خصخصة االقتصاد األردني

دراسة تاريخية
د .نوال عبد الجبار سلطان الطائي

*

أصبح االقتصاد الحلقة األكثر أهمية في حلقات بناء المجتمع  ،والسعي نحو إستقالله سياسياً

 .وال شككأ أع لمليككة التنميككة تقككوي للككأ ركيتتككاع أساسككيتاع القلككاع العككاي  ،والقلككاع ال ككا

 .يبح ك

ه ك ا الموضككوع لككع أهميككة ال ص صككة فككي االقتصككاد الككدولي بصككورا لامككة  ،و ص صككة االقتصككاد
األردني بصكورا اصكة  .حيك

سكلل الضكوء للكأ البكدايات األولكأ للك العمليكة الحيويكة  ،ولمكا ات ك

مع إجراءات إداريكة مكع اجكل الوصكول إلكأ م ارحكل متقدمكة فكي لمليكة ال ص صكة فكي األردع ونكاق

ابرت جوانب ه العملية مع الل دراسة ما اقدمت لليكه الحكومكة األردنيكة فكي لمليكة التحكول  ،مكع
مشاريع مع القلاع العاي إلأ القلاع ال ا

*
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خصخصة االقتصاد األردني
دراسة تاريخية
د .نوال عبد الجبار سلطان
مقدمة -:

لغأ للكأ األدب االقتصكاد

كالل العقكديع المنصكرميع مصكللحيع اصكبحا فيمكا بعكد أهكي

متغيكريع اقتصككادييع  ،أسككلما فككي رسككي ككل جديككد لالقتصككاد العككالمي ولمككال للككأ إلككادا ن ككاي السككو

ال ك
*

*

بككدأ وكسنككه سككيهقد موقعككه إلككأ لصككر ال ك هبي  ،وهمككا مصككللح العولمككة وال ص صككة ،وقككد مككنح

مدرس  /مركت الدراسات اإلقليمية  /جامعة الموصل

هك ك يع المتغيك كريع هك ك ا ال ككدفع وتل ككأ الق ككوا ف ككي الت ككسثير بمجمول ككة المتغيك كرات الدولي ككة  .انلي ككار االتح ككاد
السوفياتي ودول المن ومة االشتراكية وبالتالي ن اي القلبية الثنائية ليحل ن اي القلب الواحكد بكديال ،

وليؤسس لعصر جديد تقود الواليات المتحدا األمريكية  ،القوا األكبر في العالي وتملد اللري لسكيادا

اقتصككادها وثقافتلككا وقيملككا وبالتككالي تحقي ك مصككالحلا اا كريع  .و اصككة دول العككالي النككامي اللككر
األضع

في المعادلة الدولية .

ما هي الخصخصة _:

لي تته االدبيات االقتصادية للأ مهلوي لاي لمصللح ال ص صة  .فقد انتشر المهلوي في

الدول الرأسمالية  ،بسبب لور لجت متتايد في الميتانيات العامة و اصة في حقبة الثمانينات  .كما

انتشر في دول الكتلة الشكرقية مكع انليكار المعسككر السكوفيتي وقكاي بدلمكه – مصكللح ال ص صكة –

مؤسسكة التمويككل الدوليككة وللككأ أرسككلا البنككأ الكدولي بالتبككار اع ال ص صككة هككي إحككد وسككائل بكرام

اإلصالح االقتصاد و إلادا الليكلة .

()1

وقككد تعنككي ال ص صككة التوسككع التككدريجي فككي الملكيككة ال اصككة  )2(.أو الككت ل

مككع المؤسسككات

الحكومية ال اسرا  )3(.أو تحويل دائي لنشالات إنتاج ال دمكة العامكة للقلكاع ال كا
ملكية أو إدارا نشال اقتصاد في القلاع العاي إلأ ال ا

آلية السو والمنافسة .
ويمكككع تعري ك

()6

 )4(.أو هكي نقكل

 )5(.أو هي سياسات متكافلة تعتمد للكأ

ال ص صككة أيضككا للككأ أنلككا مجمولككة مككع السياسككات المتكاملككة التككي تسككتلد

االلتم ككاد الرئيس ككي لل ككأ آلي ككات الس ككو ودور القل ككاع ال ككا

والمنافس ككة  ،م ككع اج ككل تحقيك ك أه ككدا

التنمية و الرفا االقتصكاد  ،ومكع ثكي فكسع مهلكوي ال ص صكة ال يعنكي الكت ل
العاي وبيعلا للقلاع ال ا

 ،و إنما هو أوسع نلا والم مضمونا مع لأ .

مكع وحكدات القلكاع

()7

بل ا مهلوي ال ص صة يدور في ثالثة محاور رئيسية _:

 -1توسيع الملكية ال اصة و إللاء القلاع ال ا

دو ار متتايد دا ل االقتصاد الولني .

 -2الت ل

مع الوحدات االقتصادية ال اسكرا فكي القلكاع العكاي وتحويللكا للقلكاع ال كا

 -3ال ككت ل

م ككع ن ككاي الت ككسميي والمص ككادرا ( الغ ككاء الملكي ككة الهردي ككة واس ككتبداله بالملكي ككة الجمالي ككة)

افضل وربحية أللأ .

بالتبارها فلسهة اجتمالية انتلت مع العالي بانليار التجربة السوفياتية .

دوافع و أهدا

وأساليب ال ص صة -:

()8

إلنتاجيكة

أع تدهور أوضاع القلاع العاي في جلود التنمية شجع للأ التهكير في ال ص صة و لكأ

بدوافع متعددا منلا ما هو اقتصاد يتعل بالسكو الحكرا التنافسكية ومنلكا مكا هكو سياسكي تشكريعي ،
ومنلا ما هو اجتمالي يتعل بربل العائد بالكهاءا .

