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 دى أدالءــن استهلم على الهدى ـلم   إنهمــــالعــ الفضل إال ألهـلما 
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  أو ً   للي  الصكر

 ... بييييييييييييييي   ك إالال يطييييييييييييييييب ال يييييييييييييييي  و  ..ك.بشييييييييييييييي    إالال يطييييييييييييييييب ال هييييييييييييييي   إلهييييييييييييييي  

ال تطيييييييييييب ال تطيييييييييييب الييييييييييال ي  إال بط ةتييييييييييك ... وال تطيييييييييييب ا  يييييييييي ة إال ب  ييييييييييوك ... و و 
 ...ئكب ق  إالالج ة 

 ميييييي   واالمت يييييي   ال  ييييييي ب لشيييييي    بيييييي  أحمييييييالك  بيييييي  حمييييييال الشيييييي   ي   وأتوجيييييي  إليييييييك 
     ة يييييو أ  و قت ييييي  وي ييييي ت لييييي  ال يييييبي   تميييييبجيييييه  وجهيييييك وة يييييي   ييييي ط  كي يييييي  

  الحمد للي  رب العالمين.... .............. ه ا ال م 
 

يطييييييييييييييب لييييييييييييي  أ  أتقيييييييييييييال  ب لشييييييييييييي   والتقيييييييييييييالي    ييييييييييييي ت ت  ا    ييييييييييييي : مييييييييييييي   ييييييييييييي  و 
م  قشيييييييييً  ا  يييييييييت   اليييييييييال تو  م جيييييييييال ال ييييييييي ا ا  يييييييييت   اليييييييييال تو  محميييييييييال مقيييييييييالاال مشييييييييي  ً   و 

م  قشييييييييييً     جيييييييييييً   لت  يييييييييي ه  ب  شيييييييييي اد   يييييييييييد الييييييييييالي  ةييييييييييوالةالا  يييييييييييييً   والييييييييييال تو  
وم  قشيييييييييية الال ا يييييييييية واب  اؤهيييييييييي  و ييييييييييال ال  يييييييييي ات بميييييييييي  ي ييييييييييم  إ  اجهيييييييييي  ميييييييييي  يييييييييييته   
مييييييييييييي ا  يييييييييييي  ال  مييييييييييييية البح ييييييييييييية. وأ  يييييييييييي  شيييييييييييي  ي وة ييييييييييييي  االمت يييييييييييي   ل   بيييييييييييية 
ال   يييييييييطي ية ال بييييييييي ا  الييييييييي ي  أج ييييييييييت م هييييييييي  المقييييييييي بهت والتييييييييي     يييييييييت لهييييييييي  ا  ييييييييي  
ال  ييييييييي   يييييييي  إ يييييييي اج و جيييييييي ح هيييييييي ا ال ميييييييي . ومييييييييي اةتيييييييي ا ي ال مييييييييي  ل ييييييييال    يييييييي ه  

 ا مً  ولقبً . أقو  له  المت     ًا ل وط . ه  
 

  وأُبر  صكراً من انعما 
 

ل ييييييييي  مييييييييي  ...ل ييييييييي  مييييييييي  أ شيييييييييال   ...ةّ م ييييييييي ل ييييييييي  مييييييييي   الةييييييييي  لييييييييي ...ل ييييييييي  مييييييييي  
 يييييييييي   الال ا ييييييييييةشييييييييي      مييييييييي  حم تيييييييييي  ا يييييييييي   ل ييييييييي  ميييييييييي   .. صيييييييييح   و   صيييييييييح  

 لي ه  و ه  ه ...
 

  يزاكن اللي عهى كل خير.... ..ل   جمي ً  أقو  .....
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 ممخصال
 

ي تب  قط ع ال ق  والمواصهت ال   طي   بمش  ي   ال ي الية مح  ً  أ   يً   الا ة ةج ة 
 ئي ً  ل ميزة الت    ية  وحيث إ  ه  ك توج  لالى ال  طة الوط ية اال ت م   والت مية ومصالً ا 

ال   طي ية ب تج ه ت  ي  ت ك المش  يي ب لش ا ة مي القط ع ال  ص   قال تج الت أه  أهالاد ه ه 
الال ا ة    تقيي  تج بة ال ص صة    القط ة ت ال   طي ية: االتص الت وال ه ب   و و  

 ي  وتقيي  بيئة ةم ية ال ص صة بجوا به  ال ي  ية والتش ي ية    طي  لألو ا  الم لية. وتح
  الت  تمت    إط  ه  ةم ي ت ال ص صة ال  بقة وأب  اله  الم تقب يةقتص الية والت  يمية واال

والتأ ال م   و ه  بيئة م   بة ل ص صة المش  يي ال ي الية وت  ي ه . وتش يص الو ي ال اه  
 . مي القط ع ال  ص المواصهت    إط   ةم ية الش ا ةلمأ  ة ومش  يي قط ع ال ق  و 

 

و و  بي  تحقي  ت ك ا هالاد  قال ت  إتب ع الم هج الوص   التح ي   والم هج الت  ي   وا ت الا  
ج ا  مق بهت مي ةالال م  الم ؤولي  وأصح ب الق ا      أ  وب  اال تق ا  واال ت ب ط  واب

   مج     ت ال هقة  وةالال م  ال ب ا  ال   طي ييمؤ   ت ال  طة الوط ية ال   طي ية  ا
 الت طيط والت مية واالقتص ال.

 

  صت الال ا ة إلو  ت ئج م  أب زه  أ  بيئة ةم ية ال ص صة ل  تشتم  إلو حاٍل م  ة و 
مقوم ت يت  ة و أ   ه  ت  ي  ت ك ال م ية ب    ة و   لية وش   ية  حيث إ ه  ا تق ت   بيً  إلو 

الا ية ت م  ة و تحقي  ال ق بة والم   لة  وجوال و  ئ  وآلي ت  ي  ية واقتص الية وق  و ية واب
والحو مة ومح  بة االحت     و  لك ةال  وجوال  ي   ت اقتص الية وا حة ت م  ة و ت زيز 
الم    ة وت   ؤ ال  ص وتحالال أالوا  وأ م ط الش ا ة بي  القط ةي  ال    وال  ص  مم  أ    ة  

وأي ً    د الم  همة ال  ة ة      الة االجتم ةية وم         المواط ةال  تحقي  ال ال
تحقي  الت مية الم تالامة. وأي ً    صت الال ا ة إلو أ  قط ع ال ق  والمواصهت بح جة إلو 

 .  ب  متط ب ت الش ا ةإة الة هي  ة بم  ي    تطوي  الب ية الت  يمية والق  و ية وال  ية لت
 

ط  ًا ة مً  بمجموةة م  التوصي ت ت  م   هله  و ي  ؤية م تو  جت الال ا ة  ُي ه  قب ية واب
  و  لك ت  إةالاال مقت ح لوحالة   وال  ص   تو ي  بيئة م   بة لت  ي  الش ا ة بي  القط ةي  ال  

ت  يمية ت و  م ؤولة ة  إالا ة وت  ي  مش  يي الش ا ة بي  القط ةي  ال    وال  ص بم  ي    
قالٍ  ة ٍ  م  ال    ة وال زاهة والش   ية وبم  ي م  الم  همة    تحقي  الت مية ت  ي ه  ب
 الم تالامة.

 

: ال ص صة  الش ا ة بي  القط ةي  ال    وال  ص  الت مية الم تالامة  قط ع ال ق  المفتاحيةالكممات 
 والمواصهت  ال  طة الوط ية ال   طي ية.

 



 ل

 

Abstract 
 

The Palestinian transportation sector along with its sovereign projects are considered 

a significant impetus for steering the wheel of investment and development and a 

major source of competitive advantage, given the tendency of the Palestinian National 

Authority to implement these projects in partnership with the private sector,  the most 

important objectives of this study analyze and assess the privatization experience in 

the Palestinian areas in the following sectors: telecommunications, electricity, and 

Palestine Securities market. Analyze and evaluate the privatization process 

environment including all its political, legislative, economic and institutional aspects 

in which previous privatization processes had occurred and its future dimensions to 

make sure it remains a suitable environment for the privatization and implementation 

of the sovereign projects. Diagnose the current situation to institutionalize the 

transportation sector projects which form a significant part of the partnership process 

between the public and private sector.  

 

In order to achieve these objectives, the descriptive analytical methodology and 

historical methodology were adopted and both inductive and deductive styles were 

used as well. Interviews were also conducted with a number of officials and decision-

makers in the concerned organizations of the Palestinian National Authority along 

with a number of Palestinian experts in planning, development and economy fields. 

 

The most significant findings of the study included that the environment of the 

privatization process failed to integrate the components required for the efficient, 

effective and transparent implementation of the process.  It lacked political, economic, 

legal and administrative means and mechanisms for monitoring, accountability, 

governance and fighting monopoly. The lack of economic policies as well to promote 

competition and equal opportunities and define the roles and patterns of partnership 

between the public and private sectors, which led to the inability to achieve social 

justice and citizen satisfaction and effectively contribute to the achievement of 

sustainable development. There is a dire need to develop the legal, regulatory and 

technical framework of the transportation sector to be able to meet the requirements 

of partnership with the private sector.  

 

The study included a set of recommendations through which a future vision along 

with a general framework have been formulated in a manner that would contribute to 

providing a convenient  environment for activating partnership between the public 

and private sectors and ensuring optimal benefits. A proposal for setting up an 

organizational unit was prepared, such unit shall be responsible for running and 

organizing the partnership projects between the public and private sectors to ensure 

their implementation with utmost efficiency, integrity and transparency and their 

contribution to the achievement of sustainable development. 
 

Keywords: Privatization, Public Private Partnership, Sustainable Development, 

Transport sector, Palestinian National Authority. 
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 الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة
 

 
 ًمذيـــخان 1-1
 

معظػػػـ درؿ العػػػ لـ  اػػػتالقضػػػ ا  اسي يػػػاي المع صػػػرة  مػػػفالخصخصػػػي اػػػت الراػػػت الػػػرا ف  تعتبػػػر
اسدرات  إحػد  داي، راالجتم عاػي. رتعتبػر ب ختالؼ ميترا ت تقدمه  رأنظمته  اليا ياي، راالاتص

 التػتاالاتص دي، رذلؾ ايتج بًي للتطررات الع لماػي  حاإلصالمرحلي  ات تيتخدـ التتاالاتص داي 
مشػػػرط  ،تيػػػار ب التجػػػ إ نحػػػر إعطػػػ ا القطػػػ ع الخػػػ ص درر أميػػػر ا علاػػػي اػػػت التنماػػػي االاتصػػػ داي

نػػػؾ الػػدرلت رصػػػندرؽ النقػػػد البمػػػؿ مػػف االاتصػػػ دي الػػذي اتبنػػػ إ ح لاػػً   التصػػحا أي يػػت لبرنػػػ م  
 الدرلت. 

 
لذلؾ ، يرتشراعا يراجتم عا يرااتص دا يي ر يا ياآر  بع دأرذات  ةعملاه معقد الخصخصيرتعد 

عداد الخصخصيعند ريـ ايتراتاجاه  تؤخذ الظررؼ رالمتغارات  أفبرن مجه  التنفاذي اجب  را 
ال اممف  الخصخصيتج رب  بأف يع لما ي ن ؾ ان ع. حاث أف بعاف االعتب ر الرطناي البائاي

تطباق ت  أف إلتشار معظـ الُمت ب رالب حياف حاث ا ،أخري إلت ينقله  بحذااار   مف درل
العرامؿ اليا ياي تب اف ر    الختالؼ، طبقً آلخرتختلؼ مف بلد  االاتص داي اإلصالح ت
 راختالؼ ،االاتص دي لإلصالح المتبعيات البرام   رالداناي راليق ااي راالجتم عاي راالاتص داي

   ػ(.1425)ي بت،  تنفاذات ال المتبعيرالري ئؿ  اسيراؽ، راسي لاب أنم ط
 

 القطػػ ع الخػػ ص دعػػـخططهػػ  التنمراػػي برامجهػػ  ر  اػػتتبنػػت اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي  ػػذا، راػػد 
جػػذب  بهػػدؼي االيػػتيم ر خطػػرات لتهائػػي المنػػ خ اتخػػذت ر  .العملاػػي التنمراػػي اػػترتعزاػػز مشػػ رمته 

 1998لعػ ـ الفليطانت   رااليتيما نرف ينت اقد ، يراا ات المحلاي رالخ رجاي على حدٍ االيتيم ر 
الهائػػػ ت الداعمػػػي  بإنشػػػ اا مػػػت ر ، االيػػػتيم رلعملاػػػي  اإلطػػػ ر التشػػػراعت اعتبػػػر رالػػػذي، رتعداالتػػػه
 1996اػػػػى العػػػػ ـ القط عػػػػ ت االاتصػػػػ داي المختلفػػػػي. ر  اػػػػتاػػػػرص ايػػػػتيم راي  رراػػػػرت، لاليػػػػتيم ر

عملاػي  اػتشػرعت  ، حػاف دايالعملاػي االاتصػ اػتأعطت اليلطي القط ع الخ ص دررًا أمير أ ماي 
 الط اػي،خضػعت للخصخصػي اطػ ع االتصػ الت، راطػ ع  التػتالخصخصي، رمف أ ـ القط عػ ت 

 يرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي.رالمن طؽ الصن عاي، ر 
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ترجػػه اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي مميلػػي بػػرزارة النقػػؿ رالمراصػػالت لػػد   راػػى  ػػذا االتجػػ إ، ارجػػد

تعد رزارة النقؿ رالمراصالت الفليطاناي الجه ز حاث  ت.اصالمش راع النقؿ رالمر نحر خصخصي 
أحػد الػدع ئـ ُاشػمؿ  رالذيار اط ع النقؿ رالمراصالت، الحمرمت الميؤرؿ عف إدارة رتنظاـ رتطر 

اسي ياي ات تحقاػؽ التنماػي  االاتصػ داي راالجتم عاػي مػف خػالؿ تػراار نظػ ـ نقػؿ متعػدد اسنمػ ط 
التراصؿ باف م اي المن طؽ اليم ناي رمرامز اإلنت ج رالتصدار، رالري ئط ايهـ ات تحقاؽ الربط ر 

 . ساراد المجتمعرتراار ري ئط نقؿ متعددة 
 

 رشػأنه ، ترمػت إذا اليػرؽ اػر  رأف احقؽ التنماػي، أف بمفردإ ايتطاع ال إف القط ع الخ صرحاث 

 ي اضاًل عف اإلضػراراالجتم عا رالعدالي االاتص دي النمر مف بمؿ إلى اإلضرار تؤدي أف تلبث ال

 الشػؤرف اػت نشػط درر للدرلػي امػرف أف اؤمػد ضػرررة  ػذاالرايػع،  البشػراي بمفهرمهػ  ب لتنماػي

 رالقطػ ع العػ ـ القطػ ع اعمػؿ سف الصػحاي رالشػررط الظػررؼ تخلػؽ راالجتم عاػي، رأف االاتصػ داي

 .(2006راضحي )الحمش،  ااتص داي إيتراتاجاي خالؿ مف رانيج ـ تن غـ الخ ص ات
 

المنػػ طؽ  اػػتمػػف مػػد  مالامػػي بائػػي الخصخصػػي للتأمػػد أ ػػداؼ الدرايػػي الح لاػػي  رمػػف  نػػ  جػػ ات
، راػػػى يػػػباؿ تحقاػػػؽ تنفاػػػذ مشػػػ راع النقػػػؿ اليػػػا داي ب لشػػػرامي مػػػع القطػػػ ع اػػػتللشػػػررع الفليػػػطاناي 

الفصػؿ اسرؿ اإلطػ ر العػ ـ  اتنػ رؿاصػرؿ، حاػث  يبعيلتحتر  على امه  اقد تنظأ داؼ الدرايي 
 مف حاث مشملي الدرايي، رأ دااه  رأ ماته ، رالمنهجاي، رالدراي ت الي بقي.  ييللدرا
 

رأ داؼ  ،للخصخصيالفمري االاتص دي الج نب اإلط ر المف  امت ر  الي نتالفصؿ  راعرض
 راأتترالدرااع راسنراع راسي لاب رالجدؿ الدائر حرؿ الخصخصي،  انتش ر  رعرامؿ  الخصخصي

مف خالؿ ايتعراض  التطباقتالج نب لاقدـ المف  امت للخصخصي  لإلط ر مممالً  الي لثالفصؿ 
إط ر رمتطلب ت رصعرب ت رتقااـ برن م   من اشيخالؿ مف مقرم ت الخصخصي ريبؿ نج حه  

 ،الحرمميإدارة التغاار، : رآي ر   التنمراي رعالاته  ب لقض ا  المع صرة رمف أبرز   الخصخصي
 .الرباع العربت، الفي د ،ر اسجنبتااليتيم اسيراؽ الم لاي، 

 
 اتدرااع الخصخصي درر القط ع الخ ص اى التنماي ، ر ايلط الضرا على ل الرابعرج ا الفصؿ 

القط ع ت عرض  من اشي تجربي الخصخصي ات اليطاف مف خالؿاالاتص د الفليطانت رمف يـ 
رانته ًا بيرؽ اليطاف  ايب لط خضعت للخصخصي بداًا ب التص الت رمرررًا  التت اإليتراتاجاي

آا ؽ الخصخصي ات االاتص د الفليطانت مف خالؿ  الخ مسرايتعرض الفصؿ  لألرراؽ الم لاي.
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رالمخطط تنفاذ   ب لشرامي اط ع النقؿ رالمراصالت عرض المش راع اإليتراتاجاي اليا داي ات 
التخطاط رالتنظاـ  مف حاثمع القط ع الخ ص. حاث ػتـ بدااًي تن رؿ اط ع النقؿ رالمراصالت 

اط ع ت النقؿ  اتارص االيتيم ر عرض ررصؼ الرضع الرا ف مدعمً  ب إلحص ئا ت رمف يـ 
 .المختلفي البراي رالبحراي رالجراي

 
تمػػت  التػػتتحلاػػؿ البائػػي اليا يػػاي راالاتصػػ داي رالتشػػراعاي رالمؤييػػ تاي  اليػػ دسرتنػػ رؿ الفصػػؿ 

 إطػػػ ر اػػػتتنماػػػي، ررااػػػع بائػػػي المشػػػ راع اليػػػا داي خاللهػػػ  عملاػػػي الخصخصػػػي رانعم يػػػ ته  علػػػى ال
 نت ئ  رترصا ت الدرايي. الي بعرأخارًا عرض الفصؿ  الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص.

 
 خــيشكهخ انذراس 1-2

 
عطػػ ا القطػػ ع الخػػ ص ااػػ دة االاتصػػ د، مفاػػؿ بإحػػػداث تنماػػػي  إتبػػ عإف   اػػتيا يػػي الخصخصػػي را 

قاػػػؽ المفػػػ اة االاتصػػػ داي رجػػػردة المنػػػت ، بعاػػػدًا عػػػف االحتمػػػ رات تح اػػػتجػػػر مػػػف المن ايػػػي تيػػػهـ 
ظػػػؿ بائػػػي ااتصػػػ داي مراتاػػػي، رمنػػػ خ ايػػػتيم ري اجػػػذب المػػػدخرات المحلاػػػي  اػػػترالتشػػػر  ت، رذلػػػؾ 

 .(10: 2004)الرباعت،لرجا  الحدايي راإلدارة العلماي ررؤرس اسمراؿ اسجنباي، رالتمنر 
 
خصخصػػػته  مػػػف المخطػػػط  رالتػػػتت  ع النقػػػؿ رالمراصػػػالاطػػػ اػػػت اإليػػػتراتاجايالمشػػػ راع شػػػمؿ تُ ر 

دتنفاػػػذ     ػػػذا اتطلػػػب، ر الفليػػػطانت االاتصػػػ د اػػػتحػػػداث نقلػػػي نرعاػػػي ة اسي يػػػاي إلالرماػػػز  راتهػػػ  ارا 
اػػػدرته  التن ايػػػاي علػػػى الميػػػتر  مفػػػ اة تلػػػؾ المشػػػ راع رتعػػػزز رتشػػغاله  راػػػؽ أطػػػر رنظػػػـ تضػػػمف 

 تحقاؽ التنماي.  اتالامت بم  ايهـ اإل
 

خصخصػػي مشػػ راع ل مالئمػػيبائػػي مػػد  تػػراار  اػػتاػػت ضػػرا مػػ  يػػبؽ  تنبػػع مشػػملي الدرايػػي رعلاػػه،
البػر تجيد اليا دة على ر  القرار اليا يت اتتؤير  رالتت - اإليتراتاجاياط ع النقؿ رالمراصالت 

بحاػػث تػػؤتى يم ر ػػ  بمػػ  احقػػؽ المصػػلحي  - تشػػمؿ عصػػب الحرمػػي االاتصػػ داي، ر رالبحػػرلجػػر را
 تتلخص ات اليؤاؿ الت لت:. رعلاه اإف مشملي الدرايي التنمراي راس داؼ الرطناي

 

م  مد  تراار بائي مالئمي لخصخصصػي مشػ راع اطػ ع النقػؿ رالمراصػالت الميػتقبلاي اػى ضػرا 
تقاػػاـ تجربػػي المشػػ راع االيػػتراتاجاي اليػػا داي التػػى خضػػعت للخصخصػػي، رمػػ  مػػد  ميػػ  مي ذلػػؾ 

 اى تحقاؽ التنماي؟
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 راسخانذ فرضُبد 1-3
 

 تمفػػػؿللخصخصػػػي  رمؤييػػػ تايرااتصػػػ داي رتشػػػراعاي أطػػػر يا يػػػاي  عػػػدـ تػػػرارالفرضػػػاي اسرلػػػى: 
 ي:ػػػػػػػػػرانبيؽ عنه  الفرضا ت الفرعاي الت لا .جدر  الخصخصي

 للخصخصي. نج ح عملايامفؿ مالئـ  يت ػػػػػػػػػػياػ إط رعدـ ترار  -

 ي للخصخصي.امفؿ نج ح عملامالئـ ت ػػػػػػػػتشراع إط رعدـ ترار  -

 امفؿ نج ح عملاي للخصخصي. مالئـ ااتص دي إط رعدـ ترار  -

 نج ح عملاي الخصخصي.امفؿ مالئـ مؤيي تت  إط رعدـ ترار  -
 

ضػػػػػعؼ جهػػػػػرد اليػػػػػلطي الرطناػػػػػي الفليػػػػػطاناي اػػػػػت تخطػػػػػاط رمأييػػػػػي عملاػػػػػي : الي ناػػػػػي الفرضػػػػػاي
 علػػى جػػدر  الخصخصػػييػػلبً  أيػػر اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي  اػػت الخصخصػػي

 .رمي  مته  اى تعزاز التنماي الميتدامي
 
 

 انذراسخ أهذاف 1-4
 

رمػػ  اػػرتبط بهػػ   تيػػلاط الضػػرا علػػى التػػأطار النظػػري للخصخصػػي راتج   تهػػ  رأبع د ػػ  درلاػػ ً  -
 .رالفي داسجنبت  االيتيم رر خ صي الحرممي  مف اض ا  ميتجدة

ذ مػػع االيترشػػ د محػػددات نجػػ ح برنػػ م  الخصخصػػي رطػػرؽ التقاػػاـ رصػػعرب ت التنفاػػ درايػػي -
 ب لتج رب الدرلاي.

اطػػ ع النقػػؿ رالمراصػػالت، مػػع تيػػلاط الضػػرا  اػػت اإليػػتراتاجاياي االيػػتيم ر عػػرض الفػػرص  -
علػى تنظػاـ رمأييػي رتخطػاط اطػػ ع النقػؿ رالمراصػالت الفليػطانت، رالمعراػ ت رالتحػػدا ت 

 تراجه تنماي رتطرار اط ع النقؿ. التت

اليلطي الرطناي  ات راالاتص داي رالمؤيي تاي رالتشراعاي اليا ياي للبائيإجراا تحلاؿ رتقااـ  -
، رمػػػػد  صػػػػالحاته  رمف اتهػػػػ  لتمػػػػراف بائػػػػي من يػػػػبي لتبنػػػػى عملاػػػػي خصخصػػػػي الفليػػػػطاناي

 المش راع اليا داي رتنفاذ  .

 اإلنفػ ؽاالاتصػ د الفليػطانت، مػع تحداػد أرجػه  اتبا ف اسير التنمري لعملا ت الخصخصي  -
 من طؽ اليلطي الرطناي الفليطاناي اتتمفؿ ايتدامي التنماي  التتالميلى لعرائد الخصخصي 
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  أهًُخ انذراسخ 1-5
 

االاتصػػػ د الفليػػػطانت دع مػػػي أي يػػػاي لتحقاػػػؽ  اػػػتالشػػػرامي بػػػاف القطػػػ عاف العػػػ ـ رالخػػػ ص شػػػمؿ تُ 
تشػػػمؿ ا عػػػدة  التػػػتاليػػػا داي  اإليػػػتراتاجايالمشػػػ راع  اػػػتتػػػزداد تلػػػؾ اس ماػػػي ، ر التنماػػػي الميػػػتدامي

البػد  رالتػتمقرم ت الدرلػي الفليػطاناي رتحقاػؽ اس ػداؼ التنمراػي المنشػردة.  إري انطالؽ نحر لال
مف  ن  تنبع أ ماي التنماي رااليتدامي رتعزاز دع ئـ اسمف القرمت. ر مف تنفاذ   راؽ أيس تحقؽ 

 الجرانب الت لاي:  إبراز اتتلؾ الدرايي 
 

التػى تن رلػت مرضػرع الخصخصػي رالتنماػي ممػ   تقداـ درايي بحياي تيهـ اػى ايػراا اسدباػ ت -
 اي عد اى زا دة الترامـ المعرات ات  ذا المج ؿ.

القط عػ ت عملاي خصخصػي تممف أ ماي الدرايي مف أ ماي ابراز االشم لا ت التى راجهت   -
، ريرؽ اليطاف لػألرراؽ الم لاػي، رالتػى تحػد ا: االتص الت، المهرب جاي الفليطاناياإليتراتا
 ـ االيتف دة مف عملا ت الخصخصي رالحصرؿ على رض  الميتهلؾ. مف تعظا

تبرز أ ماي الدرايي اى الق ا الضرا على متطلب ت تحقاػؽ مفػ اة رجػدر  عملاػي خصخصػي  -
المشػػ راع اليػػا داي ممػػ  ايػػ  ـ اػػى ميػػ عدة متخػػذ  القػػرار اػػى رضػػع برنػػ م  للشػػرامي بػػاف 

 القط عاف الع ـ رالخ ص اى المن طؽ الفليطاناي.

قداـ مقترح لمأييي عملاي الخصخصي " الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص" اى من طؽ ت -
 اليلطي الرطناي الفليطاناي.

تطػرار المعراػي رالمهػ رات لػداه   امفػؿمػ  مرضرع الدرايي  ر مجػ ؿ عمػؿ الب حيػي الحػ لت م -
 .اليا داي رالتنماي رالمش راع االيتراتاجايخصخصي اى مج ؿ ال

 
 سخ يُهجُخ انذرا 1-6
 

المػػنه  الرصػػفت التحلالػػت رالتػػ راخت، رذلػػؾ لدرايػػي  المنػػ    راسيػػ لاب الت لاػػي:تػػـ إتبػػ ع  .1
أيػػػػلرب المػػػػنه  وتممممت داممممت  دت  الظػػػػ  رة "الخصخصػػػػي رالتنماػػػػي الميػػػػتدامي" ررصػػػػفه ، 

االيػػػػتداللت الػػػػذي اتصػػػػؿ ب لجرانػػػػب النظراػػػػي لمرضػػػػرع الدرايػػػػي " الخصخصػػػػي رالتنماػػػػي" 
أيػلرب المػنه  و راردة اػت أدباػ ت التنماػي راالاتصػ د الػدرلت.ب العتم د على المعطاػ ت الػ

االيتقرائت الذي اتصؿ ب لجرانب التطباقاي للخصخصي رالقض ا  المتصلي به ، رذلػؾ اػت 
ضػػرا الحقػػ ئؽ االاتصػػػ داي المعػػززة ب لبا نػػػ ت اإلحصػػ ئاي مػػف أجػػػؿ الترصػػؿ ايػػػتنت ج ت 

 رااتراح الترصا ت الالزمي لمراجهي مشملي الدرايي.
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أصػػح ب القػػرار مػػف المجلػػس التشػػراعت مجتمػع رعانػػي الدرايػػي: تميػػؿ مجتمػػع الدرايػػي اػػى  .2
رالػػػػػرزارات ذات العالاػػػػػي " رزارة التخطػػػػػاط رالتنماػػػػػي االداراػػػػػي، ررزارة االاتصػػػػػ د الػػػػػرطنت" 

الفليػػطاناف اػػى مجػػ ؿ االدارة رالتخطػػاط رالتنماػػي. رتػػـ اختاػػ ر عانػػي اصػػداي مػػف  رالخبػػراا
، حاث أنه مجتمع الدرايي غار محدد، حاث ال ارجد ا عدة با ن ت الخبراا مف اط ع غزة

للخبراا اى اليطاف، رمذلؾ تـ اختا ر العاني مف اط ع غزة اقط بيبب صعربي التراصؿ 
تحقاقػً  س ػداؼ الدرايػي ب لتػ لت ر ر مع خبراا مف الضػفي الغرباػي بيػبب ظػررؼ الحصػ ر. 
بػػراا اػػى اإلدارة رالتنماػػي رالتخطػػاط اقػػد تػػـ اختاػػ ر عانػػي اصػػداي مػػف أصػػح ب القػػرار رخ

 راالاتص د.

تـ الحصرؿ على البا ن ت المتعلقي بمرضرع الدرايي مف المص در الي نراي راسرلاي، على  .3
 النحر الت لت:

 

 أ. المصادر الثانوية: 
تميلت ات المتػب رالمراجػع العرباػي راسجنباػي، ر اسبحػ ث رالدرايػ ت اليػ بقي التػت تن رلػت 

ايػػػي، رالػػػدررا ت رالمقػػػ الت رالتقػػػ رار الدرلاػػػي، رالتقػػػ رار الصػػػ درة عػػػف رزارات مرضػػػرع الدر 
 رمؤيي ت اليلطي الرطناي الفليطاناي، ربشمؿ خ ص النقؿ رالمراصالت.

 

 ب. المصادر األولية:
تميلػػت اػػت إجػػراا مقػػ بالت مػػع بعػػض الميػػؤرلاف رأصػػح ب القػػرار اػػت اليػػلطي الرطناػػي  

اػػػػػػت مجػػػػػػ الت اإلدارة رالتنماػػػػػػي رالتخطػػػػػػاط  فالفليػػػػػػطانااالفليػػػػػػطاناي رعػػػػػػدد مػػػػػػف الخبػػػػػػراا 
( رالػذي اتضػمف مشػؼ بأيػم ا 1مق بلي  بحيب الملحؽ راـ ) 15راالاتص د، رذلؾ برااع 

 الخبراا رمراعاد المق بالت. 
 

( حػػػػرؿ بائػػػػي الخصخصػػػػي اػػػػت 2رتمحػػػػررت أيػػػػئلي المقػػػػ بالت الػػػػراردة اػػػػت الملحػػػػؽ راػػػػـ )
يػػػاي راالاتصػػػ داي رالتشػػػراعاي رالمؤييػػػ تاي، حاػػػث تػػػـ المنػػػ طؽ الفليػػػطاناي بجرانبهػػػ  اليا 

الترماػػػز اقػػػط علػػػى عن صػػػر البائػػػي الداخلاػػػي المػػػؤيرة علػػػى بائػػػي الخصخصػػػي رالتػػػت تمتلػػػؾ 
جػػػراا اإلصػػػالح إف  اليػػػلطي الرطناػػػي الفليػػػطاناي زمػػػ ـ اسمػػػرر اػػػت القػػػدرة علػػػى تطرار ػػػ  را 

 تطلب ذلؾ. 
 

ب أخػػر  تتعلػػؽ ب لخصخصػػي بهػػدؼ إضػػ اي إلػػى ذلػػؾ اقػػد تضػػمنت أيػػئلي المقػػ بالت جرانػػ
إيػػػػراا الدرايػػػػي رالميػػػػ عدة اػػػػت إاجػػػػ د حلػػػػرؿ لمشػػػػملي الدرايػػػػي. رجػػػػدار ب لػػػػذمر أف أيػػػػئلي 
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المق بالت ايتندت على التعراؼ اإلجرائػت للخصخصػي بأنهػ  تشػمؿ جماػع أيػ لاب رطػرؽ 
مشػػ رمي القطػػ ع الخػػ ص اػػت تنفاػػذ مشػػ راع المرااػػؽ رالخػػدم ت الع مػػي، بػػداًا مػػف عملاػػ ت 

 باع الم مؿ رانته ًا بم اي أشم ؿ أي لاب الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص.ال
 

تػػػـ اختبػػػ ر الفرضػػػا ت مػػػف خػػػالؿ الدرايػػػ ت رالتقػػػ رار رالمقػػػ بالت، حاػػػث تػػػـ أراًل عػػػرض  .4
تجربػػػي القط عػػػ ت اإليػػػتراتاجاي التػػػت خضػػػعت للخصخصػػػي اػػػت منػػػ طؽ اليػػػلطي رتحلاػػػؿ 

، رالمهربػػ ا، ربررصػػي اليػػطاف، رمػػف يػػـ تقاػػاـ الرطناػػي الفليػػطاناي أال ر ػػى: االتصػػ الت
 النحر الت لت:ه . رجر  ذلؾ على تلؾ التجربي رتحلاؿ بائت

 

اختبػ ر الفرضػاي اسرلػى التػت تتعلػؽ بعػدـ تػرار إطػ ر يا يػت رااتصػ دي من اشي ر تـ  -
رتشراعت رمؤيي تت مالئـ امفؿ نج ح عملاي الخصخصػي، رذلػؾ مػف خػالؿ من اشػي 

نشػػ ا المجلػػس رتقاػػاـ البائػػي اليا  يػػاي بػػداًا مػػف إنشػػ ا اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي را 
جػػراا االنتخ بػػػ ت التشػػراعاي، رالنظػػػ ـ القضػػ ئت، رداػػػراف الرا بػػي اإلداراػػػي  التشػػراعت را 
رالم لاػػػػي، رمجلػػػػس الػػػػرزراا، رالعالاػػػػ ت الخ رجاػػػػي، رالمف رضػػػػ ت، راسداا الحمػػػػرمت، 

ـ البائػػي االاتصػػ داي مػػف حاػػث درر رالحمػػـ اػػت المنػػ طؽ الفليػػطاناي. رمن اشػػي رتقاػػا
اليػػػػلطي الرطناػػػػي اػػػػت البناػػػػي االاتصػػػػ داي، ر راػػػػي النظػػػػ ـ االاتصػػػػ دي، ربررترمػػػػرؿ 
العالاػػػ ت االاتصػػػ داي، رالتبعاػػػي لالاتصػػػ د اإليػػػرائالت، راالتف ااػػػ ت التج راػػػي الدرلاػػػي، 
رالقط عػػػػػ ت رالمؤييػػػػػ ت االاتصػػػػػ داي، راليا يػػػػػ ت االاتصػػػػػ داي، رالػػػػػدعـ الخػػػػػ رجت 

اؿ التنماي. رمن اشي رتقاػاـ البائػي التشػراعاي مػف خػالؿ عػرض مجمرعػي القػراناف رتمر 
االاتص داي التت تؤير ات البائي االيتيم راي مع تيلاط الضرا على اػ نرف االيػتيم ر 
الفليػػػطانت. رمن اشػػػي رتقاػػػاـ البائػػػي التنظاماػػػي مػػػف خػػػالؿ من اشػػػي درر الهائػػػي الع مػػػي 

تراجه عمؿ الهائػي راسداا اإلدار  لليػلطي الرطناػي  لتشجاع االيتيم ر رالمش مؿ التت
 الفليطاناي. 

 

اختب ر الفرضاي الي ناػي التػت تتعلػؽ بضػعؼ جهػرد التخطػاط للخصخصػي تـ من اشي ر  -
رأير   على التنماي، مف خالؿ عرض مجمرعي مف اسيئلي ذات العالاػي علػى النخبػي 

جػرد برنػ م / إيػتراتاجاي لعملاػي الفليطاناي التت تمحررت حرؿ اآلي ر المترتبي لعدـ ر 
رانعمػػػػ س ذلػػػػؾ علػػػػى جػػػػدر   الخصخصػػػػي اػػػػت منػػػػ طؽ اليػػػػلطي الرطناػػػػي الفليػػػػطاناي

أيػر الخصخصػي علػى التنماػي مػف خػالؿ الخصخصي، اض اي إلى ذلػؾ، اقػد تػـ باػ ف 
مت بعي التغارات رالتطررات الح ديي ات المتغارات االاتص داي الملاي ر ى: العجز اػت 
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، رالعجػػز اػػت الماػػزاف التجػػ ري، رتػػداؽ االيػػتيم رات اسجنباػػي، رالػػداف المرازنػػي الع مػػي
  الع ـ، رالبط لي.

 

 انذراسبد انسبثمخ 1-7
 

 

يػػتنطلؽ منػػه الدرايػػي الح لاػػي،  الػػذي الفمػػري اإلطػػ رتػػرامـ للمعراػػي رتميػػؿ الدرايػػ ت اليػػ بقي تعػػد 
اامػ  الػت عػرض ايػي الح لاػي، تخػدـ مرضػرع الدر  التػتربن ا علاه اقػد تػـ انتقػ ا الدرايػ ت اليػ بقي 

 اسجنباي.: الدراي ت ي نا ً المحلاي رالعرباي، ر ت : الدراي أرالً لدراي ت الي بقي على النحر الت لت: ل
 

 

 ًحهُخ وانعرثُخ: انذراسبد انأولا 

 

(: بعنرروان أ أثررر الةصةصررة دلررا األدا  المررال  للشررروات األردنيررة وار برراط 2212)الشرررنطن   
 السوقأ. ف  طور الشروة ذلك بنوع وحجم و 

  دات الدرايي إلى تحلاؿ اسداا الم لت للشرم ت اسردناي مف حاث أير الخصخصي على 
 اسداا الم لت حيب نرع رحجـ رتطرر الشرمي. 

  أعػراـ  اػتممرني مف يم نت شرم ت تمت خصخصػته   عانياعتمدت الدرايي على تحلاؿ
ث الخصخصػي بػيال ربعػد لمػ لت لهػ  ابػؿمختلفي، بحاث تـ االعتم د علػى درايػي الرضػع ا

 التحلالت. اإلحص اب يتخداـ أيلرب التحلاؿ الم لت الرصفت، رأيلرب  ينرات

  خلصت الدرايي إلى نت ئ  مف أ مه : أف نيب اليارلي ابؿ الخصخصي م نت أعلػى مػف
نيػػػب اليػػػارلي بعػػػد الخصخصػػػي، ممػػػ  رجػػػدت الدرايػػػي حػػػدرث تطػػػرر اػػػت نيػػػب النشػػػ ط، 

الخصخصػػي، رمػػذلؾ أشػػ رت النتػػ ئ  إلػػى رجػػرد تفػػ رت راخػػتالؼ مهػػـ  رنيػػب اليػػرؽ بعػػد
  إحص ئاً  ات أير الخصخصي على الشرم ت حيب حجـ الشرمي رنرع الشرمي.

  خرجػػت الدرايػػي بمجمرعػػي ترصػػا ت مػػف أبرز ػػ : اجػػب علػػى الشػػرم ت البحػػث عػػف طػػرؽ
أرصػت  إلػى تخفػاض نيػب المدارناػي، ممػ  اليػعتجداػدة لتحيػاف مؤشػرات ربحاتهػ ، مػع 

بػأف تمػرف الخصخصػػي مشػررطي بتحيػاف اسداا عمرمػػً ، مػف خػالؿ راػػع مفػ اة الشػػرم ت 
 رتحياف أرض عه  الم لاي.  إنت جاته رزا دة 
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 أقلل حول نحو ان صاد السوق ف  العرا وأداة الةصةصة(  بعنوان: أ2227)المياحا   
 اػت ماػداف خصخصػي القطػ ع  الت راخاي العراااي التجربيإلى درايي رتحلاؿ   دات الدرايي

  ات العراؽ. الخصخصي أيلربايتخداـ  إمم ناي رتحداد مد  .الع ـ
 رذلػؾ ب العتمػ د  ،الخصخصػيمرضػرع المػنه  التحلالػت اػت تنػ رؿ عتمدت الدرايي علػى ا

تطباقهػػ  اػػت االاتصػػ د  إمم ناػػيرمن اشػػي  ،اػػت المرضػػرع رالنظراػػيي علػػى الجرانػػب الفمراػػ
  .رالجزئاي الملاي االاتص داي لنظرايا إلىالعراات ايتن دًا 

  رجرد ترابط عضري م  باف القط ع العػ ـ رالخػ ص  :خلصت الدرايي إلى نت ئ  مف أ مه
رضعؼ التجربي بهذا الشأف مم  اتطلػب التػأنت رعػدـ التيػرع  ات العراؽ إلى ج نب حدايي

 . الي ئدة رالقدرات راإلمم نا ت المحلاي بيبب الظررؼ الح لاي
 درايي بمجمرعي مف الترصا ت مف أبرز  :. مف أجؿ التحرؿ نحر الخصخصػيخرجت ال 

غاػػػرإ ال بػػػد ظمػػػ ت الدرلاػػػي أر بشػػػمؿ ميػػػتقؿ بحاػػػث امػػػرف غاػػػر خ ضػػػع للرصػػػ اي مػػػف المن
اسخػػػذ ب العتبػػػ ر أمػػػراف أي يػػػاف  مػػػ ، اسرؿ مفػػػ اة اسداا: لتحقاػػػؽ امبػػػر حجػػػـ لإلنتػػػ ج 

اتن يػػػب ااػػػه اإلنتػػػ ج مػػػع رغبػػػ ت  التمػػػ لاؼ. راليػػػ نت تخصػػػاص المػػػرارد ربشػػػمؿ ربأاػػػؿ
 تيتلزمه الح لي مف ترازف ات اسيع ر لمراع ة الميتهلؾ. الميتهلؾ رم 

 
(Mohammed, 2007): prospects of private sector participation for 
sustainable water and sanitation services in the Gaza strip 

 غرزة بقطاع الصح  والصرف المياه ةدمات اس دامة ف  الةاص القطاع مشاروة آفاق
 

 بمشػ رمي المتعلقػي رالخاػ رات المجػ الت مختلػؼ علػى إلػى إلقػ ا الضػرا  ػدات الدرايػي 

  .غزة بقط ع الما إ اط ع ات الخ ص القط ع
 عقػد ربحػث رمراجعػي ،الماػدانت البحػث رعلػى المػنه  الرصػفت الدرايػي علػى اعتمػدت 

  .1006- 6991الينرات الؿخ طبؽ الذي "2 غزة مشررع" اإلدارة
  أنيػب   ػت المػد  رمتريػطي اصػارة العقػرد أف :خلصػت الدرايػي إلػى نتػ ئ  مػف أ مهػ

 التشػراع ت تطباػؽ تعزاػز مػفالبػد ر  .اػت اطػ ع غػزة الخػ ص القطػ ع لمشػ رمي الخاػ رات
 الصػحت رالصػرؼ الماػ إ لخػدم ت المنظمػي الجهػ ت درر رتعزاػز الماػ إ لقطػ ع المنظمػي

 . رب ت نج ح مش رمي القط ع الخ صللتغلؿ على صع
 : أف تقػػػـر المؤييػػػ ت البحياػػػي اػػػت  خرجػػت الدرايػػػي بمجمرعػػػي مػػػف الترصػػػا ت مػػػف أبرز ػػػ

مج ؿ الما إ ب لتع رف مع ذر  العالاي بإعداد دلاػؿ لمشػ رمي القطػ ع الخػ ص اػت خػدم ت 
، رالػػػذي اممػػػف أف اعػػػزز مػػػف مشػػػ رمي القطػػػ ع الماػػػ إ رالصػػػرؼ الصػػػحت اػػػت اطػػػ ع غػػػزة

 . الخ ص
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 أصة دلا موسسات القطاع العامةالةص أثر(  بعنوان: أ2226دراسة )أحمد  

  ليا يي الخصخصي التت تمت أين ا البرن م  الياليػت  يالتحلالا دات الدرايي إلى الدرايي
مصػنع البصػػؿ بميػػال لامػرف ميػػ ر  ػػذا  ، راػػد تػـ اختاػػ راليػػرداف اػت لإلنقػ ذ االاتصػػ دي

يا يػي الخصخصػي، ب إلضػ اي لدرايػي  لتػت راجهػت تنفاػذالبحػث. مػع اإلشػ رة للمعراػ ت ا
 بميال.  اآلي ر اإلاج باي راليلباي لخصخصي مصنع البصؿ

  بعػػػد خصخصػػػته  أف أداا المصػػػنع لػػػـ اتحيػػػف :خلصػػػت الدرايػػػي إلػػػى نتػػػ ئ  مػػػف أ مهػػػ
ب إلضػ اي لػنقص  ،خصرصً  اام  اتعلؽ بػ لنراحت الم لاػي رالميػ  مي اػت حصػالي الصػ در

 . لعم ليات عدد ا مبار
 

اإلسر را يجية   رنية الةردمات ف سياسة الةصةصة ودورىا (  بعنوان: أ2225دراسة )دبداهلل  
 أالسودان ف 

 أيػ لابه  رأي يػا ت تطباقهػ  ردرر ػ  اػت ر   دات الدرايي إلى التعراؼ بمفهرـ الخصخصػي
يي ترار اسرضاي اسي ياي لتطباؽ يا  ترااي الخدم ت خ صي ات اليرداف، رتحداد مد 
 الرا ني.  االاتص دايالظررؼ  الخصخصي ات الهائي القرماي للمهرب ا ات ظؿ

 درايي الح لير  الرصفت عتمدت الدرايي على المنه ا.  
  بدااي صن عي  : بعد مررر أمير مف تيعاف ع مً  منذخلصت الدرايي إلى نت ئ  مف أ مه

ريػ لته  اػت تػراار  تحقاػؽ المهرب ا ات اليرداف، تظؿ الهائي القرماي للمهرب ا عػ جزة عػف
بقطػػ ع المهربػػ ا  المباػػر اال تمػػ ـإمػػداد مهربػػ ئت ميػػتقر ربتملفػػي أدنػػى، علػػى الػػرغـ مػػف 

رمجػ ؿ القطػ ع  المفػ اة  ػت معاػ ر تحداػد دررر خػالؿ اليػنرات اسخاػرة بمػؿ الميػترا ت. 
 لت النظػ ـ الرأيػم الع ـ رالقط ع الخ ص ات اسنشطي المختلفي ات ظؿ التحػرؿ القػ ئـ إلػى

 رخصخصي القط ع الع ـ. 
 : المهربػ ا ضػرررة خصخصػي اطػ ع  خرجت الدرايػي بمجمرعػي مػف الترصػا ت مػف أبرز ػ

رتحيػػاف الجػػردة رخفػػض التملفػػي اػػت المػػد  المتريػػط رالبعاػػد مػػف خػػالؿ  اإلنتػػ ج لزاػػ دة
 .المتراع رلرجه  ات  ذا المج ؿ المن ايي باف الشرم ت

 

 ةصة االن صادية بشول دام  إيجابيا يا وسلبيا يا أ(  بعنوان: أالةص2225دراسة )ننوع  
 بػػػراز إاج باػػػ ت ريػػػلبا ت الخصخصػػػي، رتقػػػداـ   ػػػدات الدرايػػػي التعراػػػؼ ب لخصخصػػػي، را 

نتػػ ئ  رحلػػرؿ رايػػتنت ج ت اممػػف أف تمػػرف مفاػػدة اػػت إغنػػ ا التجربػػي اليػػرراي اػػت مجػػ ؿ 
 الخصخصي.
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 ت، رذلػػؾ مػػف خػػالؿ درايػػي مػػزا  مػػف المػػنه  التحلالػػت رااليػػتقرائالدرايػػي علػػى  اعتمػػدت
مم ناػي االيػػتف دة منهػ ،   رمػػذلؾرتحلاػؿ تجػ رب بعػػض البلػداف اػػت مرضػرع الخصخصػػي را 

 ايتخداـ المنه .

  أف عملا ت اإلصالح االاتص دي اػد أصػبحت مػف  :خلصت الدرايي إلى نت ئ  مف أ مه
نت جاػي االيتراتاجا ت الضررراي لمؿ بلد عربت اع نت اختالالت متراممي ات مؤييػ ته اإل

ف نج ح تطباؽ  انت  منه  ميار مػف  الخصخصيالمياطر علاه  مف ابؿ القط ع الع ـ. را 
 اإلنج زات اإلاج باي لص ل  مجتمعه  بشمؿ خ ص.

  العدادة خرجت الدرايي بمجمرعي مف الترصا ت مف أبرز  :  ر إمم ناي مع لجي اليلبا ت
 ن اشته  الدرايي. التت للخصخصي

 
األبعرراد االن صررادية واالج ماديررة لةصةصررة ةرردمات نقررل الرورراب وان: أ(  بعنرر2225  ربيرر ) 

 أ بالقاىرة الوبرى
 مح رلػػػي الراػػػرؼ علػػػى اسبعػػػ د االاتصػػػ داي راالجتم عاػػػي لخصخصػػػي إلػػػى   ػػػدات الدرايػػػي

ؿ الرمػ ب بػأترباس القػ  رة خدم ت المرااؽ الع مي رذلؾ مف خالؿ رصد رتحلاػؿ خدمػي نقػ
 .  ذا البحث اترايي تميؿ ح لي الد رالتت، المبر 

 خصخصػػػي  اػػػتللتجربػػػي الع لماػػػي  اسي يػػػايرصػػػد المالمػػػ   عتمػػػدت الدرايػػػي علػػػى مػػػنه ا
رذلػػؾ ب يػػتخداـ المػػنه   خ صػػي،رمراػػؽ النقػػؿ بصػػفي  –بصػػفي ع مػػي  –المرااػػؽ البلداػػي 

 لتحلاؿ المضمرف. العلمت
  أصػبحت تشػمؿأف خصخصػي خدمػي نقػؿ الرمػ ب  :خلصت الدرايي إلى نتػ ئ  مػف أ مهػ 

 االجتمػػػػػ عتمافاػػػػػي تعظػػػػػاـ الع ئػػػػػد  اػػػػػتتتميػػػػػؿ  اسي يػػػػػايرالقضػػػػػاي خاػػػػػ راً  ايػػػػػتراتاجاً ، 
نفػس  ات، رالتخفاؼ  تطرار خدمي نقؿ الرم ب اتلمش رمي القط ع الخ ص  راالاتص دي

. ر أف خصخصػػي خدمػػي نقػػؿ الرمػػ ب لػػف مػػف اآليػػ ر اليػػلباي لخصخصػػي الخدمػػيالراػػت 
للع صػػمي  اإلالامػػتب لنطػػ ؽ  الػػداخلتي النقػػؿ تػػؤتى يم ر ػػ  إال مػػف خػػالؿ تخطػػاط منظرمػػ

  .مرحدة متم ملي
 : يػػلاـ، علمػػتضػػرررة رجػػرد تنظػػاـ  خرجػػت الدرايػػي بمجمرعػػي مػػف الترصػػا ت مػػف أبرز ػػ 

دارة يا يػػاي راعاػػي ب آليػػ ر االاتصػػ داي راالجتم عاػػي ر  المترتبػػي علػػى خصخصػػي الخدمػػي، ا 
دارة ر   الحدرد.ؽ أضا اتالتع مؿ معه  رحصر يلبا ته   اتراغبي ا 
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 السودان بين النجاح وال طورأ ف ( بعنوان:أ  جربة الةصةصة 2224) ادريس  
  شرمي اليرداف لالاط ف.  أدااعلى  الخصخصيتأيار  إبراز إلى دات الدرايي 
  : الشػرمي اليػرداناي  رأف، يا يػي الخصخصػي نج ح خلصت الدرايي إلى نت ئ  مف أ مه

تتميػؿ  القصػرر نراحت، رأم  به  اسدااتط عت راع مف اة راي مباراً  نج ح ً  حققت لالاط ف
مياػر ر رانقصػه  بائػي تشػراعاي.  راس ػداؼالمعػ لـ  التجربػي لرؤاػي متم ملػي رراضػحيااتق ر 

مرجردة بدرجي ااؿ مف  أر غ ئبي تم م ً  إم الخصخصي  مف الشررط الالزمي لنج ح يا يي
 .المطلرب

  جػػه المميػػؼ رالمر  اإلعػػالـضػػرررة  أبرز ػػ :خرجػػت الدرايػػي بمجمرعػػي مػػف الترصػػا ت مػػف
الميتقبلاي   رايتراتاجا تهرأ دااه   يا يي الخصخصيحرؿ للشعب رالميتيمراف رالع ملاف 

ترار المن خ المالئـ لترلاد المن ايي ررجرد  البد مفر . رميتقبالً  رالف ئدة المرجرة منه  ح لا ً 
تحتػ ج  التػتالمشػررع ت  اػت  مي المخػ طرة رالميػ ايػتطاع الػذيالقط ع الخ ص المبػ در 

 لذلؾ.
 

دراسررة حالررة  :ال نظيمرر أثررر الةصةصررة دلررا الرروال   (  بعنرروان: أ2224دراسررة )حجاحجررو  
 أاإلدارية اال صاالتشروات 
 الخصخصػػي اػػت شػػرمي االتصػػ الت اسردناػػي علػػى ر إلػػى التعػػرؼ علػػى أيػػ  ػػدات الدرايػػي

 .ميتر  الرالا التنظامت لد  مرظفت الشرمي

 التنظامػتأف الخصخصػي تػؤير علػى ميػتر  الػرالا درايي إلى نت ئ  مف أ مه :خلصت ال 
العػػ ملاف ب اليػػتقرار  درجػػي شػػعررر  تلفػػيخاإلداراػػي الم ميػػتر  االتصػػ ؿ بػػاف الميػػترا تر 

رأمػػػدت  .شػػػعرر العػػػ ملاف ب لعدالػػػي ال ارجػػػد عالاػػػي بػػػاف الخصخصػػػي ردرجػػػير  ،الػػػرظافت
ربانه  رباف يهرلي اإلجرااات  ،التحفاز ـالدرايي على رجرد عالاي باف الخصخصي رنظ 

الخصخصػي تػؤير علػى درجػي الػرالا التنظامػت  ممػ  تبػاف أف ،رمػذلؾ بانهػ  ربػاف التػدراب
  .لد  الع ملاف

 : ضػػرررة اشػػتراط الجهػػ ت الحمرماػػي  خرجػػت الدرايػػي بمجمرعػػي مػػف الترصػػا ت مػػف أبرز ػػ
اػت حػؿ  باعهػ ، ب لميػ  ميالميتيمراف ات المنظم ت التت اػتـ  المعناي ب لخصخصي على

تيقافاػي مرجهػي للمػرظفاف رالمػراطناف ابػؿ رخػالؿ تطباػؽ  القا ـ بحمػالتر مشملي البط لي. 
 .العملاي رأ ماته  عملاي الخصخصي لترضا  درر  ذإ
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 االن صاد الفلسطين أ ف الةصةصة (  بعنوان: أ2223دراسة )دويضو  
 تػدعر المؤييػ ت الفليػطاناي  التػتس ػداؼ التعرؼ على أ ـ الدرااع را إلى  دات الدرايي

اممػػػف أف تراجػػػه المؤييػػػ ت  التػػػتالمعراػػػ ت   ػػػتعملاػػػي الخصخصػػػي، رمػػػ   اػػػتللػػػدخرؿ 
  آلاي تطباؽ الخصخصي. اتالفليطاناي 

 التحلالت لرصفتالمنه  االدرايي على  اعتمدت.  
  صػ د االات اػتيا يي الخصخصػي  انته جأف درااع  :خلصت الدرايي إلى نت ئ  مف أ مه

الفليػػطانت  ػػر زاػػ دة النمػػر االاتصػػ دي، رزاػػ دة مفػػ اة القطػػ ع العػػ ـ، رخلػػؽ اػػرص عمػػؿ 
أ ػػدااه  االاتصػػ داي راإلداراػػي رالم لاػػي مػػف خػػالؿ  الخصخصػػي اممػػف أف تحقػػؽر جداػػدة. 

أ ػدااه  االجتم عاػػي ماػػي القػر  البشػػراي، ر زاػ دة النمػػر االاتصػ دي رااليػػتيم رات الع مػي رتن
االجتمػػ عت رخفػػض معػػدالت البط لػػي رمع لجػػي الفقػػر رتحقاػػؽ  يا  ػػمػػف خػػالؿ تحقاػػؽ الر 

ممػػ  ارجػػػد العداػػػد مػػػف المشػػمالت االاتصػػػ داي رالم لاػػػي راالجتم عاػػػي  اػػػت الترزاػػػع. العدالػػي
 المؤيي ت الفليطاناي.   اتتراجه تطباؽ الخصخصي  التترالق نرناي 

  :  اتي المالئـ اليتيم ر ا ختراار المن خرجت الدرايي بمجمرعي مف الترصا ت مف أبرز 
رضػػرررة درايػػي المعراػػ ت اإلداراػػي راالاتصػػ داي  ،مػػؿ مػػف القطػػ ع العػػ ـ رالقطػػ ع الخػػ ص

رعػػػػدـ ترحاػػػػؿ مشػػػػملي البط لػػػػي المقنعػػػػي رالتر ػػػػؿ إلػػػػى  ،راالجتم عاػػػػي لعملاػػػػي الخصخصػػػػي
 خصخصته . المنريالمؤيي ت 

 
المملوررة  فرر واالن صررادية  (  بعنرروان: أةصةصررة البريررد وانعواسررا يا األمنيررة2223)الفرروزان   

 العربية السعوديةأ
 البراػد اليػػعردي، رالتعػػرؼ  اػػتإلػى التعػػرؼ علػى النشػػ ط ت المخصخصػي   ػدات الدرايػػي

 .  ت اسمناي راالاتص دايالبراد اليعردي، رتحداد االنعم ي ب اتخصخصي  إمم نايعلى 
 درايػي ميػحاي  اإجػراالمنه  الت راخت رالمنه  الرصفت عف طراؽ  الدرايي على اعتمدت

  لمجتمع الدرايي ب يتخداـ أيلرب الحصر الش مؿ، رتـ ايتخداـ االيتب ني لجمع البا ن ت. 
  خصخصػػػي اط عػػػ ت البراػػػد ل إمم ناػػػيأف  نػػػ ؾ  :خلصػػػت الدرايػػػي إلػػػى نتػػػ ئ  مػػػف أ مهػػػ

حػػػػ ؿ  اػػػػتعلػػػػى بعػػػػض الجرانػػػػب اسمناػػػػي  انعم يػػػػ ت ذلػػػػؾ علػػػػىتحفظ مػػػػع الػػػػالمختلفػػػػي 
 . ح ؿ خصخصي البراد ات النعم ي ت االاتص داي بتف ؤؿ خصخصي البراد، مع رجرد 

 القط عػػػػ ت  خرجػػػػت الدرايػػػػي بمجمرعػػػػي مػػػػف الترصػػػػا ت مػػػػف أبرز ػػػػ : أف تػػػػتـ خصخصػػػػي
الج نػػػب اسمنػػػت مػػػع اإلدارات الحمرماػػػي  اػػػت، رتمياػػػؼ التنيػػػاؽ البراداػػػي بشػػػمؿ تػػػدراجت

ؿ درف الميػ س انجػ ز اسعمػ  اػتاسخر  ذات العالاي، مع اعتم د إجرااات أميػر مررنػي 
 بمتطلب ت اسمف.
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 - ثر أساليب الةصةصة دلا الموظفين الحووميينأ (  بعنوان: أ2223دراسة )السراج  

 بمحافظة جدةأدراسة ميدانية دلا شروة اال صاالت السعودية 
 إلػػػى التعػػػرؼ علػػػى بػػػرام  الخصخصػػػي الميػػػتخدمي اػػػت المملمػػػي العرباػػػي   ػػػدات الدرايػػػي

رالػػدرااع مػػف رراا ااػػ ـ الدرلػػي بتخصػػاص مؤييػػ ته  رتقاػػاـ  رمعراػػي اسيػػب ب ،اليػػعرداي
أي لاب الخصخصي الميتخدمي ح لاً ، رمعراي اآلي ر الن تجي عف ايتخداـ  ػذإ اسيػ لاب 

 على عدد رأداا المرظفاف الحمرمااف ات القط ع ت التت تـ تخصاصه . 
  المػػرظفاف  : أف سيػػ لاب الخصخصػػي تػػأيار علػػىخلصػػت الدرايػػي إلػػى نتػػ ئ  مػػف أ مهػػ

يا يػػػػي الخصخصػػػػي  أفالحمػػػػرمااف اػػػػت القطػػػػ ع المخصػػػػص يػػػػراا إاج باػػػػً  أر يػػػػلباً ، ر 
ح اظػػػت علػػػى المػػػرظفاف رلػػػـ اػػػتـ االيػػػتغن ا اػػػد التدراجاػػػي لشػػػرمي االتصػػػ الت اليػػػعرداي 

أف ايتخداـ أيػ لاب إدارة القطػ ع الخػ ص اػت شػرمي االتصػ الت اليػعرداي أد   ر عنهـ.
رمي حاػث تػـ تجداػد شػبمي االتصػ الت رتحػدايه  بشػمؿ ميػتمر إلى ارتف ع مف اة أداا الشػ

لاتن يب مع المحاط الخ رجت رزا دة عدد الخػدم ت المقدمػي ر تحيػاف نرعا تهػ  راالرتقػ ا 
 ب لخدمي المقدمي إلى الجمهرر أاقاً  رعمرداً . 

 : عنػد خصخصػي أي اطػ ع حمػرمت  خرجت الدرايي بمجمرعػي مػف الترصػا ت مػف أبرز ػ
شػػػراؾ جهػػػ ت متخصصػػػي للبحػػػث عػػػف حلػػػرؿ للعم لػػػي الف ئضػػػي داخػػػؿ القطػػػ ع ال بػػد مػػػف إ

 .رتشجاعهـ لتحياف أدائهـ تحفاز المرظفافال بد مف ر  ،رعدـ االيتغن ا عنه 
 

 ثبَُبا: انذراسبد األجُجُخ 

 
(Mramba, 2011): The Impact of Privatization on Telecommunication 
Efficiency in Tanzania: The case of Tanzania Telecommunication 
Company Limited. 

أثررر الةصةصررة دلررا وفررا ة اال صرراالت فرر   نزانيررا  دراسررة حالررة: شررروة  نزانيررا ل  صرراالت 
 المحدودة.

   ػػدات الدرايػػي إلػػى احػػص آيػػ ر الخصخصػػي علػػى مفػػ اة صػػن عي االتصػػ الت اػػت تنزاناػػ 
ربصػػػػفي خ صػػػػي التأمػػػػد مػػػػف مػػػػف خػػػػالؿ درايػػػػي الح لػػػػي علػػػػى شػػػػرمي تنزاناػػػػ  لالتصػػػػ الت، 

ع دة الهاملاي التت تؤد  إلى المف اة.   التغارات التمنرلرجاي رجردة المرارد البشراي را 

   اعتمدت الدرايي على المنه  الرصفت رالممت، رايتخداـ برن م"SPSS". 

  خلصػػت الدرايػػي إلػػى نتػػ ئ  مػػف أ مهػػ :أف الشػػرمي تمتػػع ب لمفػػ اة بشػػمؿ مباػػر اػػت تقػػداـ
النق ؿ، على الرغـ مف رجرد من اياف مف مشغلاف الهراتؼ النق لي. حاػث  خدم ت اله تؼ
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أف المن ايػػي أدت إلػػى مفػػ اة أداا الشػػرمي رتقػػداـ خػػدم ت مماػػزة ميػػؿ الخػػدم ت المدارعػػي 
ميػػبقً ، رنظػػ ـ البراػػد الصػػرتت، رمرمػػز خػػدم ت الريػػ ئؿ القصػػارة، راال تمػػ ـ ب لميػػتهلؾ. 

 فرد بتقداـ خدم ت اله تؼ الي بت.رأش رت النت ئ  أاضً  أف الشرمي تن

  خرجت الدرايي بمجمرعي ترصا ت مف أبرز  : مف أجؿ مف اة عملاػ ت الخصخصػي البػد
مف رجػرد يا يػي تتضػمف شػررط محػددة اؤخػذ بهػ  اػت عقػرد الخصخصػي، ميػؿ: أ ػداؼ 

 التمنرلرجا ، رتحداد المرارد البشراي، ر املي الشرمي بم  اضمف تحقاؽ ري لته . 

 
(Tai, 2010): Factors affecting the success of privatization in Hong 
Kong. 

 العوامل المؤثرة دلا نجاح الةصةصة ف  ىونج وونغ.
 

  دات الدرايي إلى تحداد العرامؿ المؤيرة على نج ح الخصخصػي رذلػؾ مػف خػالؿ درايػي 
 ػرن  تج رب الخصخصي ات  رن  مرنغ، رالتت تي  ـ ات مي عدة أصػح ب القػرار اػت 

 مرنغ ات عملاي إعداد رتنفاذ خطط الخصخصي. 

  اعتمػػػػػدت الدرايػػػػػي علػػػػػى المػػػػػنه  الرصػػػػػفت ردرايػػػػػي الح لػػػػػي مػػػػػف خػػػػػالؿ تحلاػػػػػؿ عملاػػػػػي
 الخصخصي رنت ئ  ات مش راع اليمؾ الحداداي رمرااؼ اليا رات ات  رن  مرنغ.

  خلصت الدرايي إلى نت ئ  مف أ مهػ : أف العرامػؿ التػت تػؤد  إلػى نجػ ح الخصخصػي مػ 
الت: التزاـ ار  مف ابؿ القا دة اليا يػاي، رتشػراع ت جاػدة، ربناػي م لاػي متطػررة، رتحداػد 

 أيب ب اختا ر الخصخصي ررجرد يا يي، رتعزاز مش رمي القط ع الع ـ. 

  خرجػػت الدرايػػي بمجمرعػػي ترصػػا ت مػػف أبرز ػػ : أف الحمرمػػي ميػػؤرلي عػػف عرامػػؿ نجػػ ح
مػف مشػ رمي المجلػس التشػراعت اػت عملاػ ت الخصخصي، راختا ر أاضؿ أيػ لابه ، رالبػد 

 الخصخصي.

 
(Shah, 2009): Impact of Privatization: "Managing the Process of 
Privatization and its impacts on Performance and Development: A 
case Study of Pakistan Telecommunication Limited". 

ارىا دلا األدا  وال نمية  دراسة حالرة: شرروة اال صراالت : إدارة الةصةصة وآثةصةصةالآثار 
 الباوس انية المحدودة.

  اػػتتقاػػاـ آيػػ ر خصخصػػي االتصػػ الت اليػػلماي رالاليػػلماي المحػػدردة  ػػدات الدرايػػي إلػػى 
المؤييػػي اػػ درة علػػى الحصػػرؿ اػػت تحقاػػؽ النمػػر رالربحاػػي رالعم لػػي، حتػػى تمػػرف  ب ميػػت ف

رالمعتػػػرؼ بهػػػ  ع لماػػػً ، رتقػػػداـ بعػػػض الميػػػ  م ت علػػػى التػػػأيارات الميمػػػرة للخصخصػػػي 
 االاج باي.
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 خصخصػػػي شػػػرمي االتصػػػ الت الب ميػػػت ناي مػػػع بػػػاف مق رنػػػي  اعتمػػػدت الدرايػػػي علػػػى عمػػػؿ 
مف أجؿ الخػررج بخطػرات اع لػي لالتصػ الت اػت ، شرمي االتص الت اليرادايخصخصي 

خصخصػػي ت بعػػد االيػػتراتاجا ت المختلفػػي التػػت اعتمػػد ب ميػػت ف، رذلػػؾ مػػف خػػالؿ تبنػػى
 .االتص الت اليراداي

  اج باي، أم  اآلي ر  :خلصت الدرايي إلى نت ئ  مف أ مه أف الخصخصي له  أي رًا يلباي را 
اليلباي تتميؿ ات انخف ض اإلارادات بيػبب انخفػ ض المن ايػي اػت اليػرؽ رانخفػ ض اػت 

تميػػؿ اػػت إدخػػ ؿ أمػػ  اآليػػ ر اإلاج باػػي ت .الريػػـر رالتعرافػػ ت الجمرماػػي، رانخفػػ ض العم لػػي
، رتحيػػػػػػاف خػػػػػػدم ت يالتمنرلرجاػػػػػػ  الحدايػػػػػػي اػػػػػػت اطػػػػػػ ع االتصػػػػػػ الت اليػػػػػػلماي رالاليػػػػػػلما

الميػػتهلؾ، رزاػػ دة المن ايػػي ممػػ  اػػؤد  إلػػى جػػردة الخػػدم ت رتقػػداـ أيػػع ر مقبرلػػي رمنػػ اع 
  أمير للميتهلؾ. 

 : العمػػػػؿ علػػػػى تحيػػػػاف خػػػػدم ت  خرجػػػػت الدرايػػػػي بمجمرعػػػػي مػػػػف الترصػػػػا ت مػػػػف أبرز ػػػػ
ف رالعمػػػالا، رضػػػرررة مرامبػػػي التطػػػرر اليػػػراع اػػػت التمنرلرجاػػػ ، رالعمػػػؿ علػػػى الميػػػتهلما

تطػػرار القػػدرات لػػد  المػػرظفاف اػػت االتصػػ الت للتع مػػؿ مػػع أحػػدث التمنرلرجاػػ  رأيػػ لاب 
 التيراؽ المختلفي. 

 
 (Rafiqul, 2007): Privatization as an administrative reform: the case of 
Bangladesh 

 .اإلص ح اإلداري دراسة حالة بنج ديشالةصةصة و 
 

  الداش نحػر الخصخصػي اامػ  جرظفت الخدمي المدناي مف بنإدراؾ مدرايي  دات الدرايي إلى
 .اتعلؽ ب لتنماي الرطناي

 مػػػف ميػػػترا ت مختلفػػػي مػػػف مػػػرظفت  التصػػػرراػػػت  اعتمػػػدت الدرايػػػي علػػػى درايػػػي االختالاػػػ ت
رالمقػػػػ بالت  االيػػػػتب نيأداة  ، رذلػػػػؾ ب يػػػػتخداـالخدمػػػػي المدناػػػػي اامػػػػ  اتعلػػػػؽ ب لتنماػػػػي الرطناػػػػي

 .الشخصاي

  الداش جبػػػن اػػػت مػػػرظفت الخدمػػػي المدناػػػي لػػػد  أف  :خلصػػػت الدرايػػػي إلػػػى نتػػػ ئ  مػػػف أ مهػػػ
رأنػه ال ارجػد اخػتالؼ مباػر ، تصررات إاج باي نحر الخصخصػي اامػ  اتعلػؽ ب لتنماػي الرطناػي

أف الغ لباػػي العظمػػى مػػف  الدرايػػي المختلفػػي للمػػرظفاف، رمشػػفتميػػترا ت ال اػػت التصػػرراتاػػت 
علػػػػػى التنماػػػػػي  إاج بػػػػػ ً  تػػػػػنعمسأف بػػػػػرام  الخصخصػػػػػي بػػػػػ اعتقػػػػػدرفمػػػػػرظفت الخدمػػػػػي المدناػػػػػي 

زاػ دة الميػ الي، إلػى  . رأدت أاضػ ً الداشجاالاتص داي راالجتم عاي راليا ياي راإلداراي ات بن
 .تنماي الرطنايرالمه رات، رتقداـ الخدم ت رأداا المرظفاف، رالتت تي عد على تعزاز ال
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(Klingel, 2007): Driving Forces of Privatization and Liquidation: 
Evidence from the Chinese State Sector. 

 القوى الدافعة للةصةصة وال صفية  دراسة حالة: الصين.
 

  دات الدرايي إلى يد اليغرة ات ضعؼ اال تم ـ اسمػ دامت اػت تحداػد اآللاػ ت الجر راػي 
لقػػػر  الدااعػػػي التػػػت تػػػؤد  إلػػػى ابػػػرؿ رايػػػع رالتطباػػػؽ التػػػ ـ للخصخصػػػي رالتصػػػفاي اػػػت را

 الصاف.

  أاػ لاـ اػت  4اعتمدت الداريي على تراار با ن ت ارادة عف الشػرم ت المملرمػي للدرلػي اػت
الصػػػاف، رب يػػػتخداـ نمػػػرذج االنحػػػدار المتعػػػدد راالحتمػػػ الت للمخرجػػػ ت المختلفػػػي إلعػػػ دة 

الؿ اليػنرات الق دمػي، رتقػداـ نمػ ذج رتقػدارات لخصػ ئص محػددة الهاملي التت يػتحدث خػ
 لشرم ت متعددة.

   أشػ رت التقػدارات إلػى اخػتالؼ مباػرة بػاف اساػ لاـ  :خلصت الدرايي إلى نت ئ  مف أ مهػ
المختلفػي اػت القػر  الدااعػي الرئايػي. اػت حػػاف أف اػرار إعػ دة الهاملػي اػت المنػ طؽ الرائػػدة 

ت أي يً  على اعتب رات ااتص داي، بانم  اإلصالح ات اساػ لاـ ات عملاي اإلصالح ايتند
ف  .الالحقػػي خضػػعت لقػػر  مشػػترمي مػػف االعتبػػ رات االجتم عاػػي راليا يػػاي راالاتصػػ داي را 

ياطرة القط ع غار الحمرمت أيبت أنه العنصػر اس ػـ اػت تحيػاف عملاػي حيػ ب المنػ اع 
إعػػػػ دة الهاملػػػػي رعلػػػػى رجػػػػه  رالمخػػػػ طر للخصخصػػػػي الم ملػػػػي لجماػػػػع مػػػػؤد  اسدرار اػػػػت
 .الخصرص الحمرمي المحلاي ب عتب ر   الرائدة ات  ذإ العملاي

  خرجػػت الدرايػػي بترصػػا ت أف الخصخصػػي اممػػف تنفاػػذ   درف اضػػطراب اجتمػػ عت رايػػع
 على الرغـ مف أنه  لايت ذات ا ئدة رلايت ذات حرااز مالئمي. 

 
(Wong, 2005): The Application of Public Private Partnership in 
Transport Projects, Hong Kong. 

 ىونج وونغ. – طبيقات الشراوة بين القطادين العام والةاص ف  مشاري  النقل 
 

  دات الدرايي إلى تيلاط الضرا على رااع مش راع الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص 
 ات اط ع النقؿ ات  رن  مرنغ. 

  صػػفت مػػف أجػػؿ ترضػػا  مفهػػـر الشػػرامي بػػاف القطػػ عاف اعتمػػدت الدرايػػي علػػى المػػنه  الر
العػ ـ رالخػ ص رالقضػػ ا  التػت ب لشػرامي، رأاضػػً  تقاػاـ تجربػي الشػػرامي بػاف القطػ عاف العػػ ـ 
رالخ ص ات  رن  مرنغ، رمراجعي مش راع الشرامي ات اط ع النقؿ رالمراصػالت ربصػفي 

 خ صي اط ع الطرؽ. 
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  ايتخداـ نظ ـ البن ا رالتشغاؿ رالنقؿ ات الطرؽ خلصت الدرايي إلى نت ئ  مف أ مه : أف
 غار مالئـ لتقداـ خدم ت تن اياي ات الحرمي على الطرؽ.

  خرجػػت الدرايػػي بمجمرعػػي ترصػػا ت مػػف أبرز ػػ : تقػػداـ إطػػ ر عػػ ـ لتطػػرار الشػػرامي بػػاف
القط عاف الع ـ رالخ ص، رتعزاز العالاي باف الحمرمي رالقط ع الخػ ص مػف أجػؿ تعظػاـ 

 لع مي. المنفعي ا

 

 تعمُت عهً انذراسبد انسبثمخ

 

 أبع د مختلفػي للخصخصػي ، رعرضػت تجػ رب عػدة درؿ عرباػي  الدراي ت الي بقي  تن رلت
رأجنباػػػي  ػػػى: مصػػػر، اسردف، يػػػررا ، العػػػراؽ، اليػػػعرداي، اليػػػرداف، ب ميػػػت ف، اليػػػراد، 

 الصاف، بنجالداش، تنزانا ،  رن  مرنغ.

 يلباي راالاج باي للخصخصي، رالعرامػؿ التػى تػؤد  إلػى ن اشت الدراي ت الي بقي اآلي ر ال
نجػػػػػ ح عملاػػػػػي الخصخصػػػػػي، رأ ماػػػػػي االصػػػػػالح االاتصػػػػػ دي لمع لجػػػػػي االخػػػػػتالالت اػػػػػى 

 المؤيي ت االنت جاي التى تدار مف ابؿ القط ع الع ـ.

   صفت رالممت رمنه  تحلاؿ المضمرف اػى درايػي ايتخدمت الدراي ت الي بقي المنه  الر
 خضعت للخصخصي. القط ع ت التى 

   تػػػػػػـ االيػػػػػػتف دة مػػػػػػف الدرايػػػػػػ ت اليػػػػػػ بقي اػػػػػػى تحداػػػػػػد عرامػػػػػػؿ رمتطلبػػػػػػ ت نجػػػػػػ ح رجػػػػػػدر
رأاضػً   ،الخصخصي، رمػف يػـ تحداػد متغاػرات الدرايػي الح لاػي رصػا غي ايػئلي المقػ بالت

  ايراا االط ر النظري.

 

 يب ًَُس انذراسخ انحبنُخ عٍ انذراسبد انسبثمخ:

 

ااتصػرت أف الدرايػ ت اليػ بقي  الب حيػيدرايػ ت اليػ بقي علػى حػد علػـ تتماز الدرايي الح لاي عف ال
مػػػف حاػػػث ااج با تهػػػ  ريػػػلبا ته ، خضػػػعت للخصخصػػػي تقاػػػاـ اط عػػػ ت محػػػددة أ ػػػدااه  علػػػى  اػػػت

علػػى تقاػػاـ القط عػػ ت الداريػػي الح لاػػي  رمػػزتبانمػػ  رخ صػػي ابػػؿ الخصخصػػي ربعػػد الخصخصػػي. 
: االتصػػػ الت، ليػػػلطي الرطناػػػي الفليػػػطانايمنػػػ طؽ ا اػػػتخضػػػعت للخصخصػػػي  التػػػت اإليػػػتراتاجاي

القط عػػ ت رالتػػى تلػػؾ رابػػراز االشػػم لا ت التػػى راجهػػت  المهربػػ ، ريػػرؽ اليػػطاف لػػألرراؽ الم لاػػي، 
 رأاضػً  تحداػدتحد مف تعظاـ االيتف دة مف عملا ت الخصخصي رالحصرؿ على رض  الميػتهلؾ. 

جيػد اليػا دة راحقػؽ الػربط رالتم مػؿ المعرا ت التت تحػرؿ درف تػراار نظػ ـ نقػؿ اليػطانت اعػ ؿ ا
 اإلالامت رانيجـ مع متطلب ت التنماي الميتدامي.
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تشػخاص اسطػر اليا يػاي راالاتصػ داي رالتشػراعاي رالمؤييػ تاي مذلؾ رمزت الدرايي الح لاي على 

 اػتمنػ طؽ اليػلطي الرطناػي الفليػطاناي رمػد  جػدرا    تاى ضرا التجربي اليػ بقي للخصخصػي اػ
ح الخصخصي رمف يـ أبع د   على تبنى خصخصي اط ع ت أخر  ميتقبلاي رخ صي تحقاؽ نج 
التنماػػػػي رأيػػػػر ذلػػػػؾ علػػػػى  -لػػػػـ اػػػػتـ تخصاصػػػػه  بعػػػػد  رالتػػػػت -اليػػػػا داي  اإليػػػػتراتاجايالمشػػػػ راع 
 . الميتدامي

 
رعػػػػالرة علػػػػى ذلػػػػؾ، اقػػػػد اػػػػدمت الدرايػػػػي الح لاػػػػػي  إطػػػػ رًا ع مػػػػً  لمتطلبػػػػ ت تطػػػػرار بائػػػػي عملاػػػػػي 

طؽ اليلطي الرطناي الفليػطاناي، رمػذلؾ ااتػراح رحػدة تنظاماػي لتمػرف ميػؤرلي الخصخصي ات من 
عف تهائي رتطرار البائي المالئمي لعملاي الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخػ ص رتفعالهػ  بمػ  امفػؿ 

 تحقاؽ التنماي الميتدامي.



