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 :ملخص
تحــول القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص أو مــا يســمى بالخوصصــة هــو أحــد أبــرز التغيــرات العالميــة التــي عرفتهــا اقتصــاديات العــالم 

متقدمـة فـي حـين ظلـت المتقدم والمتنامي خالل العقدين األخيرين من القرن العشرين، ولقد حققت الخوصصة نجاحا كبيـرا فـي الـدول ال
الدول النامية والدول العربية على وجه الخصوص متباطئة في اتخاذ قـرارات حاسـمة فيمـا يخـص خوصصـة البنـوك، بحيـث تطلبـت عمليـة 

وتهيئتهـا  لتطـوير البنـوكالخوصصة في هذه الدول ضرورة تأهيل البنـوك وتهيئتهـا وذلـك مـن خـالل إعـادة الهيكلـة التـي تعـد ركيـزة أساسـية 
ترتب عن خوصصة البنوك مجموعـة مـن اآلثـار االقتصـادية واالجتماعيـة وذلـك حسـب الطريقـة المتبعـة ونسـبة وي، الخوصصةفيذ عملية لتن

  .البيع إلى القطاع الخاص و مدى تقبل الجمهور لفكرة الخوصصة
 .الخوصصة، الطرق واإلجراءات، اآلثار، تجربة فرنسا، مصر والجزائر :الكلمات المفتاحية

Abstract:  
the public sector transformed into private sector or what is called “privatization”, It is 

one of the most remarkable global changes of the advanced and developing world 
economies during the two last decades of the twentieth century.  
The privatization realized a great success in advanced countries while developing and 
Arabic countries kept slowly advancing in crucial decisions taking concerning banks 
privatization. Indeed, the privatization process in these countries requires the obligation 
to qualify and adapt banks by restructuring which is considered as an essential basis for 
developing banks and adapting them to perform the privatization process. 
Key words: Privatization, method,  procedure, effect, 
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  :مقدمة
البحـث عـن دور جديـد للدولـة فـي الحيـاة هم سـماتها أالتطورات والتحوالت من عرفت اقتصاديات الدول مجموعة من 

وفـــي هـــذا اإلطـــار بـــرزت ، االقتصـــادية وذلـــك بطـــرح رؤيـــة أكثـــر جديـــة لمفهـــوم اقتصـــاديات الســـوق والحريـــة االقتصـــادية
صـاد السـوق صـاحبتها ، والتحوالت االقتصـادية التـي نتجـت عـن حالـة االنتقـال إلـى اقتالخوصصة كسياسة معبرة لهذه الرؤية

  .تغيرات مماثلة على المستوى المالي والمصرفي
ترتب عن خوصصة البنوك مجموعة من اآلثار االقتصادية واالجتماعية وذلك حسـب الطريقـة المتبعـة ونسـبة البيـع إلـى وي

ثــر مــن القطــاع الخــاص ومــدى تقبــل الجمهــور لفكــرة الخوصصــة، وبمــا أن خوصصــة القطــاع المصــرفي تعــالج بحساســية أك
القطاعـات األخــرى فمــن الضــروري توضــيح اإلجــراءات واألســاليب المتبعــة فــي خوصصــة هــذا القطــاع واآلثــار الناتجــة عنهــا، 

  :ومن خالل الطرح السابق يتضح لنا التساؤل الرئيسي التالي
دول المتقدمـة وآثارهـا االقتصـادية واالجتماعيـة؟ وهـل نجـاح خوصصـة البنـوك فـي الـ ما هي طرق وإجراءات خوصصة البنوك

  يعني بالضرورة نجاح هذه السياسة في الدول النامية؟
  :ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة يمكن تقديم بعض الفرضيات المراد اختبارها من خالل هذه الدراسة

 . تتم خوصصة البنوك من خالل طرح األسهم في البورصة .1
الناميــة بــاختالف ظــروف وأهــداف كــال منهمــا فــي تبنــي تختلــف نتــائج الخوصصــة فــي الــدول المتقدمــة عنهــا فــي الــدول  .2

  .سياسة الخوصصة
  :وسوف يتم معالجة هذه اإلشكالية من خالل المحاور التالية

  طرق وإجراءات خوصصة البنوك: المحور األول 
  :سنعرف من خالل المحور التالي خوصصة البنوك وطرق وإجراءات إتمامها

  تعريف خوصصة البنوك: أوال
ع المصرفي هو جزء من التحول االقتصادي العام المتمثل في التحـول إلـى اقتصـاد السـوق بعـد زوال دوافـع تحول القطا 

توسيع قاعدة الملكية من خالل طـرح رأس مـال البنـك كلـه أو جـزء منـه " الملكية العامة، وتعرف خوصصة البنوك على أنها 
بيئة تنافسية في السـوق المصـرفية وتحقيـق كفـاءة أكبـر لتلـك  للبيع والتداول في بورصة األوراق المالية بالتدرج بهدف خلق

، بحيــث يقــوم صــاحب القــرار باختيــار أحــد البنــوك المــراد خوصصــتها وطرحــه لالكتتــاب العــام بعــد "البنــوك فــي ظــل العولمــة 
رأس مـال  تقييم أصوله وخصومه وإعادة هيكلته وتأهيله لعمليـة الخوصصـة، علـى أن تحـتفظ الحكومـة بملكيـة جـزء كبيـر مـن

البنك كمرحلة أولى ثم تـزداد نسـبة البيـع إلـى القطـاع الخـاص تـدريجيا مـع األخـذ بعـين االعتبـار الطاقـة اإلسـتعابية للبورصـة، 
  1".بمعنى أن خوصصة البنوك تتم على المدى الطويل أو المتوسط

جـزء مـن ملكيـة البنـوك  تخلـي الدولـة عـن" أي أن هناك خوصصة جزئية وخوصصـة كليـة، الخوصصـة الجزئيـة يقصـد بهـا 
بمعنــى إدخــال عناصــر مــن القطــاع الخــاص إلــى البنــوك العموميــة، وتهــدف الدولــة مــن وراء ذلــك إلــى ســيطرتها علــى الرقابــة 

  ". تحويل البنوك كليا إلى بنك خاص محلي أو أجنبي " ، ويقصد بالخوصصة الكلية "الجزئية والكلية لهذه البنوك 
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خوصصـة البنـوك تـتم وفـق خطـوات وإجـراءات محـددة وتتطلـب تـوفر بعـض الشـروط  نالحظ من خالل هـذا التعريـف أن
  .لنجاحها لتحقيق الهدف منها

  :الطرق المتبعة في خوصصة البنوك : ثانيا
  :نذكرها فيما يلي  بنوكناك عدة طرق لخوصصة اله

   :ةالتنازل في السوق المالي .1
 وتـــتم عمليـــة الخوصصـــة بتقنيتـــين بتنظيمـــات األســـواق الماليـــةمـــؤطرا قانونـــا ومــدعما  يكــون التنـــازل فـــي الســـوق المـــالي

 2:وذلك كما يلي ، إما عن طريق البيع بالمناقصة بسعر افتتاحي قابل لالرتفاع أو البيع عن طريق سعر محددأساسيتين
  :البيع بالمناقصة .أ

تثبيـت سـعر إصـدار أعلـى أو أقـل ظرية تتم على أسـاس السـوق، كمـا أنهـا تتجنـب بايجابيات نتتم عملية البيع بالمناقصة 
معقـدة وال تشـجع أنهـا هـذه العمليـة ويعـاب علـى فـي حـين يتعـين علـى الدولـة تعظـيم أربـاح البيـع،  بنـكمن القـيم الحقيقيـة لل

ـــأدنى صـــغار حـــاملي الســـندات  ـــى أن وجـــود مســـتثمرين أساســـيين يحـــد مـــن المنافســـة بقصـــد اكتســـاب أســـهم ب باإلضـــافة إل
األســهم ألول مــرة فــي البورصــة فــإن الســعر االســمي يحصــل علــى تخفــيض مبلــغ الضــريبة بطريقــة  األســعار، أمــا إذا تــم طــرح

   .تضمن االكتتاب لمجموع األسهم المطروحة في السوق
  :البيع عن طريق سعر محدد  . أ

 ؤمن دخـال معلومـا ومحـددا مسـبقا للدولـة كمـا أنهـا تـوفرتـ انهـأ هـذه الطريقـة ومـن إيجابيـات ،يكون السهم مسعرا مسـبقا
وتـتم عمليـات التنـازل وفـق هـذا األسـلوب مـن خـالل عـرض عـام للبيـع وعـرض عـام للمبادلـة فرصا لصغار حاملي السندات، 

  . من خالل االكتتاب العام وهو انتقال الحيازة من الدولة إلى مشتركين خواص سواء كانوا مقيمين أو غير المقيمين
  3:وهي كما يلي  المخاطرتعتريها مجموعة من  عن طريق البورصة بنوكخوصصة الو 
 ؛خطر نزع الملكية المالية 
 ؛تحمل تكاليف جد مرتفعة 
 ؛مليةعيصعب على السلطات المعنية الحفاظ على سلطة التأثير على سير ال 
 ؛تتطلب العملية سياسة اتصال وثيقة وقوية  
 ضرورة مالئمة الظروف االقتصادية وأوضاع البورصة. 

 :ما يليوتحقق مجموعة من المزايا نذكرها في
 أو بنـوكلـدى ال عمـالطرح األسهم لمختلف فئات المستثمرين سواء كانوا أفراد أو  من خالل توسيع عدد المساهمين ،

 ؛مستثمرين أساسيين محليين أو أجانب
  إشهار أرباح المؤسسة المصرفية المعنية بالخوصصـة عـن طريـق نشـر البيانـات والمعلومـات الخاصـة بهـا وإمكانيـة إطـالع

 ؛ين على هذه البيانات لتأكيد قرار الشراء من عدمهالمستثمر 
 ؛المخوصص بنكسيولة السندات عن طريق إمكانية تداولها في البورصة أو عن طريق مبادلتها بأسهم ال 
 ؛توسيع حجم المعامالت نتيجة توفير موارد إضافية 
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   تنشيط سوق األوراق المالية.  
  4ةالتنازل خارج السوق المالي .2

لخوصصة عن طريق تحويل الملكية بالتراضي، أي بيع األسهم بسعر محدد لجـزء أو لكـل رأس المـال ألحـد تتم عملية ا
  :ثالثة جوانب واللجوء إلى التنازل الودي أو بالتراضي له، أو لمجموعة من المستثمرين المختارين

 ؛قلق اتجاه استقرار وضع المساهم وخاصة في مجال المؤسسات المالية 
  ؛....فيما يخص قاعدة تقوية رأس المال، نشاطات مكملة، توسع جغرافي البحث عن شريك 
 مساعدة المؤسسات التي هي في طريق اإلفالس.  

