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ال سوق املاليت أداة للتحول هي القطاع العام إىل القطاع اخلاص دراست تطبيقيت سوق
هصر لألوراق املاليت للودة () 8105- 8111

الباحث غصوى كاظن عبيد

أ.د .توفيق عباس عبد عوى املسعودي

جاهعت كربالء  /كليت االدارة واالقتصاد  /قسن االقتصاد

الممخص

ّيعد التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص او ما يسمى بالخصخصة من أىم أدوات االصالح االقتصادي
المتبعة في الدول الن امية والمتقدمة عمى حد سواء و قد اختمفت اساليب الخصخصة وأشكاليا مع اختالف ىذه
االساليب كثرت االنتقادات الموجية إلى الخصخصة بحد ذاتيا ىذا من جانب و إلى الطرق التي تتم بيا من جانب

ويعد أسموب الخصخصة من خالل اسواق المالية أحدى طرق تحول الممكية االقل أنتقاداً عمى اعتبار انيا تساىم
اخر ّ
في توسيع الممكية الشعبية .ولمعرفة دور االسواق المالية في التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص
(الخصخصة) وتوضيح نوع العالقة بين االسواق المالية والخصخصة  ،وقد تم االستعانة بانموذج االنحدار الذاتي

لإلبطاء الموزع ( ) ARDLواختبار السببية (كرانجر) الختبار العالقة بين االسواق المالية والخصخصة في مصر
لممدة (.)2015- 2000

وتشير نتائج البحث عمى وجود متجة لمتكامل المشترك بين مؤشرات االسواق المالية والخصخصة بأتجاه واحد

كما انو توجد عالقة سببية احادية االتجاه بين مؤشرات االسواق المالية والخصخصة في مصر ،حيث تتجو من سوق

االوراق المالية إلى القطاع الخاص يعود ذلك لتطور االسواق المالية في مصر فيي تعد اكثر االسواق المالية تطورآ
عمى مستوى الدول العربية.

Abstract

The transformation from the public sector to the private sector or the so-called
privatization is one of the most important tools of economic reform adopted in

developing and developed countries alike, and its methods and forms which had been
differed, and with these methods, there had been a large number of criticisms of

privatization itself, On the other hand, methods through the financial markets are one of
the ways of transforming the less monopolistic property as it contributes to the

expansion of popular property .To knowing the role of financial markets in privatization
and to clarify the type of relationship between financial markets and privatization, the
(ARDL) and the Gronger test were used to test the relationship between financial
.)2000- 2015(markets and privatization in Egypt for the duration

The results of the research indicated that there is a reason for the joint integration
of indicators of financial markets and privatization in one direction. also There is a
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causal relationship between the indices of financial markets and privatization in Egypt,
where the trend of the stock market to the private sector due to the development of

financial markets in Egypt, it considers one of the most developed country in the Arab
.homeland

المقدمة

تزايد االىتمام باالسواق المالية ودورىا في تفعيل الخصخصة او ما يسمى التحول من القطاع العام إلى القطاع

الخاص او التحول نحو اقتصاد السوق  ،لكون االسواق المالية تعكس مستوى تطور اقتصاديات البمدان ومدى

تقدميا .فقد جاءت نشأتيا استجابة لمتطور الحاصل في اقتص اديات البمدان  ،وكذلك وظائفيا االقتصادية الميمة
السيما في مرحمة الخصخصة من خالل تنفيذ برنامج الخصخصة  ،فضال عن التداخل بين العوامل والمتغيرات
االقتصادية المحمية والدولية.

إذ أسيم االتجاه الدولي نحو عولمة االقتصاد واعتماد آليات السوق في إدارة االقتصاد العالمي عمى وفق قوانين

المنافسة وازالة الحواجز أمام حركة رؤوس األموال والتطور التقني المتسارع في مجال المعمومات واالتصاالت  ،مما

ساىم في تزايد التدفقات المالية عمى المستوى الدولي  ،وتنوع أدوات االستثمار في أسواق األوراق المالية العالمية مع

تزايد حدة المنا فسة عمى اجتذاب الموارد المالية المتاحة عالميا لخدمة األىداف االقتصادية الوطنية لمدول  ،واصبحت

االسواق المالية تتمتع بدرجة عالية من التطور في الدول المتقدمة اذ ليا دور رئيسي في عممية الخصخصة حيث يعد

ىذا الموضوع محور اىتمام عالمي لذا فيو من أبرز سمات عقد ال تسعينات من خالل تبني العديد من الدول

لسياسات تيدف إلى تشجيع نشاط القطاع الخاص بغض النظر عن األيديولوجية السياسية التي تحكم النظام السياسي

فضال عن ذلك فإن برامج منظمتي البنك وصندوق النقد الدوليين قد ركزت عمى موضوع الخصخصة وتقميص دور

القطاع العام وفي مجال ا لتكيف الييكمي حيث أوضحت ضرورة تشجيع النشاطات التي يقوم بيا القطاع الخاص بدال
من نشاطات القطاع العام الحكومي أو التعاوني .لذلك اتجيت في المدة االخيرة العديد من الدول العالم إلى التخمي

عن كثير من المؤسسات االقتصادية العامة و اسنادىا إلى القطاع الخاص وذلك اما لتحقيق اكبر قدر من الكفاءة أو
لتقميل من المشروعات الخاسره.

مشكمة البحث

تعاني عممية الخصخصة من عدم وجود تقييم حقيقي لألصول التي يتم تحويميا من القطاع العام إلى القطاع

الخاص عند استخدام الطرق التقميدية في عممية التحول باستثناء السوق المالية .

فرضية البحث

تعد السوق المالية أحد اآلليات الفاعمة في عممية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص كونيا تعطي

القيمة الحقيقيو لألصل الذي يتم تحويمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص .
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اهمية البحث

تأتي اىمية البحث من كون ان األسواق المالية تحصل عمى اىتمام خاص الحكومات في ظل االقتصاديات

المفتوحة أو تسير في طريق االنفتاح وذلك عمى اعتبار ان لمسوق المالية ليا تأثير ايجابي في تسييل عممية التحول
من القطاع العام إلى القطاع الخاص أي خدمة الخصخصة بوجو عام.

هدف البحث

ييدف البحث إلى :

 التعرف عمى االسواق المالية و ادواتيا  ،فضأل عن الخصخصة و اىدافيا و سياسات الخصخصة .
 معرفة مبررات التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص (الخصخصة).

 قيااس وتحميال ماادى إ سايام اال س اواق المالياة فاي توساايع ن شااط القطاااع الخااص باين مؤش ارات االساواق الماليااة
والخصخصة في مصر ()2015- 2000

من هجية البحث

وتم اتباع المنيج الوصفي لبيان دور االسواق المالية في الخصخصة (التحول من القطاع العام إلى القطاع

الخاص) والمنيج االحصائي التحميمي لقياس العالقة بين مؤشرات االسواق والخصخصة في مصر وذلك باالعتماد

عمى مصادر عديدة وفي حدود البيانات والمعمومات المتاحة ،اما الحدود الزمانية لمبحث فتمثمت في المدة (2000
.)2015 -

هيكل البحث

تم تقسيم محاور البحث إلى ثالث محاور يتضمن المحور االول االطار النظري لالسواق المالية والخصخصة

في حين يتناول المحور الثاني نشأت وتطور االسواق المالية والخصخصة في مصر والمحور الثالث جاء لقياس

العالقة بين مؤشرات سوق مصر لألوراق المالية والخصخصة لممدة ( )2015- 2000في باستخدام النموذج
القياسي .

المحور االول

االطار النظري لالسواق المالية والخصخصة

اوآل :االطار النظري لالسواق المالية

 - 1مفهوووا االسووواق الماليووة  ":بأنيااا إطااار يجماع المتعاااممون باااألوراق الماليااة الباائعون والم سااتثمرون وبغااض النظاار عاان
المكااان ال ااذي ت اام الجمااع ب ااو أو الوس اايمة ش اريطة ت ااوفر أجيا ازه ات ص ااال فعالااة لجمي ااع المتع اااممين فااي ال س ااوق م ااع ض اارورة

التعرف عمى االسعار السائدة في لحظة زمنية واحده خاصة بكل ورقة مالية متداولة في السوق "

1

في حين يعرفيا آخرون " بأنيا سوق لتبادل األدوات المالية بين الدائنين والمدينين أو البائعين والمستثمرين وفق

أسعار معينة تحددىا ظروف العرض والطمب في السوق نفسو " .

2

وتعرف أيضا بأنيا تمك اإللية التي من خالليا يتم تحويل األموال من االشخاص التي لدييم فائض في االموال إلى

األشخاص الذين يعانون من عجز في األموال .

3
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وىناك تعريف اخر لألسواق المالية " ىي ممتقى المتعاممين والعمميات المالية التي يتم فييا إصدار وتداول األوراق

المالية سواء كانت أسيم او سندات بمختمف أنواعيا ".

4

وعرفت أيضا بأنيا " إي منظمة أو مؤسسة تقوم بجمب كل
ُ

من البائعين والمشترين لبعضيم البعض لبيع وشراء األوراق المالية ".

5

 - 2االدوات المتداولة في سوق النقد :نوجزىا باالتي :

يعرف سوق النقد عمى انو السوق التي تتداول فييا األصول قصيرة األجل يكون تاريخ استحقاقيا لمدة أقل من

سنة اذ أن األوراق المالية المتداولة في سوق ىي صكوك مديونية تعطي لحامميا الحق في أسترداد المبالغ التي سبق

مد ة األستحقاق
مد ة األستحقاق ويمكن لحامميا التخمص منيا في أي وقت قبل ّ
أن أقترضيا طرف أخر مع الفوائد عند ّ
7
 6كما ان ادوات سوق النقد تتمثل فيما يمي :

أ-

شووهادات اديووداع  :ىاي عبااارة عان شاايادات ت صادرىا البنااوك والمؤس ساات الماليااة ت شايد فييااا بأناو قااد تام أيااداع

مبمغ معين لدييا لمدة محددة تبدأ من تاريخ أصدار الشيادة وتنتيي بتاريخ أستحقاقيا وتحمل سعر فائدة محدد .

