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 المقدمة
ت واقتراحدددات وعدددد    تمدددت التخاصددديةل ودددض والخدددروو من دددا وتوصدددياقمليدددة قدددد يتسددداعض الدددوع  قددد  جددددو  تقيدددي  

وقدد يتدو  ادذا التسداؤض فدي متاندظ لدو نمرندا حصدريار الد  الشدرتات  خصخصدة معمد  ممتلتدات الدولدة اإلنتاجيدة  
متيدداتات االتد  تاندت الحتومددة تملت دا وتد  ويع ددال اا    الواقدى يشددير الد     مدا تملتددظ الدولدة مد  حقددو  تعدينيدة و 

عاف قيمددة مددا تد  خصخصددتظ حتدد  او    فمجمددو  قدي  مددا تدد  ويعددظ مدد  ورخد  انتدداو تفددو  قيمت ددا قشدرات ا  دد
مليار دينارل في حي  تقددر قيمدة  1 7خالض قمليات التخاصية المختلفة قل  مد  العقدي  الما يي  ولغ حوالي 

نتدداو الياقددة والنقددض العددا  وااتصدداات  و اإلدارة  المشدداريى الوينيددة المسددتقوليةل والتددي تشددمض المشدداريى التعدينيددة واا
مليدارات قلد  مدد  العقدد القداد    ولتفدادي نقداي ال دعف التد  شداوت وعد  قمليدات الخصخصدةل  71 تثر مد  

فدد   اددذا يتيلددب تحديددد دور تددض مدد  القيدداقي  العددا  والخددا ل  تددا  قلدد  مسددتو  التمويددض  و التنفيددذ  و اإلدارةل 
العا  وااستعانة ودالتوادر الوشدرية المؤالدة واإلدارة تيوير التشريعات التي تحق  الصالح   ي ار والذي ودوره يتيلب 

المالية الحصيفة   وم  انا تأتي  امية التوصيات  دناه والتدي تتعلد  والجاندب اإلسدتراتيجي والتشدريعي والمؤسسدي 
نمدا لتؤسد  لحدوار  والتنفيذي لعمليدة التخاصدية   ف دذه التوصديات ا ت ددف الد  و دى وصدفة محدددة للمسدتقوضل واا

 جاد حوض الودائض المختلفةل وُسوض تعمي  الدور التتاملي للقياقي  العا  والخا  في التنمية مستقوال ويني 
 

 التوصيات في الجانب اإلستراتيجي
 
ال بديل عن المصداقية: أهمية التوعية العامة حوول اههودا ا الشوفافية حوول اإلجوراءاتا والم اشوفة  .1

 حول النتائج
ورندداما التخاصدددية فددي ا رد   ددعف التواصددض مددى الددر ي العددا ل وخصوصدددا لعددض مدد   ادد  مددواي  ال ددعف فددي 

سددددواعل ذلدددد     تو دددديح  اددددداف  ي سياسددددة اقتصددددادية  و  العدددداملي  فددددي المنشددددلت العامددددة والمسددددت ل  قلدددد  حددددد  
اجتماقية ل ا مسا  والثروة الوينيةل ول ا  ثار قل  شرائح المجتمى المختلفة ومد   دمن ا قمليدات الخصخصدةل 

 وة  ساسية و رورية لوناع جسور الثقة والمصداقية وي  الحتومة والمواي  يعد خي
 

وفيما يتعل  واجراعات التخاصيةل ف   اإللتتا  والقواني  وا نممة والتعليمات او ال مانة ا ساسية لسالمة ونتااة 
قتصدددادية تتعلددد  قمليدددات الخصخصدددة وتحقيددد  الصدددالح العدددا ل فدددال مودددرر إلقيددداع صدددفة  السدددرية   يدددة اتفاقيدددة ا

والمراف  العامة واستثمار المناج  والمعاد    وض قلد  العتد ل فد   الواجدب يق دي اإلقدال  قد  تلد  ااتفاقيداتل 
تاحة المجاض للجميى لإليال  قلي ال ووا ا  السلية التشريعية لتي تمار  دوراا التشريعي والرقاوي قلي ا    واا

 
تماقية للتخاصيةل فيجب    يت  توخي الدقة والمو وقية في ا وااوتعاد ق   ما في تقيي  النتائا ااقتصادية وااج

ااشاقات واانيواقات العامة   وفي ادذا السديا  تتدو  المسدؤولية مشدترتةل السدلية التنفيذيدة مسدؤولة قد  تدوفير 
  م  تض مدا يسدمى المعلومة الموثقة للمواي  تي ا يقى فريسة اإلشاقات وا قاويضل ومسؤولية المواي  في التحق

ويقر ل و   ا يلجدأ الد  التعمدي  والت ويدض ايدر المودرر   تمدا  ندظ مد  ال دروري    يدت  التقيدي  مد  ج دات مسدتقلةل 
و   يتدددو  ال ددددف مندددظ اسدددتخال  الددددرو  والعودددر ولدددي  تصددديد ا خيددداع   فدددالقرار الخددداي ل واا  جددداع نتيجدددة 

ا  تددا  قددد تددوخ  فددي قددراره الصددالح العددا  و ددم  مقوددوض  اجت دداد  ددم  السددلية التقديريددة للمومددف العددا ل ف ددو
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المعييددات المتددوفرةل فددي حددي     الخيددأ المؤاخددذ قليددظ فددي القددرارات اددو الخيددأ الجسددي  الددذي ا يمتدد  فيددظ توريددر 
  .الحياد ق  المسار المرسو 

 
نما .2  وي محددهي وسيلة لتحقيق هد  تنم ال يجدر أن ُينَظر للخصخصة على أنها غاية بحد ذاتهاا وا 

ا  الخصخصظ ا تعندي وال درورة تحويدض الملتيدة مد  القيدا  العدا  الد  الخدا ل ف دي سياسدة تت دم  مجموقدة 
م  الوسدائض والمن جيدات للمشدارتة فدي تحمدض المسدؤوليات والمخداير ودي  القيداقي  العدا  والخدا ل ومدا فدي ذلد  

قيداقي  العدا  والخدا    لدذا ا يجدوت    تتدو  ققدود التدأجير والتشد يض واإلدارة وايرادا مد  صديغ الشدراتة ودي  ال
التخاصية ادفا وحد ذات ال وانما وسيلة لتحقي  الصالح العا ل سواع تا  ذل  م  خالض تيادة اإلستثمار في قيا  
مال  و م  خالض ادخاض شري  استراتيجي لديظ اإلمتانية والقدرة والمعرفة قل  تيوير اإلنتاو وفدتح  سدوا  جديددةل 

الض تحسي  و ى المنشأة  و تخفيف العدبع قلد  الموتاندة العامدة للدولدة  وفيمدا يتعلد  والتجرودة ا ردنيدة  و م  خ
في مجاض التخاصيةل فقد اختليت  حيانا الوسائض يال اياتل فأصوحت الخصخصة واإلسرا  في تنفيذاا ااية وحد 

تدا   سدلوب تحويدض الملتيدة الد  القيدا   ذات ال و   النمر قد  يويعدة المسدتثمر والتسد يالت المقدمدة اليدظ  تمدا
الخا  )خصوصا في المراحض ا ول ( او الن ا السدائد قلد   سداليب المشدارتة ااخدر    والعودرة اندا    تحديدد 
ال دف وو وحظ او وحد ذاتظ خيوة  ساسية لتحديد المن جيدةل ف دض تسدع  الحتومدة الد  الحدد مد  دقم دا المدالي 

