباملثل ،قد تكون هناك رشوط يف شكل عقود طويلة األجل للحفاظ عىل معدل دوران الكيان املخصخص أو
ملستويات االستثامر املحددة.
تعد أنشطة إعادة الهيكلة مهمة بسبب التكاليف االجتامعية املرتبطة بها ،عىل سبيل املثال ،رمبا تكون
الحكومة قد حددت مستويات توظيف ملرحلة ما بعد الخصخصة ولكن سيتعني عليها تحمل تكلفة
املوظفني الذين يتم ترسيحهم عن الحاجة .لذلك ،إذا كان هذا جز ًءا من أهداف التدقيق أو نطاقه،
فقد يتكون لدى املدقق فهم للعواقب التي سيتأثر بها موظفي الجهة الحكومية التي سيتم خصخصتها؛
والعواقب املالية للحكومة عند تقديم ضامنات للتوظيف ومستويات الرواتب.
9

تتمثل طرق التثمني املختلفة املعرتف بها دوليًا يف التدفق النقدي املخصوم والقيمة الدفرتية وصايف قيمة األصول وقيمة االستبدال بعد خصم اإلهالك وقيمة التجزئة ونسبة السعر /
الربح والقيمة السوقية والقيمة الدفرتية/القيمة يف السوق وقيمة الخربة وطريقة نسبة السعر  /التدفق النقدي.
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•التحليالت املالية التفصيلية ،وجداول التنفيذ ،والتقارير الفنية ،إن ُوجدت:قد يراجع املدقق التحليالت
املالية التفصيلية والتقارير الفنية لتعميق فهمه للتقديرات الخاصة بالرشكة .إ ّن فهم جداول التنفيذ
تسلط الضوء عىل اإلسقاطات غري الواقعية ،إن ُوجدت.
)24تحديد فرصة الخصخصة :إن تحليل كيفية وصول الحكومة إىل فرصة الخصخصة واملداوالت التي أدت إىل القرار
ستلقي الضوء عىل أهداف الخصخصة املقصودة وتوقعات السلطة التنفيذية من الخصخصة .وقد يكون املدقق
قادرا ً عىل مالحظة املخاطر واملشكالت يف مرحلة التحديد نفسها ،عىل سبيل املثال ،تقييم واضح غري صحيح للمزايا /
النتائج املقصودة من الخصخصة ،والتي من املرجح أن تؤدي إىل عدم تحقيق أهداف الخصخصة يف مرحلة الحقة.
)25فهم أهدافالخصخصة :إن فهم أهداف الخصخصة واملخاطر  /املشكالت التي تنطوي عليها يساعد املدقق عىل
تطوير أهداف التدقيق .قد يالحظ املدقق أنه عىل عكس االفرتاضات الشائعة ،فإن انخفاض ربحية الكيان
املخصخص ليس دامئًا سبب الخصخصة .حتى الكيان املربح ميكن خصخصته بالنظر إىل أهداف اجتامعية أو
مالية أخرى ،عىل سبيل املثال،
•لتحسني الكفاءة العامة للكيان  /الرشكة اململوكة للدولة؛
•لتشجيع مشاركة أوسع ملكية؛
•لنقل املخاطر التجارية إىل القطاع الخاص.
•لتأمني االستثامر (أهداف مالية)؛
•لتعزيز متكني املواطنني (أهداف اجتامعية)؛
•لتحرير املوارد للقطاعات االجتامعية ذات األولوية (أهداف اجتامعية).
)26تشمل أهداف الخصخصة بشكل عام مكاسب الكفاءة والتشجيع عىل ملكية أوسع لألسهم .ومع ذلك،
فإنه يف غياب أهداف واضحة ومحددة ،من غري املحتمل أن تكون الدولة قادرة عىل تعظيم مزايا
الخصخصة وتقليل مخاطرها .عىل سبيل املثال ،يف حالة الخصخصة يف قطاع االتصاالت من خالل الطرح
العام األويل لألسهم ،مل تقم الحكومة بصياغة أهداف واضحة ومحددة مبا فيه الكفاية ،والتي كانت تنوي
تحقيقها من خالل البيع .كام مل تضع الدولة خطة عمل تحقق أهدافها من خاللها .يف هذه الحالة ،كان
الهدف الرئييس للدولة هو زيادة ملكية األسهم إىل الحد األقىص ،لكن حملة الدعاية التي قامت بها الدولة
حول البيع كانت تستهدف بشكل أسايس املستثمرين من الرشكات واملستثمرين األجانب ،مع القليل من
االهتامم باملستثمرين الصغار املحتملني .كام أن الدولة مل تأخذ يف االعتبار عدم ثقة الجمهور العام يف
سوق األوراق املالية ورغبتهم يف االستثامر فيه.
)27بقدر اإلمكان ،قد يسعى املدقق إىل التأكد من اآلثار املرتتبة عىل أهداف الخصخصة بطريقة شاملة ،ألن هذه
األهداف ستحدد مجاالت الرتكيز يف تدقيق أداء الخصخصة .عىل سبيل املثال ،إذا كان الهدف هو خصخصة الكيان
وفقًا لجدول زمني بدالً من تعظيم العائدات ،ألن الحكومة ترغب يف ترسيخ ثقة املستثمر يف عملية الخصخصة ،فقد
ال يرغب املدقق يف الرتكيز حرصيًا عىل أن الدولة كان عليها تأخري الخصخصة من أجل الحصول عىل سعر أفضل.
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	)28إن الوعي بنتائج وعواقب األهداف الحكومية املعلنة سيساعد املدقق أيضً ا عىل تحديد أي أهداف مهمة
غري مذكورة .عىل سبيل املثال ،قد يستمر املدقق يف فحص ما إذا كانت الخصخصة قد أدت إىل تحقيق الحد
األقىص من املزايا السعرية ،حتى لو مل يكن ذلك هدفًا معل ًنا.
وبالتايل ،فقط من خالل فهم هذه األهداف يف تعقيدها وتفاعلها ،وكيف ميكن أن تؤثر عىل إجراء البيع ،سيكون
الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة قاد ًرا عىل تحديد األسئلة التي يجب أن يتناولها يف دراسة البيع.
	)29توفر معرفة منشأ الخصخصة فرصة لفهم الدوافع املختلفة للمشاركني ،وبالتايل تحديد عنارص املخاطر .عىل
سبيل املثال ،قد يجد املدقق أن أهداف ونوايا الحكومة قد تكون متعددة ومعقدة ،وبالتايل ،ميكن تحديد
مخاطر األهداف املتنافسة .وبالتايل ،قد يحدد املدقق أيضً ا مدى تأثر املخاطر املرتبطة بنشاط الخصخصة
مبخاطر املنافسة بني بعض األهداف .للتوضيح ،قد تكون املنافسة املتزايدة هدفًا ،بيد أنها بدورها قد تتعارض
مع هدف حرص املبيعات التجارية عىل املستثمرين االسرتاتيجيني أو الرشكات املحلية فقط .وباملثل ،قد تنشأ
مخاطر عملية الخصخصة من مهارات الوزارة ومعارفها وخرباتها فيام يتعلق بالخصخصة.
	)30من أجل تقييم نتائج عملية الخصخصة بشكل شامل ،قد يكون لدى املدقق صورة واضحة للخدمات التي
تقدمها الجهة الحكومية لدافعي الرضائب ،قبل وبعد الخصخصة .سيؤثر هذا عىل التقييم الذي يقوم به
املدقق ملدى تحقيق األهداف ألن املدقق لن ينظر إىل اإلنجازات بطريقة منعزلة مقابل األهداف .وبدالً من
ذلك ،قد يركز املدقق أيضً ا عىل التعهدات والنتائج بعد الخصخصة وتقييم الفجوة بينها .وهذا لن يسلط
الضوء عىل مدى تحقيق األهداف من منظور الدولة فحسب ،بل سيساعد أيضً ا يف تقييم ما إذا كانت النتائج
املتوقعة ،كام ورد يف املقرتحات األولية ودراسة جدوى الخصخصة ،قد تحققت.
	)31فهم طبيعة التخصيص وعمليته وطريقته:يحتاج املدقق إىل فحص العناية الواجبة التي متارسها الدولة
قبل اتخاذ قرار بشأن الخصخصة .لذلك ،سيحتاج املدقق إىل معرفة الطرق املمكنة للخصخصة يف
سياقات مختلفة .قد ينظر املدقق يف العديد من املوارد التي تدرس جوانب الخصخصة ،عىل سبيل املثال،
مؤسسات البحث الحكومية ،ومنظامت التجارة والرتويج ،واألوساط األكادميية .قد تقرر الحكومة اعتامد
أي من األساليب املختلفة للخصخصة ،مثل املبيعات التجارية وعمليات االستحواذ من جانب اإلدارة
واملوظفني والخصخصة الجامعية واملزادات والتعاقد الخارجي واالستعانة مبصادر خارجية والتعويم .وبنا ًء
عىل ذلك ،قد يفحص املدقق الخيارات املحددة التي أُ ِخذت يف االعتبار مع املزايا والعيوب املرتبطة بها،
وأسباب اختيار املسار املختار ،واملعايري املطبقة يف تقرير طريقة الخصخصة املختارة وما إذا كانت قد
تأثرت بالسعي وراء أي أهداف أوسع لربنامج الخصخصة.
	)32من املرجح أن يؤدي اختيار األسلوب والطريقة املناسبني إىل تحقيق أقىص قدر من املزايا للحكومة .قد
يحلل املدقق مداوالت الحكومة أو الخرباء املعنيني ،للتوصل إىل اختيار األسلوب والطريقة ،لفهم املنفعة
املقصودة ،وبالتايل مشكالت االختيار ،إن وجدت.
	)33يف أحد األمثلة ،طُلب من الحكومة التخلص من خدمات دعم الكمبيوتر ملجموعة من املستشفيات اململوكة
للدولة .كان هذا مرشو ًعا تجاريًا جذابًا ألن املستشفيات كانت حريصة عىل تأمني الدعم املستمر ألنظمة
الكمبيوتر بها .وبدالً من تسويق الرشكة بقوة باعتبارها فرصة للبيع التجاري ،تعاملت الحكومة معها عىل
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أنها عملية رشاء خدمية ،واتضح نتيجة لذلك للجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة ،من خالل التثمني ،أن
الحكومة أبرمت صفقة أقل فائدة لدافعي الرضائب .يف ضوء تقرير الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة،
تعهدت وزارة الصحة بالنظر يف مثل هذه الترصفات عندما تطرأ حالة بيع تجاري يف املستقبل.
)34مسائل أخرى تستحق الدراسة :أثناء إجراء بحث حول الخصخصة ،قد يضع املدقق يف اعتباره ما ييل ،وهو ما
سيمنحه يف النهاية معرفة من أجل تحليل النتائج من منظور االقتصاد والكفاءة والفعالية.
•متطلبات البيئة التنظيمية:قد يدرك املدقق متطلبات البيئة التنظيمية من أجل معرفة الحدود والقيود
التي تحددها املتطلبات ،عىل عملية الخصخصة ،إن وجدت.
•اختيار املوظفني والخرباء:قد يتعرف املدقق عىل عملية اختيار األعضاء املسؤولني عن الخصخصة ،مبا يف ذلك
