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 المحتويات
 
 المقدمة 

 
  (الثاني الفصل) اقتصادي كخيار الخصخصة تبّني إلى األردنية الحكومات دفعت التى الظروف: أولا 

 
  واإلدارية والمالية القانونية الناحية من الخصخصة عمليات في المّتبعة اإلجراءات: ثانياا 

 
  (الخامس الفصل) خصخصتها تمت التي المنشآت في والحصص األسهم بدل من راألسعا تقدير :ثالثاا  

 
  الجااا ء/  السااااب  الفصااال) منهاااا المتحققاااة الحكوميااة واإليااارادات خصخصاااتها تمااات التاااي المنشااا ت أداء :رابعاااا 

 (األول
 

  (السادس الفصل) والمكاشفة الشفافية ألسس مراعاتها ومدى العامة التوعية برامج :خامساا 
 

 ونوعياة العاام  والادين واإليارادات  القتصاادي  النماو علاى األثار حيا  مان الكلياة اإلقتصاادية اآلثار :ساا ساد 
 (الثاني الج ء/  الساب  الفصل) العامة الخدمات

 
  الفصال) التساري  عملياات فاي اعتمادت التاي والمعاايير واألسس العاملين أجور ومستويات أعداد ت ثر :سابعاا 

 (الثامن
 

  التخاصية عوائد استخدام وقانونية أوجه :ثامناا 
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 مقدمةال
ل لألردن أنه الدولة العربية األولى التاى تجاري مراجعاة شااملة لتجرباة الخصخصاة   انا ما  أن معظام الادول  يسجَّ
العربية مضت في برامج خصخصة فاق حجمها حجم البرنامج األردني بكثير. ومن  نا  فانن أ ام ماا فاي الدراساة 

إن الدروس والتوصيات عديدة ومتشعبة   .وتحويلها إلى توصيات حول المستقبل الدروس والعبرن  و اإلستفادة م
التجربااة األردنيااة  كمااا  ااي التجربااة الدوليااة المعاصاارة التااى أثبتاات أن الخصخصااة ليساات لكاان المحصاالة  ااي أن 

يميااة  وبنيااة السااوق  وشاافافية بالضاارورة الاادواء الشااافي لكاال مشااكلة  فنجاحهااا أو فشاالها يتوقفااان علااى البيئااة التنظ
.  وثماة أدلاة عملياة كثيارة مان الواقا  علاى أن لحقااا العملية  ومضمون اإلتفاقيات  والقدرة على مراقبتهاا ومتابعتهاا 

التسلسل السليم للخطوات )البدء بنطار تنظيمي متاين  ثام تنظايم الساوق فالنتقاال إلاى نماونص الخصخصاة الم ئام 
األداء( ماان شاا نه أن ي يااد فاارص نجااا  واسااتدامة الخصخصااة.  ومكتساابات الخصخصااة  للقطااا   ثاام الرقابااة علااى

إنا ماا نففّانت  أيضااا المحتملة كبيارة إنا ماا تام تنفيان ا فاي بيئاة مان الشافافية والمنافساة والمحاسابة  ومخاطر اا كبيارة 
 لفرق يكمن في العناية بالتفاصيل.بغير  نه الشروط.  وا

 
ج لااة الملااع عباادان الثاااني اباان    ونلااع عقااج توجيااه3102عملهااا فااي شااهر  نار  باادأت لجنااة تقياايم التخاصااية
لحكومااة دولااة  3103ول األتشاارين  03 وماان خاا ل كتاااج التكليااف السااامي بتاااري  الحسااين المعظاام حفظااه ان 

ت اإلقتصااادية "تشاكيل لجناة مان الخباراء المحلياين والادوليين فاي مجاال السياساا :األولاى باا   لادكتور عبادان النساورا
للوقوف على أثر اا  واإلجتماعية من نوي الخبرة والن ا ة والحياد  وتكليفهم بمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة

أساااس الحقااائق ولاايس النطباعااات أو اإلشاااعات  لمعرفااة نقاااط الضااعف والنجااا  اإلقتصااادي والجتماااعي علااى 
طااا   الماااواطنين علاااى نتائجهااااا بكااال شااافافية  والسااااتفا دة مااان الااادروس المساااتقاة  وتضاااامينها فاااي عملياااة رساااام وا 

 السياسات اإلقتصادية والجتماعية المستقبلية."
 
  مان خا ل اإلجاباة وبشاكل لحقااا حرصت اللجنة على اساتخ ص الادروس والعبار  والمدرجاة فاي التوصايات  دوق

 موضوعي على ثمانية أسئلة و ي:
 ي الخصخصة كخيار اقتصادي؟إلى تبنّ ما  ي المبررات التي دعت الحكومات األردنية  -0
 ما مدى س مة اإلجراءات المتبعة في عمليات الخصخصة من الناحية القانونية والمالية واإلدارية؟ -3
ماااا مااادى كفااااءة وشااافافية ون ا اااة تقااادير األساااعار مااان بااادل األساااهم والحصاااص فاااي المنشاااآت التاااي تمااات  -2

 خصخصتها؟
إليرادات الحكومية المتحققة منها؟ن أداء المنشآت التي تمت خصخصتهما مدى تحسّ  -4  ا وا 
  ل رافق عمليات التخاصية برامج توعية عامة وما مدى مراعاتها ألسس الشفافية والمكاشفة؟ -5
مااا  ااي اآلثااار اإلقتصاااادية الكليااة ماان حيااا  األثاار علااى النمااو القتصاااادي  واإلياارادات  والاادين العاااام   -6

 ونوعية الخدمات العامة؟
 ور العاملين واألسس والمعايير التي اعتمدت في عمليات التسري ؟ما مدى ت ثر مستويات أج -7
 ما مدى أوجه وقانونية استخدام عوائد التخاصية؟ -8
 

وضمن سعيها لإلجابة على األسئلة أع ه  استعانت اللجنة في تنفين ا للمهام الموكلة إليها بخبراء ومختصين في 
موارد البشرية وبرامج التوعياة العاماة. كماا قامات اللجناة بالتواصال القانون واإلقتصاد والمحاسبة والتحليل المالي وال
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م  كافة الجهات التي عملت ونفنت عمليات الخصخصة  حي  تم نلع بالستناد إلى الوثائق والدراسات وفحاص 
ومراجعاة كافاة الملفاات المتاحااة التاي تمات بموجبهاا عمليااات الخصخصاة.  وقاد راعات اللجنااة فاي اختيار اا لهاا لء 

لخبراء والمتخصصين أن ل يكون ألي منهم ارتباطات أو أدوار سابقة في عملياات الخصخصاة التاي تمات ونلاع ا
لضمان أعلاى مساتوى مان المهنياة والموضاوعية والحيادياة فاي عملهاا.  وقاد شاملت الدراساة المنشاآت التالياة والتاي 

 تولت إدارة خصخصتها الهيئة التنفينية للتخاصية:
 ت األردنيةشركة مصان  اإلسمن -0
 شركة البوتاس العربية -3
 شركة مناجم الفوسفات األردنية -2
 شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية -4
 األردنيةللمطارات شركة األسواق الحرة  -5
 الشركة األردنية لصيانة الطائرات -6
 الشركة األردنية لصيانة محركات الطائرات -7
 الشركة األردنية لتموين الطائرات -8
 ريج الطيران والتدريج التشبيهيالشركة األردنية لتد -9

 شركة أكاديمية الطيران الملكية األردنية -01
 شركة كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني -00
 شركة اإلتصالت األردنية -03
 شركة توليد الكهرباء المرك ية -02
 شركة تو ي  الكهرباء  -04
 شركة تو ي  كهرباء إربد -05
 

اقيااااات البناااااء و/أو اإلدارة والتشااااغيل التاليااااة  حياااا  تاااام كمااااا شااااملت الدراسااااة أيضاااااا عمليااااات بياااا  الاااارخص أو اتف
الحصااول علااى البيانااات والمعلومااات المتعلقااة بهااا مباشاارة ماان المنشااآت والجهااات الحكوميااة التااي تاانظم وتراقااج 

 أعمال  نه المنشآت:
 شركة ميا نا -06
 إتفاقية المطار -07
 ميناء الحاويات في العقبة -08
 من  رخصة شركة أمنية -09

 
ومن خ ل تحريات الفرق الفنية المختلفة )الدستورية والقانونية والمالية واإلقتصادية(  بتقييم كال وقد قامت اللجنة  

عملياااة مااان عملياااات الخصخصاااة علاااى حاااده مااان حيااا  سااا مة تنفيااان عملياااات الخصخصاااة مااان جهاااة  و ثار ااااا 
ملة  فقاد تام إعطااء ولتساهيل اساتخ ص النتاائج مان  انه المراجعاة الشااادية واإلجتماعية من جهة أخرى.  اإلقتص

ع ماااة معياريااااة ضاااامن منهجياااة واضااااحة ومحااااددة ليساااهل مقارنااااة نتااااائج عملياااات الخصخصااااة بعضااااها باااابع   
((. فقااد تاام فااي جانااج تقياايم 9واسااتخ ص الاادروس والعباار عاان برنااامج الخصخصااة برمتااه )أنظاار الملحااق رقاام )
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: أ( مادى وضاو  التوجاه الساتراتيجي  ج( لكال مان المعاايير التالياة 1(3 - 1التنفين إعطاء ع مة معيارياة )مان 
طر  العطاء بشكل تنافسي  ص( اإللت ام باإلجراءات الناظمة  د( منهجية تقدير قيمة الشاركة   اا( دساتورية القارار  

 و( قانونية اإلتفاقيات. 
 

ني يظهر (  وال0وتم حساج معدل معياري لس مة التنفين لكل شركة على حده وفق ما  و مبين في الشكل رقم )
تباين جودة عمليات التنفين. وترى اللجنة أن العمليات التي تمي ت بممارسات فضلى في التنفين  ي ميناء 
الحاويات  وشركة ميا نا  والملكية األردنية  ومجموعة المطار الدولي  وكلية الملكة نور الفنية  وتدريج الطيران  

يران. أما العمليات التي كان للجنة عليها بع  الم حظات وتموين الطائرات  وشركة البوتاس  وأكاديمية الط
حول جودة التنفين فهي شركة تو ي  الكهرباء  وتو ي  كهرباء إربد  وصيانة محركات الطائرات  وشركة 

. والعمليات التي لم تنسجم م  الممارسات الفضلى في للمطارات اإلتصالت  وصيانة الطائرات  واألسواق الحرة
 شركات توليد الكهرباء  وشركة اإلسمنت  ومن  رخصة أمنية األولى  وشركة الفوسفات. التنفين  ي

 
 تصنيف الشركات حسب التنفيذ :(1الشكل رقم )

 
 

 – 1وفي جانج األثر اإلقتصادي والجتماعي  فقد تم تقييم كل عملية خصخصة بنعطاء ع مة معيارية )من 
لى األداء المالي للشركة  ج( األثر على عائدات الخ ينة  ص( األثر لكل من المعايير التالية: أ( األثر ع 2(3

                                                           
1
 مستوفية للمعايير 2مستوفية إلى حٍد ما،  1غير مستوفية  المعايير،  0معيار العالمة حسب التنفيذ:   

2
 تحسن ملحوظ 2ال تغير،  1تراجع،  0معيار العالمة حسب األثر:   
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على المستهلع  د( األثر على الموظفين   ا( األثر على المس ولية اإلجتماعية للشركات  و( األثر على  
م من  نا التقرير بالتفصيل وت 9-2التنافسية في القطا .  وقد تم تقييم عمليات التنفين واآلثار في الفصول 

 (.3إحتساج معدل معياري لألثر القتصادي والجتماعي لكل شركة وفق ما  و مبين في الشكل رقم )
 

(  3وتم إحتساج معدل معياري لألثر القتصادي والجتماعي لكل شركة وفق ما  و مبين في الشكل رقم )
ملحوظاا على م شرات  والني يبين تباين األثر القتصادي واإلجتماعي للخصخصة. وترى اللجنة أن تحسناا 

األداء أظهرته الشركات التالية ميناء الحاويات  وشركة ميا نا  واإلتصالت  وشركة أمنية  وأكاديمية الطيران  
واإلسمنت  والملكية األردنية  ومجموعة المطار الدولي  والبوتاس  وكلية الملكة نور الفنية  أما الشركات التي 

  الفوسفات  تموين الطائرات  وتوليد الكهرباء. أما الشركات للمطارات سواق الحرةأظهرت تحسناا محدوداا فهي األ
التي لم تظهر م شراتها أي تحسناا فكانت شركة تو ي  الكهرباء  وتو ي  كهرباء إربد  والتدريج التشبيهي وصيانة 

 محركات الطائرات  وصيانة الطائرات.
 

 تصنيف الشركات حسب األثر :(2الشكل رقم )

 
 

( عملية التقييم للتنفين واألثر في  ن واحد  حي  يمثل اإلحداثي السيني )األفقي( التقييم 2ويلخص الشكل رقم )
النهائي لكل عملية من عمليات الخصخصة من حي  مدى انسجام الجانج التنفيني منها م  التشريعات النافنة 

دي )العامودي( مقارنة بين الشركات المخصخصة والممارسات الفضلى في  نا المجال.  ويفظه ر اإلحداثي الصا
من حي  اتجاه  ثار ا اإلقتصادية واإلجتماعية ما بين التحسن والتراج  عما كانت عليه قبل الخصخصة.  ويجج 
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التنويه  نا الى أن  نه النتيجة النهائية لعمليات التقييم الممثلة في الشكل أدناه ل تغني ب ي شكل من األشكال 
الى الفصول المختلفة التى تحدد بتفاصيلها وعمقها مكامن القوة والضعف التي اكتنفت كل عملية من  عن العودة

 .جداول التقييم( 9)أنظر الملحق رقم  عمليات التخاصية و ثار ا اإلقتصادية واإلجتماعية
 

 (: العالقة بين سالمة تنفيذ عمليات التخاصية واألثر المترتب عليها3الشكل رقم )

 
 

( أع ه بشكل عام وجود ع قة طردية بين جودة تنفين عملية الخصخصة من جهة وبين 3يظهر الشكل رقم )
جودة األثر اإلقتصادي واإلجتماعي للشركة المخصخصة من جهة أخرى.  و نا متوق  حي  أنه كلما تمت 

ن والمعايير  كلما كانت اإلحتمالت أكبر لتحصيل سعر عادل العملية بدرجة عالية من الشفافية واللت ام بالقواني
وجلج مستثمر معروف ونو خبرة.  والعكس صحي   فكلما ابتعدت الصفقة عن الشفافية واللت ام بالقوانين 
والمعايير الفضلى  كلما كانت إحتمالت تحصيل سعر عادل أضعف  واحتمالت جلج مستثمر يسعى الى 

من اإلستثمار طويل األمد أكبر على حساج اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية المرجوة من الكسج السري  بدلا 
 الشركة  حي  ي ّثر نلع سلباا على أداء الشركة  ويشغلها بمواجهات م  الجهات الرقابية والقانونية.

 
اء الحاويات  والمطار ومن الشركات التي تمي ت إيجاباا  أكان من ناحية التنفين أو األثر   ي شركة ميا نا  مين

كما جاءت عملية تنفين خصخصة الخطوط  )وكلها بالمناسبة شراكات لإلدارة والتشغيل ولم تشمل بيعاا لألصول(. 
الجوية الملكية األردنية منسجمة م  التشريعات والممارسات الفضلى في الخصخصة  إل أن تقييم األثر 

لى الصعيد المالي  ولكن ألسباج كان معظمها خارجاا عن اإلقتصادي لخصخصة  نه الشركة أظهر تراجعاا ع
 سيطرة الشركة )مثل أسعار الوقود والمنافسة اإلقليمية(. 
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أما العمليات التي ابتعدت عن األطر التشريعية والممارسات الفضلى على صعيد التنفين فكانت أ مها شركة 
 ام بالممارسات الفضلى  وت  ا تنفين بي  الرخصة الفوسفات  والتى افتقدت للكثير من معايير الشفافية واإللت

الثالثة لشركة أمنية  والتى اعترا ا الكثير من العيوج  م  ان أثر ا اإلقتصادي ال حق كان ايجابياا في تعظيم 
المنافسة في القطا  بما يعود بالمنفعة على المستهلع.  أما قطا  الكهرباء  فقد كان أدا ه دون المستوى 

إن كان من حي  التنفين أواألثر. وقد كان من األجدى التوجه نحو عقود اإلدارة والتشغيل في إنتاص  المطلوج 
  خلصت اللجنة من فحصها وبشيء من التفصيللا من الخصخصة الكاملة لألصول. وتو ي  الكهرباء  بد

 ودراستها ومراجعتها وتقييمها لكافة  نه العمليات إلى النتائج التالية:
 

 ي الخصخصة كخيار اقتصادي )الفصل الثاني(الظروف التى دفعت الحكومات األردنية إلى تبن   أواًل:
 

شهد األردن في خمسينيات القرن الماضي إنشاء عدد من المنشآت في القطاع الخاص، منها شركة 
إال أن  األردنية، وغيرها. الفوسفات، وشركة للطيران، وشركة للنقل )شركة باصات عمان(، وشركة الكهرباء

ضعف مقومات القطاع الخاص في تلك الفترة واألحداث الجيوسياسية  إستدعت تدخل القطاع العام في ملكية 
دارة هذه المنشآت. ومنذ التسعينيات قامت الحكومة بخصخصة عدد من المنشآت وحافظت على حصص  وا 

 ا.إستراتيجية في عدد منها مثل الفوسفات والبوتاس والملكية األردنية وغيره

إن مراجعة الظروف التاريخية واإلقتصادية التى دفعت بالحكومات التي تعاقبت على األردن منذ بداية 
 التسعينيات من القرن الماضي نحو تبني الخصخصة، تؤكد على أن الخيارات المتاحة حينئٍذ كانت محدودة

لتي عصفت باألردن في نهاية للغاية، وأن التوجه نحو الخصخصة كان مبررًا في ضوء األزمة اإلقتصادية ا
الثمانينيات والتي أبرزت أوجه الضعف في هيكل اإلقتصاد األردني والمالية العامة، خصوصًا أنها تزامنت مع 
التوجه العالمي نحو الخصخصة، والذي شمل دول العالم الغربي والنامي، بما فيها الدول العربية. وبمراجعة 

والخاص حول العالم نجد أنه ليس هناك في الواقع اقتصاديات قطاع عام توزيع األدوار بين القطاعين العام 
بالمطلق أو قطاع خاص بالمطلق، فدول العالم، حتى األوروبية منها تختلف من دولة إلى األخرى في توزيع 

، فقد اعتمد األردن بشكل أساسي على التخلي عن الحقاً وكما سنرى  لعام والخاص.األدوار بين القطاع ا
كية وبشكل جزئي وتدريجي كمنهج للخصخصة، كما فعلت الكثير من دول العالم، ولكن في الفترة األخيرة المل

 تطور استخدام عقود اإلدارة والتشغيل كبديل عن التخلي الكامل للقطاع العام عن الملكية.
 

لام يا ت  مان فاراف.  فقاد وقد بدأ التوجه التدريجي للدولة األردنياة نحاو الخصخصاة منان ثمانينياات العقاد الماضاي و 
ولحقااا فاي قاانون التخاصاية  عادداا مان المباررات للخصخصاة  0999أوردت الحكومة فاي اساتراتيجيتها فاي العاام 

   و ي:3111لسنة  35( من قانون التخاصية رقم 2كما ورد في المادة )
 رف  كفاءة المشروعات اإلقتصادية و يادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية. .أ 
 في تشجي  اإلستثمارات المحلية والعربية والدولية بتوفير مناخ استثماري جانج. اإلسهام .ج 
تحفياا  اإلدخااارات الخاصااة وتوجيههااا نحااو اإلسااتثمار الطوياال الماادى تع ياا اا لسااوق رأس المااال المحلااي  .ص 

 واإلقتصاد الوطني.
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و  للمشااري  المتعثارة تخفيف العجء المالي على الخ ينة العامة بوقف الت امها بتقديم المسااعدات والقار  .د 
 والخاسرة.

إدارة المشاااري  اإلقتصااادية ب ساااليج حديثااة  بمااا فااي نلااع اسااتخدام التقنيااة المتطااورة بهاادف تمكااين  اانه  .ه 
المشاااري  ماان إيجاااد أسااواق مسااتقرة وفاات  أسااواق جدياادة ماان خاا ل قاادرتها علااى المنافسااة فااي األسااواق 

 العالمية.
 

  وجادت اللجناة أن  نااع أساباج موضاوعية وتاريخياة دفعات الحكوماات ومن خ ل مراجعاة الوثاائق واإلحصاائيات
 ي الخصخصة كنهج وخيار اقتصادي  أ مها: المتعاقبة لتبنّ 

لاا  بشااكل أساسااي فااي انخفااا    األردن فااي نهايااة الثمانينيااات إلااى أ مااة اقتصااادية صااعبة  تمثّ تعاار   -0
مملكااة لشااهر واحااد  وانهيااار سااعر عاان قيمااة صااادرات ال احتياطيااات العماا ت الصااعبة إلااى مسااتوى يقاالّ 

صرف الدينار األردني  وتراج  كبير في معدلت النمو اإلقتصادي والم شرات الحيوية لإلقتصاد خ ل 
تلااع الفتاارة. وتعااود جاانور جاا ء ماان  اانه األ مااة إلااى تفاااقم مسااتويات اإلنفاااق العااام إلااى مسااتويات تفااوق 

 بكثير حجم موارد الدولة ومقّوماتها المحلية.
أداء بع  م سسات ومنشآت القطا  العام واألعباء المالية التي تحملتهاا خ يناة الدولاة جراء اا   ضعف -3

فاااي حجااام تكاليفهاااا  فقاااد كاااان عااادد مااان  ااانه الم سساااات يعااااني مااان ضاااعف واضااا  فاااي األداء وتضاااخم  
الخطاااوط الجوياااة الملكياااة األردنياااة تعااااني مااان  –ونفقاتهاااا  فعلاااى سااابيل المثاااال  كانااات م سساااة عالياااة 

و ات مالية كبيرة ناتجة بشكل أساسي عن تضخم الكلف التشاغيلية  وماا ترتاج علاى نلاع مان تناامي عج
حجاام مااديونيتها المكفولااة ماان قباال الحكومااة.  وحتااى الشااركات التااي لاام تكاان تعاااني ماان مشاااكل ماليااة  
كانت تعااني مان ضاعف واضا  فاي األداء علاى حسااج متلقاي الخدماة  فشاركة اإلتصاالت األردنياة لام 
تكاان قااادرة علااى مواكبااة المتطلبااات والتطلعااات المتناميااة للمسااتهلكين واإلقتصاااد الااوطني.  اانا باإلضااافة 
إلى ظا رة اإلحتكار والمشاكل الفنية األخرى التي كاان يعااني منهاا القطاا  وتا ثر بشاكل سالبي ومباشار 

 على متلقي الخدمة.
وليااة المانحااة  وعلااى رأسااها صااندوق كااان  ناااع توجااه دولااي عااام نحااو الخصخصااة   تدعمااه الجهااات الد -2

الاني  (Washington Consensus)"توافاق واشانطن"  اب االنقد الدولي والبناع الادولي ضامن ماا يعارف 
رّوص لمجموعااة ماان السياسااات  أ مهااا تحرياار اإلقتصاااد  وضاابط اإلنفاااق الحكااومي  والخصخصااة. وقااد 

ثمانينياات  وتبعتهاا بعاد نلاع العدياد مان قادت بريطانيا راية خصخصة منشاآت القطاا  العاام فاي بداياة ال
دول العاااالم  وخصوصااااا تلاااع التاااي كانااات تعااااني مااان أ ماااات اقتصاااادية اضاااطرتها لإلساااتعانة بقااارو  
تمويليااة مشااروطة بتبنااي نهااج الخصخصااة.  وانخرطاات معظاام الاادول العربيااة تباعاااا فااي باارامج ومشاااري  

عااادد كبيااار مااان المنشاااآت  كااال مااان المغااارج ومصااار فاااي خصخصاااة خصخصاااة طموحاااة  شاااملت بداياااةا 
وبينماااا بااادأت   واألصاااول الحكومياااة  ثااام تلتهاااا تاااونس واألردن ولبناااان وليبياااا والااايمن وعماااان والساااودان.

عمليات الخصخصة في  نه الدول بقطاعاات إنتاجياة كالتعادين والتصاني   وقطاعاات خدمياة كالفناادق  
 المياه.فقد شملت لحقاا قطاعات خدمية كاإلتصالت والنقل والكهرباء و 

 
حي  اإلقتصاااادي الاااني تااام األردن لبرناااامج الخصخصاااة ك حاااد مكوناااات برناااامج التصااا تبنااايج علاااى نلاااع وقاااد ترتّااا

 في التسعينيات ك حد السياسات التي انتهجت بعد األ مة اإلقتصادية الخانقة التي كان يمر بها.   الشرو  به
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 القانونية والمالية واإلداريةية بعة في عمليات الخصخصة من الناحاإلجراءات المت   ثانيًا:
 

 )الفصل الثالث( دستورية الخصخصة -1
عادة الهيكلة التي تبن تها الدولة األردنية منـذ بدايـة الثمانينيـات  من الناحية الدستورية، فإن عملية التخاصية وا 

، 2222وحتى تاريخه ال تتعارض بشكل عـام مـع الدسـتور وأحكامـه، فقبـل صـدور قـانون التخاصـية فـي العـام 
مــن الدســتور، التــي تعطــي مجلــس الــوزراء  54كانــت عمليــة التخاصــية تجــد ســندها التشــريعي فــي المــادة 

ــم  ــانون التخاصــية رق ــد صــدور ق ــا بع ــة. أم ــة الداخليــة والخارجي ــع شــؤون الدول لســنة  24مســؤولية إدارة جمي
ء باعتبــاره صــاحب ، فقــد اســتندت عمليــة التخاصــية علــى قواعــد قانونيــة أصــولية تــرتبط بمجلــس الــوزرا2222

كمــا ال يصـدق علــى عمليـات الخصخصــة وصــف شــؤون الدولـة وفــق أحكــام الدسـتور. الواليـة العامــة فـي إدارة 
م مـع دولـة من الدسـتور، كونهـا لـم ت بـر   33المعاهدات واإلتفاقات الدولية التي تحكمها الفقرة الثانية من المادة 

 أو أحد أشخاص القانون الدولي. 
 

بعقود االمتياز، فإن الدسـتور األردنـي يشـترط لنفاذهـا موافقـة مجلـس األمـة، وذلـك وفقـًا ألحكـام  أما فيما يتعلق
مـن الدسـتور، التـي تـنص علـى أن مكـل امتيـاز ي عطـى لمـنت أي حـق يتعلـق باسـتثمار المنـاجم أو  111المادة 

ــت ممارســات ــد تباين ــا فق ــانونم. وهن ــه بق ــق العامــة يجــب أن يصــدق علي ــك  المعــادن أو المراف ــين تل الحكومــة ب
الملتزمة بالدستور نصًا وروحًا من جهة )مثال البوتاس(، وتلك التى انتقصت من الـدور المنـاط بمجلـس األمـة 

ل حقــا فـي امتيــاز يحتـام إلــى مصـادقة الحقــة مــن بموجـب الدســتور مـن خــالل إصـدار تعهــدات للمسـتثمر تشــك  
 مجلس األمة )مثال الفوسفات(.