  : لعدة أسباب منهاوتستخدم هذه الطريقة 
 إمكانيـة إحـداث خلـل  استحالة البت في العملية على مستوى البورصة وهذا في حالة عدم أهليـة هـذه األخيـرة لـذلك أو

 ؛و بسبب ضعف كفاءة المؤسسة المعنيةفي السوق أ
 ؛محاولة الحفاظ على بعض الرقابة على نشاط المؤسسة المصرفية 
 ؛محاولة دفع المؤسسة المصرفية لالستمرار عن طريق رفع األرباح 
 بنكضرورة إعادة هيكلة ال.  
   خوصصة اإلدارة .3

حيث تقوم هذه لبنك بم األموال الالزمة الخاصة بايمكن للدولة أن تقد، و وذلك باالحتفاظ بالملكية العامة لرأس المال
وتتمثل فوائد هذا األسلوب في ، األخيرة بتقديم مجموعة من المهارات اإلدارية الضرورية للنجاح في المنافسة المصرفية

ر اليومي التغلب على مشاكل عدم مرونة العمالة الحكومية مع التغيرات في طبيعة العمل وظروفه والتخلص من أعباء التسيي
  5.والنفقات اإلضافية بنوكلل
  البيع لمستثمر رئيسي .4

نظرا لما يتميز به المستثمر األجنبي من اإلمكانيات  ورفع كفاءته، بنكمن أجل تحسين أداء اليستخدم هذا األسلوب 
التدريبية لرفع كفاءة  الواسعة والتكنولوجيا المتطورة وااللتزام بتطوير البنك فنيا وتكنولوجيا، مع اإلنفاق على البرامج

 طالماهذا األسلوب  ويستخدم العاملين وتطوير النظم المتبعة في العمل مما يؤدي إلى زيادة القيمة السوقية ألسهم البنك،
والفعالية في ضبط السوق النقدي والمالي وحماية أموال المودعين وضبط  يةبالقوة واالستقالليتمتع المركزي  بنكالأن 

   6.ابة الفعالةالرقوالسيولة و  المعروض النقدي
  مراحل وإجراءات خوصصة البنوك: ثالثا

  :تتلخص إجراءات ومراحل الخوصصة فيما يلي 
  مرحلة التحضير  .1

  :من بين اإلجراءات المتبعة لتهيئة المناخ العام لتنفيذ برنامج الخوصصة ما يلي 
  تهيئة الرأي العام ومناقشة الجوانب المختلفة لخوصصة البنوك . أ
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إذ ينبغي القيام بحملة واسعة قبل البدء في تنفيذ عملية الخوصصة من أجل توضيح مفاهيمها وآثارها المتوقعة من  
خالل وسائل اإلعالم المختلفة وعن طريق عقد الندوات والمحاضرات وغيرها من اإلجراءات، والسبب في ذلك أن هناك 

عامة، وبالتالي قد تواجه عملية خوصصة البنوك معارضة شديدة من تعود على وجود القطاع العام والتمسك في الملكية ال
  7.طرف بعض الفئات خاصة من طرف العمال الذين يخشون على وظائفهم

  إجراء التعديالت القانونية والتشريعية الالزمة لخوصصة البنوك. ب
جال االقتصادي واالجتماعي إن الدعوة إلى الخوصصة ليست دعوة مستقلة ومنعزلة عن غيرها من التطورات في الم 

إنما تشكل أحد أضالع مثلث متكامل تتمثل في الخوصصة والتحرر المالي وتدويل النشاط المصرفي، فعملية الخوصصة 
تتطلب مراجعة شاملة وتطوير جوهري للتشريعات والقوانين كنتيجة حتمية لتغير األدوار بين القطاعين الخاص 

لتشريعات المنظمة لعمليات الخوصصة تبين كيفية التنازل عن البنوك العامة ونسبة وذلك بإصدار القوانين وا8والعام،
 9األصول المتنازل عنها والفئات الموجه إليها هذا العرض مع تعيين قائمة المؤسسات المصرفية المعنية بعملية التنازل،

أن حجم العمالة ورواتب العمال دون ألن القوانين المطبقة في القطاع العام ال توفر ميزة تنافسية للمؤسسات كما 
المستوى المطلوب في بعض األحيان، لذلك فمن الضروري القيام بتحديث قوانين العمل وإصدار قوانين لحماية العاملين 
وإعادة النظر في هيكل األجور وجعله قريبا لما يقوم عليه العمل في القطاع الخاص،كل هذه اإلصالحات من شأنها أن 

  10.ين مستوى األداء وتحقق مزايا تنافسيةتؤدي إلى تحس
  : التقييم األولي للبنوك. ج

تعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات تنفيذ الخوصصة ألنه يمكن أن يترتب على عدم اإلفصاح والشفافية في هذه  
بة سواءا بتصفيتها المرحلة فساد كبير، ويتم تقييم وتصنيف البنوك للوقوف على وضعيتها المالية واتخاذ اإلجراءات المناس

أو بيعها أو إعادة هيكلتها وتأهيلها للخوصصة، ويتم االعتماد على خمسة معايير أو محددات تعبر بشكل شامل عن 
مالءة رأس المال وكفايته، جودة األصول في المركز المالي، كفاءة إدارة البنك، القوة : الموقف المالي للبنك وإدارته وهي

  11.مركز المالياإليرادية، مدى سيولة ال
  مرحلة تنفيذ برامج نقل الملكية  .2

  :تتم وفق اإلجراءات التالية
  إعادة هيكلة البنوك. أ

تعد إعادة هيكلة البنوك العامة ماليا وإداريا ركيزة أساسية من ركائز إصالح القطاع المصرفي، بحيث تستهدف إعادة 
وعالميا بحيث يمكن خوصصة أحدها أو أكثر في الهيكلة خلق كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة محليا 

المستقبل، وتتمثل إعادة الهيكلة المالية في زيادة رؤوس أموال تلك البنوك لتتناسب مع حجم الودائع وحجم التمويل 
    12:الذي تقوم تلك البنوك بمنحه، أما فيما يتعلق بالهيكلة اإلدارية فتتم من خالل عدة محاور من أهمها 

فع كفاءة العاملين وصقل خبراتهم من خالل الدورات التدريبية المتخصصة والمتطورة سواء في الداخل أو االهتمام بر  -
  الخارج؛

 تحديث نظم اإلدارة واختيار القيادات المصرفية ذات الكفاءات المتميزة والخبرات العالمية؛ -
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ية للبنك بهدف السرعة في اتخاذ القرار تطوير أنظمة وتكنولوجيا المعلومات وميكنة الفروع وربطها بالمراكز الرئيس -
 اإلداري على أساس سليم؛

 ة؛دعم وسائل الرقابة الداخلية بالبنوك وإنشاء لجان للمراجعة الداخلي -
إنشاء وتطوير إدارات للمخاطر بالبنوك بهدف تقييم مختلف المخاطر بما فيها االئتمانية وتحسين أساليب وأسس  -

  "تقييم ثانوي " لية والخارجية تقييم السمات الداخ. ب .تقييمها
يعطي التحليل المالي الذي سبق ذكره صورة شاملة عن البنوك التي يتم تقييمها ألن البيانات المالية تمكننا من القيام 
بمقارنة موضوعية بين البنك المراد تقييمه والبنوك األخرى، وإلعطاء صورة دقيقة وكاملة عن البنك وإلعداد تقييم كامل 

العوامل " من الضروري أن نقوم بتحليل السمات الداخلية من خالل البحث في عشرة مجاالت يطلق عليها وشامل 
األرباح، األفراد، الشخصية، التوزيع المادي، المحفظة، المنتجات، العمليات، الممتلكات، التخطيط، : وهي  "العشرة 

يم للبيئة الخارجية التي يعمل فيها البنك، ألن حالة البيئة االحتماالت واإلمكانيات، والستكمال التحليل البد من عمل تقي
الخارجية لها تأثير على قيمته فكلما كان السوق أفضل كلما زادت قيمة البنك الذي يعمل في هذه السوق ويتم ذلك من 

   13.خالل التحليل الديمغرافي والتحليل االقتصادي
  :استخدام األساليب الفنية لتقييم البنوك . ج

العديد من األساليب الفنية التي يتم استخدامها في تقييم البنوك المطروحة للخوصصة، إال أن هذا التقييم يستند  توجد
على بعض التقديرات لذلك فإن السعر الذي يتم الوصول إليه ينتج عن التفاوض، أي أن األساليب التي سيرد ذكرها فيما 

  14:بنك، و يمكن تصنيها إلى أربعة أنواع وهي كالتالي يلي تقدم الحدود الدنيا والقصوى لتحديد سعر ال
  :التقييم المستند على العائد -

  .يتم تقدير قيمة البنك من خالل حساب القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية أو من خالل رسملة العائد 
  تتمثل في ما يليوفي هذه الحالة توجد ثالثة احتماالت أساسية : القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية : 
 يتم حساب القيمة في هذه الحالة من خالل الصيغة التالية :عدم وجود نمو في التوزيعات :  

                                 
  :بحيث

P0  =السعر الحالي للسهم.  
D0  =التوزيعات الحالية للسهم.  
Ke = معدل العائد المطلوب للسهم.  
  تم حساب القيمة الحالية من خالل الصيغة التالية وي: معدل النمو ثابت للتوزيعات :  

  
g  =معدل النمو الثابت للتوزيعات.  
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D0(1+g )1
  .توزيع العام األول=  

 D0(1+g )2  =توزيع العام الثاني.  
n  =عدد السنوات.  

  :عدل النموويمكن تبسيط المعادلة كالتالي ولكن بشرط ثبات معدل نمو التوزيعات وأن يكون سعر الخصم أكبر من م

                                          
 يتم حساب القيمة الحالية في هذه الحالة وفق الصيغة التالية: تغير معدل نمو التوزيعات: 

                                  
  :بحيث 

D1   =توزيع العام األول.  
D2   =توزيع العام الثاني.  
Dn   = توزيع العامn.  

هذه الطريقة عدة صعوبات من بينها تقدير العوائد المستقبلية وتحديد عدد السنوات التي يستند عليها حساب  تواجه
القيمة والمعدل المناسب لسعر الخصم، كما أنها ال تأخذ في االعتبار معدل العائد األمثل الذي يعكس إمكانيات تطوير 

  .   وتحسين إدارة األصول
 العوائد تقييم المستند على رسملةال:  

يتم تحدد القيمة وفق هذه الطريقة من خالل دراسة أرقام العوائـد لخمـس سـنوات ماضـية علـى األقـل، وحسـاب متوسـط 
خيـة العائد ثم ضربه في مقلوب معدل العائد الذي يطلبه المستثمر ومن سلبيات هذا األسلوب أنه يعتمـد علـى األرقـام التاري

  . وتحسين كفاءة إدارة األصول ال يعكس إمكانيات تطويرلنشاط البنك و 
  :التقييم المستند على األصول  -

األســاليب الســابقة الــذكر تفتــرض اســتمرار اإلدارة الســابقة للبنــك باإلضــافة إلــى أنــه يكــون مــن الصــعب اســتخدام هــذه 
ل مـن خـالل الطرق إذا كانت أرباح البنك في انخفاض أو في حالة عـدم تحقيـق أربـاح، لـذلك تسـتخدم طريقـة تقيـيم األصـو 

  .   حساب صافي قيمة األصل بالنسبة للسهم بقسمة قيمة األصول على عدد األسهم العادية
  :التقييم المستند على العوائد واألصول  -

مــن األســاليب الفنيــة التــي تأخــذ فــي الحســبان العوائــد واألصــول معــا أســلوب الرســملة المــزدوج لألربــاح والــذي تتحــدد 
   :خطواته كالتالي

 داء البنك خالل الخمس سنوات الماضية على األقل؛دراسة أ  
 حساب متوسط العائد أو العائد الثابت لتلك الفترة؛  
  تحديد معدل العائد المقبول للمستثمر على رأس المال المستثمر في األصول الملموسة وغير الملموسة؛ 
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  تقييم األصول الملموسة؛  
 لعائــد المقبــول علــى األصــول الملموســة فــي قيمــة األصــول حســاب أربــاح األصــول الملموســة مــن خــالل ضــرب معــدل ا

 الملموسة؛
 طرح األرباح المتولدة عن األصول الملموسة من العائد الثابت للحصول على أرباح األصول غير الملموسة؛ 
 رسملة عوائد األصول غير الملموسة عن طريق قسمتها على المعدل المقبول على األصول غير الملموسة.  

  : إنوبالتالي ف
  
  :التقييم المستند على معايير وأساليب متنوعة -

  15 :من بين هذه األساليب نذكر ما يلي
  عالوة القيمة الدفترية:  

   :تستعمل هذه الطريقة لتسعير األسهم وذلك وفق الصيغة التالية 
  القيمة الدفترية لحقوق الملكية  =  القيمة الدفترية للسهم الواحد 

  عدد األسهم المتداولة                                     
  القيمة الدفترية لخصومه –القيمة الدفترية ألصول البنك = بحيث أن القيمة الدفترية لحقوق الملكية 

  .ويتم مقارنة عالوة القيمة الدفترية مع سعر السهم المعروض على المساهمين في البنك بالقيمة الدفترية للبنك
  VR VR-P1 /=و عالوة القيمة الدفترية 

  :بحيث أن
 p1: سعر السوق للسهم المعروض على البنك المستهدف .  

