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 الفصل التاسع
 

 أوجه استخدام عوائد التخاصية وقانونية إنفاقها
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 المحتويات
 
 مقدمةال 

 
 اإلطار القانوني إلنفاق عوائد التخاصية 

 
 الملخص 

 
   وفقتا  لييانتات  13/31/1131مجموع عوائد تخاصية الشركات والمشاريع التي تمتت خصخصتت ا ىتتا تتاري

 وزارة المالية
 

 13/31/1131الشركات والمشاريع التي تمت خصخصت ا ىتا تاري   تفاصيل مجموع عوائد تخاصية 
 قطاع التعدينعوائد تخاصية أواًل: 

 عوائد تخاصية شركة مصانع اإلسمنت األردنية المساهمة العامة المىدودة -3
 عوائد تخاصية شركة اليوتاس العريية المساهمة العامة المىدودة -1
 المىدودة عوائد تخاصية شركة مناجم الفوسفات األردنية -1

 قطاع النقل الجوي، ويشمل الشركات التالية:عوائد تخاصية ثانيًا: 
 عوائد تخاصية شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية -3
 األردنية للمطارات عوائد تخاصية شركة األسواق الىرة -1
 عوائد تخاصية الشركة األردنية لصيانة الطائرات -1
 اتعوائد تخاصية الشركة األردنية لصيانة مىركات الطائر  -4
 عوائد تخاصية الشركة األردنية لتموين الطائرات -5
 عوائد تخاصية الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب  التشيي ي -6
 SITA)عوائد تخاصية ييع أس م شركة الملكية األردنية في شركة سيتا ) -7
 عوائد تخاصية ييع أس م شركة الملكية األردنية في األسواق الىرة )المعاير( -8
 ية ييع أس م شركة الملكية األردنية إلا شركة المطاراتعوائد تخاص -9

 عوائد تخاصية ييع جزء من ىصة شركة الملكية األردنية في فندق عالية -31
 عوائد تخاصية شركة أكاديمية الطيران الملكيةاألردنيةًا: ثالث

 رابعًا: عوائد تخاصية شركة كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني
 قطاع اإلتصاالت/ شركة اإلتصاالت األردنيةصية عوائد تخاخامسًا: 
 قطاع الكهرباءعوائد تخاصية سادسًا: 

 عوائد تخاصية شركة توليد الك رياء المركزية -3
 عوائد تخاصية شركة توزيع الك رياء وشركة ك رياء مىافظة إريد -1

خطةوط النقةل  سابعًا: عوائد تخاصية بيع أسهم الحكومة في عدد من الشركات المتفرقةة وعوائةد إيجةار
 العام
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  عوائد التخاصية لصندوقل التي تمت خصخصت ا والمىو   المنشآتإجمالي عوائد تخاصية جميع 
 

 خالصة استخدامات عوائد التخاصية وفقا  لييانات وزارة المالية 
 

 تفصيل أوجه اإلنفاق من عوائد التخاصية وقانونية اإلنفاق وفقا  للقانون األردني 
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 قدمةالم
هذا التقرير هو توضيح قانونية وأوجه إنفاق العوائتد المتتتيتة متن تخاصتية المشتاريع/ المنشتآت التتي  إن ال دف من

، ىيتتتتم قتتتتام جمكتتتتتب الجتتتتازو ومشتتتتاركو / مىتتتتامون ومستشتتتتارون 13/31/1131تمتتتتت خصخصتتتتت ا ىتتتتتا تتتتتاري  
ة موضتتوع اليىتتم والتتتي تتتم قتتانونيونج يمراجعتتة الو تتائق والييانتتات المتتتوفرة فيمتتا يتعلتتق يكيفيتتة إنفتتاق عوائتتد التخاصتتي

تزويد فريق العمل ي ا من قيل وزارة المالية، للتتكد من مدى قانونية أوجه اإلنفتاق المختلفتة التتي أتيعتت لعوائتد كتل 
 منشتة أو مشروع تمت خصخصت ا إستنادا  للقواعد القانونية الناظمة إلنفاق عوائد التخاصية وفقا  للقانون األردني.

 
اإلطتتتار الميسستتتي والتشتتتريعي ووليتتتات وأدوات وأستتتلوب التخاصتتتية  1111لستتتنة  15ية رقتتتم يتتتنظم قتتتانون التخاصتتت

وكيفية التعامل مع العوائد الناجمة عتن تخاصتية أو مشتروع. وفيمتا يتعلتق يعوائتد التخاصتية، فقتد يتين هتذا القتانون 
يتتات إعتتادة هيكلتتة أو /ب منتته مف تتوم عوائتتد التخاصتتية يىيتتم تشتتمل جميتتع الميتتالل المتتتيتتة متتن عمل31فتتي المتتادة 

إجتتتتراء تخاصتتتتية الميسستتتتات العامتتتتة أو المشتتتتاريع التتتتتي يمتلك تتتتا القطتتتتاع العتتتتام ياتيتتتتاع أو أستتتتلوب متتتتن األستتتتاليب 
 من نفس القانون. 4المنصوص علي ا في المادة 

 
 اإلطار القانوني إلنفاق عوائد التخاصية

 
 5222لسنة  52أواًل: قانون التخاصية رقم 
اإلطتتار القتتانوني لتخاصتتية المشتتاريع والمنشتتآت يمتتا فتتي ذلتت  أستتس  1111لستتنة  15قتتم يتتنظم قتتانون التخاصتتية ر 

متتتن هتتتذا القتتتانون علتتتا إنشتتتاء صتتتندوق ختتتاص يستتتما  31وكيفيتتتة إنفتتتاق عوائتتتد التخاصتتتية، ىيتتتم تتتتنص المتتتادة 
)صتتندوق عوائتتد التخاصتتية( يتتتولا مجلتتس التخاصتتية اإلشتتراف عليتته، ويتتتم إيتتداع جميتتع عوائتتد التخاصتتية فتتي هتتذا 

لصندوق.  وىدد القانون مف وم )عوائد التخاصية(، ونتص علتا وجتوب تىويتل جميتع هتذ  العوائتد، ستواء المتتتيتة ا
قيتتل صتتدور هتتذا القتتانون أو يعتتد صتتدور ، إلتتا الصتتندوق ىتتال إنشتتائه يموجتتب الفقتترة ) ( متتن ذات المتتادة المشتتار 

نفتتتاق عوائتتتد 31إلي تتتا أعتتتال  متتتن هتتتذا القتتتانون.  إضتتتافة إلتتتا ذلتتت ، فقتتتد أوجيتتتت المتتتادة  /د متتتن القتتتانون استتتتخدام وائ
التخاصية يموجب قرار من مجلس الوزراء وذل  في أىد األغراض المذكورة فتي ذات المتادة والتتي تتنص علتا متا 

 يلي:
 جد. تستخدم هذ  العوائد يقرار من مجلس الوزراء في األغراض التالية:

أو المشتتتاريع التتتتي تتتتتم اعتتتادة هيكلت تتتا  ستتتداد التتتديون التتتتي تتىمل تتتا الىكومتتتة والمترتيتتتة علتتتا الميسستتتات .3
جراء التخاصية علي ا وتغطية النفقات المترتية علا ذل   .وائ

شتراء التتديون المترتيتتة علتا الىكومتتة لالستتتفادة ممتتا يتتتتا ل تتا متتن خصتتم علتا هتتذ  التتديون أو لتستتديدها  .1
 عن طريق الميادلة أو أية طريقة أخرى يقرها المجلس ويوافق علي ا مجلس الوزراء.

 اإلست مار في األصول المالية. .1
تمويل النشاطات االقتصادية واإلست مارات الجديدة في قطاعات الينيتة التىتيتة ذات المتردود اإلقتصتادو  .4

واإلجتمتتتاعي المجتتتدو والتتتتي تستتتاعد فتتتي تىقيتتتق التنميتتتة المستتتتدامة علتتتا أن تتتتدر  فتتتي قتتتانون الموازنتتتة 
 العامة.

ات وال يئتتات التتتي تتتتم إعتتادة هيكلت تتا أو تخاصتتيت ا وتستتوية إعتتادة تتهيتتل وتتتدريب العتتاملين فتتي الميسستت .5
 ىقوق م المالية المترتية تجا  هذ  الج ات.
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شراء سنوات خدمة للموظفين في الميسسات التي تتم تخاصيت ا والذين سيتم إخضاع م لقانون الضمان  .6
 االجتماعي.ج

 
 5225لسنة  52ثانيًا: نظام صندوق عوائد التخاصية رقم 

 1111لستنة  15من قانون التخاصتية رقتم  31يموجب المادة  1111صندوق عوائد التخاصية لسنة  صدر نظام
/أ من هذا النظتام 1لتنظيم وييان كيفية اإلشراف علا صندوق عوائد التخاصية، يىيم تشكل لجنة يموجب المادة 

سة وزير المالية وعضوية كل لمساعدة مجلس التخاصية علا القيام يم امه المتعلقة ياإلشراف علا الصندوق يرئا
ويتنص  رئتيس ال يئتة التنفيذيتة للتخاصتية.من وزير التخطيط، ووزير الصناعة والتجارة، ومىتافظ الينت  المركتزو، و 

/ب متن ذات النظتام إتختاذ جميتع 1النظام علا م ام وصالىيات تلت  اللجنتة، يىيتم تتتولا اللجنتة إستتنادا  للمتادة 
ات مجلتتس التتوزراء المتعلقتتة ياستتتخدام متتوارد الصتتندوق يالتنستتيق متتع الج تتات ذات اإلجتتراءات الالزمتتة لتنفيتتذ قتترار 

العالقتتة، ورفتتع تقتتارير دوريتتة لمجلتتس التخاصتتية تتضتتمن اإلجتتراءات المتختتذة لتنفيتتذ قراراتتته، ياإلضتتافة إلتتا تقتتديم 
رارات المناستتية اإلقتراىتتات والتوصتتيات ذات العالقتتة ياستتتخدام متتوارد الصتتندوق إلتتا مجلتتس التخاصتتية إلتختتاذ القتت

 يشتن ا.
 

منتته علتتا أن يتتتم استتتخدام عوائتتد التخاصتتية فتتي األغتتراض  5وييكتتد نظتتام صتتندوق عوائتتد التخاصتتية فتتي المتتادة 
/د من قانون التخاصية وذل  يموجب قرار متن مجلتس التوزراء ينتاءا  علتا تنستيب 31المنصوص علي ا في المادة 

/أ متتن هتتذا النظتتام.  1رئيس اللجنتة المشتتكلة يموجتتب المتادة مجلتس التخاصتتية، وللمجلتتس تفتويض هتتذ  الصتتالىية لتت
متتن النظتتام المشتتار إليتته عتتن تنظتتيم إدارة الصتتندوق  8وتكتتون ال يئتتة التنفيذيتتة للتخاصتتية مستتيولة يموجتتب المتتادة 

ومستت  ىستتايات مستتتقلة لتته وفقتتا  لسصتتول المىاستتيية المتعتتارف علي تتا، كمتتا وتتتودع عوائتتد التخاصتتية فتتي ىستتايات 
الين  المركزو ويكون رئيس اللجنة هو الشخص المفوض يتالتوقيع لغايتات الستىب أو اإليتداع ويجميتع خاصة في 

 من نظام صندوق عوائد التخاصية. 9األمور المالية المتعلقة ي ذا الشتن إستنادا  للمادة 
 

 الملخص
 

 أواًل: مجموع عوائد التخاصية
 ىكومتة فتي المنشتآت التتي تتم خصخصتت ا ىتتا يلل مجموع العوائد المتتتية من ييع ملكيتات وىصتص ال -

 مليون دينار. 3761.6ىوالي  13/31/1131تاري  
تشير ييانات وزارة المالية المتوفرة والتي تم تزويدنا ي تا يتتن متا تتم تىويلته إلتا صتندوق عوائتد التخاصتية  -

خدام ا متتن أصتتل الميلتتتل اإلجمتتالي المتتذكور أعتتال ، ىيتتتم أن هنتتا  ميتتالل تتتم استتتت 3716.4هتتو ميلتتل 
 مياشرة لتسديد قروض والتزامات دون أن تىول إلا ىساب عوائد التخاصية، وذل  علا النىو التالي: 

  مليتتون دينتتار المتتتتتي متتن ييتتع أستت م شتتركة الملكيتتة األردنيتتة فتتي شتتركة  5.8تتتم تىويتتل ميلتتل
ىقات األسواق الىرة )المعاير( إلا ىساب شركة الملكية األردنية مياشرة لدفع تعويضات ومست

 .1111موظفي الملكية األردنية في عام 
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  مليتتون دينتتار المتتتتتي متتن عوائتتد ييتتع الشتتركة األردنيتتة لتستتويق وتصتتنيع  8.9تتتم إستتتخدام ميلتتل
المنتوجات الزراعية )أميكو( لسداد إلتزامات وأقساط وفوائتد قتروض مستتىقة علتا الشتركة وفقتا  

 لييانات وزارة المالية المتوفرة.
  الىكومتتة فتتي شتتركة مصتتانع مليتتون دينتتار المتتتتتي متتن ييتتع يتتاقي أستت م  11.5تتتم تىويتتل ميلتتل

وفقتتا  اإلستتمنت األردنيتتة إلتتا الميسستتة العامتتة للضتتمان اإلجتمتتاعي إلتتا ىستتاب الخزينتتة العامتتة 
 لييانات وزارة المالية المتوفرة.