20 

 

 

 الثان الفصل 
 الةصةصة وأبعررادىااديات ان صر

 
 
 

مػػف  العػػ لمت، يػػرااً المحلػػت ر علػػى الميػػتر   ضػػرع ت اله مػػيالمر  أصػػبحت الخصخصػػي إحػػد 
 مياػر اتجهت اقد ة.اسخار  الفترة ات ملحرظ ع لمتـ ا تم  محرر، ر االاتص داي أرالن حاي اإلداراي 

ميػتر  تقػدمه  االاتصػ دي، رتفػ رت الػػنظـ ي ر اليا يػا  تهػترجه  اخػتالؼ علػى العػ لـ درؿ مػف
يػن د   الع مػي، االاتصػ داي المؤييػ ت مػف رت عػف مياػالتخل ػ إلػى المتبعػي لػداه   القطػ ع إلػى را 

ف إ(. حاػث 17: 2007ؿ الخصخصػي )يػعداري، ابػر  اػت الخ صػي ظرُراهػ  درلػيٍ  لمػؿ، ر الخػ ص
طلقػي بتنظػاـ انطػري علػى  امنػي مُ  تيػم  التطررات اليراعي ات البائي االاتص داي الع لماػي لػـ تعػد

أف أدت  ػػذإ الرضػػعاي إلػػى  اليػػام  بعػػد ،االجتم عاػػيالمجػػ الت االاتصػػ داي ر  للقطػػ ع العػػ ـ علػػى
صػػ دا ت الػػدرؿ اتال الع مػػي ربهػػذا أصػػبحت اليػػميرالتيػػاب رالفيػػ د.  اإلنت جاػػي المفػػ اة انعػػداـ

 الدرلػػػػي رتزااػػػػد درر القطػػػػ ع الخػػػػ ص اػػػػت النشػػػػ ط االاتصػػػػ دير الن ماػػػػي  ػػػػر تراجػػػػع در ر المتقدمػػػػي 
 (.2006)دارب، 

 

مفيومرررًا وفوررررًا ؿ الضػػرا علػػى المػػداخؿ اسي يػػاي للخصخصػػي راػى  ػػذا اإلطػػ ر، القػػى  ػػذا الفصػػ
. ااتنػػ رؿ القيػػـ اسرؿ منػػه اإلطػػ ر المفػػ  امت للخصخصػػي، رأمػػ  القيػػـ اليػػ نت ايػػتعرض و طبيقررراً 
الج نب الفمري االاتص دي للخصخصي، راقدـ القيـ الي لػث أي يػا ت رأبعػ د الخصخصػي  بإاج ز

درااع راسنػػػػػػراع راسيػػػػػػ لاب رالجػػػػػػدؿ الػػػػػػدائر حػػػػػػرؿ مػػػػػػف حاػػػػػػث اس ػػػػػػداؼ رعرامػػػػػػؿ االنتشػػػػػػ ر رالػػػػػػ
 الخصخصي. 

 
 الةصةصة: مفيوم و عريف 2-1
 

ر ُتعػػػد مػػػف أميػػػر  ـ،3431" اػػػت المعػػػ جـ الغرباػػػي أرؿ مػػػرة عػػػ ـ privatizationظهػػػرت ملمػػػي  "
(. رال ارجػد 1133)شرم ؿ ريمار،  المصطلح ت اليرراي ات الت راخ الحداث لليا يي االاتص داي

 ايػتخدمت، اقػد "privatization"ملمػي  لاق بػؿ عربػت مصػطل  اختاػ ر علػى اآلف يلغ اػ اتفػ ؽ
 الخرصصػي، التخصاصػاي، ميػؿ: الخصخصػي، المفهػرـ  ػذا عػف للتعباػر المصػطلح ت مػف العداػد

 مػف رلمػف  .إلػخ ....التملاػؾ، الع مػي،الملماػي  نػزع الخػ ص، إلػى التحراػؿ التخ صػاي، التخصػاص،
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ف  االيػػتخداـ اػػت  شػػارعً  المصػػطلح ت  ػػذا أميػػر الخصخصػػي رالتخصػػاص رالخرصصػػي. را 
 أدؽ اسرؿ المصػطل  أف إال اللغراي الن حاي مف رالتخصاص" صحاح ف اصطالحت " الخصخصي

 ،"خصػص"الياليػت الفعػؿ مػف "خصخصػي" ملمػي رتشػتؽ .(1131)زراػرف،  اليػ نت المصػطل  مػف
 خ ًصػ  الشػتا جعػؿ أي اب لشػت راختصػه خصرصػًا ، "خصرًصػ " رجعلػه  ًخصه ب لشػتا  رمعنى

 ملماػي ذر أر اػردي تعنت رخ ص ،"ب لشتا انفرد" تعنت  خص"" رملمي  الع مي، ضد رالخ صي به،
 (.33: 1112ارداي )يعداري، 

 
مذلؾ ال ارجد مفهرـ درلػت متفػؽ علاػه للخصخصػي، راتفػ رت مفهرمهػ  مػف ممػ ف إلػى آخػر رمػف 

لمفهػرـ ميػتخدمً  بشػمؿ رايػع اػت اسريػ ط رلقد أصػب   ػذا ا (،2008درلي إلى أخر  ) شاح ف، 
ااػػ ض، اليا يػػاي راالاتصػػ داي راالجتم عاػػي اػػت درؿ العػػ لـ م اػػي، يػػراًا م نػػت متقدمػػي أر ن ماػػي )

2010 :376.)  
 

ممػ   ػر مبػاف االاتصػ دااف رظهرت له العداد مف التعراف ت مف ابؿ المنظم ت الدرلاػي رالبػ حياف 
اؼ للخصخصػػػي مػػػف ابػػػؿ عػػػدد مػػػف  المؤييػػػ ت رالمنظمػػػ ت اقػػػدـ تعػػػ ر  الػػػذي الجػػػدرؿ التػػػ لى اػػػت

 الدرلاي ذات االرتب ط الرياؽ ب لخصخصي ات مج ؿ يا ي ته  ربرامجه .
 

 ( تع راؼ المنظم ت رالمؤيي ت الدرلاي للخصخصي1-2جدرؿ )
 

 المؤسسة/ المنظمة الدولية
 

 المرج  ال عريف

 ات درر   تقلاص أجؿ مف الحمرم ت تقـر به  عملاي البنؾ الدرلت 
 أر إشػراؾ بهػدؼ الع مػي، إدارة المؤييػ ت أر تملُّػؾ
 اػت الخ صػي رالمشػررع ت لألاػراد أمبػر دررٍ  إاجػ د
 االاتصػػ د القػػرمت" راػػى تعراػػؼ آخػػر زاػػ دة تنماػػي
خػالؿ  مػف الع مػي، المشػررع ت رتشػغاؿ إدارة مفػ اة

 الترتاب ت مف رالتخلُّص اليرؽ، آلا ت على االعتم د
 البارراراطاي

 (43: 1112اري، )يعد

زاػػػ دة مشػػػ رمي القطػػػ ع الخػػػ ص اػػػت إدارة أر ملماػػػي  صندرؽ النقد الدرلت
اسنشػػػػطي راسصػػػػرؿ التػػػػت تيػػػػاطر علاهػػػػ  الحمرمػػػػي 

 رتمتلمه 

 (119: 2006)الزاف، 

المتحدة للتج رة  اسمـمؤتمر 
 رالتنماي "االرنمت د"

الهاملاػي للقطػػ ع العػػ ـ  اإلصػػالح تجػزا مػػف عملاػي 
اتص دي، رتتضػمف إعػ دة تحداػد درر ات البنا ف اال

 (2010)عب س رماخ ،
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 المؤسسة/ المنظمة الدولية
 

 المرج  ال عريف

التػػػت اممػػػف للقطػػػ ع  اسنشػػػطيالدرلػػػي رالتخلػػػت عػػػف 
الخ ص القا ـ به ، ُميتهداي برجػه عػ ـ راػع المفػ اة 

 االاتص داي
البرن م  اإلنم ئت لألمـ  

 المتحدة
التحػػرؿ الاتصػػ د اليػػرؽ، رتتطلػػب رضػػع يا يػػػ ت 

لتحراػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػدعـ ااتصػػػػػػػػػ د اليػػػػػػػػػرؽ رمؤييػػػػػػػػػ ته، را
الم لاػػػي رالتشػػػراعاي   االاتصػػػ دي، رتػػػأماف الخػػػدم ت

 الالزمي لعملاي الخصخصي

 (2009)العي ؼ، 

 االاتص دي التع رف منظمي
 رالتنماي

 جػدد، لمػالكؾٍ  العمرماػي لملماي المؤيي ت تحراؿٍ  مؿ
 للنش ط اعلاي مراابيٍ  إلى تؤدي بحاث

http://stats.oecd.org 

اللجني االاتص داي راالجتم عاي 
 " االيمرا" لغربت آيا 

يا يػػػػي ااتصػػػػػ داي ترمػػػػت إلػػػػػى زاػػػػ دة معػػػػػدؿ النمػػػػػر 
االاتصػػػػ دي برجػػػػه عػػػػ ـ، رذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ تعاػػػػاف 
اسدرار بػػػػاف الحمرمػػػػي رالقطػػػػ ع الخػػػػ ص، رتشػػػػجاع 
اسخاػػػػر، الػػػػذي اتيػػػػػـ ب نخفػػػػ ض البارراراطاػػػػي اػػػػػت 

، رادرتػػػػػه علػػػػػى  لمنشػػػػػأةبالقػػػػػرارات المتعلقػػػػػي  اتخػػػػػ ذ
تحيػػػػػػػػػاف الجػػػػػػػػػردة راالبتمػػػػػػػػػ ر رالمن ايػػػػػػػػػي رجػػػػػػػػػذب 

 اتااليتيم ر 

 (376: 2010) اا ض، 

  معجـ مف  اـ التنماي
 " لاس منظمي درلاي" 

تحراػػؿ ملماػػي اسصػػرؿ رالشػػرم ت مػػف القطػػ ع العػػ ـ 
 إلى القط ع الخ ص عف طراؽ الباع أر غارإ

 (2010)عبد المراـ، 

 عمرد المراجع. اتاليتن د إلى المراجع المذمررة المصدر: ُأعد الجدرؿ ب 
 

رأمػػػػ  البػػػػ حيرف االاتصػػػػ دارف اقػػػػد اختلفػػػػرا اػػػػت تعػػػػرافهـ للخصخصػػػػي، ممػػػػ  أنهػػػػـ مختلفػػػػرف علػػػػى 
(، رذلػػػؾ مػػػف حاػػػث مػػػرف أف 2010)عبػػػ س رماخػػػ ، التعػػػ راؼ اسي يػػػاي للمتغاػػػرات االاتصػػػ داي 

 د الحػر، أر التحػرؿ مػف الدرلػي إلػى الخصخصي عملاي انتق ؿ مػف االاتصػ د المرمػزي إلػى االاتصػ
أر إحػد  يا يػ ت اإلصػالح االاتصػ دي  القط ع الخ ص، أر ريػالي لتحقاػؽ التنماػي االاتصػ داي،

أر ِامػػػر راليػػػفي تيػػػتند إلػػى ااتصػػػ د اليػػػرؽ، أر يا يػػػي  نحػػر تحقاػػػؽ تنماػػػي ذات نمػػػرذج تحػػرري،
إلػى ج نػب  دارة االاتص د القرمت.أر رؤاي متم ملي إل ،االاتص دي النمر زا دة إلى دؼتهااتص داي 

ذلؾ، اقد ٌادمت الخصخصي بمن ظار مختلفي ااتص داي ريا ياي را نرناي. ربهذا تمرف اد عميت 
 المفهـر الضاؽ رالمفهـر الرايع للخصخصي. مم  يارد الحًق  تع راؼ الخصخصي

 

http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/


23 

 

لاػي االاتصػ د الحػر اقد ُعرات الخصخصي بأنه  "عملاي االنتق ؿ مف آلاي االاتص د المرمػزي إلػى آ
ات إنت ج اليلع رالخدم ت، أي  ت العملاي التت اتـ بمرجبه  إحالؿ القط ع الخ ص محؿ القط ع 
العػػ ـ اػػت مم ريػػي النشػػ ط االاتصػػ دي المنػػت  لليػػلع رالخػػدم ت". رمػػذلؾ تعنػػى "تقػػداـ يػػرؽ أمبػػر 

. (2010س رماخػ ، )عبػ اتيـ بدرجي أعلى مف الرش دة رالمن ايي ات مج ؿ اسنشطي االاتص داي 
 القطػ ع إلػى الدرلػي مػف أنهػ  " تحراػؿ اسصػرؿ امػت مالرميػرف راسمػ االاتصػ دي الب حػث راػر 

عػ دة  املػي المت حػي، اإلنت جاػي المػرارد تخصػاص إلعػ دة الخػ ص  الػذي القػ ئـ المؤييػت اإلطػ ر را 

 مػف لمتحػررةا الشػرم ت إلدارة بأيػ لاب جداػدة راسخػذ اإلنتػ ج، اػت التخصػاص عملاػي ااػه تجػري

  رلػدي بأنهػ  " أداة لتعظػاـ البراطػ نت بػرؿ االاتصػ دي اليا يػت". بانمػ  ٌاعراهػ  الب حػث التػدخؿ

 (. 23: 2008االاتص داي" )الخزرجت،  رالمف اة التن اياي الصررة
 

 ػػ(، إلػى  1425، ري بػت، 2007، ريعداري، 2008، رشاح ف، 2010رُاشار مؿ مف ) اا ض، 
أداة رلػػاس غ اػػًي أر  ػػداً . اقػػد ُأعتبػػرت الخصخصػػي ريػػالي للتحػػرر مػػف  أف الخصخصػػي ريػػالي أر

القارد ات منشآت القط ع الع ـ رتحراله  إلى حرااز للقط ع الخ ص، بهدؼ خلؽ بنا ف ااتصػ دي 
(. ممػػ  أنهػػ  ريػػالي أر أداة لتفعاػػؿ برنػػ م  376: 2010تتيػػـ المشػػررع ت ااػػه ب لمفػػ اة )ااػػ ض، 

إلى إصالح اسرض ع االاتص داي، رتتزامف مع تنفاذ برام  أخػر  إصالح ااتص دي ش مؿ اهدؼ 
راى نفس اليا ؽ، (. 2008االاتص داي م اي )شاح ف،  اسنشطيمرازاي رمتن يقي مف أجؿ تحرار 

(، 92: 2007)يػعداري،  خػدم ٍت أاضػؿ رتقػداـ المػ ؿ، تػراار الحمرمي برايطته  تيتطاع أدٌاة ت 
 الخصخصػػي ريػػالي لزاػػ دة مفػػ اة ايػػتخداـ المػػرارد االاتصػػ داي  ػػػ( أف1425بانمػػ  رّضػػ  ) ي بػػت، 

بم  اؤدي إلى زا دة معدالت التنماي االاتصػ داي، رتفعاػؿ اراعػد العدالػي االجتم عاػي. راػى المق بػؿ 
أف الخصخصػػي اػػد تجمػػع بػػاف االينػػاف، أي أنهػػ  ريػػالي  علػػى( شػػرا د درلاػػي 2002اػػدـ )شػػح ته، 

، ي بًق  اليرااتت راالتح د الشرااي أرررب  جمهررا ت افتذاته ،  لتحقاؽ غ اي، راد تمرف غ اي بحد
 م نػت الخػ ص القطػ ع راقػردإ اليػرؽ علػى اقرـ ااتص د إلى راالاتص دي اليا يت التحّرؿ حاث

 اسعػـّ  الغ لػب اػت م نػت اقػد الالتاناػي، أمارمػ  اػت  ، رأمػ ذاتهػ بحػدّ  اػيً غ  راػب بػال الخصخصػي
مػ  الع مػي، اسعمػ ؿ أداا تحيػاف إم  الغ اي لؾت رم نت اي،غ  لتحقاؽ ريالي  الخيػ ئر تخفػاض را 
م  الدرلي، مف المملرمي المؤيي ت به  تيّببت التت الم لاي  لبرنػ م  عػ لمت ردعػـ تمراػؿ تأماف را 

 لإليػه ـ تصػمكـ عنػدم  النجػ ح مػف اػدر أمبػر تحق ػؽ الخصخصي أف غار .نط ًا  أريع ااتص دي
 .الفقر ايتئص ؿ ات رالمش رمي الن س، اختا رات افرتحي البشراي، التنماي ات
 

رؼ االاتصػػػػػػ دي، اقػػػػػػد ّعػػػػػػ اإلصػػػػػػالحرَترَجػػػػػػه آخػػػػػػررف، العتبػػػػػػ ر الخصخصػػػػػػي إحػػػػػػد  يا يػػػػػػ ت 
إحد  يا ي ت اإلصػالح االاتصػ دي الالزمػي لتحقاػؽ التنماػي ( الخصخصي بأنه  2011)بلح ري،
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مرلت إلػػى تنماػػي ذات نمػػرذج التػػت بػػرزت اػػت إطػػ ر تحػػرؿ إيػػتراتاجاته  مػػف تنماػػي ذات نمػػرذج شػػ
تحػػػرري، تم شػػػاً  مػػػع المتغاػػػرات اليػػػراعي رالج راػػػي اػػػت االاتصػػػ د الرأيػػػم لت، ردعػػػرة المؤييػػػ ت 
الدرلاػػػي بػػػ لتحرؿ نحػػػر ااتصػػػ د اليػػػرؽ، علػػػى اعتبػػػ ر أف الخصخصػػػي عنصػػػرًا ح يػػػمً  اػػػت عملاػػػي 

 التحرؿ االاتص دي ات جماع درؿ الع لـ المتقدمي رالن ماي على حِد يراا. 
 

 إطػ ر اػت تػتـ بانمػ  ذ ػب آخػررف، العتبػ ر الخصخصػي ِامػر راليػفي، حاػث ُعراػت بأنهػ  "عملاػي

اي ح اليرؽ، ااتص د إلى الداعرف الجدد، أام ر الماليامارف  اتبنى راليفت امري ترجه  المج ؿ را 

: 008االاتصػ دي" )الخزرجػت،  راالزد ػ ر االنفتػ ح اػت اسي يػت للقا ـ ب لدرر الخ ص القط ع  ـمأ
لتحراػػػػؿ عػػػػدد مباػػػػر مػػػػف القط عػػػػ ت  ي" اليػػػػفي ااتصػػػػ داي حدايػػػػي ذات إيػػػػتراتاجا (، ممػػػػ  أنهػػػػ 23

االاتصػػ داي رالخػػػدم ت االجتم عاػػػي التػػػت ال تػػػرتبط ب ليا يػػػي العلاػػػ  للدرلػػػي مػػػف القطػػػ ع العػػػ ـ إلػػػى 
صػػي أف الخصخ (96: 2007)يػػعداري،  (، ررد علػػى ذلػػؾ2010القطػػ ع الخػػ ص" )عبػػد المػػراـ، 

نم   ػت يا ٌيػيلايت اليف  ارةإد نقػؿ طراػؽ عػف االاتصػ دي النمػر زاػ دة إلػى تهػدؼ ااتصػ داي ي، را 
ـ العػ  القطػ ع مػف ملًاػ  أر جزئًاػ  ذلػؾ مػ ف يػرااً  تجػ ري طػ بع ذي حمػرمت نش طٍ  أر ايتيم ر أرملماي

  اليرؽ. ار  لتحرر أدًاة بذلؾ تمرف ر الخ ص، القط ع إلى
 

م ملػػػي إلدارة االاتصػػػ د القػػػرمت رإلجػػػراا التصػػػحاح ت ر نػػػ ؾ مػػػف اعتبػػػر أف الخصخصػػػي رؤاػػػي مت
، رانتهػػ ًا ب الاتصػػ د الػػػرطنت الهاملاػػي، رتتضػػمف عػػدة ميػػترا ت بػػدًاا ب لمؤييػػي رمػػرررًا ب لقطػػ ع

 ػ( أف الخصخصي "ال تقتصر علػى مجػرد الباػع الجزئػت أر الملػت  1425اقد باّف ) ي بت،  ممؿ.
نمػػػ   ػػػت رؤاػػػي متم ملػػػي للتصػػػحاح ت الهاملاػػػي لرحػػػدات مملرمػػػي للدرلػػػي إلػػػى القطػػػ ع الخػػػ ص،  را 

رلمافاي إدارة االاتص د القرمت بمف اة أعلى ربفع لاي أمبر، لمرنهػ  تشػمؿ ياليػي ميػترا ت متداخلػي 
رمعقػدة: ميػػتر  المؤييػػي، رميػػتر  القطػػ ع االاتصػ دي أر الصػػن عي، ميػػتر  االاتصػػ د الػػرطنت 

 ت الياليػػػي رجػػػرد انيػػػج ـ رتنػػػ غـ اامػػػ  بػػػاف رايػػػترجب التػػػرابط العضػػػري بػػػاف  ػػػذإ الميػػػترا ممػػؿ.
اليا ي ت المتبعي ااه ، ردرف أف اعنت ذلؾ ب لضرررة انتق اًل تلق ئاً  مف ميتر  معاف إلى ميتر  

إلػػى القطػػ ع الخػػ ص، ردرجػػي تحراػػؿ  االيػػتيم رآخػػر، خ صػػًي اامػػ  اتعلػػؽ بمجػػ الت نقػػؿ اػػرارات 
 خصي". المخ طر إلاه، رضم ف عدـ الرجرع عف ارارات الخص

 
راػػى اليػػا ؽ ذاتػػه، اّػػدمت الخصخصػػي مػػف منظػػ رار مختلفػػي: ااتصػػ داي ريا يػػاي را نرناػػي، أمػػ  

اتميػؿ اػت أف الخصخصػي تهػدؼ إلػػى ايػتغالؿ المصػ در الطباعاػي رالبشػراي  المنظرر االاتص دي
نت جاي ع لاي، رذلؾ بتحرار اليرؽ رعػدـ تدخؿ الدرلي إال ات ح الت الضػرررة القصػر   ، بمف اة را 

اتميػؿ اػت  اليا يػت المنظػرررعبر أدرات محدردة لضمػ ف ايتقرار اليرؽ رالحد مػف تقلب ته. رأم  



25 

 

أي ياي ميؿ الدا ع رالقض ا راسمف الداخلت  تالدعرة إلى اختزاؿ درر الدرلي لاقتصر على مج ال
 رالخػػدم ت اسخػػر ، ربهػػذا اتيػػع مفهػػـر الخصخصػػي مػػف مجػػرد باػػع أصػػرؿ أر نقػػؿ ملماػػي لتمػػرف

(. 2008بمي بػػي نقلػػي ااتصػػ داي راجتم عاػػي ريا يػػاي مباػػرة راليػػفي جداػػدة لػػدرر الدرلػػي )شػػاح ف، 
اػػت أف الخصخصػػي  ػػت مظهػػر مػػف مظػػ  ر يػػلطي الدرلػػي، رعمػػؿ مػػف  القػػ نرنت المنظػػرررتجيػػد 

أعمػػػ ؿ اليػػػػا دة االاتصػػػ داي للدرلػػػػي بمعنػػػى اليػػػػا دة الدائمػػػي علػػػػى اسنشػػػطي االاتصػػػػ داي رالمػػػػرارد 
رتػػتـ إجراااتهػػ  برايػػطي القػػ نرف، أي أنهػػ  عملاػػي تع اداػػي بػػاف الدرلػػي رالقطػػ ع الخػػ ص،  الطباعاػػي،

تبػػػدأ ب إلاجػػػ ب مػػػف ج نػػػب الدرلػػػي، رب لتػػػ لت اهػػػت تختلػػػؼ عػػػف التػػػأماـ الػػػذي اتضػػػمف نقػػػاًل جبراػػػً  
 (.12-7: 2007للمشررع مف الملماي الخ صي إلى الملماي الع مي رلاس له صفي تع اداي )إم ـ، 

 
نػػه  اال جرراه األول: ف اس ماػػي القصػػر  ضػػرررة التمااػػز بػػاف اتجػػ  اف اػػت التعػػ راؼ اليػػ بقي، مػػرا 

، ا التجػػ إ اسرؿ: المفيرروم الضرريق للةصةصررة  واال جرراه الثرران : المفيرروم الواسرر  للةصةصررة
نقػؿ ملماػي مشػررع مػف القطػ ع العػ ـ إلػى القطػ ع الخػ ص، اذ ب إلػى أف الخصخصػي تعنػت أنهػ  

العػ ـ الػذي تملمػه الدرلػي أر نصػاب اسغلباػي ااػه إلػى القطػ ع الخػ ص )إمػ ـ، أي تحراؿ المشررع 
 جذرًا  تغااًرا ايتهدؼ رايع برن م ٍ  ضمف تأتت الخصخصي أف تغفؿ النظرة  ذإ أف إال .(5: 2007

زاػ دة  أجػؿ مػف اإلنتػ جت الجهػ ز علػى الحمرماػي الياطرة إزاحي ذلؾ ات بم  االاتص داي اليا يي ات
الخصخصػػي اليػػ نت: اػػر  أف  (. رأمػػ  االتجػػ إ49: 1112)يػػعداري،  تصػػ د بشػػمؿ عػػ ـمفػػ اة االا

 رملماػي رتنماػي رتمراؿ إنش ا عملا ت إين د تتضمف اهت االاتص دي، التحرر إجرااات م اي تشمؿ
دارة رتشغاؿ نت ج را    .أر أجنبًا  محلًا  ذلؾ م ف يرااً  الخ ص، القط ع إلى رالخدم ت اليلع رترزاع را 

 رايػتبداؿ مراحلهػ ، بم اػي اإلنت جاػي العملاػي مػف للدرلػي النهػ ئت االنيػح ب تعنػت الخصخصي أف أي
لخصخصػي بػ لمعنى الرايػع عبػ رة (. أي أف ا95: 2007)يػعداري،  الخػ ص القطػ ع بػدرر درر ػ 

(. رأنهػ  6: 2007عف ارار اإلدارة الع مي بهجر نش ط ااتص دي لمصلحي القط ع الخ ص )إم ـ، 
تحراػػؿ لألصػػرؿ المملرمػػي للدرلػػي إلػػى القطػػ ع الخػػ ص، بػػؿ  ػػت عملاػػي إعػػ دة تحداػػد لايػػت مجػػرد 

الدرر االاتصػ دي للدرلػي، رصػراًل لالنتقػ ؿ ب الاتصػ د إلػى نمػط مػف أنمػ ط اإلدارة الػذي اقػرـ علػى 
 (.13: 2007الالمرمزاي، رُتحدد ااه القراعد راسدرار التت تحمـ مي ر اسداا االاتص دي )إم ـ، 

 
التعػ راؼ المػذمررة  أف ذلػؾ للخصخصػي، مرحػد تعراػؼ اتجيػد صػعربي رضػع ا مػ  يػبؽ،اػت ضػر 

مػػف رااػػع  عبػرت عػػف ان عػ ت ررؤ  انطلقػػت مػف رغبػػي مػػؿ ب حػث رمػػد  اهمػه للخصخصػػي يػرااً 
ب درلاػػي مػػف رااػػع تجػػ ر اليػػفي رترجهػػ ت المؤييػػ ت الدرلاػػي ربرامجهػػ  ريا يػػ ته  الدرلاػػي أر مػػف 

يػػلرب الميػػػتخدـ اػػػت الخصخصػػي ممػػػ  يػػػاتـ باػػ ف ذلػػػؾ اػػػت يػػػا ؽ الػػػدرااع أراسحاػػث اس ػػػداؼ أر 
بػػداًا مػػف    -الفصػػؿ الحػػ لت. رعلاػػه اممػػف القػػرؿ أف تلػػؾ التعػػ راؼ تعتبػػر ممملػػي لبعضػػه  الػػبعض
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." رذلػػػؾ إذا مػػػ  ُأخػػػذ ب العتبػػػ ر النظػػػ ـ .، رأداة، ريا يػػػي، ررؤاػػػياليػػػفتمػػػرف الخصخصػػػي "امػػػر 
اػي رح لػي االاتصػ د الميػػتهدؼ، إذ لػـ تعػد الخصخصػػي اليا يػت راالاتصػ دي اليػ ئد رمرحلػػي التنم

 يا يي ااتص داي احيب، بؿ له  انعم ي ته  على االاتص د رالمجتمع بأممله. 
 

 الةصةصة: فور ان صادي و طور  ارية  2-2
 

العظػاـ التػت شػهد   النظػ ـ الرأيػم لت  ات التخلص مػف أزمػي الميػ د المانزي الفمر مب دئنجحت 
ـ، رذلؾ مف خالؿ ميػ  مي الحمرمػي اػت تنشػاط ج نػب 1932 –ـ  1929الع ـ خالؿ الفترة مف 

رم   1ي للتأيار إاج باً  ات حجـ الن ت  رالدخؿ القرمت،االيتيم ر الطلب الملت بشقاه االيتهالمت ر 
، 2لبث أف حػدث ارتػداد لهػذا الفمػر منػذ يػبعانا ت القػرف الم ضػت بيػبب ظػ  رة الرمػرد التضػخمت

 ريا يػ ت اسمراماػي االاتصػ داي اليا يػ ت صا غي ات المياطر  ر الُجدد المالياؾ رب ت امر
الدرلاػػي، حاػػث م نػػت الصػػاغي النظراػػي للعمػػؿ علػػى حػػؿ جمػػرد اإلنتػػ ج رالتضػػخـ  ػػت  المؤييػػ ت

 التيػعان ت عقػد ربدااػي اليم نانػ ت عقػد نه اػي (. راػت2008)عيمػ ف، 3نظراػ ت ج نػب العػرض
 مرمزاػي عػف رالتخلػت اليػرااتت اإلتحػ د انهاػ ر بيػبب اراي للدرلي داعي تالدرر التصحاح امتيب

ـ، حاػث 1989لترااػؽ راشػنطف اػت العػ ـ  اسي يػاي المبػ دئ بػرزت (، ر2009القػرار) الصػ دؽ، 
 اليا يػ ت مجمرعػيص غ الترااؽ جرف رالاميرف ن ئب رئاس البنؾ الدرلت آنذاؾ، رالذي تضمف 

 الرالاػ ت رحمرمي الدرلت رالبنؾ الدرلت النقد باف صندرؽ إلاه  الترصؿ تـ التت الترجاهاي رالمب دئ

 اػ رة، رأي ،ااتصػ د رأي اترة ت راخاي، أي على تطبؽ أنه  صاغت تلؾ المب دئ بزعـ راد ،4المتحدة

 رالتحراػر الدرلػي، ج نػب مػف تنظػاـ  ائػي أر أي تصػفاي إلػى اممػف مػ  بأيػرع الترصػؿ ب يػتهداؼ

                                                 
 نزاي، اممف الرجرع إلى: اى  تحلاؿ أام ر المدريي الما  1
 ص ص  1998االاتصػػ د الملػػت: النظراػػي راليا يػػي، ترجمػػي رتعراػػب محمػػد ابػػرا اـ منصػػرر، دار المػػراخ للنشػػر، ااػػدجم ف، ، م امػػؿ ،

627- 645 
  ،شػػر، التنماػػي االاتصػػ داي الشػػ ملي مػػف منظػػرر إيػػالمت، الطبعػػي اسرلػػى، مؤييػػي دار التعػػ رف للطبػػع رالناس ػػدف، ار ػػ د محمػػد علػػى

 .49 -43ـ، ص ص 1994 - ػ 1414
االاتصػ دي  النمػر معػدالت انخفػ ض اػت راصػ حبه راحػد، آف اػت البط لػي معػدالت اػت رزاػ دة لأليػع ر العػ ـ الميػتر  اػت ارتفػ ع  2

 (.42: 2008)الخزرجت، 
 بنفيػه  أخط ا ػ  بػأف تصػح  يمفالػ الحراػي، علػى اقػـر منظػ ـ الرأيػم لاي بػأف العػرض بزع مػي مالتػرف اراػدم ف، تػر   ج نػب نظراػ ت 3

 تقلاػؿ اػت يػبب ُ  العػ ـ القطػ ع مشػ راع نمػر اف التاػ ر  ػذا االاتصػ دي، معتبػراً  النش ط ات رتدخله  االاتص داي الدرلي يلطي تحجاـ شراطي
،  تخصاص مف اة مف  (.2009المرارد )الزرانت ريلـر
ب ط المػ لت، إعػ دة تخصػاص اإلنفػ ؽ العػ ـ، اإلصػالح الضػرابت ( العن صر الت لاػي: االنضػWilliamson1999اشمؿ ترااؽ راشنطف ) 4

راالتجػػػ إ نحػػػر تخفػػػاض معػػػدالت الضػػػرابي رتريػػػعي الق عػػػدة الضػػػراباي، رتحراػػػر يػػػعر الف ئػػػدة، رتحراػػػر يػػػعر الصػػػرؼ، رتحراػػػر التجػػػ رة، 
لػى اليػرؽ، رالخصخصي، رتحرار تداق ت رأس الم ؿ مف أاي اارد، ربن ا اليرؽ الحر مػف خػالؿ إزالػي معراػ ت الخػ ررج أر الػدخرؿ مػف را 

 حم اي حقرؽ الملماي الفمراي )خط ب، بدرف(.
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رتتميػػؿ العن صػػر الجر راػػي لترااػػؽ  .(2010)الا يػػري،  اسيػػراؽ لمػػؿ اممػػف مػػ  بأيػػرع اسممػػؿ
االاتصػػػػ داي الجداػػػػدة" اػػػػت: يػػػػرؽ حػػػػرة، رااتصػػػػ د مفتػػػػرح ُتحرمػػػػه المبػػػػ درات  ياللابرالاػػػػراشػػػػنطف " 

 مػف حتماي ضرررة الدرلي درر تقلاؿ ربهذا أصب (، 2011الخ صي، رحمرمي صغارة )العايري، 
  (.2008برام  متي رعي للخصخصي )عيم ف،  تنفاذ خالؿ

 
حػػد  رب تػػت الخصخصػػي تشػػمؿ الػػرمف اسي يػػت لمعنػػى رجػػرد نظػػ ـ ااتصػػ دي لابرالػػت جداػػد ، را 

ب عتب ر ػػػػ  تتػػػػا  لاليػػػػتيم ر أف اتحػػػػرؾ اػػػػت جماػػػػع  المرتمػػػػزات اسي يػػػػاي لإلصػػػػالح االاتصػػػػ دي،
ظهػػر ر  (.161: 2004االتج  ػػ ت، ر ػػذا ابػػرز اػػرة العالاػػي بػػاف العرلمػػي رالخصخصػػي )الرباعػػت، 

الحلػرؿ  ، مأحػدادعر إلى تصفاي ملماي الدرلي للشرم ت الع مػي المدريي النارمالياماي اتج إ داخؿ
ف أزمػي االاتصػ د الرأيػم لت لػـ تعػد أزمػي أرأ   ػذا التاػ ر إذ للخررج مف أزمػي الرمػرد التضػخمت. 

 .(2011)بلحػػ ري، نقػػص اػػت الطلػػب الملػػت الفعػػ ؿ ممػػ  اػػر  مانػػز، بػػؿ أزمػػي نقػػص اػػت العػػرض 
رظهػرت . (29-28: 2008)الخزرجػت، تّبنػى الخصخصػي  إلػى الػدعرة بػرزت  راإلطػ  ػذا راػت

تعاػػػد ترزاػػػع اليػػػررة رالػػػدخؿ حاػػػث أف الخصخصػػػي ميا يػػػي إلنعػػػ ش تػػػرامـ رأس المػػػ ؿ الخػػػ ص، 
زاػ دة مفػ اة ر  راإلنتػ ج االيػتيم رلص ل  القط ع الخ ص، رتؤدي إلى دعػـ مقدرتػه علػى االدخػ ر ر 

  .(2011)بلح ري، اسداا رالتشغاؿ
 

ظهػػػػػرت عبػػػػػر التػػػػػ راخ االاتصػػػػػ دي عملاػػػػػ ت تحراػػػػػؿ إلػػػػػى القطػػػػػ ع الخػػػػػ ص تػػػػػدخؿ اػػػػػت إطػػػػػ ر ر 
راػػد  .الملماػػي الع مػػي اػػت تحقاػػؽ اس ػػداؼ المنشػػردة إخفػػ ؽالخصخصػػي اػػت منػػ طؽ متفراػػي نتاجػػي 

ظهرت أرؿ عملاي خصخصي ات الع لـ بمعنى اا ـ شرمي خ صي بخدمي ع مي م نت تضطلع به  
حت بلداػػي ناراػػررؾ لشػػرمي خ صػػي بػػأف تقػػـر بأعمػػ ؿ النظػػ ـ لشػػرارع مؤييػػي حمرماػػي، عنػػدم  يػػم

رممػػ  حػػدث اػػت العصػػر اسمػػري اػػت مصػػر، (. 4: 1111ـ ) عراضػػي، 3121المدانػػي اػػت العػػ ـ 
حاث ميارًا م  تػّدخؿ المشػررع الخػ ص لتنفاػذ بعػض اسشػغ ؿ الع مػي، رلعػؿ النمػرذج اسميػر بػررزًا 

حاػػث باعػػت بعػػض  إيػػم عاؿـ، اػػت عهػػد 1841 اػػت مصػػر مػػ ف اػػت مجػػ ؿ الصػػن عي اػػت العػػ ـ
 (. 13: 2007مص نع اليمر رالمط بع رمص نع المالبس )إم ـ، 

 
اػت عػ ـ "Peter  Draker" اإلدارة  عػ لـ مػف مت بػ ت بداًاػي االنتشػ ر اػت باػد أف الخصخصػي أخػذت

رظهر مصطل  الخصخصي بمفهرمه الح لت رالدااؽ اػت أرراػي  .(87: 2007)يعداري،  1968
ـ عندم  ارتفعت نغمي اليا ي ت االاتص داي التحرراػي اػت 1970المح اظاف البراط نت ع ـ  حزب

ـ راع المح اظرف " شع ر الخصخصي" للريرب إلػى 1979أدبا ت الي يي البراط نااف، راى الع ـ 
َمنِصػػػي الحمػػػـ لتشػػػهد الخصخصػػػي أحػػػد أ ػػػـ تطباق تهػػػ  اػػػت براط ناػػػ  اػػػت القػػػرف العشػػػراف )إمػػػ ـ، 
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ـ ُعرضػػت شػػرمي البتػػررؿ البراط ناػػي للباػػع يػػـ شػػرمي الطاػػراف يػػـ 1977افػػت عػػ ـ  (.13: 2007
(. رم  لبث أف انتقلت ُحمى الخصخصي إلى أمرامػ  2003شرم ت الما إ رالمهرب ا رغار   )دنا ، 

 (.14: 2007"إدارة راج ف" رارني  "حمرمي شاراؾ" )إم ـ، 
 
 الن ماػي التػت الػدرؿ إلػى المتقدمػي الػدرؿ مػف رتطػررت تطباقهػ ، ر الخصخصػي امػرة تنتشػر بػدأتر  

تطباقهػ   نطػ ؽ اتيػ ع إلػىالتريػع اػت انتشػ ر    رأد  .ااتصػ دي مأيػلربٍ  يػ بًق  االشتراماي انتهجت
)يػعداري، رالػدرؿ  البػ حياف سغلػب ب لنيػبي الي عي مرضرع الفمرة  ذإ أصبحت حتى ع ـ بعد ع ًم 

 أرلراػ ت رأس علػى مراًعػ  لنفيػه  رضػعت تالتػ القضػ ا  إحػد  رب تػت الخصخصػي. (87: 2007

 خا ر رمأنه  معه  البعض اتع مؿ ادر  .الب ردة الحرب نه اي أعق ب ات الع لماي االاتص داي اسجندة

 رمأنه  " االاتص دي اإلصالح" ربمقرلي اآلخر البعض راطرحه  اسخار، ب نتص رإ َطِفر أادارلرجت

 حػ دة اختن اػ ت إلػى اسخاػرة انتهػتمػ   بعػد الي لػث، العػ لـ اػت االاتصػ داي للتنماػي اإلصػالحت البداؿ
 .(6991اليم نان ت )لقرشه،  ات
 

 رأنشػئت الخصخصػي، امػرة حػرؿ ضػخم ً  علماػ ً  إنت جػ ً  الفمراي الن حاي راد شهد القرف العشررف مف
  لتطباقهػ . االيتشػ راي الخػدم ت رتقػداـ الخصخصػي، درايػ ت اػت تخصصػت ربحياػي علماػي مرامػز
 ميػ عدات بتقػداـ اليم نانػ ت أرائػؿ منػذ الرم لػي اسمراماػي للتنماػي الدرلاػي ا مػت الميػ ؿ يػباؿ اعلػى
 تطباػؽ رمنػ    ايتراتاجا ت إعداد ات المي عدة :شملت الخصخصي لتطباؽ برام  الي عاي للدرؿ

عداد ،للخصخصي الق بلي المؤيي ت اختا ري، ر الخصخص عداد ، ر به المتعلقي الدراي ت را   طالخط ا 
 الػدرلت اػت البنؾ ي  ـ مذلؾ .الم لت التمراؿ عملا ت ات المي  ميي، ر الخصخص لعملاي المالئمي
 الق نرناػي المشػررة رتػراار الخصخصػي تنفاػذ ميػؤرلاي تتػرلى مرمزاػي،  ائ ت إنش ا ات ميارة ح الت
 مت مؤيييالم ضت ا  القرف مف اليم نان ت بدااي رمع .الخ ص القط ع مف الشرم ا رتحداد رالفناي
 اػت االيػتيم رالخػ ص ر  للقطػ ع اػررض الدرلاػي الت بعػي لمجمرعػي البنػؾ الػدرلت بتقػداـ التمراػؿ

   (.1112)أبرلياف،  ب لبنؾ الدرلت اسعض ا الن ماي الدرؿ ات الخ صي المشررع ت
 

جماع  اتعملاي التحرؿ االاتص دي  اتربتزااد رتارة اسخذ ب لخصخصي ب عتب ر   عنصرًا ح يمً  
عملاػ ت الخصخصػػي خػػالؿ بشػػمؿ ميػػتمر، اقػد بلغػػت اامػػي رؿ، تطػػررت عملاػػ ت الخصخصػي الػد

ملاػرف  452,682ملارف درالر أمرامت، بانمػ  بلغػت  320,622.92 ـ،3444 –ـ 3433الفترة مف 
رزاد عػػػدد الػػػدرؿ  ،%13ـ، أي بزاػػػ دة اػػػدر   تقرابػػػً  1113 –ـ 1111درالر أمرامػػػت خػػػالؿ الفتػػػرة 

درلػػي  313ـ لتصػػؿ إلػػى 3433العػػ ـ  اػػتدرلػػي  31عملاػػ ت الخصخصػػي مػػف طبقػػت بػػرام  ر  التػػت
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 تطػػػػػرر التػػػػػ لىراعمػػػػػس الشػػػػػمؿ . (http://rru.worldbank.org/Privatization).ـ1113العػػػػػ ـ  اػػػػػت
اامػػػي  اػػػتُاظهػػػر انحػػػدار شػػػداد  رالػػذيـ، 1113 – 1111عملاػػ ت الخصخصػػػي خػػػالؿ الفتػػػرة مػػػف 

غمػ ر  اػتمشػفت آيػ ر الخػرض  رالتػتالع لماػي،  عملا ت الخصخصي عقب انػدالع اسزمػي الم لاػي
 العرلمي رالخصخصي بال ضرابط مم  تـ اإلش رة ميبقً .

 

 1113 – 1111الخصخصي خالؿ الفترة مف  تتطرر عملا ( 3-1الشمؿ )

 

 (http://rru.worldbank.org/Privatization)المصدر:     

 
على ميتر  االاتص د ارتفع عدد االيتيم رات ات إط ر الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص   

مف  2007ر 2000ات الشرؽ اسريط رشم ؿ أاراقا  باف ع مْت الع لمت، رارتفعت بشمؿ مبار 
تعد الشرام ت باف القط عْاف الع ـ رالخ ص ضرررة اذا ر  ملا ر درالر. 1114 ملا ر درالر الى 4

. م ف للبناي التحتاي ات المنطقي أف ترامب معدالت النمر ات أعداد اليم ف رالمن طؽ المدناي
رالشمؿ الت لت ارض  نيبي االيتيم رات اى الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص مف إجم لت 

 (.arabworld.worldbank.orgمن طؽ الن ماي )الن ت  المحلت ب ل
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( نيبي االيتيم رات اى الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص مف إجم لت الن ت  المحلت 2-2شمؿ )
 ب لمن طؽ الن ماي

 
المصدر: 

http://arabworld.worldbank.org/content/awi/ar/home/initiatives/financing_infrastructure.html 
 

ؽ أف درؿ جنرب آيا  حققت صعردًا اى نيبي االيتيم رات اى راتض  مف خالؿ الشمؿ الي ب
% 0.5، حاث ارتفعت مف 2010-2000الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص خالؿ الفترة مف 

% 2%، بانم  حققت درؿ أمرام  الالتاناي رالبحر الم رابت انخف ضً  مف 3.5لتصؿ إلى أمير مف 
رررب  رالشرؽ اسريط رشم ؿ أاراقا  انخف ضً  اى %، رأاضً  حققت درؿ أ1لتصؿ إلى أاؿ مف 

، 2008نيبي االيتيم رات بعد أف حققت ارتف عً  رخ صي بعد اسزمي الم لاي الع لماي اى الع ـ 
أيرت اسزمي االاتص داي رالم لاي على الشرام ت باف القط عْاف الع ـ رالخ ص ات مختلؼ حاث 

منطقي الشرؽ اسريط رشم ؿ أاراقا  لتنخفض مف أنح ا الع لـ لمف اسير اسمبر م ف على 
 .%015المحلت الى  اإلجم لتمف الن ت  % 116
 
 الةصةصة: أساسيرات وأبعرراد 2-3
 

 خػػػالؿ باػػػ فتعتبػػػر الخصخصػػػي عملاػػػي معقػػػدة ذات أبعػػػ د مختلفػػػي، ايتعرضػػػه  القيػػػـ التػػػ لت مػػػف 
رؽ، رأخاػػػرًا الجػػػدؿ الػػػدائر حػػػرؿ أ ػػػدااه ، رأيػػػب ب انتشػػػ ر  ، رالػػػدرااع، راسنػػػراع، راسيػػػ لاب رالطػػػ

 الخصخصي.
 
 
 

http://arabworld.worldbank.org/content/awi/ar/home/initiatives/financing_infrastructure.html
http://arabworld.worldbank.org/content/awi/ar/home/initiatives/financing_infrastructure.html
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 أىداف الةصةصة 2-3-1
 

( أ داؼ الخصخصي على الميتر  الجزئت رمافاي تحقاقه ، بأنه  2011حصر )شرم ؿ ريمار، 
نت جاػً  راػػؽ اعتبػػ را ااتصػ داي تضػػمف نجػػ ح المؤييػػي  تتهػدؼ إلػػى زاػػ دة مفػ اة المنشػػآت إداراػػً  را 

ـ ذلػؾ مػف خػالؿ: تطػرار المنتجػ ت بمػ  ان يػب المن ايػي التػت الخ ضعي لعملاػي الخصخصػي، راػت
تخرضه  المؤييي، رتقلاؿ تملفي اإلنت ج  رتحياف نرعاته ممً  رنرعً ، رااليتخداـ اسميؿ للمػرارد، 
رايػػتخداـ نظػػـ را باػػي تحقػػؽ اسداا اساضػػؿ، رايػػتخداـ معػػ اار اسداا اػػت اختاػػ ر اساػػراد. رمػػذلؾ 

حاػػث اترتػػب عػػف  اي مػػف خػػالؿ تحقاػػؽ المفػػ اة اإلنت جاػػي رالتخصاصػػاي،تحقاػػؽ المفػػ اة االاتصػػ د
المف اة اإلنت جاي تخفاض تملفي اإلنت ج إلى حد   اسدنػى، أمػ  المفػ اة التخصاصػاي ااترتػب عنهػ  

 انخف ض أيع ر باع المنتج ت حتى تصؿ إلى ميتر  التملفي الحداي لإلنت ج.
 

 خصي ات جرانب عدادة منه :( أ داؼ الخص38: 2007بانم  أرض  )إم ـ، 

تشجاع نمر اط ع اسعمػ ؿ الخػ ص، راتحقػؽ  ػذا مػف خػالؿ محػرراف، اتعلػؽ اسرؿ بتهائػي  -
. رأمػ  االيػتيم رالمن خ االاتص دي الع ـ اػت صػررة الحػرااز الم لاػي رالتشػراع ت رضػم ن ت 

القطػػػ ع المحػػػرر اليػػػ نت اتعلػػػؽ ب ليا يػػػ ت االاتصػػػ داي الملاػػػي للدرلػػػي التػػػت ترمػػػت إلػػػى مػػػن  
 الخ ص ارص المش رمي الفعلاي ات إدارة االاتص د الرطنت. 

التغلػػػب علػػػى مشػػػملي البط لػػػي اػػػت اسجػػػؿ الطراػػػؿ، رالتػػػت تعػػػد مػػػف أخطػػػر المشػػػمالت اػػػت  -
المجتمػػػػع الرتب طهػػػػ  ب لبائػػػػي اليا يػػػػاي راالجتم عاػػػػي، بج نػػػػب آي ر ػػػػ  اليػػػػلباي علػػػػى ااتصػػػػ د 

 الدرلي.

ميػػترا ت الجػػردة راإلنتػػ ج، رمػػف يػػـ اػػتـ تػػراار  تشػػجاع المن ايػػي التػػت تعمػػؿ علػػى تحيػػاف  -
 اليلع بأاضؿ جردة رأرخص اسيم ف.

تنماي أيراؽ الم ؿ مف خالؿ التشراع ت رالقراناف الالزمي أر تراار المؤييػ ت القػ درة علػى  -
 اا دة نش ط يرؽ اسرراؽ الم لاي ات الداخؿ رالخ رج. 

ع المشػػررع ت الع مػػي رايػػتخدامه  اػػت تػػراار المػػرارد الحمرماػػي الحػػرة، حاػػث تعػػد حصػػالي باػػ -
ايػػػتمم ؿ مشػػػررع ت البناػػػي اسي يػػػاي مػػػف أ ػػػـ الريػػػ ئؿ التػػػت تجنػػػب الدرلػػػي االلتجػػػ ا إلػػػى 

 االاتراض.
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 ان شار الةصةصة دوامل 2-3-2
 

 داخلاي،  عرامؿ إلى الع لـ ترجع ات الخصخصي انتش ر أيب ب تشار اسدبا ت االاتص داي إلى أف
 (:311-43: 1112ي، خ رجاي )يعدار  رأخر  

 
 القطػ ع مف اة رعدـ المنشردة، اس داؼ تحقاؽ ات الع مي الملماي إخف ؽ إير :الداخلاي أراًل: العرامؿ

 داػع ممػ  مف اتػه، مم ريػته العملاػي خػالؿ الخػ ص القطػ ع أيبػت متب انػي، ب لمق بػؿ اػت أراػ تٍ  العػ ـ
 :اض ا ، مف أ مه  رت عدةرتبعً  لذلؾ ظه القضاي، ب ال تم ـ بهذإ الفمر االاتص دي

 الحػرااز تقػداـ اػت مصػ عب تراجػه الحمرمػي أف إلػىالنظراػي  الملماػي: تشػار حقػرؽ نظراػي -
 التصػرؼ حراػي اػإف يػـ رمػف أدائهػـ، مراابػي راػت العػ ـ، القطػ ع المػداراف اػت لطبقػي المن يبي
 لػذي  اػؤديا اسمػر الخػ ص، القطػ ع اػت بنظرائهـ الع ـ ب لمق رني القط ع مداري لد  ضئالي

 .متراضعي تمرف م  غ لًب  المرضرعاي، رالتت اس داؼ على المداراف ااتص ر إلى

 علػى االيػتحراذ اممػنهـ العػ ـ القطػ ع مػداري إلػى أف النظراػي العػ ـ: تشػار االختاػ ر نظراػي -
رمػف يػـ بتحػ لفهـ الخػ ص.  القطػ ع مػداريمػع  ب لمق رنػي االجتم عاػي رالمم نػي راليػلطي المػ ؿ

 بدررإ اؤد  إلى  تضخـ المازانا ت. ر ذارات اإلشراااي لبن ا جم ع ت مص ل ، مع الرزا

 
 ، رربػط5درر مػؿ مػف البنػؾ الػدرلت رصػندرؽ النقػد الػدرلت  اػت تميكلػت :الخ رجاػي ي ناػً : العرامػؿ

 اإلصػالح ت على ترتمز ااتص داي معرن ت الدرؿ المتقدمي للدرؿ الن ماي، بإتب ع اسخارة يا ي تٍ 
ااتص د   بعد أف تف امػت دارنهػ  الخ رجاػي رتعيػرت اػت إمم ناػي يػداد  ، رعػدـ مقػدرة  ات ايالهامل

 مػف مياػر  ػدر الع لماػي، راعتبػ رإ ميػؤراًل عػف االاتصػ داي القػر  أمػ ـ القطػ ع الحمػرمت الصػمرد
، اإلنفػػػ ؽإمم ناػػػ ت التنماػػػي االاتصػػػ داي رالبشػػػراي. راػػػد تضػػػمنت اليا يػػػ ت االاتصػػػ داي: ترشػػػاد 

صػالح لاليػتيم ر، المؤييػاي اليػرؽ، رتػراار اسطػر آلاػ ت راعتمػ د االاتصػ د، اػررتحر   اإلدارة را 
 للخصخصي.  الق نرناي االاتص داي، رالنظـ

 
 

                                                 

، اممف الرجرع إلى: 1946لمزاد مف التف صاؿ حرؿ درر مؿ مف البنؾ الدرلت رصندرؽ النقد الدرلت اى الخصخصي  منذ الع ـ   5
، الطبعي اسرلى، دار مجدالر  2003-1986ردف ، التخ صاي أحدث نم ذج التنماي االاتص داي: تقااـ تجربي اساندح عدلى شح دة

 .179-171، ص ص 2003شر رالترزاع، عم ف، اسردف، للن
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، إلػػػى أف مػػػف أيػػػب ب انتشػػػ ر الخصخصػػػي، انهاػػػ ر النظػػػ ـ (2010)عبػػػ س رماخػػػ ، بانمػػػ  اشػػػار 
فػرض نظػ ـ أحػ دي القطباػي تيػتطاع مػف االشترامت يا ياً  رااتص داً ، مم  داع الرالا ت المتحدة ل

خاللػػػه ترجاػػػه اليا يػػػ ت االاتصػػػ داي الدرلاػػػي ب لشػػػمؿ الػػػذي اعمػػػؽ المصػػػ ل  الرأيػػػم لاي. رتعزاػػػز 
الترجه نحر آلا ت اليرؽ اليام  ات الدرؿ االشتراماي الي بقي. رالذي ي  ـ ات ذلؾ زا دة الترماز 

بر الرطناي التت عملػت درًمػ  علػى زاػ دة الرأيم لت لد  الغرب ات صررة تمراف رنمر الشرم ت ع
اػػػػدرته  رأ ماتهػػػػ  علػػػػى الصػػػػعاد الػػػػدرلت، رأدرمػػػػت أف الخصخصػػػػي تشػػػػمؿ عنصػػػػًرا مهًمػػػػ  اخػػػػدـ 

 إيتراتاجاته  ات الياطرة على الع لـ.
 
 دواف  الةصةصة 2-3-3
 

ارجػػػع تطباػػػؽ الخصخصػػػي اػػػت العداػػػد مػػػف الػػػدرؿ لػػػدرااع عداػػػدة، منهػػػ  درااػػػع ااتصػػػ داي رم لاػػػي 
 عاي ريا ياي، رذلؾ على النحر الت لت:راجتم 

الدااع االاتص دي: تحقاؽ المف اة االاتصػ داي مػف خػالؿ مفػ اة عملاػي التخصػاص رالمفػ اة  -
اإلنت جاػػي، ب عتبػػ ر أف الخصخصػػي ارصػػي لتعزاػػز المن ايػػي، رالقضػػ ا علػػى البارراراطاػػي، 

 (.2011رمير االحتم ر) شرم ؿ ريمار، 

الخػػ ص بػػبعض  العػػ ـ اػػدر اإلممػػ ف مػػف خػػالؿ ااػػ ـ القطػػ عالػػدااع المػػ لت: خفػػض اإلنفػػ ؽ  -
 خزانػي لتمراػؿ مصػدًرا اسنشػطي الع مػي التػت م نػت تقػرـ بهػ  الدرلػي، راعتبػ ر الخصخصػي

 شػرم ت بعػض باػع خػالؿ رذلػؾ مػف الدرلػي، إلػى خزانػي الػداخؿ النقػدي التػداُّؽ الدرلي، رزاػ دة

 (.102: 2007الخ ص ) يعداري،  القط ع إلى الع ـ القط ع

اجػػػ د الحػػػ از الشخصػػػت علػػػى  - الػػػدااع االجتمػػػ عت: تحقاػػػؽ مزاػػػد مػػػف الحراػػػي الشخصػػػاي، را 
رالقضػػ ا علػػى اليػػلباي رعػػدـ االلتػػزاـ ب لقراعػػد رتحقاػػؽ انضػػب ط اػػت اليػػلرؾ داخػػؿ اإلنتػػ ج، 

، رالرشػػرة، ، رالقضػػ ا علػػى المشػػ مؿ االجتم عاػػي ميػػؿ: الترامػػؿ، المحيػػربايمجػػ الت العمػػؿ
 (.2007)الدرري رالشمري، المجتمع رغار   مف مشمالت 

 البارراراطاػػرف اماػؿ رالتػت الّرن نػي، اليا يػاي الشػػع رات علػى الػدااع اليا يػت: القضػ ا -

)يػعداري،   اُشػله يبػت رلمف الم دحي، الطبق ت يتخدـ ب عتب ر   ايتخدامه  إلى راالشترامارف
2007 :104.)  
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مػػف بلػػد آلخػػر رمػػف مجمرعػػي اختلفػػت خصخصػػي ال درااػػع  ( اػػإف2011رايػػتن دًا إلػػى ) القراشػػت، 
اقػػد  ت.التطػػرر االاتصػػ دي اػػت البلػػد المعنػػر  اسداابلػػداف سخػػر  تبعػػً  للظػػررؼ اليػػ ئدة رميػػتر  
الدرلػي لايػت  أفيػم لاي المتقدمػي مػف أالبلػداف الر  انطلؽ الػدااع اسي يػت العتمػ د الخصخصػي اػت

 اإلنتػػ ج، ر ػػر أميػػر تػػأ الً ت لتطػػرار القطػػ ع الخػػ ص اشػػمؿ الحػػ از الرئايػػ، رأف أاضػػؿ رب عمػػؿ
مػػ ف لجػػرا  بعػػد انهاػػ ر االتحػػ د اليػػرااتت بانمػػ  للمنشػػآت االاتصػػ داي. أمبػػرلتػػأماف اػػدرة تن ايػػاي 

البنػػ ا  أيػػس أ ػػـ أحػػد تعباػػرًا عػػف الرغبػػي اػػت الػػتخلص مػػف للخصخصػػي البلػداف االشػػتراماي اليػػ بقي
صػػ د االات إدارةتقػػ ؿ مػف المرمزاػي المطلقػي اػت راالن اإلنتػ ج،الملماػي الع مػي لريػ ئؿ  أي االشػترامت

نظػػػ ـ ااتصػػػ د اليػػػرؽ. رالمف راػػػي اػػػت  ػػػذا  إلػػػىر امنػػػي الدرلػػػي الم ملػػػي علػػػى العملاػػػي االاتصػػػ داي 
  الفي د م ف مف نت ئ  تطباؽ  ذا البرن م  ات رريا . أفالمضم ر  ت 

 
  الخصخصػػي اػػت الػػتخلص اقػػد بػػررت تطباػػؽ بػػرامأمػػ  اػػت البلػػداف الن ماػػي ذات الترجػػه الرأيػػم لت 

 ،لهػػػذإ المؤييػػػ ت اإلنت جاػػػينخفػػػ ض ميػػػتر  المفػػػ اة االخيػػػ ئر الم لاػػػي الن جمػػػي مػػػف جػػػراا مػػػف 
أيقلت م  ؿ  بؤر تيتنزؼ المرارد االاتص داي رتحرله  إلىرعجز   عف مرامبي التقدـ التمنرلرجت، 

ب ضػعؼ الرا بػي، اضػاَل بيػب الخدمػي المقدمػيرجػردة تػدنت ميػتر   رأاضػ ً المرازني الع مي للدرلي، 
مف الفي د الي ئد ات القطػ ع  ، رمذلؾ التخلصااليتيم رعف تض ؤؿ ادرة الحمرمي على التريع ر 

ابػػػرراف بػػػرام   اإنهمػػػ ميػػػؿ صػػػندرؽ النقػػػد رالبنػػػؾ الػػػدرلااف  أمػػػ  مؤييػػػ ت التمراػػػؿ الدرلاػػػير العػػػ ـ. 
، لػػداف الخػػ رجتالخصخصػػي بشػػمؿ رئايػػت مػػف خػػالؿ تػػراار مػػرارد م لاػػي لتيػػهاؿ تخفػػاض حجػػـ ا

اسجنبػت. راػد ارضػت تلػؾ المؤييػ ت بػرام  الخصخصػي مػف المػ ؿ  رأسااليتف دة مػف مشػ رمي ر 
ميػتر  الحم اػػي التج راػػي أجػؿ تقلػػاص درر القطػ ع العػػ ـ رتحراػر التجػػ رة رمػ  رااقهػػ  مػف تخفػػاض 

ت، )القراشػػػ رخلػػػؽ الظػػػررؼ المراتاػػػي لقاػػػ ـ اطػػػ ع خػػػ ص دانػػػ مامت راعػػػ ؿإلغ ئهػػػ ،  إلػػػىرصػػػراَل 
2011). 

 

 الةصةصة: أنواع وأساليب 2-3-4
 

حيب تطرر   االاتص دي اػت تبنػت الخصخصػي، حاػث تأخػذ  تختلؼ ااتص دا ت بلداف الع لـ مؿٌ 
بعض الدرؿ ب لخصخصي الهاملاي أر ترؾ القط ع الخ ص اػت تلق ئاتػه اػت االنػدم ج اػت عملاػ ت 

. ربنػػػ ًا علػػػى ذلػػػؾ ُايػػػمت الخصخصػػػي، رمنهػػػ  مػػػف اطبػػػؽ الخصخصػػػي بمػػػؿ اع لاتهػػػ  أر جزئاػػػ ً 
 (: 2011الخصخصي إلى عدة أنراع على النحر الت لت )بلح ري، 

 

الخصخصػػػي التلق ئاػػػي: تتضػػػمف تشػػػجاع القطػػػػ ع الخػػػ ص "أاػػػراًدا ر مؤييػػػ ت" بغاػػػي زاػػػػ دة  -
مشػػ رمته اػػت اسنشػػطي االاتصػػ داي، علػػى أال تػػؤير  ػػذإ العملاػػي اػػت رضػػعاي اسنشػػطي التػػت 
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راعتمػػػػػد  ػػػػػذا اسيػػػػػلرب أي يػػػػػً  علػػػػػى تهائػػػػػي الدرلػػػػػي الق عػػػػػدة اضػػػػػطلع بهػػػػػ  القطػػػػػ ع العػػػػػ ـ، 
االاتصػػػ داي المالئمػػػي لنمػػػر القطػػػ ع الخػػػ ص، رتقػػػداـ ريػػػ ئؿ تحفازاػػػي تشػػػجاعاي لػػػه، رذلػػػؾ 

 بإطالؽ ار  اليرؽ رتهائي الري ئؿ المالئمي لاليتيم ر راإلنت ج ات مؤيي ته المختلفي.

 ـ بباػػع بعػػض مشػػررع ت الدرلػػي الخصخصػػي الهاملاػػي: تتميػػؿ اػػت تقلػػاص حجػػـ القطػػ ع العػػ -
 بشمؿ ملت أر جزئت أر تحراؿ إدارته  إلى القط ع الخ ص. 

 إلػى  جزئًاػ أر  للمشػ راع ملًاػ الع مػياػتـ ااهػ  باػع الملماػي  :الم ملػيأر الخصخصي الصراحي  -
 رتصفاي المشررع ت الحمرماي غار المفراة. ،القط ع الخ ص

عػػدد مػػف  رتػػأجار ،ي للمشػػررع ت الع مػػياػػلحمرمببقػػ ا الملماػػي ا : تمتػػ زالخصخصػػي الجزئاػػي -
 القط ع الخ ص. إلىالمشررع ت الع مي 

طراقػػي  إال إف ،لمشػػرع ت الع مػػي للدرلػػيظ بملماػػي ا : اػػتـ ااهػػ  االحتفػػالضػػمناي الخصخصػػي -
 القط ع الخ ص. أيلربتلؾ المشررع ت تتغار ب تج إ التحرؿ نحر ايتخداـ  إدارة

 : الت لىمم   ر مرضع ات الشمؿ  قد تعددت طرؽ رأي لاب الخصخصيرل
 

 ( طرؽ رأي لاب الخصخصي3-2شمؿ )
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 المصدر: 
، أير أي لاب الخصخصي على المرظفاف الحمرمااف: درايي ماداناي على شػرمي االتصػ الت اليراج، صف ا بنت حيف -

 ـ.2002ب ليعرداي، 
، مجلػػػي بحػػػرث ااتصػػػ داي عرباػػػي، لخصخصػػػي: تجػػػ رب بعػػػض الػػػدرؿ الن ماػػػيطػػػرؽ ا ج، حيػػػف،، رالحػػػ راػػػ ضد ػػػ ؿ،  -

 .1998، 13الجمعاي العرباي للبحرث االاتص داي، الق  رة، العدد 

 دقود اإلدارة

 

 ةصةصة اإلدارة

 

 البي  المباشر
 

 بي  األسيم فا األسواق المالية
 

لين واإلدارةالبي  للعام  

 

 المنح/ اليبة

 ال أجير

 الشريك االس را يج  اإلم ياز

 المزاد العلن 

 العروض
 

 ال صفية

 

 الووبونات
 

 مقايضة الديون

 

 طرق وأساليب الةصةصة
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رمػػف أميػػر طػػرؽ الخصخصػػي شػػارعً  ممػػ   ػػر مرضػػ  اػػى الشػػمؿ أعػػالإ  ػػى: خصخصػػي اإلدارة، 

اع للعػ ملاف راإلدارة، المػن / الهبػي، المربرنػ ت، الباع المب شر، باع اسيهـ اى اسيراؽ الم لاي، الب
 (: 74-63: 2002( ر )اليراج، 1998التصفاي، مق اضي الدارف )د  ؿ رالح ج، 

 
 : ةصةصة اإلدارةأواًل: 

 

بإدخ ؿ ري ئؿ رتقناػ ت إداراػي مفػراة  ،راع مف اة المؤييي الع مي رتحياف أداا إدارته تهدؼ إلى 
عدادة ميؿ عقد اإلدارة أر التأجار أر من  حؽ االمتا ز،  أشم الً طراقي  ذإ ال رتتخذ .م لايمرارد ر 

غ اي ات حد ذاته  أر أنه  تشمؿ مرحلي انتق لاي ات طراؽ العمؿ الج د نحر  الطرؽراد تمرف  ذإ 
 إنه ا ملماي الدرلي.

 
 ةد اإلدار ردق .1

 

ضت بقا ـ اسخار بإدارة  ذإ اق ،اتف ؽ ابـر باف المنشأة الع مي الت بعي للدرلي رباف القط ع الخ ص
رتبقػى المنشػأة  ،المنشأة، ر ن  تنتقؿ إلػى القطػ ع الخػ ص حقػرؽ التشػغاؿ اقػط درف حقػرؽ الملماػي

، راحصؿ القط ع الخ ص على ريـر معانػي مق بػؿ االيتيم رالع مي ميؤرلي عف نفق ت التشغاؿ ر 
ف الهػدؼ اسي يػت ر  .اي للدرلػيالخدم ت التت اقدمه ، رب إلمم ف ربط  ذإ الريـر ب سرب ح الصػ ا ا 

رذلػؾ عػف طراػؽ إدارة القطػ ع  ، ػر تنشػاط رترشػاد المؤييػ ت الخ يػرة الطراقػي إمف ايتخداـ  ػذ
 . الخ ص له  مف أجؿ راع اامي  ذإ المؤييي عند شررع الدرلي بباع تلؾ المؤييي رتحراله 

 
بحقػػػرؽ ملماػػػي المنشػػػأة يػػػ عد الدرلػػػي علػػػى االحتفػػػ ظ ت  بشػػػمؿ خػػػ ص بأنهػػػ رتتماػػػز  ػػػذإ الطراقػػػي 

رذلػؾ عػف طراػؽ الحصػرؿ علػى أاضػؿ  ،حؿ مش مؿ القصرر اإلداري الػذي تتعػرض لػهر  ،الع مي
علػػػى  ػػػذإ اػػػت نطػػػ ؽ رايػػػتخداـ  ػػػذإ الخبػػػرات. رلمػػػف اؤخػػػذ رالػػػتحمـ  ،الخبػػػرات اإلداراػػػي المت حػػػي

دارة اإلاػت عقػد  اػال اتحمػؿ المتع اػد مػع الدرلػي ،ازدراجاي اإلدارة الخ صي رالملماػي الع مػي الطراقي
بػؿ تبقػى الدرلػي ميػؤرلي عػف أاػي مخػ طر أرخيػ ئر اػد  ،أاي مخ طرة تتعلػؽ بعمػؿ  ػذإ المؤييػ ت

  بغػػػض ا معاًنػػػ  ي بتػػػي أر أجػػػرً راتضػػػمف عقػػػد اإلدارة ريػػػرمً  .دارةتنػػػت  مػػػف جػػػراا عمػػػؿ المنشػػػأة الُمػػػ
ى راػػع مفػػ اة اإلدارة علػػ النظػػر عػػف نتػػ ئ  أعمػػ ؿ الشػػرمي رأدائهػػ ، ممػػ  ايػػ عد علػػى عػػدـ تحفاػػز

رلمف اد تيتطاع الدرلي مع لجي  ذإ المشملي عف  .العمؿ ات المنشأة أرالحف ظ على اامي أصرله 
 ُأيػتخدـراػد . طراؽ ربط جزا مػف ريػـر اإلدارة ب سربػ ح أراالنتػ ج اللػذاف تحققهمػ  المنشػأة الع مػي
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الفرنيػػاي إلدارة اطػػ ع مػػع  ائػػي المهربػػ ا غاناػػ  اقػػد تع اػػدت  ،البلػػداف ػػذا اسيػػلرب اػػت مياػػر مػػف 
مػػع شػػرم ت  اسردفـ، رتع اػػدت 1991رجػػددت التع اػػد لمػػرة أخػػر  عػػ ـ ـ، 1986عػػ ـ المهربػػ ا 

 دارة مش راع اليررة الرطناي مم  حدث ات حم م ت م عاف. إلاط ع خ ص 
 

 : ال أجير .2

 

، عقد ُامن  مف خالله م لؾ اسصرؿ أي الدرلي مؤييي خ صي حؽ ايتخداـ أصرؿ القط ع العػ ـ
راتحمػؿ الميػتأجر م مػؿ ، رب سرب ح لفترة متفؽ علاه  مق بػؿ داػع اإلاجػ مع احتف ظ القط ع الع ـ 

الن شػئي مػف تشػغاؿ  ػذإ اسصػرؿ، ممػ  احفز ػ  علػى تخفػاض النفقػ ت رالحفػ ظ  يالمخ طر التج راػ
. ات الي بتػػػي رخدمػػػي الػػػدارفااليػػػتيم ر رب لمق بػػػؿ تبقػػػى الدرلػػػي  ميػػػؤرلي عػػػف  .علػػػى اامػػػي اسصػػػرؿ

 .ينرات 10-6تمرف اترة التأجار م  باف  ع دةً ر 
 

درف ااػػػػ ـ الدرلػػػػي بػػػػ لتخلت عػػػػف ملماػػػػي عػػػػف الدرلػػػػي بتػػػػراار نفقػػػػ ت التشػػػػغاؿ  تمتػػػػ ز  ػػػػذإ الطراقػػػػي
راػػؼ الػدعـ رالتحػػراالت ر دخػؿ يػػنري درف التعػرض لمخػػ طر اليػرؽ،  رالحصػرؿ علػػىالمشػررع، 

اجتػػذاب المهػػ رات الع لماػػي رالتقناػػ ت عػػف أف  ػػذا اسيػػلرب ايػػ عد علػػى  اضػػالً  .الم لاػػي اسخػػر 
ؤخػذ علػى امم  ايهـ ات ايتخداـ أصرؿ المنشأة الع مي بمفػ اة أمبػر. ر  ،اإلداراي رالفناي المتطررة

  لألصػرؿ الػف تتػػرار لػد  القطػػ ع الخػ ص المتع اػػد  ػذا اسيػلرب اػػت أف بقػ ا القطػػ ع العػ ـ م لًمػػ
بشػمؿ جػ د علػى العمػؿ علػى راػع اامػي اسصػرؿ  مع الدرلي الدرااع رالحرااز التت اممػف أف تداعػه

راد أخذت بعض    على ايتيم راته خالؿ اترة التأجار.ا من يبً أمير مف الحد الذي اضمف له ع ئدً 
ريػػ حؿ  ،ـ1985عػػ ـ الطبقتػػه ت النػػد اػػت اطػػ ع يػػمؾ الحداػػد اػػت حاػػث البلػػداف بهػػذا اسيػػلرب، 

 ـ.1990ع ـ ات اط ع المهرب ا ات الالع ج 
 
 : االم ياز .3

 
عقد اتـ بمرجبه من  امتا ز لمؤييي خ صي بحاث احػؽ لهػ  إدارة المؤييػي العمرماػي لفتػرة زمناػي 

اتحمػؿ صػ حب االمتاػ ز مصػ راؼ التشػغاؿ ، ر بػأداا خدمػي معانػي القط ع الخػ صمحددة، رالتـز 
ب إلضػػ اي إلػػى النفقػػ ت  ،علػػى م اػػي مراصػػف ت التػػأجار راحتػػري عقػػد االمتاػػ ز .رالتطػػرار جماعػػ ً 

رعػػػ دة مػػػ  تتػػػرارح اتػػػرة  .اي رالتػػػت تقػػػع عػػػ دة علػػػى عػػػ تؽ صػػػ حب االمتاػػػ زااليػػػتيم ر لرأيػػػم لاي ر ا
يػني، اجػري بعػػد   إرجػ ع اسصػرؿ م اػي إلػى القطػػ ع العػ ـ اػت نه اػي اتػػرة  30-15االمتاػ ز بػاف 
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رتتحػػدد إاػػرادات صػػ حب االمتاػػ ز ب لشػػمؿ الػػذي امفػػؿ لػػه تغطاػػي جماػػع نفقػػ ت التشػػغاؿ  .االمتاػػ ز
 .الدارف رخدمي

 
ف أ ػػػػـر   أف صػػػػ حب االمتاػػػػ ز يػػػػابقى  ػػػػر الميػػػػؤرؿ عػػػػف جماػػػػع  ر ػػػػمػػػػ  اماػػػػز  ػػػػذإ الطراقػػػػي  ا 

مم  اعنت تخفاض اسعب ا الم لاي الملق ة على ع تؽ  ،ايااليتيم ر المص راؼ رالنفق ت الرأيم لاي ر 
نظػرًا  أنه اراجه ميارًا مف الصعرب ت عند البحث عف ميتيمراف مالئمػاف اهاؤخذ عل مفرل .الدرلي

 .ات التت اتطلبه   ذا النرع مف العقردااليتيم ر للحجـ المبار مف 

 

تأخػػذ عػػدة صػػرر مػػف التع اػػد، مػػف بعػػد تطػػرر مفهرمهػػ   6رجػػدار ب إلشػػ رة إلػػى أف عقػػرد االمتاػػ ز
 عً ، م   ر مرض  ات الجدرؿ الت لى:أمير   شار 

  ( أشم ؿ عقرد االمتا ز2-2الجدرؿ )
 

الختصبر  انعمذ

 انًتذاول

 نجُبٌا

 البن ا، التشغاؿ، التحراؿ
Build, Operate, Transfer 

BOT   دارتػػه راػػت نه اػػي مػػدة تقػػـر شػػرمي المشػػررع ببن ئػػه رتشػػغاله را 
 .االمتا ز، تنتقؿ ملماي المشررع إلى الحمرمي

 البن ا، التملؾ راإلدارة
Build, Own, Operate 

BOO يايػػه عقػػد بػػاف الحمرمػػي رالميػػتيمر علػػى إا مػػي المشػػررع رتأ
رتملمه برايطي شرمي امتا ز، تترلى اإلشػراؼ علػى التشػغاؿ، 
رتميؿ ااه  الحمرمي، رال انتهت بتحراؿ الملماي الع مػي، رلمػف 
بعػػد انتهػػ ا الفتػػرة المحػػددة اػػتـ تجداػػد االمتاػػ ز أرانتهػػ ا العمػػر 
االاتراضت للمشػررع أر تعػراض الدرلػي المػالؾ عػف حصػص 

 المشررع. الملماي راقً  لتقااـ أصرؿ رخصـر
 البن ا،التملؾ،اإلدارة رالتحراؿ

Build,Own,Operate, 

Transfer 

BOOT  ا مػػػػي  ا ملػػػػه العقػػػػرد التػػػػت تتػػػػا  للميػػػػتيمر بنػػػػ ا المشػػػػررع را 
رمعداتػػػه رتملمػػػه برايػػػطي شػػػرمي مؤاتػػػي " خ صػػػي" تميػػػؿ ااهػػػ  
الحمرمػػػي. رتتػػػرلى اإلشػػػراؼ علػػػى التأيػػػاس رالتشػػػغاؿ خػػػالؿ 

 ػػذإ الفتػػرة اصػػب  المشػػررع ملماػػي اتػػرة االمتاػػ ز، ربعػػد انتهػػ ا 
 ع مي للدرلي رتنتهت شرمي االمتا ز ا نرنً . 

 البن ا، التحراؿ، التشغاؿ
Build, Transfer, Operate 

BTO  تع اػػد الحمرمػػي مػػع الميػػتيمر الخػػ ص علػػى بنػػ ا المشػػررع أر
المراػػؽ العػػ ـ يػػـ التخلػػت عػػف ملماتػػه للحمرمػػي التػػت تبػػـر معػػه 

المشػررع خػالؿ اتػرة االمتاػ ز، رذلػؾ  عقد آخر إلدارة رتشغاؿ
                                                 

بعد دخرؿ الدرلي اى عصر العرلمي راتب عه  نظ ـ االاتص د الحر رالمرجه أخذ عقد االمتا ز بعدًا جدادًا، الـ اعد الغرض منه ادارة  6
ع دة مشررع ت البناي التحتاي  رالمرااؽ الع مي . راد ي عد على انتش  المراؽ الع ـ، بؿ أصب  أحد أي لاب تمراؿ ا نش ا رتشغاؿ را 

(. إض اي إلى ذلؾ،  ن ؾ مف ادرج  ذإ 933: 2012رالصاغ التع اداي التطرر التمنرلرجت رظهرر الشرم ت متعددة الجنيا ت)حم دة، 
 (171: 2012لمي ؿ، مم  ررد اى )حم دإ،العقرد ضمف صرر عقرد البن ا رالتشغاؿ رنقؿ الملماي، على يباؿ ا

 1 
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الختصبر  انعمذ

 انًتذاول

 نجُبٌا

خػػالؿ مق بػػؿ الحصػػرؿ علػػى إاػػرادات التشػػغاؿ، ربػػذلؾ تصػػب  
 الحمرمي م لمي ابتداًا رلاس انته ا لالمتا ز. 

 البن ا، التأجار، التحراؿ
Build, Lease,Transfer 

BLT  تع اػػػػػد الحمرمػػػػػي مػػػػػع الميػػػػػتيمر الخػػػػػ ص لبنػػػػػ ا المشػػػػػررع أر
ع لػػػه خػػػالؿ اتػػػرة زمناػػػي بعػػػد   المراػػػؽ العػػػ ـ رتػػػأجار المشػػػرر 

تزرؿ ملماي المشررع خػالؿ تلػؾ الفتػرة، علػى أف ايػدد القامػي 
اإلاج زاػػي المتفػػؽ علاهػػ  اػػت التع اػػد بػػاف الطػػرااف طػػراؿ اتػػرة 

 االمتا ز.
 

البنػػػػػػػػػػػػ ا، التػػػػػػػػػػػػأجار، التػػػػػػػػػػػػدراب، 
 التحراؿ

Build, Lease, Train, 

Transfer 

BLT لتمراػػػػؿ الػػػػالـز اعتمػػػػد علػػػػى مبػػػػ درة القطػػػػ ع الخػػػػ ص بتقػػػػداـ ا
إلا مي مشررع مػف مشػررع ت البناػي اسي يػاي يػـ تقػـر الدرلػي 

 بيداد تملفي التمراؿ إلى القط ع الخ ص على أاي ط.

البنػػػػػػػػػػػػ ا، التجداػػػػػػػػػػػػد، التشػػػػػػػػػػػػغاؿ، 
 التحراؿ

Build, Rehabilitate, 
Operate, Transfer 

BROT  اتـ التع اد باف الحمرمي رالميتيمر ب التف ؽ على بن ا رتجداد
حػػػد المشػػػػررع ت الع مػػػي رتشػػػػغاله ، رمػػػف يػػػػـ تػػػؤرؿ الملماػػػػي أ

 للدرلي.

 التمراؿ، البن ا، التملؾ، التشغاؿ
Finance, Build, Own, 

Operate 

FBOOT  الجهػػػي المخرلػػػي الممنػػػرح لهػػػ  التػػػرخاص  ػػػى الممرلػػػي ابتػػػداًا
رب لتػػ لى امػػرف التمراػػؿ متػػرار يػػلفً  عنػػد مػػن  االمتاػػ ز، راػػى  

شػػػررع تمػػػرف ب لم مػػػؿ للمطػػػرر، رمػػػف يػػػـ  ػػػذا العقػػػد ملماػػػي الم
تنتقػػػؿ إلػػػى الجهػػػي م نحػػػي االمتاػػػ ز بعػػػد انتهػػػ ا الفتػػػرة المتفػػػؽ 

 العقد. اتعلاه  
 التجداد، التملؾ، التشغاؿ

Rehabilitate, Owner, 
Operate 

ROO  اتـ التع اد باف الحمرمػي رالميػتيمر ب التفػ ؽ علػى تجداػد أحػد
نت أر اآلالت المشػػػػػػررع ت الع مػػػػػػي يػػػػػػراًا مػػػػػػف حاػػػػػػث المبػػػػػػ 

رالمعدات رغار  ، راى  ػذإ الح لػي اصػب  الميػتيمر الخػ ص 
م لمػً  للمشػررع راتػرلى تشػغاله رالحصػرؿ علػى إاراداتػه رذلػؾ 
مق بؿ القامػي التػت تحػدد   الحمرمػي مق بػؿ انتقػ ؿ الملماػي مػف 

 الدرلي إلى الميتيمر الخ ص.
 التجداد، التشغاؿ، التحراؿ 

Rehabilitate, Operate, 

Transfer 

ROT  اتـ التع اد باف الحمرمػي رالميػتيمر ب التفػ ؽ علػى تجداػد أحػد
المشػػػررع ت الع مػػػي راتػػػرلى تشػػػغاله، رمػػػف يػػػـ تػػػؤرؿ الملماػػػي 

 للدرلي.
 التجداد، التأجار، التحراؿ 

Rehabilitate, Lease or 

Rent, Transfer 

RLT  اتـ التع اد باف الحمرمػي رالميػتيمر ب التفػ ؽ علػى تجداػد أحػد
 المشررع ت الع مي رتأجارإ، رمف يـ تؤرؿ الملماي للدرلي.