VR: القيمة الدفترية للسهم في البنك المستهدف.   
  التسعير وفقا لسعر السهم السائد  

تقوم هذه الطريقة على مقارنة سعر الشراء المعروض للسهم على البنك المسـتهدف مـع سـعره فـي السـوق، تفتـرض هـذه 
أن يكون سعر السهم الجاري يعكس بدقة القيمة السوقية، ولكن إذا لـم يـتم تـداول أسـهم البنـك علـى نطـاق واسـع الطريقة 

  .ال يعكس السعر الحالي  ظروف السوق الجارية
  العائد على االستثمار:  

ـــة  ـــة لحقـــوق الملكي ـــتم مقارنـــة القيمـــة الحالي ـــذلك ي ـــة اســـتثمار، ل ـــة شـــراء أســـهم البنـــك أنهـــا عملي ـــر عملي المتوقعـــة تعتب
والمخصــومة لمعــدل عائــد البنــك المســتهدف مــع القيمــة الجاريــة لحقــوق الملكيــة، فــإذا كانــت القيمــة المخصــومة اكبــر مــن 
القيمة الجارية لحقوق المساهمين فإن صافي القيمة الحالية لعملية شراء األسهم تكون إيجابية ويحقق االسـتثمار أدنـى حـد 

  . ة من خالل التنبؤ بالعائد على حقوق الملكية لمدة عشر سنوات على األقلللعائد المطلوب، وتتحد حقوق الملكي
  اآلثار االقتصادية واالجتماعية لخوصصة البنوك : المحور الثاني

  :نحاول فيما يلي إبراز اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن خوصصة البنوك والتي يمكن اختصارها فيما يلي 

  قيمة األصول غير الملموسة+ قيمة األصول الملموسة = القيمة الكلية 
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  ية لخوصصة البنوكاآلثار االقتصاد: أوال
  زيادة المنافسة وتحسين األداء والكفاءة المصرفية  .1

تؤدي الخوصصة إلـى تطـوير الجهـاز المصـرفي وزيـادة كفاءتـه وقدرتـه التنافسـية، وتـؤدي المنافسـة المصـرفية الناتجـة عـن 
توجـه االئتمـان المصـرفي  تحرير سعر الفائدة إلى خفض هامش الوساطة المالية ألن تزايد التنافس بين البنـوك سـوف يجعلهـا

ـــــى المعـــــايير االقتصـــــادية  ـــــة ممـــــا يســـــاهم فـــــي إعـــــادة تخصـــــيص االئتمـــــان باالعتمـــــاد عل نحـــــو المشـــــروعات األكثـــــر ربحي
باإلضافة إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة عن طريـق االبتكـار واالسـتحداث وتقـديم الخـدمات بأقـل 16السليمة،

أســرع وقــت ممكــن ممــا يزيــد مــن القــدرات التنافســية للبنــوك اتجــاه المنافســة  تكلفــة وبأحســن جــودة وبســعر تنافســي وفــي
   17.العالمية في ظل العولمة

 تنشيط سوق األوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية . 2
ترتبط الخوصصة بتطوير األسواق المالية بصورة وثيقة، ألن وجود سوق مالي متطور يسـهل تطبيـق الخوصصـة ألنـه يعتبـر 

لبــات تنفيــذها وفــي نفـس الوقــت فــإن عمليــات الخوصصـة تنشــط عمليــة تطــوير األسـواق الماليــة، وهــذا االرتبــاط إحـدى متط
المتبادل بين تطوير القطاع الخاص وتطوير األسواق المالية هو الذي يؤدي إلى إسراع التنمية االقتصادية ألن ذلـك سـيؤدي 

النمـو االقتصـادي، باإلضـافة إلـى زيـادة الـوعي العـام وضـمان رفـع مسـتوى إلى زيادة الموارد المالية والمنافسة وبالتالي زيـادة 
مسؤولية المقترضين ولذلك فـإن هنـاك حاجـة للسياسـات التـي تـؤدي إلـى توعيـة الجمهـور وزيـادة مشـاركته فـي األسـواق، وال 

  18.يمكن حدوث ذلك إال من خالل إيجاد اإلطار القانوني والتنظيمي الصحيح لسوق مالي كفؤ
قطـــاع مـــالي تنافســـي وفعـــال يـــدفع عجلـــة التنميــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة نتيجـــة وجـــود العديـــد مـــن المـــدخرين  فوجــود

والوسطاء الماليين ومجموعة واسـعة مـن األدوات الماليـة وجهـات اإلصـدار، وبالتـالي فـإن الخوصصـة تعتبـر عـامال حيويـا فـي 
إذ تسـاهم الخوصصـة فـي  19، ضـرورية لتحقيـق قـدر مـن الكفـاءةإيجاد سوق مالية تتـوفر فيهـا مجموعـة كافيـة مـن األنشـطة ال

زيــادة إصــدارات األســهم المطروحــة فــي البورصــة وفــي جــذب رؤوس األمــوال الخارجيــة إلــى الميــدان المــالي وبالتحديــد إلــى 
ماليـة فـي تـوفير أنشطة األوراق المالية، األمر الذي يدعم قيام صناعة وطنية متطورة لألوراق الماليـة، كمـا تسـاهم األسـواق ال

األموال الالزمة للبنوك المطروحة للخوصصـة مـن جهـة وتقيـيم البنـوك مـن خـالل تحديـد قيمـة األسـهم وفقـا للعـرض والطلـب 
   20.من جهة أخرى

  تحديث اإلدارة . 3
ينــتج عــن خوصصــة البنــوك تحســين نوعيــة اتخــاذ القــرار اإلداري مــن خــالل تخفــيض درجــة التــدخل السياســي مــن خــالل 

دارة من موضع المسؤولية أمـام البيروقراطيـة إلـى موضـع المسـؤولية المباشـرة أمـام حملـة األسـهم وهـم فئـة تسـعى إلـى نقل اإل
فهـــي تمــنح اإلدارة الحريــة فـــي  اتخــاذ القــرارات ســـواء تعلــق األمــر بمجـــال االســتثمار أو أداء الخـــدمات  21تحقيــق الــربح،

ألن البنوك تخضع لعوامل المنافسة والتطوير المسـتمر فـي تكنولوجيـا المصرفية أو المساهمة في دعم أسواق المال والنقد، 
   22.العمل المصرفي ويحتاج ذلك إلى تحرير اإلدارة وزيادة درجة استقالليتها بعيدا عن التدخل الحكومي

  ترشيد اإلنفاق العام وإدارة أفضل للسياسة النقدية . 4
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لى ترشيد إنفاقها العـام مـن جهـة وتنميـة المـوارد الماليـة مـن جهـة إن تخفيض سيطرة الدولة على البنوك يدفع بالحكومة إ
أخرى،ويقصـد بترشــيد اإلنفـاق العــام التـزام الفعاليــة فـي تخصــيص المـوارد والكفــاءة فـي اســتخدامها مـن خــالل الـتخلص مــن 

ات لتحقيــق أهــداف صــور الــدعم التــي يســتفيد منهــا القطــاع العــام، ويقصــد بالفعاليــة توجيــه المــوارد العامــة إلــى االســتخدام
ـــزداد  ـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات العامـــة، وت ـــة فـــي تخصـــيص المـــوارد كلمـــا زادت درجـــة الديمقراطي ـــد درجـــة الفعالي الدولـــة، وتزي
اإليرادات نتيجة زيادة حصيلة الدولة من الضرائب، كما أن تحرير أسـعار الفائـدة يـؤدي إلـى زيـادة المنافسـة بـين البنـوك ممـا 

   23.لعمليات المصرفية وزيادة استخدام القروضيؤدي إلى تحسين كفاءة ا
  االرتقاء بالعنصر البشري. 5

إن قطــاع البنـــوك التجاريـــة يعتبـــر أحـــد القطاعـــات التـــي وجــدت أمـــام متطلـــب الســـعي نحـــو تحســـين مســـتوى الخـــدمات 
توى أداء المصــرفية لمواجهـــة التطــورات المتســـارعة فــي هـــذه الصـــناعة العالميــة ضـــرورة تبنــي سياســـات واضــحة لتطـــوير مســـ

المــوارد البشــرية لــديها، وبالتــالي البــد مــن تركيــز اهتمامهــا علــى نوعيــة العــاملين لــديها ومســتوى أدائهــم وكفــاءتهم وذلــك مــن 
  .خالل تنمية قدراتهم وتعزيز روح المبادرة لديهم

داث التطـوير ولكي تكون البنوك قادرة على مواجهة هذه التحـديات والمسـتجدات يكـون لزامـا عليهـا االسـتمرار فـي إحـ
اإلداري للكوادر الوظيفية من خالل اختيار المـوظفين ذوي القـدرات المتخصصـة، ومراقبـة عمليـة تـدريبهم علـى مسـتجدات 

  24.تطور الصناعة المصرفية العالمية وتسليحهم بأدوات ومهارات التعامل مع العمالء والمستثمرين
  اآلثار االجتماعية لخوصصة البنوك: ثانيا 

  صة البنوك على العمالةآثار خوص. 1
تؤدي الخوصصة في الكثير من الحاالت إلـى التقلـيص مـن العمالـة، كمـا أن اسـتخدام التكنولوجيـا المتطـورة سـوف يـؤثر 
على اليد العاملـة بـالبنوك ذلـك أنهـا سـوف تتـأثر بهـذه التغيـرات مـن خـالل ضـرورة تـوفر بعـض المواصـفات فـي هـذه األخيـرة 

قد يتم االستغناء عن اليد العاملة غير الماهرة وقد يكون من الصعب تطبيق الخوصصـة مـا لـم  لمواكبة هذه التطورات،لذلك
   25:تتخذ تدابير خاصة المتصاص آثارها السلبية على العمالة ومن بين اإلجراءات المتخذة في هذا المجال نذكر ما يلي 

ى فيهــا هـذا التخفــيض باإلضـافة إلــى بعــض اإلبطـاء مــن عمليـة تخفــيض العمالـة أو بمعنــى أصـح إطالــة المـدة التــي يجـر  -
الترتيبـات المخصصـة لحمايـة عمـال البنـك المـراد خوصصـته لمـدة محـدودة مـن الـزمن بعـد انتقـال ملكيتـه واالعتمـاد علـى 
العمــل القصــير المدعوم،ولقــد ســاعدت هــذه الترتيبــات فــي أوروبــا الشــرقية علــى تيســير تنفيــذ عمليــات الخوصصــة تمهيــدا 

 .دية كلية مالئمة، غير أن هذه اإلجراءات تشكل عبئا ماليا على الدولةلخلق بيئة اقتصا
استخدام أسلوب تجميد التوظيف، التقاعد المبكر من أجـل تقلـيص عـدد العمـال المسـرحين وتيسـير عمليـة االنتقـال،  -

 .لمستقيلونوضع لوائح منظمة لتعويضات التسريح ونظم اإلنذار المبكر بشأن التسريحات وتقديم مكافآت للعمال ا
تيســـير عمليـــة إعـــادة دمـــج العمـــال المســـرحين فـــي أعمـــال أخـــرى، مـــن خـــالل المســـاعدة علـــى إقامـــة مشـــاريع صـــغيرة  -

 .  ومتوسطة
  آثار خوصصة البنوك في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. 2
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ــأتي أهميــة البنــوك العموميــة مــن خــالل الــدور التنمــوي الــذي تقــوم بــه، ويــأتي الحــرص علــى   بقــاء بنــوك القطــاع العــام ت
واستمرارها في نطاق الملكيـة العامـة واعتـراض العديـد مـن الخبـراء االقتصـاديين خوصصـة البنـوك العامـة مـن اإلدراك الـواعي 

نظرا للدور الذي تلعبه البنـوك العامـة فـي مجـال التنميـة " للدور الحيوي الذي تحتله تلك البنوك كعصب لالقتصاد القومي، 
  26"قتصــادي ودورهـا الفعــال فــي أوقـات األزمــات والحــروب بحيـث تعتمــد عليهــا الحكومـة فــي إدارة األزمــات واإلصـالح اال

وكــأداة لمواجهــة حــاالت التضــخم أو االنكمــاش التــي قــد تتعــرض لهــا الدولــة، باإلضــافة إلــى القــدرة التــي تنفــرد بهــا البنــوك 
ها فـي خلـق النقـود بمـنح القـروض لعمالئهـا وتـوفير مصـادر العمومية فـي التـأثير علـى حجـم السـيولة المحليـة عـن طريـق قـدرت

  .لتمويل عملية التنمية والنشاط االستثماري
ــه البنــوك العامــة فهــي تتحمــل مبــالغ كبيــرة لتحقيــق هــذا الــدور باإلضــافة إلــى  ونتيجــة للــدور التنمــوي الهــام الــذي تقــوم ب

تطهيرهـا، لـذلك فهنـاك بعـض التخوفـات مـن أن تعـاق هـذه المبالغ التي تتكبدها نتيجـة إعـادة هيكلـة المؤسسـات العموميـة و 
  .الوظائف األساسية التي تقوم و تنفرد بها بنوك القطاع العام ألن القطاع الخاص هدفه األساسي تحقيق الربح فقط

ومــن جهــة أخــرى فــإن القطــاع المصــرفي مــن أهــم القطاعــات االقتصــادية وأكثرهــا حساســية وتــأثيرا فــي نمــو اقتصــاديات 
لما له مـن تـأثير إيجـابي علـى التنميـة االقتصـادية مـن خـالل تعبئـة المـدخرات الكافيـة التـي يتطلبهـا النمـو االقتصـادي  الدول