 
عاااادة الهيكلاااة مجموعاااة مااان ي حكوماااات لقاااد أثاااار تبّنااا المملكاااة األردنياااة الهاشااامية المتعاقباااة برناااامج التخاصاااية وا 

التسا لت الدستورية حول أحقية مجلس الو راء في إصدار القرارات الخاصة بنخضا  بع  المنشآت اإلقتصادية 
فااي قراراتهااا    حياا  اسااتندت تلااع الحكومااات3111لعااام  35لعمليااة التخاصااية قباال صاادور قااانون التخاصااية رقاام 

المتعلقة بالتخاصية إلى وليتها العامة في إدارة ش ون الدولة الداخلية والخارجية  والتي قرر ا له المشر  الدستوري 
وضاعت  0986من الدستور. فمنن أن بدأ برنامج التخاصية فاي األردن فاي العاام  45في الفقرة األولى من المادة 

عامااة إلااى شااركات مسااا مة عامااة تعماال علااى أسااس تجاريااة بحياا  تاام الحكومااة خطااة لتحوياال بعاا  الم سسااات ال
بموجاااج  ااانا البرناااامج تعاااديل القاااوانين والتشاااريعات الناظماااة لتنفيااان عملياااات التخاصاااية. وقاااد اساااتمرت الحكوماااات 

أي  3111في اتبا  نهج الخصخصة اعتماداا على قرارات حكومية حتى عام  3111األردنية المتعاقبة حتى عام 
ماان الدسااتور األردنااي التااي تاانص علااى أن يتااولى  45قااانون التخاصااية  بالسااتناد إلااى أحكااام المااادة  قباال صاادور

مجلااس الااو راء مساا ولية إدارة جمياا  شاا ون الدولااة الداخليااة والخارجيااة باسااتثناء مااا قااد عهااد أو يعهااد بااه ماان تلااع 
الارأي بدساتورية التخاصاية قبال الش ون بموجج الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو  يئة أخارى  و انا يعا   

حيا  أناه ل يوجاد أي ناص دساتوري  خار ينا   اإلختصااص فاي إدارة المرافاق العاماة  3111صدور القانون عام 
 والم سسات الحكومية من مجلس الو راء.

 
وتمااات معظااام عملياااات التخاصاااية بموجاااج اتفاقياااات وقعااات باااين الحكوماااة األردنياااة ومساااتثمر ماااالي و/أو شاااريع 

ي فاااي قطاعاااات مختلفاااة كالتعااادين  واإلتصاااالت  والكهربااااء  والنقااال الجاااوي. و ااانه اإلتفاقياااات ل يصااادق اساااتراتيج
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مان الدساتور  كونهاا لام تفبارم  22عليها وصف المعا دات والتفاقات الدولية التي تحكمها الفقارة الثانياة مان الماادة 
نونية ل تغدو أن تكون عقداا دولياا يحكماه مبادأ م  دولة أو أحد أشخاص القانون الدولي. لنا فهي بتلع الصفة القا

 حرية التعاقد بمجرد ت قي اإلرادتين  دون الحاجة لتعليق نفانه على أي إجراء دستوري كموافقة مجلس األمة.
  

 007أما فيما يتعلق بعقود اإلمتيا   فنن الدستور األردني يشترط لنفان ا موافقاة مجلاس األماة وفقااا ألحكاام الماادة 
ن الدستور التي تنص على أن "كل امتيا  يعطى لمان  أي حاق يتعلاق باساتثمار المنااجم أو المعاادن أو المرافاق م
كما عرف المجلس العالي لتفساير الدساتور كلماة "إمتياا " الاواردة فاي الماادة  لعامة يجج أن يصدق عليه بقانون".ا

حق حصاري لجهاة معيناة قاد تكاون شاركة أو شاخص إنه "من   3103لسنة  5قراره التفسيري رقم بالمنكورة أع ه 
أو جهااة حكوميااة أو حياار حكوميااة باسااتثمار المناااجم أو المعااادن أو المرافااق العامااة ضاامن حاادود ا العموميااة ول 

أل ميااة حقاوق اإلمتياا  المتعلقااة و شاعبها فاي خااارص تلاع الحادود".  و تشامل ماا تبقاى ماان  انه المعاادن أو عروقهااا أ
باسااتثمار المناااجم أو المعااادن  فقااد اشااترط الدسااتور األردنااي أن ل ينفاان أي عقااد امتيااا  علااى بااالمرافق العامااة أو 

 المرافق العامة واستثمار المناجم أو المعادن إل بعد أن تتم المصادقة عليه بقانون يصدر عن السلطة التشريعية.
 

ثمار أم   ومعادن البحر الميت في عام وبناءاا على ما سبق  فقد تم من  شركة البوتاس العربية حق امتيا  لست
عاااام بموجاااج قاااانون تصاااديق المتياااا  الممناااو  لشاااركة البوتااااس العربياااة المساااا مة المحااادودة  011ولمااادة  0958

مماا اساتل م إصادار  3101. وقاد تام تعاديل بعا  شاروط عقاد اإلمتياا  فاي العاام 0958لسانة  06وتعدي ته رقم 
أماا . 3101لسانة  32سا مة الم قت رقام   الممنو  لشركة البوتاس العربية المقانون معدل لقانون تصديق اإلمتيا

بالنسبة للفوسفات  وعلى الرحم من اعتبار استثمار الفوسفات من قبيل المعادن وفقاا  لقرار المجلس العالي لتفسير 
ي قاااانون خااااص أ 0952والمااانكور أعااا ه  إل أناااه لااام يصااادر ومنااان تااااري  إنشااااء الشاااركة عاااام  5الدساااتور رقااام 

 للتصديق على حق تعدين الفوسفات الممنو  لشركة مناجم الفوسفات األردنية.  
 

منحت الحكومة حقوقاا تعدينية لشركة الفوسفات من خ ل رسالة تعهدات تضمنت إعطاء الحق  3116وفي العام 
المملكاااة إلاااى أن ينفااان الحصاااري لشاااركة منااااجم الفوسااافات األردنياااة فاااي اإلساااتثمار فاااي الفوسااافات فاااي كافاااة أنحااااء 

المخااا ون فاااي المملكاااة  وعااادم إعطااااء أي مساااتثمر  خااار الحاااق فاااي اإلساااتثمار فاااي  ااانا المجاااال إل بعاااد عااار  
يومااا  و ااو مااا يشااكل فااي  91التاارخيص علااى شااركة الفوساافات إلبااداء رأيهااا فااي الحصااول عليااه ماان عدمااه خاا ل 

 007ا ألحكاام الماادة األمة عليه بقانون  إستنادطبيعته حقا في اإلمتيا  بحاجة عند ممارسته إلى تصديق مجلس 
أمااا فااي مااا يتعلااق باتفاقيااة إمتيااا  المطااار كمرفااق عااام  فقااد تماات المصااادقة عليهااا بموجااج قااانون  ماان الدسااتور.

/أ مان القاانون الاني دخال 66الطيران المدني واكتسبت صبغتها الدستورية من الحكم القانوني الني أضافته المادة 
 عد توقي  اتفاقية إمتيا  المطار.حي  النفان ب

 
 )الفصل الرابع / الجزء األول( اإلجراءات القانونية والمالية واإلدارية الناظمة لعمليات الخصخصة -2

 

 اإلستراتيجياتتوفر 
إن وجود إستراتيجية مسبقة واضحة تحدد الغايات واألسس التي تتم بموجبها إعادة هيكلـة القطاعـات المختلفـة 

ت العاملة ضمن القطاع تعد شرطًا من الشروط األساسـية لنجـاع عمليـة الخصخصـة والحكـم وخصخصة المنشآ
علــى ســالمة  تنفيــذها والتحقــق فيمــا بعــد مــن مــدى تمكنهــا مــن تحقيــق األهــداف المتوخــاة منهــا بحســب هــذه 
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الجـوي  االستراتيجية. لقد تبين للجنة من خالل مراجعة عمليـات الخصخصـة بـعن عـددًا منهـا، مثـل قطـاع النقـل
وقطاع اإلتصاالت، قد تـم وفـق اسـتراتيجيات واضـحة األهـداف ومقـرة مـن قبـل مجلـس الـوزراء، تضـمنت إعـادة 
هيكلة األنشطة لتعمل وفق أسس تجارية تمهيـدًا لخصخصـة المنشـآت العاملـة ضـمنها، بينمـا افتقـدت عمليـات 

معــالم، وهــو مــا أدى بــدوره إلــى أخــرى، خصوصــا فــي قطــاع التعــدين، الســتراتيجية واضــحة محــددة األهــداف وال
تبلـور احتكـاٍر فــي نشـاط إنتــام وبيـع اإلســمنت وضـعف تطـوير الصــناعات المتفرعـة عــن البوتـاس والفوســفات.  
وبشكل عام، فـإن التوجـه اإلسـتراتيجي كـان موجـودًا فـي معظـم القطاعـات، إال أنـه لـم يكـن واضـحًا ومبلـورًا فـي 

 .على إجراءات التخاصية وأداء القطاع، كما سنرى الحقاً قطاع التعدين، وبالتالي فقد انعكس هذا 
 

نماا قطاع التعدينففي    لم تكن  ناع اساتراتيجية واضاحة المعاالم لخصخصاة شاركة مصاان  اإلسامنت األردنياة  وا 
)الاانرا  اإلسااتثماري للحكومااة  0996تماات بموجااج قاارار ماان مجلااس إدارة الم سسااة األردنيااة لإلسااتثمار فااي العااام 

فااي نلااع الوقاات( والااني تاام إقااراره لحقاااا ماان قباال مجلااس الااو ارء. وفااي حياااج النظاارة السااتراتيجية لقطااا  األردنيااة 
األسامنت  فقااد تمتعاات الشااركة بحصاارية إنتاااص وبياا  اإلساامنت محلياااا لفتاارة امتاادت إلااى تساا  ساانوات  احتكاارت فيهااا 

لع وعلاى قطاا  ثار سالباا علاى المساتهالشركة سوق اإلسمنت ورفعت أساعاره بنساج مرتفعاة عادداا مان المارات مماا أ
 العقار في األردن. 

 
أماااا خصخصاااة شاااركتي البوتااااس العربياااة ومنااااجم الفوسااافات األردنياااة  فقاااد تمااات بنااااءاا علاااى توصااايات المجلاااس 

  والتي تم إقرار ا من قبل مجلس الو راء في نفس العام. و نا أيضاا  فانن 3110اإلقتصادي اإلستشاري في العام 
يجية واضااااحة للبوتاااااس والفوساااافات أدى إلااااى حياااااج شاااابه كاماااال لفاااارص تطااااوير  اااانه الصااااناعات حياااااج اسااااترات

والصااناعات المتفرعااة عنهمااا. كمااا أدى حياااج الر يااة السااتراتيجية إلااى تحااول حياار مباارر فااي البحاا  عاان شااريع 
نيااة تلتاا م مااالي باادلا ماان شااريع اسااتراتيجي فااي  نشاااط الفوساافات. و نااا تباار  أ ميااة وضاا  اسااتراتيجية واضااحة عل
 الحكومات بتنفين ا  ول يتم تعديلها إل وفق دراسات موضوعية وافية وليس وفق أ واء أو اجتهادات  نية.

 
فقااد تاام السااير ببرنااامج إعااادة الهيكلااة والخصخصااة وفااق إسااتراتيجية إعااادة  يكلااة م سسااة  قطــاع النقــل الجــويأمااا 

  حيا  تام 05/7/0997ار ا مان قبال مجلاس الاو راء بتااري  الخطوط الجوية الملكية األردنية التي تم إقر  -عالية 
بموجبهاااا إعاااادة  يكلاااة م سساااة عالياااة وتحويلهاااا إلاااى شاااركة مساااا مة عاماااة لتعمااال وفاااق أساااس تجارياااة فاااي العاااام 

  وفصل النشاطات المساندة التي كانات تتبا  للملكياة األردنياة وتحويلهاا إلاى شاركات تمهياداا لخصخصاتها  3110
األردنيااااة والشااااركة األردنيااااة لصااايانة الطااااائرات والشااااركة األردنيااااة لصاااايانة  للمطاااارات الحاااارة و اااي شااااركة األسااااواق

محركات الطائرات والشركة األردنية لتماوين الطاائرات والشاركة األردنياة لتادريج الطياران والتادريج التشابيهي  و انا 
بموجج قرار من مجلس  3111ي العام أما خصخصة أكاديمية الطيران الملكية األردنية  فقد بدأت ف ما تم تباعاا.

أمناااء األكاديميااة والااني كااان يترأسااه حينااناع و ياار النقاال  وتماات الموافقااة عليااه ماان قباال مجلااس الااو راء فااي نفااس 
بنااءاا  3111العام. وتم السير بخصخصة كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني بموافقة مجلس الو راء فاي العاام 

بها سلطة الطيران المدني لخصخصة الكلية لتعمل ب سلوج القطاا  الخااص ووفاق أساس  على الدراسة التي قامت
 تجارية لمواجهة الطلج المت ايد على تدريج الطيران في المنطقة.
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بموجاج قارار مجلاس الاو راء  والاني ناتج عناه  0994  فقد تم البدء بنعادة  يكلتاه فاي العاام قطاع اإلتصاالتأما 
نشااااء  يئاااة تنظااايم قطاااا  اإلتصاااالت بموجاااج القاااانون لتنظااايم  0995لسااانة  02رقااام  إقااارار قاااانون اإلتصاااالت وا 

قاااارر مجلااااس الااااو راء اعتماااااد اسااااتراتيجية خصخصااااة م سسااااة اإلتصااااالت الساااالكية  0996القطااااا .  وفااااي عااااام 
 وال ساالكية  وتاام فااي العااام نفسااه تحويلهااا إلااى شااركة مسااا مة عامااة مملوكااة بالكاماال ماان قباال الحكومااة  إسااتناداا 

 ( من قانون الشركات لتعمل وفق أسس تجارية تمهيداا لعملية خصخصة الشركة. 8ألحكام المادة )
 

أقر مجلس الو راء وثيقاة السياساة العاماة للحكوماة  3112أما في ما يتعلق بمن  ترخيص شركة أمنية  ففي العام 
لت وتكنولوجيااا المعلومااات  والتاااي ة ماان قباال و ارة اإلتصاااافااي قطاااعي اإلتصاااالت وتكنولوجيااا المعلومااات المعااادّ 

تضمنت وجوج إنهاء الحصرية الم دوجة لشركتي فاست لينع وموبايلكم في تقديم خدمة اإلتصالت المتنقلة وفت  
. وفي المقابل  قامت شركتا فاست لينع وموباايلكم بتقاديم عادة 3114القطا  للم يد من المنافسة اعتباراا من العام 

ل ثالا   وكاان رد مجلاس مفوضاي  يئاة تنظايم قطاا  اإلتصاالت مصايباا ترخيص لمشغّ عرو  مالية لوقف من  
فااااي رفاااا   اااانه العاااارو  علااااى اعتبااااار أن تمديااااد الحصاااارية للشااااركتين ساااايحول دون إيجاااااد مناااااخ تنافسااااي بااااين 

لة إلى المشغلين  و نا بدوره ي ثر سلباا على جودة وأسعار الخدمات المقدمة.  وتعود نش ة قطا  اإلتصالت المتنق
بحصاااول الشاااركة األردنياااة لخااادمات الهواتاااف المتنقلاااة )فاسااات ليناااع( علاااى انفرادياااة تقاااديم  ااانه  0994نهاياااة عاااام 

ملياون ديناار ومشااركة الحكوماة بالعوائاد  7الخدمة لمدة أرب  سنوات  على أسااس رساوم تارخيص ألول مارة بمبلا  
ماا  شااركة موبااايلكم بحصاارية ثنائيااة مناان العااام  % ماان اإلياارادات الساانوية. وماان ثاام تمتعاات  اانه الشااركة31بنساابة 
 أن تم فت  القطا  لتراخيص جديدة.إلى  0999

 
  0996لسانة  01وبانقرار قاانون الكهربااء رقام  0996فقاد تام البادء بنعاادة  يكلتاه فاي العاام  قطاع الكهربـاء،أماا 

الكهربااء األردنياة.  واساتكمالا كخلاف قاانوني لسالطة حي  تم اإلع ن رسمياا عن ت سايس شاركة الكهربااء الوطنياة 
إعاادة  يكلاة شاركة الكهربااء  0997تشارين أول  9إلجراءات إعادة  يكلاة قطاا  الكهربااء قاررت الحكوماة بتااري  

تجارية ونلع بنااءاا الوطنية بفصل نشاطات الشركة عن بعضها البع  )التو ي  والتوليد والنقل( لتعمل وفق أسس 
  ومان ثام تام إنشااء  يئاة تنظايم قطاا  0997أيلاول  38و 04ثروة المعدنية بتااري  على توصيات و ير الطاقة وال

بهدف تشجي  القطا  الخاص علاى اإلساتثمار فاي قطاا  الكهربااء   3110الكهرباء بقرار من مجلس الو راء عام 
عادة  يكلة القطا  وتفعيال دور الرقاباة والتنظايم وفاق متطلباات المصالحة العاماة وبماا يراعاي مصا لحة المشااري  وا 

العاملااة فااي القطااا   وتنظيمااه علااى أساااس ماان العدالااة والتااوا ن باإلضااافة إلااى تاارخيص الشااركات العاملااة ومراقبااة 
 أدائها. 

 
 ات الخصخصةسير اإلجراءات الناظمة لكافة عملي

ي، بهدف التحقق من سالمة إجراءات تنفيذ عمليات الخصخصة، فقد قامت اللجنـة، ومـن خـالل الفريـق القـانون
بالتحقق من اإللتزام باإلجراءات الناظمة لسير عمليات الخصخصة ومدى سالمتها قبل صدور قانون التخاصية 

نشــاء الهيئــة التنفيذيــة للتخاصــية.  وتتضــمن اإلجــراءات الناظمــة  2222فــي العــام  وبعــد صــدور القــانون وا 
والتوصـيات مـن قبـل اللجـان المختلفـة لعمليات التخاصية ثالث مراحـل أساسـية: ا( مرحلـة بلـورة االسـتراتيجيات 

ورفعها إلى مجلس الوزراء، ب( مرحلة اختيار اللجنـة الفنيـة واالئـتالف اإلستشـاري المسـؤول عـن تقـدير قيمـة 
الشركة وتنفيذ عملية التخاصية، م( مرحلة تنفيذ عملية التخاصية بما في ذلـك إعـداد العطـاء وطرحـه واسـتالم 
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ت إلى مجلس التخاصية ومن ثم مجلس الوزراء.  وقد تم تقييم تنفيـذ عمليـات  العروض وتقييمها ورفع التوصيا
الخصخصة لكل من الشركات على حدا بناءًا على هذه المراحل. وقـد تبـين التـزام غالبيـة هـذه العمليـات بقـانون 

 التخاصية وطرع عطاء تنافسي وباإلجراءات الناظمة لسير عمليات الخصخصة. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التوصيات والقرارات المتعلقة بالخصخصة وتشكيل اللجان التوجيهية والفنية:
   للموافقة على السير بخصخصة أي  -للتخاصية من الجهة صاحبة اإلختصاص / أو اللجنة العليا  -التوصية المرفوعة لمجلس الو راء

 منش ة بناءاا على )دراسات أو خطط أو استراتيجيات للسير في إعادة  يكلة القطا  وخصخصة أية منش ة(.
  بناءاا على تنسيبات مجلس التخاصية  -قرار مجلس الو راء بنعادة  يكلة و/أو خصخصة المنش ة أو المشرو  أو القطا  المعني- 

 ن يشمل القرار تحديد أسلوج التخاصية أو ي جل الى ما بعد تقديم المستشار لتوصيته بهنا الخصوص.ويمكن أ
  لإلشراف على إجراءات تنفين عملية التخاصية برئاسة الو ير المعني بالقطا  أو رئيس  -من قبل مجلس الو راء -تشكيل لجنة توجيهية

اء و/أو األمناء العامين لعدد من الو ارات والجهات نات الع قة بما في نلع و ارات الهيئة التنفينية للتخاصية  وتضم بشكل عام الو ر 
 المالية والتخطيط والو ارة المعنية.

  للمتابعة اليومية لألعمال المتعلقة بتنفين عملية الخصخصة والعمل كنظراء للمستشارين  -من قبل اللجنة التوجيهية  -تشكيل لجنة فنية
 م تعيينهم.المختّصين النين يت

 
عداد الدراسات الالزمة لطرع العطاءات:  تعيين المستشارين المختصين وا 

  إعداد الشروط المرجعية لتعيين المستشارين المختصين )مالي وفني وقانوني( لتقديم الخدمات الستشارية ال  مة لتنفين عملية التخاصية
 من قبل اللجنة الفنية.

 ين المستشارين المختصين وفق إجراءات طر  العطاء المعتمدة.السير في إجراءات طر  العطاء لتعي 
  تقييم العرو  من الشركات الستشارية المتقدمة للعطاء واستكمال مراحل التفاو  والتعاقد م  الئت ف الستشاري أو المستشار

 صاحج العر  األفضل.
 وبة منه والتي تندرص جميعها ضمن مرحلتين: قيام الئت ف الستشاري بنعداد الدراسات والتقارير والوثائق المطل 

: تشمل إعداد تقارير تقّصي المعلومات المالية والفنية والقانونية  وتقديم مرحلة إعادة الهيكلة التي تسبق عملية الخصخصة ( أ
ها أو اجراء التوصيات باإلجراءات الضرورية لكي تحقق عملية الخصخصة أ دافها  بما في نلع إعادة  يكلة المنش ة أو رأسمال

تعدي ت قانونية معينة.  ويتم بح   نه التوصيات م  اللجنة الفنية ورفعها إلى اللجنة التوجيهية  والتي ترفعها بدور ا م  
 تنسيباتها إلى مجلس التخاصية  والني بدوره ينسج إلى موافقة مجلس الو راء.

عداد وثائق العطاء  وحرفة : إعداد استراتيجية الخصخصة وخطمرحلة التحضير لعملية الخصخصة ( ج ة العمل  وتقييم الشركة  وا 
المعلومات  والتسويق  والبح  وتقصي الحقائق  وأية وثائق اخرى تتطلبها عملية الخصخصة.  ويرف  المستشار تقريره النهائي 

بل اللجنة التوجيهية بناء على شام   نه الدراسات والتقارير والوثائق إما مرة واحدة أو على مراحل حي  تتم الموافقة عليها من ق
 تنسيج اللجنة الفنية ومن ثم يتم رفعها الى مجلس التخاصية والموافقة عليها من قبله.

 
 تنفيذ عمليات الخصخصة: 

 ة يتم تقييم العرو  المستلمة من المستثمرين المهتمين من قبل المستشار بالتعاون م  الفريق الفني ورف  التوصيات الى اللجنة التوجيهي
 بخصوص تسمية المستثمر صاحج العر  الفضل.

  .موافقة مجلس التخاصية بالتنسيج من اللجنة التوجيهية على نتائج تقييم العرو  وعلى بدء التفاو  م  صاحج العر  األفضل 
 بات بنتائج المفاوضات السير في إجراءات التفاو  من قبل المستشارين واللجنة الفنية و/أو بع  أعضاء اللجنة التوجيهية ورف  التنسي

 الى اللجنة التوجيهية.
  موافقة اللجنة التوجيهية على نتائج المفاوضات ورف  توصياتها إلى مجلس التخاصية بالموافقة على تلع النتائج وبالتنسيج الى مجلس

 .الو راء بنحالة العطاء على المستثمر الفائ  وتوقي  العقد معه وأية اتفاقيات مرتبطة بعملية البي 
 مة صدور قرار مجلس الو راء بالموافقة على اإلحالة وعلى توقي  العقد وأية اتفاقيات مرتبطة بعملية البي  م  المستثمر الفائ   متضمنا قي

 البي  وتحديد الو راء المفوضين بالتوقي .



513 
 

 طاع التعدينق
اسااتندت إلاااى  0998إن اإلجااراءات التااي تماات بموجبهااا خصخصاااة شااركة مصااان  اإلساامنت األردنياااة فااي العااام 

قارارات مجلااس الااو راء صااحج الوليااة العامااة. وجاااءت  انه اإلجااراءات منسااجمة ماا  الممارساات المتبعااة فااي  اانا 
ناات أولااى الشااركات التااي تماات خصخصااتها.  وقااد تماات المجااال  ماا  اإلشااارة إلااى أن شااركة مصااان  اإلساامنت كا

عملية خصخصة  نه الشركة مان خا ل اساتدراص عارو  مان شاركات عالمياة تام اختيار اا مان قبال مجلاس إدارة 
الم سسة األردنياة لإلساتثمار )الانرا  اإلساتثماري للحكوماة األردنياة  ناناع( دون اللجاوء إلاى طار  عطااء تنافساي  

الممارسااة فااي العمليااات التااي تماات  والقائمااة علااى تنفياان عمليااات الخصخصااة تااداركت  اانه إل أن الجهااات المعنيااة
 بعد نلع.

 
لسانة  35أما شركة البوتاس العربية  فقد كانت كافة اإلجراءات منسجمة ومتوافقة م  أحكام قانون التخاصاية رقام 

ات الناظمااة لسااير العمليااات   واإللتاا ام باااإلجراء3112وماان خاا ل طاار  عطاااء تنافسااي شاافاف فااي العااام  3111
 المبينة أع ه.

 
مان خا ل طار  عطااء  3110أما شركة مناجم الفوسفات األردنية  فقد بدأت عملية خصخصة الشاركة فاي العاام 

مل  وتاام تجميااده   إل أن  اانا المسااار لاام يسااتك  3111لساانة  35تنافسااي منسااجم ماا  أحكااام قااانون التخاصااية رقاام 
ر ماااان رئاااايس الااااو راء  نااااناع دون الرجااااو  إلااااى مجلااااس الااااو راء و/أو مجلااااس بموجااااج قاااارا 32/8/3115بتاااااري  

التخاصاية  وتام الادخول فااي مفاوضاات مباشارة ما  وكالااة برونااي لإلساتثمار  و او مااا ل يتوافاق ما  أحكاام المااادة 
باا ن وكالااة /أ ماان قااانون التخاصااية  والتااي تتطلااج اإللتاا ام بقواعااد الشاافافية والعلنيااة والمنافسااة المشااروعة  علماااا 5

بروناي لم تكن مان ضامن الجهاات المتقدماة بعارو  ضامن طار  العطااء التنافساي الاني تام طرحاه لهانه الغاياة  
ومن ثم جاء قرار مجلاس الاو راء ببيا  حصاة الحكوماة لوكالاة برونااي لإلساتثمار. وقاد ل ترقاى الممارساات أعا ه 

ل ل تتوافااق ماا  الحاادود الاادنيا ماان أسااس الشاافافية إلااى مخالفااة صااريحة ومباشاارة للقااانون ولكنهااا فااي جمياا  األحااوا
 والعلنية والمنافسة المشروعة.

 
 قطاع النقل الجوي

جراءات خصخصاة شاركات قطاا  النقال الجاوي   من خ ل مراجعة وفحص الوثائق التي تمت بموجبها عمليات وا 
 فقد تبين لنا أن جمي   نه العمليات قد تمت وفق اإلجراءات التالية:

 
تم بي  ج ء من أسهم الحكومة من خ ل طر  عام أولاي ألساهم الشاركة  :(RJ)لجوية الملكية األردنية الخطوط ا

فااي بورصااة عمااان.  وحياا  أن  ليااة بياا  أسااهم الشااركة كاناات ماان خاا ل أساالوج الطاار  العااام فااي بورصااة عمااان 
قد تمتعت  نه العملياة بقادر ضمن المنظومة التشريعية لسوق رأس المال ومتوافقة م  تقديرات المستشار المالي  ف

 عال من الشفافية والعلنية.
 

تاام بياا  كاماال حصااة  :(AIRPORT DUTY FREE SHOPS)األردنيــة للمطــارات شــركة األســواق الحــرة 
الحكومة في شركة األسواق الحرة األردنية من خ ل طر  عطاء تنافسي  وتمت مراعااة كافاة المتطلباات القانونياة 

و   حياا  تاام خاا ل المفاوضااات ال حقااة للتقياايم األولااي طلااج ماان حياا  ساا مة إجااراءات العطاااء وتقياايم العاار 
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عرو  جديدة من المتقدمين ب فضل عرضين بسبج تقارج العر  المالي المقدم من ك  الجهتاين. وعلاى ضاوء 
ملياون  53.6ملياون دولر بادلا مان العار  األولاي  61.015نلع تم الحصول على عر  لشراء الشركة بمبل  

 دولر.
 