 انتأجير، انتدريب، انتحىيم

Lease, Train, Transfer 
LTT  اقـر القط ع الخ ص بتمراؿ إا مي المشػررع رتػدراب العػ ملاف

لتقػػـر بتشػػػغاله  للحمرمػػي  بعاف للدرلػػي، يػػـ تػػأجار المشػػررعالتػػ
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الختصبر  انعمذ

 انًتذاول

 نجُبٌا

شػػػررع إلػػػى القطػػػ ع المتعػػػرد ملماػػػي بعػػػد   خػػػالؿ اتػػػرة زمناػػػي  
 .الخ ص

التحػػػػػػػػداث، التملػػػػػػػػػؾ، التشػػػػػػػػػغاؿ، 
 التحراؿ

Modernize, Own, 

Operate, Transfer 

MOOT رتطػػرارإ مشػػررع ت الأحػػد  خػػ ص بتحػػداثاتعهػػد الميػػتيمر ال
، راصػػػػػػػب  م لػػػػػػػؾ رتػػػػػػػؤرؿ ملماػػػػػػػي المشػػػػػػػررع إلػػػػػػػى تمنرلرجاػػػػػػػ ً 

الحمرمػػػي، راحصػػػؿ الميػػػتيمر علػػػى إاػػػرادات المشػػػررع خػػػالؿ 
ى أف ايػػدد القامػػي اإلاج زاػػي المتفػػؽ علاهػػ  اػػت تلػػؾ الفتػػرة علػػ

 التع اد باف الطرااف طراؿ اترة االمتا ز.
التصػػػػػػػػػػػماـ، البنػػػػػػػػػػػ ا، التمراػػػػػػػػػػػؿ، 

 التشغاؿ
Design, Build, Fund, 

Operate 

DBFO  تتفػػػػػؽ الحمرمػػػػػي مػػػػػع الميػػػػػتيمر علػػػػػى إا مػػػػػي مشػػػػػررع البناػػػػػي
اسي يػػاي أر المراػػؽ العػػ ـ راقػػً  للشػػررط الفناػػي رالتصػػػمام ت 
التػػت تحػػػدد   الحمرمػػػي للميػػػتيمر، راتػػػرلى الميػػػتيمر اإلنفػػػ ؽ 
مػػػػػدادإ بػػػػػ آلالت رغار ػػػػػ ،  علػػػػػى إا مػػػػػي المشػػػػػررع رتأيايػػػػػه را 
راترلى البحث عف تمراػؿ مػف أحػد البنػرؾ الع ملػي اػت الدرلػي 
أر مف البنرؾ الخ رجاي راقـر بتشغاؿ المشررع راقً  للضػرابط 

شػػػػررع إلػػػػى التػػػػت تضػػػػعه  لػػػػه الحمرمػػػػي، رال تنقػػػػؿ ملماػػػػي الم
الحمرمػػي بعػػد اتػػرة االمتاػػ ز. حاػػث أف الحمرمػػي تحصػػؿ علػػى 
مق بؿ لألرض رعلػى اامػي أر نيػبي مػف اإلاػرادات مق بػؿ مػن  

 االمتا ز.
 تـ إعداد الجدرؿ ب اليتن د إلى المراجع الت لاي:

 معػػي الجداػػػدة، حمػػ دإ، حمػػ دإ عبػػد الػػرازؽ، من زعػػ ت عقػػد امتاػػػ ز المراػػؽ العػػ ـ بػػاف القضػػ ا رالتحمػػاـ، دار الج
 .106-97، ص ص 2012االيمندراي، مصر، 

الحمرد، رض ح محمرد، عقرد البن ا رالتشغاؿ رنقؿ الملماي: حقرؽ اإلدارة المتق عدة رالتزام ته ، الطبعي اسرلى، 
 .65-63، ص ص 2010دار اليق اي للنشر رالترزاع، عم ف، اسردف، 

http://ppi.worldbank.org 
www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/.../arado/unpan024941.pdf 

 
 

 ر: البي  المباشثانيًا: 
 

اسجنبػػػت، راتماػػػز  ػػػذا الشػػػراؾ  الباػػػع المب شػػػر عػػػف طراػػػؽ العػػػررض، أر المػػػزاد العلنػػػت، أراػػػتـ 
ب برجػػرد عنصػػر مشػػترؾ لمختلػػؼ أشػػم له اتميػػؿ بغاػػ ب عنصػػر الريػػط ا مػػ  بػػاف الدرلػػي اسيػػلر 

خػػالؿ   علػػى الميػػتر  الػػدرلت ايػػتخدامً  الخصخصػػي طػػرؽاعتبػػر الباػػع المب شػػر أميػػر ر رالمشػػتري. 
بمػػ  اعػػ دؿ  الخصخصػػي% مػػف عملاػػ ت 80نيػػبي ـ، حاػػث ميّػػؿ 1993-ـ1988عػػ ـ الفتػػرة مػػف ال

http://www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/.../arado/unpan024941.pdf
http://www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/.../arado/unpan024941.pdf
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% مػػػف 86ؿ  ػػػذا اسيػػػلرب ممػػػ  ميّػػػ ، صػػػي ب لعملاػػػ ت المػػػذمررة% مػػػف إجمػػػ لت اإلاػػػرادات الخ58
 ـ.1994ع ـ الإجم لت المع مالت التت تمت ات 

 
 روضرالع .1

 

راختاػ ر  ،ي بػاف العػررضنتمت ز  ذإ الطراقي بأنه  تممف الدرلي مف القا ـ بإجراا المف ضلي رالمق ر 
اقػػػي ب لشػػػف ااي مػػػف حاػػػث تتماػػػز  ػػػذإ الطر  ر .أاضػػػؿ اسيػػػع رالػػػذي اقػػػدـ  المشػػػتريأي الميػػػتيمر 

إذ اتـ تقداـ العػررض مفترحػي أمػ ـ جماػع الميػتيمراف الػذاف لػداهـ الرغبػي اػت  ،رضرح آلاي العمؿ
. رالذاف ايترارف الشررط المحددة مف ابؿ الدرلي ،المن ايي على شراا المنشأة أر المؤييي الع مي

تيػترجب داػع لػب اتػرة زمناػي، ر ب لبطا الشداد، بيبب إجػرااات العػررض رتتطرتنتقد  ذإ الطراقي 
راد ايتخدمت  ذإ الطراقي ات العداػد مػف بلػداف أررربػ  الشػرااي خ صػي اػػت . يظنفق ت إداراي ب  

اػػت المغػػرب منهػػ  اػػت بعػػض البلػػداف العرباػػي  ايػػتخدمتمجػػ ؿ المطػػ عـ رالمحػػالت الع مػػي، ممػػ  
 رع المش راع المحرلي.% مف مجم39الفن دؽ ربلغ عدد المش راع المحرلي بهذا اسيلرب  اط ع
 

 المزاد العلن  .2

 
رتممػف الدرلػي رتيػ عد   اػت مػف الطػرؽ اليػ بقي، أميػر شػف ااي  ب ليػرعي رأنهػ تتماز  ػذإ الطراقػي 

ال تيػػم  للدرلػػي القاػػ ـ بفػػرض شػػررط خ صػػي رمحػػددة . رتنتقػػد  ػػذإ الطراقػػي بأنهػػ  تعظػػاـ إاراداتهػػ 
تقػػػرـ بػػػإجراا الترتابػػػ ت  اجػػػب أفطراقػػػي نجػػػ ح  ػػػذإ الالدرلػػػي رلمػػػت تضػػػمف . علػػػى عملاػػػ ت الباػػػع

تضػمف نقطػي مهمػػي  رأاضػ ً  ،الالزمػي للتأمػد مػف رجػرد عػدد مػ ؼ مػف المن ايػاف اػت المػزاد العلنػت
جامريػػلرا ما  اليػػ بقي  طبقػػت  ػػذإ الطراقػػي راػػد. ا أال ر ػػت عػػدـ رجػػرد تراطػػؤ بػػاف المتن ايػػافجػػدً 

رايػتخدمته   ،ملا ر درالر 116م  اع دؿ بات اترة لـ تتعد الينتاف، رادرت اإلارادات بمف اة ع لاي 
 التلف زاي. % مف ملماته  ات إحد  المحط ت50ارني  بخصخصي

 
 االس را يج   الشريك .3

 
إذا أرادت الدرلي ، الشراؾ االيتراتاجت أر م  اعرؼ ب لميتيمر االيتراتاجت تخت ر الدرلي طراقي

لى مؤيي ته  الع مي بهدؼ راع مف اته  إدخ ؿ عنصر التمنرلرجا  رالتقنا ت الفناي المتطررة ع
تعتبر . ر ا ب لخبرة الع لاي رالمف اة التقناي المتطررةاتراع أف امرف متمازً ، حاث رتحياف أدائه 

مف أرائؿ الدرؿ العرباي التت خ ضت تجربي الشراؾ االيتراتاجت. اقد طرحت ات النصؼ اسردف 
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% مف رأس م ؿ شرمي 4915لب لغي % مف أيهـ الدرلي ا20حرالت  1996الي نت مف ع ـ 
أيهـ شرمي % مف 40، رباع م  نيبته راؾ ايتراتاجتمص نع االيمنت اسردناي للباع لش

  ذإ الطراقيراجه تراد  لشرمي ارنياي متخصصي ات ع لـ االتص الت. االتص الت اسردناي
 :رتتميؿ ات ربشمؿ خ ص ات الدرؿ الن ماي،  صعرب ت عدادة عند تطباقه

ف حجـ المؤييي مبارًا جدًا بحاث ال ايتطاع الميتيمررف المحلارف مف جمع م  امفت اد امر  -
إم  باع  ذإ المؤييي لميتيمر  :مف رأس الم ؿ لشرائه  مم  اضع الدرلي أم ـ خا راف  م 

أجنبت ا در على شرائه  ايتراجه بذلؾ مع رضي يا ياي محلاي شدادة، أر تلجأ إلى خا ر 
يي ب ساي ط لميتيمر محلت على أي س الحصرؿ على أرب ح ميتقبلاي ي ف اتميؿ بباع المؤي

 ت مؿ مف برلندا رالمجر  ذإ الطراقي.راد ايتخدم . اتـ مف خالله  داع اليمف تدراجاً 

ؿ ميتيمر أجنبت مع مالدرلي ب لتف رض  تقرـحاث  ،تعتبر بطائي رمملفي لبعض الدرؿ -
عف صعربي القا ـ بمراابي  اضالً  .نرعايتراتاجت عند القا ـ بمؿ عملاي مف  ذا الأر 

الميتيمراف االيتراتاجااف للتأمد مف أنهـ أرارا بعهرد ـ رالتزام تهـ التت انص علاه  عقد 
 الباع.

اا س القامي الحقاقاي للمؤيي ت الع مي مف حاث  تقااـ المؤيي ت المعررضي للباعصعربي  -
 للدرلي. 

 .جي عنه  ال ابدر ع دالً ترزاع الملماي الن ت ر  لشف اايال تتماز ب -

 
 بي  األسيم ف  األسواق الماليةثالثًا: 

 
لباػػع المؤييػػ ت الع مػػي التػػت تتمتػػع برضػػعاي م لاػػي جاػػدة رذات حجػػـ  عػػ دةً  تيػػتخدـ  ػػذإ الطراقػػي

للدرلػػي طػػرح احػػؽ ر  . ، راػػتـ عػػرض أيػػهـ المؤييػػي للباػػع للجمهػػرر بيػػعر ي بػػت عػػ دةمباػػر نيػػباً 
ت تطػرار بأنهػ  تيػهـ اػ الطراقػي إتماز  ػذ. رتر ات اسيراؽ الع لماياسيهـ ات اسيراؽ المحلاي أ

عندم  تقـر الدرلي برضع اارد على مماي اسيهـ التت اممف لمؿ  خ صيً  ،اسيراؽ الم لاي المحلاي
التػػػررا  لعملاػػػي الباػػػع  بدرجػػػي ع لاػػػي مػػػف الشػػػف ااي حاػػػث اػػػتـ أرالً  رمػػػذلؾ تتماػػػز .شػػػراؤ  ميػػػتيمر 

  .  مع شررط الباع مف خالؿ اسيراؽ الم لايلم لاي للشرم ت المحرلي تم شاً رالمشؼ عف القرائـ ا
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 البي  للعاملين واإلدارةرابعًا: 

 
داراػػػر المؤييػػػي التػػػت اجػػػري تخصاصػػػه إ الطراقػػػي بمرجػػػب  ػػػذ علػػػى جماػػػع  احصػػػؿ العػػػ ملرف را 

ؿ إدارة رتتماػػز  ػػذإ الطراقػػي بػػدعـ شػػعبت ريا يػػت خ صػػي مػػف ابػػ .أيػػهمه  أر نيػػبي معانػػي منهػػ 
ب لنيػػػػػبي  الخصخصػػػػػياػػػػػت عملاػػػػي  الميلػػػػػى الطراقػػػػيممػػػػ  أنهػػػػػ  تعتبػػػػػر  .المؤييػػػػي رالعػػػػػ ملاف ااهػػػػػ 

رمػف مزاا  ػ  أنهػ  ترحػد بػاف مصػ ل   أخػر . طراقػيللمؤييػ ت التػت اصػعب تحراػؿ ملماتهػ  بػأي 
فمفػػ اة اإلنت جاػػي رتخفػػاض التمػػ لاؼائتػػت العػػ ملاف راإلدارة ااتم تفػػ ف اػػت العمػػؿ علػػى راػػع ال  . را 

طراقي التحراؿ ال تخلر مف بعض العارب خ صي إذا طبقت ات مؤيي ت خ يػرة أر غاػر ن جحػي 
أر ذات إدارات غار مفراة، رعندئذ لف تتعرض لمن ايي ميتيمراف آخراف اد امرنرف أمير مفػ اة، 

لػػذلؾ ااتصػػر ايػػتعم ؿ  ػػذا اسيػػلرب علػػى المؤييػػ ت صػػغارة  .تحيػػاف أدائهػػ  بمػػ  ال ايػػهـ اػػت
 ػػذإ  طبقػػت تشػػالتراػػد  تعتمػػد علػػى العمػػؿ معنصػػر أي يػػت اػػت العملاػػي اإلنت جاػػي. الحجػػـ رالتػػت

% مػػػػف اػػػػر  العمػػػػؿ اػػػػت عملاػػػػي الشػػػػراا، 35الطراقػػػػي خػػػػالؿ اليم نانػػػػ ت حاػػػػث يػػػػ  مت حػػػػرالت 
براط ناػػ  اػػت الشػػرمي الرطناػػي للحػػ االت رشػػرم ت بنػػ ا اليػػفف بعػػد أف ا مػػت بتطػػرار  رايػػتخدمته 

ي بعػرض جػزا ا مػت الحمرمػ اقػد ،بػاف اليػعر المحػدد رالمػزاد نظ ـ خ ص اممف مف خالله الجمػع
 شمؿ حصص على الع ملاف الصغ ر رالميتيمراف بأيع ر محددة.على مف أيهمه  

 
 المنح/ اليبة ةامسًا:

 

تقػداـ المشػػررع مهداػي إلػػى أطػراؼ آخػػراف اممػػف أف اهتمػرا بػػه بصػررة أحيػػف مػف  الدرلػػي ميػػؿ أف 
ف، أر العمػػػالا، أر الجمهػػػرر، أر المػػػداراف، أر خلػػػاط مػػػف  ػػػذإ اػػػتـ تقػػػداـ المشػػػررع إلػػػى المػػػرظفا

اسطػػراؼ. رمػػف الظػػررؼ المحاطػػي ب يػػتخداـ الهبػػي مأيػػلرب للخصخصػػي  ػػر ايػػتعداد مػػف تر ػػب 
 ػذإ الشػرمي. رمػف أميلػي  مشػمالتإلاهـ الشرمي سف اتحملرا الدارف الرأيم لاي للشرمي، ر اتحملػرا 

 .ارد الطباعايايتغالؿ الغ ب ت رالمر  تلؾ المش راع
 

 : الووبوناتسادساً 
 

تتشػػػػ به  ػػػػذإ الطراقػػػػي مػػػػع أيػػػػلرب المػػػػن ، إال أف المػػػػن  تعطػػػػى للمنػػػػت  بانمػػػػ  تعطػػػػى المربرنػػػػ ت 
جػػ ت ريػػلع إمػػ  مػػف القطػػ ع العػػ ـ للميػػتهلؾ، راتلقػػى الميػػتهلؾ المربرنػػ ت لشػػراا خػػدم ت أر منت

ض أر الترماػػػؿ جزئاػػػً  للقطػػػ ع القطػػػ ع الخػػػ ص. رب لتػػػ لت اهػػػذا اسيػػػلرب اميػػػؿ نرعػػػً  مػػػف التفػػػراأر 
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التػذامر ر ػت مرجهػي الػدعـ أر لمربػرف بط اػي الخ ص اػت تقػداـ الخدمػي أر اليػلعي. رمػف أشػم ؿ ا
نحر يلعي معاني أر خدمي بػذاته . رتػؤدي  ػذإ الطراقػي إلػى تشػجاع بعػض الشػرم ت الخ صػي اػت 

التمراناػي رصػرؼ التػذامر مي ؿ البط ا ت  التن اس مع القط ع الحمرمت ات تقداـ الخدم ت راليلع
 .الصحاي للتأماف الصحت

 
 : ال صفيةسابعاً 

 

أف اػػػػتـ إنهػػػػ ا ملماػػػػي الدرلػػػػي لػػػػبعض مشػػػػررع ته  ب لتصػػػػفاي، راػػػػتـ ذلػػػػؾ حانمػػػػ  تمػػػػرف  ػػػػذإ  اممػػػػف
المشررع ت مفليي رخ يرة، رال اتراع أف اتحيف اسمػر ميػتقباًل. رمهمػي التصػفاي ال تعنػت إعػ دة 

نم  تعنػت خػررج المشػررع مػف مجػ ؿ اسعمػ ؿ، رأنػه بتصػفاي التأ اؿ أر إع دة التنظاـ ل لمشررع، را 
أصػػرؿ المشػػررع اممػػف إعػػ دة النظػػر اػػت إمم ناػػي ايػػتخدامه  مػػرة أخػػر  رلمػػف بأيػػلرب آخػػر تحػػت 

أر بتنظػاـ جداػد أر غاػرإ مػف الترتابػ ت.  ملماي جدادة رإلنت ج يػلع جداػدة أر تقػداـ خػدم ت جداػدة
رد مشػػػتراف اهتمػػػرف بشػػػراا المشػػػررع عػػػف طراػػػؽ الباػػػع )طػػػرح رايػػػتخدـ  ػػػذا اسيػػػلرب لعػػػدـ رجػػػ

اسيػػػهـ( رذلػػػؾ بيػػػبب ايػػػتمرار الخيػػػ ئر رضػػػعؼ اإلنت جاػػػي، مػػػع رجػػػرد تراعػػػ ت متشػػػ ئمي حػػػرؿ 
تصػفاي  إمم ناي إع دة التنظاـ أر  املػي المشػررع بغػرض ايػتمرار العمػؿ ااػه. رعلػى يػباؿ الميػ ؿ

 .الميتشفا ت الع مي رباع أصرله 
 

 م مقايضة الديون ثامنًا: نظا
 

تيتند  ذإ الطراقي على ايتبداؿ مدارناي الدائناف بحصص ملماي اػت بعػض المؤييػ ت التػت تػتـ 
خصخصػػته . راػػد تػػتـ  ػػذإ المق اضػػي بصػػررة مب شػػرة بػػاف الػػدائف رالمػػداف، أر اممػػف أف تػػتـ مػػف 

لدرلػي المدانػي خالؿ طرؼ ي لث، عف طراؽ اا ـ الدرلي أر البنػؾ الػدائف بباػع القػرض القػ ئـ علػى ا
بخصـ إلى الميتيمر. رغ لبً  م  امرف شرمي متعددة الجنيا ت تحصؿ على اامي الداف مف البنػؾ 
المرمزي بقامته االيماي أر بخصـ متراضع ب لعملي المحلاي ربيعر الصرؼ الي ئد ات اليرؽ، يـ 

 تحصؿ ب يتخداـ  ذإ العملي المحلاي على أيهـ ات الدرؿ المداني.
 

عػدة جرانػب مػف أبرز ػ :  اػتة مق اضػي الػداف الخػ رجت بملماػي المشػررع ت الرطناػي رتممف خطػرر 
أف تحراؿ اسرب ح رالفرائد رالدخرؿ رالترزاع ت التى اجناه  المالؾ الجدد خ صي اسج نب يػتعمؿ 

اسجؿ القصار مف  اتاسجؿ المتريط، رغـ م  امرف  اتمازاف المدارع ت  اتعلى زا دة العجز 
يػتق اض  التػتلػداف مػف خػالؿ إلغػ ا داػع الفرائػد راسايػ ط الميػتحقي عػف الػدارف تخفاض عػبا ا
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بحقػرؽ الملماػي. رأاضػً  إت حػي الفرصػي للهامنػي االاتصػ داي مػف خػالؿ الشػرم ت عبػر الرطناػي مػػف 
ضػػرا امتاػػ زات رضػػم ن ت ياتضػػرر  اػػتخػػالؿ امتالمهػػ  للمشػػررع ت المحلاػػي، رغ لبػػً  مػػ  امػػرف 

تحداػد اسيػع ر راسجػرر، رنرعاػي التقناػي الميػتخدمي، راإلعفػ اات الجمرماػي منه  البلػد ميػؿ حراػي 
رالضػػراباي ممػػ  اتعػػ رض مػػع اليا يػػ ت القرماػػي. إضػػ اي إلػػى ذلػػؾ، تحراػػؿ الػػداف الخػػ رجت إلػػى 

يػػاداع البنػػؾ المرمػػزي إلػػى التريػػع إلصػػدار النقػػرد لمراجهػػي طلػػب تحراػػؿ الػػداف  إنت جاػػيأصػػرؿ 
زاػ دة التضػخـ رارتفػ ع اسيػع ر. علػى يػباؿ الميػ ؿ، اقػد  اػت  ايػهـ الخ رجت إلى نقد محلػت، ممػ

أمرامػػ  الالتاناػػي إلػػى زاػػ دة عػػرض النقػػرد  اػػتأربػػع درؿ  اػػت% مػػف الػػداف الميػػتحؽ 5أد  تحراػػؿ 
 (.(www.abhe.co.uk% 59-%33المحلاي بنيب تترارح باف 

 
 الةصةصة والجدل الدائر: المؤيدون والمعارضون 2-3-5
 

الخصخصػػػي ميا يػػػي ااتصػػػ داي تنمراػػػي، أيػػػ رت جػػػداًل رايػػػعً  مػػػ زاؿ ميػػػتمرًا بػػػاف  منػػػذ أف ظهػػػرت
الحػؿ  أنهػ المؤاػدرف للخصخصػي مؤاداف رمع رضاف له  ربميترا ت مختلفي رمتعددة. حاػث اػر  
تػد رر معػدالت النمػر للػتخلص مػف لمؿ المش مؿ االاتص داي راالجتم عاي، رأنه  العصػ  اليػحراي 

 :ُحج  لداهـ مم  التلؽ الرتنط، االاتص دي

أاضػػػؿ ريػػػالي لراػػػع المفػػػ اة االاتصػػػ داي للمؤييػػػ ت، عػػػف طراػػػؽ زاػػػ دة اإلنت جاػػػي رتعظػػػاـ  -
تخفػاض عجػز المرازنػي الراػت ذاتػه راع مف اة االاتص د بشػمؿ عػ ـ، راػت  رمف يـاسرب ح, 
تخفاػػػػؼ عػػػػبا النفقػػػػ ت الحمرماػػػػي علػػػػى تلػػػػؾ  رتحقاػػػػؽ تػػػػرازف المازاناػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ الع مػػػػي

 (.2004)أبرحمد،  رب لت لت ترجاه تلؾ المرارد لخدمي االاتص د ممؿ، المؤيي ت

 القطػ ع الخػ ص مػف امتلمػه لمػ  راإلالامػت، القطػ عت الميتر  على االاتص دي النمر تحقاؽ -

 صن عًا .  رالقط ع ت اسا لاـ تخصاص على رادرة راناي م لاي إمم ن ت

 مػف أاػدر الخػ ص القطػ ع ي، يػام  رأفرالمحلاػ اسجنباػي اتااليػتيم ر  رجػذب االدخ ر تشجاع -

 الخصخصػي تعػد الُمنت ، ممػ  االيتيم ر نحر االدخ ر رترجاه الم لاي المرارد تعبئي ات الدرلي

 القطػ ع منشػآت باػع طراػؽ عػف رالمحلاػي اسجنباي ايااليتيم ر  للتداق ت الجذب عرامؿ إحد 

لى اسجنباي الميتيمرة الجه ت إلى جزئًا  أر ملًا  الع ـ  الخػ ص القط ع مف الميتيمراف ب ات را 
 (.36-35: 2008)الخزرجت، 

 ريالي جادة لتراار اليلع رالخدم ت بجردة امبر ربيعر ااؿ نتاجي زا دة المن ايي. -
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تقلاؿ البارراراطاي اإلداراي رالتخلص مف الفيػ د اإلداري رالمحيػرباي نتاجػي إخضػ ع عملاػي  -
داي يػػلامي تػػرتبط ب لتملفػػي رااتصػػ دا ت الترظاػػؼ اػػت ظػػؿ القطػػ ع الخػػ ص لمعػػ اار ااتصػػ 

 (.2010التشغاؿ )عبد المراـ، 

تشػجاع رأيػم لاي الشػعب  :ترياع ا عدة الملماي رالمش رمي اػت المجتمػع اامػ  ايػماه الػبعض -
عػػػػف طراػػػػؽ ضػػػػخ أمػػػػراؿ اساػػػػراد اػػػػت العملاػػػػي اإلنت جاػػػػي نتاجػػػػي شػػػػراا المشػػػػررع ت الع مػػػػي 

 (.2004)أبرحمد، 
 

لػؽ الُحجػ  لالاتصػ د، رتنط الملاػي اس ػداؼ اػت يػلًب  تػؤير أنهػ  لخصخصػيل المع رضػرف بانمػ  اػر 
لػداهـ ممػػ  أارزتػػه تجػ رب الخصخصػػي اػػت العداػػد مػف الػػدرؿ خػػالؿ العقػرد الم ضػػاي، رالتػػت تتميػػؿ 

 ات: 

انػػه لػػاس مػػف الضػػررري أف تػػؤدي الخصخصػػي إلػػى تحيػػاف المفػػ اة االاتصػػ داي, الف شػػمؿ  -
)أبرحمػػد،  شػػمؿ اإلدارة رمف اتهػػ   ػػر الػػذي احػػدد ذلػػؾ إنمػػ  الملماػػي لػػاس لػػه عالاػػي ب لمفػػ اة,

أنػه لػاس يمػي يػبب الاتػراض أف مْلماػي المنشػأة ( أاضػً  2010(. راؤمد )ااتص دي، 2004
تحػػػرؿ درف خضػػػرع نشػػػ طه  لقػػػر  اليػػػرؽ التن ايػػػاي. ا اليػػػتقالؿ المػػػ لت راإلداري للمنشػػػأة 

ررط مف اة اسداا درف تغاار الطباعي الع مي امّمنه  مف حراي التن اس ات اليرؽ رتحقاؽ ش
الع مػػي لمْلماتهػػ . اػػإذا تػػرار ذلػػؾ للمنشػػأة، اػػإف لػػداه  مػػؿ المجػػ ؿ لمم ريػػي أاضػػؿ اسيػػ لاب 

فاإلداراي الفمر االاتص دي الحػداث الخػ ص بػ لتنظاـ االاتصػ دي للمجتمػع اعتمػد علػى  . را 
اف اضػػعه  االاتصػػ د التػػت تحمػػـ أرضػػ ع االاتصػػ د رالمجتمػػع حػػ«  شػػررط البدااػػي »تحلاػػؿ 

ف اػدرة أراػرد المؤاػدرف علػى ذلػؾ بػ .(2010)ااتصػ دي،  اليا يت مرضع الدرايي رالتحلاؿ
الدرلػػي علػػى إدارة المشػػررع ت ااػػؿ مياػػرًا مػػف اػػدرة اساػػراد, رذلػػؾ بيػػبب الطباعػػي التيػػلطاي 

تاػػػػ ر خاآللاػػػػي المطبقػػػػي الالحمرماػػػػي، رأاًضػػػػ  رالمرمزاػػػػي التػػػػت تحمػػػػـ عمػػػػؿ معظػػػػـ اإلدارات 
اصػؿ اإلدارة  . ربهذا اصعبالتمرف على أي س المف اة رالخبرةغ لبً  عن صر اإلدارة, التت 

 .بشمؿ م مؿ عف الملماي

بتعػػػػ د القطػػػػ ع الخػػػػ ص عػػػػف الميػػػػ  مي اػػػػت المشػػػػ راع انتاجػػػػي  حػػػػدرث خلػػػػؿ اػػػػت االاتصػػػػ د -
مػف الحي يي رالضررراي, التت ال تحقؽ ع ئدًا أر أرب حً  مباػرة أر تحتػري علػى درجػي ع لاػي 

تشػػر  ت اػػت التػػرازف ر الالمخػػ طرة، علػػى الػػرغـ مػػف ح جػػي المجتمػػع لهػػ ، اتحػػدث ح لػػي عػػدـ 
 .االاتص د انت  عنه  نقص ات الرا ا بمتطلب ت المجتمع
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ب لتصػػ عد اسيػػع ر خفػػض أيػػع ر اليػػلع رالخػػدم ت، بػػؿ أخػػذت  اػػتالخصخصػػي لػػـ تيػػهـ  -
مصػػػلحي الع مػػػي رالطبقػػػ ت الميػػتمر، ر ػػػذا اؤمػػػد ضػػػرررة ايػػػتمرار درر الدرلػػي اػػػت حم اػػػي ال

 الفقارة. 

مشػػ مؿ مياػػرة علػػػى ميػػتر  االاتصػػػ د الملػػت، تتميػػؿ اػػػت زاػػ دة حجػػػـ  الخصخصػػػي ترلػػداػػد  -
أمػ ف ذلػػؾ عػف طراػؽ االيػػتغن ا عػف العم لػي الزائػػدة أـ تقلاػؿ اػرص العمػػؿ،  العػ طلاف يػرااً 
الػدخرؿ بػاف الحدايي، إض اي إلػى ظهػرر تفػ رت مباػر اػت ترزاػع  التمنرلرجا نتاجي ايتخداـ 

 . (2004)أبرحمد،  أاراد المجتمع، ر ذا اؤدي إلى أي ر اجتم عاي يائي

 تتطلبهػ  عملاػي التػت الػراردات زاػ دة خػالؿ مػف المػدارع ت ماػزاف علػىالخصخصػي  تػؤير -

  .الن ماي الدرؿ ص ل  غار ات التج ري المازاف امرف رب لت لت الخصخصي،

 رراع التنماي االاتص داي تحقاؽ ات درر   عف درليال تخلت إلى أد  الع مي المؤيي ت باع إف -

 ،)الخزرجػت رالخػدم ت اسي يػاي رالتعلػاـ الصػحي ميػؿ للمجتمػع الحاراػي المجػ الت عف الدعـ
2008 :37.) 

 

، ات الجرانب الت لاي برام  الخصخصيتحفًظ  على بدي بعض المع رضاف اُ  ،يبؽ م  إض اي إلى
 (:2011)القراشت، 

الحمرمػي تماػؿ غ لبػَ   أف إلػىاشار بعض المع رضػاف  ت الن جحي رالرابحي:ز باع المنشآترمُ  -
بأف ربحاي المنشآت الحمرماي اد التػدؿ ب لضػرررة  رارد المؤادرف .باع المنشآت الرابحي إلى

 اسيع رم  تمرف الربحاي ن جمي عف االحتم ر أر الدعـ الحمرمت أر  ته  بؿ مياراً اعلى مف 
 .الخ اإلداراي،....

 ػت بمي بػي ريػالي لليػاطرة علػى  اسجنباػيار  البعض أف ميألي الشػرامي  :اسجنبايرامي الش -
صػػػدار إخػػػالؿ  مػػػف راػػػرد المؤاػػػدرف بأنػػػه اممػػػف مع لجػػػي ذلػػػؾ مقػػػدرات االاتصػػػ د الػػػرطنت.

 ات القط ع ت المختلفي. اسجنبايالتت تحدد يقؼ الملماي  راسنظميالقراناف 

سغػراض  ايػتخداـ العرائػد إمم ناػيؼ الػبعض مػف اتخػر  يتخداـ عرائػد الخصخصػي:اطراقي  -
ضػػا ع عرائػػد الخصخصػػي رتبػػذار    إلػػىاػػؤدي  ممػػ  الجػػ ري اإلنفػػ ؽالمرازنػػي الع مػػي لتمراػػؿ 

أف ايتخداـ العرائد بشمؿ عقالنت اممػف أف اعػرد رارد المؤادرف بات مج الت غار منتجي. 
ناػػي الخ رجاػػي ر دعػػػـ بػػ لنفع علػػى مختلػػؼ شػػرائ  المجتمػػع مػػف خػػالؿ تقلػػاص حجػػـ المدار 

 .در عرائدتُ  إنت جاييتيم ر   ات مج الت اأر  اسجنباي،االحتا طا ت 
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ربن ا على م  يبؽ، اتض  اس ماي القصر  الختا ر الطراقي المالئمي عند الشررع ب لخصخصي، 
 رمػػػذلؾ تفػػػ رت ،تن يػػػب مػػػع اس ػػػداؼ التػػػت جػػػر  التخطػػػاط لهػػػ  عنػػػد القاػػػ ـ بهػػػذإ العملاػػػيتبشػػػمؿ 
 . ب لنيبي لالاتص د الرطنت   رأ مايً   رمراعً   رحجمً رنش طً  الع مي المزمع تحراله  طباعيً  المنشآت

 
بػرا اف  مػؿ داػعاممػف  ال ممػ  الخصخصػي، عػف المػدااعاف حجػ  لمػؿ التيػلاـ اممػف الاإنػه  رمذلؾ،

.  آي ر ػلهػ  أ ػدااه  ردرااعهػ  ر  ااتص داي مأداةحاث البد مف التع مؿ مع الخصخصي  المع رضاف،
 راػت، التنماػي عملاػي بهػ  تمػر التػت المرحلػي حيػب علػى اختلػؼ الدرلػي درر اػإف إضػ اي إلػى ذلػؾ

 ب لضرررة الدرلي تدخؿ بأف أادلرجا ت اضاي لايت رالقضاي ص.الخ  القط ع به  امر التت المرحلي

ف  نػ  االاتصػ داي. رمػ الحراػي مػع اتنػ اض أمػر ب اليتيم ر الدرلي اا ـ أرأف ااتص دا ت اليرؽ ضد
 القاػ ـ الخ ص القط ع ايتطاع ال التت المشررع ت إا مي ات مباًرا درًراالدرلي  تلعبتبرز أ ماي أف 

  .التنماي حرمي لداع به 
 

 الة صة
 

ب تت الخصخصي بمفهرمه  الرايع محرر ا تم ـ ملحرظ ات ميار مف درؿ الع لـ، حاث لـ اعد 
اتص د ات ظؿ ااتص د اليرؽ رالتطررات  ن ؾ مم ف لهامني القط ع الع ـ على مف صؿ اال

اى ظؿ االشتراط ت الدرلاي التت تيترجب إجراا مذلؾ ر  ،اليراعي ات مج الت التنماي المختلفي
، بحاث اتـ إع دة تحداد درر الدرلي ات ت البان ف االاتص دي للدرلياإلصالح ت الهاملاي ا

امي باف زا دة الشر  بم  احقؽخ ص االاتص د رالتخلت عف بعض اسنشطي االاتص داي للقط ع ال
 اضمف تحقاؽ التنماي.  القط عاف الع ـ رالخ ص ر

 
تحقاؽ اس داؼ القرماي  اتالملماي الع مي  إخف ؽبفعؿ عرامؿ داخلاي اير انتشرت الخصخصي ر 

رعدـ مف اة القط ع الع ـ، رعرامؿ خ رجاي جراا امتي ؿ العداد مف الدرؿ رخ صي الن ماي لبرام  
للتغلب   راالاتص ديالهاملت  اإلصالحعملا ت  إط ر اتلدرلت رصندرؽ النقد الدرلت البنؾ ا

يداد  . ربهذا اختلفت درااع  اتعلى أزمي الدارف الخ رجاي بعد أف تعيرت تلؾ الدرؿ 
الدرؿ باف الدرااع  اتالخصخصي تبعً  للظررؼ الي ئدة رميتر  اسداا رالتطرر االاتص دي 

 راالجتم عاي راليا ياي.االاتص داي رالم لاي 
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خصخصته ،  المنريتعددت أي لاب رطرؽ الخصخصي الختالؼ القط ع ت رالمش راع رعلاه 
طلب المؿ مشررع طباعته رمعطا ته رممازاته، ام  اصل  لمشررع معاف ال اصل  لآلخر. ر ذا ات

يب على حدإ، رمف يـ اختا ر اسيلرب المن درايي مؿ عملاي خصخصي للمشررع/ القط ع 
 . اإلمم فتخفافه  ادر مرجرة، رتجنب اآلي ر الج نباي أر رالن ج  للخصخصي بم  احقؽ اس داؼ ال

 

رمع التيلاـ برجرد الجدؿ الدائر حرؿ الخصخصي رالػذي تجيػد تبعػً  للظػررؼ التػت تمػت خاللهػ  
 ، اإنه اتعاف على الدرلي التحقؽ مف ترار اشتراط ت نج حباف مؤاد رمع رض عملاي الخصخصي

عملاي الخصخصي. لذلؾ اعرض الفصؿ الرابع اض ا  أي ياي اػت برنػ م  الخصخصػي رضػرابطه 
 مف اض ا  مع صرة. ب لخصخصيم  اتصؿ مذلؾ رمش مؿ التطباؽ رمتطلب ت النج ح، ر 
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 الثالثالفصل 
 إطار المس جدات الدولية ف ومقومات نجاحيا الةصةصة 

 
 

ج ح الخصخصي رالقض ا  اسي ياي ات برن م  ايلط الفصؿ الح لت الضرا على اشتراط ت ن 
حاث اقدـ القيـ اسرؿ إدارة ريبؿ نج ح الخصخصي  الخصخصي رضرابطه رمش مؿ التطباؽ،

مف حاث إط ر رمتطلب ت رصعرب ت رتقااـ برن م  الخصخصي. أم  القيـ الي نت ان اش اسير 
اض ا  مع صرة ترمت آي ًرا التنمري للخصخصي. راتن رؿ القيـ الي لث الخصخصي ات إط ر عدة 

على الي حي الدرلاي رمف أبرز  : الحرممي، اسيراؽ الم لاي، االيتيم ر اسجنبت، الفي د، الرباع 
تطرار بائي الخصخصي اى المن طؽ ات  مف  ذا الطرحبهدؼ االيتف دة العربى. رذلؾ 

 الفليطاناي.
 

 الةصةصة: إدارة وُسبل نجاح  3-1
 

طػػػ ر برنػػػ م  الخصخصػػػي رمتطلبػػػ ت نج حػػػه، رالصػػػعرب ت التػػػت اراجههػػػ  إ اتنػػػ رؿ القيػػػـ التػػػ لت
 أخارًا تقااـ البرن م .ر برن م  الخصخصي، 

 
 إطار برنامج الةصةصة 3-1-1
 

اس ػداؼ تحداػد الهػدؼ أر اتضمف اإلط ر اسي يت لبرن م  الخصخصي الخطرات الت لاي: ضرررة 
احتمػػؿ أف تراجػػه تنفاػػذ البرنػػ م ،  رتحداػػد  المنشػػردة، رالراػػرؼ علػػى طباعػػي القاػػرد رالعقبػػ ت التػػت
يػـ اختاػ ر اسيػلرب المالئػـ للخصخصػي،  ،يم ت أر خصػ ئص المنشػآت التػت ياشػمله  البرنػ م 
 ررضع إط ر زمنت للبرن م ، رأخاًرا التررا  للبرن م .

 
اعتبػػر تحداػػد الهػػدؼ أحػػد المعػػ لـ سي يػػاي رحجػػر اسيػػ س لنجػػ ح برنػػ م  الخصخصػػي، إذ اميػػؿ 

ؼ الػػذي انشػػدإ برنػػ م  الخصخصػػي لنجػػ ح البرنػػ م  نفيػػه، رابقػػى لهػػذإ اس ػػداؼ تػػأياًرا علػػى الهػػد
 أيلرب أر طراقي الخصخصي.
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راد اراجه برن م  الخصخصي مجمرعي مػف القاػرد اليا يػاي راالاتصػ داي راالجتم عاػي رالق نرناػي، 
ال  اصػػػػعب علػػػػى الحمرمػػػػي ايػػػػتخداـ أَاػػػػ  أيػػػػلرب مػػػػف أيػػػػ لاب  تيػػػػتلـز إزالتهػػػػ  أر الحػػػػد منهػػػػ ، را 

رجػػرد مع رضػػي ضػػد امػػرة الخصخصػػي أرعلػػى اساػػؿ  القيررود السياسرريةخصخصػػي الملماػػي. رمػػف 
ضد التريع ااه ، رالمط لبي بضرررة اإلبق ا على بعض المنشآت ر مع رضي خصخصته  لمرنهػ  

: عػػدـ رجػػرد يػػرؽ مػػؼا لػػرأس المػػ ؿ راترتػػب علاػػه غاػػ ب القيررود االن صرراديةإيػػتراتاجاي. رمػػف 
ئؿ بدالي اصب  مف الصعب طرح اسيهـ للتدارؿ الع ـ، مم  اػؤد  إلػى ترمػز ملماػي المنشػآت ري 

اػػت اػػد عػػدد محػػدرد مػػف الميػػتيمراف. ر مػػف القاػػرد االاتصػػ داي أاضػػً  تقلػػب يػػعر الصػػرؼ، رلػػذا 
اصػب  لزاًمػػ  علػى الحمرمػػي أف تػنظـ التع مػػؿ اػت يػػرؽ العملػي، بمػػ  احقػؽ اػػدًرا مػف االيػػتقرار اػػت 

ايػػهـ اػػت تعزاػػز نشػػ ط االيػػتاراد ر التصػػدار، راحقػػؽ اػػدر مػػف اسمػػ ف للميػػتيمر يػػراا  أيػػع ر  ،
ميػؿ احتمػ ر بعػض المنشػآت إذ اخشػى أف اترتػب  القيرود االج ماديرةم ف رطنًا  أر أجنبًاػً . رمػف 

علػػى ملماػػػي القطػػػ ع الخػػػ ص لتلػػػؾ المنشػػػآت أف تتضػػػ عؼ أيػػػع ر الخدمػػػي، درف أف امػػػرف  نػػػ ؾ 
ميػػؿ القػػراناف التػػت تماػػز منشػػآت القطػػ ع العػػ ـ علػػى منشػػآت  قيررود القانونيررةالمبػػرر لػػذلؾ. رأمػػ  

القطػػ ع الخػػ ص، إمػػ  بطراقػػي مب شػػرة أر مػػف خػػالؿ الػػدعـ الػػذي تقدمػػه الحمرمػػي لمنشػػآت القطػػ ع 
الع ـ مم  ايار الشؾ ات نفرس الميتيمراف، ر ادعر ـ للتردد ات شراا المنشآت المطررحي للباػع. 

لدرلاػي اقػد لجػأت ترماػ  إلػى مراجهػي القاػرد الق نرناػي مػف خػالؿ دمػ  جماػػع رعلػى صػعاد التجربػي ا
القراناف التت ترتبط ببرنػ م  الخصخصػي اػت اػ نرف راحػد، مػع تبيػاط  امػؿ اتخػ ذ القػرار، ر ذلػؾ 

 .على تيند إلاه يلطي اتخ ذ القراربتعااف مجلس أ
 

-77: 2002)اليػراج،  منهػ عدة محػددات أيلرب أرأمير لتنفاذ الخصخصي على  راعتمد اختا ر
78):  

رطباعي  ،اليرؽ  ؿ  ر احتم ري أـ تن مت، رطباعي طباعي القط ع ت االاتص داي -
 .بصفي ملاي أر جزئاي للمن ايي يرااً المشررع ت المطررحي للباع 

طباعي المشمالت التت تراجهه   ذإ المشررع ت  ؿ تتعلؽ ب سداا االاتص دي أرالم لت  -
 .مت أر غارإأراإلداري أرالتنظا

اجتم عاي، أادلرجاي، رنرع أ داؼ  ،خصخصي المشررع  ؿ درااع يا ياي درااع -
 دؼ م لت أرراع ميتر   ترياع المن ايي، أر الخصخصي  ؿ لترياع ا عدة الملماي أر

 .المف اة

 .مد  تطرر الميتر  االاتص دي راالجتم عت، رتطرر را علاي يرؽ الم ؿ ات الدرلي -
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رالمف اات اإلداراي رالفناي للقا ـ بمراحؿ الخصخصي مف إعداد رتهائي  مد  تراار المرادر  -
 .خ صالقط ع الالقط ع الع ـ إلى  لتحرؿ مفرتنفاذ، رالمد  الزمنت ل

رمرافهـ مف تملؾ اسج نب سيهـ  ،مد  انتش ر الرعت باف المراطناف بأ ماي الخصخصي -
 .الشرم ت الع مي

 .م ؿ على التررا  لعملاي التحرؿ راي راسعمد  ادرة المؤيي ت االاتص داي رالتج -

رحجـ ررزف طبقي رج ؿ اسعم ؿ الق دراف على  ،حجـ الضغرط الخ رجاي التت تراجههـ -
 . شراا اسيهـ

 
راجػػب أف اراعػػػى عنػػػد رضػػع برنػػػ م  زمنػػػت للخصخصػػي مجمرعػػػي مػػػف العرامػػؿ: مدرجػػػي امتمػػػ ؿ 

رالتيعار، رادرة اليرؽ على ايػتاع ب رتطرار مؤيي ت رأس الم ؿ، ر مد  تراار خبرات التقااـ 
لػػى ج نػػب ذلػػؾ، البػػد مػػف ر  (.197 -191: 2006) الػػزاف، ....إلػػخ .المنشػػآت المطررحػػي للباػػع، ا 

لمنشػػػأة تحداػػػد الخطػػػرات الالزمػػػي لتنفاػػػذ برنػػػ م  الخصخصػػػي، رالتػػػت تتميػػػؿ اػػػت تشػػػخاص ح لػػػي ا
لق نرناػػي التػػت اتطلبهػػ  أيػػلرب تحلاػػؿ ظرراهػػ  الم لاػػي رالتشػػغالاي، رالتأمػػد مػػف ايػػتاف ا الجرانػػب ار 

عػػػ دة الهاملػػػي  الخصخصػػػي المقتػػػرح، ر تغااػػػر الشػػػمؿ القػػػ نرنت للمنشػػػأة إف تتطلػػػب اسمػػػر ذلػػػؾ، را 
ع دة  املي شؤرف الترظاؼ رالتخلص مف العم لي الزائػدة إذا مػ   ع دة  املي اسصرؿ، را  الم لاي، را 

 رة الخصخصي. م ف ذلؾ ضررراً ،  ذا اضاًل عف مي ندة اإلدارة العلا  لفم
 

اسنشػػطي  مجمرعػػي مػػفرغنػػى عػػف الباػػ ف، أ ماػػي تػػررا  برنػػ م  الخصخصػػي، رالػػذي احتػػ ج إلػػى 
مػداد ـر  ف،التيػراقاي التػػت تيػتخدـ لالتصػػ ؿ ب لميػػتهداا يػ رة ا تمػػ مهـ ب لبرنػػ م ب لمع ا  ، لرمػػ ت را 

لػؽ علاهػ  رالتع مػؿ الفعلػت معػه عبػر مراحػؿ مختلفػي اط برنػ م  الخصخصػي،ب ممػ  اػداعهـ للقبػرؿ
ب لتع مػػؿ  رتنتهػػتتبػػدأ ب لجهػػؿ التػػ ـ برجػػرد الفمػػرة رالخػػدم ت المقدمػػي أر البرنػػ م   الهػػـر الترراجػػت

التػػ لت، راػػتـ ذلػػؾ عػػف طراػػؽ تمياػػؼ الحمػػالت اإلعالماػػي  الشػػمؿت اػػ مرضػػحي  ػػتممػػ   الفعػػ ؿ،
 ملػػػػي مػػػػع رالترعاػػػػي لمػػػػؿ اسطػػػػراؼ المرتبطػػػػي رالمتع يراإلعالناػػػػي بهػػػػد إانػػػػ ع رالترغاػػػػب رااليػػػػتم ل
  ػ(.1425البرن م , ر ذا أي س مهـ إلنج حه )ي بت، 
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 برن م  الخصخصي( مراحؿ تررا  1-3شمؿ )
 

 
 

 
 

تررا  اض ا  الخصخصي )تج رب ع لماي(, بحػث مقػدـ للمػؤتمر العػ لمت نحمدإ عبد الحماد، المصدر: ي بت، 
  ػ.1425محـر القر , ، ممي الممرمي، ج معي أـ الي لث لالاتص د اإليالمت

 
 
 الةصةصة نجاح م طلبات 3-1-2

 
تهائػػي إف مجػرد الػػدعرة إلػى تنشػػاط ااتصػػ د اليػرؽ اػػت إطػػ ر تبنػى الخصخصػػي غاػػر م ااػه بػػدرف 

االجتم عاػػػي االاتصػػػ داي ر ضػػػرررة تهائػػػي مػػػؿ مػػػف البائػػػي  التجػػػ رب الدرلاػػػي تؤمػػػدر  .الع مػػػي البائػػػي
اػتـ علػى مراحػؿ مػف درف  مػت ،مػداإ الزمنػت الخصخصػي برنػ م ، رأف اأخػذ اماػيالتنظرالق نرناػي ر 

     (.2006)دارب،  عجلي, رعلى أي س التعلـ مف التج رب رالمراجعي رالتصحا 
 
 
 
 
 

انتعبيم 

  انفعبل

(6) 

اإللُبع وانرغجخ فٍ 

  (5انتعبيم )

تفضُم انفكرح وانخذيخ انًمذيخ 

 (4أوانجرَبيج عٍ غُرهب )

 (3إنً انفكرح وانخذيخ انًمذيخ أو انجرَبيج ) انًُم

 (2انعهى ثىجىد انفكرح وانخذيبد انًمذيخ أو انجرَبيج )

 (1انجهم انتبو ثىجىد انفكرح وانخذيبد انًمذيخ أو انجرَبيج )
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 البيئة االن صادية للةصةصة 3-1-2-1
 

رات االاتصػػ داي , اسنشػػطي االاتصػػ داي رالمػػؤيرات رالمتغاػػالمػػراد تهائتهػػ  االاتصػػ داي  لبائػػيب اقصػػد
 راإلاج باػ ت راليػلبا ت ااػه، رحرمػي رؤرس اسمػراؿ 7االيػتيم رداخلهػ ، ميػؿ منػ خ  ي اتالمتف عل

تهائػػي   . راػػتـرنرعاػػي المؤييػػ ت الم لاػػي رحجػػـ أنشػػطته ،رالعالاػػ ت االاتصػػ داي رالتج راػػي اليػػ ئدة
، يػ ت االاتصػ دايمػف خػالؿ رضػع أر تعػداؿ اليا  لتصب  مالئمي للخصخصيالبائي االاتص داي 

المختلفػي،  راليا يػ ت القط عاػي للقط عػ ت ، لحرااز رالتيػهاالتبػ المتعلقػياي االيتيم ر اليا ي ت ر 
زالػي القاػػرد لضػػم ف ايػتمرار الخػدم ت مػػف درف إضػرار ب لميػػتهل رايػتحداث يا يػ ت جداػػدة ؾ. را 

ُاعػػػرؼ بتحراػػػر اسيػػػع ر التملفػػػي الحقاقاػػػي ر ػػػر مػػػ   سالحمرماػػػي المفررضػػػي علػػػى اسيػػػع ر لػػػتعم
اسيع ر، رزا دة درجػي المن ايػي بػاف المشػررع ت الع مػي رالخ صػي، ر ػر مػ  اقتضػت إلغػ ا المزااػ  
راإلع نػػ ت التػػت تمنحهػػ  الحمرمػػي للمشػػررع ت الع مػػي، رتخفاػػؼ درجػػي الحم اػػي التػػت تتمتػػع بهػػ ، 

 (. 2005رتفتات االحتم رات الحمرماي )عطاي، 
 

صخصػي إصػالح ت ااتصػ داي ملاػي تعمػؿ علػى إزالػي عرائػؽ مم  ايترجب أف تص حب عملاي الخ
تشػػجاع المن ايػػي، رتقلاػػؿ عرائػػؽ التجػػ رة رتحرار ػػ ، رذلػػؾ بإزالػػي الحػػراجز مػػف أجػػؿ  دخػػرؿ اليػػرؽ

لغػػ ا نظػػ ـ الحصػػص اػػت التصػػدار، رتخفاػػؼ  أمػػ ـ التجػػ رة الدرلاػػي متخفػػاض الريػػرـ الجمرماػػي، را 
ئػؽ البارراراطاػي، التػت تحػد مػف حراػي التجػ رة مضػرررة القارد على االيتاراد إلػى ج نػب إزالػي العرا

عػػػ دة  املػػػي اليػػػرؽ المحلاػػػي بتحقاػػػؽحصػػػرؿ الميػػػتررد علػػػى مرااقػػػي ميػػػبقي اليػػػتاراد اليػػػلعي. ر   ا 
الميػػػ راة بػػػاف القطػػػ عاف العػػػ ـ رالخػػػ ص, رعػػػدـ االيػػػتمرار اػػػت إعطػػػ ا مرمػػػز احتمػػػ ري لمنشػػػآت 

الصػػػ دؽ رآخػػػررف، )دخػػػرؿ شػػػرم ت جداػػػدة  القطػػػ ع العػػػ ـ اضػػػاًل عػػػف إزالػػػي الحػػػراجز التػػػت تمنػػػع
2002 :27 .) 

 
                                                 

7
من خ االيتيم ر  ر مفهرـ مرمب رمتطرر ردان مامت دائـ التطرر لمالحقي التغارات اليا ياي راالادرلرجاي رالتمنرلرجاي رالتنظاماي.   

حقت ب لدرؿ رالمن طؽ نتاجي التطررات التت ل أخر راد تمرف عن صر  ذا المن خ من يبي ات اترة معاني رلايت مذلؾ ات اترة 
اتخ ذ القرار  إمم ناياتعلؽ بمد   عنراناف: اسرؿ أحدمفهـر المن خ االيتيم ري المن يب تحت  إدراجاممف  بشمؿ ع ـ،المن ايي. 

لنقد ر )صندرؽ الفي رالع ئد رارتبط بفمرة المخ طاؤير على التم أفرالي نت اتعلؽ بمؿ م  اممف  االاتص دي رارتبط بفمرة عدـ الاقاف،
 (.2005العربت، 
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رب لترازي، إا مي يرؽ م ؿ جدادة أر إصالح الق ئمي، بحاث تصب  ا درة على تيػهاؿ عملاػي نقػؿ 
صػالح القطػ ع المػ لت (. 2005الملماي الع مي إلى الملماي الخ صػي )عطاػي،  االيػتقرار رتحقاػؽ را 

التػت اممػف أف اتعػرض لهػ ، رتخفػاض التػدخؿ  عف طراؽ دعمه رتخفاض حجػـ المخػ طرالنقدي 
لغ ا أرلرا ت اإلاراض لقط ع ت معاني، رذلؾ  الحمرمت ات تحداد الحد اساصى سيع ر الف ئدة را 
ب عتبػػ رإ مصػػدرًا أي يػػاً  لتغطاػػي االحتا جػػ ت الم لاػػي لمنشػػآت القطػػ عاف العػػ ـ رالخ ص)الصػػ دؽ 

 (. 27: 2002رآخررف، 
 

 صةالبيئة االج مادية للةصة 3-1-2-2

رتػػػػتلخص  .المنتجػػػػاف رالعػػػػ ملاف رالمنظمػػػػافر الميػػػػتهلماف  البائػػػػي االجتم عاػػػػي للخصخصػػػػي تشػػػػمؿ
 الخصخصػي بفمػرة الترعاػي الخطرات الالزمي للرصرؿ إلى بائي اجتم عاي مالئمي للخصخصي اػت

، راإلاصػ ح عػف معلرمػ ت ترضػ  المرمػز المػ لت رمتطلب تهػ  رارائػد   لالاتصػ د الػرطنت رأ ػدااه 
المخطط لخصخصته ، إض اي إلى ترضا  الع ئػد اصػار ر طراػؿ اسجػؿ المترتػب علػى  للمنشآت

االتص ؿ ر  ،ات المنشآت الخ يرة رالرابحي على حد يراا  تخلت الحمرمي عف ملماته  جزئًا  أر ملاً 
 إذ أف الفهـ الضعاؼ للخصخصػي أر يػرا الفهػـالمتعددة.  مجمرع ت المص ل ع م رتب دؿ اآلراا

مم   نت ئجه  له  آي ر على مد  القبرؿ االجتم عت رعلى مد  التع رف أرالتشمؾ ات له , اد تمرف
المزاػػػد مػػػف ف إ راػػػى المق بػػػؿسيػػػهـ رانخفػػػ ض اامتهػػػ . ا اعػػػدـ اإلابػػػ ؿ علػػػى شػػػراإلػػػى ي اػػػد اػػػؤد
إلػػى المزاػػد مػػف التعػػ رف, رب لتػػ لت إلػػى المزاػػد مػػف  اؤدا فيػػ الخصخصػػي رالرضػػرح اػػت الشػػف ااي

تقلاػػػػؿ العقبػػػػ ت اإلداراػػػػي رتيػػػػراع اإلجػػػػرااات ر  ،لخ صػػػػيت امم ناػػػػ ت رالقػػػػدراتحراػػػػؾ المػػػػرارد راإل
 (.2010)عب س رماخ ،  الررتاناي

 
 البيئة القانونية للةصةصة 3-1-2-3
 

طػ ًرار  بناػًي ا نرناػًي مالئمػيً  الخصخصػي تتّطلب  ، رذلػؾ مػف خػالؿ تطباقهػ مػف امم ػفمؤاتاػً   ا نرنًاػ  ا 
راػى  .ف التج رة رالشرم ت رالضرائب راإلعفػ اات رالتػأمافترار حزمي القراناف اسي ياي ميؿ ارانا

بػػأربع  عػػ دةً تػرتبط رالتػػت التػت تحتػػ ج إلػى إعػػ دة الهاملػي  إعػ دة النظػػر اػت التشػػراع تنفػس الراػػت 
رمراجعتهػػ  بحاػػث ال تتعػػ رض مػػع  ،يالتمراػػؿ، رالتيػػعار، رالعم لػػر المن ايػػي،  ػػت: ميػػ ئؿ رئايػػاي 

اػراناف جداػدة تتعلػؽ ب لقضػ ا  الت لاػي: التػأماـ رالمصػ درة، رال بد مػف رضػع  .ترجه ت الخصخصي
رمػذلؾ  ،رضبط ملماي اسيهـ خ صي مف ابػؿ الميػتيمر اسجنبػت، رضػبط المم ريػ ت االحتم راػي
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التشػػػػراع ت التػػػػت تتضػػػػػمف الشػػػػف ااي رالعالناػػػػػي اامػػػػ  اتعلػػػػؽ ب لمؤييػػػػػ ت المخصخصػػػػي )داػػػػػرب، 
التػػى تقػػؼ أمػػ ـ  تنفاػػذ عملاػػي  الق نرناػػيتعػػت العقبػػ ت  أف الحمرمػػ ت علػػى رانبغػػت(. 2006

صػػدار نظػػ ـ تشػػراعت جداػػد  ،الخصخصػػي بياليػػه لغػػ ا القاػػرد رالتعقاػػدات الررتاناػػي القدامػػي، را  را 
اتصػػػػؼ ب ليػػػػهرلي رالمررنػػػػي، راقػػػػر  علػػػػى إنجػػػػ ز اسعمػػػػ ؿ بيػػػػرعي مػػػػع حم اػػػػي الحقػػػػرؽ رتحداػػػػد 

 .(2005االلتزام ت برضرح )عطاي، 
 

التشػراعت بتعقػؿ رحممػي، بػداًا  اإلصػالح أعمػ ؿ جدرؿ رضع بغتانأنه ( 2002)شح ته، راشار 
 اػ نرف ميػّردة رضػع اتػا    مػ رغ لبً  .ؿاسا ا تر اسرل إلى االنتق ؿ يـ رمف اسرلراي ذات ب لقض ا 

 حدرث درف ميبًق  رتُحرؿ ب لقراناف، الخ صي المهمي  ذإ تؤدي مت للحمرمي ارصي للخصخصي
( بضرررة إصدار ا نرف مرحد لتنظػاـ عملاػي 165: 2007)إم ـ، ي. راؤمد ذلؾ ا نرنا مش مؿ أي

مشػػ رمي القطػػ ع الخػػ ص اػػت تقػػداـ خػػدم ت البناػػي اسي يػػاي، راجػػب أف اتضػػمف القػػ نرف المرحػػد 
اسيػػس التشػػراعاي للمشػػررع ت الممرلػػي عػػف طراػػؽ القطػػ ع الخػػ ص، لتحقػػؽ مزاػػدًا مػػف الرضػػرح 

طػػػراؿ مرحلػػػي المشػػػررع، بػػػدًاا مػػػف اختاػػػ ر شػػػرمي  رالتػػػاقف مػػػف طباعتهػػػ  راسحمػػػ ـ المطبقػػػي علاهػػػ 
المشػػررع رالتع اػػد معهػػ ، رمػػرررًا بتنفاػػذ المشػػررع رتشػػغاله، رانتهػػ ًا بتحراػػؿ رنقػػؿ أصػػرؿ المشػػررع 
إلى الدرلي عند نه اي مدة الترخاص أراإللتزاـ. اميؿ  ػذا القػ نرف المرحػد الشػ مؿ مػف شػأنه تحقاػؽ 

الق نرنت رتحقاؽ الغ اي المرجرة منه، رالقض ا على التعدداي الشف ااي رالرضرح رالرحدة ات النظ ـ 
التشراعاي غار المبررة، على أف تترؾ بعػد ذلػؾ اإلجػرااات التفصػالاي رالتنظاماػي لمػؿ اطػ ع علػى 

 حدإ، بحاث اتـ رضعه  على النحر الذي اتالاـ مع طباعي راحتا ج ت  ذا القط ع. 

 
 البيئة ال نظيمية للةصةصة 3-1-2-4
 
 تمرف رلمت، اّع ؿ تنظامت إط ر تأياس  ر ن جحي لخصخصي ن تالممرِ  أصعب فّ أ ات شؾّ  ال

 إنشػ ا راتّطلػب د،جاػ تصػماـ ذات تنظاماػي  املاػي رجػرد الضػررري امػف  لػي،اعّ  التنظاماػي البناي
 اػت التبّصػر مػف الحمرمػ ت اػدًرا مػف رايػتلـز م ااػي، رمػرارد طػراالً  راتًػ  اّع لػي تنظاماػي يػلط ت
 العملاي. مم  مف مراحؿ م ؼٍ  مبمر ر رات ات التنظاماي اليلطي مرظفت بتدراب أتبد مت اسمرر
 اليػلطي اتّعلػؽ ب متاػ زات مػ  اػت الخاػ رات بعػض إاػرار التنظاماػي الهائػ ت  ػذإ تأيػاس اقتضػت

 ذاؾ  ر اتخ ذإ، الحمرم ت على اتحتـ آخر ارار ريمي .رتمراله  ي،العضرا ر املاته  التنظاماي،
 بمفرد ػ ، صػن عي لمػؿ تنظاماػي  ائػي البلػداف بعض اّضؿ اقد .التنظاماي اليلطي  ؽبنط المتّعلؽ
 منفػردة تنظاماػي يػلطي إنشػ ا الاؿ عدد اّضؿ اام  إلخ، ..…رأخر  للمهرب ا، لالتص الت راحًدة
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 ي لػث خاػ ر شػ به. ر نػ ؾ رمػ  رالمهربػ ا االتصػ الت ميػؿ راحػد، مراؽ ع ـ ات متعّددة لقط ع ت
اػإف  أبح يًػ  مياػرة، تتّطلب الميألي  ذإ أف رمع  .حدة على اط ع تنظاماي لمؿ  ت ائ تأياس  ر

العرباػي  الػدرؿ مػف العداػد احتا جػ ت لمالامػي اساضػؿ ابػدر – الِقطػ عت التنظػاـ – الي لػث الخاػ ر
مخػ طر  مػف الحػذر تػرخت الحمرمػ ت علػى انبغػت التنظاماػي، للبناػي التخطػاط رلػد  .رأرضػ عه 

تػؤدي  مؤاتاػي يػرؽ تأماف مف اتممف لمت تم ًم ، من يًب  امرف أف اجب ا لتنظاـ  .طالمفر  التنظاـ
تلقػى  االاتصػ د، علػى إضػ ااي تمػ لاؼ افػرض يػرؼ التنظػاـ اػت اإلاػراط أف حػاف اػت رظافتهػ ، ُُ

 .(2002الميتهلؾ )شح ته،  ع تؽ على اسمر نه اي ات
 

قػت معجػزات ااتصػ داي، بػ لرغـ مػف عػدـ اضاًل علاه، تؤمد الدررس الميػتف دة مػف الػدرؿ التػت حق
تراار مرارد طباعاي لداه  على أ ماي العنصر البشري ب عتبػ رإ محػرر النشػ ط االاتصػ دي ر داػه، 

ات  ذا العنصر اله ـ عف طراػؽ تدرابػه رراػع ميػتر    اليتيم رلذا اإنه مف الضررري اال تم ـ ب
ترتمػػز علػػى تطػػرار التعلػػاـ بمػػ   إليػػتراتاجاي مه راتػػه رتنماػػي مرا بػػه ررع اتػػه صػػحاً  ريق ااػػً  راقػػ ً 

 (. 166: 2007) إم ـ،  اترااؽ مع متطلب ت العصر
 

تػراار مبػ دئ ع مػي بػاف الشػرم ا إلنجػ ح رلتحقاػؽ عملاػي الشػرامي بػاف مف راى اليا ؽ ذاته، البد 
 تتميؿ ات:، ر الت لتالشمؿ  اتمرضحي   تمم  الدرلي رالقط ع الخ ص، 

حػدد درر مػؿ شػراؾ رأ ػداؼ تُ  إنج ز رتنفاذ القرارات التنمراػي راقػ  لمنهجاػيد: االلتزاـ رالتعه -
 اتعهد مؿ طرؼ ااه ب اللتزاـ ب لدرر المحدد له مف ابؿ.ر  ،اع ؿ إداريظؿ من خ  ات

إلػػػى  مشػػػررع ت الشػػػرامي بػػاف الدرلػػػي رالقطػػ ع الخػػػ ص  مػػ  ايػػػتمر تنفاػػذ غ لًبػػػي: االيػػتمرارا -
مشػررع ت لهػ   العتب ر المدد الزمناي المالئمي عنػد تنفاػذلذا اجب اسخذ ات ا. اترات طرالي

ظػػؿ اػػر   اػػتاجػػب تحداػػد اإلطػػ ر العػػ ـ رمنهجاػػي اإلدارة ر  ،درجػػي مػػف الحي يػػاي اليا يػػاي
 تحمـ عملاي الشرامي. التتاليرؽ 

انتهجهػ  مػؿ شػراؾ  التػتالتنياؽ باف الشرم ا مف خػالؿ رؤاػي راضػحي لأليػ لاب ي: الشف اا -
مػع التع مػؿ بصػدؽ ررضػرح مػع المتغاػرات الداخلاػي رالخ رجاػي  ،لمرضرعيلتنفاذ اس داؼ ا

 .(2004)يم حه،  تحدث خالؿ اترة الشرامي التت
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 الراجب ترار   ات الشرامي باف الدرلي رالقط ع الخ ص ات  ( المب دئ الع مي2-3الشمؿ )
 
 
 
 
 

 
 
 

-20القطػػػ ع الخػػػ ص اػػػت تقػػػداـ الخػػػدم ت البلداػػػي، اليػػػعرداي،  يػػػم حي، أحمػػػد   شػػػـ، متطلبػػػ ت تحقاػػػؽ الشػػػرامي الجاػػػدة مػػػعالمصػػػدر: 
 ـ21/4/2004

 
 ن ؾ ضرابط أي يػاي البػد أف تحمػـ عملاػ ت الخصخصػي رعلػى رأيػه  مػ  الػت ذلؾ،  عالرة على

 (:44-43: 2007)إم ـ، 

المرااػؽ  رمراع ة اعتب رات اسمف القػرمت اػت بعػض اػررع النشػ ط ذات الطػ بع االيػتراتاجت،  -
 ..الحارايالقرماي 

التدااؽ ات أي لاب الخصخصي اليام  ات ح الت الباع لميتيمر رئايت "أر ايتراتاجت" مػف  -
جرااات تضمف الشف ااي رترياع ا عدة الملماي لرأس الم ؿ الرطنت راس لت.   خالؿ آلا ت را 

رضع نظـ راراعد ص رمي للتصرؼ ات ع ئدات الخصخصي، إذ أف تلؾ العرائد  ت حصػالي  -
مػػػػػي للشػػػػػعب، راجػػػػػب أف تخضػػػػػع لمح يػػػػػبي رمراابػػػػػي المجتمػػػػػع المػػػػػدنت ر ائ تػػػػػه أصػػػػػرؿ مملر 

 التشراعاي رالنق باي. 

تحداد اسصرؿ اإليػتراتاجاي غاػر الق بلػي للخصخصػي تحػت أي ظػرؼ، رتعتبػر انػ ة اليػراس  -
 نمرذجً  ات ح لي مصر.

عػد الدرلي ات ظػؿ الخصخصػي اػت: رضػع ارا رتترمز مه ـالمح اظي على درر اع ؿ للدرلي،  -
القػػ نرف أر البنػػ ا المؤييػػت، رالمح اظػػي علػػى عػػدـ نشػػرا بائػػي اليا يػػ ت االاتصػػ داي، رزاػػ دة 

 ات الخدم ت االجتم عاي رالبناي اسي ياي. االيتيم ر

را بي الدرلػي عبػر االحتفػ ظ بحصػي اػت أيػهـ الشػرم ت رالمشػررع ت المخصصػي حتػى تتأمػد  -
 بً  على المصلحي الرطناي. مف أف اليا ي ت اإلنت جاي راسيع ر ال تؤير يل

 االنتزاو وانتعهد

 

 االستمراريت

 

 انشفافيت

 

 انذونخ

انمطبع 

 انخبص

 جُذحشراكخ 
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 صعوبات  نفيذ الةصةصة 3-1-3
 

ٌتعد الخصخصي عملاي معقدة، راد اص حبه  العداد مف المشمالت رالصعرب ت أينػ ا التنفاػذ ربعػد 
 التنفاذ، رمف أبرز  :

 

 إلػى القطػ ع الع مػي المؤييػ ت ملماػي نقػؿ بعملاػ ت المتخصصػي راإلدارات اسجهػزة تػرار عػدـ -

 الخ ص. 

بتقلاد أر مح مػ ة  تنفاذ   ريـ ع دةً  عنه  اإلعالف اجري التت الخصخصي يا ي ت رضرح ـ عد -
 .(2009أاط ر أخر  )الزرانت ريلرـ، 

ضعؼ التمراؿ الالـز إلع دة الهاملي الم لاي الفناي لعدد مف الشػرم ت لتنماػي ع ئػداته  رجعلهػ   -
 . مير ج ذباي للميتيمراف عند طرحه أ

يػػؤرلاف عػػف تنفاػػذ الخصخصػػي، ممػػ  اػػؤد  إلػػى مشػػ مؿ اػػت تيػػراؽ نقػػص المفػػ اات لػػد  الم -
الشػػػػػرم ت المػػػػػراد خصخصػػػػػته ، رعػػػػػدـ تػػػػػراار المعلرمػػػػػ ت الم ااػػػػػي للميػػػػػتيمراف، رااليػػػػػتعم ؿ 

 (. 1998المحدرد لمختلؼ أي لاب الخصخصي )د  ؿ رالح ج، 

 تتعلػؽ بنشػ ط ت التػت راإلالاماػي المرمزاػي رالتعلامػ ت راسنظمي القراناف مف الميار على اإلبق ا -

 رحرم ت اسيع ر. اسيراؽ آلا ت غ لب ً  تقاد رالتت المختلفي الصن عاي المنشآت

 شف ااي أر انعداـ المح يباي المعلرم ت داي انعداـ نتاجي يراا الرأيم لاي اسصرؿ تقدار صعربي -

 .(2009)الزرانت ريلرـ،  اسيراؽ خ صي ات الدرؿ العرباي

 انػت  عنػه ة، التيػعار  اػت الدرلي تدخؿ رعدـ االاتص داي، الحراي حمـب للميتهلؾ الحم اي انتف ا -
 الفناي المراصف ت عف رالخررج الجردة، رانخف ض اسيع ر، رارتف ع المف اة، رانتف ا االحتم رات

: 2007)اليػعدار ،  يع مػ بصػررةٍ  الميػتهلؾ على أضرار علاه اترتب مم  ،إنت جه  ات للمنشأة
175). 

 

 امج الةصةصة  قييم بر  3-1-4
 
اعتبػر أمػرًا معقػدًا، حاػث الحمـ علػى نجػ ح عملاػي الخصخصػي رتحقاػؽ المنػ اع المتراعػي منهػ   إف
برام  الخصخصي تؤير على ميار مف المتغارات االاتص داي ميػؿ الربحاػي راإلنت جاػي رالعم لػي إف 
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ات  د اممف ايتخدامهرمف يـ ال ارجد  ن ؾ معا ر راح .رااليتيم ر، رترزاع الدخؿ راليررة رغار  
ف تػػػأيار  ػػػذإ البػػػرام  ال امػػػرف اػػػت اتجػػػ إ راحػػػد علػػػى جماػػػع تقاػػػاـ بػػػرام  الخصخصػػػي، خ صػػػي أ

لػػذا اػػإف االعتمػػ د علػى معاػػ ر راحػػد اػػت  تقاػػاـ اسداا ربمػ  ال اعطػػى نتػػ ئ   دااقػػي اػػت  المتغاػرات.
داا الفرعاػي اػت  ذا الصدد، رم زاؿ  ن ؾ ح جي لصا غي معا ر مرمب اتػأير بجماػع  متغاػرات اس

مجػػػػ ؿ الخصخصػػػػي، لاعطػػػػى نتػػػػ ئ  أميػػػػر داػػػػي اػػػػت تقاػػػػاـ اسداا. رتيػػػػتخدـ الدرايػػػػ ت عػػػػددًا مػػػػف 
 المع اار ات تقااـ برام  الخصخصي مف أ مه :

مع اار المف اة: رمنه  معدؿ الرب ، رالمف اة التشغالاي، التت تشار إلى نيػبي تمػ لاؼ التشػغاؿ  -
 إلى المباع ت راإلنت جاي.

 لعم لي: رمنه  حجـ العم لي، رمتريط أجر الع مؿ.مع اار ا -
 للع مؿ. االيتيم ر، رمتريط االيتيم ر: رمنه  حجـ االيتيم رمع اار  -
 اليعر: الراـ القا يت لليعر ابؿ ربعد الخصخصي. -
 الضرائب: حصالي الضرائب مف المؤييي.  -
 يعر اليهـ: معدؿ النمر ات يعر يهـ الشرمي. -
 ب العم ؿ مف إجم لت اامي  اسيهـ، رمف القامي المض اي. ترزاع الدخؿ راليررة: نصا -
 

رارجػػد  نػػ ؾ مػػدخالف لعملاػػي التقاػػاـ، أرلهمػػ : مػػدخؿ البا نػػ ت القط عاػػي ر ػػر المػػدخؿ الػػذي اقػػ رف 
معػػػ اار اسداا اػػػت عػػػدد مػػػف الشػػػرم ت المخصخصػػػي رعػػػدد مػػػف شػػػرم ت القطػػػ ع العػػػ ـ. ري ناهمػػػ  

ر اسداا ات شرمي مػ  أر اطػ ع مػ  ابػؿ ربعػد الخصخصػي مدخؿ اليليلي الزمناي ر ر اق رف مع اا
 (. 2005)عطاي، 

 

 الةصةصة واألثر ال نموي 3-2
 

تػػرتبط ر  0علػػى ااتصػػ دا ت الػػدرؿ التػػت تنػػته   ػػذإ العملاػػي آيػػ رًا عداػػدةعملاػػ ت خصخصػػي تتػػرؾ 
ي اضػػػػاًل عػػػػف البائػػػػ ،ارتب طػػػػً  رياقػػػػً  بأ ػػػػداؼ الخصخصػػػػي رأيػػػػ لابه  رمراحػػػػؿ تنفاػػػػذ   ػػػػذإ اآليػػػػ ر 

)عيػػ ؼ رالمحمػػدي، بػػدرف(،  اليا يػػاي راالاتصػػ داي راالجتم عاػػي التػػت تجػػري ااهػػ  تلػػؾ العملاػػ ت
 : م  الت تلؾ اآلي ر رمف
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 النمو االن صادي 3-2-1
 

أف اترتػػػػب علػػػػى الخصخصػػػػي زاػػػػ دة المفػػػػ اة اإلنت جاػػػػي اػػػػت الرحػػػػدات محػػػػؿ  مػػػػف المتراػػػػع نظراػػػػ ً 
ايػػي بػػاف الرحػػدات اإلنت جاػػي، ممػػ  اػػؤدي للػػتخلص الخصخصػػي، منتاجػػي مب شػػرة لزاػػ دة درجػػي المن 

مف عن صر عدـ المف اة التػت عػ دة مػ  تنمػر اػت ظػؿ البائػ ت المحماػي ااتصػ داً . ممػ  تػؤدي إلػى 
ترلاػػػد الحػػػ از علػػػى التجداػػػد، ر تيػػػ عد علػػػى ظهػػػرر منظمػػػاف ر إداراػػػاف أميػػػر مفػػػ اة علػػػى إدارة 

رار اسيع ر رالتخلص مف التػدخالت التػت النش ط االاتص دي. ب إلض اي إلى ذلؾ اترتب على تح
تشػػػر ه  تحيػػػف تخصػػػاص المػػػرارد. مػػػذلؾ تػػػؤد  أنػػػراع اإلصػػػالح التػػػت تػػػتـ ب لنيػػػبي للمشػػػررع ت 
الخ يرة ابؿ خصخصته  تحرله  إلى رحدات مربحي أر التخلص منه  إذا لـ امف  ن ؾ جدر  مف 

 إصالحه  ر ترجاه المرارد اليتخدام ت أاضؿ.
 