والتوزيع الكفء لها على مختلف مجاالت االستثمار واالستغالل، ويتوقف هذا الـدور الكبيـر الـذي يلعبـه القطـاع المصـرفي 
هـذا القطـاع، بحيـث يعـد األداء الفعـال ألي قطـاع بنكـي أداة هامـة لتعزيـز  في النهوض باقتصاديات الدول على مدى فعاليـة

التنمية المستدامة ويساعد على استقطاب االستثمارات الضرورية لتغطية حاجيـات التنميـة المحليـة، ويسـتلزم األمـر تحـديث 
القطـاع المصـرفي بمـدى تـوفر  وإصالح الجهاز المصرفي حتى يساهم بقدر كبير في إحداث النمو المستدام، وترتبط فعالية

جــو تنافســي بــين البنــوك القائمــة فــي هــذا القطــاع، ألن المنافســة المصــرفية تزيــد مــن فعاليــة القطــاع المصــرفي وتمنحــه القــوة 
   27.والقدرة على التصدي ومواجهة المنافسة الخارجية

  السيطرة األجنبية على السوق المصرفية المحلية. 3
ة رأس المـــال األجنبـــي علـــى الممتلكـــات والمؤسســـات المحليـــة الصـــناعية والماليـــة تـــؤدي الخوصصـــة إلـــى عـــودة ســـيطر 

مـــع و ، نتيجـــة ضـــعف ســـوق المــال المحلـــي وتحفـــظ المـــدخرين إزاء عمليـــات شــراء أســـهم المؤسســـات المحليـــةوالتجاريــة، 
األمــر الــذي تصـاعد عمليــات بيـع القطــاع العـام لألجانــب ســوف يتصـاعد معــه نصـيب األجانــب فــي الـدخل القــومي المحلـي 

سـيؤثر علــى مقـدار الــدخل الصـافي المتــاح للمـواطنين وبالتــالي علــى مسـتوي معيشــتهم، وعلـى الــرغم مـن أن شــراء األجانــب 
ألصول القطاع العام سيخفف من العجز في ميزان المـدفوعات فـي األجـل القصـير إال أن ذلـك سـيفاقم مـن هـذا العجـز فـي 

ثمرون األجانــب بتحويــل دخــولهم وأربــاحهم إلــى الخــارج، كمــا أن التحــويالت األجــل المتوســط والطويــل حينمــا يقــوم المســت
ألرباح ودخول المالك األجانب إلى الخـارج سـيؤدي إلـى حـدوث ضـغط شـديد علـى سـعر الصـرف ) بالنقد األجنبي(الكبيرة 

   .ثالثاحتمال أن يتصرف المالك الجديد ببيع هذه األصول لطرف  المحلي باإلضافة إلى الخطر المتمثل في
غيــر أن دخــول مصــارف أجنبيــة للســوق المصــرفية المحليــة قــد يترتــب عليــه آثــار إيجابيــة كتحســين الخــدمات المصــرفية 
وتقـديم خـدمات جديـدة ومبتكـرة ممـا يســاهم فـي تعزيـز كفـاءة النظـام المصـرفي فــي توظيـف المـوارد ورفـع مسـتويات النمــو، 
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ت التنميـة ونقـل المعرفـة والتقنيـة المصـرفية والمسـاهمة فـي إعـداد خصوصا إذا تم تشـجيع هـذه البنـوك علـى تمويـل مشـروعا
  28.وتدريب اإلطارات البشرية

  تجارب بعض الدول في خوصصة البنوك: المحور الثالث
اختلفت تجارب الخوصصـة فـي الـدول المتقدمـة عنهـا فـي الـدول الناميـة واالنتقاليـة وسـنحاول مـن خـالل هـذا المبحـث 

  .صول إلى الدروس المستفادة منهااستعراض بعض التجارب للو 
  خوصصة البنوك في فرنسا :  أوال 

شـــهدت خطـــوة مهمـــة نحـــو اإلصـــالحات  1982و  1945بعـــد فتـــرة التأميمـــات المصـــرفية التـــي عرفتهـــا فرنســـا فـــي 
 المصــرفية وذلــك بإصــدار القــوانين والتشــريعات التنظيميــة خــالل الثمانينــات والتســعينات وصــدور قــرار خوصصــة البنــوك مــن

  :، ولقد مرت الخوصصة بعدة مراحل نذكرها فيما بلي1986خالل القانون 
   1988 – 1986: المرحلة األولى

وذلــك مــن خــالل  1982و  1945إلغــاء تــأميم المؤسســات التــي أممــت ســنة  1986قــررت الحكومــة الفرنســية ســنة 
ة بإسـتثناء بنـك فرنسـا علـى أن مؤسسـ 65، الـذي يشـمل قائمـة بــ 1986جويليـة  2الصادر فـي  793-86صدور القانون 

، ولقــد قامــت الحكومـة الفرنســية بخوصصــة 1986ســنوات وبــدأت تنفيـذ البرنــامج فــي نهايـة  5يـتم خوصصــتها علــى مـدى 
مــن  % 13مؤسســة قــرض للقطــاع الخــاص أي مــا يعــادل  33، حــول عــن طريقهــا 1987خمــس مجموعــات مصــرفية ســنة 

  :المجموع نتناولها فيما يلي
 :سة المالية لباريباس خوصصة المؤس. 1

المؤسسة المالية لباريباس هي عبارة عن شركة مسـاهمة لمجموعـة باريبـاس، نتجـت عـن إعـادة التنظـيم الـذي حـدث سـنة 
"  pays-bas" والبنـك الهولنـدي "  BNP" للبنـك الباريسـي "  Jeane Reyre" خـالل حكومـة الـرئيس  1968

   1982.29وتأمم سنة  1872و هو بنك للصناعة واالستثمار أنشأ سنة 
 34.990.650فرنــك مقســم إلــى  2.332.710.000كــان رأس مــال هــذه المؤسســة قبــل الخوصصــة متكــون مــن 

شـهادة إسـتثمار إمتيازيـة بقيمـة إسـمية قـدرها  11.663.550فرنك للسـهم الواحـد، و  50سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 
  30:فرنك، وتتكون قاعدة المساهمين من  50

  ؛% 75.2سية الحكومة الفرن -
 ؛% 24.8الجمهور  -

   :وذلك على النحو التالي  1986تمت الخوصصة في جويلية 
 11  ـــ  :1986ديســمبر فرنــك للســهم الواحــد بحيــث  50ســهم بقيمــة إســمية قــدرها  9.330.840البيــع بالتراضــي لــ

  .رنكف 102.5، تم البيع بسعر وحدوي يقدر بــــ 13/01/1987تأخر تقديم عروض الشراء إلى غاية 
 14  31.مليار فرنك 17.5قامت لجنة الخوصصة بتحديد قيمة البنك في حدود دنيا تقدر بـــــ  : 1987جانفي  
   16  شـهادة  11.663.550سـهم و 34.990.650تم تحديد طرق التحول إلى القطـاع الخـاص لــ  : 1987جانفي

حـق تصـويت  11.663.550سـهم و  34.990.634فـي حـدود (  % 75استثمار إمتيازيـة، مـع احتفـاظ الدولـة بنسـبة 
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ألشــخاص آخــرين، تحصــل المســاهمون الــدائمون ) شــهادة اســتثمار إمتيازيــة 11.663.550ســهم و  16(  % 25، و )
  .   سهم بالتراضي  % 24.27عضو على  17المتكونين من 

 19  لمــال مــن رأس ا % 42.9(  فرنــك للســهم لمــا قيمتــه  405عــرض عــام للبيــع بســعر : 1987جــانفي  31إلــى (
  32.شهرا على األقل 18أسهم بشرط االحتفاظ بها لمدة  10واالستفادة من امتالك أسهم مجانية في حدود 

فرنـك للسـهم الواحـد وذلـك كمـا  50سهما بقيمة إسـمية تقـر بــــــ  34.990.634بلغ مجموع األسهم التي تم بيعها بـــ 
   33:يلي
 42.23 %  )14.777.709  فرنك؛ 405سعر تم التنازل عنها ب) سهم  
 24.27 % 2.5من المجموع تم بيعها للمستثمرين بسـعر أعظمـي قـدر بـــــ  8.491.062: تم التنازل عنها بالتراضي 
  ؛%
 18 %  فرنك؛ 405سهم بسعر  6.298.314تم التنازل عنها في السوق الخارجية أي في حدود  
 10%  تم التنازل عنها لألجراء على مرحلتين؛ 
 سهم 1.924.485أي في حدود  %5.5 احتفظت الدولة بـــ.  

مسـاهما قبــل  150.000مليــون مسـاهم بعـد أن كـان عـددهم  2.8أصـبح عـدد المسـاهمين حـوالي  1987وفـي نهايـة 
احتلــت مجموعــة باريبــاس المرتبــة الرابعــة ضــمن مجموعــة البنــوك الفرنســية والمرتبــة الخامســة  1996وفــي       34التــأميم،

مليـــون  117إلــى  1995باتخــاذ مســـتوى رأس المــال كمعيـــار، وارتفــع عـــدد األســهم فـــي  والعشــرون فـــي الترتيــب العـــالمي
فرنـك، وفيمـا يلـي طـرق التنـازل  500حدد سعر السهم الواحد بــــــ  17/12/1997، وفي 1994سنة  114بالمقارنة بـــــــ 

  :عن رأس مال المؤسسة المالية لباريباس
  المالية لباريباس طرق التنازل عن المؤسسة) : 01(جدول رقم 

  حقوق التصويت  السعر  األسهمعدد   الطريقة
  306.427  405  14.999.249  الطرح العام للبيع

  -  405  5.668.483  الحصة الدولية
  -  384.75  2.331.824 % 5األجراء 
  -  324  1.164.464 % 20األجراء 

  -  415.125  8.491.062  المساهمين الدائمين
  -  -  2.335.552  األسهم المجانية

      34.990.634  المجموع
source: Dominique Lacoue,Lzbarthe , Les Banque en france, 

privatisation,restructuration, consolidation iconomica,paris, 2001 ), p : 100. 
 

  .مليون فرنك 13.579 ــــولقد نتج عن هذه العملية إيرادات حقيقية قدرت ب
   BTPواألشغال العمومية خوصصة بنك البناء . 2
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وعرض  ،1982فيفري  11من خالل قانون التأميم الصادر في  1982تأمم بنك البناء واألشغال العمومية سنة 
تم   1987مارس  7والقانون المتمم الصادر في  1986أوت  6من خالل القانون الصادر في  1986للخوصصة سنة 

   35:ذلك على الشكل التالي
 20.5: فرنك للسهم الواحد  130من رأس مال البنك للمساهمين الدائمين بسعر  % 51لنسبة  :البيع بالتراضي. أ

للمؤسسات المالية  % 8للفدرالية الوطنية لألشغال العمومية و  % 11.5من رأس المال للفدرالية الوطنية للبناء و  %
  .للقرض الليوني % 5.5للقرض العقاري الفرنسي و  % 5.5الخاصة و 

من رأس  % 34( سهم  1.030.305بحيث تم التنازل عن   1987أفريل  10إلى  6من : عام للبيععرض . ب
   .المال

سهم منها  300.536بحيث تم التنازل عن  1987أفريل  10إلى  6من  : البيع لألجراء وقدامى األجراء. ج
 20بيعه بتخفيض قدره  سهم تم 36.380، و)فرنك  123.5أي بقيمة (   % 5تم بيعها بتخفيض قدره  264.156

 30،بشرط أن يحتفظ حملة األسهم باألوراق لمدة ال تقل عن سنتين ودفع مسبق لقيمة )فرنك 104أي بسعر (  %
%.  