اختيار الخرباء وتوظيفهم .لن يؤدي هذا إىل إلقاء الضوء عىل ما إذا كانت الحكومة قد مارست العناية الواجبة يف
الوقت نفسه ،ولكنه سيوضح أيضً ا ما إذا كان هناك أي تضارب يف املصالح ،ينجم عنه مخاطر ومشكالت أخالقية.
•تحديد مسؤوليات كل طرف معني :قد يدرك املدقق أدوار ومسؤوليات األطراف املشاركة يف عملية
الخصخصة .وقد يربز هذا التضارب املحتمل يف األدوار ،إن وجدت.
•استجداء العطاءات ،عملية التثمني وعملية التفاوض مع مقدم العطاء الفائز :هذه مكونات مهمة
للخصخصة ومن الرضوري أن تتم بطريقة شفافة وعادلة .إن فهم املدقق لطلب تقديم العطاءات
وعملية التثمني سيلقي الضوء عىل املخاطر واملشكالت املتعلقة برتتيبات اإلدارة والرقابة الحكومية
عىل العملية .يف بعض الحاالت ،قد تكون هناك متطلبات للتفاوض مع مقدمي العطاءات يف ظل
ظروف معينة ،عىل سبيل املثال ،ال يتطابق العطاء األكرث استحقاقًا مع السعر  /املزايا املتوقعة
وقد تختار الحكومة التفاوض مع مقدم العطاء املؤهل بدالً من تكرار العملية بأكملها من جديد
لتقليل النفقات .قد يراجع املدقق مثل هذه القرارات ملعرفة مدى تأثريها عىل تحقيق األهداف
أو كفاءة عملية الخصخصة.
•خطة العمل أو ترتيبات التمويل أو مستندات أخرى:قد تحتاج دراسة الجدوى /الخطط إىل بحث لفهم
جوهر املزايا املرجوة من الخصخصة .وباملثل ،قد تكون هناك متطلبات تتعلق بسلوك وامتثال املشرتين
املحتملني .تحدد برامج الخصخصة عادة القواعد الخاصة بكيفية دفع مشرتي األسهم أو األصول أو
املؤسسات مقابل حيازتها ،أي ترتيبات التمويل .قد يبحث املدققون عن أي استثناءات ألنها متثل مزايا
أو إعانات متنحها الحكومة بشكل انتقايئ.
•الرتتيب التعاقدي الناتج وتسليم املسؤولية إىل كيانات غري حكومية :إن الرشوط واألحكام التعاقدية
النهائية بني أطراف الخصخصة ستوضح املخاطر واملشكالت التي تواجه تحقيق األهداف املقصودة،
إن وجدت ،مثل املزايا األقل التي تحصل عليها الدولة ،والرشوط غري املواتية للحكومة ،واملساومة عىل
الجودة  /كمية السلع والخدمات العامة ،واحتكار القطاع الخاص وما إىل ذلك،
•ترتيبات ما بعد الخصخصة واملسائل املتبقية ،إن وجدت :قد يراجع املدقق ترتيبات ما بعد الخصخصة ملعرفة
ما إذا كانت هناك آثار واضحة طويلة األجل ومساوئ تجاه الدولة نتيجة للخصخصة وما إذا كانت الدولة قد
ضمنت الرتتيبات املناسبة املعمول بها لحامية املصالح االقتصادية واالجتامعية للدولة يف القطاع املخصخص.
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)35تحديد أهداف التدقيق :يجب عىل املدقق وضع هدف (أهداف) رقابة محددة بوضوح تتعلق مببادئ
االقتصاد أو الكفاءة أو الفعالية مبا يتامىش مع  .)25( 300 ISSAIيتم بعد ذلك تقسيم أهداف
التدقيق إىل أسئلة تدقيق أكرث تفصيالً ،مرتبطة مبوضوعات معينة ،ومتكاملة ،وليست متداخلة
وشاملة عند معالجة أهداف التدقيق الشاملة .يجوز للمدقق اختيار أهداف التدقيق أو مزيج منها.
القامئة أدناه إرشادية بطبيعتها وال يُقصد منها أن تكون حرصية أو شاملة.
)aما إذا كانت أهداف عملية الخصخصة محددة بطريقة موضوعية وشفافة وتم اتخاذ
اإلجراءات املناسبة لتحقيق هذه األهداف؛ و
)bما إذا كانت اآلثار املالية املرتتبة عىل فرصة الخصخصة التي قد تم تقييمها بشكل صحيح؛ و
)cما إذا كان قد تم تحديد القضايا األولية الرئيسية املتعلقة بفرص الخصخصة (مثل التثمني والتسعري
قبل الخصخصة ،وإعادة الهيكلة ،إلخ) ومعالجتها قبل الخصخصة؛ و
)dما إذا كان قد تم اختيار رشيك الخصخصة بالطريقة األكرث نف ًعا لتحقيق أهداف الخصخصة واألرجح أن
تحقق النتائج وما إذا تم وضع ضامنات كافية لضامن النزاهة والشفافية يف عملية الخصخصة بأكملها؛ و
)eما إذا كان قد تم الحفاظ عىل نزاهة عملية الخصخصة وخالية من أي تأثري ال داعي له وأنه مل يكن
هناك تالعب سواء قبل عملية التصفية أو أثناء العملية.
)fما إذا كانت القضايا طويلة األجل مثل االحتكار وفقدان السيطرة يف املجاالت االسرتاتيجية واألصول /
الخصوم املتبقية وما إىل ذلك قد متت معالجتها بشكل ٍ
كاف؛ و
)gما إذا كان لدى الحكومة آليات لضامن امتثال كيان خاص لرشوط االتفاقية بعد الخصخصة؛ و
)hما إذا كانت أهداف الخصخصة قد تحققت وما إذا كانت هناك آلية لفحصها.
)36صياغة أسئلة التدقيق :بعد تحديد أهداف التدقيق ،وفقًا للمعيار  ،)25( 300يجوز للمدقق تطوير أسئلة تدقيق تتناول
كل هدف من أهداف التدقيق .فيام ييل قامئة إرشادية بأسئلة التدقيق ذات الصلة بأهدافه املوضحة يف الفقرة :35
)aالهدف :ما إذا كانت أهداف عملية الخصخصة قد تم تحديدها بطريقة موضوعية وشفافة وتم
اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتحقيق هذه األهداف؟
•هل حدد الطرف املسؤول األهداف الفورية للخصخصة؟ هل تتامىش هذه مع األغراض العامة املحددة
يف القانون أو قرارات مجلس النواب بشأن الخصخصة؟
•هل حدد الطرف املسؤول األهداف طويلة املدى وهل كانت األهداف قصرية األجل وطويلة األجل
متوافقة مع بعضها البعض؟
•هل كانت األهداف قصرية املدى وطويلة املدى تتعلق بتنمية اقتصاد السوق واالعتبارات االجتامعية والبيئية؟
•هل تم ذكر جميع األهداف رصاحة؟ هل كانت األهداف املعلنة وغري املعلنة تفاعلية وأثرت
عىل سلوك الخصخصة؟
•هل تم تصميم عملية الخصخصة لتتناسب مع أهداف الخصخصة؟
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)bالهدف :ما إذا كانت اآلثار املالية املرتتبة عىل فرصة الخصخصة التي قد تم تقييمها بشكل صحيح؟
•هل قام الطرف املسؤول بتحليل التكلفة والفوائد اإلجاملية للخصخصة؟
•كيف تم تقييم املخاطر واملطلوبات من حيث املعايري املالية مثل التكلفة وسعر البيع ،عىل سبيل املثال،
يف حالة األصول التي هي يف طور التصفية أو املتعرثة؟
•هل تم تحديد املعايري املالية مثل سعر البيع بنا ًء عىل افرتاضات سليمة وتم التوصل إليها بشكل مستقل
عن املشرتي والرشكة؟
•هل تم أخذ العواقب غري االقتصادية مثل فقدان الوظائف ،وفقدان الضوابط اإلسرتاتيجية ،وإمكانية
االحتكار وما إىل ذلك ،يف االعتبار عند تحليل التكلفة والفائدة وما إذا كانت اآلثار املالية املرتتبة عىل
العواقب غري االقتصادية مثل خسارة اإليرادات محددة كمياً بشكل ٍ
كاف؟
•هل لدى الطرف املسؤول املعرفة املالية والفنية املطلوبة لتقييم اآلثار املالية؟ إذا مل يكن األمر كذلك،
فهل تم االستعانة بالخربة املناسبة من جهة خارجية؟
)cالهدف :ما إذا كان قد تم تحديد القضايا األولية الرئيسية املتعلقة بفرص الخصخصة (مثل التثمني
والتسعري قبل الخصخصة ،وإعادة الهيكلة ،إلخ) ومعالجتها قبل الخصخصة؟
وافقت عليها الهيئة
•هل كانت املعلومات ،التي استندت إليها دراسة جدوى فرصة الخصخصة التي
ْ
الترشيعية و /أو الحكومة ،كاملة ومالمئة وموثوقة ويف الوقت املناسب؟
•هل تم إجراء دراسة جدوى قبل الخصخصة قبل اتخاذ قرار بشأن الخصخصة وهل تم أخذ جميع العوامل
ذات الصلة (مبا يف ذلك املعلومات املالية الصحيحة) يف االعتبار قبل اتخاذ قرار بشأن الخصخصة؟
•هل تم التحقيق بشكل ٍ
كاف يف مدى إعادة الهيكلة السابقة للخصخصة ونُفذت وفقًا للمتطلبات؟
•هل تم تقييم الحاجة  /املتطلبات من املستشارين  /املتخصصني  /الخرباء إلجراء الخصخصة يف البداية،
وهل تم الحصول عىل املوارد املناسبة؟
•هل ضمنت الحكومة عدم وجود تضارب يف املصالح عند تحديد املتخصصني واملشورة الخارجية املحايدة
التي يحتاجونها لتنفيذ الخصخصة ،وهل تم اتخاذ خطوات فعالة من حيث التكلفة لتأمني هذه املشورة
وهل تم تعيني هؤالء املستشارين  /املتخصصني  /الخرباء يف الوقت املناسب؟
متسم بالكفاءة والفعالية من خالل استناده إىل افرتاضات مناسبة
•هل كان تثمني ما قبل الخصخصة
ً
وبنائه عىل مبادئ مقبولة لتثمني الرشكة؟
• هل تم التوصل إىل تثمني ما قبل الخصخصة بشكل مستقل عن الطرف الخاص وكذلك إدارة كيان القطاع العام؟
•هل كان التثمني املسبق للخصخصة دليالً مفيدا ً يف تثمني العطاءات ويف املفاوضات املؤدية إىل العطاء
النهايئ املقبول ،وكيف يتم مقارنته بسعر الخصخصة؟
•هل نوقشت جميع أساليب الخصخصة املمكنة بشكل ٍ
كاف وإذا تم استبعاد أي طريقة من هذه
النقاشات التفصيلية ،سواء قمنا بإعادة تسجيل األسباب واملربرات لذلك؛ وما إذا كانت الطريقة
املختارة تعزز االقتصاد والكفاءة؟
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) dالهدف :ما إذا كان قد تم اختيار رشيك الخصخصة بالطريقة األكرث نف ًعا لتحقيق أهداف الخصخصة واألرجح أن