 
ق عوائتتد التخاصتتيةج، /أ متتن قتتانون التخاصتتية يتتتن يتتتم إيتتداع جميتتع عوائتتد التخاصتتية فتتي جصتتندو 31وتتتنص المتتادة 

يىيم يتم صرف أو ميلل من عوائتد التخاصتية يموجتب قترار متن مجلتس التوزراء.  ومتن ختالل مراجعتنتا للييانتات 
المتوفرة لدينا من وزارة المالية، لم نتتمكن متن اإلطتالع علتا قترار مجلتس التوزراء المتعلتق ياستتخدام عوائتد الشتركة 

 مليون دينار. 8.9اعية )أميكو( اليالغة األردنية لتسويق وتصنيع المنتوجات الزر 
 

 ثانيًا: استخدامات عوائد التخاصية
تفيتتد ييانتتات وزارة الماليتتة المتتتوفرة لتتدينا يتتتن مجمتتوع اإلستتتخدامات متتن ىستتاب عوائتتد التخاصتتية قتتد يلتتل  -

 مليون دينار. 3731.8
 ( التالي:8ي الجدول رقم )تم التمكن من تدقيق الييانات المتوفرة لدى وزارة المالية وفق ما هو وارد ف -
 

 (8الجدول رقم )
 المبلغ/ بالمليون دينار البيان 
عادة هيكلة الديون .1 مليون دينار متن أصتل الميلتل  3436.5تم تدقيق ميلل  شراء وميادلة وائ

 مليون دينار 3561.6
 مليون دينار لم يتم تدقيق الييانات لعدم توفرها 6.5 تىويل إلا ىساب األمانات .1
 مليون دينار لم يتم تدقيق الييانات لعدم توفرها 356.7 إسترداد سندات )يريدو( .1
ستتتداد قتتتروض وفوائتتتد الملكيتتتة األردنيتتتة وضتتتريية  .4

 الدخل وأخرى
مليون دينار لم يتتم تتدقيق قيمتة القتروض لعتدم  311.9

 توفر الييانات
ق إدراج تتتتا فتتتتي قتتتتانون مليتتتتون دينتتتتار لتتتتم يتتتتتم تتتتتدقي 41 مشاريع يرنامج التىول اإلقتصادو .5

 الموازنة أو دراسات جدوى لعدم توفر الييانات
 351.1مليتتتتون دينتتتتار متتتتن أصتتتتل  41.61تتتتتم تتتتتدقيق   تمويل مشاريع تنموية وأخرى .6

 مليون دينار لعدم توفر الييانات
مليون دينتار متن  19.3مليون دينار تم إسترداد  13.5 مشاريع صندوق اإلسكان العسكرو والمدني .7

 الميلل دون ميررات لعدم إسترداد القيمة المتيقية أصل
 مليون دينار  51 مخصص يرنامج دعم التمويل اإلسكاني .8
 

  مليتتون دينتتار التتتي تتتم إستتترداد  متتن مخصتتص يرنتتامج دعتتم التمويتتل  51تجتتدر اإلشتتارة إلتتا أن ميلتتل التتت
 اإلسكاني، قد تم استخدامه مرة أخرى في تسديد جزء من ديون ياريس.
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 تمويل المشاريع من حساب عوائد التخاصيةًا: ثالث
متتتتن قتتتانون التخاصتتتتية علتتتا جتتتتواز استتتتخدام عوائتتتتد التخاصتتتية لغايتتتتات تمويتتتل النشتتتتاطات  4/د/31تتتتنص المتتتادة 

اإلقتصادية واإلست مارات الجديدة في قطاعات الينية التىتية ذات المتردود اإلقتصتادو واإلجتمتاعي المجتدو والتتي 
ة المستدامة، كمتا وتتنص ذات المتادة علتا وجتوب إدرا  هتذ  المشتاريع فتي قتانون الموزانتة تساعد في تىقيق التنمي

العامة، ىيم تيين لنا من خالل إطالعنا علا ييانات وزارة المالية المتوفرة يتنه تتم تمويتل المشتاريع المتذكورة أدنتا  
 من عوائد التخاصية:

 
 برنامج التحول االقتصادي -1

مليتتون دينتتار متتن ىستتاب عوائتتد التخاصتتية  41ليتتة المتتتوفرة فقتتد تتتم استتتخدام ميلتتل وفقتتا  لييانتتات وزارة الما
( تتاري  3199لتمويل مشاريع يرنامج التىول اإلقتصادو واإلجتماعي يموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

وذلتتتت  كستتتتلفة علتتتتا أن يتتتتتم  15/6/1111( تتتتتاري  3614وقتتتترار مجلتتتتس التتتتوزراء رقتتتتم ) 11/4/1111
  العام.  ولم يتيين لنا من خالل اإلطالع علا ييانات وزارة المالية المتتوفرة فيمتا إذا استردادها خالل ذل

تتتتتم استتتتترداد هتتتتذا الميلتتتتل، كتتتتذل  لتتتتم يتيتتتتين لنتتتتا فيمتتتتا إذا تتتتتم إدرا  مشتتتتاريع يرنتتتتامج التىتتتتول اإلقتصتتتتادو 
ليتته المتتادة واإلجتمتتاعي الممولتتة متتن ىستتاب عوائتتد التخاصتتية فتتي قتتانون الموزانتتة العامتتة إستتتنادا  لمتتا تتط

من قانون التخاصية.  إضافة إلا ذل ، لم يتيين لنا من هي الج تة التتي كانتت مخولتة يتىديتد  4/د/31
جتماعيا .  مدى جدوى هذ  المشاريع إقتصاديا  وائ

 
 المشاريع التنموية -5

مليتتتتون دينتتتتار متتتتن ىستتتتاب عوائتتتتد  351.1وفقتتتتا  لييانتتتتات وزارة الماليتتتتة المتتتتتوفرة فقتتتتد تتتتتم استتتتتخدام ميلتتتتل 
خاصتية لتمويتتل مشتاريع تنمويتتة متعتددة، ىيتتم تمكنتا وفقتتا  للييانتات المتتتوفرة متن اإلطتتالع علتا قتترارات الت

متن ىستتاب عوائتد التخاصتتية متن أصتتل  41.61مجلتس التوزراء المتضتتمنة الموافقتة علتتا إستتخدام ميلتتل 
لتتا قتترارات الميلتتل اإلجمتتالي المتتذكور أعتتال  لتمويتتل مشتتاريع تنمويتتة مختلفتتة، ولتتم نتتتمكن متتن اإلطتتالع ع

مجلتتس التتوزراء المتضتتمنة الموافقتتة علتتا استتتخدام يتتاقي اليلتتل التتذو تتتم صتترفه متتن ىستتاب العوائتتد واليتتالل 
، كمتا لتتم يتيتتين لنتتا فيمتتا إذا كانتتت المشتتاريع التنمويتتة الممولتتة متتن عوائتتد التخاصتتية مدرجتتة فتتي 319.67

 ن التخاصية.من قانو  4/د/31قانون الموازنة العامة إستنادا  لما تتطليه المادة 
 

 المصاريف المتنوعة رابعًا:
تتضمن ييانات وزارة المالية المتوفرة التتي تتم تزويتدنا ي تا ينتد جالمصتاريف المتنوعتةج، ىيتم تفيتد هتذ  الييانتات يتنته 
قتد تتم استتخدام ميتتالل متن ىستاب عوائتتد التخاصتية لتغطيتة مصتتاريف متنوعتة يشتكل عتتام، ولتم توضتح و/أو تفستتر 

 ة ماهية هذ  المصاريف وقيمت ا اإلجمالية و/أو التقرييية وأسس إنفاق ا القانونية.الييانات المتوفر 
 

وفقةًا لبيانةات  11/15/5215مجموع عوائد تخاصةية الشةركات والمشةاريع التةي تمةت خصخصةتها حتة  تةاري  
 وزارة المالية المتوفرة
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يتتن خالصتة مقيوضتات عوائتد التخاصتية متن  تشير ييانتات وزارة الماليتة التتي تتم تزويتدنا ي تا والعمتل علتا تتدقيق ا
المنشآت والمشاريع التي تمت خصخصت ا والذو تم تىويله إلا صندوق عوائد التخاصية هي وفق الجدول التالي 

 ( كما ورد إلينا من وزارة المالية:3رقم )
 

 (1الجدول رقم )
 غالمبل الجدول كما هو من وزارة المالية 
 مليون دينار 941 صاالت األردنيةعوائد تخاصية شركة اإلت .1
 مليون دينار 79.8 عوائد تخاصية شركة مصانع اإلسمنت األردنية .5
 مليون دينار 185.9 عوائد تخاصية شركة الملكية األردنية .1
 مليون دينار 314.1 عوائد تخاصية شركة اليوتاس العريية .2
 مليون دينار 83.4 عوائد تخاصية شركة مناجم الفوسفات األردنية .2
 مليون دينار 1.4 عوائد تخاصية ييع أس م الىكومة في شركة األسواق الىرة )المعاير( .6
 مليون دينار 1.1 عوائد تخاصية ييع أس م الىكومة في الشركة العامة للتعدين .7
 رمليون دينا 3.1 عوائد تخاصية ييع جزء من أس م الىكومة في شركة مصفاة اليترول األردنية .8
 مليون دينار 1.5 عوائد عقود اإليجار/ هيئة تنظيم قطاع النقل العام .9
 مليون دينار 391.7 عوائد تخاصية شركة توليد الك رياء وشركة توزيع الك رياء وشركة ك رياء إريد .12
 مليون دينار 4.3 عوائد تخاصية أكاديمية الطيران الملكية .11
 مليون دينار 1.1 الفنية للطيران  عوائد تخاصية كلية الملكة نور 15
مليةةةةةةةةةةةةةةون  1756.2 المجموع 

 دينار
 

 11/15/5215تفاصيل مجموع عوائد تخاصية الشركات والمشاريع التي تمت خصخصتها حت  تاري  
 

توضح الينود التالية عوائد التخاصية المتتتية من المنشآت والمشاريع التي تمت خصخصت ا وفق ما هو ميين فتي 
 ( أعال  ويشكل مفصل لكل منشتة، وعلا النىو التالي: 3م )الجدول رق

 
 قطاع التعدينعوائد تخاصية أواًل: 
 

  (JCF)شركة مصانع اإلسمنت األردنية المساهمة العامة المحدودةعوائد تخاصية 
ستتت م متتتن أستتت م الميسستتتة األردنيتتتة  1101110111% يمتتتا يعتتتادل 11.19، تتتتم ييتتتع متتتا يقتتتارب 3998فتتتي عتتتام 
)الذراع اإلست مارو لىكومة المملكة األردنية ال اشمية( في شركة مصتانع اإلستمنت األردنيتة إلتا شتركة  لإلست مار

 مليون دينار أردني، وتم تىويل كامل هذا الميلل لىساب عوائد التخاصية.71.1الفار  الفرنسية مقايل ما قيمته 
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نت األردنية إلا الميسسة العامة للضتمان ، تم ييع ياقي أس م الىكومة في شركة مصانع اإلسم1111وفي شياط 
 7.5% متتن الميلتتل المتتذكور أو ميلتتل 15مليتتون دينتتار أردنتتي، إال أنتته تتتم إيتتداع متتا نستتيته  11اإلجتمتتاعي يميلتتل 

% فقتتد تتتم إيداعتته فتتي 75مليتتون دينتتار أردنتتي فتتي صتتندوق عوائتتد التخاصتتية، أمتتا يتتاقي الميلتتل المتم تتل يمتتا نستتيته 
 ىساب الخزينة العامة.

 
 يبين الجدول أدناه مجموع عوائد تخاصية شركة مصانع اإلسمنت األردنية المحول لحساب عوائد التخاصية:

 عوائد تخاصية شركة مصانع اإلسمنت األردنية
 المبلغ السنة
 مليون دينار 71.1 3998
 مليون دينار 7.5 1111
 مليون دينار أردني 79.8 المجموع

 
 (APC)عربية المساهمة العامة المحدودة شركة البوتاس العوائد تخاصية 

 1306610551% متن رأستمال شتركة اليوتتاس العرييتة أو متا يعتادل 16تم ييع متا نستيته  36/31/1111يتاري  
دوالر  37101110411مقايتتتل  PCSستتت م متتتن أستتت م الىكومتتتة فتتتي شتتتركة اليوتتتتاس العرييتتتة إلتتتا الشتتتركة الكنديتتتة 

 ر أردني.مليون دينا 311.9أمريكي، أو ما يعادل 
 

مليتون دينتار أردنتي لىستاب عوائتد التخاصتية ينتاءا  علتا اإلتفتاق متع  9.4تم تىويل ميلتل  37/31/1111يتاري  
 .16/5/1118، يىيم يم ل هذا الميلل أرياىا  مستىقة للىكومة تم قيض ا يتاري  PCS Jordanشركة 

 
مليتون دينتار أردنتي، تتم تىويلته  3.7لي ىتوا 1118يلغت ىصتة الىكومتة متن أريتاك شتركة اليوتتاس العرييتة لعتام 

 .1119لىساب عوائد التخاصية في عام 
 

 المحول لحساب عوائد التخاصية:  شركة البوتاس العربية يبين الجدول أدناه مجموع عوائد تخاصية
 عوائد تخاصية شركة البوتاس العربية

 المبلغ السنة
 مليون دينار 311.9 1111
 مليون دينار 9.4 1118
 مليون دينار 3.7 1119
 مليون دينار أردني 112 المجموع