% ماان حصااة الحكومااة فااي الشااركة 81تاام بياا  مااا نساابته  :JORAMCO)ردنيــة لصــيانة الطــائرات )الشــركة األ 
% من باقي ملكية الحكومة إلى شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية مان خا ل طار  عطااء تنافساي.  31ونقل 

ون دولر مليا 55.0وتم الدخول في مفاوضات مباشرة ما  صااحج أفضال عار  لشاراء حصاة الحكوماة والبالغاة 
مليااون دولر للعاار  الثاااني.  وبعااد إعاا ن نتااائج العاار  قااام المسااتثمر صاااحج العاار  األفضاال  23.0مقاباال 

بوضاا  شااروط ومطالااج جدياادة لاام تكاان فااي العاار  المقاادم ماان قبلااه إبتااداءاا  وماان ثاام جاااء قاارار مجلااس الااو راء 
د فاااي العطااااء األصااالي  ولااام ي خااان بالموافقاااة علاااى إعطااااء المساااتثمر ضااامانات وتساااهي ت جديااادة لااام تكااان موجاااو 

بتنسيبات اللجنة الفنية بالعودة إلى مسار المفاوضات الطبيعي.  وتارى اللجناة با ن فاي نلاع عادم مراعااة لمباادىء 
المنافساة والشافافية  وكاان ماان األجادى إعاادة طار  العطاااء بالشاروط الجديادة لتكاون المنافسااة عادلاة ماا باين كافااة 

 عطاء.المستثمرين المتقدمين بال
 

تم بي  كامل ملكية الحكومة في الشركة من خ ل طار   :(JALCO)الشركة األردنية لصيانة محركات الطائرات 
عطاء تنافسي  وقد تمت مراعاة كافة المتطلبات القانونية من حي  س مة إجراءات العطاء وتقييم العارو .  إل 

وبشااكل عااام  فاانن اإلجااراءات الماانكورة قااد تماات وفقاااا  أن إجااراءات تعيااين "الئاات ف اإلستشاااري" لاام تكاان موثقااة. 
 للتشريعات الناظمة لعمليات طر  العطاءات.

 
% ماان ملكيااة الحكومااة فااي الشااركة ونقاال 81تاام بياا  مااا نساابته  :(ALPHA)الشــركة األردنيــة لتمــوين الطــائرات 

طار  عطااء تنافساي  وقاد % من باقي ملكية الحكومة إلى شاركة الخطاوط الجوياة الملكياة األردنياة مان خا ل 31
تماات مراعاااة كافااة المتطلبااات القانونيااة ماان حياا  ساا مة إجااراءات طاار  العطاااء وتقياايم العاارو   بحياا  تاام رفاا  

مليااون دولر مااان  31.13مليااون دولر إلاااى  07.15العاار  المااالي المقااادم ماان صااااحج العاار  األفضاال مااان 
ية جديدة بعد إجراء بع  التعدي ت على العطاء خ ل دعوة كافة الشركات المتقدمة بعرو  لتقديم عرو  مال

 األصلي.  وبناءاا عليه  تمت الموافقة على الشركة التي قامت بتقديم أفضل عر  مالي.
 

% مان ملكياة الحكوماة فاي 81تام بيا  ماا نسابته  :(JATS)الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشـبيهي 
ومة إلى شركة الخطوط الجوية الملكياة األردنياة مان خا ل طار  عطااء % من باقي ملكية الحك31الشركة  ونقل 

تنافسي تم على مرحلتين: المرحلة األولى تم إيقافهاا نظاراا للظاروف الدقيقاة التاي كاان قطاا  الطياران العاالمي يمار 
اة سا مة   تمات فيهاا مراعا3116بها في بداية األلفية. في حين تام إساتمكال العملياة فاي مرحلاة لحقاة فاي العاام 

إجااراءات العطااااء وتقياايم العااارو  المقدمااة وفاااق القااانون  حيااا  تاام الااادخول فااي مفاوضاااات مباشاارة مااا  صااااحج 
ملياون  04.75ملياون دولر إلاى  02العر  األفضل "شاخص طبيعاي" ناتج عنهاا رفا  قيماة العار  الماالي مان 
ي. إل أن قبول عار  مان شاخص دولر مقابل بع  الشروط اإلجرائية التي لم ت ثر على شروط العطاء األصل

 طبيعي وليس من شركة لها شخصية اعتبارية ل ينسجم م  الممارسات الدولية الفضلى في  نا المجال. 
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تاام بياا  كاماال حصااة الحكوماااة فااي الشااركة ماان خاا ل طاار  عطااااء  شــركة أكاديميــة الطيــران الملكيـــة األردنيــة:
 حي  س مة إجراءات العطاء وتقييم العرو . تنافسي  وتمت مراعاة كافة المتطلبات القانونية من

 
تام بيا  كامال حصاة الحكوماة فاي الشاركة مان خا ل طار  عطااء  شركة كلية الملكة نور الفنية للطيران المـدني:

تنافسااي  بحياا  تقاادم عاار  واحااد لشااراء الشااركة وتاام إحالااة العطاااء عليااه وفقاااا لشااروط العطاااء واألنظمااة المتبعااة. 
نما إعاادة طار  العطااء مارة أخارى وفاق  وترى اللجنة ب نه كان من األجدى واألفضل عدم قبول عطاء واحد فقط وا 

 الممارسات المتبعة دولياا في  نا المجال.
 

 قطاع اإلتصاالت
: تمت بيوعات حصص الحكومة في شركة اإلتصالت األردنية على أربعة مراحل وفق شركة اإلتصاالت األردنية

 اإلجراءات التالية:
من  3111% من ملكية الحكومة في الشركة في مطل  العام 41حلة األولى من بي  ما نسبته تمت المر  -0

خا ل طاار  عطااء تنافسااي  وتمات مراعاااة كافااة المتطلباات القانونيااة مان حياا  سا مة إجااراءات العطاااء 
وتقيااايم العااارو   حيااا  تااام الحصاااول علاااى عرضاااين مااااليين فقاااط  وتااام انساااحاج أحاااد المتقااادمين مااان 

مما أدى إلى إحالة العطاء على العر  اآلخر المتبقاي.  وفاي ضاوء نلاع  تارى اللجناة أن المفاوضات 
أساس المنافسااة الشاافافة كاناات تتطلااج إعاادة طاار  العطاااء ماارة أخاارى للحصاول علااى سااعر شااراء أفضاال 

 وفق الممارسات الدولية المتبعة في  نا المجال. 
ماان  3113الحكومااة فااي الشااركة فااي العااام  % ماان أسااهم01.5تماات المرحلااة الثانيااة ماان بياا  مااا نساابته  -3

% ماان أسااهم الشااركة فااي بورصااة عمااان وفقاااا ألحكااام قااانون األوراق 05خاا ل طاار  عااام أولااي لنساابة 
المالية وقانون الشركات  بحيا  تمات مراعااة كافاة المتطلباات القانونياة واللتا ام بااإلجراءات المتبعاة فاي 

 عمليات التخاصية في  نه المرحلة.
% مان حصاة الحكوماة فاي أساهم الشاركة وتخصايص 36رحلة الثالثة مان بيا  ماا يقاارج نسابة  تمت الم -2

مان خا ل طار  عاام ثاانوي فاي  3116% لصندوق اإلستثمار العساكري )المكرماة الملكياة( فاي العاام 2
بورصة عمان وفقاا ألحكام قانون األوراق المالياة وقاانون الشاركات  بحيا  تمات مراعااة كافاة المتطلباات 

 قانونية واإللت ام باإلجراءات المّتبعة في عمليات التخاصية في  نه المرحلة.ال
مان خا ل صافقة  3118% من حصة الحكومة فاي العاام 00.6تمت المرحلة الرابعة من بي  ما نسبته  -4

بي  أساهم فاي بورصاة عماان وفقااا ألحكاام قاانون األوراق المالياة واألنظماة الصاادرة بمقتضااه. إل أناه لام 
تعيين مستشاار ماالي لتقادير قيماة الساهم  حيا  تمات الموافقاة علاى ساعر البيا  وفاق العار  المقادم يتم 

%. وتارى 35من الم سسة العامة للضمان اإلجتماعي  و و أقل من الساعر المتاداول فاي الساوق بنحاو 
لاااع اللجناااة أناااه كاااان مااان األجااادى تعياااين مستشاااار ماااالي لتقااادير الساااعر أو القيماااة الحقيقياااة للساااهم فاااي ن

 الوقت.
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 3منت رخصة شركة أمنية
  باادأت  يئااة تنظاايم قطااا  3112بعااد إقاارار وثيقااة السياسااة العامااة لإلتصااالت ماان قباال مجلااس الااو راء فااي العااام 

اإلتصااالت بنعااداد الدراسااات والوثااائق لطاار  عطاااء تنافسااي لتاارخيص إضااافي  وتشااكيل اللجااان الفنيااة والقانونيااة 
ر  العطاء ودراسة وتقييم العرو   حي  تقدم للت  يل األولي ستة مساتثمرين  إل والمالية للعمل على إجراءات ط

  حيا  تقادمت شاركتان فقاط أنه تم اعتماد أربعة منهم فقط ل نتقال إلى المرحلة الثانية مان المنافساة علاى العطااء
 بعرو  للمرحلة الثانية  ما شركتا انفستكوم وأمنية. 

 
د تم التنسيج بمن  الترخيص لشركة أمنية  علماا با ن نتاائج التقيايم كانات تشاير إلاى أن وبناءاا على نتائج التقييم فق

 035شركة إنفستكوم كانت أفضل من شركة أمنية من النواحي الفنية والمالية والقانونياة  إل أن مان  شاركة أمنياة 
علااى  اانا المحااور  ااو  نقطااة عاان المناااف  اإلضااافية لااألردن دون ماان  أي نقطااة إلنفسااتكوم 311نقطااة ماان أصاال 

وترى لجنة تقييم التخاصية ومن خ ل التحري مان قبال الفرياق القاانوني  . 4الني أّ ل شركة أمنية للفو  بالرخصة
 وما تقتضيه الممارسات العالمية الفضلى أن اإلحالة أع ه قد افتقرت إلى العدالة والموضوعية والشفافية. 

 
ونية صاريحة فاي إجاراءات مان  التارخيص الثالا  لشاركة أمنياة  إل أن ماا وبالرحم من عدم وجود أية مخالفات قان

تجدر م حظته أن تحديد ساعر الرخصاة مسابقا ب ربعاة م ياين ديناار وترافقاه ما  التساا ل بشاروط الت  ال للعطااء 
سااانوات فقاااط( حيااار  2)عاادم إشاااتراط دخاااول مشاااغل اساااتراتيجي نو خبااارة  واقتصاااار خباارة المساااا م الرئيساااي علاااى 

افقة موضوعياا وفنياا م  أفضل الممارسات في القطاا .  فالممارساات الفضالى تضا  ساعرا تفضايليا مباشارا فاي متو 
العطاااء فقااط فااي حااال سااعيها إلااى جلااج أفضاال الشااركات المشااغلة خباارة وكفاااءة. أمااا فااي حااال الشااروط الميساارة 

 لرئيسية في تقييم العطاء.للت  ل  فقد كان األولى أن يكون التنافس على سعر الرخصة أحد المعايير ا
 

وبينماااا تثيااار حيثياااات بيااا  الرخصاااة الثالثاااة العدياااد مااان التساااا لت حاااول سااا مة العملياااة ون ا تهاااا لصاااال  المالاااع 
والمشااغل األول  إل أنهااا ل تاانعكس باا ي شااكل ماان األشااكال علااى المالااع الحااالي للشااركة والااني اشااترا ا بالسااعر 

 .لحقاا المنافسة وكفاءة القطا  كما سنرى العادل وقد تمكن فع  من  يادة حجم 
 

 قطاع الكهرباء
% مان حصاة الحكوماة فاي الشاركة مان خا ل 50تم بي  ما نسابته  :(CEGCO)شركة توليد الكهرباء المركزية 

طار  عطااء تنافساي وتحديااد مهلاة شاهر واحاد فقااط لتقاديم العارو  األولياة  وقااد تام اسات م عرضاين  إل أن أحااد 
ج مان المنافسااة علااى العطااء  وتماات المتابعااة ما  المسااتثمر )المتقاادم( الوحياد والتفاااو  المباشاار المتقادمين انسااح

معاااه لشاااراء حصاااة الحكوماااة فاااي الشاااركة.  وتااارى اللجناااة  ناااا أن إعطااااء مهلاااة شاااهر واحاااد فقاااط للساااما  بتقاااديم 

                                                           
ت  كمااا تماات مراجعااة لقااد تاام الحصااول علااى البيانااات والوثااائق المتعلقااة بشااركة أمنيااة  ماان و ارة اإلتصااالت وتكنولوجيااا المعلومااات وماان  يئااة تنظاايم قطااا  اإلتصااال 3

أن اللجنااة لام تااتمكن ماان اإلطاا   علاى التقرياار األولااي للجنااة الفنيااة  اإلستفساارات والسااتجوابات التااي تقاادم بهاا عاادد ماان أعضاااء مجلاس النااواج للحكومااات المتعاقبااة.  إل
لها من معلومات ووثائق متاوفرة بسبج عدم العثور عليه من  يئة تنظيم قطا  اإلتصالت وفق ما تم إع منا به رسمياا من قبلهم  حي  قامت اللجنة بمراجعة ما تم توفيره 

 مت بموجبها من  الرخصة الثالثة.لديهم لتقييم مدى س مة اإلجراءات التي ت
ألاف ديناار مان أصال  911 – 411نقطة بعدما قامت بتقدير قيمة الستثمارات الفعلية تحت  نا البند ماا باين  035وتجدر اإلشارة  نا إلى أن اللجنة قامت بمن  أمنية  4

كونهاا لام تقام بتقاديم  1شاري  التي تقدمت بها شركة أنفستكوم واكتفات بمنحهاا ع ماة مليون دينار وفق ما جاء في عر  أمنية  في حين أن اللجنة لم تقم بتقدير الم 3.7
 .تقدير مالي محدد
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ن المهتماين فاي  انا العرو   اي مادة قصايرة ل تتوافاق ما  أ مياة وحجام العملياة وحيار كافياة إلعطااء المساتثمري
القطا  الوقت المناسج لدراسة العطاء وتقديم العرو  الفضلى وفقاا للممارسات الدولياة المتبعاة فاي  انا المجاال.  
كما أنه كان من األفضل عادم الساتمرار بالساير فاي إجاراءات العطااء ما  مساتثمر واحاد فقاط والتفااو  المباشار 

نما كان يجج إعادة طر  العطاء م  رة أخرى.معه  وا 
 

تام بيا  كامال حصاة الحكوماة فاي  :(IDECO)وشـركة كهربـاء إربـد  (EDCO)شركة توزيع الكهربـاء المركزيـة 
% وكااانلع تااام بيااا  كامااال حصاااة الحكوماااة فاااي شاااركة كهربااااء إرباااد والبالغاااة 011شاااركة تو يااا  الكهربااااء والبالغاااة 

شاهر مهلاة للمهتماين بالساتثمار %  من خ ل طر  عطاء تنافسي لكل شركة على حاده  وتام إعطااء مادة 55.4
في  نا القطاا  حيا  تام تمدياد  انه الفتارة لمادة أسابوعين إضاافيين بنااءاا علاى طلاج المساتثمرين.  وقاد تام اسات م 
عدد من العرو  لشركة تو ي  كهرباء إربد وعر  واحد فقط لشراء شركة تو ي  الكهرباء مشروطاا بنحالة عطااء 

م الاادخول فااي مفاوضاات مباشاارة ماا  المساتثمر  وتاام بموجااج نلاع الموافقااة علااى شاركة كهرباااء إرباد عليااه  حياا  تا
العاار  المقاادم منااه بشااراء حصااة الحكومااة فااي الشااركتين. وتاارى اللجنااة أن مااا تاام اتباعااه ماان إجااراءات فااي  اانه 
العملياااة ل ينساااجم مااا  الممارساااات الدولياااة المتبعاااة فاااي  ااانا المجاااال  حيااا  كاااان مااان األجااادى عااادم الجمااا  باااين 

نما كاان يجاج إعاادة طار  العطااء للحصاول علاى عارو  تنافساية مساتقلة لكا  ال شركتين في صفقة بي  واحدة وا 
الشركتين خصوصاا وأن شركة تو ي  الكهرباء تلقت عرضاا واحداا فقط.  كما أن إحالة عملية البي  لانفس المشاتري 

ا   والمتمثلاة فاي فصال التكامال العاامودي يتعار  م  الغاية األساسية التي جاءت بها عملياة إعاادة  يكلاة القطا
 بين أنشطة قطا  الكهرباء. 

 
 عقود اإلدارة والتشغيل

خ فااا للاانهج السااابق المبنااي علااى نقاال ملكيااة المنشااآت العامااة ماان القطااا  العااام إلااى القطااا  الخاااص  فقااد نحاات 
واإلدارة والتشاغيل للمنشاآت الحكومات م خرا نحو إعتماد أشكال أخارى مان إشاراع القطاا  الخااص فاي اإلساتثمار 

إلى تو ي  أفضل  أيضاا العامة. ويمكن القول ان  نه العمليات اتسمت بشكل عام بقدر أعلى من التنافسية  وأدت 
 لألدوار بين القطا  العام والخاص  وبالتالي إلى نتائج أفضل.

 
دارة  : تاممطار الملكة عليـاء الـدولي مشارو  المطاار الجدياد  مشاروط طار  عطااء تنافساي دولاي لبنااء وتشاغيل وا 

مسااتثمر  35بتمتا  المتقادمين بااالخبرة والمعرفاة فااي  انا المجاال  حياا  تقادمت سااتة ائت فاات لهانا العطاااء ضامت 
عالمي.  وقد تم تقييم العرو  المستوفية للشاروط الفنياة المحاددة بنااءاا علاى مان يمان  الحكوماة حصاة أكبار مان 

رة أنشاااطة المطاااار.  ووفاااق اإلجاااراءات المتبعاااة فاااي  ااانا المجاااال  تمااات إحالاااة اإليااارادات السااانوية المت تياااة مااان إدا
% ماان إياارادات المطااار 54.58العطاااء علااى إئاات ف مجموعااة المطااار الاادولي الااني التاا م بماان  الخ ينااة العامااة 

 عاماا.  35السنوية على مدار فترة عقد البناء والتشغيل واإلدارة والني يمتد إلى 
 

: قامات سالطة منطقاة العقباة اإلقتصاادية الخاصاة بطار  عطااء تنافساي إلدارة وتشاغيل العقبة ميناء الحاويات في
عام بعد انتهاء  انه المادة وفاق  35ميناء الحاويات لمدة عامين كفترة تشغيلية  م  إمكانية توقي  عقد شراكة لمدة 
 APMإحالة العطاء علاى شاركة قيام المشغل برف  أداء وكفاءة عمل الميناء. وقد تقدمت ثمانية عرو   وتمت 
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Finance إلجراءات ونلع بعد تقييم العرو  من قبل اللجنة المختصة وفق ا  صاحبة أفضل عر  مالي وفني
 المتبعة في  نا المجال.

 
مت الحكومة بطر  عطاء تنافسي إلدارة نشاط المياه والصرف الصحي في العاصمة  وقد وردت : قاشركة مياهنا

.  وتضاامن العقااد الااني تاام توقيعااه ماا  شااركة ليمااا 5(LEMA)ة العطاااء علااى شااركة ليمااا عاادة عاارو  وتماات إحالاا
% ماان الاوفر المااالي 5أ اداف وم شاارات أداء واضاحة ومحااددة  تمان  المشااغل فاي حااال تحقيقهاا نساابة ل تتجااو  

افيتين  المتحقق نتيجة لتحسان األداء علاى مادى خماس سانوات.  وقاد تام تجدياد التعاقاد ما  شاركة ليماا مارتين إضا
 ليصب  بنلع مجمو  الفترة التي تولت فيها الشركة إدارة قطا  المياه في العاصمة سب  سنوات.

 
 )الفصل الرابع / الجزء الثاني( تقييم اإلتفاقيات -3

تمــت دراســة ومراجعــة اتفاقيــات بيــع ونقــل ملكيــة األســهم والحصــص وغيرهــا مــن اإلتفاقيــات المتصــلة بعمليــات 
ا لبيان مدى قانونية بنود وشروط هـذه اإلتفاقيـات وتوافقهـا مـع التشـريعات المعمـول الخصخصة والمتفرعة عنه

بهــا وأســس التعاقــد المحليــة والدوليــة ومراعاتهــا للمصــلحة الوطنيــة وتوافقهــا مــع قــرارات مجلــس الــوزراء ذات 
اإلعفـاءات ة وهـي: العالقة. وقد تركزت مراجعة الفريق القانوني لهذه اإلتفاقيات على عدد من المحاور الرئيسـي

الضـمانات الممنوحـة مـن قبـل الحكومــة للمسـتثمرين، طريقـة الـدفع والســداد، القـانون الواجـب التطبيـق، طــرق و 
 تسوية النزاعات/ التحكيم، حقوق اإلمتياز الممنوحة للمستثمرين )إن وجدت(. 

 

لتعهدات التي منحتها الحكومة وقد تركزت المالحظات الجوهرية للفريق القانوني في قطاع التعدين على رسالة ا
لشركة الفوسفات األردنية والتى كانت من األجدر أن تصدر بموجب قانون مصادق عليه من قبل مجلس 

 األمة. 
 

وفي قطاع النقل الجوي، تركزت المالحظات الجوهرية لفريق التدقيق المالي على إتفاقية شركة األسواق الحرة 
الممنوحة للشركة  االحتكارمالي المستخدم في تقييم الشركة إحتسب مدة للمطارات األردنية كون النموذم ال

عام، إال أنه لم يتم اإلشارة إلى كون الشركة ستستمر في التشغيل أم ال بعد إنتهاء الفترة، وبالتالي  12وهي 
ى ما ستؤول حيث لم تتطرق اإلتفاقية الموقعة ما بين المستثمر والحكومة إل االحتكارفإن التقييم يعكس فترة 

إليه الشركة بعد مدة اإلحتكار. وبقدر ما توفر لدينا من معلومات فإنه قد تم تجديد الترخيص بعد إنتهاء مدته، 
دون إطالعنا على أية وثائق تتعلق بهذا الخصوص، باإلضافة إلى عدم معرفة الجهة التي وافقت على 

يل في السوق الحرة كبائع مباشر/ بائع جملة في ( من إتفاقية الرخصة للتشغ6التجديد، علمًا بعن المادة )
المملكة األردنية الهاشمية  قد نصت على أن الترخيص ال يجدد تلقائيع، وفي حال رغبة الشركة بتجديده، 
يتوجب عليها إشعار وزير المالية بذلك قبل ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الترخيص على األقل. وعليه ترى 

ضل أن يتم إعادة طرع عطاء تنافسي جديد، ال أن يتم تجديد الترخيص بذات الشروط اللجنة بعنه كان من األف

                                                           
البريطانية واربتع جردانة األردنية بعدما  Montgemary Watsonالفرنسية و  Suez Lyonnaise des Eauxو و ائت ف تم تشكيله لهنه الغاية ضم ك ا من  5

 أن يضم الئت ف شريع محلي. أصّرت الحكومة على ضرورة
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عادة النظر في شروط التعاقد في ضوء  واألحكام في حال تم ذلك واقعيًا، نظرا  لكون طرع عطاء تنافسي وا 
 كان من الممكن أن يوفر إمتيازات أفضل.  المستجدات اإلقتصادية

 

انحصرت مالحظات الفريـق فـي االتفـاق الـذي تـم بـين شـركة اإلتصـاالت األردنيـة أما في قطاع اإلتصاالت، فقد 
والمؤسسة العامة للضمان اإلجتمـاعي/ المرحلـة الرابعـة مـن خصخصـة شـركة اإلتصـاالت األردنيـة، فقـد جـاءت 

ق اإلتفاقية على صفحة واحدة مقتضبة وخالية من أية شروط عامة أو خاصة أو تحديد للقانون الواجب التطبيـ
 على هذه اإلتفاقية و/أو طرق تسوية النزاعات. 

 
مــع المتطلبــات وفــي قطــاع الكهربــاء، فقــد جــاءت اإلتفاقيــات متوافقــة مــع قــرارات مجلــس الــوزراء، ومنســجمة 

القانونيــة واألصــول واألعــراف الواجــب اتباعهــا فــي هــذا المجــال. إال أنهــا ال تــوفر الحــافز الــذي يــدفع الشــركات 
 ط الكلفة.لزيادة الكفاءة وضب

 
 قطاع التعدين

تم إبرام "منكرة تفا م" فيما بين الم سسة األردنية لإلستثمار )النرا  اإلساتثماري شركة مصانع اإلسمنت األردنية: 
% مان ملكياة أساهم الحكوماة 22لبي  ما نسابته  33/01/0998للحكومة األردنية( وشركة لفارص الفرنسية بتاري  

 ليون دينار أردني.م 73.2في الشركة مقابل مبل  
 

ـــة: ـــاس العربي تااام إبااارام "إتفاقياااة نقااال ملكياااة أساااهم" فيماااا باااين الم سساااة األردنياااة لإلساااتثمار )الااانرا   شـــركة البوت
% ماان ملكيااة 36لبياا  مااا نساابته  06/01/3112بتاااري   PCSاإلسااتثماري للحكومااة األردنيااة( والشااركة الكنديااة 

 دينار أردني. مليون 024أسهم الحكومة في الشركة مقابل مبل  
 

باين الم سساة األردنياة لإلساتثمار )الانرا  تم إبرام "إتفاقية نقل ملكية أسهم" فيما  شركة مناجم الفوسفات األردنية:
% مان ملكياة 27لبيا  ماا نسابته  7/2/3116وشركة كاميل  ولدنج  ليمتاد بتااري   اإلستثماري للحكومة األردنية(

 مليون دينار أردني. 80.4أسهم الحكومة في الشركة مقابل مبل  
 

لقااد تبااين ماان خاا ل دراسااة ومراجعااة اتفاقيااات قطااا  التعاادين أنهااا جاااءت بشااكل عااام متوافقااة ماا  قاارارات مجلااس 
 الو راء نات الع قة  ومنسجمة م  المتطلبات القانونية الواجج اتباعها في  نا المجال باستثناء:

نااجم الفوسافات األردنياة والتاي كانات مشاروطة بمان  ما جااء فاي بناود "إتفاقياة نقال ملكياة أساهم" شاركة م -
رساااالة تعهااادات للشاااركة  واعتبار اااا جااا ءاا ل يتجااا أ مااان اإلتفاقياااة  والتاااي تضااامنت العدياااد مااان التعهااادات 
لصال  الشركة  من أ مها من  الحق الحصري في التنقيج عن مادة الفوسافات فاي كافاة أنحااء المملكاة 

عادم الساما  ألي جهاة أخارى بالتنقياج أو اإلساتثمار فاي  انا المجاال حتى نفان المخ ون من المملكة  و 
 01إل بموافقااة شااركة الفوساافات  وكاانلع عاادم  يااادة نساابة ضااريبة الاادخل المفروضااة علااى الشااركة لماادة 

ساانوات  بغاا  النظاار عاان أي قااوانين معّدلااة  باإلضااافة إلااى إعفاااء المااواد األوليااة المسااتخدمة ماان قباال 
بيعات والجمارع. وبنساتقراء محتاوى الرساالة  يتباين با ن التعهادات المانكورة كانات الشركة من ضريبة الم
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ماان األجاادر أن تصاادر بموجااج قااانون مصااادق عليااه ماان قباال مجلااس األمااة خاصااة فيمااا يتعلااق بماان  
 حقوق الحصرية.

ن تكااون أمااا ماانكرة التفااا م الموقعااة ماا  شااركة لفااارص الفرنسااية  فاا  بااد ماان اإلشااارة إلااى أنهااا ل ترقااى أل -
اتفاقية نقل ملكية أسهم وفق الممارسات المتبعة في  نا المجال  إن كان مان األجادى علاى الحكوماة أن 
تقوم بتوقي  اتفاقية نقل ملكية أسهم شاملة لألحكام والبنود الواجج توافر ا في مثل  نه اإلتفاقيات  علمااا 

نماا تام إبارام ولم يتم بعد ا إب 0998ب نها أول عملية خصخصة تمت في العام  رام أية منكرات تفاا م  وا 
 إتفاقيات لجمي  عمليات الخصخصة التي تمت فيما بعد نلع التاري .