فيدددظ    تيدددادة المنافسدددة فدددي القيدددا  الدددذي يعمدددض فيدددظ ادددذا النشددداي ل وتحسدددي  مسدددتو  للنشددداي    تيدددادة ااسدددتثمار 
الخدمات؟  وفدي  دوع ذلد ل ادض توحدك الحتومدة قد  مسدتثمر مدالي    اسدتراتيجيل وادض تسدع  لويدى ا صدوض    

وة قل  تلد  إلورا  ققود ادارة وتش يضل واض تعفي الحتومة المستثمر م  الرسو  وال رائب    تعّمم ا؟  ا  اإلجا
التسددداؤات يمليدددظ و دددول ال ددددف الدددذي تسدددع  الحتومدددة الددد  تحقيقدددظل وادددو ا مدددر الدددذي يجدددب    تقدددو  الحتومدددة 

 وتو يحظ وو عظ  ما  الر ي العا  ومنت   الشفافية  
 
 العادل الحاجة إلى هي لة القطاع وضمان التنافس .3

العددا  الدد  احتتددار خددا    واددذا تمامددا مددا  ا  مدد   خيددر التددداقيات السددلوية لعلميددة التخاصددية تحددوض ااحتتددار
حصض في شرتة مصانى اإلسمنت ا ردنيةل حيك تمتعت شرتة اإلسمنت واحتتدار دا  حدوالي تسدى سدنوات نعمدت 
وددظ وأروددال احتتاريددة قلدد  حسدداب قيددا  اإلنشدداعات والمسددت ل    وقددد تانددت قمليددة تخاصددية شددرتة اإلسددمنت اددي 

فادت الحتومدددة مددد  ذلددد  الددددر  وحيدددك قّلصدددت فتدددرات ااحتتدددار فدددي ا ولددد  فدددي ورنددداما الخصخصدددةل لدددذا اسدددت
المناسوات التي تلت ال ونّممت قملية دخوض الشرتات المنافسةل واو مدا يود  وشدتض  تودر فدي قيدا  اإلتصدااتل 
حيك يعد اذا القيا  في الوقت الحالي م   ف ض القياقات م  حيك ا سعار والجودة في العال  العروي والدوض 

وسددية الدددخضل فددا رد  يعتوددر ثددداني  توددر سددو  تنافسددي قروددي وعدددد المملتددة العرويددة السددعوديةل والتعرفددة فدددي المت
 ا رد  تعتور ا قض قرويار  

 
 أهمية ربط خيار التوجه نحو مستثمر مالي أو مستثمر استراتيجي بالهد  اهساسي من الخصخصة .4

د ذات دا   اا  ندظ وفدي تثيدر مد  ا حيدا  اخدتلي ا مدرا  ل ف   الخصخصة وسيلة وليست ااية وحدتما ذترنا ساوقار 
مى وع  ما الوع ل فأصوحت الخصخصة ااية وحد ذات ا   وقد تمثض ذل  ا مدر االودا فدي قدرار قودوض مسدتثمر 
مددالي وعددد فقدددا  ا مددض فددي جددذب مسددتثمر اسددتراتيجي   والواقددى    ا وض لددي  وددديال للثدداني قلدد  اإليددال  فيمددا 

ة وال دددف مد  الخصخصددةل فدد   تدا  ال دددف مدد  التخاصدية نقددض التتنولوجيددا الحديثدةل  و فددتح  سددوا  يتعلد  وال ايدد
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تدا  ال ددف مجدرد  رة    مدا اذاجديدةل  و تعمي  اإلنتاجيةل ف ندظ ا ودديض قد  المسدتثمر ااسدتراتيجي صداحب الخود
  المسدتثمر المدالي قدد يتدو   ف دض ايفاع الدي  العا   و تسديد ديو  المنشدأة مد  خدالض ويع دا للسدعر ا قلد ل فد 

 خيارارل اا    التتامظ وااستثمار اليويض ا مد ونقض التتنولوجيا سيتو  قل  ا رجح  قض و  عف  
ا  مراجعددة تجروددة التخاصدددية فددي ا رد  تشددير وو دددول الدد     قمليدددات الخصخصددة التددي تمدددت مددى مسدددتثمري  

ي ال الب اتثر نجاحا م  تلد  التدي تمدت مدى مسدتثمر مدالي ايدر استراتيجيي  )مثض الووتا  وااتصاات( تانت ف
متخص  في القيا  )تما او الحاض في شرتة الفوسفات ا ردنية وقيا  الت رواع(   وقد ا يرت الحتومة فدي 
وع  ا حيا  ال  اللجوع ال  مستثمر مالي لعد  اوداع المستثمري  ااستراتيجيي  ااتمام   والمشدارتةل و صدوحت 

معر ة ال  مخاير ناتجة اما ق  راوة المستثمر المالي في تحقي  الدروح السدريى والخدروو مد  اإلسدتثمارل  وذل 
 و قد  قددد  قدرتدظ قلدد  ادارة تلد  المنشددأة  و نقدض المعرفددة والتتنولوجيدا الالتمددةل ووالتدالي ااخفددا  فدي رفددى تفدداعة 

امتانيددة فصددض مصدددر التمويددض قدد  قمليددة اإلدارة وانتاجيددة المنشددأة  والوددديض فددي اددذه الحالددة مسددتقوال يتمدد  فددي 
والتشددد يض   فددد   تاندددت المنشدددأة ااقتصدددادية  و الخدمدددة العامدددة وحاجدددة الددد  تمويدددض ا قددددرة للحتومدددة قليدددظل ف ندددظ 
واإلمتدددا  اسدددتحداك صدددندو  لتمويدددض مشددداريى الونيدددة التحتيدددة والمرافددد  العامدددة )انمدددر المقتدددرل ادنددداه(ل و   تتعاقدددد 

 دددة المؤالدددة إلدارة المنشدددأة  و المرفددد   و الخدمدددة مددد  خدددالض ققدددود تدددأجيرل  و تشددد يضل  و ادارة الحتومدددة مدددى الج
 ووموجب معايير  داع وا حة وحوافت لتحسي  الخدمة والتفاعة 

 
عطوواء اهولويووة  .5 قطوواع الخوودمات والمرافووق العامووة: خصخصووة المل يووة ليسووت الحوول اهمثوول بالضوورور  وا 

 يللعقود البناء واإلدار  والتشغ
لقد  ورتت التجروة ا ردنية  سوة وتجارب دوض  خر  في العال     صيغ الشراتة ودي  القيداقي  العدا  والخدا  قدد 
توندد  قلدد  قناصددر القددوة لددد  اليددرفي ل تمددا    صدديغ شددراتة قددد ا تتيلددب الخصخصددة التاملددة وخصوصددا فددي 

في قيدا  الميداه مد  خدالض ققدد اإلدارة الدذي قياقات الخدمات والمراف  العامة   وقد ورتت اذه اايجاويات جليا 
 ودر  وددي  الحتومددة وشددرتة ليمددال وتددذل  الحدداض فددي مينداع الحاويددات فددي العقوددة   وينمددا وددرتت سددلويات الخصخصددة 
التاملة في قيا  الت رواعل وخصوصا في ملتية الشدرتات المنتجدة للياقدة للصدوض )ا ر  والموداني والمعددات( 

قيدات اإلنتداو محددودة الدتم ل والتعامدض مدى ااسدتثمار و يدة الدروح السدريىل والخدروو مد  حيك تعار  ذل  مى اتفا
السو  في حالة شرتات التوتيى   واذا ا يعني وال رورة     ي ققد شراتة سيتتلض والنجالل و    ي خصخصة 