  .مليون فرنك 420سهم، ولقد نتج عن خوصصة هذا البنك إيرادات حقيقية قدرها  237.159احتفظت الدولة بـــ  .د
  ) : CCF( خوصصة القرض التجاري الفرنسي . 3

، وعرض للخوصصة في 1982فيفري  11من خالل القانون الصادر في  1982أمم القرض التجاري الفرنسي سنة 
من خالل عملية سهلة وذات أهمية، وبهذا أصبح البنك يحتل المرتبة السادسة ضمن البنوك الفرنسية وذو شبكة  1987

سهم وحددت طرق الخوصصة على أن  41.317.148فروع تمتد إلى كامل التراب الجغرافي، قسم رأس ماله إلى 
  36:وذلك من خالل أربع عمليات متتالية  1987أفريل  24تنتهي العملية في 

من رأس   % 30( سهم  12.396.464أفريل بحيث تم التنازل عن  16مارس إلى  16من  :التنازل بالتراضي . أ
فرنسي،  ولقد بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم بــــ فرنك  111.28 ــــللمساهمين الدائمين، وبسعر قدر ب) المال 

 .مليون فرنك 1379.4
من رأس المال  % 40( سهم  16.291.858، تم التنازل عن 1987ماي  7أفريل إلى  27من  :عرض عام للبيع .ب
  . فرنك 170مليون فرنك وبسعر وحدوي قدر بـــــ  1743.2بقيمة إجمالية تقدر بـــــ ) 
 :من رأس مال البنك  %10تم ذلك من خالل مجموعتين متجانستين بقيمة  :لألجراء وقدامى األجراء بيع األسهم . ج
  )1.543.709  فرنك بمداخيل قدرت ب  101.65وبسعر وحدوي يقدر بــ  % 5تم بيعها بتخفيض ) سهم

  مليون؛ 156.9
  )2.349.709  201فرنك وبمداخيل قدرت ب 85.6أي بقيمة  % 20تم التنازل عنها بتخفيض قدر بــــ ) سهم 

 .مليون
  .مليون فرنك 619.5فرنك للسهم و بمداخيل قدرت بــــ  107سهما بسعر  5.790.200بلغت الحصة الدولية  .د
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سهما مخصصا  2.945.820سهما احتفظت الدولة بـــــــ  38.371.328: وبالتالي فإن المجموع النهائي هو 
  .مليون فرنك 63.7قت الدولة إيرادات من خالل هذه العملية قدرت بـ ومقسما إلى أسهم مجانية، هذا وقد حق

  ) : ( Société généraleخوصصة الشركة العامة . 4
، وأصبح يحتل المرتبة األولى على مستوى فرنسا والمرتبة السادسة 1945وتأمم في  1864أنشأ هذا البنك في 

وهي أول 37بأخذ مجموع الميزانية كمعيار، 1997ي عشر على المستوى العالمي وذلك حسب التصنيف الذي تم ف
وتاسع مؤسسة تم التنازل عنها من " متران " خالل حكومة الرئيس  1945مؤسسة تم تأميمها ضمن قانون التأميم لسنة 

   38:صدر قرار يحدد طرق خوصصتها وذلك كما يلي 1987جوان  12طرف الدولة ففي 
  .من رأس المال للمساهمين الدائمين   % 20وان لنسبة ج 9ماي إلى  9من : التنازل بالتراضي . أ

  .جوان 27جوان إلى  15من : البيع للعمال األجراء . ب
  .سبتمبر 30جوان إلى  15في الفترة الممتدة من  :إصدار شهادات االستثمار اإلمتيازية. ج

 9.287.576يا وسهما عاد 45.712.424( سهما، منها  55.000.000ولقد بلغ الحجم اإلجمالي لألسهم 
سهم  45.711.624حقوق التصويت لصالح الدولة، باعت الدولة حوالي  9.287.576و) شهادات استثمار إمتيازية 

مليار فرنك وبسعر  21.5من رأس مال البنك، وحددت لجنة الخوصصة قيمة دنيا لـلبنك بقيمة  % 83.1في حدود 
فرنك، وبلغت الحصة  407ليار فرنك وسعر السهم العادي بــــ م 22.4أي بقيمة إجمالية قدرها  % 4أعظمي قدر بـــ 

مليون  17.762تم التنازل عنها لألجراء، ولقد بلغت إيرادات الدولة من هذه العملية  % 1.5و % 3.4الدولية بـــــ 
  :فرنك، والجدول التالي يوضح طرق التنازل

  " Société générale" طرق التنازل عن رأس مال ) : 02(جدول رقم 
  )فرنك ( السعر   عدد األسهم  طرق التنازل

  407  22.396.319  عرض عام للبيع
  407  5.828.450  الحصة الدولية

  386.65  2.045.252  لألجراء % 5
  325.60  2.313.056  لألجراء % 20

  427.35  11.000.000  مجموعة المساهمين الدائمين

  -  2.128.547  أسهم مجانية محفوظة
  -  45.711.624  المجموع

                             source : Dominique Lacoue,Lzbarthe , Op,Cit, p : 123. 
  ) 1993 – 1988( التراجع عن الخوصصة : المرحلة الثانية 

الذي دعا بضرورة عدم تنفيذ أي عملية  1988ومذهبه الشهير لسنة " ميتران " تميزت هذه المرحلة برئاسة الرئيس 
وذلك لعدة  ال خوصصة و ال إعادة تأميم"  NI - NI" و ال إعادة تأميم وقد عرف مذهبه بــــ  خوصصة جديدة

   39.أسباب
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   1993إعادة بعث برنامج خوصصة البنوك في : المرحلة الثالثة 
فتحت الدولة مجاال آخرا لعمليات الخوصصة ومن بين  1993جويليا  19الصادر في  923- 93مع صدور القانون 

، الشركة المرسيلية 1993في سنة  BNPتي تمت خوصصتها وفق هذا القانون البنك الوطني الباريسي البنوك ال
، وتم إدراج خوصصة بنوك أخرى لم تكن 1996، بنك هارفت والقرض الليوني سنة 1998سنة   SMCلالئتمان

، الصندوق 1996سنة   Laydernier،  بنك BFCEمدرجة في البرامج السابقة وهي البنك الفرنسي للتجارة 
  . 1998سنة  CIC BUالوطني لالحتياط و بنك 

  :خوصصة البنك الوطني الباريسي . 1
، و 1966أنشئ هذا البنك من خالل اندماج الصرافة الوطنية للحسم لباريس والبنك الوطني للتجارة والصناعة سنة 

  40:كان اتجاه المساهمين على النحو التالي   1993مارس  31في 
 من رأس المال؛  %5لدائمون المساهمون ا  
  ؛% 71.63الجمهور العريض والمساهمين اآلخرين  
 12.5%  من رأس المال التحاد التأمينات لباريس(UAP )؛  
  2.52األجراء %.  

قامت لجنة الخوصصة بتحديد قيمة دنيا لهذا البنك  1993أكتوبر  1وفي  1993طرح هذا البنك للخوصصة سنة 
، وحدد السعر األدنى للسهم بواسطة لجنة الخوصصة بــــ 1993أكتوبر  4مليار فرنك يتوقف التقييم في  33تقدر بـــ 

(  % 4فرنك، أما بالنسبة للسعر المعروض للمستثمرين األساسيين المحليين واألجانب فقد وصل إلى  235.50
مليون شهادة استثمار امتيازية، وتمت  19.2مليون سهم و  88.6وبلغ المجموع اإلجمالي ) فرنك للسهم  249.60

  41:الخوصصة على النحو التالي 
  ؛)مليون سهم  37.1( لألشخاص الطبيعيين ل  :عرض عام للبيع. أ

مليون سهم  22.5ليين ومليون سهم للمستثمرين األساسيين المح 21.1بتحويل  :البيع للمستثمرين األساسيين. ب
  لألجانب؛

  ماليين سهم؛   8ل  :البيع لألجراء لدى البنك وقدامى األجراء . ج
  لمجموعة من المساهمين الدائمين؛ :البيع بالتراضي . د
لتبادل شهادات االستثمار المطروحة من طرف البنك الوطني : عرض عام للجمهور والمستثمرين األساسيين . ه

  .الباريسي
مليار  18مليار فرنك، وتمويل نفقات الدولة بقيمة  17.320هذه العملية إيرادات حقيقية للدولة تقدر بــــ نتج عن 

 :فرنك، والجدول التالي يوضح توزيع رأس مال البنك
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  توزيع رأس مال البنك الوطني الباريسي) : 03(جدول رقم 
  %بعد تنازل الدولة   %قبل تنازل الدولة   الجهة
  0  72.89  الدولة

  UAP 10  14.67المساهمين المساندين 
  0.43  17.11  شهادات االستثمار

  66.46  0  أشخاص طبيعيين ومعنويين
  3.52  0  مجموعة المساهمين الثابتين

  4.92  0  أجراء لدى البنك
 % 100  %100  المجموع

Sourse : Dominique Lacoue,Lzbarthe, Op,Cit,p 156. 
   :تطورات التي شهدها البنك جدول التالي يوضح أهم الالو  

  أهم التطورات التي شهدها البنك الوطني الباريسي بعد الخوصصة) : 04(جدول رقم 

  المؤشرات
  السنوات

1992  1995  1996  
  مليار 1.861.1  مليار 15.937  مليون1.568.080  مجموع الميزانية

  مليار 57.4  مليار 50.9  مليون 50.917  رأس المال
  مليار 8.321  مليار 7.792  مليون 7.67.571  ودائع العمالء
  مليار 8.431  مليار 786.2  مليون 829.948  قروض العمالء
  مليون 4.129  مليون 1.925  مليون 2.168  النتيجة الصافية

   Sourse : Dominique Lacoue,Lzbarthe, Op,Cit,p : 153 
       Guy caudamin, Jean Montier, Op,Cit,p : 630. 

  :القرض الليوني خوصصة.2
، وتعرض البنك إلى أزمة شديدة لذلك قامت الدولة 1945وتم تأميمه في  1863تأسس القرض اللوني في  

  42.مليار فرنك فرنسي 200ب 1995-1994الفرنسية بإعادة هيكلته لعدة سنوات وبإعادة رسملته خالل 
تم اإلعالن عن  1998أكتوبر  29ه، وفي تم وضع خطة إصالح محددة الستعادة البنك لمكانته وتطوير  1995وفي 

بصدور القرار الذي يسمح بتحويل أسهم هذا  1999طرق خوصصة هذا البنك والتي تمت بموافقة اللجنة األوروبية في 
  44:وتمت الخوصصة بالطرق التالية  1999،43مارس  12البنك للخواص في 

أورو  0.7أورو للسهم الواحد، بتخفيض قدر بـ  25.5سهما بسعر  66.545.234تم التنازل عن  : عمليات السوق. أ
  .للسهم

 . أورو 20.4سهما سعر السهم الواحد   14.143.660من خالل البيع لعمال البنك لــــ  :عمليات خارج السوق. ب
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ــ بتحويل األسهم العادية بشهادات استثمار مطروحة للجمهور، بحيث قدر الفرق في السعر بــ: العرض العام للتداول. ج
 8، ولقد تم طرح أسهم القرض الليوني في بورصة باريس في 1999جويلية  22إلى  1أورو على أن يتم ذلك من  0.6

  :والجدول التالي يوضح توزيع رأس مال القرض الليوني، 1999جويلية 
  توزيع رأس مال القرض الليوني) : 05(جدول رقم 

  و حقوق التصويت بعد التنازل و زيادة رأس المال  قبل التنازل  الجهة
  نسبة حقوق التصويت  نسبة رأس المال

  %10في حدود   49.01  38.93  الدولة
Epfr 48.75  48.75  -  

  -  2.24  2.08  صندوق الودائع
GAP -  -   33في حدود %  
  4.33  -  -  األجراء

  49.31  -  10.24  الجمهور
                                   Source : Dominique Lacoue,Lzbarthe, Op,Cit, p : 201 

  )تجربة بنك اإلسكندرية ( خوصصة البنوك في مصر : ثانيا 
اتجهـت الدولـة المصـرية فـي بدايـة التسـعينات نحـو آليــات السـوق وذلـك إلتمـام سياسـة اإلصـالح االقتصـادي التــي 

اإلقـراض وبضـرورة اإلصـالح بدأت في الثمانينات، ومع تزايد ضغوط صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي وشـروطهما فـي 
بـدأت الدولـة فـي تحريـر  1991االقتصادي بدأت الحكومة المصرية بتنفيذ برامج للتحـول إلـى آليـات السـوق، ومـع بدايـة 

ـــة وبـــدأت الـــدعوة لتطـــوير القطـــاع العـــام عـــن طريـــق  ســـعر صـــرف الجنيـــه المصـــري وتعـــويم أســـعار الفائـــدة الدائنـــة والمدين
   45.الخوصصة

  :لقطاع المصرفي بمصر بمرحلتين أساسيتين وذلك كم يلي ولقد مرت خوصصة ا
  خوصصة البنوك المشتركة . 1

مـن خـالل  % 20سعت الحكومة المصرية إلى تقليص نسب مساهمتها في مجموعة مـن البنـوك التجاريـة إلـى أقـل مـن 
كة عمليـا فــي مصـر ســنة بيـع مســاهمتها فـي ســوق الماليـة أو مــن خـالل البيــع المباشـر، ولقــد بـدأت خوصصــة البنـوك المشــتر 