ب-

ادوراق التجاريوة :ىاي عباارة عان ساندات ق صايرة األجال ت صادرىا ال شاركة مان أجال األقتاراض وتبااع مان خاالل

تجار متخصصين ولكن بأشكال مختمفة .
وحتى تكون ىذه األوراق التجارية ذات نوعية عالية يجب أن تكون الشركة المصدرة ليا ذات مركز ائتماني

مد ة أستحقاقيا تتراوح بين شيرين إلى خمسة
جيد مدعمو بوجود سقف ائتماني عال ممنوح ليا أحد البنوك وتكون ّ
أشير بفائدة قميمة.
ج-

القبووالت المصوورفية :ىااي توقياع ال شااركة الم ساتوردة عمااى تعياد بدقااو ضامان الدف ااع و ُيخاتم التعيااد بعباارة قبااول

في مكان معين عمى التعيد  ،وليذا األجراء ىد فين ىما تعزياز قاوة التعياد باأن ي ضااف قاوة البناك الماالي إلاى القاوة المالياة
لمشركة المتعيدة  ،فضال عن كون التعيد أداة مالية قابمة لمتداول في سوق النقد الثانوي.

د-

أذونوووات الخزينوووة  :وى ااي ماان األدوات المالي ااة الق صاايرة االج اال الت ااي يتااولى البن ااك المركاازي أ ص اادارىا لحس اااب

ال
خزينة الدولة (و ازرة المالياة) فاي معظام دول العاالم حياث تعتبار عديماة المخااطرة لاذا فياي أكثار أدوات النقاد سايولة وتاداو ً
.

ه-

اتفاقيووات أدووادة الشوو ار :تنطااوي ىاذه االتفاقيااة عمااى بيااع األوراق المالياة ماان طاارف واحااد إلاى أخاار مااع تعيااد

ألعادة شراء األوراق المالية في تاريخ محدد وبسعر معين .
و-

اليوورو دوالر  :لقااد ازدادت ودائاع ال شااركات األمريكياة بالاادوالر فاي بناوك ةياار أمريكياة نتيجااة زياادة المعااامالت

التجارياة العالميااة التاي تقااوم بيااا ال شاركات األمريكيااة بالاادوالر خاارج الواليااات المتحادة األمريكيااة وأطمقاات عماى ىااذا النااوع

من الودائع شيادات اإليداع بااليورو دوالر حياث أ ن لمقياود عماى أ ساعار الفائادة فاي أمريكاا أثار فاي زياادة الودائاع بالادوالر

طمع ااً فااي الح صااول عمااى أ سااعار فائاادة أعمااى .ف ض االً عاان أن ال شااركات األوربيااة وةياار األمريكيااة تح صاال عمااى ائتمااان
صادراتيا بالدوالر فبدأل من قياميا بتحويل حصيمة صادراتيا من دوالرات إلى عممتيا المحمية

-3

االدوات المتداولة في سوق رأس المال :نوجزىا باالتي:

سوق رأس المال ىو السوق الذي يتم فيو تبادل األوراق المالية طويمة األجل تكون ةالبآ أكثر من سنة وتعد من

األدوات المالية مرتفعو المخاطر 8.كما ان ادوات سوق رأس المال تتمثل فيما يمي :
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االسووها  :وتتمثاال باأل س اايم (  ) sharesالتااي ت صاادرىا ال شااركات اإل س اايام لتموياال احتياجاتيااا طويمااة األج اال

وتتمياز أ سايم شايادات الممكيااة بأنياا تخاول صاااحبيا الح صاول عماى جاازء مان موجاودات ال شاركة الماليااة و الحقيقياة .

 9وتنقسم االسيم بحسب حقوق التي تترتب عمييا إلى قسمين :


االسها العادية  :تصدر المنشآت األسيم العادية كمستند لمممكياة بقيماة أ سامية محاددة لتمويال ن شااطيا ويتمتاع

حامال ال سايم بحقاوق فااي الح صاول عماى ن صايبو ماان االربااح التاي توزعيااا المن شاأة ولاو الحاق فااي الت صاويت فاي الجمعيااة

العمومية وفق ًا لحصتو ويتوقف أيضا عماى ح ضاوره فيياا وال ي ساتطيع الم ساتثمر ا ساترداد قيماة ال سايم فاي المنشاأة المحادده
حو في السوق لمبيع وبقيمتاو ال ساوقية  ،كماا أن المن شاأة تاوزع العائاد وفقا ًا لربحياا إال أناو ال يوجاد التازام
لو و أنما عميو طر ُ
قانوني بحتمية التوزيع وتكون األسيم العادية أكث ار مخاطره من األوراق المالية األخرى.



10

االسوووها الممتووواز  :تحم اال األ ساايم الممت ااازة بع ااض ص اافات األ س اايم العاديااة وبع ااض ال س ااندات حي ااث لألس اايم

الممتاازة ن صايب محادد مان األربااح تحادد حادودىا الادنيا وحادودىا الق صاوى وباذلك فياي ت شابو ال ساندات وأنياا تمثال حصااة

من الممكية يحق لحامميا المشاركة في األرباح المتحققة فيي بذلك تشبو السيم العادي .

11

ب  -السندات :يعرف السند  Bondبأناو أتفااق باين طارفين أحادىما يمثال المقارض واألخار المقتارض ويق ضاي باأن يقادم
األول مقادا اًر محاادداً مان المااال إلااى الطارف الثاااني الااذي يتعياد باادوره بأعاادة سااداد أ صاال القارض والفوائااد الم سااتحقة

عميو في تاريخ او تواريخ محدده مسبقاً .

ويعد السند ورقة مالية طويمة األجل تصدر الحكومة أو الشركة من أجل توفير األموال الألزمة ألستمرار أو
ّ
12
تعزيز نشاط الشركة أو بيدف تنظيم النقد المتداول أو تأمين األموال الألزمة لتغطية األنفاق الحكومي.
ج  -المشوووتقات  :ىااي عق ااود ماليااة ت ش ااتق قيمتيااا م اان األ س ااعار الحال يااة لأل ص ااول الماليااة أو العيني ااة محاال التعاق ااد مث اال
األسيم وتستخدم المشتقات لمتحوط ضد مخاطر التغير المتوقع فاي أ ساعار األ صاول.

ىي :

13

ومان أىام أناواع المشاتقات

 - 0دقووود الخيوووار  :عقااد األخيااار ىااو ذل ااك العقااد الااذي يعطااي لحامم ااة الحااق فااي أن يبيااع أو ي ش ااتري كميااة معينااة م اان
األوراق الماليااة أوةيرىااا ماان ال س اامع ب سااعر محاادد خ ااالل ما ّاد ة زمنيااة معين ااة ولااو الحااق ك ااذلك فااي ان ينفااذ أو ال ينف ااذ
عمميااة البيااع أو ال ش اراء 14 .و بالت ااالي يماانح الم شااتري ى ااذا الحااق مقاباال مبم ااغ ماان المااال يمث اال عااالوة الخيااار ت ا ٌادفع

لم صادر الخياار ويطماق عماى ال ساعر الاذي ياتم باو تنفياذ بياع اوشاراء األ صال محال األختباار ساعر التنفياذ أو ممارساة

اي شي  15 .ويوجد نوعين من حقوق الخيار ىما :

 خيار البيع (حق البيع )  :يتيح خيار البيع فرصاو لمم ساتثمر لحماياة نف ساو مان مخااطر انخفااض القيماة ال ساوقية لاالوراق
المالياة التاي يمتمكياا

16

حياث ي ضامن لمم ساتثمر (م شاتري العقاد) أن يقاوم ببياع األوراق المالياة لمحارر الحاق بانفس سااعر

التنفيااذ بغااض النظاار عاان مقاادار االنخفاااض الااذي ط ا أر عمااى أ سااعار األوراق الماليااة وذلااك نظياار مكافااأة ياادفعيا مشااتري

الحق لمحرر الحق.

ز  -خيوار الشو ار (حق الشو ار )  :يتايح خياار ال ش اراء فرصاة لمم ساتثمر لمتحاوط ضاد مخااطر إرتفااع القيماة ال ساوقية لااألوراق
الماليااو الت ااي يزم ااع ش ارائيا ف ااي الم س ااتقبل حيااث يم اازم ذل ااك الح ااق محاارر خي ااار ال شا اراء تنفيااذ األتف اااق اذا أرتفع اات أس ااعار
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األوراق المالياة خااالل م ّاد ة التعاقااد عان ال سااعر المتفاق عميااة  ،وفاي مقاباال ذلاك يح صاال محارر الخيااار عماى مكافااأة عاان
كل ورقة مالية من المستثمر نظير تحمل مخاطر أرتفاع األسعار في المستقبل .

-8

17

العقووود المسووتقبمية :تعطاي العقااود الم سااتقبمية الحااق لم شاترييا فااي ش اراء او بيااع قادر معااين ماان ا صاال مااالي أو

عيناي ب سااعر محادد م ساابق ًا عماى أن يااتم الت ساميم فااي تاااريخ الحاق وةالب ا ًا ماينادر ت سااميم األ صال محاال التعاقاد و أنمااا تااتم

الت سااوية عمااى ا س اااس فااروق اال س ااعار وتختمااف العقااود الم س ااتقبمية عاان عق ااود الخيااار فااي أن العق ااود الم سااتقبمية ال ب ااد ان
تنفاذ  ،فااي حاين عقااود الخيااار تعطاي الحااق فاي ألغاااء العقااد او تنفياذه كمااا أناو ال يجااوز أ سااترداد قيماة العااالوة المدفوعااة

في حالة عقد الخيار  ،بينما يسترد اليامش المبدئي عند تنفيذ العقد المستقبمي .

18

 - 3العقووود ادجمووة :تعاارف العقااود اآلجماة بانيااا عقااد اتفاااق بااين ط ارفين عماى بيااع او ش اراء ا صاال مااا ب سااعر محاادد وان
الت ساميم واال سااتالم يكااون فااي وقاات الحااق  ،19و ت شاابة العقااود االجمااة عقااود األ سااتيراد والت صاادير وىااي عقااود يتفااق

الطرفان عمى شروطيا وفق ًا لظروف العقد.