()9

وهنا يمكع اإلشارا إلأ مجمولة مع الدوافع والمبررات التي التمدها المروجوع لل ص صة في

دلواتلي التلبيقية ومنلا -:

 -1القلكاع ال ككا

أكهككا مككع القلكاع العككاي – حسككب رأيلككي – لنكأ إدارا وتنميككة المكوارد االقتصككادية

ومككع ثككي تحقي ك معككدالت نمككو لاليككة  ،وبسككبب لككدي تككوفر الرقابككة ( ال اتيككة ال اصككة) والمحه كتات

الش صية غالبا  ،يتكبد القلاع العاي سائر ملمة ليكوع لأ سببا للعجت المتمع في المواتنكات

العامة .

 -2تقلي ككل ألب ككاء الدول ككة االقتص ككادية وتهرغل ككا للت ل ككيل االقتص ككاد ورس ككي السياس ككات العام ككة وس ككع
الق كوانيع والتش كريعات وتحهيككت االسككتثمار ال ككا

 ،حي ك

اع االسككتثمارات الحكوميككة فككي الغالككب

متعارضة مع متللبات الكهاءا االقتصادية وتتيد مع العجت في المواتنة العامة وقد تكنعكس للكأ

الميتاع التجار وميتاع المدفولات .

 -3تكدس العمالة غير الضرورية في شكركات القلكاع العكاي و اصكة غيكر المدربكة يتيكد مكع تككالي
اإلنتككاج ومككع ثككي يرس ك ويتيككد ااثككار السككلبية ل ككاهرا البلالككة المقنعككة ويت ارف ك مككع ضككع

.

()11

وتته ك ككاوت أه ك ككدا

الرقابككة

ال ص ص ك ككة بته ك ككاوت ال ك ككدوافع والمتغيك ك كرات ال أرس ك ككية واألفقي ك ككة  ،وبم ك ككا أع

ال ص صككة مككا هككي إال إحككد وسككائل ب كرام اإلصككالح االقتصككاد الشككاملة  ،فككاع األهككدا

سككتتبع

بالضرورا لل البرام والتي تتمحور حول إصالحات السياسة االقتصادية والمالية واالجتمالية  ،مما
يتلل ككب أه ككدا

من ككا را للك ك اإلص ككالحات  .إال أع م ككا يج ككب اإلش ككارا ألي ككه أع أه ككدا

ال ص ص ككة

المتعككددا فككي أدبيككات الموضككوع لككع تكككع بالضككرورا موجككودا جميعلككا فككي أحككد ب كرام ال ص صككة بككل

يمكع تبني ما يالئي القلاع والنشال والدولة وف ال رو
وملما يكع بمكاع فسع مجمولة مع األهدا

للأ العموي تحقيقلا يمكع أجماللا بك -:

الم تلهة.

()11

التي تعمد المؤسسة ال اصة ون اي ال ص صة

 -1ت ككوفير وتش ككجيع أجك كواء المنافس ككة االقتص ككادية ب ككيع المؤسس ككات الولني ككة  ،لتحقيك ك
وسلعة أجود بسعر تنافسي .

دم ككة افض ككل

 -2ال ص صة واحدا مع أهي شرول تحهيت واستقداي رؤوس األموال األجنبية بما يمككع اع يعكسكه
لككأ مككع تيككادا فككي االسككتثمارات والت كراكي ال أرسككمالي وتحسككيع التكنولوجيككا وبالتككالي دفككع وتنشككيل

اإلنتاج المحلي وتحهيت النمو وتيادا وتائر .

 -3يمكع اع تساهي ك لأ في استقلاب رؤوس األمكوال الولنيكة المسكتثمرا فكي ال كارج  ،إ أع لكأ
سيقلل مع ااثار السلبية لالستثمارات األجنبية للأ االقتصاد الولني ويسلي في تصحيح العجت

في مواتيع المدفولات .

 -4تيادا لدد الشركات والمشاريع ال اصة يسلي في تنشيل األسوا المالية مع الل اتديكاد تكداول
األسلي والسندات واألو ار المالية بشكل لاي وما ل لأ مع أثر للأ النشال االقتصاد لموماً .

 -5بعض أشكال وأساليب ال ص صكة ( كالشكركات المسكاهمة ) يسكلي فكي تيكادا اشكتراأ اكبكر لكدد
ممكع مع األفراد في تملأ المؤسسات والمشاريع العامة مما ينعكس للأ توتيع الد ول والثروات

بشكل اكثر لدالً .

()12

ومككع تهككاوت لبيعككة النشككالات االقتصككادية لمؤسسككات القلككاع العككاي فمككع اللبيعككي بمكككاع اع تتعككدد
األسككاليب فككي ال ص صككة  ،فمنلككا البيككع المباشككر الكلككي ومنلككا التككسميي المعككاكس  ،اللبككة  ،التصككهية،
لقككود اإلدارا  ،اإلحككالل  ،تسسككيس شككركات حكوميككة تعكككس نشككال القلككاع العككاي تمليككدا لل ص صككة

 )13(.ويجب اإلشارا إلأ انه ال يوجد أسلوب أو أساليب نمو جية بكل يجكب د ارسكة المشكروع أو النشكال
واألسلوب أو األساليب المالئمة لل ص صة المشروع أو النشال .
وتحككدد المرتك كتات األساسككية لل ص صككة حسككب ال ككرو

االقتصككادية واالجتماليككة والسياسككية

للدولة  ،وفيما يلي بعض المرتكتات العامة -:

 -1تحديد أهدا

برنام ال ص صة .

 -2كسب التسييد العاي لل ص صة وأهدافلا .