 
 قطاع النقل الجوي

تم إبرام "إتفاقيات نقل ملكية أسهم" وحير اا مان اإلتفاقياات المتصالة بعملياات الخصخصاة التاي تمات علاى منشاآت 
جويااة الملكيااة األردنيااة والتااي تاام طاار  أسااهمها فااي بورصااة عمااان  قطااا  النقاال الجااوي  باسااتثناء شااركة الخطااوط ال

 ونلع على النحو التالي:
 43.5مقابال  3/8/3111األردنية بتاري  للمطارات إتفاقية بي  ملكية الحكومة في شركة األسواق الحرة  -

 مليون دينار أردني لشركة الدياسا اإلسبانية.
 00/0/3115بتااري   JORAMCOدنياة لصايانة الطاائرات إتفاقية بيا  ملكياة الحكوماة فاي الشاركة األر  -

 مليون دينار أردني لشركة أبراص كابيتل. 29مقابل   
بتاااااااري   JACLOإتفاقيااااااة بياااااا  ملكيااااااة الحكومااااااة فااااااي الشااااااركة األردنيااااااة لصاااااايانة محركااااااات الطااااااائرات  -

 .لشركة األكاديمية الدولية لتكنولوجيا الطيران مليون دينار أردني 7.9مقابل  4/9/3116
مقاباال  0/8/3110بتاااري   ALPHA إتفاقيااة بياا  ملكيااة الحكومااة فااي الشااركة األردنيااة لتمااوين الطااائرات -

 مليون دينار أردني لشركة ألفا لخدمات الطيران المحدودة. 04.3
بتاااري   JATS إتفاقيااة بياا  ملكيااة الحكومااة فااي الشااركة األردنيااة لتاادريج الطيااران التاادريج التشاابيهي -

 مليون دينار أردني للشركة الشرقية لإلستثمار والتطوير السياحي. 01.5مقابل  37/7/3116
ملياون  4.0مقابال  3/0/3112إتفاقية بي  ملكية الحكومة في أكاديمية الطياران الملكياة األردنياة بتااري   -

 دينار أردني لشركة األردن الدولية ل ستثمارات السياحية والعقارية.
 2مقابال  02/00/3117ياة الملكاة ناور الفنياة للطياران المادني بتااري  إتفاقية بي  ملكية الحكوماة فاي كل -

 مليون دينار أردني لشركة أكاديمية الطيران الملكية األردنية.
 

إن جمي  بنود اتفاقيات قطا  النقل الجوي المنكورة أع ه متوافقة م  قارارات مجلاس الاو راء نات الع قاة  وكانلع 
الواجااج اتباعهااا فااي  اانا المجااال  باسااتثناء مااا يتعلااق بالم حظااات علااى البنااود منسااجمة ماا  المتطلبااات القانونيااة 

 التالية:
بند طرق تسوية الن اعات والتحكيم:  كان من األجدى أن يتم اللجوء إلى تسمية رئيس  يئة تحكيم لهيئاة  -

التحكيم  دولية بصفته الوظيفية حي  أن عدم تحديد سلطة تعيين للمحكمين يقود إلى اللجوء إلى محكمة
الدائماااة لااادى محكماااة العااادل الدولياااة فاااي ل ااااي مماااا يساااتغرق الكثيااار مااان الوقااات ويرتاااج تكااااليف مالياااة 

 با ظة.
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البند المتعلق بالحصرية الممنوحة لشركة األساواق الحارة للمطاارات األردنياة والاني يمان  المساتثمر الحاق  -
ولغايااااااة  0/5/3111ي  الحصااااااري للبياااااا  فااااااي المطااااااارات خاااااا ل ماااااادة الرخصااااااة الممنوحااااااة ماااااان تااااااار 

بموجج تجديد اإلتفاقياة وفاق ماا  او مباين فاي  3130  واآلن امتدت الحصرية إلى العام 21/4/3103
 البند ال حق.

 األردنيااة للمسااتثمر  والااني يساام  للشااركة للمطااارات البنااد المتعلااق بتجديااد تاارخيص شااركة األسااواق الحاارة -
ساتة أشاهر مان تااري  انتهااء التارخيص علاى األقال  و ناا بتقديم طلج الرحبة بالتجديد لو ير المالية قبل 

يعااد طار  عطااء تنافساي ل يعد من السبل المثلى فقاد كاان مان األحارى أن  ب ن  نا البندتجدر اإلشارة 
  أي فااي ظاال ظااروف اقتصااادية 3111عااام الفااي التاارخيص والااني تاام منحااه بدايااة قااد باادلا ماان تجديااد 

  وبالتالي كان عند إنتهاء مدته وتجديده 3103ت سائدة في العام تختلف بشكل م كد عن تلع التي كان
 .دى م ءمتها للتغيرات القتصاديةل بد من إعادة النظر في شروط التعاقد للت كد من م

 
 قطاع اإلتصاالت

نتج عن المراحل األربعة لعمليات خصخصة شركة اإلتصالت األردنية إبرام عدد من شركة اإلتصاالت األردنية: 
 اتفاقيات نقل ملكية األسهم م  األطراف التالية:

مليون دينار أردني والثانية  261مقابل  30/0/3111إتفاقيتان م  ائت ف فرانس تيليكوم األولى بتاري   -0
 مليون دينار أردني. 039مقابل  21/6/3116بتاري  

ملياااون  025.8بااال مقا 30/0/3118إتفاقياااة مااا  الم سساااة العاماااة للضااامان الجتمااااعي أبرمااات بتااااري   -3
 دينار أردني.

أما ما تبقى من ملكيات الحكومة في الشركة فقد تم بيعها من خ ل عار  عاام أولاي وعار  ثاانوي فاي بورصاة 
إن جميااا  بناااود اإلتفاقياااات  ن اإلجتمااااعي وشاااركة ناااور الكويتياااة.عماااان لكااال  مااان فااارانس تيليكاااوم وم سساااة الضاااما
األردنيااة جاااءت متوافقااة ماا  قاارارات مجلااس الااو راء نات الع قااة  المتعلقااة بعمليااات خصخصااة شااركة اإلتصااالت 

ماا جااء فاي اتفاقياة نقال ملكياة األساهم ومنسجمة م  المتطلبات القانونية الواجج اتباعها في  نا المجال  باستثناء 
ة المبرمااة بااين شااركة اإلتصااالت األردنيااة والم سسااة العامااة للضاامان اإلجتماااعي/ المرحلااة الرابعااة ماان خصخصاا

شااركة اإلتصااالت األردنيااة  فقااد جااااءت اإلتفاقيااة علااى صاافحة واحاادة مقتضااابة وخاليااة ماان أيااة شااروط عاماااة أو 
خاصة أو تحديد للقانون الواجج التطبيق على  نه اإلتفاقية و/أو طرق تسوية الن اعات  مما ل ينسجم ول يتوافاق 

 م  األصول واألعراف التعاقدية المحلية والدولية.
 

 رباءقطاع الكه
تم إبرام "إتفاقية نقل ملكية أسهم" ما بين الحكوماة األردنياة وشاركة إناارة لساتثمار  شركة توليد الكهرباء المركزية:
 88.7% ماان ملكيااة الحكومااة فااي الشااركة مقاباال 50لبياا  مااا نساابته  31/9/3117الطاقااة / دبااي كابيتااال بتاااري  

باادل تساااويات ماااا باااين الحكومااة وشاااركة إناااارة وفاااق بناااود  مليااون ديناااار أردناااي. باإلضاااافة إلااى دفااا  مباااال  إضاااافية
 مليون دينار. 3.5مبل   3101مليون دينار  وفي العام  8.2دف   3118التفاقية  حي  تم في العام 

 
تم إبرام "إتفاقية نقل ملكية أسهم" ما باين الحكوماة األردنياة وشاركة كهربااء المملكاة بتااري   شركة توزيع الكهرباء:

 مليون دينار أردني. 53% من ملكية الحكومة في الشركة مقابل 011لبي  ما نسبته  08/00/3117
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تاام إباارام "إتفاقيااة نقاال ملكيااة أسااهم" مااا بااين الحكومااة األردنيااة وشااركة كهرباااء المملكااة  شــركة توزيــع كهربــاء إربــد:
 ون دينار أردني.ملي 30% من ملكية الحكومة في الشركة مقابل 55.4لبي  ما نسبته  08/00/3117بتاري  

 
ن جمي  بناود اإلتفاقياات المتعلقاة بعملياات خصخصاة شاركات قطاا  الكهربااء جااءت متوافقاة ما  قارارات مجلاس إ

بحيا  ل تشاكل أحكاام الو راء نات الع قة  ومنساجمة ما  المتطلباات القانونياة الواجاج اتباعهاا فاي  انا المجاال  
ل أي مخالفااة حقااوق المملكااة األردنيااة الهاشاامية  ول تشااكّ  وشااروط  اانه اإلتفاقيااات أي إجحاااف و/أو انتقاااص ماان

بشاااكل صاااري  أو ضااامني للنظاااام العاااام والتشاااريعات المعماااول بهاااا فاااي المملكاااة األردنياااة الهاشااامية. وفيماااا يتعلاااق 
بالقانون الواجج التطبيق وطرق تسوية الن اعات/ التحكيم  فنن تطبيق قوانين المملكاة األردنياة الهاشامية علاى كال 

يتعلااق بهاانه اإلتفاقيااات ماان حياا  إنشااائها وتفسااير ا قااد جاااء منسااجماا ماا  األصااول واألعااراف التعاقديااة وم كااداا مااا 
 على مبدأ سيادة المملكة األردنية الهاشمية.

 
 عقود اإلدارة والتشغيل

ص   وتشاغيل مطاار الملكاة عليااء الادولي مجموعة المطار الدولي: ين المملكاة " فيماا باتم إبرام "إتفاقية توسعة وا 
مقاباال  09/5/3117األردنيااة الهاشاامية ممثلااة بالهيئااة التنفينيااة للتخاصااية وبااين مجموعااة المطااار الاادولي بتاااري  

 % من اإليرادات اإلجمالية.54.6رسوم استثمار سنوية نسبتها 
 

الواجاج اتباعهاا إن بنود اإلتفاقية جاءت بشكل عام متوافقة ومنسجمة م  المتطلبات واألصول واألعراف القانونياة 
 35وتجاادر اإلشااارة إلااى أن  اانه اإلتفاقيااة قااد منحاات المسااتثمر حااق اإلمتيااا  فااي المطااار لماادة   فااي  اانا المجااال.

من الدساتور األردناي  والتاي تساتوجج تصاديق  007عاماا  والني يعتبر من المرافق العامة إستناداا ألحكام المادة 
 انا الموضاو  إلاى المجلاس العاالي لتفساير الدساتور  الاني أصادر  نا اإلمتيا  بموجج قانون خاص.  وقد أحيل 

/أ منه  وعليه تكون 66قراره باعتبار أن  نه اإلتفاقية مصادق عليها بموجج قانون الطيران المدني استناداا للمادة 
 قد اكتسبت صبغتها الدستورية من الحكم القانوني المنصوص عليه في  نه المادة. 

 
  3117أياار  05ن من األجدى عر  اإلتفاقية مسبقاا على مجلس األمة قبل توقيعهاا بتااري  وترى اللجنة أنه كا

أي بعاد توقيا  اإلتفاقياة  وأناه كاان علاى الحكوماة  0/8/3117حي  أن قانون سلطة الطيران أصاب  نافاناا بتااري  
ملين  خاصاة وأن العااملين مراعاة حقوق الموظفين وعدم إعطاء المرونة والحرية للمستثمر فاي إنهااء خادمات العاا

لاام يكاان لهاام الخيااار فااي تاارع العماال وفااق مااا قاماات بااه بعاا  الشااركات التااي تماات خصخصااتها والتااي تاام إنهاااء 
 خدمات بع  الموظفين بموجج تفاقيات ث ثية األطراف بين المنش ة والعامل والنقابة.

 
مااا بااين شااركة تطااوير العقبااة وشااركة ميناااء تاام إباارام اتفاقيااة "التطااوير المشااترع" فيمينــاء الحاويــات فــي العقبــة: 

( يااتم احتسااابها وفااق معادلااة ماليااة Royalty  مقاباال باادل حقااوق اسااتثمار )05/9/3116حاويااات العقبااة بتاااري  
وبناءاا على ما سبق  أبرمت شركة تطوير العقبة إتفاقية "التطوير المشترع" م  شاركة مينااء  محددة في اإلتفاقية. 

ت بناااود  ااانه اإلتفاقياااة بشاااكل عاااام متوافقاااة ومنساااجمة مااا  المتطلباااات واألصاااول واألعاااراف حاوياااات العقباااة  وجااااء
( ماان اإلتفاقيااة قااد ماان  49.0القانونيااة الواجااج اتباعهااا فااي  اانا المجااال.  كمااا وتجاادر اإلشااارة إلااى أن البنااد رقاام )

ة العاماة وبنااءاا علاى قارار الحق لشركة تطوير العقبة بننهاء التفاقية في أي وقات ونلاع لتحقياق المصالحة الوطنيا
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ر مان الحكومااة.  ولهانه الغايااة تاام تعرياف المصاالحة الوطنيااة العاماة لتشاامل أياة ظااروف تصاار  الحكوماة ب نهااا تاا ث
وباانلع  فاانن بنااود  اانه اإلتفاقيااة ل تشااكل أي مخالفااة بشااكل صااري  أو ضاامني  علااى ساايادة ووحاادة وأماان المملكااة.

 وجاءت بنود ا متوافقة وم كدة على مبدأ سيادة المملكة األردنية الهاشمية. للنظام العام والتشريعات المعمول بها 
 

 تقدير األسعار من بدل األسهم والحصص في المنشآت التي تمت خصخصتها )الفصل الخامس( ثالثًا:
 

 لضمان أعلى مستوى من الحيادية والمهنية والموضوعية، ارتعت لجنة تقييم التخاصية اإلستعانة بشركة تدقيق
التي تتمتع بخبرة دولية واسعة في هـذا المجـال، ولـم يكـن لهـا أي دور فـي أي مـن  KPMGدولية وهي شركة 

عمليات الخصخصة التي تمت في المملكة، وذلك للعمل على التحقق مـن مـدى توافـق المنهجيـات التـي اتبعـت 
القواعد والمعايير الفضـلى  في عمليات تقدير قيمة المنشآت من بدل األسهم والحصص واإلجراءات المتبعة مع

المعمول بها على هذا الصعيد.  وبناءًا على التقرير المقدم من الشركة، خلصت اللجنة إلى أن معظـم عمليـات 
التقييم اعتمدت منهجية واحدة، وهـي منهجيـة مالتـدفقات النقديـة المخصـومةم، وكـان مـن األجـدى اعتمـاد أكثـر 

، والتـي تـنص علـى: متقيـيم 2222لسـنة  24قانون التخاصية رقم /ب من 4من منهجية، إنسجاما مع المادة 
موجودات ومطلوبات المؤسسة أو المشروع بعكثر من أسلوب وفق األصول المحاسبية المتعـارف عليهـام. ومـع 
أن المنهجيات األخرى ال تضـمن تقييمـًا أعلـى لقيمـة المنشـعة، وال سـعرًا أفضـل )وخصوصـا فـي حـال العطـاءات 

ال أن اعتماد أكثر من منهجية ي عتبر أكثر عـداًل وشـفافية. كمـا أنـه تـم إغفـال تقيـيم األصـول غيـر التنافسية(، إ
التشغيلية )مثل األراضي( في كل من شركة اإلسمنت وشركة اإلتصاالت. وقد تم تدارك هذا األمر فـي العمليـات 

اإلســمنت فــي العــام التــي تلــت وخاصــة أن هــذه العمليــات هــي أول عمليــات خصخصــة تمــت )األولــى مصــانع 
( وقبـــل صـــدور قـــانون 2222والثانيـــة المرحلـــة األولـــى مـــن خصخصـــة شـــركة اإلتصـــاالت فـــي العـــام  1991

ــا إعــادة تنظــيم إســتخدامات هــذه األراضــي حصــريًا فــي المجــال التشــغيلي لهــذه  التخاصــية. وتقتــرع اللجنــة هن
 الشركات وعدم السماع ببيعها أو إستثمارها إلستخدامات أخرى.

 
فيما يتعلق بالسعر النهائي للمنشعة، فتحكمه عوامل عديدة، أهمها حجم التنافس بين المتقدمين، باإلضافة أما 

إلــى تعــديل شــروط العطــاء األولــي والتــي مــن شــعنها تغييــر قيمــة المنشــعة، مثــل تقــديم اإلعفــاءات، وتغييــر مــدة 
ــالي فتعظــيم الســعر النهــائي قــد يكــون علــى  اإلحكتــار إن وجــدت، واالســتثمارات الماليــة المطلوبــة...إلخ. وبالت

 حساب مكتسبات لالقتصاد أو المستهلك على المديين المتوسط والبعيد.
 

النمو االقتصاديالقيمة 

زيادة اإلستثمارات المطلوبة من المستثمر

إلزام توفير الخدمة للجميع

اإلحتكار

قيود على التعرفة

 معايير على نوعية الخدمة
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ففاااي قطاااا  التعااادين  تااارى اللجناااة أن منهجياااة التقيااايم اعتمااادت منهجياااة واحااادة و اااي منهجياااة "التااادفقات النقديااااة 
مااااد أكثااار مااان منهجياااة والتركيااا  علاااى المخصاااومة" لكااال مااان شاااركات التعااادين الث ثاااة.  وكاااان مااان األجااادى اعت

المنهجيااات التااي تتباا  فااي مجااال عماال  اانه المنشااآت ليكااون تقاادير القيمااة أكثاار عاادلا  باإلضااافة إلااى عاادم إحفااال 
 األصول حير التشغيلية )األراضي( في تقدير قيمة شركة مصان  اإلسمنت األردنية.  

 
وط الجويااة الملكيااة األردنيااة بالعتماااد علااى أكثاار ماان وفااي قطااا  النقاال الجااوي  فقااد تاام تقاادير قيمااة شااركة الخطاا

منهجيااة  و اانا يتوافااق ماا  الممارسااات الفضاالى المعمااول بهااا فااي  اانا المجااال.  إل أن تقياايم قيمااة الشااركات التااي 
انبثقت عن إعادة  يكلة الملكية األردنية اعتمد فقط منهجية واحدة  كما لم يتمكن فريق العمل من الحصاول علاى 

 لتقييم لبع  الشركات.تقرير ا
 

وفااي قطااا  اإلتصااالت  فقااد بيعاات أسااهم شااركة اإلتصااالت علااى أرباا  مراحاال  واتساامت كاال منهااا بنقاااط ضااعف 
ضاافتها إلاى القيماة النهائياة للشاركة  واعتمااد  تتعلق بنحفال عملية التقيايم تضامين قيماة األصاول حيار التشاغيلية وا 

الداخلياة والخارجياة التاي قاد تتعار  لهاا الشاركة  وعادم إعاادة  سعر مرتف  للخصم ل يتناساج ما  حجام المخااطر
 التقييم في البيوعات ال حقة. 

 
  كمااا أن CEGCOوفااي قطااا  الكهرباااء  فقااد تاام اعتماااد منهجيااة واحاادة فااي تقياايم شااركة توليااد الكهرباااء المرك يااة 

 التدفقات النقدية احتسبت على فترة أقل من فترة اإلمتيا  الممنوحة للشركة.
 

 قطاع التعدين
إن المنهجية التي اتبعت فاي تقادير قيماة شاركة مصاان  اإلسامنت األردنياة أحفلات جانبااا مهمااا و او األصاول حيار 

دونام  0511التشغيلية للشركة والمتمثلة في األراضي المملوكة من قبل الشركة في منطقة الفحيص  والتي تتعدى 
تم القتصار على منهجية واحدة لتقييم السعر النهائي للسهم  ولام  وفق المعلومات التي اطلعت عليها اللجنة. كما

يتم األخن بعين العتبار منهجيات أخرى قد تكون مناسبة أكثر لمثل  نه الصناعة. كما أن سعر الخصم المعتمد 
بقاة فاي في النمونص يعد مرتفعاا لشركة مثل شركة اإلسمنت  تتمت  بتااري  طويال فاي  انه الصاناعة  فالتكلفاة المط

 نمونص التقييم تصل  لشركات جديدة عرضة لمخاطر مستقبلية.
أماااا فيماااا يتعلاااق بعملياااة تقااادير قيماااة شاااركة البوتااااس العربياااة  فقاااد تااام العتمااااد علاااى منهجياااة واحااادة لتحدياااد قيماااة 

ي الشاااركة  و اااي منهجياااة "التااادفقات النقدياااة المخصاااومة"  والتاااي لهاااا م اياااا وعياااوج  كماااا أن معظااام الشاااركات التااا
 اعتمدت أساساا للمقارنة ل تتوافق طبيعة عملها م  شركة البوتاس. 

 
أما عملية تقدير قيمة شركة مناجم الفوسفات األردنية  فش نها ش ن شركة البوتاس  فقاد تام العتمااد علاى منهجياة 

ئماة لطبيعاة واحدة للتقدير  ي منهجية التدفقات النقدية المخصومة  فاي حاين تام إحفاال منهجياات أخارى أكثار م 
 عمل الشركة مثل منهجية المضاعفات.

 
وم  أن المنهجيات األخرى ل تضمن تقييماا أعلى لقيمة المنش ة ول سعراا أفضل  إل أن اللجنة تارى أناه كاان مان 
األجدى اعتماد أكثر من منهجية والتركي  على المنهجيات التي تتب  في مجال عمل  انه المنشاآت  ليكاون تقادير 
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/ج ماان قااانون 5أكثاار عاادلا باإلضااافة إلااى عاادم إحفااال األصااول حياار التشااغيلية  إسااتناداا ألحكااام المااادة القيمااة 
والتي تنص على أن "تقييم موجودات ومطلوبات الم سسة أو المشرو  ب كثر مان  3111لسنة  35التخاصية رقم 

 أسلوج وفق األصول المحاسبية المتعارف عليها".
 

 قطاع النقل الجوي
: تم تقدير قيمة الشركة بالعتماد على أكثار مان منهجياة و انا يتوافاق ما  (RJ)الجوية الملكية األردنية الخطوط 

 الممارسات الفضلى المعمول بها في  نا المجال.
 

فقاد تام الفتارا  عناد  (AIRPORT DUTY FREE SHOPS) األردنيـةللمطـارات أما شركة األسـواق الحـرة 
عاام   03ية عند إنتهاء فترة اإلمتيا  لكي تمتد فترتها األولى لمدة تقدير قيمة الشركة أنها ستنهي عملياتها التشغيل

ن لام يكان التجدياد محاتم ا  فقاد  ولم يتم األخن بعاين العتباار إمكانياة تجدياد عقاد اإلمتياا  لفتارة إضاافية. وحتاى وا 
ي عملياة التقيايم. كان من الواجج على المستشار أن ي خن بعين العتبار القيمة المتبقياة مان رأس الماال العامال فا

كما أن استخدام منهجية التدفقات النقدية المخصومة فقط ل تعتبر المنهجية الفضلى  فهناع منهجية المضاعفات 
 التي تعد األنسج لمثل  نا النشاط. 

 
 والشركة األردنية لصيانة الطائرات  (JALCO) بالشركة األردنية لصيانة محركات الطائراتأما فيما يتعلق 
(JORAMCO) ،فقد تم العتماد على منهجية التدفقات النقدية المخصومة  وأكاديمية الطيران الملكية األردنية

ل حير ا  و نا ل يعتبر من ضمن الممارسات الفضلى المعمول بها  حي  يفضل استخدام م يج من المنهجيات 
 لكي يتسنى الوصول إلى تقديرات أكثر دقة وعدالة لقيمة  نه الشركات. 

 
كمااا نكاار سااابقاا  فبااالرحم ماان أن اعتماااد منهجيااات أخاارى فااي تقاادير قيمااة المنشاا ة ربمااا ل يضاامن قيمااة أعلااى أو و 

سااعراا أفضاال  إل أنااه كااان ماان األجاادى اعتماااد أكثاار ماان منهجيااة لضاامان عدالااة وشاافافية أكباار فااي تقاادير قيمااة 
 نفاة  3111لسانة  35نون التخاصاية رقام /ج مان قاا5المنش ة ولتكون اإلجراءات متوافقة كانلع ما  أحكاام الماادة 

 النكر. 
 

 والشــــركة األردنيــــة لتمــــوين الطــــائرات (JATS) الشــــركة األردنيــــة لتــــدريب الطيــــران والتــــدريب التشــــبيهيأماااا 
(ALPHA) ،فنن فريق عمل اللجنة لم يتمكن مان الحصاول علاى تقريار  وكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني

قباال المستشااار المااالي.  وعليااه  لاام ياتم الااتمكن ماان تقياايم المنهجيااة التااي اتبعاات فااي تقاادير تقادير القيمااة المعااد ماان 
نا ما تم اعتماد أكثر من منهجية وفق المادة   . 3111لسنة  35/ج قانون التخاصية رقم 5قيمة الشركات  وا 

 
 قطاع اإلتصاالت

 تمت عملية تقدير قيمة المنش ة على أربعة مراحل  حي  تبين التالي:
 

: بداية  تم بي  ج ء من ملكية الحكوماة فاي الشاركة بنااءاا علاى تقاديرات أجريات قبال ثا   سانوات المرحلة األولى
من إتمام العملية  ولم يتم تحدي  التقييمات على الرحم من التطورات النوعية التي شهد ا  انا القطاا  خا ل تلاع 
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ضااافتها إلااى القيمااة النهائيااة للشااركة.  الفتاارة.  وقااد أحفلاات عمليااة التقياايم تضاامين قيمااة األصااول  حياار التشااغيلية وا 
وعا وة علااى نلااع فقااد تام اعتماااد سااعر مرتفاا  للخصام ل يتناسااج ماا  حجاام المخااطر الداخليااة والخارجيااة التااي قااد 

 تتعر  لها الشركة  و نا ما يفضي إلى خف  قميتها التقديرية.
 

ة للحصول على مدى السعر الاني يتوجاج اعتمااده فاي اإلصادار : لم يتم القيام بعملية تقييم الشركالمرحلة الثانية
 األولي لألسهم  حي  تم الشرو  في اإلصدار األولي دون إجراء تقييم مسبق لحدود سعر السهم. 

 
: تااام اساااتخدام منهجيااة بسااايطة للتقيااايم  اعتماادت علاااى سااعر الساااهم المتاااداول فااي بورصاااة عماااان المرحلــة الثالثـــة

قابلاة للمقارناة فاي الشارق األوساط. إل أناه كاان مان األفضال إجاراء تقيايم منفصال عان  ومقارنته م  ث   شاركات
توقعااات السااوق ونلااع لتقويااة موقااف الحكومااة للحصااول علااى سااعر أفضاال فااي مرحلااة المفاوضااات المباشاارة ماا  

 المستثمر.
 

ومااة  والتااي نااتج : تماات ماان خاا ل المفاوضااات المباشاارة بااين م سسااة الضاامان اإلجتماااعي والحكالمرحلــة الرابعــة
 4.69عنها بي  ما تبقى من ملكية الحكومة في الشركة وفق صفقة في بورصة عمان  حي  تم بي  السهم بساعر 

 %.35دينار  أي ب قل من قيمته بحوالي  6.20دينار وكان سعر اإلح ق في يوم تنفين الصفقة 
 

 قطاع الكهرباء
منهجية التدفقات النقدية المخصومة لتقدير قيمة المنشا ة   : تم اعتماد(CEGCO) شركة توليد الكهرباء المركزية

إل أن التدفقات النقدية المعتمدة كمدخل لهنا النمونص اتخنت من فترة إتفاقيات سعر الشاراء أساسااا لهاا والتاي تمتاد 
لمعتمادة قاد عاماف.  وبهنا تكون المنهجية ا 25عام  في حين أن اإلمتيا  الني تتمت  به الشركة يمتد إلى  05إلى 

سنة من التدفقات النقدية المتوقعة من تقديراتها.  وعلى الرحم من استخدام منهجية واحدة  و و ماا ل  31أسقطت 
/ج ماان قااانون التخاصااية والتااي تتطلااج اسااتخدام أكثاار ماان منهجيااة  إل أن المنهجيااة 5ينسااجم ماا  أحكااام المااادة 

 المستخدمة تعتبر األنسج لهنا النو  من التعاقد.
 