20

 - 4دقوود التبووديل أو المقايضو  :تتكااون عممياات التباديل والمقاي ضاة ماان عقاد باين ط ارفين يتعياد بموجباة الطاارف األول
باادفع مبمااغ محاادد ف ااي موعااد محاادد إلااى الط اارف الثاااني الااذي يتعيااد ب اادورة باادفع مبمااغ محاادد ف ااي نفااس التاااريخ إل ااى

الطارف األول ،بعبااارة أخاارى ىااو عقااد وافااق ماان خااالل الطرفااان عمااى تبااادل أثنااين ماان التاادفقات النقديااة مااع مي ازات
مختمفاة .

21

وتتعامال األ س اواق بأربعاة أن اواع ماان عقاود التبااديل وىاي (عقااود تباديل العمااالت ،عقاود تبااديل أسااعار

الفائادة  ،عقاود تباديل ال سامع ،عقاود تبااديل حقاوق الممكياة) وتعاد عقاود تبااديل العماالت وأ ساعار الفائادة األكثار شاايوع ًا
في األسواق النقدية والمالية الدولية وخاصة بين المؤسسات المالية اذ نادرآ مايتعامل األفراد بيا.
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ثانياً :االطار النظري لمخصخصة

مفهوووا الخصخصووة :تعاارف عماى انيااا " إ سااتراتجية دوليااة لتحوياال عادد كبياار ماان القطاعااات االقتصااادية و

-0

الخ اادمات االجتماعي ااة الت ااي ال تا ارتبط بالسيا س ااة العمي ااا لمدول ااة ف ااي القط اااع الع ااام إل ااى القط اااع الخ اااص فالدول ااة ب ااالمفيوم

الحديث تيتم باألمور الكبيرة كاألمور السياسية و االدارياة و االمنياة واالجتماعياة و التاي ي صاعب عماى القطااع الخااص
اال ضاطالع بتأديتياا أمااا األماور التاي يمكاان لمقطااع الخااص القيااام بياا فتتارك ميااام تأديتياا لياذا القطاااع وضامن األطاار

القانونية التي تضعيا الدولة ".

23

و أيضا يمكن القول بأن الخصخصة " تحويل االصول الممموكة لمدولة إلى أصول يديرىا القطاع الخاص  ،أو

بيعيا بالكامل لتصبح ضمن الممكيات الخاصة "

24

وتعرف أيض ًا بأنيا عممية نقل الممكية العامة إلى الممكية

الخاصة او نقل إدارة خدمات نشاط معين من الحكومة إلى القطاع الخاص .

25

ومن خالل التعاريف السابقة يتبين بأن الخصخصة ىي مجموعة من االجراءات التي تؤدي إلى التحرر

االقتصادي واالعتماد األكبر عمى آليات السوق ومبادرات القطاع الخاص و ومن خالل اجراء تحوالت جوىرية في

ال عن المنافسة التي من خالليا يتم التوزيع االمثل
العالقة بين القطاعين الخاص والعام في كثير من البمدان  ،فض ً

لمموارد وزيادة معدالت النمو االقتصادي مما ساعد عمى تحقيق االىداف االقتصادية واالجتماعية .
-8

أهوداف الخصخصوة  :ىنالاك عادة أىاداف و أن اواع لمخصخ صاة تادفع القطااع الخااص لتبناي ىاذه العممياة ىااي

عمى النحو األتي:

أ-

رفااع الكف اااءة األقت ص ااادية وذل ااك ماان خ ااالل تحقي ااق اال س ااتغالل األمث اال لمم اوارد و عنا ص اار االنت اااج م اان أج اال

الوصااول إلااى الحج اام األمثاال لألنتاااج وال ااذي يت اوافر في ااو الجااوده وال سااعر التناف س ااي  ،والقطاااع الخاااص يأخ ااذ فااي ق ار ارت ااو
عنصر الربحية بعين األعتبار وتحقيق أعمى عائد لمحفاظ عمى بقاء ن شاطو.

ب-

26

إتاحاة الفارص لال ساتثمارات المحمياة و العربياة و األجنبياة مان خاالل خماق منااخ ا ساتثماري منا ساب عماى النحااو

الااذي يترتااب عنااو خمااق فاارص عم اال جدياادة نتيجااة التوسااعات الم سااتقبمية لأل س ااتثمار وبالتااالي رفااع م سااتوى معيشااة الف اارد

وتحقيق مستويات أعمى من الرفاىية نتيجة زيادة األيرادات الناجمة من رفع كفاءة األداء من ثم زيادة األنتاج .

ج-

27

رفاع م سااتوى الكفااءة االنتاجيااة لمم ارفاق العامااة االقت صااادية ألن أدارتياا ماان خاالل القطاااع الخااص تعتمااد عمااى

اال سااليب والطارق المعماول بياا فاي ال ساوق و التاي تت سام بمرونااة أكبار كماا أنياا تخ ضاع لقواعاد المناف ساة التاي تاؤدي إلااى
تحسين جودة الخدمات.

28

د-

أعااادة توزيااع األدوار بااين القط اااع العااام و القطاااع الخ اااص و أن سااحاب الدولااة ت اادريجياً ماان بعااض الن ش اااطات

ه-

تخفاايض أعباااء الدول ااة ماان جا اراء نفقاتيااا عم ااى الوحاادات األقت ص ااادية الممموكااة لمدول ااة و ماان ث اام تقمياال أعب اااء

األقتصادية وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع األستثمار الخاص.

29

الموازناة العامااة و المتمثمااة فااي األ سااتنزاف الم ساتمر لمخ ازنااة العامااة فااي صااورة دعام م سااتمر ومت ازيااد لمم شااروعات العامااو

ةير الكفوءة .

30

و-
تحقيق العدالة األجتماعية وفقا ًا لقواعاد ال ساوق الحار و التعامال الحار باين كال مان أ صاحاب رؤوس األماوال
31
و المقرضين و العمال و المورّدين و المستيمكين و كل قطاعات الدولة .

ز-

ي اارى ال اابعض ان الخصخ ص ااة ربم ااا تك ااون الوس اايمة المنا س اابة لتحقي ااق مزي ااد م اان الحري ااة الشخ ص ااية و أيجا اااد

الحااافز الشخ صااي عمااى االنت اااج  ،باأل ضااافة إلااى ذلااك نج ااد أن القطاااع الخاااص أكثاار ق اادره عمااى محا ساابة العاماال ال ااذي

يق صر في عممو .

32
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أ سااتثمار ح ص اايمة بي ااع أ ص ااول م شااروعات القط اااع الع ااام لمني ااوض بالم شااروعات األخ اارى لغ اارض بيعي ااا ث اام

ال عاان االىتمااام بالبنيااة األسا سااية و الوحاادات األقت ص ااادية ذات
األتفاااق عمااى خاادمات متنوعااة كااالتعميم و ال صااحة ف ضا ا ً
األىمية اإلستراتيجية أو سداد جزء من الدين العام .

ط-

ىما:

33

زياادة المناف ساة وتوسايع القاعادة االنتاجياة أن عممياة زياادة الكفااءة ت ساتند إلاى نتيجتاين متالزمتاين لمخصخصاة

34

 - 5زيادة المنافسة

في ظل المنافسة تتاح المنشآت الخاصة التي يتم خصخصتيا حرية الدخول و الخروج من السوق و االنتقال من

نشاط ألخر لتحقيق األرباح ما يتطمب تخفيض التكاليف و زيادة جودة السمع كشرط اساسي لبقائيا في السوق

التنافسي وبالتالي تحسين الكفاءة االقتصادية وبيع الوحدا ت المنتجة لمنتجاتيا عند األسعار التوازنية بالسوق التنافسية
تعد أقل األسعار التي يرتضييا المنتجون والمستيمكون مع ةياب تدخل الحكومة  ،و أتباع المؤسسات األسس

االقتصادية الكفؤه وخضوعيا لضوابط عمل سوق المال في تدبيرىا لمتمويل و إيراداتيا ىذا باألضافو إلى ربط األجور
بالزيادة في اإلنتاجية .

 - 6تغيير نمط حقوق الممكية :
من الوجية االقتصادية تعتبر عممية تغيير حقوق الممكية عامالً محف اًز لزيادة االستثمارات الخاصة فضالَ عن

تكوين وتنمية الثروة مما يؤدي إلى المزيد من القدرة عمى التوسع في االستثمار في االنشطة المختمفة و المزيد من
الثروة.

سياسات الخصخصة

-3

أن عممية الخصخصة ىي عممية تدريجية من أجل إحداث تغيرات جوىرية في أساليب تعبئة الموارد و أعادة
توزيعيا عمى النحو الذي يضمن متطمبات المجتمع عمى المدى القريب و البعيد  ،أي ىي تغيير في السياسات

االقتصادية تبدأ بتطبيق سياسات التثبيت من أجل أيجاد الحمول و المعالجات لألختالالت القصيرة األجل التي يعاني
منيا البمد وتنتيي بسياسات التكييف الييكمي من أجل معالجة األختالالت العميقة في اقتصاد ذلك البمد

ىذه السياسات من :

35

و تتكون

أ  -برامج التثبيت االقتصادي :و ىاي سيا ساات ق صايرة األجال يقاوم ب صاياةتيا صاندوق النقاد الادولي و ىاي فاي مقدماة
اىتماماتااو و ت س ااتند إجراءاتيااا إل ااى أراء المدرسااة النيوكال س اايكية

36

م اان أجاال اإل س اايام فااي معالج ااة األخ ااتالالت

الييكميااة عمااى صااعيد االقت صاااد الكمااي ساايما معالجااة العج ااز فااي الموازنااة العامااة و العجااز فااي مي ازان الم اادفوعات و

الحد من ارتفاع التضخم .باإلضافة إلى إ ازلاة الت شاوىات ال ساعرية لابعض ال سامع و الخادمات و تحريار أساعار الفائادة

وتخفايض ساعر ال صارف 37 .لاذلك ت ساتخدم ىاذه الب ارامج السيا ساة المالياة و النقدياة مان أجال ت صاحيح األخااتالالت و
تميي اادًا إلع ااادة االقت ص اااد المعن ااي إل ااى وض ااع التا اوازن و لا ااذلك يع ااد التثبي اات االقت ص ااادي مرحم ااة ميم ااة إذا م ااا أريا ااد
لسياسة اإلصالح أن تكون ذات قواعد و أسس قوية و من ثم يصبح نقطة انطاالق لسيا ساة اإل صاالح االقتصاادي

.