()14

 -3تحديد األولويات وتقديي تقويي المشاريع القابلة لل ص صة .

()15

 -4توفير البيئة القانونية والتشريعية .
 -5اإللداد السياسي الجيد .

 -6دلككي ومسككاندا المشككاريع المؤهلككة بواسككلة التسككليالت واسككتكمال مشككاريع البنيككة األحقيككة والتككدريب
والتسهيل  ..ال

 -7ا تيار أسلوب أو أساليب ال ص صة المناسبة .
ويمكع أع تس

()16

ال ص صة األشكال التالية -:

 -1اع تبقأ ملكية المؤسسة في يد الحكومة ولكع أدارتلا تنقل للقلاع ال ا
 -2أ ع تبقأ ملكية المؤسسة بيد الدولة ويتولأ القلاع ال ا
األرباح .

 -3منح القلاع ال ا

بموجب لقد رسمي .

التشغيل واالسكتثمار مقابكل نسكبة مكع

ح االمتيات لتقديي دمة لامة تحت شرول معينة ومقابل سعر محدد .

الخصخصة  ..نظرة تاريخية :

أي كاً كانككت األسككباب والمبككررات  ،فقككد بككدأت الككدول العربيككة من ك الثمانينككات مككع القككرع الماضككي

سياسات متباينة في لمليات التحول نحو القلاع ال ا

 ،والتالت مستمرا لحكد ااع  ،فقكد أصكبحت

شغل الجميع مع أهل المال واالقتصاد والسياسكة والقكانوع واإلدارا واالجتمكاع واأللكالي  .وقكد اكتسكبت

الحكوم ككة العربي ككة بك كرات ف ككي هك ك ا المج ككال  ،وقك كد تلل ككب األم ككر العدي ككد م ككع اإلجك كراءات اإلص ككالحية
االقتصادية  ،وبرام تكيي

وبسش ار

مع صندو النقد الدولي مباشرا وبتوجيلاتكه  .فيمكا هبكت دول

لربيكة أ كر إلكأ تسسكيس أسكوا لكاو ار الماليكة لغكرض تسكليل لمليكات ال ص صكة  ،وقكد التمكدت

بعككض الككدول العربيككة ب كرام تمنيككة لتنهي ك تلككأ التح كوالت مككع ككالل إلككادا هيكلككة العديككد مككع الشككركات
العامة الهاشلة ومحاولة تليئتلا لغرض بيعلا إلأ القلاع ال ا

 ،ومثال لكأ مكا يحصكل فكي مصكر

وت ككونس واألردع  )17(.وق ككد دأب ككت العدي ككد م ككع ال ككدول العربي ككة بتقي ككيي سياس ككتلا الت صيص ككية م ككع ككالل
اكتساب العوائد المتحققة مع تلأ العمليات وما إضافة إلأ المواتنة العامة للدولة .

()18

وال ص صككة بالتبارهككا إحككد أهككي أفكككار ال أرسككمالية والتككي تعنككي تحككول المصككانع والمؤسسككات

والمنشككوت وكافككة الم ارف ك االقتصككادية مككع الملكيككة العامككة إلككأ الملكيككة ال اصككة  ،وه ك ا يعنككي لملي كاً
تلمككي

دور الدولككة وجعللككا تقككوي بالو كائ

التقليديككة ( الدولككة المحايككدا والحارسككة )  ،حيك

ال تتككد ل

فككي الحيككاا االقتصككادية واالجتماليككة  ،ويقتصككر دورهككا للككأ الرقابككة وضككبل الن ككاي واع يتككرأ األمككر

للقلككاع ال ككا

فككي ككل المنافسككة التامككة وقكوانيع السككو الحكرا  .وهك ا يعنككي لككودا الماضككي  ،لككودا

للمهككاهيي التقليديككة التككي أوضككحلا آدي سككمي

فككي كتابككه ( ثككروا األمككي لككاي  )1776فلككي فككي الواقككع

ملالب معاصرا رجت مع تحت الرماد وسلل الرواج لل األفكار انليار التجربة السوفياتية وانهراد

أمريكا بالعالي .

أع ال ص صكة تعنككي تيككادا مشككاركة القلككاع ال كا

تسيلر لليلا الحكومة أو تملكلا .

()19

فككي إدارا ملكيككة األنشككلة واألصككول التككي

وه ا يعني لمليا التحول نحو القلاع ال ا

أو توسيع قالدا

الملكية ال اصة أو إلادا الليكلة مع جديد  ،وتوسكيع الملكيكة ال اصكة  ،ومكنح القلكاع ال كا

دو اًر

متتايداً دا ل االقتصاد  ،يتي مع الل قياي الدولة بتصهية القلكاع العكاي كليكاً أو جتئيكاً أو لكع لريك

 ،ويشككير توسككيع الملكيككة ال اصككة إلككأ لككدي ال ككروج

لقككود اإليجككار ومككنح االمتيككاتات للقلككاع ال ككا

المهككاجا والمباشككر للقلككاع العككاي مككع النشككال االقتصككاد و إنمككا يشككير إلككأ ان هككاض نصككيب الدولككة
نسبيا و لأ بتيادا نصيب القلاع ال ا

.

