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الخصخصة _ أبفادىا إلادارية _ إدارات مصرف 
 الوحدة 

 امللخص 

 

ىدفد الدراسة الى  الحفىرف ـ ى  ميىحويات الخصخصىة دابفادىىا إلاداريىة  ىئدارات مصىرف الوحىدة   لدىا ىىدفد الدراسىة الى  الحفىرف ـ ى  

ـالقىىىىة الخصخصىىىىة  إلابفادىىىىىا إلاداريىىىىة   دمفرفىىىىة مىىىىا إوا ااخىىىىد ىبىىىىا  فىىىىرد  يىىىىا ميىىىىحو  الخصخصىىىىة دابفادىىىىىا إلاداريىىىىة   ديد ىىىى  ا  جفىىىى   

الىىىىىددرات الحدري  ىىىىىة   داسىىىىىحندمد الدراسىىىىىة املىىىىىب    –سىىىىىبوات الخ ىىىىى ة  –امليىىىىى ظ الىىىىىوؼ ل   –املؤىىىىىىل الف  ىىىىى   –ملحغيىىىىى ات ئ اللعىىىىىة الفدريىىىىىة 

الحح   ىىىىا   دقىىىىىد ث ىىىىو  ممحدىىىىق الدراسىىىىىة مىىىى  الفىىىىىام ي   ىىىىئدارات مصىىىىرف الوحىىىىىدة الواقفىىىىة يىىىىىا مد بىىىىة  بغىىىىا   ا حيىىىىى ت مبىىىى  ـ بىىىىىة  الوصىىىىل 

    ح ى  SPSSال  خىام  إلاحصىا   ئ  اسىحندا لجدىق   اخىات الدراسىة دلحح   اىا  الاسىح  ا موؼى      اـحدىد  33ـشوائ ة بيى عة قواماىا ئ

ىىىالح رارات   دالايىىىىية املعويىىىىة   داملحوسىىىىعات ال يىىىىا  ة    ىىىىة مىىىى  يسىىىىال ا إلاحصىىىىائ ة اى املف اريىىىىة دالىىىىو    دالاخحرافىىىىاتاسىىىىحندمد ممدـو

  ي سو  . الارثياطالايب  دثح  ل الحيا ن  دمفامل 

ا  الخصخصىة دابفادىىا إلاداريىة  ىئدارات مصىرف الوحىدة ااخىد اد ىق إلااا ىات منح لىة مى  قيىل امليحىوري  دلى ل  دثوص د الدراسة الى  

ة ثواد فرد  وات داللة إحصائ ة يا ميحو  يبفاد إلادارية   ديد   ا  جفى   ملحغيى  املؤىىل الف  ى    سىبوات الخ ى ة   دالىددرات الحدري  ى

. 
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Abstract 
This study aimed to identify the levels of privatization and its administrative dimensions in the 

administrations of Al-Wahda Bank. The study also aimed to identify the relationship of privatization 

with its administrative dimensions, and to find out whether there are differences in the level of 

privatization and its administrative dimensions, which can be attributed to the variables (age group - 

educational qualification - job title). - Years of experience - training courses), and the study used the 

descriptive analytical method, and the study population may consist of employees in the departments 

of Al-Wahda Bank located in the city of Benghazi, from which a simple random sample of (30) 

employees was selected. A questionnaire was used to collect study data, and for analysis it used the 

statistical program (SPSS). , where a set of statistical methods were used such as frequencies, 

percentage, arithmetic averages, standard deviations, relative weight, analysis of variance, and 

Pearson correlation coefficient. 

The study found that privatization and its administrative dimensions in the departments of Al-Wahda 

Bank were all different answers by the respondents, and there are also statistically significant 

differences in the level of administrative dimensions that can be attributed to the variable of 

academic qualification, years of experience, and training courses. 

 
 

 امللدمت:

اصىىىيل الفىىىالم ال ىىىو   يىىىخبد الىىىا العىىىوة الاقحصىىىاد ة  اـحيارىىىىا سىىى  ال   لحلف ىىىل 

الاشاظات املخح لة الف د ة دالل ريىة   داىا  الاصىالق الاقحصىاد  ىىو الاىدف 

الاساس   ال   جيعا ال   الح ارات الي اس ة يا اثنىاو الفىالم دتفح ى  الاصىالق 

ثعىىىىويرو   دمىىىى  دسىىىىائ ة الاقحصىىىىاد  دسىىىى  ة لححيىىىىي  أداط الاقحصىىىىاد الىىىىوظن  د 
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مفالجىىة الزجىى  امليىىحدر يىىا املوا خىىات الفامىىة ل ددلىىة   دمصىىع   الخصخصىىىة 

 ف ىىى  ـىىى  الي اسىىى ات الاقحصىىىاد ة اللىىى   ح باىىىىا ال ميىىى  مىىى  الىىىدد  املحعدمىىىة د 

ىىىىىىادو يددار دثحد ىىىىىىد تجىىىىىىم امليىىىىىىاىدة يىىىىىىا الاقحصىىىىىىاد الىىىىىىوظن   ىىىىىىي   البام ىىىىىة ـ 

  ـد  ىىىىىة الححويىىىىىىل يىىىىىا ثعىىىىىىد م الععىىىىىاؿ ال  ىىىىىوم  دالخىىىىىىا    ديعصىىىىىد  املصىىىىىى 

الخىىىىدمات داليىىىى ق املبحمىىىىة  فىىىىراد املجحدىىىىق مىىىى  الععىىىىاؿ الفىىىىا    دالاىىىىدف مىىىى  

 الخصخصة   مق م  رالذ م  رات دها:

 الرغية يا الحن ص م  الاقحصاد الشدولا   1

 

ات د املؤسيىىىىىىىىات ال  وم ىىىىىىىىة املحف ىىىىىىىىى ة اد   2 الىىىىىىىىحن ص مىىىىىىىى  املشىىىىىىىىرـد

 الخاسرة 

ق ىىىىىىا  الددلىىىىىىة    ىىىىىىق الععىىىىىىاؿ ثوسىىىىىى ق امل   ىىىىىىة الخاصىىىىىىة ـىىىىىى  ظريىىىىىىق   3

ال  ىىىىوم  أد الحفاقىىىىد مىىىىق الععىىىىاؿ الخىىىىا   داط د جشىىىىغ ل مرافىىىىق 

دمؤسيىىىىىات الععىىىىىاؿ ال  ىىىىىوم    دثخينىىىىى  الدراسىىىىىة املال ىىىىىة ال ال ىىىىىة 

 امللاو  الواسق ل خصخصة  دفن  أنها

ددر الععىىىىاؿ مىىىى   ىىىىال  ثحويىىىىل مؤسيىىىىات الععىىىىاؿ ال  ىىىىوم  مىىىى  العائدىىىىة أد 

ات اد ىىىىىدة ثحع ىىىىىق م يىىىىىد مىىىى  ال لىىىىىاطة دتيىىىىى غ ىىىىىى ا اليحىىىىى    ئقامىىىىة مشىىىىىرـد

الضىىوط ـ ىى  موحىىوؿ ح ىىو  دىىىو الخصخصىىة دابفادىىىا الاداريىىة امل حد ىىة ـ ىى  

 مصرف الوحدة يا مد بة   بغا  .

 

 : الدزاطاث الظابلت : 2 – 1

 يىىىحفرذ ىىىى ا الجاخىىىا أىىىىم الدراسىىىات اللىىى  ثبادلىىىد الخصخصىىىة يىىىا امل حيىىىة 

منهىىىا سىىىواط يىىىىا الاظىىىار البؽىىىىر  أد  الفرا ىىىة  صىىىلة ـامىىىىة   دالنىىى  ثىىىحم الاسىىىىحلادة

 املب ج ة 

 م ( 2008( دزاطت ) الهسان :  1

دهىىىىىا دراسىىىىىة الفالقىىىىىة  ىىىىىي  ثنصىىىىى ص دللىىىىىاطات املؤسيىىىىىات الفامىىىىىة يىىىىىا حىىىىىوط 

 الحمراة الاردخ ة بهدف الااا ة ـ  الخياؤالت الاث ة :

 املؤسيات ال  وم ة  ا رد  ؟ ثواا أ  ما ها املفضالت الرئيي ة الل  

 ب  ما الفالقة  ي  الحنصص دال لاطة 

ج  ىىىل الحنصىىى ص ىىىو الفىىىالج دالوح ىىىد ملشىى  ة ثىىىدس  ال لىىاطة يىىىا املؤسيىىىات 

ال  وم ىىة الاردخ ىىىة هىىىا ـىىىد  مبحاىىىا الاسىىىحعالل ة ال اف ىىىة  دارة أسشىىىع ها دفعىىىا 

لألسىىا الحماريىىة اللىى   ل ىى ذ ا  جفدىىل ـ ىى  أساسىىاا   لدىىا ثوصىى د الدراسىىة 

حنصىىىىى ص دال لىىىىىاطة لييىىىىىد  ىىىىى  حة دمع عىىىىىة  ىىىىىل أ  الىىىىىا أ  الفالقىىىىىة  ىىىىىي  ال

املبافا د دأل ات اليو  جفح   الفامل  ىم يا ثحد د ميحو  ال لاطة دليا 

 ش ل امل   ة.