38

ب  -برامج التكيف الهيكمي :و ىي من أختصاص البنك الادولي لألن شااء والتعميار التاي تتمثال بااألجراءات التاي تيادف
إلااى إطااالق الن م ااو عمااى الماادى الطوي اال  ،ماان خااالل إع ااادة ىيكميااة األقت صاااد باتج اااه تحرياار المبااادالت الداخمي ااة و
الخارجيااة م اان القي ااود و التنظيم ااات المفروض ااة عميي ااا ،

39

و م اان خااالل ى ااذه البا ارامج الت ااي تتن اااول جان ااب الع اارض

م س ااتيدفة زي ااادة المنا ااتج م اان ال سا اامع و الخ اادمات فا ااي األم ااد الطوي اال حيا ااث تي اادف إلا ااى إح ااداث تغي ا ارات ىيكمي ااة فا ااي

االقت صااد عاان طريااق العماال بحريااة التجااارة و ال شااروع بعممياة الخصخ صااة و تغي ارات سااعر ال صاارف باتجاااه القيمااة
414
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ويتم تق سايم مثال ىاذه السيا ساات المتجياة نحاو جاناب العارض لمجماوعتين:

 - 7السيا س ااات الم ص ااممة لزي ااادة الن اااتج الج اااري لتح س ااين الفعالي ااة الت ااي ت س ااتعمل فيي ااا عنا ص اار األنت اااج و تش اامل ى ااذه
المجموع ااة الت اادابير الالزم ااة لتخف اايض الت ش ااوىات الناتج ااة ع اان الجم ااود ف ااي األ س ااعار و األحتك ااارات و الض ا ارائب و

المساعدات و القيود التجارية .

 - 8السيا سااات التااي تياادف إلااى رفااع ن ساابة نمااو الن اااتج عمااى الماادى البعيااد و ت شاامل الحااث عمااى األدخااار و األس ااتثمار
الداخميين  .من كل ماا تقادم ن ساتطيع القاول أن بارامج التثبيات االقت صاادي أو اال ساتقرار االقت صاادي تت ضامن تغيارات

ميماة و ماؤثره فاي جاناب العارض أماا التكيياف الييكماي فيت ضاامن بارامج تيادف إلاى تحقياق تغيارات ميماة فاي جانااب
الطمب .

وت شااير د ارس ااات البن ااك ال اادولي إل ااى أن با ارامج التثبي اات االقت صااادي ت س اابق ف ااي تطبيقي ااا با ارامج التكيي ااف الييكم ااي أي أن
ال حتاى تظيار نتائجياا
سياسات جانب الطمب تسبق سياسات جانب العارض عماى أ سااس أن االخيارة ت ساتغرق وقتا ًا طاوي ً

 ،باإل ضااافة إلااى ذلااك تياادف ب ارامج اإل صااالح االقت صااادي فااي الماادى الق صااير إلااى إعااادة الت اوازن لمي ازان الم اادفوعات و
ذل ااك ما اان خا ااالل ال ضا ااغط عم ااى الطما ااب الا ااداخمي و فا ااي الم اادى الطويا اال تيا اادف إلا ااى تط ااوير العا اارض الا ااداخمي لمسا اامع و
الخاادمات و تح سااين م س ااتوى إدارة جياااز االنت اااج و الحااد م اان ىاادر الم اوارد المتاح ااة و دعاام الق اادرة التناف سااية لإلنت اااج و

لتحقيااق ىااذه األىا ا داف ال بااد ماان أن ي ش اامل اإل صااالح النظااام الم ااالي و النقاادي و التجااارة الخارجي ااة سيا سااة األس ااعار و
األجور النظام الضريبي و سياسات االستثمار باإلضافة إلى دور الدولة في النشاط االقتصادي .

42

ثالثاً  :مبررات التحول من قطاع العاا إلى القطاع الخاص من خالل ادسواق المالية
أن ىذا التحويل يركز عمى مجموعة من أسس المبررات ىي:

43

 - 0تحقيق مبدأ العدالة في التوزيع

تميز فيو لمكتب عمى أخر( في ما عدا بعض القواعد المحددة  :كتفضيل
فالعرض في البورصة عرض حر ال ّ

صغار المكتتبين عمى ةيرىم أو مواطني الدولة عمى األجانب  ،أو بيان نسب التوزيع عند حدوث فائض) وبالتالي ال
تثار بشأنيا أوجو النقد التي قيمت بخصوص بعض المؤسسات التي خصخصت بالطرق األخرى  ،و التي تتسم

بتفضيل مكتتب عمى أخر ألعتبارات قد تكون سياسية .

 - 8تسادد البورصة دمى تنمية مبدأ اإلسهاا الشعبية و العمالة
فنظ اًر لممناخ المحيط بالمؤسسة العمومية من حيث أنيا تظم عددًا كبي اًر من العاممين من ناحية  ،و أنيا تمثل
ممكية الشعب من ناحية ثانية  ،فأن تنمية مبدأ اإلسيام الشعبية و العمالة يمثل أسترخاء لمشعب و العمال معاً  ،كما
يمثل حماية السياسة تحويل الممكية ذاتيا  ،أذ أن تفكير الحكومة القادمة خاصة ذات التوجييات االشتراكية في أدارة

تأميم المؤسسات التي تم بيعيا يظير أكثر صعوبة أذ تم بيع ىذه المؤسسات العمومية لمشعب و العاممين فييا  ،و

تمثل البورصة منفذاً جيداً لتحقيق ذلك اليدف من حيث كونيا طريقاً مفتوح ًا لكافة طوائف المستثمرين بغير تحديد ،
لذلك فيي تحقق ىدف توسيع قاعدة الممكية بتكثيف الطمب المتولد عن القاعدة العريضة من المستثمرين .
 - 3الحفاظ النسبي دمى قيمة ادصول

إذ يفضل العدد الكبير من المستثمرين الميتمين بالبورصة ،ويفضل تسييل تطبيق مبدأ اإلسيام الشعبية والعمالة

التي تعتبر أحد خطوط الدفاع عن المؤسسات ضد أعادة تأميميا  ،فأنو يتوقع حدوث إقبال عمى أسيم المؤسسات

المراد تحويل ممكيتيا ىذا اإلقبال ينبغي مراعاتو حين تحديد سعر العرض.
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 - 4تسهيل تحويل الممكية

فالبورصة تظم العديد من المتدخمين بدأ من القاعدة العريضة  ،صغار المدخرين و أنتياء بالمؤسسات

االستثمارية عمى أختالف انواعيا و دون التفرقة بين رأس المال الوطني أو األجنبي في حدود ما تسمح بو القواعد من

أكتتاب األجانب و تحقيق الحد األقصى من المدخرين التي يحتمل أن توجو لألكتتاب في الشركات  ،و نظ ًار لشمولية
و اتساع ىذا األسموب فأنو يصمح لبيع المؤسسات العمومية ذات الحجم الكبير .

 - 5تنشيط سوق ادوراق المالية

ال شك ان المجوء لقناة سوق األوراق المالية لبيع المؤسسات العمومية بما يشتمل عمييا من زيادة نسبة األسيم
المسجمة أو قيد أسيم جديدة لم تكن مسجمة  ،يؤدي إلى التأثير عمى سوقي األصدار و التداول.

فبالنسبة لسوق األصدار فأنيا تؤثر عمييا من جيتين األولى تنشيط العرض أذ تغذي السوق بحصص ضخمة من

األسيم ترجع لض خامة رؤوس األموال ليذه المؤسسات و الثاني تنشيط الطمب أذ أن إصدار تمك األسيم من خالل
السوق يؤدي إلى حدوث طمب أضافي من المستثمرين القدامى و وصول افواج جديدة من المستثمرين الراةبين في

األستثمار من تمك األسيم و تنمية الطمب بيذه الصورة يرجع اساس ًا لما تتميز بو تمك األسيم من جاذبية خاصة
بأعتبارىا من االسيم الجيدة أضافة إلى أصدارىا بسعر ادنى .

المحور الثاني

نشأت وتطور االسواق المالية والخصخصة مصر

او ًال  :نشأت سوق ادوراق المالية في مصر

ان نشأة سوق االوراق المالية في مصر لم تكن دفعو واحدة بل كانت ىناك عدة محاوالت إلنشاء سوق لبيع

وشراء االوراق المالية في مصر فقد أنشأت أول سوق (ةير رسمية )لألوراق المالية خمف (حديقة األزيكية) في

القاىرة ،ةير أن نشاطيا كان ضعيف ًا وةير منظم األمر الذي أدى إلى إةالقيا  ،بعدىا قامت محاوالت أخرى و
اختير أحد الفنادق ليذا الغرض تمتيا عدة محاوالت كانت جميعيا دون المستوى المطموب.

44

لذلك تعتبر سوق المال

في مصر من أقدم االسواق المالية في الشرق االوسط وفي العالم  ،فقد أنشئت أكبر سوق لألوراق المالية في

االسكندرية عام  ، 1883كما أنشئت أكبر سوق لألوراق المالية في القاىرة عام  ،1890وقد بمغ عدد الشركات

اإلسيام المسجمة بيا عام  1900نحو ( )230شركة رأسماليا المدفوع حوالي ( )29مميون جنية وقد تمت أول
عمميات لمتداول في سوق األوراق المالية في مصر عام  1883في بورصة اإلسكندرية في عام  1890في القاىرة
 ،كما صدر األمر العالمي في  8نوفمبر  1909عمى أول الئحة لمبورصات في مصر ،ةير ان قيام الحرب العالمية

األولى عام  1914أدى إلى إقفال السوق في يناير عام  1916وأعيد فتحيا ووضع الئحة جديدة ليا عام 1933

وعدت تمك الالئحة عام  1940وقد بمغ نشاط التعامل في السوق المالية المصرية ذروتو في نياية عام ، 1958حيث
ّ
بمغ التعامل اليومي حوالي ( ) 1.5مميون جنية مصري كما بمغ عدد الشركات التي كانت مدرجة في البورصة في
ذلك الوقت ()925شركة إسيام  ،وفي عام  1958بمغت القيمة السوقية لألوراق المالية المتداولة في بورصتي القاىرة
واإلسكندرية لألوراق المالية ( )66.7مميون جنية مصري .