تحقق النتائج وما إذا تم وضع ضامنات كافية لضامن النزاهة والشفافية يف عملية الخصخصة بأكملها؟
•هل وضعت الحكومة معايري لتقييم العطاءات الواردة؟
•هل تم وضع املعايري بالرجوع إىل أهداف الخصخصة وهل كانت ُمرضية لضامن تحقيق أفضل نتيجة
ممكنة للخصخصة؟
•هل تم اعتامد املعايري املناسبة ملرحلة معينة من الكيان الجاري خصخصته؟
•هل كانت املعايري صارمة بشكل غري مالئم بحيث تثبط االعروض املبتكرة؟
•هل كانت تثمينات العطاءات مناسبة؟ هل كان اختيار الكيان الخاص يتسم الشفافية؟
)eالهدف :ما إذا كان قد تم الحفاظ عىل نزاهة عملية الخصخصة وخالية من أي تأثري ال داعي له وأنه
مل يكن هناك تالعب سواء قبل عملية التصفية أو أثناء العملية.
•ما األدوات املستخدمة لتوجيه عملية صنع القرار؟ هل تم اتخاذ القرارات بني قلة أم بطريقة غامضة؟
•هل توجد آليات وضامنات كافية مطبقة ،مبا يف ذلك قنوات تقديم الشكاوى؟
•هل بدت العملية مترسعة أو كانت الخطوات األساسية يف العملية مفقودة؟
•هل توجد منافسة كافية أو لوائح وآليات إنفاذ فعالة ملكافحة االحتكار؟
•هل كانت مامرسات اإلفصاح املايل وغري املايل واملحاسبة مطابقة للمعايري الدولية؟
•هل كانت هناك ارتفاعات أو تخفيضات يف األسعار بعد التسعري األويل؟
•هل كانت هناك معايري محددة الختيار مقدم العطاء املفضل ،وهل تم استخدامها يف اختيار مقدم العطاء الفائز؟
•هل مقدم العطاء الفائز يستويف متطلبات املواصفات ولديه خطة عمل معقولة؟
)fالهدف :ما إذا كانت القضايا طويلة األجل مثل االحتكار وفقدان السيطرة يف املجاالت االسرتاتيجية
واألصول  /الخصوم املتبقية وما إىل ذلك قد متت معالجتها بشكل ٍ
كاف بالرجوع إىل السياسات
واملعايري املحددة مسبقًا؟
•هل توجد عمليات لتقييم اإلنفاق الفوري و /أو النهايئ للعائدات التي تتلقاها الدولة (خاصة
إذا تحولت إىل أهداف سياسة عامة)؟
•هل لدى الحكومة ترتيبات هيكلية مناسبة إلدارة املسائل املتبقية؟
•هل نظرت الحكومة واتخذت الخطوات املناسبة ملعالجة احتكار القطاع الخاص لقطاع األعامل املعني؟
•هل نظرت الحكومة يف التأثري االسرتاتيجي ملثل هذه الخصخصة عىل جوانب مهمة مثل الدفاع واألمن
القومي واألمن الغذايئ وما إىل ذلك ،عىل املدى الطويل؟
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•هل تعكس الحسابات العامة أو الوطنية بشكل كاف (مبا يف ذلك التحديد الكمي حيثام أمكن) أي
أصول وخصوم متبقية ،فعلية أو عرضية؟
•وفقًا لرشوط وأحكام الخصخصة ،هل متكنت الدولة من فصل نفسها عن جميع أنشطة أو التزامات
املؤسسة  /النشاط الجاري خصخصتها أم أنها ال تزال التزامات ،أو قضايا تقايض معلقة ،أو التزامات
املوظفني أو املمتلكات املتبقية لتلك العنارص غري املدرجة يف الخصخصة؟
•هل تم اتخاذ الرتتيبات املناسبة لإلدارة املستمرة لألصول املتبقية مثل املمتلكات املؤجرة وما إىل ذلك؟
)gالهدف :ما إذا كان لدى الحكومة آليات لضامن التزام كيان خاص برشوط االتفاقية بعد الخصخصة؟
•هل استوىف املشرتي رشوط أي اتفاقية تسمح بتأجيل دفع كل أو جزء من قيمة الرشكة لفرتة محددة؟
•هل أوىف املشرتي بالتعهدات املقدمة فيام يتعلق مبستويات التوظيف أو االستثامر يف الرشكة؟
•هل وضع املجلس الترشيعي إطا ًرا قانونيًا وتنظيميًا للكيانات الخاصة الناتجة التي يُطلب من مسؤوليها
العمل عىل أساسها وما إذا كان اإلطار التنظيمي يعمل عىل النحو املنشود؟
•يف الحاالت التي ال تزال فيها الحكومة تدفع مقابل استغالل القطاع املخصخص (مثل ،طريق ،جرس،
نفق ،مواقف سيارات) هل تستمر الهيئة الترشيعية يف الحصول عىل معلومات وبيانات موثوقة وكافية
حول نفقات امليزانية الفعلية؟
•هل سعت الحكومة إىل حامية مصالح دافعي الرضائب ،عىل سبيل املثال ،من خالل وضع حدود زمنية
أو حدود مالية أو ترتيبات إنهاء أخرى؟
)hالهدف :ما إذا كانت أهداف الخصخصة قد تحققت وما إذا كانت هناك آلية لفحصها؟
•هل تحققت أهداف فورية ذات قيمة عالية من العائدات ،وسعر السهم املستهدف بعد التعويم ،وما إىل ذلك؟
•هل تحققت أهداف أوسع تتعلق بالشواغل االقتصادية واالجتامعية والبيئية؟
•هل تحقق أي هدف معني (مثال :املسار الرسيع للخصخصة) عىل حساب هدف آخر (مثال :مل
يتم تقييم الرشكة عىل النحو السليم)؟
•هل تحققت أهداف الخصخصة يف اإلطار الزمني املحدد؟
•هل تحققت أهداف الخصخصة نوعياً؟
•هل حصل املواطنون عىل خدمات مامثلة أو ذات جودة أفضل بعد الخصخصة؟
•هل أدت الخصخصة إىل تحسني الجودة الشاملة للخدمات املتاحة للمواطنني عىل املدى الطويل؟
)37تحديد نطاق التدقيق :يتم تحديد نطاق رقابة أداء الخصخصة من خالل أهداف التدقيق وأسئلة التدقيق .الخصخصة
نشاط معقد وواسع .من أجل تجنب إجراء تدقيق شديد التعقيد أو باهظ التكلفة ،فقد يستبعد نطاق التدقيق أنشطة
أو كيانات معينة من عملية التدقيق ،بنا ًء عىل تقييم املخاطر وتحديد املشاكل ،حتى إذا كانت األنشطة أو الكيانات
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يف األساس وثيقة الصلة بهدف التدقيق .إذا كانت الخصخصة قيد التدقيق هي أول خصخصة تقوم بها الحكومة ،فمن
املمكن أن الحكومة قد تتوقع أيضً ا أن يُربز املدقق ثغرات فيها وبهذا يُقدم قيمة مضافة .وبالتايل ،من املفيد مناقشة
نطاق التدقيق مع الكيان الخاضع للتدقيق والحصول عىل وجهات نظر و مدخالت من املسؤولني فيه مع تجنب التأثري
غري الرضوري الناشئ عن الكيان الخاضع للتدقيق فيام يتعلق بالتغيريات التي تطرأ عىل نطاق التدقيق.
	)38تحديد معايري التدقيق :يجب عىل املدقق وضع معايري رقابة تتامىش مع املعيارISSAL )27( 300والتي
تتناول أهداف وأسئلة الرقابة .ميكن للمدقق استخدام العديد من املصادر املختلفة لتحديد معايري
التدقيق .فيام ييل قامئة إرشادية مبصادر معايري التدقيق هذه ،فيام يخص أهداف التدقيق ،والتي ميكن
استخدامها يف تدقيق أداء الخصخصة:
•يشري الترشيع الذي يسمح بالخصخصة وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة ومحارض اجتامعات مجلس
الوزراء والتوجيهات الوزارية وما إىل ذلك إىل أهداف الخصخصة والقضايا املتعلقة بها للمدقق .وقد
تساعد أيضً ا املدقق يف فهم األساس املنطقي وراء قرار خصخصة الرشكات اململوكة للدولة ،وما قبل
الخصخصة ،وإعادة الهيكلة ،وطريقة الخصخصة املعتمدة ،وما إىل ذلك.
•بيان مهمة الرشكات اململوكة للدولة ،والخطة االسرتاتيجية ،وخطة الرشكة ،وخطة اإلدارة ،والتقارير
السنوية؛ وبيانات أداء الرشكات اململوكة للدولة؛ ووثائق التخطيط والعقود وامليزانيات من الكيان
الخاضع للتدقيق ،واملبادئ التوجيهية واإلجراءات الداخلية التي وضعتها الرشكة اململوكة للدولة
مبا يف ذلك املخططات التنظيمية ،وما إىل ذلك ،تشري إىل هيكل ما قبل الخصخصة للرشكة اململوكة
للدولة وميكن النظر فيها للتحقق من صحة البيانات الخارجية توصيات املستشار بشأن الجدوى
التجارية للرشكة اململوكة للدولة وآفاق منوها.
•من شأن تثمني نظام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخيل املتعلق بعملية الخصخصة أن يساعد
املدقق يف االعتامد عىل نزاهة عملية الخصخصة.
•إن دراسات جدوى الخصخصة يف بلدان أخرى ،واملعايري الدولية لألداء الجيد ،واملعايري املأخوذة من
األبحاث أو األدبيات أو املنظامت املهنية و /أو الدولية ،واملعايري الدولية لألداء الجيد ،واإلدارة العامة
واألدبيات املوضوعية ،واملعايري املستخدمة سابقًا يف عمليات تدقيق مامثلة أو من قبل األجهزة العليا
للرقابة املالية واملحاسبة األخرى ،واملعايري التي وضعها املدقق ،رمبا بعد التشاور مع الخرباء يف هذا
املجال ،تعمل جميعها كمعايري تدقيق من أجل إجراء تدقيق عملية الخصخصة.
•ستساعد اإلقرارات املقدمة من الرشكات اململوكة للدولة واملستشارين الخارجيني والكيانات الخاصة التي
شاركت يف عملية الخصخصة يف تقييم كفاءتهم وعدم وجود تضارب يف املصالح.
•مؤرشات األداء الرئيسية التي يحددها الكيان الخاضع للتدقيق أو الحكومة.
	)39نظ ًرا ألن الخصخصة نفسها سيكون لها أهدافها ونتائجها مثل تحقيق مكاسب االستثامر والكفاءة ،فقد
يعتمدها أيضً ا املدقق كمصدر للمعايري نفسها .سيكون هذا مناسبًا بشكل خاص لألهداف التي ال ميكن
مالحظتها إال أثناء التعهدات واألحداث بعد الخصخصة ،عىل سبيل املثال ،فيام يتعلق بزيادة اإلنتاجية
ورفع مستوى جودة الخدمات؛ والتأثري عىل البطالة؛ والتأثري عىل السوق املايل؛ ومدى تأثريها عىل
االحتياطيات،وعالقاتها بحالة العجز أو الفائض يف امليزانيات الحكومية ،إلخ.