لدىا ثوصى د الدراسىة الىا ا  الحنصىى ص  فىد أحىد ال  ىو  دلييىد  الضىىردرة 

 أفض اا.

 (  1999( دزاطت ) املعير :  2

صة يىا املد  ىة املغرا ىة مى   ىال  دثعو  الدراسة  اسحفراذ  دا ات الخصخ

الىىىىدـم الىىىى   ثعدمىىىىة ال  ومىىىىة الىىىىا الععىىىىاؿ الخىىىىا  لىىىىيا صىىىىادرا   ـىىىى  ثحىىىىو  

س اسىىى   أد اقحصىىىىاد  أد ثوا ىىى  مىىىى  قيىىىىل املبؽدىىىات الددل ىىىىة  أخدىىىا ىىىىىو ثإلال ىىىىد 

مياىدة الععاؿ الخا  اللفالة يا اليباط د الححويل دالاخحاج حيىا مىا رسىم 

دثبادلىىىىىىىد الدراسىىىىىىىة اسىىىىىىىياب دددافىىىىىىىق لىىىىىىى  مىىىىىىى  الخعىىىىىىىغ الجيىىىىىىى دة الحبدويىىىىىىىة  

الخصخصىىىة يىىىا املغىىىرب مىىىق اسىىىحفراذ  رخىىىام  الخصخصىىىة املغر ىىى  دثوصىىى د 

الدراسىىىىة الىىىىا أ  الحمراىىىىة املغرا ىىىىة ثحصىىىى   الحىىىىدرج يىىىىا  بىىىىاط اليا ىىىىة الححح ىىىىة   

دل ل  أشرا  الععاؿ الخا  يا الحبد ة الاقحصاد ة   دىىو مىا  ن ى   ىددرة 

امىىل دثديىىذت ىىى و الدراسىىة  انهىىا ثبادلىىد أىىىم مب ج ىىة الحىىدرج د املشىىارلة د الح 

العضىىىىا ا املرثيعىىىىة  الخصخصىىىىة دأىىىىىم مرث ىىىى ات اللىىىى  ثعىىىىو  ـ  هىىىىا دولىىىى  قيىىىىل 

 اقرارىا م  املج ا الاقحصاد  الـا  .

     2334ئ حيي  : ( دزاطت 3

جف عد الدراسة  حىإلاري  الخصخصىة ـ ى  الفىام ي  يىا قعىاؿ اللبىاد  الحوسيى ة 

امىىل يىىا الصىىباـة اللبدق ىىة 24373  ئدثب ىىو  ممحدىىق الدراسىىة مىى   موؼىى  ـد

  دقىىد ارث ىى ت الدراسىىة ـ ىى    اخىىات ثىىم ادفاىىا مىى   ىىال  575ثضىىدبد ـ بىىة ئ

 الاسخياخة محع عا م   دية جياؤالت دها اا ج :

ا   ح بدىىىا ثىىىم الخصخصىىىة ىىىىل سىىىييع  الفىىىام و  دا ىىىل املؤسيىىىة أ   ىىىد  و  

 دة الفاظ ي  ـ  الفدل.الا قعاؿ أ ر اد  حم جيريحام مدا  ؤد  الا  يا

ب   ىل املوؼلي  ال ال ي  س فاخو  م  ثع  ص يا الااور دامل ا ا بفد ثعي ىق 

 الخصخصة؟

ج  ىىىل املىىوؼلي  ال ىىال ي   ححىىااو  الىىا الحىىدريا ل صىىيحوا مىىؤى ي  ل يعىىاط يىىا 

 دؼائلام بفد الخصخصة .

 د  ىل الخصخصة ثحفارذ مق الادحاؿ يا ثوسا 

   دتفاحو  الخصخصة ؟ه   ىل املوؼلي  سي فضو 

دثوصىىى د الدراسىىىىة الىىىا أ  الخصخصىىىىة سىىى  و  لاىىىىا ثىىىإلاري ا لييىىىى ا   ـ ىىى  الفدالىىىىة 

ال ال ىىىة  ح ىىى  سىىىيحم جيىىىريل ـىىىدد لييىىى ا   مىىىنهم  دأشىىىارات الدراسىىىة الىىىا داىىىود 

 رفض لد  بفض لحعي ق الخصخصة .

 

 مشكلت الدزاطت : 3 – 1

 اىحدىا  لىد  ثحض   ثوا هىات دس اسىات الخصخصىة مى  سىبوات دحلى  الا  

الغالي ىىىة الفؽ ىىى   ىىىي  الىىىددائر الاقحصىىىاد ة امل   ىىىة دالاق  د ىىىة دالددل ىىىة حلىىى  

ا   دقىىد ظيعىىد لميىى ا   مىى   غىىدت الخصخصىىة أل ىى  املصىىع  ات املفاصىىرة شىى ـو

الدد  املحعدمة الخصخصة بهدف  يادة ففال ىة داداط مؤسيىااها الاقحصىاد ة 

لميى ا مى  الىدد  البام ىة رفضىا وات الاخحاج اليىف   د الخىدم    دلاى ا داااىد 

شىىىفي ا حىىىد س اسىىى ات الححريىىىر الاقحصىىىاد  اللىىى  لىىىم ثىىىإلات  مدارىىىىا حلىىى  الا   

لدا أ  ل خصخصة اسف اسات س ي ة أ ر   فعد  اح  ـ  الخصخصة  ىرد  

ثمدق مالا  د   أ   ي عر ـ   الشىراات اللى   ىحم  صخصى ها مدىا  ىؤد  الىا 

ديىىر  الىىيفض أ  الخصخصىىة جفنىى  اجيىىاؿ اللىىرد  الااحداـ ىىة دا ىىل الددلىىة 

اـىىادة البؽىىر يىىىا أسىىفار الخىىدمات دأسىىى وب الفدىىل دقىىد اشىىىارت دراسىىة اليبىىى  

  ـىى   صخصىىة  ىىيفض الععاـىات يىىا ال ويىىد دمنهىىا قعىىاؿ 1992الىددلا ـىىا  

البعىل الخعىوط الجويىىة ال ويخ ىة   دشىىرلة البعىل الفامىىة ال ويخ ىة  داد ىى د 

الى  اىويل   ىارج سىو  الفدىل   123الدراسة أخ  س  و  ىبا  ما  عارب ـ  

 ـد ة ى ا الاساس ث د  مش  ة الدراسة يا الااا ة ـ   الخياؤ  الحالا:

 ما أبفاد دمالمل  صخصة مصرف الوحدة دالابفاد الادارية ل ل ؟

 اهداف الدزاطت : 4 – 1
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 اهدف ى و الدراسة الا ثحع ق يىداف الحال ة :

 مد بة  بغا  . الحفرف ـ   اسياب  صخصة مصرف الوحدة يا  1

 مفرفة املحع يات الضردرية ل خصخصة.   2

 ثحد د الاسال ا املباسية ل خصخصة.   3

مفرفىىىو مىىىا اوا اىىىا  ىبىىىا  فىىىرد  وات داللىىىة احصىىىائ ة  ىىىي  ااا ىىىات   4

 -املحع يىىىىات   -الفىىىام ي   املصىىىىرف خحىىىىو مىىىىا ددر اليحىىىى  ئ يسىىىىياب  

الابفىىىىىىىاد الاداريىىىىىىىة ل خصخصىىىىىىىة  دفعىىىىىىىا  –يسىىىىىىىال ا  -الصىىىىىىىفواات  

 صائصام الشخص ة دالوؼ ل ة. لخ

 ثحد د الصفواات الن  ثواا   صخصة املصارف.       5

 أهمُت الدزاطت  6 – 1

ث ىىى   أىد ىىىة الدراسىىىة الف د ىىىة ل يحىىى  الف  ىىى  مىىى  م وخىىىة  خبىىىاد  الخصخصىىىة 

دابفىىداىا الاداريىىة ح ىى  ثبىىدر  ال حا ىىات ئ ـ ىى  حىىد ـ ىىم الياحىى   اللىى  ثعرقىىد 

اىىىىىد دراسىىىىىات أد ا حىىىىىاذ م داخ ىىىىىة يىىىىىا امل حيىىىىىة الىىىىىا ىىىىىى ا املوحىىىىىوؿ لدىىىىىا اخىىىىى  ال  و 

الفرا ىىة يىىا ىىى ا الجاخىىا  العىىدر ال ىىايا  ىىل رلىى ت مفؽىىم الدراسىىات أد الا حىىاذ 

اليىىىىا عة ـ ىىىى  مىىىىد  ام اخ ىىىىة ثعي ىىىىق الخصخصىىىىة يىىىىا الععىىىىاؿ ال  وم ىىىىة مىىىى  

 الباح حي  الاقحصاد ة دالعاخوخ ة.