بنـوك مشـتركة ال  3ولـم يبـق سـوى  % 90و  % 50بنك تتراوح الملكية العامـة فيـه مـا بـين  27حيث كان هناك  1994
   51.46%تتجاوز ملكية البنوك العامة فيها 

، % 49لألجانب المشاركة فـي رأس مـال البنـوك المشـتركة بنسـبة تفـوق  1996لسنة  97كما سمح القانون رقم   
فـادي انتقـال االحتكـار العــام إلـى االحتكـار الخــاص اشـترطت السـلطات المسـئولة عــن الخوصصـة أن ال تتعـدى الملكيــة ولت

مـن رأس مـال البنـك إال عـن طريـق الميـراث أو بعـد موافقـة البنــك  % 10الفرديـة لألشـخاص المعنـويين أو الطبيعيـين نسـبة 
  47.المركزي

على بيع حصـة المـال العـام فـي بنـك قنـاة السـويس  1998اجتماعها عام و لقد وافقت اللجنة الوزارية المصرية في 
وحصــة البنــك العقــاري العربــي وحصــة المــال العــام فــي بنــك مصــر الــدولي وفــي البنــك المصــري األمريكــي وبنــك التمويــل 
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دولي، العقــاري، كمــا تــم بيــع المســاهمات الحكوميــة فــي كــل مــن بنــك العمــال، البنــك المصــري الخليجــي، بنــك الكويــت الــ
البنــك المصــري الــوطني، و بنــك مصــر العربــي اإلفريقــي المصــري، ولقــد أعتبــرت مرحلــة خوصصــة البنــوك المشــتركة كمرحلــة 

بنكـــا مشــتركا للنظـــر فــي وضـــع األوليـــات  32أوليــة لالنطـــالق نحــو خوصصـــة البنــوك العامـــة، بحيــث تـــم تحديــد قائمـــة بـــــــ 
تنفيـذ مخطـط بيـع البنـوك باسـتحواذ بنـك سوسـيتيه جنـرال الباريسـي علـى  والبرنامج الزمني لطرحها للخوصصة، وكانت بداية

   48.من األهلي سوسيتيه% 74

  خوصصة البنوك العامة . 2
، الــذي أعطــى ألول مــرة فــي تــاريخ مصــر االنطــالق 1998لعــام  155تركــزت هــذه المرحلــة علــى مضــمون القــانون رقــم 

دف توسيع قاعدة الملكيـة مـن خـالل طـرح جـزء مـن رأس مـال تلـك نحو تحويل ملكية البنوك العامة إلى الخواص وذلك به
  :البنوك للبيع والتداول في بورصة األوراق المالية بالتدريج، ومن بين اإلجراءات المتخذة في هذا المجال ما يلي 

  علـــى مـــدى عشـــر ســنوات تقريبـــا علـــى أال تزيــد نســـبة مســـاهمة األفـــراد أو %30أن ال تتجــاوز النســـبة المطروحـــة عــن 
   49بهدف حفظ التوازن في السوق المالي؛ % 5الشركات عن 

    مـن إجمـالي القيمـة المصـدرة لـرأس مـال  % 10تحديد السقف األقصى لمسـاهمة األفـراد والتـي يجـب أن ال تتعـدى
بة البنك،واستبدال الطرح الخاص الذي يتمثل في اختيار مسـتثمر رئيسـي يـتم البيـع لـه باالتفـاق واسـتبدال البيـع لنـواة صـل

  من المساهمين؛   
  اسـتبعاد خوصصـة اإلدارة واسـتبعاد المسـاهمة األجنبيـة خـالل المرحلــة األولـى نظـرا لتخـوف األطـراف المعنيـة مـن إعــادة

  50.سيطرة األجانب على القطاع البنكي من جديد
  تجربة بنك اإلسكندرية في الخوصصة .2

يل بنك مصري من بنك قطاع عام يعانى العديد من تعد تجربة بنك اإلسكندرية التجربة الرائدة التي نجحت في تحو 
المشاكل إلى بنك يعمل وفق آليات القطاع الخاص وينافس بقوة على الريادة في تقديم خدمات مالية ذات مقاييس 
الجودة العالمية، محققا سمعة جيدة داخليا وخارجيا والتي دفعت بمؤسسات التقييم الدولية إلعادة تقييم هذا البنك 

التقييم االئتماني للبنك من مستقر إلى ايجابي ولقد اختارته الدولة المصرية كي تبدأ  Moody’sفعت مؤسسة بحيث ر 
  . به تجربة خوصصة البنوك التجارية  العامة

عندما أعلنت الدولة عن خطة تطوير وتحديث الجهاز المصرفي المصري  2002ولقد حقق البنك تقدما سنة 
خبرات متخصصة، وإسناد مسئولية اإلصالح الهيكلي في البنك لقيادات ذات خبرات دولية باالستعانة بقيادات تتمتع ب

التي اضطلعت بمهمة إعادة بناء البنك وتطوير أدائه وتصفية أي مشكالت قد تؤثر على تقييمه عند طرحه للخوصصة، ثم 
وط العريضة لمنظومة اإلصالح الهيكلي إعادة تشكيل مجلس إدارة للبنك لتحقيق األهداف الرئيسية التي تعد بمثابة الخط

   51:للبنك ويمكن إيجاز أهم هذه األهداف فيما يلي 
  إعادة هيكلة العمليات المصرفية للوصول بمستوى األداء إلى المقاييس العالمية؛  
  إقامة بنية أساسية ذات تقنية حديثة؛  
  تطوير شكل البنك وهويته وتحديث منشآته؛  
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  الهتمامات واحتياجات العميل من خالل تقديم حزمة متكاملة ومبتكرة من الخدمات جعل الفروع أكثر استجابة
  المصرفية ذات ميزة تنافسية؛ 

  تغيير الثقافة السائدة بين العاملين لمساعدتهم على االنتقال إلى أسلوب عمل يعتمد على استخدام النظم االلكترونية
 . ةومساعدتهم على تطوير أسلوب أدائهم للخدمة المصرفي

  52:ولتحقيق األهداف السابقة تم التركيز على مجموعة من محاور العمل الرئيسية وهي كما يلي
  االرتقاء بآليات تقديم الخدمة المصرفية؛  
  تطوير البنية التكنولوجية؛  
  إعادة هيكلة البنك إداريا وتنظيميا؛  
  إعادة هيكلة منظومة االئتمان والتسويق؛  
  االرتقاء بخدمات التجزئة؛  
 تنمية الموارد البشرية.  

مقارنة  2005ولقد أحدثت خطط التطوير والتحديث التي تبناها البنك تحسنا كبيرا في المؤشرات المالية في جوان 
بالمؤشرات المالية في بنوك القطاع العام التجارية األخرى، حيث احتل البنك المركز األول بين بنوك القطاع العام التجارية 

دل النمو في صافى األرباح بعد الضرائب بما يعكس الكفاءة في استخدام الموارد والفعالية في تحقيق األربعة طبقا لمع
 67.5مليون جنيه مقابل   100.1نحو  2005جوان 30األهداف، بحيث بلغ صافى أرباح البنك بعد الضرائب في 

إلسكندرية المركز الثاني بعد ، ومن ناحية أخرى حقق بنك ا% 48.3بمعدل نمو  2004جوان  30مليون جنيه في 
متقدما على بنك مصر والقاهرة محققا  2005جوان  30البنك األهلي من خالل معدالت النمو في حجم االئتمان في  

بزيادة  30/06/2005مليار جنيه في  38.4بلغ حجم ميزانيته  و ، % 3معدل نمو في حجم االئتمان بلغت نحو 
االستثمارات المالية زيادة ملحوظة لتصل إلى  يجمالإ ت، كما سجل2004سنة ة بمليار جنيه مقارن 1.1قدرها حوالي 

، وارتفع معدل كفاية رأس المال في نهاية العام 2004بسنة مقارنة % 21.2مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ  17.2نحو 
كأول بنك قطاع   هار وراء اختي ارئيسي اكان دافعحققه البنك  ، هذا النجاح الذي %16.1ليبلغ  2004/2005المالي 

  : صصة على النحو التالي و لتجهيز البنك للخ ةحيث توالت الخطبصة في مصر، وصعام يخضع للخ
  االنتهاء من عملية الفحص المالي للبنك حسب األصول العالمية بمعرفة مكتب محاسبة وطني على درجة عالية من

مراجعة األوضاع القانونية للبنك وموقف الملكية  ولىيتالخبرة، بالتوازي مع فحص قانوني يختص به مكتب محاماة 
   ؛ووثائقها
 ؛تقييم األصول العقارية من قبل بنك التعمير واإلسكان   
  ،إجراء فحص كامل للموارد البشرية داخل البنك من ناحية الهياكل التنظيمية، اإلدارات وأسلوب تقييم العاملين

  ؛لمبكرمع طرح نظام المعاش ا األجور، المزايا والتدريب
 بهدف إعداد مذكرة معلومات واضحة لالستعانة بها  اوخارجي اغرفة معلومات شاملة عن معامالت البنك داخلي إعداد

   ؛" Citigroup "البنك األمريكي من قبل مستشار الطرح
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 روف اضطلع مستشار الطرح بعمل مراجعة شاملة لنطاق عمل البنك وأوجه النمو المستقبلي طبقا للموقف المالي وظ
السوق واألسواق المشابهة، وإعداد مستندات البيع بما في ذلك مذكرة المعلومات والتوصية بشأن سياسة وأسلوب 

   ؛الطرح وإدارة عملية البيع حتى انتهائها
  أعلنت وزارة االستثمار عن دعوة المستثمرين الراغبين في شراء أسهم بنك اإلسكندرية للتقدم بعروض شراء نسبة

من األسهم للعاملين، أما النسبة الباقية والتي % 5من أسهم البنك على أن يتم تخصيص % 80ـ % 75ين تتراوح ما ب
من األسهم فسيتم طرحها لالكتتاب العام في بورصة األوراق المالية بعد إتمام عملية  % 20 - % 15تتراوح ما بين

  البيع لمستثمر استراتيجي؛ 
  وض من قبل المستثمرين يتم دعوة البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في الشراء بعد انتهاء الوقت المحدد لتقديم العر

للتوقيع على اتفاق سرية المعلومات لتزويدهم بمذكرة المعلومات الخاصة بالبنك والقطاع المصرفي وأحدث تطورات 
لفني الستكمال قاعدة االقتصاد المصري، ويعقب ذلك السماح لألطراف الراغبة في الشراء بإجراء عمليات الفحص ا

، على أن يتم بعد ذلك إعداد قائمة مختصرة من " Citigroup" المعلومات األساسية التي يتيحها مستشار البيع
  .العروض المقدمة ثم دعوة أطراف هذه القائمة للتقدم بعروض شراء محددة الختيار العرض الفائز بالصفقة

تم اختيار و لبنوك في أوروبا وآسيا ومصر بطلبات مبدئية لشراء البنك، تقدمت ثالثة عشر مؤسسة مالية من أكبر ا ولقد
قامت تلك المؤسسات بالفحص الفني وتقديم  ستة عروض من المؤسسات المالية المتوافر فيها الشروط المطلوبة وقد

البيع وعرضه على وعلى جانب مواز تم تحديد سعر تقييم أسهم البنك من خالل مستشار  ،عروض شراء مالية وفنية نهائية
 17وفي ، لجنة فنية متخصصة العتماد سعر التقييم كأساس لعملية البيع وبدء المفاوضات النهائية مع الراغبين في الشراء

صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي  5/12/2006و في  تم اتخاذ القرار في العروض النهائية 2006/  10/ 
من أسهم  % 80إليطالية لنسبة ا"   Intesa Sanpaolo" موعةمجتملك  بشأن 2006 /2506المصري رقم 

 مرة، 5.5 مليار جنيه أي بمضاعف قيمة دفترية تتجاوز 9رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بقيمة بلغت أكثر من 
لمواصلة وأعلنت مجموعة سان باولو احتفاظها باسم البنك وعالمته التجارية وتمسكت باإلدارة الحالية لبنك اإلسكندرية 

قيادة هذه المؤسسة المصرفية نحو تحقيق األهداف الطموحة للمجموعة اإليطالية في تعزيز تواجد البنك على المستويين 
  53.المحلى واإلقليمي

ومع بقاء بنك سان باولو اإليطالي على اإلدارة المصرية بالكامل و وفقا للدراسات التي أعدت بواسطة بيوت خبرة 
آالف موظف، وهنا تم  9موظف بعد أن كان عددهم  5700أكدت أن العدد األمثل للعمالة هو  مصرية وأجنبية والتي

عرض بدائل مغرية للموظفين منها المعاش المبكر بقيم مغرية وكذلك تم تأهيل العناصر البشرية المتبقية ليصل حجم 
   54.مختلف أنحاء الجمهورية المصرية موظف بجميع فروع البنك التي تغطي 5600العمالة قبل عملية البيع مباشرة إلي 

 :و فيما يلي أهم التطورات التي شهدها البنك نتيجة الخوصصة 
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  أهم التطورات التي شهدها بنك اإلسكندرية بعد الخوصصة): 06(جدول رقم 
  الوحدة مليون جنيه                                                                          

السنة المالية   انالبي
2004/2005  

  2005/2006السنة المالية 

  800  800  رأس المال المصدر و المدفوع
  2182.6  100.1  صافي أرباح العام

  28.3  7.7  حصة العاملين من صافي أرباح العام
  مليون سهم 2154.3  مليون سهم 92.4  المتوسط المرجح لعدد األسهم

نصيب السهم من حصة المساهمين في 
  ي األرباحصاف

  جنيه 13.46  جنيه 0.58

  :باالعتماد على الموقع الرسمي للبنك:  المصدر
http:/www.alexbanm.com/alexbank/arab/highlights-b.aspx,consulté Le 03/03/2017. 