ي إلى نمر الن ت  الملت ليػبباف: اسرؿ  ػر تحيػاف تخصػاص المػرارد رالػذي إذًا، تؤدي الخصخص
اؤدي لزا دة اإلنت جاي بقدر معاف. راليبب الي نت اتميػؿ اػت ايػتيم ر اسمػراؿ المحػررة اػت أصػرؿ 

رب لتػ لت  .القط ع الع ـ المب عي، راترتب على ايتيم ر  ذإ اسمراؿ زاػ دة اػت النػ ت  بمقػدار معػاف
لملػػػت للخصخصػػػي علػػػى النمػػػر النػػػ ت  يػػػنرًا  خػػػالؿ اتػػػرة الخصخصػػػي  ػػػر عبػػػ رة عػػػف اػػػ ف اسيػػػر ا

 (.288 - 287: 2006الزاف، )مجمرع اسيراف 
 

 العمالة 3-2-2
 

تع نت رحدات القط ع الع ـ غ لبُ  مف بط لي مقنعي، لذلؾ اػ ف الخصخصػي اممػف أف اترتػب علاهػ  
ط لػي المقنعػي إلػى بط لػي يػ ارة درف تخفػاض التخلص مف العم لي الزائدة بمػ  اػؤدي إلػى تحراػؿ الب

الن ت  الملت. راحدث  ذا سف الخصخصي اترتب علاه  تخفاض مع مؿ العم لي رالػذي اتميػؿ اػت 
مماػػي العمػػؿ الالزمػػي إلنتػػ ج رحػػدة راحػػدة مػػف اليػػلعي أر الخدمػػي. رال اعتبػػر  ػػذا  ػػر اسيػػر الرحاػػد 

مػف باػع بعػض رحػدات القطػ ع العػ ـ علػػى  للخصخصػي علػى العم لػي، اهنػ ؾ أيػر المػرارد المحػػررة
العم لػػي. ر مػػف يػػـ اػػ ف اسيػػر الصػػ ات للخصخصػػي علػػى العم لػػي  ػػر عبػػ رة عػػف الفػػرؽ بػػاف عػػدد 
الرظػػ ئؼ التػػت اممػػف خلقهػػ  نتاجػػي باػػع أصػػرؿ القطػػ ع العػػ ـ ر تنفاػػذ مشػػررع ت تنمراػػي جداػػدة، 

معنػى ذلػؾ أف اسيػر امػرف  رالبط لي الن تجي عف عملاي الخصخصي. اػإذا مػ ف  ػذا الفػ رؽ مرجػب
 مرجًب  رالعمس إذا م ف الف رؽ ي لًب . 
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 المس يلك والٌمن ج 3-2-3
 

 ارا  اػي الميػتهلؾ للخصخصػي االجتم عاػي الحصػالي اػت  ػ ـ عنصػر الميػتهلماف علػى اسيػر إف
 اتراػع اليلع رالخدم ت المقدمي مػف الشػرم ت، حاػث رنرعاي اسيع ر حاث مف ب لخصخصي تتأير
 تطباؽ بعد لجمهرر الميتهلماف ب لنيبي رالخدم ت اليلع أيع ر تخفاض الخصخصي ؤاديم بعض

 اػت تعمػؿ التػت مػ ت الخ صػي الشػر بػاف المن ايػي اػت المتراعػي الزاػ دة عف ن ت  ر ذا  ذإ اليا يي،
 راليػعت الحجـ ت راررا حجـ اإلنت ج ميؿ أخر  عرامؿ إلى ب إلض اي رالخدم ت اليلع إنت ج مج ؿ
 مػف مباػر عػدد رجػرد مػد  علػى اإلنت جاػي، عػالرة بميػتر  راالرتقػ ا اإلنتػ ج تمػ لاؼ خفػاضت نحػر

 (.2009)الزرانت ريلرـ، مم يلي  ليلع المنتجي الشرم ت
   

 لػـ إذا أمػ  الحػرة، التن ايػاي اليػرؽ امتمػ ؿ بتحقاػؽ  رالمنػت  الميػتهلؾ حقػرؽ رتضػمف الخصخصػي
 بػؿ رالمنػت ، الميػتهلؾ علػى يػلباي آيػ ر لهػ  تظهػر اػد الخصخصػي اإف الحرة المن ايي يرؽ تتحقكؽ
 المعاشػي ميػتر  انخفػ ض رأاًضػ  المت حػي، اليػلع رانخفػ ض احتمػ ر، مػف اليػرؽ أطػراؼ رمػؿ

 لمصػلحي رايػتنزااه  الطباعاػي المػرارد  ػدر عػف (، اضالً 311- 394: 1112رالرا  اي )يعداري، 
)الزرانػت  الميػتدامي التنماػي عملاػي علػى اػؤير ممػ  الق دمػي اسجاػ ؿ حيػ ب رعلػى اسجاػ ؿ الح ضػرة

 (.2009ريلرـ، 
 

 العدالة االج مادية 3-2-4
 

 التت اآلي ر رتتميكؿ المبدأ، بهذا مخٌلي رأخر  العدالي، لمبدأ داعمي آي ًرا  تهطا  ات الخصخصي تحمؿ
 اػت رالميػ  مي ؾ،التملُّػ ات الع ملي للطبقي ارًصي االجتم عاي ات إعط ا العدالي مف مزادٍ  إلى تؤدي
 اِحيف مم  ،اإلنت ج ات رالزا دة رالتملُّؾ، اليررة مف مزادٍ  الح از إلى ابعث م  ر ر ،اإلنت جاي العملاي

رأمػ  اآليػ ر  الػرطنت ررضػع اساػراد رتحقاػؽ االيػتقرار العػ ئلت راالجتمػ عت. االاتصػ د رضػع مػف
 ممػ  اػت المجتمػع، الػيٍ  باػد اليػررة اليػلباي اقػد تػؤد  الخصخصػي إلػى االحتمػ ر رانتشػ رإ، رترماػز

 الخ ص القط ع المجتمع، راد تؤد  إلى ياطرة ائ ت رطبق ت باف الدخؿ ترزاع يرا علاه ياترتب
 إلى تؤدي المجتمع ات  املاي اختالالتٍ  إلى حدرث اؤدي مم  االاتص دي، النش ط على ملت بشمؿٍ 
 313: 1112)يعداري، ؿ رالجه رالمرض الفقر نط ؽ راتي ع راليررات، ات الدخرؿ التف رت اتي ع

-311.) 
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اػت مػؿ مػف منشػأة  31رتشار الدراي ت التطباقاي التت ا مت بهػ  مجمرعػي مػف البنػؾ الػدرلت عػف 
 أف، تحلاػػؿ آيػػ ر الرا  اػػي الع مػػي منتاجػػي للخصخصػػيشػػالت، م لازاػػ ، المميػػاؾ، براط ناػػ ، لبحػػث 

عميت اسيع ر الندرة النيباي للمرارد،  ررات النصؼ اآلخ المنشآتلـ تتغار ات نصؼ اسيع ر 
إلى ج نب تحياف مف اة المنت  مف ن حاي المػـ رالماػؼ بعػد الخصخصػي، ر ػر مػ  أد  إلػى زاػ دة 

افػت براط ناػ  ايػتف د ميػتهلمر التلامػرـ أميػر منػذ إعػالف الباػع رخ صػي ميػتهلمر  .الرا  اي الع مػي
المن ايي رالتغاارات الفناػي رالتمنرلرجاػي التػت  ري عد على ذلؾ عرامؿ ميؿ زا دة .الخطرط الدرلاي

هـ   رجػػرد المػػداراف الجػػدد رالػػذاف أصػػبحت لػػداا مػػت بػػدرر مباػػر اػػت راػػع ميػػتر  الخدمػػي، رأاًضػػ
مػػػنظـ رمػػػؼا. راػػػد حػػػدث نػػػرع مػػػف التػػػد رر اػػػت ميػػػتر   إداريايػػػتقاللاي إداراػػػي اػػػت ظػػػؿ إطػػػ ر 

، رلمػػػف غاػػر المتراعػػػي اػػت الطلػػػب ب الزاػػػ دةالخدمػػػي اػػػت اليػػنرات اسرلػػػى بعػػد الخصخصػػػي، بيػػب
 (.1111التحيان ت المتت بعي أدت إلى جعؿ الخدمي أاضؿ مف ابؿ عملاي الباع )رحرمه، 

 
 الدولة مديونية 3-2-5
 

 ايهـ المشررع ت تلؾ باع حصالي اإف و نفيذىا بنجاح الخصخصي  ليا يي الدرؿ بمرجب انته ج
 الػذي الػدعـ بمقػدار المدارناػي حاػث ُتخفّػض  لاػي،رالداخ الخ رجاػي مدارناته  مؿ يداد أر خفض ات

 الخصخصػي مػف بعد المرازني رضع اتحيف يرؼر  ينرًا ، الخ يرة للمشررع ت الدرلي تقدمه م نت
 سغراض جدادٍ  مف االاتراض عدـ أر اإلاالؿ أخر  زاراي رمف رارائد  ، المدارناي مف اإلاالؿ جراا
 الجداػدة القػررض اتتجنػب بػ لباع، الدرلػي منهػ  صػتتخلك  إذا الع مػي المشػررع ت رميػ عدة دعػـ

 إاراض معه تقدر تمرالاي ادًرة الدرلي لد  ارل د يرؼ المشررع ت باع مم  أف متحصالت .رارائد  
 الح لػي الدرلػي بهػذإ  رتصػب  أرضػ عه ، رتحيػاف الم لاػي، مرامز ػ  دعـ لغرض المشررع ت، بعض

ـك  التػت المشػررع ت مػف الضػرائب مػف لػيالدر  حصػالي دائنػي، إضػ اي إلػى ذلػؾ يػتزاد  تحيػاف تػ
 (. 314- 313: 1112ااه  )يعداري،  الع ملاف ردخرؿ أرب حه  زا دة نتاجي أرض عه ،

 

 درلػي اػت تػنج  تجربػي اقػد الدرؿ ااتص د على الخصخصي تأيار ات تب اف أف  ن ؾ رمف  ن  اتباف
 ااج بت، أير له  الدرلي اامرف ااتص د لىع انعمس رب لت لت  منه ، المرجر الهدؼ تحقاؽ ات معاني

 إلى درلي مف الخصخصي اختلؼ تأيار ربهذا  .يلبت أير له  اامرف أخر  درلي ات العمس امرف أر
 متطلبػ ت م اػي تػرار مػع الجاػد للخصخصػي التطباػؽ إف حاػث الراحدة الدرلي داخؿ ات رحتى أخر 
 .الدرلي لى ااتص دع ااج بًا  أيراً  للخصخصي امرف أف اتاي عد  النج ح
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 الةصةصة ونضايا معاصرة  3-3
 

ارتبطػػت الخصخصػػي رآيػػ ر تطباقهػػ  ب لعداػػد مػػف القضػػ ا  المع صػػرة، رالتػػت لهػػ  َرِاػػع علػػى جػػدر  
عملاي الخصخصي، نيرد اام  الت أ ػـ تلػؾ القضػ ا ، رالتػت مػف اس ماػي بممػ ف أخػذ   ب العتبػ ر 

 عند الشررع ات عملاي الخصخصي.
 
 ارة ال غييرإد 3-3-1
 

اتأير أداا المؤييي بم اي التغاارات الح صلي اػت محاطػه يػراا تػأياًرا إاج باػً  أر يػلبًا ، راػت ظػؿ 
عملاي خصخصي المؤييي تحدث العداد مف التغاارات التنظاماي، رالتت مف شػأنه  أف تػؤير علػى 

راليق اػػي التنظاماػػي، أداا المؤييػػي. رلعػػؿ مػػف بػػاف أ ػػـ  ػػذإ التغااػػرات، حػػدرث تغااػػر اػػت القاػػ دة، 
دخػػ ؿ تمنرلرجاػػ  رآالت  ترالتغااػػر اػػ يا يػػي التعراضػػ ت بمػػ  ان يػػب يا يػػي اليػػرؽ المفترحػػي، را 

عػػػ دة  املػػػي العم لػػػي رتخفاضػػػه ،  لػػػذلؾ اأغلػػػب المؤييػػػ ت التػػػت تمػػػت  جداػػػدة اػػػت المؤييػػػي، را 
اػػرات اليػػ بقي خصخصػػته  ا مػػت بتغااػػر  ػػذإ المتغاػػرات، رلمػػف تغااػػًرا تػػدراًج  اراعػػت مالئمػػي المتغ

تعمػؿ الخصخصػي علػى إحػداث تغااػرات جذراػي اػت المؤييػي،  ر مع أ داؼ عملاي الخصخصػي.
" مجمرعػػػي مػػػف االيػػػتراتاجا ت :رخ صػػػي إذا ا مػػػت بعملاػػػي إعػػػ دة الهاملػػػي، التػػػت تعػػػرؼ علػػػى أنهػػػ 

رالخطط راليا ي ت التت تضػعه  اإلدارة لتخفػاض التمػ لاؼ رتحيػاف مفػ اة اسداا"، رتأخػذ عملاػي 
 :(2011) شرم ؿ ريمار،  إع دة الهاملي أشم ال مختلفي، تتميؿ اام  الت

 

 ( اسشم ؿ المختلفي إلع دة الهاملي ات المؤيي ت3-3شمؿ )
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 رراي بحث مقدمي ب لملتقى برا امت، إدارة التغاار مأداة لتفعاؿ عملاي الخرصصي، يمبر، ، ر  ـعبد المراشرم ؿ، المصدر: 

 "اإلبداع ر التغاار التنظامت ات المنظم ت الحدايي".:ؿحر  لدرلتا
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إعادة هيكهت انمىارد انبشريت 

 وتقهيم انعمانت
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ر ػت عبػ رة  إدرادة ىيولرة رأس المرال:: رتشػتمؿ إعػ دة الهاملػي الم لاػي: إدادة الييولة المالية -

عػػف تغااػػرات تػػدخؿ علػػى  امػػؿ رأس المػػ ؿ رممرن تػػه مػػف أجػػؿ أداا مػػ لت ر ربحاػػي أاضػػؿ. 
تغااػػرات اػػت ايػػتيم رات ر أصػػرؿ ي بتػػي  ر ػػت عبػػ رة عػػف :االسرر ثمارإدررادة ىيولررة محفظررة ر

 رمتدارلي لغرض ترظاؼ أمراؿ المؤييي ات شمؿ أاضؿ.
ذلػػؾ ر  ،: تميػػؿ التغاػػرات الجر راػػي اػػت اسنظمػػي اإلداراػػي ر التنظاماػػيإدررادة الييولررة اإلداريررة -

تحداػػػد الحجػػػـ اسميػػػؿ للعػػػ ملاف رايػػػتخداـ أاضػػػؿ لغػػػرض تحيػػػاف اسداا اإلداري رالتنظامػػػت ر 
ر ػػت عبػ رة عػػف إعػػ دة  إدررادة الييولرة ال نظيميررة: بشػػراي، ر ػت بػػذلؾ تشػمؿ مػػ الت:للمػرارد ال

 ـ، مػػػف أجػػػؿ تحقاػػػؽ أداا أاضػػػؿ للرظػػػ ئؼ رايػػػتخدايالنظػػػر اػػػت الهامػػػؿ التنظامػػػت للمؤييػػػ
اليػػػلط ت رتفعاػػػؿ التعػػػ رف بػػػاف اسايػػػ ـ، رمػػػف أميلتهػػػ  إلغػػػ ا أايػػػ ـ ررحػػػدات تنظاماػػػي، دمػػػ  

إدررادة ىيولررة المرروارد نظػػر اػػت الميػػترا ت اإلداراػػي. ررحػػدات إلػػى رحػػدات أخػػر ، إعػػ دة ال
ر ػػت عبػػ رة عػػف إعػػ دة تصػػماـ  امػػؿ العػػ ملاف ب لمؤييػػي، حاػػث تشػػتمؿ علػػى عػػدة  البشرررية:

عػ دة  املػي المػرارد  امم ري ت مإع دة تصػماـ الرظػ ئؼ، رااليػتغن  علػى بعػض الرظػ ئؼ، را 
 البشراي مفهرـ مرتبط بشمؿ مبار بمفهـر تقلاؿ العم لي.  

 
 الحوم الجيدأ –اإلدارة الرشيدة أ الحوومة  3-3-2
 

 النظـ علاه  تنص التت تلؾ اقط لاس ب لقراعد، االلتزاـ خالله مف اتـ نظ ًم  الرشادة اإلدارة تنشئ
 راليػلرؾ التج راػي المم ريػي أصػرؿ بهػ  تخػتص التػت اسخالااػي تلػؾ المعػ اار بػؿ الممتربػي،
ف رجػرد .8الميػؤرؿ المؤييػت  العػدؿ اػت ظػؿ الخصخصػي، اضػمف تحقاػؽ الرشػادة رةاإلدا را 
رحتمػً  غا بهػ  يػاؤد  إلػى ايػتغالؿ  ،ملماػي متفراػي الخصخصػي عػف انػت  عنػدم  أ ماتهػ  رتتجلى

 نظػػر رجهػػي مػػف الخصخصػػي عملاػػي اقػػرض شػػرعاي حقػػرؽ اسالاػػي مػػف الميػػ  ماف ممػػ 
مػف  البػد لجاػداضمف محػاط اعػ ؿ للحمػـ  خصخصيلتحقاؽ ر . (2011)شرم ؿ ريمار، الجمهرر

رتحياف مف اة المؤييي الع مي ربررز  لذلؾ تطرار الخدمي المدناي رتبع ً  اإلداريضرررة التطرار 
الق نرف، على  أم ـالع ـ  راإلنص ؼراحتراـ المي راة  اإلداراي اإلجراااتاتـ مف خالؿ تبياط  ذلؾ

                                                 

 اراعد تطباؽ ، اير م جد ايم عاؿ حم ـ،أبر  ، أنظر:لالطالع على تع راؼ متعددة للحرممي رأ ماته  رمحدداته  رأطرااه  رمقرم ته   8

ري لي  لاي"، الم لألرراؽ اليطاف يرؽ اى المدرجي الشرم ت على ماداناي درايي"الم لاي  التق رار رجردة المح يبت اإلاص ح على الحرممي
 .41-14، ص ص 2009م جيتار غار منشررة، ملاي التج رة، الج معي االيالماي، غزة، 
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)عػػزي،  ت المؤييػػياػػرالقطػػ ع الخػػ ص رالمجتمػػع المػػدنت  الحمرمػػ ت مػػفتمػػرف  نػػ ؾ مشػػ رمي  أف
2008.) 

 
 مػف أيػرااه  بػه تنفػرد مػ  االعتبػ ر اػت اسخػذ الرشػادة اإلدارة الدرؿ عنػد إعػداد نظػـ على اجب ر

رلمف ات جر ر   اتعاف أف تتضمف  .الرشادة اإلدارة لها مؿ ج  زة أشم ؿ تطباؽ مف بدالً  أرض ع
دة القػػػػ نرف، ا علاػػػػي الحمػػػػـ، أ ػػػػـ مقرمػػػػ ت الحمػػػػـ الجاػػػػد: المشػػػػ رمي، الشػػػػف ااي، المح يػػػػباي، يػػػػا 

ف تف عله  رتم ملهػ   ػر مػ  امفػؿ  .اإلنص ؼ ر ذإ المقرم ت لايت ميتقلي عف بعضه  البعض، را 
لتحقاػػػؽ التنماػػػي بمعن  ػػػ  الشػػػ مؿ ممػػػف ب لتػػػ لت مػػػف تهائػػػي اػػػرص أاضػػػؿ رأريػػػع جػػػردة الحمػػػـ، راُ 

 (. 38-37: 2001العاير ، )
 

اػت إطػ ر برنػ م   الع مػي الميػ  مي الشػرم ت بػه عتضػطل أف اممػف الػدرر الػذي علػى مياػراً  راعػرؿ
 العػ ـ القطػ ع مؤييػ ت منهػ  تعػ نت اػد التػت  رالمحيػرباي الفيػ د آاػي الخصخصػي اػت مم احػي

ف حػد علػى رالخػ ص  ضػرررة ااتصػ داي  ػر الشػرم ت حرممػي اراعػد بتطباػؽ االلتػزاـ يػراا. را 

 ظػ  رة مم احػي إلػى الع مػي الميػ  ميالشػرم ت  اػت بهػ  رااللتػزاـ تطباقهػ  اػؤدي ريػرؼي، راجتم عا

 رزاػ دة المػ ؿ رأس تملفػي تخفػاض علػى ب لتبعاػي ايػ عد أف شأنه مف الذي اسمر .رالمحيرباي الفي د

 ميػتر  رتحيػاف الع ملػي القػر  أمػ ـ العمػؿ اػرص مػف المزاػد رخلػؽ ات الرأيػم لايااليػتيم ر  حجػـ

 .(2009المراطناف )الشراررة،  معاشي
 
 سواق المالية وفا ة األ 3-3-3
 

 تن ايػاي مػ ؿ يػرؽ ااػ ـ ر الخصخصػي الػربط بػاف عملاػ ت مح رلػي علػى االاتصػ دي اسدب دأب

 رذات ،رتن ايػاي رنشػطي اراػي م لاػي أرراؽ يػرؽ  نػ ؾ م نػت ملمػ  أنػه تبػاف حاػث ،مفػ اة رذات

(.أي أف 43: 2002، )اسيػرج تنفاػذإ ممػؿ اػتـ الػذي الخصخصػي برنػ م  نجػ  ملمػ  مفػ اة،
 لتعبئػي آلاػ تٍ  برجػرد تيػم  مفػ اة ذات م لاػي يػرؽٍ  رجػرد تنفاػذ   رابػؿ معهػ  تتطلكػبخصػي الخص

 إلػى تن ايػاي يػرؽٍ  خػالؿ رمػف ظل هػ ، اػت الم لاػي المػرارد اتجػ إ اضػمف ربمػ  رترجاههػ ، المػدخرات
 تاسي يػ الػدرر العػب حاػثة، مباػر  ماػٌزة لػه الم لاػي اليػرؽ رتطرر يع رت أف مم   .اليلامي رجهته 
 لداع الداخؿ اسجنبت الم ؿ رأس تداُّق ت رتيهاؿ رتشجاع ،االاتص دي الترازف عملاي ات به رالمنرط
 المػ ؿ، رأس رأيػراؽ يالخصخصػ باف م  تربط التت العالاي ابرز م  ر ذا ،االاتص داي التنماي عجلي
 .اسمػراؿ رؤرس أيػراؽ رتنشػاط ازد ػ ر  ػر صػيخالخص  ػدؼ أف حاػث ،مزدرجػي عالاٌػي ر ػت

 اػت تيػ  ـ اهت ،رايتمرار   صيخالخص لتنفاذ اسي ياي المتطلب ت أحد مذلؾ  ت الم لاي راسيراؽ
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 علػى االعتمػ د خػالؿ مػف يالخصخصػ تطباػؽ علػى تعمػؿ التػت للمؤييػ ت رالنقػرد اسمػراؿ تػراار
 (.331: 1112يعداري،  )ات البررصي  رالطلب للعرض راًق  المطررحي اسيهـ اامي تحداد

 ب لمؤييػي المحػاط للمنػ خ رالعم لػي، انظػًرا الشػعباي الميػ  مي مبػدأ تنماػي علػى البررصي عدمم  تي 
 ن حاػي مػف الشػعب ملماػي تميػؿ  نهػرأ ن حاػي، مػف العػ ملاف مف مباًرا عدًدا تضـ  نهأ حاث مف الع مي
 ا يػايالي الترجهػ ت تغاػر مػع تأمامهػ  إعػ دة بخطػررة عػ دةً  محػ ط ملماتهػ  تغااػر إجػراا فرا   ،ي ناػي

 رالعم ؿ للشعب ايترض ا اميؿ رالعم لاي الشعباي المي  مي مبدأ تنماي اإف ي ليي، ن حاي مف رالحزباي
 طرائػؼ لم اػي مفترًحػ  طراقًػ  البررصػي  . رتميػؿتهػذا الملماػي تحراػؿ ليا يػي حم اػي اميػؿ ممػ  مًعػ ،

 عػف المترلػد الطلػب ؼبتمياػ الملماػي ا عػدة تريػاع  ػدؼ تحقػؽ اهػت لػذلؾ تحداػد، بغاػر الميتيمراف
 ات ر  مي ب لغي رظاٌفيمم  أف لأليراؽ الم لاي (. 1131الميتيمراف )مخت ر،  مف العراضي الق عدة
 ربػع تقػ رار بتقػداـ ا نرًنػ  تلتـز لمت ،البررصي ات الم لاي أررااه  تتدارؿ التت المؤيي ت أداا مت بعي
 مػؿ ترجاه على تعمؿ اإلجرااات  ذإ مؿ  .أدائه رعف الم لت مرمز   ص ات عف ااه  تصرح ينراي

 (.339: 1112)يعداري،  االيتخدام ت أاضؿ إلى علاه  المتحصؿ خراتدمال
 

 ات األجنبيةاالس ثمار  دفق  3-3-4
 

 ايػتعم له  لجػذب الحمرمػ ت تيػتطاع التػت الفّع لػي اليا يػ ت أميػر إحػد  الخصخصػي تعتبػر

رتػػأتت العالاػػي بػػاف الخصخصػػي . علػػى حػػد يػػراامب شػػرة المب شػػرة رغاػػر ال اسجنباػػي اتااليػػتيم ر 
 :اسجنبت مف يالث انرات  ت االيتيم رر 

 راتحه   اسيراؽ لتحرار إجرااات تص حبه  عندم  ربخ ّصي الخصخصي، تؤدي :مب شر تأيار -

لػاس اقػط لشػراا الشػرم ت التػت اػتـ خصخصػته   ،اسج نػب الميػتيمراف جػذب إلػى للمن ايػي،
نمػػػ  للمشػػػ رمي اػػػت المشػػػر  التحتاػػػي اػػػت مجػػػ الت ميػػػؿ  البنػػػترع ت الجداػػػدة ميػػػؿ مشػػػررع ت را 

 المهرب ا راالتص الت.  
 الم ؿ، عندم  تمػرف مصػحربي برجػرد أيراؽ تطرار إلى الخصخصي تؤّدي :مب شر غار تأيار -

  .اسجنباػي الم لاػي الحػرااظ ايػتيم رات جػذب المالئػـ حاػث اعمػؿ علػى  الهامػؿ التنظامػت
اسجنبػت المب شػر حاػث تػرار  االيػتيم رأيراؽ رأس الم ؿ  تطرار عذلؾ، اشجّ  إلى رب إلض اي

 للميتيمراف إيتراتاجاي يارلي مف خالؿ إمم ناي الخررج مف اليرؽ.

 الميػتيمراف رتّرل ػد "رادار ش شػي" علػى النمػرّ  اػت اآلخػذ البلػدَ  الخصخصػي تػأيار ّحفػ ز: تضػع -

 لألاػراد الحراػي االاتصػ داي رتػرؾِ  ب لخصخصػي االلتػزاـ اعطػت ذلػؾ، علػى رعػالًرةبػه.  ا تم مػ 

 رالقاػرد الملمّاػي، رالتنظاماػي  " نػزع اليا يػاي المخػ طر تخفػاض علػى للميػتيمراف رايػًخ  دلػاالً 
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عػ دة المػ ؿ، رأس حيػ ب ت علػى رالتػت تحػرؿ اػت إلػخ"  أرطػ ف رأس المػ ؿ،.... إلػى اسربػ ح را 
 .(2011)اليق ، المب شر االيتيم رالغ لب درف تداق ت 

 
ميؿ درااع درااع االيتيم ر اسجنبت لد  الميتيمراف مف االيتف دة مف ارص تحقاػؽ الػرب  اػت رتت

الدرؿ الميػتيمر ااهػ ، راػراناف اإلعفػ ا الضػرابت، رانخفػ ض عنصػر تملفػي مػؿ مػف القػر  الع ملػي 
اجػػ د أيػػراؽ جداػػدة لمنتجػػ ت ربضػػ ئع  رالحصػػرؿ علػػى المػػراد الخػػ ـ اػػت الػػدرؿ الميػػتيمر ااهػػ ، را 

م ت الدرلاػػي، خ صػػًي لتيػػراؽ الفػػ ئض المباػػر مػػف اليػػلع، رالتػػت ال ايػػترعبه  اليػػرؽ المحلػػت الشػػر 
إضػػػػ اي إلػػػػى ذلػػػػؾ، تػػػػؤد  تػػػػداق ت  (. 351: 2009للبلػػػػد اسصػػػػلت للشػػػػرم ت المنتجػػػػي )علػػػػراف، 

االيػػػػتيم ر اسجنبػػػػت إلػػػػى زاػػػػ دة انػػػػدم ج االاتصػػػػ د اػػػػت اليػػػػرؽ الدرلاػػػػي، رارتب طػػػػه ب الاتصػػػػ دا ت 
تدخؿ معه  ات تع رف ااتص دي رمف يـ خضرع النش ط االاتص دي إلى المتغارات الخ رجاي التت 

: 2012رالمحػػػددات الخ رجاػػػي، ب إلضػػػ اي إلػػػى متغاػػػرات رمحػػػددات اليػػػرؽ المحلاػػػي )عبػػػد العػػػ ؿ، 
851.) 

 

اسج نػػب اػػت  للميػػتيمراف ترار ػػ  الخصخصػػي التػػت الجػػذب بنػػ ًا علػػى مػػ  يػػبؽ، تتميػػؿ عرامػػؿ
(www.cipe.org): 
 

 اػت الجداػدة اسيػراؽ اختػراؽ ارصػي اسج نػب الميتيمراف الخصخصي تمن   :الجدادة يراؽاس -

 اػت عنػه أعلػى اسيػراؽ  ػذإ مػف رالعرائػد الطراػؿ المػد  علػى النمػر إف حاػث ،الػدرؿ الن ماػي

 المػ  رة رغاػر المػ  رة العم لػي تػراار ايػ عد راػدالمصػنعي.  الػدرؿ النمػر اػت ممتملػي اسيػراؽ

 تعػد التػت للتصػدار إمم نػ ت خلػؽ علػى اسج نػب الػدرؿ الميػتيمراف  ػذإ اػت اػرةرالمي الرخاصػي

 الميػتيمررف اػتممف راػى اتجػ إ مػراز،. العػ لمت التن ايػت االاتصػ د اػت إيػتراتاجاي ضػرررة

 المملرمػي الشػرم ت شػراا عنػد الجداػدة اسيػراؽ اػت جػ  ز نصػاب الحصػرؿ علػى مف اسج نب

 للدرلي.

 أيػهـ شػراا اػت ايػتيمررف الػذاف اسج نػب الميػتيمراف الخصخصػي عملاػي تحمت :أاؿ مخ طرة -

 اػد التػت جداػدة، شػرم ت بتأيػاس االيػتيم ر رعاػرب المػ ؿ رأس ايػتيم ر مػف مخػ طر اسالاػي

 المع رضػاف المحلاػي الحمرمػ ت مػرظفت أر العمػ ؿ نق بػ ت التع مػؿ مػع لصػعربي نتاجػي تفشػؿ

 اعػرض اسراضػت علػى االيػتحراذ أف ممػ  بشػمؿ عػ ـ. اسجنباػي اتااليػتيم ر أر  لإلصػالح ت

 .البن ا على تص را  الحصرؿ رمش مؿ الملماي نزع لمخ طر الميتيمراف
 أاضؿ امرف ربم  للدرلي المملرمي الشرم ت على االيتحراذ اسيراؽ: إف دخرؿ أم ـ أاؿ حراجز -

 .مبار م ؿ رأس تتطلب التت ح لي الصن ع ت ات
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 بػ سمف رعالاتهػ  القرماػي اليػا دة ميػألي الخصخصػي أمػ ـ خطاػرةال الحػراجز بػاف رب تج إ آخر، مػف

 الميػتيمراف افتقػر مػ  عػ دة اليػ بقي االشػتراماي رالػدرؿ الن ماػي الػدرؿ العداػد مػف افػت. االاتصػ دي

 الػذي اسمػر خصخصػته ، تجػري التػت الشػرم ت ات الم ااي لاليتيم ر اسمراؿ رؤرس إلى المحلااف

 اسج نب، الميتيمرافالقرمت" إلى  اإلرث" تيلاـ الخصخصي مف إلاه تؤدي م  حرؿ المخ رؼ ايار

 متعػددة ب لشػرم ت اػرتبط م  ع دة م ف االاتص دي الذي رالتخراب اليا يت التالعب مف رالمخ رؼ

 التت اسمراؿ تخرج حاث  ذإ المخ رؼ تغذي اسرب ح ترطاف إع دة أف مم . الم ضت ات الجنيا ت

 ضػخه  إعػ دة مػف بػداًل  درؿ الميتيمراف إلى الداخؿ ات الصن عاي عملا تال مف علاه  الحصرؿ اتـ

 .(www.cipe.orgالمحلت ) االاتص د لدعـ االيتيم ر ات
 
 

 الفساد 3-3-5
 

 إلى تؤدي التت المشملي  ر ااتص دي منظرر رالفي د مف ع لماي، ظ  ًرة امرف أف مف الفي د ااترب

 بأمملػه، المجتمػع الب  ظػي تملفتهػ  لبعض أاراد المجتمػع راتحمػؿ مشررعي غار رمن اع ارائد تحقاؽ

 رالميػب للمنفعػي الع مػي الرظافػي ايػتخداـ إيػ اة" اهػر الشػف ااي الع لماػي منظمػي نظػر رجهػي مػف أم 

 لنفػعا تحقاػؽ بػدااع عملػه رأس علػى ر ػر الفػرد ام ريػه  اػد ظرااػي ظػ  رة الخػ ص". رالفيػ د  ػر

 لخلػؿ نتاجػي بأمملػه المجتمػع تصاب ع مي ظ  رة تمرف راد الع مي، حي ب المصلحي على الخ ص

 (. 2009) الشراررة،  9راالجتم عاي بناته اليق ااي أص ب اد م 
 

مرمػػػز للفيػػػ د الحمػػػرمت، إذا تمػػػت اػػػت غاػػػ ب الرا بػػػي الصػػػ رمي مػػػف  راعتبػػػر الػػػبعض الخصخصػػػي
ب الرا بي الشعباي علاه  مف مميلت الشعب، ر ذإ الرا بي الشػعباي اسجهزة الرا باي ات الدرلي، رغا 

)عػػػ مر، بػػػدرف(. رمػػػف ميػػػبب ت ايػػػ د  ال اممػػػف أف تتحقػػػؽ إال اػػػت ظػػػؿ نظػػػ ـ دامقراطػػػت حقاقػػػت
 مف الم ات العدد رجرد درف الخصخصي إتم ـ ح رلتعملا ت الخصخصي، أف العداد مف الدرؿ 

 أاػدي اػت المؤييػ ت تػرؾ إلػى أد  ممػ  رتنفاػذ  ، الملماػي حقػرؽ حم اي تضمف التت المؤيي ت
 غاػر اليا يػ ت اػت المؤييػ ت. رأاضػً  تممػف المشػملي  ػذإ أصػرؿ نهبػرا الػذاف اساػراد مػف حفني

 شػرعاي تقرضػت الحػ الت مػف العداػد افػت الخصخصػي، عملاػي تنفاػذ عنػد ُاتبعػت التػت المتيػقي
                                                 

أنظػػػر اػػػى مضػػػ ماف الفيػػػ د مػػػف حاػػػث المفهػػػـر راسيػػػب ب راسنػػػراع رالخصػػػ ئص رمظػػػ  ر الفيػػػ د رااليػػػتعداد المؤييػػػت ضػػػد الفيػػػ د:   9
طباػػؽ اإلدارة االلمتررناػػي اػػى الجمعاػػ ت الخاراػػي المبػػر  اػػى اطػػ ع غػػزة ، مػػد  تػػراار متطلبػػ ت نجػػ ح تعبػػد الم جػػد شػػحدة خلاػػؿ ،العػػ لرؿ

، ص ص 2011رأير ػػ  علػػى االيػػتعداد المؤييػػت ضػػد الفيػػ د، ريػػ لي م جيػػتار غاػػر منشػػررة، ملاػػي التجػػ رة، الج معػػي االيػػالماي، غػػزة، 
69-85. 
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تقػدـ التػت الحمرمػ ت بيػبب عملاػي الخصخصػي  ربيػبب الشػعرب، مصػلحي علػى مصػلحته  ُُ
 ا تم مهـ انصب الذاف المدلياف رالمرظفاف المنحرااف الحمرمااف رالمرظفاف الف يداف، المداراف

 مػف الخصخصػي تعػد إضػ اي إلػى ذلػؾ رمجتمعػ تهـ. مؤييػ تهـ يػررات ال يػرراتهـ زاػ دة علػى
 ملماتهػ  عػف التخلػت عػف تمتنػع مػ  عػ دةً  الحمرمػ ت أف حاػث ب ليا يػي، الصػلي رياقػي العملاػ ت

 (.www.cipe.org)اليا ياي  لليلطي مصدًرا ب عتب ر   تملمه  التت للمؤيي ت
 

ربحيػػػػت عػػػػدة درايػػػػ ت اػػػػت منػػػػ بع الفيػػػػ د راػػػػدمت نمػػػػ ذج لحػػػػ الت الفيػػػػ د التػػػػت رااقػػػػت عملاػػػػ ت 
 عػّدة مػف نبػع الفيػ دأظهرت أف  ،إاراقا شم ؿ ر  اسريط الشرؽ درؿ اتالخصخصي، رمنه  درايي 

 مّمػ  االاتصػ دي، االنفتػ ح بػرام  مػع المترااقػي المؤييػاي اإلصػالح ت غاػ ب منهػ : رئايػاي عرامػؿ
  تملشػر  خ صػي رخػص مػن  عملاػي أف نجػد امػيالً   طي.اليػل رايػتغالؿ للفيػ د جداػدة ارصػ  خلػؽ

 الجزائػر اػت منحػ زاف رغاػر اّعػ لاف مػرااباف تنصػاب علػى العمػؿ اػت اشػله  أيبتػت الخلػري الهػ تؼ

 اسريط الشرؽ منطقي بلداف ات. رمف أيب ب تررط القط ع الخ ص ب لفي د رنسرت ريررا  رلبن ف

 التمااػز الصػعب مػف ص، حاػثرالخػ  العػ ـ القطػ عاف بػاف المػنظـ التراطػؤ إلػى اعػرد إاراقا  رشم ؿ

 امتلمرفالذاف  راساراد الع ئالت مف شبم ت خالؿ مفتتـ  اليلطي مم ريي سف القط عاف  ذاف باف

 حاػث اليػعرداي العرباػي المملمػي اػت احصػؿ مػ  ر ػذا. رالعمػؿ اليا يػي مادانت ات يمترازا حصص ً 

 الخػ ص القطػ ع اػت اسعمػ ؿ اط عػ ت جماػع مػنهـ المقربػرف  امالشػر  أر رأبنػ ا ـ اسمػراا احتمػر

 )لاندرز ريف ما ن ماس، بدرف(. 
 
 

 مح ربػي عملاػي اػت  ؿراعػ مباػر دررعلى الدرلي أف تقػرـ بػه مػف   انبغترمف  ن  اتض  جلاً ، م  
 التخطػاط خػالؿ مػف رذلػؾ راالجتمػ عت، االاتصػ دي رالنمػر االيتقرار تحقاؽ بم  ايهـ ات  الفي د

 تخل ػت أر تنػ زؿ أف علػى رالتأماػد الترماػزي، ر راالاتصػ دا اليا يػاي القػرارات رصػن عي اإليػتراتاجت،
 ،ميلطي االاتص دي درر   عف االبتع د معن إلاس  صي،خالخص ظؿ ات المؤيي ت  ذإ عف الدرلي

 العدالػي تحقاػؽ اػت اليلطي ميترا ت سعلى الحقاقت الضم ف تحقاؽ ات درر   ازداد  ن  العمس بؿ
 (.311: 1112)يعداري،  نمجتمعا ساراد رالرا  اي االاتص داي رالمي راة
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 الربي  العرب  3-3-6
 

رالتػت أطلػؽ علاهػ   ،طقي الشرؽ اسريػطاندلعت ات اآلرني اسخارة يررات ات بعض البلداف ات من
رلقػد مػ ف  نػ ؾ العداػد مػف اسيػب ب  10اام  بعد يررات الرباع العربػت أر مجػ زًا " الرباػع العربػت"،

التت أدت إلت الرباع العربت، اقد ع نت ترنس رمصػر رالػامف ريػررا  رلاباػ  طػراؿ الفتػرة اليػ بقي، 
لفقر رالبط لي، رانخف ض معدالت اإلنتػ ج، رارتفػ ع مف تردي اسحراؿ المعاشاي، رارتف ع معدالت ا

ـ، حاػػث لػػـ اتجػػ رز 1131 – 1111الفجػػرة بػػاف طبقػػ ت الشػػعب ربصػػفي خ صػػي الفتػػرة مػػف عػػ ـ 
% طبقًػػ  لتقػػدارات صػػندرؽ النقػػد 9-1نيػػبي النمػػر اػػت النػػ ت  المحلػػت اإلجمػػ لت لتلػػؾ الػػدرؿ مػػف 

 (.1131الدرلت )الغراي التج راي الصن عاي ب لرا ض، 
 
يررإ الشب ب العربت  ػت أي يػً  يػررإ ضػد رااػع أرجدتػه تػداعا ت  اشار ميار مف الب حياف إلى أفر 

إلػػى صػػماـ النظػػ ـ االاتصػػ دي الرأيػػم لت  اسزمػػياالاتصػػ داي الع لماػػي. رترجػػع جػػذرر  ػػذإ  اسزمػػي
ح رلػه الميتند إلى اللابرالاي ممنه ، رالق ئلي بأف مصلحه المجتمع ممؿ يتتحقؽ حتًم  مف خالؿ م

ممميػػؿ  النظػ ـ االاتصػػ دي القػػ ئـ علػػى عػػدـ تػدخؿ الدرلػػي أيمػؿ اػػرد تحقاػػؽ مصػػ لحه الخ صػػي، 
اآللاػي اسي يػاي -القبػرؿ المطلػؽ مػف الخصخصػي  للمجتمع. لػذا م نػت الػدرؿ التػت اتخػذت مراػؼ

 االاتصػػ داي الع لماػػي، الف  ػػذا ب سزمػػيرمنهػػ  تػػرنس رمصػػر،  ػػت أميػػر الػػدرؿ تػػأيًرا  -للرأيػػم لاي 
ر نػػ  ال  .الغربػػت، رب لتػػ لت التػػأير بمػػؿ أزم تػػه الدرراػػي الرأيػػم لت المراػػؼ اعنػػى التبعاػػي لالاتصػػ د

اجب إنم ر انه ات ظؿ الخصخصي تػـ تحقاػؽ اػدر مباػر مػف التقػدـ االاتصػ دي لمػف اليػؤاؿ  نػ  
 .(3122)خلاؿ،  اسغلبايرلاس  اسالاي ر: مف الذي ايتف د مف  ذا التقدـ االاتص دي إنه  

 
 مػأداةر ن  اجب اإلش رة إلى أف اا ـ اليررات راالنتف ض ت الشعباي ضد رااػع أرجدتػه الخصخصػي 

القػػرف  للنظػ ـ اللابرالػػت اػت االاتصػػ د "الرأيػػم لاي" لػاس بػػ سمر الجداػػد، اقػد شػػهدت نه اػي أي يػاه
تطباقه  جر   الي بؽ ربدااي اسلفاي الجدادة الميار مف االنتف ض ت الشعباي ضد الخصخصي التت

ربترصػػاي مػػػف صػػػندرؽ النقػػد الػػػدرلت اػػت مياػػػر مػػف أنحػػػ ا العػػػ لـ  ،تحػػت شػػػع ر اللابرالاػػي الجداػػػدة
(. راػػػى اليػػػا ؽ ذاتػػػه، راػػػى 3122مإندرنايػػػا  راسرجنتػػػاف راإلمػػػرادرر ربرلافاػػػ  رغاػػػر ـ )خلاػػػؿ، 

                                                 
10

علػى ايػتعم ؿ ملمػي ، رلمف اعترض الػدمترر طػالؿ أبػر غزالػي، الرباع العربت،  ر المتدارؿ راالمير شارعً  رالذ  أطلقته الدرؿ الغرباي  
بػػػػػػػ لرباع اسررربػػػػػػػت بػػػػػػػؿ يػػػػػػػمات النهضػػػػػػػي اسرررباػػػػػػػي  2181رباػػػػػػػع متيػػػػػػػ ئاًل لمػػػػػػػ ذا لػػػػػػػـ تيػػػػػػػمى النهضػػػػػػػي اسرررباػػػػػػػي اسرلػػػػػػػى عػػػػػػػ ـ 

(Renaissance ًاف مفهػػـر النهضػػي لػػاس حمػػر.)ر العػػ لـ، رمفهػػـر ريػػانتقؿ مػػف المنطقػػي العرباػػي الػػى م اػػي ااطػػ  ،ا علػػى الػػدرؿ الغرباػػي
النهضػػي اعنػػت الرغبػػي اػػت التغااػػر الػػى اساضػػؿ ر ػػر عملاػػي تيػػتغرؽ راتػػً  رتملفػػي إنيػػ ناي رم داػػي رمعنراػػي اترجػػب تحملهػػ  رصػػراًل الػػػى 

 .(http://ainnews.net/140017.html)المجتمع اساضؿ رالنظ ـ اساضؿ
 

http://ainnews.net/140017.html
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اسردناي الحمرمي  إف  الخص رني عرفاسردنت رئاس الرزراا  أعق ب اندالع اليررات العرباي، أعلف
 النظػر إعػ دةمػذلؾ بر ، الشػرم ت تمػت بمرجبهػ  خصخصػي بمراجعػي م اػي االتف ااػ ت التػت  يػتقرـ

 الشػػرم ت إمم ناػػي إعػػ دة بعػػض  ػػذإ أرحػػرؿ إمم ناػػي إعفػػ ا امتاػػ ز الشػػرم ت اػػت منػػ طؽ مختلفػػي 
(http://alrai.com/article/11127.html.)  ،( أف اليػػػػررات العرباػػػي اػػػػد أنهػػػػت 3123راػػػر  )القػػػػدامت

مرحلػػي االيػػتبداؿ المب شػػر لليػػلطي، ر ػػى المرحلػػي التػػت م نػػت ُتعلػػؽ علاهػػ  أيػػب ب تراجػػع معػػدالت 
 ..إلخ. .التنماي، رارتف ع مؤشرات الفي د، رضمرر المجتمع المدنت،

 
 الة صة

 
 اليرؽ آلا ت إطالؽ نحر  أ  االتج إ االاتص دي، مف صرر التحررصررة أصبحت الخصخصي 

 اليا ي ت رتحرارت، القرم االاتص د ات المن ايي نط ؽ رترياع الخ ص، القط ع رمب درات
البد أف تُنفذ رتدار الخصخصي ات إط ر إيتراتاجاي ربرن م  لذلؾ  رالجزئاي. الملاي االاتص داي

الخصخصي إذا تـ تنفاذ    خ صًي رأفاضمف تزراد االاتص د بفرائد ميتدامي على المد  البعاد. 
تترؾ آي رًا ااج باي على االاتص د مف عدة جرانب أ مه  تحقاؽ النمر االاتص دي يبمف اة راع لاي 

 رالحد مف مشملي البط لي رالمدارناي. 
 

أ داؼ  ررجرد ،القا دة اليا ياي بائي مالئمي للخصخصي اتجيد ااه  التزاـ تهائير ذا ايترجب 
زالي القارد اليا ياي  ،راختا ر اسي لاب الخصخصي المن يبي ي للخصخصي،محددة راضح را 

راالاتص داي رالتشراعاي راالجتم عاي رالتنظاماي. راى الرات نفيه،  ن ؾ ضرررة اصر  للتحقؽ 
مف تراار مب دئ الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص التت تتميؿ ات الشف ااي رااليتمراراي 

 الحيب ف اتأخذ   تحمـ عملا ت الخصخصي البد مف اعتب رات رئايي ارجد  رااللتزاـ. رأاض ً 
مراع ة اعتب رات اسمف القرمت رالمح اظي على الدرر الفع ؿ للدرلي رتعزاز ري ئؿ  رخ صيً 
 الرا بي. 

 
مع انتش ر عملا ت الخصخصي ات إط ر العرلمي، ريعاً  رراا تعظاـ االيتف دة مف عملا ت ر 

ب لعداد مف القض ا  المع صرة اآلي ر اليلباي، اقد ارتبطت الخصخصي  الخصخصي رتف د 
إدارة التغاار، الحرممي، اض ا  الفي د، مف اة اسيراؽ الم لاي،  ترجه ت اإلدارة الحدايي خ صيً ر 

تطباؽ  اتتداؽ االيتيم رات اسجنباي. رتلؾ القض ا  له  انعم ي ته  اإلصالح االاتص دي، 
 التتعلى الدرؿ الن ماي بشمؿ خ ص  إض اتالمختلفي، مم  ًاشمؿ عبا  مراحله  اتالخصخصي 

 .ااتص دا ته  اتخصخصي اط ع ت  اتشرعت ريتشرع 

http://alrai.com/article/11127.html
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 الراب الفصل 
 فلسطينالةصةصة ف    جربة

 
 
دعػػـ علػػى مجمرعػػي مػػف العرامػػؿ بمػػ  اػػت ذلػػؾ  المنػػ طؽ الفليػػطاناياػػت مػػد النمػػر االاتصػػ دي اعت

حاػث  ُاعػد النمػر المتيػ رع للقطػ ع الخػ ص . العملاػي التنمراػي اػتالقط ع الخ ص رزا دة مش رمته 
رخلػؽ اػرص  القط ع ت االاتص داي راالجتم عاػي المختلفػي،نمر تحقاؽ أحد أ ـ العرامؿ الح يمي ل

االاتصػػ د  اػػت. راترمػػز القطػػ ع الخػػ ص عمػػؿ جداػػدة خ صػػي للشػػب ب الػػذاف اػػدخلرف يػػرؽ العمػػؿ
اط عػػػػ ت تمنرلرجاػػػػ  رتشػػػػمؿ:  متزااػػػػدةنمػػػػر  إمم ناػػػػ تباط عػػػػ ت رئايػػػػي تتمتػػػػع  اػػػػتالفليػػػػطانت 

 رالحجر رالرخ ـ. ر المعلرم ت راالتص الت رالزراعي
 

 اػػػتدرااػػػع الخصخصػػػي التنماػػػي، ر درر القطػػػ ع الخػػػ ص اػػػى  ايػػػلط الفصػػػؿ الحػػػ لت الضػػػرا علػػػى
خضػػػعت للخصخصػػػي بػػػداًا  التػػػت اإليػػػتراتاجايالقط عػػػ ت  انػػػ اشاالاتصػػػ د الفليػػػطانت رمػػػف يػػػـ 

 ت رمرررًا ب لط اي رانته ًا بيرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي.ب التص ال
 
 

 القطاع الةاص ودوره ف  ال نمية  4-1
 

التنماي الميتدامي نهػ  حاػ ة، رأيػلرب معاشػي، راليػفي تقػـر علػى التفماػر بطراقػي شػمرلاي تم ملاػي 
رمػ  اترتػب  مف خالؿ ايتخداـ أيلرب النظـ الملاػي رالفرعاػي، رمػ  اربطهػ  مػف عالاػ ت رتفػ عالت

علاه  مػف نتػ ئ  رعملاػ ت تغذاػي راجعػي اػت التع مػؿ مػع مشػمالت المجتمعػ ت اإلنيػ ناي. ذلػؾ إف 
رضػع حػؿ لمػػؿ مشػملي علػى إنفػػراد غاػر مػ ؼ، رلػػـ اػؤد إلػى تحقاػػؽ أ ػداؼ التنماػي اػػت مياػر مػػف 

رغناـ، المجتمع ت ات ظؿ مف  اـ التنماي المختلفي مم  حدث ات عقرد التنماي الم ضاي )أبر زنط 
2009 :330.) 

 
مع تريع مفهرـ التنماي لـ تعد الدرلي  ت الالعب الرئاس، بؿ  ن ؾ مج اًل سدرار أخر  للقط ع ر 

الخ ص رمؤيي ت المجتمع المدنت. رج ا ذلؾ منيجمً  مع ترجه ت المؤيي ت الدرلاي نحر 
ب رئايي  ت عدالي تحقاؽ اس داؼ اإلنم ئاي لأللفاي. حاث تعتمد التنماي الميتدامي على جران

ترزاع اليررة رالدخؿ، رالتخفاؼ مف معدالت الفقر، رتنماي العنصر البشري، رالحف ظ على المرارد 
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الطباعاي بشمؿ أميؿ مف أجؿ المح اظي على حقرؽ اسجا ؿ الق دمي ات جنت يم ر التنماي 
 .(171: 2000) الببالر ،   رتجنب أعب ا التنماي رخ صي المدارناي

 
 الميتدامي، رالتنماي االاتص داي للنمر ممحرؾ اع لاته الدرؿ مف العداد ات الخ ص القط ع راد أيبت

 يراا. رايتندت حد رالخ رجت على الداخلت التج ري المج ؿ ات خ صي مزاا ، مف به اتمتع لم  نظراً 

 اػت عالقطػ   ػذا الم ضػاي علػى اليػنرات الفليطاناي خالؿ اسراضت ات الع مي االاتص داي اليا يي

نع شػه )يػلطي النقػد الفليػطاناي،  الفليػطانت ب الاتصػ د النهػرض يػباؿ (. رأظهػرت 24: 2009را 
معظػػـ الدرايػػ ت أف ميػػتقبؿ االاتصػػ د الفليػػطانت اعتمػػد إلػػى حػػد مباػػر علػػى مػػد  اػػدرة شػػرم ت 

رالمعلرم تاػػػي،  القطػػػ ع الخػػػ ص الفليػػػطانت علػػػى تعػػػداؿ أرضػػػ عه  اػػػت جماػػػع المجػػػ الت التقناػػػي
قػػدرات البشػػراي المتػػرارة، رايػػتغالؿ المراػػع الجغرااػػت، رالمم نػػي الداناػػي رالت راخاػػي، رربػػط رتفعاػػؿ ال

 (.2010االاتص د الفليطانت بمحاطه العربت راإلالامت )شقررة، 
 
ات من طؽ اليلطي الرطناي تنماي القط ع الخ ص  11الرب عاياللجني ادعـ ممتب مميؿ ر 

  (:http://arabic.quartetrep.org) مف خالؿ الفليطاناي 

تحفاز التطرار ات مجمرع ت المش راع اإليتراتاجاي: مف خالؿ دعـ مجمرع ت المش راع  -
، ميؿ اليا حي رالحجر رالرخ ـ رتمنرلرجا  المعلرم ت راالتص الت رالزراعي اإليتراتاجاي
 جذب ايتيم رات جدادة رتطرار منتج ت جدادة رالرصرؿ إلى أيراؽ جدادة.  رذلؾ بهدؼ

رضع تشراع ت لتحياف من خ اسعم ؿ  : مف خالؿمن خ االيتيم ر راسعم ؿ تحياف -
يرؼ ادعـ جزا مف  ذا العمؿ ات نه اي ر رااليتيم ر ات الضفي الغرباي راط ع غزة. 

  .ا ات منظمي التج رة الع لمايالمط ؼ، انضم ـ اليلطي الرطناي الفليطاناي لتصب  عضرً 

                                                 

11
مف اسمـ المتحدة راالتح د اسررربت رالرالا ت المتحدة ررريا   2002لجني الرب عاي التت أنشئت ات ع ـ تتألؼ ال 

مهمته  المي عدة ات التريط ات مف رض ت اليالـ ات الشرؽ اسريط رلدعـ التنماي االاتص داي الفليطاناي ربن ا 
للجني ب نتظ ـ على ميتر  الميؤرلاف ااه  )أماف ع ـ اسمـ ا إلا مي الدرلي ات نه اي المط ؼ. تجتمع االمؤيي ت ايتعدادً 

المتحدة، رزارة خ رجاي الرالا ت المتحدة اسمراماي، رزار خ رجاي رريا ، رالمميؿ الي مت لالتح د اسررربت للشؤرف 
مهمي تنفاذ أجندة للتنماي  الخ رجاي راليا يي اسمناي( رالمبعرياف الخ صاف للرب عاي. راترلى مميؿ اللجني الرب عاي ترنت بلار

تم شاً  مع تفراض اللجني الرب عاي: تعزاز النمر االاتص دي رخلؽ ارص عمؿ ات الضفي الغرباي راط ع غزة ردعـ أجندة 
 (.http://arabic.quartetrep.org) بن ا المؤيي ت الت بعي لليلطي الفليطاناي
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نظرًا س ماته  ات خلؽ ارص العمؿ ريقي ، رذلؾ متمازةدعـ المش راع االاتص داي المبارة ال -
تتمرف  ذإ المش راع االاتص داي مف تأياس مجمع ت صن عاي ر الميتيمراف بشمؿ ع ـ. 

 رايعي النط ؽ رمنشآت يمناي رايتيم رات ات اط ع االتص الت اليلماي رالاليلماي. 

أماف دخرؿ العم ؿ ت: مف خالؿ تشجاع تطرار االيتيم ر ات يرؽ العمؿ الفليطانت -
الفليطانااف ات يرؽ العمؿ اإليرائالت بشمؿ أمبر خ صي العم ؿ الذاف اعملرف ات 

  زا دة حرمي العم ؿ الفليطانااف المحترااف اط عت البن ا رالزراعي. رادعـ الممتب أاضً 
الاما ً  يرائاؿ را   .باف أيراؽ العمؿ ات اليلطي الفليطاناي را 

 
القطػ ع الخػ ص الفليػػطانت ب لتزااػد مػف يػني إلػى أخػر  خػالؿ الفتػػرة  ػذا، راػد اتجهػت ايػتيم رات 

، لتبدأ بعد   ب لتن اص. اقد تض عفت حجػـ االيػتيم رات الخ صػي خػالؿ تلػؾ 2000-1995مف 
ملاػػرف درالر عػػ ـ  2003إلػػى حػػرالت  1995ملاػػرف درالر عػػ ـ  1277الفتػػرة، حاػػث ارتفعػػت مػػف 

، 2005رحتى الع ـ  2001%، رمنذ الع ـ 11.4 %، ربمعدؿ نمر ينري56بزا دة ادر    2000
ملاػػرف  590أخػػذت ايػػتيم رات القطػػ ع الخػػ ص ب لتنػػ اص مػػف يػػني إلػػى أخػػر ، اقػػد رصػػلت إلػػى 

 2000% اػػػت اسعػػػراـ 70، حاػػػث مػػػ ف ميػػػترا   أاػػػؿ ممػػػ  م نػػػت علاػػػه بنيػػػبي 2005درالر عػػػ ـ 
ى النػػػػ ت  المحلػػػػت علػػػػى التػػػػرالت، رتراجعػػػػت نيػػػػبي االيػػػػتيم رات اػػػػت القطػػػػ ع الخػػػػ ص إلػػػػ 1995ر

، لتبػػدأ بعػػد   1999% اػػت العػػ ـ 44اإلجمػػ لت ابانمػػ  رصػػلت تلػػؾ النيػػبي إلػػى أعلػػى معػػدؿ لهػػ  
ال 2002% عػ ـ 9ب لتراجع مف يني إلى أخر ، اقد رصلت تلؾ النيبي إلى أدنى ميػتر  لهػ   ، را 

 (.2007% )الجعفري، 13أف تلؾ النيبي لـ تتج رز 
 

% 20يتيم رات الخ صي نحر اط ع اإلنشػ اات رالبنػ ا، ر% مف مجمرع اال70ررجهت أمير مف 
منهػػ  إلػػى اط عػػ ت الصػػن عي رالزراعػػي راليػػا حي، حاػػث م نػػت تلػػؾ النيػػبي تتذبػػذب مػػف يػػني إلػػى 

اقػػد انخفػػض  2005 – 2001. أمػػ  خػػالؿ الفتػػرة 2000- 1995أخػػر  رخصرصػػً  خػػالؿ الفتػػرة 
مرجهػً  لقطػ ع البنػ ا راإليػم ف. % منهػ  90حجـ االيتيم رات الخ صػي بشػمؿ حػ د بحاػث أصػب  

ر ذا افير مف جهػي أخػر  التراجػع الميػتمر اػت ميػ  مي القط عػ ت اإلنت جاػي اػت النػ ت  المحلػت 
، لتصػؿ إلػى أاػؿ 1994- 1968% خػالؿ الفتػرة 50اإلجم لت، بحاث انخفضت تلػؾ النيػبي مػف 

الخػػػػ ص  االيػػػػتيم ر رانخفػػػػض(. 2007)الجعفػػػري،  2005 - 2001% خػػػػالؿ اسعػػػػراـ 40مػػػف 
تقاػػػاـ للمنػػ خ االيػػػتيم ري أجػػػراإ رجػػد  راػػػد .2006ر  2005عػػ مت  % بػػػاف15بنيػػبي تزاػػػد علػػى 

خػػػػػ ص اػػػػػد ا مػػػػػت ب يػػػػػتيم ر اػػػػػت العػػػػػ ماف ع الالبنػػػػػؾ الػػػػػدرلت أف أاػػػػػؿ مػػػػػف ربػػػػػع منشػػػػػآت القطػػػػػ 
 . اػػػػػنقص ع ًمػػػػػ 12مشػػػػػ راع الصػػػػػن عاي  ػػػػػر اػػػػػت ال، رأف متريػػػػػط عمػػػػػر المعػػػػػدات 2005/2006
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اعمػػػؿ علػػػى انممػػػ ش الق عػػػدة اإلنت جاػػػي اع الخ صػػػي تاػػػي الع مػػػي رالمشػػػ ر االيػػػتيم ر اػػػت البناػػػي التح
علػى المعرنػ ت رانػذر بميػتقبؿ مظلػـ مػ  لػـ اتغاػر  ػذا  الفليػطاناي ممػ  اػؤدي إلػى زاػ دة االعتمػ د

 . (IMF, 2009االتج إ )
 

( أف  نػ ؾ العداػد مػف اسيػب ب تقػؼ رراا تراجػع االيػتيم رات الخ صػي، 2007رار   )الجعفػري، 
التػػػى أيػػػفرت عػػػف تراجػػػع ميػػػ  مي القطػػػ ع الخػػػ ص اػػػت تحقاػػػؽ نمػػػر حقاقػػػت اػػػت النػػػ ت  المحلػػػت ر 

اج د عالا ت دائمي رميتقرة باف االيتيم ر رالتصػدار. رمػف  ػذإ  اإلجم لت، رخلؽ ارص عمؿ، را 
اسيػػػب ب: التريػػػع اػػػت القطػػػ ع الصػػػن عت مػػػ ف اترمػػػز اػػػت اسيػػػ س اػػػت القط عػػػ ت التػػػت تػػػرتبط 

 تع اد مف الب طف. رلـ تنحصر تلؾ العالا ت اقط ات إنت ج يلع ات المن طؽ بإيرائاؿ بعالا ت ال
نمػػػ  إلنتػػػ ج يػػػلع اعػػػ د تصػػػدار   إلػػػى أيػػػراؽ التصػػػدار  الفليػػػطاناي لصػػػ ل  اسيػػػراؽ اإليػػػرائالاي را 

% مف الص درات الفليطاناي إلػى اليػرؽ اإليػرائالاي مػف 95اإليرائالاي. مم  اتـ تيراؽ أمير مف 
% مف الراردات الفليطاناي مف إيػرائاؿ. رأد  ذلػؾ إلػى ازداػ د 70أمير مف  جهي رالحصرؿ على

االعتمػػػ د علػػػى إيػػػرائاؿ اػػػت ضػػػبط يػػػرؽ العمػػػؿ الفليػػػطانت، ب يػػػتاع ب العم لػػػي الزائػػػدة للتخفاػػػؼ 
المؤات للبط لي، رتحداد اسجرر درف ربط ذلؾ بميتر  اإلنت جاي. راد اعتبرت تحراالت الع ملاف 

حرمػػػػي لالاتصػػػػ د الفليػػػػطانت، رمػػػػ  اػػػػرتبط بػػػػذلؾ مػػػػف مضػػػػ عف ت لتحراػػػػؾ مػػػػف أ ػػػػـ العن صػػػػر الم
 لالاتص د، راد أد  إلى انجراؼ عرامؿ رمحددات القدرة التن اياي لالاتص د الفليطانت.

 
 
 

 االن صاد الفلسطين   ف الةصةصة   4-2
 

لقطػػ ع انتهجػػت اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي الخصخصػػي منػػذ العقػػد الم ضػػت، تجيػػادًا لال تمػػ ـ ب 
التػػت تػػـ  –الخػػ ص رالعمػػؿ علػػى تشػػجاعه رتحفاػػزإ، راػػد أمػػدت الخطػػط الرطناػػي التنمراػػي المختلفػػي 

 صػ د الفليػطانت،على الدرر الرا دي للقط ع الخػ ص اػت بنػ ا االات -من اشته  ات الفصؿ الي نت 
 دة زا االاتص د الفليطانت إلى  ات تهدؼ اليلطي الرطناي الفليطاناي مف عملا ت الخصخصي ر

النمػر االاتصػ دي رااليػتيم رات، رخلػؽ اػرص عمػؿ لمع لجػي مشػملي البط لػي، رتطػرار يػػرؽ رأس 
 راإلصػػالحماػػزاف المػػدارع ت الفليػػطانت،  اػػتالمػػ ؿ، رزاػػ دة مفػػ اة القطػػ ع العػػ ـ، رتقلاػػؿ العجػػز 

  .(37-32، 2003)عراضي،  االاتص دي
 

 التج راػي اسصػرؿ مػف عػدد رتجماػع اػؿبتحر  ا مػت اليػلطي الرطناػي الفليػطانايراػى  ػذا االطػ ر، 

 ميػؤرلاي عنهػ  ميػؤرالً  لاصػب  صػندرؽ االيػتيم ر الفليػطانت، إلػى تػدار   م نت التت رااليتيم راي
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 أعم لػه الصػندرؽ ب شػرر الفليػطانت،  الشػعب مػف مملرمػي محػدردة، ع مػي ميػ  مي مشػرمي م ملػي،

 تحفاػػز إلػػى الصػندرؽ ايػعى. ر (2009)صػػندرؽ االيػتيم ر الفليػػطانت،  ـ2003 عػ ـ الفعلاػي

زالػي لتطػرار الخػ ص القطػ ع الػدرر، مػف  بهػذا اضػطالعه درف تحػرؿ التػت المعراػ ت م اػي ادراتػه را 
بػه،  لعالاتػه تشػ رما ً  نهجػ ً  متبناػ ً  الخػ ص أمػ ـ القطػ ع المختلفػي االيػتيم راي الفػرص تػراار خػالؿ
 اطلقهػ  التػت المش راع ات المش رمي فالفليطاناا للميتيمراف رالمطرراف رتتا  تُاير بطراقي رالعمؿ

 العػ ـ القطػ عاف تنيػاقت بػاف درراً  اسحاػ ف مػف مياػر اػت الصػندرؽ رالعػب القط عػ ت، اػت مختلػؼ

 التعػ رف مػف أيػس علػى تقػرـ معهمػ  شػرامي إيػتراتاجاي عالاػي اػت الػدخرؿ خػالؿ مػف رالخػ ص،

 .(2012نت، )صندرؽ االيتيم ر الفليطامعهم  التن اس الميتمر درف رالتف عؿ
 

ر نػػػ ؾ  ،اطػػػ ع االتصػػػ الت  اػػػتاالاتصػػػ د الفليػػػطانت  اػػػت ػػػذا، راػػػد بػػػدأت تجربػػػي الخصخصػػػي 
رسغػػػراض الدرايػػػي  اط عػػػ ت أخػػػر  تػػػـ الشػػػررع اػػػت خصخصػػػته  رأخػػػر  مرشػػػحي للخصخصػػػي.

 من اشي مؿ مف اط ع االتص الت راط ع الط اي ريرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي.  تـالح لاي، 
 
  صاالتنطاع اال  4-2-1
 
الصػػ در  "ـ1996( ليػػني 3اليػػلماي رالاليػػلماي راػػـ ) االتصػػ الت“اػػ نرف نظـ اطػػ ع االتصػػ الت ُاػػ

ـ. رالالئحػػي التنفاذاػػي )نظػػ ـ االتصػػ الت اليػػلماي رالاليػػلماي الصػػ درة بقػػرار 18/1/1996بتػػ راخ 
( 15) راػػرار بقػػ نرف راػػـ ـ.21/7/1996بتػػ راخ  ـ1996( ليػػني 1رزاػػر البراػػد راالتصػػ الت راػػـ )

ـ بشػػأف الهائػي الفليػػطاناي لتنظػاـ اطػػ ع االتصػػ الت.  ػذا راػػد نقلػت اليػػلطي الرطناػػي 2009ليػني 
الفليػػػطاناي اطػػػ ع االتصػػػ الت ب لم مػػػؿ مػػػف الملماػػػي الع مػػػي للدرلػػػي إلػػػى القطػػػ ع الخػػػ ص بتػػػ راخ 

الم دة الخ ميي مف ا نرف االتص الت اليلماي  لنصراقً  (. ر 43: 2003) عراضي،  1/1/1997
دارة رتشػػػػػغاؿ شػػػػػبم ت االتصػػػػػ الت  االتصػػػػػ الت رالتمنرلرجاػػػػػ تخػػػػػتص رزارة  يرالاليػػػػلما بإنشػػػػػ ا را 
الاليػػلماي اػػت اسراضػػت الفليػػطاناي رربطهػػ  ب لمجػػ ؿ الػػدرلت اػػت إطػػ ر الخطػػي اليا يػػاي ر اليػػلماي 

: 2006ممػػػ  رحػػػددت المػػػ دة الي ديػػػي مهػػػ ـ الػػػرزارة، منهػػػ  )أمػػػ ف، راالاتصػػػ داي الع مػػػي لليػػػلطي. 
103-105:) 
إعػػػػداد اليا يػػػػي الع مػػػػي لقطػػػػ ع االتصػػػػ الت اػػػػت اليػػػػلطي رعرضػػػػه  علػػػػى مجلػػػػس الػػػػرزراا  -

إلارار ػػػػػ ، رالعمػػػػػؿ علػػػػػى تطػػػػػرار  ػػػػػذإ اليا يػػػػػي مػػػػػف أجػػػػػؿ تريػػػػػاع راعػػػػػي انتشػػػػػ ر شػػػػػبم ت 
 االتص الت بشمؿ البت احتا ج ت التنماي االاتص داي راالجتم عاي. 
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بػػي أداا الجهػػ ت المرخصػػي لتقػػداـ حم اػي مصػػ ل  الميػػتفاداف مػػف خػػدم ت االتصػ الت رمراا -
خدم ت االتص الت راتخ ذ اإلجرااات الالزمي إللزاـ تلؾ الجهػ ت ب لتقاػد بشػررط التػرخاص 

 بم  ات ذلؾ نرعاي رميتر  الخدم ت رالعمؿ على تطرار  . 
ات اط ع االتص الت اػت اليػلطي رخلػؽ  االيتيم ررضع الخطط التت تي عد على تشجاع  -

مقدمت  ذإ الخدم ت بم  امفؿ تراار خدم ت اتص الت متطررة بملفي  جر مف المن ايي باف
 مقبرلي ربأيع ر من يبي.

 

 :على صالحا ت الرزارة، رمنه إض اي إلى ذلؾ، اقد نصت الم دة الي بعي مف ذات الق نرف أعالإ 
اإلشػػػػراؼ رالرا بػػػػي اإلداراػػػػي رالفناػػػػي رالم لاػػػػي علػػػػى أي شػػػػرمي ع مػػػػي للهػػػػ تؼ ميػػػػتقباًل رتحػػػػدد  -

جب ته  رشررط عمله  بمراابي، التقاد ب سنظمي رتقػداـ االاتراحػ ت إلػى مجلػس الػرزراا لمػن  مر 
الترخاص رشررطه ، رتقاد الميتيمراف مف القط ع الخ ص ببنرد رشػررط التػرخاص ريا يػي 

 المراؽ الع لمت للتعرافي.

دارة شبم ت ات - ص الت ع مػي التنياب لمجلس الرزراا بمن  الرخص الالزمي إلنش ا رتشغاؿ را 
 ر تقداـ خدم ت االتص الت للميتفاداف.

دارته  ررضع الشررط الالزمي  - من  التص را  إلنش ا شبم ت االتص الت الخ صي رتشغاله  را 
 لمنحه  راإلعالف عنه .

 من  الرخص الالزمي اليتعم ؿ المرج ت الراداراي المخصصي ات مج الت االتص الت. -

حداػػػػد أيػػػػع ر الخػػػػدم ت المقدمػػػػي مػػػػف المػػػػرخص لهػػػػـ رضػػػػع المعػػػػ اار راسيػػػػس رالمعػػػػدالت لت -
للميتفاد رالتنياب لمجلػس الػرزراا العتمػ د تلػؾ المعػ اار راسيػس رالمعػدالت رتحداػد أيػع ر 

 الخدم ت ات ح لي عدـ رجرد المن ايي.

لاليػػػتعم الت الفرداػػػي رالخ صػػػي  تنظػػػاـ إدخػػػ ؿ رايػػػتعم ؿ أجهػػػزة اتصػػػ الت متعػػػددة اسطػػػراؼ -
 ذلؾ مراابي ايتخدام ت  ذإ اسجهزة رمن  المرااق ت الالزمي.ات من طؽ محددة رمأر 

اعتمػػ د المراصػػف ت رالمقػػ ااس الفناػػي الخ صػػي بػػأجهزة االتصػػ ؿ الطرااػػي التػػت تػػربط بشػػبم ت  -
: 3112)أمػػ ف، ايػػطي التػػرددات المهررمغن طايػػاي االتصػػ ؿ الع مػػي أر أجهػػزة االتصػػ الت بر 

211-212.) 
 

رب شػرت أعم لهػػ  اػػت ، مشػػرمي ميػ  مي ع مػػيالت الفليػطاناي االتصػػ تأييػت ، 1995راػى العػػ ـ 
ـ ممشغؿ رمقدـ لم اي أنراع خدم ت االتص الت مػف شػبم ت الهراتػؼ 1997اَسرؿ مف ان ار ع ـ 
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رتهػػدؼ الشػػرمي بشػػمؿ رئػػاس  . ...إلػػخ.راإلنترنػػت رخػػدم ت ترايػػؿ المعطاػػ ت رالمعلرمػػ ت، الي بتػػي
التصػػػ الت رأنظمػػػي المعلرمػػػ ت رترايػػػؿ المعطاػػػ ت تػػػراار أحػػػدث نظػػػـ رخػػػدم ت تمنرلرجاػػػ  اإلػػػى 

تحقاػػؽ ي، ر لتلباػػي م اػػي احتا جػػ ت المشػػترماف اػػت م اػػي التجمعػػ ت الفليػػطانا ،رالخػػدم ت المضػػ اي
 . عرائد ايتيم ر مجداي للمي  ماف رالمح اظي على ايتيم راتهـ

 
ضي متم ملي شرمي ا بممجمرعي االتص الت الفليطاناي  ـ تمخض عف الشرمي، 2005راى الع ـ 
رشػرمي االتصػ الت الخلراػي  ،"بػ ؿ تػؿ" شػرمي االتصػ الت الفليػطانايح لاػً  التت تضػـ ، ر الخدم ت

رؿ التمنرلرجاػي، ، رشػرمي حضػ رة لإلنترنػت رالحلػ" أرؿ مشغؿ للهراتؼ الخلراػي اػت اليػطافجراؿ"
مػزرد "جػراؿ" ال . رتعػدرشرمي راتش أرؿ مرمػز اتصػ ؿ متخصػص اػت اليػطاف، رشرمي ب ؿ مادا 

الشػبمي رتغطػى العمػرد الفقػري للمجمرعػي،  الفليطانت اسرؿ لخدمي االتص ؿ الخلػري اػت اليػطاف
ملارف مشترؾ بحلرؿ  2156لاصؿ عدد مشترماه  إلى م  اق رب   ،% مف المن طؽ الفليطاناي98

ألػؼ  155ألػؼ مشػترؾ، ر 391تػؿ  ، بانمػ  بلػغ عػدد مشػترمت بػ ؿ2102ناي ف/ إبراؿ مف الع ـ 
 . (www.paltelgroup.ps) ات خدم ت اإلنترنت مشترؾ

 
اػػػػػػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػػػػػ ـ %  1916من  الي بت اله تف خدمي من الميتفادة الفليطاناي نيبي اسير ارتفعت
 خدم ت تيتخدم التت واسير اساراد أعدادرتزااػػػػػدت  .ـ2009اػػػػػت العػػػػػ ـ  %47.5إلى  ـ1999
 إلى 1995 الع م ات من اليك ن 100 ؿلك مشترك 0.86 من المؤشر وارتفع ،ؿالنق  اله تف
 100 ؿلك خط 1418 المؤشر إلى ؿوصر. 1999 الع م ات اليػػػػػػػػػػػػػػػػم ف من 100 لمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 3187
 الفليطاناي اسير نيبي وصلت وب لنتاجي .ؿجوا د إنشػػػػػػػػػػػػ ا شػػػػػػػػػػػػرميبع ـ2005 الع م ات شخص
 اسير نيبي ارتفعتر .ـ2009 الع م ات اسير إجم لت من% 9214 الخدمي إلى بهذإ المتصلي

 ات%  2815 إلى ـ2000 ع م%  2.1 من البات ات اإلنترنت خدمي لداه  التت الفليطاناي
 غزة بقط ع مق رني الغرباي الضفي ات نيػػػػػػػػبي االيػػػػػػػػتخداـ ات واضح ً التفوق وبدا. 2009الع م 
 غزة اط ع ات اسير نيبي ا ات حاث ،الع م  ذا بعد وانعكس الوضع ،2004 الع م حتى

)الجهػػػػػػػػػػػػػػػ ز المرمػػػػػػػػػػػػػػػػزي  ـ2009 ات الع م% 2712الضفي الغرباي  ات المن ظرة النيبي% 91.3
 (. 2010لإلحص ا الفليطانت، 

راسشم ؿ الت لاي ترض  حجـ التطرر اى خدم ت االتص الت رالتى تظهر نمػرًا اػى عػدد الخطػرط 
 ير الفليطاناي.الي بتي رعدد خطرط االنترنت، رمعدؿ انتش ر الي بت مف عدد اس

 
 
 

http://www.paltelgroup.ps/
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 ( تطرر خدم ت االتص الت1-4شمؿ راـ )
 

  
 2011المصدر: شرمي االتص الت الفليطاناي، التقرار الينري، 

 
 

 ( معدؿ انتش ر الي بت مف عدد اسير2-4شمؿ راـ )
 

 
 2011المصدر: شرمي االتص الت الفليطاناي، التقرار الينري، 

 

 

 مف عدد اسير الفليطاناي( معدؿ انتش ا االنترنت 9-4شمؿ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2100المصدر: شرمي االتص الت الفليطاناي، التقرار الينري، 
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ربلػغ  يػهـ، 131,625,000 راتألؼ رأس الم ؿ المصرح به لمجمرعي االتصػ الت الفليػطاناي مػف

ي ات بررصػ يهـ )ب لتؿ( تـ إدراجمي  مً ، ر  7,499ـ، 13/31/1133عدد حملي اسيهـ مم  ات 
، حاػػث اػػتـ تػػدارؿ يػػهـ 3442اليػػطاف منػػذ تأيػػاس الشػػرمي اػػت اليػػ دس مػػف شػػهر أاػػ ر/ مػػ ار 

تمتػػع المجمرعػػي بنيػػبي ع لاػػي مػف اسيػػهـ المت حػػي للتػػدارؿ لتصػػؿ تؿ" ر تػ بػػ ؿ"الشػرمي تحػػت الرمػػز 
 %، لتتػػا  المجػػ ؿ أمػػ ـ الميػػتيمراف لشػػراا رتػػدارؿ أيػػهمه  اػػت اليػػرؽ المػػ لت. 91إلػػى أميػػر مػػف 

% مػف إجمػ لت القامػي اليػرااي 19همً  اا داً  اػت بررصػي اليػطاف حاػث اميػؿ مػ  نيػبته رُاعتبر ي
ضػػمف مؤشػػر "يػػت ندرد أنػػد  إدراج يػػهـ شػػرمي االتصػػ الت الفليػػطانايممػػ  تػػـ  .لبررصػػي اليػػطاف

التحػ د " "Dow Jones-FEAS 50مؤشػرالتحػ د البررصػ ت العرباػي، ر   "S&P-AFE 40 "بػررز
 ػػػػػذا، رتملػػػػػؾ شػػػػػرمي اليػػػػػطاف للتنماػػػػػي  .(www.paltelgroup.ps) البررصػػػػػ ت اسرررآيػػػػػاراي

%، رالجػػػدرؿ التػػػ لت ارضػػػ  30,69رااليػػتيم ر"ب دامر"، أعلػػػى نيػػػبي مػػػف رأس المػػػ ؿ حاػػػث تبلػػػغ 
 % مف رأس م ؿ الشرمي.9حملي اسيهـ الذاف تزاد ملماتهـ عف 

 

 % مف رأس م ؿ الشرمي5هـ عف ( حملي أيهـ شرمي االتص الت الفليطاناي التت تزاد ملمات1-4الجدرؿ راـ )

 
 ر اسجنبت مصدر الصدارة ات ايتيم رات شرمي االتص الت، حاث بلغت نيػبي راد احتؿ االيتيم

%، بانمػػ  بلػػغ نيػػبي االيػػتيم ر المحلػػت " شػػرم ت 60.11االيػػتيم رات اسجنباػػي " شػػرم ت رأاػػراد" 
%، رالجػػدرؿ التػػ لت اعمػػس عػػدد الميػػ  ماف رنيػػبتهـ رعػػدد اسيػػهـ رنيػػبته  تبعػػً  39.89رأاػػراد" 

 (.2011)بررصي اليطاف،  2010لع ـ لفئ ت المي  ماف ات ا
 

 2010( ائ ت المي  ماف ات شرمي االتص الت ات الع ـ 2-4الجدرؿ راـ )

 النسبة من رأس المال ددد األسيم المس ثمرين 
 30.69 40,400,374 شرمي اليطاف للتنماي رااليتيم ر "ب دامر"

 8.36 11,000,000 شرمي صندرؽ االيتيم ر الفليطانت

 2012، 2011المصدر: شرمي االتص الت الفليطاناي، التقرار الينري 

 نسبة األسيم ددد األسيم نسبة المساىمين ددد المساىمين فئات المساىمين  
 50.61 66,617,609 0.73 56 شرم ت أجنباي 
 19.93 26,234,024 0.94 72 شرم ت محلاي 

 19.93 26,233,349 91.88 7,045 اف أاراد محلا

 9.50 12,506,380 6.44 494 أاراد أج نب
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ارتف عػػً  اػػت اإلاػػرادات  1131أظهػػرت البا نػػ ت الم لاػػي للنصػػؼ اسرؿ مػػف عػػ ـ مػػف ج نػػب آخػػر، ر 

مف  اسرؿلتصؿ ات نه اي النصؼ  1.1التشغالاي المرحدة لشرمي االتص الت الفليطاناي بنيبي %
ملارف درالر أمرامت ات نفس الفترة مف  192ملارف درالر أمرامت مق رني بػ  193 إلى 1131ع ـ 
ملاػػرف درالر أمرامػػت  93تػػه بلػػغ صػػ ات دخػػؿ الشػػرمي اػػت نه اػػي  ػػذإ الفتػػرة مػػ  اامر . 1133العػػ ـ 

. ملارف درالر أمرامت 12% حاث م ف 31.1بم  نيبته  1133منخفضً  عف الفترة ذاته  مف ع ـ 
دانػ ر اػت نه اػػي  1.111دانػ ر مق رنػي بػػ  1.131 إلػػىانخفػض نصػاب اليػهـ مػف اسربػ ح لاصػؿ ر 

ع الهائػػي الع مػػي شػػرمي االتصػػ الت الفليػػطاناي اػػت اجتمػػ رأاػػّرت   .1133النصػػؼ اسرؿ مػػف عػػ ـ 
ترزاػػػػع أربػػػػ ح نقداػػػػي علػػػػى الميػػػػ  ماف ، 1131ابراػػػػؿ  1الع داػػػػي الخػػػػ مس عشػػػػر المنعقػػػػد بتػػػػ راخ 

 ملاػرف دانػ ر أردنػػت 91.19% مػف القامػي االيػماي لليػهـ، رذلػؾ بقامػي إجم لاػي بلغػت 11  بنيػبي
(http://www.paltelgroup.ps). 