املوحىىىىوؿ ديرلىىىى  ىىىىى ا اليحىىىى  ـ ىىىى  محىىىىادر أد محغيىىىى ات ميىىىىحمدة مىىىى  اد  ىىىىات 

 املعردق يا ال حا دالا حاذ دالدارسات دالبدادة الف د ة الل  ثعرقد

ل خصخصة مدا  فد احافة ـ د ىة  يىعا مى   اللاىا اليحى  الىا سىد الىبعص 

الوا ىى  يىىا اد  ىىات املوحىىوؿ ديىد ىىة الحعي ع ىىة أد الف د ىىة ل يحىى  ثخيىىق مىى  

ة ئ مصىىرف اونهىىا ثإلا ىى  أل ىى  ثنص صىىا    اليحىى  سيبصىىا ـ ىى   قعىىاؿ بف بىى

اىىىا  دالشىىى  أ  ل ىىىل قعىىىاؿ  صائصىىى  دمفىىىا ي  دؼردفىىى  دىىىىو مىىىا  الوحىىدة دفرـد

حيىىىىىار ـبىىىىىد مباقشىىىىىة مصىىىىىرف الوحىىىىىدة الىىىىى    ىىىىىرثيغ  ندمىىىىىىة   ؤ ىىىىى  بفىىىىىي  الـا

املواظبي  لدا ثب مق أىد ىة ىى ا اليحى  مى  الحواى  خحىو الخصخصىة داـعىاط 

 ددر أل   ل ععاؿ الخا .

 

ت للدزاطت :  الجاهب الىظٍس

جاخىىا  االظىىار البؽىىر    ديخبىىاد  ملاىىو  الخصخصىىة يىىا الل ىىر  نىىا  ىىى ا ال

الادار  دثعويرىا دالاسال ا الل  ثىدـوا ال هىا   داملحع يىات ثبل ى  دالصىفواات 

الل   وااااا دأىم العر  دالاسال ا املحيفة يا ثحوي اا ال  داقق ماد  م دوس 

لىىىدد  يىىىا  ا حىىىافة الىىىا ابفىىىاد الخصخصىىىة الاداريىىىة فضىىىال   ـىىى  ثمىىىارب بفىىىض ا

 ى ا املجا .

 الخصخصت ومظبباتها :

 أوال مفهوم الخصخصت :

ات املادىىىىة ـ ىىىى  امليىىىىحو  الفىىىىال     فح ىىىى  موحىىىىوؿ الخصخصىىىىة أحىىىىد املوحىىىىـو

سىواط مىى  الباح ىىة الاداريىىة اد الاقحصىىاد ة   خؽىىرا   ل راىىود الاقحصىىاد  الفىىال   

  دمفاخىىىىاة الىىىىدد  البام ىىىىة  واىىىىة  ىىىىا  مىىىى  الح ىىىىخم د الراىىىىود   دلجىىىىو الىىىىدد 

املحعدمىىىىة ل حضىىىىىافر ف دىىىىىا   نهدىىىىىا لحىىىىىدـ م مصىىىىىال ا الاقحصىىىىىاد ة  الفد ىىىىىد مىىىىى  

الاثلاق ىىات الددل ىىة ممىىل الاثلاق ىىة الفامىىة ل حفريلىىات دالحمىىارة للىىحل الاسىىوا  

ل حصىىىد ر مىىىى  الىىىىدد  املحعدمىىىة د ثحد ىىىىد املواصىىىىلات الفامىىىة ل جىىىىودة لشىىىىرط 

را ىىىة دالامري  ىىىة أمىىىا  الىىىدد  البام ىىىة لحصىىىد ر املبحمىىىات املصىىىبف ة ل ىىىدد  الاد 

  ددر ى و الاثلاق ات يا ثعوير الاقحصاد الددلا . 

 الخصخصت :

ىىة مىى  الي اسىى ات املح ام ىىة اللىى  جيىى هدف الححويىىل بشىى ل ا  ىى  أد  " ممدـو

ل ىىا ملؤسيىىات اخحاا ىىة أد  دم ىىة ثد  اىىا الددلىىة الىىا الععىىاؿ الخىىا  لحلف ىىل 

لخصخصة ـ   ممرد آل ات اليو  د ثحع ق امليذات الحبافي ة  دال ثعحصر ا

الي ق الج    أد الف ا أد ال  ا لوحدات مد ولة ل ددلىة الىا الععىاؿ الخىا  

  دإخدىىىىىا هىىىىىا رؤيىىىىىة مح ام ىىىىىة ل حنص صىىىىىات الا    ىىىىىة دل  ل ىىىىىة إدارة الاقحصىىىىىاد 

 الوظ    لا ة اـ ا ل ونها جشدل رالذ ميحويات محدا  ة دها":  

 د الصباعا   ميحو  الععاؿ الاقحصاد  أ 2  ميحو  املؤسية  1

   ميحو  الاقحصاد الوظن  ل ل 3

دا  ال ىى ا غ  ىىي  ىىى و املؤسيىىات المالرىىة    يىىحواا داىىود اس ىىجا  ف دىىا  ىىي  

الي اسىىىات املحيفىىىة ف هىىىا د ددد  أ   فنىىى  ولىىى   الضىىىردرة اخحعىىىاال مىىى  ميىىىحو  

مفي  الىا ميىحو  أ ىر  اصىة ف دىا  حف ىق  بعىل قىرارات الاسىخمدار الىا الععىاؿ 

 الخا .

 الخصخصت :أطباب 

 ىبال  الفد د خد اسياب الخصخصة دها لدا   ا :

أ  ف ىىىىىىرة الخصخصىىىىىىة يىىىىىىىا الىىىىىىدد  البام ىىىىىىىة ثميىىىىىى  شىىىىىىى و  لميىىىىىى  يىىىىىىىا   1

الىىدا ل ح ىى   يىىود ثصىىور ـىىا  دفاىىم   اىىدداىا  الايىىية مل ىىددد

 شا ق ا  الخصخصة جفن   صورة مياشرة  يادة الاسفار.

اخااهىا مى  جفاس  الدد  البام ىة مى  حىف  ى اا اىا الاقحصىاد ة دمف  2

مشىىاال جفىىاؼم الىىد وا  الخارا ىىة دارثلىىاؿ سيىىية اليعالىىة دارثلىىىاؿ 

سيىىية الام ىىىة دا اىىا مشىىىاال م  الدىىىة   دلىى ل  فىىىا  اليىىي  يىىىا ظريىىىق 

 الخصخصة امر محلوف  املخاظر.

ثدمىىىىىل قضىىىىىىا ا الخصخصىىىىىىة قضىىىىىىا ا ا الق ىىىىىة داسىىىىىىفة الجىىىىىىد   ىىىىىىي    3

أظىىىىراف ددااىىىىىات خؽىىىىر محفىىىىىددة   لاىىىىى ا فىىىىا  اححدىىىىىاالت الخالفىىىىىات 

 دالجدد  حو  مرح ة م  مراحل الخصخصة ىو أمر غالا.