  البنوك الجزائر في خوصصة تجربة: ثالثا
  مسار خوصصة البنوك في الجزائر .1

، " BDL"  بنــك التنميـة المحليــةوضــع قائمـة بثالثــة بنـوك عموميــة وهـي وضـع مخطـط لخوصصــة البنـوك فــي الجزائـر ب
وقـع االختيـار علـى بنـك التنميـة  1995في ، و " BNA" والبنك الوطني الجزائري "  CPA" القرض لشعبي الجزائري 

ومـن بـين ت عـن بـاقي البنـوك فـي ذلـك الوقـ يمتـاز بـهكـان خوصصـته بعـد ذلـك كليـا وهـذا لمـا   لتـتمهيكلته  إلعادة المحلية
  55:يلي ماهذه المميزات 

 غلبيـة القـروض غيـر مضـمونة الـدفع أفقـد تـم الـتخلص مـن  ،معـهل ة وحـل المؤسسـات المحليـة التـي كانـت تتعامـصخوص
  .في محفظته المالية عند عملية التطهير

 لتـه وهــذا ســمح للسـلطات بإعــادة هيك وهـذا مـا يتميـز هـذا البنــك بخصـائص تجعلــه يتماشـى مـع صــفة اإلقليميـة لنشــاطه
   .الحقا تتم خوصصتهابخلق عدد من البنوك اإلقليمية الصغيرة ل

بـدأ مـن خـالل الدراسـة التحضـيرية لفـتح رأس مالـه التـي أنجـزت مـن " BDL" ومشروع خوصصة بنك التنمية المحلية 
كالعمـال   طرف الهيئات األجنبيـة وبمسـاعدة مـن طـرف البنـك الـدولي، إال أن هـذا المشـروع رفـض مـن طـرف فئـات عديـدة

    56.واألفراد
التفـاوض حـول خوصصـة ، ولقـد تـم فـتح رأسـماله كخوصصـة جزئيـةب ما التجربة الثانية فتخص القرض الشعبي الجزائـريأ

أمـا المؤسســات  % 49 تريـد التنــازل عـن الدولـةفهـو نسـبة التنــازل  إال أن المشــكل الـذي أخـر العمليــة مـرات عـدةالبنـك 
  57.كي تتحكم في تسير البنكل%  51الحصول علىالمالية فتريد 

من خالل عمليات التطهير المالي، فعملية التطهيـر األولـى  ولة العديد من المبالغدلتأهيل البنوك العمومية أنفقت الو 
ـــ  مليــار دينــار جزائــري تمــت فــي  35.4لمحــافظ البنــوك التــي تحمــل ديــون مســتحقة علــى المؤسســات األم والتــي قــدرت بــــ

" (   coupon Zéro"مـت الخزينـة بشـراء هـذا المبلـغ علـى شـكل سـندات بقسـيمة صـفرية ،قا1990نهايـة ديسـمبر 

http://www.alexbanm.com/alexbank/arab/highlights-b.aspx,consult
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، تحولـت هــذه الســندات بالقسـيمة صــفرية إلــى ســندات  % 5ســنة ومعــدل فائــدة  20لمـدة ) مليـار دينــار جزائــري  21.9
والجــدول  ،1991، وشــراء ديــون البنــوك المشــكوك فيهــا علــى المؤسســات العموميــة تمــت انطالقــا مــن 1996عاديــة ســنة 

 : التالي يوضح ميزانية التطهير المالي
  )خارج صندوق التوفير واالحتياط ( ميزانية التطهير المالي للبنوك ) :  07(الجدول رقم 

  الوحدة مليون دينار                                                                                   

volution Economique et Monétaire en Algérie, Banque of algérien, Rapport 2001, é:  ources
juillet 2002, p52.   
كمــا قامــت الخزينــة العموميــة بإعــادة رســملة البنــوك بمســاعدة تقنيــة وماليــة مــن طــرف البنــك الــدولي، وفــي هــذا اإلطــار 

ج نقـدا والجـدول التـالي مليـار د  217أنفقت الدولة مبالغ هامة إلعادة تأهيل المؤسسات المصرفية بحيث منحتها ما قيمته 
  :يوضح ذلك 

  )بما فيها صندوق التوفير واالحتياط ( إعادة رسملة البنوك ) : 08(جدول رقم 
  سندات مشاركة  )مليون دينار ( نقدا   السنوات
1991  8.800  -  
1993  9.000  -  
1995  14.000  24.900  
1997  18.000  10.000  
2001  24.600  25.200  
  60.100  74.400  المجموع

Op.Cit, p 54. : Banque of algérien,Rapport 2001, source 
مليــار دينــار دفعــت  74.4حققــت إعــادة الرســملة لســتة بنــوك بمــا فيهــا صــندوق التــوفير واإلحتيــاط  2001ومــع نهايــة 

ليـار م 10مليـار دينـار تـم تسـويتها بسـندات تتضـمن  60.1و  2002مليار دينار دفعت فعال سـنة  66نقدا، تتضمن مبلغ 
  2002.58دينار في بداية 

تــم اقتــراح الطريقــة  2004وفـي التقريــر الــذي أعدتــه الــوزارة الماليـة حــول وضــعية القطــاع المــالي فــي الجزائـر فــي جــوان 
الفعالة لخوصصة كال من القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية  والبنـك الـوطني الجزائـري وذلـك مـن خـالل البيـع 

بقـرار مـن الـوزارة  2004صوصـية العمليـة وسـريتها، ولكـن توقـف مسـار خوصصـة بنـك التنميـة الريفيـة فـي بالتراضي نظـرا لخ
المالية إلى حين اإلنتهاء من التقييم المالي، أما بالنسبة لكال من بنك الفالحة والتنمية الريفيـة  وصـندوق التـوفير واالحتيـاط 

  2001نهاية   2000نهاية   االتفاقيات
  214.857  238.730  .اتفاقية تدعيم باسم المرحلة األولى والثانية لشراء ديون البنوك

  311.605  346.228  .اتفاقية باسم المرحلة الثالثة لشراء ديون البنوك
  526.462  584.958  .مجموع السندات المستحقة من طرف البنوك
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هذه البنوك تابعة إلى القطاع العام لالعتماد عليها في سياسة الدولـة فـي  والبنك الخارجي الجزائري فلقد اقترح التقرير إبقاء
  59:تنمية قطاعات السكن والزراعة وأن يتم التعامل معها وفق اإلستراتيجيات التالية 

  المساعدة التقنية بالنسبة لبنك الفالحة والتنمية الريفية "BADR ." 
  التوأمة بالنسبة لصندوق التوفير واالحتياط "CNEP Banque ." 
  خوصصة التسيير بالنسبة للبنك الخارجي الجزائري "BEA ." 
 : مسار خوصصة القرض الشعبي الجزائري .2
  البنك المسؤول عن هذه العملية . أ

الـذي " روتشـيلد كـومبني " أوكلت الحكومة الجزائرية عملية خوصصة أول بنك عمومي جزائري إلى بنك الدراسات 
ستدعاء البنوك المهتمة بهذه الخوصصة لسحب ملف التأهيل األولي، ولكي يكـون البنـك الشـريك تكفل بإعداد الدراسة وا

وكالــة علــى األقــل فــي نفــس البلــد  200مــؤهال للــدخول إلــى هــذه العمليــة اشــترط أن يكــون هــذا البنــك يمتلــك شــبكة مــن 
ذات التنقــيط العــالي  ط للبنــوكيســمح فقــو ، 2004جــوان  30مليــارات أورو بتــاريخ  3وأمــوال خاصــة ال تقــل قيمتهــا عــن 

 أن يكــون الشـريك مــن أعلـىو  البنـك وانتشــاره، حجــمباإلضــافة إلـى  لكـي تعلــن عـن نيتهــا فــي المشـاركة فــي هـذه العمليــة
قـررت فـرض أعلـى تنقـيط الجزائريـة الحكومـة ، ألن المستويات لـيس فقـط مـن ناحيـة التنقـيط بـل مـن ناحيـة شـبكة الوكـاالت

كمـا أنهـا فرضـت شـرطا "  ألـف موجـب'' وآخـر شـيء هـو '' الـدال''وينتهـي بحـرف '' س''بحـرف  في النظام الدولي يبـدأ
هـي التـي تعمـل مـع العمليـات المعقـدة،  أساسيا وهو البنوك ذات الشبكات ألن هناك بنوك كبيرة ولكن لـديها وكـاالت قليلـة

   60.تحتاجه الجزائر هو االثنين معاتفي حين ما 
   صصةالطريقة المتبعة في الخو . ب

" البيـع إلـى مسـتثمر أجنبـي  إسـتراتيجي "يمكن اعتبـار أن األسـلوب المتبـع فـي خوصصـة القـرض الشـعبي الجزائـري هـو 
ألنـه مـن الخطـأ خوصصـة    من رأس مـال البنـك إلـى مسـتثمر أجنبـي،% 51ٍ◌كخوصصة جزئية من خالل التنازل عن نسبة 

ـــة دفعـــة واحـــدة ألن الحكومـــة تعتمـــد عليهـــ ـــى كـــل البنـــوك الحكومي ـــذلك بحاجـــة إل ـــامج إصـــالح االقتصـــاد وهـــي ب ا فـــي برن
عبــرت البنــوك الفرنســية التــي تملــك فروعــا فــي الجزائــر عــن مؤسســات مصــرفية تســاعدها علــى تحقيــق هــذا الهــدف، ولقــد 

بنســبة  البنــكقــرار الحكومــة الجزائريــة القاضــي بفــتح رأس مــال  ، خاصــة بعــدإهتمامهــا بخوصصــة القــرض الشــعبي الجزائــري
ــ  % 50تفــوق  ــا"، والبنــك الباريســي "سوســيتي جنــرال " الشــركة العامــة ة هــذه البنــوكوفــي مقدم وهمــا " بــي أن بــي بــاري ب

جـد فـي الجزائـر مـن خـالل البنـك اوالقـرض الفالحـي المتو ، البنكان اللـذان يتـوفران علـى شـبكات بنكيـة صـغيرة فـي الجزائـر
 40ن أكثــر مــتــم تســجيل  ب أكثــر مــن ســبعة بنــوك فرنســيةإلــى جانــ، و "كــاليون"تمويــل اإلســتثمارات بالتــابع لــه والمخــتص 

 " أش أس بـــي ســـي"  و " فـــورتيس البلجيكيـــة " أســـماء بنـــوك كبيـــرة عالميـــا مثـــل فنجـــد لبنـــوك دوليـــة أغلبهـــا أوروبيـــة عرضـــا
 الفرنسـيةالماليـة والمصـرفية  هذه البنوك على غـرار المؤسسـاتي، اإلسبان " سانتندار" و"سيتي بنك األمريكية "و  البريطانية

 61.أرسلت وفودا إلى الجزائر لإلطالع عن قرب على وضعية البنك الجزائري والفرص المتاحة
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  اإلجراءات المتبعة لخوصصة هذا البنك . ج
تقييم هذا  ، من خاللبعدة مراحل تمر  في الجزائر فلقد األولى من نوعهاالتي تعتبر أما بخصوص سير هذه العملية 