 
 (JPMC)شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة عوائد تخاصية 

% متتن أستت م الىكومتتة فتتي شتتركة منتتاجم الفوستتفات األردنيتتة إلتتا شتتركة كاميتتل 17تتتم ييتتع  16/6/1116يتتتاري  
تتم ييتع متا و  مليتون دينتار أردنتي. 78.7دوالر أمريكتي، أو متا يعتادل مليتون  333مقايل ما قيمتته  هولدنجز ليمتد
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مليتتون  1.6% متتن ملكيتتة الىكومتتة فتتي الشتتركة للقتتوات المستتلىة األردنيتتة ومتتوظفي الشتتركة يميلتتل ىتتوالي 1نستتيته 
 .1119مليون دينار أردني في عام  1.3دينار أردني، وتم قيض ميلل 

 
 مناجم الفوسفات األردنية المحول لحساب عوائد التخاصية: شركة يبين الجدول أدناه مجموع عوائد تخاصية

 عوائد تخاصية شركة مناجم الفوسفات
 المبلغ السنة
 مليون دينار 83.1=  1.6+  78.7 1116
 مليون دينار 1.3 1119
 مليون دينار أردني 81.2 المجموع

 
 يقطاع النقل الجو عوائد تخاصية ثانيًا: 
مجلس الوزراء تتسيس شركة است مارية مملوكتة يالكامتل متن قيتل الىكومتة وفقتا  ألىكتام قرر  35/7/3999يتاري  

تىتت استم جالشتركة الملكيتة األردنيتة االستت مارية كشتركة  15/9/3999قانون الشتركات، ىيتم تتم تتسيست ا يتتاري  
خطتتوط الجويتتة الملكيتتة مىتتدودة المستتيوليةج، ليتتتم تىويتتل الوىتتدات االستتت مارية المني قتتة عتتن إعتتادة هيكلتتة شتتركة ال

األردنية وفصل نشاطات ا عن النشاط األساسي جالطيرانج إلا شركات مستقلة مملوكة من قيتل هتذ  الشتركة تم يتدا  
لخصخصت ا وفق إستتراتيجية إعتادة هيكلتة شتركة الخطتوط الجويتة الملكيتة األردنيتة، ىيتم تتم ختالل الفتترة متا يتين 

( شتركة األستتواق الىتترة  3قتتة عتن عمليتتة إعتتادة ال يكلتة وهتتي: ي إستتكمال خصخصتتة الشتركات المن 1111-1117
( الشتتتركة األردنيتتتتة 4( الشتتتتركة األردنيتتتة لصتتتيانة الطتتتتائرات، 1( الشتتتركة األردنيتتتتة لتمتتتوين الطتتتائرات، 1األردنيتتتة، 

ة ( الشتتركة األردنيتتة لتتتدريب الطيتتران والتتتدريب التشتتيي ي، فيمتتا تملكتتت شتتركة الملكيتت5لصتتيانة مىركتتات الطتتائرات، 
 % في كل من الشركات ال الم األخيرة.11األردنية ما نسيته 

 
، تم تىويل شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية إلا شركة مساهمة عامة مملوكتة يالكامتل 5/1/1113ويتاري  

 لىكومتة المملكتة األردنيتتة ال اشتمية وتستجيل ا لتتدى مراقتب الشتركات فتتي وزارة الصتناعة والتجتارة تىتتت استم جشتتركة
من قانون الشتركات  8الخطوط الجوية الملكية األردنية المساهمة العامةج وذل  ياإلستناد إلا نص المادة  –عالية 
 وتعديالته. 3997لسنة  11رقم 
 
 عوائد تخاصية شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية -1

(Royal Jordanian Airlines) 
في شركة الملكية األردنية من خالل إصتدار عتام أولتي تقرر ييع جزء من ىصة الىكومة  31/33/1117يتاري  

، ويلغتت عوائتد ييتع نستية 37/31/1117في يورصة عمان، ىيم يدأ التداول يست م الشتركة فتي اليورصتة يتتاري  
 مليون دينار أردني. 364.5% من أس م شركة الملكية األردنية ما مقدار  61.1
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 األردنية للمطارات عوائد تخاصية شركة األسواق الحرة -5
(Company Airport Duty Free Shops) 
 ALDEASAتتتتم ييتتتع كامتتتل أستتت م الىكومتتتة فتتتي شتتتركة األستتتواق الىتتترة األردنيتتتة إلتتتا شتتتركة  1/8/1111يتتتتاري  

 مليون دينار أردني. 41.5دوالر أمريكي، أو ما يعادل ميلل مليون  61.315اإلسيانية مقايل ميلل 
 
 اتعوائد تخاصية الشركة األردنية لصيانة الطائر  -1

((Jordan Aircraft Maintenance Company 
% متتن ىصتتة الىكومتتة فتتي الشتتركة األردنيتتة 81وافتتق مجلتتس التتوزراء علتتا ييتتع متتا نستتيته  17/9/1114يتتتاري  

 19مليتون دوالر أمريكتي، أو متا يعتادل  55مقايتل ميلتل  Abraaj Capitalلصتيانة الطتائرات إلتا أيترا  كاييتتال 
ع اتفاقيتتتة ييتتتع وشتتتراء الىصتتتص فيمتتتا يتتتين شتتتركة أيتتترا  كاييتتتتال والملكيتتتة األردنيتتتة مليتتتون دينتتتار أردنتتتي، وتتتتم توقيتتت

 .33/3/1115اإلست مارية يتاري  
 
 عوائد تخاصية الشركة األردنية لصيانة محركات الطائرات -2

(Jordan Air Motive Limited Company) 
ة األردنيتتة لصتتيانة مىركتتات % متتن الشتترك311وافتتق مجلتتس التتوزراء علتتا ييتتع متتا نستتيته  11/8/1116يتتتاري  

مليتتتون دوالر أمريكتتتي، أو متتتا  33.3الطتتتائرات )جتتتالكو( إلتتتا األكاديميتتتة الدوليتتتة لتكنولوجيتتتا الطيتتتران مقايتتتل ميلتتتل 
مليون دينار أردني، وتم توقيع اتفاقية الييع يين شركة الملكية األردنيتة االستت مارية واألكاديميتة الدوليتة  7.9يعادل 

 .4/9/1116يتاري  الطيران  لتكنولوجيا
 
 عوائد تخاصية الشركة األردنية لتموين الطائرات -2

(Jordan Flight Catering Company) 
% متن ىصتص الىكومتة فتي الشتركة األردنيتة 81وافتق مجلتس التوزراء علتا ييتع متا نستيته  11/5/1113يتاري  

مليتتون  34.1و متتا يعتتادل مليتتون دوالر أمريكتتي، أ 110111مقايتتل ميلتتل  ALPHAلتمتتوين الطتتائرات إلتتا شتتركة 
 دينار أردني.

 
 عوائد تخاصية الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي  -6

(Jordan Airline Training and Simulation Company) 
% متتن ىصتتة الىكومتتة فتتي الشتتركة األردنيتتة 81وافتتق مجلتتس التتوزراء علتتا ييتتع متتا نستتيته  31/6/1116يتتتاري  

 34.751تدريب التشيي ي إلا الشركة الشرقية لالست مار والتطوير السياىي ذ.م.م مقايل ميلتل لتدريب الطيران وال
 31.5مليتتون دوالر أمريكتتي شتتامال  ستتعر الشتتراء وجميتتع العوائتتد الىكوميتتة المترتيتتة علتتا الصتتفقة، أو متتا يعتتادل 

نيتتة االستتت مارية والمجموعتتة الشتترقية مليتتون دينتتار أردنتتي، وتتتم توقيتتع إتفاقيتتة الييتتع والشتتراء يتتين شتتركة الملكيتتة األرد
 .17/7/1116لإلست مار والتطوير السياىي يتاري  
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 SITA)عوائد تخاصية بيع أسهم شركة الملكية األردنية في شركة سيتا ) -7
مليتون  5.1تم ييع أس م شركة الملكية األردنية في شركة سيتا لإلتصاالت الخاصة يشتركات الطيتران مقايتل ميلتل 

 ي.دينار أردن
 
 عوائد تخاصية بيع أسهم شركة الملكية األردنية في األسواق الحرة )المعابر( -8

مليتون دينتار أردنتي، وتتم تىويتل  5.8تم ييع أس م شركة الملكية األردنية في األسواق الىرة )المعاير( مقايل ميلل 
 .1111ام الميلل لىساب الملكية مياشرة لدفع تعويضات مستىقات موظفي الملكية األردنية في ع

 
 عوائد تخاصية بيع أسهم شركة الملكية األردنية إل  شركة المطارات -9

( تتم ييتع أست م شتركة الملكيتة األردنيتة إلتا شتركة 5536ويموجب قرار مجلس التوزراء رقتم ) 34/7/1119يتاري  
دنتتي وتتتم مليتتون دينتتار أر  1.4المطتتارات مقايتتل ستتعر رمتتزو وهتتو دينتتار واىتتد للستت م، ىيتتم كتتان الميلتتل اإلجمتتالي 

 .1131تىويل عوائد الييع إلا ىساب التخاصية في عام 
 

 عوائد تخاصية بيع جزء من حصة شركة الملكية األردنية في فندق عالية -12
 مليون دينار أردني. 3.6تم ييع جزء من ىصة شركة الملكية األردنية في فندق عالية مقايل ميلل 

 
متضةةمنًا  المحةةول لحسةةاب عوائةةد التخاصةةيةقةةل الجةةوي قطةةاع الن يبةةين الجةةدول أدنةةاه مجمةةوع عوائةةد تخاصةةية

 :الشركات المذكورة أعاله
 عوائد تخاصية شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية والوحدات االستثمارية المنبثقة عنها

 المبلغ السنة الشركة 
 مليون دينار 364.5 1117 شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية .1
 مليون دينار 41.5 1111 لىرة  األردنيةشركة األسواق ا .5
 مليون دينار 19 1115 الشركة األردنية لصيانة الطائرات .1
 مليون دينار 7.9 1116 الشركة األردنية لصيانة مىركات الطائرات .2
 مليون دينار 34.1 1113 الشركة األردنية لتموين الطائرات .2
 مليون دينار 31.5 1116 يب  التشيي يالشركة األردنية لتدريب الطيران والتدر  .6
 مليون دينار SITA ____ 5.1)ييع أس م شركة الملكية األردنية في شركة سيتا ) .7
 مليون دينار 5.8 1111 ييع أس م شركة الملكية األردنية في األسواق الىرة )المعاير( .8
 مليون دينار 1.4 1119 ييع أس م شركة الملكية األردنية إلا شركة المطارات .9
 مليون دينار 3.6 ____ ييع جزء من ىصة شركة الملكية األردنية في فندق عالية .12
 مليون دينار  591.7  المجموع 
 

ووفتتق ييانتتات وزارة الماليتتة التتتي تتتم تتتدقيق ا، تيتتين يتتتن عوائتتد ييتتع أستت م شتتركة الملكيتتة األردنيتتة فتتي األستتواق الىتترة 
ينتتار قتتد تتتم تىويل تتا لىستتاب الملكيتتة مياشتترة لتتدفع تعويضتتات مستتتىقات متتوظفي مليتتون د 5.8)المعتتاير( واليالغتتة 
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ولم تىول لىساب عوائد التخاصية، ويذل  يكون المجموع المىول لىساب عوائتد  1111الملكية األردنية في عام 
 التخاصية هو:

 (591.7 – 2.8  =582.9 )مليون دينار أردني 
 

 طيران الملكية األردنيةثالثًا: عوائد تخاصية شركة أكاديمية ال
(Royal Jordanian Air Academy RJAA) 

( علتتتا ييتتتع  كامتتتل أستتت م الىكومتتتة فتتتي 1178وافتتتق مجلتتتس التتتوزراء يموجتتتب قتتترار  رقتتتم ) 37/31/1111يتتتتاري  
أكاديميتتتة الطيتتتران الملكيتتتة األردنيتتتة إلتتتا شتتتركة األردن الدوليتتتة لإلستتتت مارات الستتتياىية والعقاريتتتة متتتع كامتتتل ىقتتتوق 

مليتتون دينتتار أردنتتي، وتتتم  4.3مليتتون دوالر أمريكتتي، أو متتا يعتتادل  5.8ياألريتتاك المتىققتتة مقايتتل ميلتتل  األستت م 
توقيتتتتتع إتفاقيتتتتتة الييتتتتتع يتتتتتين الىكومتتتتتة األردنيتتتتتة وشتتتتتركة األردن الدوليتتتتتة لإلستتتتتت مارات الستتتتتياىية والعقاريتتتتتة يتتتتتتاري  

1/3/1111. 
 