: تم اعتماد منهجيتين في تقادير قيماة (IDECO) وشركة كهرباء إربد (EDCO) شركة توزيع الكهرباء المركزية
الشاااركتين  و ااانه المنهجياااات متبعاااة ومتوافقاااة مااا  طبيعاااة عمااال  ااانه المنشاااآت.  إل أناااه لااام ياااتم توضاااي  األساااباج 

 ولى إلى الثانية.  والمبررات التي دفعت المستشار المالي إلى اإلنتقال من المنهجية األ
 

أداء المنشــعت التــي تمــت خصخصــتها واإليــرادات الحكوميــة المتحققــة منهــا )الفصــل الســابع / الجــزء  رابعًا:
 األول(:

 
لغايات تحليل اآلثار المترتبة على المنشآت التي تمت خصخصتها، فقد تم االعتماد بشكل رئيسي على التقارير 

لهــذه المنشــآت، باإلضــافة إلــى بعــض المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا الســنوية والقــوائم الماليــة المدققــة 
 مباشرة من المنشآت نفسها وبعض الجهات الحكومية المعنية.
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وتبين النتائج أن تحسنًا ملحوظًا حصل في األداء المالي لمجموعة من الشركات التى تمت خصخصتها.  ولكن 
اسي للقوة اإلحتكارية لشركة مصانع اإلسمنت األردنيـة علـى هذا التحسن في قطاع التعدين كان يعزى بشكل أس

مــدى تســع ســنوات، ول رتفــاع الكبيــر فــي األســعار العالميــة لمــادتي البوتــاس والفوســفات.  وقــد انعكســت هــذه 
اإليــرادات إيجابــا علــى الخزينــة مــن خــالل الضــرائب والرســوم فــي كــل مــن اإلســمنت والبوتــاس، بــل أن الضــرائب 

إال أن إيـرادات الحكومـة مـن شـركة الفوسـفات بوتاس ازدادت لتصبت من أعلى النسب عالميا.  والرسوم على ال
نتــام الشـركة تقــل  لـم تنمـو بالشــكل المتوقـع، فمعــدالت الرسـوم والضـرائب التــي تفرضـها الحكومــة علـى أربـاع وا 

علـى وجـه التحديـد.  بكثير عما تتقاضاه من الشركات األخـرى العاملـة فـي قطـاع التعـدين، كالبوتـاس واإلسـمنت
وبشــكل عــام فقــد بلــ  إجمــالي مــا تلقتــه الخزينــة مــن شــركة الفوســفات منــذ خصخصــتها وحتــى يومنــا هــذا مــن 

مليون دينـار، وهـو مبلـ  يقـل بكثيـر عـن المبلـ   255مختلف المصادر )رسوم وضرائب وتوزيعات أرباع( نحو 
ن دينــار خــالل الفتــرة نفســها.  وهــذا يطــرع مليــو 622الـذي تلقتــه الخزينــة مــن شــركة البوتــاس، والــذي تجــاوز 

تســاؤاًل حــول نظــام الرســوم والضــرائب األمثــل الــذي مــن شــعنه ضــمان اســتفادة الخزينــة مــن األربــاع الرأســمالية 
الكبيرة، وغالبا غير المتوقعة التى قد تجنيها شركات التعـدين فـي مثـل هـذه الحالـة )أنظـر التوصـيات فـي الجـزء 

 (.الثاني من الفصل العاشر
 

وفي قطاع النقل الجوي، فإن التعثيرات اإلقتصادية العالمية كان لها أثرهـا العكسـي علـى شـركة الخطـوط الجويـة 
الملكية األردنية من حيث الزيادة الكبيرة علـى أسـعار الوقـود والتنـافس الشـديد مـن شـركات الطيـران فـي منطقـة 

خصخصــتها فقــد حققــت مســتوى جيــدًا مــن الربحيــة، الخلــيج العربــي واإلقلــيم. أمــا الشــركات التابعــة التــى تمــت 
ــاألثر المــالي للمطــارات شــركة تمــوين الطــائرات وشــركة األســواق الحــرة خصوصــًا  ــق ب ــا فيمــا يتعل ــة. أم األردني

لخصخصــة أنشــطة النقــل الجــوي علــى الخزينــة العامــة فقــد كــان أهمهــا خفــض حجــم مديونيــة شــركة الخطــوط 
يشكل تحديًا للخزينة العامة، كونهـا الضـامنة لهـذه المديونيـة. أمـا الشـركات الجوية الملكية األردنية والذي كان 

 2221األردنية التي رفدت الخزينة خالل األعوام للمطارات التابعة، فععالها دخاًل للخزينة شركة األسواق الحرة 
شـركات  مليون دينار على شكل نسب مشاركة وضرائب.  أمـا عوائـد الخزينـة مـن بـاقي 32.1بنحو  2212 –

األنشــطة المســاندة للملكيــة األردنيــة، فقــد كانــت معظمهــا متواضــعة وأحيانــا معدومــة الســتفادتها مــن المزايــا 
 الممنوحة لمؤسسة المناطق الحرة بعدما تم أدراجها تحت مظلة هذه المناطق.

 
األردنيـة مـن وفي قطاع اإلتصاالت، نجحت عملية إعادة الهيكلة وتحريـر القطـاع فـي تحويـل شـركة اإلتصـاالت 

إلـى شـركة تحقـق  نوعيـة الخدمـةالسـعر للمسـتهلك و شـركة احتكاريـة تـدر دخـال احتكاريـا للخزينـة علـى حسـاب 
ربحية في قطاع حيوي ومنافس يـدر دخـاًل علـى الخزينـة مـن خـالل الضـرائب والـرخص والرسـوم، مشـكال إحـدى 

ي عوائـد الخزينـة مـن قطـاع اإلتصـاالت أهم مصادر دخل الخزينة الضريبية.  ويـذكر فـي هـذا المجـال أن إجمـال
% منهـا علـى شـكل ضـريبة مبيعـات، 41مليون دينار، تحم ل المستهلكون نحو  522تجاوز  2211في العام 

لــت شــركات اإلتصــاالت النســبة المتبقيــة علــى شــكل رســوم مشــاركة للحكومــة وضــريبة دخــل، هــذا  فيمــا تحم 
 42منحهــا لشــركة أمنيــة فــي نفــس العــام وبلغــت قيمتهــا باإلضــافة إلــى رســوم تــرخيص الجيــل الثالــث التــي تــم 

 6مليون دينار.

                                                           
 عباسي  جواد  " قطا  اإلتصالت الخليوية األردني: بئر قد ينضج فلنحنر من الض  الجائر  مجموعة المرشدين العرج.  6
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حيـث ترتبط اآلثار المترتبة على خصخصة قطاع الكهرباء بهيكلية وآليـات تنظـيم القطـاع، وفي قطاع الكهرباء، 

كمــا تـم تحديــد أسـعار بيــع   .7تـم إعـادة هيكلــة القطـاع بالكامــل بفصـل قطـاع إنتــام الطاقـة عــن النقـل والتوزيـع
الكهرباء إلى شركة الكهرباء الوطنية بناءًا على اتفاقيات ثنائية تبرم بينها وبـين شـركات التوليـد كـل منهـا علـى 
حده، تتعهد بموجبها الشركة الوطنية بتزويد هذه الشركات باحتياجاتها التشغيلية من الوقـود، فيمـا تتـولى هيئـة 

تحديــد أســعار بيــع الكهربــاء مــن شــركة الكهربــاء الوطنيــة إلــى شــركات التوزيــع،  تنظــيم قطــاع الكهربــاء عمليــة
عمليــة تحديــد تعرفــة الكهربــاء للمســتهلكين.  وبالتــالي فــإن شــركة الكهربــاء الوطنيــة هــي فــي المحصــلة  أيضــاً و 

األربـاع الكبيـرة الجهة الوحيدة التي تتحمل المخاطر المالية المترتبة على العمليات التشغيلية لهذا القطاع، وأن 
التى حققتها الشركات المخصخصة كانت في الغالب أرباحـًا مرتبطـة بالمعادلـة التسـعيرية ولـيس بزيـادة الكفـاءة 
أو اإلنتاجية، وأضافت حماًل على الخزينة يضاف إلى دعم أسعار الوقود.  كما أن اإلتفاقيات ال تحفز الشـركات 

مت لها )في حالة شركات إنتام الطاقـة( باإلسـتثمار طيلـة فتـرة المخصخصة على توفير استهالك الطاقة وال تس
نتــام كهربـاء بالكامــل، بمـا فيهــا األصــول،  اإلمتيـاز، ممــا يطـرع تســاؤاًل حــول جـدوى خصخصــة شـركات توليــد وا 
عطاءها فترة امتياز محدودة غير قابلة للتجديد، ماذا سيحل باألصـول اإلنتاجيـة والعـاملين فـي الشـركات عنـد  وا 

 .8ء فترة اإلمتيازإنتها
 

إن مراجعة تجربة خصخصة قطاع الكهرباء تظهر جليًا أن الخصخصة بحد ذاتها لم تنجت في تحقيـق األهـداف 
اإلقتصادية المرجوة، أكانت بتعظيم اإلستثمار اإلسـتراتيجي، أو بحمايـة الخزينـة مـن تبعـات زيـادة كلفـة الوقـود، 

ه نحو اقة.  ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل من بينها التوج  أو بزيادة كفاءة القطاع، أو تنويع مصادر الط
مســتثمر مــالي بــداًل عــن مســتثمر اســتراتيجي فــي قطــاع اإلنتــام والتوزيــع، والفــرق كبيــر بــين اإلثنــين )أنظــر 
التوصيات(.  كما أن إصالع قطاع الطاقة يتجاوز الشركات نفسها ويتطلب مراجعة شاملة تشمل تنويع مصـادر 

ومعالجــة العــبء الــذي تحملــه شــركة مصــفاة البتــرول للقطــاع واالقتصــاد الــوطني ككــل، وبــدائل أخــرى الطاقــة، 
للشــراكة بــين القطــاع العــام والخــاص ال تتطلــب الخصخصــة الكاملــة لعصــول بــل التركيــز علــى اإلدارة والتشــغيل 

 )أنظر التوصيات(. 
 

الخصخصة السابقة، لم تتضمن بيعًا  وأخيرا تعتي مراجعة مجموعة من العمليات التي، وبعكس عمليات
نما أبقت على الملكية للدولة واقتصرت على البناء واإلدارة والتشغيل ضمن عقود وامتيازات محدودة  لعصول، وا 
المد ة.  وتظهر نجاعة هذا األسلوب جليًا في المرافق العامة كالمطار وميناء الحاويات، وخدمات البنية التحتية 

تسمت هذه العمليات بدرجة عالية من الشفافية والتنافسية، وأدت إلى تحسين أداء كمياه الشرب، فقد ا
الشركات بشكل ملحوظ، إن كان على مستوى زيادة اإلنتاجية والكفاءة )في حالة المطار وميناء الحاويات( أو 

ءة هذه وقد انعكس ذلك إيجابا على إيرادات الخزينة وعلى كفا يض الفاقد )في حال شركة مياهنا(.تخف
 القطاعات الهامة ل قتصاد الوطني.

 
                                                           

 تتقاسام تو يا  الكهربااء جغرافيااا.تو يا   ناع ارب  شركات تتولى توليد الطاقة الكهربائية في المملكة  وشركة واحدة للنقل و اي شاركة الكهربااء الوطنياة  وثا   شاركات لل 7
 لشركات التو ي  الث ثة. وتتولى الشركة الوطنية للكهرباء  و ي شركة مسا مة عامة مملوكة بالكامل للحكومة عملية شراء الكهرباء من شركات التوليد ومن ثم بيعها

 و نا الس ال مطرو  فع  الن حول مصير شركة توليد الكهرباء المرك ية. 8
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لم تقتصر على بي  ج ء من ملكية الحكومة في  (4وفق الشكل رقم ) إن إيرادات الخ ينة من عوائد التخاصية
نما إستمرت إلى ما بعد الخصخصة عل   ى شكل أربا  وضرائج ورسوم مختلفةالمنشآت التي تمت خصخصتها وا 

مليار دينار أردني من  نه المنشآت منن بداية برنامج التخاصية في  2.5دات بلغت فلقد حققت خ ينة الدولة إيرا
مليار دينار. و نا إن دل على  0.7  مقارنة م  عوائد التخاصية والتي بلغت 3103ولنهاية العام  0998العام 

 أنالعامة. كما شيء  فننه يدل على أ مية العناية بالضرائج والرسوم في تحصيل إيرادات مستدامة للخ ينة 
 نصيج المستثمر من تو ي  األربا  والني يقل عن إيرادات الحكومة المتحققة من أرب  وضرائج ورسوم مختلفة.

 

 9( أثر الخصخصة على إيرادات الخزينة5الشكل رقم )

  

 قطاع التعدين
تحساااناا ملحوظااااا فاااي أدائهاااا الماااالي حيااا  شاااهدت الشاااركة بعاااد الخصخصاااة  :شـــركة مصـــانع اإلســـمنت األردنيـــة

أصاابحت تحقااق معاادلت ربحيااة ت يااد عاان مسااتوياتها لمااا قباال الخصخصااة.  إل أن جانباااا كبيااراا ماان  اانا التحساان 
يفع ى بشاكل أساساي إلاى إساتمرار تمتا  الشاركة بحصارية إنتااص اإلسامنت لمادة تقاارج التسا  سانوات وقيامهاا برفا  

يجي بعد الخصخصة.  فقاد بلا  معادل ارتفاا   انه الماادة خا ل السانوات الخمساة أسعار مادة اإلسمنت بشكل تدر 
%  مماااا أثااار سااالباا علاااى قطاااا  اإلنشااااءات فاااي المملكاااة.  وعلياااه  فقاااد تنامااات 43األولاااى بعاااد الخصخصاااة نحاااو 

ماا عائدات الخ ينة من  نه الشركة من رسوم وضرائج )دخل ومبيعات( تجااو ت مساتوياتها السانوية تلاع العوائاد ل
ملياون ديناار فاي  55في حين وصل أقصاا ا إلاى  0998مليون دينار في العام  36قبل الخصخصة  فقد بلغت 

                                                           
9
 يتوفر لدى اللجنة معلومات حول كيفية توزيع أرباح شركة األسواق الحرة للمطارات األردنيةلم   

مليون 
دينار 
 أردني
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. ولكن بعد السما  بدخول منتجين جدد إلى  نا القطاا  بطاقاات إنتاجياة تفاوق بكثيار مساتوى الطلاج 3118عام 
املاة فاي  انا النشااط  أصابحت الشاركة   وارتفا  حدة التناافس باين المنشاآت الع3119على  نا المنتج بعد العام 

تعاني من أوضا  مالية صعبة تمثلات فاي تحقيقهاا لخساائر سانوية متكاررة علاى مادار السانوات األربعاة الماضاية. 
بالمحصاالة  فاانن حياااج اسااتراتيجية واضااحة للقطااا  تحاادد األ ااداف واحتياجااات السااوق ماان  اانا المنااتج وأساااليج 

 قد تفسر جانباا كبيراا من المشاكل التي يعاني منها القطا  حالياا.التعامل م  التحديات التي تواجهه 
 

بعااد الخسااارة التااي تعرضاات لهااا الشااركة فااي نفااس عااام خصخصااتها عاان مسااا متها فااي شــركة البوتــاس العربيــة: 
إحدى الشركات التابعة لها و اي شاركة مغنيسايا األردن  اساتطاعت الشاركة ابتاداءاا مان العاام التاالي لخصخصاتها 

تعادة وضاااااعها الماااااالي  وعاااااادت لتحقاااااق أرباحااااااا معتدلاااااة مااااان عملياتهاااااا التشاااااغيلية  تجااااااو ت مساااااتوياتها قبااااال اسااااا
الخصخصاااة.  وبعاااد أربااا  سااانوات مااان الخصخصاااة  وجااادت الشاااركة نفساااها أماااام مساااتجدات ومتغيااارات خارجياااة 

لمياة للبوتااس  وارتفاا  وضعتها أمام منعطف  ام على صعيد أدائها الماالي  فاإلرتفاا  حيار المتوقا  لألساعار العا
الطلااج العااالمي عليااه لتلبيااة الحتياجااات المتناميااة لتصااني  األساامدة ال راعيااة فااي أعقاااج أ مااة الغااناء العالميااة  

مليااون دينااار  لتشااكل ضااعفي  200إلااى حااوالي  2008مكناات الشااركة ماان تحقيااق أربااا  كبياارة وصاالت فااي عااام 
وا ا فاااي العاااام الاااني سااابق الخصخصاااة  علمااااا بااا ن ضاااعف مسااات 31  وأكثااار مااان 3116مساااتوياتها عااان العاااام 

مستويات مبيعات الشركة من البوتاس في  نه السنوات كانت متقاربة.  واستمرت الشركة في تحقيق أربا  قياسية 
 و ي بنلع تتجاو  أضعاف مستوياتها عند الخصخصة.  مليون دينار  098وصل متوسطها السنوي إلى حوالي 

 
 (2الشكل رقم )

 
 

رتفعت عائدات الحكومة من رسوم التعدين التي تفرضها على منتجات الشركة من المواد الخاام إرتفاعاا كبيارا وقد ا
بساابج قيااام  أيضاااا فااي مسااتوياتها بساابج اإلرتفااا  الكبياار فااي دخاال الشااركة جااراء تصاااعد أسااعار البوتاااس عالميااا  و 

  3118دينار في العام  035إلى  3117دنانير عن كل طن متري في العام  8الحكومة برف  رسوم التعدين من 
% ماان دخلهااا الصااافي بعااد أن 35ونلااع بهاادف الوصااول بعوائااد ا ماان  اانه الشااركة إلااى السااقف المحاادد والبااال  

% مااان 35%.  إن الوصاااول بالعائااادات الحكومياااة إلاااى الساااقف المحااادد عناااد 07.6إلاااى  3116وصااال فاااي عاااام 
ستتحمله الشركة مان عوائاد واقتطاعاات للحكوماة ستصال إلاى الدخل الصافي لشركة البوتاس يعني أن إجمالي ما 
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% رسوم وضرائج أخرى( و و ما يجعل األردن األكثر 3.6% رسوم تعدين  35% ضريبة دخل  %05 )43.6
 فرضا للضرائج )بعد ألمانيا( بين الدول الخمسة الرئيسة المصدرة للبوتاس في العالم.

 
ملياون ديناار  شاكلت  705.7مبلا   3103خصخصاتها وحتاى نهاياة  وبالمحصلة  فقد رفدت الشركة الخ ينة منان

 % منها  والباقي تمثل حصة الخ ينة من األربا  عن نسبة ملكيتها في الشركة.81الرسوم والضرائج حوالي 
 

: علاااى نحاااو مماثااال لشاااركة البوتااااس  ساااا م اإلرتفاااا  المفااااجىء حيااار المتوقااا  شـــركة منـــاجم الفوســـفات األردنيـــة
دولر  44.3% بعااد خصخصااتها ماان نحااو 61لميااة لخااام الفوساافات وسااماد فوساافات األمونيااوم بنحااو لألسااعار العا

  فاي 3118دولر للطن فاي العاام  245ومن ثم إلى  3117دولر في العام  71.9إلى  3116للطن خ ل عام 
ملياون  391من حوالي تمكين الشركة من تحقيق قف ة ملحوظة في أدائها المالي  حي  ارتفعت إيراداتها التشغيلية 

ملياااون ديناااار فاااي العاااام  847  ومااان ثااام إلاااى 3117ملياااون ديناااار فاااي العاااام  255إلاااى  3116ديناااار فاااي العاااام 
  فاااي حاااين كاااان  نااااع تراجااا  فاااي مساااتوى إنتااااص الشاااركة فاااي نلاااع العاااام. إل أن تااا ثر صاااادرات وأساااعار 3118

الشاركة مان الساتمرار علاى المساتوى ناتاه مان  حالات دون تمكان 3118الفوسفات ب  مة الركود العالمي بعد عاام 
معاادلت الربحيااة  حياا  تراجاا  معاادل العائااد علااى الموجااودات والعائااد علااى المبيعااات تاادريجياا إلااى أن اسااتقر دون 

السانوات الاث   الماضاية.  وعلاى أياة حااال  تبقاى مساتويات ربحياة الشاركة ومعادلتها أفضال بكثياار  خا ل% 31
 (. 2خصة  مدفوعة بشكل أساسي بارتفا  األسعار العالمية للفوسفات وفق الشكل رقم )من مستوياتها قبل الخص

 
 (3الشكل رقم )

 
 

وعلى الرحم من ارتفا  ربحية الشركة بوتيرة متسارعة علاى مادار السانوات التاي تلات خصخصاتها  إل أن إيارادات 
لضارائج التاي تفرضاها الحكوماة علاى أرباا  الحكومة من  نه الشركة لم تنمو بالشكل المتوق   فمعدلت الرسوم وا

نتاص الشركة تقل بكثير عما تتقاضاه من الشركات األخرى العاملة في قطا  التعادين  كالبوتااس واإلسامنت علاى  وا 
ولغايااة اليااوم  بلاا  إجمااالي عائاادات الخ ينااة فااي المتوسااط ماان  3116وجااه التحديااد.  فمناان خصخصااتها فااي العااام 

% ماان أرباحهااا الساانوية  فااي حااين بلاا  إجماليهااا ماان 08سااوم تعاادين وضاارائج نحااو شااركة الفوساافات علااى شااكل ر 
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%.  وعلاااى الااارحم مااان تجااااو  إجماااالي مجماااو  األرباااا  الصاااافية التاااي حققتهاااا شاااركة 38.0شاااركة البوتااااس نحاااو 
ن ملياو  38مليون دينار  إل أن الخ ينة لم تتقاَ  خ ل الفترة نفسها ساوى  611الفوسفات منن خصخصتها مبل  

% ماان أسااهم الشااركة.  وبشااكل عااام فقااد بلاا  إجمااالي مااا تلقتااه الخ ينااة ماان شااركة 36دينااار عاان حصااتها البالغااة 
ملياون  344الفوسفات منن خصخصتها وحتى يومنا  نا من مختلف المصادر )رسوم وضارائج وتو يعاات أرباا ( 

مليون ديناار مان  711اس والني تجاو  دينار  و و مبل  يقل بكثير عن المبل  الني تلقته الخ ينة من شركة البوت
 . 3103تاري  خصخصة الشركة ولنهاية العام 

 
 قطاع النقل الجوي

كاناات الملكيااة األردنيااة قباال  يكلتهااا وخصخصااتها تعاااني ماان تحااديات  شــركة الخطــوط الجويــة الملكيــة األردنيــة:
تحقيقهااا للخسااائر المتكااررة  إل أن صااعبة ومشاااكل ماليااة كبياارة  ولاام تكاان تتلقااى الاادعم المااالي ماان الحكومااة إبااان 

تعااظم حجام مديونياة الشاركة كاان يشاكل تحادياا للخ يناة العاماة كونهاا الضاامنة لهانه المديونياة.  ومان الواضاا  أن 
إعاادة  يكلاة الشااركة والشارو  باساتخدام عوائااد التخاصاية المت تيااة مان األنشاطة المساااندة لهاا فاي سااداد جاناج ماان 

الشااركة والحكومااة فااي وضاا  مااالي أفضاال  فقااد انخفضاات مديونيااة الشااركة وأصاابحت  مااديونيتها سااا ما فااي جعاال
 الحكومة ضامنة لمستوى أقل من الديون.

 
وقااد سااا مت عمليااات خصخصااة األنشااطة المساااندة لشااركة الخطااوط الجويااة الملكيااة األردنيااة وتسااخير عائااداتها 

ضااا  الماااالي للشاااركة و ياااادة جانبيتهاااا أماااام لساااداد جااا ء مااان الاااديون المترتباااة علاااى الشاااركة األم  فاااي تحساااين الو 
ملياون ديناار مان عائادات الخصخصاة خا ل الفتارة الممتادة باين عاامي  010المستثمرين  حي  تام اساتخدام نحاو 

مليااون دينااار فااي عااام  226إلعااادة  يكلااة مديونيااة الملكيااة األردنيااة التااي انخفضاات ماان نحااو  3119و 0999
ي مااا   أ3117مليااون دينااار عنااد خصخصااتها فااي عااام  067.2إلااى % ماان موجوداتهااا 051بمااا نساابته  3111
إل أن انفصال األنشطة المساندة عن الملكية األردنية حرمها مان العوائاد المالياة % من الموجودات. 50.2نسبته 

 التي كانت تجنيها من  نه األنشطة  فجميعها كانت مربحة وداعمة لحركة التدفقات النقدية فيها. وعلى الرحم مان
نلع  فقد استطاعت الملكية األردنية بعد إعادة  يكلتها بسنوات قليلة من المحافظة على أداء ماالي متا ن ومقباول 

 إلى حد ما  إنا ما قورن ب دائها في مرحلة ما قبل الهيكلة. 
  

 تمكنت الشركة من تحقيق عوائد مناسبة من عملياتها التشغيلية   3117-3114فخ ل الفترة الممتدة من 
%  فيما بل  متوسط العائد على 2.8%  وعلى المبيعات نحو 5.8فالعائد على الموجودات بل  في المتوسط 

%. إل أن السنوات ال حقة حملت عدد من التحديات للشركة والتي جاءت مت امنة م  09حقوق الملكية 
لم  وارتفا  أسعار الوقود كان خصخصتها  فاأل مة المالية وأ مة الركود اإلقتصادي التي ألمت بمعظم دول العا

لها ت ثير كبير على أنشطة الطيران في معظم دول العالم  والملكية األردنية لم تكن استثناءاا من نلع. فالع قة 
العكسية بين أسعار الوقود وأربا  شركات الطيران تعد نمطاا م لوفاا في صناعة النقل الجوي  وكنلع حالت 

ثر سلباا على حركة النشاط السياحي  والتي تعتبر بدور ا من أبر  محددات الطلج الركود اإلقتصادي التي ت  
على خدمات النقل الجوي.   نا باإلضافة إلى حدة المنافسة على المستوى اإلقليمي م  عدد من الشركات 

الملكية العاملة ضمن نفس الخطوط بعد أن تم من   نه الشركات رح ت إضافية إلى نفس النقاط التي تخدمها 
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األردنية  مما ي كد الحاجة إلى وجود استراتيجية شاملة لقطا  النقل الجوي في المملكة  ي خن بعين اإلعتبار 
 حاجة السوق ومصلحة المشغلين المحليين  ويضمن المنافسة العادلة ومصلحة اإلقتصاد الوطني.

