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 قدمةلما
إلصاحاا  الهيكلياة والمسايرل التنموياة  ال ل عليها كثيرًا في عملياا  اتعد برامج الخصخصة من البرامج التي يعو  

  ايا  مان بهاه  البارامجسع فيها دور القطاع العاا،  ويتساع فيهاا نطاام المناام  الماامولة سيما في الدول التي يت  
المفتااارن تن تفااااي القفااازا  النوعياااة فاااي فاعلياااة وكفاااا ل المناااام  العاماااة بعاااد خصخصاااتها  لااا   اااادا  نتاااا ج 

ر اإلقتصااد ارردناي كاان ماادودًا ن ارًا رن المنااا  التاي ي.  ولكن درجاة تا ث  صاد الكل  ملموسة عل  مستوى اإلقت
ااااملتها عملياااا  الخصخصاااة  علااا  الااارا، مااان تهميتهاااا واردوار اإلساااتراتيجية التاااي تااااطلع بهاااا  كاااان عاااددها 

 تياًا.   مادودًا  ومساهمتها في الناتج مادودل
 

اال  ارردنيااة تاااكل جانبااًا كبياارًا ماان ناتجااه  وقطاااع الكهربااا  الااه  فقطاااع اإلتصاااال   الااه  كاناا  اااركة اإلتصاا
تما  خصخصااته بالكاماال  وقطااع النقاال الجااو  الااه  كانا  الخطااوط الجويااة الملكيااة ارردنياة تساااه، بنساابة كبياارل 
من ناتجه  وكهلك قطاع التعدين اله  تم  خصخصة جميع المنام  الر يسية العاملة فيه  كانا  جميعهاا تااكل 

 تقل من خمس الناتج المالي اإلجمالي لحردن.  
 

وبالتااالي فااين ت  تاساان قااد يطاارت علاا  هااه  القطاعااا  سااتكون ت ثيراتااه مااادودل علاا  المسااتوى الكلااي  مااا لاا، تكاان 
هنااااك قفااازا  كبيااارل واساااتثنا ية فاااي مساااتوى تدا هاااا بعاااد خصخصاااتها.  ولكااان السياساااا  التاااي ترافقااا  ماااع برناااامج 

ا  القيود التي كانا  تقاع عا قاًا تماا، دخاول منافساين جادد  لا  هاه  القطاعاا   سااهم  الخصخصة  ال سيما  لغ
في توسع هه  القطاعا  ونااطا  تعمالها.  وهه  الاالة تنطبم باكل خاص عل  قطاع اإلتصاال  الاه  ااهد 

ماان  خااول عاادد  نمااوًا وتوسااعًا كبياارين خااحل الساانوا  القليلااة التااي تلاا  الخصخصااة.  واااهد هااها القطاااع الايااو  د
اركا  اإلتصاال  وتكنولوجيا المعلوما   وكهلك ارمر في قطاع الكهرباا  الاه  تفاا  تاريار ناااطه التولياد  
 ل  دخول تربعة منتجين جدد  وقطاع اإلسمن  اله  سمح له مؤخرًا باساتقطا  منتجاين ومصانعين جادد  وقطااع 

 يران واادل مالية.الطيران تياًا  اله  تصبح ُياَغل اآلن تكثر من اركة ط
 

 اإلستثمار والمساهمة القطاعية
لقد تزامن تنفيه برنامج الخصخصة خحل العقد المااي مع ارتفاع ملاو  في اج، تدفقا  اإلستثمارا  ارجنبياة 

تكثاار واااواًا خااحل الفتاارل يتبااين ماان الاااكل تدنااا    المباااارل الداخلااة  لاا  المملكااة  اياا  باادى هااها التاارابط  وكمااا
(  التاااي ااااهد  خصخصاااة ااااركتي اإلسااامن  واإلتصااااال   لااا  مساااتثمرين تجنبياااين هماااا الفاااار  8991-1008)

وفارانس تليكااو،  التااي اااكل اجاا،  سااتثماراتها نساابة كبيارل ماان اإلسااتثمارا  ارجنبيااة المباااارل المتدفقااة  لاا  المملكااة 
  والاه  ااهد 1002هروتها في عا، خحل هه  الفترل.  كما واصل  هه  االستثمارا  نموها بعد هه  الفترل وبلغ  

 مليار دوالر عل  اكل استثمارا  تجنبية مباارل. 5.3دخول ناو 
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 ( تدف ق اإلستثمار األجنبي وعوائد التخاصية1الشكل رقم )

 
 

هد  القطاعااا  التاااي خاااع  لهااه  الباارامج والسياساااا  خااحل العقااد المااااي اساااتقطابًا لاجاا، كبياار مااان وقااد ااا
لماليااة وارجنبيااة  ولاا، تكاان هااه  اإلسااتثمارا  تقتصاار علاا  المبااالس التااي تاا، دفعهااا لحسااتاواه علاا  اإلسااتثمارا  ا