 األردنية المحول لحساب عوائد التخاصية: ن الملكيةأكاديمية الطيرا يبين الجدول أدناه مجموع عوائد تخاصية
 عوائد تخاصية أكاديمية الطيران الملكية األردنية

 المبلغ السنة
 مليون دينار 4.3 1111
 مليون دينار أردني 2.1 المجموع

 
 رابعًا: عوائد تخاصية شركة كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني

(Queen Noor Civil Aviation Technical College) 
( علتتا ييتتع كامتتل ىصتتص الىكومتتة فتتي 5711وافتتق مجلتتس التتوزراء يموجتتب قتترار  رقتتم ) 11/31/1117يتتتاري  

مليتون دوالر  4.1كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني إلا شركة أكاديميتة الطيتران الملكيتة األردنيتة مقايتل ميلتل 
م توقيتتع إتفاقيتتة الييتتع يتتين الىكومتتة وشتتركة األكاديميتتة الملكيتتة مليتتون دينتتار أردنتتي، وتتت 1أمريكتتي، أو متتا يعتتادل 

 .31/33/1117األردنية يتاري  
 

المحةةول لحسةةاب عوائةةد  كليةةة الملكةةة نةةور الفنيةةة للطيةةران المةةدني يبةةين الجةةدول أدنةةاه مجمةةوع عوائةةد تخاصةةية
 التخاصية:

 عوائد تخاصية كلية الملكة نور الفنية
 المبلغ السنة
 دينارمليون  1 1117
 مليون دينار أردني 1 المجموع
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 (Telecom Sector)خامسًا: عوائد تخاصية قطاع اإلتصاالت 
 

 (Jordan Telecom Company)شركة اإلتصاالت األردنية 
تم ييع جزء من أست م الىكومتة فتي شتركة اإلتصتاالت األردنيتة لشتركة فترانس تيليكتوم مقايتل  11/3/1111يتاري  

تم ييع جزء وختر متن أست م الىكومتة للشتركة مقايتل متا  11/6/1116ن دينار أردني، ويتاري  مليو  161ما قيمته 
% من أس م الىكومة في شركة اإلتصاالت األردنية لشتركة 53مليون دينار، أو أنه تم ييع ما نسيته  319قيمته 

 مليون دينار أردني. 489فرانس تيليكوم مقايل ما مجموعه 
 

كومتتة فتتي شتتركة اإلتصتتاالت األردنيتتة إلتتا الميسستتة العامتتة للضتتمان اإلجتمتتاعي فتتي % متتن أستت م الى31وتتم ييتتع 
 مليون دينار أردني. 166مقايل ميلل  13/3/1118و 11/6/1116و 19/1/1111التواري  

 
%( متتن أستت م الىكومتتة فتتي شتتركة اإلتصتتاالت األردنيتتة متتن ختتالل عمليتتة 31.5تتتم ييتتع ) 11/31/1111يتتتاري  

 مليون دينار أردني. 58صافي ىصيلة الييع ميلل  (، ويللIPOطرك عام )
 

مليون دينار، ويذات الوقتت  337% من أس م الىكومة يتاري  إلا شركة نور الكويتية مقايل ميلل 31كما تم ييع 
 مليون دينار أردني. 31% من ىصة الىكومة من خالل سوق عمان المالي مقايل ميلل 3.86تم ييع 

 
 المحول لحساب عوائد التخاصية: شركة اإلتصاالت األردنية عوائد تخاصيةيبين الجدول أدناه مجموع 

 عوائد تخاصية شركة اإلتصاالت األردنية
 المبلغ السنة الجهة

 مليون دينار 489 1116و 1111 س تيليكومنشركة فرا
 مليون دينار 166 1118و 1116و 1111 ميسسة الضمان اإلجتماعي

 دينارمليون  1111 58 (IPOطرك عام )
 مليون دينار 337 1116 شركة نور الكويتية

 مليون دينار 1116 31 (IPOطرك عام )
 مليون دينار أردني 922  المجموع

 
 قطاع الكهرباءعوائد تخاصية سادسًا: 

 
 شركة توليد الكهرباء المركزية -1

Central Electricity Generation Company (CEGCO) 
% متتن شتتركة توليتتد 53( علتتا ييتتع متتا نستتيته 4113زراء يموجتتب قتترار  رقتتم )وافتتق مجلتتس التتو  8/5/1117يتتتاري  

الك ريتتاء المركزيتتة التتا المستتت مر إنتتارة/ شتتركة ديتتي كاييتتتال مقايتتل ميلتتل نقتتدو يعتتادل مجمتتوع قيمتتة العتترض المتتالي 
ي و تائق العطتاء مليون دوالر أمريكي، وقيمة المخالصة المالية وفقا  آللية إىتستاي ا المىتددة فت 317الن ائي اليالل 
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، ياإلضتافة لتىمتل المستت مر لمتا نستيته 1116مليتون دوالر وفقتا  للييانتات األوليتة لن ايتة عتام  31والمقدرة يىوالي 
مليتون دوالر وفقتا   398% من كافة اإللتزامات والديون القائمة علا الشركة يتاري  إتمام الييع والمقدرة يىوالي 53

% متتتتن شتتتتركة توليتتتتد الك ريتتتتاء المركزيتتتتة للوىتتتتدة 9وكتتتتذل  ييتتتتع متتتتا نستتتتيته  ،1116للييانتتتتات األوليتتتتة لن ايتتتتة عتتتتام 
 اإلست مارية/ الميسسة العامة للضمان اإلجتماعي وينفس السعر المىال علا المست مر إنارة أعال .

 
يتتد % متتن ىصتتة الىكومتتة فتتي شتتركة تول53ووفقتتا  لييانتتات وزارة الماليتتة التتتي تتتم تزويتتدنا ي تتا فقتتد تتتم ييتتع متتا نستتيته 

 8.1مليون دينار أردني، كما وتتم قتيض ميلتل  88.7الك رياء المركزية إلا شركة إنارة )ديي كاييتال( مقايل ميلل 
وذل  يدل تسويات مالية يين  11/9/1131مليون دينار يتاري   1.5، وميلل 13/31/1118مليون دينار يتاري  

% متتتن ىصتتتة الىكومتتتة 9لييانتتتات تتتتم ييتتتع متتتا نستتتيته الىكومتتتة وشتتتركة إنتتتارة/ ديتتتي كاييتتتتال. كمتتتا أنتتته وفقتتتا  لتتتذات ا
مليتتون دينتتار  3.9مليتتون دينتتار أردنتتي، وتتتم قتتيض ميلتتل  35.6للميسستة العامتتة للضتتمان اإلجتمتتاعي مقايتتل ميلتتل 

 يدل تسوية مالية يين الىكومة وميسسة الضمان اإلجتماعي. 31/1/1119يتاري  
 

 المحول لحساب عوائد التخاصية: رباء المركزيةشركة توليد الكه الجدول أدناه مجموع عوائد تخاصية
 شركة توليد الكهرباء المركزية

 المبلغ السنة الشركة
 مليون دينار 88.7 1117 شركة إنارة/ ديي كاييتال

 مليون دينار 8.1 1118 
 مليون دينار 1.5 1131 

 مليون دينار 35.6 1117 الميسسة العامة للضمان اإلجتماعي
 ن دينارمليو  3.9 1119 

 مليون دينار أردني 117  المجموع
 
 عوائد تخاصية شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة إربد -5

(Electricity Distribution Company and Irbid District Electricity Company) 
ة فتتي ( علتتا ييتتع كامتتل ىصتتص الىكومتت5954وافتتق مجلتتس التتوزراء يموجتتب قتترار  رقتتم ) 31/33/1117يتتتاري  

شتركة توزيتع الك ريتتاء المملوكتة يالكامتتل للىكومتة، وييتتع ىصتة الىكومتة فتتي شتركة ك ريتتاء إريتد واليالغتتة متا نستتيته 
مقايل ميلتل نقتدو  Kingdom Electric Company (KEC)% من إجمالي أس م الشركة الا المست مر 55.4
 دني.مليون دينار أر  71.8مليون دوالر أمريكي، أو ما يعادل  314مقدار  

 
ووفقتتا  لييانتتات وزارة الماليتتة التتتي تتتم تزويتتدنا ي تتا فقتتد تتتم ييتتع كامتتل ىصتتة الىكومتتة فتتي شتتركة توزيتتع الك ريتتاء إلتتا 

% متتن أستت م الىكومتتة فتتي شتتركة 55.4مليتتون دينتتار، كمتتا تتتم ييتتع متتا نستتيته  51مقايتتل ميلتتل  (KEC)المستتت مر 
مليون دينار  71.7انت ىصيلة ييع الشركتين ميلل مليون دينار، يىيم ك 13.7ك رياء مىافظة إريد مقايل ميلل 

 أردني.
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المحةول لحسةاب عوائةد  شةركة توزيةع الكهربةاء وشةركة كهربةاء إربةد يبين الجدول أدناه مجمةوع عوائةد تخاصةية
 التخاصية:

 عوائد تخاصية شركة توزيع الكهرباء وشركة توزيع كهرباء إربد
 المبلغ السنة الشركة

 مليون دينار 51 1118 شركة توزيع الك رياء
 مليون دينار 13.7 1118 شركة ك رياء إريد

 مليون دينار أردني 71.7  المجموع
 

 ويبين الجدول أدناه مجموع عوائد تخاصية قطاع الكهرباء المحول لحساب عوائد التخاصية:
 عوائد تخاصية قطاع الكهرباء

 المبلغ السنة الشركة
 مليون دينار 88.7 1117 شركة توليد الك رياء المركزية

 مليون دينار 8.1 1118 
 مليون دينار 1.5 1131 
 مليون دينار 35.6 1117 
 مليون دينار 3.9 1119 

 مليون دينار 51 1118 شركة توزيع الك رياء
 مليون دينار 13.7 1118 شركة ك رياء إريد

 مليون دينار أردني 192.7  المجموع
 

 وعوائد إيجار خطوط النقل العام سهم الحكومة في عدد من الشركات المتفرقةسابعًا: عوائد تخاصية بيع أ
يتضتتح لنتتا وفقتتا  لييانتتات وزارة الماليتتة التتتي تتتم تزويتتدنا ي تتا يتتتن الىكومتتة قتتد قامتتت يييتتع مستتاهمات ا فتتي عتتدد متتن 

دنيتتة لإلستتت مار، /ب متتن قتتانون الميسستتة األر 31الشتتركات متتن ختتالل الميسستتة األردنيتتة لإلستتت مار إستتتنادا  للمتتادة 
% متتن إجمتتالي األمتتوال المىصتتلة، ويىتتول متتا نستتيته 51والتتتي تتتنص علتتا أن يىتتول للخزينتتة العامتتة متتا نستتيته 

 % لىساب عوائد التخاصية.15% لىساب الميسسة األردنية لإلست مار، ويىول ما نسيته 15
 

عوائةةد التخاصةةية مةةن حصةةيلة بيةةع ووفقةةًا لبيانةةات وزارة الماليةةة يبةةين الجةةدول أدنةةاه المبةةالغ الحولةةة لحسةةاب 
 الحكومة ألسهمها في الشركات التالية:
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المبلةةةةةةةغ المحةةةةةةةول لحسةةةةةةةاب عوائةةةةةةةد  إجمالي مبلغ البيع الشركة
 % من إجمالي المبلغ(52التخاصية )

 مليون دينار 1.149 مليون دينار 9.195 شركة األسواق الىرة )المعاير(
 مليون دينار 1.134 نارمليون دي 3.155 الشركة العامة للتعدين

 مليون دينار 3.187 مليون دينار 5.348 شركة مصفاة اليترول األردنية
عوائتتتتتد عقتتتتتود إيجتتتتتار خطتتتتتوط النقتتتتتل 

 العام
)غيتتتر متتتذكور فتتتي ييانتتتات وزارة 

 المالية(
 مليون دينار 3.7

رصتتتيد ذمتتتم شتتتركات التخاصتتتية متتتن 
 ىساب هيئة تنظيم قطاع النقل العام

وزارة )غيتتتر متتتذكور فتتتي ييانتتتات 
 المالية(

 مليون دينار 3.8

 مليون دينار أردني 7.222 مليون دينار أردني 12.798 المجموع
 

يتىويتل  5/8/1111( تتاري  387وقد قامتت هيئتة تنظتيم قطتاع النقتل العتام ينتاءا  علتا قترار مجلتس التوزراء رقتم )
ار خطتوط النقتل العتام، كمتاتم قتيض مليون دينار لىساب عوائد التخاصية والذو يم ل عوائتد عقتود إيجت 3.7ميلل 
متتن ىستتاب هيئتتة  1131-1116مليتتون دينتتار والتتذو يم تتل رصتتيد ذمتتم شتتركات التخاصتتية متتن العتتام  3.8ميلتتل 

 تنظيم قطاع النقل العام.
 