ودي  القيداقي  العدا   تاملة ستفشضل ولت  م  المجدي لوا ى السياسات مستقوال دراسة جدو  تافة ودائض الشدراتة
وفدتح الوداب  مدا  اإلسدتثمارات الجديددة فدي انتداو الياقدة مدى تخفدي  والخا  قوض اللجدوع الد  خيدار الخصخصدة 

  ال مانات المقدمة للمستثمر والمرتوية وحج  اليلب تدريجيار 
 

 التوصيات في الجانب التشريعي والمؤسسي
 
 ضرور  اإللتزام بأح ام الدستور نصًا وروحاً  .6
ا  جدددض قددائ  حددوض دسددتورية العديددد مدد  قمليددات التخاصددية التددي تتعلدد  واسددتثمار المندداج  والمعدداد  والمرافدد  اندد

العامدددة   وو ددد  النمدددر قددد  اإلجت دددادات المتوايندددةل فددد   اللجندددة تدددر     السدددلية التنفيذيدددة اقترودددتل وفدددي قددددة 
تددض امتيددات يعيدد  لمددنح  ي حدد     مدد  الدسددتور ا ردنددي والتددي تددن  قلدد    771مناسددواتل مدد  مخالفددة المددادة 

يتعل  واستثمار المناج   و المعاد   و المراف  العامة يجب    يصد  قليظ وقانو     ف نا  امتيداتات قدد صددرت 
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شتض قواني  مؤقتةل وقدواني   خدر  صددرت ويوقدت ودأثر رجعدي للمصدادقة قلد  امتيداتات تد  منح دا تمدا ادو قل  
تمددا صدددرت تتددب تع دددات تعيددي حدد  اامتيددات لشددرتات  جنويددة قلدد   ددوع    1الحدداض فددي امتيددات مرفدد  الميددار

شرائ ا  س   في شرتات  ردنية حاملة امتياتل تما في حالة شدرتة منداج  الفوسدفات ا ردنيدة   ف دذه الممارسدات 
 دمن ا الحتومية قد ا تتو  تل ا مخالفة للقانو ل لتن ا تثير شو ات مخالفة نصو  الدستور وموادئظ والتي م  

مود  الفصض ودي  السدلياتل واحتدرا  اختصدا  تدض سدلية فدي الدسدتور  فال ايدة مد  توتيدى ا دوار ودي  السدليتي  
التنفيذية والتشريعية او  ما  الرقاوة الشعوية قل   قماض الحتومة وقد  التفدريي ودالثروة الوينيدة مد  خدالض تفدرد 

فد   ت دوض  ي سدلية قلد  سدلية  خدر   و  ريعية   والتداليلالسدلية التنفيذيدة فدي ادارت دا ومعدتض قد  السدلية التشد
تسلي  سلية مقاليداا لسلية  خر  يخالف الم ت  م  مود  االتتا  وفصض السليات والذي م   ا  ممدااره المدادة 

 م  الدستور  771
 

ور الخاصددة مدد  الدسددت 771وفددي اددذا السدديا ل تجددد اللجنددة  نددظ مدد  ال ددروري تتددري  المفددااي  الددواردة فددي المددادة 
واسدتثمار المنداج  والمعدداد  والمرافد  العامدةل وذلدد  مد  خدالض تحديددد المقصدود والمنداج  والمعدداد  والمرافد  العامددة 
ل ايدات التصدددي  قلدد   ي اسدتثمار يتعلدد  و ددا وقدانو    واددذا ا مددر مد  شددأنظ    يؤسدد  لنمدا  قددانوني ودسددتوري 

والمعداد  والمرافد  العامددة وذلد  مد   جددض توحيدد الممارسدداتل وا دح يحتد  جميددى ااتفاقيدات ذات الصدلة والمندداج  
فال يثدور الخدالف حدوض مدا اذا تاندت تلد  ااسدتثمارات وحاجدة    يدت  التصددي  قلي دا وقدانو ل     ن دا مجدرد مدنح 
حقددو  تعدددي   و رخدد  تنقيددب تددت  وموجددب اإلجددراعات المحددددة فددي قددانو  سددلية المصددادر اليويعيددة   تمددا يجددب 

ل  ماايدة المرافد  العامدة التدي يجدب التصددي  قلد  اسدتثماراا وقدانو ل وذلد  ل دما     جميدى المرافد  اإلتفا  ق
 م  الدستور  771العامة التي يت  ترتيب ح  امتيات قلي ا تخ ى  حتا  المادة 

 
ضرور  التوازن بين السلطة المقيد  والسلطة التقديرية للح وماتا "فال إسرا  فوي اللوين وال غلوو فوي  .7

 الشد "
انا  فر  توير ودي  ممارسدة الحتومدة لصدالحيات وسدليات مقيددة ومحدددة وشدتض يمندى ااجت داد مد  ج دةل وودي  
ممارسددت ا لصدددالحيات وسددليات ايدددر مقيدددة اا ودددأير قامدددة واسددعة حيدددك تمددار  مددد  خالل ددا الحتومدددة سدددليت ا 

مخايرامددال وقلدد  الددرا  مدد     السددلية التقديريددة مدد  ج ددة  خددر    فلتددض مدد  السددلية المقيدددة والسددلية التقديريددة 
المقيدة اي السلية المف لة نمريا لصيانة الحقو  و ما  الشفافية والمساعلةل اا    الم ااة في ا تحيض السلية 
التنفيذيددة الدد  صلددة صددماع  و  داة لتنفيددذ التشددريعات وشددتض حرفددي قددد ا يحقدد  الصددالح العددا  فددي  ددوع قددد  القدددرة 

لجدددة  ي مسدددتجدات   فدددي المقاودددضل فددد   السدددلية التقديريدددة تمّتددد  الحتومدددات مددد  التعامدددض مدددى قلددد  اإلجت ددداد لمعا
الحيثيات والمستجدات تحقيقا للصالح العا ل مى وقاع خيدر    التوسدى فدي ممارسدة ادذه السدلية التقديريدة قدد يقدود 

 ال  التعسف والمحاواة والفساد  
 

مقيدة والسلية التقديريةل اذ ا اند  قد  السدلية التقديريدة لتحقيد  ويتم  التحدي في تحقي  التوات  وي  السلية ال
المصدددلحة العامدددةل ولتددد  فدددي حددددود المسددداحة التدددي يجيتادددا التشدددريى   وتلمدددا اقتمددددت الحتومدددات قلددد  السدددلية 

                                                           
1
وبعد مصادقة مجلس األمة على قانون الطيران المدني  3332علماً بأن إتفاقية المطار دخلت حيز التنفيذ في شهر تشرين ثاني   

 .3332آب والذي صدر في شهر 
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التقديريددةل تلمددا احتاجدددت الدد  متيدددد مدد  المتاشددفة والتسدددويب لتوريددر القدددرارات التددي تصدددر قن دددال ا    تلجددأ الددد  
تسدترل  تمدا جدر  سدداوقا فدي وعد  القدرارات الخالفيددة   والتدالي فالعدبع يقدى قلدد  الحتومدات فدي توريدر وتسددويب ال

قرارات دددا وتويدددا  الصدددالح العدددا  الموت ددد  من دددا وقددددر قددداض مددد  الشدددفافية والمتاشدددفة   والمقاودددضل ف ندددظ يتوجدددب قلددد  
ا التقديريددة  ددم  الحدددود المرسددومة فددي السددليات الرقاويددة تمتددي  وحتدد  دقدد  الحتومددات فددي ممارسددت ا لسددليات 

