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 مجاالت الشراكة بين القطاعين

الشراكة في صنع القرارات ورسم السياسات : المحور األول•

 .وإصدار وتعديل التشريعات
 

 .تنمية المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية: المحور الثاني•
 

االقتصادية )التشاركية في المشاريع الكبرى : المحور الثالث•
 (.والخدماتية والمرافق العامة والبنى التحتية
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   :األول المحور

الشراكة في رسم السياسات وصنع القرارات 

 .وإصدار وتعديل التشريعات
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 أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص

 االنفتاح سياسة تبني ظل في التنمية أولويات أهم من األردن في الخاص القطاع دور تفعيل أصبح•
 هللا حفظه الثاني عبدهللا الملك جاللة أرسى التي العالمي، االقتصاد في واالندماج االقتصادي

 باالرتقاء الوطنية واألهداف األولويات تحقيق إلى تستند التي ومنهجيتها هاقواعد  ورعاه

 القطاعين بين حقيقية شراكة بناء دون تتم أن يمكن ال التي المستدامة التنمية وتحقيق باالقتصاد

 االقتصادية للنشاطات الرئيسي والموجه المحرك هو الخاص القطاع بموجبها يكون والخاص العام

 والتشريعية والمالية االقتصادية جوانبه بمختلف االقتصادي اإلصالح وسياسات استراتيجيات وبناء

 .والتعليمية والقضائية

 

 كفاءات من به يتمتع لما بالنظر االقتصادية التنمية عملية في  مهم دور الخاص القطاع يلعب•

  األردن به تأخذ الذي الحر االقتصادي النظام ضوء في وذلك ، ومهنية تجارية ومهارات وقدرات

 تنمية في الخاص القطاع دور وتأكيد االستثمار في المال رأس وحرية الفردية المبادرة على والقائم

 فرص وتوفير الدخل ومصادر االقتصادي النشاط وتنويع االقتصادية الحركة وتنشيط الموارد
   .العمل

4 



 أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص/ تابع 

 وفاعال رئيسا دورا يلعب أن يتوجب الخاص القطاع بأن مطلقا   إيمانا   عمان تجارة غرفة تؤمن•

 .المختلفة والتنموية االقتصادية والبرامج الخطط تنفيذ في العام للقطاع أساسي كشريك

 

 التنمية في الخاص للقطاع الريادي الدور من المزيد إعطاء نحو تتجه النامية الدول معظم أصبحت•

 االقتصادية التغيرات مواجهه في العام القطاع على االعتماد قدرة عدم مع وخصوصا االقتصادية،
 .أخرى جهة من التحتية البنية خدمات مشاريع وإقامة جهة، من العالمية

 

 وتكاملها دمجها حال في تؤدي والخاص العام القطاعين بين الشراكة أن العالمية التجارب أثبتت•

 التنمية جوانب مختلف تطوير إلى تؤدي فعالة اقتصادية نتائج تحقيق إلى حقيقية بصورة
 .الجودة عالية وبرامج مشاريع وإنجاز واالجتماعية االقتصادية
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 مقومات الشراكة في صنع القرارات ورسم السياسات

  وتحديد الطرفين بين العالقة لتنظيم والخاص العام القطاعين بين العالقة يحكم قانوني تشريع بإيجاد التسريع•

 .للمزاجية تركها وعدم الوطني االقتصاد لخدمة وضوابطها أهدافها

 .الطرفين بين للعالقة الفعالة والمتابعة الرقابة آليات توفير•

  واألخذ االقتصادية المصالح تخدم التي والقوانين والتشريعات القرارات صنع في المشاركة قاعدة توسيع•

 .واالستثمارية االقتصادية التشريعات وتطوير تحديث في الخاص القطاع براي

  األولى الخطوات منذ الخاص القطاع وإشراك اطالع وضرورة الطرفين، بين التعامل شفافية مبدأ اعتماد•

 األزمات عند فقط الخاص القطاع إلى اللجوء وعدم الحكومة، تتخذها التي االقتصادية القرارات لكافة