المحةةول لصةةندوق عوائةةد التخاصةةية وفقةةًا و إجمةةالي عوائةةد تخاصةةية جميةةع المنشةةتت التةةي تمةةت خصخصةةتها 
خصخصة المنشآت عوائد ( أدنا  خالصة المقيوضات من ىصيلة 1الجدول رقم ) ييين ىيم بقةللتفصيالت السا
 ( الوارد إلينا من وزارة المالية:3مع الجدول رقم ) يتطابقوهو إلا صندوق عوائد التخاصية   اوالتي تم تىويل

 (5الجدول رقم )
 إجمالي العوائد الشركة  
 مليون دينار 79.8 المىدودة شركة مصانع اإلسمنت األردنية المساهمة العامة .3
 مليون دينار 314.1 شركة اليوتاس العريية المساهمة العامة المىدودة .1
 مليون دينار  83.4 شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المىدودة .1
 مليون دينار 185.9 شركة الملكية األردنية .4
 مليون دينار  4.3 أكاديمية الطيران الملكية األردنية .5
 مليون دينار  1.1 كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني .6
 مليون دينار  941 شركة اإلتصاالت األردنية .7
قطتتتتاع الك ريتتتتاء )شتتتتركة توليتتتتد الك ريتتتتاء المركزيتتتتة وشتتتتركة توزيتتتتع  .8

 الك رياء وشركة ك رياء مىافظة إريد(
 مليون دينار 391.7

 مليون دينار 1.4 )المعاير( شركة األسواق الىرة .9
 مليون دينار 1.1 الشركة العامة للتعدين .31
 مليون دينار 3.1 شركة مصفاة اليترول األردنية .33
 مليون دينار 1.5 عوائد عقود إيجار هيئة تنظيم قطاع النقل العام .31
 مليون دينار أردني 1756.2 إجمالي المودع في الصندوق 
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 صية وفقًا لبيانات وزارة الماليةوائد التخاخالصة إستخدامات ع
 

تشير ييانات وزارة المالية المتوفرة التي تم تزويدنا ي ا يتن مجموع اإلنفتاق متن عوائتد تخاصتية المنشتآت والمشتاريع 
 التي تمت خصخصت ا هو كاآلتي:

 (1الجدول رقم )
 المبلغ جدول وزارة المالية 
عادة هيكلة الديو  .3  مليون دينار 3561.6 نشراء وميادلة وائ
 مليون دينار 6.5 تىويل إلا ىساب األمانات .1
 مليون دينار 351.1 تمويل مشاريع تنموية وأخرى .1
 مليون دينار 311.7 سداد قروض وفوائد الملكية األردنية وضريية الدخل وأخرى .4
 مليون دينار 41 مشاريع التىول اإلقتصادو .5
 مليون دينار 356.7 - إسترداد سندات )يريدو( .6
 مليون دينار 13.5 مشاريع صندوق اإلسكان العسكرو والمدني .7
 مليون دينار 19.3 - تسديدات صندوق اإلسكان العسكرو والمدني .8
 مليون دينار 51 مخصص يرنامج دعم التمويل اإلسكاني .9

 مليون دينار 51 - إسترداد مخصص يرنامج دعم التمويل اإلسكاني .31
 مليون دينار 1712.8 االستخدامات بعد خصم اإلستردادات مجموع 
 

تفاصةةيل أوجةةه اسةةتخدامات عوائةةد التخاصةةية وقانونيةةة اإلنفةةاق وفقةةًا للتشةةريعات الناظمةةة فةةي القةةانون األردنةةي 
 اإلطالع عليها وتدقيقها من قبلناحسب بيانات وزارة المالية المتوفرة والتي تم 

 
يقا  فتتي يدايتتة التقريتتر إلتتا كيفيتتة إنفتتاق واستتتخدام عوائتتد التخاصتتية إستتتنادا  للمتتادة ال يتتد متتن اإلشتتارة كمتتا ذكرنتتا ستتا

/د متن قتتانون التخاصتتية، والتتتي تتتنص يشتكل صتتريح علتتا وجتتوب إستتتخدام عوائتد التخاصتتية يموجتتب قتترار متتن 31
ص /د من قتانون التخاصتية.  كمتا تتن31مجلس الوزراء وذل  في أو غرض من األغراض المنصوص في المادة 

 من ا علا ما يلي: 4المادة  ذات ا في الفقرة 
 
. تمويتتتل النشتتتاطات اإلقتصتتتادية واإلستتتت مارات الجديتتتدة فتتتي قطاعتتتات الينيتتتة التىتيتتتة ذات المتتتردود اإلقتصتتتادو 4ج

 .جعل  أن تدرج في قانون الموازنة العامةواإلجتماعي المجدو والتي تساعد في تىقيق التنمية المستدامة 
 

ة الرايعتتتة أعتتتال  يشتتتكل صتتتريح وواضتتتح إدرا  النشتتتاطات اإلقتصتتتادية واإلستتتت مارات الجديتتتدة فتتتي وقتتتد أوجيتتتت الفقتتتر 
قطاعتات الينيتة التىتيتة التتي يتتم تمويل تا متن عوائتد التخاصتية فتي قتانون الموازنتة العامتة، كمتا اشتترطت أن تكتون 

جتماعي مجدو، وأن تساعد في تىقيق التنمية  المستدامة. تل  المشاريع ذات مردود إقتصادو وائ
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 وفيما يلي تفصيل الستخدامات وقانونية أوجه إنفاق عوائد التخاصية:
 

عادة هيكلة الديون  أواًل: شراء ومبادلة وا 
تتضتتمن ييانتتات وزارة الماليتتة المتتتوفرة التتتي تتتم تزويتتدنا ي تتا يتنتته قتتد تتتم استتتخدام عوائتتد تخاصتتية شتتركة اإلتصتتاالت 

ات أخرى )لم توضح الييانات ما هي الشركات األخرى( لشراء ديون فرنستية األردنية وشركة اليوتاس العريية وشرك
كمتا تتم ختالل شت ر كتانون  مليتون دينتار أردنتي.  385.7ويريطانية وسندات وميادلة ديون إستيانية يلتل مجموع تا 

مانات مليون دينتار أردنتي تتم علتا أ رهتا استترداد ضت 114إعادة هيكلة ديون تجارية يقيمة  1111األول من عام 
مليتتون دينتتار. وتتم أيضتتا  استتتخدام ىصتتيلة ييتتع الشتركة األردنيتتة لتتتدريب الطيتتران والتتتدريب  337.1ستندات يقيمتتة )

مليتتون دينتتار فتتي ميادلتتة ديتتن يريطتتاني، ياإلضتتافة إلتتا ذلتت  تشتتير ييانتتات وزارة  31.5( اليالغتتة JATSالتشتتيي ي )
 لتمويل جانب من عملية شراء ديون نادو ياريس. مليون دينار 3331.6المالية إلا أنه تم إستخدام ىوالي 

 
عةةادة هيكلةةة الةةديون وفةةق 2يبةةين الجةةدول رقةةم ) ( مجمةةوع اسةةتخدامات عوائةةد التخاصةةية فةةي شةةراء ومبادلةةة وا 

 البيانات المتوفرة لدى وزارة المالية والتي تم تدقيقها من قبلنا:
 (2الجدول رقم )

 قرار مجلس الوزراء المبلغ الغرض
فرنستتتتتتتية ويريطانيتتتتتتتة وستتتتتتتندات  شتتتتتتتراء ديتتتتتتتون

 وميادلة ديون إسيانية
( 1731قتتتتتترار مجلتتتتتتس التتتتتتوزراء رقتتتتتتم ) مليون دينار 385.7

 ؛1/5/1111تاري  
( 3668وقتتتتترار مجلتتتتتس التتتتتوزراء رقتتتتتم )

 ؛39/31/1111تاري  
( 3669وقتتتتترار مجلتتتتتس التتتتتوزراء رقتتتتتم )

 ؛39/31/1111تاري  
( 1171وقتتتتترار مجلتتتتتس التتتتتوزراء رقتتتتتم )

 1111/ 34/3تاري  
 = 337.1 – 114 1111دة هيكلة ديون تجارية في عام إعا

 مليون دينار 316.7
 )لم نطلع علا قرار مجلس الوزراء(

 
( 3471قتتتتتترار مجلتتتتتتس التتتتتتوزراء رقتتتتتتم ) مليون دينار 31.5 ميادلة دين يريطاني

 31/6/1116تاري  
تمويتتتل جانتتتب متتتن عمليتتتة شتتتراء ديتتتون نتتتادو 

 ياريس
( 3191اء رقتتتتتتم )قتتتتتترار مجلتتتتتتس التتتتتتوزر  مليون دينار 3331.6

 15/1/1118تاري  
  مليون دينار 1216.2 مجموع اإلستخدامات

 
 المالحظات القانونية
عتتتتادة هيكلتتتتة التتتديون التتتتتي تتتتتم 1ييتتتين الجتتتتدول رقتتتتم ) ( التتتوارد إلينتتتتا متتتتن وزارة الماليتتتة أن مجمتتتتوع شتتتتراء وميادلتتتة وائ

كتتن فريتتق العمتتل متتن ختتالل الو تتائق مليتتون دينتتار أردنتتي. وقتتد تم 3561.6استتتخدام ا متتن عوائتتد التخاصتتية ميلتتل 
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مليتتون  3436.5والييانتات المتتتوفرة لتتدى وزارة الماليتتة متن التتتدقيق علتتا القتترارات والو تائق المتعلقتتة ياستتتخدام ميلتتل 
عتتادة هيكلتتة التتديون. أمتتا الفتترق يتتين الميلغتتين   - 1265.6)دينتتار أردنتتي متتن عوائتتد التخاصتتية لشتتراء وميادلتتة وائ

نار، فلم يتمكن فريتق العمتل متن تدقيقته نظترا  لعتدم تتوفر الو تائق والقترارات المتعلقتة مليون دي( 126.1=1216.2
يذل .  كما أن فريق العمل لم يتمكن من اإلطالع علا قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة علا إستخدام ميلل 

، علما  أن المتادة 1111ام مليون دينار من ىساب عوائد التخاصية إلعادة هيكلة الديون التجارية في الع 316.7
 /د( من قانون التخاصية تستلزم استخدام عوائد التخاصية يموجب قرار من مجلس الوزراء.31)
 

 ثانيًا: تحويل إل  حساب األمانات
مليتتون دينتتار أردنتتي متتن عوائتتد  6.5( التتوارد إلينتتا متتن وزارة الماليتتة يتنتته قتتد تتتم استتتخدام ميلتتل 1ييتتين الجتتدول رقتتم )

، وذلتتتتت  يموجتتتتتب الكتتتتتتاب رقتتتتتم 1118تىويلتتتتته إلتتتتتا ىستتتتتاب األمانتتتتتات فتتتتتي وزارة الماليتتتتتة فتتتتتي العتتتتتام التخاصتتتتتية و 
الصادر عن معالي وزير المالية إلا معالي مىتافظ الينت  المركتزو  13/31/1118( تاري  13/3/16/15341)

وزارة الماليتة األردني الذو يتضمن تىويل الميلل المتذكور أعتال  متن ىستاب عوائتد التخاصتية إلتا ىستاب أمانتات 
 (.3/1311/1رقم )

 
 المالحظات القانونية

مليتون دينتار متن ىستاب  6.5تيين لنا من خالل ييانات وزارة المالية التي تتم تزويتدنا ي تا يتنته قتد تتم تىويتل ميلتل 
ا عوائد التخاصية لىساب أمانات وزارة المالية، ولم يتتم تزويتدنا يتتو تفاصتيل ىتول مستييات هتذا التىويتل. كمتا أننت

مليتتون دينتتار متتن  6.5لتتم نتتتمكن متتن اإلطتتالع علتتا قتترار مجلتتس التتوزراء المتضتتمن الموافقتتة علتتا تىويتتل ميلتتل 
/د متتتن قتتتانون التخاصتتتية تستتتتلزم 31ىستتتاب عوائتتتد التخاصتتتية إلتتتا ىستتتاب أمانتتتات وزارة الماليتتتة، علمتتتا  أن المتتتادة 

 استخدام عوائد التخاصية يموجب قرار من مجلس الوزراء. 
 

 رداد سندات )بريدي(ثالثًا: إست
مليتون دينتار  356.7( الوارد إلينا من وزارة المالية يتنته قتد تتم تستديد ستندات )يريتدو( يقيمتة 1يشير الجدول رقم )

أردنتتي إلعتتادة هيكلتتة التتدين الختتارجي متتن ىستتاب عوائتتد التخاصتتية، يىيتتم تتتم استتترداد ضتتمانات )ستتندات يريتتدو( 
 مليون دينار. 356.7يالكامل واليالغة 

 
 لمالحظات القانونيةا

 356.7لتتم يتيتتين لنتتا متتن ختتالل ييانتتات وزارة الماليتتة المتتتوفرة التتتي تتتم تزويتتدنا ي تتا ماهيتتة الستتندات اليالغتتة قيمت تتا 
مليتتون دينتتار التتتي تتتم تستتديدها، وال يوجتتد أيتتة تفاصتتيل ىتتول كيفيتتة إتمتتام العمليتتة أو ييانتتات متعلقتتة يالصتترف و/أو 

 356.7ع علتتا قتترار مجلتتس التتوزراء المتضتتمن الموافقتتة علتتا استتتخدام ميلتتل الستتداد، كمتتا لتتم نتتتمكن متتن اإلطتتال
/د متن قتانون التخاصتية 31مليون دينتار متن ىستاب عوائتد التخاصتية الستترداد ستندات )يريتدو(، علمتا  أن المتادة 

 تستلزم استخدام عوائد التخاصية يموجب قرار من مجلس الوزراء.
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 خطوط الجوية الملكية األردنية وضريبة الدخلرابعًا: سداد قروض وفوائد شركة ال
مليتتون دينتار أردنتتي متتن عوائتتد  311.7( التتوارد إلينتا متتن وزارة الماليتتة يتنتته تتم استتتخدام ميلتتل 1ييتين الجتتدول رقتتم )

تخاصية شركة الملكية األردنية اإلست مارية في تسديد قروض شركة الخطوط الجوية الملكيتة األردنيتة تجتا  الينتو  
، وتسديد إلتزامات ا تجا  الميسسة العامة للضمان اإلجتماعي وصندوق إدخار الموظفين، ىيم يلغت قيمة المىلية

مليتون دينتار أردنتي تتم دفعته متن ىستاب عوائتد تخاصتية يعتض الوىتدات اإلستت مارية  313.6ما تتم تستديد  ميلتل 
سايات الملكية األخرى وتىويالت شركات التايعة للملكية األردنية ومن فوائد الىساب المودع وىواالت واردة من ى

تايعة ل ا. كما تفيد ييانات وزارة المالية أنه قد تم تسديد ضريية دختل عتن شتركة الخطتوط الجويتة الملكيتة األردنيتة 
مليون دينار أردني، ويذل  يكون مجموع الميلل الذو تم إستتخدامه متن ىستاب عوائتد التخاصتية لستداد  3.1يقيمة 

مليتون دينتار  (125.9=  1.1+  121.6)ة الملكية األردنية يما في ذل  ضريية الدخل هتو قروض وفوائد شرك
الصتتادر عتتن رئاستتة التتوزراء إلتتا  35/7/3999( تتتاري  6574-3-39-11أردنتتي وذلتت  يموجتتب الكتتتاب رقتتم )

راء معتتتالي رئتتتيس مجموعتتتة العمتتتل إلعتتتادة هيكلتتتة وتخاصتتتية شتتتركة الملكيتتتة األردنيتتتة والمتضتتتمن قتتترار مجلتتتس التتتوز 
 ليصيح كما يلي: 5/6/3999( تاري  853المتعلق يتعديل قرار  رقم )
 جأوال : إعادة ال يكلة المالية:

 الديون واإللتزامات المتعلقة يالطائرات: -3
 Capitalتستتتمر الملكيتتتة األردنيتتة يخدمتتتة كافتتتة التتديون المتعلقتتتة يالتمويتتل الرأستتتمالي لطائرات تتتا ) .أ 

Leaseإضافة إلا مسيوليات ا عن ا ،)( لطائرات المستتجرةOperating Lease.) 
 تنتقل مسيولية خدمة هذ  الديون إلا شركة الطيران الجديدة )الشركة( يعد تسجيل ا. .ب 
تقتصتتر كفالتتة الىكومتتة علتتا قتتروض الطتتائرات المكفولتتة متتن قيل تتا ىاليتتا  ولىتتين إنت تتاء وجتتال هتتذ   .  