القانو ل ا  تانت موررة ومسووة وتحق  الصالح العا     ما قند اياب ما  سدلفنال ف نندا ندر     الخيدر يتمد  فدي 
 سليات ادارية تمتنى ق  اتخاذ القرارات  م  سليات ا التقديرية الت  منح ا ايااا القانو  خوفا م  العواقب 

 
 ومحاسبة الفاسدين لب سد الثغرات مستقبالم افحة الفساد تتط .8

ت ى اللجنة جملة م  المعلومات والوثائ  والتحاليض المالية والقانونية واإلقتصادية لتتدو  قوندا للج دات المختصدة 
في تحقيقات ا في  ي شو ات فساد في قمليدات التخاصدية   وحيدك    اللجندة ليسدت ج دة ق دائية وا تملد  صدفة 

لتحقيدد   و توجيددظ اإلت ددا ل فدد   م مت ددا ا ساسددية تتمحددور فددي تصددنيف قمليددات التخاصددية مدد  ال دداوية العدليددة ل
منمور  ساسي يتمثض في مد  التتام ا والتشريعات وااجراعات القانونيدةل ومدد  التتام دا والممارسدات الف دل  فدي 

لتحاليددض المرفقددة مدد  قوددض الج ددات وتأمددض اللجنددة    يددت  اإلسددتفادة مدد  الوينددات وااسددتخدام ا لسددليات ا التقديريددة   
فددي متافحددة الفسدداد وقلدد  محددوري س ا وض محاسددوة المتددوريي  فددي ق ددايا الفسدداد الددذي  يثوددت تددوري    المختصددة

قدد   خدذ الندا  والشدو اتل  و الحتد  قلدي   قلد   سدا  والوينة ووقرار ق ائيل حيك يعدد الشدري ا ساسدي لدذل  
تعندددي التحقددد  والتحقيددد  والمحاتمدددةل قلددد   سدددا  الويندددةل ووجدددود  دددمانات  اإلشددداقة وا قاويدددض   فمتافحدددة الفسددداد

( مد  4المحاتمة العادلةل واالتتا  ومود  وراعة المت   حت  تثوت ادانتظ وحت  قيعديل وذلد  اسدتنادا  حتدا  الفقدرة )
فسدداد دو   مدد  الدسددتور   فددي المقاوددضل ف نددظ مدد  ايددر المقوددوض    ت لدد  ق ددية تحددو  حول ددا شددو ات 717المددادة 

شدداقة جددو مدد  ااسددتقرار  اسددتيفاع تامددض المعلومددات والمعييددات التددي مدد  شددأن ا    تسدداا  فددي تشددف الحقيقددةل واا
 واليمأنينة في نفو  الموايني  وأ  الدولة تحس  ادارت ا للماض العا   

 
ا نممددة نحددو تحقيدد   مددا المحددور الثدداني فددي متافحددة الفسدداد فيتمثددض فددي سددد الث ددرات القانونيددة واإلداريددة وتيددوير 

الحوتمة الرشيدة في ادارة الماض العا  وحماية مقدرات الوي  مستقوال   وتما  م در التقريدر فدي فصدولظ المختلفدةل 
نمددا قلدد  مسددتو  اإلدارة وتددداخض الصددالحيات  فقددد وددرتت الث ددرات لددي  فقددي قلدد  مسددتو  التشددريعات فحسددبل واا

  3172واذا ما دق  اليظ ميثا  النتااة الوينية الصادر قا  المؤسسية و عف التنفيذ والمتاوعة والرقاوة  
 

وم  الم      نتذتر    ما يميت الدوض الفاشلة ق  الناجحة لي  في    ا ول  تخي  والثانية ا تخي ل وض في 
وددة    الددوض الفاشدلة ا تسددتفيد مد  تجارو ددال وتتدرر  خياعادال فددي حدي  تددتعل  الددوض الناجحدة مدد  ا خيداع المرتت

 وتسع  ال  قد  تتراراا 
 
 الحاجة إلى قانون ينظم مشاريع الشرا ة بين القطاعين العام والخاص  .9

في  وع متيلوات اإلستثمار الر سمالي م  قوض القيا  الخا  مسدتقوال ومشدارتتظ فدي تقددي  الخددمات المختلفدةل 
خددا    ويشددمض مف ددو  الشددراتة انددا توددرت  ددرورة اصدددار قددانو  تنمددي  مشدداريى الشددراتة وددي  القيدداقي  العددا  وال

المشدداريى اليويلددة ا مددد التددي يقددو  القياقددا  العددا  والخددا  وتحمددض جددتع مدد  المسددؤولية والعددبع المددالي والفنددي 
والمخاير المتعلقة وااستثمار في ال  و الخدمة المقدمة لقاع ايرادات م  الج ة المتعاقددة وأ و رسدو  مد  المشدتري 
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ا وددوره يتيلدب و دى ايدار مؤسسدي وا دح يعتمدده مجلد  الدوتراع  و لجندة وتاريدة منوثقدة  و متلقي الخدمة   وادذ
قندظ تمرجعيددة لتافددة قددرارات الشدراتة  ددم  ايددار الدسددتورل وج ددة تنفيذيدة مرجعيت ددا المجلدد ل ولددي  وتارة الماليددة 

لتدي يوقد  اددف ا تنمويدار يويدض اذ يف ض    ا تتو  اذه الوحدة تاوعة لوتارة الماليةل وذلد   تما يت  التفتير حاليال
ا مدددل و   ا يتدددأثر وتدددأمي  مصددادر دخدددض لددددق  المواتندددة قلدد  المدددد  القصدددير   وتعمددض ادددذه الوحددددة تسدددترتاريا 
للمجل  ومناي و ا تقدي  الدق  الفني للحتومة فيمدا يتعلد  وقدرارات الشدراتةل ومدا في دا تحديدد ا ولويدات لتدض قيدا  

مقترحددات لمشدداريى مشددترتةل ومراجعددة دراسددات الجدددو  وقيم ددال ومتاوعددة تنفيددذ وددراما ووددراما الشددراتةل والتنسدديب و
ددض قددد  اسددتحداك  الشددراتة وخصوصددا مددد  التددتا  ا يددراف المتعاقدددة وشددروي العقددود وااتفاقيددات المورمددة   ويف  

ا للقيددا  و ددذه ا قمدداض وحدددة جديدددة ل ددذه ال ايددةل وددض يمتدد     تددت  اقددادة ايتلددة ايئددة تنفيددذ التخاصددية القائمددة حاليدد
 تون ا تمل  خورة متراتمة حوض اذا المو و   

 
 تمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامةللمساهمة في إنشاء صندوق وطني  .11

تنوى  امية اذه التوصية م  واقى قد  قدرة الحتومة ا ردنية منفردة قل  تمويض مشاريى الونية التحتية التور  فدي 
ة والميددداه والمواصدددالت وايرادددا وذلددد  وسدددوب قجدددت المواتندددة المتمثدددض و دددعف القاقددددة ال دددريويةل مجددداات الياقددد

وت خ  النفقات الجاريةل ولجوئ ا ال  مستثمري  ماليي  لتمل  مشاريى الوند  التحتيدة والمرافد  العامدة   واندا تودرت 
ة تشدار  ودظ الحتومدةل والمؤسسدة العامدة امتانية انشاع صندو  ويني لتمويض مشاريى الونية التحتية والمراف  العام

لل ما  ااجتماقيل والونو  التجارية ا ردنيةل والج ات المانحةل والمواينو  وذل  م  خالض صتو   و سندات 
تصدر ل ذه ال اية   ويمت  ل ذا الصندو  مراجعة المشاريى المقدمدة مد  قودض وحددة تنمدي  الشدراتة ودي  القيداقي  