45

وقد بدأت التطورات الفعمية في سوق االوراق المالية في مصر بعد صدور القانون ( )95لعام  1992الخاص

بسوق راس المال  ،إذ أزال ىذا القانون الكثير من العقبات في سوق التداول وأتاح كث ير من الحريات المنظمة لمتعامل

ال و حاسم ًا في تنشيط السوق وتحفيزه
في االوراق المالية  ،و أوجد لممصارف دو ًار متمي ًاز بما يمكنيا ان تؤدي دو ار فعا ً
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خاصتو بعد تأسيس صناديق االستثمار التي ستدير من خالليا جزء من محفظة اوراقيا المالية وكان لصدور
و
ً
القانون  95لعام  1992أث ًار كبي ًار في كفاءة اداء البورصة المصرية  ،والسيما ان صدوره تزامن مع تطبيق برامج
الخصخصة وتوسيع قاعدة الممكية.

مما ادى إلى حالة نشاط كانت متوقعة خاص ًة ان المدخرين والمستثمرين لدييم وعي استثماري حيث ظير

اإلقبال عمى شراء أسيم الشركات المعروضة  46،كما شيد النصف الثاني من عام  1993تكوين اتحادات لمعاممين
بشركات قطاع االعمال العامة ويسمح ليم بامتالك نسبة من أسيم الشركات المطروحة لمبيع بنسبة ()%15

المخصصة لمعاممين  47وقد شيدت بورصة مصر في عام  1997العديد من االجراءات لتطوير أعمال البورصة
وحماية المستثمرين ومن أىميا إصدار التعميمات بشأن األعمال المنظمة إلدارة بورصة القاىرة و اإلسكندرية

وشؤونيا المالية  ،وأستخدم نظام التداول اآللي و نشر المعمومات عن حركة التداول عمى نحو منتظم وعمى اساس

يومي مع ربط البورصة المصرية بكبرى شركات االتصال في العالم كما تم انضمام بورصة مصر إلى قاعدة
معمومات أسواق المال العربية

وتخميصو من بعض االختالالت الييكمية
وقد ساعد ذلك عمى تثبيت االقتصاد المصري خالل ىذه المرحمة
ُ
كارتفاع معدالت التضخم وعجز الموازنة وعجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات و بالتالي خمق بيئة اقتصادية
مستقرة كانت بمنزل نقطة االنطالق إلجراء تطوير شامل لسوق األوراق المالية في مصر.

48

ثانياً :نشأت الخصخصة في مصر

ان عممية التحول من نظام األقتصاد المخطط المركزي إلى أقتصاد السوق تعد عممية معقدة وتحتاج إلى جيود

كبيرة الحكومات.

49

أال ان الحكومة المصرية بدأت في تبني مثل ىذه العمميات بالتعاون مع صندوق النقد و البنك

الدوليين في عام  ، 1990وذلك لمواجية تردي األوضاع االقتصادية التي شيدىا االقتصاد المصري في منتصف

نسبتو ()%150
الثمانينات من القرن الماضي حيث بمغت المديونية الخارجية حوالي ( )49مميار دوالر مشكالً ما
ُ
من الناتج المحمي االجمالي وارتفع عجز الموازنة العامة إلى اكثر من (  )% 30من الناتج المحمي االجمالي  ،كما

ارتفع معدل التضخم إلى حوالي ( )% 20و انخفض مستوى االحتياطات من العمالت االجنبية لتكفي تغطية ثالثة

أسابيع فقط من المستوردات  ، 50وفي نياية الثمانينات بدت مالمح الضعف عمى معدالت النمو االقتصادي المصري
و بالتحديد في عام .1987

أذ توقفت مصر عن دفع ديونيا الخارجية ودخمت مع البنك الدولي برنامج تثبيت مدتو  18شير و اعقبو

جدولة ديونيا و لم يحقق ذلك نتائج ايجابية  ،وتوقفت م صر مرة ثانية عن سداد ديونيا في عام  1991مما ادى
إلى دخوليا في اتفاقية مع البنك الدولي مدتيا ثالث سنوات تمر بمرحمتين مرحمة سياسات التثبيت واألخرى برنامج

سياسات التكييف الييكمي والذي ييدف إلى تحول االقتصاد المصري من اقتصاد شبة مركزي إلى أقتصاد قائم عمى

اليات السوق ،51وكان لتمك االختالالت في االقتصاد الكمي المصري اثار سيئة عمى الحياة االقتصادية واالجتماعية
 ،أذ ّعرض تراكم الديون الخارجية مصداقيتيا إلى الخطر  ،ولغرض معالجة تمك المشاكل واالختالالت لجأت إلى
صندوق النقد والبنك الدوليين عام  1991وذلك من خالل تطبيقيا لسياسات االصالح االقتصادي وتحديداً
الخصخصة عمى امل ايجاد حمول لمعالجة ما تعانية من مشاكل اقتصادية وذلك عن طريق ىيكمة اقتصادىا من

االساس بغية جعم ِو يالئم نظام السوق الحرة المفتوحة لمتنافس  . 52ويتمثل اليدف الرئيسي لبرنامج الخصخصة

المصري في رفع كفاءة المشروعات الممموكة لمدولة تخضع لقانون ( )203لعام  1992و تحويميا إلى كيانات

اقتصادية رابحة و مستدامة النمو ونقل ممكيتيا إلى القطاع الخاص . 53كما ويعطي برنامج الخصخصة المصري
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األولوية لمؤسسات القطاع العام الصغيرة التي تحقق ربح ًا ويقل فييا او ينعدم فائض القوى العاممة لتعجيل

الخصخصة .

اذ ان ىذه الشركات تستطيع أجتذاب االستثمار الخاص وكذلك تقميل معارضة الجميور لمبرنامج بسبب

محدودية تأثيره في القوى العاممة وتستند الخصخصة إلى السوق فيي تنفذ عمى نحو رئيسي من خالل سوق األسيم
 ،وينطوي برنامج الخصخصة عم ى عنصر اجتماعي ةايتو التقميل من تأثير السمبي في االجل القصير وال سيما

عمى قطاعات السكان الفقيرة .ولذلك انشأت الحكومة في عام  1991الصندوق االجتماعي لمتنمية لمساعدة الخريجين
الجدد و العاطمين عن العمل بأنشاء مشاريع صغيرة  ،وقد حشد ىذا الصندوق منذ انشائو حوالي ( )5.2مميون جنية

مصري  ،وفتح ( ) 33000فرصة عمل إما االىداف الفرعية لبرنامج الخصخصة فتتمثل في توسيع قاعدة الممكية

وتشجيعو ودعمو من اجل تعظيم دورة في االستثمار،
بين المواطنين و زيادة حصص القطاع الخاص المؤىل
ُ
وا صالح اوضاع الشركات الخاسرة وتحويميا إلى كيانات رابحة ،إتاحة الفرصة لالتصال باألسواق الخارجية والحصول
عمى التكنولوجيا المتقدمة وجذب رؤوس األموال لالستثمار ،تطوير وتحسين كفاءة االدارة لمشركات التي ال تخضع
حالي ًا لمخصخصة وتحويميا إلى كيانات عالية الكفاءة لتستمر في اداء دورىا االجتماعي في مساندة الفئات محدودة

نسبتو ( )% 98من الشعب المصري  ،تنشيط سوق المال كآلية لتوسيع قاعدة الممكية .
الدخل التي تمثل ما
ُ

تشجيع االستثمارات الخاصة المحمية واألجنبية عمى حد سواء لغرض اإلسيام في ايجاد كيانات قوية  .54ىذا
وقد تم في أشباط عام  1993إعادة تنظيم شركات القطاع العام البالغ عددىا ()314شركة  ،وأعيد إدراج الشركات

ال من ( ) 27شركة وتقرر تحويل ممكيتيا إلى القطاع الخاص بصورة جزئية
التابعو تحت مظمة ( )17شركة قابضة بد ً

او كمية  55.وقد رّكز برنامج الخصخصة منذ بدايتو عمى طرح الشركات الرابحة التي تحقق خسائر الحق ًا و تعمد
الحكومة إلى تجنب المغاالة في تسعير شركات القطاع العام و أصوليا في المستقبل  56باإلضافة إلى ذلك فان عدد
الشركات التي تم خصخصتيا كميآ وجزئيآ حتى عام  ) 244( 2013شركة وعدد الشركات التي تم بيع أكثر من

( )%15من اسيميا ( )144شركة  ،اما نسبة الشركات التي تم خصخصتيا إلى اجمالي الشركات منذ بداية برنامج
الخصخصة فبمغت ( )%54في نفس العام.

57

المحور الثالث

قياس و تحميل العالقة بين مؤشرات االسواق المالية والخصخصة باستخداا النموذج القياسي

أوآل  :توصيف متغيرات االنموذج

األسواق المالية أحد االدوات التي تؤثر عمى الخصخصة وسيتم االستعانة باألساليب القياسية لبيان دور واثر

األسواق المالية عمى متغيرات الخصخصة أي(التحول من القطاع العام إلى الخاص) في مصر لممدة من (- 2000

 ) 2015واالستفادة من تجربة ىذه البمدان في العراق وذلك من خ الل تحميل السالسل الزمنية باستخدام اختبارات

االستق ارريو و األ نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع ( ،.)ARDLونموذج ك ار نجر لمسببية  .و يمكن توصيف ىذه

المتغيرات المستخدمة في الدراسة المتغيرات التابعة الرئيسيو ىي } حجم تكوين رأس المال الثابت في القطاع الخاص

( ،)KSالقيمة المضافو في الصناعات التحويمية في القطاع الخاص (،)Vاالجور والرواتب في الصناعات التحويمية
لمقطاع الخاص ({)Wأما المتغيرات المستقمة ىي }القيمة السوقية في األسواق المالية ) ،(Mحجم التداول في
األسواق المالية ( ،)Tمعدل دوران السيم ( )%في األسواق المالية (.{)R
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 - 1اختبار استقرارية  Stationarityالمتغيرات

يعد شرط األستقرار أساس ًا في دراسة وتحميل السالسل الزمنية  ،واذا لم تكن السالسل الزمنية مستقره فأنو لن

يتم الحصول عمى نتائج سميمة ومنطقيو وتعد السمسمة ةير مستقرة اذا تحققت الشروط اآلتية ( ثبات متوسط القيم