 .أحيانا الحكومة لها تتعرض التي االقتصادية والضغوطات

 .الطرفين بين المتبادلة الثقة ترسيخ خالل من القطاعين بين الشراكة إنجاح على العزم•

 تجارب من واالستفادة والخاص العام القطاعين عالقة تطوير على تساعد جديدة اقتصادية آليات استحداث•

 .المجال بهذا األخرى الدول

 نجاح مدى التجارب أثبتت حيث االقتصادية، القطاعات شتى في المشتركة الشراكة مجالس من مزيد إنشاء•

 النظر وجهات تقريب وأيضا الطرفين، بين تنشأ قد التي المشاكل من كثير حل في المشتركة المجالس هذه

 .المختلفة
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 تطلعات القطاع الخاص للشراكة
 الواقع ارض على ومبلورة وحقيقية فاعلة تكون أن يجب الخاص القطاع يريدها التي الشراكة•

 على الخاص القطاع بقدرة والثقة الشفافية من عالي قدر وتتضمن محددة استراتيجيات وذات

 العقبات تذليل شريطة الشاملة والتنمية النمو وتحقيق الوطني االقتصاد في الحقيقي التغيير إحداث

 من جيدة حالة إلى والوصول برمتها االقتصادية التشريعات تطوير خالل من ذلك دون تحول التي

 حيث ،مبتكرة حلول لوضع والخبرات اآلراء  كل واحترام المستمر تغييرها من بدال استقرارها

 األفكار وبلورة والتجارية االقتصادية السياسات رسم في كبيرة أدوارا   الخاص القطاع يلعب

  في اإلسراع يتطلب وهذا .االقتصادية النشاطات لقيام مناسب مناخ وإيجاد األعمال بيئة لتطوير

 .الطرفين بين العالقة لتأطير وقت بأسرع الوجود حيز إلى الشراكة قانون إنجاز

 .القرار صنع في للمشاركة الطبيعي دوره األردني الخاص للقطاع منح•

 .الحكومية المؤسسات وهيئات مجالس في أوسع مشاركة•

 القطاع لمشاريع والتنموي االجتماعي والبعد الرقابي الحكومة ودور السوق اقتصاد مبدأ تفعيل•

 .الخاص

 .متوازنة وحوافز محددة استثمارية فرص وخلق موحدة استثمار مرجعية إنشاء•

 .االستراتيجية المشروعات في وإشراكه المحلي المستثمر دعم•
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أبرز التجارب الناجحة لغرفة تجارة عمان في الشراكة بصنع القرارات 

 ورسم السياسات ومعالجة المعيقات

 :أبرزها الرسمية، الجهات مع الدوري والتنسيق والتعاون الشراكة مجالس في المشاركة•

   العمل*   النقل*  والتجارة الصناعة*  

  الجمارك*    الطاقة*    البيئة* 

الغذاءوالدواء*  والمبيعات الدخل ضريبة*  والمقاييس المواصفات*  

   االجتماعي الضمان*    الصحة*   الزراعة* 

   الكبرى عمان أمانة مجلس*  المدني الدفاع* 

  المحافظات تنمية صندوق / االقتصادية المشاريع لتطوير األردنية المؤسسة* 

  واالجتماعي االقتصادي المجلس* 

  واالبتكار للتنافسية الوطني المجلس / التخطيط وزارة* 

 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت* 

     األردني الوطني البناء مجلس / واإلسكان العامة األشغال* 
 

 

8 



أبرز التجارب الناجحة لغرفة تجارة عمان في الشراكة بصنع / تابع 

 القرارات ورسم السياسات ومعالجة المعيقات

 أو الوزرات رؤساء يترأسها التي واألجنبية العربية الدول مع والفنية العليا والتجارية االقتصادية اللجان في المشاركة•

 .الوزراء
 

 الحلول لوضع كافة الرسمية الجهات مع والتنسيق والخبرات واالستشارات الخدمات بتقديم عمان تجارة غرفة قيام•