رحة  قاله( و دف تقدي  التمويض المواشر  و تقدي   مانات ائتمانية تسّ ض تأمي  التمويدض مد  العا  والخا  )المقت
مصادر  خر    وم  شأ  اذا الصندو  تأمي  التمويض لدراسات الجدو  والتمويض يويدض ا مدد للمشداريى التودر ل 

يى الونيددة التحتيددة والمرافدد  وتعمددي  التنافسددية وتخفيددف المخدداير التددي تواج  ددا الحتومددة فددي يددرل قيدداعات مشددار 
 العامة   تما يمت  ل ذا الصندو     يستثمر في مشاريى الياقة الوديلة ذات العائد المجدي قل  المد  الوعيد 

 
 دمج هيئات تنظيم القطاعات الخدمية وتقوية أداءها وترسيخ استقاللية قرارها .11

انددا  ت ددخ  تويددر وتوددداي  واسددى فددي تفددداعات وقدددرات ايئددات تنمددي  القياقدددات اإلقتصددادية والخدميددة المختلفدددةل 
والحض ا يتم  في ال ائ ا و م ا ال  الدوتارات ذات الصدلةل ذلد     الدوتارة تختلدف قد  ايئدة التنمدي  مد  حيدك 

ئة تنفيذ تلد  السياسدات ومراقودة  داع مدتودي    دور الوتارة يتمثض في و ى السياسات العامةل في حي  يناي وال ي
والميداه فدي ل والياقدةل للجندة دمدا ايئدات تنمدي  اإلتصدااتومش لي ومقدمي الخدمات   وفي اذا السيا ل تقتدرل ا

فالممارسات العالميدة الف دل ل  ايئة واحدةل ولو والتدرول وذل  اوتداعار ودما الت رواع والمياه وم  ث  اإلتصاات  
في دوض ص يرة تا رد ل تق ي و رورة توحيد تنمي  تل  القياقات الخدمية الثالثة   وواليوى انا  وخصوصا 

م دا  وق ددايا فنيددة مختلفدة تخدد  تددض قيدا  ا يجددوت اافال ددال ولتد  وندداع ايئددة واحددة ذات قدددرات قانونيددة وماليددة 
  اسددتقاللية قرارات ددا ومو ددوقيت ا  مددا  ورقاويدة قاليددةل مددى نوافددذ متخصصددة قياقيددارل يدددق  قدددرة و داع ال يئددة ويدددق

تض م  الوتارة والمسدتثمري  والمشدّ لي    تمدا يمتد  النمدر فدي دمدا ايئدات النقدض المختلفدة فدي ايئدة واحددة للنقدضل 
قلد  قياقدات اقتصدادية وماليدة وتنمويدةل قلد     تتجدداوت   ي دار وايئدات المنداي  التنمويدة والحدرة   وينيود  ادذا 

 داري ليشمض توحيد الرؤية المستقولية وتنسي  السياسات الق ية الدما اإل
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 اإللتزام بالمعايير العالمية الفضلى في حو مة وضمان شفافية عوائد الصناعات التعدينية .12
لقد تيدورت الممارسدات الف دل  العالميدة تيدورار تويدرار فيمدا يتعلد  وحوتمدة وشدفافية مدوارد الصدناقات اإلسدتخراجية 

وتنيلدد  اددذه الممارسددات مدد     اددذه القياقددات تعددد جددتعار ا يتجددت  مدد   واإلسددمنت وايراددا  سددفات والووتددا تالفو 
الثددروة الوينيددةل ووالتددالي فدد   تعمددي  الثددروة الوينيددة وحمايددة حقددو  ا جيدداض المقولددة يتيلددب الشددفافية القصددو  فددي 

فدي اسدتثمارات تنمويدة قائدداا يفدو  العياعاتل والنما  ال ريوي ورسو  التعدي  المثل ل واسدتخدا  العوائدد الماليدة 
 و يسدداوي القيمددة الحقيقيددة المسددتقولية للمددورد اليويعددي المسددت ضل ولددي  فددي اإلسددت ال  فقددي    ومدد  اددذا المنمددور 

 Extractive Industryللثروة الوينيةل تقترل اللجنة توني موداد   مودادرة الشدفافية فدي الصدناقات ااسدتخراجية  
Transparency Initiative, EITI) )  تعتودر    الثدروات اليويعيدة فدي  3112وادي مودادرة قالميدة انيلقدت قدا

الدولة اي مل  لتافدة المدوايني ل ووالتدالي تتيلدب ادارت دا مسدتو  متقدد  مد  الشدفافية والمسداعلةل و   تلتدت  الددوض 
مد  الحتومدات   تمدا ا ق اع في دا واإلفصدال قد  وياندات الرسدو  وال درائب المدفوقدة مد  الشدرتات والمحصدلة 

تشددتمض الموددادرة قلدد  قائمددة مودداد ل وقائمددة متيلوددات قلدد  تددض دولددة ق ددو اإللتددتا  و مددا ) نمددر قائمددة المودداد  
  دناه(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Extractive Industries Transparency Initiative "EITI" The EITI Principles, Lancester House 
Conference, June 2003 http://eiti.org/eiti/principles 

 

 مبادئ الشفافية العالمية للصناعات التعدينية
نح  نؤم     است الض الثروة اليويعية اي مورد رئي  للنمو ااقتصادي المستدا  والذي يساا  في تيور مستمر  -7

اذا ل  يت  ادارتظ وصورة سليمة ف   نتائجظ ستتو  سلوية قل  المستويي  اإلقتصادي  وتقليض م  نسوة الفقر  ولت 
 واإلجتماقي

 نح  نؤتد    ادارة الثروة اليويعية اي مصدر اا  للموايني  وقل  الحتومات    تديراا وما يخد  الصالح العا   -3
 ت قديدة تعتمد وشتض توير قل  سعر المادة نح  ندر     فائدة قوائد التنقيب ق  الموارد اليويعية قل  مد  سنوا -2
نح  ندر     معرفة الموايني  لعوائد ومصاريف الحتومات يمت     يساقد قل  فتح قنوات الحوار والتعوير ق   -4

 الر ي ليساا  في و ى خيارات واقعية للنمو المستدا  
ملة في قيا  التعدي  و رورة رفى تفاعة نح  نؤتد قل   امية الشفافية والمتاشفة م  قوض الحتومات والمنشلت العا -5

 ادارت ا المالية ومساعلت ا 
 نح  ندر     الوصوض ال  درجة قالية م  الشفافية يجب    تتو  م  خالض احترا  القواني  والعقود  -6
رة نح  ندر     الشفافية المالية اي ناتا يويعي م  خالض تيادة تفاعة الويئة اإلستثمارية لجذب استثمارات مواش -1

 محلية ودولية 
 نح  نؤم     للموايني  ح  ومساعلة الحتومات ق  العوائد والمصروفات العامة  -8
 نح  ملتتمو  وتشجيى  قل  درجات الشفافية والمساعلة في الحياة العامة واإلجراعات الحتومية وا قماض   -9
 د وشتض وا ح وس ض نح  نؤم  و رورة ااستمرار في اإلفصال وشتض واسى وقملي للمدفوقات والعوائ -71
 نح  نؤم     قل  الحتومة    تفصح ق  تافة المدفوقات م  قوض جميى المنشلت التعدينية م  دو   ي استثناع  -77
نح  نؤم  والدور ال ا  ومساامة تافة ا يراف سواع الحتومات وال يئات الرقاوية والمنشلت التعدينيةل والخدميةل  -73

 يةل والمستثمري  ومؤسسات القيا  المدني في ايجاد الحلوض والمؤسسات الدوليةل والمؤسسات المال
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 التوصيات في الجانب التنفيذي