عبر الزمن  ،ثبات التباين عبر الزمن ،عدم وجود ارتباط ذاتي لمقيم الزمنية المتتابعة لمظاىره)  58في حين الشروط

الواجب توفرىا في السالسل الزمنية المستقرة ىي ( ثبات متوسط القيم عبر الزمن  ،ثبات التباين عبر الزمن أن يكون

التباين المشترك ( ) Covarianceبين أي قيمتين لممتغير نفسو معتمدا عمى الفجوة الزمنية بين القيمتين وليس عمى
القيمة الفعمية لمزمن الذي يحسب عند التباين المشترك).
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وىنالك العديد من اختبارات تستخدم لمكشف عن درجة

تكامل السمسمة الزمنية ومدى استق ارريتيا ومن اكثرىا شيوعاً سيتم استخداميا في التحميل ىو اختبار جذر الوحدة

حيث يستخدم ىذا االختبار من اجل تجنب ظيور مشكمة االنحدار الزائف(  ) Regression Spuriousوالنتائج
المظممة  ،ويوجد ىناك عدد من االختبارات التي يمكن استخداميا لمتأكد من وجود او عدم وجود جذر الوحدة ( The

 ) Unit Root Testيمكن بواسطتيا التعرف عمى استق اررية السالسل الزمنية ودرجة تكامميا ومن ىذه االختبارات

اختبار ديكي – فولر وىو اختبار يعود إلى ديفيد ديكي ووليام فولر وىو أفضل االختبارات لمعرفة استق اررية السالسل
الزمنية  ،وىو عمى نوعين :
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أ  -اختبار ديكي – فولمر (  ) Dickey and Fullerالبسيط (.)D.F

ويعتمد اختبار ( )D.Fالبسيط عمى ثالث معادالت بسيطة تفترض وجود سياق عشوائي من نمط انحدار ذاتي

من المرتبة ( )1حسب المعدالت اآلتية - :

)Xt-1 + e t …….…........................ (1

1

∆Xt = α

+α

0

∆Xt = α

)Xt-1 + e t ………................. (2

)Xt-1 + Bt + e t ………......... (3

1

1

+α

0

∆Xt = α

حيث ان - :
∆  :معامل الفروق األولى  ،أي ∆Xt = Xt - Xt-1
t

 : eالخطأ العشوائي .

ب  -اختبار ديكي – فولمر الموسع ()ADF

وىو االختبار الذي طور ليشمل االنحدار الذاتي أكبر من ( ) 1وىو المعتمد في تحميمنا لكونو أفضل االختبارات

ويمكن إيجاده حسب الصيغة اآلتية - :
من دون قاطع واتجاه عام .

∑– Yt-1

)∆Yt-j+1 +U t ………............... (4
بوجود قاطع فقط .

)∆Yt-j+1+C +U t …………….. (5

بوجود قاطع واتجاه عام .

)+U t …………. (6

∑– Yt-1

∆Yt-j+1+C +

وبعد أجراء اختبار ( )ADFسنختبر الفرضيتين:

∑– Yt-1

األولى فرضية العدم

=0

Io:

الثانية الفرضية البديمة

>0

I1:
411

= ∆Yt

= ∆Yt
= ∆Yt
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فاذا كانت قيمة  tالمحسوبة > من قيمتيا الجدولية  ،يمكن ان نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل

وبالتالي تكون السمسمة خالية من جذر الوحدة و تكون مستقرة او ساكنة  ،أما إذا كانت قيمة ( )tالمحسوبة <

الجدولية نقبل فرضية العدم والسمسمة تكون ةير مستقرة او ةير ساكنة  ،وسنقوم بأخذ الفروق ا ألولى فإذا حققت

السمسمة االستقرار فإن المتغير يعد متكامال من الدرجة األولى  ،أما إذا كانت ةير مستقرة فيتم اخذ الفروق الثاني
وىكذا حتى تستقر السمسمة

.
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- 8اختبار االنحدار الذاتي لإلبطا الموزع ()ARDL

يع ا ا ا ا ااد انم ا ا ا ا ااوذج (  )ARDLاح ا ا ا ا ااد ا س ا ا ا ا اااليب النمذج ا ا ا ا ااة الديناميكي ا ا ا ا ااة لمتكام ا ا ا ا اال الم ش ا ا ا ا ااترك الت ا ا ا ا ااي شا ا ا ا ا اااع

ا سا ا ااتعماليا ف ا ا ااي االعا ا ا اوام االخيا ا ا ارة اذ يقا ا اادم ى ا ا ااذا االنم ا ا ااوذج طريق ا ا ااة إلدخا ا ااال المتغيا ا ا ارات المتباطئ ا ا ااة زمني ا ا ااا كمتغيا ا ا ارات
م س ااتقمة ف ااي االنما ااوذج  ،إذ طب ااق ىا ااذا االنم ااوذج ما اان ل اادن محما ااد ىا ش اامي بي سا اااران وش ااين (

1999

and

Pesaran

 ) Shinوت ا اام تطا ااويره م ا اان لا اادن بي س ا ااا ارن وآخا اارون ف ا ااي عا ااام  2001وم ا اان ممي ا ازات ى ا ااذا االنما ااوذج ان ا ااو ال

ي ش ا ا ااترط ان تك ا ا ااون المتغيا ا ا ارات الداخما ا ا ااة ف ا ا ااي االنم ا ا ااوذج متكامما ا ا ااة م ا ا اان الرتب ا ا ااة نف سا ا ا اايا اذ يمك ا ا اان ا س ا ا ااتعمالو اذا كانا ا ا اات

المتغيا ا ا ارات متكامم ا ا ااة ما ا ا اان الدرج ا ا ااة صا ا ا اافر ) I(0او متكامم ا ا ااة ما ا ا اان الدرج ا ا ااة واحا ا ا ااد ) I(1او ما ا ا ازيج ما ا ا اان كمييم ا ا ااا عما ا ا ااى
خالف منيج التكامل المشترك لجوىانسن.

وكذلك يقدم ىذا االنموذج مقدرات كفؤة وةير متحيزة الن االنموذج يكون خاليأً من االرتباط الذاتي يستخدم ىذا

االنموذج حتى في العينات الصغيرة  ،كذلك يقدم ىذا االنموذج تحميالً اقتصادياً لألجل القصير والطويل وفق انموذج
تصحيح الخطأ ةير المقيد (  )Unrestricted Error Correction Model) (UECMويتم اختبار وجود عالقة

طويمة االجل فيما بين المتغيرات وفق منيج اختبار الحدود ( )Bound Tast Approachعن طريق مقارنة قيمة

اختبار  F- Statمع القيم الجدولية الخاصة المقدمة من لدن ( ،Narayan (2005فاذا كانت قيمة F – Stat

ا لمحتسبة اكبر من الحد االعمى لمقيمة الحرجة فينا يتم رفض فرضية العدم ( ) H0: b=0وقبول الفرضية البديمة

( ) H1: b≠0اي وجود عالقة تكامل طويمة االجل بين المتغيرات  ،اما اذا كانت القيمة المحتسبة تقع بين الحدود
العميا والدنيا فالنتيجة تكون ةير حاسمة ،اما اذا كانت أقل من الحد االدنى فيذا يعني عدم وجود عالقة طويمة

االجل.
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 - 8اختبار السببية ()Causality Test

أدخل  Grangerمفيوم السببية في االقتصاد القياسي عام 63 1969؛ لذا يستخدم نموذج كرانجر في

اةمب دراسات السالسل الزمنية ويطمق عمى العالقة السببية بين المتغي رات االقتصادية عمى ان التغير في القيمة

الحالية والماضية لمتغير ما يسبب تغير في متغير آخر  .64وطبق ًا لمفيوم كرانجر ان المتغير ( )Xبسبب المتغير

( ) Yأذ كانت التغيرات السابقة في المتغير ( )Xبجانب التغيرات السابقة في المتغير ( )Yنفسو  ،تساعد في تفسير

التغيرات الحالية في المتغير ( )Yو لمعرفة ما اذا كان المتغير ) (Yبسبب التغير في ) (Xيعاد استخدام االختبار
مع جعل المتغير ( )Xمتغير تابع ًا  65 .مما يعني وجود ىنالك أربعة احتماالت التجاىات السببية

 -المتغير  Xيسبب في Yوالمتغير Yال يسبب في .X

 ان المتغير  Xيسبب في  Yو المتغير  Yيسبب في .X المتغير  Xال يسبب في Yوالمتغير Yال يسبب في .X-

المتغير  Xال يسبب في Yوالمتغير Yيسبب في .X

ويتم أجراء أختبار السببية لكرانجر من خالل عالقتين ىما :
417

ىي :
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∑
∑

ويتم تقدير المعادلتين باستخدام طريقة المربعات الصغرى ( )OLSويتطمب اختبار السببية من خالل اجراء
الفرق االول

المتغ و و ووي

المستوى

ر
ب و و وودون ق و و وواطع واتج و و ووا

قاطع فقط

قاطع واتجا داا

داا

بو و و وودون قو و و وواطع واتجو و و ووا

قاطع فقط

قاطع واتجا داا

داا

*-1.755298

**-2.820120

-2.798520

2.584744

0.371066

-2.802715

KS

*-4.097847

*-4.077409

*-4.134836

-0.208626

-1.798843

-1.613893

M

*-3.856934

*-3.706746

**-3.589789

-1.467192

-1.971468

-1.926776

R

*-3.078150

**-2.958016

-2.925006

-1.206478

-1.578532

-1.468148

T

*1.859994

-0.502173

*-3.880656

V

-0.874136

*-3.139801

**-3.513054

5.229603

1.885601

-0.328611

W

-2.740613

-4.004425

-4.800080

-2.728252

-3.959148

-4.800080

1%

-1.968430

-3.098896

-3.791172

-1.966270

-3.081002

-3.791172

5%

-1.604392

-2.690439

-3.342253

-1.605026

-2.681330

-3.342253

10%

اختبار ( ) Fلمتعرف عمى معنوية معممات القيم الحالية والسابقة ،فاذا كانت ( )Fالمحسوبة اقل من قيمة ( )Fالحرجة

فيتم قبول فرضية العدم أي بعدم وجود عالقة سببية بين المتغيرين  ،اما اذا كانت قيمة ( )Fالمحسوبة اكبر من قيمة
( ) Fالحرجة فيتم رفض فرضية العدم وقبول الفرض البديل بوجود عالقة سببية بين المتغيرين.
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ثانياً:درض وتحميل نتائج ادنموذج القياسي

تم استخدام البرنامج اإلحصائي  EViews 9لتحميل المتغيرات الداخمة في الدراسة التي تضمنت }القيمة

السوقية في األسواق المالية ) ،(Mحجم التداول في األسواق المالية ( ،)Tمعدل دوران السيم ( )%في األسواق

المالية ( ، )Rحجم تكوين رأس المال الثابت في القطاع الخاص ( ،)KSالقيمة المضافو في الصناعات التحويمية
في القطاع الخاص (،)Vاالجور والرواتب في الصناعات التحويمية لمقطاع الخاص (.{)W
 - 0اختبار استقرارية  Stationarityالمتغيرات
تم أجراء اختبار استق اررية المتغيرات باستخدام اختبار جذر الوحدة لديكي فولر الموسع ( )ADFوبعد إجراء

اختبار جذر الوحدة ( ) ADFالموسع حصمنا عمى النتائج الموضحة في الجدول(.)1

الجدول (:)0اختبار ديكي فولر الموسع لجذر الوحدة لممتغيرات الداخمية في الدراسة (مصر)

المصدر :الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج البرنامج االحصائي .