 .والتقاضي الشكاوى حلقات وتخفيف والخدمي، التجاري القطاع تواجه التي والقضايا للعقبات
 

 .األردني النواب بمجلس واالستثمار االقتصاد لجنة•
 

 .الداخلية وزارة محافظي لقاءات برامج•
 

 .الغرفة مقر في العمل لوزارة والتفتيش التشغيل مكتب•
 

 .الغرفة مقر في العدل الكاتب مكتب•
 

 .الغرفة مقر في الكبرى عمان أمانة مكتب•
 

 .الوزارة مقر في للغرفة ومكتب - الغرفة مقر في والتجارة الصناعة وزارة مندوب•
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 : المحور الثاني

 .تنمية المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية
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 أهمية تنمية المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية

 الحكومات قبل من متزايدة أهمية األخيرة السنوات في االجتماعية المسؤولية اكتسبت•

 تحقيق وعوامل أدوات إحدى باعتبارها الخاص والقطاع المدني المجتمع ومؤسسات

 كالفقر) الهامة واالجتماعية االقتصادية القضايا مواجهة في وخاصة المستدامة، التنمية

 .(البيئة على والمحافظة الفساد ومكافحة والبطالة

 

 دورها عن الحكومات من العديد نشاط تراجع إلى المجتمعية المسؤولية أهمي تأتي•

 على االقتصادية الضغوطات تزايد جراء شعوبها تجاه واالجتماعي االقتصادي

 االستقرار تحقيق في الخاص للقطاع قوي دور إعطاء والى جهة، من ميزانيتها

 .أخرى جهة من واالجتماعي واالقتصادي السياسي
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دور غرفة تجارة عمان في تنمية المجتمع المحلي 

 وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية

 شؤونه وإدارة وتمثيله والخدمي التجاري القطاع مصالح وتنظيم خدمة في عمان تجارة غرفة دور جانب إلى•

 وفئاته شرائحه بمختلف المحلي المجتمع وخدمة تنمية في هام بدور أيضا   الغرفة تقوم الرسمية، الجهات لدى

 اقتصاديا األردني المجتمع تطوير في لالرتقاء عاتقها على الملقاة الجسام مسؤولياتها بتحمل منها إيمانا

 العامة هيئتها أعضاء لدى المجتمعية المسؤولية مفهوم وتطوير تعزيز على كذلك منها وحرصا واجتماعيا،

   .الوطنية واالجتماعية االقتصادية القضايا تجاه التجارية والمؤسسات الشركات من

 

 الجهود من يتجزأ ال جزء ُيعد المدني المجتمع خدمة مجال في جهود من عمان تجارة غرفة به تقوم ما إن•

 تحت تنضوي التي والمؤسسات الشركات بمختلف ممثال   عام بشكل التجاري القطاع بها يقوم التي المتواصلة

 الخدمات كفاءة ورفع وتعزيز االجتماعية المسؤولية مفهوم تجسيد على الحرص كل تحرص والتي مظلته

 .المتاحة السبل بشتى المدني للمجتمع المقدمة

 

 االقتصادية التحديات تجاه الوطنية مسؤولياتها وتنفيذ متابعة على عمان تجارة غرفة تحرص كما •

 الوطني االقتصاد تمس التي والحساسة الجوهرية القضايا وباألخص المملكة، تواجهها التي واالجتماعية

 .والمواطن الوطن تهم التي الوطنية القضايا ومعالجة رفد في منها مساهمة وذلك مباشر، بشكل
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أبرز األمثلة الواقعية لدور غرفة تجارة عمان في دعم وتنمية 

 المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية
 .البيئة على والمحافظة والمياه الطاقة استهالك ترشيد مبادرات ودعم إطالق•