 
 ضرور  طرح العطاءات عن طريق التنافس العادل وتفادي التفاوض المباشر .13

ا   اددد  قامدددض ل دددما  الشدددفافية والتفددداعة وتحقيددد  السدددعر العدددادض ادددو التنددداف  ودددي  المسدددتثمري   و ودددي  مقددددمي 
لددي  وددا مر السدد ضل خصوصددا فددي قياقددات التعدددي  والمرافدد  العامددة حيددك  الخدددمات   وقلينددا اإلقددرار وددأ  ذلدد 

يت اعض قددد المنشدلت الناشدية فدي ادذه المجداات   ومدى ذلد ل فد   التجدارب السداوقة تشدير الد   ندظ تلمدا تاندت 
متانيددة اجددراعات العيدداعات  تثددر شددفافيةل تلمددا تاد قدددد الم تمددي  والمشددارتي ل ووالتددالي تادت المنافسددة وارتفعددت ا

قادة التفاو  حدوض شدروي العيداعل  تحقي  السعر العادض   وو ير ذل ل وخصوصا في ايار التفاو  المواشر واا
وما في ا مدة الحصريةل والرسدو  وال درائبل وا صدوض المشدمولة والعيداعل فد   تقددير السدعر  العدادض  يصدوح  مدرار 

لذل  توصي اللجنة و رورة يرل العياعات قل   سا  في ااية الصعووة وموتعدار ق   س  الشفافية والعدالة   
التناف  العادض ووشروي وا دحةل والتقيدد وعدد  ت ييدر شدروي العيداعل وقدد  اللجدوع الد  التفداو  المواشدر اا فدي 
قددادة    دي  الحدددود ووشدري تو دديح ا سدواب والتوعددات   وفدي تثيددر مد  ا حيددا  قدد يتددو  مد  ا جددد  التريدك واا

حدك فعال في وع  الحاات( ودار م  القووض وعر  واحد فقي قد ا يحق  السدعر العدادض  و  يرل العياع )تما
 ااستثمار الميلوب والمنافى المتوخاة 

 
 السعر ليس العنصر الوحيد في تقييم نجاعة الخصخصة .14

فددي نوقيددة  ومقدددار مددا اددو م ددر قيددا  فعاليددة الخصخصددة وفقددار لسددعر الويددىل فدد   ا ادد  اددو تأثيراددا الوعيددد المددد 
ووينمددددا قددددد تددددت    الخدمدددة المقدمددددة وتلفت ددددا قلدددد  المسددددت ل  ومسدددداامت ا فددددي تحفيددددت النمددددو والتنميددددة ااقتصددددادية  

الحتومات والتفريي في الماض العدا  اذا تدا  سدعر الويدى  منخف دار جددار ل ايدر    الحدافت الد  تيدادة سدعر الويدى قدد 
فو متددا  الحتومددات    تعمدد  سددعر الويددى قدد   مسددتقوض  يتددو  قلدد  حسدداب ادخدداض تحسددينات قلدد  الخدمددة فددي ال

يري  منح  مانات احتتاريةل  و ق  يري  تخفي  حج  ااستثمارات الميلووة مستقوالر م  المستثمرل  و قد  
و دى  ي  ددواوي قلدد  سددعر الخدددمات المقدمدةل  و اقفائددظ مدد  ال ددرائب ومددا الد  ذلدد  مدد  امتيدداتاتل والتددي مدد  

ر الويى ولتن ا في نف  الوقت تقلدض مد  العائدد الدويني قلد  المدد  المتوسدي والوعيدد  نعد ل شأن ا    ترفى م  سع
سددعر الويددى قنصددر  ساسددي للتفدداو  ولتدد  لددي  ومعددتض قدد  العناصددر ا خددر  ت ددما  تنافسددية القيددا   واددذا 

  ي  الحدودل  يستدقي دراسة شروي العياع م  وج ة نمر استراتيجيةل وقد  تعديل ا والتفاو  المواشر اا في
 ووما ا يخض والتوجظ اإلستراتيجي ووشفافية المنافسة وي  المتقدمي  

 
 أهمية اهمن الوظيفي والعناية بموضوع العمال المسّرحين والمتقاعدين .15
 ثر الخصخصة قل  العاملي  في المنشلت التدي تمدت خصخصدت ا اختلدف وشدتض تويدر مد  شدرتة الد   خدر   ا 

م  قامض ال  صخر   ووشتض قا ل فالعداملو  الدذي  تد  تثويدت   فدي ومدائف   اسدتفادوا  ار  ي وم  قيا  ال  صخرل و 
وشتض توير مد  حيدك الرواتدب والمتايدا والتددريبل فقدد تادت  جدورا  السدنوية ودأتثر مد  معددل ا العدا  قلد  مسدتو  

ل مقارندة مدى المعددض والمئدة سدنويار  33-9المملتةل وخصوصار في تسى شرتات حيك ارتفعت ومعددات تتدراول مد  
والمئة سنويار    ما المسرحو  من  ل فنسوة تويرة من   وخاصة الخا عي  لشروي التقاقد الموتر ت   5العا  الوالغ 

 لف دينار لتض من   )مى التواي  التوير وي  شرتة و خدر (  27تحفيتا  قل  التقاقد لقاع تعوي ات مالية ومعدض 
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مليدو  ديندار    مدا الفئدة ا قدض حمدارل فتاندت مد  العداملي  المسدرحي  الدذي  لد   789وومجمو  حدوافت ماليدة ول دت 
حيلوا ال  اإلستيدا ل  و حصدلوا قلد  تعدوي  ولد  يتمتندوا مد  ايجداد قمدض ودديض   ففدي  يستوفوا شروي التقاقدل واا

لثانيددة فددي  الددب الوقددت الددذي قددادت فيددظ قمليددات التخاصددية وددالنفى قلدد  الفئددة ااولدد  مدد  العدداملي  وقلدد  الفئددة ا
 ا حيا ل ف ي قد   رت والفئة ا خيرة من    

 
لذا يجب التمييت ودي   اميدة رفدى انتاجيدة المنشدأة مد  ج دة و درورة رفدى انتاجيدة ااقتصداد تتدض مد  ج دة  خدر    
 فمدد  منمددور المنشددأةل تتددو  ا ولويددة اددي اإلحتفددام والعمالددة المنتجددة فقدديل والددتخّل  مدد  العمالددة الفائ ددة ممددا

 مددا مدد  وج ددة نمددر اإلقتصدداد تتددضل فدد    سدديمتن ا مدد  رفددى انتاجيت ددا وتحصددي  تنافسدديت ا مددى المنشددلت ااخددر   
اإلنتاجية ا تتيد اا فدي حالدة    العامدض المسدرل قدد حصدض قلد  قمدض صخدرل و صدوح  تثدر انتاجيدة   لدذل  ترتدت 

او   فدي سددو  العمددضل سددواع تعدداملي  فددي الددوض قلدد  اقددادة تأايددض العمدداض المسدرحي ل وقلدد   ددرورة اقددادة اسددتيع
منشددلت  خددر  منتجددةل  و لحسدداو   الخددا    فالتيددادة فددي انتاجيددة المنشددلت المخصخصددة ا تددنعت  وال ددرورة 
ايجاوا قل  انتاجية اإلقتصاد تتض قندما تتحوض العمالة الفائ ة قل  مستو  المنشدأة الد  قدو  ايدر منتجدة قلد  