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	)40نهج التدقيق :سيصف نهج التدقيق طبيعة ومدى اإلجراءات املطلوب استخدامها لجمع أدلة التدقيق وأيضً ا
تحديد املواد املعرفية واملعلومات والبيانات الالزمة.
	)41قد يختار املدقق نه ًجا موج ًها نحو حل املشكالت أو نه ًجا موج ًها نحو النتائج اعتام ًدا عىل املخاطر واملشكالت
التي تم تحديدها أثناء الدراسة التمهيدية .من املتوقع أن يتبنى املدقق نه ًجا موج ًها نحو النتائج يف تدقيق
أداء الخصخصة ،إذا كان الهدف هو قياس النتيجة من حيث االقتصاد والكفاءة والفعالية وأيضً ا التعليق
عىل أفضل املامرسات .ومع ذلك ،إذا كانت الدراسة األولية تشري إىل أمثلة مهمة ملامرسات منحرفة يف عملية
الخصخصة أو إذا كانت النتيجة معروفة بالفعل بأنها أقل من األمثل وهناك عدم رضا بني أصحاب املصلحة،
وهي مشكلة يف حد ذاتها ،فإن املدقق قد يتبنى نه ًجا موج ًها نحو املشكلة يتامشىمع املخاطر واملشكالت
املحددة .مثل هذا النهج سوف يعلق أيضً ا عىل الدروس املستفادة من الخصخصة يف املستقبل .بينام ميكن
متابعة كال النهجني من منظور من أعىل إىل أسفل أو من أسفل إىل أعىل( ،))26( 300 ISSALيجب عىل
املدقق اختيار املنظور بنا ًء عىل صلتها بتوقعات أصحاب املصلحة ،واآلثار املرتتبة عىل متطلبات صنع القرار
وإعداد التقارير يف املستقبل .نظ ًرا ألن املنظور من أعىل إىل أسفل يركز بشكل أسايس عىل متطلبات ونوايا
وأهداف وتوقعات الهيئة الترشيعية والحكومة املركزية ،فقد يكون أكرث انسجا ًما مع النهج املوجه نحو
املشكلة .بينام ،يركز املنظور من أسفل إىل أعىل عىل املشكالت ذات األهمية للناس واملجتمع ،وبالتايل قد
يكون أكرث قابلية للتطبيق عىل النهج املوجه نحو النتائج.
	)42ووفقًا ملعيار  ،)26( 300 ISSALميكن أن يتبع تدقيق األداء أيضً ا نه ًجا قامئًا عىل األنظمة ،أي أن هذا النهج
يفحص األداء السليم ألنظمة اإلدارة ،عىل سبيل املثال أنظمة اإلدارة املالية .قد تكون إضافة عنارص من هذا
النهج يف تصميم التدقيق مفيدة عندما يقوم املدقق بتدقيق أداء اإلدارة املسؤولة عن الخصخصة أو عند
النظر يف عمليات خصخصة متعددة يف نفس القطاع أو يف عمليات الخصخصة الجامعية.
	)43إجراءات التدقيق /اختيار طرق جمع أدلة التدقيق :عند إجراء التدقيق ،يختار املدقق إجراءات التدقيق ذات
الصلة ،مثل مقابلة املوظفني الرئيسيني ،وتدقيق املستندات ،وتحليل البيانات املالية ،وما إىل ذلك .ومع ذلك،
قد تكون هناك بعض اإلجراءات الخاصة بتدقيق أداء الخصخصة ،عىل سبيل املثال ،قد يحتاج املدقق إىل
إجراء تثمني للرشكة اململوكة للدولة من خالل خرباء  /طرق بديلة ناجعة ،إذا مل تنفذ الدولة ذلك.
)44اإلدارة الجيدة للمرشوع ومراجعة الخطة واملوافقة عليها من قبل إدارة التدقيق :يقوم املدقق بإعداد
عملية التدقيق وفقًا ملتطلبات  .)37( 300 ISSAIعند وضع خطة تدقيق ،من املهم تحديد الجدول الزمني
واملوارد الالزمة .كل خصخصة فريدة ولها تعقيدات متأصلة ،مام قد يؤدي إىل مرشوع تدقيق معقد ،إذا مل
يتم التخطيط له بشكل جيد .من األهمية مبكان أن يكون لدى املدقق خطة تدقيق محددة جي ًدا ومعتمدة
حسب األصول مع جدول زمني واضح وواقعي ،لضامن االنتهاء من تدقيق الجودة يف الوقت املناسب.
)45عالوة عىل ذلك ،تشمل الخصخصة مجموعة واسعة من األطراف الثالثة باإلضافة إىل الحكومة وإدارة الرشكة.
إن تحديد األطراف املعنية وأدوارها يف الخصخصة وجدوى جمع األدلة من هذه األطراف من خالل الوصول
إىل سجالتهم هي مخاطر متأصلة يف أي عملية تدقيق للخصخصة .يف بعض األحيان ،عىل سبيل املثال يف
غالبية مبيعات األسهم ،قد يحتاج املدقق إىل إثبات أدلة عىل نطاق عاملي.
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)46قد يكون من املستحسن أن يبدأ املدقق يف عملية التدقيق بعد فرتة وجيزة من الخصخصة لضامن الوصول
الكايف إىل أدلة التدقيق التي تحتفظ بها الحكومة واإلدارة واملدققون الداخليون ومستشاروهم ،وكذلك إىل
وجهات نظر األطراف الثالثة الرئيسية ممن لهم اهتامم وثيق بالخصخصة.
)47قد يقوم املدقق بتقييم استجابة اإلدارة للمخاطر واملشكالت املحددة ،مبا يف ذلك استخدام تقييم مخاطر
التدقيق الداخيل ،وتنفيذها ووضع ضوابط داخلية للتعامل معها.
	)48إدارة مخاطر التدقيق :متاشياً مع املعيار  ،)28( 300 ISSALقد يُدرج املدقق مناقشة مخاطر تدقيق
محددة ويخطط للتخفيف منها يف الدراسة األولية .وقد تختلف هذه املخاطر من خصخصة إىل أخرى
وسوف تختلف حسب أهداف التدقيق.
	)49املهارات واملعرفة املطلوبة إلجراء تدقيق األداء :تختلف الخصخصة من حيث درجة تعقيدها وحجمها،
ويتطلب تدقيقها معرفة املوضوعات املتعلقة بتمويل الرشكات واملحاسبة والقانون وإدارة األعامل ،إلخ.
بالنظر إىل مجموعة القضايا ،من الرضوري أن ميتلك فريق التدقيق بشكل جامعي املعرفة واملهارات املالية
والتحليلية والفنية املطلوبة لتدقيق الخصخصة ( .))30( 300 ISSALمن املتوقع أن ميتلك فريق التدقيق
معرفة بشأن الجوانب القانونية واالقتصادية والتجارية والسياسية للخصخصة باإلضافة إىل مهارات التدقيق
التقليدية .قد ترغب األجهزة العليا للتدقيق يف إنشاء مثل هذه الهياكل املؤسسية التي من شأنها أن تكون
مزي ًجا من املوارد الداخلية والخارجية ،والتي تكمل جهود بعضها البعض.
	)50قد يستثمر الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة أيضً ا يف بناء القدرات التي تشجع التخصص يف مجاالت
مختلفة من عملية الخصخصة وتكون ذات صلة باختصاصات الجهاز وأنواع الرقابة التي يقوم بها .كجزء من
عملية التعلم هذه ،قد تجد األجهزة العليا للتدقيق أنه من املفيد تبادل الخربات واملعلومات مع األجهزة
األخرى للرقابة عىل عمليات التدقيق املكتملة .قد ينظر الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة يف إرسال بعض
موظفيه عىل سبيل اإلعارة إىل رشكات متخصصة خارجية للحصول عىل الخربة الالزمة ،وللمشاركة يف الندوات
والندوات واملؤمترات التي تركز عىل موضوعات الخصخصة.
	)51االستعانة بخرباء خارجيني :يجب عىل املدقق أن يأخذ يف االعتبار ما إذا كانت هناك حاجة للتشاور مع خرباء
داخليني أو خارجيني (مستشارين ومراجعني آخرين) من أجل تحسني جودة التدقيق .إذا تعذر الحصول عىل
املعارف واملهارات املطلوبة داخليًا ،فقد يتم الحصول عليها من وكاالت خارجية ( .))30( 300 ISSAIعىل
سبيل املثال ،يعد تثمني األصول قبل الخصخصة مجاالً معق ًدا من الناحية الفنية ،حيث قد ال يتمكن املدقق
من الحصول عىل موارد داخلية له ،وبالتايل ،قد يستلزم األمر خربة خارجية إلجراء تثمني ما قبل الخصخصة.
وحتى بخالف ذلك ،فإن منظور الخرباء يف هذا املجال سيضيف قيمة إىل عملية التدقيق .وبالتايل ،نظ ًرا
للتعقيدات التي ينطوي عليها األمر والنقص املحتمل يف الخربة السابقة ،ميكن الحصول عىل مشورة الخرباء يف
العديد من املجاالت ،والتي قد تشمل الفروق الدقيقة للقطاع و /أو املؤسسة ،واستخدام منهجيات التثمني
واملسائل القانونية .عالوة عىل ذلك ،ميكن االستعانة بالخرباء يف واحدة أو كل مراحل التدقيق مثل التخطيط
والتنفيذ وإعداد التقارير .ومع ذلك ،يجب الحرص من أن الخرباء املشرتكني ليس لديهم أي تضارب يف املصالح
بسبب مشاركتهم مع الكيان الخاضع للتدقيق أو الطرف الخاص ،قبل الخصخصة لضامن استقاللية املدقق.
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	)52التواصل يف مرحلة التخطيط :يف املراحل األوىل من التدقيق نفسها ،يتوصل املدقق وإدارة الكيان الخاضع للتدقيق
واملكلفون بالحوكمة وغريهم ،حسب االقتضاء ،إىل فهم رسمي مشرتك لرشوط التدقيق وأدوارهم ومسؤولياتهم.
ينص املعيار  300 ISSALعىل أن هذا يشمل موضوع التدقيق ونطاقه وأهدافه ،والوصول إىل البيانات ،والتقرير
الذي سينتج عن التدقيق ،وعملية التدقيق ،وجهات االتصال ،وأدوار ومسؤوليات األطراف املختلفة يف هذه
العملية .متاشياً مع املعيار  ،)29( 300 ISSALيتعني عىل املدقق أن يرشع يف التواصل الفعال والسليم من مرحلة
التخطيط مع الكيانات الخاضعة للتدقيق وأصحاب املصلحة املعنيني والحفاظ عىل ذلك طوال عملية التدقيق.
	)53عىل وجه التحديد ،من أجل تدقيق الخصخصة ،قد يطلب املدقق التعاون والدعم املناسبني من الكيان
الخاضع للتدقيق يف ترتيب وتوفري الوصول إىل سجالت ومعلومات الكيانات  /الكيانات الخاصة ،التي اكتسبت
 /اكتسبت  /استثمرت يف الرشكات اململوكة للدولة ( الرشكات اململوكة للدولة) أو شاركت يف العملية بأي
طريقة أخرى ،مثل الوسطاء واالستشاريني وما إىل ذلك.
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6