عقد التنازل وعقد (القانونية  ة البيع واإلعالن عن مناقصة لالنتقاء األولي للبنوك وإعداد الوثائقوتحديد إستراتيجي البنك
ن يتحصل أمن االنتقاء األولي كان ينبغي البنك وحتى يستفيد  ،اإلطار التي سلمت للبنوك المؤهلة في هذا...) األسهم

ورو على األقل وشبكة تقدر بـ أماليير  3تقدر بــــ أموال خاصة على  2006جوان  30تاريخ  الشريك االستراتيجي في
  .تسعير يحدد مسبقا بهذه المناقصةالوكالة على األقل في نفس البلد و  400

 للبنـوك األجنبيـة التـي أبـدت اسـتعدادا لتقـديم عـروض بخصـوص فـتح رأسـمال القـرض الشـعبي فـرزثم تأتي مرحلة ال
لتقييمهـا العـام لـوزارة " روتشـيلد  "راءات خاصة بعـد تسـليم بنـك األعمـال، بعد استكمال كافة اإلج% 51الجزائري بنسبة 

البنــك  وقــد كانــت مهمــة ،2005تقديراتــه بعــد مــرور ســنة علــى اختيــاره فــي مناقصــة تمــت فــي ســبتمبر  مختلــفو  الماليــة
 وقـد تـمي، ائـر عديـدة للطـرف الجز  الفرنسـي مصـاحبة عمليـة فـتح رأسـمال البنـك الجزائـري وإيجـاد بنـك أجنبـي يقـدم مزايـا

 " تتمثـل فـي بنـك، أربـع بنـوك فرنسـية لجزائـريا من رأسمال القرض الشـعبي % 51بنوك دولية القتناء  6االنتقاء األولي لـ 
" باإلضــافة إلــى  " سوســييتي جنيــرال"  و"  ناتكســيس -البنــك الشــعبي "و" ي القــرض الفالحــ"  و"  باريبــا -بــي -ان-بــي

لســحب ملــف  وقــد تــم اسـتدعاء الشــركاء المهتمــين بهــذه الخوصصـة  "األســباني "  ندرسـانت" و " األمريكــي "  سـيتي بنــك
  62.وشركاؤه" روتشايد " لدى المستشار الوحيد لهذه المناقصة  األولياالنتقاء 

مـن رأس مـال البنـك فـي إرسـال وفـودا   % 51ولقدت شرعت البنوك العالمية الستة التي تنـافس علـى شـراء حصـة 
انيـة تفقديـة للوكــاالت الرئيسـية بهـدف اإلطـالع عـن قــرب علـى وضـعيته وظـروف العمـل ومســتوى األداء للقيـام بجـوالت ميد

وهـي بمثابـة زيـارة اسـتطالعية قامـت بهـا البنـوك وإمكانيات البنك، وما يوفره مـن قـدرة انتشـار فـي السـوق المصـرفية الوطنيـة 
بعـد ، و البنكيـة فـي الجزائـر لقرض الشعبي الجزائري والبيئـةوعمال ا اتشبكالصد التعرف بدقة على البنية العامة و ق المؤهلة

ــارة االســتطالعية تنتقــل العمليــة إلــى مرحلــة تســليم لقــرض الشــعبي ا عــن العــروض التقنيــة والماليــة للتنــازل النهــائي هــذه الزي
يعـــت فـــي مليـــار أورو حســـب تقـــديرات ماليـــة فرنســـية أذ 1.1بحيـــث يمكـــن أن يجنـــي الفـــائز بالصـــفقة أكثـــر مـــن  الجزائـــري

   63.نشريات البورصة الفرنسية على موقعها اإللكتروني
  أسباب تأخر وتأجيل العملية . د

لم تتمكن الحكومة الجزائرية من احترام اآلجال التـي حـددتها إلنهـاء عمليـة خوصصـة القـرض الشـعبي الجزائـري بحيـث  
، ويرجـع )اإلسـباني " سـانتاندار " انسـحاب بنـك بعـد ( كان من المنتظر اإلعالن عن الفائز من بين البنوك الخمسة المعنية 

ذلك إلى تأخر الحكومة الجزائرية في إعداد دفتر الشروط الخاص بعملية خوصصة البنك ممـا أخـر البنـوك المعنيـة بالصـفقة 
د مــن تقــديم عروضــها التقنيــة والماليــة، ومــن بــين األســباب التــي أخــرت هــذه العمليــة كــذلك إلغــاء التعليمــة الصــادرة فــي عهــ

وهو مـا أعـاد لهـذا البنـك المتعلقة بمنع إيداع األموال العمومية في البنوك الخاصة " أحمد أويحي " رئيس الحكومة السابق 
، لـذلك اضـطرت البنـوك من رقـم أعمالـه التـي كـان سـيفقدها فـي حـال بقـاء تلـك التعليمـة سـارية إلـى غايـة خوصصـته% 25

إلى مراجعة حساباتها فيما يخص القيمة المالية المقترحـة، بحيـث قامـت  من رأس مال البنك % 51المرشحة للفوز بنسبة 
بإدراج المعطيات الجديدة الناجمة عن هذا القرار والتي مكنتها من االحتفاظ بمحافظ القطاع العمومي في البنـك والمقـدرة 
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لمليـار ونصــف أورو، هــذه القيمــة بحيــث كــان تقييمهـا األولــي للحصــة المطروحــة للتنـازل يتــراوح بــين المليــار و ا، % 45بــــ 
   64.مليار أورو 2التي يمكن لها بعد إلغاء هذه التعليمة أن تتجاوز 
تأجيـل عمليـة الخوصصـة بسـبب أزمـة الـرهن العقـاري التـي انفجـرت  2007ولقد أعلنت الوزارة الماليـة فـي نـوفمبر 

بتقـديم " القـرض الفالحـي " و" سـيتي بنـك " ية في أمريكا والتـي أثـرت فـي عـدد كبيـر مـن البنـوك علـى رأسـها البنـوك الفرنسـ
ــأثير  ــه تقــارير صــندوق النقــد األطلــب تأجيــل عمليــة تقــديم العــروض رغــم أن االقتصــاد الجزائــري بعيــدا عــن ت زمــة كمــا أكدت

   65.الدولي و البنك العالمي
  :خاتمة
القطـاع العـام بالخوصصـة وتـم الخوصصة هي جزء مـن إصـالح اقتصـادي شـامل ومتكامـل ألننـا لـو حاولنـا عـالج عيـوب      

النجاح في ذلك ثم تمت إعادته إلى تلك البيئـة االقتصـادية المتـدهورة لتـدهورت وضـعيته مـن جديـد، لـذلك البـد مـن تـوفير 
برنامج شامل لإلصالح يعطي فرصة لنجاح الخوصصة، وموضـوع الخوصصـة فـي قطـاع المصـرفي يعـالج بحساسـية أكثـر مـن 

لدور الذي تلعبه البنوك العامة فـي مجـال التنميـة واإلصـالح االقتصـادي، ودورهـا الفعـال فـي القطاعات األخرى لخصوصية ا
  : أوقات األزمات والحروب بحيث تعتمد عليها الحكومة في إدارة األزمات، وفيما يلي اختبار فرضيات البحث

  ة فيما يخـص خوصصـة البنـوك تمكنا من خالل الدراسة تأكيد خطأ الفرضية األولى، فلكل دولة ظروف وأهداف مختلف
البيــع بالتراضــي، الطــرح العــام لألســهم فــي : " فلقــد قامــت فرنســا بخوصصــة البنــوك مــن خــالل عــدة أســاليب نــذكر منهــا

، وبالتـالي فـإن االعتمـاد علـى مجموعـة مختلفـة مـن األسـاليب فـي خوصصـة "البورصة، البيع للعمال وللمساهمين الدائمين
، بينما قامـت مصـر بخوصصـة أحـد البنـوك "فرنسا كمثال " ه العملية في الدول المتقدمة البنوك كان السبب في نجاح هذ

مــن رأس مــال البنــك إلــى مســتثمر أجنبــي مــع تخصــيص نســبة مــن األســهم  % 80العموميــة مــن خــالل التنــازل عــن نســبة 
قـرض الشـعبي الجزائـري بنسـبة للعمال أما النسبة المتبقية فلقد تم طرحهـا فـي البورصـة، وقامـت الجزائـر بفـتح رأس مـال ال

باإلعتماد كذلك على أسـلوب البيـع إلـى مسـتثمر أجنبـي، ألن أسـلوب الطـرح العـام لألسـهم ال يناسـب مثـل هـذه  % 51
البيـع بالمناقصـة ( الدول نظرا لضعف األسواق المالية لديها، أي توجد عدة طرق لخوصصة البنـوك داخـل السـوق الماليـة 

 ). البيع بالتراضي، إلى مستثمر إستراتيجي، خوصصة اإلدارة ( ها وخارج) والبيع بسعر محدد 
   لقد تأكد من خـالل الدراسـة صـحة الفرضـية الثانيـة بحيـث يكمـن الفـرق بـين الـدول الصـناعية المتقدمـة والـدول الناميـة

ـــرامج  ـــدول األولـــى نجحـــت ب فـــي اخـــتالف ظـــروف وأهـــداف كـــال منهمـــا فـــي تبنـــي سياســـة الخوصصـــة، ففـــي مجموعـــة ال
الخوصصة فيها في تحقيـق أهـدافها ألن السياسـات التـي اتبعـت كانـت سياسـات منسـجمة مـع متطلبـات السـوق باإلضـافة 
إلـى وجــود قطــاع خــاص نشــط وفعــال،  ألن تحــول القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص فــي الــدول الصــناعية المتقدمــة يعتبــر 

يتم نقل تجارب بعض الدول المتقدمـة إلـى البلـدان الناميـة  تطور طبيعي وكجزء من مسار الرأسمالية،ومن الخطأ الفادح أن
والعربيـــة منهـــا بـــدون تغييـــر يتناســـب مـــع أوضـــاع وظـــروف هـــذه البلـــدان بمـــا فـــي ذلـــك مرحلـــة تطورهـــا ونموهـــا ونضـــوجها 
االقتصــادي والسياســي وخصائصــها المجتمعيــة والحضــارية،ألن الخوصصــة ليســت مجــرد تحــول المؤسســات العامــة إلــى 

خاص فهذا هو المفهوم الضيق لها ولكن الخوصصـة تعنـي تطـوير القطـاع العـام ونمـوه وتحسـين إدارتـه مـن خـالل القطاع ال
 .آليات السوق
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  :وفيما يلي أهم النتائج المتوصل إليها
  تتطلب عملية الخوصصة تهيئة المناخ العام لتنفيذها وسعي الحكومة إلى تدعيم قوى السوق وآليات العـرض والطلـب

الحتكار وتهيئة الرأي العام وإجراء التعديالت القانونيـة والتشـريعية وتقيـيم أصـول وخصـوم البنـك للوصـول إلـى والحد من ا
ــالقرار الســهل الــذي يــتم تنفيــذه علــى الفــور وإنمــا تتطلــب الكثيــر مــن الدراســة واالســتعداد  أســعار األســهم، فهــي ليســت ب

 .والشفافية لنجاحها
 يا وإداريـا ركيـزة أساسـية مـن ركـائز إصـالح القطـاع المصـرفي بحيـث تسـتهدف إعـادة تعد إعادة هيكلة البنوك العامة مال

           .الهيكلة خلق كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة محليا وعالميا
  فـي حـين ظلـت الـدول العربيـة متباطئـة فـي اتخـاذ " فرنسـا مـثال " حققت الخوصصـة نجاحـا كبيـرا فـي الـدول المتقدمـة

  .مة فيما يخص خوصصة البنوكقرارات حاس
  تــؤدي الخوصصــة إلــى تطــوير الجهــاز المصــرفي وزيــادة كفاءتــه وقدرتــه التنافســية وتنشــيط الســوق الماليــة هــذه األخيــرة

التي تعتبر إحـدى متطلبـات تنفيـذ الخوصصـة، بحيـث تسـاهم فـي تـوفير األمـوال الالزمـة للبنـوك المطروحـة للخوصصـة مـن 
 .تحديد قيمة األسهم وفقا للعرض والطلب من جهة أخرىجهة وتقييم البنوك من خالل 

  ومــن أهــم اآلثــار االجتماعيــة لخوصصــة البنــوك تســريح العمــال لــذلك يــتم عــرض بعــض البــدائل كالمعــاش المبكــر بقــيم
 .مغرية باإلضافة إلى تأهيل العناصر البشرية المتبقية
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