 احخُاجاث الخصخصت ومكوهاتها:

 أوال : مخعلباث الخصخصت

ل ؽىىىىىىىىىىىردف  ثحدمىىىىىىىىىىىل محع يىىىىىىىىىىىات الخصخصىىىىىىىىىىىة يىىىىىىىىىىىا حىىىىىىىىىىىردرة الحح  ىىىىىىىىىىىل املىىىىىىىىىىىوقل 

الاقحصىىىىىىىاد ة دالااحداـ ىىىىىىىة خحىىىىىىىو الخصخصىىىىىىىة   ـ ىىىىىىىة ميىىىىىىىحو  الددلىىىىىىىة ـد ىىىىىىى  

ميىىىحو  الععىىىاؿ ـد ىىىة ميىىىحو  املبؽدىىىة اإلاسىىىاس لححد ىىىد يىىىىداف املع ىىىوب 

 ثحع عاا.

 ( الخحلُل املوكفي للمحُغ البُئي :1

ـد  ة الخصخصىة داصىلة  اصىة يىا الددلىة البام ىة  د يىا الىدد  اللى  ـاشىد 

 ال ة   ال  ايغىىا أ  ثحوقىى  ـبىد ثحويىىل م   ىىة املؤسيىىات  مبىا ظىىويال يىىا الاشى 

الفامىىىىة الىىىىا الععىىىىىاؿ الخىىىىا    دأخدىىىىىا  مىىىىا أ  ث ىىىىو  اىىىىى ط مىىىى  الحصىىىىى  حات 

الا    ىىىة يىىىىا اليا ىىىىا  الاقحصىىىاد  دالااحدىىىىاعا اد ثبع ىىىىق مىىى  الحح  ىىىىل املىىىىوقل  

الاقحصىىاد  دالااحدىىاعا دل ىىبؽم اللىى  ثىىؤرر ف هىىا لبععىىة ارث ىىا    ل دحىى غ الي  ىى

 الييعة املباسية لحبل    رام  الخصخصة . ل ه إلا

 ( جحدًد اهداف الخصخصت :2
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 فح ىىى  الاىىىدف مىىى   رخىىىام  دالخصخصىىىة املف ىىىار الاساسىىى   الىىى    ىىى   ىىىحم ثع ىىى م 

ففال ىىىىىة ال  خىىىىىام  دىىىىىىو خلىىىىىا الوقىىىىىد أسىىىىىاس امللاحىىىىى ة  ىىىىىي   سىىىىىال ا اليد  ىىىىىة 

ل خصخصىىىىة داسىىىىاس صىىىى اغة دثوا ىىىى  ال ىىىىواف  الىىىىا الخصخصىىىىة يىىىىا امل ىىىى غ 

  لاىىىىىىىىا   دثيىىىىىىىىي  ثمىىىىىىىىارب الفد ىىىىىىىىد مىىىىىىىى  الىىىىىىىىدد    أ  الاىىىىىىىىىداف الاساسىىىىىىىى ة الي  ىىىىىىىى

ل خصخصىىىة ث  لىىى  يىىىا ىىىىدف رفىىىىق ال لىىىاطة دثوسىىى ق خعىىىا  املبافيىىىة دثحيىىىىي  

 إدارة الحبد ة يا الاقحصاد العوم .

 

( جحدًددددددد اللُددددددود و العلبدددددداث اللددددددي ًمكددددددً أن جواجدددددد  الخىفُددددددر وامكاهُدددددداث 3

 الخغلب عليها:

  يىا ال يىيا  الع ىود د الفعيىات النى   د ى   رخام  الخصخصىة  مىا ا   إلا ى

أ  جفو  الخصخصة   دى و الع ود غاليا ما ثصبق يا الييعة امل  عة دثحدمىل 

يىىىا املفارحىىىة الي اسىىى ة لل ىىىرة الحوسىىىق يىىىا الخصخصىىىة  ىىىدـو  ال لىىىاػ ـ ىىى  

 اسحعالل ة الددلة.

 ( جحدًد الدعائم و الخوجيهاث الاطاطُت لىجاح الخصخصت:4

ة م  الاسشعة الخيىويع ة اللى   ححاج ال  دي   ل  خام  الخصخصة الا ممدـو

جيىىىىىىحند  لالثصىىىىىىا   امليىىىىىى هدفي   ىىىىىىال  دي  ل  خىىىىىىام  الخصخصىىىىىىة دأمىىىىىىدادىم 

 املف ومىىات دارىىارة اىحدىىامام  ال  خىىام  داقبىىاـام  عدرثىى  ـ ىى  اشىىياؿ حااىىااهم 

دفاىىم رغيىىااهم دولىى  بهىىدف  دففاىىم الىىا اثنىىاو قىىرار  الحفامىىل مفىى  رىىم اسىىحدرار 

ا الحفامىىىىىىل  صىىىىىىورة ا ما  ىىىىىىة يىىىىىىا امليىىىىىىحعيل مىىىىىىق مالحؽىىىىىىة رددد اللفىىىىىىل اللىىىىىى  ىىىىىىى 

ثىىىبف ا ـ ىىى  ظي فىىىة الفالقىىىة دخـو ىىىات د ثىىىإلاري  امل لىىى ات ل حفامىىىل مىىىق  رخىىىام  

. 
 
 الخصخصة م  يظراف ود  الفالقة اد فا

لت املالئمت للخصخصت :5  ( اخخُاز العٍس

 ىدا : أ  ا ح ار العريعة املالئدة ل خصخصة محع دة  دحغي   

ات الىىىىىىى    حضىىىىىىىىدبة  رخىىىىىىىىام   الاىىىىىىىدف مىىىىىىىى  الخصخصىىىىىىىة د صىىىىىىىىائص املشىىىىىىىىرـد

الخصخصىىىة مىىى  ح ىىى   يعىىىة املشىىىردؿ  دىىىا ف هىىىا مىىى  فىىىر  داهد ىىىدات دميىىىحو  

الاداط الىىىىدا  ا  دىىىىا ف ىىىى  خعىىىىاط قىىىىوة دخعىىىىاط حىىىىف   ح ىىىى   اح ىىىى  اليحىىىى  الىىىىا 

ظريعىة اـىداة الحاى ىل ل دشىردؿ يىا  رخىام  الخصخصىة   فىئوا اىا  الاىدف مى  

ىىىىىو ثوسىىىى ق قاـىىىىدة امل   ىىىىىة الخاصىىىىة دثحح ىىىىة  املواظبىىىىة دثعىىىىىوير  الخصخصىىىىة

الخىىدمات املعدمىىة ل دىىوظبي  فعىىغ   ىىو  الاحىىال  ل ععىىاؿ الخىىا  محىىل ددر 

الددلة يا اداط الاشاط ىو أحد العر  املباسية ل خصخصة ـ ى  أ   ىحم ولى  

 بش ل ثدريجا.

 صعوباث الخصخصت :

 ثبدرج ف دا   ا :  د   العو  أ  الصفواات الل  ثوااة الخصخصة

ح ىىىى  قىىىىد ثميىىىىى  الخصخصىىىىة  الفىىىىا  ىىىىي  ال  ومىىىىىة د  صددددعوباث طُاطددددُت:   1

املفارحىىىىة دىىىىىى ا مىىىىىا  حىىىىدذ يىىىىىا الىىىىىدد  الرأسىىىىىدال ة   دغاليىىىىا مىىىىىا ثحضىىىىىاط  ىىىىىى و 

 الصفواات يا الدد  الش ـو ة   

ح ىىىىى  ثححىىىىىاج ـد  ىىىىىات الخصخصىىىىىة الىىىىىا العىىىىىاط الصدددددعوباث الاجخماعُدددددت :   2

دجفىىىىد ل الىىىىيفض الا ىىىىر يىىىىا املجىىىىاالت الاقحصىىىىاد ة بفىىىىض الخشىىىىرتفات العائدىىىىة 

دالااحداـ ىىىىىىىة دالاداريىىىىىىىة داملال ىىىىىىىة د اصىىىىىىىة ف دىىىىىىىا  حف ىىىىىىىق  مىىىىىىى ب الاسىىىىىىىخمدارات 

   الااب  ة دقواخي  الفدل د الضرائا.