 .سنويا   طالب (400) - الجامعات طلبة من للمحتاجين المالي الدعم•

 .والمحتاجين للمرضى المساعدات•

 .للسرطان الحسين مؤسسة•

 .الشبابية واألندية الخيرية والجمعيات المقاصد•

 .والرياضية الشبابية الحركة دعم صندوق•

 .الهاشمية األردنية الخيرية الهيئة•

 .البشرية للتنمية الهاشمي األردني الصندوق / واإلحسان البر حملة•

 .األردن نهر مؤسسة•

 .علي أم تكية•

 .االقتصادي المرصد / األردنية الجامعة•

 .األخرى الخيرية التطوعية والهيئات الجهات من العديد ....غيرها•

  المجتمعية المسؤولية مفهوم تعزيز حول المتخصصة العمل ورش وتنظيم وعقد المجتمعية، المسؤولية كتيب إطالق•

   .(غزالة أبو طالل مؤسسةو الهولندية السفارة مع بالتعاون)

 .المجتمعية المسؤولية بشؤون ُتعني الغرفة في متخصصة وحدة لتأسيس التوجه•

 .المجانية التدريبية الخدمات•
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 :  المحور الثالث

التشاركية بين القطاع العام والخاص في المشاريع 

االقتصادية والخدماتية والمرافق العامة )الكبرى 

 (.والبنى التحتية
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 دوافع التشاركية بين القطاعين العام والخاص

 في رئيسيا دورا الخاص القطاع يمنح والذي نشأته منذ األردن تبناه الذي االقتصادي النهج مع تمشيا-

 .االقتصادي النشاط مجمل

 االقتصادية التنمية لتحقيق االجتماعي السوق اقتصاد إلى الموجه االقتصاد من النوعي التحول-

 .والبشرية واالجتماعية

   .الفقر معدالت وانخفاض الفرد دخل زيادة جديدة، عمل فرص خلق طريق عن البطالة معدالت تخفيض-

 .الضعف نقاط ومعالجة األردني االقتصاد في القوة مكامن استثمار-

 قطاعات) العامة الموازنة إرهاق أو الحكومية األعباء زيادة دون القطاعات كافة في االستثمار تطوير-

 (...السياحة الطاقة، المياه،

 .الوطنية واألجندة االقتصادي اإلصالح برامج كحزم للحكومة االقتصادية المبادرات كافة مع انسجاما  -
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 األهداف المنشودة من برامج التشاركية في المشاريع
 التحتية البنية عجز في الفجوة لسد المشاريع إنجاز تسريع1)
 وبالتالي الشراكة مشاريع تمويل في الخاص القطاع مساهمة وتحفيز حشد (2

 .العامة الموازنة على العبء تخفيف
 .العصرية االدارة وأساليب الحديثة التقنيات واستخدام االبتكار تحفيز (3
 المخرجات على التركيز خالل من المقدمة الخدمات جودة مستوى تحسين (4

 .تحملها على االقدر للجهة وفقا المتعاقدة االطراف بين المخاطر وتوزيع
 

 توفر كونها الخاص للقطاع جاذبا   استثمارا   الشراكة مشاريع توفر وبالمقابل
 التي الرسوم خالل من األجل طويل أو المتوسط المدى على منتظما   عائدا  
 مع عليها االتفاق يتم أخرى آليات خالل من أو الخدمة من المستفيد يدفعها
   .المتعاقدة الجهة
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 أهمية برامج التشاركية للقطاع الخاص
 الفرصة له أتيحت إذا الوظائف خلق على األقدر هو الخاص القطاع•

 .المتاحة الموارد يستغل أن

 االقتصادية للنشاطات الرئيسي والموجه المحرك هو الخاص القطاع•

 جوانبه بمختلف االقتصادي اإلصالح وسياسات استراتيجيات وبناء

 .والتعليمية والقضائية والتشريعية والمالية االقتصادية

 سياسة تبني ظل في التنمية أولويات كأهم الخاص القطاع دور تفعيل•

 .العالمي االقتصاد في واالندماج االقتصادي االنفتاح

 وعبء لالقتراض، الحكومة عبء وتخفيف االستثمارات تنفيذ•

 .اإلدارة سوء بسبب المجدي غير االستثمار
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 االطار القانوني والمؤسسي الحالي لتنفيذ مشاريع الشراكة

لمشاريع القانونية المظلة حاليا   2000 لسنة 25 رقم التخاصية قانون يشكل 

  . والخاص العام القطاعين بين الشراكة
 

يخضع تنفيذ مشاريع الشراكة للتشريعات النافذة ذات العالقة. 
 