التنفيذ

)54سوف يؤدي تدقيق األداء إىل إرشاك عدد من األطراف الثالثة ذات الرؤى  /األهداف املتنوعة؛ قد تشمل
هذه األطراف اإلدارة والتدقيق الداخيل للرشكة اململوكة للدولة التي يتم خصخصتها ،والكيانات الخاصة
التي استثمرت يف الرشكات اململوكة للدولة ،واملستثمرين الحكوميني أو املؤسسيني ،ومقدمي العطاءات
اآلخرين ،واملستشارين ،وممثيل املوظفني  /اتحادات املوظفني ،وخرباء املجال ،وخرباء الصناعة واألكادمييني
ومجموعات املستهلكني املتأثرة .قد يحدد التدقيق كال من أصحاب املصلحة املحتملني والفعليني.
)55بعد تحديد جميع األطراف املشاركة يف عملية الخصخصة  /سحب االستثامر وتحديد دور كل منهم يف
العملية ،يحصل املدقق عىل املعلومات  /األدلة من جميع األطراف .كام أن طبيعة اإلجراءات وتوقيتها
وجودة األدلة وما إىل ذلك ستعتمد أيضً ا عىل مرحلة الخصخصة ،فعىل سبيل املثال ،تثمني عمليات ما قبل
التسويق وتحليل إجراء التسعري سيكون لهام إجراءات مختلفة.
)56وباملثل ،فإن املرحلة التي يقوم فيها املدقق بالتدخل ستؤثر عىل إجراء التدقيق ،عىل سبيل املثال ،قد يقوم
املدقق بإجراء تقييم لعملية الخصخصة بأكملها أو لجزء منها فقط .إذا نظر املدقق إىل مرحلة معينة فقط،
مثل إعادة هيكلة ما قبل الخصخصة ،فإن أهداف الدولة ستحدد تركيز اإلجراءات املتخذة ومدى كفايتها.
ومع ذلك ،فمن املمكن أن ينظر املدقق يف سياسة أو إدارة الخصخصة من منظور األنظمة ،ومن ثم ،فمن
املرجح أن يقوم املدقق بتقييم الضوابط مبا يف ذلك مدى كفاية اإلجراءات الوقائية املعمول بها لضامن
الشفافية يف اختيار املستشارين وعملية تحديث السجالت ،وما إىل ذلك.
)57قد يواجه املدقق صعوبات يف الحصول عىل أدلة كافية ومناسبة وقد يواجه اعرتاضات مبنية عىل الرسية
التجارية فيام يخص نرش التفاصيل الرئيسية ،مثل هوية مقدمي العطاءات واملبالغ التي قدموها كعطاءات
أو دفعوها .ومن أجل تبديد هذه املخاوف ،يجب عىل املدقق إنشاء اتصال فعال طوال عملية التدقيق مع
الكيان الخاضع للتدقيق وإطالع مسؤويل ذلك الكيان عىل جميع األمور املتعلقة بالتدقيق (300 ISSAI
( .))29عند تدقيق الخصخصة ،ميكن أيضً ا إبالغ مختلف األطراف ذات الصلة مثل الهيئات التنظيمية وما إىل
ذلك يف وقت واحد ألن استجابتهم قد تكون رضورية أثناء صياغة استنتاجات التدقيق.
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	)58يجب أن يكون التقييم الذي يجريه املدقق واألدلة التي جمعها كافية ليتمكن من تكوين استنتاجات تتامىش
مع أهداف التدقيق .قد يؤدي تعقيد املوضوع يف قضايا الخصخصة ،يف كثري من األحيان ،إىل حاالت ال تكون
فيها األدلة قاطعة عىل الفور ولكنها مقنعة إىل حد ما .لذلك ،قد يكون من املفيد إجراء مناقشات يف البداية
أو أثناء مرحلة التنفيذ مع خرباء يف هذا املجال .وبالتايل ،أثناء إجراء التدقيق ،قد يتضمن الحصول عىل األدلة
اإلجراءات التالية ،ولكن يجب أن يكون التحليل والتفسري عملي ًة أكرث تعقي ًدا:
مراجعة عملية الخصخصة وأنشطة ما قبل الخصخصة
)1يجوز للمدقق مراجعة املستندات التي استعانت بها الدولة للوصول إىل قرار الخصخصة لتحليل النتائج
من أجل رؤية التوازن الذي تم تحقيقه بني مختلف األهداف املتنافسة وتأثري ذلك عىل املزايا التي تعود
عىل الحكومة والكيان الخاص واملواطن؛
)2قد يراجع املدقق املنهجيات واألدوات املستخدمة الستخالص صنع القرار ملعرفة ما إذا كانت عملية صنع القرار
سليم للمخاطر التي يتعرض لها القطاع ،مبا يف ذلك مخاطر الفساد .قد يتحقق املدقق أيضً ا مام
تقييم ً
تتضمن ً
إذا كانت هناك آليات لتقييم دقة وموثوقية عملية اتخاذ القرار؛
)3يجوز للمدقق مراجعة املستندات ،واملعلومات ،والبيانات ،واألدلة التي تستخدمها الدولة يف اختيار طريقة
الخصخصة ،والتحقق مام إذا كانت هذه املعلومات مصدقًا عليها وموثوقًا بها وكاملة؛
)4قد يراجع املدقق أيضً ا سياق ما بعد الخصخصة فيام يخص املوظفني وأصحاب املصلحة اآلخرين من خالل
فحص ما إذا كان املوظفون واإلدارة يف الرشكة قد ترصفوا بطريقة تدعم نزاهة العملية وأيضً ا التحقق مام
إذا كانت هناك مخصصات مميزة ممنوحة للموظفني أو املديرين وإن حدث ذلك ،فعليه التحقق مام إذا
كان قد تم الكشف عنها عىل نحو مناسب؛
)5قد يراجع املدقق قامئة املوظفني (من الحكومة  /الرشكة اململوكة للدولة) املعنيني من حيث مهاراتهم
ومؤهالتهم وتقييم مدى اكتسابهم للمهارات املناسبة لدى الرشكة اململوكة للدولة  /الحكومة من أجل تنفيذ
عملية الخصخصة .يجب مراجعة جودة املهارات املالية والقانونية والتسويقية مقابل التأثري عىل العائدات وأيضً ا
يف مدى النجاح يف حل املشكالت الفنية الصعبة قبل طرح الرشكة أو الخدمة يف السوق؛
)6حيثام اختارت الدولة مساعدة الخرباء  /املستشارين الخارجيني يف عملية الخصخصة ،يجوز للمدقق
تقييم وتحليل الوثائق ذات الصلة وكذلك مراسالت ومالحظات صانعي القرار ملعرفة مدى تأثري مدخالت
املستشارين عىل قرارات اإلدارة ،مبا يف ذلك اختيار نهج الخصخصة أو طرق التثمني وما إىل ذلك .عند تقييم
جودة املشورة املعروضة ،قد يفحص املدقق سجل متابعة الخرباء والطريقة التي قاموا بها بتكييف التقنيات
املناسبة وعدد ومستوى املستثمرين املحتملني ،إلخ؛
) 7قد يتحقق املدقق مام إذا كان قد تم الحصول عىل املساعدة واملشورة القانونية املناسبة خالل عملية الخصخصة،
ويف حالة تجاهل الحصول عىل تلك املشورة ،فينبغي أن يُطلب توثيق لألسباب التي أدت إىل ذلك ومن ثم فحصها؛
)8قد يقوم املدقق بتقييم الوضع العام للسوق وبيئة األعامل ذات الصلة للكيان  /النشاط املخصخص
ويفحص ما إذا كان توقيت الخصخصة مناسبًا ملرحلة التي كان مير بها الكيان  /النشاط .ومع ذلك ،قد
يحرص املدقق عىل أن يتأكد من أن هذا التقييم يراعي األهداف العامة للخصخصة.

24

 GUID5320إرشادات حول تدقيق أداء الخصخصة

مراجعة الكيان الجاري خصخصته
)9ميكن أن توفر املقارنة بني املؤرشات والنسب املالية للرشكات اململوكة للدولة ذات الوضع املامثل يف بيئة
الصناعة  /الرشكات املحددة ،للمدقق تقديرات موثوقة للقيمة التجارية للكيان  /النشاط املخصخص.
قد يفحص املدقق إعادة الهيكلة السابقة لعملية الخصخصة والتي تقوم بها الرشكة اململوكة للدولة /
الحكومة بغية التحقق مام إذا كانت إعادة الهيكلة قد أثرت عىل قيمة الكيان بطريقة سلبية ،أي أن
التحليل يجب أن يكون موج ًها عىل نحو أكرب نحو اآلثار املرتتبة عىل عملية الخصخصة بدالً من أن يتناول
نتيجة إعادة هيكلة املنظمة مبعزل عن بقية العوامل.
	)10قد ينفذ املدقق عملية تثمني املؤسسة بشكل مستقل للتحقق منها ،وميكن اعتامد طرق مختلفة للتثمني
أيضً ا من أجل إجراء مقارنة .وأيضً ا ،ميكن التحقق من صحة البيانات التي استخدمها الكيان الخاضع
للتدقيق ألغراض التثمني واالفرتاضات واملدخالت املطبقة يف التثمني أثناء التدقيق.
مراجعة عملية تقديم العطاءات
	)11ميكن مراجعة الوثائق املتعلقة بعملية تقديم العطاءات وتحليلها ملعرفة ما إذا كانت العطاءات
مناسبة ،ومعممة بشكل صحيح وما إذا كانت املعلومات الكافية قد توفرت لدى جميع مقدمي
العطاءات ،من أجل ضامن تقديم عطاءات تنافسية وشفافة.
	)12وميكن فحص معايري االختيار والتقييم الفني والتجاري ملقدمي العطاءات وما إىل ذلك للتحقق من
مدى معقوليتها ومدى مالءمتها .قد يتحقق املدقق أيضً ا مام إذا كانت املعايري قد تم تطبيقها بشكل
موحد ومتسق فيام يتعلق بجميع مقدمي العطاءات.
	)13يجوز للمدقق مراجعة وثائق العطاء ورشوطه وأحكامه لفحص ما إذا كان مقدمو العروض قد ُعرض
عليهم وضع احتكاري يف سوق ما بعد الخصخصة.
)14قد يتم التحقق من مستندات معالجة العطاء ملعرفة ما إذا كان تقييم العروض قد تضمن تحدي ًدا كميًا
لجميع جوانب العرض مبا يف ذلك االلتزامات والديون التحويالت واالعتبارات الرضيبية وما إىل ذلك
والضامنات  /التعويضات ،إن وجدت ،للحكومة ما بعد الخصخصة؛
)15قد يقوم املدقق بتقييم التأخريات ،إن وجدت ،يف معالجة العطاء وتأثري هذا التأخري عىل أداء الرشكة
اململوكة للدولة خالل هذه الفرتة املؤقتة ،ال سيام فيام يتعلق برشوط وأحكام الخصخصة؛
)16ميكن تحليل رشوط االتفاقية بني الحكومة  /اململوكة للدولة والكيان الخاص ،مبا يف ذلك تلك
املتعلقة بالتعهدات املقدمة للتوظيف أو مستويات االستثامر يف الرشكة ،للتأكد مام إذا كانت
الرشوط تتامىش مع األهداف املحددة للخصخصة؛
)17قد يقوم املدقق بتقييم ما إذا كان قد تم تنفيذ العناية الواجبة املناسبة فيام يتعلق مبقدمي العطاءات
مبا يف ذلك املعرفة الكاملة مبن سيكون املالك النهايئ يف حالة مقدمي العطاءات من رشكة مشرتكة وما إىل
ذلك ،وكذلك التأكد من عدم وجود تضارب يف املصالح مثل وجود عالقة بني مقيمي العطاءات ومقدميها.
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مراجعة تحقيق األهداف وأحداث  /تأثريات ما بعد الخصخصة
	)18قد يفحص املدقق الرتتيبات التي ُوضعت للتعامل مع أي آثار عىل نقل األصول من الحكومة فيام يتعلق
بقوانني الدولة والقوانني املحلية ،ومعرفة ما إذا كانت هناك أي ثغرات وأوجه قصور من جانب الدولة،
ومن ثم يقوم بتقييم األثر الناتج.
	)19يجوز للمدقق ،قدر اإلمكان ،التوصل إىل قامئة كاملة وشاملة باملسائل املتبقية التي لها عالقة بنشاط
الخصخصة ،التي تتوقعها الدولة وتلك التي ال تتوقعها .قد يقوم املدقق بالتقييم واالستفسار عام إذا
كانت الحكومة قد وضعت اآلليات املطلوبة ملعالجة تلك املسائل ،وإذا كانت هناك أي ثغرات أو
ثغرات ،فيمكنه تقييم األثر الناتج؛ وجمع األدلة املناسبة عىل ذلك.
	)20ميكن التأكد من مدى استيفاء الجداول الزمنية املحددة للعملية وميكن للمدقق مقارنة الجداول الزمنية
مع عمليات الخصخصة السابقة ،إن وجدت ،للتعليق عىل التطبيق العميل للجداول الزمنية املحددة؛
وقد يرى املدقق أيضً ا ما إذا كانت تكاليف الخصخصة مل تتجاوزاملستويات املعقولة؛
	)21قد يقوم املدقق بالتحقيق يف مزاعم املامرسات غري السليمة وتحديد ما إذا كانت هناك أي ثغرات يف
اإلجراءات .عىل أساس األدلة التي تم جمعها ،قد يقوم املدقق بتقييم مدى تأثري هذه الثغرات بشكل
سلبي عىل تحقيق األهداف املرجوة من الخصخصة؛
	)22قد يقوم املدقق بتقييم مدى قيام الحكومة بإطالع الربملان بشكل صحيح ويف الوقت املناسب وبشكل
كامل عىل الخصخصة ،يف جميع املراحل؛
	)23ميكن للمدقق تقييم مدى تحقيق األهداف طويلة املدى للخصخصة -عن طريق مقارنة أهداف
الخصخصة املقصودة -املذكورة يف وثائق دراسة الجدوى واملزايا املحققة.
	)59يف حالة فحص التقارير الفنية التي تعدها الحكومة  /اململوكة للدولة من خالل طرف ثالث بشأن املوضوعات
الفنية مثل تثمني أصول الرشكة اململوكة للدولة ،يجوز للمدقق وضع منهجية لالعتامد عىل محتويات هذه
التقارير ليتم اعتامدها كدليل . .قد تتضمن هذه املنهجية تقييم عملية اختيار الطرف الثالث ،ونطاق
العمل ،وكفاءة وقدرة الفريق الذي عمل يف املرشوع ،واستقاللية أفراده وما إىل ذلك .قد تتضمن املنهجية
فحصا اختباريًا للتقارير الفنية لألطراف الثالثة لتقييم دقتها وحيادها .قد يستعني املدقق بخرباء مستقلني
ً
لتقييم التقارير الفنية عىل أساس فحص االختبار .إذا ،تم االعتامد عىل محتويات هذه التقارير ،نتيجة لهذه
الفحوصات ،فقد يتم الكشف عن حقيقة االعتامد عليها بشكل مناسب.
	)60يعد التواصل رضوريًا يف العملية التحليلية ألن املدقق يجب أن يأخذ يف االعتبار السياق وجميع الحجج ذات
الصلة ووجهات النظر املختلفة قبل استخالص استنتاجات التدقيق بشكل نهايئ .لهذا السبب ،يحتاج املدقق إىل
الحفاظ عىل تواصل فعال وسليم مع الكيان الخاضع للتدقيق وأصحاب املصلحة املعنيني(.))29( 300 ISSAI
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إعداد التقارير