ت: وجىحصس في ألاحي   الصعوباث الاداٍز

الفعيىىىىىىىىات الاداريىىىىىىىىة الحع  د ىىىىىىىىة دد  الاىحدىىىىىىىىا   حىىىىىىىىدـ م الع ىىىىىىىىادات   1

 إلادارية دالححوي  ة

 ادمة امليعولي  الاداريي   ف ار الخصخصة مع  2

 الصعوباث الاكخصادًت :

دهىىىىا ثحف ىىىىىق    ل ىىىىىة ثدويىىىىىل الخصخصىىىىىة فاىىىىىل  ىىىىىحم ولىىىىى   عىىىىىردذ دا   ىىىىىة أد 

 ارا ىىىة أ  اىىىى ب رؤدس الامىىىىوا  الااب  ىىىىة   دمىىىىاها العىىىىر  املباسىىىىية لؽىىىىردف 

ات الفامة الا الععاؿ الخا .  الددلة يا ثحويل املشرـد

 

ت اطتراجُجُاث الخصخ  صت وابعادها الاداٍز

 أوال : العسق و ألاطالُب املىاطبت للخصخصت 

ل خصخصىىىة ظىىىر  منح لىىىىة دل ىىىل منهىىىىا م ا ىىىا ـد ىىىوب دتفح ىىىى  ا ح ىىىار العريعىىىىة 

املباسية م  أىم ـباصر خمىاق ـد  ىة الخصخصىة   ا  ىى ا الا ح ىار  حوقى  

حيارات ممل أىداف الخصخصة   تجم الشراات الل    ددرة ـ   ـدد م  الـا

سىىىىىيحم  صخصىىىىى ها   مىىىىىد  ثعىىىىىور يسىىىىىوا  املال ىىىىىة   صىىىىىائص امليىىىىىخمدري    

ال  ل يىىىىىىىة الااحداـ ىىىىىىىة دالاقحصىىىىىىىاد ة دالي اسىىىىىىى ة ل ىىىىىىىدد  مىىىىىىى  ااىىىىىىىة دظي فىىىىىىىة 

الاشىىىىىاط الىىىىى   ثدارسىىىىى  املؤسيىىىىىات الفامىىىىىة اللىىىىى   ىىىىىراد  صخصىىىىى ها مىىىىى  ااىىىىىة 

 أ ر .

ت للخصخصت :  ألابعاد الاداٍز

قحصىىىىىىىاد ي  د البعا ىىىىىىىات لعىىىىىىىد سشىىىىىىىاث  اىىىىىىىدد  ف ىىىىىىىر  داسىىىىىىىق لىىىىىىىد  الخ ىىىىىىى اط دالا

الفدال ىىىة يىىىا خـو ىىىة قضىىىا ا الخصخصىىىة ديىىىا ل ل ىىىة ظىىىرق العضىىىا ا دمفالج هىىىا 

 ـ   الياحة الي اسة دالاقحصاد ة دالااحداـ ة.

 مصسف الوحدة :

 فح ىىىى  مصىىىىرف الوحىىىىدة مىىىى  املصىىىىارف الرائىىىىدة يىىىىا ثعىىىىد م الخىىىىدمات املصىىىىرف ة 

ديدح ىىىى  خنيىىىىة مىىىى   املحديىىىىذة  اسىىىىحندا  أحىىىىداذ الاسىىىىال ا الحعب ىىىىة ال د مىىىىة  

ال لىىىىاطات املحنصصىىىىة يىىىىا اد ىىىىق الفد  ىىىىات املصىىىىرف ة دفىىىىق العواـىىىىد املفىىىىا ي  

 الددل ة   ل دقة. 

دجيىىعا أدارة املصىىرف  نعىىوات محعدمىىة الىىا اثيىىاؿ أحىىدذ الاسىىال ا ال د مىىة 

 يا امل  بة بهدف ثعوير الخدمات املصرف ة.

الخدمىىىىىىة  دتفدىىىىىىل املصىىىىىىرف ـ ىىىىىى  مواليىىىىىىة الحعىىىىىىور امليىىىىىىحدر يىىىىىىا ممىىىىىىا  ثعىىىىىىد م

املصرف ة دولى   اـىداد الصى ارفة  املىؤى ي  داـىدادىم ا ىد مى   ىال  لفد ىد 

مىىىىى  ال ىىىىى ام  املفحدىىىىىدة يىىىىىىا ىىىىىى ا املجىىىىىا  دثىىىىىىدريا الفىىىىىام ي   الىىىىىدا ل دالخىىىىىىراج 

 دااسحندا  احدذ ما ثوص د ال   ث بولوا ا املف ومات 

 املعاًير والضغوط اللي ًجب مساعاتها عىد جحلُم الخصخصت:

 والوضوح: ( إلاًضاح 1

أ  ـد  ىة  صخصىة ال ىد أ   رافعاىا ثبل ى  اد ىق الفد  ىات  عريعىة دا ى ة 

مىىىىىق املفىىىىىا ي  الحماريىىىىىة املحفىىىىىارف ـ  هىىىىىا  دال ىىىىىد مىىىىى  اـىىىىىداد مىىىىى لرة ـىىىىىرذ ـىىىىى  

 الجواخا املال ة دالادارية لح و  يا محباد  امليخمدري  

 ( طسعت الخىفُر :2

ة الحبل ىىىىىى  أحىىىىىىد معومىىىىىىات خمىىىىىىاق ـد  ىىىىىىة الخص خصىىىىىىة دلححع ىىىىىىق جفح ىىىىىى  سىىىىىىـر

ة املع واة يا الحبل    ح     و  داقعا ل ل مرح ة مى  مراحىل ـد  ىة  اليـر

 الخصخصة ل دصرف.
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 فح ىى  ااىى اط جغ يىى  يىىا خدىىغ الادارة ىىىدف اساسىى   ل ىىل  ( حغُيددر همددغ الادازة : 3

ـد  ة مى  ـد  ىات الخصخصىة اوا لىم  ىحم ااىراط ىى ا الحغ يى  لى   ىحم ثحع ىق 

 خصة.اللوائد املراوة م  الخص

   

 جحلُل بُاهاث الدزاطت 

خدىىىىىووج اسىىىىىح  ا   53مىىىىى  ممحدىىىىىق ـىىىىىددو اليىىىىىال   33ثىىىىىم ثح  ىىىىىل ـ بىىىىىة ـىىىىىددىا 

  SPSS واسعة  رخام  الحح  ل إلاحصا  

 اـحداد ميذا  ثعد ر  دفعا ملع اس ثعي م ل  ارت  داس  .

 
 ادد ئأ  ميذا  ثعد ر  دفعا ملع اس ل  ارت الخداس  

 ملخوطغ املسجحا الاطخجابت

 1.79إل   1م   غي  موافق بشدة

 2.59إل   1.83م   غي  موافق

 3.39إل   2.63م   محا د

 4.19إل   3.43م   موافق

 5إل  4.23م    موافق بشدة

 

ـد  ىىى  سىىىوف سيىىىحند  املحوسىىىغ املىىىر    اا ىىىات أفىىىراد الف بىىىة ـ ىىى  يسىىىع ة 

  اسحندا  مع اس ل  ارت الخداس  .

افُتاللظم ألاول: املخغيراث   .الدًموغس

            . موكع الوظُفت في الهُكل الخىظُمي.1
 .موكع الوظُفت في الهُكل الخىظُمي( 1جدول زكم )

ت الخكسازاث الفلساث  اليظبت املئٍو

 %53.3 16 ق اد ة

 %43.3 13 إشراف  

 %3.3 1 فب ة

 %100 30 املجموع

 

مىىوقفام الىىوؼ ل  يىىا الا  ىىل    ا  اغ ي ىىة افىىراد الف بىىة1خالحىىؾ مىى  الجىىدد  ئ

% مىوقفام الىىوؼ ل  يىىا الا  ىىل 43.3سيىىية د %  53.3الحبؽ  ى  ق ىىاد   ايىىية 

 . %3.3الحبؽ    اشرايا  دااخد الايية يقل ملوقفام الوؼ ل  فن   ايية 
 موكع الوظُفت في الهُكل الخىظُمي. جوضح (1زطمت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمي.( املإهل 2جدول ) . املإهل العلمي.2

ت الخكسازاث الفلساث  اليظبت املئٍو

 ددددددددددد دددددددددد أكل مً ثاهوي 

 %3.3 1  ثاهوي أو ما ٌعادل

 %56.7 17 جامعي

 %40.0 12 دزاطاث علُا

 %100 30 املجموع

مددددإهلهم % مددددً أفددددساد العُىددددت 56.7( ان وظددددبت 2هالحدددد  مددددً الجدددددول زكددددم )