 ا رد (    مستو  اإلقتصاد )واو ما حصض في
 

أد مدد  قددانو  التخاصددية  وجددظ اسددتخدا  قوائددد التخاصددية فددي مجدداات محددددة من ددا  اقددادة 72وقددد حددددت المددادة 
تأايض وتدريب العاملي  في المؤسسدات وال يئدات التدي تدت  اقدادة ايتلت دا  و تخاصديت ا    وادذه المدادة القانونيدة لد  

وموددادرات خاصددة فددي وعدد  المنشددلت المخصخصددة ومدد  مواتنت ددا يددت  تفعيل ددا مدد  قوددض الحتومددات المتعاقوددة اا 
الخاصةل حيك قامت وتشدجيى المدومفي  المسدّرحي  من دا قلد  تأسدي  مشداريى خاصدة و د  مد  خدالض تمويدض ادذه 

 المشاريىل وتدريو   قل  ادارت ا  
 

 شدراع سدنوات خدمدة أد مد  قدانو  التخاصدية وج دا صخدر إلنفدا  قوائدد التخاصدية يتمثدض فدي 72تما حددت المادة 
للمددومفي  فددي المؤسسددات التددي تددت  خصخصددت ا والددذي  سدديت  اخ دداق   لقددانو  ال ددما  ااجتمدداقي   وفددي واقددى 
الحاضل فقد ُحر  وع  المسّرحي  والمتقاقدي  م  اقادة التأايض والتدريبل تما ُحر  صخدرو  مد  القددرة قلد  جمدى 

دنيددةل ممددا قر دد   لفقدددا  حق دد  فددي راتددب تقاقدددي مدد  تددال سددنوات قمل دد  وددي  ال ددما  ااجتمدداقي والخدمددة الم
الج تي    م  انا ف   التعوي  الماليل قل  الرا  م   اميتظل اا  نظ ا يعو  ق  الراتب التقاقدديل وا قد  

 ا ثر المعنوي ل ؤاع الرااوي  في ااستمرار في العمض  
 

تيوير القيا  العا ل ووتارة العمضل وال ما  اإلجتمداقيل  وقليظل ف   اللجنة تقترل تشتيض لجنة مشترتة م  وتارة
لإلتفدددا  قلددد  اوليدددة   ي دددار والخدمددة المدنيدددة لتدددوفير التددددريب الدددالت  للدددرااوي  فدددي ااسدددتمرارية فدددي سدددو  العمدددضل و 

 المناسوة لشراع سنوات خدمة في ال ما  اإلجتماقي  ولئ  ا شخا  الذي  تأثروا م  جراع قملية التخاصية  
 

 ضرور  متابعة مدى تنفيذ الشر ات اللتزاماتها ما بعد الخصخصة .16
ا  الفجوة التور  في ورناما الخصخصة ا تتمثض في قمليات الخصخصة وحد ذات ا والتي نفذت ومستو  معقوض 
نمدا تتمدد  فددي محدوديددة القددرة قلدد  متاوعددة وتقيددي  قمدض المنشددلت وعددد الخصخصددة    واا  تدا  متودداي  مدد  الدقددةل واا

  التثيددر مدد  اتفاقيددات الخصخصددة التددي  ورمددت وددي  الحتومددة ومسددتثمري  تت ددم  التتامددات متوادلددة تتعلدد  ف نددا
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وا داع وااستثمارل ومى ذل ل ا توجد انا  ج ة حتومية محدددة منداي و دا متاوعدة تنفيدذ تلد  اإلتفاقيداتل وتحديدد 
لتخاصددية ينت ددي ومجددرد توقيددى ااتفاقيددةل ولدد  مددد  التددتا  المسددتثمري  ومددا جدداع في ددا مدد  شددرويل فدددور ايئددة تنفيددذ ا

وحددددة     يتدددو يعي ددا قدددانو  التخاصدددية سددلية متاوعدددة تنفيدددذ تلددد  اإلتفاقيددات   وقليدددظل فددد   اللجندددة تددر   دددرورة 
لمتاوعدة مدد  التدتا  المسدتثمري  والشدروي التعاقديدة التدي  ورمدت  (9)الوحدة المذتورة في التوصدية رقد   متخصصة

 يذ ما جاع في ااتفاقيات التي تمت قل   ساس ا قمليات الخصخصة  و الشراتة  مع   وتقيدا  وتنف
 

حالتها .17  أهمية وضع معايير لتش يل اللجان الفنية والمالية والقانونية المناط بها دراسة العطاءات وا 
تدد  التددي ة والقانونيددة مدد  خددالض مراجعددة قمليددات التخاصددية التددي تمددتل وددرتت  اميددة قمددض اللجددا  الفنيددة والماليدد

تشتيل ا م  قوض اللجنة التوجي ية العليا للتخاصيةل والتي يتر س ا رئي  الوتراعل والتي تقو  وو دى معدايير اختيدار 
المستشدداري  الخددارجيي  )المددالي والفنددي والقددانوني( سددواع الدددوليي   و المحليددي ل ا ددافة الدد  اقددداد وثددائ  العيدداع 

تمددددا    ل دددد  دور وددددارت فددددي التعدددداو  مدددددى  تيددددار العددددر  ا ف ددددض والتنسدددديب واخ اختيددددار اددددؤاع المستشدددداري ل
المستشدداري  الخددارجيي  فددي اقددداد وثددائ  العيدداع الرئيسددية وتقيددي  العددرو  الفنيددة والماليددة المقدمددةل انت دداعار و قددداد 

ع تلد  وقليظل فال ود م  وجود معايير محددة ووا حة يجب توافراا في  ق ا تفاقيات الن ائية مى المستثمري  اا
اللجا ل تتمثض في المؤاالت العلمية والخورات المتراتمة التي ستمتن   مد  متاوعدة  قمداض المستشداري  الخدارجيي ل 

 وما يخد  ال اية م  تعيين  ل وتذل  اتخاذ القرارات المناسوة ورفى توصيات   ال  الج ة ذات ااختصا  
 

إدار  الشور ات المملو وة بال امول أو جزئيوًا أهمية وضع معايير الختيار ممثلي الح وموة  فوي مجوالس  .18
 من قبل الح ومة ومراقبة ادائهم

م  خالض مراجعة قمليات الخصخصة التي تمت قل  الشرتات التي ما تالت الحتومة تحتفم وحصدة في دال ف ندظ 
ممثلي دددا فدددي ق دددويات مجدددال  ادارة تلددد  الشدددرتاتل وادددو نددداج   حياندددا قددد  قدددد   يودددرت  دددعف شدددديد فدددي  داع

ختصددا  ونقددد  الخوددرة الالتمدددة فدددي القيددا ل و حياندددا  خدددر  قدد   دددعف المرجعيدددة فددي تدددوجي    وخصدددو  اإل
وتدخالت اير موررة في قدرارات التعيدي   القرارات الم مة مثض توتيى ا روال والتوسى ااستثماري وتيادة ر   الماض

ير وا دحة لممثلدي الحتومدة فدي مجدال  ل تورت الحاجة لو دى معدايو ما  اذا الخلض  وايراا م  القرارات اإلدارية
ادارة الشددرتات التددي تمددت خصخصددت ا سددواع المملوتددة والتامددض مدد  الحتومددةل  و تلدد  التددي تملدد  الحتومددة حصددة 

تتولي م ا  و ى معدايير اختيدار ممثلدي ( 9تر  اللجنة  امية وجودة وحدة )المذتورة في التوصية رق   في ا  تما 
قفدائ   مد  مناصدو   اذا الحتومة في مجال  اإلدارة وت أايل   والرقاودة قلدي  ل وتقيدي   دائ د  فدي تلد  المجدال ل واا