 
االيػتيم رات اػت مجػ ؿ صػن عي تمنرلرجاػ   مػفرتمتع الشرمي ب يتقرار م لت ممنه  مف ضػخ مزاػد 

ملاػػرف  1211ع ئػػدات الشػػرمي مػػف  اػػت معػػدؿ نمػػر، رذلػػؾ نتاجػػي حػػدرث االتصػػ الت رالمعلرمػػ ت
مجمرعػػػػػي اتجهػػػػػت ر  .2011ملاػػػػػرف درالر أمرامػػػػػت عػػػػػ ـ  128إلػػػػػى  2000درالر أمرامػػػػػت عػػػػػ ـ 

ر ػت شػرمي " VTELااتػؿ " مػف خػالؿ شػرميرذلؾ ، ات ايتيم رات خ رجاي نحر الع لـ االتص الت
الميػػ  ماف مػػف المملمػػي العرباػػي اليػػعرداي راإلمػػ رات  ايػػتيم راي ايػػ  ـ بهػػ  مبػػر  الشػػرم ت رمبػػ ر

رترمػػز ااتػػؿ عملا تهػػ  اػػت ، مجمرعػػي مػػف الميػػتيمراف مػػف اسردف إلػػىرالرالاػػ ت المتحػػدة، إضػػ اي 
ـّ إدراج شػرمير . درؿ المػ رابت رالشػرؽ اسريػطر  ،أاراقا الن شئي ات  اسيراؽ ااتاػؿ رالتػت تمتلػؾ  تػ
، رالذي ُاعػّد أراػع 2006( ات ع ـ DIFC% مف أيهمه  ات مرمز دبت الم لت الع لمت )25ب لتؿ 

 .(www.paltelgroup.ps)ات المنطقي  المرامز الم لاي شأن ً 
 

، رُتعػػّد مجمرعػػي االتصػػ الت الشػػرمي اسرلػػى مػػف حاػػث الترظاػػؼ اػػت القطػػ ع الخػػ ص الفليػػطانت
اػػت العػػ ـ  مرظػػؼ اػػت مػػؿ مػػف الضػػفي الغرباػػي راطػػ ع غػػزة 3000حػػرالت حاػػث تضػػـ المجمرعػػي 

مرظػػؼ، أي بزاػػ دة نيػػبته   1604بلػػغ  1997، علمػػً  بػػأف عػػدد مػػرظفت الشػػرمي اػػت العػػ ـ 2012
87% (http://www.paltel.ps).  أف الشػػرمي تحظػػى بػػأعلى الػػدخرؿ مق رنػػي مػػف غـ رعلػػى الػػر
أنػػه ال ارجػػد معػػ اار رضػػرابط إداراػػي راضػػحي لمػػن  الحػػرااز، ، إال التهػػ  مػػف الشػػرم ت اسخػػر بميا

 0.03 33,638 0.01 1 مي  ماف غار ممتملت البا ن ت
 100 131,625,000 100 7,668 المجموع

 .2011المصدر: بررصي اليطاف، دلاؿ الشرم ت، 

http://www.paltel.ps/
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ارجػد ترااػي  رأف نظ ـ المم اآت الم داي غار اع ؿ، رال اي عد على تحياف اسداا الػرظافت، مم  
محػددة ري بتػي  إداراػيالعمؿ حيب م  تقضاه المصلحي الع مي حاث ال ارجد معػ اار  اتايتين ئاي 

)أبػر  رخطػط لمػن  الترااػ ت إجراااتالشرمي رذلؾ ايترجب رض   اتمن  التراا ت الرظافاي  ات
 (.2010شرخ، 

 
 تـ مير احتم ر شرمي االتص الت الفليػطاناي للهػ تؼ المحمػرؿ، حاػث منحػت، 2006راى الع ـ 

دم ت رخصػػي المشػػغؿ اليػػ نت لخػػ رزارة االتصػػ الت رتمنرلرجاػػ  المعلرمػػ ت شػػرمي الرطناػػي الدرلاػػي
رراػػػػع صػػػػندرؽ االيػػػػتيم ر الفليػػػػطانت  .ملاػػػػرف درالر 355الهػػػػ تؼ المحمػػػػرؿ رالػػػػذي تبلػػػػغ اامتػػػػه 

رالرطناػػػػي الدرلاػػػػي اتف ااػػػػي تأيػػػػػاس شػػػػرمي اتصػػػػ الت متنقلػػػػي اػػػػػت اليػػػػطاف، الرطناػػػػي الفليػػػػػطاناي 
، رراعت الرطناػي الفليػطاناي لالتصػ الت 2006تشراف أرؿ  11لالتص الت 'الرطناي مرب اؿ" ات 

اػػػػػي مرب اػػػػػؿ' رخصػػػػػي المشػػػػػغؿ اليػػػػػ نت لخػػػػػدم ت الهػػػػػ تؼ المحمػػػػػرؿ مػػػػػع رزارة االتصػػػػػ الت 'الرطن
. رايػػتحرذت شػػرمي االتصػػ الت القطراػػي 2007آذار، 15رتمنرلرجاػػ  المعلرمػػ ت الفليػػطاناي اػػت 

التج راي   الرطناي مرب اؿ،  رب شرت 2007آذار  13% مف الرطناي الدرلاي ات 51'مارتؿ' على 
أطلقػػت شػػرمي الرطناػػي مرب اػػؿ خػػدم ته  ، ر اػػت الضػػفي الغرباػػي 2009يػػ نت تشػػراف  1أعم لهػػ  اػػت 

أنشػػئت الرطناػػي مرب اػػؿ ب لشػػرامي مػػع الرطناػػي ر ، 2009تج راػػً  اػػت شػػهر تشػػراف اليػػ نت مػػف عػػ ـ 
منطقي حرة رمقر   المراػت، رالتػت تملػؾ غ لباتهػ  شػرمي اتصػ الت اطػر )مارتػؿ(، بنيػبي  –الدرلاي
 % تعػػػػرد ملماتهػػػػ  للعمػػػػرـ15% ر 36155الفليػػػػطانت  يػػػػتيم راالصػػػػندرؽ  ر  %48145بلغػػػػت 

(www.wataniya.ps).  بلغت أعلى نيبي مي  مي ات أيهـ شرمي مرب اؿ الرطناي، للشرم ت ر
 (:2010%، مم   ر  مرض  ب لجدرؿ الت لت )بررصي اليطاف، 85.55المحلاي حاث بلغت 

 

 : ائ ت المي  ماف ات شرمي الرطناي مرب اؿ(3-4)الجدرؿ راـ 

 .2010المصدر: بررصي اليطاف، دلاؿ الشرم ت، 
 

 نسبة األسيم ددد األسيم نسبة المساىمين ددد المساىمين فئات المساىمين  
 85.55 220,711,768 0.11 15 شرم ت محلاي 

 7.16 18,464,563 0.06 8 شرم ت أجنباي
 6.97 17,986,669 99.38 13,777 أاراد محلااف 

 0.32 837,000 0.45 63 أاراد أج نب
 100 258,000,000 100 13,863 المجموع

http://www.wataniya.ps/
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مػػػف زاراػػػي أخػػػر ، م زالػػػت اليػػػا دة اػػػت اطػػػ ع االتصػػػ الت منقرصػػػي، حاػػػث اراجػػػه  ػػػذا القطػػػ ع ر 
 جاسبرا بن ا لهـ ميمرح غار الفليطانارف النق ؿ اله تؼ خطرط امشغلرجراا االحتالؿ،  معرا ت

 التم لاؼ اضخـ ر ذاي. إيرائالا شرم ت مع التع اد على مجبررف اهـ رب لت لت ،12ج المنطقي ات
 ازاػد مػ  الفليػطاناي الشػرم ت تفقػد لػذلؾ، رنتاجػيالفليػطاناي.  للشػرم ت التن ايػاي القػدرة راضعؼ

 أاًضػ . ر إيػرائالاي شػرم ت مػع االشػتراؾ إلػى اضػطررف الػذاف عمالئهػ  ا عػدة مػف  %ٖٓ علػى
تقػـر  أر تحمػت أفب لتػ لت ال تػتممف اليػلطي الفليػطاناي مػف   ، ر"ج" المنطقػي اػت اليػا دة نعػداـا

 للمشػغلاف التخراػب رأعمػ ؿ اليػرا ت تملػؼ . ممػ تلالتصػ ال التحتاػي البناػي بػ جراا اصػالح
 خطرط مشغلر اتمبد   التت الخي ئر إلى إض اي ينرًا ، درالر ملارف ٕ,ٔ مف أمير الفليطانااف

ف درال مالاػاف ٦ بنحػر تقػدر التػت الفليػطانارف الي بػت  تؼالهػ  اػت المتميلػي الظػ  رة  ػذإر. را 
 االاتصػ داي اسنشػطي جرانػب معظػـ تشػمؿ اإليػرائالااف المػررداف لف ئػدة ايػًرا الطلػب تحراػؿ

  .(UNCTAD,2013b) االتص الت اط ع على تقتصر رال الفليطاناي
 
 الطبيع  نطاع الطانة: الويربا  والغاز 4-2-2
 

، رالػػذي ـ1995( ليػػني 12ُاػػنظـ اطػػ ع الط اػػي مجمرعػػي مػػف التشػػراع ت مػػف أبرز ػػ ، اػػ نرف راػػـ )
بمرجبه تـ إنش ا يلطي الط اي الفليطاناي بحث امرف لهػ  مازاناتهػ  الخ صػي رتتبػع رئػاس اليػلطي 

الع ـ، رالذي بشأف ا نرف المهرب ا  2009( ليني 13الرطناي الفليطاناي، رمذلؾ ارار بق نرف راـ )
المحلػت راسجنبػت اػت  االيػتيم راهدؼ إلى تنظاـ رتطرار اط ع المهربػ ا اػت اليػطاف، رتشػجاع 

اط ع المهرب ا لتراار الط اي المهرب ئاي بصررة م ااي ربأاؿ اسيع ر. راد حددت الم دة الي ليي مف 
  : ا نرف إنش ا يلطي الط اي الفليطاناي أعم ؿ رصالحا ت يلطي الط اي، رمنه

 .ترلاد الط اي على أيس يلامي ربصررة تفت ب حتا ج ت الميتهلماف -
 د.إنش ا شبم ت رطناي تؤمف نقؿ الط اي إلى جماع أنح ا البال -
تنظػػاـ شػػؤرف ترلاػػد رتخػػزاف رترزاػػع رتصػػناع أجهػػزة ر رضػػع المراصػػف ت الخ صػػي ب لط اػػي  -

 .رمعدات رنقؿ رايتهالؾ الط اي

                                                 
12

 % ٦ٔ ر %ٕٔ % ر ١ٔ تميؿ رجاـ، رب ا ألؼ من طؽ، يالث إلى بايالغر  الضفي تقياـ على ٩٩ٖٔ لع ـ أريلر اتف ا ت تنص 
 ب سمف المتعلقي المي ئؿ اشمؿ بم  جاـ، على المنطقي رايعي ياطرة إيرائاؿ رتم رس . الترالت على الغرباي، الضفي مي حي مف

 أف اافترض ب ا، المنطقي أم  . فليطانايال اليلطي لياطرة ألؼ ات المنطقي راسمناي المدناي الشؤرف الحدرد. رتخضع رريـ رالتخطاط
يرائاؿ الفليطاناي اليلطي باف مشترمي رلياطرة المدناي، ب لشؤرف اتعلؽ الفليطاناي اام  اليلطي لياطرة خ ضعي تمرف  اتعلؽ اام  را 
 .اسمنت ب لشأف
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رخػص ممنرحػي  مع مراعػ ة أحمػ ـ أاػي امتاػ زات أرط اي من  الرخص الالزمي لترلاد رنقؿ ال -
  .ابؿ نف ذ أحم ـ  ذا الق نرف

 ي.دة ب لط اي بمقتضى امتا ز أر رخصتزراد الط اي للميتهلماف ات أاي منطقي غار مزر  -
 

 أواًل: نطاع الويربا 
 

لػػػد  تأييػػت الشػػػرمي الفليػػػطاناي للمهربػػػ ا الميػػػ  مي الع مػػػي المحػػػدردة اػػػت مدانػػػي غػػػزة، ريػػػجلت 
ـ، تحػػت راػػـ 1929راقػػً  لقػػ نرف الشػػرم ت لعػػ ـ  1999مػػ نرف اسرؿ  14مرااػػب الشػػرم ت بتػػ راخ 

 60رأس مػ ؿ الشػرمي المصػرح بػه مػف  ( مشرمي ميػ  مي ع مػي محػدردة، راتػألؼ563200971)
درالر أمرامت لليهـ الراحد. راد ا ـ مؤيير الشػرمي ب المتتػ ب 1ملارف يهـ بقامي ايماي مقدار   

يػػهمً  عػػف طراػػؽ  19,800,000يػػهمً ، رتػػـ االمتتػػ ب ببػػ ات اسيػػهـ الب لغػػي  40,200,000اػػت 
. رتػػتلخص أ ػػداؼ الشػػرمي الرئايػػاي اػػت إنشػػػ ا 2000االمتتػػ ب العػػ ـ الػػذي تػػـ خػػالؿ شػػهر آب 

محطػػػ ت لترلاػػػد المهربػػػ ا اػػػت منػػػ طؽ اليػػػلطي الرطناػػػي الفليػػػطاناي، رالقاػػػ ـ ب سعمػػػ ؿ الضػػػررراي 
ربػػػػ ا، رذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ شػػػػرمي غػػػػزة لترلاػػػػد المهربػػػػ ا الميػػػػ  مي الخصرصػػػػاي إلنتػػػػ ج رترلاػػػػد المه

 30المحػػدردة )الشػػرمي الت بعػػي رالمملرمػػي ب لم مػػؿ للشػػرمي(، رالتػػت تأييػػت اػػت مدانػػي غػػزة بتػػ راخ 
درالر أمرامػػػت  10ملاػػػرف يػػػهـ بقامػػػي ايػػػماي مقػػػدار   6ـ، بػػػرأس مػػػ ؿ مصػػػرح بػػػه 1999حزاػػػراف 

بلغػػػت أعلػػػى ميػػػ  مي اػػػت ر  يػػػهمً  مملرمػػػي مػػػف ابػػػؿ الشػػػرمي. 5,999,800لليػػػهـ الراحػػػد، منهػػػ  
%، رمػػف يػػـ ميػػ  م ت الجمهػػرر 34الشػػرمي الفليػػطاناي للمهربػػ ا لصػػ ل  شػػرمي مررجػػ نتى بنيػػبي 

 %، مم   ر مرض  ب لجدرؿ الت لت:33بنيبي 
 

 الشرمي الفليطاناي للمهرب ا اتالمي  مرف  (4-4الجدرؿ راـ )

 

 النسبة المساىم النسبة المساىم
 %6 البنؾ العربت %34 شرمي مررج نتت

 %3 شرمي اليعاد %33 مي  م ت الجمهرر
 %3 الشرمي العرباي الفليطاناي %6 شرمي ب دامر

 %3 شرمي ارناب ؿ %6 شرمي اتح د المق رلاف
 %6 الفليطانت االيتيم رصندرؽ 
 2004الفليطاناي للمهرب ا، التقرار الينري، شرمي المصدر: 
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% لصػػ ل  الشػػرم ت 70.71نيػػبي لفئػػ ت الميػػ  ماف اػػت شػػرمي المهربػػ ا الفليػػطاناي ررصػػؿ أعلػػى 
 % لص ل  اساراد المحلااف مم   ر مرض  ب لجدرؿ الت لت: 25.19المحلاي تال   نيبي 

 

 شرمي المهرب ا الفليطاناي اتائ ت المي  ماف  (5-4الجدرؿ راـ )

 
، احتػؿ الميػ  ماف المؤييػاف نيػبي 2010 دايػمبر 31 اػت ممػ  الميػ  ماف يجؿ رب لنيبي لتحلاؿ

 % مف اسيهـ، رالنيبي الب ااي لألاراد، مم  ات الجدرؿ الت لت: 67
 

 ي للمهرب االشرمي الفليطانا اتتحلاؿ يجؿ المي  ماف  (6-4الجدرؿ راـ )

 
الشػرمي الت بعػي رالمملرمػي  -لترلاد المهرب ا الميػ  مي الخصرصػاي المحػدردة  رحصلت شرمي غزة

مف اليػلطي الرطناػي الفليػطاناي علػى حػؽ حصػري لترلاػد الط اػي المهرب ئاػي اػت  -ب لم مؿ للشرمي
يػػني، ابتػػداًا مػػف تػػ راخ بػػدا  20اطػػ ع غػػزة لصػػ ل  مؤييػػ ت اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي رلمػػدة 

لمحطػػػي الط اػػػي المهرب ئاػػػي، مػػػع إمم ناػػػي تمداػػػد اتػػػرة الحػػػؽ الحصػػػري لفتػػػرتاف اسعمػػػ ؿ التج راػػػي 
يػنرات، ر اػد بػدأ العمػؿ علػى إنشػ ا محطػي الط اػي المهرب ئاػي خػالؿ  5إض ااتاف مػدة مػؿ منهمػ  

ـ )الشػػػػػرمي  2004آذار 15، رأمػػػػػ  اسعمػػػػػ ؿ التج راػػػػػي للمحطػػػػػي بػػػػػدأت اػػػػػت 1999شػػػػػهر أالػػػػػرؿ 
عتبػػر الشػػرمي الفليػػطاناي للمهربػػ ا ت بعػػي لشػػرمي اليػػطاف للط اػػي (، رت2002الفليػػطاناي للمهربػػ ا، 

% مػػػف رأس مػػػ ؿ 64,99الميػػػ  مي الخصرصػػػاي المحػػػدردة، حاػػػث تملػػػؾ شػػػرمي اليػػػطاف للط اػػػي 

 نسبة األسيم ددد األسيم نسبة المساىمين ددد المساىمين  فئات المساىمين  
 70.71 42,424,292 0.67 80 شرم ت محلاي 
 25.19 15,115,105 94.40 11,198 أاراد محلااف 

 1.78 1,070,135 0.08 9 شرم ت أجنباي
 1.90 1,140,866 2.84 337 أاراد أج نب

 0.42 249,602 2.01 238 مي  ماف غار ممتملت البا ن ت

 100 60,000,000 100 11,862 المجموع

 2010المصدر: بررصي اليطاف، دلاؿ الشرم ت، 

 الملوية% نسبة األسيم ددد المساىمين ددد المساىمين لنوع طبقاً  األسيم  وزي 
 67 40,200,000 5 المؤيياف المي  ماف

 33 19,800,000 11,857 اساراد
 100 60,000,000 11,862 اإلجمال 

 2010المصدر: الشرمي الفليطاناي للمهرب ا، التقرار الينري، 
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الشرمي، راتـ ترحاد القػرائـ الم لاػي للشػرمي الفليػطاناي للمهربػ ا مػع القػرائـ الم لاػي لشػرمي اليػطاف 
 (. 2011رب ا، للط اي )الشرمي الفليطاناي للمه

 

 

رراعػػت الشػػرمي الفليػػطاناي للمهربػػ ا رشػػرمي غػػزة لترلاػػد المهربػػ ا اتف ااػػي ايػػتئج ر أرض تمتلمهػػ  
تشػراف اليػ نت  25متػرًا مربعػً ، تػـ تنفاػذ   بتػ راخ  147,279اليلطي الرطناي الفليطاناي مي حته  

سعم ؿ التج راي للمحطي، ع مً  اير  مفعرله  مف ت راخ بدا ا 30ـ، رتبلغ مدة االيتئج ر 1999
ينرات إض ااي، رراقً  لالتف ااي اإف المحطي رأي تحياف أر إض ا ت على  10رياتـ تمداد الفترة 

اسرض اعتبػػػر ملماػػػي خ صػػػي رلػػػاس جػػػزاًا مػػػف اسرض، راػػػى حػػػ ؿ ايػػػتمرار تراجػػػد المحطػػػي رأي 
حطػي رمػ  اتبعهػ  مػف اـر مف ت راخ انته ا االتف ااػي تصػب  الم166تحيان ت أخر  لمدة تزاد عف 

تحيػػػػان ت ملػػػػؾ اليػػػػلطي الرطناػػػػي الفليػػػػطاناي. ر ا مػػػػت شػػػػرمي غػػػػزة لترلاػػػػد المهربػػػػ ا بػػػػداع مبلػػػػغ 
يػػني مػػف اتػػرة اإلاجػػ ر، راػػد تػػـ تحداػػد مبلػػغ اإلاجػػ ر  12درالر أمرامػػت لتغطاػػي أرؿ  1,700,00

 لاػػػػػي تبلػػػػػغ درالر أمرامػػػػت يػػػػػنراً ، بقامػػػػػي إجم 147,000يػػػػػني بمبلػػػػػغ  18للفتػػػػرة الالحقػػػػػي الب لغػػػػػي 
 درالر أمرامت.  2,646,000

 
رراعت شرمي غزة لترلاد المهرب ا اتف اا ت مع البنؾ العربت للحصرؿ علػى اػررض طرالػي اسجػؿ 
رتيهاالت ائتم ناي، رتـ ر ف جماع مرجردات شرمي غزة لترلاد المهرب ا رجماػع أيػهمه  المملرمػي 

ربػػػت مضػػم ف. رمػػػف زاراػػي أخػػػر ، ا مػػػت مػػف ابػػػؿ الشػػرمي الفليػػػطاناي للمهربػػ ا لصػػػ ل  البنػػؾ الع
درالر أمرامػػت مػػف مط لبػػي شػػرمي أليػػترـ عػػف  2,900,000شػػرمي غػػزة لترلاػػد المهربػػ ا بػػداع مبلػػغ 

، رتػػـ إظهػػ ر المبلػػغ المػػدارع مذمػػي مدانػػي ميػػتحقي مػػف يػػلطي الط اػػي 13تمػػ لاؼ الظػػررؼ القػػ  رة
 اي الفليطاناي، رالتت بمرجبه  تقـر رأاضً  تـ ترااع اتف ااي شراا الط اي مع يلطي الط الفليطاناي.

ي مف المحطي بأيػع ر محػددة، مػذلؾ يلطي الط اي الفليطاناي بشراا م اي الط اي المهرب ئاي المنتج
على يلطي الط اي ات جماع اسرا ت رعلى حي به  الخ ص تراار رتزراد المحطي بػ لرارد الػالـز 

ضػ اي إلػى ؿ راحص ربدا العمؿ ات المحطيتشغاإلنت ج الط اي، ب إلض اي إلى الرارد الالـز ل . را 
ذلػػؾ، تػػـ ترااػػع اتف ااػػي التنفاػػذ، رالتػػت بمرجبهػػ  يػػتعمؿ اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي علػػى تعػػراض 

                                                 
13

دم ت الفناػي راطػع الغاػ ر الضػررراي لترربانػ ت راعت الشرمي اتف ااي الصا ني الرئايػاي مػع شػرمي اليػتـر حاػث تقػـر أليػتـر بتقػداـ الخػ  
درالر أمرامػػػت، را مػػػت شػػػرمي اليػػػتـر بػػػإعالـ شػػػرمي غػػػزة لترلاػػػد  16,933,119محطػػػي الط اػػػي الغ زاػػػي أر البخ راػػػي، مبلػػػغ االتف ااػػػي  ػػػر 

 لبػي بتمػ لاؼ الظػررؼ المهرب ا بأف ظررؼ اػ  رة اػد حػديت نتاجػي للظػررؼ اليا يػاي اػت اليػطاف، ممػ  أد  بشػرمي أليػتـر إلػى راػع مط
. ممػ  ا مػت شػرمي أليػتـر ب لمط لبػي بتمػ لاؼ 2001إلى مػ نرف اسرؿ  2000درالر أمرامت للفترة مف أالرؿ  12,600,000الق  رة بمبلغ 

علػى التػرالت. رتعهػدت  2003ر 2002درالر أمرامػت لألعػراـ  7,300,000درالر أمرامػت ر  12,300,000عف الظررؼ الق  رة بمبلػغ 
الط اػػي الفليػػطاناي بتعػراض شػػرمي غػػزة لترلاػػد المهربػ ا بم اػػي مط لبػػ ت الظػػررؼ القػ  رة التػػت يػػرؼ اػػتـ االتفػ ؽ علاهػػ  مػػع اليػػتـر  يػلطي

 حتى ت راخ االنته ا مف إنش ا المشررع.
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شػػرمي غػػزة لترلاػػد المهربػػ ا عػػف جماػػع التمػػ لاؼ المتعلقػػي بإا مػػي رتحيػػاف الطػػرؽ رالمػػرانئ الالزمػػي 
عطػػت مػػؿ مػػف اتف ااػػي شػػراا الط اػػي راتف ااػػي التنفاػػذ لتنزاػػؿ المعػػدات المطلربػػي إلنشػػ ا المحطػػي. رأ
ع مػػً  لترلاػػد الط اػػي المهرب ئاػػي اػػت غػػزة، رباػػع  20شػػرمي غػػزة لترلاػػد المهربػػ ا حقػػً  حصػػراً  لمػػدة 

الط اي لمنشآت تحت يػاطرة أر مملرمػي مػف ابػؿ اليػلطي الرطناػي الفليػطاناي )الشػرمي الفليػطاناي 
 (. 2002للمهرب ا، 

 
الفليطاناي للمهرب ا حؽ ايتخداـ أربع محرالت راع تـ شراؤ   رترمابه  مف ابػؿ  الشرمي مم  تملؾ

ـ، رذلػػػؾ اليػػػتخداـ شػػػرمي غػػػزة لترلاػػػد المهربػػػ ا ضػػػمف 2006تشػػػراف اسرؿ  1يػػػلطي الط اػػػي اػػػت 
، بػػاف شػػرمي غػػزة لترلاػػد المهربػػ ا ريػػلطي الط اػػي، رالتػػت 2006أالػػرؿ  2االتف ااػػي التػػت راعػػت اػػت 

مف شرمي غزة لترلاد المهرب ا ريػلطي الط اػي بػأف تقػـر يػلطي الط اػي بمع لجػي بمرجبه  اتفقت مؿ 
جماػػػع اسضػػػرار التػػػت لحقػػػت ب لمحطػػػي جػػػراا القصػػػؼ الجػػػر  اإليػػػرائالت لمحطػػػي الط اػػػي خػػػالؿ 

ـ، رذلػػؾ مػػف أجػػؿ إعػػ دة التاػػ ر المهربػػ ئت مػػف خػػالؿ شػػراا رترماػػب يػػتي محػػرالت 2006حزاػػراف 
لمحرالت تبقى ملؾ ليلطي الط اي رلشرمي غزة لترلاػد المهربػ ا الحػؽ رراقً  لالتف ؽ اإف  ذإ ا .راع

اػػت ايػػتخدامه  علػػى أف تمػػرف الشػػرمي ميػػؤرلي عػػف تشػػغاؿ رصػػا ني  ػػذإ المحػػرالت، ربلػػغ اامػػي 
 . (2011)الشرمي الفليطاناي للمهرب ا، درالر أمرامت 2,267,984المحرالت اسربعي عند ترمابه  

 
اام  اتعلؽ "الفليطاناي بإعف ا شرمي غزة لترلاد المهرب ا رمي  ماه   رأاضً  ا مت اليلطي الرطناي

مف جماع الضرائب الفليطاناي، لم مؿ  "ب سرب ح المرزعي راإلارادات مف شرمي غزة لترلاد المهرب ا
يػػػني رسي اتػػػرة تمداػػػد أخػػػر  علػػػى االتف ااػػػي. رتلقػػػت شػػػرمي غػػػزة لترلاػػػد  20اتػػػرة االتف ااػػػي الب لغػػػي 

 نػت  عنهػ  التػت القػ  رة الظػررؼ لتغطاػي الط اػي يػلطي مػف مقدمػي حمرماػي يػ عداتمالمهربػ ا، 

 ايػتالـ تػـ راػد  ػذا .غػزة اػت راسمناػي اليا يػاي الظػررؼ نتاجػي الشػرمي تمبػدته  صػا ني مصػ راؼ

 3,548,533ـ، رمبلػغ 2010العػ ـ  خػالؿ الميػ عدات  ػذإ مػف أمرامػت درالر  3,128,036مبلػغ
 ـ.2011 درالر أمرامت ات الع ـ

 
 10ات يرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاػي اػت الفليطاناي للمهرب ا التدارؿ بأيهـ الشرمي   ذا، راد بدأ

يهـ الشرمي ات يرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي بشمؿ مؤات، رذلؾ أتراؼ التدارؿ بر ، 2004م ار 
لتػدارؿ اػت يػهـ الشػرمي ل، رتـ إعػ دة ارر عملاي القصؼ الجري، حف ظً  على مصلحي المي  ماف

رأاؿ يعر رصػؿ  ،$ 2.45بقامي  2005، ررصؿ أعلى يعر لليهـ ات الع ـ 2006نرامبر  19
 شػرمي إاػرادات (. رم اػي2010الفليطاناي للمهرب ا،)  $ 0.65، بقامي 2009إلاه اليهـ ات الع ـ 

 مػف متأتاػي اػيالمهرب ئ الط اػي لترلاػد الط اػي محطي ايتخداـ عف رالن تجي الح لاي لترلاد المهرب ا غزة
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ـ، بترزاػع 2010نايػ ف  25راررت الهائي الع مي للشرمي ات اجتم عه  المنعقد اػت الط اي.  يلطي
% مػػػف رأس المػػػ ؿ المػػػدارع 10ـ، ر ػػػر مػػػ  اعػػػ دؿ 2009ملاػػػرف درالر عػػػف عػػػ ـ  6أربػػػ ح بمبلػػػغ 

 (. 2011)الشرمي الفليطاناي للمهرب ا، 
 

 5مرظفػػػػً ، ر 15رمي الفليػػػػطاناي للمهربػػػػ ا رعلػػػػى صػػػػعاد المػػػػرظفاف، اقػػػػد بلػػػػغ عػػػػدد مػػػػرظفت الشػػػػ
 مرظف ً 166ـ، رارتفع  ذا العدد لاصؿ إلى 2001مرظفاف ات شرمي غزة لترلاد المهرب ا ات الع ـ 

)شػرمي الفليػطاناي للمهربػ ا،  2010اػت العػ ـ  اسمػف ررجػ ؿ الفناػاف المهنديػاف، اإلداراػاف، مػف
2011). 

 
 ثانيًا: الغاز الطبيع 

 
الفليػطانت،  االيػتيم ر لصػندرؽ ـ، الحػؽ الحصػري1999عػ ـ  الفليػطاناي رطناػيال اليػلطي منحػت

شػرمتت  المجمرعػي رتضػـ غػزة، شػراطئ ارابػي الغػ ز عػف التنقاػب مػف الميػتيمراف اػت رمجمرعػي
 امتشػػفت. ر ـ2000 عػػ ـ "، راػػتCCC، راتحػػ د المقػػ رلاف ""BG"مجمرعػػي الغػػ ز البراط ناػػي 

 الماػ إ اػت حقلػاف اػت الطباعػت الغػ ز مػف ممعب ملا ر متر 30عف  ازاد م  المطرراف مف مجمرعي

 الماػ إ ضػمف ب لم مػؿ اسمبػر راقػع الحقػؿ البحػري، ر ػر اسرؿ حقػؿ غػزة غػزة، اطػ ع اإلالاماػي اػت

 اهػر اليػ نت أّمػ ممعػب.  متػر ملاػ ر28بػػ   ااػه الغػ ز الممتشػؼ مماػ ت رتقػدر ،الفليػطاناي اإلالاماي

 رتقػدر .ممعػب متػر ملاػ ر 3ػ بػ ااػه الغػ ز مماػ ت تقػدر حاػث  ً حجمػ اسصػغر الحػدردي ر ػر الحقػؿ

 اليػرؽ أيػع ر بحيػب أمرامػت ملاػ ر درالر 6.5 عػف ازاػد بمػ  الحقلػاف اػت الممتشػؼ الغػ ز اامػي

 ات أعم ؿ درالر ملارف 100 اق رب م  ب يتيم ر اآلف رلغ اي مجمرعي المطرراف ا مت راد .الح لاي

درالر.  ملاػرف  800 إلػى الحقػؿ الالـز لتطػرار الملت االيتيم ر حجـ اصؿ أف المتراع رمف التنقاب
 أمرامػت درالر ملا ر  2 اق رب م  المشررع مف الرطناي اليلطي ع ئدات اامي تبلغ أف المتراع مف ر

 مػف الفليطانت الج نب مردرد يامرف بحاث المشررع، عمر  ت رالتت الق دمي، 15الينرات  خالؿ

 حػؽ عرائػد علػى الفليػطاناي الرطناػي اليػلطي يتحصػؿ إذ أرب حػه، % مػف50 اقػ رب مػ  المشػررع

املػؾ  اليػلطي مػع االتفػ ؽ ربمرجػب الصػندرؽ. أربػ ح ج نػب إلػى المشػررع علػى رالضػرائب االمتاػ ز
شػرمي  تملػؾ حػاف اػت ،%60مػ  مجمرعػه  "BG"مجمرعػي رتملػؾ المشػررع % مػف10الصػندرؽ 

"CCC 30نيبته  "، م.% 
 

 الممتشؼ، الحقؿ تطرار ايتمم ؿ عملاي درف اآلف حتى اإليرائالاي يا ي ترال المعاق ت راد ح لت

 النقػؿ أن باػب ربنػ ا التطػرار عملاػي تتطلػب إذ الع لماي، إلى اسيراؽ الغ ز بتصدار المطرراف راا ـ
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الحصػرؿ  مػف اآلف المطػرررف حتػى اػتممف رلػـ اإليػرائالت، الج نػب مػف رمرااقػ ت عػدة إجػرااات
 مػف المحلاػي اليػرؽ احتا ج ت ليد الغ ز ايتغالؿ الفليطانت مف الج نب اتممف لـ علاه . رب لت لى

 ايػتراتاجا ً   ػدا ً  اػت غػزة الممتشػفاف الحقلػاف مػف الميتخرجي الغ ز مما ت ايتغالؿ راعتبرالط اي. 

 مػف الفليػطاناي االحتا جػ ت اتعلػؽ بتػراار اام  االاتص د الفليطانت منه  اع نت التت التبعاي بيبب

 اليػلطي مػع رب لتنيػاؽ الفليػطانت االيػتيم رراى يػباؿ ذلػؾ، يػاعمؿ صػندرؽ  .المهرب ئاي لط ايا

إعػداد  علػى الدرلاػي، رالمؤييػ ت المحلاػي اسطػراؼ مػف مجمرعػي رب لتع رف مػع الفليطاناي، الرطناي
 مف الفليطاناي اليرؽ ح جي ليد غزة الغ ز ات حقرؿ مف الميتخرجي الغ ز مما ت اليتغالؿ خطط

 علػى تصػدارإ العمػؿ ايػاتـ اػ ئض،  نػ ؾ مػ ف حػ ؿ الغػ ز، راػت رمػف احتا جػ ت المهرب ئاػي الط اي

 .(2012الفليطانت،  االيتيم رصندرؽ  الع لماي ) لأليراؽ
 
 سوق فلسطين لألوراق المالية أ بورصة فلسطين أ 4-2-3
 

اػػت مدانػػي نػػ بلس اػػت تأييػػت شػػرمي اليػػطاف لػػألرراؽ الم لاػػي الميػػ  مي الع مػػي المحػػدردة رمقر ػػ  
ـ، ريػػػجلت لػػػد  مرااػػػب الشػػػرم ت اػػػت اليػػػطاف مشػػػرمي ميػػػ  مي خصرصػػػاي 1995مطلػػػع عػػػ ـ 

(.  رتػػػـ 2011ـ )بررصػػػي اليػػػطاف، 1995آذار 27" بتػػػ راخ 563108810محػػػدردة تحػػػت راػػػـ "
رزارة ترااػػع اتف ااػػي تشػػغاؿ يػػرؽ اليػػطاف لػػألرراؽ الم لاػػي مػػع اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي مميلػػي بػػ

راعتبر يرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي شرمي ت بعي للقطػ ع الخػ ص . 17/11/1996الم لاي بت راخ 
 18رتػػـ تشػػغاؿ يػػرؽ اليػػطاف لػػألرراؽ الم لاػػي بتػػ راخ (. 58-55: 2003بشػػمؿ م مؿ)عراضػػي، 

رتُنظـ العالاي م  بػاف اليػلطي الرطناػي الفليػطاناي رشػرمي يػرؽ اليػطاف لػألرراؽ ـ. 1997شب ط 
" 13راػػ نرف يػرؽ رأس المػػ ؿ راػػـ "، 2004ليػني  "12م لاػي بمرجػػب اػ نرف اسرراؽ الم لاػػي راػػـ "ال

، بحاػػث تتػػرلى  ائػػي يػػرؽ رأس المػػ ؿ صػػالحاي اإلشػػراؼ رالتنظػػاـ رالتطػػرار رمراابػػي 2004ليػػني 
-www.p-s)حا ت المنصػػػػرص علاهػػػػ  اػػػػت القػػػػ نرف يػػػػرؽ اليػػػػطاف لػػػػألرراؽ الم لاػػػػي راقػػػػً  للصػػػػال

e.com.) 
 

نايػػػ ف  27راػػػررت الهائػػػي الع مػػػي لشػػػرمي اليػػػطاف لػػػألرراؽ الم لاػػػي اػػػت جليػػػته  المنعقػػػدة بتػػػ راخ 
ـ، تعػػػداؿ عقػػػد تأيػػػاس الشػػػرمي لتصػػػب  شػػػرمي ميػػػ  مي ع مػػػي محػػػدردة، ريػػػجلت الشػػػرمي 2006
تحػػػت راػػػـ  لػػػد  مرااػػػب الشػػػرم ت اػػػت اليػػػطاف مشػػػرمي ميػػػ  مي ع مػػػي 2010شػػػب ط  4بتػػػ راخ 

". رمف أ ـ غ ا ت الشرمي تأياس يرؽ م لت ات اليػطاف رتنظػاـ تػدارؿ اسرراؽ 562601187"
الميػ  مي المحػدردة  االيػتيم ررتعتبر الشرمي ت بعي لشرمي اليػطاف للتنماػي ر  .الم لاي رالتع مؿ به 

 لاػػي للشػػرمي % مػػف رأس مػػ ؿ الشػػرمي، راػػتـ ترحاػػد القػػرائـ الم76,24"بػ دامر الق بضػػي"رالتت تملػػؾ 

http://www.p-s-e.com/
http://www.p-s-e.com/
http://www.p-s-e.com/
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%، بانمػػ  ابلػػغ نيػػبي 50.23نيػػبي االيػػتيم ر اسجنبػػت ة لبػػ دامر، ربلػػغ مػػع القػػرائـ الم لاػػي المرحػػد
  .(2011)بررصي اليطاف،  % 44.58االيتيم ر المحلت 

 

شػػػرم ت،  6ـ، رمػػػ ف عػػػدد الشػػػرم ت المدرجػػػي أيػػػهمه  1997راػػػد بػػػدأ التػػػدارؿ اػػػت شػػػهر شػػػب ط 
أصػػبحت بررصػػي اليػػطاف عضػػر ميػػ ند اػػت ـ، ر 2011 ـ شػػرمي اػػت العػػ 46رارتفعػػت لتصػػؿ إلػػى 

ـ. ربلػػػغ عػػػدد المػػػرظفاف اػػػت 2011اتحػػػ د البررصػػػ ت العػػػ لمت اػػػت اليػػػ مف مػػػف حزاػػػراف مػػػف عػػػ ـ 
. أمػػػ  نشػػػ ط عػػػف (e.com-s-www.p)خميػػػي رخميػػػاف مرظفػػػً   2011البررصػػػي اػػػت نه اػػػي العػػػ ـ 
، ُمرضػ  ب لجػدرؿ التػ لت رالػذي ُاظهػر ارتف عػً  اػت عػدد 2011ي العػ ـ بررصي اليطاف حتى نه اػ

الشرم ت المدرجي، رعدد اسيػهـ الممتتػب بهػ ، رانخفػ ض القامػي اليػرااي رصػ ات اسربػ ح، رع ئػد 
 (. 2012اليهـ )بررصي اليطاف، 

 

 المؤشرات اإلحص ئاي لنش ط بررصي اليطاف: (7-4الجدرؿ راـ )

 .2012، 2011المصدر: بررصي اليطاف، دلاؿ الشرم ت 
 
مف خالؿ الجدرؿ الت لى الذ  اعمس عدد المي  ماف رنيبتهـ رعدد اسيهـ رنيبته  تبعػً  لفئػ ت ر 

مصػدر الصػدارة اػت عػدد احتؿ اسجنبت  االيتيم ر فـ،  اتض  أ4/4/2012المي  ماف مم  ات 
المحلت " شرم ت رأاراد"  االيتيم ر%، بانم  بلغ نيبي 74.24  بنيبي اسيهـ ات بررصي اليطاف

25.76.% 
 
 
 

 2211 2212 البند
 46 40 الشرم ت المدرجيعدد 

 1,461,720,090 1,125,426,453 عدد اسيهـ الممتتب به 

 2,782,469,900 2,449,901,545 القامي اليرااي $

 365,648,216 451,208,528 اامي اسيهـ المتدارلي $

 61,928 82,525 عدد الصفق ت المنفذة

 12.63 20.48 معدؿ درر اسيهـ%

 476.93 489.60 مؤشر القدس )نقطي(

ص ات اسرب ح بعد 
 الضرائب $

240,681,893 201,516,513 

 0.14 0.21 ع ئد اليهـ

http://www.p-s-e.com/
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 بررصي اليطاف ات(: ائ ت المي  ماف 8-4الجدرؿ راـ )

 

م ؿ بإنج ز ميردة ا نرف التأجار التمرالت، رمراجعي بنرد ا نرف اسرراؽ را مت  ائي يرؽ رأس ال
الم لاي، رتطرار اراعد اليلرؾ المهنت لشرم ت اسرراؽ الم لاػي، رترماػب نظػ ـ للرا بػي االلمتررناػي 
طػػالؽ مدرنػػي اراعػػد  للتػػدارؿ رالتع اػػد مػػع البنػػؾ الػػدرلت إلعػػداد أنظمػػي المتررناػػي لتنظػػاـ العمػػؿ، را 

 (.www.p-s-e.com)لشرم ت ب لتع رف مع اللجني الرطناي للحرممي حرممي ا
 

 الة صة 
 

أرلت اليلطي الرطناي الفليطاناي ا تم مً  ب لقط ع الخ ص ب عتب رإ احد القر  اله مي المحرمي 
 ص ات القط ع ت لالاتص د. رانيج مً  مع  ذا الترجه اقد شرعت بإدم ج القط ع الخ

اإليتراتاجاي اله مي رذلؾ مف خالؿ خصخصي تلؾ القط ع ت رمف أبرز   اط ع االتص الت 
راط ع الط اي ريرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي. ر ن ؾ ارص ايتيم راي أخر  مرشحي للخصخصي 

 ميؿ الما إ، المن طؽ الصن عاي، رمش راع النقؿ اإليتراتاجاي، رغار  . 
 

لخصخصي ات االاتص د الفليطانت نمرًا ملحرظً  ات عدد الميتخدماف رنط ؽ شهدت اط ع ت ار 
الخدم ت رالع ئدات. راحتؿ االيتيم ر اسجنبت حصي اسيد ات ايتيم رات اط ع االتص الت 

نيبي االيتيم ر اسجنبت ات اط ع االتص الت بلغت ريرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي، حاث 
% ات يرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي ات الع ـ 74.24، رنيبي 2010% ات الع ـ 60.11
ابرز المي  مي المحدردة لليلطي الرطناي الفليطاناي ات تلؾ القط ع ت. ر ن  ُاطرح  مم . 2011

يامرف لذلؾ تأيارًا على أداا تلؾ القط ع ت؟. ر ذا م  ياتـ اإلج بي علاه ات  ؿ التي ؤؿ الت لت: 
اقدـ تحلااًل لبائي الخصخصي ات من طؽ اليلطي الرطناي مف تلؾ الدرايي الذي  الي بعالفصؿ 

 القط ع ت اإليتراتاجاي التت خضعت للخصخصي.أبرز الفليطاناي رأداا 

ددد   فئات المساىمين
 المساىمين

نسبة 
 يمنسبة األس ددد األسيم المساىمين

 25.68 2,567,912 70 7 شرم ت محلاي
 0.08 8,332 10 1 أاراد محلااف

 74.24 7,423,756 20 2 شرم ت أجنباي
 0 0 0 0 أاراد أج نب

 0 0 0 0 مي  ماف غار ممتملت البا ن ت

 100 10,000,000 100 10 المجموع

 2012المصدر: بررصي اليطاف، دلاؿ الشرم ت، 

http://www.p-s-e.com/
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 الةامسالفصل 
 المشاري  الفلسطينية السيادية فا  االس ثمار آفاق

  والمواص ت الحالة الدراسية: نطاع النقل
 
 

عف طراقه  اممف ترياع اليرؽ رايتغالؿ المرارد اسداة التت  رالمراصالتالنقؿ  اعد اط ع
راي  ـ ات انتق ؿ  ،البشراي رالم داي التت لـ تيتغؿ ي بقً  ب تج إ زا دة اإلنت ج رتحياف نرعاته

أمير تأيارًا ات العملاي اإلنت جاي ً  ر سم مف التت تمرف ااه  أمير نفعالع ملي إلى ا اد اليلع راس
رمع تزااد تأيارات العرلمي (. 2003)المشرخت،  ذإ الط ا ت البشرايلتحقاؽ االيتيم ر اساضؿ له

راالنفت ح االاتص دي باف بلداف الع لـ رتحرر التج رة الدرلاي، اسمر الذي زاد مف الطلب على 
سداا التج ري اأنظمي نقؿ ذات مف اة ع لاي رملفي منخفضي تلعب دررًا حي يً  ات تحياف 

 (.2010)اسيمرا،  درؿتحقاؽ النمر االاتص دي للر 
 

ايتعرض الفصؿ الح لت ات أاي مه أراًل: اط ع النقؿ رالمراصالت مف حاث التخطاط رالتنظاـ 
اى اط ع ت النقؿ المختلفي البراي  االيتيم ررآا ؽ ارص عرض رمف يـ ع الرا ف ررصؼ الرض

 .رالبحراي رالجراي
 

 

 : مأسسة و نظيمنطاع النقل والمواص ت الفلسطين   5-1
 

التحتاي اسي ياي التت تلعب  البنتاعد اط ع النقؿ بري ئطه المتعددة البراي رالبحراي رالجراي مف 
اسبع د اليا ياي  رعالرة على ذلؾ أ مايدررًا   مً  ات عملاي التنماي االجتم عاي راالاتص داي, 

  البحر.رض أر الجر أر ا دة يراًا على اسات  إري ا رمرز الي ردرر  اإليتراتاجاي للنقؿ  للمش راع
 

ـ، راػػػػنظـ 1/7/1994أنشػػػػئت رزارة النقػػػػؿ رالمراصػػػػالت بمرجػػػػب التشػػػػماؿ الػػػػرزاري اسرؿ بتػػػػ راخ 
عملهػػ  التنظػػاـ الهاملػػت رالػػرظافت لػػرزارة النقػػؿ رالمراصػػالت الصػػ در بمرجػػب اػػرار مجلػػس الػػرزراا 

الػرزارة  أ داؼافت . راد حدد التنظاـ الهاملت رالرظ14/6/2004بت راخ  2004( ليني 266راـ )
رآلاػػػػ ت عملهػػػػػ  راختص صػػػػ ته ، ر املهػػػػ  التنظامػػػػػت رالػػػػرظافت، رمهػػػػ ـ راختص صػػػػػ ت  غ ا تهػػػػ ر 

 المن صب العلا  رالجه ز التنفاذي ااه . 
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( مف التنظاـ الهاملت رالرظافت لرزارة النقؿ رالمراصالت، تيعى الػرزارة إلػى 1رراقً  لنص الم دة )
ت رصراًل إلى نظ ـ نقؿ متم مؿ متعدد اسنم ط رالري ئط ايهـ النهرض بصن عي النقؿ رالمراصال

اػػت داػػع عجلػػي االاتصػػ د الفليػػطانت راقػػدـ أاضػػؿ الخػػدم ت اػػت مجػػ ؿ نقػػؿ اساػػراد أر البضػػػ ئع 
لقط ع ت النقػؿ البػري رالبحػري رالجػري رذلػؾ مػف خػالؿ أداا الػدرر المتخصػص للػرزارة اػت إطػ ر 

ا ت المن طػػي بهػػذإ القط عػػ ت رارتب طهػػ  ببػػ ات القط عػػ ت تمػػ ملت شػػ مؿ لجماػػع المهمػػ ت رالميػػؤرل
التت تشمؿ العصب الرئاس لحرمي االاتص د الرطنت بأعلى درج ت التنياؽ رالتع رف علػى جماػع 

واد مراد ي المالئػـ االيػتيم ر  رماػي رغاػر الحمرماػي رخلػؽ المنػ خالميػترا ت المحلاػي رالدرلاػي الحم
 .مجال النقل بوافة أشوالوف   االس ثمارنظام الةصةصة و شجي  

 
( مف التنظاـ الهاملت رالرظافت لرزارة النقؿ رالمراصالت، تعمؿ الرزارة علػى 2رراقً  لنص الم دة )

 عدة أ داؼ، منه :تحقاؽ 

 الرصرؿ إلى نظ ـ نقؿ متعدد اسنم ط رالري ئط حيب المع اار الدرلاي. -

اػػػع اط ع تهػػ  للمػػػراطف ب يػػػتخداـ تحيػػاف رتحػػػداث الخػػدم ت التػػػت تقػػدمه  رزارة النقػػػؿ اػػت جم -
 أاضؿ التقنا ت الحدايي الميتخدمي ع لماً .

ةصةصررررة ىررررذه القطادررررات و شررررجي   وتػػػػدعاـ رتقراػػػػي البنػػػػ ا المؤييػػػػت لقط عػػػػ ت النقػػػػؿ  -
 .االس ثمار

تطػػرار المعػػ بر البراػػي رالبحراػػي رالجراػػي الفليػػطاناي مػػف أجػػؿ تقػػداـ أاضػػؿ الخػػدم ت الخ صػػي  -
 بنقؿ البض ئع راساراد.

تحقاػؽ المفػػ اة الع لاػػي رالمتماػػزة اػػت خػػدم ت النقػػؿ لتصػػب  الع مػػؿ الرئايػػت اػػت خدمػػي التجػػ رة  -
 رنمر االاتص د الفليطانت.

 
تترأس رزارة النقؿ رالمراصالت اللجنػي الرطناػي لتيػهاؿ النقػؿ رالتجػ رة اػت درؿ منطقػي اسيػمرا،  ر

، رالتػت تضػـ اػت عضػراته  ـ2006( ليػني 134رالتت تشملت بمرجػب اػرار مجلػس الػرزراا راػـ )
رزارات" االاتصػػػػ د، الم لاي،االتصػػػػ الت رتمنرلرجاػػػػ  المعلرمػػػػ ت، رمميلػػػػاف عػػػػف القطػػػػ ع الخػػػػ ص: 
شػػػػرم ت التػػػػأماف الفليػػػػطاناي، رالمصػػػػ رؼ الفليػػػػطاناي، راتحػػػػ د الغػػػػرؼ التج راػػػػي، رجمعاػػػػي رجػػػػ ؿ 

 ( مػف القػرار2ددتػه المػ دة )اسعم ؿ الفليػطاناي. رانػ ط ب للجنػي القاػ ـ ب لمهػ ـ الت لاػي، رذلػؾ بمػ  ح
 : المش ر إلاه أعالإ
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 .متطلب ت النقؿ رالتج رة ريـ رمت بعي تنفاذ رتقراـ اليا ي ت االاتص داي رالتج راي لتتالاـ مع -

رترياخ شررط االاتص د الحر، رم   تعزاز الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص ات تشجاع 
 .رالتشراعاي رالق نرناي رالمؤيي تاي التنظاماي اتطلب ذلؾ مف مراجعي رتطرار رتعزاز اسطر

للقط ع الخ ص المحلت راسجنبت ات مج الت  االيتيم ر اي رات  آا ؽااليتيم ر تحياف البائي  -
 .النقؿ رالتج رة

 بم اي أنشطي تيهاؿ النقؿ رالتج رة راسنشطي التنظاماي راسنشطي اإلنم ئاي راسنشطي القا ـ -

دلاؿ إنش ا  بؿ اللجني االاتص داي راالجتم عاي لغربت آيا  )اسيمرا( اتالتدراباي المقترحي مف ا
 .ـ24/1/2003 اللج ف الرطناي لتيهاؿ النقؿ رالتج رة ات درؿ منطقي أيمرا الص در بت راخ 

 
رتمػػ رس رزارة النقػػؿ رالمراصػػالت رالمؤييػػ ت الت بعػػي صػػالحا ته  اػػت إطػػ ر القػػراناف  راسنظمػػي 

اإلداراػػي رالم لاػػي المعمػػرؿ بهػػ  اػػت اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي. أمػػ  اامػػ  اتعلػػؽ راللػػرائ  رالقػػرارات 
( ليػػػني 5بػػػ لقراناف التػػػت تػػػنظـ عمػػػؿ اط عػػػ ت النقػػػؿ المختلفػػػي. اقػػػد تػػػـ يػػػف اػػػ نرف المػػػررر راػػػـ )

. مم  تـ انج ز مشررع ا نرف النقؿ الحمرمت ضمف يا يي التنظاـ ر الترشاد رالمت بعػي 14ـ2000
مشػررع النظػ ـ البحػري ر مشػررع نظػ ـ  علاي على ايتخداـ المرمبػ ت الحمرماي.رمػذلؾرالرا بي الف 

نظػػػ ـ مجلػػػس المررراػػػي، ر تملاػػػؾ اسراػػػ ـ العمرماػػػي الميػػػتأجرة , مػػػذلؾ تػػػـ إاػػػرار نظػػػ ـ المخ لفػػػ ت 
البناػي الق نرناػي المنظمػي لقطػ ع النقػؿ رالمراصػالت،  عػدـ امتمػ ؿرمف  ن  اظهر  المررر اسعلى.

 .رار القراناف رالتشراع ت راسنظمي الالزمي لتنظاـ رتطرار اط ع ت النقؿ المختلفيحاث ال تت
 

راى إط ر التع رف رالتم مؿ االاتصػ دي اػت مجػ ؿ النقػؿ، اقػد تػـ ترااػع اتفػ ؽ للنقػؿ البػري لألاػراد 
رالبضػػ ئع بػػاف منظمػػي التحراػػر الفليػػطاناي لصػػ ل  اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي رحمرمػػي جمهرراػػي 

. رترااػػػع برترمػػػرؿ النقػػػؿ البػػػري لألشػػػخ ص رالبضػػػ ئع بػػػاف 25/1/1994ر العرباػػػي، بتػػػ راخ مصػػػ
. ممػػػ  ا مػػػت رزارة 21/6/1995اليػػػلطي الرطناػػػي الفليػػػطاناي رالمملمػػػي اسردناػػػي اله شػػػماي بتػػػ راخ 

الاماي.  النقؿ رالمراصالت بترااع عدة مذمرات تف  ـ مع درؿ عرباي را 
 
 
 

                                                 
( ليني 354ت غزة. راسمر راـ )رتعداالته المعمرؿ به ات مح اظ  1929( ليني 23ا نرف النقؿ على الطرؽ راـ ) إلغ ابمرجب  ذا الق نرف، تـ  14

بػه اػت مح اظػ ت الضػفي الغرباػي.  رؿـ رتعداالتػه المعمػ1958( ليػني 49غػزة. ر القػ نرف راػـ )  اظ تـ بشأف ا نرف المررر المعمرؿ به ات مح1970
د القػ نرف اممػف زاػ رة مراػع رزارة ـ بشأف ا نرف المػررر المعمػرؿ بػه اػت مح اظػ ت الضػفي الغرباػي.رلالطالع علػى مػرا1992 ي( لين1310راـ ) راسمر

 http://www.mot.gov.ps/site/524/Default.aspx النقؿ رالمراصالت على الرابط الت لت:



96 

 

 الفلسطين :  ةطيط ومعونات  نطاع النقرل والمواص ت 5-2
 

ط ع النقؿ رالمراصالت الفليطانت مف القط ع ت الت لاي: "النقؿ البري، النقؿ الداخلت، ا اتمرف
 .المط رات رالنقؿ الجر ، المرانئ البحراي، النقؿ الدرلت

 
 البري النقل 5-2-1
 

المنػػػػ طؽ  اػػػتريػػػ ئط النقػػػػؿ الػػػداخلت  ااتصػػػرتر شػػػبم ت النقػػػػؿ علػػػى شػػػبم ت الطػػػػرؽ،  ااتصػػػرت
الطػرؽ  نقيػـرت .اسنفػ ؽ راليػمؾ الحداداػي ارالفليطاناي على المرمب ت رالحػ االت بيػبب عػدـ تػر 

 (: 2010ات اليطاف إلى خميي ائ ت مم  الت )زاداف، 
أطراؿ  ذإ  مجمرع تقدرالرئاياي: ر ت الطرؽ التت تربط باف المدف الرئاياي. ر  الطرؽ -

 .مـ 600الطرؽ 
اعاي: طرؽ رئاياي تربط التجمع ت اليم ناي متريطي الحجـ أر تجمع اإلالاماي التجم الطرؽ -

راقدر  أطراؿ  ذإ الطرؽ بحرالت  ،رتربطه  مع الطرؽ الرئاياي راصليمجمرعي مف الطرؽ ال
 مـ. 700

الراصلي: طرؽ داخؿ المح اظ ت ترصؿ التجمع ت اليم ناي الصغارة ب لطرؽ  الطرؽ -
 مـ. 2,100 ذإ الطرؽ بحرالت  أطراؿ راقدر اي،الرئاياي أر اإلالام

رصا نته    داخؿ التجمع ت اليم ناي الفليطاناي راشرؼ على تطرار  طرؽالمحلاي:  الطرؽ -
 مـ. 3,000مجمرع أطراؿ  ذإ الطرؽ بحرالت  راقدر ،الهائ ت المحلاي

رؽ أطراؿ  ذإ الط راقدر ،لخدمي ميتعمراته ن ئه االحتالؿ اإليرائالت بب ا ـ: لتف ااياال الطرؽ -
 ربطه ر  ،البعض ابعضه . رتعمؿ  ذإ الطرؽ على ربط الميتعمرات مـ 450إلى  350مف 

 مع المدف اإليرائالاي.
 

مـ مف شم ؿ اط ع  40رالممتد بطرؿ اتشمؿ الطراؽ الي حلت  اإلالامايرأم  الطرؽ الرئاياي 
اآلمف طراؽ الممر ر ر رطراؽ ع بر اليطاف ، ـ ب تج إ الشرؽ300غزة إلى جنربه ربعمؽ 

"الربط  –  "M40"الطرؽ الدرلت ، ر  الشرا ف الرئايت الذي اربط باف اط ع غزة رالضفي الغرباير 
راعتبر مف المش راع اإلالاماي اله مي حاث أنه اخدـ منطقي الشرؽ اسريط، راتجه  البري العربت"

ذات الطراؽ مف الغرب للشرؽ. راعتبر  ذا المشررع مف مش راع اط ع النقؿ رالمراصالت 
اسرلراي، رذلؾ مف أجؿ تحقاؽ تراصؿ ااتص دي رجغراات راجتم عت مع الدرؿ المج ررة، إض اي 
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إلى ربطه مع المحرر الشم لت الجنربت الممتد مف ترما  عبر يررا ، اسردف، اليعرداي، إلى 
 الامف.

 والنقل الجوى المطارات 5-2-3
 
تحقؽ اليا دة على اسجراا  التت مي اط ع المط رات رالنقؿ الجري مف القط ع ت اله اعتبر

 ات، راى الرات نفيه المي  مي ي نقؿ يراعي رذات جردة للمي ارافالفليطاناي، رتراار خدم
نع ش االاتص د الفليطانت مف خالؿ تراار إارادات م لاي رتداق ت ايتيم راي. ر   تترلىتطرار را 

ـ بشأف إدارة مط ر غزة 1999ليني  (6) راـ( مف القرار 1) لم دةا بمرجبيلطي الطاراف المدنت 
رتشرؼ على جماع الع ملاف ات المط ر أاً  م نت الجهي التت  ،مط ر غزة الدرلت إدارةالدرلت 

  راتبعرنه  رذلؾ ات مؿ اسمرر التت تمفؿ عدـ اإلخالؿ ب سنظمي أر التعلام ت الخ صي ب لمط
مب شرة التخ ذ اإلجرااات الالزمي  ريار العمؿ ااه رتترلى ات يباؿ ذلؾ التحقؽ ات المخ لف ت

 بشأنه . 
 

أصب  أيرًا بعد عاف بفعؿ  الذي – 15ا ير عرا ت الدرلت مط ر اقع: ياسر درفات الدول  مطار
شرؽ مداني را  ات المنطقي المح ذاي للحدرد الدرلاي الفليطاناي المصراي،  - اإليرائالتالعدراف 

تمرف مط ر  راددرنـ.  2800قدر مي حته الملاي بػ رت متراً مالر  36رابعد عف مداني غزة حرالت 
 رمراؼمتر،  60متر بعرض 3080طرله  بلغا ير عرا ت الدرلت مف المدرج الرئايت رالذي 

 ػػمي حته  ب ادرتالمي اراف رالتت  رص ليمتر،  105متر بعرض  830ط ئرات بطرؿ 
المالحاي،  حط تمف الم رمجمرعيالرادار،  رمبنىالشحف،  رمبنىالمراابي،  ربرج ،2ـ4000
اإلدارة رعن بر الصا ني رمبنى اسرص د  رمبنىالشرؼ رايتقب ؿ الرئاس رمب ر الزرار،  رص لي

رالمهرب ا رالصرؼ الصحت ري ح ت  إلطف ئايالجراي رمخ زف البتررؿ رمحط ت اإليع ؼ را
هرلي االتص ؿ رارؼ اليا رات. رتـ تزراد المط ر بجماع اسجهزة رالمعدات الفناي بم  تضمف ي
ن رة  اسرضايمع جماع المط رات ات الدرؿ المج ررة، مم  تـ تزراد المط ر بأجهزة المالحي  را 

ؿ المط ر للتشغاؿ على مدار الي عي.  ذا راد ي  مت المدرج، رمرااؼ الط ئرات، مم  أ ّ 
العداد مف الدرؿ الم نحي ات تمراؿ مشررع مط ر ا ير عرا ت الدرلت، رتراار ط ئرات 

                                                 
15

 الخ صـ 2004( ليني 16راـ ) الرئ يت مريـرتغاار تيماي مط ر غزة الدرلت ب يـ مط ر ا ير عرا ت الدرلت راق  لل تـ 
 .تيماي مط ر غزة الدرلت بتغاار
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الجراي الفليطاناي اقد بلغ اجم لى  المن  رالقررض التت تـ صراه  إلنش ا رتجهاز  طرطالخ
 درالر أمرامت.  86,654,377مط ر ا ير عرا ت الدرلت 

 
 التت اإليرائالايبدأت يليلي االعتدااات رالغ رات  ،8/10 بت راخـ 2000مع نه اي الع ـ  رلمف

ض اة المدرج،  المدرجمتفراي، أيفرت عف تدمار  امتدت على أعراـ رالتتايتهدات المط ر  را 
 ر نجر ط ئرة الرئاس، ر نجر الصا ني الرئايت، رالمي عدات المالحاي راسجهزة المالحاي،
رمحط ت المهرب ا الخ صي ب لرادار، رشبم ت المهرب ا رالما إ رالصرؼ الصحت، رممتب 

  اسرص د الجراي، ريرر المط ر.
 
الفليطاناي مط ر اداـ أال  ر مط ر الندا  اقع ات المح اظ ت الشم لاي ارجد ات اسراضت  مم 

مط ر أنشئ ات عهد االنتداب  ر رتحت الياطرة اإليرائالاي.  رلمنهالقدس الشراؼ  بجرار
البراط نت، يـ نقلت إدارته إلى اسردف، حاث تـ إض اي محطي لألرص د الجراي للمط ر، رمف يـ 

، راقع على بعد مالرمتراف مف المط ر ح جز 1967بعد حرب الع ـ للياطرة اإليرائالاي  عخض
 افصؿ راـ اهلل عف القدس.  الذي الرئايت الندا ، ر ر المدخؿ

 
راػـ  لمػ دةشػرمي الخطػرط الجراػي الفليػطاناي عمػاًل ب  أنشئت: الةطوط الجوية الفلسطينية  شروة

ليػػطاناي للنقػػؿ الجػػري تيػػمى مؤييػػي ا بإنشػػ ا الخػػ ص 1996( ليػػني 173) راػػـ( مػػف القػػرار 1)
"الخطرط الجراي الفليطاناي" ذات شخصاي اعتب راي ميتقلي امرف له  مازاناي ميتقلي رتتبع يلطي 

 لهػ أمرامػت، راجػرز  رملاػرف درال 50( تحػدد رأيػم له  بمبلػغ 4الطاراف المدنت. ربمرجب الم دة )
 إعػػػداد( 6للمػػػ دة ) ايػػػتن ًدادارة مجلػػػس اإل اتػػػرلىأف تطػػػرح جػػػزاًا مػػػف رأيػػػم له  لالمتتػػػ ب العػػػ ـ. ر 

عػػػػداد النظػػػػ ـ اسي يػػػػت  ،الترتابػػػػ ت راإلجػػػػرااات الالزمػػػػي إلنشػػػػ ا الخطػػػػرط الجراػػػػي الفليػػػػطاناي را 
الخطػػرط  رةتشػماؿ المجلػس اسعلػى إلدا تػــ 2003( ليػػني 100بمرجػب القػرار راػـ )ر للمؤييػي. 

( مػػف القػػرار 3راقػػً  للمػػ دة ) تحػػددت أغػػراض الخطػػرط الجراػػي الفليػػطاناي راػػدالجراػػي الفليػػطاناي. 
 ـ، على النحر الت لت:1996( ليني 173راـ )

خطػػرط جراػػي اليػػطاناي رلهػػ  اػػت يػػباؿ ذلػػؾ شػػراا رباػػع رتػػأجار الطػػ ئرات المررحاػػي  إنشػػ ا -
 رالنف يي رالهالرمبتر. 

الرمػػػ ب رشػػػحف البضػػػػ ئع مػػػف ر إلػػػى اسراضػػػت الفليػػػػطاناي رالخػػػ رج بػػػرحالت طاػػػػراف  نقػػػؿ -
 ظمي. منتظمي رغار منت
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اػػػت مجػػػ ؿ اليػػػا حي راسيػػػراؽ الحػػػرة رغار ػػػ  مػػػف اسعمػػػ ؿ التج راػػػي ذات الصػػػلي  االيػػػتيم ر -
 ب لطاراف. 

التع اػػد مػػع الػػدرؿ رالشػػرم ت رالمؤييػػ ت رالهائػػ ت المم يلػػي أر أي جهػػي مػػف أجػػؿ تحيػػاف  -
 رتطرار الخطرط الجراي الفليطاناي. 

 
شرم ت طاراف  مع داد مف االتف اا تإط ر تطرار العمؿ بشرمي الخطرط عقدت الشرمي الع راى

القطراي رالامناي  لخطرطالجري، ميؿ مصر للطاراف رالملماي اسردناي را النقؿ مرازاي لتنظاـ
رالملماي المغرباي. مم  تـ العمؿ على تنفاذ مشررع مبنى للخطرط الجراي على مي حي إجم لاي 

مط ر  عبرالعمؿ  نؼـ ايتأالعمؿ ب لخطرط، رمف ي تراؼتدمار المط ر  بب. ربي2ـ5775
 العراش.

 
 والنقل البحري الموانئ 5-2-4

 

 

 ـاط ع المرانئ البحراي رالنقؿ البحري مف أ ػـ القط عػ ت االاتصػ داي الخدم تاػي التػت تيػ   اعتبر
الفليػػػػػطانت، لمرنػػػػػه شػػػػػرا ف الحرمػػػػػي االاتصػػػػػ داي  االاتصػػػػػ دربدرجػػػػػي مباػػػػػرة اػػػػػت إنعػػػػػ ش رتنماػػػػػي 

خطػػاط تتػػرلى تبحاػػث ـ، 2000لطي المػػرانئ البحراػػي عػػ ـ اػػد أنشػػئت يػػ. ر رالتنمراػػي ايااليػػتيم ر ر 
ر الصػػػاد علػػى حػػػٍد يػػراا. راعػػػد مشػػررع مانػػػ ا غػػزة التجػػػ ري، شػػ راع المػػرانئ البحراػػػي التج راػػي م

عػػ دة تأ الهػػ  رمانػػ ا الصػػاد بغػػزة، مػػف أ ػػـ المشػػ راع المخطػػط لتنفاػػذ   رتطرار ػػ   اػػت اليػػلطي را 
مانػ ا غػزة التجػ ري أحػد أ ػـ المشػ راع اإليػتراتاجاي اػت اليػطاف  الرطناي الفليطاناي، حاث اعتبر

علػػى الصػػعاد اليا يػػت راالاتصػػ دي، حاػػث يػػاعمؿ علػػى إاجػػ د معبػػر حػػر لفليػػطاف علػػى العػػ لـ 
 (.2007الخ رجت )يلطي المرانئ البحراي، 

 

مػػػف المشػػػ راع اعػػػد مدانػػػي غػػػزة  اػػػىمانػػػ ا بحػػػري  إنشػػػ اإف :  ال جررراري غرررزة مينرررا مشرررروع 
شػػرم ت ايتشػػ راي ع لماػػي  ا مػػتعلػػى الصػػعاد اليا يػػت راالاتصػػ دي، راػػد اله مػػي راتاجاي اإليػػت
ناي ف/أبراؿ مف عػ ـ  20. رات عالالزمي لتنفاذ المشرر رالتص ماـ الدراي ت الفناي رالبائاي  ب نج ز
اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي عقػػد تنفاػػذ المرحلػػي اسرلػػى مػػف مشػػررع مانػػ ا غػػزة مػػع  راعػػت 2000
عػػػي شػػػرم ت  رلنداػػػي ارنيػػػاي متخصصػػػي اػػػت مجػػػ ؿ إنشػػػ ا المػػػرانئ )المجمرعػػػي اسرررباػػػي مجمر 

ملاػػرف درالر  2515ملاػػرف اػػررر ر  4218بقامػػي إجم لاػػي اػػدر    ) EGDG2000–لتطػػرار غػػزة 
رتخػتص  ػذإ المجمرعػي  المالحاػي الميػ عدات المان ا الخدم ت الرئاياي الت لاػي: رياقدـ أمرامت.
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، القطػر خػدم ت، ر دخػرؿ رخػررج اليػفف ب لمانػ ا حرميالمالحي رالتحمـ ات مف الخدم ت بيالمي 
، من رلػػي البضػػ ئع اآللاػػي معػػدات، ر التخػػزاف خػػدم ت، ر النقػػؿ خػػدم ت، ر خػػدم ت من رلػػي البضػػ ئعر 
صػالح اليػػفف بنػػ ا :الت لاػيالميػ عدة  الخػػدم تممػػ  يػاقدـ  اإلرشػ د. خػدم تر  ، بػػ لرارد التػزرد، ر را 
  راي.اسنشطي التج مجمرعير 

 

م يػػر اسمػػراج  راميػػؿ، اقػػع مانػػ ا الصػػا داف  اب لػػي شػػراطئ مدانػػي غػػزة: بغررزة الصرريادين مينررا 
- 25متػر، راتػرارح عرضػه مػف  700الصػا داف بغػزة، رازاػد طرلػه  عػف  لمانػ االجيـ الرئايت 

ـ. رتعتبػر المنطقػي الجنرباػي الغرباػي ر التػت ابػدأ  3-1متر  رارتفػع عػف يػط  البحػر حػرالت 40
نظػػرًا  اسمػػراج  م يػػر المػػرج ب اللتفػػ ؼ نحػػر الشػػم ؿ مػػف أدؽ رأخطػػر اسمػػ مف اػػت جيػػـ م يػػر بهػػ

حرالت  المان ااطر حرض  بلغرمراجهته  للتا رات البحراي. را اسمراج انمي رلرارعه  ات منطقي 
 (.  2007) يلطي المرانئ البحراي،  أمت ر 8-1متر ر اترارح عمقه م  باف  450

 

 الحدودية  أ المعابر -دول  ر أ السوة الحديدية ال النقل 5-2-5
 
رالػػى أراضػػت اليػػلطي  الحداداػػي مػػفالنقػػؿ الػػدرلت للرمػػ ب رالبضػػ ئع علػػى الطػػرؽ راليػػمؾ  اشػػمؿ

اػت تنشػاط رتنماػي الحرمػي االاتصػ داي رتحقاػؽ التم مػؿ  اسي يػايالرطناي الفليطاناي أحد الدع ئـ 
 االاتص دي اإلالامت.

 
نايػػػ ف  14ع اتفػػػ ؽ اليػػػمؾ الحداداػػػي الدرلاػػػي اػػػت المشػػػرؽ العربػػػت اػػػت رضػػػ الحديديرررة: السررروك
، رصػػػ دؽ علاػػػه أحػػػد عشػػػر بلػػػدًا مػػػف البلػػػداف 2005أاػػػ ر  23، ردخػػػؿ حاػػػز التنفاػػػذ اػػػت 2003

اسعضػػػ ا اػػػت اللجنػػػي االاتصػػػ داي راالجتم عاػػػي لعربػػػت آيػػػا  )اسيػػػمرا( ر ػػػى: اسردف، اإلمػػػ رات، 
 (.2010)اسيػمرا،  ت، لبن ف، مصر، اليعرداي، الامفمراالبحراف، يررا ، اليرداف، اليطاف، ال

منػ طؽ اليػلطي الرطناػي لمشررع ربػط  الدراي ت اسرلاياليلطي الرطناي الفليطاناي بإعداد  ا متو
إض اي إلى إنش ا خط يػمي حداػد للقطػ رات الخفافػي اػربط  ،يبشبمي يمي حداداي إالاما الفليطاناي

راػػد تحػػدد  . (2007)رزارة النقػػؿ رالمراصػػالت،  الغرباػػي بػػاف مح اظػػ ت غػػزة رمح اظػػ ت الضػػفي
مي ر خط شبمي اليمي الحداداي منطقً  مف مداني را  نقطي الحدرد الفليطاناي المصػراي م متػدار 

( مختراً  مدف اط ع غزة ب تج إ باػت حػ نرف شػم اًل رجنػرب الخلاػؿ R50طباعت للخط اليممت ) 
 –اسردف  –سردناػي الفليػطاناي لالتقػى بمحػرر غػرب العػراؽ رالضفي الغرباي  متجهً  نحر الحػدرد ا

 (.2010مـ )ج معي الدرؿ العرباي،  260بطرؿ  (R40)اليطاف 
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ي راط ع المع بر رالنق ط الحدرداي الق ئمي التت تربط الضفي الغربا تعتبرالحدودية البرية:  المعابر

، رتشػمؿ المعػ بر الحدرداػي البراػي مػؿ تج راػيلحرمػي اللاسداة الرئاياي المؤيرة غزة ب لدرؿ المج ررة 
رمعبػػر المنطػػ ر، رمعبػػر  رف،معبػػر العػػردة )راػػ (، رمعبػػر باػػت حػػ نر مػػف معبػػر المرامػػي ) أراحػػ (، 

صػػراا . راقػػػع معبػػػر المرامػػي علػػػى نهػػػر اسردف لايػػهؿ تنقػػػؿ الميػػػ اراف إلػػى العػػػ لـ عبػػػر المملمػػػي 
ميػ ار يػنراً ، ن  اػؾ عػف ايػتخدامه  75000اسردناي اله شماي رامر عبر  ذا المعبر م  اق رب 

على الحدرد الفليطاناي المصراي، رايتخدـ لنقػؿ الميػ اراف مػف  را راقع معبر  .للتب دؿ التج ري
 350000اليػػػطاف إلػػػى جمهرراػػػي مصػػػر العرباػػػي إلػػػى العػػػ لـ رامػػػر عبػػػر  ػػػذا المعبػػػر مػػػ  اقػػػ رب 

فليػطانااف الػذاف اعملػرف داخػؿ الخػط معبػر باػت حػ نرف لحرمػي العمػ ؿ الايتخدـ ر  .ينرا ً   ارمي
أمػػػ  معبػػػر المنطػػػ ر ر  .ع مػػػؿ 30000 ؿ الػػػذاف اعبػػػررف عبػػػرإ اسخضػػػر رابلػػػغ متريػػػط عػػػدد العمػػػ

رمعبػر صػػراا   .اعتبػر المعبػر الرئايػت الػػذي اػربط اطػ ع غػػزة بإيػرائاؿ رايػتخدـ للتبػػ دؿ التجػ ري
 دؿ التجػػ ري رمػػذلؾ نقػػػؿ اقػػع شػػرؽ مح اظػػي راػػ  علػػى الحػػدرد مػػع إيػػرائاؿ رايػػتخدـ أاضػػً  للتبػػ

إلػى أف   إلشػ رةب رجػدار. تبعػً  للظػررؼ اليا يػاي عدد الميػ اراف عبػر المعػ برراتراؼ  .ي ارافم
بيػػػبب العػػػدراف الميػػػتمر رالحصػػػ ر  2001 العػػػ ـ منػػذحرمػػي المعػػػ بر الحدرداػػػي شػػػهدت انخف ضػػػً  

الؽ المتمػػػػرر اإليػػػػرائالت المفػػػػررض علػػػػى منػػػػ طؽ اليػػػػلطي الرطناػػػػي الفليػػػػطاناي، رخ صػػػػًي اإلغػػػػ
رالميػػتمر للمعػػ بر، ب إلضػػ اي إلػػى أف نظػػ ـ النقػػؿ مػػف شػػ حني إلػػى شػػ حني اػػؤخر تيػػلاـ البضػػ عي 

  (.2007ات تم لاؼ النقؿ )رزارة النقؿ رالمراصالت،  م لايرايبب إ دارًا للرات رزا دة إج
 

 نطاع النقرل الفلسطين : سياسات وآفاق       ف  االس ثمار 5-3
 

( مجمرعػػػػي مػػػػف 2013-2011اإليػػػػتراتاجاي ) الخطػػػػي رالمراصػػػػالت ضػػػػمف  حػػػػددت رزارة النقػػػػؿ
 الترجه ت لدعـ مي  مي القط ع الخ ص ات تنماي رتطرار اط ع النقؿ رالمراصالت رمنه : 

 الالزميترار ا عدة البا ن ت راإلحص ئا ت  رأفالرزارة بدرر المنظـ رالمرااب،  أف تقرـ -
 راسجنبت.لفليطانت بائي تمماناه محفزة للميتيمر ا لتراار

رالترخاص رالنظـ  االيتيم ري عف طراؽ مراجعي رتطرار اراناف االيتيم ر المن خ  تراار -
الضراباي رنظ ـ المق رالت رالمن اص ت لجذب الميتيمر المحلت راسجنبت، رلتشجاع 

 اسجنبت ات مش راع النقؿ ذات المازة النيباي. االيتيم ر
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بن ا القدرات الالزمي لتفعاؿ رتطرار أي لاب التررا  إبالا اال تم ـ رتقداـ الدعـ ر  -
 رالتيراؽ بغاي ايتقط ب أمبر عدد مف الميتيمراف.

تتضمف مش راع  أفالمراصالت رالتت ال بد ات مج ؿ النقؿ ر  االيتيم رخ رطي تطرار  -
أر أاي صاغي ايتيم راي  B.O.T" برتنظ ـ ال" نظ ـ البن ا رالتشغاؿ رالنقؿمطررحي راؽ 

 أخر .

رالتى اممف تنفاذ   ب لشرامي  الفرص االيتيم راي ات اط ع النقؿ رالمراصالت الفليطانت تممفر 
 :باف القط عاف الع ـ رالخ ص اى م  الت

اطػ ع المطػ رات رالنقػؿ الجػري: ارص ايتيم ر القط ع الخ ص ات شرم ت النقؿ الجري،  -
ت، اهن ؾ جزئاتاف اجب الفصؿ التج ري رالرم ب، مترارة رحاراي. أم  اام  اخص المط را

بانهم . تعنى اسرلى ب لبناي التحتاي أم  الي ناي اتهتـ ب لخدم ت المي ندة. اام  اخص البناي 
التحتاي للمط رات اتمراله  مترار مف خالؿ القط ع الع ـ. مذلؾ حجـ اليرؽ المترار 

. رب لت لت الندا " " ا ير عرا ت، اليطاف، رمرزع على ياليي مط رات للحرمي صغار نيبا ً 
اإف ارص ايتيم ر القط ع الخ ص ات البناي التحتاي الخ صي ب لمط رات، خالاً  لاليتيم ر 

ا. أم  درر القط ع الخ ص ات المط رات يامرف ات شرم ت النقؿ الجري، تبدر صغارة جدً 
 رئاياً  ات تراار معظـ الخدم ت المي ندة للمط رات. رتبدأ  ذإ الخدم ت ب لنقؿ إلى

لخدم ت نقؿ اسمتعي رالمط عـ رالتيرؽ، رغار   مف  المط رات ربمرااؼ اليا رات رصرالً 
 الخدم ت المي ندة العدادة التت تحت جه  المط رات. 