دزاطددددداث م الخعلُمدددددي إهله% مددددد40.0حُدددددت كاهدددددذ وظدددددبت  جدددددامعي الخعلُمدددددي 

   .علُا

 العمس..3
 ( العمس.3جدول )

ت الخكسازاث الفلساث  اليظبت املئٍو

 %13.3 4 30طىت ئلى أكل مً  20مً

 %23.3 7 طىت 40أكل مً طىت ئلى 30مً 

 %33.3 10 طىت 50أكل مً طىت ئلى 40مً 

 %30.0 9 طىت فأكثر50

 %100 30 املجموع

 

% مددً مفددسداث العُىددت عمددسهم 33.3( أن وظددبت 3هالحدد  مددً الجدددول زكددم ) 

 طدددىت 50% أعمدددازهم مدددً 30.06  ووظدددبت طدددىت30طدددىت ئلدددى أكدددل مدددً 40مدددً 

  ووظدددبت طدددىت40أكددل مدددً  طدددىت ئلدددى 30% أعمدددازهم مددً 23.3  ووظدددبت فددأكثر

 طىت. 30طىت ئلى أكل مً  20% أعمازهم مً 13.3
 عمس.( جوضح ال2زطمت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 طىواث الخبرة..4
 الخبرة.( طىواث 4جدول )

ت الخكسازاث الفلساث  اليظبت املئٍو

 %33.3 9 سبوات 5أقل م  

 %53.3 16 سبوات 13إل  أقل م   5م  

 %6.7 2 ةسب 15إل  أقل م   13م  

 %13.3 3 سبة فإلال   15

 %100 30 املجموع
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% مىى  أفىىراد الف بىىة سىىبوات 53.3  الحىىالا ا  سيىىية 4خالحىىؾ مىى  الجىىدد  رقىىم ئ

% سىىىبوات 33.3  ح ىىى  ااخىىىد سيىىىية سىىىبة15سىىىبة إلىىى  أقىىىل مىىى   5مىىى    ىىى اهم 

 سبوات.  5 م     اهم أقل

 .الدوزاث املصسفُت .5
 .الدوزاث املصسفُت (5جدول )

ت الخكسازاث الفلساث  اليظبت املئٍو

 ىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىى لم أث عى أ  ددرة

 ىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىى ددرة داحدة

 %33.3 9 ددرثا 

 %73.3 21 رالذ ددرات فإلال  

 %100 30 املجموع

  أ  أغ ىا أفىراد الف بىة ث عىو رىالذ ددرات فىإلال    ايىية 5خالحؾ م  الجىدد  ئ

 % منهم ث عو ددرثا .33.3%  دأ  سيية 73.3
 ( جوضح الدوزة املصسفُت.3زطمت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعلوماث العامت.: اللظم الثاوي

 املحوز ألاول: أطباب الخصخصت.
 أطباب الخصخصت.( 6جدول )

 

بشىىىىدة %  مىىىىوافعي  33.3   يىىىىا اللعىىىىرة يدلىىىى  أ  ئ6خالحىىىىؾ مىىىى  الجىىىىدد  رقىىىىم ئ

 دحوسىىىىغ حيىىىىا    ثعي ىىىق س اسىىىىة إلاصىىىالق إلادار   ـ ىىىى %  مىىىوافعي  46.7دئ

رفىىىىىىق %  مىىىىىىوافعي  ـ ىىىىىى  33.3  دأ  يىىىىىىا اللعىىىىىىرة الماخ ىىىىىىة سيىىىىىىية ئ2.367مىىىىىىر   ئ

 دحوسىىىغ حيىىىا    الفىىىام ي  ال ىىىال ي  دثحيىىىي  يداط د يىىىادة إلاخحاا ىىىةللىىىاطة 

ثنل   الفاط املالا  موافعي  ـ   % 63   ديا اللعرة المالمة ئ2.867مر   ئ

   ديىىىىا اللعىىىىرة 2.267 دحوسىىىىغ حيىىىىا   مىىىىر   ئ ـ ىىىى  املوا خىىىىة الفامىىىىة ل ددلىىىىة

 ىىىىىىة ثحعىىىىىىق إ ىىىىىىرادات مالـ ىىىىىى  أ  الخصخصىىىىىىة مىىىىىىوافعي   %  33.3الرابفىىىىىىة أ  ئ

  ديىىىا اللعىىىرة الخاميىىىة 2.2 دحوسىىىغ حيىىىا   مىىىر   ئ ل خ اخىىىة الفامىىىة ل ددلىىىة

ثرشىىىى د الاخلىىىىا  مىىىى   ىىىىال  الفدىىىىل ـ ىىىى   %  مىىىىوافعي  ـ ىىىى 46.7مىىىى  الجىىىىدد  ئ

   ديىىا اللعىىرة اليادسىىة مىى  الجىىدد  2.533 دحوسىىغ حيىىا   ئ اسىىا ثماريىىة

   2.4 دحوسىىىىغ حيىىىىا   ئ اىىى ب الاسىىىىخمدارات ياب  ىىىة%  مىىىوافعي  ـ ىىىى  83ئ

ثعىىىىوير دثحىىىىد   %  مىىىىوافعي  ـ ىىىى  63.3يىىىىا اللعىىىىرة اليىىىىابفة مىىىى  الجىىىىدد  ئد

   ديىىىا اللعىىرة المامبىىىة 2.367 دحوسىىغ حيىىا   ئ ال ال ىىىة الخىىدمات املصىىرف ة

 دحوسىىغ  اسىىحما ة ملعالىىا املصىىارف الفامل ىىة%  مىىوافعي  53.3مىى  الجىىدد  ئ

مىىىوافعي  ـ ىىى    % 46.7   ديىىىا اللعىىىرة الحاسىىىفة مىىى  الجىىىدد  ئ2.467حيىىىا   ئ

 دحوسىىىغ  مواااىىة الححىىد ات داملبافيىىة الددل ىىة يىىا ممىىا  الخدمىىة املصىىرف ة

 %  مىىىىىوافعي  ـ ىىىىى 53.3   ديىىىىىا اللعىىىىىرة الفاشىىىىىرة مىىىىى  الجىىىىىدد  ئ3.53حيىىىىىا   ئ

   .2.6 دحوسغ حيا   ئ ثوس ق ددر الععاؿ الخا  يا ثعد م الخدمة

 

الالشمددددددددددت املحدددددددددوز الثدددددددددداوي: هخددددددددددائط جحلُددددددددددل بُاهددددددددداث اللددددددددددي جخعلددددددددددم بمخعلبدددددددددداث 

 للخصخصت. 
 املخعلباث الالشمت للخصخصت.( 7)جدول 
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افلين على80.0(  في الفلسة ألاولى أن )7هالح  مً الجدول زكم )  %( مو

منها بعد جعبُم  لالطخفادةئعادة جأهُل بعض العاملين في املصسف 

( وأن في الفلسة الثاهُت وظبت 2.400بمخوطغ حظابي مسجح ) الخصخصت

افلين على  %(40.0) بمخوطغ  ئهخاج خدماث مصسفُت جُدة وجدًدةمو

افلين على %(46.7(  وفي الفلسة الثالثت )2.733حظابي مسجح )  مو

ت عالُت الاطخعاهت  بالكفاءاث والخبراث املصسفُت مً مكاجب اطدشاٍز

 %(50.0(  وفي الفلسة السابعت أن )2.567بمخوطغ حظابي مسجح )

افلين  ت وفلا ألهظمت الظائدة جعبُم السكابتعلى ان مو بمخوطغ  إلاداٍز

%( 33.3( وفي الفلسة الخامظت مً الجدول )2.600حظابي مسجح )

افلين على  تأن مو عاث وألاهظمت إلاداٍز بمخوطغ حظابي  جحدًت الدشَس

افلين63.3(  وفي الفلسة الظادطت مً الجدول )2.800) على   %( مو

ت لخحاش  س الىظم املحاطبُت على اطع ججاٍز ي ملخضُاث جعٍو

(  وفي الفلسة الظابعت مً الجدول 2.567بمخوطغ حظابي ) الخصخصت

افلين على 40.0) ت كادزة على اطدُعاب %( مو وجود أطواق مالُت كٍو

(  وفي 2.833بمخوطغ حظابي ) الاطدثمازاث لخصخصت كعاع املصازف

افلين على 63.3الفلسة الثامىت مً الجدول ) جىمُت مهازاث وكدزاث %( مو

افم ومخعلباث وظُفت اللعاع الخاص طلُم العا بمخوطغ ملين بما ًخو

افلين  %(16.7(  وفي الفلسة الخاطعت مً الجدول )2.533حظابي ) مو

ً واملظخفُدًًعلى   جكلُف جهت محدودة بما ًكفل حلوق املظدثمٍس

 %(43.3مً الجدول ) عاشسة(   وفي الفلسة ال2.833بمخوطغ حظابي )