دقددت الحاجددة لددذل ل واإل ددافة الدد   ددرورة قيددا  اددؤاع الممثلددي  للحتومددة وتقدددي  تقددارير دوريددة قدد   داع المنشددلت 
لمتعلقدة ورفدى رؤو  التي تمت خصخصدت ا و اد  القدرارات التدي يدت  اتخاذادا فدي مجدال  اإلدارةل وخصوصدار تلد  ا

مددد  ا رودددال والرسدددو  وال دددرائب وايرادددا مددد   ختيندددة الدولدددةا مدددواضل وا داع المدددالي واإلداري للشدددرتةل وقائددددات 
مدد   74  ويمتد     يشدتض السدد   الدذاوي فدي المدادة تة تحقدو  التعدددي  وحقدو  اإلمتيداالحقدو  واالتتامدات الماليد

يمنح الحتومة القدرة قل  التدخض في القرارات ذات الوعد اإلستراتيجي  وديالر  3111لسنة  35رق   قانو  التخاصية
 والويني 

 
 
 



923 
 

 ضبط إجراءات وآليات عمل والتدقيق على صندوق عوائد التخاصية .19
تميدددت قدددانو  قوائدددد التخاصدددية ا ردندددي والدقدددة فدددي تحديدددد مصدددادر صدددندو  قوائدددد التخاصدددية و وجدددظ اإلنفدددا  مندددظ 

معمددد  قوائدددد الخصخصدددة تدددود  فدددي ذلددد  الصدددندو  وموجدددب القدددانو  و   االويدددة  وصلياتدددظ   وقلددد  الدددرا  مددد    
النفقات تستخد  في ا وجظ المحددة في القدانو ل اا    الصدندو  قدد افتقدر الد  اإلدارة السدليمة مد  حيدك التوثيد  

حت وندد المشداريى السلي  والمنم  وا رشفة للقرارات والوثائ    تما    وع  النفقاتل وخصوصا تل  التي تندرو ت
التنمويدددة وورنددداما التحدددوض اإلقتصددداديل قدددد افتقدددرت الددد  اجدددراعات تيلو دددا القدددانو  مثدددض ادراو المشددداريى التنمويدددة 

أد( م  قانو  التخاصية ودراسة جدو  تل  المشاريى   وم  72المتنوقة في قانو  المواتنة العامة استنادار للمادة )
حص  وما يتفدي مد  الدنم  والتعليمدات والممارسدات لحوتمدة وترشديد قملدظل للجنة    الصندو  ل  ي  ي ار الوا ح 

وم  ث  تقيي  استخداماتظ وأثر رجعدي   لدذل  توصدي اللجندة وتتليدف ديدوا  المحاسدوة ومراجعدة حسداوات الصدندو  
و  لمياوقددة اإليددرادات والنفقددات وشددتض تامددضل والتحقدد  مدد     النفقددات تمددت حصددرار فددي ا وجددظ التددي حدددداا قددان

 التخاصيةل ووف  اإلجراعات الواردة في القانو  وا نممة المنوثقة قنظ  
 

 إعاد  النظر في رسوم التعدين .21
لقد ي    سلوب فر  رسدو  التعددي  ونداع قلد  الدوت  لفتدرة يويلدة فدي ا رد  وفدي معمد  دوض العدال  فدي فتدرات 

جددراع تتايددد اليلددب قلدد   3118وشددتض تويددر قددا  تانددت في ددا  سددعار المددواد الخددا  مسددتقرة   اا    تتايددد ا سددعار 
الفوسددفات والووتددا   د  الدد  تعمددي   روددال تلدد  المنشددلت وشددتض ايددر متوقددى قالميددا فددي تافددة دوض العددال ل ومدد  
ددت الدددوض التددي تانددت تعتمددد الدددوت  تأسددا  للرسددو  مدد   روددال يائلددة رافقددت فقاقدددة   ددمن ا ا رد    ووددذل  ُحر مل

وقددد تنو ددت دوض العددال  مددؤخرا الدد   ددرورة اقددادة النمددر ونمددا  الرسددو  المسددتندة الدد    ا سددعار فددي تلدد  المرحلددة 
  وقلدد  الددوت ل حيددك  ن ددا ت ددو  الدولددة اذا ارتفعددت ا سددعار وشددتض تويددر وت ددو  الشددرتة اذا انخف ددت وشددتض تويددر

دوض العال  مؤخرا ال    دفعت الرا     اذا النما  تا  متوعار قالميارل اا    الوثوات ااستثنائية في  سعار المعاد
ما ال  الروح الصافي للشرتة   وفدي ا رد ل  استوداض ذل  النما  وأنممة رسو  مستندة اما ال  القيمة الم افةل واا

العبع ال ريوي التلدي قلد  منشدلت التعددي ل م  ال روري وحيك     ريوة الدخض قل  الشرتات ميوقةل ف نظ 
 ودوض  خر  تنتا الفوسفات والووتا  واإلسمنت   ي ار لتةل و ومقارنتظ وقياقات  خر  في المم

 
 اعتماد آلية التنافس في تجديد العقود المرتبطة بفتر  زمنية ومنح رخص جديد  .21

االوار ما يترتت ااتما  الحتومة واإلقال  والر ي العا  والمرحلة ا ول  م  الخصخصة قل  الج ة التي يدت  احالدة 
الدد  تيفيددة تجديددد العيدداع وعددد انت دداع مدددة العقددد  و اإلمتيددات   فددالتثير مدد  اإلتفاقيددات العيدداع قلي ددا دو  النمددر 

مرتوية وفترة تمنية محددةل وتتيلدب التجديدد وموافقدة اليدرفي  وعدد انت داع مددت ا   ففدي وعد  الحداات تد  التجديدد 
تفاقيدات وتجديددد العقددد )مثددض تلقائيدا ومدد  دو  تندداف  )مثدض شددرتة ا سددوا  الحددرة(ل وفدي حدداات  خددر  ا تسددمح اإل

شرتات توليد الت رواع( مما يشتض ارواتا في العمض وخصوصا    الشدرتات تمتلد  ا صدوض التشد يلية   وفدي تلتدا 
الحددالتي  توددرت الفرصددة لتجديددد العقددد مددى المشدد ض الحدداليل  و احالتددظ قلدد  مشدد ض صخددر  ددم  اجددراعات تنافسددية 

ةل ممددا سديؤدي والنتيجددة الدد  تحسددي  الشدروي التعاقديددة ومددا يخددد  مدد  خددالض يدرل قيدداعات جديددد ووشدروي  ف ددض
  ل ا سيما تل  العقود التي مر قل  احالت ا ققد م  التم الصالح العا 
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تمدددا و صدددوح مددد  الممتددد  او  يدددرل قيددداعات التدددرددات الجديددددة قددد  يريددد  التنددداف  اإللتتروندددي اوندددي وفتحدددظ 
  اإلتصداات   ومدد  شدأ  اددذا ا سدلوب الجديدد فددي يدرل التددرددات لمشد لي  حداليي ل وأ و داخلددي  جددد الدد  سدو 

تحصديض  قلد  قائدد ممتد  للدولدة   وتشدير التجدارب العالميدة وو دول الد    ي ار  ما  الشفافية وقد  المحاواةل و 
قد  تفّو  اذا ا سلوب وشفافيتظل حيك يحم  وثقة المتقددمي  والحتومدة والدر ي العدا    واندا يجدب ااوتعداد تمامدا 

التفددداو  المواشدددرل وااقتمددداد قلددد  دراسدددات الجددددو  فدددي فدددتح السدددو  لمنافسدددي  جددددد مددد  حيدددك  ثدددر ذلددد  قلددد  
 المست ل  وقل  تنافسية القيا  