()21

إ ع ال ص صككة بمهلوملككا العككاي تعنككي ملكيككة القلككاع العككاي إلككأ القلككاع ال ككا

الدولككة لككع إدارا األم كوال العامككة إلككأ القلككاع ال ككا

 ،أو إش كراأ القلككاع ال ككا

 ،أ تنككاتل

فككي إدارا األم كوال

العامة سواء كانت مشاريع جديدا او مؤسسات اقتصادية قائمكة  ،ويمككع اع يككوع نقكل ملكيكة القلكاع

العككاي لل ككا

جتئيكاً أو كليكاً  .أمككا فككي األقلككار العربيككة فككسع هك السياسككة (ال ص صككة ) تقككوي للككأ

تحسيع االستثمار و روفه في األقلار العربية أسوا ببرام ال ص صة التي تبنتلا مع ي دول العكالي

وبتوجي ككه م ككع المن م ككات الدولي ككة  ،يوا ا كان ككت ن ري ككة ال ص ص ككة ق ككد اس ككتندت لل ككأ ل ككرح األس ككباب
الدالية للا يوا لار ليوب اا ر وهو القلاع العاي ومنشكسته  )21(.فسنلكا رككتت فيمكا بعكد للكأ كيهيكة
تنهيك لمليككات ال ص صككة وادواتلككا و كيهيككة تحريككر األسكوا وآلياتلككا .

موضوع تقييي لمليات ال ص صكة ونتائجلكا .

()23

()22

ومككع ثككي انتقلككت إلككأ لككرح

وانتلكت أ يك ار بالتصكريح بالعالقكة بكيع ال ص صكة

كسياسة تنتجلا الحكومة وبيع قبول د ول االستثمار األجنبي المباشر .

()24

قراءة في تجربة الخصخصة في المملكة األردنية الهاشمية :
ن ار لل رو

االقتصادية العربية مع ت ل

وضع

في اإلنتاجية فقد تبنت الكثير مع الكدول

العربية برام اإلصالحات االقتصادية كاألردع ومصر والج اتئكر والمغكرب وسكوريا  .حيك

تواجكه هك

الكدول روفكاً اقتصكادية صككعبة فكي مقككدمتلا ااثكار السككلبية الناجمكة لككع لكدي ت ارجككع أسكعار الككنهل فككي
حيع تراجعت تحويالت العامليع في دول ال لي العربي  ،و كساد أسكوا المكواد ال كاي األوليكة أضك

إلككأ لككأ أع اقتصككاديات الككدول العربيككة أحاديككة الجانككب وتعتمككد للككأ تصككدير الم كواد ال ككاي األوليككة ،
وتدهور شرول التبادل التجار  ،ولدي قياي التجارا ال ارجية للكأ أسكس متكافئكة  .ككل هك ا أد إلكأ

تيككادا حجككي المديونيككة ال ارجيككة واتديككاد لككبء دمككة الككديع ال ككارجي  ،ومككع ثككي العجككت فككي المواتنككات

العام ككة  ،األم ككر الك ك

باإلص ككدار النق ككد الك ك

دف ككع الحكوم ككات إل ككأ تحوي ككل العج ككت ل ككع لري ك االقتك كراض م ككع المص ككار أو
أد ب ككدور إل ككأ مع ككدالت لالي ككة ف ككي التضك ك ي ومبالغ ككة ف ككي أس ككعار الص ككر

وتشوهات في األسعار ونق

في إنتاجية العمل ومع ثي ضع

وسوء اإلنتاج في القلاع العكاي .

()25

وانعكست آثار ه ال اهرا بالتغيرات التي حدثت بالرقي القياسي ألسعار المسكتللأ فكي الكدول العربيكة

 ،ومنلكا األردع حيك
التحد ال

انعكسككت م ككاهر التضك ي بمعككدالت سككنوية تراوحككت بككيع . %11-%5

()26

اع

يواجلكه األردع هكو التحكد االقتصكاد  ،فكاألردع بلكد ال يملكأ مكوارد حقيقيكة  ،فقكد كل

االقتصككاد األردنككي معتمككداً للككأ الككدول األ ككر ومنلككا الع ك ار والسككعودية  .والتككي آثككرت بككدورها للككأ
تحديككد مس ككتقبل االردع االقتص ككاد  .إ بل ككح الن ككات المحلككي ل ككاردع ل ككاي  1995حك كوالي  6/6ملي ككار

دوالر ووصل إلأ  7مليار دوالر لاي  1996محققكاً حصكة للهكرد بحكدود  4511-4311دوالر  .وأع

كانت ه النسبة جيدا  ،إال أع مشكلة األردع االقتصادية تكمع في البلالة والمديونية ال ارجية التي
تتراوح  7مليارات دوالر وه ا ما يتيد قليالً لع النات اإلجمالي .

()27

لماذا الخصخصة في األردن ؟
في الوقت ال

تبنت فيه الحكومات المتعاقبة في األردع اقتصاداً حك اًر مبنكي للكأ المبكادرا الهرديكة

وتككوفير القككو  ،اسككتمر القلككاع العككاي فككي لعككب دور حيككو فككي تصككميي وتوجيككه السياسككات االقتصككادية
ل دمة االقتصاد الولني  .وقد شمل ه ا المسالدات والمعونات وتثبيت تسعيرا السلع وال دمات متكأ

مككا كانككت مللوبككة  )28(.وامتككد دور القلككاع العككاي ليشككمل بالبنككاء والتلككور والصككيانة لللياكككل االرتكاتيككة
والبنككأ التحتيككة  ،وال ك هاب فككي الش كراكة مككع القلككاع ال ككا

ألغ كراض إنشككاء وبنككاء مشككاريع إنتاجيككة

لمالقككة مثككل ( المعككادع  ،اإلسككمنت  ،الهوسككهات  ،البوتككاس) والكلربككاء  ،ولككر المواصككالت والنقككل

العككاي والسككياحة واالسككتثمارات الصككنالية وغيرهككا  )29(.بعككد مككا كككاع القلككاع ال ككا

لككاج اًت لككع إسككناد

ودلي ألباء تلأ المشكاريع لوحكد  .وبمكرور الكتمع ومكع االهتمكاي المت اتيكد بالقلكاع ال كا

فكي الحيكاا

االقتصادية فسع المشاريع المتنافسة لكد رجكال األلمكال األردنيكيع المسكتثمريع دا كل و كارج األردع ،

والمسؤوليات المنت مة والقوانيع التشريعية واالقتصادية لد الحكومات احد

تحركاً نحو ال ص صة

فككي بدايككة الربككع األول مككع العككاي  .1985وح يككت ه ك ال لككوا بتشككجيع ملكككي  ،حي ك
حسيع بع لالل م كرا للحكومة تح

للأ تشجيع القلاع ال ا

وجككه الملككأ

ليلقي بثقله ويتتلي دو اًر قيادياً فكي

لملية التنمية االقتصادية لبر القلالات الم تلهة ومنلا قلاع الصحة والتعليي .