 القروض.
 الديون المىلية: -1

 ع وزارة المالية لتسديد الديون واإللتزامات المىلية التالية:تتولا الملكية األردنية يالتنسيق م - أ
 11/31/3991قرض ين  اإلسكان الميرم يتاري   -
 13/31/3993قرض ين  اإلسكان الميرم يتاري   -
 18/3/3989قرض الين  العريي الميرم يتاري   -
 38/7/3994قرض ين  اإلسكان الميرم يتاري   -
 31/8/3997قرض سيتي ين  الميرم يتاري   -
 34/31/3997يالدينار األردني الميرم يتاري   ABCقرض  -
 34/31/3997يالدوالر األمريكي الميرم يتاري   ABCقرض  -
 قرض صندوق إدخار موظفي الملكية األردنية -
 13/31/3991مستىقات الميسسة العامة للضمان اإلجتماعي للفترة ما قيل  -
ة نتيجة إلعتادة ال يكلتة الميسستية مخصصات إىتياطي ىقوق الموظفين والمستخدمين المتوقع -

 وذل  ياستخدام الموارد المالية المتتتية من المصادر التالية:
 ييع طائرات الترايستار وقطع ا. -
 ( لإلتصاالت.EQUANTييع أس م الملكية األردنية في شركة ) -
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 ( من اليند  انيا  أعال .5و 4و 1ييع الوىدات اإلست مارية والميينة في الفقرات ) -
 إست مارات ومساهمات أخرى.ييع  -

تىول أرصدة الديون المىلية التي لم تسدد ىتا تاري  تسجيل الشتركة اإلستت مارية المنتوو تتسيست ا  - ب
( )إعتتادة ال يكلتتة الميسستتية( إضتتافة إلتتا أيتتة ميتتالل قامتتت وزارة الماليتتة 3والمتتذكورة فتتي الينتتد ) انيتتا /

ولغاية تسجيل الشركة اإلست مارية  3999داية عام يتسديدها نياية عن الملكية األردنية إعتيارا  من ي
إلتتا الشتتتركة اإلستتت مارية، لتقتتتوم يالتتتالي يمتايعتتتة عمليتتتة التستتديد وذلتتت  ييستتتخدام التتتواردات المتيقيتتتة 

 /أ( المشار إليه أعال .ج1المشار إلي ا في اليند )أوال/
 

متتتائتين  1540369ا دفتتتع ميلتتتل المتضتتتمن الموافقتتتة علتتت 3/8/1113( تتتتاري  1491وقتتترار مجلتتتس التتتوزراء رقتتتم )
دينتتار أردنتتي متتن ىستتاب  3770938.1وأريعتتة وخمستتين ألفتتا  ومائتتة وتستتعة وستتتين دوالر أمريكتتي، أو متتا يعتتادل 

 عوائد التخاصية وقيضه لىساب ضريية الدخل والضريية العامة علا المييعات.
 

ج ( منتته الموافقتتة علتتا متتا يلتتي: المتضتتمن فتتي الفقتترة )ز 33/3/1115( تتتاري  1991وقتترار مجلتتس التتوزراء رقتتم )
 إستخدام عوائد ييع شركة جورامكو لتسديد قيمة السندات الىالية لشركة الملكية األردنية اإلست مارية.ج

 
 ( منه الموافقة علا ما يلي:1و 1المتضمن في اليندين ) 14/4/1117( تاري  4189وقرار مجلس الوزراء رقم )

( مليتون دينتار للملكيتة األردنيتة لتغطيتة النفقتات التواردة 1اصتية يقيمتة ). تخصيص سلفة من ىساب عوائتد التخ1ج
( تتتتتتتاري  1716-16-3-13فتتتتتتي الينتتتتتتد )أوال ( متتتتتتن كتتتتتتتاب معتتتتتتالي نائتتتتتتب رئتتتتتتيس التتتتتتوزراء ووزيتتتتتتر الماليتتتتتتة رقتتتتتتم )

شريطة أن ال يتم صرف الميلل إال في ىال عدم ورود المنىة المقدمة متن وكالتة الواليتات المتىتدة  31/4/1117
نماء الدولي لل يئة التنفيذية للتخاصية والمدارة من قيل الين  التدولي وىستب تىقتق الصترف الفعلتي ويىيتم يتتم لإل

تستتديد الستتلفة المشتتار إلي تتا فتتي الينتتد)رايعا ( متتن ذات الكتتتاب المشتتار إليتته أعتتال  متتن عوائتتد ىصتتيلة ييتتع الملكيتتة 
 األردنية.

دنيتتتة إلتتتا وزارة الماليتتتة/ ىستتتاب عوائتتتد التخاصتتتية لتتتدى الينتتت  .  أن يتتتتم تىويتتتل كامتتتل ىصتتتيلة ييتتتع الملكيتتتة األر 1
المركزو األردني ليتم يعد ذل  تسديد قيمة عالوة نجاك مستشارو الىكومة والرسوم الىكومية المترتيتة علتا عمليتة 

 الييع ونقل ملكية الىصص وتسجيل ا المستىقة علا الشركة ىسب األصول.ج
 

 المالحظات القانونية
زارة الماليتتة التتتي تتتم تزويتتدنا ي تتا يتنتته قتتد تتتم استتتخدام عوائتتد شتتركة الملكيتتة األردنيتتة اإلستتت مارية فتتي تفيتتد ييانتتات و 

تسديد قروض شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية تجا  الينتو  المىليتة، ياإلضتافة إلتا إلتزامات تا تجتا  ميسستة 
ن الييانات المتوفرة لم توضتح قيمتة القتروض الضمان اإلجتماعي وصندوق إدخار الموظفين وضريية الدخل، إال أ

تتتاري   6574-3-39-11مىتتتوى الكتتتاب رقتتم  -التتتي تتتم تستتديدها للينتتو  المىليتتة يموجتتب قتترار مجلتتس التتوزراء 
، يىيتم اقتصتر القترار المتذكور علتا تعتداد الينتو  5/6/3999( تتاري  853المعدل لقترار  رقتم ) -35/7/3999

( 1991ياإلضتافة إلتا أن قترار مجلتس التوزراء رقتم ) علا ىد  يشتكل واضتح. المىلية دون ييان قيمة كل قرض 
لتتم ييتتين قيمتتة الستتندات الىاليتتة لشتتركة الملكيتتة األردنيتتة اإلستتت مارية التتتي تتتم الموافقتتة علتتا  33/3/1115تتتاري  

 تسديدها من عوائد ييع الشركة األردنية لصيانة الطائرات )جورامكو(.
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 حول اإلقتصاديالت برنامج خامسًا: مشاريع

مليتتون دينتتار أردنتتي متتن عوائتتد  41( التتوارد إلينتتا متتن وزارة الماليتتة يتنتته قتتد تتتم استتتخدام ميلتتل 1يشتتير الجتتدول رقتتم )
التخاصية لتمويل مشاريع التىول اإلقتصادو واإلجتماعي، ووفقا  لييانات وزارة المالية التي تم تزويدنا ي ا تم اليتدء 

، ىيم يلل إجمالي التمويتل المتتاك لليرنتامج 1111اإلقتصادو واإلجتماعي في عام يتنفيذ مشاريع يرنامج التىول 
( مليون 57.495مليون دينار. أما قيمة اإلنفاق الفعلي علا هذ  المشاريع فقد يلغت ميلل ) 331.365ما مقدار  

 دينار أردني، وتفيد الييانات يتنه تم الىصول علا هذا التمويل من المصادر التالية:
 
 ( مليون دينار من ىساب عوائد التخاصية41لل )مي -
 ( مليون دينار من المنىة األمريكية المقدمة من وكالة الواليات المتىدة لإلنماء الدولي61.711ميلل ) -
 ( مليون دينار منىة من المملكة العريية السعودية9.441ميلل ) -

 
لتخاصتية لتمويتل يعتض المشتاريع المدرجتة مليتون دينتار أردنتي متن ىستاب عوائتد ا 41وعليه، فقد تم صرف ميلل 

 ضمن يرنامج التىول اإلقتصادو واإلجتماعي إستنادا  إلا قرارت مجلس الوزراء التالية:
% 51علا تىويل قيمة ما يعتادل  11/4/1111( تاري  3199وافق مجلس الوزراء يموجب قرار  رقم ) .3

ألردنيتتة وشتتركة مصتتفاة اليتتترول متتن ىصتتيلة ييتتع أستت م الىكومتتة فتتي كتتل متتن شتتركة مصتتانع اإلستتمنت ا
% من الىصتيلة 15مليون دينار إلا ىساب اإليرادات العامة وتىويل  37.591األردنية اليالغة ىوالي 

مليون دينار إلا ىساب يرنامج التىول اإلقتصادو واإلجتماعي للصرف علا المشاريع  8.797اليالغة 
ق مجلتتس التتوزراء يموجتتب ذات القتترار علتتا ستتىب المتعلقتتة يتتوزارة األشتتغال العامتتة واإلستتكان. كتتذل  وافتت

مليتون دينتار متن عوائتد التخاصتية المتىققتة ستايقا  كستلفة، علتا أن يتتم  13.111فرق الميلل الذو ييلتل 
تستتديدها متتن ختتالل عوائتتد التخاصتتية التتتي ستتتتىقق الىقتتا  ختتالل ذلتت  العتتام وذلتت  لغايتتات تتتوفير ميلتتل 

 لا مشاريع يرنامج التىول اإلقتصادو واإلجتماعي.مليون دينار لإلنفاق ع 11إجمالي قدر  
 

ماليتتين  31علتتا تىويتتل ميلتتل  15/6/1111( تتتاري  3614وافتتق مجلتتس التتوزراء يموجتتب قتترار  رقتتم ) .1
دينتتتار متتتن ىستتتاب عوائتتتد التخاصتتتية المتىققتتتة ستتتتايقا  كستتتلفة إلتتتا ىستتتاب يرنتتتامج التىتتتول اإلقتصتتتتادو 

 التخاصية التي ستتىقق الىقا  خالل ذل  العام. واإلجتماعي علا أن يتم تسديدها من خالل عوائد
 

مرفتتق متتع قتترارو مجلتتس التتوزراء المتتذكورين أعتتال  قائمتتة مشتتاريع يرنتتامج التىتتول اإلقتصتتادو واإلجتمتتاعي الممولتتة 
 وهي كاآلتي: 1111من عوائد التخاصية لعام 
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 اصيةقائمة مشاريع برنامج التحول االقتصادي الذي تم تمويله من عوائد التخ
 المبلغ المرصود بالمليون دينار المشروع

 31.411 يرنامج التدريب الوطني
 1.135 مركز التدريب الم ني في المفرق
 1.111 مركز التدريب الم ني في السلط

 1.113 مركز التدريب الم ني في عجلون
 1.351 مركز التدريب الم ني/ مدينة الىسين ين عيداهلل ال اني في الكر 

 1.151 التدريب المتخصص يم ن اإلنشاءات مركز
 1.111 مركز التدريب الم ني في جرش
 1.394 مركز التدريب الم ني في متديا

 1.151 مع د الصناعات المعدنية في العقية
 1.197 مركز التدريب المتخصص يم ن الصناعات اإللكترونية

 1.111 مركز التدريب علا الم ن الفندقية في مدينة وادو موسا
 6.111 المرىلة ال ال ة لجر ميا  اللجون

 1.511 مشروع تتمين خدمات الميا  للمناطق النائية
 1.151 مشروع معالجة الميا  المالية/ أيو الزيغان

 1.311 مشروع متفرقات صرف صىي في مىافظات المملكة
شراف سد الفيدان  3.111 مشروع تنفيذ وائ

 6.111 دعم الجامعات الرسمية
 5.111 وق المعونة الوطنية/ يرنامج الدخل التكميليصند

 1.931 إضافات غرف صفية في مختلف مىافظات المملكة
 1.411 تت يم وتج يز رياض األطفال

 1.411 تدريب المعلمين
 22.252 المجموع

 
 المالحظات القانونية

مليتتون دينتتار متتن ىستتاب  41يلتتل تمتتت الموافقتتة يموجتتب قتترارو مجلتتس التتوزراء المتتذكورين أعتتال  علتتا استتتخدام م
عوائد التخاصية لتمويل يرنامج التىول اإلقتصادو واإلجتماعي، إال أن قرارو مجلس الوزراء يشيران إلا استخدام 
هتتذا الميلتتل كستتلفة علتتا أن يتتتم تستتديدها ختتالل ذلتت  العتتام. ووفقتتا  للييانتتات المتتتوفرة التتتي قمنتتا يتتاإلطالع علي تتا فتتال 

مليون دينار إلا ىساب عوائد التخاصية.  كما وتجدر اإلشارة إلا أن المادة  41رداد ميلل يوجد ما يشير إلا است
متتن قتتانون التخاصتتية تتتنص علتتا جتتواز إستتتخدام عوائتتد التخاصتتية لغايتتات تمويتتل النشتتاطات اإلقتصتتادية  4/د/31

المجدي والتةي تسةاعد فةي ذات المردود اإلقتصادي واإلجتماعي واإلست مارات الجديدة في قطاعات الينية التىتية 
، كما تنص ذات المادة المذكورة يشكل واضح وصريح علا وجوب إدرا  هذ  المشاريع تحقيق التنمية المستدامة

إال أنتته لتتم يتتتين لنتتا متتن هتتي الج تتة المخولتتة يتىديتتد فيمتتا إذا كانتتت مشتتاريع يرنتتامج  ،قةةانون الموازنةةة العامةةةفتتي 
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ال، كما وأنه وفقا  للييانتات المتتوفرة لتم يتيتين لنتا فيمتا إذا تتم إدرا  قائمتة  التىول اإلقتصادو واإلجتماعي مجدية أم
 41والتتتي تتتم استتتخدام ميلتتل  1111مشتتاريع يرنتتامج التىتتول اإلقتصتتادو واإلجتمتتاعي التتتي تتتم اليتتدء يتنفيتتذها عتتام 

( متن 4/د/31أن المتادة )مليون دينار من ىساب عوائد التخاصية لتمويل ا في قانون الموازنتة العامتة أم ال، علمتا  
 قانون التخاصية توجب إدرا  هذ  المشاريع الممولة من ىساب عوائد التخاصية في قانون الموازنة العامة.