الموجود) إقراره عند  والخاص العام القطاعين بين الشراكة قانون سيوفر 

 لتنفيذ المطلوبة القانونية المرجعية (األردني النواب مجلس لدى حاليا  

 اإلجراءات وتحديد المؤسسي االطار توفير يتضمن حيث الشراكة مشاريع

   . المعنية األطراف لكافة والمسؤوليات والواجبات
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 مفهوم التشاركية في المشاريع بين القطاع العام والخاص

 الحكومة بين األمد طويلة ترتيبات هي والخاص العام القطاعين بين الشراكة•

 أو/و إنشاء أو/و تصميم بموجبها المستثمر يتولى الخاص القطاع من ومستثمر

 محدد إطار ضمن العامة الخدمات أو التحتية البنية مشاريع أحد إدارة أو/و تمويل

 .المتعاقدين الطرفين بين المخاطر لتوزيع

 

 المشروع بإنشاء الشريك قيام شيوعا أكثرها متعددة أشكاال الشراكة مشاريع تأخذ•
 .BOT (الحكومة) المتعاقدة للجهة عنه التنازل ثم ومن محددة زمنية لمدة وتشغيله

 

 ومستوى توفير مسؤولية تحّمل في الحكومة استمرار أعاله التعاقدي االطار يعكس•

 يلتزم أداء مؤشرات خالل من المواطنين تجاه العامة الخدمة أو العام المرفق جودة
 .الحكومة وتراقبها المستثمر بها
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 “البوت” عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية
Build – Operate – Transfer (B.O.T) 

 

 :التعريف

 تقوم (المشروع شركة) خاصة لشركة امتياز الحكومة تمنح

 االمتياز، فترة خالل وإدارته ما مشروع وتشغيل ببناء بموجبه

 أن دون للدولة المشروع ملكية تعود االمتياز فترة انتهاء وبعد

 .تعويض أو مقابل تدفع
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  BOT أطراف نظام
 .(المشروع تطرح) الدولة1.

 .(المشروع شركة) الخاص القطاع2.

  .(والتشييد البناء بأعمال يقوم) المقاول3.

    .(التمويل بعملية تقوم) البنوك4.

 .(والتشغيل اإلدارة بأعمال يقوم) المشغل5.

    .(الالزمة الدراسات بإعداد المشروع شركة يساعد) المشروع باحث6.

   شركة رأسمال في والمساهمون المقرضون) المشروع رعاة7.

 .(المشروع

  .(عمشروال لها تعرضي التي لمخاطرا بتغطية تقوم) التأمين شركات8.
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  مفاهيم مصطلحات مشاريع الشراكة
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 BOT فوائد استخدام نظام
 .الهدر وزيادة الكفاءة في التشغيل قليلتواالبتكار •

 .الحصول على مشروع جاهز في نهاية مدة االمتياز دون تحمل أية أعباء•

 .االستراتيجية بقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية •

 .المنافسة مع الهيئات الحكومية القائمة•

 .، وتقليل دور الدولة في االقتصادوسيلة عملية للخصخصة التلقائية•

 .خلق فرص عمل جديدة من خالل االستثمار في المشاريع•

 .رفع جودة الخدمات وتقليل تكاليفها•

 .تخفيف العبء على ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل•

 .االقتراض من الخارج( النامية بشكل خاص)تجنيب الدولة •

 .توطين رؤوس األموال المحلية وتوسيع نطاق استغاللها•

 .جذب االستثمارات األجنبية في مجال المشاريع الكبيرة•

   .كلفة والوقت الالزمين لبنـاء وتشغيل الخدماتتالتخفيض •

 .نقل التقنية الحديثة وتطويرها وتوطينها محليا  •

 .خلق فرص تمويل جيدة لألسواق والمؤسسات المالية المحلية•
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  BOT سلبيات استخدام نظام