التمراؿ الخ ص بمان ا غزة التج ري، خ صي  ا لتراراطػ ع المرانئ رالنقػؿ البحػري: نظرً  -
تعهدات مجمرعي مف الم نحاف، رنظًرا للمرحلي اسرلى مف مان ا غزة التج ري مف خالؿ 

لطباعي القط ع رلمرنه عالمي مف عالم ت اليا دة الفليطاناي، ااجب أف ال اضطلع 
القط ع الخ ص بأي درر لتطرار البناي التحتاي للمان ا التج ري. بؿ احبذ أف تمرف البناي 

 ؿ ب لنيبي لمان ا التحتاي ملؾ للقط ع الع ـ، رالذي امرف ميئراًل عف تطرار  . مذلؾ الح
  مم  احد مف ارص دخرؿ رنج ح القط ع ، احجـ الميتخدماف صغار نيباً الصا داف بغزة

درر للقط ع الخ ص ات إدارة رتشغاؿ رصا ني المان ا  امرفالخ ص. رمع ذلؾ، اممف أف 
مصدًرا   ًم  لتحفاز القط ع  التج ري، راد تشمؿ ايتخدام ت المن طؽ المح ذاي للمان ا

ات االيتيم ر ات إدارة رتشغاؿ المان ا التج ري، درف الح جي لدعـ مف المرازني  الخ ص
الع مي. راام  اخص إدارة رتشغاؿ مان ا الصا داف، ااممف أف اتـ ذلؾ مف خالؿ إنش ا 

 تع رناي للصا داف تؤدي  ذإ المه ـ، رمه ـ صا ني المان ا، راؽ مع اار تحدد   اليلطي. 
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ي رالقط رات: ارص االيتيم ر مترارة، إم  على صعاد البناي التحتاي اطػ ع اليمػؾ الحداداػ -
أرالنقؿ أر تراار الخدم ت المي ندة. ر ذا مترار للشبمي الرئاياي لنقؿ الرم ب أرالبض ئع، 
ا رعلى مشررع ت ن االت الرم ب المبر  ات مداني غزة أر مف بات لحـ إلى راـ اهلل مرررً 

اد الدراي ت التفصالاي للمق طع المختلفي مف الشبمي ح جي إلعد ن ؾ  ب لقدس. رلمف
الرئاياي رلن االت الرم ب المبر  لتحداد جدر  تطرار   رارص دخرؿ القط ع الخ ص ات 
 ذإ المش راع. رترار الفرصي اليتخداـ طراؽ الممر الجغراات اآلمف الراصؿ باف الضفي 

ار اط ع اليمؾ الحداداي الغرباي راط ع غزة ممحفز إلشراؾ القط ع الخ ص ات تطر 
   أر بشمؿ ملت. رالقط رات، إم  جزئاً 

اطػ ع المع بػر البراػي: ارص االيتيم ر راارة، راميؿ معبر را  مع مصر أاضؿ  ذإ  -
مف  الفرص، خ صي رأنه المعبر الرحاد مع جنرب اليطاف. ربم  أف تمراؿ القط ع الع ـ

رؿ القط ع الخ ص لاليتيم ر  ن ، ال بد ا ف دخلذا لهذا المعبر ياترار،  خالؿ الم نحاف
ات اط ع غزة أر الضفي الغرباي، امرف بعضه  ضعاؼ  أف امرف مجزا مف مجمرعي مع بر

الممر  -العرائد، أر اد تتضمف إنش ا طرؽ محددة درف تعراي على االيتخداـ مطراؽ را  
دراي ت الجدر  اآلمف الرئايت. رلتحداد  ذإ المجمرعي مف المشررع ت، ال بد مف إعداد 

الالزمي رتطرار مجمرع ت لمش راع ايتيم راي لعرضه  على القط ع الخ ص تتضمف بنرد 
دارة راؽ مع اار محددة تقرـ على أي س الشرامي. الشرامي رمذلؾ  تطرار رصا ني رتشغاؿ را 

 مف خالؿذلؾ ال بد أف اتـ ر على المع بر البراي ات الضفي الغرباي،  ةمع القط ع الع ـ مترار 
 ذإ اد تشتمؿ ر رزمي مش راع، بعضه  ذات عرائد م لاي ع لاي رأخر  ضعافي أر بال عرائد. 

 -طرلمـر  -إنش ا رصا ني طرؽ رئاياي ات الضفي الغرباي ميؿ طراؽ جناف المش راع 
 راـ اهلل، أر غار  . -بات يارا 

ؿ رالياطرة النقػؿ التجػ ري البري: ارص االيتيم ر المترارة ات إط ر ايتمرار االحتال -
 ا ات اط ع الشحف التج ري. رتترمز ات غ لباته  علىاإليرائالاي على المع بر محدردة جدً 

 اساراد رالمنشآت الصغارة. ميتر  

من طؽ النقؿ اللرجيتاي تعمؿ رزارة النقؿ رالمراصالت على إعداد الدراي ت اسرلاي لهػ .  -
لخدمي الجيرر مع اسردف، رراحدة رتتضمف يالث من طؽ نقؿ لرجيتاي. راحدة ات أراح  

ات منطقي راـ اهلل لليا رات راطعه ، ري ليي ات منطقي را  مع الحدرد مع مصر. راام  
اخص درر القط ع الخ ص ات  ذإ المن طؽ، اهر محدرد ات بعض الخدم ت المي ندة. 
 ذا اعرد لمرف العملا ت الرئاياي ات  ذإ المن طؽ مف تخلاص أر احص للبض ئع  ت 
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عملا ت ات صلب عمؿ القط ع الع ـ. رب لت لت ا ف إمم نا ت الخصخصي تترمز على 
 ترارت. إفتراار خدم ت النقؿ رالتحماؿ رالتنزاؿ رالمط عـ أر البق الت، 

ارص االيتيم ر مع ترار حجـ م ات للحرمي على الممر الجغراات  تزداداط ع الطرؽ:  -
-بات لحـ-الخلاؿ-ط ع غزة، رطراؽ ترارما اآلمف رالطراؽ الراصؿ باف الضفي الغرباي را

تحفاز دخرؿ القط ع الخ ص لاليتيم ر ر (. 1أراح  راـ )-(، رطراؽ القدس35القدس راـ)
ات طراؽ ع بر اليطاف )الممر الجغراات اآلمف( مجزا مف مشررع أمبر اد اتضمف 

 تطرار البناي التحتاي رالخدم ت الخ صي. 

ي مف ارص االيتيم ر الصغارة رمتريطي الحجـ ات النقؿ الع ـ: اترار مؿ ع ـ مجمرع -
اتـ تحداد   بن ا على دراي ت لالحتا ج ت التت اط ع مرمب ت اسجرة الخ صي راليرااس 

تعد   رزارة النقؿ رالمراصالت. رتختلؼ  ذإ الفرص االيتيم راي مف ع ـ آلخر بحيب 
 500000ي تقدر بحرالت االحتا ج. رتبدأ  ذإ الفرص االيتيم راي مف مرمبي خ صي بتملف

درالر يمف الرخصي رالمرمبي، رصراًل إلى ممتب بعدة مرمب ت. مذلؾ  ن ؾ مجمرعي مف 
الفرص االيتيم راي المترارة ات اط ع الح االت، رذلؾ مف خالؿ المش رمي ات الشرم ت 

 التت اجري العمؿ على تطرار   رذلؾ ب لترااؽ مع الشرم ت الع ملي ح لاً .
 

المتراعػي مػف ايػتيم رات النقػؿ رالمراصػالت بحيػب اإليػتراتاجاي الرطناػي لقطػ ع النقػؿ  أم  العرائد
 رالمراصالت تتميؿ ات:

مي  مي اط ع النقؿ رالمراصالت ات إجم لت الن ت  المحلت مف خالؿ تطرار  ارتف ع  -
رالمط رات راليمؾ الحداداي رالمع بر الحدرداي رالرصرؿ  رالمرانئرترياع شبم ت الطرؽ 

 ي ئط النقؿ المتطررة إلى م اي من طؽ اليطاف.بر 

الربط اسميؿ مع شبم ت النقؿ رالمراصالت لدرؿ الجرار، حاث أف ذلؾ يايهـ ات إا مي  -
حرمي الترانزات رحرمي التب دؿ التج ري تعمؿ على زا دة من طؽ صن عاي رتج راي متعددة 

 البانت مع درؿ الجرار.

 مش راع  لي المتفشاي مف خالؿ خلؽ ارص العمؿ اتراع الميتر  المعاشت رالحد مف البط -
رخدم ته، رخ صي مع تن مت الطلب على خدم ت النقؿ اى ظؿ اط ع ت النقؿ رالمراصالت 

تزااد النمر اليم نت مف جهي رزا دة حرمي العم لي التت تفرضه  تطرار بقاي القط ع ت 
 .مف جهي أخر  الدرلي الفليطاناي إا ميالتنمراي 



105 

 

 .للبائيت التلرث البائت عف طراؽ ايتخداـ ري ئط النقؿ صداقي تخفاؼ معدال -

تخفاؼ معدالت الهجرة مف الراؼ للمداني بيبب تراار ري ئط نقؿ رمراصالت جم عاي  -
 أيرع رأمفأ.مررراي بناي تحتاي تؤمف حرمي ر  يراعي رمتراترة

يراي أر لمن طؽ زا دة الحرمي اليا حاي لفليطاف بشمؿ ع ـ يراا أم نت لزا رة المن طؽ اس -
 االصطا ؼ أر اليا حي الداناي.

 

 انخالصخ

 

ُاشمؿ اط ع النقؿ رالمراصالت الرااعي اسي ياي سي ااتص د نحر تحقاؽ التنماي الميتدامي رذلؾ 
بتحقاؽ التراصؿ باف نق ط اإلنت ج رالتصدار رالربط اإلالامت رالدرلت رتعزاز التج رة الباناي 

 ماي دعـ اط ع النقؿ رالمراصالت الفليطانت مف أجؿ تجياد اليا دة رالدرلاي. رمف  ن  تبرز أ
على البر رالبحر رالجر، رتلباي متطلب ت التنماي الميتدامي. رم زاؿ اط ع النقؿ رالمراصالت ات 
من طؽ اليلطي الرطناي الفليطاناي اعتمد بشمؿ أي يت على ري ئط النقؿ البراي بعد أف تـ تدمار 

لدرلت رتراؼ إنش ا مان ا غزة التج ري، حاث أف اليلطي الرطناي مط ر ا ير عرا ت ا
الفليطاناي شرعت ات إري ا دع ئـ نظ ـ النقؿ الميتداـ، اقد ا مت بتخطاط القط ع ت المختلفي 
ميؿ المط رات رالمرانئ راليمؾ الحداداي رالطرؽ اإلالاماي، إال أف الظررؼ اليا ياي رضعؼ 

 تطرار تلؾ القط ع ت رايتغالله  بشمؿ أميؿ. التمراؿ ح لت بشمؿ أي يت درف
 

رع لماً ، شهدت الترجه ت الدرلاي تحراًل   مً  نحر تعزاز الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص 
ات مش راع النقؿ رالمراصالت. م  اشمؿ ح ازًا أم ـ االاتص د الفليطانت حاث أف اط ع النقؿ 

للشرامي مع القط ع الخ ص المحلت  إيتراتاجايراي رالمراصالت الفليطانت امتلؾ ارصً  ايتيم 
راسجنبت على حٍد يراا. رلمف تحت ج تلؾ االيتيم رات إلى تراار بائي مالئمي لتحقاؽ شرامي 
متمازة تيهـ ات تحقاؽ اس داؼ التنمراي المنشردة رتعمؿ ات الرات ذاته على تعزاز العمؽ 

 لامت رالدرلت.  العربت رالدرلت مف خالؿ الربط رالتم مؿ اإلا
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 انسبدشانفصم 
 

 انتًُُخ فً يُبطك انسهطخ انىطُُخ انفهسطُُُخوانخصخصخ 

 اختجبر فرضُبد انذراسخ"يُبلشخ و"

 

 
اػػى المنػػ طؽ تمػػت خاللهػػ  عملاػػي الخصخصػػي  التػػتمػػف اس ماػػي تيػػلاط الضػػرا علػػى البائػػي  انػػه

ف ااي رالمفػ اة رتمػ اؤ الفػرص تنفاػذ تلػؾ العملاػي راػؽ أيػس تمفػؿ الشػمػد  للتحقؽ مف الفليطاناي 
اػى تحقاػؽ التنماػي المنشػردة، رذلػؾ بعػد أف تػـ باػ ف تلػؾ  ميػ  مته رالعدالي االجتم عاي، رب لتػ لت 

خضعت للخصخصي اى المن طؽ الفليػطاناي ررااػع المشػ راع اليػا داي اػى اطػ ع  التتالقط ع ت 
البائي اليا ياي تحلاؿ ف التفصاؿ م بشتا ذا الفصؿ  اتن رؿ لذا  النقؿ رالمراصالت الفليطانت. 

رانعم يػػػ ته  علػػػى  تمػػػت خاللهػػػ  عملاػػػي الخصخصػػػي التػػػتراالاتصػػػ داي رالتشػػػراعاي رالمؤييػػػ تاي 
 . الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص إط ر اتالتنماي، ررااع بائي المش راع اليا داي 

 
 فلسطين  ف بيئة دملية الةصةصة  6-1
 

اػػػت بائػػػي تتشػػػمؿ مػػػف عػػػدة أطػػػر: اليا يػػػاي -الرابػػػعه اػػػت الفصػػػؿ ممػػػ  تػػػـ با نػػػ -تػػػتـ الخصخصػػػي 
راالاتص داي رالتشراعاي رالمؤيي تاي. رمف الرااع رالمنظرر الفليطانت نيتعرض اامػ  الػت اسطػر 
التت نفذت خالله  عملاي  الخصخصي ات المن طؽ الفليطاناي مع تحلاؿ الرضع الي بؽ رالحػ لت 

لاي اى الخصخصي، حاث ياتـ أراًل البدا ب لبائػي اليا يػاي رمػف ربا ف أيرإ على التطلع ت الميتقب
 يـ البائي االاتص داي رننتقؿ اام  بعد للبائي التشراعاي رأخارًا البائي المؤيي تاي " التنظاماي".

 
 االطار السياس  للةصةصة 6-1-1
 

 

ات دررته  ص در عف المجلس المرمزي الفليطانتبمرجب القرار الأنشئت اليلطي الفليطاناي 
 -نت جً  لعملاي اليالـ اإليرائالاي، رج ات ات ترنس 12/10/1993-10المنعقدة مف 

الع ـ  اترريت اليلطي الفليطاناي منذ نشأته  ر  .1993الفليطاناي التت بدأت ات أريلر ع ـ 
تحرار إريً  مؤيي تًا  متب اًن  رأحا ًن  متن اضً  مف اإلدارة المدناي اإليرائالاي رمنظمي ال 1994

الفليطاناي، رغا ب الميار مف المؤيي ت اليا ياي رالتشراعاي رالقض ئاي راالاتص داي 
مم  راالجتم عاي رالنظـ اإلداراي التت تتطلبه  حمرمي حدايي، مم  ايترجب بن ؤ   مف الصفر. 
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ر  ت ف المنطقت ف منفصلت ف ، ات منطقتاف غار متج ررتاف  م  الضفي الغرباي راط ع غزة عملت
 .((http://www.pcpsr.org أاضً  عف القدس الشرااي

 
، 1996ان ار  م نرف ي نت/ 20االنتخ ب ت الع مي اسرلى ات بعد  التشراعتتأيس المجلس ر 
رات ان ار مف الع ـ رااؽ المجلس التشراعت الفليطانت على الق نرف اسي يت.  1997ات الع ـ ر 

رابلغ عدد  ،لس التشراعت الفليطانت بدرر البرلم فاقرـ المج. ر االنتخ ب ت الي نايأجرات  2006
الضفي الغرباي  عضرًا اتـ اختا ر ـ عف طراؽ االنتخ ب الحر مف اليطانات 132أعض ؤإ 

  اط ع غزة ر القدس الشرااي.ر 
 

رالرا بي رالمح يبي. حاث اقرـ المجلس  التشراعات:  مه ـ المجلس التشراعت الفليطانترتتميؿ 
لغ ئه   دالهرتع يف القرانافب ، مراابي يلرؾ اليلطي التنفاذاي، رمد  التزامه  بقراعد الديترر، ر را 

المح يبي إحد  الرظ ئؼ اسي ياي لليلطي رتعد  ،ارتب طً  رياقً  برظافي الرا بيالمح يبي رترتبط 
التشراعاي، ا ليلطي التشراعاي تمتلؾ الحؽ ات ايتجراب أعض ا اليلطي التنفاذاي رمراجعتهـ، 

تلؾ الحؽ ات راع ترصا ته  بحجب اليقي يراا عف الحمرمي ممؿ أر عف بعض اسشخ ص رتم
ات الحمرمي، رتمتلؾ حؽ الطلب مف بعض اسشخ ص ات اليلطي التنفاذاي أف اقدمرا ايتق لتهـ 

 (.http://www.pal-plc.org) إذا يبت بحقهـ أي مخ لف ت
 
 اي. ا لبن1994انها ر حقاقت لد  تأيايه  ع ـ رريت اليلطي الفليطاناي نظ مً  اض ئاً  ات ح لي ر 

تد ررت بصررة درام تاماي خالؿ االحتالؿ اإليرائالت  1967الق نرناي الفليطاناي التت عملت ابؿ 
ربدأت ات  1994اليلطي الفليطاناي تطباؽ اسرامر العيمراي اإليرائالاي ات ع ـ  تألغر الطراؿ. 

، رالذي ُاعد 1991 ـ القض ئت ات م نرف أرؿ/ دايمبر أار ا نرف النظبن ا النظ ـ القض ئت، ر 
عدد  ًا اىتطرر خطرة   مي نحر ترحاد نظ ـ المح مـ ات الضفي الغرباي راط ع غزة. راد حدث 

، بأنراعه  2009بلغ عدد المح مـ حتى الع ـ د اقظؿ اليلطي الرطناي الفليطاناي،  اتالمح مـ 
محممي صل  ات  12 ع غزة على النحر الت لت: محممي ات الضفي الغرباي راط 34المختلفي 

مح مـ  3( مح مـ بدااي ات الضفي الغرباي  ر8ر) غزة.مح مـ صل  ات اط ع  6الضفي الغرباي ر
راـ اهلل، رمحممي ايتئن ؼ غزة.  القدس، رمحممي ايتئن ؼ بدااي ات اط ع غزة، رمحممي ايتئن ؼ

رالنقض"، رمحممت  ايتئن ؼ ضرابي الدخؿ،  رالمحممي العلا  "مشملي مف محممتت العدؿ العلا 
 (.http://www.moj.pna.ps) راحدة ات الضفي الغرباي رراحدة ات غزة
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ا نرف  ائي  ، رصدر1994ليني  22القرار الرئ يت راـ رأنشئت  ائي الرا بي الع مي بمرجب 
ت من طؽ اليلطي لامرف أي س العمؿ الرا بت ا 1995ليني  17ق نرف راـ راقً  لل الرا بي الع مي

داراف الرا بي الم لاي راإلداراي.  أنشئ 2004ليني  15راـ الرطناي الفليطاناي، رايتن دًا للق نرف 
مراابي ، ر راسنظمي راليا ي ت الخ صي بعمؿ الداراف ااتراح اللرائ م  الت: رمف اختص ص ته 

اراداته  رالقررض راليلؼ رال نفق ت اليلطي الخ صي ب لرا بي رالتفتاش  تتنفاذ اليا ي ، ر مخ زفرا 
القصرر ات العمؿ راإلنت ج رالمشؼ عف  بحث رتحري أيب بي، ر بم  اعزز الشف ااي رالمصدااا

التت تقع مف المرظفاف رغار  المشؼ عف المخ لف تي، ر رالفنا عارب اسنظمي الم لاي راإلداراي
بحث شم ر  ي، ر اناالفليط المرظفاف التت تيتهدؼ المي س بيالمي أداا اليلطي الرطناي

رالتبرع ت المقدمي للجه ت  مراجعي المن  رالهب ت، ر ـرم  ارد ات ري ئؿ اإلعال الجمهرر
 .الحمرماي

 
 ، الفليطاناي رالمؤيي ت الت بعي له رئ يي اليلطي الرطنايالت لاي:  لداراف الرا بي الجه ترتخضع 

دارت ت بم المجلس التشراعـ، ر الرزراا رمف ات حممه رئاس رأعض ا مجلسر  ه، ات ذلؾ  ائ ته را 
الرطناي  رزارات رأجهزة اليلطي، ر رالنا بي الع مي رأعض ؤ   رمرظفر   اليلطي القض ئاير 

الع مي  الهائ ت رالمؤيي تي، ر رم اي اسجهزة اسمناي رالعيمرا ارات اسمف رالشرطيي، ر الفليطانا
المؤيي ت  ، ر حممه رميترا ته  رمف اتبجماع أنراعه   راالتح داتراس لاي رالنق ب ت رالجمعا ت 

 التت تملمه  أر تي  ـ اليلطي الرطناي ااه  أر تتلقى مي عدة منه  أر مف الجه ت رالشرم ت
ـ، التت رخص له  ب يتغالؿ أر إدارة مراؽ ع  المؤيي ت رالشرم تي، ر الم نحي لليلطي الرطنا

 (.http://www.saacb.ps) ات حممه  الهائ ت المحلاي رمفر 
 

مػف اإلدارة المدناػي البن ا المؤيي تت المرررث  إط ر اتربدأت اليلطي الرطناي الفليطاناي عمله  
ـ، رراقًػػ  1994، رتػػـ تشػػماؿ أرؿ مجلػػس رزراا اػػت العػػ ـ اإليػػرائالاي رمنظمػػي التحراػػر الفليػػطاناي

مجلػػس الػػرزراا  ػػر اسداة التنفاذاػػي راإلداراػػي العلاػػ  التػػت اػػإف  ( مػػف القػػ نرف اسي يػػت63للمػػ دة )
مهػػػ ـ  رتحػػػددت .تضػػطلع بميػػػؤرلاي رضػػػع البرنػػػ م  الػػذي تقػػػرإ اليػػػلطي التشػػػراعاي مرضػػع التنفاػػػذ

: رضػع اليا يػي الع مػي مػف القػ نرف اسي يػت، رمػف تلػؾ المهػ ـ( 69لمػ دة )طبقػً  لمجلس الرزراا 
ن م  الرزاري المص دؽ علاه مػف المجلػس التشػراعت، رتنفاػذ ات حدرد اختص صه، رات ضرا البر 

اليا يػػ ت الع مػػي المقػػررة مػػف اليػػلط ت الفليػػطاناي المختصػػي. ررضػػع المرازنػػي الع مػػي لعرضػػه  
عداد الجه ز اإلداري، ررضع  ا مله، رتزرادإ بم اػي الريػ ئؿ الالزمػي،  على المجلس التشراعت. را 

تنفاػػذ القػػراناف رضػػم ف االلتػػزاـ بأحم مهػػ ، راتخػػ ذ اإلجػػرااات راإلشػػراؼ علاػػه رمت بعتػػه. رمت بعػػي 
الالزمػػػػػػػي لػػػػػػػذلؾ. راإلشػػػػػػػراؼ علػػػػػػػى أداا الػػػػػػػرزارات ريػػػػػػػ ئر رحػػػػػػػدات الجهػػػػػػػ ز اإلداري لراجب تهػػػػػػػ  

http://www.saacb.ps/cntrdEst.aspx
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نشػ ا أ لغػ ا ر راختص ص ته ، رالتنياؽ اام  بانه . رميؤرلاي حفظ النظ ـ الع ـ راسمػف الػداخلت. را  ا 
م  ات حممه  مف رحدات الجه ز اإلداري التت اشػمله  الجهػ ز الهائ ت رالمؤيي ت راليلط ت أر 

التنفاػػذي التػػ بع للحمرمػػي، رتحداػػد اختص صػػ ت الػػرزارات رالهائػػ ت راليػػلط ت رالمؤييػػ ت الت بعػػي 
 للجه ز التنفاذي م اي، رم  ات حممه . 

 
رمػػ ت رتماػػزت معظػػـ الحممنػػذ نشػػأة اليػػلطي الفليػػطاناي،  ػػذا راػػد تشػػملت العداػػد مػػف الحمرمػػ ت 

المتع ابػػي بقصػػر مػػدة الحمرمػػي ممػػ   ػػر مرضػػ  اػػى الجػػدرؿ التػػ لت. إضػػ اي إلػػى ذلػػؾ، اقػػد ع نػػت 
، نجـ عنػه رجػرد 2007حزاراف  14من طؽ اليلطي الرطناي الفليطاناي مف انقي ـ داخلت بدأ اى 

 اى الضفي الغرباي راسخر  اى اط ع غزة.  إحدا م  فاليطاناتاحمرمتاف 
 

 يت الفليطانت تفرد اليلطي التنفاذاي ب لقرار اليا يت، ر امنته  شبه الم ملػي شهد النظ ـ اليا راد
نجـ عنه  ضعؼ اسداا الرا بت للمجلس التشػراعت الفليػطانت علػى عمػؿ  ،على العملاي اليا ياي

ا اليػػتقالؿ ا خطاػػرً اليػػلطي التنفاذاػػي، ممػػ  عػػ نت الجهػػ ز القضػػ ئت مػػف مشػػ مؿ مباػػرة شػػملت تهداػػدً 
. 16فراإلصالح ات اليطا الدامقراطتة الق نرف مدع متاف مف دع ئـ عملاي التحرؿ القض ا ريا د

جهػػػرد اإلصػػػالح رزاد مػػػف  يايػػػتفح ؿ الفيػػػ د اػػػت مؤييػػػ ت القطػػػ ع العػػػ ـ رعرالػػػ يػػػ  ـ ذلػػػؾ اػػػى
 ،التصػػرا ت التحمماػػي اػػت عمػػػؿ اليػػلطي علػػى مختلػػؼ اسصػػػعدة اليا يػػاي راالاتصػػ داي راسمناػػػي

نع القػرار، رايػتبع د الميػ ئلي رالمح يػبي رالشػف ااي ريػا دة القػ نرف رتغااب درر المؤييػ ت اػت صػ
حػرؿ  1997تقراػر  ائػي الرا بػي الع مػي اسرؿ اػت عػ ـ . رمف الشرا د على ذلػؾ،  أراًل: ات العمؿ

أشػ ر التقراػر إلػى ، حاػث أداا مؤيي ت اليلطي الفليػطاناي بشػمؿ عػ ـ، ربخ صػي الشػؤرف الم لاػي
ابؿ ميؤرلاف مب ر ات اليلطي، راعتقد البعض أف التقرار ياشػمؿ افػزة  رجرد مخ لف ت عدادة مف

غار أف امتن ع اليلطي الفليػطاناي  ،الفليطانت رارض يا دة الق نرف اإلصالحنرعاي على طراؽ 
رمح ربػػػي  اإلصػػػالحعػػف اتخػػػ ذ إجػػػرااات للعمػػؿ بمػػػ  جػػػ ا اػػػت التقراػػر بػػػدد اآلمػػػ ؿ المعقػػردة علػػػى 

تقراػػر لجنػػي الرا بػػي اػػت المجلػػس التشػػراعت . ري ناػػً : يػػلطي الفليػػطانايالفيػػ د اػػت أجهػػزة ردرائػػر ال
أمػػد علػػى معظػػـ االيػػتنت ج ت التػػت رردت اػػت تقراػػر  ائػػي الرا بػػي  الػػذي 1998الفليػػطانت لعػػ ـ 

                                                 
16
 اد مف المعلرم ت حرؿ عملاي اإلصالح ات اليلطي الرطناي الفليطاناي، اممف االطالع على الدراي ت الت لاي:لمز  

 اهلل، راـ رالميحاي، اليا ياي للبحرث الفليطانت أبر داي، أحمد، عملاي اإلصالح ات مؤيي ت اليلطي الرطناي الفليطاناي، المرمز
 ـ 2004 اليطاف،

 اليطاف، اهلل، راـ رالميحاي، اليا ياي للبحرث ، المرمز الفليطانتالفليطانتالح ات الجه ز القض ئت عملاي اإلصأحمد، ع ئشي، 
 .ـ 2004
 اليطاف، اهلل، راـ رالميحاي، اليا ياي للبحرث الفليطانت المرمز الفليطاناي، الرطناي اليلطي ات الم لت اإلصالح جه د، حرب،

 ـ 2004
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الع مػػػي رمشػػػؼ عػػػف مخ لفػػػ ت أخػػػر ، رط لػػػب ب تخػػػ ذ اإلجػػػرااات الق نرناػػػي الالزمػػػي للتحقػػػؽ مػػػف 
اف، رمالحقػي المتهمػاف ب لفيػ د. إال أف المجلػس التشػراعت رااػؽ االدع اات التت رردت ات التقراػر 

ب سغلباي على إغػالؽ ملػؼ الفيػ د الػذي نشػر اػت تقراػر  ائػي الرا بػي الع مػي رتقراػر لجنػي الرا بػي 
)أبػر  ات المجلػس التشػراعت الفليػطانت، اػت ظػؿ غاػ ب يػا دة القػ نرف رضػعؼ الجهػ ز القضػ ئت

 .(2009الرب رأحمد رأبر خلؼ، 
 

لى ج نب ذلؾ، اقد ألقى االنقي ـ اليا يت ررجرد حمرمتاف، بظالله على العملاي اليا ياي  را 
رئاس متلي ات  البرلم ناي الن ئب عزاـ برمته  ربشمؿ خ ص على أداا المجلس التشراعت، اقد أمد 

 قد ات مقر المجلس التشراعت براـ اهلل أف التشراعتات اجتم ع عُ  6/11/2012 اسحمد، بت راخ
بيبب االنقي ـ ال ايتطاع أف ام رس دررإ الطباعت ات مح يبي الحمرمي بيبب عدـ ادرته على 
االنعق د. حاث تيلـ تقرار الربع الي نت لداراف الرا بي الم لاي راإلداراي، رتضمف العداد مف 
 التج رزات الم لاي راإلداراي رشبه ت اي د ات مؤيي ت الهائ ت المحلاي، رتمحررت التج رزات
ي اة ائتم ف أمراؿ الهائ ت  الراردة ات التقرار على النحر الت لت: ته رف ات إدارة الم ؿ الع ـ، را 
المحلاي، رغا ب الرا بي، رضعؼ أنظمي الضبط الداخلت، رعشرائاي الصرؼ، رتض رب المص ل  

ه دات، رغا ب المف اة رالعدالي ات تنفاذ المش راع رترزاع الخدم ت، رالتالعب رالتزرار ات الش
رضعؼ نظ ـ الرا بي الداخلت، ر در الم ؿ الع ـ بيبب االزدراج الرظافت رالتعاان ت رالتيماف 

 (.http://www.wafa.ps) على الهاملاي درف االلتزاـ بق نرف الخدمي المدناي
 

ف التحلاػػؿ اليػػ بؽ للبائػػي اليا يػػاي، انعمػػس رجػػ ا مترااقػػً  إلػػى حػػد مػػ  راػػى مياػػر مػػف بنػػردإ مػػع  را 
، 2013ابراػؿ -خػالؿ شػهر مػ رس فالفليػطانااأجرات مع عدد مف الخبراا  التتنت ئ  المق بالت 

ترمػػزت بشػػمؿ خػػ ص علػػى تنفاػػذ عملاػػي  رالتػػتحاػػث دارت أيػػئلي المقػػ بالت حػػرؿ البائػػي اليا يػػاي 
اػى آراا الخبػراا علػى  الخصخصي اى تلؾ البائي رالتػداعا ت الميػتقبلاي، حاػث مػ ف  نػ ؾ إجمػ ع

ااتقػػرت إلػػى رجػػرد آلاػػ ت  -تمػػت ااهػػ  عملاػػ ت الخصخصػػي اليػػ بقي الػػذي -أف البائػػي اليا يػػاي 
تػػدعـ تعزاػػز الرا بػػي رالشػػف ااي رالميػػ الي مػػف ابػػؿ المجلػػس التشػػراعت، رتعزاػػز درر الحمرمػػي اػػى 

دارة القط عػػ ت االاتصػػ داي رخ صػػي تلػػؾ  درر داػػراف  خضػػعت للخصخصػػي، راع لاػػي التػػتتنظػػاـ را 
الرا بػػي اإلداراػػي رالم لاػػي اػػى المشػػؼ عػػف حػػ الت الفيػػ د اػػى عملاػػ ت الخصخصػػي، رتفعاػػؿ درر 
المؤيي ت اإلعالماي رالمجتمع المدنت اى المم شػفي ابػؿ رأينػ ا ربعػد عملاػ ت الخصخصػي، راػى 

يم ر الخصخصي.  ر ػذا أيػر بػدررإ علػى درجػي  جنت اتالرات نفيه ضعؼ المش رمي المجتمعاي 
صػػػحي الفرضػػػاي ايبػػػت ر ػػػذا ضػػػ  الميػػػتهلؾ اػػػى الحصػػػرؿ علػػػى خدمػػػي جاػػػدة ربأيػػػع ر معقرلػػػي. ر 

http://www.wafa.ps/
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عػػػػػدـ تػػػػػرار إطػػػػػ ر يا يػػػػػت مالئػػػػػـ امفػػػػػؿ نجػػػػػ ح عملاػػػػػي الفرعاػػػػػي اسرلػػػػػى مػػػػػف الفرضػػػػػاي اسرلػػػػػى: 
 للخصخصي.

 
 االطار االن صادي للةصةصة 6-1-2
 

لبن ا   ً ضرررافليطاناي أمرًا اى المن طؽ العملاي إع دة البن ا رالنمر االاتص دي رالتنماي  تعتبر
 راالاتص ديات الجهد اليا يت  ذا انعمس. ر ما ف اليطانت اتمتع بمقرم ت الدرلي الق بلي للحا ة

المؤيي ت  راليام  رأف المرجه مف ابؿ اليلطي الفليطاناي نحر االاتص د المحلت.المطلرب ر 
على العمؿ ات ظؿ ظررؼ ب لغي  يُأجبرت اى البداا لمج ؿ االاتص دي ب تعنىالفليطاناي التت 

الحمـ العيمري اإليرائالت ا ـ بنقؿ الميؤرلاي عف القط ع ت االاتص داي  حاث أفالصعربي. 
 1995اسي ياي ات الضفي الغرباي راط ع غزة إلى اليلطي الفليطاناي ات نه اي آب/ أغيطس 

 ات الفليطاناي اليلطي درر رمف  ن  ابرز. ((http://www.pcpsr.org راؽ إط ر أريلر
 رتشجاع االاتص دي، رترجاه النش ط للع مي، االاتص داي الخطط رضع ات االاتص داي البناي
 رالتنظامت اإلط ر الق نرنت مف اة رتحداث راسمنت، راالاتص دي اليا يت االيتقرار ردعـ

 رتراار للجه ز القض ئت، رااليتقالؿ رااللتزاـ الهابي رضم ف االاتص دي، ب لنش ط المتعلؽ
ع دة الصن عاي، للمن طؽ الالزمي اسي ياي الخدم ت  االحتالؿ، التت دمر   التحتاي البناي تأ اؿ را 

 المفالي راتخ ذ اإلجرااات الفنت، التدراب رمرامز التعلامت النظ ـ تطرار ات أي يت درر رلعب
 (.2012مع ن ة )عبد النبت،  اسمير للفئ ت االجتم عاي العدالي بتراار

 
 راي النظ ـ ، 2003للع ـ ( مف الق نرف اسي يت الفليطانت 21، راد حددت الم دة ) ذا

تبنت اليلطي اليطاف بأنه اقرـ على أي س مب دئ االاتص د الحر، ربهذا  اتاالاتص دي 
 راسادياليرؽ الق ئـ على حراي انتق ؿ رأس الم ؿ راليلع رالخدم ت  ااتص دالفليطاناي نظ ـ 
لعالا ت االاتص داي رضع بررترمرؿ ا. رب لترازي، 17سيع ر راؽ آلاي اليرؽالع ملي رتحداد ا

حرؿ اط ع غزة رمنطقي  رالذي م ف ملحقً  ب التف ااي -1994إبراؿ ع ـ  /ناي ف29المراع ات 
اإليرائالت خالؿ الفترة ر أي يً  للعالا ت باف االاتص د الفليطانت  -1994/ م ار أا ر4أراح  ات 

                                                 
17

 ر مف مب ر االاتص دااف الع ملاف ات مؤتمر اسمـ المتحدة للتج رة رالتنماي، بأف أش ر االاتص دي رج  الخ لدي  
، رذلؾ 1994مح رالت داع اليلطي الرطناي الفليطاناي إلى احتض ف النارلابرالاي م نت ا ئمي ابؿ تمراف اليلطي ات يني 

الفمر النارلابرالت الص عد مف خالؿ م  ات يا ؽ درر مؤيي ت براترف رردز " البنؾ الدرلت، رصندرؽ النقد الدرلت"، ر 
" رالمنبيقي عف مف رض ت مدراد المتعددة اسطراؼ، 1993يمت " مجمرعي عمؿ التنماي االاتص داي اإلالاماي ات الع ـ 

 (.2011منظمي التحرار الفليطاناي )الخ لد  ريمرر،  ااه رالي بقي التف ؽ أريلر رالتت ش رمت 
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ظؿ االاتص د الفليطانت معتمدًا على إيرائاؿ ات تج رته الخ رجاي برمته .  رجبهربماالنتق لاي. 
اجب أف تمر عبر المرانئ  الخ رجاي راسيراؽامؿ البض ئع المتب دلي باف اليرؽ الفليطاناي 

اإليرائالاي أر تخضع لنق ط الدخرؿ رالخررج تحت الياطرة اإليرائالاي ات الضفي الغرباي راط ع 
ازاؿ الف ايمً  مبارًا مف القرة الع ملي الفليطاناي اعتمد أاضً  على العمؿ ات إيرائاؿ. ر غزة. مم  أ

االاتص د الفليطانت اتأير بقرة ب سرض ع الي ئدة ات االاتص د اإليرائالت، بم  ات ذلؾ 
 . رانخف ض اامي العملي، رمعدالت التضخـ ،اليا ي ت االاتص داي

 
زاد مف  مم  ،الصدم ت الخ رجايتحمؿ  على د الفليطانتر ذا أد  إلى ضعؼ ادرة االاتص 

الصدم ت رمنذ  رارتبطتالعبا الم لت عبر ازدا د البط لي رارتف ع نفق ت الضم ف االجتم عت، 
أدت إلى  التت ، لدرجي اسرلى بإجرااات اإلغالؽ اإليرائالاي رالقارد على الحرميب 1993ع ـ ال

لمرتمز على اسجرر إلى نمط الزا دة اليراعي ات نش ط حدرث تحرؿ أي يت مف نمط االاتص د ا
 التحدير ن  ابرز  القط ع غار الريمت رالمتيـ ب له مشاي رتدنت اإلنت جاي رتدنت ترلاد الدخؿ.

ظؿ ات  النمر اليم نت رظ ئؼ تترامب مع ر حقاقي أف االاتص د المحلت اجب أف ارلد اسمبر 
 (.(http://www.pcpsr.org يالخ ص اتااه االيتيم ر  تنخفضااتص د 

 
رات ظؿ  ذإ اسرض ع غار الميتقرة، ايتط عت اليلطي الرطناي الفليطاناي تحقاؽ انج زات 
على الصعاد االاتص دي المحلت، رعملت على ترياع ا عدة التع رف رالتم مؿ االاتص دي، 

التج رة الحرة مع  عدد مف االتف اا ت التفضالاي راتف اا ت رأبرمت اليلطي الرطناي الفليطاناي
 مجمرعي مختلفي مف اسطراؼ الخ رجاي. رمف  ذإ االتف ا ت م  الت:

تـ ترااعه باف االتح د اسررربت رمنظمي التحرار  رالذياالتف ؽ الفليطانت اسررربت،  -
 .1997الع ـ  اتالفليطاناي 

 إعف ا، 1996الع ـ  ات، حاث تـ بمرجب ارار رئ يت أمرامت ي تج رة حرةاتف ااي منطق -
اليلع الفليطاناي مف الريرـ الجمرماي، رتعداؿ نظ ـ اساضلاي إلى نظ ـ التع مؿ الحر 

الضفي الغرباي راط ع غزة رالمن طؽ الصن عي، مم  يم   اتبم  اتعلؽ ب ليلع المنتجي 
% مف 15اسمراماي بحاث ال تتج رز  اإلنت ج تمدخالللمنت  الفليطانت ايتخداـ 

التملفي اليتاف ا شرط أر متطلب اراعد المنشأ،  اتي، راعتم د   الملا اإلنت جمدخالت 
مم  انص القرار على ات  اسيراؽ اسمراماي أم ـ المنت  الفليطانت بدرف تعراي أر اارد 

 مماي.
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ر ر  (EFTA)راعت اليلطي الرطناي الفليطاناي اتف ؽ مرحلت للتج رة الحرة مع مجمرعي  -
اتف اً  للتع رف التج ري مع رريا  ر  ،للتج رة الحرة مع مندااتف اً  ، ر اتف ؽ متعدد اسطراؼ

، 1995الع ـ  اتاتف ا ت تع رف ااتص دي رتج ري مع اسردف، رمصر ر  ،1999الع ـ  ات
 .(2003)نصر اهلل،  مع أطراؼ عرباي  منه  ترنس رالمغرب تف  م ت للتع رفر 

 ري المختص ف ات انج ز الفراق ف الرطنت رالفنت االيتش، تـ تشماؿ 2011راى الع ـ  -
الري ئؽ الفناي  إعداد، راد تـ التحضارات الفناي لالنضم ـ لمنظمي التج رة الع لماي

  المطلربي للتقدـ بطلب انضم ـ اليطاف لمنظمي التج رة الع لماي بصفي مرااب
(http://www.maannews.net 1) 

 
، لتيهاؿ التع مؿ ب سرراؽ الم لاي اػت 1995مطلع الع ـ  اف لألرراؽ الم لاي اتيرؽ اليطرأنشئ 

البالد، رم ف الهدؼ  ر ايتقط ب رحشد رأس الم ؿ المحلت راسجنبػت لقطػ ع اسعمػ ؿ مػف خػالؿ 
االتف ااػي المراعػي مػ  راعتبػرت  التمراؿ الطراؿ اسمد للمش راع اإلنت جاي رالتج راػي رالبناػي التحتاػي.

شػػرمي يػرؽ اليػػطاف لػػألرراؽ الم لاػي الميػػ  مي الخصرصػػاي المحػدردة ررزارة الم لاػػي المراعػػي  بػاف
نظـ العالاي م  باف اليػلطي الرطناػي الفليػطاناي رشػرمي رتُ  ،ً ( منتهاي حمم 07/11/1996بت راخ )

 را نرف يرؽ ،2004( ليني 12يرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي بمرجب ا نرف اسرراؽ الم لاي راـ )
، بحاػػػث تتػػػرلى  ائػػػي يػػػرؽ رأس المػػػ ؿ صػػػالحاي اإلشػػػراؼ 2004( ليػػػني 13رأس المػػػ ؿ راػػػـ ) 

رالتنظاـ رالتطرار رمراابي يرؽ اليػطاف لػألرراؽ الم لاػي راقػً  للصػالحا ت المنصػرص علاهػ  اػت 
را مػػػت  ائػػي يػػػرؽ رأس المػػ ؿ بإنجػػػ ز ميػػردة اػػػ نرف التػػأجار التمػػػرالت، رمراجعػػي بنػػػرد  القػػ نرف.
رراؽ الم لاػػػي، رتطػػػرار اراعػػػد اليػػػلرؾ المهنػػػت لشػػػرم ت اسرراؽ الم لاػػػي، رترماػػػب نظػػػ ـ اػػػ نرف اس

أنظمػػػي المتررناػػػي لتنظػػػاـ العمػػػؿ،  إلعػػػدادللرا بػػػي االلمتررناػػػي للتػػػدارؿ رالتع اػػػد مػػػع البنػػػؾ الػػػدرلت 
طػػػالؽ -www.p-s)  مدرنػػػي اراعػػػد حرممػػػي الشػػػرم ت ب لتعػػػ رف مػػػع اللجنػػػي الرطناػػػي للحرممػػػي را 

e.com.) 
 
تعزاز رتحفاز درر القط ع الخ ص  ات مف أجؿ المي  مينشئ صندرؽ االيتيم ر الفليطانت أر 

 الفعلاي أعم له الصندرؽ ب شر ادعملاي التنماي، رتحفاز االيتيم رات الداعمي لعملاي التنماي،  ات
بتنفاذ مش راع ات الصندرؽ  را ـ .محدردة ع مي مي  مي مشرمي تيجاله بعد، 2003الع ـاى 
 إنش ا ن بلس تـ مداني ات المي ؿ، يباؿ اليلطي الرطناي الفليطاناي. اعلى  مح اظ ت ؼمختل

 الفليطانت المصنع تدار رالتت ات ن بلس ن بمر شرمي ات االيتيم رر  المداني، ات حرااي منطقي

 يمناي ض حاي إنش ا على جناف مح اظي ات الصندرؽ راعمؿ .اسلمرناـر بإنت ج المختص الرحاد
 منطقي ترارما ، رمف المش راع ات غزة،  ات صن عاي منطقي إنش ا على الخلاؿ ات راعمؿ جدادة،

http://www.maannews.net/
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لغت نيبي ايتيم رات  ن دي. رب ربرج العصار، رمصنع المهرب ا، رمحطي الغ ز، ايتخراج مشررع
)صندرؽ 2005الع ـ  ات% 30% مق رني 45، 2008الع ـ  اتالصندرؽ داخؿ اليطاف 

 (. 2008االيتيم ر الفليطانت، 
 

راعتمػػدت اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي علػػى الػػدعـ الخػػ رجت اػػت إريػػ ا دعػػ ئـ رمقرمػػ ت اليػػلطي 
الدرؿ الم نحي علػى أف امػرف رمم  ازاد اسمر تعقادًا، اشتراط  .الرطناي الفليطاناي رتمراؿ التنماي

لمتلقاػػي ر ذلػػؾ تحػػت ذراعػػي أف الػػدرؿ ا ،جػػزا مػػف ميػػ عداته  الم لاػػي علػػى شػػمؿ ميػػ عدات اناػػي
  مػ  تيػتخدـ ر غ لًبػ، للمي عدات تفتقد للمف اات رالمهػ رات الالزمػي لتنفاػذ  ػذإ الميػ عدات بمفػ اة

مػػف الميػػ عدات الم لاػػي إلػى الػػدرؿ الم نحػػي ممػػ  اقلػػؿ  امباػػرً  اً الميػ عدات الفناػػي مذراعػػي لعػػردة جػزا
اراد أجهػػزة رمعػػدات مػػف ايػػترأاضػػ  اشػػتراط الػػدرؿ الم نحػػي   ،مػػف القامػػي الحقاقاػػي لهػػذإ الميػػ عدات

مم  ازاد مف تملفته   راإلغالا ت،  نتاجي إلجرااات الفحص اسمنت رالجم رؾ الخ رج، تتأخر غ لبً 
  .(2005)ج بر،  راقلؿ مف جردته 

 
، اليػرؽ ااتصػ داليػلطي الفليػطاناي نظػ ـ  تطػررًا ملمريػً  اػى البناػي االاتصػ داي، رتبنػتاد حػدث ر 

لػػػـ  راإلداراػػػيالفليػػػطاناي اػػػت بعػػػض جرانبهػػػ  التج راػػػي رااليػػػتيم راي  ياالاتصػػػ داإال أف اليا يػػػ ت 
االاتصػػػ داي ، اقػػػد اتيػػمت اليا يػػػ ت الحػػر الػػػذي تبنتػػػه اليػػلطي االاتصػػػ ديتعمػػس حقاقػػػي النظػػ ـ 

رتجيد ذلؾ ات ظهرر االحتم رات التج راي رالمنشػآت  .ب لتدخؿ رالمش رمي ات النش ط االاتص دي
رالضعؼ الشداد ات أداا الجهػ ز القضػ ئت ، رالمن ايي للقط ع الخ ص االاتص داي الت بعي لليلطي

راعتمػػدت اليػػلطي الرطناػػي  .(2009)أبػػر الػػرب رأحمػػد رأبػػر خلػػؼ،  اػػت حيػػـ النزاعػػ ت التج راػػي
الفليطاناي منذ نشأته  على مػن  االحتمػ رات راالمتاػ زات لػبعض أصػح ب النفػرذ، مػف أجػؿ القاػ ـ 

نت جاػػي اػػت بعػػض اسحاػػ ف لراػػد االاتصػػ د رخدمتػػه، ذلػػؾ بنشػػ ط ت ااتصػػ داي خدم تاػػي ب  لغ لػػب، را 
االاتصػػ د الػػذي تماػػز بصػػف ت راعاػػي رعجػػز  ػػر أاضػػً  عػػف تحقاػػؽ ااتصػػ د منػػت  ميػػتقؿ اتجػػ رز 
ف  ػػػػذإ اليا يػػػػ ت رالمم ريػػػػ ت لػػػػـ تؤيػػػػس لخلػػػػؽ اطػػػػ ع خػػػػ ص  منظرمػػػػي أريػػػػلر راتف اا تهػػػػ . را 

بناراػي التػت أصػبحت متجػذرة اػت  ػذا القطػ ع، اليطانت تن ايت بؿ خلقت العداد مف التشػر  ت ال
 (.2012ري  مت بخلؽ عالاي ش ئمي رمعقدة م  باف اليلطي رالم ؿ )الترتار، 

 
القط ع الخ ص اع نت مف تر ؿ مم   ر الح ؿ ات القط ع الع ـ، رانقصه اليق اي الم ااي  رب ت

يا ي ت رصن عي ميتقبؿ البلد، التت تجعله ا درًا على تحقاؽ الشرامي مع القط ع الع ـ ات ريـ ال
رالعالا ت اإلالاماي رالدرلاي رم زاؿ القط ع الخ ص حداث النشأة، رال ارجد لداه الخبرة الم ااي، 
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، رال اقرـ بجهد حقاقت لتطرار ادرته على المي  مي ات تمياؿ لداه ال تؤ له لقا دة جهد التنماي
 . (2011ت الفليطاناي، )مؤييي الدراي قط ع الن ظـ لالاتص د الفليطانت ال
 

العالا ت االاتص داي  إضع ؼأد  االنقي ـ اليا يت الفليطانت إلى زا دة ذلؾ، اقد  على رعالرة
 اتمختلفتاف لالاتص د الفليطانت، رتتب اف  إدارتافباف الضفي الغرباي راط ع غزة، نتاجي رجرد 

م ريته ، مم  تتب اف ااهم  مص در اتـ ااه  م التتمؿ منهم  طباعي اليا يي االاتص داي رالطراقي 
)اليمهرري،  الع ـ لهذإ المرارد اإلنف ؽرطراقي الحصرؿ على المرارد الم لاي، رمذلؾ أرجه 

2011) 
 
راسجنبػت، رتعزاػز الصػ درات،  المحلػتيا يػ ت االيػتيم ر مذلؾ أش رت التق رار الدرلاي إلػى أف ر 

تلفي. ر ذإ المشملي تتضػ عؼ بغاػ ب آلاػ ت رالترظاؼ على يباؿ المي ؿ، مشرذمي باف رزارات مخ
لقػػػد أدت االزدراجاػػػي رالتشػػػرذـ رنقػػػص التنيػػػاؽ إلػػػى ر  ريػػػماي راع لػػػي للتشػػػ رر رالتنيػػػاؽ رالتعػػػ رف.

لػػى صػػراع  للمػػرارد. ر ػػذا اسمػػر ابعػػث علػػى القلػػؽ علػػى ضػػرا  را  ػػدارتنػػ اس غاػػر ميمػػر أاضػػً  را 
إلػى تػزارج غاػر مالئػـ بػاف المػرظفاف نقص الم در المؤ ؿ ات مج الت معاني، اسمػر الػذي اػؤدي 

لى مزا  مف التضخـ رالنقص ات الم در ات ح الت أخر . ،رالرظ ئؼ ات بعض الح الت مم   را 
، ازدراجاػػي رتفتاػػت اػػت الػػرزارات رالرمػػ الت التػػت تتع مػػؿ مػػع جرانػػب متنرعػػي مػػف االاتصػػ د ارجػػد
رجػرد اػي التحتاػي رالمنػ اع الع مػي إلػى الهائ ت راليلط ت اإلالاماػي المختلفػي التػت تعػ ل  البن رتفتقر

  (.(www.pcpsr.org إط ر عمؿ شمرلت
 

ايػػػتدعت ضػػػرررة إجػػػراا إصػػػالح الػػػدرائر رالهائػػػ ت الحمرماػػػي البارراراطاػػػي ضػػػعافي اسداا،  ر ػػػذا
رظفاف تجػذب المػؤ لاف مػنهـ   للترظاؼ رالترااي رداع رراتب مجزاي للمراعتم د مبدأ المف اة أي يً 

 رايتشػػراا الفيػػ د اػػت مؤييػػ ت القطػػ ع العػػػ ـ. ،للبقػػ ا اػػت العمػػؿ رال تػػداعهـ إلػػى ابػػرؿ الرشػػ ر 
  علػػػػى اليػػػػلطي م ريػػػػت بعػػػػض الػػػػدرؿ رالمؤييػػػػ ت الدرلاػػػػي الم نحػػػػي ضػػػػغرطً رنتاجػػػػي لػػػػذلؾ، اقػػػػد 

رذلػػؾ منػػذ يػػرؽ ال تنيػػجـ رااتصػػ د ال التػػتاتصػػ داي االيا يػػ ت الالفليػػطاناي مػػع ظهػػرر مالمػػ  
أجبػػرت اليػػلطي علػػى إجػػراا التعػػداؿ الػػرزاري رتطباػػؽ يا يػػ ت اإلصػػالح المػػ لت ، ر 2001العػػ ـ 

  اجػػب ايػػتاف ئه  اػػت مافاػػي إنفػػ ؽ اسمػػراؿ ارضػػت الػػدرؿ رالمؤييػػ ت الم نحػػي شػػررطً  رراإلداري، 
)أبػػر الػػػرب  الع مػػي ربشػػمؿ خػػ ص المقدمػػي مػػف الػػدرؿ الم نحػػي علػػى شػػمؿ ميػػ عدات أر اػػررض

  .(2009أحمد رأبر خلؼ، ر 
 

http://www.pcpsr.org)/
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 تنماي إحداث اتـ رلمت ،االاتص داي اإلصالح ت عف بمعزؿ تتـ ال االاتص داي التنماي إفرحاث 
 ارب، عف علاه  رالتعرؼ ،االاتص داي اليا يي ات االنحراا ت أيب ب على الرارؼ اجب حقاقاي

 االاتصػ د اخػتالالتمع لجػي  خ صػي التنماػي، طراػؽ تعتػرض التػت العقبػ ت مػؿ إزالػي رمح رلػي
 دخػؿ نيػبي رانخف ضلي، رتف اـ المدارناي، رالبط  الفقر، نيبي ارتف عرالذي اع نت مف  الفليطانت

 بمعػزؿ اػتـ أف اممػف ال االاتصػ دي اإلصالح. رجدار ب إلش رة إلى أف  اسيع ر رارتف ع اسيرة،
 اتعلػؽ اامػ  اليا يػت رالقػرا متخػذي ع تؽ على تقع رالربط الحؿ رنقطيت، اليا ي اإلصالح عف

  (.2006ة )شعب ف، ج د إصالح عملاي إلى الرطنت االاتص د رح جي جداي بمد 
 

الػػػػذاف تػػػػـ مقػػػػ بلتهـ حػػػػرؿ البائػػػػي  - فالفليػػػػطاناارتبعػػػػً  رنتاجػػػػي لػػػػذلؾ، اقػػػػد جػػػػ ات أراا الخبػػػػراا 
بػػػأف  ػػػذإ البائػػػي ااتقػػػرت إلػػػى رجػػػرد يا يػػػ ت  -تمػػػت ااهػػػ  عملاػػػي الخصخصػػػي  التػػػتاالاتصػػػ داي 

اتص داي تحدد أدرار رأنم ط الشػرامي بػاف القطػ عاف العػ ـ رالخػ ص، ررجػرد يػرؽ مػؼا، راطػ ع ا
مصػػرات اعػػ ؿ، ررجػػرد اراعػػد تن ايػػاي رشػػف ااي أمػػ ـ دخػػرؿ اطػػ ع اسعمػػ ؿ الخػػ ص اػػى عملاػػ ت 
الخصخصي، رلػـ امػف  نػ ؾ تقااًمػ  عػ داًل لألصػرؿ الع مػي رالحصػرؿ علػى أاضػؿ اسيػع ر للعقػد 

ر ػذا عر الخدمي، رب لت لت لـ تتحقؽ االيتف دة العظمى مف عرائػد الخصخصػي. ررضع ضرابط لي
عػدـ تػرار إطػ ر ااتصػ دي مالئػـ امفػؿ صحي الفرضاي الفرعاي الي ناي مف الفرضاي اسرلػى:  ايبت

 نج ح عملاي للخصخصي.
 
 طار ال شريع  للةصةصةاال 6-1-3
 

الق نرف ناي بمجمرعي مف القراناف، منه : تتأير البائي االيتيم راي ات اليلطي الرطناي الفليطا
 المفعرؿ ي ري ،1964( للع ـ 12الشرم ت راـ ) ا نرفا نرف االيتيم ر الفليطانت، ر اسي يت، ر 

ة. را نرف العالم ت التج راي راـ غز  ات الن اذ 1929ـ للع  الشرم ت را نرف الغرباي، الضفي ات
 1938( للع ـ 35 نرف العالم ت التج راي راـ )الن اذ ات الضفي الغرباي، را 1952( للع ـ 33)

( للع ـ 22، را نرف برااة االختراع راـ )1953( للع ـ 19الن اذ ات غزة، رالق نرف التج ري راـ )
 18ات غزة. 1947( للع ـ 64ات الضفي الغرباي، را نرف برااة االختراع رالتصماـ راـ ) 1953

غار مب شر العملاي االيتيم راي ات المن طؽ تمس بشمؿ مب شر ر  التترغار   مف القراناف 

                                                 
زا رة مراع المقتفى "منظرمي القض ا رالتشراع اى اليطاف" على الرابط خالؿ لقراناف مف اممف االطالع على تلؾ ا  18

 /http://muqtafi.birzeit.eduالت لت: 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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الفليطاناي، رلمف ات إط ر  ذإ الدرايي رخدمي سغراضه رأ دااه، ياتـ تيلاط الضرا اقط على 
 مف حاث االمتا زات، راإلعف اات، رالتيهاالت. الفليطانت ا نرف االيتيم رالق نرف اسي يت، ر 

 
احدد الق نرف القراعد ( على "94ث نصت الم دة )آلاي من  االمتا زات حاالق نرف اسي يت  حدد

راإلجرااات الخ صي بمن  االمتا زات أر االلتزام ت المتعلقي ب يتغالؿ مرارد اليررة الطباعاي 
رالمرااؽ الع مي، مم  اباف أحراؿ التصرؼ ب لعق رات المملرمي للدرلي رغار   مف اسشخ ص 

 . "منظمي له المعنراي الع مي، أر القراعد راإلجرااات ال
 

اإلط ر التشراعت  رتعداالته، رالذي اعتبر، 1998" لع ـ 1ا نرف االيتيم ر الفليطانت راـ " ُأار
الحم اي الالزمي رالضم ن ت الضررراي لألمراؿ الميتيمر رايهؿ علاهـ لذي امفؿ للميتيمراف اا

. الممنرحي للميتيمرافالعداد مف الحرااز راإلعف اات اشتمؿ على اتخ ذ اراراتهـ بهذا الشأف. ر 
ال ايتينت أي ميتيمر بمرجب الق نرف، أف الق نرف رأ ـ االمتا زات الممنرحي للميتيمراف 

الحصرؿ ف التيهاالت التت منحه  ا نرف االيتيم ر مر . مف التمتع بمزاا إ اليطانا  م ف أـ أجنبا ً 
 ت االيتيم ر مف اطع خدمر  ،زمي رالتيجاؿ ات الدرائر المعنايالتراخاص الال :م  التعلى 

ا مي ب لرطف رتص را  زا رة ردخرؿ إيرائاؿ ، راإل.الخ… أراضت رري ئؿ اتص ؿ رخدم ت بلداي 
، ايإلدارة مش راعه االيتيم ر  "VIPالشخصا ت المهمي "رمنحه بط اي ر  جمع شمؿ ربط اي  راي ر
 الحصرؿ على القررض بشررط مايرة رمف جه ت اإلاراض. ر 

رف انظـ عملاي من  االمتا زات، رال ارجد لرائ  ع مي أر تعلام ت تنظـ اتف اا ت  ذا، رال ارجد ا ن
االمتا زات، رتبـر عقرد االمتا ز اى مؤيي ت اليلطي الرطناي الفليطاناي اى ظؿ اراغ ا نرنت. 
مم  تخلر القراناف الخ صي التى تضـ أحم مً  تيم  للرزارة المعناي بمن  عقرد االمتا ز مف أاي 

إلى . اض اي تفصالاي أر أحا نً  تعلام ت معلني مم  اعاؽ را بي المجتمع على تنفاذ   أنظمي
ار  اى نصرصه رلمنه ضعاؼ بحمـ اسمر  1996( للع ـ 3راعتبر ا نرف االتص الت راـ )

الرااع عند التطباؽ، رالعقرب ت المحددة ااه غار رادعه بحاث تشجاع الشرم ت على تقداـ خدمي 
أف الق نرف أصب  ضعافً  رال ارامب التطرر الح صؿ اى نمر الشرم ت رالتطرر  أاؿ جردة، مم 

 (.2013)أم ف، الح صؿ اى مج ؿ االتص الت 
 

بائي ا نرناي إلى ترار  تفتقرذلؾ، اقد أش رت التق رار الدرلاي أف المن طؽ الفليطاناي  على عالرة
تدخالت  ، مم  أيفر عفؽ الحرةالتشغاؿ المن يب الاتص د الير  رتنظاماي ا درة على تمماف

إلى اا ـ مرظفاف  أد اقد تـ خلؽ احتم رات رشبه احتم رات تج راي. ر ذا  ، اليرؽ امشر ي لهذ
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لى حصرؿ أطراؼ خ صي  مف القط ع الع ـ بإجراا مع مالت رصفق ت تج راي غار معلف عنه  را 
 مذلؾ عدـعلاه . على امتا زات تيم  له  ب لحصرؿ على عقرد رتراخاص ررم الت مقتصرة 

مش راع القراناف التت تنظـ الضرائب، رااليتيم ر، رتيجاؿ الشرم ت،  ايتمم ؿ العمؿ على
عدادر . اسخر رالمن ايي، رالنش ط ت االاتص داي  مشؼ ، راامنع المم ري ت االحتم راي راعتش ا 

حاث أف البائي التشراعاي المنظمي  (.(www.pcpsr.org رالنفق ت راإلاراداتم اي االمتا زات 
لالاتص د الرطنت الزالت ضعافي، اعدد مبار مف القراناف اسي ياي التت اقرـ علاه  االاتص د 

ع مً ، مم  أف الق عدة التنظاماي رالق نرناي للعالا ت التج راي التت 40تمت صا غته  منذ أمير مف 
غار مترارة، رب لت لت اجب العمؿ على إع دة تقااـ حقاقي  ذإ تربط اليطاف بمحاطه  الخ رجت 

العالا ت التت ارجد ااه  العداد مف االتف اا ت غار المفعلي )مؤييي الدراي ت الفليطاناي، 
2011) . 

 
 التػػتالػػذاف أجراػػت معهػػـ المقػػ بالت لتقاػػاـ البائػػي التشػػراعاي  - فالفليػػطاناارجػػ ات آراا الخبػػراا 
لتؤمد على أف البائي التشراعاي ااتقرت إلى رجػرد آلاػ ت  –الخصخصي الي بقي تمت ااه  عملا ت 

تضػػمف مح ربػػي االحتمػػ ر، ررضػػع ضػػرابط لمنػػع ايػػ د عملاػػ ت الخصخصػػي، رتعزاػػز المن ايػػػي، 
رب لت لت تحقاؽ العدالي االجتم عاي رمف يـ حصرؿ المػراطف علػى حقراػه اػى المػرارد الفليػطاناي. 

 التػتا على أف  ن ؾ ح جي م يي إلع دة النظر اى القراناف االاتص داي إض اي إلى ذلؾ، اقد أمدر 
..إلػػخ. .تػؤير اػػى عملاػػ ت الخصخصػػي ميػػؿ الضػػرائب رالشػػرم ت رالتجػػ ري رالمصػػ رؼ رالمن ايػػي،

الي ليػػي مػػف الفرضػػاي اسرلػػى: عػػدـ تػػرار إطػػ ر تشػػراعت مالئػػـ صػػحي الفرضػػاي الفرعاػػي  ايبػػتر ػػذا 
 امفؿ نج ح عملاي للخصخصي.

 

 االطار المؤسسا   للةصةصة 6-1-4
 

صالح بائي  تتحمؿ رزارة االاتص د الرطنت الميؤرلاي اسي ياي عف تطرار القط ع الخ ص، را 
أنشطي اسعم ؿ، رمف نط ؽ اختص ص رزارة االاتص د الرطنت المي  مي ات را  اي الشعب 

اليررة، رب لت لت  الفليطانت، مف خالؿ رضع إط ر عمؿ لتنماي الشرم ت اي ند رايهـ ات خلؽ
تحياف الرا  اي الرطناي، ررضع إط ر عمؿ لتنماي القط ع الخ ص، رترجاه عملاي رضع 
اليا ي ت االاتص داي راإلشراؼ على التع رف باف الرزارات ات مج ؿ التحلاؿ راسبح ث 
االاتص داي، رتقداـ مجمرعي رايعي مف الخدم ت للشرم ت، رالمي عدة ات تعزاز العالا ت 

اش رؾ ات تنظاـ رتطرار رتشجاع العملاي ر  (.www.mne.gov.psج راي الع لماي )الت

http://www.pcpsr.org)/
http://www.mne.gov.ps/
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االيتيم راي العداد مف المؤيي ت رالهائ ت راالتح دات يراا الحمرماي أر الخ صي أر المنظم ت 
تيهـ ات  التتالهائ ت غار الحمرماي، رلمف ات إط ر  ذإ الدرايي ياتـ تيلاط الضرا على 

 تشجاع االيتيم ر ات المن طؽ الفليطاناي رمنه : الهائي الع مي لتشجاع االيتيم ر.
 

 ، بمرجب ا نرف االيتيم ر الفليطانت،2000، ات الع ـ االيتيم ر لتشجاع الع مي الهائي تأييت
 المعناػي يالمختصػ الػرزارات مميلػت مػف ممػرف إدارة مجلػس رلهػ  رزاراػي غاػر  ائػي تمػرف بحاػث

 الػرطنت االاتصػ د رزاػر ربرئ يػي الخػ ص القطػ ع مػف أاًضػ  رمميلػي االيػتيم راي ب لمشػ راع
ف الغرض  االيػتيم ر بشؤرف العن اي حيب ا نرف تنظاـ الهائي  ر للهائي اسي يت الفليطانت. را 

 (:58-57: 2008)نصر،  ، رمف مه مه اليطاف ات

 مجلػس إلػى رراعهػ  راسجنبػت المحلت االيتيم ر دةرزا  تنماي مج ؿ ات الدرلي يا ي ت إعداد -
 .الرزراا

 إلػى رراعهػ  اليػطاف اػت االيػتيم ر منػ خ بتهائػي المفالػي رالقراعػد التنفاذاػي الخطػط ااتػراح -
 .الرزراا مجلس

عداد راسجنبت المحلت االيتيم ر رتقااـ مت بعي -  .بذلؾ درري تقرار را 

 .له  رالتررا  اليطاف ات االيتيم ر ارص عف الدراي ت إعداد -
 

مػف عػدـ  مؤييػ تتلػؾ التعنى ب لشػأف االاتصػ دي، تعػ نى  التترب لنيبي سداا المؤيي ت الع مي 
 علػى يػاطرته  رميتر  الخ ص، القط ع شئرف ات تدخله  ميتر  حاث مف اسداا يرااً  اتمف اة 

 العػ ـ، عالقطػ  مؤييػ ت بػاف التم مػؿ رعػدـ الحػر، اليػرؽ بمبػ دئ االلتػزاـ رضػعؼ االاتصػ د،

الع مػػي لتشػػجاع   الهائػػي ممػػ  تعػػ نى .(2005)الفػػرا رالنمررطػػى،  بانهػػ  اامػػ  التنيػػاؽ رضػػعؼ
 : (64-63: 2008)نصر، االيتيم ر مف مش مؿ داخلاي رخ رجاي، ر ى على النحر الت لت

 

 المشاول الداةلية:
ى علػ رالمػدرب المؤ ػؿ البشػري المػ در رجػرد عػدـ رخصرًصػ  العمػؿ اػت الراضػ  القصػرر -

 .رالميتيمراف االيتيم ر مع العمؿ متطلب ت
 اػت راصػرر المهػ ـ بعػض اػت تػداخؿ عنػه انػت  ممػ  للعمػؿ الهاملاػي الرظافاػي رضػرح عػدـ -

 .العمؿ ات إرب م ت إلت الذي اؤدي اسمر أخر ،
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 تررا  االيتيم ر دائرة ميؿ ب لهائي مفعلي غار االيتيم ر تشجاع مج ؿ ات   مي درائر رجرد -
 اػت مجػ ؿ مباػرة بمهػ ـ تقػرـ التػت رالدرايػ ت البحػرث ردائػرة ب اليػتيم ر  اػيالعن ردائػرة

 االيتيم ر.
 

 المشاول الةارجية:
 

 تمػرف تمػ د الع مػي المرازنػي مػف مرازنتهػ  أف حاػث بهػ  الخ صػي الم لاػي اإلمم ناػ ت ضػعؼ -
 .التشغالاي التصرافاي اسمرر بعض على مقتصرة

 اليا يػي علػت راإلشػراؼ ايػتيم راي مشػررع ت ااتػراح  ػرر  لهػ  الػرئاس ب لػدرر الهائي تقرـ ال -
 .رتقاامه  االيتيم راي

 اػدرة ضػعؼ إلػى اػؤدي الهائػي مػع ب اليػتيم ر المتخصصػي الحمرماػي اسجهػزة تعػ رف عػدـ -
 .االيتيم ر تشجاع مج ؿ ات الج د العمؿ على الهائي

 
ليلطي الرطناي الفليطاناي رمف اته ، مم  أمدت التق رار الدرلاي اام  اتعلؽ بترار البناي التنظاماي ل

إا مي إط ر إداري رمؤيي تت نحر اسرلراي الراضحي لليلطي الفليطاناي البد رأف تمرف بأف 
مماف القط ع الخ ص مف اإليه ـ اإلاج بت. رمف شأف اُ ر ، شف ؼ را عؿ رمؤير لتطباؽ القراناف

اضفت امتا زات تج راي خ صي.   الرد على االعتق د الش ئع بأف المنصب الحمرمت ذلؾ أاضً 
، اترتب على اليلطي الفليطاناي أف تع ل  اآلي ر المشر ي لليرؽ الن جمي عف رلهذا اليبب أاض ً 

 القا ـ رانبغت، 1994نش ط االحتم رات الع مي رشبه احتم رات االيتاراد التت شملته  منذ ع ـ 
للحصرؿ على التص را  اإليرائالاي  بإصالح النظ ـ الذي تقرـ مف خالله بتقداـ رترزاع الطلب ت

نه ا تدخؿ مب ر الميؤرلاف ات مختلفي، ر غراض سالتت تتا  للفليطانااف أف ادخلرا إيرائاؿ  ا 
للتحمـ راإلي اة  هرأاؿ عرض ، جعؿ العملاي أمير شف ااي عمرمً ، أي القرارات االاتص داي

 (.(http://www.pcpsr.org أرلالمتا ز الخ ص، مم  احفز يقي رنش ط القط ع الخ ص
 

المرارد البشراي ذلؾ، تع نى المؤيي ت الفليطاناي التى تدار مرااؽ االمتا ز مف الي إض اي إلى 
المتخصصي اى اإلشراؼ رالرا بي على حيف تنفاذ اتف اا ت االمتا ز، رعدـ اا ـ أغلباي 

تأ اؿ مرادر   مم  اشمؿ ع ئقً  أم ـ را بي مؤيي ت اليلطي المؤيي ت التى تدار مرااؽ امتا ز ب
رب لت لى ضعؼ الرا بي اى بعض المرااع، مم  على حيف تنفاذ بنرد االتف اا ت مف ابؿ الشرم ت 

 (.2013اشمؿ ع ئقً  أم ـ دخرؿ اليلطي ممي  ـ اى  ذإ االتف اا ت )أم ف، 
 

http://www.pcpsr.org)/
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تػـ خاللهػػ  عملاػػ ت  التػػتف البائػي التنظاماػػي أضػػ ؼ الخبػراا الػػذاف أجراػػت معهػـ المقػػ بالت بػػأممػ  
تحقاػػػػؽ الحرممػػػػي بػػػػاف أطػػػػراؼ عملاػػػػي  الخصخصػػػػي اليػػػػ بقي ااتقػػػػرت إلػػػػى رجػػػػرد آلاػػػػ ت تضػػػػمف

تعزاػػػػػز اإلاصػػػػػ ح رتػػػػػراار م اػػػػػي ر  ،تعظػػػػػاـ االيػػػػػتف دة مػػػػػف عملاػػػػػ ت الخصخصػػػػػي، ر الخصخصػػػػػي
رأيػػ لاب  المف ضػػلي راختاػػ ر أاضػػؿ طػػرؽر  ،المعلرمػػ ت رالبا نػػ ت الخ صػػي بعملاػػ ت الخصخصػػي

ظػػاـ القط عػػ ت التػػت خضػػعت مت بعػػي إدارة رتن، ر الخصخصػػي التػػت تػػتالاـ مػػع الرااػػع الفليػػطانت
عػدـ تػرار إطػ ر تشػراعت مالئػـ امفػؿ نجػ ح عملاػي للخصخصػي. ر ػذا ايبػت صػحي . للخصخصي

الفرضاي الفرعاي الرابعي مف الفرضاي اسرلى: عدـ ترار إط ر مؤيي تت مالئـ امفؿ نجػ ح عملاػي 
 خصي.للخص

 
م  يبؽ، ُايبت صحي الفرضاي الرئاياي اسرلى للدرايي رالفرضا ت الفرعاػي منهػ  التػت تتميػؿ اػى: 

متطلب ت  عدـ ترار أطر يا ياي رااتص داي رتشراعاي رمؤيي تاي للخصخصي بحاث تحقؽ تراار
 .جدر  الخصخصي

 
% على 93بنيبي اد اام  اتعلؽ ب الط ر التنظامت تأا الخبراا ر أظهرت نت ئ  المق بالت مع

دن  ييئة بيئة الشراوة بين القطادين العام  مسئولةوحدة  نظيمية  وون  إنشا ضرورة 
بحاث تمرف بائي ج ذبي لاليتيم ر، رتشرؼ  والةاص فا مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

هـ على تنفاذ مش راع الشرامي بم  امفؿ تنفاذ   راؽ أيس علماي رتحقؽ المصلحي الرطناي رتي
رج ا  ذا الترجه مترااقً  مع درايي االئتالؼ مف أجؿ النزا ي اى تحقاؽ التنماي الميتدامي. 

، بعنراف " عقرد االمتا ز: ضم ن ت التن اس رمنع 2013رالمي الي التت أجرات مؤخرًا ات ابراؿ 
ضرررة اا ـ مجلس الرزراا ب يتحداث جيـ تنفاذي ممرف مف اراؽ االحتم ر"، حاث أرصت 

دارة مهن ت اقرـ بمت بعي م اي جرانب االمتا ز ابؿ ربعد منحه، رأف اعمؿ على ترحاد بشمؿ را 
االمتا زات ات القط ع ت المختلفي مف أجؿ تقداـ خدم ت بصررة ع دلي ربدرف تمااز لمؿ 

 . المراطناف
 

اػى  تمػت التػتمف خالؿ ايتعراض البائي اليا ياي رالتشراعاي راالاتصػ داي رالمؤييػ تاي ربذلؾ، ر 
عملاي الخصخصي الي بقي رأبرز   اط ع ت االتص الت رالمهرب ا ريرؽ اليطاف لػألرراؽ  إط ر  

اجب أف تتراار اى تلؾ البائي راؽ  التت اسي يايالم لاي، تباف أف  ن ؾ اصرر اى ترار العرامؿ 
ا رأاضػػػً  بحيػػػب مػػػ  جػػػ ا اػػػى آراا الخبػػػرا ،مػػػ  تػػػـ من اشػػػته اػػػى الفصػػػؿ الي لػػػث مػػػف  ػػػذإ الدرايػػػي

 . فالفليطاناا
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القصػػرر اػػى تػػرار البائػػي المالئمػػي اػػى تنفاػػذ  اعػػز % مػػف آراا الخبػػراا 85رجػػدار ب إلشػػ رة إلػػى أف 
عملاي الخصخصي إلى أف اليلطي الرطناي الفليػطاناي م نػت حدايػي النشػأة رالرضػع اليا يػت  ػر 

ـر جػػري خصخصػػي بعػػض القط عػػ ت تحػػت ضػػغرط مفهػػ، راػػد االاتصػػ ديالمهػػامف علػػى الشػػأف 
اليا دة مف ن حاي رالي الخبرة رالي المعراي رعدـ نضرج العالاي باف القط عاف الع ـ رالخػ ص مػف 

% مػػف آراا الخبػػراا أف ذلػػؾ حػػػدث بيػػبب ضػػغرط أصػػػح ب رؤرس 15 اعػػػز ن حاػػي أخػػر ، بانمػػ  
 (.2007اسمراؿ رالفي د. ر ذا اتفؽ مع آلت إلاه نت ئ  الدرايي الي بقي )الما حت، 

 
( أف اليلطي الرطناي الفليطاناي تتحمؿ ميؤرلاي مبارة اى 2007، أمد )ممحرؿ، ط راإلراى  ذا 

مج ؿ العمؿ على تراار بائي ايتيم راي مشجعي للميتيمراف. إذ البد مف رضرح أمير اى الرؤاي 
االاتص داي لد  اليلطي الرطناي الفليطاناي، رتفعاؿ مؤيي ت اليلطي الرطناي الفليطاناي 

ارار، رايتمم ؿ يف رتحياف خدم ته  العداد مف القراناف االاتص داي ررضع اللرائ  لتنفاذ   بم   را 
 اضمف الرضرح رالشف ااي، رتعزاز ايتقاللاي القض ا، رشف ااي اإلجرااات، رتعزاز يا دة الق نرف.

 
مػ   ػر انعمػ س : اػأتى التيػ رؿ التػ لىتمػت ااهػ  عملاػ ت الخصخصػي،  التػتراى ظؿ تلػؾ البائػي 

علػى  ػذا التيػ ؤؿ ايػتعرض  رلإلج بػي .ائي على جدر  تجربػي الخصخصػي اػى  اليػطاف؟تلؾ الب
االتصػػػ الت  اطػػػ عتخضػػػعت للخصخصػػػي ربشػػػمؿ أي يػػػت  التػػػتالقيػػػـ التػػػ لت تقاػػػاـ القط عػػػ ت 

رالمهرب ا ريرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي ب اليترش د بمػ  جػ ا اػى ايػتطالع ت الػرأي رتصػراح ت 
 ،اإلحصػػػػػ ئايالفليػػػػػطاناي، رالتقػػػػػ رار المحلاػػػػػي رالدرلاػػػػػي، رالتقػػػػػ رار  الميػػػػػؤرلاف ب ليػػػػػلطي الرطناػػػػػي

 رالدراي ت راسبح ث، رالخطط الرطناي. 
 