 
 سادسًا: تمويل مشاريع تنموية وأخرى

مليتون دينتار متن ىستاب  351.1( الوارد إلينتا متن وزارة الماليتة إلتا أنته قتد تتم إنفتاق ىتوالي 1يشير الجدول رقم )
 58وائد التخاصية لتمويل المشاريع التنموية ومشاريع أخرى. يىيم تفيد الييانتات ذات تا يتنته قتد تتم إنفتاق ىتوالي ع

( الوارد إلي ا من 5مليون دينار وفق ما هو ميين في الجدول رقم ) 351.1مليون دينار أردني من إجمالي الميلل 
 وزارة المالية، وعلا النىو التالي:

 
 (2الجدول رقم )

 جدول وزارة المالية
 تاريخه قرار مجلس الوزراء المصروف المشروع

 181 11.7 مشروع ميا  اللجون والكوردور
538 

19/6/1111 
11/8/1111 

 31/1/1113 1711 8.8 المراكز الجمركية/ العقية
الطتتتتترق القرويتتتتتة والزراعيتتتتتة/ وزارة 

 األشغال
33.6 1984 31/6/1111 

 مستشتتتفا الملتتت  الميستتتس عيتتتداهلل
 األول

1.9 4441 
1984 

36/31/1113 
31/6/1111 

 4/31/1111 3535 1 مستشفا الجامعة األردنية 
 19/1/1111 1399 5 جامعة الىسين ين طالل

 11/1/1113 1344 3.3 شراء عقارات للدوائر الىكومية
مشتتتتتتروع ميتتتتتتا  اللجتتتتتتون/ المرىلتتتتتتة 

 ال ال ة
1.9 1774 13/8/1113 

 9/31/1113 4171 1 مشاريع الصرف الصىي
   مليون دينار 28 المجموع

 
( تيتتين أن متتا تتتم 5ويعتتد تتتدقيق ومراجعتتة تفاصتتيل الييانتتات وقتترارت مجلتتس التتوزراء المشتتار إلي تتا فتتي الجتتدول رقتتم )

 إنفاقه فعليا  لتمويل المشاريع التنموية هو كاآلتي: 
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 (6الجدول رقم )
 قرار مجلس الوزراء المصروفات المشروع 
( تتتتاري  538قتتترار مجلتتتس التتتوزراء رقتتتم ) مليون دينار 8.411 يا  اللجون والكوردورمشروع م .1

11/8/1111 
 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترار مجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزراء رقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  مليون دينار 1 المراكز الجمركية/ العقية .5

 3/5/1113( تاري  1711)
الطتتتتتتتتتترق القرويتتتتتتتتتتة والزراعيتتتتتتتتتتة/ وزارة  .1

 األشغال
( تتتاري  1984قتترار مجلتتس التتوزراء رقتتم ) مليون دينار 31.611

31/6/1111 
مستشتتتتتتفا الملتتتتتت  الميستتتتتتس عيتتتتتتداهلل  .2

 األول
 مليون دينار 1.511

 
( تتتاري  4441قتترار مجلتتس التتوزراء رقتتم )

36/31/1113 
( تتتاري  3535قتترار مجلتتس التتوزراء رقتتم ) مليون دينار 1 مستشفا الجامعة األردنية  .2

5/31/1111 
( تتتاري  1399مجلتتس التتوزراء رقتتم ) قتترار مليون دينار 5 جامعة الىسين ين طالل .6

19/1/1111 
( تتتاري  1344قتترار مجلتتس التتوزراء رقتتم ) مليون دينار 3.311 شراء عقارات للدوائر الىكومية .7

11/1/1113 
( تتتاري  1774قتترار مجلتتس التتوزراء رقتتم ) مليون دينار 6 مشروع ميا  اللجون/ المرىلة ال ال ة .8

13/8/1113 
( تتتاري  4171قتترار مجلتتس التتوزراء رقتتم ) مليون دينار 1 يمشاريع الصرف الصى .9

9/31/1113 
  مليون دينار  21.61 المجموع 
 

 المالحظات القانونية
مليتتون دينتتار متتن ىستتاب  121.1( التتوارد إلينتتا متتن وزارة الماليتتة إلتتا أنتته تتتم إنفتتاق ىتتوالي 1يشتتير الجتتدول رقتتم )

( يتنته قتد تتم استتخدام 5أن ذات الييانات تتضمن في الجتدول رقتم ) عوائد التخاصية لتمويل المشاريع التنموية، إال
مليون دينار فقط من أصل الميلل اإلجمالي. ويعد قيامنتا يمراجعتة الييانتات المتتوفرة التتي تتم تزويتدنا ي تا  28ميلل 

ت الموافقة علا ( أعال ، تيين لنا يتنه قد تم6واإلطالع علا قرارات مجلس الوزراء المشار إلي ا في الجدول رقم )
مليتتتون دينتتتار فقتتتط متتتن ىستتتاب عوائتتتد التخاصتتتية لتمويتتتل المشتتتاريع التنمويتتتة. كمتتتا ويجتتتب  41.61استتتتخدام ميلتتتل 

 اإلشارة إلا ما يلي:
 

( الوارد إلينا من وزارة المالية إلا 5، يشير الجدول رقم )فيما يتعلق بمشروعي مياه اللجون والكوردور  .3
يون دينار لتمويل مشروع ميا  اللجون والكوردور إستنادا  لقرارو مجلس مل 11.7أنه قد تم استخدام ميلل 

، إال أن قرار مجلس الوزراء رقم 11/8/1111( تاري  538و) 39/7/1111( تاري  181الوزراء رقم )
( يتضمن موافقة المجلس علا توفير المخصصات الالزمة لتنفيذ مشروع ميا  ويار الكردور والتي 181)
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ماليتين دينتار، ولتم  31ماليين دينار، ومشروع ميا  ويار اللجتون والتتي تقتدر قيمتته يتتت  31ت تقدر قيمته يت
يتضمن القرار الموافقة علا صرف هذ  الميالل من ىساب عوائد التخاصية. وعليته، فتال يوجتد متا ي يتت 

شتروعين. أمتا مليون دينار من ىساب عوائد التخاصية لتمويتل هتذين الم 11يتنه قد تم استخدام ميلل الت 
مليتتون  8.4( فينتته يتضتتمن الموافقتتة يشتتكل صتتريح علتتا تخصتتيص ميلتتل 538فيمتتا يتعلتتق يتتالقرار رقتتم )

دينار من عوائتد التخاصتية لإلنفتاق علتا المشتروعين المتذكورين أعتال . وعليته، يكتون الميلتل التذو وافتق 
 أردني فقط.مليون دينار  8.4مجلس الوزراء علا إستخدامه من ىساب عوائد التخاصية هو 

 
( الوارد إلينا من وزارة المالية إلا أنه قد تم 5يشير الجدول رقم )، فيما يتعلق بالمراكز الجمركية/ العقبة .5

مليتتتون دينتتتار لغايتتتات تنفيتتتذ المراكتتتز الجمركيتتتة إستتتتنادا  لقتتترار مجلتتتس التتتوزراء رقتتتم  8.8استتتتخدام ميلتتتل 
طتتالع علتتا القتترار المتتذكور يتنتته قتتد تتتم ، إال أنتته تيتتين لنتتا متتن ختتالل اإل31/1/1113( تتتاري  1711)

، يىيتتتم تضتتتمن موافقتتتة مجلتتتس التتتوزراء علتتتا تغطيتتتة قيمتتتة الفتتترق فتتتي 3/5/1113إتختتتاذ القتتترار يتتتتاري  
مليون دينار من ىساب عوائتد  1مخصصات أعمال العطاءات الخاصة يتنفيذ المراكز الجمركية واليالل 

فيتذ هتذ  العطتاءات، وارتفعتت الكلفتة اإلجماليتة مليتون دينتار لتن 5.8التخاصية، ىيم تم تخصيص ميلل 
مليون دينار. وعليه، فقد وافق مجلس الوزراء علا تغطية قيمة الفرق يين الميلغين  8.8لتنفيذها لتصيح 

 ( مليون دينار من ىساب عوائد التخاصية.1=  5.8 – 8.8)
 

الجتدول  يشتير ،عبةدا  األولفيما يتعلق بةالطرق القرويةة والزراعيةة/ وزارة األشةغال ومستشةف  الملة   .1
مليتتون دينتتار لتنفيتتذ الطتترق  33.6( التتوارد إلينتتا متتن وزارة الماليتتة إلتتا أنتته قتتد تتتم استتتخدام ميلتتل 5رقتتم )

، إال أنته قتتد تيتتين لنتتا 31/6/1111( تتتاري  1984القرويتة والزراعيتتة إستتتنادا  لقتترار مجلتس التتوزراء رقتتم )
 31.61جلتتس التتوزراء قتتد وافتتق علتتا تخصتتيص ميلتتل متتن ختتالل اإلطتتالع علتتا القتترار المتتذكور يتتتن م

مليتتون دينتتار متتن هتتذا الميلتتل اإلجمتتالي  1مليتتون دينتتار لتنفيتتذ تلتت  الطتترق، يىيتتم يتتتم تخصتتيص ميلتتل 
( تتتتاري  4441لمستشتتتفا الملتتت  عيتتتداهلل األول. كمتتتا وافتتتق مجلتتتس التتتوزراء أيضتتتا ويموجتتتب قتتترار  رقتتتم )

متتن ىستتاب عوائتتد التخاصتتية لمستشتتفا الملتت  مليتتون دينتتار  1.5علتتا تخصتتيص ميلتتل  36/31/1113
عيتتداهلل األول، وي تتذا يصتتيح الميلتتل اإلجمتتالي التتذو وافتتق مجلتتس التتوزراء علتتا إنفاقتته متتن ىستتاب عوائتتد 

 1.5+  31.611التخاصية لتنفيذ الطرق القروية والزراعيتة وكتذل  لمستشتفا الملت  عيتداهلل األول هتو )
=  1.9+  33.6ارة الماليتتة تتضتتمن يتنتته قتتد تتتم إستتتخدام )( مليتتون دينتتار، إال أن ييانتتات وز 36.31= 

 ( مليون دينار لكال المشروعين.35.5
 

( التوارد إلينتا متن وزارة الماليتة 5يشتير الجتدول رقتم )، فيما يتعلق بمشروع مياه اللجون/ المرحلة الثالثة .2
وع ميتتا  اللجتتون إستتتنادا  مليتتون دينتتار لتنفيتتذ المرىلتتة ال ال تتة متتن مشتتر  1.9إلتتا أنتته قتتد تتتم استتتخدام ميلتتل 

. إال أنته ويتاإلطالع علتا القترار المتذكور يتيتين 13/8/1113( تتاري  1774لقرار مجلس التوزراء رقتم )
مليتتتون دينتتار متتن ىستتتاب عوائتتد التخاصتتية لتمويتتتل  6يتتتن مجلتتس التتتوزراء قتتد وافتتق علتتتا صتترف ميلتتل 

 المرىلة ال ال ة من هذا المشروع. 
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متتن أصتتل  -( 6وفقتتا  للجتتدول رقتتم ) -مليتتون دينتتار  21.61لنتتا كيفيتتة إنفتتاق ميلتتل  وينتتاء  علتتا متتا ستتيق فقتتد تيتتين
التتذو تتتم صتترفه متتن ىستتاب عوائتتد التخاصتتية  -( 5وفقتتا  جتتدول رقتتم ) –مليتتون دينتتار  121.1الميلتتل اإلجمتتالي 

=  21.61 – 121.1)لتمويتتتل المشتتتاريع التنمويتتتة، ويالتتتتالي يكتتتون الفتتترق يتتتين الميلغتتتين المتتتذكورين أعتتتال  هتتتو 
مليون دينار، لم يتيتين لنتا متن ختالل إطالعنتا علتا ييانتات وزارة الماليتة المتتوفرة كيفيتة وأستس إنفاقته.  (129.67