 .المستخدمين على التعرفة ارتفاع احتمال•

 .االحتكار من نوع لخلق الغالب في تؤدي•

 .المتعاقد اختيار صعوبة•

 .الجدوى دراسات إعدادو التقييم في مشاكل•

 رفع في يتسبب مما المختلفة األطراف بين العقود من كبير عدد توقيع إلى الحاجة•
 .الوقت هدر في ويتسبب اإلدارية التكاليف

 .المختلفة الحكومية الجهات بين كبيرا   تنسيقا   المشروع مراحل إدارة تتطلب•

 .للعقد األخيرة السنوات في والصيانة الخدمة جودة انخفاض•

 .الباهظة المشاريع تكاليف لتمويل المحلية المال أسواق على الضغط•
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 لشراكة ابرنامج لأهم العناصر لتوفير إطار مؤسسي ناجح 

 الجهات مختلف بين والصالحيات المسؤوليات توزيع المؤسسي االطار يعكس أن•

   .تبنيه يتم الذي القانوني االطار ضمن ومحدد واضح بشكل الحكومية
 

 على األجل طويلة التزامات الحاالت من العديد في الشراكة مشاريع على يترتب•

 االطار ضمن باالعتبار أخذه يتم أن يجب الذي األمر العامة الموازنة / الحكومة

 .الشراكة بمشاريع المرتبطة المالية المخاطر إدارة يتيح بما المعتمد المؤسسي
 

 تنفيذ لنجاح الشراكة مشاريع تنفيذ متابعة متخصصة مركزية وحدة تتولى أن•

 والمعرفة الخبرة وبيت المرجعية الجهة الوحدة هذه تشكل بحيث الشراكة برنامج

 الدول خبرات ونقل الدولية الجهات مع والتواصل المعنية الحكومية الجهات لدعم
 .التنفيذ إجراءات توحيد يضمن وبما األخرى
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 أمثلة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص محليا  

 .مطار الملكة علياء الدولي، وأكاديمية الطيران المدني•
 

 .توليد الكهرباء•
 

 .المياه•
 

 .االتصاالت•
 

 .اإلسمنت، البوتاس، والفوسفات•
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 أمثلة مشاريع الشراكة دوليا  

 .السكك الحديدية•

 .المرافق والخدمات العامة وشق الطرق والجسور•

 .المستشفيات•

 .معالجة المياه وتوليد الكهرباء•

 .الطاقة•

 .المدارس•

 .التعدين والمناجم•
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 متطلبات تعزيز البيئة المالئمة لتنفيذ برنامج الشراكة

 .توفير اطار قانوني ومؤسسي فّعال•
 

 .  برنامج تنفيذي يضم عددا كافيا من المشروعات المرشحة•
 

 .توفر المستثمرين المؤهلين والمهتمين•
 

 .توافر التمويل للمشروعات بشروط مالئمة ومقبولة•
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 مهام غرفة تجارة عمان لتشجيع الشراكة وتحفيز بيئة األعمال

 ذات والتشريعات بالقوانين المتعلقة المقترحات وتقديم الرأي إبداء في المشاركة•

 .واالقتصادي التجاري بالنشاط العالقة

 .واالستثمارية التجارية األنشطة مختلف تواجه التي المشاكل ومتابعه دراسة•

 .واإلقليمي الدولي المستوى على استثماريا األردن ترويج•

 .والتجارية االقتصادية واألبحاث الدراسات إعداد•

 .المختلفة والمعارض المتاحة التجارية الفرص حول المعلومات أحدث توفير•

   .متخصصة وتثقيفية وتعليمية تدريبية برامج تنفيذ•

 .ودوليا محليا الودية بالطرق التجارية والنزاعات الخالفات فض•

 .العالمية والتجارية االقتصادية األردن عالقات وتطوير تعزيز•

 .الغرفة مقر في الواحدة النافذة تأسيس•
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 إستماعكمشكرا لحسن 
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