 فٍ تجرثخ انخصخصخ فٍ فهسطٍُ تمًُُُهلراءح   6-2

 
 أواًل: نطاع اال صاالت السلوية وال سلوية

 
يػػػه لرم لػػػي معػػػً  صػػػرح رزاػػػر االتصػػػ الت رتمنرلرجاػػػ  اسيػػػبؽ، الػػػدمترر مشػػػهرر أبػػػر داػػػه، اػػػت حدا

،  ػػر 1996اػػت العػػ ـ  ترااػػع تػػرخاص شػػرمي االتصػػ الت، أف ـ04/08/2011بتػػ راخ  اإلخب راػػي
الشػػعب الفليػػطانت، رظػػررؼ ترااػػع الرخصػػي لػػـ تمػػف راضػػحي ؽ ، رخطػػأ مجحػػؼ بحػػخطػػأ جيػػاـ

االتصػ الت الي بتػي رالنقػ ؿ راالنترنػت.  أيػع رعػف  . مم  ارجػد عػدـ رضػ حانه  رم  زالت غ مضي
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 عشػرالشػرمي عملػت  أف حاػثمشملي مباػرة مػع رخصػي شػرمي االتصػ الت الفليػطاناي،  ن ؾرأف  
، مػػف العمػػؿ أخػػر يػػنرات  عشػػررمػػ ف علاهػػ  االيػػتيم ر، يػػـ ، 1996منػػذ العػػ ـ  يػػنرات احتمػػ ر

رلػػػػاس  اسربػػػػ حا لشػػػػرمي مهتمػػػػي اقػػػػط بجنػػػػت  .لػػػػـ احػػػػدث ايػػػػتيم ر اػػػػت اطػػػػ ع االتصػػػػ الترلمػػػػف 
مػػؿ شػػرمي االتصػػ الت الفليػػطاناي بهػػذا الرضػػع ر ػػر اال تمػػ ـ اقػػط ايػػتمر ع إذاانػػه ر االيػػتيم ر، 

الفليػطاناي،  اسراضػتبشمؿ مبار درف االيتيم ر ات البناي التحتاي لالتص الت ات  اسرب حبجنت 
الف الميػػػتيمراف  راػػػض تجداػػد رخصػػي شػػػرمي االتصػػ الت أرالحػػؽ بتجداػػد ئػػذ يػػامرف للػػػرزارة حان

الرخصػي بػدرف بإعطػ ا  ـ1996الذي جر  عػ ـ  العمؿر  اسادي، خ ريـ  2016ياصبحرف ع ـ 
ـ الػذي يػاتـ ااػه 2015عػ ـ  لف امػرف مقبػرالً ، ر غط ا ا نرنت ربدرف من ايي غار ا بؿ لاليتمرار

 (.http://www.maannews.net) التف رض على تجداد الرخصي
 

 ت اػػت اتف ااػػي االمتاػػ ز الممنرحػػي لشػػرمي االتصػػ الت، منهػػ : ارجػػد عػػدة إشػػم لاإضػػ اي إلػػى ذلػػؾ، 
رجرد شرمتاف إحدا م  إلدارة االتص الت اليلماي )شرمي االتص الت الفليطاناي(، راسخر  إلدارة 

)شرمي جراؿ(، رمع ذلؾ ال ارجد إال اتف ااي امتا ز راحدة مراعي بػاف شػرمي  ياالتص الت الاليلما
رعلاػػػه اإنػػػه لػػػاس راضػػػحً  مػػػ   ػػػت اسداة  .ليػػػلطي الرطناػػػي الفليػػػطاناياالتصػػػ الت الفليػػػطاناي را

، رلاس  نػ ؾ مػ  يالق نرناي التت تتا  لشرمي االتص الت إنش ا شرمي ميتقلي لالتص الت الاليلما
ايبػػت أف  ػػذا اسمػػر تػػـ بمرااقػػي جهػػي معانػػي اػػت اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي. رأاضػػً  عػػدـ رضػػرح 

ا ر مؿ مف شػرمتت االتصػ الت إلدارة اطػ ع االتصػ الت، الػاس راضػحً  أف اآللاي التت تـ به  اخت
رلػاس راضػحً   .اليلطي الرطناي الفليػطاناي اتبعػت أييػً  يػلامي تضػمف المن ايػي لم اػي المػراطناف

مػػ   ػػت اسداة الق نرناػػي التػػت راعػػت بهػػ  اتف ااػػي االمتاػػ ز، اامػػ  إذا مػػ ف اػػد تػػـ بقػػرار مػػف مجلػػس 
صػػب  ن اػػذًا بمجػػرد مصػػ داي رئػػاس اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي علاػػه، رلػػاس مػػف الػػرزراا، أـ أنػػه أ

المعلػػرـ مػػ   ػػت الظػػررؼ التػػت ايػػتدعت ترااػػع االتف ااػػي مػػف ابػػؿ رزاػػر الم لاػػي عرضػػً  عػػف رزاػػر 
مم  ُعرضت االتف ااي على المجلس التشراعت ات اترة متأخرة بغرض االطالع علاه   .االتص الت

بػػػداا  المصػػػ داي علاهػػػ . رعػػػالرة علػػػى ذلػػػؾ ضػػػعؼ الرا بػػػي ط، رلػػػاس للمرااقػػػي أر المالحظػػػ ت اقػػػرا 
الحمرماػػي علػػى الجهػػي ح ملػػي االمتاػػ ز، رمػػ  نجػػـ عػػف ذلػػؾ مػػف ارتفػػ ع أيػػع ر المم لمػػ ت اله تفاػػي 

 . (2004) الهائي الميتقلي لحقرؽ اإلني ف،   اليلماي رالاليلماي
 

ب متاػػ ز تمتعػت تصػ الت الفليػػطاناي ( حاػث أشػػ ر بػأف شػػرمي اال2003راتفػؽ  ػػذا مػع ) صػػبري، 
لمػدة عشػػر يػنرات، راػػت مق بػػؿ ذلػؾ تحصػػؿ اليػػلطي الفليػطاناي علػػى إاػػرادات يػنراي تقػػدر بنحػػر 

% مف إارادات الشرمي. راؤخذ على  ذإ اليا يي عدـ صدرر   مف مجلس الرزراا، رلـ تعػرض 7

http://www.maannews.net/
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ي أرخ رجاػػػي، الخصخصػػػي علػػػى المجلػػػس التشػػػراعت، ممػػػ  لػػػـ اػػػتـ طرحهػػػ  ضػػػمف عطػػػ اات محلاػػػ
 ب إلض اي إلى رجرد مشملي ات تحداد أيع ر الخدم ت. 

 
 إلػى ػدات  التػت( 2011ميتر  جردة الخدمي، اقد أظهرت نتػ ئ  درايػي ) العػ لرؿ،  إلىرب لنيبي 

تقدمه  شرمي جراؿ مػف رجهػي نظػر الزبػ ئف اػى مح اظػ ت اطػ ع غػزة،  التتاا س جردة الخدم ت 
 أف: 
إلى  ارتقى ال رلمف ااج بًا  م ف اعلًا  المقدمي الخدم ت جردة لميتر  ؿجرا شرمي زب ئف تقااـ إف -

 الزب ئف. تراع ت ميتر 
تراعػ ت    ميػتر إلػى ارتقػى رال متػدنًا  مػ ف الشػبمي جػردة لميػتر  جػراؿ شػرمي زبػ ئف تقاػاـ إف -

 .الزب ئف
رمراق تهػ ،  الجػراؿ، راػراتار ب لشػرمي الخ صػي المطبرعػ ت أي جػراؿ، بخػدم ت المتعلقػي المػراد -

 .المتراعي ب لدرجي جذاب مظهر ذات لايت الخ ....ب لشرمي الخ صي اإللمتررناي رالمرااع

 
أظهػػرت أنػػه ارجػػد ضػػعؼ اػػى تغطاػػي  التػػت( 2010رتلػػؾ النتػػ ئ  ترااقػػت مػػع درايػػي )أبػػر رحمػػي، 

.أي أنػػه لػػـ احػػدث 2010محطػػي اإلريػػ ؿ للشػػبمي الت بعػػي لشػػرمي جػػراؿ اػػى اطػػ ع غػػزة اػػى العػػ ـ 
 للشبمي. اإلري ؿتغطاي محطي  ات تحيف

 
 اػدر إلػى بح جػي اػزاؿ الأف اطػ ع االتصػ الت  (107 :2008)رزارة التخطػاط، ر ػذا مػ  أمدتػه 

 المعػ اار مػع ب لمق رنػي االتصػ الت، ع لاػًي  خػدم ت التنظػاـ، رأاضػً  تعتبػر أيػع ر مػف أاضػؿ

ف   ي،اإلالاما  ياعمؿ على إت حي ااه التن اس  ايررع القط ع  ذا ات الق ئـ االحتم ر على القض ارا 

 يػ  ـ آخػر، ج نػب رمػف  .للميػتهلماف اسيػع ر ب لنيػبي رانخفػ ض اساضػؿ رالخػدم ت الخاػ رات

 المش راع تطرار أر تأياس مف المهتماف منع ات التطراري الم ؿ ررأس التمرالاي االيتيم رات غا ب

  ع.القط   ذا ات رالمتريطي الصغارة
 

تحقاػػػػػؽ مؤشػػػػػرات ع لماػػػػػي اػػػػػت النفػػػػػ ذ لخػػػػػدم ت تمنرلرجاػػػػػ ت المعلرمػػػػػ ت  ر ػػػػػذا بػػػػػدررإ أيػػػػػر علػػػػػى
 المعلوم ت تكنولوجا  لخدم ت النف ذ مؤشرات راالتصػػػ الت، حاػػػث أنػػػه رعلػػػى الػػػرغـ مػػػف تطػػػرر

 النيب  ذإإال أف  ،تػػػالقرن الم ض تيعانا ت من الي نت النصف ات ملحوظ ؿبشك واالتص الت
 ،الي بت اله تف مؤشػػػػػػػرات اام تواضع ؿظ ات العرباي ؿالدو من عدد مع جػػػػػػػدًا ب لمق رنػػػػػػػيمتدناي 
 مجموعي ضمن الفليطاناي اسراضت ٌتصنف ،وب لت لت. واإلنترنت ،والح يوب ؿ،النقّ  واله تف

. ربنػػ ًا علاػػه اقػػد أرصػػى الػػدمترر يػػتر  انتشػػ ر تمنرلرجاػػ  المعلرمػػ تم حاث من المتأخرة ؿالدو
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 الجهود وتشجاع ،الخدم ت مزودي بان الفرص تك اؤ مبدأ تعزاز ب يػػػػػػػػػػػـ ممحػػػػػػػػػػػرؿ بضػػػػػػػػػػػرررة 
 اسمر. بهم  المرتبطي واسنشطي الي بتي والخلواي اطػػػ ع االتصػػػ الت تحرار إلى اله داي الريماي

 بقط ع المرتبطي الفليطاناان للخدم ت لدى النفػػػػػ ذ رااليػػػػػتخداـ مؤشرات تطور ات يايهم الذي
 (. 2010لفليطانت، )الجه ز المرمزي لإلحص ا االمعلوم ت  االتص الت وتكنولوجا 

 
ر ذا أاضً  م  خلص إلاه ميبقً  تقرار الجه ز المرمزي لإلحص ا الفليطانت الذي بحث ات مد  
تحقاؽ تقدـ ات اس داؼ اإلنم ئاي لأللفاي ات من طؽ اليلطي الرطناي الفليطاناي، حاث بّاف أف 

خطرط اله تؼ نيمي، رعدد  100عدد خطرط اله تؼ الي بت لمؿ  -الزا دة ات المؤشرات 
 تعتبر إنج ًزا  -نيمي  100نيمي، رعدد ميتخدمت االنترنت ب لنيبي لمؿ  100الجراؿ لمؿ 

تبقى منخفضي. ر ذا بدررإ أيهـ ات عجز اليلطي الرطناي الفليطاناي عف   النيبي رلمف جاًدا،
 –لأللفاي ر( مف الهدؼ الي مف لأل داؼ اإلنم ئاي  8إحراز تقدمً  ملحرظً  ات تحقاؽ الغ اي ) 

رالمتميؿ ات التع رف مع القط ع الخ ص إلت حي ارائد  -رالتت تـ من اشته  ات الفصؿ الي نت
 الجهرد مف مزاد بذؿ اتطلب التمنرلرجا ت الجدادة رخ صي تمنرلرجا  المعلرم ت راالتص الت، مم 

 .(2009اليم ف )الجه ز المرمزي لإلحص ا الفليطانت،  الخدمي على جماع  ذإ لتعماـ
 

 

 ثانيًا: نطاع الطانة/ الويربا 
 

منحػػػت اليػػػلطي الفليػػػطاناي الشػػػرمي الفليػػػطاناي للمهربػػػ ا الميػػػ  مي الع مػػػي رالمحػػػدردة حػػػؽ ترلاػػػد 
المهرب ا رترزاعه . راؤخذ على ذلؾ عدـ رجرد آلاي ريا يي محددة لتنظاـ عملاي مػن  االمتاػ زات 

ز اػػت ظػػؿ عػػدـ  رجػػرد رزارة محػػددة لمت بعػػي رايػػتدراج العػػررض لهػػذإ الغ اػػي، راػػد تػػـ ُمػػن  االمتاػػ 
ذلؾ. رلـ تعرض على المجلس التشراعت، مم  أف  ن ؾ شررطً  مجحفي بحػؽ اليػلطي الفليػطاناي 
تػػـ ابرلهػػ  ميػػؿ إعفػػ ا شػػرمي غػػزة لترلاػػد المهربػػ ا مػػف الضػػرائب علػػى أربػػ ح اسيػػهـ، رأاػػي إاػػرادات 

لضػػػرائب، رحػػػؽ ايػػػتاراد القطػػػع أخػػػر  تيػػػتحؽ للشػػػرمي ممػػػ  أعفػػػى مقرضػػػت الشػػػرمي مػػػف جماػػػع ا
 (.2003الضررراي بدرف اارد أر ريرـ ايتاراد أر جم رؾ )صبري، 

 
 راتيػبب .طرالػي لفتػرات رانقط عه المهرب ئت التا ر تزراد ات االنتظ ـ عدـ مف المراطنرف راع نت
  مػ إلػى الفليػطاناي االيػتهالؾ معػدالت انخفػ ض اػت الف اػد نيػبي رارتفػ ع الخدم ت ميتر  تدنت
 ايػتهالؾ يػعر اعتبػر ذلػؾ، علػى رعػالًرة  .المج ررة الدرؿ ات االيتهالؾ معدالت نصؼ اق رب

أف تملفػػي اإلنتػػ ج لشػػرمي المهربػػ ا الفليػػطاناي. حاػػث  اسيػػر إلنفػػ ؽ ب لنيػػبي مرتفًعػػ  المهربػػ ا
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درالر للجػػػ لرف،  0,12الفليػػػطاناي مرتفعػػػي نيػػػباً  سف المحطػػػي تعمػػػؿ علػػػى راػػػرد الػػػدازؿ بمعػػػدؿ 
درالر. رمػػػػف المػػػػرج  أف تيػػػػتمر  0,077مق رنػػػي مػػػػع معػػػػدؿ أيػػػع ر الشػػػػرمي اإليػػػػرائالاي البػػػ لغ ب ل

التملفي الع لاي لإلنت ج، م  لـ تتحرؿ الشػرمي إلػى ايػتخداـ الغػ ز الطباعػت، إمػ  اػت أعقػ ب تطػرار 
مػػ  مػػد أن باػػب غػػ ز تػػربط المحطػػي الفليػػطاناي لترلاػػد المهربػػ ا مػػع  إنتػػ ج الغػػ ز اػػت اطػػ ع غػػزة، را 

 لترزاع رمرحدة متم ملي شبمي المحتلي الفليطاناي اسراضت ات ترجد الالشبمي المصراي إلمداد. ر 
 عػف رالمنعزلػي المتعػددة الترزاػع أنظمػي مػف مجمرعي مف المهرب ا شبمي رتتألؼ المهرب ئت، التا ر

 تاي مهمي حاث تـ إجراا تغاارات مؤيي .إيرائاؿ على مباًرا اعتم ًدا تعتمد البعض، رالتت بعضه 
، حاػػث تػػـ تحراػػؿ إدارة شػػبم ت الترزاػػع اػػت غػػزة إلػػى 2003اػػت نظػػ ـ ترزاػػع المهربػػ ا منػػذ العػػ ـ 

مراػػػؽ إالامػػػت،  ػػػػر شػػػرمي غػػػػزة لترزاػػػع المهربػػػ ا، رالتػػػػت تمتلمهػػػ  بشػػػػمؿ مشػػػترؾ البلػػػػدا ت )رزارة 
 (.129: 2005التخطاط، 

 
اسراضت الفليطاناي، حيب المنطقي تبلغ اامي الط اي المهرب ئاي المشتراة ب لماج رات. ي عي ات ر 

 الضػفي اػت المشػترا ت بلغػت حاػث يػ عيماجػ رات.  4,413,280، 2009رالمصػدر اػت العػ ـ 

 ربلغػت راسردف، مػف إيػرائاؿ م ملػي المشػترا ت ر ػذإ يػ عي.ماجػ رات  2,807,601 الغرباػي

 لفليػطانايرالشػرمي ا رمصػر إيػرائاؿ مػف ماجػ رات يػ عي 1,605,679 غػزة اطػ ع اػت المشػترا ت

 (. 2011مم   ر مفصؿ ات الجدرؿ الت لت )الجه ز المرمزي لإلحص ا الفليطانت،  .للمهرب ا
 

 مماي المهرب ا المشتراة اى من طؽ اليلطي الرطناي الفليطاناي :(1-6الجدرؿ راـ )
 

 المصدر بالميجاوات.سادة  المنطقة

الشروة الفلسطينية  
 للويربا 

شروة الويربا  
 االسرائيلية

 المجموع األردن مصر

 4,413,280 56,415 143,825 3,782,700 430,340 اسراضت الفليطاناي

 2,807,601 56,415  2,751,186  الغرباي الضفي

 1,605,679  143,825 1,031,514 430,340 غزة اط ع
 2011، آا ر/ م ار 2010المصدر: الجه ز المرمزي الفليطانت، اليطاف ات أرا ـ 

 
الجػػدرؿ اليػػ بؽ، اتضػ  أف مماػػي المهربػػ ا التػػى ترار ػ  الشػػرمي الفليػػطاناي للمهربػػ ا ال مػف خػػالؿ 

مف حجـ الطلب اى اط ع غػزة، حاػث اقط % 27% مف حجـ الطلب المحلت، رتقرابً  10تتج رز
 %  مف شرمي المهرب ا االيرائالاي، رالب اى مف مصر. 64تقرابً   احصؿ اط ع غزة
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 ع غػػزة انقط عػػً  منتظمػػً  اػػت المهربػػ ا اػػت الراػػت الػػذي الزاؿ اطػػ ع اراجػػه الفليػػطانارف اػػت اطػػر 
المهرب ا ع جزًا عف تلباي الطلب الح لت للمهرب ا، راؤير انقط ع المهرب ا على الشػرم ت الخ صػي 
رالمنػػ زؿ رالخػػدم ت الصػػحاي رمحطػػ ت مع لجػػي ماػػ إ الصػػرؼ الصػػحت رالمػػدارس. رتعتمػػد المياػػر 

رتتراػػع شػػرمي ترزاػػع مهربػػ ا غػػزة أف ارتفػػع الطلػػب  ،ت االحتا طاػػيمػػف  ػػذإ المنشػػآت علػػى المرلػػدا
ـ، ر ػػر مػػ  اعػػ دؿ ضػػعؼ المماػػي 2020ماجػػ رات بحلػػرؿ العػػ ـ  550علػػى المهربػػ ا لاصػػؿ إلػػى 

. ر ػػذا، افػػرؽ المماػػي المت حػػي ح لاػػً ، أي أف مشػػ راع   United Nation)(2012,المت حػػي ح لاػػً  
 رمذلؾ يتمرف ع جزة عف تلباي الطلب الميتقبلت.  ،تالمهرب ا لـ تلبى الطلب المحلت الح ل

 
 ثالثًا: سوق فلسطين لألوراق المالية أبورصة فلسطينأ 

 
منحت اليلطي الرطناي الفليطاناي امتا ز اليػرؽ المػ لت لشػرمي ميػ  مي خ صػي   داػي إلػى الػرب  

مرمػػي رتػػػدار ، سف اسيػػػراؽ الم لاػػي مملرمػػػي للح19ر ػػر أمػػر غاػػػر ميػػتخدـ اػػػت معظػػـ درؿ العػػ لـ
داراػي، حاػث لػـ تعػرض الشػرمي علػى المجلػس  بصررة ميػتقلي، راػد تػـ تيػجاؿ مخ لفػ ت ا نرناػي را 
التشػػراعت أر علػػى الػػرزارة المختصػػي، راػػد تػػـ مػػن  االمتاػػ ز درف ريػػرـ، ريػػجلت مخ لفػػ ت أخػػر  

ماف تميلت ات عدـ تحداد حد أاصى على الع ئد على االيتيم ر أر اسرب ح المرزعي على الميػ  
 (. 2003)صبري، 

 
اقد أش ر الرئاس التنفاذي ليرؽ اسرراؽ الم لاي الفليطانت اسيبؽ د. حيف أبر إض اي إلى ذلؾ، 

لبدإ إلى ضرررة إجراا تغاارات ات  ائي يرؽ رأس الم ؿ، تشػمؿ رئايػه  رمجلػس إدارتهػ ، بيػبب 
خلػؿ مباػر اػت عػدـ إدراج  ممػ  ارجػد .للهائػي اػت م اػي مجػ الت عملهػ  رمه مهػ  اإلخف اػ ت المباػرة

ميؤرلاي ذلؾ، سنه  لـ تقـ بأي خطرة عملاي ات رضع  الشرم ت المي  مي الع مي، رالهائي تتحمؿ
اللرائ  الن ظمي الخ صي بتراخاص صن داؽ االيتيم ر، رات تنفاذ ا نرف إدراج الشرم ت المي  مي 

تنفاػذإ.  رض أف تمػرف حراصػي علػىرأنه  م  زالت تعطؿ الق نرف رغـ أنهػ  الجهػي التػت افتػ الع مي،
ف مؿ شرمي مي  مي ع مي غار مدرجي ات  رأف  ن ؾ خلاًل   ئاًل ات عدـ إدراج  ذإ الشرم ت، را 

                                                 

19
اػت شػهر  الترماػي ايػطنبرؿ بمدانػي إاراقاػ ، رشم ؿ اسريط الشرؽ لبررص ت للحرممي اإلالاماي العمؿ لجني اجتم عُعقد   

 مػف نرع مؿ مزاا  حرؿ مريع نق ش خالله  رأيار رملما ته  الم ؿ أيراؽ خصخصي مرضرع تن رؿ االجتم ع .،2012ارنار 
 العربػػت المػػ لت اليػػرؽ اليػػرؽ المػػ لت الفليػػطانت  ػػر ح لاػػ ً  رأنػػه ،العرباػػي اسيػػراؽ تجربػػي رااػػع مػػف رمحػػ ذارإ الملماػػي أنػػراع
 (.e.com-s-www.p) الخ ص القط ع مف ب لم مؿ المملرمي الرحاد

 

http://www.p-s-e.com/
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العالاػػػي بػػػاف الهائػػي رشػػػرم ت الريػػػ طي غاػػػر  رأفاليػػرؽ المػػػ لت، ر ػػػت شػػرمي تعمػػػؿ اػػػت الخفػػ ا. 
علقػي بتػداؽ االيػتيم رات رتنشػاط منفػرًدا القاػ ـ بمػؿ القضػ ا  المت يراي، راليػرؽ المػ لت ال ايػتطاع

 الدررة االاتص داي، رجذب االيتيم ر ات ظؿ غا ب الشراؾ اسي يت له الهائي. 
 
اع نى يرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي مف ظ  رة ترماز اليرؽ، راقصد به  انحي ر معظـ أنشطي ر 

بحاث تيتحرذ الغ لب شرمتاف أر يالث"  اتاليرؽ بعدد محدرد جدًا مف الشرم ت المدرجي " 
تؤير يلبً  على يارلي اليرؽ،  رالتتعلى نيبي مبارة مف أنشطي التدارؿ رالقامي اليرااي لليرؽ. 

 أي س" مصنفي على اليرؽ اتايتحراذ أمبر شرمتاف مدرجتاف  الت لتراالحظ مف خالؿ الجدرؿ 
راامي  جم لاياإل% مف القامي اليرااي 45% ر 59القامي اليرااي رحجـ التدارؿ" على م  نيبته 

 .(2007يرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي،  ) الترالتالتدارؿ الملت لليرؽ على 
 

مي  مي أمبر شرمتاف ات يرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي ات حجـ النش ط الملت (: 2-6الجدرؿ راـ )
 2007لليرؽ 

 

النسبة إلا نيمة ال داول  
 الول  للسوق

النسبة إلا القيمة السونية 
 قالولية للسو

 22.53 21.86 شرمي اليطاف للتنماي رااليتيم ر"ب دامر"

 37.01 23.16 االتص الت الفليطاناي

اهلل،  راـ ت،الفليطان الم ؿ رأس ليرؽ الي نت الينري الملتقى را ئع الم لاي، لألرراؽ اليطاف يرؽالمصدر: 
 2007اليطاف، 

 

 
الهائي، عف مم ريي اليرؽ  إنش اؿ يرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي يم نت ينرات اب إنش اأيفر 

راعت مع رزارة الم لاي، راختلؼ الرضع بعد  التتللدرراف الرا بت رالتنفاذي رذلؾ راقً  لالتف ااي 
" 12، را نرف اسرراؽ الم لاي راـ "2004" ليني 13صدرر ا نرف  ائي يرؽ رأس الم ؿ راـ "

 اتالم ؿ رمنحه  الصالحا ت   ائي يرؽ رأس إنش انصت بصراحي على  رالتت، 2004ليني 
على ممرن ت اليرؽ الم لت الفليطانت، رمف ضمنه  يرؽ  راإلشرااتمم ريي الدرر الرا بت 

رالعملا ت  اإلجراااتعملا ت اصؿ ت مي باف  إجراااليطاف لألرراؽ الم لاي . راتطلب ذلؾ 
تمف تتـ دائمً  ب لشمؿ  ، إال أف عملا ت الفصؿ لـالتنفاذايرالعملا ت  اإلجراااتالرا باي رباف 

بعض المي ئؿ مف حاف آلخر.  ات ذإ اسدرار  اتأد  رجرد تدخالت  الذيالمطلرب، اسمر 
ع دة ترتاب العالاي م  باف يرؽ اليطاف لألرراؽ  إال أف الرضع اليلاـ اتطلب مراجعي ش ملي را 

حا ت الرا بي الم لاي ر ائي يرؽ رأس الم ؿ الفليطاناي، بحاث ان ط ب لهائي لرحد   صال
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راإلشراؼ بانم  ام رس اليرؽ الدرر التنفاذي اقط، متنفاذ عملا ت التدارؿ رالتيراي رنقؿ الملماي 
 .(2007يرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي،  ) رغار  

مػػذلؾ ال ارجػػد ترجهػػ ت إيػػتراتاجاي لػػد  الهائػػي اامػػ  اتعلػػؽ بقطػػ ع اسرراؽ الم لاػػي أر أي تعزاػػز 
مػ  ال ارجػد لػداه  أي تطػرار لقػدراته  الذاتاػي رانعػداـ مب درتهػ  لتطػرار اطػ ع الخ رجاي، م لعالا ته 

مامػ نامت اػت  أف الهائي ألزمت الشرم ت المدرجي ب إلاص ح، لمنػه  ػذا اإلاصػ حي. ر اسرراؽ الم لا
ظػػػؿ غاػػػ ب احػػػص تلػػػؾ االاصػػػ ح ت رتػػػدااؽ جػػػردة با نػػػ ت الشػػػرم ت الُمفصػػػحي )جراػػػدة القػػػدس، 

12/11/2008.) 

اقردنػػػػػ  إلػػػػػى أنػػػػػه اػػػػػد أصػػػػػب  راضػػػػػحً  جلاػػػػػً  أف القط عػػػػػ ت الفليػػػػػطاناي التػػػػػت خضػػػػػعت  مػػػػػ  يػػػػػبؽ
للخصخصػػي راجهػػت مجمرعػػي مػػف اإلشػػم لا ت، رعلػػى رأيػػه  اإلشػػم لا ت التشػػراعاي رالتنظاماػػػي، 
أيرت على جدر  عملاي الخصخصي مف حاث الحصرؿ على رض  الميتهلؾ رتلباي حجـ الطلب 

إلى أي مػد  يػ  مت تلػؾ القط عػ ت اػت  الت لت ضرررة ملحي:المحلت. لذلؾ، اإف طرح التي ؤؿ 
ميتدامي ات اليلطي الرطناي الفليطاناي " اسير التنمري للخصخصي"؟ ر ذا التنماي ال تعزاز عملاي

 القيـ الت لت. اتم  ياتـ بحيه رمن اشته 
 

 أثر الةصةصة دلا ال نمية فا فلسطين 6-3

باف م  حدث ب لفعؿ رباف أداا  , المق رنيلى التنمايع رآي ر   الخصخصي تتطلب عملاي تقااـ 
: م  م ف متراعً  أف احدث مق ااس ر ت أرالً  معاف خالؿ اترة زمناي محددة, راممف ايتخداـ ياليي

اترة ي بقي، ري ليً  م  م ف مممنً  أف احدث ات  ، ي ناً  م  حدث اتالخصخصي ات اترة م  بعد
تقاامه ,  حداد بعض مؤشرات اسداا, رمف يـ العمؿ علىتطلب تر ذا ا .الخصخصي ح ؿ لـ تتـ

لقا س اآلي ر  ر اممف تجماع تلؾ المؤشرات ضمف مجمرعتاف تشتمالف على مؤشرات أداا ملاي
زا دة حجـ مش رمي القط ع الخ ص ات االاتص د، ميؿ:  على متغارات النش ط االاتص دي

المحلاي، تحيف المازاف التج ري، تغاار  أيراؽ رأس الم ؿ انخف ض عجز المرازني الع مي، تطرر
رمؤشرات جزئاي لقا س نت ئ   .االيتيم رات اسجنباي المب شرةت معدؿ البط لي، رالزا دة ا

ميتر   المؤشرات علىميؿ:  رالمخرج ت الخ صي ب لمؤييي المراد خصخصته  المدخالت
ي االيتيم رات، العم لي،  ر الحقاقااإلنت جاي, التم لاؼ، الربحاي, اسيع ،المف اة التقناير الشرمي, 
المت حي، رسف  راإلحص ئا ت(. راى الح لي الفليطاناي، رمع ندرة رالي البا ن ت 2006)دارب، 

الشرم ت ذات العالاي تـ إنش ؤ   ارر الشررع ات الخصخصي رلـ تدار مف ابؿ القط ع الع ـ ابؿ 
لذا، اإف عملاي تقااـ أير  الخصخصي. اإنه اصعب مق رني اسداا ابؿ ربعد الخصخصي،
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الخصخصي على التنماي يتقتصر على الجرانب التت من اشته  ات الفصؿ الي لث، رذلؾ مف 
خالؿ مت بعي التغار رالتطرر الح دث اى متغارات النش ط االاتص دي رخ صًي: العجز ات 

 . ت اسجنبايالمرازني الع مي، رعجز المازاف التج ري، رااليتيم را

 
 ز الموازنة العامة أواًل: دج

 
راجهت اليلطي الرطناي الفليطاناي رمنذ نشػأته  عجػزًا ميػتمرًا اػت المرازنػي، اسمػر الػذي أد  إلػى 

 علػى مصػ در التمراػؿ الخػ رجت محدرداي المرارد الم لاي الذاتاي، مم  أيفر عنػه، اعتمػ د المرازنػي

 إلػى الخػ رجت الػدعـ ابػؿ رصػؿ الػذي الجػ ري المرازنػي عجػز تقلػاص اػت أي يػا ً  درراً  الػذي العػب

 عجػز ر ػذا راػد بلػغ. اإلجمػ لت المحلػت الن ت  مف   22.4 %ربنيبي درالر، ملارف 1371 حرالت

 رصػؿ الػذي الدعـ رمع درالر، ملارف 1510 حرالت الم نحي الدرؿ مي عدات بدرف الملت المرازني

 النػ ت  مػف %  2.5بتهنيػ مػ  أر درالر، ملاػرف 155 عنػد العجػز  ػذا ايػتقر 2009 العػ ـ خػالؿ
 المحلاي. المص رؼ مف االاتراض خالؿ مف تغطاته تـ اإلجم لت، المحلت

 ن حاي رمف .2009التزام ته  ات الع ـ  مجمؿ مف  45% على ازاد راد شمؿ الدعـ الخ رجت م 

 الذي  2008 الع ـ ات علاه الحصرؿ تـ م  على اا ي ً   20% مف بأمير الدعـ  ذا تراجع أخر ،

 ات علاه الحصرؿ تـ م  بلغ آنذاؾ. اقد التراع ت يقؼ ا ؽ ربشمؿ الخ رجت، الدعـ بيخ ا تماز

 التطراراي المش راع لدعـ درالر ملارف 47 نحر منه  درالر، ملارف 1402 حرالت 2009 الع ـ
 العرباي الدرؿ المرازني. راد ي  مت لدعـ درالر ملارف 1355 نحر الب لغ رالب ات رالرأيم لاي

 ي، رأم المرازن لدعـ المقدمي المن  إجم لت مف  34 %نيبته م  أر درالر، ملارف 462 تبحرال

 المرازني، لدعـ المخصصي المب لغ إجم لت مف  65.9% بلغت حرالت الغرباي رالمي عدات المن 

 رالرالا ت ،48.5% بنحر اسرررباي الفليطاناي باف اآللاي ترزعت درالر، ملارف 898 ربقامي

 المن  إجم لت مف   5.4 %بنحر متفراي أخر  ردرؿ ،15.5% الدرلت رالبنؾ ،30.6% المتحدة

 (. 2010)يلطي النقد الفليطاناي،  الغرباي

 ثانيًا: العجز ف  الميزان ال جاري
 

 مف المحلت الطلب بتلباي اتعلؽ اام  المحلاي اإلنت جاي القدرة ضعؼاع نى االاتص د الفليطانت مف 

 الخ رج، رمف ات أر إيرائاؿ ات يراا – الع ملاف تحراالت عف الن تجي الشرائاي القرة رارتف ع جهي،

 شهدراد  (.ترالحمرم الخ ص( لاليتهالؾ  الراردات على االعتم د زا دة إلى إض اي أخر ، جهي
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 عبًئ  شمؿ ميتمرة مم  بصررة مبار تزااد غزة راط ع الغرباي الضفي ات التج ري المازاف ات العجز

 اليلع مف الراردات اامي ارتف ع بيبب الراردات ا تررة زا دةر ذا أد  رنٍ ـ،  صغار ص داات على

 رتحد الص درات رتنمت راإلنت ج االيتيم ر تدعـ التت رالرأيم لاي الرياطي اليلع رلاس االيتهالماي

 االاتص د منه  اع نت التت رالتشر  ت االختالت أ ـ مف العجزت، مم  جعؿ الراردا مف

 ات الع ملاف تعراض ت رخ صي المت ح القرمت الدخؿ ممرن ت مف تمراله اتـ، رالذي يطانتالفل

(. رالجدرؿ 2009ي)الزاترني، الدرلا المؤيي ت مف الفليطانت للشعب المقدمي رالمن  إيرائاؿ
 5991خالؿ الفترة مف التج ر  الت لت اعمس إجم لت اامي الص درات رالراردات رص اى المازاف 

-2008. 

 2008- 1995خالؿ الفترة مف درالر ب لملارف التج ري  ص اى المازاف(: 3-6الجدرؿ راـ )

 العجز فى المٌزان التجاري الواردات  الصادرات العام 

1995 394 1,658 -1,264 

1996 339 2,016 -1,677 

1997 382 2,239 -1,856 

1998 395 2,375 -1,980 

1999 372 3,007 -2,635 

2000 745.4 3,397.30 -2,652 

2001 445.8 2,878.60 -2,433 

2002 407.8 2,846.40 -2,439 

2003 458.5 3,107.10 -2,649 

2004 483.8 2,909.20 -2,425 

2005 597.7 2,801.40 -2,204 

2006 629 2,910.80 -2,282 

2007 600.8 2,769.20 -2,168 

2008 426 2,710.40 -2,284 

ن د إلػػػػى االحصػػػػ ئا ت الػػػػراردة اػػػػى: الجهػػػػ ز المرمػػػػزي لالحصػػػػ ا الفليػػػػطانت، تقراػػػػر التجػػػػ رة أعػػػػد الجػػػػدرؿ ب اليػػػػت
 .9009الخ رجاي، 

 
 الماػزاف اػت العجػز علػى طػرأ بيػاط ً  ارتف عػ ً  2009ريجؿ العجز ات المازاف التج ري، اػت العػ ـ 

 النػ ت  تإجمػ ل مػف نيػبته لتصػؿ الفليػطاناي، منػ طؽ اليػلطي الرطناػي الفليػطاناي اػت التجػ ري

 أشػ رت اقػد ، 2008ـ عػ   54.6 %مػع مق رنػي ،2009ـ العػ  اػت  54.8% حػرالت إلػى المحلػت
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 ع ـ مع مق رني  13 %بحرالت رخدم ت يلع مف الفليطاناي الص درات إجم لت تراجع إلى البا ن ت

 اػت أاػؿ بدرجػي رلمػف انخفػ ض مق بػؿ ،2009  العػ ـ ات درالر ملارف766  حرالت لتبلغ ، 2008

 نيػبي تراجعػت رب لتػ لت درالر، ملاػرف 4121 حػرالت لتبلػغ ،2.2% نيػبته الػراردات مػ لتإج

 إلى الراردات مي  مي تراجع مق بؿ ،12.5%  حرالت لتبلغ اإلجم لت المحلت الن ت  إلى الص درات

 .  2009ت لع ـ اإلجم ل المحلت الن ت  مف  67.4% حرالت
 

 "رالميػ عدات المػن  "الج راػي التحػراالت خػالؿ مػف التجػ ري الماػزاف اػت تمراػؿ العجػز راػتـ
 مػف المحػرؿ االيػتيم ر" رعرائػد العػ ملاف "تعراضػ ت الػدخؿ رصػ ات رالخػ ص، العػ ـ للقطػ عاف

 افت رالم لت. الرأيم لت الحي ب خالؿ مف الج ري الحي ب ات العجز تمراؿ اتـ حاف ات الخ رج،

 بحػرالت الج راي التحراالت ص ات بزا دة سرئا بشمؿ المدارع ت مازاف ا ئض ارتبط 2008 الع ـ

 بشمؿ الج راي، التحراالت بتراجع  2009لع ـ المدارع ت مازاف عجز أاض ً  ارتبط مم ، % 51.4

  ػذإ ريػ  مت  ر.درال ملاػ ر 2.4 حػرالت لتبلػغ اليػ بؽ العػ ـ عػف% 25.8 ربحػرالت أي يػت،

 مػع مق رنػي2009 خػالؿ تجػ ريال الماػزاف اػت العجػز مػف% 70.2 نيػبته مػ  بتغطاػي التحػراالت

 الميػ عدات حجػـ انخفػ ض إلػى التراجػع  ػذا ات اليبب راعز  .الي بؽ الع ـ ات % 96.6 حرالت

 حػرالت شػملت رالتػت درالر، ملاػ ر 1.4 حػرالت لتبلػغ % 31 بحػرالت للحمرمػي المقدمػي الريػماي

 القطػ ع اق تتػد حصػي % 44.4 مق بػؿ الفليػطاناي، اسراضػت إلػى التػداق ت إجمػ لت مػف55.6%

 .(2010الخ ص )يلطي النقد الفليطاناي، 
 

النػ ت  المحلػت رتقلاػؿ االعتمػ د علػى القطػ ع  إجمػ لت( أنه ال اممف زا دة 2007رار  )الجعفري، 
العػػ ـ اػػى ترظاػػؼ الفػػ ئض اػػى العػػرض مػػف القػػر  الع ملػػي إال بزاػػ دة االيػػتيم ر الخػػ ص، راممػػف 

أخػػر  ر ػػى مافاػػي الحػػد مػػف تقلاػػؿ العجػػز اػػى المرازنػػي النظػػر إلػػى زاػػ دة االيػػتيم رات مػػف زاراػػي 
 رالعجز اى المازاف التج ري. 

 
 ثالثًا:  دفق االس ثمارات األجنبية داةل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

 
 لـ تحظى من طؽ اليلطي الرطناي الفليطاناي بتداق ت ع لاي مف االيتيم رات اسجنباي، اقػد بانػت

 أف اليتيم رات اسجنباي الص درة عف جه ز اإلحص ا المرمزي الفليطانت، ا راسرا ـ اإلحص اات

 اػت رتتضػ عؼ اليػطاف، اػت اسجنباػي االيػتيم رات مػف أمبػر الخػ رج اػت الفليػطاناي االيػتيم رات

 العػ ـ اػت   18.6 %بنيػبي اليػطاف اػت اسجنباػي االيػتيم رات حجػـ اقػد ارتفػعت القطػ ع المصػرا

 اػت معظمهػ  ملاػ ر درالر، 1.6 اسجنباػي االيػتيم رات بلػغ إجمػ لت ثحاػ ،2008 العػ ـ عػف 2009
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 إجمػ لت مف % 7.3 حرالت االيتيم ر اسجنبت حصي رتبلغ درالر( ملا ر 1.2 ) المب شر االيتيم ر

 بػاف اسمبػر الحصػي علػى الم لاػي الريػ طي اليػطاف، راحتلػت اػت االيػتيم ر اػت المػدارع الم ؿ رأس

 النقػؿ تال ػ  ،63 %بنيػبي المؤييػ ت االاتصػ داي، اػت اسجنباػي االيػتيم رات ترزاػع نيػب

 محلاػي أمػراؿ رؤرس تيػرب %. ممػ  ارجػد8.5بنيػبي  الخدم ت راط ع ،21% بنيبي رالمراصالت

 .(www.pcbs.gov.psاإلالاماي ) الم لاي اسيراؽ إلى
 

 اػػتإدارة عجلػػي التنماػػي  اػػتجنباػػي يػػامرف لهػػ  درر محػػدرد أف االيػػتيم رات اس يػػاؤد  إلػػىر ػػذا 
منػ طؽ اليػلطي الرطناػي الفليػطاناي، رأاضػً  اصػػرر االيػتيم رات اسجنباػي ممصػدر تمراػؿ للتنماػػي 
مبػػػداؿ عػػػػف المػػػػن  رالميػػػػ عدات رالػػػدارف الع مػػػػي، رعػػػػدـ اػػػػدرة االاتصػػػ د الفليػػػػطانت علػػػػى جػػػػذب 

 االيتيم رات اسجنباي المب شرة.
 

  يػبؽ، أف يا يػ ت اليػلطي الرطناػي الفليػطاناي اػت خصخصػي العداػد مػف القط عػ ت نلخص ممػ
االاتص داي، لـ تيفر عف حدرث تحيف ملحرظ اػت تطػرر أداا المؤشػرات االاتصػ داي الميػتهداي 
لعملاي الخصخصي مم   ر الح ؿ اى العداد مف تجػ رب الػدرؿ الن جحػي اػى تطباػؽ الخصخصػي، 

المرازنػػي الع مػػي، رالػػداف العػ ـ، رالعجػػز اػػت الماػػزاف التجػػ ري. أي أف  اقػد تفػػ اـ مػػؿ مػػف العجػز اػػت
عملا ت الخصخصي لـ امف له  درر اع ؿ رمؼا اػى ااػ دة االاتصػ د الفليػطانت رمػف يػـ تحقاػؽ 
التنماػػي، رأاضػػً  أمػػدت آراا الخبػػراا بػػأف عملاػػ ت الخصخصػػي اليػػ بقي لػػـ تيػػ  ـ اػػت حفػػظ  حقػػرؽ 

لشعب الفليطانت بم  انيجـ مع متطلب ت التنماػي الميػتدامي، رأاضػً  اسجا ؿ الق دمي ات مقدرات ا
( ر درايػػي 2006مػػع درايػػي )أحمػػد، تترااػػؽ  ػػذإ النتػػ ئ  ر المهمشػػي. الحفػػ ظ علػػى حقػػرؽ الفئػػ ت 

(  ر درايػػػػي )عراضػػػػي، 2004(، ر درايػػػػي )ادراػػػػس، 207(، ر درايػػػػي )محمػػػػد، 2005)عبػػػػداهلل، 
 (.Raiqulf ،2007(، ردرايي )Klingel ،2007(، رتع رضت مع مؿ مف درايي )2003

 

رمم  اجب ذمرإ، أف ماًل مف اطػ عت االتصػ الت رالط اػي ربررصػي اليػطاف مػ ف لهػـ أيػر راضػ  
اى تطػرار اػدرات االاتصػ د الفليػطانت رتنراػع ا عػدة اسنشػطي االاتصػ داي، راػد بػدا ذلػؾ راضػحً  

تصػ د الفليػطانت. إال أف اليا يػ ت اى تطػرر ميػ  مي اطػ ع الخػدم ت رالريػ طي الم لاػي اػى االا
رااليتراتاجا ت التطراراػي لتلػؾ القط عػ ت لػـ ترتػِؽ إلػى تعزاػز أداا االاتصػ د الفليػطانت بتحيػاف 

اعػػ نت منهػػ  االاتصػػ د الفليػػطانت.  التػػتالمؤشػػرات االاتصػػ داي رمع لجػػي االخػػتالالت رالتشػػر  ت 
اس داؼ اإلنم ئاي لأللفاي. رلعؿ اليبب راى الرات ذاته، عدـ المقدرة على تحقاؽ الميتهدؼ مف 

اسبرز  ن   ر ضعؼ االيتيم رات التطراراي لشرم ت تلؾ القط ع ت داخؿ المنػ طؽ الفليػطاناي، 
راصرر درر اليلطي الرطناي الفليػطاناي اػى اػرض اشػتراط ت علػى تلػؾ الشػرم ت اػى االيػتيم ر 

http://www.pcbs.gov.ps/
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اج دداخؿ المن طؽ الفليطاناي،  التع مؿ مع المعرا ت الخ رجاي رالداخلاي انرات اتـ مف خالله   را 
إلاه  اى الفصؿ الي نت مف  ذإ  اإلش رةتـ  رالتت-تراجه عملاي التنماي رتمراله  اى اليطاف  التت

 نشأت رم زالت منذ تيلـ اليلطي الرطناي الفليطاناي مق لاد الحمـ. رالتت -الدرايي
 

 اإلنت جاػػػيالخصخصػػػي نحػػػر المشػػػ راع إلػػػى ذلػػػؾ،  اممػػػف القػػػرؿ، بػػػأف عػػػدـ ترجاػػػه عرائػػػد  إضػػػ اي
رب لتػػػػ لت تعظػػػػاـ االيػػػػتف دة منهػػػػ  رايػػػػتدامي الع ئػػػػد، أيػػػػر بشػػػػمؿ يػػػػلبت علػػػػى تعظػػػػاـ االنعم يػػػػ ت 

  االاج باي للخصخصي على االاتص د الفليطانت.
 

رأاضػػً  ممػػ  مػػ ف لػػه اسيػػر الراضػػ  اػػى أداا عملاػػي الخصخصػػي رجػػدر  ، اقػػد أاػػ د الخبػػراا الػػذاف 
 عدـ رجرد برن م  للخصخصي أد  إلى عػدـ تػراار العن صػر الت لاػي: بالت بأف أجرات معهـ المق

معػػ اار اختاػػ ر ، ر محػػددات الشػػرامي بػػاف القطػػ عاف العػػ ـ رالخػػ ص، ر أ ػػداؼ محػػددة للخصخصػػي
تعظػػػاـ ، ر أرلراػػػ ت المشػػػ راع/ القط عػػػ ت المقترحػػػي للخصخصػػػي، المشػػػ راع المزمػػػع خصخصػػػته 

 تمراػؿ الخصخصػي.، ر ج الت ايػتخداـ عرائػد الخصخصػيم، ر االيتف دة مف عملا ت الخصخصي
ر نػ  تيبػت صػحي الفرضػاي الي ناػي للدرايػي رالتػت تتميػؿ رب لت لت علػى جػدر  عملاػي الخصخصػي. 

اػػػى: ضػػػعؼ جهػػػرد اليػػػلطي الرطناػػػي الفليػػػطاناي اػػػت تخطػػػاط رمأييػػػي عملاػػػي الخصخصػػػي اػػػت 
  مته  اػػػى تعزاػػػز التنماػػػي اليػػػلطي الرطناػػػي الفليػػػطاناي أيػػػر يػػػلبً  علػػػى جػػػدر  الخصخصػػػي رميػػػ

 .الميتدامي
 

جرانػب القصػرر اػى  إلزالػي إجػراااتاقد أمد الخبراا أنه اى حػ ؿ لػـ اػتـ اتخػ ذ راى نفس اليا ؽ، 
بائػػي الخصخصػػي، اػػإف  ػػذا يػػامرف لػػه نفػػس التػػأيار اػػى حػػ الت الخصخصػػي الميػػتقبلاي رخ صػػي 

 المش راع اليا داي.
 

عػف عػدة اعتبػ رات البػد مػف مراع تهػ  اػى عملاػ ت بالت نتػ ئ  المقػ  أيػفرتراى يا ؽ ممتػد، اقػد 
 :الت لتالخصخصي الميتقبلاي رعن صر البد مف تراار   على النحر 

حمالت تيقافاي للرأي الع ـ عف الخصخصي عبر انرات مختلفي، رأف  ن ؾ ضػرررة  إجراااجب  _
ايػػتطالع ت اصػر  لتهائػي الػرأي العػ ـ سي عملاػ ت خصخصػي ميػتقبلاي عبػر آلاػ ت مختلفػي: 

رأي، حػػرارات مجتمعاػػي، مؤييػػ ت المجتمػػع المػػدنت، نق بػػ ت العمػػ ؿ، رأف اػػتـ  ػػذا تحػػت مظلػػي 
 اميؿ ائ ت المجتمع. الذيالمجلس التشراعت 
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ريػػػ ئؿ  إاجػػػ ديمػػػ ر الخصخصػػػي،  رالبػػػد مػػػف  جنػػػتالبػػػد مػػػف تحقاػػػؽ المشػػػ رمي المجتمعاػػػي اػػػى  _
لمػػف  ػػذا اتحػػدد راقػػً  لطباعػػي المشػػررع لتحقاػػؽ المشػػ رمي علػػى يػػباؿ الميػػ ؿ: االمتتػػ ب العػػ ـ، ر 

 رأيلرب الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص. 

البد مف ضم ف عدـ التدخؿ اسجنبت رتحقاؽ اليا دة راسمف القػرمت عنػد خصخصػي المشػ راع  _
 بمش رمي القط ع الخ ص اسجنبت. اإليتراتاجاي

الخػػػ ص اسجنبػػػػت اػػػى تنفاػػػػذ دعػػػـ القطػػػ ع الخػػػػ ص لامػػػرف اػػػػ درًا علػػػى المن ايػػػػي أمػػػ ـ القطػػػػ ع  _
ريا يػػػ ت تمفػػػؿ تعزاػػػز رتنماػػػي اػػػدرات القطػػػ ع  إجػػػراااتالمشػػػ راع اليػػػا داي، رالبػػػد مػػػف تنبػػػت 

 الخ ص المحلت اى المراحؿ المختلفي لمش راع الشرامي.

اتخػػ ذ أف الخصخصػي تعمػؿ علػػى تعزاػز المػػرارد الم لاػي لليػلطي الرطناػػي الفليػطاناي، رالبػػد مػف  _
 تحقؽ  ذا الهدؼ.  تتال التدابار الالزمي

ضػػرررة يػػف تشػػراع اػػنظـ عملاػػ ت الخصخصػػي بشػػمؿ عػػ ـ، ر يػػف تشػػراع خػػ ص لمػػؿ مشػػررع  _
 مقترح للخصخصي بم  اترااؽ مع طباعي المشررع. 

تعمػػؿ علػػى خلػػؽ اػػرص عمػػؿ رتريػػاع  التػػت اإلنت جاػػيترجاػػه عرائػػد الخصخصػػي نحػػر المشػػ راع  _
يمػ ر الخصخصػي، رمػذلؾ ترجاػه  جنتهـ اى اى االاتص د الفليطانت بم  اي اإلنت جايالق عدة 

تحجػػـ عػػف تمرالهػػ  الػػدرؿ الم نحػػي. رالتأماػػد علػػى  التػػتتلػػؾ العرائػػد نحػػر مشػػ راع البنػػى التحتاػػي 
 عدـ صرؼ تلؾ العرائد اى تمراؿ عجز المرازني أر تغطاي الدارف. 

احػؿ المختلفػي رضع برام  تدراباي لراع ميتر  مف اة مرادر اليلطي الرطناي الفليطاناي اى المر  _
 . رمت بعي تنفاذ عقرد الشرامي لمش راع الشرامي رخ صي مرحلي التف رض

رضػػع ضػػرابط اليػػتيم رات القطػػ ع الخػػ ص اػػت عملاػػ ت الخصخصػػي رالتػػت تمفػػؿ تػػداؽ النقػػد  _
اسجنبت إلى داخؿ من طؽ اليلطي الرطناي الفليطاناي رأاض  تعزاػز التنماػي الميػتدامي رخ صػي 

 حم اي البائي.

المبػػػػ دئ رالضػػػػرابط التػػػػت اجػػػػب أف تتبن  ػػػػ  اليػػػػلطي الرطناػػػػي الفليػػػػطاناي اػػػػت عملاػػػػ ت  تحداػػػػد _
 خصخصي المش راع اليا داي بم  ايهـ ات تحقاؽ التنماي الميتدامي.
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 الشراوة  إطارمشاري  النقل السيادية الفلسطينية فا  6-4
 

صالت رالشرامي باف القط عاف إلاه أعالإ اام  اتعلؽ بقط ع النقؿ رالمرا اإلش رةاى ضرا م  تـ 
رزارة  إط راى  إعداد  تـ  التتاى البناي اسي ياي، رم  تمخض مف نت ئ  الدراي ت راسبح ث 

(، رالنت ئ  2010النقؿ رالمراصالت رالمرامز البحياي رالمؤيي ت الدرلاي رخ صي درايي )زاداف،
راصالت اسرؿ ات اليطاف، رالذي مؤتمر النقؿ رالماسرلاي للدرايي الشرامي اسرررمتريطاي، ر 

 املي رتطرار بم   إلى. اإف اط ع النقؿ رالمراصالت بح جي 2013/ 2/ 14-13انعقد بت راخ 
 اتالاـ مع متطلب ت الشرامي، رمف أ ـ العقب ت م  الت: 

اى اط ع النقؿ  اإليتراتاجايانظـ اط ع ت المش راع  الذيغا ب اإلط ر الق نرنت  -
احدد ايهـ اى بمرجبه  رالذيلمرانئ رالطاراف راليمؾ الحداداي، رالمراصالت رخ صي ا

 رب لت لت الرؤايعدـ رضرح  إلىاؤد   الذيالعالا ت رالميؤرلا ت راليلط ت، اسمر 
 . داد أنم ط الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص رترزاع اسدرار رالمخ طرصعربي تح

 النقؿ رالمراصالت.عدـ ترار التمراؿ الالـز لتنماي رتطرار اط ع  -
تداخؿ الصالحا ت باف رزارة النقؿ رالمراصالت، ررزارة اسشغ ؿ الع مي اام  اتعلؽ بتخطاط  -

 شبم ت النقؿ رالطرؽ.
بح جي إلى تطرار بم  اترااؽ مع تطررات اط ع النقؿ الهامؿ التنظامت الح لت  -

 رالمراصالت. 

جرااات رمه ـ راضحي داخؿ الرزارة - ضعؼ النظ ـ الم لت رمذلؾ ، عدـ رجرد لرائ  را 
 .الح لت

 .عدـ رجرد خطي ش ملي لتطرار اسنظمي المعلرم تاي للرزارة -

عدـ رجرد إيتراتاجاي راضحي رممتربي إلدارة المرارد البشراي، مم  انعمس بشمؿ يلبت  -
 على االيتغالؿ اسميؿ لقدرات رمه رات الع ملاف برزارة النقؿ رالمراصالت. 

طاط المرارد البشراي، رعدـ مف اة يا ي ت االختا ر رالتعااف، رعدـ عدـ اا ـ الرزارة بتخ -
تيماف المرظفاف على الهامؿ التنظامت للرزارة راؽ الرظافي المن يبي لمؤ التهـ رمه راتهـ 

 رخبراتهـ، رعدـ مف اة راع لاي نظ ـ التقااـ المعمرؿ به ات اليلطي الرطناي الفليطاناي.
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متم مؿ إلدارة اسداا، رال تقـر الرزارة بتطباؽ الخطي اإليتراتاجاي ال اترار لد  الرزارة نظ ـ  -
للرزارة بشمؿ منهجت، رال تتداؽ المعلرم ت باف الميترا ت اإلداراي المختلفي، مم  أيهـ ات 

 ضعؼ اإلبداع المؤيي تت لد  رزارة النقؿ رالمراصالت. 

 نديي اإلدارة الع مي للشؤرف عدـ اا ـ اإلدارة العلا  برزارة النقؿ رالمراصالت بإع دة  -
اإلداراي رالم لاي رتطرار   جذراً  مف حاث الهامؿ التنظامت رالمه ـ رالميؤرلا ت، أد  إلى 
ترياخ النظ ـ التقلادي ات التع مؿ مع المرارد البشراي، رعدـ االلتف ت إلى الدرر اله ـ 

 رااليتراتاجت للعن صر البشراي ات الرزارة.

ليطاناي ات اترات زمناي اصارة أد  إلى عدـ رجرد يا ي ت تع اب الحمرم ت الف -
 رايتراتاجا ت اع لي للمرارد البشراي. 

ضعؼ ميتر  أداا اليلطي الرطناي الفليطاناي ات تنفاذ برن م  اإلصالح اإلداري ي  ـ  -
 ات عدـ تعزاز الشف ااي رالمح يبي رالمي الي. 

 

 املي  إع دةتتطلب  رالتتالنقؿ رالمراصالت، تراجه اط ع  التتالمعرا ت ر ذا، ٌاظهر برضرح 
 ذا القط ع ابؿ الخرض اى عملا ت الشرامي مع القط ع الخ ص، رذلؾ حتى اتـ تحقاؽ 

الخبراا على ضرررة تهائي رزارات رمؤيي ت اليلطي الميؤرلي عف  أمد راد. اس داؼ المنشردة.
اترااؽ مع متطلب ت الشرامي مع القط ع الخ ص دارًا  رم لاً  رتنظاماً  بم  إإدارة المش راع اليا داي 
 .رتحقاؽ جدر  الشرامي

تحرؿ درف ترار بائي مالئمي لعملاي الخصخصي اى  التت المعرا ت بدا جلا ً اى ضرا م  يبؽ، 
تؤير على تنفاذ مش راع الخصخصي راؽ أطر تضمف  رالتتبشمؿ ع ـ المن طؽ الفليطاناي 

 ذا ؾ عدـ مالامي البائي الداخلاي لقط ع النقؿ رالمراصالت. ر مذلالمف اة رالفع لاي رالشف ااي. ر 
 إصالحه تهائي تلؾ البائي رالعمؿ على  إلع دةاتخ ذ اإلجرااات رالتدابار الالزمي اسمر ايتدعى 

اد تيهـ اى عالج  التتمجمرعي مف الترصا ت راالاتراح ت  الت لتعلاه اقدـ الفصؿ ، رتطرار  
  ذإ المشملي.
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 انسبثع انفصم

 

 انُتبئج وانتىصُبد

 يخ  نهشراكخ ثٍُ انمطبعٍُ انعبو وانخبص َحى ثُئخ أكثر يالء

 
 

تـ طرحه مف التجربي  ج ات انعم يً  لم  رالتت اقدـ الفصؿ الح لى نت ئ  الدرايي رترصا ته 
تلؾ الترصا ت رالتى ب إلض اي إلى  .الدرلاي اى عملاي الخصخصي رتقااـ التجربي الفليطاناي

 النظري اإلط ر اقد تضمف، هدؼ الى تطرار رتحياف بائي الخصخصي اى المن طؽ الفليطانايت
رالتى تمفؿ  الضرابط الشرعاي لعملاي الخصخصيمتطلب ت تحقاؽ جدر  عملاي الخصخصي ر 

 تنفاذ عملاي الخصخصي بمف اة راع لاي رتحقاؽ أ دااه .
 

 ن ائج الدراسة   7-1
 

لتنظاـ عملاي من  االمتا زات رايتدراج العررض لهذإ الغ اي، عدـ رجرد آلاي ريا يي محددة  -
 مف أاضؿ ادر إلى بح جي ازاؿ رغلب علاه  الط بع االحتم ر ، رأف اط ع االتص الت ال

ٌتصنف ر اإلالاماي، المع اار مع ب لمق رني االتص الت ع لاًي  خدم ت التنظاـ، ر أيع ر
ميتر  انتش ر تمنرلرجا  خرة من حاث المتأؿ اسراضت الفليطاناي ضمن مجموعي الدو

ر( مف الهدؼ الي مف  8تقدمً  ملحرظً  ات تحقاؽ الغ اي ) ، حاث لـ تحرز المعلرم ت
لأل داؼ اإلنم ئاي لأللفاي رالمتميؿ ات التع رف مع القط ع الخ ص إلت حي ارائد التمنرلرجا ت 

 الجدادة رخ صي تمنرلرجا  المعلرم ت راالتص الت. 

 طرالي لفترات رانقط عه المهرب ئت التا ر تزراد اتانتظ ـ  عدـ مف المراطنرف تم زاؿ اع ن -
 معدالت انخف ض ات الف اد نيبي رارتف ع الخدم ت ميتر  غزة. راتيبب تدنت اط ع ات

 المج ررة، رال الدرؿ ات االيتهالؾ معدالت نصؼ اق رب م  إلى الفليطاناي االيتهالؾ
% 30المحلت، ر الطلب مف  10% نيبي م  محلًا  تراار   تـا التت المهرب ا مما ت تتج رز

 مف الطلب المحلى اى اط ع غزة. 



139 

 

منحت اليلطي الرطناي الفليطاناي امتا ز اليرؽ الم لت لشرمي مي  مي خ صي   داي إلى  -
راحتؿ االيتيم ر اسجنبت حصي اسيد الرب  ر ر أمر غار ميتخدـ ات معظـ درؿ الع لـ. 

 الت رالبررصي.اى مؿ مف االتص 

% مف 85راد عز   ، ات ترار البائي المالئمي ات تنفاذ عملاي الخصخصيارجد اصرر  -
آراا الخبراا القصرر إلى أف اليلطي الرطناي الفليطاناي م نت حدايي النشأة رالرضع 
اليا يت  ر المهامف على الشأف االاتص دي، حاث جري خصخصي بعض القط ع ت تحت 

مف ن حاي رالي الخبرة رالي المعراي رعدـ نضرج العالاي باف القط عاف ضغرط مفهرـ اليا دة 
% مف آراا الخبراا أف ذلؾ حدث بيبب 15الع ـ رالخ ص مف ن حاي أخر ، بانم  عز  

 ضغرط أصح ب رؤرس اسمراؿ رالفي د.

 تعزاز الرا بي رالشف ااي رالمي الي تعمؿ علىآلا ت تدعـ رجرد  التتالبائي اليا ياي  اصرر -
دارة القط ع ت االاتص داي  اتمف ابؿ المجلس التشراعت، رتعزاز درر الحمرمي  تنظاـ را 

 اتخضعت للخصخصي، راع لاي درر داراف الرا بي اإلداراي رالم لاي  التترخ صي تلؾ 
عملا ت الخصخصي، رتفعاؿ درر المؤيي ت اإلعالماي  اتالمشؼ عف ح الت الفي د 

بؿ رأين ا ربعد عملا ت الخصخصي، ر ذا أير بدررإ على المم شفي ا اترالمجتمع المدنت 
الحصرؿ على خدمي جادة ربأيع ر معقرلي، راى الرات نفيه،  اتدرجي رض  الميتهلؾ 

 يم ر الخصخصي.   جنت اتضعؼ المش رمي المجتمعاي 

 رتطرار إاج دعلى  مف خالؿ العمؿ   إلى تطرار  ، لرجردالبائي االاتص دايعدـ مالئمي  -
ااتص داي تحدد أدرار رأنم ط الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص، ررجرد يرؽ يا ي ت 

مؼا، راط ع مصرات اع ؿ، ررجرد اراعد تن اياي رشف ااي أم ـ دخرؿ اط ع اسعم ؿ 
عملا ت الخصخصي، رلـ امف  ن ؾ تقااًم  ع داًل لألصرؿ الع مي رالحصرؿ  اتالخ ص 

يعر الخدمي، رب لت لت لـ تتحقؽ االيتف دة على أاضؿ اسيع ر للعقد ررضع ضرابط ل
 العظمى مف عرائد الخصخصي. 

مح ربي االحتم ر، ررضع عف تجياد مم ري ت تعمؿ على البائي التشراعاي يا دة  عجز -
ضرابط لمنع اي د عملا ت الخصخصي، رتعزاز المن ايي، رب لت لت تحقاؽ العدالي 

ح جي مم  أف  ن ؾ المرارد الفليطاناي.  اتاالجتم عاي رمف يـ حصرؿ المراطف على حقراه 
عملا ت الخصخصي ميؿ  اتتؤير  التتالقراناف االاتص داي  اتم يي إلع دة النظر 

 ..إلخ. .الضرائب رالشرم ت رالتج ري رالمص رؼ رالمن ايي،
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إلى رجرد آلا ت  إلى حد م عملا ت الخصخصي   خالله تتم التتالبائي التنظاماي ااتقرت  -
تعظاـ االيتف دة مف عملا ت ، ر الحرممي باف أطراؼ عملاي الخصخصيتحقاؽ  تضمف

تعزاز اإلاص ح رتراار م اي المعلرم ت رالبا ن ت الخ صي بعملا ت ر  ،الخصخصي
المف ضلي راختا ر أاضؿ طرؽ رأي لاب الخصخصي التت تتالاـ مع الرااع ر  ،الخصخصي
 1للخصخصيمت بعي إدارة رتنظاـ القط ع ت التت خضعت ، ر الفليطانت

أ ػػػػػداؼ محػػػػػددة  عػػػػػدـ رجػػػػػرد برنػػػػػ م  للخصخصػػػػػي أد  إلػػػػػى عػػػػػدـ تػػػػػراار العن صػػػػػر الت لاػػػػػي: -
معػػػ اار اختاػػػ ر المشػػػ راع ، ر محػػػددات الشػػػرامي بػػػاف القطػػػ عاف العػػػ ـ رالخػػػ ص، ر للخصخصػػػي

تعظػاـ االيػتف دة ، ر أرلرا ت المشػ راع/ القط عػ ت المقترحػي للخصخصػي، المزمع خصخصته 
 تمراؿ الخصخصي.، ر  الت ايتخداـ عرائد الخصخصيمج، ر مف عملا ت الخصخصي

تػػػػراار رانتشػػػػ ر الخػػػػدم ت خ صػػػػي  اػػػػتعلػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أف عملاػػػػ ت الخصخصػػػػي أيػػػػهمت  -
اس داؼ اإلنم ئاي لأللفاي، رمػذلؾ  اتاالتص الت رالمهرب ا، إال أنه  لـ تحقؽ بعد الميتهدؼ 

التغلػػب  اػػتاصػػرر  تعظػػاـ اسيػػر التنمػػري، حاػػث أف  نػػ ؾ اػػتلػػـ تيػػفر عملاػػ ت الخصخصػػي 
اػػػػى اعػػػ نت منهػػػػ  االاتصػػػ د الفليػػػطانت رخ صػػػػي العجػػػز  التػػػتعلػػػى االخػػػتالالت رالتشػػػػر  ت 

 . رتداؽ االيتيم رات اسجنبايالمازاف التج ري  اترالعجز المرازني الع مي 

بمشػػػ راعه اليػػػا داي بح جػػػي إلػػػى تطػػػرار رتعزاػػػز البناػػػي التنظاماػػػي اطػػػ ع النقػػػؿ رالمراصػػػالت  -
تلػػؾ المشػػ راع ربمػػ   اػت االيػػتيم رتػرار البناػػي اسي يػػاي الالزمػي لتعزاػػز تمفػػؿ  تالتػػرالق نرناػي 

اي رالتج راػػػي رخدمػػػي االيػػػتيم ر تشػػػجاع الحرمػػػي  اػػػتتيػػػهـ متم ملػػػي نقػػػؿ منظرمػػػي  امفػػػؿ تػػػراار
 المراطف.

 
  وصيات الدراسة 7-2
 

جدر  راشتراط ت  ت لمتطلب  ع مً  اً إط ر ُتشمؿ  تـ ااتراح عدة ترصا تمف نت ئ  الدرايي،  انطالًا 
رالتػى ايػعى ، بمفهـر الشرامي بػاف القطػ عاف العػ ـ رالخػ ص اػت المنػ طؽ الفليػطاناي الخصخصي
اػػػي البنػػػ ا رالتنم عملاػػػي  اػػػتبػػػاف القطػػػ عاف العػػػ ـ رالخػػػ ص  اع لػػػي راميإلػػػى تحقاػػػؽ شػػػ مػػػف خاللهػػػ 

فػػػػظ حقػػػػرؽ حرحم اػػػػي الميػػػػتهلؾ ر  ،راحقػػػػؽ المصػػػػلحي الرطناػػػيالميػػػتدامي لالاتصػػػػ د الفليػػػػطانت، 
 الميتيمر.
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 بيئة الةصةصة/ الشراوة بين القطادين العام والةاصو نمية نحو  عزيز   7-2-1
 

رالخػ ص، تتطلػب تػراار بائػي مالئمػي إف تنفاذ عملا ت الخصخصػي/ الشػرامي بػاف القطػ عاف العػ ـ 
 على صعاد البائي اليا ياي راالاتص داي رالتشراعاي رالتنظاماي على النحر الت لت.

 

 البيئة السياسية: 7-2-1-1

خضػػػػػعت للخصخصػػػػػي رخ صػػػػػي  التػػػػػتالقط عػػػػػ ت  اػػػػػتإعػػػػػ دة درايػػػػػي االمتاػػػػػ زات الممنرحػػػػػي  -
تحقاػػؽ  اػػتاالتصػ الت رالمهربػػ ا، راػػرض اشػتراط ت جداػػدة بعػػد انقضػ ا مػػدة االمتاػػ ز تيػهـ 

تحفػػػظ حقػػػرؽ تعظػػػـ اسيػػػر التنمػػػري ر بائػػػي تن ايػػػاي رتعػػػ ل  التشػػػر  ت رالمخ لفػػػ ت الق نرناػػػي ر 
 جا ؿ الق دمي. اس

الدرر الفعػ ؿ للدرلػي اػت مشػ راع الشػرامي مػع القطػ ع الخػ ص اػت تضمف  التتاتخ ذ التدابار   -
بمػ  البػت رذلػؾ   -على يباؿ المي ؿ مف خالؿ امتالؾ اليهـ الذ بت- المش راع اإليتراتاجاي

الاتصػ د راى الرات ذاتػه إنعػ ش رتنماػي ا ،متطلب ت اسمف القرمت رتحقاؽ المصلحي الرطناي
 قداـ أاضؿ اليلع رالخدم ت للمراطف رحم اي حقرؽ اسجا ؿ الق دمي.الفليطانت رت

رالمفػ اات  اليا يت بمػ  ايػم  بمشػ رمي القػر  الف علػي اإلصالحايتمم ؿ العمؿ على برن م   -
 ات ريـ القرارات اليا ياي راالاتص داي.

لعػػ ـ رالخػػ ص بمػػ  اضػػمف رضػػع اسيػػس التػػت تمفػػؿ تحقاػػؽ مبػػ دئ الشػػرامي بػػاف القطػػ عاف ا -
االلتزاـ رالتعهد ات تنفاذ القػرارات رااليػتمراراي اػت تنفاػذ مشػررع ت الشػرامي رتحقاػؽ الشػف ااي 
رالتنيػػاؽ بػػاف الشػػرم ت مػػف خػػالؿ رضػػع رؤاػػي راضػػحي لأليػػ لاب التػػت انتهجهػػ  مػػؿ شػػراؾ 

 لتنفاذ اس داؼ المنشردة ات مش راع الشرامي.

رالميػػ الي تػػراار آلاػػ ت المت بعػػي رالمراابػػي اعت مػػف خػػالؿ تعزاػػز رتفعاػػؿ درر المجلػػس التشػػر  -
االتف ا ت المراعي رشررطه  على ميترا ت مختلفي داخؿ المؤيي ت للتأمد مف التزامه  بتنفاذ 

 بم  احفظ حقرؽ المراطف.

م ااػي للرا بػي رالمح اظػي علػى  ريػ ئؿ تعزاز رتفعاؿ درر  ائػي الرا بػي الع مػي مػف خػالؿ تبنػى -
 لشػف ااي ب تتيػـعبػر عػدة انػرات رحفظ حقرؽ اسجاػ ؿ الق دمػي الم ؿ الع ـ طناي ر المصلحي الر 

ايػتمرار اليػلطي اػت درر ػ  رتخفاض مخ طر الفي د إلى الحد اسدنى، رمع ضػم ف  رالحرممي
 .الرا بت درف اإلخالؿ بحؽ الميتيمر ات إدارة رتشغاؿ المراؽ الع ـ بأيلرب تج ري
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ضبط رتنظاـ يرؽ  اتحم اي الميتهلؾ مف خالؿ المي  مي تفعاؿ درر المجلس الفليطانت ل -
 الخدم ت رالمنتج ت المقدمي مف ابؿ مش راع الشرامي رذلؾ مف حاث اليعر رالجردة.

 أيس رمع اار ترااب / الشراميع اخضع للخصخصياط  مؿ اتميتقلي  را باي أجهزة إنش ا -
 .الع مي المصلحي متطلب ت تقتضاه لم  راق  ريا ي ت التيعار للخدم ت المقدمي الجردة

تممػاف المجتمػػع مطػرؼ محػػرري رأي يػت اػػت / نق باػي شػػعباي تيػتهدؼ تػراار منظرمػي را باػػي  -
الشػػػرامي مػػػف اجػػػؿ التنماػػػي رذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ الترماػػػز علػػػى راػػػع درجػػػي الػػػرعت راإلدراؾ بػػػدرر 

الدرلػػي  االلتػػزاـ ب التف اػػ ت المعقػػردة بػػاف ي، رأاضػػً  مت بعػػيالقطػػ ع الخػػ ص مشػػراؾ اػػت التنماػػ
تحقاػػؽ العدالػػي االجتم عاػػي مػػف خػػالؿ رالقطػػ ع الخػػ ص مػػف جهػػي، رمػػف جهػػي أخػػر  تضػػمف 

اػت رالمهمشػي ق درة الالترزاع الع دؿ للخدم ت مف حاث المـ رالماؼ، رذلؾ بدعـ الفئ ت غار 
 .حقرؽ الميتهلؾحم اي ، ر المجتمع

مػػػؿ من يػػػبي لترزاػػػع أف تتبنػػػى رتعتمػػػد الحمرمػػػ ت اػػػت برامجهػػػ  يا يػػػ ت تتػػػرجـ إلػػػى آلاػػػ ت ع -
اسدرار بػػػاف القطػػػ عاف العػػػ ـ رالخػػػ ص رمؤييػػػ ت المجتمػػػع المػػػدنت، رمػػػذلؾ إزالػػػي المعاقػػػ ت 
رتحداد االحتا ج ت الضررراي لتعزاز الشرامي ات إط ر يا يػ ت ربػرام  رنظػـ تتحػرؾ راقهػ  

 رداخله . 

الخصخصػػي بعملاػػي للتعراػػؼ  رضػػع برنػػ م  للقطػػ ع العػػ ـ رالخػػ ص رممرنػػ ت شػػرائ  المختلفػػي -
مقرمػػ ت بنػػ ا الدرلػػي رآلا تهػػ  ريا يػػ ته  رأ ػػدااه  رايتمشػػ ؼ نت ئجهػػ  رتشػػخاص آي ر ػػ  علػػى 

 الفليطاناي الق بلي للحا ة.

الي نراػػي  اػػتلػػد  الشػػرائ  الطالباػػي مػػف خػػالؿ مراجعػػي الميػػ ا ت  الػػرعتراػػع ميػػتر  رتنماػػي  -
 ت للتعراػػػػؼ بعملاػػػػي الع مػػػػي رالمرحلػػػػي الج معاػػػػي بحاػػػػث تتضػػػػمف القػػػػدر المػػػػ ات مػػػػف المعلرمػػػػ

 الخصخصي/الشرامي رأبع د  .

الفليػػطاناي بنظػػ ـ  اإليػػتراتاجايمزااػػ  رمخػػ طر تنفاػػذ المشػػ راع درايػػ ت ميتفاضػػي عػػف  إعػػداد -
  .البن ا رالتشغاؿ رالنقؿ "البرت"

 

 البيئة االن صادية: 7-2-1-2

 تصػ داي ميػتقرةاليا ي ت االاتص داي الملاي رالقط عاي برضرح مف أجؿ تػراار بائػي اا تطرار -
 .ات المحلاي راسجنباي على حد يرااااليتيم ر تيهـ ات جذب 

 التتالمش راع  اتاي بم  امفؿ الطمأناني للميتيمر على حقراه االيتيم ر البائي  اتتعزاز اليقي  -
 .  اإلدارةالفي د ريرا االحتم ر ر ضرررة مح ربي  إلى ب إلض اي ايتيمر ااه ،
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تعزاػػػػز البائػػػػي  اػػػػتايػػػػهـ بمػػػػ   المػػػػ لت راالاتصػػػػ دي إلصػػػػالحاايػػػػتمم ؿ العمػػػػؿ علػػػػى برنػػػػ م   -
 اي.االيتيم ر االاتص داي ر 

، ربحػػػػث االيػػػػتيم ريجماػػػػع المؤييػػػػ ت المرتبطػػػػي ب لنشػػػػ ط  اػػػػت اإلداراػػػػي اإلجػػػػراااتتبيػػػػاط  -
اج دتراجه الميتيمر على جماع الميترا ت  التتتشخاص العرائؽ رالمش مؿ ر   الحلرؿ له . را 

اج د البائي المن يبي تحقاؽ االيتقرار الم لت ر  ات  ايهـ تطرار القط ع المصرات بم - ا 
 رتقداـ خدم ت رأدرات مصرااي جدادة رمتنرعي المصراتعملا ت االاتراض  اتللتريع 
 تعزاز مرارد تمراؿ مش راع الشرامي.  اتتيهـ 

مشررع ت  اتتطرار يرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي رالهائ ت ذات العالاي رتنماي درر    -
تب ع ،التنياؽ باف اليا ي ت الع مي المنظمي ليرؽ الم ؿامي مف خالؿ الشر   ت يا ي را 

، رايتحداث رتنراع اسرراؽ الم لاي االيتيم رر  ب الدخ رتعمؿ على تشجاع رتنماي الرعت 
اج د نظ ـ اع ؿ للمعلرم ت لراع شراؼ رالرا بي على اليرؽ، المصدرة ب ليرؽ، رتعزاز اإل را 

 االيتيم رجذب ، رالعمؿ على حرممي الشرم ت مب دئتطباؽ ز ، رتعزامف اة اليرؽ
 اسجنبت.

مش رمي شػرائ  رممرنػ ت القطػ ع الخػ ص م اػي اػت عملاػي  اتخ ذ التدابار الالزمي التت تضمف -
 ، أي اعتم د ا عدة مبدأ تم اؤ الفرص.لفت  ب ب المن ايي على مصراعاه الخصخصي

مػػػف خػػػالؿ امتالمهػػػ   الشػػػرم ت عػػػ برة الحػػػدرد صػػػ داي عبػػػرعػػػدـ إت حػػػي الفرصػػػي للهامنػػػي االات -
للمشػػررع ت المحلاػػي رذلػػؾ بمنحهػػ  امتاػػ زات رضػػم ن ت اضػػر ب لمصػػلحي الع مػػي ميػػؿ حراػػي 

 .إلخ. .تحداد اسيع ر راسجرر، رنرعاي التقناي الميتخدمي، راإلعف اات الجمرماي رالضراباي،

 راع اػػراناف المرازنػػي التأماػػد علػػى تخصػػاص بنػػد رحيػػ ب مػػ لت لع ئػػدات الخصخصػػي اػػت مشػػ -
ع ئػػػدات  سرجػػػه إنفػػػ ؽ مشػػػددةنظػػػـ راراعػػػد  الع مػػػي لليػػػلطي الرطناػػػي الفليػػػطاناي، مػػػع رضػػػع

الخصخصػػػي، إذ أف تلػػػؾ العرائػػػد  ػػػت حصػػػالي أصػػػرؿ مملرمػػػي للشػػػعب، راجػػػب أف تخضػػػع 
 لمح يبي رمراابي المجتمع المدنت ر ائ ته التشراعاي رالنق باي. 

تراتاجا ت الالزمػي إلعػ دة تأ اػؿ القطػ ع الخػ ص المحلػت، رضع الخطػط رالبػرام  رتبنػى االيػ -
ردعػـ مػػف خاللػػه حػػرااز إضػ ااي رتيػػهاالت ائتم ناػػي لامػػرف اػ درًا علػػى المن ايػػي أمػػ ـ القطػػ ع 

 الخ ص اسجنبت.
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 البيئة ال شريعية: 7-2-1-3
 

قػػراناف الرتطػػرار منظرمػػي اػػراناف رأنظمػػي ااتصػػ داي اع لػػي رمفػػؤة ممػػ  اتطلػػب مراجعػػي  إاجػػ د -
تضمف المحلت رالدرلت تج إ مش راع الشرامي، ر لتنيجـ مع الترجه  الح لاي ريف اراناف جدادة

 رمنه  اراناف: الشرم ت، المن ايي، الضرائب، التج ري. المن ايي رمح ربي االحتم ر رالفي د.

بمػ  احقػؽ اترة االنقي ـ رالخػررج بصػاغي ترااقاػي لتلػؾ القػراناف  اتُينت  التتمراجعي القراناف  -
 المصلحي الرطناي العلا .

ات االيػتيم ر تراار البائي الق نرناي التت  تنظـ العالاي بػاف القطػ ع العػ ـ رالقطػ ع الخػ ص اػت  -
 المختلفي لليلطي الرطناي الفليطاناي المراد خصخصته .

يػػف تشػػراع ت راػػراناف تحمػػـ عملاػػ ت الخصخصػػي الملاػػي أر الجزئاػػي عبػػر اسيػػ لاب الت لاػػي:   -
اسيػػػػهـ لالمتتػػػػ ب العػػػػ ـ، عقػػػػرد اإلدارة أر اإلاجػػػػ ر، باػػػػع مفػػػػردات اسصػػػػرؿ المملرمػػػػي طػػػػرح 

 ...إلخ. .لليلطي،

رضػػع اللػػرائ  التػػت تهػػدؼ لحم اػػي الميػػتهلؾ مػػف احتمػػ ر تقػػداـ الخدمػػي المقدمػػي مػػف القطػػ ع  -
 الخ ص.