 
في المنطقة  فقد استطاعت الملكية األردنية  وعلى البرحم من جمي   نه التحديات واحتدام المنافسة بين المشغلين

  Load Factor  اإلرتقاااء بمعاادل إشااغال مقاعااد ا  و ااو مااا يعاارف بااا  3117ابتااداءاا ماان خصخصااتها فااي عااام 
 - 3117% خاااا ل الفتاااارة 71.7إلااااى  3116 - 3112% خاااا ل الفتاااارة 67.2حياااا  ارتفاااا   اااانا المعاااادل ماااان 

ن لم يانعكس نلاع علاى    و و ما يشير إلى أن الشركة استطاعت3103 إلى حد ما النهو  ب دائها التشغيلي  وا 
 . 10أدائها المالي

 
أمااا علااى صااعيد التاادفقات النقديااة  فجمياا  الم شاارات تشااير إلااى أن خصخصااة الملكيااة األردنيااة لاام تحااد  تغياارات 

بعااد ا   ملحوظااة علااى  اانا الصااعيد.  فالشااركة لاام تقاام مناان  ماان بعيااد  سااواء كااان نلااع قباال خصخصااتها أو فيمااا
نمااا تتااولى تحصاايل  بتو ياا  أي أربااا  علااى المسااا مين  كمااا ل تقااوم الشااركة باادف  أي ضاارائج مباشاارة للدولااة  وا 
الرسوم والضرائج )الرسوم على التاناكر ورساوم المغاادرة وحير اا( حيار المباشارة المساتحقة علاى عم ئهاا وتحويلهاا 

 . 3103لنهاية  3117خصخصتها في العام  مليون دينار إردني من تاري  311للخ ينة والتي بلغت 
 

 خصخصة األنشطة المساندة والتي انبثقت عن الملكية األردنية وهي:
 (Airport Duty Free Shops)األردنية للمطارات شركة األسواق الحرة  -
 (JORAMCO) الشركة األردنية لصيانة الطائرات -
 (JALCO)الشركة األردنية لصيانة محركات الطائرات  -
 (ALPHA) ية لتموين الطائراتالشركة األردن -
 (JATS) الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي -
 

  إل أن شااركة تمااوين تحقيااق أربااا  وأداء متمياا وبشااكل عااام  تمكناات معظاام  اانه المنشااآت بعااد خصخصااتها ماان 
ماان تحقيااق أربااا   كاناات أفضاالهما علااى  اانا الصااعيد  فاااألولى تمكناات للمطااارات الطااائرات وشااركة األسااواق الحاارة

فااي حااين حققاات شااركة األسااواق الحاارة  3103-3118ليااون دينااار خاا ل الفتاارة م 24 صااافية بلاا  مجموعهااا نحااو
كماااا تعاااد األرباااا  التاااي تحققااات لبااااقي  .ملياااون ديناااار خااا ل نفاااس الفتااارة 71.3 أرباحاااا بلااا  مجموعهااااللمطاااارات 

خن بعين العتبار الساعر الاني بيعات علاى أساساه األنشطة  على الرحم من تواض  أحجامها  مج ية إنا ما تم األ
نحااو  (JATS) اانه الشااركات.  فعلااى ساابيل المثااال  بلاا  اجمااالي األربااا  الصااافية لشااركة التاادريج علااى الطيااران 

% ماان السااعر الااني خصخصاات علااى أساسااه 51مشااكلة باانلع  3103-3118مليااون دينااار خاا ل الفتاارة  7.7
 الشركة.

 

                                                           
10

، والذي (One World)الى تحالف  7002عام الشغال طائرات الملكية الى انضمامها في إوقد يعزى جانب من ارتفاع معدل  

 ساهم في تعزيز قدرة الشركة على اجتذاب المزيد من الركاب والمسافرين. هنأيفترض 
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لي لخصخصااة  اانه األنشاطة علااى الخ يناة العامااة  فقااد كانات أع  ااا علاى  اانا الصااعيد أماا مااا يتعلاق باااألثر الماا
مليااون دينااار  21.0( بنحااو 3103-3118رفاادت الخ ينااة خاا ل األعااوام )التااي  للمطااارات شااركة األسااواق الحاارة

فتارة % من إجمالي األربا  التي حققتها الشاركة خا ل ال21على شكل نسج مشاركة وضرائج  مشكلة بنلع نحو 
نفسااها  و ااي نساابة مرتفعااة إلااى حااد مااا إنا مااا قورناات بالنسااج التااي تتحملهااا معظاام الشااركات العاملااة فااي المملكااة.  
أمااا عوائااد الخ ينااة ماان باااقي شااركات األنشااطة المساااندة للملكيااة األردنيااة  فقااد كاناات معظمهااا متواضااعة وأحياناااا 

العاملااة فااي المملكااة بعاادما تاام إدراجهااا تحاات مظلااة  اانه معدومااة لسااتفادتها ماان الم ايااا الممنوحااة للمناااطق الحاارة 
 المناطق. 

 
ــة ــة نــور الفني ــة الملك ــة األردنيــة وكلي ــران الملكي ــة الطي ــران المــدني أكاديمي : أدت عمليااة خصخصااة  اااتين للطي

الشااركتين إلااى تحساان ملحااوظ فااي أدائهمااا المااالي  فاألكاديميااة الملكيااة للطيااران تمكناات بعااد خصخصااتها فااي عااام 
من اإلرتقاء بعوائد ا بشكل ملحوظ وقامت بتحويل أربا  للخ ينة لقاء مسا مة الحكومة فيها  فاي حاين لام  3112

 تقم كلية الملكة نور بتحويل أي عوائد للخ ينة.  
 

 قطاع اإلتصاالت
سااا م الوضاا  الحتكاااري الااني كاناات تتمتاا  بااه الشااركة قباال خصخصااتها فااي تقااديم  شــركة اإلتصــاالت األردنيــة:

ت اإلتصالت الثابتة واإلتصالت الدولية في تمكين الشركة من تحقيق عوائد مج ية من عملياتها التشغيلية  خدما
% مااان 21حيااا  كاااان صاااافي العوائاااد السااانوية للشاااركة خااا ل السااانوات القليلاااة التاااي سااابقت خصخصاااتها يتجااااو  

تااوالي.  وبااالرحم ماان  اانا األداء % ماان موجوداتهااا وحقااوق ملكيتهااا علااى ال31% و00مبيعاتهااا الساانوية  ويتجاااو  
المااالي الجيااد  إل أنااه كااان علااى حساااج المسااتهلع واإلقتصاااد بشااكل عااام حياا  ارتفعاات أسااعار المكالمااات وتاادنى 

 مستوى الخدمة.
 

وعلااااى الاااارحم ماااان التراجاااا  الطفيااااف الااااني طاااارأ علااااى م شاااارات ربحيااااة الشااااركة فااااي الساااانوات القليلااااة التااااي تلاااات 
اساااترداد وضاااعها الماااالي المتميااا  بعاااد فتااارة قصااايرة نسااابياا مااان الااا من. فاااالتراج   خصخصاااتها  إل أنهاااا اساااتطاعت

المشاهود فااي ربحيااة الشااركة كااان مرحلياا وماادفوعا بشااكل أساسااي بتنااامي حجاام نفقاتهاا خاا ل تلااع الفتاارة  والااني قااد 
ماان العماال   يعاا ى جاا ء كبياار منهااا إلااى حاا م المناااف  التااي قاادمتها الشااركة لمجموعااة ماان العاااملين لقاااء تسااريحهم

إلى اآلثار المالية المترتبة على  خم اإلنفاق الرأسمالي الني قامت به الشركة خا ل السانوات األولاى  أيضاا ويع ى 
%  06.6نحاو  حي  وصلت نسبة  انا اإلنفااق إلاى موجاودات الشاركة 3110من خصخصتها  ل سيما في عام 

ت الخمسااة عشاار الماضااية.  كمااا أصاابحت الشااركة و ااي أعلااى نساابة إنفاااق قاماات بهااا الشااركة علااى ماادار الساانوا
تعاني من تباط  معدلت الطلاج علاى خادمات الهااتف الثابات  و او النشااط الارئيس لهاا إباان تلاع الفتارة  إل أنهاا 
تمكناات ماان تعااوي  نلااع ماان خاا ل توسااعها فاااي تقااديم خاادمات اإلتصااالت الخلويااة والخاادمات األخاارى لسااايما 

.  وماااان  ناااا اساااتطاعت الشااااركة بعاااد سااانوات قليلاااة ماااان خصخصاااتها مااان اإلرتقاااااء خااادمات البياناااات )اإلنترنااات(
بم شرات ربحيتها  فقاد نمات مبيعاتهاا بشاكل مضاطرد علاى مادار السانوات الماضاية مماا ساا م فاي تمكاين الشاركة 
ماان تحقيااق معاادلت عوائااد مرتفعااة علااى حقااوق المسااا مين فيهااا وعلااى موجوداتهااا.  فعلااى ساابيل المثااال  وصاالت 

 نحو ضعفي حجمها السنوي في السنوات القليلة التي سبقت عملية الخصخصة. 3103عات الشركة في عام مبي
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أمااا فيمااا يتعلااق باااألداء التشااغيلي للشااركة  فاانن تسااري  عاادد ماان العاااملين فااي الشااركة فااي الفتاارة التااي تلاات عمليااة 
انت عليه قبل الخصخصة.  فقد الخصخصة سا م في إظهار الم شرات التشغيلية للشركة في وض  أفضل مما ك

ارتف  معدل المبيعات لكل عامل بشكل مضطرد على مدار السانوات التاي تلات عملياة الخصخصاة  فبعاد أن كاان 
ألااف  074ألااف ماان المبيعااات الساانوية  وصاالت مسااا مته فيهااا إلااى نحااو  58العاماال يسااا م فااي المتوسااط بنحااو 

 071ف  عدد عم ء الشركة مان مختلاف الخادمات مان نحاو .  وعلى نحو مماثل  ارت3103دينار سنويا في عام 
 .3103عميل في عام  0711ر من إلى أكث 3111عميل لكل عامل في عام 

 
  التطاور التكنولاوجي فاي  انا القطاا وقد أفضى السما  بدخول مشغلين جدد إلى قطاا  اإلتصاالت باالت امن ما  

فاي  ياادة  أيضااا ا  نطااق المساتفيدين مان خدماتاه  وساا م إلاى اتسا واألنترناتلوية ل سيما خدمات اإلتصالت الخ
حدة التنافس بين المشغلين على نحو أفضى إلى انخفا  أسعار الخادمات التاي يقادمها القطاا  للشارائ  المختلفاة 
من المستهلكين. فشركة اإلتصالت  المشاغل والماوفر الوحياد لخدماة الهااتف الثابات  اساتطاعت بعاد خصخصاتها 

علياااة ونوعياااة الخااادمات التاااي تقااادمها. فبعاااد أن كاااان يتعاااين علاااى العميااال اإلنتظاااار لسااانوات عديااادة مااان تحساااين فا
للحصاول علاى خااط ثابات  أصااب  بنمكاناه اآلن الحصااول علياه خاا ل أياام قليلااة  وأصابحت نساابة المساتفيدين ماان 

فخاادمات الهاااتف  خاادمات الخااط الثاباات مر ونااة بنمااو الطلااج ل بتااوافر العاار  )الخطااوط( كمااا  ااو فااي السااابق. 
 فرد ف كثر.  211الثابت أصبحت متوفرة لكل من يطلبها في أي منطقة من مناطق األردن يقطنها 

 
كما شهدت أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة خصوصاا بعد دخول شركة أمنياة إلاى القطاا   إنخفاضااا ملحوظاا 

القطا   واحتادامها باين عادد مان المشاغلين منن خصخصة الشركة  ويعود نلع إلى توس   امش المنافسة في  نا 
ل سيما على صعيد تقاديم خادمات اإلتصاالت الخلوياة وخادمات البياناات بمختلاف أشاكالها.  فعلاى سابيل المثاال  

فلاس فاي  9.5إلاى  3117فلاس فاي عاام  37انخف  متوسط تعرفة الدقيقاة الواحادة مان اإلتصاالت الخلوياة مان 
 . 3103عام 

 
 ينة من شركة اإلتصالت األردنية بعد خصخصتها تنامياا في مستوياتها من سنة إلى أخرى  وشهدت عائدات الخ

ملياااون  031نحاااو  3103  أصااابحت فاااي نهاياااة 3111ملياااون ديناااار فاااي العاااام  45فبعاااد أن كانااات العوائاااد نحاااو 
الخ يناة عاان  ديناار.  ولام يا ثر بياا  كامال حصاة الحكومااة فاي الشاركة علاى إياارادات الخ يناة منهاا  نلااع أن توقاف

تلقاااي حصاااتها فاااي أرباااا  الشاااركة قاااد تااام تعويضاااه مااان خااا ل فااار  الرساااوم والضااارائج علاااى  ااانا النشااااط.  كماااا 
أصاابحت الخ ينااة تتلقااى إياارادات إضااافية ماان قطااا  اإلتصااالت تتمثاال بشااكل أساسااي بالضاارائج المفروضااة علااى 

رسوم التاراخيص لخادمات  انه  أيضاا خ ينة أربا  وخدمات باقي شركات اإلتصالت العاملة في المملكة. وتتلقى ال
األنشااطة التااي تتقاضااها  يئااة تنظاايم قطااا  اإلتصااالت بااين الفينااة واألخاارى  لساايما عنااد دخااول مشااغل جديااد  أو 
طااار  خدماااة جديااادة إلاااى خااادمات  ااانا القطاااا   باإلضاااافة إلاااى عوائاااد بيااا  أساااهم الحكوماااة فاااي شاااركة اإلتصاااالت 

وبالمحصالة  فقااد  ملياون ديناار.  941والتاي بلغات نحاو  3118و 3111ن عاام األردنياة خا ل الفتارة الممتادة باي
مااا مجموعااه  3103رفاادت شااركة التصااالت األردنيااة خ ينااة الدولااة مناان تاااري  خصخصااتها وحتااى نهايااة العااام 

مليار دينار أردني   انا فضا  عان الرساوم التاي تقاضاتها الهيئاة مان المشاغلين الخارين. وعلاى الارحم مان  0.37
نامي عوائد الخ نية من  نا القطا  وتحميل الشركات العاملة فياه ألشاكال مختلفاة مان الرساوم والضارائج  إل أن ت

 ناع حاجة لدراسة ربحية القطاا  ومقارنتهاا ما  العوائاد المتحققاة مان بااقي األنشاطة والقطاعاات  والت كاد مان قادرة 



532 
 

ت علااى تحقيااق المنافسااة الفاعلااة فااي السااوق وتمكااين األسااس والقواعااد التنظيميااة المعمااول بهااا فااي قطااا  اإلتصااال
القطا  من تحقيق أربا  معتدلة  و نا قد يستدعي إعادة النظر فاي اآللياات واألساس المالياة القائماة باين الحكوماة 
والشركات العاملة في القطا  علاى نحاو يفضاي إلاى عدالاة وفاعلياة أكبار فاي تو يا  المنااف  المالياة التاي تاتمخ  

 لقطا . عن  نا ا
 

كمااا أن  ناااع جاادلا قائماااا حااول جاادوى دخااول مشااغل راباا  لنشاااط اإلتصااالت الخلويااة وماادى تاا ثر أداء المشااغلين 
اآلخرين بنلع  حي  ل يتبين ما إنا كانت  يئة تنظيم قطاا  اإلتصاالت قاد قامات بانجراء الدراساة الم ئماة لتقيايم 

   لألتصالت الخلوية.الكلف والمناف  التي قد تترتج على دخول مشغل راب
 

 قطاع الكهرباء
إن تقياااايم اآلثااااار المترتبااااة علااااى خصخصااااة قطااااا  الكهرباااااء  ااااي مساااا لة تاااارتبط بهيكليااااة و ليااااات تنظاااايم القطااااا .  
فنساااتثمار وربحياااة الشاااركات محاااددة ضااامن اتفاقياااات خاصاااة. فهنااااع أربااا  شاااركات مساااتقلة تتاااولى تولياااد الطاقاااة 

للنقاال  ااي شااركة الكهرباااء الوطنيااة  وثاا   شااركات للتو ياا  تتقاساام تو ياا   الكهربائيااة فااي المملكااة  وشااركة واحاادة
قلايم الوساط  وواحادة لمنطقاة الشامال واألخارى للمنطقاة الجنوبياة مان المملكاة.   الكهرباء جغرافياا  واحادة للعاصامة وا 

راء الكهربااء مان فالشركة الوطنية للكهرباء  و ي شاركة مساا مة عاماة مملوكاة بالكامال للحكوماة  تتاولى عملياة شا
كما تتحدد أسعار بي  الكهرباء إلى شركة الكهرباء الوطنياة  شركات التوليد ومن ثم بيعها لشركات التو ي  الث ثة. 

بناااءاا علااى اتفاقيااات ثنائيااة تباارم بينهااا وبااين شااركات التوليااد كاال منهااا علااى حااده  تتعهااد بموجبهااا الشااركة الوطنيااة 
التشغيلية من الوقود  فيما تتولى  يئة تنظيم قطا  الكهربااء عملياة تحدياد أساعار  بت ويد  نه الشركات باحتياجاتها

عمليااة تحديااد تعرفااة الكهرباااء للمسااتهلكين   أيضاااا بياا  الكهرباااء ماان شااركة الكهرباااء الوطنيااة إلااى شااركات التو ياا   و 
ة  اي فاي المحصالة الجهاة حي  تتم مراجعتها في كانون ثاني من كل عامين. وبالتالي فنن شركة الكهرباء الوطني

 الوحيدة التي تتحمل المخاطر المالية المترتبة على العمليات التشغيلية لهنا القطا .
 

تحسان األداء المااالي للشااركة  للشااركةيلحاظ المتتباا  لتطاور األوضااا  المالياة : (CEGCO)شـركة توليــد الكهربــاء 
ماان تحقيااق أربااا  معتدلااة علااى موجوداتهااا  بعااد خصخصااتها.  فبعااد ساانوات متكااررة ماان الخسااائر  تمكناات الشااركة
-3112% خا ل الفتارة 1.7-  مان نحاو ومبيعاتها وعلى حقوق ملكيتهاا   فمتوساط العائاد علاى الموجاودات ارتفا

  أي فاي الفتارة التاي تبعات خصخصاة الشاركة.  وكانلع 3119-3118% خا ل الفتارة ال حقاة 0.6إلى  3114
% 0.9% فاي الفتارة الساابقة للخصخصاة إلاى 0.5-يعات الني ارتفا  مان الحال بالنسبة لمتوسط العائد على المب

% خاا ل الفتاارة 6.4% إلااى 0.4-ماان  أيضاااا فاي الفتاارة ال حقااة  ومتوسااط العائااد علااى حقااوق الملكيااة الااني ارتفاا  
 التي تبعت خصخصتها.  

 
اا فاي أدائهاا التشاغيلي  ولكن يتوجج التنويه  نا إلى أن تطاور األوضاا  المالياة للشاركة ل يعكاس بالضارورة تحسان

لساابج رئيسااي  ااو أن األربااا  التااي يمكاان أن تحققهااا الشااركة تتحاادد بشااكل مساابق وفقااا ل ليااة التااي تحاادد ا  يئااة 
تنظيم قطا  الكهرباء  وأن أي انحراف لمستويات الربحية عما  و مستهدف  سواء كان نلع بال يادة أو النقصان  

 عادلة التسعيرية المعتمدة لشركات التوليد. يعود باألساس إلى اعتبارات خاصة بالم
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الخصخصااة  و اانا وتظهاار البيانااات الماليااة أن الشااركة تمكناات ماان تحقيااق أربااا  صااافية تجاااو ت مسااتوياتها قباال 
باعتبار أن الشركة كانت قبل خصخصتها مملوكة بالكامال للحكوماة  والهادف الرئيساي  طبيعياا  بطبيعة الحال يبدو

الت كد من توفر امدادات الكهرباء وليس بالضارورة تحقياق األرباا .  فخا ل الفتارة مان عاام  للحكومة كان باألساس
ملياون ديناار  حصاة  69.8تمكنت الشركة مان تحقياق أرباا  صاافية )بعاد الضاريبة( بلغات  3103وحتى  3118

التشاغيلية األساساية  في مقابل نلع وكما أشرنا سابقاا  ل تظهار الم شارات مليون دينار. 27.9الحكومة منها نحو 
و اانا يعنااي أن الحكومااة ممثلااة بالشااركة الوطنيااة للكهرباااء  ااي ماان  حققاات تحسااناا ملحوظاااا فااي أدائهااا. للشااركة أنهااا

 المحصلة ج ءا كبيراا من عجء  نه األربا  ما دامت الشركة حير قادرة على تخفي  الكلفة التشغيلية. بتتحمل 
 

ــاء    أخاانت العوائااد الصااافية للشااركة بالت ايااد 3118خصااتها فااي العااام مناان خص :(EDCO)شــركة توزيــع الكهرب
-3118فخا ل الفتارة  بشكل مضطرد وأصابحت تتجااو  بكثيار مساتوياتها فاي السانوات التاي سابقت خصخصاتها.

مليااون دينااار  و اانه وحااد ا تشااكل نساابة  54.5تمكناات الشااركة ماان جنااي أربااا  صااافية وصاالت إلااى نحااو  3103
% ماان أسااهم شااركة تو ياا   كهرباااء إربااد.  55.4بياا  شااركة تو ياا  الكهرباااء بالكاماال و % ماان إجمااالي قيمااة54.9

 -3% من موجوداتها أصبحت تحقق أرباحااا تتاراو  باين 1.6فالشركة بعدما كانت تحقق أرباحاا صافية ل تتجاو  
علاى مبيعاتهاا  % من موجوداتها  و نا اإلرتفا  يعكاس باألسااس الهاامش الربحاي الاني أصابحت تتلقااه الشاركة 6

% فاااي 5.5% خااا ل السااانوات الث ثاااة التاااي سااابقت الخصخصاااة إلاااى 1.5-حيااا  ارتفااا  فاااي المتوساااط مااان نحاااو 
 السنوات الث   التي تبعتها. 

 
نماا باألسااس إلاى منهجياة  إن التحسان الملحاوظ فاي األداء الماالي للشاركة ل يعا ى إلاى تحسان أدائهاا التشاغيلي  وا 

ن شااركة الكهرباااء الوطنيااة إلااى شااركات التو ياا .  فااتمكن شااركة مثاال شااركة تو ياا  تحديااد أسااعار بياا  الكهرباااء ماا
% ماان حقااوق ملكيتهااا  21الكهرباااء ماان تحقيااق أربااا  مرتفعااة بااين ليلااة وضااحا ا تجاااو ت فااي عاادد ماان الساانوات 

ياتها يمكن أن يع ى بشكل أساسي إلى ارتفا  مستويات التكاليف المقدرة من قبل الشركة )بشكل مسبق( عن مستو 
إلى التفاوت بين حجم الطلج الفعلي والطلج المقدر الني من ش نه تمكين الشركة من تحقيق أرباا   أيضاا الفعلية و 

تتجاو  المستويات المعتمدة لها.  وفي المحصلة  فنن الحكومة ممثلة بالشركة الوطنية  ي من تتحمال أعبااء  انا 
 عير.اإلرتفا  في األربا  بحسج المنهجية المتبعة للتس

 
ــد  ــاء إرب ــع كهرب شااهدت الشااركة تنامياااا ملحوظاااا فااي  3118مناان خصخصااتها فااي العااام  :(IDECO)شــركة توزي

معادلت عوائاد ا وصال إلااى أضاعاف مساتوياتها قباال الخصخصاة  فمتوساط معادل العائااد علاى موجاودات الشااركة 
الساانوات األرباا  التااي % خاا ل 5% خاا ل الساانوات األرباا  التااي ساابقت الخصخصااة إلااى 0.2ارتفاا  ماان أقاال ماان 

 % خا ل الفتارة ناتهاا. 5.5% إلاى 3تلتها  و نا يعكس باألساس ارتفا  العائد على مبيعاات الشاركة مان أقال مان 
ملياااون ديناااار و اااي  20.2مااان تحقياااق أرباااا  صاااافية بلغااات  3101-3118تمكنااات الشاااركة خااا ل األعاااوام وقاااد 

مليااون دينااار خاا ل الفتاارة  41.8دنيااة التااي وصاالت إلااى مسااتويات متقاربااة ماان إجمااالي ربحيااة شااركة الكهرباااء األر 
نفسااها  علمااااا بااا ن موجااودات  ااانه الشاااركة تعاااادل أضااعاف موجاااودات شاااركة التو يااا  وشااركة تو يااا  كهربااااء إرباااد  

وشاا نها شاا ن شااركة تو ياا  الكهرباااء  فاانن ارتفااا  أربااا  الشااركة دون أن ياارتبط نلااع ماا  تحساان  ومبيعاتهااا كاانلع. 
سيعني في المحصلة تحمل شركة الكهرباء الوطنية المصاريف اإلضافية لهنه األربا  بحسج  لية أدائها التشغيلي 

 تحديد التعرفة و يكلية القطا .
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 عقود اإلدارة والتشغيل
تمياااا ت  اااانه العمليااااات عاااان سااااابقاتها ب نهااااا لاااام تتضاااامن بيعاااااا لألصااااول  إنمااااا تاااام اسااااتخدام أساااالوج مختلااااف ماااان 

ناء واإلدارة والتشغيل دون بي  أصول الدولة  حي  أظهارت الم شارات اإليجابياة الخصخصة يتمثل في عمليات الب
 لهنا النو  من الخصخصة مدى نجاعته وفق ما  و موض  تالياا:

 
المشاغل الخااص الاني يتاولى إدارة وتشاغيل المطاار بموجاج اتفاقياة اإلمتياا   تمكان مطـار الملكيـة عليـاء الـدولي:

ملحااوظ فااي األداء التشااغيلي لااه ماان ضاامنها الساانوات الخمااس قباال افتتااا  المبنااى  الممنوحااة لااه ماان اإلرتقاااء بشااكل
 35.9إلااى  3118مليااون دينااار فااي عااام  03.2الجديااد.  فقااد تضاااعفت أربااا  المطااار بنحااو الضااعف ماان نحااو 

.  و اانه ال يااادة فااي األربااا  كاناات مدفوعااة بشااكل أساسااي بارتفااا  عائاادات المطااار 3103مليااون دينااار فااي عااام 
ملياون ديناار فاي عاام  4.8ضعف  حي  ارتفعت  نه اإليرادات مان نحاو  07مرتبطة بحركة الطيران ب كثر من ال

  فيماااا ارتفعااات إيااارادات األنشاااطة التجارياااة واألنشاااطة األخااارى 3103ملياااون ديناااار فاااي عاااام  83.5إلاااى  3117
 مليون دينار خ ل الفترة نفسها.  01.8مليون إلى  0.0للمطار من 

 
 اانه التطااورات ترجمااة للتحساان فااي العمليااات التشااغيلية للمطااار ومرافقااه المختلفااة  فقااد ارتفعاات أعااداد وقااد جاااءت 

.  كماا شاهدت 3103مسافر فاي عاام  6.3إلى  3117مليون مسافر في عام  2.7المسافرين بنحو الضعف من 
مساافر لكال عامال عان ألاف  06.6الاف إلاى  01.4إنتاجية العامل الواحد مقاسة بعدد المسافرين لكل عامال مان 

نفااس الفتاارة.  ويضاااف إلااى كاال نلااع  التحساان المشااهود فااي رضااا العماا ء بحسااج مااا أظهرتااه المسااوحات التااي تاام 
اجرا  ااا علااى  اانا الصااعيد  والتحساان المشااهود فااي واقاا  الساا مة الجويااة والبيئااة والساا مة المهنيااة  حياا  سااجلت 

 لى المشغل الخاص إدارته. إصابات العمل في المطار انخفاضا ملموسا منن أن تو 
 

وقد استفادت الخ ينة العامة من اتفاقياة اإلمتياا  التاي تام توقيعهاا ما  المشاغل الخااص وبشاكل تنافساي بنااءاا علاى 
القيمااة العظمااى التااي يمنحهااا المشااغل للخ ينااة ماان اإلياارادات اإلجماليااة.  وقااد خلصاات اإلتفاقيااة إلااى تخصاايص مااا 

با كثر  3103 – 3118لية للمطار  حي  ارتفعت عائدات الخ ينة خ ل الفترة % من اإليرادات اإلجما54نسبته 
 .3103مليون دينار في نهاية العام  58.8مليون دينار لتصل إلى  2.3من ثمانية أضعاف  من نحو 

 
العالميااة ماان تطبيااق أباار  المعااايير  A.P. Mollerتمكاان المشااغل الخاااص شااركة : مينــاء الحاويــات فــي العقبــة

ة المعمول بها في مثل  نا النو  من األنشطة ومان أحادا  التطاوير المطلاوج علاى مرافاق المينااء ومواكباة العالمي
تنامي الطلاج علاى خدماتاه  فقاد اساتمر حجام المناولاة فاي المينااء فاي اإلرتفاا  بعاد اسات م المشاغل الخااص إدارة 

ألاف وحادة  807قادم( إلاى  31حاوياة ألاف وحادة مكافئاة ) 415  حي  ارتفعت من نحاو 3114الميناء في العام 
% سنويا  علماا ب ن الميناء كان قبل خصخصته قاادراا أيضااا علاى 01.9  أي بمتوسط معدل نمو 3103في عام 

  ماان 3114وحتااى عااام  3111تلبيااة الطلااج المتنااامي علااى خدماتااه  حياا  تمكاان خاا ل الفتاارة الممتاادة ماان عااام 
 % سنوياا. 02.6والني بل  في المتوسط نحو  استيعاج النمو المشهود في حجم المناولة 

 
أمااا علااى صااعيد الكفاااءة والفاعليااة  فقااد تمكاان المشااغل الجديااد للميناااء ماان اإلرتقاااء بشااكل واضاا  ب دائااه واسااتطا  

ياوم فاي بادايات العقاد الماضاي  05خ ل فترة قصيرة من ال من تقلايص فتارة مكاو  الحاوياة فاي المينااء مان نحاو 
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  علماااا باا ن فتاارة مكااو  الحاويااات فااي الميناااء كاناات تعااد ماان أباار  التحااديات 3102العااام  أيااام فااي 8إلااى نحااو 
والمشاااكل التااي اسااتدعت اللجااوء إلااى مشااغل خاااص.  كمااا اسااتطا  المشااغل الخاااص مناان توليااه  مااام األمااور فااي 

نجياة الرافعاات  ادت الميناء من اإلرتقاء بشكل ملحاوظ فاي أدائاه وفعاليتاه وفاق أحاد الم شارات المعتمادة لانلع  فانت
حركاة لكال سااعة  02%  أي مان 51في العام األول من تولي المشغل الخاص مس ولياته في المينااء با كثر مان 

  ومان ثام اساتمر التحسان تادريجيا علاى مادار السانوات 3114حركة لكل ساعة في عاام  21إلى  3112في عام 
 35و و بنلع تجاو  المعدل المساتهدف الباال    3103حركة لكل ساعة في عام  21ال حقة إلى أن وصل إلى 

 حركة لكل ساعة. 
 