()31

كان ككت ال ص ص ككة ج ككتءاً م ككع الحقيب ككة االقتص ككادية اإلجمالي ككة الت ككي تبنتل ككا الحكوم ككة ف ككي أوائ ككل

التسعينات وبالتحديد برنام التكي

التي لحقت بالبالد .

()31

االقتصاد وااللتماد للكأ الك ات فكي ألقكاب األتمكة االقتصكادية

إضافة إلأ التلكورات االقتصكادية الجديكدا التكي حكدثت للكأ المسكرح العكالمي

فككي ضككوء العولمككة وارتهككاع المنافسككة ورفككع الض كرائب والرسككوي الكمككر كيككة  ،والحكواجت اإلداريككة لتحريككر
االقتصككاد العككالمي وتككدف رؤوس األم كوال والموصككالت والثككورا المعلوماتيككة  .ل ك ا كانككت الحاجككة ماسككة

ل ككاردع لينه ككتح لل ككأ الع ككالي م ككع ككالل الشك كراكة واالتهاقي ككات المعق ككودا م ككع االتح ككاد األورب ككي ( )EU

والتوصل إلأ اتهاقية مع من مة التجارا العالميكة ( )WTOأو تبنكأ من مكة تجكارا لربيكة حكرا للتغلغكل

دا ل أسوا جديدا غيكر تقليديكة  ،وأ يك اًر شكرلت الحكومكة فكي تحقيك أهكدا
تلد

إلأ تحقي ال ص صة .

()32

أع ال ص صككة فككي األردع لككي تكككع مجككرد شككا كمككالي اقتصككاد

اقتصكادية جتئيكة وكليكة

بككل كككاع شككيئاً مهروض كاً للككأ

المملكككة نتيجككة مسككوحات متنولككة ود ارسككات حككول مشككاريع القلككاع العككاي  )33(.النتككائ التككي رجككت بلككا
تلككأ الد ارسككات أوضككحت اع انتشككار مؤسسككات القلككاع العككاي واالتحككاد للككا درجككة كبيكرا مككع لككدي القككدرا

والكهاءا في السياسات اإلدارية والتو ي

.

فككي حككيع أع مؤسسككات القلككاع ال ككا

كانككت تنككت وتولككد لوائككد أللككأ وتحق ك فككر

أفض ك ككل وتعل ك ككي مس ك ككتو ألل ك ككأ م ك ككع الكه ك ككاءا ف ك ككي األداء وف ك ككي التش ك ككغيل واإلدارا  .ويل ك ككد

لمككل

برن ك ككام

ال ص صة مسالدا االقتصاد األردني في النواحي التالية :

 -1تهعيككل كهككاءا المشككاريع اإلنتاجيككة  ،لككع لري ك تهعيككل قككو السككو يوالغككاء حككاالت انعككداي الت كواتع
االقتصاد والتشوهات .

 -2تعبئككة االد ككارات المحليككة وج ك ب اسككتثمارات لربيككة وأجنبيككة لككع لري ك االنهتككاح للككأ السككو
يوالغاء احتكار الدولة .
 -3تحهيككت تككدف األمكوال العامككة لككع لريك الككدلي أو القككروض للمشككاريع ال اصككة مككع اجككل ت هيك
-4

العبء المالي لل تانة .

ه ككض الحاج ككة إل ككأ التح ككول إل ككأ االقتك كراض ال ككارجي ألغك كراض تغلي ككة العج ككت الحاص ككل ف ككي

المشاريع القائمة أو تمويل المشاريع الجديدا .

 -5تعمي أسوا رأس المال المحلية وتوجيه المد رات ال اصة ل دمة استثمارات لويلة األمد.
 -6تس ككليل كس ككب التكنولوجي ككا وتقني ككات اإلدارا الحديث ككة الض ككرورية لتعتي ككت المنافس ككة لل ككأ األسك كوا
العالمية وكسب أسوا جديدا مستقرا .

()34

بدايات الخصخصة في األردن -:

مككع اجككل تن ككيي لمليككة ال ص صككة فككي األردع شككرلت الحكومككة بتشكككيل وحككدا اصككة دا ككل رئاسككة
الككوتراء فككي /تمككوت /يوليككو  1996أسككمتلا وحككدا ال ص صككة التنهي يككة (  ، )E P Uتحككت إش ك ار

مجلك ككس أللك ككأ برئاسك ككة رئك ككيس الك ككوتراء ولضك ككوية ( )7مك ككع الك ككوتراء ورؤسك ككاء أقسك ككاي  .وتعتبك ككر وحك ككدا

ال ص صككة التنهي يككة (  )E P Uالمسككؤولة ل كع ص صككة العمليككات االقتصككادية ضككمع السياسككة
اإلجمالية للحكومة  ،وتقكوي بتنهيك أهكدا