 م اي رمنه  الشرامي اتف ؽ ات تراار   الراجب الجر راي الشررطتباف  يف اراناف رلرائ  تنفاذاي  -

 اسعمػػ ؿ الخ صػػيبػػرأس المػػ ؿ راسمػػراؿ الع مػػي رالممتلمػػ ت الخ صػػي ر  المتعلقػػي التف صػػاؿ

 االيتمراراي. رضم ف رالصا ني رالتشغاؿ رالبن ا ب لتشااد

 المن ايػي ضػرابط راػؽ المشػررع شػرمي اختاػ رتحػدد معػ اار  التػترضػع اللػرائ  راسنظمػي   -

 .للشرامي اتف ااي مؿ رحيب المعنت القط عي حيب رالشف اا

 

 :البيئة ال نظيمية 7-2-1-4

تنماػي رتعزاػز البنػ ا المؤييػ تت  اػتهـ بم  اي اإلداري اإلصالحايتمم ؿ العمؿ على برن م   -
 لرزارات رمؤيي ت اليلطي الرطناي الفليطاناي.

إع دة  املي رتطرار المؤيي ت الع مي الميؤرلي عف دعـ القط ع الخ ص المحلػت بمػ  ايػهـ  -
  تعزاز مشررع ت الشرامي رتحقاؽ اس داؼ اإلنم ئاي ات المن طؽ الفليطاناي.ات 

، أ ػػػػػداؼ محػػػػػددة للخصخصػػػػػي رضػػػػػع برنػػػػػ م  للخصخصػػػػػي امفػػػػػؿ تحداػػػػػد العن صػػػػػر الت لاػػػػػي: -
معػػػػػػ اار اختاػػػػػػ ر المشػػػػػػ راع المزمػػػػػػع ، ر محػػػػػددات الشػػػػػػرامي بػػػػػػاف القطػػػػػػ عاف العػػػػػػ ـ رالخػػػػػػ صر 
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تعظػاـ االيػتف دة ، ر المقترحػي للخصخصػيتحداد أرلرا ت المش راع/ القط عػ ت ، ر خصخصته 
 تمراؿ الخصخصي.، ر مج الت ايتخداـ عرائد الخصخصي، ر مف عملا ت الخصخصي

راتاجاي رضع مع اار للمشررع ت التت اجب أف تظؿ باد اليػلطي رال تخصػخص سيػب ب إيػت -
 . أر ااتص داي أر اجتم عاي

محلاػً  ردرلاػً ، ررصػد  للخصخصػي القط عػ ت المرشػحي مشػ راع اتخ ذ التدابار الالزمي لتػررا  -
 المازانا ت المطلربي. 

دارة  اػػػػتإعػػػػداد خطػػػػي تدراباػػػػي شػػػػ ملي لتنماػػػػي رتطػػػػرار اػػػػدرات المػػػػرادر الفليػػػػطاناي  - تخطػػػػاط را 
 مشررع ت الشرامي. 

 

 الشراوة بين القطادين العام والةاص مؤسسا   ل نظيمجسم مق رح   7-2-2
 

دارة عملاػ ت الشػرامي بػاف القطػ عاف العػ ـ إنش ا رحدة مرمزاي تترلى عملاي تخطػاط رتن - ظػاـ را 
الذاف أجراػت معهػـ. راػى  فالفليطاناامعظـ أراا الخبراا  ر ذا انيجـ مع ترجه ترالخ ص. 

رحػػدة مرمزاػػي إلدارة تلػػؾ العملاػػ ت تتبػػع ل  امػػؿ ررصػػؼ تنظامػػت ػػذا اإلطػػ ر اقػػد تػػـ ااتػػراح 
 (.3)بحيب الملحؽ راـ  مجلس الرزراا الفليطانت

 
 السيادية  اإلس را يجيةنحو  عزيز و طوير بيئة المشاري    7-2-3

 

تنفاػػذ رمػػف أجػػؿ ، اي رالتنمراػػيااليػػتيم ر الحرمػػي  اػػتاعػػد اطػػ ع النقػػؿ رالمراصػػالت رماػػزة أي يػػاي 
 روفر ، اػإف  ػذا ايػترجب بمفػ اة راع لاػي ب لشرامي مع القطػ ع الخػ ص مش راع النقؿ رالمراصالت

 جدوى ان صرادية داليرةة ل نفيذ  لك المشاري  بوالمواص ت الم ئمالبيئة الداةلية لقطاع النقل 
  م  الت:   . رذلؾ مف خالؿالدولة الفلسطينية ددائم إرسا و حقق السيادة و 

راعتم د القراناف راسنظمي راللرائ  الض بطي رالمنظمي لعمؿ اط ع  إعدادايتمم ؿ العمؿ على  -
 النقؿ رالمراصالت.

رار  املاي رزارة النقؿ رالمراصالت بحاث تتالاـ مع برام  رخطط ايتمم ؿ العمؿ على تط -
العمؿ على تطرار ادرات الع ملاف بقط ع النقؿ  رب لترازيتطرار اط ع النقؿ رالمراصالت، 

 . صن عي النقؿ اتلمرامبي التطررات  رالمراصالت
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راع ش ملي لقط ع النقؿ تضمف تحقاؽ الجدر  االاتص داي للمش  إيتراتاجايتطرار  -
المتعددة رخدم ته  رتنظامه  رراع   تطرار شبم ت النقؿ بأنراعهر تضمف  اإليتراتاجاي

 مف اته  بم  اعزز تلباي الطلب راخدـ متطلب ت التنماي الميتدامي.

اط ع النقؿ بم  اتفؽ مع أ داؼ التنماي االاتص داي  ات االيتيم رتشجاع المن ايي ر  -
خ رطي ايتيم راي ربرن م   إعدادمف خالؿ العمؿ على المن طؽ الفليطاناي  اتراالجتم عاي 
المعلرم ت لمش راع اط ع النقؿ رالمراصالت بحاث اضمف تراار رترراجت ايتيم ري 

 رالحرااز للقط ع الخ ص.

مج ؿ إدارة  اتبرن م  تدراب رتطرار ادرات الطرااـ الع ملي بقط ع النقؿ رالمراصالت  إعداد -
 اط ع النقؿ رالمراصالت.  اتي رتخطاط رتنفاذ مش راع الشرام

تايار  اتالعمؿ المؤيي تت لقط ع النقؿ رالمراصالت ايهـ  اتتغارات جذراي  إدخ ؿ -
خدم ت النقؿ رالتج رة بم  امفؿ رجرد اط ع نقؿ ا در على المن ايي رمرجه نحر اليرؽ 

ي رذلؾ رادعـ ترجه ت اليلطي الرطناي الفليطاناي ب النضم ـ إلى منظمي التج رة الع لما
 ب لتنياؽ مع الجه ت ذات العالاي رخ صي رزارة االاتص د الرطنت ررزارة التخطاط. 

 

 دراسات مس قبلية مق رحة  7-2-4
 

 المن طؽ الفليطاناي. اتتطرار ايتراتاجاي ربرن م  للشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص  -

 راته التن اياي. تطرار ايتراتاجاي تطرار رتنماي القط ع الخ ص المحلت رتعزاز اد -

التم مػؿ الربط ر اط ر  اتمقرم ت تعزاز المازة التن اياي سنظمي النقؿ الفليطاناي الميتقبلاي  -
 االالامت. 

 وآخر دعىاَب انحًذهلل رة انعبنًٍُ 
 

 : َمىل عًبد انذٍَ األصفهبٍَ
و لو زيد إن  رأيت أنو ال و ب أحد و ابًا ف  يومو إال نال ف  غده لو غرير ىذا لوان حسن  »

ىذا من أدظم   و ىذا لوان يس حسن  و لو ندم ىذا لوان أفضل  و لو  رك ىذا لوان أجمل
…« ىو دليل دلا اس ي   النقص دلا جملة البشر   و العبر
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 انًصبدر وانًراجع
 
 

 أولا: انمـرآٌ انكرَى

 

 انعرثُخانكتت ثبَُبا: 
 

، دار الفمر، دمشؽ، بعادىاالةصةصة آفانيا وأاسبرش، محمد را ض، رمرزرؽ، نباؿ،  -
 .2002يررا ، 

، الطبعي ال نمية االن صادية الشاملة من منظور إس م اس دف، ار  د محمد على،  -
 ـ.1994 - ػ 1414اسرلى، مؤييي دار التع رف للطبع رالنشر، 

، الطبعي الي ديي، مناىج البحث ف  العلوم النفسية وال ربويةأبر عالـ، رج ا محمرد،  -
 .2010ر للج مع ت، دار النش

"، ال جربة المصرية ف  ةصةصة المشرودات العامة أدراسة مقارنةإم ـ، ص بر زمت،  -
 .2006/2007دار النهضي العرباي، 

الةصةصة:  حويل الملوية العامة إلا القطاع الةاص ف  ضو  بف أران ، محمد صبري،  -
 .2000لى، ، دار النف ئس للنشر رالترزاع، الطبعي اسر الشريعة اإلس مية

جدوى ودات العامة: النظرية وال طبيق أان صاديات المشر حج ز ، المريى الياد،  -
 . 2004"، الدار الج معاي، اإليمندراي، مصر، ياالمشرودات و سعير من جا يا وةصةص 

، دار منازدات دقد ام ياز المرفق العام بين القضا  وال حويمحم دإ، حم دإ عبد الرازؽ،  -
 .2012، االيمندراي، مصر، الج معي الجدادة

، دار الج معي   النظام القانون  لعقد ام ياز المرفق العامحم دة، حم دإ عبد الرازؽ -
 .2012الجدادة، االيمندراي، الق  رة، 

 نظيم القانون  لعقود المشاروة فا مشرودات البنية   الحم دة، حم دإ عبد الرازؽ -
 .2013دادة، االيمندراي، الق  رة، ، دار الج معي الجاألساسية والمرافق العامة

دقود البنا  وال شغيل ونقل الملوية: حقوق اإلدارة الم قاددة الحمرد، رض ح محمرد،  -
 .2010 ،عم ف، اسردف ، الطبعي اسرلى، دار اليق اي للنشر رالترزاع،وال زاما يا
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متبي ، مالةصةصة وأثرىا دلا ال نمية بالدول الناميةالرباعت، عبدإ محمد ا ضؿ،  -
 .2004مدبرلت، الق  رة، 

دار المنػػػ    للنشػػػر رالترزاػػػػع، الطبعػػػي اسرلػػػػى، ، ال جررررارة وال نميرررةاليػػػراعت، خ لػػػد محمػػػد،  -
 .9002اسردف، 

 قييم سياسات الص دؽ، علت ترااؽ، رالبلبؿ، علت أحمد، رعمراف، محمد مصطفى،  -
نقد العربت، معهد اليا ي ت االاتص داي، صندرؽ ال ال ةصيص ف  البلدان العربية 

2002. 

، دار الفمر الج معت، الدول  االس ثمار وال رابط االن صاديعبد الع ؿ، نشأت على،  -
 .2012، مصر، اإليمندراي

الطبعي اسرلى،  ، مبادئ ف  ال نمية وال ةطيط االن صادي ،عرا ت، حربت محمد مريى -
 .2008، عم ف، اسردف، رالترزاعدار الفمر للنشر 

دراسات الجدوى ال جارية واالن صادية واالج مادية محمد عبد الق در،  عطاي، عبد الق در -
، اإليمندراي، للطب عي رالنشر الطبعي الي ناي، الدار الج معاي  BOTم  مشرودات 

 .2000مصر، 

، الدار الج معاي للطب عي نضايا ان صادية معاصرةعطاه، عبد الق در محمد عبد الق در،  -
 .2005اإليمندراي، مصر، رالنشر، 

دار اليق اي الطبعي اسرلى، ، بين النظرية وال طبيق االس ثمارإدارة ، علراف، ا يـ ن اؼ -
 .2009للنشر رالترزاع، عم ف، اسردف، 

، الطبعي ال نمية ف  دالم م غير: دراسة ف  مفيوم ال نمية ومؤشرا ياالعايري، إبرا اـ،  -
 .2001 مصر، الي ناي، دار الشررؽ،

فلسف يا وأساليب  المس دامةال نمية ، أبر زنط، م جدة أحمدر  غناـ، عيم ف محمد، -
، اسردف، دار صف ا للنشر رالترزاع، عم فالطبعي اسرلى، ،  ةطيطيا وأدوات نياسيا

2007. 

دار صف ا الطبعي الي ليي، ، مقدمة ف  ال ةطيط ال نموي اإلنليم غناـ، عيم ف محمد،  -
 .2005للنشر رالترزاع، عم ف، اسردف، 

، إيراا للنشر رالترزاع، اسردف، الطبعي دلم ان صاد ال نميةقراشت، محمد ص ل  ترمت، ال -
 .2010اسرلى، 
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، دار رائؿ للنشر، ال نمية االن صادية أ نظريات وسياسات وموضوداتأالقراشت، مدحت،  -
 .2007عم ف، اسردف، الطبعي اسرلى، 

ن صادية:  قييم  جربة األردن ال ةاصية أحدث نماذج ال نمية االاندح، عدلى شح دة،  -
 .2003، الطبعي اسرلى، دار مجدالر  للنشر رالترزاع، عم ف، اسردف، 6891-3002

، دار الفمر العربت، الق  رة، ان صاديات النقل والمواص تالمشرخت، حمد يلام ف،  -
 ـ. 2003

يمندراي، منشأة المع رؼ، اال، الةصةصة: ة صة ال جارب العالمية ند ، منار ابرا اـ،  -
 .2004مصر، 

، ال مويل الةارج  وسياسات اإلص ح االن صادي:  جارب دربيةارنس، عدن ف حياف،  -
 .2011الطبعي اسرلى، دار المن    للنشر رالترزاع، عم ف، اسردف، 

 

 

 ثبَُبا: انكتت انًترجًخ إنً انهغخ انعرثُخ 

 

محمد إبرا اـ  :مي رتعراب، ترجاالن صاد الول : النظرية والسياسةاادجم ف، م امؿ،  -
 .1998 المملمي العرباي اليعرداي، منصرر، دار المراخ للنشر،

، تعراب: محمرد حيف حينى، رمحمرد ح مػد حيػنى، ال نمية االن صاديةتردارر، ماشاؿ،  -
 .2006دار المراخ للنشر، المملمي العرباي اليعرداي، 

ان صاديات دجراس، درن لد، جالز، م لمرلـ، رررمر، م امؿ، ربارمنز، دراات، رينر  -
: عبد العطاـ محمد مصطفى، طه عبد اهلل منصرر، دار المراخ للنشر، ، تعرببال نمية

 .1995المملمي العرباي اليعرداي، 

المرشد فا  طوير البنية ال ح ية من ة ل منظمي اسمـ المتحدة للتنماي الصن عاي،  -
 .1996مي: حياف صالح الداف، ترج  "BOT"مشاري  البنا  وال شغيل ونقل الملوية 
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 ثبنهغخ انعرثُخثبنثبا: انرسبئم انعهًُخ 

 

 وجودة المحاسب  اإلفصاح دلا الحوومة نوادد  طبيق اثرأبر حم ـ، م جد ايم عاؿ،  -

 لألوراق فلسطين سوق ف  المدرجة الشروات دلا ميدانية دراسة"المالية  ال قارير

 .2009ة، الج معي االيالماي، غزة، ، ملاي التج ر ري لي م جيتار الماليةأ 

دراسة حالة شروة  :م طلبات  طبيق إدارة الجودة ال سويقيةرحمي، ابرا اـ أحمد، أبر  -
 ، ري لي م جيتار، ملاي االاتص د رالعلرـ اإلداراي،اال صاالت الةلوية الفلسطينية جوال

 .2010 غزة،ج معي اسز ر، 

 ف ثر الحوافز دلا مس وى األدا  الوظيف   قييم أأبر شرخ، ن در ح مد عبد الرازؽ،  -
ري لي م جيتار، ملاي االاتص د ، شروة اال صاالت الفلسطينية من وجية نظر العاملين

 .2010رالعلـر اإلداراي، ج معي اسز ر، غزة، 
 االدةار  نمية ف  المالية األوراق سوق   دوراسيرج، حياف عبد المطلب حياف محمد -

، ايـ االاتص د، ملاي التج رة، ج معي الزا زاؽ، ارع بنه ، م جيتار ، ري ليمصر ف 
 .2002مصر، 

 نميررررة ان صرررراد المملوررررة العربيررررة  فرررر دور االسرررر ثمار المباشررررر حػػػػ اظ، ااصػػػػؿ حباػػػػب،  -
 .2005، ري لي م جياتر، ملاي العلرـ االاتص داي رعلرـ التيار، ج معي الجزائر، السعودية

 ال نمية م طلبات النامية بين البلدان ف  ةصةالةصالخزرجت، دارد يلرـ عبد الحياف،  -

، ملاي اإلدارة ، ري لي دمترراةالعراق إلا ةاصة إشارة المباشر م  األجنب  االس ثمار ودواف 
 .2008راالاتص د، ج معي المراي، العراؽ، 

مدى  وافر م طلبات نجاح  طبيق اإلدارة االلو رونية ف  خلاؿ، عبد الم جد شحدة،  -
، يرية الوبرى ف  نطاع غزة وأثرىا دلا االس عداد المؤسس  ضد الفسادالجمعيات الة

 .2011ري لي م جيتار، ملاي التج رة، الج معي االيالماي، غزة، 

، ريػ لي آليات  شجي  و رنية االس ثمار وأداة ل مويل ال نمية االن صاديةالزاف، منصرري،  -
اي رعلػػػـر التيػػاار، ج معػػػي الجزائػػػر، دمتػػرراة اػػػى العلػػـر االاتصػػػ داي، ملاػػي العلػػػـر االاتصػػ د

2005-2006. 

دراسة أ ثر أساليب الةصةصة دلا الموظفين الحووميينأ، حيف بنت صف ا ،اليراج -
ايـ اإلدارة  ،، ري لي م جيتاربمحافظة جدةأميدانية دلا شروة اال صاالت السعودية 
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العرباي المملمي ، ج معي الملؾ عبد العزاز ،ملاي االاتص د راإلدارة ،الع مي
 . ػ1423،اليعرداي

 اتالمباشر ف  ال غير  األجنب  أثير الةصةصة واالس ثمار اليعدي، رغد زمت ا يـ،  -
، ري لي م جيتار 2223 – 1985 لمدةل  والمغرب يمصر  ن صادين الل ة القطاديةالييولي

 .2007ات علـر االاتص د، ملاي اإلدارة راالاتص د، الج معي الميتنصراي، بغداد، 

أثر الةصةصة دلا األدا  المال  للشروات األردنيرة وار براط ذلرك راطت،  د  محمد، الش -
، ملاػي اسعمػ ؿ، ايػـ المح يػبي، ، ريػ لي م جيػتارالسروق فر بنوع وحجم و طرور الشرروة 

 .2010ج معي الشرؽ اسريط للدراي ت العلا ، 

 دمتػرراإ، ريػ لي نفيرذإس را يجية ال نمية االن صادية فر  فلسرطين وآليرات ال شقررة، محمػد،  -
اػػػػػت الدرايػػػػػ ت االاتصػػػػػ داي، معهػػػػػد البحػػػػػرث رالدرايػػػػػ ت العرباػػػػػي، ج معػػػػػي الػػػػػدرؿ العرباػػػػػي، 

 ـ.2009
نياس جودة الةدمات ال    قدميا شروة جوال من وجية نظر الزبائن فا ، اا دالع لرؿ،  -

زة،  ، ج معي اسز ر، غ، ري لي م جيتار، ملاي االاتص د رالعلرـ اإلدارايمحافظات غزة
2011. 

اآلثار االن صادية واالج مادية لموازنات السلطة عبد النبت، نباؿ جم ؿ يلاـ،  -
 .2012ج معي اسز ر،غزة، ري لي م جيتار، ملاي االاتص د رالعلـر اإلداراي،  الفلسطينية 

دراسة  طبيقية ف  الةصةصة ف  االن صاد الفلسطين : عراضي،  ايـ اريؼ،  -
، برن م  إدارة اليا يي االاتص داي، ملاي الدراي ت  لي م جيتارري  الفلسطينية المؤسسات

 .2003العلا ، ج معي النج ح، ن بلس، اليطاف، 

، ، ري لي دمترراةالةصةصة و أثيرىا دلا االن صاد العران اا ض، عب س م ظـ جا د،  -
 .2010اسم داماي العرباي المفترحي، الدنم رؾ، 

ار ف   شجي  االس ثمار المحل  واألجنب  ف  دور ىيئة  شجي  االس ثمنصر، لؤ ،  -
 .2008الج معي اإليالماي، غزة، ملاي التج رة، ، لي م جيتار، ري فلسطين

 

 ثبنهغخ انعرثُخ تمبرَرانذراسبد وراثعبا: ان
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ميام وص حيات  :القطاع العام الفلسطين االئتالؼ مف أجؿ النزا ي رالمي الي" أم ف"،  -
 .2006، لفلسطينيةمؤسسات السلطة الوطنية ا

(، ابراؿ 61، يليلي تق رار راـ )دقود االم ياز: ضمانات ال نافس ومن  االح وارأم ف،  -
2013. 

، وشاملة مس دامة إنمائية نحو مسارات  :ال نمية  قودىا ال   العولمةاسمـ المتحدة،  -
 .2011عشر،  الي لث اسرنمت دمؤتمر  إلى لألرنمت د المقدـ الع ـ اسماف تقرار

، ةطة دملية ل حقيق الغايات اإلنمائية: مشروع األمم الم حدة لأللفيةاسمـ المتحدة،  -
2005. 

 ، المرمزدملية اإلص ح ف  مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةأبر داي، أحمد،  -

 .2004 اليطاف، اهلل، راـ رالميحاي، اليا ياي للبحرث الفليطانت

 ، المرمز الفليطانتالفلسطين القضائ   دملية اإلص ح ف  الجيازأحمد، ع ئشي،  -

 .2004 اليطاف، اهلل، راـ رالميحاي، اليا ياي للبحرث

 االاتص داي الح لي إدارة الشؤرف االاتص داي راالجتم عاي الت بعي لألمـ المتحدة، درايي -

، اسمـ دامة نظرة -العالم   النطاق ال نمية دلا  نظيم إدادةالع لـ:  ات راالجتم عاي
 .2010دة، ناراررؾ، المتح

-  ، النظام االن صادي الدول  المعاصر من نياية الحرب العالمية الثانية إلا الببالر ، ح ـز
 . 2000المجلس الرطنت لليق اي رالفنرف راآلداب، المرات،  ،نياية الحرب الباردة

،  قرير دن ال نمية فا العالم:  حسين مناخ االس ثمار من أجل الجمي البنؾ الدرلت،  -
2005. 

 .2011، دليل الشرواتبررصي اليطاف،  -

ا جاه  ف فلسطين المح لة:  نمية  ف القطاع الةاص ودوره ال نموي الترتار، عالا،  -
 .2012، مرمز باي ف للبحرث راالنم ا، راـ اهلل، اليطاف، واحد

  األىداف اإلنمائية لأللفية ف  المنطقة العربية: منظور شباب ج معي الدرؿ العرباي،  -
2007. 

 .2010، مجمرعي بف الدف اليعرداي، محاور الطريق العرب ج معي الدرؿ العرباي،  -
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 ، النت ئ 2008،الفلسطينية األراض  ف  الحوم مسح الفليطانت، لإلحص ا المرمزي الجه ز -

 .2009، اليطاف –اهلل اسي ياي، راـ
 ل كنًلًجيا ادًاألفر األسر نفاذ لحً مقارن  قريرالجه ز المرمزي لإلحص ا الفليطانت،  -

 .2010، 2000-2009 الفلسطينية األراض  ف  المعلًمات ًاال صاالت

، تقرار إحص ئت،   األىداف اإلنمائية لأللفيةالجه ز المرمزي لإلحص ا الفليطانت -
2009. 

 ف ميزان المدفودات ، ريلطي النقد الفليطاناي، الجه ز المرمزي لإلحص ا الفليطانت -
 .2010، م رس، األراضا الفلسطينية

 .2011، آا ر/ م ار 2212فلسطين ف  أرنام ، الجه ز المرمزي لإلحص ا الفليطانت -

 األراض  ف  واال صاالت النقل احصا اتت، الفليطان لإلحص ا المرمزي الجه ز -
 .2012، اليطاف – اهلل ، راـةالفلسطيني

 للبحرث تالفليطان المرمز ،الفلسطينية الوطنية السلطة ف  المال  اإلص ح  جه د حرب، -

 . 2004 اليطاف، اهلل، راـ رالميحاي، اليا ياي

، معهد أبح ث اليا ي ت فرص االس ثمار فا نطاع النقل والمواص تزاداف، خ لد،  -
 .2010 راـ اهلل، اليطاف، ،االاتص داي الفليطانت

دائرة اسبح ث راليا ي ت النقداي، راـ اهلل،  ،ال قرير السنوييلطي النقد الفليطاناي،  -
 .2007 يطاف،ال

دائرة اسبح ث راليا ي ت النقداي، راـ اهلل،  ،ال قرير السنوي  يلطي النقد الفليطاناي -
 .2008 اليطاف،

دائرة اسبح ث راليا ي ت النقداي، راـ اهلل،  ،ال قرير السنوييلطي النقد الفليطاناي،  -
 .2009 اليطاف،

ين الضفة الغربية ونطاع غزة: الفرص والعقبات أمام اس عادة الوحدة باليمهرري، محمد،  -
، المرمز الفليطانت الضفة والقطاع منذ االنفصال ف  غيرات دلا األوضاع االن صادية 
 .2011للبحرث اليا ياي رالميحاي، ان ار 

 .2002، ال قرير السنويشرمي االتص الت الفليطاناي،  -

 .2010، ال قرير السنويشرمي االتص الت الفليطاناي،  -
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  .2011  ال قرير السنويالفليطاناي،  شرمي االتص الت -

االن صادية   األدا إشوالية الةصةصة وانعواسا يا ف  رف  وفا ة شاح ف، شه ب حمد،  -
 .2008، دراسة  حليلية  طبيقيو

 .2008، ال قرير السنويصندرؽ االيتيم ر الفليطانت،  -

 .2009، ال قرير السنويالفليطانت،  االيتيم رصندرؽ  -

 .2012، ال قرير السنويالفليطانت، صندرؽ االيتيم ر  -

المؤسسات ال مويلية العربية و مويل ال نمية واالس ثمار فا الوطن صندرؽ النقد العربت،  -
 .2005، العرب 

مشروع ا فاق السوك الحديدية ، "اسيمرا" اللجني االاتص داي راالجتم عاي لغربت آيا  -
 .2002، الدولية فا المشرق العرب 

 .2010، لنقل فا منطقة األسووا:  حديات أمام ال رابط االنليم    سييل ااسيمرا -

 عف اإلنمائية السياسات لجنة  قرير راالجتم عت، اسمـ المتحدة، االاتص دي المجلس -

 .ٕٔٓٓ أبراؿ/ناي ف 6-2الي ليي،  دررته  أعم ؿ

عي ، الطب2228ال قرير االس را يج  الفلسطين  مرمز الزاترني للدراي ت رااليتش رات،  -
 . 2009، اسرلى، باررت، لبن ف

نحررو صررياغة رؤيررة  نمويررة الفليػػطانت " مػػ س"،  االاتصػػ داي اليا يػػ ت أبحػػ ث معهػػد -
 .2005، فلسطينية

 ات الةارجية االس ثمار  عزيز دور سوق األوراق المالية ف  فلسطين ف  جذب ، م س -
2008. 

 .2010، العالم  الس ثمارا قرير ، مؤتمر اسمـ المتحدة للتج رة رالتنماي "اسرنمت د" -

 القائم االن صادي للنمو جديدة نحو انط نة الطريق يمّيد االج ماد  االضطراباسرنمت د،  -

 .2011ابراار 21-20، نشرة مرجزة ليا ي ت اسرنمت د، راـ االج ماد  دلا اإلنصاف

ا و  قرير حول ورشة العمل أاالن صاد الفلسطين  و حدي مؤييي الدراي ت الفليطاناي، -
 .2011م رس  6، المنعقدة ات اندؽ المرانباؾ، اسردف، المس قبليةأ

  دقود االم ياز أ دراسة حالة: اال صاالت الهائي الفليطاناي الميتقلي لحقرؽ المراطف -
 .2004(، راـ اهلل، اليطاف، آذار 35"، يليلي تق رار ا نرناي )الفلسطينية
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، 2227 - 2225الفلسطينية  وال نمية  حاإلص ةطة، رالتنماي اإلداراي التخطاط رزارة -
2005. 

، 2212- 2228ةطة اإلص ح وال نمية االن صادية رزارة التخطاط رالتنماي اإلداراي،  -
 .2008ابراؿ 

، 2213 – 2211الفلسطينية  وال نمية اإلص ح ةطة، رالتنماي اإلداراي التخطاط رزارة -
2010. 

 .2012، الم ابعة الثان  لةطة ال نمية قرير ،  رزارة التخطاط رالتنماي اإلداراي -

، الفلسطين  االح ياجات الطارئة ل طوير نطاع النقل والمواص ترزارة النقؿ رالمراصالت،  -
2007. 

 2211لقطاع النقل والمواص ت الفلسطين  الةطة االس را يجية  رزارة النقؿ رالمراصالت، -
-2213. 

 

 ثبنهغخ انعرثُخأوراق عًم ودورَبد خبيسبا: 
 

 

، مجلػػي ج معػػي اسز ػػر إسرر را يجية ال نميررة فرر  فلسررطيناآلغػػ ، رااػػؽ، رأبػػر جػػ مع، نيػػاـ،  -
 . 2010، (1، العدد )12بغزة، يليلي العلـر اإلني ناي، المجلد 

الفساد اإلداري  إص حآليات أبر الرب، محمرد، رأحمد، حياف، رأبر خلؼ، ن اؼ،   -
الفلسطينية )رؤية المواطن مؤسسات السلطة الوطنية  ف والمال  واالن صادي 

 مت ح على المراع:. 2009مجلي ج معي القدس المفترحي لألبح ث،  الفلسطين ( 

blogs.najah.edu/staff/emp_2066/article/article-1/file/--.pdf 
مدى ندرة القطاع الةاص دلا إدارة و ملك الوحدات أبر لياف، أحمد المبررؾ،  -

 راع:. مت ح على الم2007 االن صادية 

www.kantakji.com/fiqh/Files/Companies/01021.doc 

، األجنب  المباشر إلا مصر االس ثمارإس را يجية  نمية اسيرج، حياف عبد المطلب،  -
 مت ح على المراع: .2005، دايمبر 83يليي ري ئؿ بنؾ المراتى الصن عت، العدد 

www.gdnet.org/CMS/submissions/1167295795_egypt.doc 
منظمي بحرث العلـر ، أفريقيا ف العولمة والديمقراطية وال نمية  ،رآخررف ،ط اع، ف آصا -

 مت ح على المراع .2003 ، االجتم عاي ات شرؽ أاراقا  رجنربه
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www.marefa.org/sources/.../والتنمٌة_فً_أفرٌقٌا_والدٌمقراطٌة_العولمة 

، العدد لحالة األردنيةأساسيات ف  مفيوم ال ةاصية و طبيقيا: مراجعة ل ااتص دي، -
 . 2010، ارنار شرمي المد  للصح اي راإلعالـ، اسردف، (12)

مجلي رايط  الةصةصة ونموذج ل ص ح االن صادي ف  العراق بلح ري، ح تـ مراـ،  -
 .2011اليني  ،(17العدد ) اإلني نايللعلـر 

مجلي ج معي ، السياسات االن صادية الولية ودورىا ف  الحد من الفقربلرؿ، ص بر،  -
 .2009 ،(25)، المجلد رالق نرناي، العدد اسرؿ االاتص داي للعلـر دمشؽ

، ملاي الهنديي نظام البنا  وال شغيل والنقل العودة إلا المس قبلالجاللى، محمد غ ز ،  -
 . مت ح على المراع:2007المدناي، ج معي دمشؽ، 

iefpedia.com/.../d8b9d982d8af-d8a7d984d8a8d986d8a7d8a1-
d988d8a7... 

ندرة اليالي ا ، مح ضرة، االج ماد  السوق العام وان صاد القطاع الحمش، منار، -
، المرمز اليق ات العربت، ي عشرحرؿ ااتص د اليرؽ االجتم عتاالاتص داي الت يع

 ، يررا . مت ح على المراع: 27/6/2006

http://www.mafhoum.com/syr/2006/index.htm 

دررادة ، صػػبحت الخ لػدي، رجػػ ، ريػمرر، - النيوليبراليررة بصررف يا  حررررًا: الدولررة الفلسررطينية وا 
 .2011، خراؼ (88)، مجلي الدراي ت الفليطاناي ، العدد  ووين الحروة الوطنية

بت للتخطاط المعهد العر ، االس ثمار األجنب  المباشر:  عاريف ونضاياخضر، حي ف،  -
العرباي، اليني الي ليي،  اساط ر ات التنماي بقض ا  تعنى درراي جير التنماي، يليليب لمرات، 

 . مت ح على المراع:2004

www.arab-api.org/images/publication/pdfs/.../84_develop_bridge33.pdf 

لةدمات العامة المشاروة بين القطادين العام والةاص و قديم اخط ب، عبداهلل شح ته،  -
  ، مترار على المراع:دلا مس وى المحليات: اإلموانيات وال حديات

www.pidegypt.org/download/Local.../dr%20abdallah%20shehata.doc 

، الليبرالية و الثورة: نقد ال فسير الليبرال  لثوره الشباب العرب خلاؿ، صبري محمد،  -
2005 . 

http://www.mafhoum.com/syr/2006/index.htm
http://www.mafhoum.com/syr/2006/index.htm
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، بحث القطاع العام مونف االن صاد اإلس م  الةصةصة و قليص دوردنا ، شرات،  -
ج معي أـ  –مقدـ للمؤتمر الع لمت الي لث لالاتص د اإليالمت الذي تنظمه ملاي الشراعي 

 مت ح على المراع: .2003القري، ممي الممرمي،  م رس 

www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/16223.doc 

مجلي  :  جارب بعض الدول النامية طرق الةصةصة ، رالح ج، حيف،را ضد  ؿ،  -
، (13د )بحرث االاتص داي، الق  رة، العدبحرث ااتص داي عرباي، الجمعاي العرباي لل

 ـ. مت ح على المراع:1998

www.arab-api.org/images/publication/pdfs/246/246_wps9804.pdf 

حول من الةصةصة بدائل ال الدرري، عمر علت، رالشمري، أحمد ضرار ايم عاؿ،  -
. مت ح على 2007، (10)مجلي المنصرر، العدد  الملوية العامة إلا الملوية الةاصة 

 المراع:

www.alukah.net/Books/Files/Book_2129/BookFile/alq_12.docx 
مجلي ج معي تشراف  ،الةصةصة لنجاح برنامج الم طلبات األساسيةدارب، محمد معف،  -

، (2) ( العدد28العلرـ االاتص داي رالق نرناي المجلد )العلماي _ يليلي  للدراي ت رالبحرث
 مت ح على المراع: .2006

www.shebacss.com/docs/soasr0018-10.pdf 

 االن صادي وفخ العولمة الدول: سياسة اإلص حإب  ع  راشد، عبد المجاد، -

 .  2006،الم وحشة

، وفا ة االن صادية جارب الةصةصة وآثارىا ف  رف  ال   اليالـ ميعرد رحرمه، عبد -
 .2006، (29)مجلي العلـر اإلني ناي، اليني الرابعي، العدد 

 للمؤسسة المالية الوضعية دلا الةوصصة إس را جية إنعواساتزرارف، محمد،  -

، مجلي الب حث، العدد الجزائرية االن صادية المؤسسات بعض حالة دراسة -االن صادية 
(7،) 2009-2010. 

، حيف عبد المراـ الزرانت، خداجي جمعي، -  وةصةصة العالمية المالية االزمة  ريلـر

 االاتص داي اسزمي حرؿ تداعا ت الي بع الدرلت العلمت المؤتمر إلى ، بحث مقدـالشروات

 رالعلـر االاتص د ، ملاي"ؽ اآلا  - الفرص - التحدا ت "اسعم ؿ منظم ت على الع لماي

 . 2009نرامبر  11-10ف الخ صي، الفترة م الزرا ا اإلداراي، ج معي

 .2011، الةصةصة ف  ةطة ال نمية لدولة الوويتاليق ، محمد إبرا اـ،  -
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م طلبات  حقيق الشراوة الجيدة م  القطاع الةاص ف   قديم يم حي، أحمد   شـ،  -
بلداي  ،، بحث مقدـ إلى ندرة الشرامي باف اسجهزة البلداي رالقط ع الخ صالةدمات البلدية

-20 ػ المرااؽ 2/3/1425-1، مداني الرا ض، اليعرداي، مح اظي الدرعاي
 ـ.21/4/2004

مشاري  اإلص ح االن صادي ف  فلسطين وانعواسا يا دلا  شعب ف، عبد الحماد محمد، -
مؤتمر تنماي رتطرار اط ع غزة بعد االنيح ب اإليرائالت، ملاي بحث مقدـ إلى  ال نمية 

 مت ح على المراع: .2006ابراار  15-13التج رة، الج معي اإليالماي، غزة، 

research.iugaza.edu.ps/files/8051.PDF 

 والوناية الفساد ظاىرة موافحة ف  دورىا و قييم الحوومة نوادد الشراررة، ااصؿ محمرد، -

 االاتص داي للعلـر دمشؽ ج معي ، مجلياألردنية العامة المساىمة الشروات ف  منو

 .2009، (2) العدد (،25د )المجل –رالق نرناي

بحث ، إدارة ال غيير وأداة ل فعيل دملية الةوصصة، ريمار، برا امت، ـؿ، عبد المراشرم  -
 .2011ر التنظامت ات المنظم ت الحدايي، اإلبداع ر التغاا حرؿ لدرلتالملتقى اإلى مقدـ 

 مت ح على المراع:

 iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/06/ 1شرم ؿ .doc 

 المالية األزمة وبعد وأثنا  نبلال نمية:  ف  الدولة دور  طورالص دؽ، علت ترااؽ،  -

 بعد م  رتطررات العرباي االاتص دات"الع شر  العلمت لمؤتمر، بحث مقدـ إلى االعالمية

 ، باررت، لبن ف.2009م نرف اسرؿ/دايمبر  20-19، "الع لماي االاتص داي اسزمي

، المؤييي الفليطاناي لدرايي القطاع العام ضمن االن صاد الفلسطين ض ؿ، صبري، ن -
  .2003الدامقراطاي، راـ اهلل، اليطاف، 

 بدرف، دور الدولة ف   حقيق ال وازن االن صادي وفا ظل االن صاد الحرع مر، ع دؿ،  -
 ، مت ح على المراع:ت راخ

 adelamer.com/up/attach/38b24b2eaf.doc 

الةصةصة: أىمي يا وسبل نجاحيا )دراسة  مهدي، رماخ ، لهاب ترم ، س، علت عب -
. مت ح 2010(، 24د )العدالي مني، اليني ، المجلي العراااي للعلرـ االاتص داي،  حليلية(

 على المراع:

www.alukah.net/Books/Files/Book_2129/BookFile/alq_12.docx 

mailto:شوكا
mailto:شوكا
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 االن صادية ال نمية ف  الةاص القطاع دور لخضر، رشعاب، برنرة، الرزاؽ،  مرالي عبد -

مت ح على  .2010-2009(، 7الب حث، عدد ) مجلي ل النامية: دراسة حالة الجزائر بالدو
 المراع:

iefpedia.com/arab/.../القط ع-درر- التنماي-ات-الخ ص  pdf.الن ماي-الدرؿ-ات-

(، 43العدد ) ، مجلي دا لى،رؤية ان صادية ف  موضوع الةصةصةعبد المراـ، خ لد طه،  -
 . مت ح على المراع:2010

www.ecomang.uodiyala.edu.iq/uploads/research/طه20%خالد.م.pdf 

 (،2العدد ) ، مجلي الب حث،مون  ال نمية البشرية ضمن اإلص ح الييول عبداهلل، علت،  -
2003. 

اد األزمة المالية العالمية و داديا يا دلا االن صعيم ف، يعاد عبد العزاز علت،  -
 2008، المصري

 جارب الةصةصة ف  بعض البلدان عي ؼ، نزار ذا ب، رالمحمد ، أحمد عب س عبداهلل،  -
موانيةالعربية   .ت راخ ، بدرفال طبيق ف  االن صاد العران  وا 

سياسة الةصةصة وأثرىا دلا البطالة واألمن الوظيف  للعاملين: العي ؼ، أحمد ع رؼ،  -
 .2009، (7)مجلي ااتص دا ت شم ؿ أاراقا ، العدد ، شروة االسمنت األردنية ونموذج

، مجلي التنماي راليا ي ت االاتص داي، المجلد نموذج بديل لل نمية، اـالعايري، إبرا  -
 . مت ح على المراع:2011ان ار، (11(، العدد )13)

www.mafhoum.com/syr/articles_06/issawi.pdf 

االن صاد العالم  رىن الديون  االن صادي: ال قريرالغراي التج راي الصن عاي ب لرا ض،  -
 .2012، ان ار (19)، العدد األمريوية واألوروبية

بحػث مقػػدـ ، معونرات االسر ثمار الةررارج  فرا نطراع غرزةالفػرا، م جػد، رالنمررطػت، خلاػؿ،  -
اليػطاف بػاف آاػ ؽ التنماػي رالتحػدا ت  اػت رالتمراػؿ االيػتيم راسرؿ " العلمػت المػؤتمر إلػى

 مت ح على المراع: .2005م ار  9-8، ملاي التج رة، الج معي اإليالماي، غزة المع صرة "،

site.iugaza.edu.ps/.../files/.../barriers_to_external_investment_in_Ga

za.pd 

، اإلس ميون وربي  الثورات: الممارسة المن جة لألفوارالقدامت، نراؼ بف عبد الرحمف،  -
 .2012اليا ي ت، ابراؿ  المرمز العربت لألبح ث ردرايي
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مجلي مرمز ، برامج الةصةصة بين مقومات النجاح ودوامل الفشلالقراشت، مدحت،  -
 .2011 ، آذار(33)العدد  الميتنصراي للدراي ت العرباي رالدرلاي,

الةصةصة ف  االن صادات النامية بين ال دةل الحووم  وآلية ، محمد ص ل القراشت،  -
 مت ح على المراع: .السوق

ندرة حرؿ ادمت ات  رراي صة الةوص ةوحر إس را يجية  ف  نرا ة، راعت، رشهلق -
اإلصالح ت االاتص داي ريا ي ت الخرصصي ات البلداف العرباي، المعهد الرطنت 

 . مت ح على المراع:1997/ 30/4-28للدراي ت الخ صي ب لتخطاط، الجزائر، 

www.aicardes.org.tn/sem_aicardes/L3ar9.pdf 

 ، بدرف. الفساد ف  الشرق األوسط وشمال أفريقيارانرد، ريف ما ن ماس، جرف، لاندرز،  -

، المرمز الةصةصة ةلق أفاق جديدة أمام القطاع الةاصالمترمؿ، مصطفى حياف،  -
 .2001، م رس (2)عدف، العدد  الرطنت للمعلرم ت، مجلي المعلرم ت،

 ل رويز دلا ال جربةالشراوة م  القطاع الةاص م   امحمد، محمد مترلى دمررري،  -
، مصر، ايػػالم ل رزارة، الع مي للبحرث الم لاي اإلدارة، إدارة بحرث التمراؿ، المصرية

2009. 

، )النجاح شروط و المالية )المبررات األوراق أسواق طريق دن الةصةصةمخت ر، حمادإ،  -
 .2010-2009(، 7، العدد )الب حث مجلي

رراي ، الدولة ف  ان صاد السوق االج ماد دور آليات السوق و دةل  مرزرؽ، نباؿ،  -
، المرمز ي عشرحرؿ ااتص د اليرؽ االجتم عتندرة اليالي ا االاتص داي الت يعادمت اى 

 ، يررا . مت ح على المراع: 27/6/2006اليق ات العربت، 

http://www.mafhoum.com/syr/2006/index.htm 

، الملتقى السوق الفلسطين  ف محددات البيئة االس ثمارية الموا ية ممحرؿ، ب يـ،  -
 .2007الينر  اسرؿ ليرؽ رأس الم ؿ الفليطانت، 

, بحث مقدـ للمؤتمر  رويج نضايا الةصةصة ) جارب دالمية( نحمدإ عبد الحماد،  ي بت -
مت ح   ػ.1425محـر ممي الممرمي،  ر ,الع لمت الي لث لالاتص د اإليالمت، ج معي أـ الق

 على المراع:

www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/613.doc 

http://www.mafhoum.com/syr/2006/index.htm
http://www.mafhoum.com/syr/2006/index.htm
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يس جيب  مصر ف  ال نمية العالمية: مسار المعضلة ف  المقاييسالا يري، ص ات،  -
 .4/9/2010(،18ملؼ )، العرب اسيبرعت، الداةل اس حقانات من أوثر للشروط الدولية

 

 ثبنهغخ الَجهُسَخ ودراسبد وتمبرَرسبدسبا: أثحبث 

 
- Center for International Private Enterprise (CIPE), Privatizing 

State-Owned Companies, Prosperity Papers (2004 Edition). 

- Hall, David.(2010). Why We Need Public Spending. Public 
Services International, London, UK. 

- Klingel, Franka.(2007). Driving Forces of Privatization and 

Liquidation: Evidence from the Chinese State Sector - PhD thesis, 
University of London, School of Oriental and African Studies 

- Mohammed, Ahmed.(2007). Prospects of private participation for 

sustainable water and sanitation services in the Gaza Strip, 
Master thesis, Faculty of Engineering, Islamic University, Gaza.  

- MRAMBA, JOSEPH R. (2011) The Impact of Privatization on 
Telecommunications Efficiency in Tanzania: The Case of 
Tanzania Telecommunication Company Limited. Masters thesis, 
OPEN UNIVERSITY OF TANZANIA. 

- Rafiqul, Md. (2006). Privatization as an administrative reform: the 

case of Bangladesh, Doctor of Philosophy dissertation, Florida 
Atlantic University. 

- Shah, Jamal. (2009)  Impact of Privatization: "Managing the 
Process of Privatization and its impacts on Performance and 
Development: A case Study of Pakistan Telecommunication 
Limited". Master's Thesis, Blekinge Institute of Technology, school 
of Management. 

- Tai, Suet-fun. (2010) Factors affecting the success of privatization 

in Hong Kong. M.P.A. dissertation, the University of Hong Kong. 

- UNCTAD.(2013a) World Investment Report. 

- UNCTAD.(2013b). Report on UNCTAD assistance to the 
Palestinian people: development in the economy of the Occupied 
Palestinian Territory.  



162 

 

- United Nation.(2012). Gaza in 2020: A liveable Place. A report by 
the United Nation Country Team. Occupied Palestinian Territory.  

- Wong, Michelle. (2005) The Application of Public Private 

Partnership in Transport Projects. Master of Arts in Transport 
Policy and Planning, University of Hong Kong. 

 
 سبثعبا: لىاٍَُ ولراراد رئبسُخ ووزارَخ

 

ات دررته  ص در عف المجلس المرمزي الفليطانت ارار إنش ا اليلطي الرطناي الفليطاناي -
 .ات ترنس 12/10/1993-10المنعقدة مف 

 .2003الفليطانت المعدؿ  الق نرف اسي يت -

 بإصدار ا نرف  ائي الرا بي الع مي.  1995ليني ( 17) ا نرف راـ -

 .بشأف تشجاع االيتيم ر 1995ليني  (6)ا نرف راـ  -

  .تشجاع االيتيم ر ات اليطاف بشأف 1998( ليني 1راـ ) ا نرف -

 بإنش ا داراف الرا بي الم لاي راإلداراي.  2004ليني ( 15)راـ  ا نرف -

 بإنش ا  ائي الرا بي الع مي.  1994ليني ( 22)القرار الرئ يت راـ  -

 بإنش ا  ائي الرا بي الع مي.  1994ليني  (22)القرار الرئ يت راـ  -

 .الدرلت ـ بتغاار تيماي مط ر غزة2004( ليني 16رئ يت راـ ) ارار -

 ، بشأف ا نرف المهرب ا الع ـ.2009( ليني 13ارار بق نرف راـ ) -

 ، بشأف الهائي الفليطاناي لتنظاـ اط ع االتص الت. 2009( ليني 15ارار بق نرف راـ ) -

ـ بشأف تعداؿ ا نرف تشجاع االيتيم ر ات اليطاف راـ 2011( ليني 2ارار بق نرف راـ ) -
  .ـ1998يني ( ل1)

 ي.نش ا مؤييي اليطاناي للنقؿ الجر بإ 1996( ليني 173راـ ) رزاريارار  -

 ت.ـ بشأف إدارة مط ر غزة الدرل1999( ليني 6راـ ) رزاريارار  -

لرزارة  التنظاـ الهاملت رالرظافت ،14/6/2004بت راخ  2004( ليني 266راـ ) رزاريارار  -
 النقؿ رالمراصالت. 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3140
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2624
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بشأف المص داي على إع دة تشماؿ اللجني الرطناي  2006ليني  (134راـ ) رزاريارار  -
 .النقؿ رالتج رة ات درؿ منطقي اسيمرا لتيهاؿ

 

 يىالع انكتروَُخ: ثبيُبا 
 

 www.abhe.co.uk - اسم داماي البراط ناي العرباي للتعلاـ الع لت

 www.aman-palestine.org - يئتالؼ مف أجؿ النزا ي رالمي الاال

 www.un.org - اسمـ المتحدة

 www.undp.ps - برن م  اسمـ المتحدة اإلنم ئت 
 http://www.worldbank.org -        البنؾ الدرلت                                 

 www.p-s-e.com - بررصي اليطاف

 www.alquds.com  - جرادة القدس
 www.dorar.net - مريرعي الحداث الشراؼ"الدرر اليناي "  

 www.saacb.ps - اليطاف –داراف الرا بي اإلداراي رالم لاي 

 http://penra.gov.ps - يلطي الط اي رالمرارد الم لاي _ اليطاف

 unpan1.un.org - شبمي اإلدارة الع مي _ اسمـ المتحدة

 www.padico.com - شرمي ب دامر

 http://www.paltel.ps - االتص الت الفليطاناي شرمي

 www.pec.ps - الشرمي الفليطاناي للمهرب ا

 www.wataniya.ps - راـ اهلل –شرمي الرطناي 
 

 http://alrai.com - صحافي الرأ 

 http://alresalah.ps - اط ع غزة –صحافي الري لي 

 www.imf.org - صندرؽ النقد الدرلت

 www.pal-plc.org//: - المجلس التشراعت الفليطانت

 http://www.paltelgroup.ps - مجمرعي االتص الت الفليطاناي
 www.cipe.org - مرمز المشررع ت الدرلاي الخ صي

 www.wafainfo.ps - اليطاف –المرمز الرطنت للمعلرم ت 

 muqtafi.birzeit.edu - المقتفى: مريرعي التشراع الفليطانت

http://www.abhe.co.uk)/
http://www.aman-palestine.org/
http://www.un.org/
http://www.undp.ps/
http://www.worldbank.org/
http://www.p-s-e.com/
http://ainnews.net/
http://www.alquds.com/
http://www.alquds.com/
http://www.dorar.net/
http://www.saacb.ps/
http://penra.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=41
http://www.padico.com/
http://www.paltel.ps/
http://www.pec.ps/
http://alrai.com/
http://alresalah.ps/
http://www.imf.org/
http://www.paltelgroup.ps/
http://www.cipe.org/
http://www.wafainfo.ps/
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 http://arabic.quartetrep.org - ممتب مميؿ اللجني الرب عاي

 http://stats.oecd.org - منظمي التع رف االاتص دي رالتنماي

 http://pbf.org.ps - منتد  اسعم ؿ الفليطانت

 www.unctad.org - مؤتمر اسمـ المتحدة للتج رة رالتنماي
 www.mne.gov.ps - رزارة االاتص د الرطنت الفليطاناي

 www.mopad.pna.ps - رزارة التخطاط رالتنماي االداراي

 www.mofa.pna.ps - رزارة الخ رجاي _ اليطاف 

 www.moj.pna.ps - رزارة العدؿ _ اليطاف 

 http://www.pmof.ps - رزارة الم لاي _ اليطاف

 www.mot.gov.ps - اليطاف –رزارة النقؿ رالمراصالت 

 www.maannews.net - اليطاف –اإلخب راي رم لي معً  

 http://www.wafa.ps - _ اليطافاإلخب رايرم لي را  

 
 

 

http://arabic.quartetrep.org/
http://stats.oecd.org/
http://pbf.org.ps/
http://www.unctad.org/
http://www.mne.gov.ps/
http://www.mopad.pna.ps/
http://www.mofa.pna.ps/
http://www.moj.pna.ps/
http://www.pmof.ps/
http://www.mot.gov.ps/
http://www.maannews.net/
http://www.wafa.ps)/
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 الشةصية نائمة الةبرا  الذين أجريت معيم المقاب ت(: 1الملحق رنم )

 محور المقابلة ال ونيت ال اريخ اللقب ماالس

رئاس اللجني االاتص داي  د.ع طؼ عدراف
 ب لمجلس التشراعت

 أطر بائي الخصخصي 1:40-2:25 4/4/2013

رزار التخطاط/ رزار االاتص د  عالا الرا تتد.
 غزة -الرطنت

 أطر بائي الخصخصي 9:30 -8:30 10/3/2013

الج معي  –عماد ملاي التج رة  د. م جد الفرا
 اإليالماي غزة

 أطر بائي الخصخصي 11:10-12:05 12/3/2013

ج معي  –عماد ملاي التج رة  د. يمار أبرمدللي
 اسز ر

 أطر بائي الخصخصي 2:00-3:00 20/3/2013

ج معي  – خبار ااتص دي د. معاف رجب
 اسز ر

 أطر بائي الخصخصي 10:41 – 10:13 9/3/2013

 –ملاي التج رة  عماد ي بؽ د. مرراف اسغ 
 ج معي اسز ر

 أطر بائي الخصخصي 3:15- 2:00 12/3/2013

ن ئب عماد ملاي التج رة للبحث  د. خلاؿ النمررطت
 –العلمت رالدراي ت العلا 
 الج معي اإليالماي غزة

 أطر بائي الخصخصي 12:25-12:40 12/3/2013

 –رئاس ايـ إدارة اسعم ؿ  اله باؿد. رياـ 
 ماي غزةالج معي اإليال

 أطر بائي الخصخصي 12:30-1:30 11/3/2013

الج معي  -يا يت  خبار د.   نت البيرس
 اإليالماي غزة

 اإلط ر اليا يت 10:30-11 16/3/2013

 أطر بائي الخصخصي 1:00 – 12:30 7/3/2013 غزة– رماؿ رزارة التخطاط د. ابرا اـ ج بر
رماؿ مي عد رزارة االاتص د  ـ. ح تـ عراضه

 غزة-نتالرط
 أطر بائي الخصخصي 8:45 -7:50 7/3/2013

 التنماي االاتص دايمدار ع ـ  . أي مي نراؿأ
 غزة – رزارة التخطاط

 أطر بائي الخصخصي 11:30 – 10:00 7/3/2013

التنماي االداراي مدار ع ـ  ـ. اراز العلمت
 رزارة التخطاط غزة- رالحرممي

 االط ر المؤيي تت 12-1:30 10/3/2013

ج معي  -خبار ااتص دي  ااؽ اسغ د.ر 
 اسز ر

 أطر بائي الخصخصي 10:00-11:00 14/3/2013

 أطر بائي الخصخصي 10:30-9:30 13/3/2013 ج معي اسمي –خبار ااتص دي  د. ج بر أبر ج مع
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 (: أسئلة المقررراب ت: 2الملحق )

 البيئة السياسية لعملية الةصةصة: 
 

حد م  لي بقي تمت ات إط ر يا يت غار مالئـ، ااتقر إلى  ؿ تعتقد أف عملا ت الخصخصي ا _
 رجرد آلا ت تضمف تحقاؽ م  الت: 

 .تعزاز الرا بي رالشف ااي رالمي الي مف ابؿ المجلس التشراعت 
 .دارة القط ع ت التت خضعت للخصخصي  تعزاز درر الحمرمي ات تنظاـ را 
  شفي ابؿ رأين ا ربعد عملا ت تفعاؿ درر المؤيي ت اإلعالماي رالمجتمع المدنت ات المم

 الخصخصي. 
  اع لاي درر داراف الرا بي الم لاي راإلداراي ب ليلطي الرطناي الفليطاناي ات المشؼ عف

 ح الت الفي د ات عملا ت الخصخصي " إف رجدت".
 .رض  الميتهلؾ ات الحصرؿ على خدمي جادة ربأيع ر معقرلي 
  .المش رمي المجتمعاي ات جنت يم ر الخصخصي 

 

غاػػ ب العن صػػر اليػػ بقي اػػت اإلطػػ ر اليا يػػت أر رجرد ػػ  بشػػمؿ محػػدرد أد  إلػػى  أف ػػؿ تؤاػػد  _
عػػػدـ جػػػدر  راع لاػػػي الخصخصػػػي اػػػت اليػػػطاف يػػػ بقً ، ريػػػامرف لػػػه نفػػػس التػػػأيار اػػػت حػػػ الت 

 الخصخصي الميتقبلاي رخ صي المش راع اليا داي؟
مف آلاػػػ ت المشػػػ رمي بػػػاف  ػػػؿ ترااػػػؽ علػػػى أف بػػػرام  الحمرمػػػ ت الفليػػػطاناي المتع ابػػػي لػػػـ تتضػػػ _

القطػػػ عاف العػػػ ـ رالخػػػ ص، ر ػػػذا بػػػدررإ أيػػػفر عػػػف عػػػدـ اع لاػػػي عملاػػػي الخصخصػػػي رتعزاز ػػػ  
 ميتقباًل؟

 ػػػؿ تعتقػػػد أف بػػػرام  الخصخصػػػي اليػػػ بقي يػػػ  مت ريتيػػػ  ـ اػػػت حفػػػظ اسجاػػػ ؿ الق دمػػػي اػػػت  _
ظ علػػى مقػػدرات الشػػعب الفليػػطانت بمػػ  انيػػجـ مػػع متطلبػػ ت التنماػػي الميػػتدامي؟ رأاضػػ  الحفػػ 

 حقرؽ الفئ ت المهمشي؟
ماػػػؼ اممػػػف تهائػػػي الػػػرأي العػػػ ـ لعملاػػػ ت الخصخصػػػي الميػػػتقبلاي.  ػػػؿ القاػػػ ـ: ب يػػػتطالع رأي،  _

حػػرارات مجتمعاػػي مػػف خػػالؿ المجلػػس التشػػراعت التػػت تميػػؿ ائػػ ت المجتمػػع، مؤييػػ ت المجتمػػع 
 المدنت، نق ب ت العم ؿ؟ رمف اترلى القا ـ راإلشراؼ على  ذإ المهمي؟

يمػػػ ر الخصخصػػػي؟  ػػػؿ تػػػر   جنػػػتأاضػػػؿ اليػػػبؿ لتحقاػػػؽ المشػػػ رمي المجتمعاػػػي اػػػت مػػػ   ػػػت  _
 . ؼ؟االمتت ب الع ـ م
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 البيئة االن صادية لعملية الةصةصة: 

 
 ػػؿ تعتقػػد أف عملاػػ ت الخصخصػػي اليػػ بقي تمػػت اػػت إطػػ ر ااتصػػ دي غاػػر مالئػػـ، ااتقػػر إلػػى  _

 رجرد/ تحقاؽ م  الت: 
 نم ط الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص. رجرد يا ي ت ااتص داي تحدد أدرار رأ 
 .يرؽ م ؿ مؼا 
  .رجرد اراعد تن اياي رشف ااي أم ـ دخرؿ اط ع اسعم ؿ الخ ص ات عملا ت الخصخصي 
  .اط ع مصرات اع ؿ 
  .تعظاـ االيتف دة مف عرائد الخصخصي 
 عر التقااـ الع دؿ لألصرؿ الع مي رالحصرؿ على أاضؿ اسيع ر للعقد ررضع ضرابط لي

 الخدمي. 
غا ب العن صر الي بقي ات اإلط ر االاتص دي أر رجرد   بشػمؿ محػدرد أد  إلػى  إف ؿ تؤاد  _

عػػػدـ جػػػدر  راع لاػػػي الخصخصػػػي اػػػت اليػػػطاف يػػػ بقً ، ريػػػامرف لػػػه نفػػػس التػػػأيار اػػػت حػػػ الت 
 الخصخصي الميتقبلاي رخ صي المش راع اليا داي؟

ارد الم لاي لليلطي الرطناي الفليػطاناي؟  ؿ تؤاد أف عملا ت الخصخصي تعمؿ على تعزاز المر  _
 رماؼ اممف ضم ف ذلؾ؟

 الميلى لعرائد الخصخصي؟. اإلنف ؽأرجه   تم   _
 

 البيئة ال شريعية لعملية الةصةصة: 
 

 ؿ تعتقد أف عملا ت الخصخصي الي بقي تمت ات إط ر تشراعت غار مالئـ، ااتقر إلى رجػرد  _
 آلا ت تضمف تحقاؽ م  الت: 

 م ر.مح ربي االحت 
 .رضع ضرابط لمنع اي د عملا ت الخصخصي 
  .تعزاز المن ايي 
  .تحقاؽ العدالي االجتم عاي 
  .حصرؿ المراطف على حقراه ات المرارد الفليطاناي 
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غاػ ب العن صػر اليػ بقي اػت اإلطػ ر التشػراعت أر رجرد ػ  بشػمؿ محػدرد أد  إلػى  أف ؿ تؤاػد  _
يػػػامرف لػػػه نفػػػس التػػػأيار اػػػت حػػػ الت عػػػدـ جػػػدر  راع لاػػػي الخصخصػػػي اػػػت اليػػػطاف يػػػ بقً ، ر 

 الخصخصي الميتقبلاي رخ صي المش راع اليا داي؟
 ػؿ تؤاػػد أف  نػ ؾ ح جػػي م يػػي إلعػ دة النظػػر اػػت القػراناف االاتصػػ داي التػػت تػؤير اػػت عملاػػ ت  _

 ..إلخ؟..الخصخصي ميؿ الضرائب، الشرم ت، التج ري، المص رؼ، المن ايي،
 ملا ت الخصخصي بشمؿ ع ـ؟ رلم ذا؟. ؿ ترااؽ على ضرررة يف تشراع انظـ ع _
 ػػؿ تؤاػػد يػػف تشػػراع خػػ ص لمػػؿ مشػػررع مقتػػرح للخصخصػػي علػػى حػػدإ بمفػػردإ أر إلػػى ج نػػب  _

 التشراع الع ـ للخصخصي؟.
 

 لعملية الةصةصة:  أ ال نظيميةأ البيئة المؤسسا ية
 

 ػػؿ تعتقػػد أف عملاػػ ت الخصخصػػي اليػػ بقي تمػػت اػػت إطػػ ر مؤييػػ تت غاػػر مالئػػـ، ااتقػػر إلػػى  _
 جرد آلا ت تضمف تحقاؽ م  الت: ر 

 .تحقاؽ الحرممي باف أطراؼ عملاي الخصخصي 
 .تعظاـ االيتف دة مف عملا ت الخصخصي 
  .تعزاز اإلاص ح رتراار م اي المعلرم ت رالبا ن ت الخ صي بعملا ت الخصخصي 
 .المف ضلي راختا ر أاضؿ طرؽ رأي لاب الخصخصي التت تتالاـ مع الرااع الفليطانت 
 إدارة رتنظاـ القط ع ت التت خضعت للخصخصي.  مت بعي 

 
غا ب العن صر الي بقي ات اإلط ر المؤيي تت أر رجرد   بشػمؿ محػدرد أد  إلػى  أف ؿ تؤاد  _

عػػػدـ جػػػدر  راع لاػػػي الخصخصػػػي اػػػت اليػػػطاف يػػػ بقً ، ريػػػامرف لػػػه نفػػػس التػػػأيار اػػػت حػػػ الت 
 الخصخصي الميتقبلاي رخ صي المش راع اليا داي؟

 رجرد رحدة تنظاماي ميؤرلي عف إدارة عملا ت الخصخصي ؟  ؿ تر  ضرررة  _
 ؿ  ن ؾ ح جي لتهائػي رزارات رمؤييػ ت اليػلطي الميػؤرلي عػف إدارة المشػ راع اليػا داي ادارًاػ   _

 رم لاً  رتنظاماً  بم  اترااؽ مع متطلب ت الشرامي مع القط ع الخ ص؟
رض مػػع القطػػ ع الخػػ ص رخ صػػي  ػػؿ تمتلػػؾ مػػرادر اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي مهػػ رات التفػػ  _

 اسجنبت لتعظاـ االيتف دة مف اسصرؿ الع مي؟ 
 ؿ تحت ج مرادر القط ع الع ـ إلى تنماي رتعزاز ادراته  ات مراحؿ الخصخصي المختلفي ؟ رم   _

  ت مج الت التدراب المقترحي؟
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 اس را يجيو الةصةصة
 
عملاػ ت الخصخصػي اليػ بقي  ؿ تعتقد أف عدـ رجرد ايػتراتاجاه للخصخصػي أيػر علػى جػدر   _

  :بيبب غا ب مؿ مف
 .تبنى أ داؼ محددة للخصخصي 
 .محددات الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص 
 . مع اار اختا ر المش راع المزمع خصخصته 
 .تحداد أرلرا ت المش راع/ القط ع ت المقترحي للخصخصي 
 .تعظاـ االيتف دة مف عملا ت الخصخصي 
 لخصخصي. مج الت ايتخداـ عرائد ا 
 .تمراؿ الخصخصي 

غاػػػػ ب ايػػػػتراتاجاه راضػػػػحي للخصخصػػػػي يػػػػامرف لػػػػه نفػػػػس التػػػػأيار اػػػػت حػػػػ الت  أف ػػػػؿ تؤاػػػػد  _
 الخصخصي الميتقبلاي رخ صي المش راع اليا داي؟
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 ( 3الملحق رنم )

 ألشراوة بين القطادين العام والةاصللةصةصة أا جسم مؤسس مق رح 
 

 الرسالة: 

دارة رتنظػػػػا بمػػػػ  اضػػػمف تحقاػػػػؽ المفػػػػ اة رالشػػػػف ااي رالنزا ػػػػي  الخصخصػػػػي ـ مشػػػػررع ت تخطػػػاط را 
رتعظػػػاـ االيػػػتف دة ميػػػتقباًل، ربمػػػ  اترااػػػؽ مػػػع متطلبػػػ ت التنماػػػي الميػػػتدامي اػػػت منػػػ طؽ اليػػػلطي 

 الرطناي الفليطاناي رحم اي الميتهلؾ رحم اي حقرؽ الميتيمر على حد يراا. 

 
 األىداف العامة: 

بمػ  ايػهـ اػت تعزاػز  "الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخػ صي "الخصخصنشر مفهرـ ريا يي  -
 المش رمي الفع لي مف ابؿ القط ع الع ـ رالقط ع الخ ص رالقط ع اس لت رالمجتمع. 

ضػػػػم ف اعتمػػػػ د رتنفاػػػػذ مشػػػػ راع الشػػػػرامي راػػػػؽ أيػػػػس راراعػػػػد ا نرناػػػػي يػػػػلامي تمفػػػػؿ العدالػػػػي  -
 . االجتم عاي رحم اي الميتهلؾ رحم اي حقرؽ الميتيمر

تعظاـ اسير التنمػري لمشػ راع الشػرامي رراػع القػدرة اإلنت جاػي اليػتيم رات مشػ راع الشػرامي بمػ   -
 ايهـ ات الحف ظ على مقدرات االاتص د الفليطانت رحفظ حقرؽ اسجا ؿ الق دمي. 

تعزاز مبدأ الشف ااي رالحرممي رمح ربي الفي د راالحتم ر ات عملا ت الشرامي ابؿ رأين ا ربعد  -
 ذ   بم  ارار من خ تن ايت رأداا متماز. تنفا

الميػػ  مي اػػت تهائػػي مؤييػػ ت ر ائػػ ت اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي المرشػػحي لتنفاػػذ مشػػ راع  -
 شرامي ات اط ع ته  مف خالؿ تراار بائي إداراي راناي را نرناي مالئمي.

دارة رتن - فاػػػذ مشػػػ راع العمػػػؿ علػػػى تنماػػػي القػػػدرات رالمػػػرادر الفليػػػطاناي اػػػت مجػػػ الت تخطػػػاط را 
 الشرامي إداراً  رم لاً  راناً  را نرناً . 

 
 الص حيات والميام األساسية: 

إعػػداد رتطػػرار برنػػ م / إيػػتراتاجاي للشػػرامي مػػع القطػػ ع الخػػ ص ررضػػع خطػػي عمػػؿ راضػػحي  -
 رالمت بعي.  ذللتنفا
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 ع صػػػا غي ميػػػردات مشػػػ راع القػػػراناف راسنظمػػػي راللػػػرائ  الضػػػ بطي لعملاػػػي الشػػػرامي مػػػع القطػػػ -
 الخ ص ب لتع رف رالتنياؽ مع الجه ت ذات العالاي.

مػػػن  المرااقػػػي علػػػى تػػػراخاص مشػػػ راع الشػػػرامي بعػػػد ايػػػتاف ا الشػػػررط المنصػػػرص علاهػػػ  اػػػت  -
 اسنظمي رالقراناف راإلجرااات اإلداراي رالفناي. 

درايي ربحث رتقااـ طلب ت عررض الشرامي المقترحي ب لتع رف مع ذر  االختص ص، رالعمؿ  -
ااتراح أاضؿ أي لاب رنم ذج الشػرامي مػع القطػ ع الخػ ص لمشػ راع القط عػ ت المرشػحي على 

 للشرامي.

ااتػػػراح راعتمػػػ د أنمػػػ ط رنمػػػ ذج العقػػػرد للمؤييػػػ ت رالػػػرزارات المعناػػػي بطػػػرح مشػػػ راع الشػػػرامي  -
 الرطناي التنمراي.  تب لتنياؽ رالمت بعي مع ذر  االختص ص، رترجاهه  راؽ اسرلرا 

ي رمت بعي تنفاذ عقرد الشرامي بم  اضمف إجراؤ   رتنفاذ   بم  اخدـ المصلحي صا غي رمراجع -
 الرطناي.

 

مػػػف راتمػػػرف الهامػػػؿ التنظامػػػت المقتػػػرح للجيػػػـ التنفاػػػذ  للشػػػرامي بػػػاف القطػػػ عاف العػػػ ـ رالخػػػ ص، 
 االدارات رالدرائر مم   ر مرض  اى المخطط الت لى:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دارات الهامؿ التنظامت اام  الت رصؼ مختصر سبرز اختص ص   ت اللجني االيتش راي ردرائر را 
 

نشراكخ ثٍُ انمطبعٍُ انعبو وحذح ا

 وانخبص

 انهجُخ الستشبرَخ

 انمبَىَُخ انذائرح انعهُب 

دارح انعبيخ اإل

 نهًُبلصبد وانعمىد

اإلدارح انعبيخ 

 نهجرايج انمطبعُخ

دائرح انشؤوٌ اإلدارَخ 

 وانًبنُخ

اإلدارح انعبيخ 

 نهحىكًخ

 دائرح انذعى اإلدارٌ
 دائرح انشكبوي

اإلدارح انعبيخ 

 نالستثًبراد األجُجُخ
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: تضػػػـ اللجنػػػي اػػػت عضػػػراته  منػػػدرباف عػػػف مػػػؿ مػػػف: رزارة االاتصػػػ د اللجنرررة االس شرررارية العليرررا
الػػػرطنت، رزارة التخطػػػاط، رزارة العمػػػؿ، يػػػلطي النقػػػد الفليػػػطاناي، داػػػراف الرا بػػػي اإلداراػػػي رالم لاػػػي، 

شػػػراعت، يػػػلطي اسراضػػػت، المجلػػػس اسعلػػػى لحم اػػػي الميػػػتهلؾ، اللجنػػػي االاتصػػػ داي بػػػ لمجلس الت
المجلػػػػػس اسعلػػػػػى للبحػػػػػث العلمػػػػػت، القطػػػػػ ع المصػػػػػرات، بررصػػػػػي اليػػػػػطاف، صػػػػػندرؽ االيػػػػػتيم ر 

مفػػ اات علماػػي. راشػػترط اػػت العضػػر الميػػتيمراف، الفليػػطانت، الهائػػي الع مػػي لتشػػجاع االيػػتيم ر، 
لاػ  أي درجػي رماػؿ/ رماػؿ ميػ عد. ممػ  احػؽ مف التمياؿ الحمرمت أف امرف مف مرظفت الفئػي الع

للجني االيتع ني بخبػراا رميتشػ راف محلاػاف ردرلاػاف اػت التخصصػ ت المختلفػي. رتخػتص اللجنػي 
 االيتش راي ات: 

ضػػػم ف تحقاػػػؽ الشػػػف ااي رالنزا ػػػي رالمح يػػػبي رالميػػػ الي رمشػػػؼ الفيػػػ د اػػػت جماػػػع اسعمػػػ ؿ  -
  عاف الع ـ رالخ ص بمراحله  المختلفي.رالرظ ئؼ المرتبطي بمش راع الشرامي باف القط

راسنظمػػػي رالقػػػراناف رالتػػػراخاص تقػػػداـ المشػػػررة اػػػت القضػػػ ا  التػػػت تتعلػػػؽ ب ليا يػػػ ت الع مػػػي  -
 الض بطي رالمنظمي لعملاي الشرامي باف القط عاف الع ـ رالخ ص. 

، مراابػػي رمت بعػػي آلاػػ ت درايػػي رصػػا غي رمراجعػػي رتطػػرار من اصػػ ت رعقػػرد مشػػ راع الشػػرامي -
 ررصد آي ر تلؾ العقرد على التنماي الميتدامي ات المن طؽ الفليطاناي. 

ااتػػراح رتعزاػػز مصػػ در تمراػػؿ عملاػػ ت الشػػرامي يػػراًا محلاػػً  عبػػر تطػػرار القطػػ ع المصػػرات  -
ريرؽ اليطاف لألرراؽ الم لاي مف خالؿ المي عدة ات ابتم ر  امؿ تمراؿ رحـز أرراؽ م لاػي 

ص، ر درلاػػػػً  مػػػػف خػػػػالؿ الحصػػػػرؿ علػػػػى المػػػػن  رالميػػػػ عدات رنظػػػػ ـ لمشػػػػ رمي القطػػػػ ع الخػػػػ 
 الدرلاي. 

دعػـ رتعزاػػز الميػػؤرلاي االجتم عاػػي لػػد  القطػػ ع الخػ ص المحلػػت بمػػ  اخػػدـ متطلبػػ ت التنماػػي  -
 الميتدامي. 

 
رتختص بػ: المي  مي ات إعداد برن م / إيتراتاجاي الخصخصي/  اإلدارة العامة للبرامج القطادية

 عاف العػػ ـ رالخػػ ص، رتحداػػد أرلراػػ ت االيػػتيم ر اػػت القط عػػ ت المختلفػػي بمػػ  الشػػرامي بػػاف القطػػ
اترااػػؽ مػػع الخطػػط الرطناػػي التنمراػػي، ررضػػع معػػ اار الختاػػ ر مشػػ راع الشػػرامي، رالمف ضػػلي بػػاف 
أيػػػ لاب الشػػػرامي المختلفػػػي، رتقػػػدار المنػػػ اع رالمخػػػ طر رتحداػػػد الضػػػم ن ت، راإلشػػػراؼ علػػػى تنفاػػػذ 

ايػػػػتخداـ  بعتهػػػػ  رالتأمػػػػد مػػػػف تنفاػػػػذ   راػػػػؽ اشػػػػتراط ت العقػػػػرد، رالتأمػػػػد مػػػػف مشػػػػ راع الشػػػػرامي رمت
، رالعمػؿ علػى إزالػي جماػع المررداف المحلااف رتنماي المه رات المحلاي رترااػي القػدرات التمنرلرجاػه

نشػػ ا اراعػػد  العرائػػؽ رحػػؿ جماػػع المشػػ مؿ التػػت تراجػػه إدارة رتخطػػاط رتنفاػػذ مشػػ راع الشػػرامي، را 
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رالعمػػؿ علػػى تقاػػاـ اسصػػرؿ رااتػػراح يا يػػ ت تحداػػد  ي، رتػػررا  مشػػ راع الشػػرامي.با نػػ ت إحصػػ ئا
أيع ر الخدم ت، راا س رتقااـ عملاػ ت الشػرامي، مشػ راع الشػرامي اػت الترجهػ ت الدرلاػي، ردرايػي 

 ر.آلا ت اليرؽ التمرالاي، ردرايي ترزاع المخ ط
 

اجعػػي العقػػرد رمت بعػػػي تنفاػػذ   راػػػؽ رتخػػػتص بػػػ: صػػػا غي رمر  اإلدارة العامررة للمنانصرررات والعقررود
االشتراط ت المحػددة، رترياػؽ رتفعاػؿ عػررض الشػرامي، رتحداػد طػرؽ طػرح المن اصػ ت الخ صػي 
بمشػػ راع الشػػرامي، رتقػػدار القػػاـ المتراعػػي للمن اصػػي، رمت بعػػي إجػػراا المن اصػػ ت، راإلشػػراؼ علػػى 

 عملاي الطرح، رتشماؿ لج ف المراابي على اسداا. 
 

رتخػػتص بػػػ: العمػػؿ علػػى جػػذب االيػػتيم رات اسجنباػػي رتعظػػاـ  لعامررة ل سرر ثمار األجنبرر اإلدارة ا
حص ئا ت عف حجـ االيتيم ر اسجنبت ات مشػ راع  االيتف دة مف مزاا   ، رتراار اراعد با ن ت را 

، تنماي القدرات المحلاػي اتالمي  مي  إلى اسجنبتتقرد الميتيمر  التت اإلجراااتاتخ ذ الشرامي، ر 
االيػػػتيم راي م لشػػػف ااي رتػػػراار المعلرمػػػ ت عػػػف البائػػػي تحيػػػف مػػػف  التػػػت اإلجػػػراااتاتخػػػ ذ مػػػذلؾ ر 

رايػػػتخدام ت  رخػػػدم ت بعػػػد االيػػػتيم ر راإلداراػػػيالفػػػرص االيػػػتيم راي رالحػػػرااز رالػػػنظـ المؤييػػػاي 
 . عرائد االيتيم رات اسجنباي

 
طي مشػ راع الشػرامي المختلفػي، رتختص بػ: ضم ف تحقاؽ الحرممي ات أنشاإلدارة العامة للحوومة 

رالعمػػؿ بشػػمؿ ميػػتمر علػػى تطػػرار عمػػؿ الشػػرم ت رالتػػت تحتػػؿ ااهػػ  اليػػلطي الرطناػػي الفليػػطاناي 
اسغلباػػي، راػػى الراػػت نفيػػه، رالميػػ  مي اػػت تحداػػد أيػػع ر اسيػػهـ رتيػػراقه ، رتصػػراب أرضػػ ع 

رار الم لاػي رتحقاػػؽ الشػرم ت بشػػمؿ ميػتمر اػػت بررصػي اليػػطاف، رمت بعػي إصػػدار البا نػ ت رالتقػػ 
 اإلاص ح. 

 
رتخػػػتص بػػػػ: ااتػػػراح رتطػػػرار تشػػػراع ت رلػػػرائ  تنفاذاػػػي لعملاػػػ ت تنفاػػػذ مشػػػ راع الررردائرة القانونيرررة 

الشػػرامي رالتػػت اجػػب مراع تهػػ  مػػف ج نػػب مػػؿ الػػرزارات رالمؤييػػ ت التػػت تقػػدـ ااتراحػػ ت لمشػػ راع 
ت ترتبط ب عتم د رتنفاذ مشػ راع الشػرامي، الشرامي ، رالتأمد مف تطباؽ القراناف رالنظـ رالقرارات الت

عػداد المػذمرات رالػرد علاهػ ، رالرا بػي مػف الن حاػي الق نرناػي  رتلقى التنباه ت راإلنػذارات القضػ ئاي را 
 على م اي عملا ت رأنشطي مش راع الشرامي رالتأمد مف عدـ تع رضه  مع القراناف الن اذة. 
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ػ: القاػػ ـ بم اػػي اسنشػػطي اإلداراػػي رالم لاػػي التػػت تتعلػػؽ رتخػػتص بػػدائرررة الشررؤون اإلداريررة والماليررة 
بػػػػ لمرارد البشػػػػراي رراػػػػع مف اتهػػػػ  راسنظمػػػػي رالمرازنػػػػ ت الم لاػػػػي، راإلشػػػػراؼ الفنػػػػت راإلداري علػػػػى 

 المشترا ت رالمخ زف رتراار المعدات راسجهزة الالزمي لتياار العمؿ.
 

المػػػراطف رالميػػػتيمر، رالعمػػػؿ علػػػى تلقػػػى الشػػػم ر  يػػػراًا مػػػف ابػػػؿ دائررررة الشرررواوي و ةررر ص برررر: 
درايته  رااتراح يبؿ مع لجته  ب لتنياؽ مع ذر  االختص ص بم  اضمف حم اي حقػرؽ الميػتهلؾ 

 رالميتيمر. 
 

رتخػػػتص بػػػػ: القاػػػ ـ بم اػػػي أنشػػػطي اليػػػمرت راي رأنظمػػػي المعلرمػػػ ت راسرشػػػفي  دائررررة الرررددم اإلداري
 راإلعالـ. 
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