افلين على  ص فسصتمو الاطدثماز لللعاع الخاص املحلي في الاكخصاد  حعٍص

 . (2.567بمخوطغ حظابي ) الوظني

املحوز الثالت: هخائط جحلُل بُاهاث اللي جخعلم بالصعوباث اللي جواج  

 الخصخصت. 
 الصعوباث اللي جواج  الخصخصت.( 8)جدول 

 

 
 

افلين70.0(  في الفلسة ألاولى أن )8هالح  مً الجدول زكم )  على %( مو

ت عاث وألاهظمت إلاداٍز ( وأن 2.333بمخوطغ حظابي مسجح ) جمود الدشَس

افلين على  %( 53.3في الفلسة الثاهُت وظبت ) السكابت املالُت ال حعمل  أن مو

ت (  وفي الفلسة الثالثت 2.533بمخوطغ حظابي مسجح ) وفم أطع ججاٍز

افلين علىغير  %(20.0) س  مو ت على جعٍو  عدم كدزة اللُاداث إلاداٍز

(  وفي 3.100بمخوطغ حظابي مسجح ) املصازف ئلى مصازف مىافظت دولُا

افلين  %(66.7الفلسة السابعت أن ) عدم جوفير مهازاث وكدزاث على مو

( وفي الفلسة 2.433بمخوطغ حظابي مسجح )كافُت لدى العاملين 

افلين على 40.0الخامظت مً الجدول ) ت أن %( مو غُاب السٍؤ

(  وفي 2.600بمخوطغ حظابي ) اللعاع الخاص اللي جىظم الاطتراجُجُت

افلين56.7الفلسة الظادطت مً الجدول ) الخوف مً جأثير  أن %( مو

(  وفي 2.467بمخوطغ حظابي ) الخصخصت الظلبي على املصازف اللُبُت

افلين على 20.0الفلسة الظابعت مً الجدول ) عدم زغبت الدولت %( مو

(  وفي الفلسة 2.867ابي )بمخوطغ حظ جللُص طُعستها على املصازف

افلين65.7الثامىت مً الجدول ) عدم جلبل العاملين في  على أن %( مو

(  وفي 2.433بمخوطغ حظابي ) املصازف العمل ضمً اللعاع الخاص

افلين على  %(23.3الفلسة الخاطعت مً الجدول ) جللُص املصاًا أن مو

(   وفي 2.767بمخوطغ حظابي ) املالُت والوظُفُت الحالُت للعاملين

افلين على  %(23.3مً الجدول ) عاشسةالفلسة ال عدم كدزة أن مو

اللعاع الخاص املحلي على شساء وحشغُل املصسف عىد عسض  للبُع لكبر 

  (.2.867بمخوطغ حظابي ) حجم 
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املحوز السابع: هخائط جحلُل بُاهاث اللي جخعلم باألطالُب املىاطبت 

 للخصخصت. 
 ىاطبت للخصخصت.ألاطالُب امل( 9)جدول 

 

 
 

 

 

افلين على70.0(  في الفلسة ألاولى أن )9هالح  مً الجدول زكم )  %( مو

بمخوطغ حظابي مسجح  العام الاكخخابالبُع للمواظىين مً خالل ئن 

افلين على   %( 66.7( وأن في الفلسة الثاهُت وظبت )2.333) البُع أن مو

بمخوطغ حظابي مسجح  العام الاكخخابللمواظىين وألاجاهب مً خالل 

افلين على %(53.3(  وفي الفلسة الثالثت )2.333) ئععاء العاملين  مو

بمخوطغ حظابي  العام الاكخخابباملصسف حصت مً ألاطهم مً خالل 

افلين  %(20.0(  وفي الفلسة السابعت أن )2.467مسجح ) جحوٍل على مو

ً وظىُين خالل مدة  محددة مظإولُت إلادازة والدشغُل ملظدثمٍس

( وفي الفلسة 2.800بمخوطغ حظابي مسجح ) وجحخف  الحكومت باألصول 

افلين على 70.0الخامظت مً الجدول ) جأجير أصول املصسف %( مو

(  وفي 2.300بمخوطغ حظابي ) ملواظىين لديهم اللدزة املالُت الائخمان

افلين33.3الفلسة الظادطت مً الجدول ) اطخخدام اليظب على  %( مو

أصول املصسف  ر كُاض مواظً الضعف لعالب الائخمان جأجي املالُت في

ً أجاهب لديهم خبرة (  وفي الفلسة 2.333بمخوطغ حظابي ) ملظدثمٍس

افلين على 30.0الظابعت مً الجدول ) البُع ملظدثمس وحُد مً %( مو

(  وفي الفلسة الثامىت مً الجدول 2.867بمخوطغ حظابي ) ألاجاهب

افلين50.0) بمخوطغ  .ملظدثمس وحُد مً املواظىينالبُع  على %( مو

افلين  %(70.0(  وفي الفلسة الخاطعت مً الجدول )2.667حظابي ) مو

ً عسب وأجاهبعلى  (  1.967بمخوطغ حظابي ) البُع ئلى جحالف مظدثمٍس

افلين على  %(66.7مً الجدول ) العاشسةوفي الفلسة  ل مظإولُت مو جحٍو

ً وظىُين خالل مدة محددة وجحخف   إلادازة ئلى والدشغُل ملظدثمٍس

مً  حادً  عشس (  وفي الفلسة ال2.067بمخوطغ حظابي ) الدولت باألصول 

ً أجاهب  %(60.0الجدول ) افلين على البُع ئلى جحالف مظدثمٍس مو

  (.2.200بمخوطغ حظابي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت املحخملت  املحوز الخامع: هخائط جحلُل بُاهاث اللي جخعلم باألبعاد إلاداٍز

 للخصخصت. 
ت املحخملت للخصخصت.( 10)جدول   ألابعاد إلاداٍز
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افلين على53.3(  في الفلسة ألاولى أن )10هالح  مً الجدول زكم )  %( مو

بمخوطغ حظابي مسجح  جإثس ئًجابُا على الخعوز ئن الخصخصت 

افلين على   %( 36.7( وأن في الفلسة الثاهُت وظبت )2.476) حظخلصم أن مو

(  وفي الفلسة الثالثت 2.667بمخوطغ حظابي مسجح ) مساجعت الخىظُم بها

افلين على %(50.0) بمخوطغ حظابي  حظهم في حل مشكالثأنها  مو

افلين  %(40.0(  وفي الفلسة السابعت أن )2.5مسجح ) د مً على أنها مو جٍص

( وفي الفلسة الخامظت 2.633بمخوطغ حظابي مسجح )إلاشساف فاعلُت 

افلين على 60.0مً الجدول ) حظهم في جحلُم جكالُف أنها %( مو

(  وفي الفلسة 2.433بمخوطغ حظابي ) الخدماث وحعظُم الفوائد

افلين73.3الظادطت مً الجدول ) حظهم في جىمُت كدزاث  أنها على %( مو

(  وفي الفلسة الظابعت مً الجدول 2.267بمخوطغ حظابي ) العاملين

افلين على 93.3)  حظسب بعض الكفاءاث ئلى كعاعاث أخسى %( مو

%( 70.0(  وفي الفلسة الثامىت مً الجدول )2.067بمخوطغ حظابي )

افلين  بمخوطغ حظابي  حظهم في الحد مً الفظاد إلادازي على انها مو

افلين على  %(70.0(  وفي الفلسة الخاطعت مً الجدول )2.333) أنها مو

وفي الفلسة   (2.300بمخوطغ حظابي ) حظهم في ئوشاء خدماث جدًدة

افلين على  %(56.7مً الجدول ) لعاشسةا د مً أداء السكابت أنها مو جٍص

  (.2.467بمخوطغ حظابي ) املالُت

ع اللظم الثالت  كاي. : هخائط اخخباز مَس

H0املبحوثين.  : عدم وجود فسوكاث ذاث داللت ئحصائُت في ئجاباث 

H1ن: وجود فسوكاث ذاث داللت ئحصائُت في ئجاباث املبحوثي . 