لديكدا ومنلكا ا تيكار المشكاريع المللوبكة ص صكتلا وتقكيي

المش ككروع  ،وانتق ككاء الش كككل المالئ ككي لل ص ص ككة وتليئ ككة وتقي ككيي الع ككروض المقدم ككة لالك ك ار

والمستهيدا مع ال ص صة .
وبلد

()35

توفير إلار لمكل تسكويقي مناسكب  ،صكدر قكانوع ال ص صكة فكي األردع

لسك ككنة  ، 2111وال ك ك

المعني ككة
الكرقي 25

ينلل ك ك مك ككع لمليك ككة تن ك ككيي ال ص صك ككة وتمكك ككيع تنهي ك ك ها وتك ككوفير األرضك ككية

الضككرورية وقوالككد الشككهافية والوضككوح ألج كراء لمليككات ال ص صككة فككي ككل آليككات ت ضككع لسككيلرا

الحكومة ومنلا :

 -1إنشاء لجنة و اترية لليكا لل ص صكة ي أرسكلا رئكيس الكوتراء ولضكوية وتيكر الماليكة ووتيكر التجكارا

ووتير الصنالة إلأ جانب وتير الت ليل والعدل وقاضي ورئيس لجنة ال ص صة التنهي ية ( E P
 ) Cورئيس هيئة الحسابات وهو وتير ا لالقة لنكدما تككوع ايكة مسكسلة تكرتبل بو اترتكه  ،إلكأ جانكب

ثال

براء يعينوع مع قبل مجلس الوتراء بتوصية مع رئيس الوتراء.

 -2تعتبر (  )E P Cالمرجع القانوني وال

يدرس ويتابع تنهي لمليات األلمار وال ص صة .

-3إنشاء صندو لوائد لل ص صة تحت إش ار

لجنة و اترية لليا .

 -4مككنح الحكومككة سككللة التصككويت  ،وااللتكراض للككأ القك اررات التككي تصككدرها هيئككة الشككركات أو مككد
رائلا إ ا تللب لأ المصلحة القومية .

()36

ملكية الحكومة األردنية في الشركات العامة ( سندات  ،تعاونيات ).

أع الحكومة األردنية للا مع األسلي في الشركات حكوالي  %15لنكد بكدء لمليكة ال ص صكة .

ثي هبلت إلأ  %6في أقل مع سكنة  ،بعكد أع بالكت حصصكلا إلكأ تلكأ الشكركات .أع مع كي ملكيكة
الحكوم ككة األردني ككة تس ككتثمر ف ككي البوتاس ككيوي ومن ككاجي الهوس ككهات األردني ككة ومص ككانع األس ككمنت وش ككركات

تصهية النهل  .وه ا بشكل موجت م لل لما قامت به الحكومة :

 -1بالت الحكومة  %1مع حصصلا في (  )J C Fإلأ مو هي  J C Fبسسعار تهضيلية .
 -2بالت  %87مع أسلي شركة الهناد السياحية األردنية إلأ استثمارات ات ار (.)Zara

 -3بالت  %33مع أسلي مصانع األسمنت األردنية لشكركة الفكارج الهرنسكية لكاي  ،1998وقكد بلكح
سعر السلي المباع  3/611دينار للسلي الواحد مكع العلكي اع قيمكة السكلي فكي سكو لمكاع المكالي
 4/451دينار .

 -4بالت كل ممتلكاتلا بعدد كبير مع األسلي لكاي  1999فكي مصكر اإلسككاع  ،مصكر لمكاع
 -القككاهرا  ،مصككر التصككدير والتمويككل  ،شككركة ألبككاع األردع  ،شككركة النقككل والسككياحة بت كراء ،

ش ككركة الص ككنالات الترالي ككة والتجاري ككة  ،ش ككركة اللاق ككة الكلربائي ككة األردني ككة  ،ش ككركة الص ككنالات

السيراميأ األردنية  ،شركة ورستسد ميلت األردنية  ،شركة الجلود األردنية .

 -5بالككت الحكومككة أسككلملا فككي شككركة الهنككاد الدوليككة العربيككة  ،شككركة التسككوي للككدواجع  ،كسسككلي
لامة لاي .2111

 -6بالككت الحكومككة أسككلملا فككي شككركة مصككانع الككور والكككارتوع وشككركة ال اريككة  ،كسسككلي لامككة لككاي
.2111

 -7بال ككت الحكوم ككة حص ككتلا ف ككي ش ككركة ل ككول الش ككحع الولني ككة ل ككاي  2112والمتض ككمنة (النق ككل
والسياحة األردني  ،معدات وآليات و دمات الصيانة  ،شركة الصيانة العامة المحكدودا  ،الشكركة

األردنية الملكية للسهر والسياحة المحدودا .

 -8فككي  27شككبال  /فب اريككر  1996صككاد مجلككس الككوتراء للككأ تحويككل شككركة االتصككاالت اللاتهيككة
األردنية إلأ شركة كليكوي الهرنسية أما (  )J T Cوالتي تملكلا الحكومة  ،فهي  11تشريع األول

 1997قرر مجلس الكوتراء تحويكل األسكلي المللكوب تقكديملا إلكأ شكريأ سكتراتيجي بنسكبة %41
مع أجمالي حصة (  )J T Cوفي  23كانوع الثاني  /يناير  2111بيعت  %41مع أسلي J

T Cإلأ المصر العربي وشركة كليكوي الهرنسية  ،ولرضكت الحكومكة  %15مكع حصكتلا فكي

ش ككركة تلك ككوي األردني ككة م ككع ككالل الع ككرض الع ككاي األول ككي ف ككي ال ل ككي العرب ككي وأورب ككا للهتك كرا م ككع

 2112/11/9ولغاية  ، 2112/11/29وقد بيعت  %11/5مع األسلي المقدمة.