   08.4 إلااى 3117مليااون دينااار فااي عااام  03.9أمااا فااي مااا يتعلااق بعوائااد الخ ينااة ماان الميناااء  فقااد ارتفعاات ماان 
 .3103مليون دينار في عام 

 
  نقلااة نوعيااة فااي األداء تشااير البيانااات حااول نشاااط تو ياا  المياااه فااي محافظااة العاصاامة إلااى حاادو شــركة مياهنــا: 

التشغيلي في  نا النشاط  أ مها تراج  مستويات الفاقد من المياه عن مستوياتها في ظل اإلدارة الحكومياة الساابقة 
%( فاي عاام 54قبل عقد اإلدارة والتشغيل.  فبعد أن كانت نسبة الفاقد تتجاو  نصف ما يتم ضخه في الشبكات )

إلااااى  3116تاااادريجيا فااااي عهااااد إدارة شااااركة ليمااااا حتااااى وصاااالت فااااي عااااام    أخاااانت  اااانه النساااابة بااااالتراج 0999
%.  كما واصلت شركة ميا نا من بعاد ا جهود اا المبنولاة لتخفاي   انا الهادر فاي الميااه إلاى أن وصالت 43.0

% من إجمالي الكمية التي يتم ضاخمها فاي شابكات ميااه محافظاة العاصامة  و اي نسابة تانخف  23.0ما نسبته 
%( إل أنهاا ت ياد عان مساتوياتها فاي شاركة 41مساتوياتها لادى شاركة ميااه اليرماوع )فاي حادود  بشكل ملحوظ عن

%.  وقد وّفر  نا التحسن بطبيعة الحال على الشركة مبال  31.7نحو  3101مياه العقبة والتي وصلت في عام 
 كة. طائلة  واأل م من نلع فننه يحافظ على استمرارية وديمومة المخ ون المائي في الممل

 
كما شهدت خدمات المياه في العاصمة تحسنا ملحوظا على صعيد سرعة اإلساتجابة إلاى الشاكاوى واإلصا حات  

سااعة فاي المتوساط  تمكنات شاركة ليماا مان  7.25فبعد أن كانت الستجابة للشكاوى واإلص حات تستغرق نحاو 
سااعة  كماا واصالت  انه  2.7واقا  إلاى النصاف وب 3116خف   نه المدة تدريجيا إلى أن وصلت بها فاي عاام 

 . 3103ساعة في عام  2.3المدة انخفاضها في عهد شركة ميا نا إلى أن وصلت إلى 
 

 برامج التوعية العامة ومدى مراعاتها ألسس الشفافية والمكاشفة )الفصل السادس( خامسًا:
 

التاي رافقات عملياات التخاصاية لكال  لقد قاام فرياق العمال فاي لجناة تقيايم التخاصاية بمراجعاة بارامج التوعياة العاماة
 منش ة إنا ما تمت  ومدى مراعاتها ألسس الشفافية والمكاشفة  حي  تم تناول  نه البرامج ضمن محورين:

 برامج توعية عامة للجمهور تتعلق بتخاصية المنش ة وسير عمل إجراءات التخاصية. -0
الم سسااات عنااد خصخصااتها وتااوعيتهم باارامج توعيااة المااوظفين باآلثااار التااي قااد تترتااج علااى المنشااآت و  -3

 بالتغيرات التي قد تطرأ على أوضاعهم الوظيفية والحقوق والواجبات المتعلقة بهم. 
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وبعااد اإلطاا   علااى الوثااائق والمعلومااات المتااوفرة التااي أتاحتهااا  يئااة تنفياان التخاصااية واألطااراف المعنيااة بموضااو  
  3111ج توعية تنكر حتى إنشاء  يئة تنفيان التخاصاية فاي العاام التوعية العامة  فقد تبين أنه لم تكن  نالع برام

والتي قامت بدور ا بنعداد برنامج إع مي سنوي شمل العديد من برامج التوعية العامة والنشاطات لتوضي  مفهوم 
ى التخاصية واآلثار المترتبة على المنشآت التي تمت خصخصاتها  واألثار الكلاي علاى اإلقتصااد الاوطني. أماا علا

مستوى الشركات التي خضعت للخصخصة  فقد كانت  ناع بع  الجهود في برامج التوعية العامة قاام بهاا عادد 
محدود من الشركات و ي: شركة الخطاوط الجوياة الملكياة األردنياة شاملت عادد مان الوحادات اإلساتثمارية المنبثقاة 

 عنها وشركة اإلتصالت وشركة تو ي  كهرباء إربد. 
 

عن برامج التوعية العامة، وباألخص ما قامت بـه الهيئـة، اتسـم بالعموميـة ولـم يواكـب كـل مرحلـة وترى اللجنة ب
من مراحل خصخصة الشركات للتواصل حول األهداف االستراتيجية أواًل، ومن ثم كـل مرحلـة مـن مراحـل التنفيـذ 

ن الدول الناميـة التـى تبنـت وذلك لضمان الشفافية حول اإلجراءات والمكاشفة حول النتائج.  وكما في العديد م
نهــج الخصخصــة، فقــد ســادت اإلشــاعة فــي غيــاب المعلومــة، ولــم يســاهم فــي بنــاء ثقــة المــواطن فــي عمليــة 
الخصخصــة تســر ب أنبــاء عــن اتفاقيــات أو رســائل تعهــدات اتســمت بالســرية، فضــعفت ثقــة المــواطن بالعمليــة 

 برمتها وازدادت شكوكه باتسامها بالفساد. 
 

تعرا  للباااارامج التااااي قاماااات بهااااا بعاااا  المنشااااآت فيمااااا يتعلااااق بباااارامج التوعيااااة العامااااة للجمهااااور وفيمااااا يلااااي اساااا
 والموظفين  وكنلع برامج التوعية العامة التي قامت بها الهيئة التنفينية للتخاصية:

 
 أية برامج توعية عامة للجمهور أو للموظفين  ي: لم تنف ذالمنشآت التي 

 .شركة مصان  اإلسمنت األردنية 
  .شركة البوتاس العربية 
 .شركة مناجم الفوسفات األردنية 
 .شركة تو ي  الكهرباء المرك ية 
 .أكاديمية الطيران الملكية األردنية 
 .كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني 
  للمطارات األردنيةشركة األسواق الحرة. 
 

 برامج توعية للموظفين فقط  ي: نف ذتالمنشآت التي 
  الكهرباءشركة توليد 

حياا  قاماات الشااركة بجهااود محاادودة ومتواضااعة ماان خاا ل عقااد لقاااءات اقتصاارت علااى المااوظفين فقااط إلع مهاام 
 بالتغيرات اإلدارية التي ستطرأ على الشركة واآلثار التي قد تنجم جراء خصخصتها.

 
 برامج توعية عامة للجمهور وأخرى للموظفين  ي: نف ذتالمنشآت التي 

 ة الملكية األردنيةالخطوط الجوي شركة
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حي  قامت الشركة ببرامج توعية عامة للجمهور وللموظفين تتعلق بنعادة  يكلتها وبرنامج التخاصاية الخااص بهاا 
 شملت الوحدات الستثمارية التي انبثقت عن إعادة  يكلتها و ي:

 الشركة األردنية لتموين الطائرات. -
 شركة صيانة محركات الطائرات. -
 صيانة الطائرات.الشركة األردنية ل -
 الشركة األردنية للتدريج على الطيران والتدريج التشبيهي. -

حااول برنااامج  3110مطلاا  العااام  توعيــة عامــة للجمهــور والــذي بــدأ وقااد شاامل البرنااام  الااني قاماات بااه الشااركة
مطااارات للخصخصااة الملكيااة الردنيااة والشااركات التااي انبثقاات عاان إعااادة  يكلتهااا  باسااتثناء شااركة السااواق الحاارة 

.  وشاااامل البرنااااامج التعريااااف بخطااااة إعااااادة  يكلااااة الشااااركة 3111والتااااي تماااات خصخصااااتها فااااي العااااام األردنيااااة 
والخطوات والمراحل التي تسير عليها والشركات التي انبثقت عان إعاادة  يكلتهاا مان خا ل التواصال المساتمر مان 

فاي الصاحف المحلياة والعربياة والدولياة والمهتماين قبل إدارات الملكية المتعاقبة م  وسائل اإلع م وكّتاج األعمدة 
 بالش ن القتصادي  وعقد الم تمرات الصحفية واللقاءات اإلع مية.

 
يتعلاق بتااوعيتهم عان سااير عملياة تخاصااية  كمـا قامــت الشــركة بجهـود جيــدة فــي مجــال بـرامج التوعيــة للمــوظفين

ل معهام وتاوعيتهم ب وضااعهم الوظيفياة والتغيارات التاي الشركة واآلثار التي قد تترتج عليها  باإلضافة إلى التواصا
سااتطرأ علاايهم بموجبهااا  حياا  قاماات الشااركة بعقااد لقاااءات دوريااة معهاام وماا  ماان يمثلااونهم وتوجيااه رسااائل مباشاارة 
للموظفين  ومن خ ل النشرة الشهرية التي تصادر ا الملكياة وتاو   علاى كافاة الماوظفين.  كماا كانات  نااع جهاود 

فين بموضااو  األسااهم المجانيااة التااي تاام تو يعهااا علاايهم فااي إطااار عمليااة الخصخصااة والتااي بلغاات لتوعيااة المااوظ
 % من رأس مال الشركة.7.7

 
 شركة اإلتصاالت األردنية

بحملااة توعيااة عامااة للجمهااور اسااتمرت لعاادة ساانوات ونلااع ماان خاا ل  3111قاماات إدارة الشااركة فااي مطلاا  العااام 
لقااااءات فاااي مختلاااف محافظاااات المملكاااة اساااتهدفت كافاااة شااارائ  المجتمااا   التواصااال المباشااار مااا  الجمهاااور  وعقاااد

المحلي للتعريف ببرنامج التخاصية واآلثار المترتباة علاى دخاول شاريع اساتراتيجي للشاركة  والتطلعاات والتوجهاات 
 المساااتقبلية للشاااركة   ااانا باإلضاااافة إلاااى تواصااال الشاااركة المساااتمر مااا  اإلعااا م المحلاااي والعرباااي.  كماااا تواصااالت
عاااداد فااايلم وثاااائقي يوّضااا  تقاااّدم ساااير عمااال  الشااركة مااا  موظفيهاااا مااان خااا ل توجياااه رساااائل دورياااة مباشااارة لهااام  وا 
إجراءات تخاصية الشركة  وما سيترتج عليها وعلى العاملين فيها من  ثار.  كما تم اإلشاارة إلاى عقاد لقااءات ما  

 م الحواف  لتسري  الموظفين.الموظفين من خ ل النقابة والتي نتج عنها توقي  اتفاقيات نظا
 

 شركة توزيع كهرباء إربد
من خ ل ال يارات ميدانية شملت شرائ  مختلفة من المجتم  المحلي ببرامج توعية عامة للجمهور  قامت الشركة

منهااا الماادارس التابعااة لمنطقااة الشااركة اضااافة إلااى م سسااات المجتماا  الماادني والم سسااات الحكوميااة والجامعااات 
ت والمراكاا  والمحا ت التجاريااة والمطااعم الرئيسااية  بهادف تااوعيتهم حاول برنااامج خصخصاة الشااركة   والمستشافيا

فقاد شاملت عقاد بـرامج توعيـة خاصـة بـالموظفين،  أماا إضافة إلى عقد ندوة تعريفية ما  ناواج محافظاات الشامال.
 ايير الجديدة للعمل. برامج توعية لإلدارات العليا والمتوسطة والموظفين للتعريف ببيئة العمل والمع
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 البرامج التي قامت بها الهيئة التنفيذية للتخاصية:
بنعداد برنامج إع مي سنوي شمل العديد من برامج  3111قامت الهيئة التنفينية للتخاصية منن إنشائها في العام 

ها  واألثر الكلّاي التوعية والنشاطات لتوضي  مفهوم التخاصية واآلثار المترتبة على المنشآت التي تمت خصخصت
علاااى اإلقتصااااد الاااوطني. وتلخصااات نشااااطات الهيئاااة فاااي "مجاااال التوعياااة العاماااة" بعقاااد لقااااءات وورشاااات عمااال 
اسااتهدفت مختلااف شاارائ  المجتمااا  المحلااي منهااا اللجاااان الماليااة فااي مجلسااي الناااواج واألعيااان  األئمااة والوعااااظ  

اباات  جمعياات رجاال األعماال  باإلضاافة إلاى الما تمرات إع ميين  الجامعات الحكومية والخاصة  البلديات  النق
صاادار أقاراص مدمجاة. كمااا قامات الهيئاة بالتعاقااد  الصاحفية وتحادي  دوري للموقا  اإللكترونااي  ونشارات تثقيفاة  وا 

 م  مستشار دولي متخصص في اإلع م حول موضو  التخاصية.
 

و االقتصـادي، واإليــرادات، والــدين العــام، ونوعيــة اآلثـار اإلقتصــادية الكليــة مــن حيـث األثــر علــى النمــ سادسًا:
 الخدمات العامة )الفصل السابع / الجزء الثاني(

 
إن مسا مة الخصخصة في إعادة  يكلة القتصاد الكلي بقيت محدودة نظراا ألن المنشآت التي شملتها عمليات 

المحلي محدوداا أيضاا مقارنة بدول  الخصخصة على الرحم من أ ميتها كان عدد ا محدوداا ومسا متها في الناتج 
تدفقات نقدية كبيرة ت امنا م  تنفين البرنامج  ففي جانج اإلستثمارات األجنبية المباشرة  شهدت المملكة   المنطقة.

نسبياا من الخارص  جاءت لتمول عمليات اإلستحوان لجانج  من ملكيات الحكومة في عدد من الشركات التي تمت 
م   يادة عامة في اإلستثمار األجنبي ترافقت م  إلغاء القيود التي كانت تقف  أيضاا فقت خصخصتها  كما ترا

عائقاا أمام دخول منافسين جدد إلى  نه القطاعات.  إل أن  نه الوتيرة من التدفقات لم يفكَتج لها اإلستمرار 
ي تراج  اإلستثمارات   والتي سا مت ف3118واإلستقرار  خصوصا في ظل األ مة المالية العالمية سنة 

 الخارجية إلى مستويات تقارج مستوياتها قبل الخصخصة.
 

ومن جانج المديونية العامة  فقد  شرعت الحكومة باستخدام حالبية عوائد التخاصية في إطفاء جانج  من الدين 
ون نلع إنجا اا الخارجي للمملكة  و و ما إفضى إلى انخفا  حجم مديونيتها الخارجية.  وكان من الممكن أن يك

.  وعلى 11مهماا لول أنه لم يكن مقترنا ب يادة كبيرة في اإلنفاق والتحول إلى اإلقترا  الداخلي بدلا من الخارجي
أ مية الفرق بين اإلقترا  الخارجي والداخلي  إل أن اإلستدامة المالية لم تتحقق على المدى المتوسط أو 

 الطويل.
 

 ة نظراا ألن المنشآت التي شملتهافي إعادة  يكلة القتصاد الكلي بقيت محدود وأخيراا  فنن مسا مة الخصخصة
. أيضاا عمليات الخصخصة على الرحم من أ ميتها كان عدد ا محدوداا ومسا متها في الناتج المحلي محدودة 
والنقل  ويبقى األثر اإليجابي األكبر لبرنامج التخاصية في قطا  الخدمات  وخصوصاا في قطاعي اإلتصالت
 الجوي حي  إنعكست  يادة الكفاءة في  انين القطاعين على القطاعات األخرى والخدمات العامة المقدمة.

 

                                                           
11

 عار المشتقات النفطية وتوقف الغاز المصري.مع اإلشارة إلى أن جزءاً كبيراً من إرتفاع اإلنفاق يعزى إلى أرتفاع أس  
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وفي المحصلة  فقد أثبتت التجربة أن الخصخصة ل يمكن أن تفحد   تغييرات مستدامة في  يكلة اإلقتصاد 
ألمد باتجاه تع ي  اإلقتصاد اإلنتاجي وتنوي  الوطني ما لم تترافق م  سياسات وبرامج  يكلية متوسطة وطويلة ا

 مصادر الطاقة وضبط اإلنفاق الحكومي.
 

ومن المبررات الرئيسية التي سبق نكر ا في  نا التقرير  والتي دعت الحكومات األردنية إلى تبني نهج التخاصية 
عم والقارو  للمشااري  المتعثارة كخيار اقتصادي   ي تخفيف األعباء المالية على الخ ينة العامة ووقف تقديم الاد

والخاساارة وتشااجي  السااتثمارات المحليااة واألجنبيااة ماان خاا ل تااوفير مناااخ اسااتثماري جااانج ممااا سيسااا م فااي أثاار 
إيجابي على م شرات اإلقتصاد الكلي. ومن خ ل مراجعة اللجنة لهنه المبررات والم شرات اإلقتصاادية منان العاام 

ن انطاا ق برنااامج التصااحي  اإلقتصااادي ومااا رافقااه ماان إعااادة  يكلااة القطاعااات   التااي شااهدتها المملكااة مناا0989
المختلفاااة  وبااااألخص قطاعاااات التعااادين والنقااال الجاااوي واإلتصاااالت والكهربااااء وماااا شاااهده اإلقتصااااد الاااوطني مااان 

ني من  انا تداعيات نتيجة األوضا  اإلقتصادية والسياسية في تلع الفترة  والتي سبق أن تم نكر ا في الفصل الثا
 التقرير  فقد تبين للجنة ب ن م شرات اآلثار اإلقتصادية الكلية كانت على النحو التالي:

 
لقد شاهد العقاد الماضاي ارتفاعااا ملحوظااا فاي فاي حجام اإلساتثمارات األجنبياة المباشارة  وتحدياداا خا ل الفتارة  -

والتاي ناتج عنهاا ارتفاا  تادفق التي شهدت خصخصة شركتي مصان  اإلسمنت األردنية وشركة اإلتصاالت  
نسبة اإلستثمار األجنبي المباشر إلى المملكة.  وقد واصلت  نه اإلساتثمارات نمو اا بعاد  انه الفتارة  وبلغات 

ملياار دولر وفاق الشاكل رقام  2.5  والاني شاهد دخاول حجام اساتثمار أجنباي بنحاو 3116نروتها فاي العاام 
(4.) 

 
 نبي وعوائد التخاصيةتدفق اإلستثمار األج :(5الشكل رقم )

 
 

علاى المباال  التاي دفعات ل ساتحوان علاى حصاص الحكوماة فاي المنشاآت التاي تمات كما لام تقتصار الساتثمارات 
نما امتدت لتشمل األموال التي أصبحت تنفقها المنشاآت علاى مختلاف برامجهاا ومشااريعها  خصخصتها فحسج  وا 
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مليار دينار    2الي األموال التي أنفقتها  نه المنشآت نحو بل  إجم 3103 – 3111اإلستثمارية.  فخ ل الفترة 
%.  وأسافر دخاول مشاغلين جادد إلاى قطاا  اإلتصاالت عان قياام 80كان نصيج قطا  البنياة التحتياة منهاا نحاو 

% 62ملياار دولر عان تلاع الفتارة  مشاكلة بانلع نحاو  0.9الشركات العاملة في  نا القطا  باستثمارات تجاو ت 
شااهدت قطاعااات أخاارى ي اإلسااتثمارات التااي قاماات بهااا المنشااآت التااي خضااعت لبرنااامج الخصخصااة. و ماان إجمااال

قطاا  النقاال الااني شاهد خاا ل تلاع الفتاارة عمليااات تطاوير كبياارة لمطاار الملكااة علياااء  تادفق اسااتثمارات جديادة مثاال
دة بلا  إجماالي اإلسااتثمار الادولي ضامن إطااار اتفاقياات البنااء والتشااغيل  وقطاا  الكهربااء الااني شاهد مشااري  جدياا

 مليون دينار  جميعها في نشاط التوليد لقطا  الكهرباء. 789فيها نحو 
 
وبنظااارة كلياااة  فقاااد ترتاااج علاااى تطبياااق سياساااات الخصخصاااة فاااي المملكاااة والسياساااات القتصاااادية األخااارى  -

ال الثابات مان وحير ا من الظروف والعتبارات  ارتفا  مسا مة القطا  الخاص في اجمالي تكاوين رأس الما
% 72.2  وارتف  النفاق الساته كي الخااص مان 3117% في عام 74.9إلى  0995% في عام 69.5

  وفااي المحصاالة فقااد ارتفعاات مسااا مة القطااا  الخاااص فااي 3100% فااي عااام 80.8إلااى  0995فااي عااام 
مان  . وعلاى الارحم3117% فاي عاام 79.6إلاى  0995% فاي عاام 73.2الناتج المحلي للمملكة من نحاو 

 اااانه التطااااورات علااااى مسااااا مة القطااااا  الخاااااص فااااي القتصاااااد الااااوطني  إل أن مسااااا مة القطاااااعين العااااام 
 والخاص في اجمالي العمالة المحلية استقرت تقريبا عند مستوياتها قبل الخصخصة )منتصف التسعينيات(. 

 
  (: تطور مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي4الشكل رقم )

 
 
ن برامج الخصخصة وسياسات النفتا  التي تم تطبيقها على عدد من القطاعات واألنشطة الستراتيجية ل إ -

تنحصاار فقااط بمااا شااهدته  اانه األنشااطة ماان تطااور فااي مسااتويات اإلنتاااص والتشااغيل واإلنتاجيااة وحير ااا ماان 
نماااا تمتاااد ت ثيراتهاااا علاااى القطاعاااات المرتبطاااة بهاااا  و ااانه الحالاااة ت نطباااق بشاااكل خااااص علاااى اإلعتباااارات  وا 
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القطاعاات الخدميااة والتاي شااهدت تطاورات ملحوظااة فاي خاادماتها  كقطااعي اإلتصااالت والنقال الجااوي.  فقااد 
تاا ثيرات باارامج الخصخصااة علااى األنشااطة التااي تاا ود المنشااآت التااي خضااعت لباارامج الخصخصااة امتاادت 

قيه األرضاااي والجاااوي فاااي عاااام وقاااد بلغااات المساااا مة المباشااارة لقطاااا  النقااال الجاااوي بشااا  بمااادخ ت اإلنتااااص.
مليون  009مليون دينار  في حين وصلت مسا مته حير المباشرة في العام نفسه حوالي  092نحو  3101

دينار  يضاف إلى نلاع تا ثير النفقاات التاي يقاوم بهاا العااملون فاي  انا القطاا  واألنشاطة المرتبطاة باه علاى 
ناار فاي العاام ناتاه.  كماا تشاغل المنشاآت العاملاة فاي ملياون دي 315الناتج المحلي  والتي وصلت إلى نحو 

عة بالتساوي على أنشطته األرضية والجوية  كماا يساا م فاي تشاغيل ألف عامل  مو ّ  03 نا القطا  حوالي 
بااه.  وتشااير الدراسااات إلااى أن التاا ثيرات المباشاارة وحياار المباشاارة  12ألاف عاماال فااي القطاعااات المرتبطااة 00

% ماااان إنتاجيااااة قطااااا  7.7لوجيااااا المعلومااااات تسااااا م بشااااكل حياااار مباشاااار بنساااابة لقطااااا  اإلتصااااالت وتكنو 
% مااان إنتاجياااة قطاااا  التعلااايم ودعااام 33عامااال  وتساااا م بنحاااو  3911الصاااناعة التحويلياااة  وتااادعم تشاااغيل 

% ماان إنتاجيااة قطااا  الخااادمات الماليااة الوساايطة ودعاام تشاااغيل 40.6عاماال فيااه  ونسااابة  00711تشااغيل 
 . 13عامل فيه 9911

 
د ترتج على تطبيق سياسات الخصخصة في المملكة والسياسات القتصادية األخرى وحير ا من الظروف لق -

.% فاي عاام 69.5والعتبارات إرتفا  مسا مة القطا  الخاص فاي إجماالي تكاوين الارأس الماال الثابات مان 
 0995م % فاي العاا72.2  وارتف  النفاق السته كي الخاص مان 3117% في عام  74.9إلى  0995
وبالمحصاالة  فقاد ارتفعاات مسااا مة القطااا  الخااص فااي الناااتج المحلااي فااي  . 3100% فااي عااام 80.8إلاى 

وعلاى الارحم مان  انه التطاورات فاي  . 3117% فاي عاام 79.6إلاى  0995% في عام 73.2المملكة من 
جمالي العمالة مسا مة القطا  الخاص في القتصاد الوطني  إل أن مسا مة القطاعين العام والخاص في إ

 المحلية إستقرت تقريباا عند مستوياتها قبل الخصخصة )منتصف التسعينات(.
 
عوائاااد بااا ن    فيتباااين مااان مراجعاااة البيانااااتالخزينـــة العامـــةأماااا فاااي ماااا يتعلاااق بتااا ثيرات الخصخصاااة علاااى  -

 الخصخصاااة ساااا مت بداياااة بتحساااين الوضااا  الماااالي الصاااافي للخ يناااة  باعتبار اااا تمثااال  ياااادة فاااي جاناااج
نفاقها في المجالت المختلفة  أصاب   الموجودات الحكومية.  وبعد قيام الحكومة بالتصرف في  نه العوائد وا 
ت ثير ااا أكثاار وضااوحا علااى الخ ينااة العامااة وعلااى المديونيااة العامااة علااى وجااه الخصااوص  حياا  اسااتخدمت 

تموياال عمليااات شاااراء ملياااون دينااار ل 0563.3% مااان إجمااالي العوائااد  أي نحااو 88.6الحكومااة مااا نساابته 
الااديون ومبادلتهااا  وكااان  خر ااا عمليااة شااراء الااديون ماا  نااادي باااريس التااي حصاالت الحكومااة بموجبهااا علااى 

ملياار دولر مان  3.05ملياار دولر لساداد  0.9% على الرصيد المسادد  حيا  قامات بادف  00خصم بل   
نقطاة مئوياة ماان  31ملحاوظ  وبنحاو  ديونهاا للناادي  و انا ماا ساا م فاي خفا  الادين العاام الخاارجي بشاكل

.  كما يع ى التراج  المشهود في 3118% في عام 32إلى  3117% في عام 42الناتج المحلي  أي من 
نسبة الدين العام الخارجي على مدار السنوات الماضية إلى تحّول الحكومة نحو القترا  المحلي بادل مان 

ماااالي الااادين العاااام كنسااابة مااان النااااتج المحلاااي اإلجماااالي القتااارا  الخاااارجي.  وبشاااكل عاااام  فقاااد اساااتمر إج

                                                           
12

 Oxford Economics, “Economic Benefits from Air Transport in Jordan”, Jordan Country Report, 2011. 
13

 MOICT, “Assessment of the Economic Impacts of ICT in The Hashemite Kingdom of Jordan Project”, 
2009.  
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بالتراج  تدريجيا خ ل السنوات األولى من العقد الماضي  مساتكم  بانلع التراجا  المشاهود فاي نسابته علاى 
مدار السنوات األولى من برنامج التصحي  القتصادي الني شارعت المملكاة بتطبيقاه فاي مطلا  التساعينيات 

ل أن إجمالي الدين العام )المحلي والخارجي( عاود اإلرتفا  تدريجياا  ابتداءاا مان العاام من القرن الماضي  إ
 . 3100% من الناتج المحلي في عام 65.9حتى وصلت نسبته نحو  3118

 
% فاااي عاااام 48.8وخااا ل السااانوات العشااار الماضاااية  واصااالت نسااابة الااادين الاااداخلي ارتفاعهاااا إلاااى أن وصااالت 0

.  وفااي  اانا 3111نقطااة مئويااة ماان الناااتج المحلااي عاان مسااتوا ا فااي عااام  38كثر ماان   مرتفعااة باانلع باا 3100
المجال  يشار إلى أن العتمااد علاى ساوق اإلقارا  المحلاي بادلا مان الخاارجي يمكان النظار الياه بنيجابياة  علاى 

س الماال اعتبار أنه يخّف  من الضغط على سعر الصرف وعلى الحتياطياات األجنبياة  كماا أناه يعماق ساوق رأ
المحلي.  إل أن ما ي خن على تحول الحكومة ل قترا  من السوق المحلي بدلا من الخاارجي  إمكانياة م احمتهاا 

 للسيولة المحلية وما لنلع من ت ثيرات سلبية على فرص نمو وتطور القطا  الخاص. 
 