ت ) أكبر  p-value  حُت ئذا كاهذ كُمت α = (%5علما بأن مظخوى املعىٍو

ت )0.05مً )  . (H0( فاهىا هسفض فسضُت صفٍس

 .بُاهاث بأطباب الخصخصت.1
 .للبُاهاث املخعللت أطباب الخصخصت ( اخخباز مسبع كاي11جدول)

 
 

 

( أن جمُع ئجاباث املبحوثين في مصازف جوجد 11هالح  مً الجدول)

بُنهم فسوكاث ذاث داللت ئحصائُت بين ئجاباتهم ئال في الفلساث الثالثت 

ت بين ئجاباث  والظادطت والعاشسة فاه  ال ًوجد فسوق ذاث داللت معىٍو

 املبحوثين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصت..بُاهاث مخعللت بمخعلباث الالشمت للخص2
 ( اخخباز مسبع كاي للبُاهاث املخعللت بمخعلباث الالشمت للخصخصت.12جدول)
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يا مصارف ال ثواد    أ  اد ق إاا ات امليحوري 12خالحؾ م  الجدد ئ

  نهم فردقات وات داللة إحصائ ة  ي  إاا ااهم إال يا اللعرثا  اليابفة 

 دالفاشرة فئخ   واد فرد  وات داللة إحصائ ة  ي  إاا ات امليحوري . 

 .بُاهاث مخعللت بصعوباث اللي جواج  الخصخصت.3

 الخصخصت. ( اخخباز مسبع كاي للبُاهاث املخعللت بصعوباث اللي جواج 13جدول)

 
 

 

  أ  اد ق إاا ات امليحوري  يا ال ثواد   نهم فردقات 13خالحؾ م  الجدد ئ

وات داللة إحصائ ة إال يا اللعرة الخامية دالمامبة فئخ   واد فرد  وات 

 داللة إحصائ ة  ي  إاا ات ميحوري . 

 

 .بُاهاث مخعللت بأطالُب املىاطبت للخصخصت.4

 للبُاهاث املخعللت بأطالُب املىاطبت للخصخصت. ( اخخباز مسبع كاي14جدول)

 

 

 
 

  أ  اد ق إاا ات امليحوري  يا ال ثواد   نهم فردقات 14خالحؾ م  الجدد ئ

وات داللة إحصائ ة إال يا اللعرة الماخ ة دالمالمة داليادسة دالمامبة فئخ  

  واد فرد  وات داللة إحصائ ة  ي  إاا ات ميحوري .
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ت املحخملت للخصخصت. .بُاهاث5  مخعللت باألبعاد إلاداٍز

ت املحخملت للخصخصت.15جدول)  ( اخخباز مسبع كاي للبُاهاث املخعللت باألبعاد إلاداٍز

 

 
 

 
  أ  اد ق إاا ات امليحوري  يا ال ثواد   نهم فردقات 15خالحؾ م  الجدد ئ

رد  وات داللة وات داللة إحصائ ة إال يا اللعرة يدل  دالمالمة فئخ   واد ف

 إحصائ ة  ي  إاا ات ميحوري .

 

 هخائط الدزاطت :

ىدفد الدراسة إل  الحفرف ـ   ميحو  الخصخصة دأبفادىا إلادارية 

مصرف الوحدة  دد بة  بغا     لدا ىدفد الدراسة إل  الحفرف ـ     ئدرات

ـالقة الخصخصة دأبفادىا إلادارية   دمفرف ما إوا ااخد ىبال  فرد  يا 

ميحو  الخصخصة دأبفادىا إلادارية   ديد   أ  جف   ملحغي ات ئاللعة 

 الددرات –سبوات الخ  ة  –املي ظ الوؼ ل   –املؤىل الف     –الفدرية 

الحدري  ة   داسحندمد الدراسة املب   الوصل  الحح   ا   دقد ثوص د 

 الدراسة إل  البحائ  الحال ة :

أ  أغ ا الف بة اا  موقفام الوؼ ل  يا الا  ل الحبؽ    ق اد   .1

 %  ىم الال   ة .53.3ح     غد ئ

إ  ال اص ي  ـ   الشاادة الجامف ة  دم و  الايية ـي   فعد  .2

 % .56.7  غد ئ

سبة  ها اليائدة ح     غد الايية 53-43اللعة الفدرية م  ئ .3

 % .33.3ئ

سبة  الايية ـي   13-5لدا حا  م  ثرادحد مدة  دم هم  ي  ئ .4

 % .53.3 دا  دمل ئ

%  دم و  الايية 73إ  ال اص ي  ـ   رالذ ددرات فإلال   داايية  .5

 ـي   .

 ااخد إاا ااهم منح لة  نصصاتأما الي اخات املحف عة  املحع يات الال مة ل د

دأما الي اخات املحف عة  الصفواات الل  ثواا  الخصخصة ااخد إاا ات 

امليحوري  منح لة آلاراط دل ل  الي اخات املحف عة  ا سال ا املباسية 

 ل خصخصة ااخد إاا ااهم منح لة .

دأما الي اخات املحف عة  ا بفاد إلادارية املخح لة ل خصخصة إ  اد ق 

 منح لة .
 
 إاا ات امليحوري  ااخد أ ضا

 جوصُاث الدزاطت :

  باط ـ   البحائ  الل  ثم الحوصل إل ها  عد  الياح  الحوص ات آلاث ة :

 إلاىحدا   د يد م  الدراسات الف د ة م  قيل الياحمي  . .1

ال ة جفح    عوة لدراسة يبفاد إلادارية إ  الدراسات ال  .2

 امل حد ة لخصخصة املصارف .

امل يد م  الدراسات لحح  ل الح  ا ن  آلراط الفام ي  يا الععاـات  .3

 املخح لة خحو املصارف .

لححد د أسياب الحع ق دجف ي ىا دثح  ل أسياب الحنوف  .4

 دثع  صاا .

  باط ـ   البحائ  الل  ث
 
وص د إل ها  ضردرة إلاسحلادة دثوص د الدراسة أ ضا

م  الؽردف املال ة ال ال ة دثلف ل إاراطات الخصخصة   لدا إخ هد 

 الدراسة إل  بفض الحوص ات املحف عة  الدراسات اليا عة .

 املساجع

الرح      فاد . اس  اث م ة الخصخصة يا س عبة ـدا  : الددافق    -1

 دالاىداف
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   .2337  مارس 133ئدالي اسات   البحويات ميعغ الفدد 

اليعا   دمحم ا راى م   ثمراة الخصخصة يا املد  ة املححدة   ال ويد  -2

 مم ة

   .1997  خوفد   2الف و  إلااحداـ ة . الفدد ئ

 إلادارة يا الفالم الفر   دثحد ات ـصر املف ومات مم ة –الي      ـ ا  -3

   .2337   36إلادارة العاىرة   الفدد ئ

    .2313ـمدا    إلاحصاط إلااحداعا   ئالعاىرة : م حية النهضة  ش    -4

ي راش   دمحم   ریاذ   مر د  خ  ل   الخصخصة : آفاقاا دأبفادىا  -5

    .2332ئدمشق   دار الل ر 

احدد   آد  ماد  : الخصخصة يا الي دا  البام ة ئأ وؼب   : الشرلة  -6

 الفامل ة

    .2331ل عياـة دالاشر 

   دالا   ادمحم ص    . الخصخصة ثحويل املد  ة الفامة ال  الععاؿ  -7

 الخا  يا حوط الشرتفة إلاسالم ة

العدر   دمحم   إثماىات بفض املبحلفي  م   دمات بفض ياا ة  -8

ال  وم ة يا س عبة ـدا  حو  الحنصخص ميعغ   مم ة إلاداة الفامة 

   .1999   14الفدد ئ

 ال  ماىر   احدد   الخصخصة  ي  البؽرية د الحعي قال باد    دمحم ص -9

   .1995ئإلاس بدرية : اامفة إلاس بدرية 

حاثم   سام  ـل ل    الخ  ة الددل ة يا الخصخصة   ئالعاىرة : دار  -13

 الف م

    .2334ل عياـة 

الدسوقا   أيهاب   الخصخصة دإلاصالق إلاقحصاد  يا الدد  البام ة  -11

 مق

    .2335الحمراة املصرية   ئالعاىرة . دار النهضة الفرا ة دراسة 

 


