
 ىبحذا صيخٍضخ

على  ملكيةال هيكلالحكىمية و الشركاتجىدة  آليات تأثير تحليل ،5102 ،صاّخ٘ص٘ دٗي ُابشٌ

 االقخصادميٍت قضٌ اىَحاصبت ، اىجاٍعً اىبحذ .ة للشركات الحىكىمية بعذ تخصيصهاالماليأداء 

أٗمخافٍْا أٗفً ماسحٍنا :  تبجاٍعت ٍ٘الّا ٍاىل إبشإٌٍ اإلصالٍٍت اىحنٍٍ٘ت ٍاالّق. اىَششف

 ة.اىَاجضخٍش

 خخصٍص.اى اىَينٍت، ٍٕٗنو ،ج٘دة اىششماث اىحنٍٍ٘ت :األساسية كلماتال

 اىَينٍت ٍٕٗنوج٘دة اىششماث اىحنٍٍ٘ت  آىٍاث بٍِ اىعالقت ححذٌذ إىى اىذساصت ٕزٓ حٖذف

 .ٖاصٍخصح بعذ اىحنٍٍ٘ت يششماثى تاىَاىٍ أداءعيى 

ج٘دة اىششماث اىحنٍٍ٘ت مَقاٌٍش  ىٍاثَ اىقٍاس أدٗاثصخخذً اىباحذ ٕزٓ اىذساصت، ا فً

ا . ج٘دة اىَفخشٍِٗ ىذي ٍجيش اإلداسة اىشئٍضً، اىخعيٌٍ خيفٍتٗ اإلداسة، َجيشى ٍّ  َينٍتاى ٍٕنوٗأ

اىشبح  ٕاٍش ٌضخخذً  اىذساصت ٕزٓ فً تاىَاىٍ أداء. اىحنٍٍ٘ت يَؤصضاثى َينٍتاى ٍٕنو سحذس فقط

ٍجخَع . اىحنٍٍ٘ت بعذ حخصٍصٖا ششماث)ُ ف ً( اىٖادف إىى ٍعشفت اىشبح اىصافً ىي صافًاى

ا عٍْخٔ ًٕ  ،بعذ حخصٍصٖا اىحنٍٍ٘ت اىششماث ٕ٘ جٍَع اىبحذٕزا ٍّ ٌّ  اىششماثٗأ اىحنٍٍ٘ت اىخً ح

 ححيٍو اخخباس صٍخٌ رٌ. ىيجَٖ٘س اىَاىٍت بٍاّاحٖا حْشش اىخً 5100إىى  5112حخصٍصٖا خاله عاً 

 خخبشٕاصٍ اىخً اىبٍاّاث حنُ٘ أُ إىى حٖذف ٗاىخً اىنالصٍنٍت، بعذ إجشاء إخخباس اىفشضٍت ّاثاىبٍا

جإزة ىعَيٍت االخخباس بعذٕا. بعذ رىل صٍجشي اخخباس ميً )اخخباس ف( ٗ اخخباس جزئً )اخخباس 

 ث(.

 عيى مبٍش إٌجابً حأرٍش ج ب٘ج٘دربخ ٗاىخً ٍضخقيت، ٍخغٍشاث أسبعتاىبحذ إىى  ّخٍجت ٗحشٍش

سة اىخعيٌٍ ىذي ٍجيش اإلدا ٗخيفٍت ،جيش اإلداسةعذد ٍٍخغٍش  اىحنٍٍ٘ت، ًٕٗ ىيششماث تاىَاىٍ أداء

ٍخغٍش ٍقٍاصً  ٗمزىل ،تاىَاىٍ أداء عيى مبٍشج٘دة اىَفخشٍِ ىٔ حأرٍش صيبً اىشئٍضً. ٗأٍا ٍخغٍش 

ششماث اىحنٍٍ٘ت بعذ ىي تاىَاىٍ أداء عيى مبٍش صيبً حأرٍش بعذ حخصٍصٖا ىٔ اىحنٍٍ٘ت َينٍتىي

 خيفٍتعذد ٍجيش اإلداسة اىنبٍش ٗخيفٍت ٍذٌش اإلداسة اىشئٍضً اىزي ىٔ   أُ ٌعًْ ٍا ٕٗ٘. حخصٍصٖا

 عيى مبٍش صيبً حأرٍش اىَفخشٍِ ج٘دةى. تاىَاىٍ أداء ٍَْ٘خَاشٍا ب صخنُ٘ األعَاه إداسةفً   خعيٌٍاى

غٍش قٍَت  ٍِج٘دة حفخٍش  أمزش حأرشا فً اىخً ىع٘اٍوعيى رىل بضبب ا اىَزٌذ ٌحذد ،تاىَاىٍ أداء

ا . ٗاالصخقالىٍت اىنفاءةا اىعاٍو ٌخنُ٘ ٍِ ٕٗز ،أداء اىَفخشٍِ ىيششمت )ك أ ف( ٍّ  اىششماث ٍينٍتٗأ

األصٌٖ ىيششماث اىحنٍٍ٘ت ىذي اىحنٍ٘ت  ٍينٍتقيت  أُ عيى ٌذه مبٍش، صيبً حأرٍش اىحنٍٍ٘ت ىٖا

 حؤدي إىى َّ٘ أداء اىَاىٍت ىيششمت.