كما وتجدر اإلشارة إلا أنه لم يتيين لنتا فيمتا إذا تتم إدرا  قائمتة المشتاريع التنمويتة التتي تتم تنفيتذها واإلنفتاق علي تا 
متتتن قتتتانون  4/د/31زنتتتة العامتتتة أم ال، وذلتتت  إستتتتنادا  لتتتنص المتتتادة متتتن ىستتتاب عوائتتتد التخاصتتتية فتتتي قتتتانون الموا

التخاصية التي توجب يشكل واضح إدرا   تمويل النشاطات اإلقتصادية واإلست مارات الجديدة في قطاعتات الينيتة 
التىتيتتتة ذات المتتتردود اإلقتصتتتادو واإلجتمتتتاعي المجتتتدو والتتتتي تستتتاعد فتتتي تىقيتتتق التنميتتتة المستتتتدامة فتتتي قتتتانون 

 لموازنة العامة.ا
 

 سابعًا: مشاريع صندوق اإلسكان العسكري والمدني
مليتون دينتار متن ىستاب  13.5( الوارد إلينا من وزارة المالية إلا أنه قتد تتم تخصتيص ميلتل 1يشير الجدول رقم )

  متن عوائد التخاصية لتمويل مشاريع صندوق اإلسكان العسكرو والمدني، يىيم تم استخدام الميلل المذكور أعتال
 لتمويل المشاريع التنموية التالية: 1111-3999ىساب عوائد التخاصية خالل األعوام 

 
 (7الجدول رقم )

 قرار مجلس الوزراء المصروفات المشروع 
 ماليين دينار 31 قرض لصندوق إسكان القوات المسلىة .1

 
( 3819قتتتتترار مجلتتتتتس التتتتتوزراء رقتتتتتم )

 38/9/3999تاري  
ضتتتتتتياط دائتتتتتترة قتتتتتترض لصتتتتتتندوق إستتتتتتكان  .5

 المخايرات العامة
( 718قتتتتتتترار مجلتتتتتتتس التتتتتتتوزراء رقتتتتتتتم ) مليون دينار 3

 7/31/1111تاري  
قتتتترض لصتتتتندوق إستتتتكان متتتتوظفي الترييتتتتة  .1

 والتعليم
( 3819قتتتتترار مجلتتتتتس التتتتتوزراء رقتتتتتم ) ماليين دينار 31

 38/9/3999تاري  
قتتتم )يتتتال( تتتتاري  قتتترار رئتتتيس التتتوزراء ر  ماليين دينار 5 شراء مستشفا المفرق التخصصي .2

يموجتتتتتتتتتتب كتايتتتتتتتتتته رقتتتتتتتتتتم  1/4/1111
( تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاري  31-31-3-1888)
1/4/1111 

قتتتتتتتتتترض لميسستتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتكان والتطتتتتتتتتتتوير  
 الىضرو

( 1698قتتتتترار مجلتتتتتس التتتتتوزراء رقتتتتتم ) مليون دينار 5.531
 15/31/3999تاري  

  مليون دينار 11.21 المجموع 
 

 المالحظات القانونية
ىستتاب عوائتتد التخاصتتية لتمويتتل مشتتاريع صتتندوق اإلستتكان العستتكرو مليتتون دينتتار متتن  13.5تتتم تخصتتيص ميلتتل 

( أعال ، وذل  إستنادا  لقرارات مجلس الوزراء المشار إلي ا، إال أنته ال يتد متن 7والمدني المذكورة في الجدول رقم )
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 7/31/1111( تتاري  718والقترار رقتم ) 38/9/3999( تتاري  3819اإلشارة إلا أن قترار مجلتس التوزراء رقتم )
( علتتا أن يتتتم تستتديد 718اللتتذان يفيتتدان يتنتته قتتد تتتم متتنح تلتت  الميتتالل كقتتروض يتتدون فائتتدة، إذ يتتنص القتترار رقتتم )

القتتتتترض يموجتتتتتتب عشتتتتتترة أقستتتتتتاط ستتتتتتنوية متستتتتتتاوية لمتتتتتتدة عشتتتتتترة ستتتتتتنوات يىيتتتتتتم يكتتتتتتون القستتتتتتط األخيتتتتتتر يتتتتتتتاري  
قتترض صتتندوق إستتكان المتعلتتق ي 11/33/3999( تتتاري  1416. أمتتا قتترار مجلتتس التتوزراء رقتتم )13/31/1131

ماليتتين دينتتار فيتتنص علتتا أن يتتتم تستتديد القتترض يموجتتب إ نتتي عشتتر قستتطا   31متتوظفي الترييتتة والتعلتتيم واليتتالل 
والقستتط  13/31/1111( ستتنوات، يىيتتم يستتتىق القستتط األول يتتتاري  1ستتنويا  متستتاوو ويعتتد فتتترة ستتماك متتدت ا )

امتة تتتخير علتا األقستاط المستتىقة وغيتر المستددة ، علتا أن تتىمتل الصتناديق غر 13/31/1131األخير يتتاري  
المتضمن الموافقة علا صرف ميلل  38/9/3999( تاري  3819%، وكذل  قرار مجلس الوزراء رقم )6مقدارها 

 مليون دينار إلا صندوق إسكان موظفي التريية والتعليم كقروض يدون فائدة. 31
 

ينتتتار متتتن ىستتتاب عوائتتتد التخاصتتتية لشتتتراء مستشتتتفا المفتتترق ماليتتتين د 5كمتتتا تيتتتين لنتتتا أنتتته قتتتد تتتتم استتتتخدام ميلتتتل 
ولتتم يتتم إتختاذ  يموافقتة مجلتس التوزراء، ممتا يشتتكل  1/4/1111التخصصتي ينتاء  علتا قترار رئتيس التوزراء تتاري  

نفتتاق عوائتتد 31مخالفتتة لتتنص المتتادة  /د متتن قتتانون التخاصتتية التتتي تتتنص يشتتكل صتتريح علتتا وجتتوب إستتتخدام وائ
 3/1/1111( تتتاري  1986ن مجلتتس التتوزراء.  كمتا تضتتمن قتترار مجلتتس التتوزراء رقتتم )التخاصتية يموجتتب قتترار متت

ماليتين دينتار، ولكنته ال يتضتمن موافقتة المجلتس  5موافقة المجلس علا شراء مستشفا المفرق التخصصي يميلل 
 علا إستخدام هذا الميلل من ىساب عوائد التخاصية.

 
 دنيثامنًا: تسديدات صندوق اإلسكان العسكري والم

مليون دينار من أصتل ميلتل  19.3( الوارد إلينا من وزارة المالية إلا أنه قد تم إسترداد ميلل 1يشير الجدول رقم )
 مليون دينار الذو تم تخصيصه لتمويل مشاريع صندوق اإلسكان العسكرو والمدني. 13.5

 
 المالحظات القانونية

مليتون دينتار إال أننتا لتم  13.5مليتون دينتار متن أصتل ميلتل  19.3وفقا  لييانات وزارة المالية فقد تم إستترداد ميلتل 
مليتتون دينتتار  19.3نتتمكن متتن اإلطتتالع علتتا أيتتة و تتائق أو ييانتتات ت يتتت إستتترداد ىستتاب عوائتتد التخاصتتية لميلتتل 

ار مليتتون دينتت 19.3كمتا أننتتا لتتم نطلتع علتتا متا ييتترر إستتترداد ميلتل   وفقتا  لمتتا هتو متتذكور فتتي ييانتات وزارة الماليتتة.
 مليون دينار. 13.5فقط وليس كامل ميلل 

 
 تاسعًا: مخصص برنامج دعم التمويل اإلسكاني

مليون دينار من أصل عوائد  51( الوارد إلينا من وزارة المالية إلا أنه قد تم تخصيص ميلل 1يشير الجدول رقم )
 موظفي الدولة.تخاصية شركة مصانع اإلسمنت األردنية لتمويل يرنامج دعم التمويل اإلسكاني ل

 
 المالحظات القانونية

مليتتتون دينتتتار متتتن أصتتتل عوائتتتد تخاصتتتية شتتتركة مصتتتانع  51وفقتتتا  لييانتتتات وزارة الماليتتتة فقتتتد تتتتم تخصتتتيص ميلتتتل 
اإلستمنت األردنيتة لتمويتتل يرنتامج دعتتم التمويتل اإلستتكاني، إال أن الييانتات المتتوفرة لتتم توضتح أيتتة تفاصتيل متعلقتتة 

 51م نتمكن من اإلطالع علا قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة علا إستخدام ميلل ي ذا اليرنامج، كما أننا ل
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/د متن قتانون 31مليون دينار من ىساب عوائد التخاصية لتمويل يرنامج دعم التمويتل اإلستكاني، علمتا  أن المتادة 
 التخاصية تستلزم إستخدام عوائد التخاصية يموجب قرار من مجلس الوزراء.

 
 سترداد مخصص برنامج دعم التمويل اإلسكانيعاشرًا: إ

مليتتتون دينتتتار التتتذو تتتتم  51( التتتوارد إلينتتتا متتتن وزارة الماليتتتة إلتتتا أنتتته قتتتد تتتتم إستتتترداد ميلتتتل 1يشتتتير الجتتتدول رقتتتم )
تخصيصه لتمويل يرنامج دعم التمويل اإلسكاني من عوائد تخاصتية شتركة مصتانع اإلستمنت األردنيتة، ىيتم تفيتد 

، ومن  م تم استتخدامه مترة أخترى يعتد 1118المتوفرة يتنه قد تم إسترداد كامل الميلل في عام  ييانات وزارة المالية
 استرداد  في عملية شراء ديون نادو ياريس.

 
 المالحظات القانونية

لىستتاب عوائتتد  1118مليتتون دينتتار المستتترد فتتي عتتام  51وفقتتا  لييانتتات وزارة الماليتتة فقتتد تتتم استتتخدام كامتتل ميلتتل 
في شراء ديون نادو ياريس، إال أننا لم نتمكن من اإلطالع علا قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة التخاصية 

/د متتن قتتتانون 31مليتتتون دينتتار متترة أختترى لشتتتراء ديتتون نتتادو يتتاريس، علمتتتا  يتتتن المتتادة  51علتتا استتتخدام ميلتتل 
 التخاصية تستلزم استخدام عوائد التخاصية يموجب قرار من مجلس الوزراء.

 
 أحد عشر: مصاريف متنوعة

تشير ييانات وزارت المالية التي تم تزويدنا ي ا إلا أنه قد تم إنفتاق مصتاريف متنوعتة لتغطيتة مصتاريف الشتركات 
التتي تتتم خصخصتت ا وأتعتتاب مستشتتارين وعمتوالت ومصتتروفات متفرقتة أختترى دون ذكتتر مفصتل ل تتذ  المصتتاريف، 

كل واضتتح، كمتتا أننتتا لتتم نتتتمكن متتن اإلطتتالع علتتا قتترارت مجلتتس وكتتذل  دون تىديتتد الميتتالل التتتي أنفقتتت لتتذل  يشتت
التتوزراء المتضتتمنة الموافقتتة علتتا استتتخدام هتتذ  المصتتاريف المتنوعتتة متتن ىستتاب عوائتتد التخاصتتية إستتتنادا  لتتنص 

/د من قانون التخاصية، علما  أن هذ  المادة تستلزم استخدام عوائتد التخاصتية يموجتب قترار متن مجلتس 31المادة 
 . الوزراء
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وبةةذل  يكةةون مجمةةوع المبةةالغ المسةةتخدمة مةةن عوائةةد التخاصةةية والتةةي تةةم تةةدقيقها وفقةةًا لبيانةةات وزارة الماليةةة 
 المتوفرة والتي تمكنا من اإلطالع عليها هي كالتالي:

 (8الجدول رقم )
 المبلغ/ بالمليون دينار البيان 
عادة هيكلة الديون .1 متتتتتتن أصتتتتتتل الميلتتتتتتل  3436.5تتتتتتتم تتتتتتتدقيق ميلتتتتتتل  شراء وميادلة وائ

3561.6 
 لم يتم تدقيق الييانات لعدم توفرها 6.5 تىويل إلا ىساب األمانات .1
 لم يتم تدقيق الييانات لعدم توفرها 356.7 إسترداد سندات )يريدو( .1
لتتم يتتتم تتتدقيق قيمتتة القتتروض لعتتدم تتتوفر  311.9 سداد قروض وفوائد الملكية األردنية وضريية الدخل وأخرى .4

 اناتاليي
لتتم يتتتم تتتدقيق إدراج تتا فتتي قتتانون الموازنتتة أو  41 مشاريع التىول اإلقتصادو .5

 دراسات جدوى لعدم توفر الييانات
لعتدم تتوفر  351.1من أصتل  41.61تم تدقيق   تمويل مشاريع تنموية وأخرى .6

 الييانات
الميلتتتل دون متتتن أصتتتل  19.3تتتتم إستتتترداد  13.5 مشاريع صندوق اإلسكان العسكرو والمدني .7

 ميررات لعدم إسترداد القيمة المتيقية
 مليون دينار  51 مخصص يرنامج دعم التمويل اإلسكاني .8
 

 ( مليون دينار التي تتم إستتردادها متن مخصتص يرنتامج دعتم التمويتل 51تجدر اإلشارة إلا أن ميلل الت )
 اإلسكاني، قد تم إستخدام ا مرة أخرى في تسديد جزء من ديون ياريس. 

 
 