 -9وقعككت شككركة سكككة حدي ككد العقبككة الثقافيككة لقك كد اسككتئجار أمككدها  25س ككنة مككع مجمولككة ش ككركات
أمريكية  ،حي

تعلدت األ يرا بتحدي

وصيانة وتوسيع وتشغيل سكة حديد العقبة .

 -11وقعكت الحكومكة األردنيكة فكي نيسكاع  1999لقكداً مكع ليكوينتديس أيكوس Lyonnaise Des
 Eauxوهي شركة ألدارا شبكة الميا مع منلقة لمكاع  ،وتمكنكت الحكومكة مكع الحصكول للكأ

قرض قدر ( )55مليوع دوالر مع البنأ لصيانة شبكة الميا للأ هام

 -11أمكا مكا ي ك

االتهاقية .

قلكاع الليكراع  ،فكسع شكركة اتحكاد لليكاء قكد اسكتبدل ب ك  ، RJوتكي لكتل مرككت

التمككويع وصككيانة اللككائرات والتككدريب لككع النشككال الكرئيس  .وبيعككت شككركة الملككارات المعهيككة مككع

الضكرائب إلككأ شككركة الدميسككيا األسككبانية بقيمككة 61مليككوع دوالر  .ثككي بيعككت شككركة مركككت التككدريب
إل ككأ ش ككركة بيون ككح للليك كراع بقيم ككة  18ملي ككوع دوالر  .ولرض ككت أس ككلي ت ككرميي المحرك ككات ب ككالمتاد
الدولي  .وكك لأ مرككت صكيانة اللكائرات ثكي تسكجيله للتحضكير لبيعكه إلكأ مسكتثمريع مت صصكيع

فكي صكيانة اللكائرات لبكر مكتاد دولكي تنافسكي  .كمكا تكي نقكل حصك
وشركات فناد للياء إلأ شركات استثمار .
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قسمت فعاليات قلاع الكلرباء األردنية  ،إلأ ثال

(  )R Jفكي شكركة لليكاء

شركات  ،شركة التوليكد  ،شكركة التوتيكع

 ،وشركة النقل  .وا تيرت شركة التوتيع ل ص صتلا في حيع بقيكت شكركة النقكل والتوليكد ضكمع

ملكية الحكومة يواستئجرت شركة فيشر األلمانية لالستشارا شركة العتل الكلربائي األردنية  .فكي
 11كانوع الثاني  /يناير .2111
ص ك ككاد المجل ك ككس االقتص ك ككاد االستش ك ككار لل ك ككأ س ك ككتراتيجية ال ص ص ك ككة ف ك ككي القل ك ككاع

الكلربككائي  .وثككي وضككع مسككودا قككانوع التعككديل  ،كمككا تككي لككتل رئاسككته لككع هيئككة الحكومككة وقككد واف ك

مجل ككس ال ككوتراء  -وث ككي تجلي ككت ال بك كراء والك ككادر المؤه ككل لتلبيك ك هك ك العملي ككة ف ككي نيس ككاع . 2111
وات ك ك ت فك ككي نهك ككس الشك ككلر إج ك كراءات لتك ككسجير شك ككركة إداريك ككة ماليك ككة قانونيك ككة تقنيك ككة لد ارسك ككة سك ككتراتيجية

ال ص صككة لكككل مككع شككركة التوليككد وشككركة التوتيككع والتككي سككتنجت ألماللككا فككي شككلر كككانوع األول/

ديسمبر .2112

 -13أما قلاع البريد فقد صاد مجلس الوتراء للأ ستراتيجية ص صة قلاع البريد  .فهي 11
كانوع الثاني يناير  ، 2111صاد المجلس االقتصاد االستشار للأ ستراتيجية ال ص صة
للقلاع البريد  ،ولتل القلاع البريد لع و اترا البريد واالتصكاالت وتحويكل او نقكل قسكي البريكد
إلككأ شككركة مسككاهمة تملكلككا الحكومككة  ،وفككتح قلككاع البريككد لمنافسككة القلككاع ال ككا

وتشكيل لجنة مهوضة لتن كيي البريكد  T R Cبلريقكة تنسكجي مكع مبكدأ القلكاع ال كا

لالسككتثمار .
 ،وا تيكر

ب ك كراء لتقيك ككيي قلك ككاع البريك ككد مك ككع موجداتك ككه  ،والتحضك ككير لبنك ككاء هيئك ككات ومن مك ككات بريديك ككة مؤهلك ككة

مت صصككة ضككمع اتهاقيككة أمككدها4سككنوات والتعاقككد مككع هيئككة بريديككة مؤهلككة ومت صصككة فككي ايلككول
 .2111بالنسككبة لككةدارا  ،تككي التسكيككد للككأ التوقيككع مككع هيئككة بريديككة دوليككة لهتكرا انتقاليككة أمككدها 4
سنوات  ،وهي شركة لشؤوع البريد األلمانية كمرحلة أولأ في برنام ألاد ألمار قلاع البريد .
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شركة مناجي الهوسهات األردنية :

صككاد المجلككس االستشككار االقتصككاد للككأ سككتراتيجية ال ص صككة فككي اجتمالككه

المنعقد في  11كانوع الثاني  ،2111والتي تتسل

مع إلادا بناء الشركة فنياً ومالياً واداريكاً وتن يميكاً

والتركيككت للككأ المعككدل العككالي إلنتككاج الهوسككهات ودلككي لككل النلككوض باإلنتككاج والتصككدير والنلككوض
باالسكتثمار ال كا

فكي القلكاع ولكتل نشكالات الشكركة المتنولكة لتحديكد األلبكاء والحلكول لككل نشككال

ولتل وحكدا األسكمدا لكع الشكركة وتحويللكا إلكأ شكركة معتولكة والتليئكة ل ص صكتلا بنسكبة %41/4

مع األسلي .