* تعني معنوي عند مستوى ( ** ، )% 5تعني معنوي عند مستوى( .)%10

من الجدول أعمى نالحظ ان جميع المتغيرات عدى ( )vكانت ةير مستقرة عند المستوى  ،في حين كان ()v

مستقر عند المستوى سواء بوجود قاطع او قاطع واتجاه عام بمستوى معنوية ( ) % 5وسيكون متكامل من الدرجة

) I(0ثم اخذ الفرق االول لبقية المتغيرات وقد استقر عند المستوى المعنوية ( ) %5و( )% 10سواء بوجود قاطع او
قاطع واتجاه عام وستكون ىذه المتغيرات متكاممة من الدرجة ( I)1اي خموىا من االنحدار الزائف .
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 - 8تقدير الدال باستعمال اختبار االنحدار الذاتي لإلبطا الموزع ()ARDL

الخطوة بعد اختبار استق اررية المتغيرات ىي تقدير انموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع  ARDLلدالة تكوين

رأس المال الثابت في القطاع الخاص ( )KSوبفترات ابطاء ( ) 2وبعد اجراء عممية تقدير االنموذج حصمنا عمى

النتائج الموضحة بالجدول()2

جدول ( )8نتائج انموذج ARDLلدالة تكوين رأس المال الثابت في القطاع الخاص
*Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

المتغير

0.0004

11.02438

0.034034

0.375199

)_KS_(-1

0.0134

-4.225355

0.036650

-0.154861

T

0.0439

-2.905617

0.034022

-0.098854

)T(-1

0.0001

-17.37369

0.008270

-0.143679

)T(-2

0.0072

-5.052856

0.011612

-0.058674

__M

0.0001

16.50692

0.015258

0.251858

)_M_(-1

0.0002

13.80871

0.010660

0.147204

)_M_(-2

0.4691

-0.798939

0.164829

-0.131688

__R

0.0251

3.490410

0.170481

0.595048

)_R_(-1

0.0461

-2.856939

5.715754

-16.32956

C

0.999022

Adjusted R-squared

0.999699

R-squared

2.561040

Durbin-Watson stat

1476.243

F-statistic

المصدر من ادداد الباحث

باالدتماد دمى مخرجات برنامج Eviews. 9

نالحظ من الجدول المذكور انفا الذي يوضح نتائج تقدير انموذج ARDLاذ كانت القدرة التفسيرية لألنموذج

المقدر ( )R2=0.9996وكانت قيمة ) Adjusted R-squared (0.9990اي ان المتغيرات المستقمة الداخمة في
االنموذج المقدر تفسرة  % 99من التغيرات في المتغير التابع ،وكذلك االنموذج معنوي اذ كانت قيمة  Fالمحتسبة

كبيرة ( )1476.243وىي معنوية عند مستوى  % 5اي ان االنموذج المقدر معنوي اي نرفض فرضية العدم( H0:

 )b=0ونقبل الفرضية البديمة()H1: b≠0

 - 3اختبار السببية لكرانجر ))Granger Causality Test

ألةراض تحميل ومعرفة مدى تأثير متغيرات األسواق المالية عمى متغيرات القطاع الخاص تم استخدام اختبار السببية

لكرانجر لبيان مدى وجود تأثير متبادل بين متغيرات الدراسة حيث كانت نتائج االختبار كما في الجدول ()3
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الجدول ()3اختبار السببية لكرانجر (مصر)

F. Probability

F. Statistic

العالقة

0.0133

8.41852

M → KS

0.8237

0.05186

KS → M

0.6739

0.18596

R → KS

0.7698

0.08959

KS → R

0.0458

0.09285

T → KS

0.5943

0.29937

→ T KS

0.0108

0.35781

KS → V

0.0044

0.74696

V → KS

0.0456

2.42176

W → KS

0.2951

1.19876

KS → W

0.0237

0.18631

R→M

0.0021

3.35112

M→R

0.0028

0.17539

T→ M

0.0386

2.51669

→TM

0.6527

0.21291

V→M

0.2006

1.83367

→VM

0.7721

0.08776

→MW

0.5223

0.43426

M→W

0.0423

4.22472

T→ R

0.0249

2.72139

R→ T

0.8988

0.01689

→RV

0.2481

1.47385

→VR

0.6206

0.25821

→RW

0.3191

1.08057

→WR

0.9111

0.01300

→T V

0.6529

0.21266

→VT

0.6572

0.20702

→T W

0.3516

0.93927

→WT

0.0392

0.94882

→ VW

0.1835

1.99212

→ WV

المصدر :من ادداد الباحث باالدتماد دمى مخرجات البرنامج االحصائي.

من خالل تحميل نتائج اختبار السببية يمكن توضيح اها العالقات و كاالتي - :
 وجاود عالقاة ساببيو ذات تاأثير باتجااه واحاد مان القيماة ال ساوقية  Mإلاى حجام تكاوين راس الماال الثابات فاي القطااع الخااص
KSمع عدم وجود تأثير باالتجاه المعاكس.


عدم وجود سببية بين نسبة الدوران  Rوحجم تكوين راس المال الثابت في القطاع الخاص.KS

411

(اجمللد 7العدد )82

جملت اإل دارة واإلقتصاد

كاًوى االول ()8102



وجود عالقة سببية باتجاه واحد من حجم التاداول Tإلاى حجام تكاوين راس الماال الثابات فاي القطااع الخااص



عادم وجاود عالقااة ساببية متبااادل باين القيمااة ال ساوقية Mمان جيااة وكال ماان  Vالقيماة الم ضااافة فاي الصااناعات



عادم وجاود عالقاة ساببية باين ن سابة دوران األ سايم Rماان جياة وباين القيماة الم ضاافة فاي ال صاناعات التحويميااة



ع اادم وج ااود عالقا ااة س ااببية ب ااين حجا اام الت ااداول  Tما اان جي ااة وب ااين كا اال م اان القيم ااة الم ضا ااافة ف ااي الصا ااناعات

KSمع عدم وجود تأثير باالتجاه المعاكس.

التحويمية في القطاع الخاص واألجور والرواتب في الصناعات التحويمية في القطاع الخاص .W

في القطاع الخاص  Vواألجور والرواتب في الصناعات التحويمية في القطاع الخاص  Wمن جية أخرى .
التحويميااة فااي القطاااع الخ اااص V
أخرى.



واألجااور و الرواتااب ف ااي ال صااناعات التحويميااة فااي القط اااع الخاااص  Wماان جي ااة

وجود عالقة سببية ذات تاثير متبادلة بين كل متغيرات السوق المالية الثالثة . T ، R،M
وجود عالقة سببية ذات تاثير مباشر بين حجم تكوين راس المال الثابت فاي القطااع الخااص  KSو األجاور

والرواتب في الصناعات التحويمية في القطاع الخاص.W
و يالحظ مما سبق ومن خاالل ماا جااء بعارض وتحميال نتاائج النماوذج القيا ساي ان األ ساواق المالياة لياا تاأثير

فعااال عمااى بعااض متغي ارات الخصخ صااة باعتبااار ان ال سااوق المااالي فااي م صاار ىااو أكثاار األ س اواق الماليااة تطااو اًر عم ااى
ّ
ويعاد مان اال س اواق المالياة النا شائة عماى م ساتوى العاالم وذلااك ان م صار قطعات أ شاواطاً متقدماة فااي
م ساتوى الادول العربياة ّ

عممي ااة ال تح ااول م اان القط اااع العا ااام إل ااى القط اااع الخ اااص (الخصخ ص ااة) وقا ااد عمم اات ى ااذه ال ش ااركات المخصخص ااو عما ااى
االنخ اراط فااي س ااوق األوراق الماليااة م اان أجاال تعمي ااق وزيااادة حرك ااة التااداول وتوس اايع حجاام الن ش اااط االقت صااادي وزي ااادة

الكفاءةُ.

االستنتاجات
-1

ان األىتمااام المت ازيااد والموج ااو نحااو األ سا اواق الماليااة ف ااي معظاام دول الع ااالم منبثق ا ًا م اان دورىااا ف ااي زيااادة تعبئ ااة

الماادخرات واال سااتثمارات المحميااة و الدوليااة وتااوفير التموياال طوياال األجاال  ،الااذي ي ساااىم ب شااكل كبياار فااي دعاام برن ااامج

الخصخ صاة لتااتم بسال سااة وشاافافية  ،فال سااوق الماليااة أداة متعااددة الجواناب يمكنيااا إن تااؤثر وتتااأثر بمااا يجااري بيااا فااي
الوقت ذاتو .
-2

تعد الخصخصة إحدى المحاور الرئيسة لمتكييف الييكمي لالقتصاد وىي لم تكن مجرد بيع مؤسسات القطاع العام

فقط وانما دعم القطاع الخاص ليحل محل الحكومة في إدارة النشاط االقتصادي واحالل قوى السوق بدال من القرارت االداري و
من ثم عالج ضعف الكفاءة االقتصادية التي نجمت عن الممكية العامة و زيادة كفاءة تخصيص الموارد.