 ج المحلي(: تطور الدين العام الخارجي للحكومة المركزية كنسبة من النات6الشكل رقم )
 

 
 

 

تعثر أعداد ومستويات أجور العاملين واألسس والمعايير التي اعتمـدت فـي عمليـات التسـريت )الفصـل  سابعًا:
 الثامن(

 
لقـد كــان للخصخصــة تــعثير كبيــر علــى العــاملين فــي هـذه القطاعــات مــن حيــث عــدد العــاملين ومســتوى األجــور 

بين عامـل  أيضاً يحهم.  وقد تباين األثر بين منشعه وأخرى، و والمنافع للعاملين، والحوافز المقدمة للذين تم تسر 
 وآخر.  وبشكل عام فإنه يمكن تصنيف تعثر العاملين ببرامج الخصخصة ضمن ثالثة مجموعات رئيسية:
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المجموعــة األولــى، وهــي تمثــل النســبة العظمــى مــن العــاملين الــذين اســتمروا فــي إشــغال وظــائفهم فــي  .1
اسـتفادوا مـن كافـة المزايـا الوظيفيـة الجديـدة التـي شـرعت المنشـآت المنشآت التـي تمـت خصخصـتها و 
% من إجمالي عدد مـوظفي الشـركات التـي تـم 12.6وتبل  نسبتهم  بمنحها للموظفين بعد الخصخصة

 خصخصتها عند بدء البرنامج.
والتــي تــم تسـريحها وحصــلت علــى راتــب تقاعــدي، وقـد بلغــت نســبة هــذه المجموعــة  المجموعـة الثانيــة .2

   من إجمالي عدد موظفي الشركات التي تم خصخصتها عند بدء البرنامج.% 9
% مــن إجمــالي عــدد 12.5وهــي مجموعــة جزئيــة مــن المســرحين وتبلــ  نســبتهم المجموعــة الثالثــة،  .3

الموظفين في المنشآت التي تمت خصخصتها عند بدء البرنامج، وقد حصلت على حوافز مالية مقابـل 
رواتب تقاعدية بسبب إمـا وجـود فترتـي خدمـة لهـم )األولـى( علـى نظـام التسريت لكنه لم يحصلوا على 

التقاعــد المــدني و)الثانيــة( علــى نظــام الضــمان اإلجتمــاعي أو فتــرة واحــدة فــي إحــدى النظــامين وغيــر 
 .  مؤهلة للتقاعد

 
صخصـة وبشكل عام، نستنتج أن الغالبية العظمى من العاملين الذين أستمروا على راس عملهم استفادوا من خ

الشركات، وأن غالبية الذين تم تسريحهم  تلقوا حوافز وتعوضات متباينة، بعضها سخي جـدًا ولكـن لـيس كلهـا.  
إال أن غالبيتهم لم تنخرط في سوق العمل في مجـال منـتج آخـر، ممـا أدى إلـى اسـتنفاذ التعويضـات، خصوصـًا 

الحكومـة لـم تقـم بتفعيـل أي بـرامج مباشـرة  لهؤالء غير المستوفين لشروط التقاعد.  ويذكر فـي هـذا المجـال أن
إلعادة تعهيل وتدريب العمالة المسرحة على نحو يسمت باالستفادة منهم في منشـآت وأنشـطة أخـرى، وتحسـين 

.  وتبقــى أبـرز المشـاكل التـي ترافقــت مـع بعـض عمليــات 14فـرص اسـتفادة المجتمـع مــن مسـاهماتهم المحتملـة
لـة قـانون التقاعـد المـدني إلـى مظلـة قـانون الضـمان اإلجتمـاعي أو الخصخصة انتقال بعض الموظفين من مظ

 نهم من جمع الفترات التي تؤهلهم الستحقاق راتب تقاعدي في أي منهما.العكس، مما حال دون تمك  
 

وقد اعتمدت لجنة تقييم التخاصية في معر  دراستها ل ثار المترتبة علاى الماوظفين العااملين فاي المنشاآت التاي 
ماااة للضااامان صاااتها علاااى بياناااات الرواتاااج وأعاااداد الماااوظفين مااان واقااا  قاعااادة بياناااات الم سساااة العاتمااات خصخ

  علمااااا بااا ن بعااا  المنشاااآت ل تتاااوفر حولهاااا بياناااات عااان كامااال الفتااارة  كونهاااا 3103-0996اإلجتمااااعي للفتااارة 
ى ماا تبقاى مان استحدثت خ ل تنفين برنامج الخصخصة  ولم تكن قائمة قبل خصخصاتها.  كماا تام الحصاول علا

البيانااات والتااي تتعلااق بااالحواف  والتاادريج والمتيااا ات ماان المنشااآت نات الع قااة.  وقااد تركاا ت الدراسااة والمراجعااة 
 على تقييم اآلثار المترتبة ضمن خمسة محاور رئيسية:

 
 مستوى أجور العاملين والنمو في  نه األجور. -
 التعليم والتدريج ونقل الخبرات. -
 فية.اإلمتيا ات الوظي -

                                                           
/د( من قانون التخاصية حددت برامج إعادة ت  يل وتدريج العاملين في الم سسات العامة التي تتم إعادة خصخصتها ضمن أوجه إستخدام 02المادة )خصوصاا أن  14

منشآت و ي شركة مصان  لعوائد التخاصية  إل أن  نه المادة لم يتم تفعيلها والستفادة من   لء المسّرحين  واقتصر األمر على مبادرات خاصة قامت بها إحدى ا
 اإلسمنت األردنية من خ ل تشجيعها للموظفين المسّرحين على ت سيس مشاري  خاصة بهم بتمويل وتدريج من الشركة.
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 التسري  من العمل والحواف  المقّدمة. -
 النمو في أعداد الموظفين. -
 

 وبعد الدراسة والمراجعة للبيانات والمعلومات التي تم اإلط   عليها  فقد خلصت اللجنة إلى النتائج التالية: 
  تباين با ن متوساط أجاور العااملين فاي معظام المنشاآت التاي تمات خصخصاتها تتجااو  متوساطات أجاور جميا -

 العاملين في المملكة وفي القطاعات واألنشطة التي تندرص ضمنها  نه المنشآت. 
( منشا ة نماواا سانوياا فاي مساتوياتها تجااو ت متوساطات 08( منشاآت مان أصال )9شهدت أجور العااملين فاي ) -

 % سانوياا خا ل الخماس سانوات األخيارة 33.4% و 9.5نمو أجور العاملين في المملكة بنسج تراوحات باين 
 % سنوياا. 5في حين نمت أجور العاملين في المملكة بنحو 

قاماات معظاام المنشااآت بالسااتثمار فااي تطااوير المااوارد البشاارية ماان خاا ل إشااراع المااوظفين فااي باارامج متنوعااة  -
للتدريج والتطوير. فعلى سابيل المثاال  قامات شاركة اإلتصاالت األردنياة علاى مادى عادد مان السانوات بننفااق 

نشاااء مركاا  تاادريبي متخصااص فااي عمااان لهاانه ملياا 08.5حااوالي  ون دينااار علااى تاادريج وت  ياال المااوظفين وا 
الغاية. كما ارتفعت أعداد الماوظفين المتادربين بشاكل ملحاوظ فاي معظام المنشاآت الكبارى  كماا  او الحاال فاي 

متاادرج فااي العااام  5691إلااى  3117متاادرج فااي العااام  0442شااركة الخطااوط الجويااة الملكيااة األردنيااة ماان 
.  كما رك ت بع  المنشآت  وخاصة تلع العاملة في قطا  التعدين على التدريج فاي مجاال الصاحة 3103

 والس مة المهنية.
بالنسبة لإلمتيا ات الوظيفية  فقاد جااءت متنوعاة ومتساعة النطااق لتشامل عادداا مان الم اياا الممنوحاة للماوظفين  -

إلى ما بعد التقاعد.  كماا تعتبار اإلمتياا ات والحاواف  أثناء عملهم في  نه المنشآت  وتمتد في بع  المنشآت 
التااي تقاادمها المنشااآت  وخاصااة الكباارى منهااا أعلااى وأفضاال بكثياار ماان الحااواف  الممنوحااة فااي معظاام الشااركات 

 العاملة في األردن  وكنلع الم سسات والدوائر الحكومية والعامة. 
ظفين بموجبهاا  فقاد قامات خمساة منشاآت بتبناي مثال على صعيد برامج تسري  العاملين والحاواف  المقدماة للماو  -

 اااانه الباااارامج بعااااد عمليااااة الخصخصااااة  حياااا  كاناااات عمليااااات التسااااري  تااااتم بموجااااج اتفاااااق ث ثااااي األطااااراف 
)الشاااركات  النقاباااة نات الع قاااة  الماااوظفين(  حيااا  بلااا  إجماااالي  ااانه الحاااواف  المالياااة فاااي جميااا  المنشاااآت 

 و التالي:مليون دينار أردني  وعلى النح 089.2
  :ألااف  07.5موظااف أي بمعاادل  2321مليااون دينااار مقاباال تسااري   56.8شااركة اإلتصااالت األردنيااة

 دينار لكل موظف.
  :ألاف دينااار  84.5موظاف أي بمعاادل  311ملياون دينااار مقابال تسااري   06.9شاركة منااجم الفوساافات

 لكل موظف.
  :ألااف دينااار  62.4موظااف أي بمعاادل  383مليااون دينااار مقاباال تسااري   07.9شااركة البوتاااس العربيااة

 لكل موظف.
  :ألاف ديناار  48.7موظاف أي بمعادل  0918ملياون ديناار مقابال تساري   92شركة اإلسامنت األردنياة

 لكل موظف.
  :ألاف ديناار لكال  00.5موظاف أي بمعادل  280مليون ديناار مقابال تساري   4.4شركة توليد الكهرباء

 موظف.
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لتااي تماات خصخصااتها بمااا فيهااا )شااركة مجموعااة المطااار وشااركة ميا نااا تراجاا  عاادد العاااملين فااي المنشااآت ا -
ألف موظف فاي العاام الاني سابق بادء تنفيان برناامج الخصخصاة  37.8وميناء الحاويات في العقبة( من نحو 

  التراجاا  % خا ل  اانه السانوات  حيا  ترّكا02.8أي بتراجا  بنسابة  3103ألاف موظاف فاي العااام  34إلاى 
 صالت والفوسفات والبوتاس واإلسمنت وتوليد الكهرباء.في كل من شركات اإلت

وعلاى الارحم ماان التراجا  فااي أعاداد المااوظفين فاي بعا  المنشااآت التاي تماات خصخصاتها  إل أن القطاعااات  -
التاااي تعمااال بهاااا  ااانه المنشاااآت شاااهدت نماااواا ملحوظااااا فاااي إجماااالي أعاااداد العااااملين فيهاااا بسااابج تحريااار  ااانه 

فساين جادد إليهااا  والتاي كانات جاا ءاا مان اساتراتيجيات إعااادة  يكلاة القطاعااات.  القطاعاات والساما  باادخول منا
ألاااف وظيفاااة  84فعلاااى سااابيل المثاااال تمكااان قطاااا  اإلتصاااالت وتكنولوجياااا المعلوماااات مااان اساااتحدا  حاااوالي 

منشاآت  4مباشرة وحير مباشرة منن النصف الثاني من التسعينيات.  كما شهد نشاط صاناعة اإلسامنت دخاول 
ألاف  00فرصة عمل مباشرة. ويدعم قطا  النقل الجاوي تشاغيل أكثار مان  1222قامت بتوفير حوالي  جديدة

 .15عامل ضمن األنشطة والخدمات المرتبطة به
إن مااان أبااار  المشااااكل التاااي ترافقااات مااا  بعااا  علمياااات الخصخصاااة األنظماااة التقاعدياااة التاااي كاااان وأصاااب   -

ين ماان مظلااة قااانون التقاعااد الماادني إلااى مظلااة قااانون يخضاا  إليهااا الموظفااون  حياا  أن انتقااال بعاا  المااوظف
الضمان اإلجتماعي أو العكس  حالت دون تمكنهم من جم  الفترات التي ت  لهم لستحقاق راتج تقاعدي في 

عااالج  01/4/3103تاااري   0457أي منهمااا.  وياانكر فااي  اانا المجااال أن قاارار مجلااس الااو راء األردنااي رقاام 
ته على تصويج أوضا  موظفي بناع تنمياة المادن والقارى والحاالت المماثلاة فاي  نه المشكلة من خ ل موافق

الم سسات األخرى التي تواجه نفس المشكلة  فهنا القرار جاء ليض  قاعدة عامة للاراحبين فاي الجما  ماا باين 
أي عجء  فترات خدماتهم المشمولة بالضمان اإلجتماعي والتقاعد المدني  شريطة عدم تحّمل الخ ينة األردنية

/د مان قاانون التخاصاية تجيا  شاراء 02ينتج عن  نا الجم .  وتجدر اإلشاارة فاي  انا المجاال إلاى أن الماادة 
سنوات خدمة للموظفين في المنشآت التي تتم خصخصاتها مان عوائاد التخاصاية  إل أن  انه الماادة لام تفّعال  

 عاملين لديها بشكل اختياري.وتم تحميل كلف اإلستفادة من  نه النافنة للمنشآت نفسها أو لل
 

ومن الجدير بالنكر أن عمليات التسري  التي قامت بها  نه المنشآت حّملت الم سسة العامة للضمان اإلجتماعي 
( مليااون دينااار  حياا  شااكلت أعااداد 00أعباااء ماليااة تمثلاات فااي ارتفااا  الفاااتورة الساانوية للرواتااج التقاعديااة بنحااو )

 .3103 - 0999% من إجمالي المتقاعدين مبّكراا خ ل الفترة 8ا نسبته المتقاعدين من  نه المنشآت م
 

 وقانونية استخدام عوائد التخاصيةأوجه  ثامنًا:
 

/د من قانون أوجه إنفاق واستخدام عوائد التخاصية بموجب قرار من مجلـس الـوزراء فـي: أ( 13حددت المادة 
الخاضــعة للخصخصــة، ب( اإلســتثمار فــي األصــول ســداد وشــراء الــديون المترتبــة علــى الحكومــة والمؤسســات 

الماليــة، م( تمويــل النشــاطات اإلقتصــادية واإلســتثمارات الجديــدة فــي قطاعــات البنيــة التحتيــة، د( إعــادة تعهيــل 
وتــدريب العــاملين فــي المؤسســات الخاضــعة للخصخصــة، وهـــ( شــراء ســنوات خدمــة للمــوظفين الــذين ســيتم 

 الخصخصة.   إخضاعهم للضمان اإلجتماعي نتيجة
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وتنـــدرم كافـــة هـــذه األوجـــه ضـــمن المعـــايير العالميـــة الفضـــلى بحصـــر اســـتخدام عوائـــد التخاصـــية بتخفـــيض 
المطلوبات وتعظيم الموجودات من خالل اإلستثمار الرأسمالي أو البشري، وعدم التوجـه لزيـادة النفقـات الجاريـة 

ضوابط من خالل إنشاء صندوق خاص، واشـتراط بشكل غير قابل ل ستدامة.  ولذلك وضعت المادة عددًا من ال
 اإلستثمار في المشاريع بعمل دراسات جدوى وبإدراجها بالموازنة. 

 
مليـون دينـار، وتـم إسـتخدام  1163.6والبالغـة  16وبالفعل فقد تم تحويل عوائد التخاصية إلـى صـندوق العوائـد

عـادة هيكلـة ديـون /د مـن قـانون التخاصـية فـي سـد13معظم عوائد التخاصية وفق المادة  اد وشـراء ومبادلـة وا 
ــة وبمــا مجموعــه  ــار 1462.6الحكومــة األردني ــون دين ــد 11.6أي مــا نســبته  ملي وفــق % مــن إجمــالي العوائ

مليــون دينــار فــي تمويــل المشــاريع  222بيانـات وزارة الماليــة.  كمــا تــم اســتخدام المبــال  المتبقيـة، أي حــوالي 
مليــون دينــار(.  ولــم تســتخدم العوائــد فــي أي مــن البنــدين  52قتصــادي )التنمويــة بمــا فيهــا برنــامج التحــول اإل

 األخيرين )إعادة التدريب والتعهيل للعاملين أو شراء سنوات خدمة في الضمان اإلجتماعي(. 
 

وتبــرز نقطــة الضــعف األساســية فــي إدارة الصــندوق فــي كيفيــة التعامــل مــع المشــاريع التنمويــة، حيــث افتقــر 
ثيق السليم والمنظم واألرشـفة للقـرارات والوثـائق.  كمـا افتقـرت القـرارات نفسـها، الصـادرة عـن الصندوق إلى التو 

درام المشـاريع فـي الموازنـة.  ومـع  مجلس الوزراء لمتطلبات أساسية في القانون مثل إجراء دراسات الجدوى وا 
دم االلتــزام بإعــداد الدراســات أن كافــة المؤشــرات تشــير إلــى إنفــاق العوائــد فــي األوجــه المشــار اليهــا، إال أن عــ

 واإلدرام في الموازنة أضعف الضوابط التى وضعها القانون لضمان االستخدام األمثل لهذه العوائد.
 

"صاندوق عوائاد التخاصاية"  لياتم إيادا   3111لسانة  35مان قاانون التخاصاية رقام  02وقد أنشا  بموجاج الماادة 
 3113الماادة تام إصادار نظاام صاندوق عوائاد التخاصاية لسانة  كافة عوائد عمليات التخاصاية فياه  وبموجاج  انه

/د من القانون أوجه إنفااق واساتخدام 02لتنظيم وبيان اإلشراف على صندوق عوائد التخاصية.  وقد حددت المادة 
 عوائد التخاصية بموجج قرار من مجلس الو راء في األحرا  التالية:

جاراء سداد الديون التي تتحملها الحكومة والمترتب -0 ة علاى الم سساات أو المشااري  التاي تاتم إعاادة  يكلتهاا وا 
 التخاصية عليها وتغطية النفقات المترتبة على نلع.

شراء الديون المترتبة على الحكومة ل ستفادة مماا يتا تى لهاا مان خصام علاى  انه الاديون أو تساديد ا عان  -3
 مجلس الو راء.طريق المبادلة أو أي طريقة أخرى يقّر ا المجلس ويوافق عليها 

 اإلستثمار في األصول المالية. -2
تموياال النشاااطات اإلقتصااادية واإلسااتثمارات الجدياادة فااي قطاعااات البنيااة التحتيااة نات المااردود اإلقتصااادي  -4

 واإلجتماعي المجدي والتي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة على أن تدرص في قانون الموا نة العامة.
ملين فاااي الم سساااات والهيئاااات التاااي تاااتم إعاااادة  يكلتهاااا أو تخاصااايتها وتساااوية إعاااادة ت  يااال وتااادريج العاااا -5

 حقوقهم المالية المترتبة تجاه  نه الجهات.
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 العوائد الى الخزينة أو تسديد الفوائد وحقوق عمالية بشكل مباشر. مع بعض اإلستثناءات في بداية عمل الصندوق، حيث تم تحويل   
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شراء سنوات خدمة للموظفين فاي الم سساات التاي تاتم تخاصايتها والانين سايتم إخضااعهم لقاانون الضامان  -6
 اإلجتماعي.

 
ثاااائق المتاااوفرة لااادى و ارة المالياااة حاااول كيفياااة اساااتخدام عوائاااد بعاااد اطااا   اللجناااة ومراجعتهاااا لكافاااة البياناااات والو 

مليااون دينااار أردنااي قااد تاام تحويلهااا إلااى حساااج  0762.6الخصخصااة  تبااين أن كافااة عوائااد التخاصااية والبالغااة 
 صندوق عوائد التخاصية باستثناء المبال  التالية:

   اساااتخدامه مباشااارة لااادف  تعويضاااات  ملياااون ديناااار مااان بيااا  شاااركة األساااواق الحااارة )المعاااابر( تااام 5.8مبلااا
 .3113ومستحقات موظفي شركة الخطوط الملكية األردنية في العام 

   مليون دينار تام إساتخدامه لساداد الت اماات وأقسااط وفوائاد لقارو  مساتحقة علاى الشاركة األردنياة  8.9مبل
/د( مان قاانون التخاصاية 02لتسويق وتصني  المنتوجات ال راعية )أمبكو(  بما ل ينسجم ما  أحكاام الماادة )

 .3113ونظام عوائد التخاصية لسنة 
   مليااون دينااار المت تيااة ماان بياا  باااقي أسااهم الحكومااة فااي شااركة مصااان  اإلساامنت األردنيااة إلااى  33.5مبلاا

م سسة الضمان اإلجتماعي  تم تحويله إلى حساج الخ ينة العامة وفق بيانات و ارة المالية  ما  أن نلاع ل 
 .3111لسنة  35/د( من قانون التخاصية رقم 02م المادة )يتوافق وأحكا

 
 مليون دينار. 0736.4وبالتالي  فنن إجمالي المبل  المود  في حساج صندوق عوائد التخاصية  و 

/د من قانون التخاصية في سداد 02لقد تبين للجنة ب ن معظم عوائد التخاصية قد تم إستخدامها وفق المادة  -
عاد مليون دينار من  0563.6ة  يكلة ديون الحكومة األردنية  فقد تم استخدام ما مجموعه وشراء ومبادلة وا 

عوائد التخاصية وفق بيانات و ارة المالية في سداد وشاراء ومبادلاة الاديون. وقاد تام الاتمكن مان التادقيق علاى 
لااى قاارارات مليااون دينااار فقااط ماان  اانا البنااد  حياا  لاام يااتمكن الفريااق ماان اإلطاا   ع 0406.5مااا مجموعااه 

 مجلس الو راء المتضمنة كيفية إنفاق الفرق ما بين المبلغين. 
/د ماااان قااااانون 02تاااام اسااااتخدام جاااا ء ماااان عوائااااد التخاصااااية لتموياااال بعاااا  المشاااااري  التنمويااااة وفااااق المااااادة  -

التخاصااية  والتااي تاانص علااى جااوا  اسااتخدام عوائااد التخاصااية بموافقااة مجلااس الااو راء فااي تموياال المشاااري  
ات الجدوى اإلقتصادية واإلجتماعية  شريطة إدراجها في قانون الموا ناة العاماة  حيا  تباين للجناة التنموية ن

مليااون دينااار لتموياال بعاا  مشاااري  برنااامج التحااول اإلقتصااادي بموافقااة مجلاااس  41ب نااه تاام صاارف مبلاا  
واإلجتماعاة مان  الو راء كسلفة مستردة.  لم نتمكن من اإلطا   علاى أياة دراساات تباين الجادوى اإلقتصاادية

/د(  أو اإلطاا   علاى أياة وثااائق تباين ماا إنا تاام إدراجهاا فااي 02 انه المشااري  وفااق ماا تانص عليااه الماادة )
قانون المو انة العامة أم ل  كما أنه لم يتبين من خ ل الوثائق في و ارة المالية ما إنا تم استرداد  نا المبل  

 أم ل.
ار لتمويل مشاري  تنموية أخرى  إل أنه ووفقاا لبياناات و ارة المالياة التاي مليون دين 052.2تم استخدام مبل   -

ملياون ديناار علاى  انه  019.67تم تدقيقها  لم نتمكن من الحصول على القارارات التاي تجيا  صارف مبلا  
نا مااا تماات بموجااج قاارارات ماان مجلااس الااو ارء  وفيمااا إنا تاا م المشاااري  وجاادوا ا اإلقتصااادية واإلجتماعيااة  وا 

إدراجهاااا فاااي قاااانون الموا ناااة العاماااة. و ااانا  اااو الحاااال بالنسااابة لبناااد المصااااريف المتنوعاااة  حيااا  لااام توضااا  
البيانااات الااواردة ماان و ارة الماليااة ما يااة  اانه المصاااريف  وقيمتهااا اإلجماليااة  أو األسااس القانونيااة التااي تاام 

 بموجبها إنفاق  نه المصاريف المتنوعة. 
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تـم تدقيقـه مـن البيانـات المتـوفرة لـدى وزارة الماليـة فيمـا يتعلـق باسـتخدامات عوائـد ويلخص الجدول التـالي مـا 
 التخاصية:

أوجه األنفاق 
 والسند القانوني

إجمالي المبل   إجمالي المخصص
المدقق عليه من 

 قبل اللجنة

المبل  الذي لم 
تتمكن اللجنة من 

 تدقيقه

 مالحظات

سااداد وشااراء ومبادلااة 
عادة  يكلاة الاديون  وا 

/د( 02المااااااااااااااااااااااااااااادة )
( مااااان 3 0البنااااادين )

 قانون التخاصية

ملياااااااااااااون  0563.6
 دينار

ملياااااااااااااااون  0406.5
 دينار

ملياااااااااااااااااااااااون  046.0
 دينار

الوثاااااااائق حااااااااول فاااااااارق 
المبلااااااا  حيااااااار متاااااااوفرة 

 لدى و ارة المالية

برنااااااااااااااامج التحااااااااااااااول 
 اإلقتصادي
/د( البناااد 02الماااادة )

( ماااااااااااااان قااااااااااااااانون 4)
 التخاصية

 مليون دينار 41 مليون دينار 41
مجلس  )قرار

الو راء بمنحه 
 كسلفة للبرنامج(

تم اإلط   على  1
قرارات مجلس الو راء 
إل أنه لم يتم اإلط   
على الوثائق التي 
تشير إلى سترداد 

المبل   ول إدراجها في 
قانون الموا نة العامة 
أو الجدوى اإلقتصادية 
من  نه المشاري  وفق 

 /د(02المادة )
مشاااااااااااااااري  تنمويااااااااااااااة 

 متنوعة 
/د( البناااد 02دة )الماااا
4 

مليااااااااااااااااااااون  052.2
 دينار

مليون  42.62
 دينار

مليون  019.7
 دينار

قرارات مجلس الو راء 
بخصوص فرق المبل  
حير متوفرة لدى و ارة 
المالية ول يوجد ما 
يشير إلى الجدوى 

اإلقتصادية أو إدراجها 
في قانون الموا نة 
 العامة لكامل المبل 

 
ساسية التي واجهت الفريق القانوني والمالي ليست فاي إيادا  عوائاد التخاصاية فاي وفي المحصلة  فنن المشكلة األ

نما في اساتخدام بعا  العوائاد  ساواء مان حيا  موافقاة مجلاس الاو راء علاى اإلساتخدام أو مان حيا    الصندوق  وا 
نون التخاصااية وباادون /د( ماان قااا02إدراص المشاااري  التنمويااة المتنوعااة فااي قااانون الموا نااة العامااة  إسااتناداا للمااادة )

 دراسة جدوى  نه المشاري .  كما أن الصندوق افتقر إلى التوثيق السليم والمنظم واألرشفة للقرارات والوثائق.