	)61عند اإلبالغ عن نشاط الخصخصة ،قد يأخذ املدقق بعني االعتبار القيود القانونية والداخلية عىل اإلفصاح
عن املعلومات املالية والتقنية للرشكات اململوكة للدولة والجهات الخاصة املشاركة يف عملية الخصخصة.
وبالتايل ،ومتاشياً مع املعيار )41( 300 ISSAIيجب عىل الجهاز األعىل للرقابة أن يجعل تقارير التدقيق
الخاصة به متاحة عىل نطاق واسع مع مراعاة اللوائح الخاصة باملعلومات الرسية ،مع اتباع إجراءات
التخليص املناسبة والتحقق من صحة الحقائق مع الكيان الخاضع للتدقيق.
	)62مبا أن موضوع الخصخصة معقد وتقني ،فقد يقدم املدقق معلومات أساسية لتحديد سياق الرسالة الشاملة
وملساعدة القارئ عىل فهم النتائج وأهمية القضايا التي متت مناقشتها (.))39( 300 ISSAL
	)63يتطلب  )39( 300 ISSALمن املدقق إعداد تقارير يف الوقت املناسب .عالوة عىل ذلك ،فإنه من
أجل توفري تغطية متوازنة وشاملة ،إذا كان ذلك متوافقًا مع إجراءات الجهاز األعىل للرقابة املالية
واملحاسبة ،يجوز للمدقق النظر يف تقديم تقارير مرحلية عن األمور املهمة إىل الكيان الخاضع
للتدقيق .يف مثل هذه السيناريوهات التي تتم فيها الخصخصة عىل مراحل ،وتم بدء تدقيق األداء
للمراحل األولية ،فإن التقارير يف الوقت املناسب ستكون مبثابة مالحظات للحكومة وتساعد يف
تقرير ما إذا كان هناك حاجة إىل تصحيح املسار .قد تكون التقارير يف الوقت املناسب مفيدة أيضً ا
إذا كان من املخطط خصخصة أكرث من رشكة مملوكة للدولة من جانب الحكومة .يحتاج املدقق
أيضً ا إىل رشح تأثريات  /اآلثار املرتتبة عىل املشكالت الواردة يف تقرير التدقيق ألنه سيسمح للقارئ
بفهم أهمية املشكلة بشكل أفضل .وهذا بدوره سيعزز اإلجراءات التصحيحية ويؤدي إىل تحسينات
من جانب الكيان الخاضع للتدقيق.
)64يف الوقت نفسه ،قد يكون املدقق عىل دراية بحساسية املعلومات املقدمة يف التقرير ،خاصة إذا كانت
الرشكة اململوكة للدولة تتعامل مع مسائل ذات أهمية وطنية أو مسائل اسرتاتيجية أو إذا كانت املعلومات
تتعلق برس تجاري وما إىل ذلك ،والتي تعترب حساسة من الناحية التجارية ،والتي قد تكون تقاريرها ضارة
بالكيان املستثمر يف الرشكة اململوكة للدولة.
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)65وبنا ًء عليه ،قد يواجه الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة اعرتاضات مبنية عىل الرسية التجارية فيام يخص
نرش التفاصيل الرئيسية ،مثل هوية مقدمي العطاءات واملبالغ التي قدموها أو دفعوها .قد يتعني عىل الجهاز
األعىل للرقابة املالية واملحاسبة النظر يف التأثري السلبي املحتمل لإلفصاح عن هذه املعلومات فيام يتعلق
بالحاجة أو املتطلبات لنرش املعلومات .عىل سبيل املثال ،إذا كان التقرير الخاص بتدقيق الخصخصة يسلط
الضوء عىل بعض املعلومات املهمة حول النشاط التجاري  /االسرتاتيجي للرشكة اململوكة للدولة ،فقد يكتسب
املنافسون ميزة غري مستحقة لهذه املعلومات .يف مثل هذا السيناريو ،قد ينظر املدقق يف خيارات مثل عدم
تقديم املعلومات الحساسة بالكامل ،من أجل تجنب التأثري العكيس املحتمل عىل الحكومة أو عىل الكيان
الخاص الذي قد قام باالستثامر .ومع ذلك ،قد ينظر الجهاز األعىل للرقابة فيام إذا كانت هناك أي حجج
تتعلق باملصلحة العامة للحفاظ عىل رسية هذه التفاصيل .إذا توصل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة
إىل أن مثل هذه الحجج مقنعة (عىل سبيل املثال من أجل عدم تثبيط العطاءات يف عمليات الخصخصة
املستقبلية) فقد يرغب يف النظر يف تقديم هذه التفاصيل يف تقرير رسي إىل الهيئة الترشيعية.
)66نظ ًرا ألن حاالت الخصخصة ليست متكررة ،فإن الفرص املتاحة أمام الدولة لتتحسني يف هذا املجال قليلة
للغاية .لذلك ،قد تعطي الدولة أهمية كبرية لتوصيات التدقيق .وبالتايل ،من املتوقع أن يكون املدقق متيقظًا
يف تحديد الدروس املستفادة من عملية الخصخصة وقد يضيف قيمة من خالل تقديم توصيات عملية بحيث
يتم تنفيذ الخصخصة الالحقة األحداث  /العمليات بشكل أكرث كفاءة .وفقًا للمعيار ، )39( 300 ISSAIيجب
عىل املدقق إعداد تقرير كامل ومتوازن.
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املتابعة

)67عاد ًة ما تستلزم خصخصة رشكة مملوكة للدولة عملية تدقيق ملرة واحدة ،وبالتايل ،قد ال يكون تدقيق
املتابعة مطلوبًا بشكل عام .ومع ذلك ،حيثام يتضمن تقرير التدقيق النتائج املتعلقة مبقارنة أداء الكيان
وبيئة التشغيل قبل وبعد الخصخصة  /سحب االستثامر ،ميكن للجهاز األعىل للرقابة النظر يف متابعة
هذه النتائج بعد فرتة زمنية معينة.
	)68قد تكون عمليات تدقيق املتابعة مناسبة ورضورية يف املواقف  /الكيانات  /الرتتيبات حيث تحتفظ
الحكومة مبسؤولية مالية ومصلحة يف الربنامج أو السلعة أو الخدمة التي متت خصخصتها ،عىل سبيل املثال
يف قطاع البنية التحتية والطرق العامة والرسيعة وما إىل ذلك.
	)69عالوة عىل ذلك ،قد يكون للدولة رشكات تعمل يف املجال نفسه أو قد يكون لديها أكرث من رشكة واحدة
يف هذا القطاع .عىل سبيل املثال ،لدى العديد من الدول عدة رشكات مملوكة للدولة يف قطاعات النفط
أو النقل أو األدوية .قد يكون هناك العديد من عمليات الخصخصة املحتملة يف املستقبل يف هذا القطاع؛
وهناك أسباب وجيهة للتدقيق إلجراء تدقيق متابعة وفحص الحق لنقاط الضعف يف الهيئات املعنية
واألنظمة قيد التشغيل والتغيريات التي تم إجراؤها.
	)70باإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تحدث الخصخصة يف رشكة واحدة مملوكة للدولة بسهولة عىل مراحل متعددة
عىل مدى فرتة زمنية .يف مثل هذا السيناريو ،ميكن إجراء عمليات تدقيق متابعة ملرحلة مبكرة من
الخصخصة .ميكن لنتائج تدقيق املتابعة هذه أن تسرتشد بالقرارات الحكومية يف تخطيط وإدارة مراحل
الخصخصة املستقبلية يف الرشكات اململوكة للدولة.
	)71أخ ًريا ،قد تكون الخصخصة  /سحب االستثامر لكيان معني نشاطًا ملرة واحدة .ومع ذلك ،قد تسعى
الحكومة إىل سحب استثامرات الكيانات األخرى .لذلك ،يقع عىل عاتق املدقق مسؤولية استنباط أفضل
املامرسات والدروس املستفادة والتأكد من تنفيذ الدولة لها ،فقد تساعد املعلومات املوثوقة املرتبطة
بحالة تنفيذ التوصيات ،وتأثري عمليات التدقيق واإلجراءات التصحيحية ذات الصلة التي تم اتخاذها ،يف
إظهار قيمة الجهاز األعىل للرقابة وفائدته.
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املرفقات