 -15أمككا شككركة البوتككاس العربيككة  ،فقككد صككاد المجلككس االستشككار االقتصككاد للككأ سككتراتيجية
ال ص ص ككة للش ككركة  ،و ل ككأ بع ككتل النش ككالات الرئيس ككية للش ككركة ل ككع تل ككأ المدلوم ككة ( كالنق ككل
واإلسكككاع وال ككدمات اللبيككة )  ،والسككماح باالسككتثمار للقلككاع ال ككا

ال ص صككة التككي يمكككع للككا أع تنه ك

 ،وا تيككار افضككل يككارات

لككل توسككيع الشككركة وتحسككيع مسككتو ال ككدمات المقدمككة

وتعتيككت كهككاءا الشككركة بالمنافسككة  .وقككد بالككت الحكومككة  %51مككع حصككتلا فككي شككركة البوتككاس

والبالغ ككة 551ر662ر 21سك ككلي فك ككي  16تش ك كريع األول  /أكت ككوبر  2113إلكككأ شك ككركة البوتكككاس
الكندية وقد هبلت ملكية الحكومة في الشركة إلأ .%27
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()37

صككاد المجلككس االستشككار االقتصككاد للككأ سككتراتيجية ال ص صككة لمينككاء العقبككة  ،وقككد

اقتض ككأ ل ككأ ش ككلر نش ككالات المين ككاء وال ككدمات إل ككأ وح ككدات وتح ككته الحكوم ككة بملكيتل ككا ف ككي
المنشكوت واألرض مكع دور السكيادا واإلشك ار

فككي حكيع يشكمل االسكتثمار ال كا

 ،قلككاع اإلدارا

والتشككغيل والصككيانة لككع لري ك اتهاقيككات اصككة  .وقككد قككدمت الد ارسككات التقنيككة والمسككوحات إلككأ

اللجنككة ال اصككة فككي مجلككس الككوتراء فككي تش كريع الثككاني  2111وتمككت المصككادقة لليلككا فككي أيككار
.2112

()38

الخالصة :

أع إلغك ككاء دور الدولكككة االقتصك ككاد العك ككاي لصك ككالح القلك ككاع ال ك ككا

فكككي الكثيك ككر م ككع النشك ككالات

االقتص ككادية  ،اص ككة فيم ككا يتعلك ك ب ككالنمو والتنمي ككة الش ككاملة واالس ككتثمار ف ككي رأس الم ككال االجتم ككالي
واالستثمار في المشاريع التي تحتاج إلأ تراكي رأسمالي ض ي وهو أمكر ليكر بالنسكبة للكدول الناميكة
وقد تتقل

وقد يتيد مع الت ل

التسمينات الصحية واالجتمالية للمكوالنيع وهك ا يكؤ ر الكدول الناميكة

لع ركب التنمية لعشرات السنيع .

ول لأ فسع للأ الدولة إيجاد التكواتع بكيع ككل مكع القلكاليع العكاي وال كا

الغككاء دور كككل منلمككا فككي النشككال االقتصككاد  ،وتقككديي الككدلي للقلككاع ال ككا

بحيك

ال يكؤد إلكأ

والتسككليالت بككالقوانيع

والتشريعات حتأ يلمئع المستثمر المحلي وال يلرب أمواله الستثمارها ارج بالد

فضكالً لككع التوجككه فككي بعككض الحككاالت إلككأ الملكيككة الم ككتلل ( القلككاع الم ككتلل )  .ولتحهيككت القلككاع
العاي إيجاد ن اي حوافت للعامليع فكي القلكاع العكاي يوايجكاد نكوع مكع المنافسكة بكيع القلكاليع فكي كهكاءا
األداء مع دفع العامليع إلأ تيادا إنتاجلي وتحسينلا مقابل ن اي لكادل وصكاري مكع الرقابكة والمحاسكبة
وبمككا يتناسككب مككع قالككدا الت كواب والعقككاب فككي العمككل اإلدار  .كمككا يتوجككب للككأ الدولككة اع تضككبل
وتراقب القلاع ال ا

كي يساهي في تحقي التنمية الشاملة فال ص صكة ال تعنكي أع تت لكأ الدولكة

لع دورها العاي في تحقيك التكواتع بكيع القلالكات االقتصكادية الم تلهكة  ،والعمكل للكأ ألكادا ولدالكة

توتيع الد ل القومي لمصلحة أبناء المجتمع.

وتنلب الضوابل ألال للأ ما أقدمت لليه الحكومة األردنية في وض تجربة ال ص صة ،

والتي أضعهت وغلأ حد كبير واقع التنمية األضكع

فكي األردع  ،نتيجكة لكدي وجكود مكوارد اقتصكادية

أردنية يمكع أع توجه الدولة إلكأ هك التجربكة  .وقكد انعككس لكأ سكلباً للكأ المكوالع  ،حيك

شكلدت

األس كوا األردنيككة تككدهو اًر ملحو كاً فككي القككدرا الش كرائية نتيجككة ارتهككاع أسككعار السككلع االسككتلالكية منلككا
اصة .
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No doubt , economy hes become the most imprtant circle in building
any society and its political independen co The process of development
depends on two basic factors the genel sector and the private sector . The
paper deals with the importance of privatization in the in ternational
economy in general and the privatization of economy in Jordan in particular
. lt spots light on the firs beginning for this process and what adminstrative
measures taken to reach this goal in Jordan . The paper also discusses the
main sides of the process by studying the measures taken by the Jordanian
government in the process of transformetior in the projects of general sector
into the private one .