-3

ان الخصخ صاة ال تعناي مجاارد بياع مؤس سااات القطااع العاام و انمااا يعناي إحااالل قاوى ال ساوق باادال مان الق ارار

االداري االماار الااذي يترتااب عن ااو تحقيااق الكفاااءة االقت ص ااادية والتخ صااص االمثاال لمم اوارد .كم ااا إن التوسااع فااي برن ااامج

الخصخ صااة يتطم اب وجااود قطاااع خاااص قااادر عمااى تحم اال الم سااؤولية فااي قيااادة االقت صاااد المحمااي وادارتااو بمااا ي ض اامن

تحقيااق األىااداف المتوخ اااة ماان الخصخ صااة  ،وبالت ااالي فااان اي برن ااامج لمخصخ صااة يتطمااب م ارع اااة معطياتااو الماض ااية

والحالية استعدادا لحصد النتائج في المستقبل.
-4

بين ا اات نتا ا ااائج اختبا ا ااار اال س ا ااتق اررية احتا ا ااواء السال سا ا اال الزمنيا ا ااة لمتغيا ا ارات سا ا ااوق االوراق الماليا ا ااة و متغي ا ا ارات

الخصخ صاة المتمثماو بمؤشارات القطااع الخااص فاي م صار عماى جاذر الوحادة ،كانات جمياع المتغيارات ةيار مساتقره عنااد
المستوى ماعدى مؤشار القيماو الم ضاافة ا ساتقر عناد الم ساتوى ساواء بوجاود قااطع او قااطع و اتجااه عاام بمساتوى معنوياة

( )% 5وسايكون متكامال ماان الدرجاو ( I)0ثاام اخاذ الفاارق االول لبقياة المتغيارات وقااد ا ساتقر عنااد الم ساتوى المعنويااة (%5
414

جملت اإل دارة واإلقتصاد

(اجمللد 7العدد )82

كاًوى االول ()8102

) و( )% 10سا اواء بوج ااود قا اااطع او ق اااطع واتجا اااه ع ااام طبقا ااا الختب ااار ديكا ااي -ف ااولر الموسا ااع مم ااا يعنا ااي س ااتكون ىا ااذه
المتغيرات متكاممة من الدرجة ( I)1اي خموىا من االنحدار الزائف .
-5

اف صاح اختباار االنحادار الاذاتي لإلبطااء الماوزع ( ) ARDLلدالاة تكاوين رأس الماال الثابات فاي القطااع الخاااص

-6

بنااء عماى نتاائج اختباار ال ساببية يت ضاح ان ىنااك عالقااة ساببية احاد ياة االتجااه باين بعاض متغيارات الد ارسااة

المقدرة الى وجود عالقة توازنية طويمة االجل بين متغيرات الدراسة فضال عن العالقة قصيرة االجل.

(القيمة السوقية وحجام التاداول و معادل الادوران وحجام تكاوين راس الماال الثابات فاي القطااع الخااص و والقيماة المضاافة
ف ااي ال ص ااناعات التحويمي ااة فا ااي القط اااع الخ اااص و االج ااور والرواتا ااب ف ااي نف ااس القط اااع ) فا ااي م ص اار  ،ى ااذا يعنا ااي ان

مؤشارات سااوق االوراق المالياة تااؤثر بمؤشارات القطاااع الخاااص وبتاالي ماان الممكان اعتبااار اال ساواق الماليااة اداة إساايام
في تفعيل عممية الخصخصة.

التوصيات

من خالل االستنتاجات التي تقدمت يمكن وضع عدد من الوصايا الميماة التي تعود بفائدة عمى اقتاصاد بمدنا

العراق عمى اعتبار إن عممية الخصخصة في العراق اصبحت أمر ال بد منو إذ أنيا وردت ضمن شروط االتفاقيات
التي وقعتيا الدولو مع صندوق النقد والبنك الدوليين وامكانية اإلفادة من إتباع ىذه السياسة لرفد العراق برؤوس

األموال الميمة لدفع عممية األعمار والبناء باتجاه اإلمام بأ ساليب وطرق تؤدي إلى نجاح عممية الخصخصة وأىم ىذه
الوصايا ىي :

-0

ان قياام سااوق مالياة كفااوءة يتطماب نيااج فكاري اقت صااادي وتحديااد اطاار عماال لتماك ال سااوق العمال ماان خااالل

منيج موضوعي لوظائف السوق بالشكل الذي يحقيق اىاداف اقت صاادية ت سايم فاي تنمياة االقت صااد ورفاع معادالت النماو
االقت صاادي  ،ف ضاال عان ترسايخ المفياوم الوا ساع لم ساوق الاذي يؤكاد دوره االقت صاادي وا سايامو فاي زياادة النااتج وتحسااين

مؤشرات االقتصاد الكمي عبر أدائو االقتصادي.

ضارورة ان تتمياز الخصخ صاة بال شافافية بعياداً عان الغماوض والت ضاميل  ،وىاذا قاد يكاون مان ال صاعوبة تحقيق ُاو
-8
إال ف ااي حالا ااة وج ااود سا ااوق ماليا ااة تُع اارف بن شا اااط متط ااور ن سا اابياً يما ااتص األ ص ااول المتداولا ااة لممؤس س ااات العاما ااة الم ا اراد

يعااد ش اارطاً ميم ااً نح ااو دفااع المجتم ااع لتبن ااي
خصخ صااتيا ى ااذا إلااى جان ااب إ شاااعة الممكي ااة و تييئااة الا ارأي العااام الع ارق ااي ٌ
عممية الخصخصة.
 - 3ضرورة بناء منظومة متكامماة مان االطار القانونياة والت شاريعات لحماياة حقاوق الم ساتثمرين فينالاك ممارساات شااذه

قد تعيق عمل ىؤالء المستثمرين كاالحتكار والمضاربات ةير المشروعو .

-4

ىن الاك حاجاة ما ساة نحاو دفااع الخصخ صاة فاي حالاة لااو طبقات فاي العاراق إلااى ضارورة تنفياذىا او تنفياذ الجاازء

ا ألكبر منيا عبر االسواق المالية النو تؤدي إلى توسيع عمل السوق عبار طارح المؤس ساات العاماة وتحويمياا إلاى أسايم
متداولاة يمكان لمجمياع الم شاااركة فاي ممكياة ىاذه األ ساايم ومان ثام فااأن طارح ىاذه المؤس ساات وتحوياال ممكيتياا إلاى القطاااع

الخااص ي ساايم فااي تحقيااق ةاياات عاادة ماان أبرزىااا تعزيااز ال سا وق الماليااة ورفااد ال سااوق بآلياة تعماال عمااى توساايعو وزيااادة
ال عاان
كفاءتاو مان خاالل زياادة عادد ال شااركات المدرجاة وتنوعياا وفاي الجاناب اآلخار النيااوض بواقاع ىاذه ال شاركات ف ضا ً
تنوياع بنياة ال ساوق وتعظايم األىميااة الن سابية لمقطاعاات ال صاناعية ذات المزّياة التناف سااية وعادم االقت صاار عماى القطاع اات

الخدمية الذي تسود السوق  ،باالضافة إلى ذلك فأن زياادة ن صايب القطااع ال صاناعي وتاوفير األماوال الالزماة النطالقتاو
ساوف يعمال خاالل الماادتين المتوساط والطويال عماى تعزيااز وتطاوير عمال ال ساوق الماليااة بزياادة رساممتو عماى اعتبااار ان

الشركات الصناعية ذات كثافة رأسمالية عالية .
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 - 5ضارورة التوجااو نحااو تطاوير شاابكة االت صاااالت والمعموماتياة وتوساايعيا داخاال األ ساواق الماليااة وبخا صااة االس اواق
الناشئة  ،ألنيا تعد العمود الفقري في خمق سوق مالية ناجحة ومستقرة.

 - 6مان الممكاان ان تكااون النتااائج التااي توصاال الييااا البحااث موضاع اىتمااام القااائمين عمااى شااؤون سااوق الع اراق المااالي

وذلاك ماان اجاال دعام الجوانااب المرتبطااة بكفااءة ال سااوق ورفااع م ساتوى االف صاااح المااالي  ،وزياادة شاافافية البيانااات الماليااة

الخا صااة ب اااداء الجي ااات الم صاادرة ل ااألوراق المالي ااة  ،وبنتيج ااة زيااادة جاذبي ااة اال س ااتثمار ف ااي ال سااوق المالي ااة العراقي ااة ف ااي

المستقبل وىذا يساىم في تعزيز عممية الخصخصة.
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مؤشرات االسواق المالية الخصخصة في مصر لممدة ( )8105- 8111مميار جنية
القيمة السوقية
السنوات

)(M

حجا االتداول

نسية معدل

حجا تكوين رأس

ادجور والرواتب

)(T

()%

القطاع

القطاع الخاص )(W

8111

009.8

8110

000.3

84.658

8118

088.388

85.816

دوران

المال الثابت في
الخاص )(KS

)(R

الصنادات التحويمية في

القيمة المضافة

لمصنادات التحويمية في
القطاع الخاص )(V

54.9

40.744

34.84

31.86

0.830

88.05

38.83

0.679

61.6

80.19

30.85

01.183

65.7

8113

070.988

86.36658

05.68

33.65

01.891

90.4

8114

833.887

48.33401

08.01

37.01

00.867

016.4

8115

456.878

57.877

08.68

46.48

08.303

035.8

8116

533.986

881.788

58.58

66.33

04.488

044.4

8117

768.876

363.355

47.89

97.31

06.389

059.0

8118

473.738

476.653

011.60

089.18

09.163

806.8

8119

499.603

449.457

89.96

003.99

80.049

068.8

8101

488.819

87.448

5.68

089.74

83.463

814.0

8100

893.605

88.183

9.54

040.68

87.883

864.0

8108

375.888

39.837

01.59

053.58

33.476

891.0

8103

486.801

37.950

8.89

045.70

40.395

888.6

8104

511.180

64.189

08.80

054.68

48.087

895.4

8105

489.818

53.861

08.39

091.95

58.193

313.5
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