امللحق  - 1مناذج الخصخصة املختلفة
فيام ييل وصف للطرق الرئيسية للخصخصة.
املبيعات التجارية
البيع التجاري هو بيع رشكة ،أو جزء من رشكة ،إىل رشكة أخرى تعمل عادة يف نفس الصناعة أو القطاع .املبيعات
التجارية هي شكل شائع من أشكال الخروج إلدارة رشكة وملستثمرين .غال ًبا ما تتخذ الرشكة املستحوذة قرا ًرا
اسرتاتيجيًا لرشاء الرشكة للحصول عىل امللكية الفكرية األساسية التي متتلكها الرشكة التي تشرتيها أو الحصة السوقية
التي تستحوذ عليها.
وغالبًا ما يترصف وسيط األعامل أو الوسيط املستقل نيابة عن املالك  /املديرين ،مام يجعل االتصال األويل مع
األطراف املهتمة بالرشاء .ميكن أن تتخذ املبيعات التجارية عد ًدا من األشكال املختلفة مبا يف ذلك بيع أسهم الرشكة أو
األصول التجارية األساسية فقط مثل األسهم أو الشهرة أو املباين.
إذا كان يتم النظر يف بيع تجاري لنشاط تجاري ،قادر عىل سداد ديونه ومتوقع له أن يستمر يف العمل ،فسيلزم
تقديم معلومات حول تلك الرشكة إىل األطراف املهتمة يف شكل مذكرة مبيعات ،مبا يف ذلك األسباب وراء بيعها .ومع
ذلك ،حتى إذا دخلت رشكة ما يف حالة إفالس أو كانت تواجه إجرا ًء قانونيًا من ِقبل دائنني ،فقد يظل البيع التجاري
املنظم من خالل عملية إفالس رسمية خيا ًرا قابالً للتطبيق ويقدم أفضل العوائد لدائني الرشكة.
ومبجرد تحديد واحد أو اثنني من املشرتين الجادين ،تجري مفاوضات متعمقة وتبدأ عملية العناية الواجبة حيث يتم
فحص املعلومات املقدمة بالتفصيل من جانب املشرتين املحتملني.
قد يرص املشرتي املحتمل عىل تقديم ضامنات وتعويضات معينة لتقليل مخاطره ،لذا فإن املساعدة القانونية واملالية
املهنية مطلوبة عىل فرتات طوال العملية.
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عمليات االستحواذ من جانب اإلدارة واملوظفني
يعد االستحواذ من جانب اإلدارة واملوظفني ( )MEBOمبادرة إلعادة الهيكلة تشمل كالً من املوظفني اإلداريني وغري اإلداريني
الذين يشرتون رشكة من أجل تركيز امللكية يف مجموعة صغرية من مجموعة متفرقة عىل نطاق واسع من املساهمني.
تُستخدم عمليات االستحواذ هذه عمو ًما لخصخصة رشكة مساهمة عامة ولكن ميكن أيضً ا استخدامها كاسرتاتيجية
خروج ألصحاب رؤوس األموال أو املساهمني اآلخرين يف رشكة خاصة بالفعل .غالبًا ما يُنظر إىل عمليات االستحواذ تلك
عىل أنها وسيلة لتحقيق كفاءة أكرب يف إنتاج الرشكة ألنها ميكن أن توفر أمانًا وظيف ًيا إضاف ًيا للموظفني  -وتحفيزهم عىل
بذل جهد أقوى لتحسني ربحية الرشكة.
وقد تستعني الرشكات -التي ترغب يف متابعة بيع األقسام التي ال تشكل جز ًءا من أعاملها األساسية ،أو الرشكات الخاصة
التي يرغب مالكوها يف التقاعد -بعمليات االستحواذ هذه .وحينها يقوم فريق داخيل من اإلدارة واملوظفني بتجميع
مواردهم لالستحواذ عىل رشكة يقومون بتشغيلها أو إدارتها .وغالبًا ما يأيت التمويل من مزيج من املدخرات الشخصية ورأس
املال أو متويل البائعني أو متويل األسهم الخاصة.
ويُجري هذا النوع من االستحواذ فرق اإلدارة واملوظفني الذين يرغبون يف االستفادة بشكل مبارش من النمو والتوجه
املستقبيل للرشكة أكرث من استفادتهم بكونهم موظفني فقط .وعىل الرغم من أن إمكانية جني مثار امللكية كبرية ،إال
أن املوظفني واملديرين يجب أن ينتقلوا من كونهم موظفني إىل مالكني ،األمر الذي يتطلب عقلية أكرث دراية بريادة
سلسا.
األعامل .وقد ال يكون هذا دامئًا ً
انتقال ً
الخصخصة الجامعية
عادة ما يكون تنويع امللكية هدفًا معل ًنا للخصخصة الجامعية .ويتمثل الغرض منه يف معالجة التفاوتات املتصورة
يف امللكية الناتجة عن أشكال أخرى من الخصخصة ،ال سيام بالنظر إىل أن العامل والجمهور بشكل عام يعتربون
أنفسهم جز ًءا من هيكل امللكية الجامعية لالقتصادات املقيدة السابقة .وتحقيقا لهذه الغاية ،تسعى برامج الخصخصة
الجامعية إىل مشاركة أوسع من عامة الناس كمستثمرين .ومع ذلك ،قد يفتقر العامة إىل أي خربة كبرية بوجه عام يف
امللكية الخاصة وقد ال يعرفوا إال القليل عن معنى وحقوق ملكية األسهم .ومع ذلك ،غال ًبا ما يتم الحكم عىل نجاح
برامج الخصخصة الجامعية عىل أساس نسبة مشاركة املواطنني كمستثمرين.من املفيد تحديد مواعيد نهائية لإلنجاز.
تعترب حمالت العالقات العامة مهمة لتثقيف الجمهور حول الخصخصة بشكل عام وآليات البيع املحددة .يُعتقد أن
برامج الخصخصة الجامعية وسيلة فعالة لخصخصة عدد كبري من الرشكات يف فرتة زمنية قصرية .باإلضافة إىل ذلك ،نظ ًرا
ألن هذه الربامج حفزت تطوير أسواق رأس املال وبالتايل القدرة عىل رشاء وبيع أسهم الرشكات ،فقد أثبتت الخصخصة
الجامعية يف بعض الحاالت فعاليتها يف إخضاع املؤسسات الختبار السوق ورصامته.
التعاقد الخارجي واالستعانة مبصادر خارجية
تتمثل إحدى أدوات الخصخصة الرئيسية يف «التعاقد الخارجي» ،أي عندما تستأجر الحكومة رشكات خاصة لتقديم
خدمات حكومية مبوجب عقد خدمات لبعض الوقت يوفرها مقاولون من القطاع الخاص.
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مهم يف التحرك نحو إصالح الحكومة .ويتمثل الهدف من ذلك
رصا ً
يعد االستعانة بالقطاع الخاص يف تقديم الخدمات عن ً
يف احتواء التكاليف أو زيادة اإلنتاجية أو تحسني الجودة .هناك خيارات لنوع الخصخصة التي سيتم توظيفها .ويعد
التعاقد الخارجي الذي يتضمن االحتفاظ بامللكية والتحكم الشامل ولكنه يوظف جهة تشغيل من القطاع الخاص ،هو
الشكل السائد .وعىل الرغم من وجود أدلة قوية عىل مزايا الخصخصة ،إال أنه يجب إبراز عدة عوامل مهمة من أجل
تحسينها .عىل وجه الخصوص ،يجب أن تكون عملية تقديم العطاءات تنافسية ،ويجب هيكلة العقد بعناية.
ويتمثل األساس املنطقي لالستعانة مبصادر خارجية يف أن هناك فرقًا من حيث املبدأ بني تقديم خدمة عامة وإنتاج
تلك الخدمة .قد تكون الحكومة مسؤولة عن صيانة الطرق الرسيعة ،أو جمع القاممة ،أو تشغيل مراكز الرتفيه ،ولكن
مثل أي رشكة خاصة تواجه قرار «اإلنتاج أو الرشاء» بشأن هذه الخدمة .تقرتح النظرية االقتصادية عدة أسباب تجعل
االستعانة مبصادر خارجية أكرث اقتصادي ًة من توفري الخدمات من الداخل .أوالً ،قد ال تكون الوحدة الحكومية املسؤولة
عن الخدمة األكرث متي ًزا من حيث تقديم الخدمة بكفاءة .ثان ًيا ،قد تفتقر إىل الخربة أو التقنية املطلوبة ألسباب مختلفة.
ثالثًا ،ورمبا األهم ،أن االحتكار الداخيل الدائم سيكون له دوافع أضعف لالبتكار من أجل إيجاد طرق أكرث اقتصادية
للتشغيل ،حيث إن وجود منافسني ملقدم الخدمة ،سيمنحه دوافع أقوى.
التعويم العام
يعترب التعويم العام يف البورصة ،إما عن طريق عرض سعر ثابت أو عرض عطاء بحد أدىن للعطاء أو مزيج من االثنني،
طريقة أخرى للخصخصة .تُستخدم هذه الطريقة للرشكات األكرب والتي من املتوقع أن يكون الطلب عىل حصتها
مرتف ًعا .ولتشجيع املستثمرين الصغار ،تبيع الحكومة يف كثري من األحيان بعض األسهم لهم بسعر ثابت بينام يُطلب
من املستثمرين األكرب تقديم عطاءات.
مزاد الخصخصة
تعد مؤسسات املزاد العلني العامة طريقة قياسية لتحقيق هدف أسايس للخصخصة؛ أال وهو توليد اإليرادات الحكومية.
يشري العمل النظري والتجريبي حتى اآلن بشأن هيكل املزادات واملنافسة بني مقدمي العروض إىل أن املزادات األكرث
تنافسية يجب أن تؤدي إىل ارتفاع األسعار.
كام أن الخصائص األخرى لهيكل املزاد ،مثل إمكانيات إعادة التفاوض أو وجود عدة جوالت من العطاءات عندما ال تصل
العروض األولية إىل الحد األدىن للسعر الذي يتوقعه البائع ،تؤثر أيضً ا عىل اسرتاتيجيات العطاءات وبالتايل األسعار.
وهناك تأثري آخر عىل املنافسة يف عملية املزاد؛ أال وهو مشاركة املستثمرين األجانب ،فقد تفضل الحكومة املجموعات
املحلية من خالل عزل املزاد عن مقدمي العطاءات األجانب ،إال أن فتح العملية أمام مقدمي العطاءات األجانب يجب
أن يؤدي إىل رفع األسعار عن طريق زيادة املنافسة وتقليص مجال التواطؤ ،ال سيام يف الصناعات التي يتحكرها القلة يف
البلدان النامية .وقد يكون عدم كفاية املدخرات الخاصة املحلية حجة أخرى للسامح لألجانب بتقديم العطاءات .كام ميكن
أن تؤثر أيضً ا متطلبات املزادات التي تعمل عىل تقليل املشاركة ،مثل التأهيل املسبق ملقدم العطاء والقيود املفروضة عىل
طريقة الدفع (عىل سبيل املثال ،املبيعات النقدية فقط) عىل األسعار.
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امللحق- 2املسائلالرئيسيةضمنتثمنيالرشكةاملرادخصخصتها
عىل الرغم من أن تعظيم اإليرادات قد ال يكون الهدف الحرصي لنشاط الخصخصة ،إال أن قيمة املعاملة وضامن بيع
حاسم للنجاح ،وغال ًبا ما يكون موضو ًعا للنقاش .يعد التثمني املستقل
مقياسا
ً
األصل (األصول) «بقيمة سوقية عادلة» يعد ً
رصا أساسيًا يف عملية بيع يتم إجراؤها بشكل جيد ألنه يوفر للدولة وسائل
قبل البيع للكيان  /النشاط الجاري خصخصته عن ً
التحقق من معقولية العروض وميكن أن يكون مفي ًدا يف املفاوضات الالحقة مع مقدمي العطاءات .يف بعض البلدان ،يفرض
القانون إجراء عملية التثمني قبل الخصخصة .يف الواقع ،كجزء من الفرتة التي تسبق عملية التدقيق ،غالبًا ما يتم إجراء
التثمني عىل أساس منتظم و /أو كمنشأة مستمرة .إذا كانت العطاءات التي يتم استالمها تختلف كث ًريا عن األرقام التي
اقرتحها التثمني ،فقد تثار أسئلة حول فعالية عملية التسويق أو القدرة التنافسية لعملية البيع.
قد يتحقق الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة مام إذا كانت الحكومة قد حصلت عىل تثمني للرشكة قبل بيعها .إذا
تم إجراء تثمني ما قبل البيع ،فقد يسعى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة إىل إثبات ما إذا كان التثمني يستند إىل
افرتاضات مناسبة ،وما إذا تم التوصل إليه مبعزل عن املشرتي وعن إدارة الرشكة ،وما إذا بني عىل أساس املبادئ املقبولة
لتثمني األعامل ،وهذا دليل مفيد يف تثمني العطاءات واملفاوضات املؤدية إىل البيع النهايئ .إذا مل يكن األمر كذلك ،فقد
يراجع الجهاز األعىل للرقابة أسباب عدم القيام بذلك ،وعند إجراء أي تدقيق بعد حدوث الخصخصة ،فقد يرغب الجهاز يف
النظر يف تفويض عملية التثمني التي يقوم بها.
يف بعض الحاالت ،قد تجادل الحكومة بأن السامت الفريدة أو الجديدة تجعل من الصعب محاولة إجراء تثمني مفيد
وميكن االستشهاد بهذه الصعوبة كسبب لعدم تنفيذ ذلك .مع األخذ يف االعتبار ،أنه مع ذلك يُطلب من مقدمي
العطاءات تثمني الرشكة التي ال ميلكون عنها -أو ال ينبغي أن يكون لديهم عنها -معلومات أفضل من الحكومة ،ومن
ثم سيكون من غري الطبيعي أن تكون الحكومة غري قادرة حرفيًا عىل إجراء التثمني .يُقال أحيانًا أن املنافسة املدارة
مهم بالطبع ،ولكن من الرضوري أن
جي ًدا هي أفضل ضامن للحصول عىل قيمة من عملية البيع .تعد املنافسة أم ًرا ً
رشا عىل أن
يكون لدى البائع معايري لتثمني العطاءات عىل أساسها؛ من املحتمل أن يكون عدم الحصول عىل تثمني مؤ ً
الحكومة مستعدة لبيع الرشكة بسعر غري ُمرض ،وال تريد أن تتحمل املسؤولية عن ذلك.
من املامرسات الجيدة أيضً ا أن تقوم الدولة بتقييم الرشكة لتحديد سعر احتياطي للرشكة ،وهو السعر الذي لن
يتم البيع دونه .ويؤدي هذا أيضً ا إىل طرح أسئلة حول ما إذا كانت الحكومة قد حددت «السعر االحتياطي»
أو «الحد األدىن للسعر» أو ينبغي لها ذلك.
يتم وضع جميع طرق التثمني بنا ًء عىل تقدير القيمة السوقية .ومن الواضح أنه ال توجد «طريقة واحدة
صحيحة» ولكل طريقة مزاياها وعيوبها .وبدالً من ذلك ،سيعتمد اختيار الطريقة عىل طريقة الخصخصة
املختارة وطبيعة األصول .ويتمثل التحدي اآلخر يف أن الكيان الذي يتم خصخصته ،كونه مرشو ًعا تديره الدولة،
قد ال يكون لديه كيانات يف وضع مامثل تسمح بإجراء تثمني قائم عىل األقران .لذلك ،ميكن استخدام طرق
مختلفة لتثمني الرشكة ،والتي ستعتمد عىل ظروف وأهداف وطريقة خصخصة محددة ،وما إىل ذلك ،وكلها
تعمل ضمن ترشيعات الخصخصة املنصوص عليها.
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عادة ،يجب أن تكون درجة التطور والتكاليف املرتبطة بالتثمينات املعيارية مرتبطة بحجم وتعقيد الرشكة التي يجري
بيعها .يجب أن تكون االفرتاضات املستخدمة يف التثمني متسقة مع الغرض الذي سيتم استخدامه من أجله .عىل سبيل
املثال ،إذا كان من املقرر أن يتم التحقق من نتيجة عملية تقديم العطاءات التنافسية لرشاء الرشكة كمنشأة قامئة،
فيجب إجراء التثمني عىل أساس االستمرارية .يتطلب تثمني الرشكات استغالل املهارات والحكم السليم .ومع ذلك،
يجب أن يشتمل األساس -الذي يتم هذا الحكم بنا ًء عليه -عىل معلومات كمية حول األعامل املعنية ،ويجب أن يستند
إىل مبادئ مقبولة بشكل عام بني املثمنني املحرتفني.
وكمامرسة جيدة ،يُجري التثمني مستشارون خارجيون مستقلون عىل الرغم من أن عد ًدا قليالً من البلدان لديها
متخصصون داخل الحكومة لتنفيذ مهمة التثمني بينام يف حالة بعض الرشكات اململوكة للدولة ،قد يكون الكيان
نفسه قاد ًرا عىل إجراء عمليات التثمني داخل ًيا .أيًا كان النهج املتبع ،ينبغي أال يُجري التثمني أي شخص قد يكون
لديه تضارب يف املصالح فيام يتعلق بنتيجة الخصخصة وهذا يشمل مديري الرشكة (حتى لو مل يكونوا هم أنفسهم
يقدمون عطاءات لها) .عالوة عىل ذلك ،قد يستخدم التثمني وعىل نحو سليم املعلومات املقدمة من املديرين
والتحقق منها إذا كان ذلك مناس ًبا .يف بعض الحاالت ،قد تحتاج الدولة إىل مراجعة التثمني عرب طرف مستقل ،عىل
سبيل املثال ،عندما يُجري التثمني مستشارون ماليون تابعون للدولة ويحق لهؤالء املستشارين املاليني الحصول عىل
رسوم إمتام البيع بنا ًء عىل مدى تجاوز عائدات البيع للمبالغ املنصوص عليها يف التثمني .يف مثل هذه الحالة ،يكون
للمستشارين مصلحة يف أن يكون التثمني منخفضً ا.
تختلف طرق التثمني وقد تنطوي عىل درجة معينة من االعتبارات الذاتية ،بيد أن عملية التثمني ستبنى عىل التدقيق املايل.
نظرة عامة غري شاملة عىل بعض طرق التثمني ،املشار إليها يف وثيقة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،دليل صانع
السياسة للخصخصة ،وحوكمة الرشكات ،ونرش منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،باريس ( ،)2019مستنسخة هنا.
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طريقة التثمني
التدفقات النقدية
املخصومة

الرشكات القابلة
للمقارنة أو «تحليل
مضاعفات التداول»

املعامالت القابلة
للمقارنة أو «تحليل
املعامالت السابقة»
صايف األصول املعدلة
طريقة قيمة االستبدال

مزيج من الطُرق

االيجابيات
الوصف
تقدِّر التدفقات النقدية الحرة للرشكة ميكن أن يساعد النموذج
عىل املدى املتوسط إىل املدى الطويل ،املعقد يف توقع الحجج
أو املخاوف التي يثريها
مع مراعاة التغريات يف رأس املال
العامل والنفقات الرأساملية املستقبلية .املشرتون املحتملون ،وميكن
مقارنتها مع الرشكات األخرى.
يتم تطبيق معدل الخصم عىل
التدفقات النقدية املستقبلية لتمثل
القيمة الحالية .تستند قيمة الخصم
عىل املتوسط املرجح لتكاليف رأس
املال واملخاطر السياسية .يتم طرح
الدين للوصول إىل صايف القيمة الحالية
ألسهم الرشكة.
تطبيق مضاعفات التثمني املشتقة عىل تقدير مفيد للقيمة السوقية
عىل أساس املعلومات العامة
أحدث النتائج املالية ومقارنتها عرب
الرشكات  /املعامالت.
تشمل املضاعفات :معدل الدوران،
الدخل التشغييل («األرباح قبل الفوائد
والرضائب واإلهالك واألموال املخصصة
للسداد « أو «األرباح قبل الفوائد
والرضائب»)  ،صايف األرباح (نسبة
السعر إىل األرباح).
تحدِّد املضاعفات املدفوعة يف املايض
استنادًا إىل املعلومات العامة،
مقابل االستحواذ عىل رشكات مامثلة.
ومقياس شهية املستثمرين
تضع قيمة مقابل التحكم.
وطلب السوق ،ومجموعة
من األقساط املعقولة
ميكن للبائع أن يفضل تحديد
تقدِّر القيمة السوقية لألصول (الثابتة
والجارية) ثم طرح ميزانيتها العمومية سعر البيع «السرتداد األموال»
بعد اإلهالك
والخصوم خارج امليزانية العمومية.
تقدير تكلفة استبدال أصول الرشكة من املفيد توقع الحجج أو
املخاوف املثارة إذا ادعى
يف حالة تلفها .تشمل األصول
النقاد أن أحد األصول بيع
الثابتة وتكاليف بدء التشغيل
بأقل من مثنه.
واألصول املتداولة.
عندما تكون مجموعات الرشكات
معقدة ،فيمكن تقدير خطوط األعامل
املختلفة بشكل منفصل عىل أساس
مضاعفات أرباح األسعار والتدفقات
النقدية املخصومة أو طرق أخرى.

السلبيات
تتطلب منوذ ًجا شامالً ،مع عدد
من املتغريات بدرجات متفاوتة
من حيث الحساسية.

طريقة الخصخصة
مستثمر اسرتاتيجي،
طرح عام

تتطلب مضاعفات التثمني
اعتبارات ذاتية من حيث
التفسري ،وعدد صغري من
الرشكات املامثلة

عرض عام

تتطلب مضاعفات التثمني
تفس ًريا ،وال توجد معاملة مامثلة،
والبيانات العامة محدودة،
وحساسة لتقلبات السوق
مستثمر اسرتاتيجي
ال تأخذ يف االعتبار التدفقات
النقدية املستقبلية .ال يحبها
املشرتون.
تثمني أعىل مقارنة بالطرق
األخرى ،ال يحبها املشرتون .ال
تأخذ يف االعتبار العائد املتوقع.

املصدر :البنك الدويل واملؤلف (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)
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