نمااا تياااًا علاا  ارمااوال التااي تصاابا  تنفقهااا المنااام   اصااص الاكومااة الُمدرجااة ااامن برنااامج الخصخصااة  وال
عااادل هيكلتهااا.  فعلاا  ماادار الفتاارل ا  1000لممتاادل ماان عااا، علاا  مختلااع برامجهااا اإلسااتثمارية بعااد خصخصااتها وال

مليار دينار  كان نصي  منام  البنياة  3ل التي تنفقتها هه  المنام  ناو   بلس  جمالي ارموا1081وات  عا، 
 % منها.  18التاتية ناو 

 
وهنا ي هر بواوح تثر تارير قطاع اإلتصاال  علا  مساتويا  اإلساتثمار فياه  ايا  تسافر دخاول مااغلين جادد 

مليااار  8.9تصاااال  عاان قيااا، الاااركا  العاملااة فااي هااها القطاااع باسااتثمارا  تجاااوز   ليااه وخصخصااة اااركة اإل
% ماان  جمااالي اإلسااتثمارا  التااي قاماا  بهااا الاااركا  العاملااة فااي 25دوالر عاان تلااك الفتاارل  ماااكلة بااهلك ناااو 

 ساتثمارا  ( قيماة 8ويباين الجادول رقا، )  القطاعا  المختلفة  والتاي خااع  للخصخصاة وبارامج  عاادل الهيكلاة.
 الاركا  العاملة في ارناطة التي خاع  لبرنامج الخصخصة. 
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 1(: إستثمارات الشركات العاملة في األنشطة التي خضعت لبرنامج الخصخصة1الجدول رقم )
 القطاع/ المنشأة اإلستثمار )مليون دينار( النسبة من اإلجمالي

 البنية التحتية 2,416.66 81%
 تصاتات توز عت عل::اإل  1,902.90 63%
 الخطوط الثابتة 336.70 11%
 الخلوي 1,368.70 46%
 اإلنترنت 197.50 7%

 الملكية األردنية -النقل  359.07 12%
 النقل األنشطة الفرعية 64.40 2%
 األنشطة المساندة للملكية األردنية 37.29 1%
 النقل )ميناء الحاويات( 42.00 1%
 المياه 11.00 0%

 األنشطة اإلنتاجية 583.95 19%
 اإلسمنت 121.76 4%
 البوتاس 119.99 4%

 الفوسفات 342.20 11%
 إجمالي )البنية التحتية واإلنتاجية( 3,000.61 100%

 
وعاحول علاا  الاجا، الكبياار مان اإلسااتثمارا  الجارياة التااي قاما  بهااا المناام  القا مااة فاي قطاعااا  البنياة التاتيااة 

باااكل فااي قطاااع البنيااة التاتيااة  (Greenfield Projects)ثر  نفاقهااا علاا  المااااريع الجدياادل واإلنتاجيااة  فقااد تاا 
مباااار ببرنااامج التخاصااية والسياسااا  المرتبطااة بااه  فهااه  القطاعااا  اااهد   سااتثمارا  فااي مااااريع جدياادل وصاال 

ل عاددًا مان المااغلين ملياار ديناار  تركاز جاز  كبيار منهاا فاي قطااع اإلتصااال  الاه  اساتقب 4 جماليها  ل  نااو 
الجادد  وقطااع النقال الاه  ااهد خاحل تلاك الفتارل عمليااا  تطاوير كبيارل لمطاار الملكاة علياا  الادولي اامن  طااار 

  تفاقيا  البنا  والتاغيل. 
 

مليااون دينااار  جميعهااا فااي نااااط  919كمااا اااهد قطاااع الطاقااة مااااريع جدياادل بلااس  جمااالي اإلسااتثمار فيهااا ناااو 
مليااون دينااار علاا  اااكل اسااتثمارا  فااي  919لكهربااا .  كمااا تاا، خااحل الفتاارل نفسااها  نفااام اااوالي التوليااد لقطاااع ا

 % منها فقط في  طار اتفاقيا  اإلمتياز.83قطاع الميا  والصرع الصاي  اي  يندر  
 
 
 
 
 

                                                           
1

 تم احتساب المبالغ من الميزانيات السنوية للشركات.  
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 2(2212-2222) (: اإلنفاق عل: المشاريع المستحدثة في أنشطة البنية التحتية2الجدول رقم )

 
 

 الخصخصة وهيكل اتاقتصاد
املها برنامج الخصخصة ياير بوااوح  لا  تن هاها البرناامج لا، يااد   ن تتبع تطور القطاعا  وارناطة التي 

تغياارا  اقتصااادية هيكليااة  وهااها  لاا  اااد مااا متوقااع كااون تن عاادد المنااام  التااي تماا  خصخصااتها كااان مااادودا 
 ومساهمتها في الناتج المالي كان مادودًا تياًا.

 
قااااة التااااا ثير ماااان ماااااا يعاااارع بالترابطاااااا  تمااااا بالنسااااابة لتاااا ثير الخصخصاااااة علاااا  القطاعاااااا  ارخاااارى  فتناااااا  عح

  ت  تلااك التااي تعتمااد فااي انتاجهااا علاا  المنتجااا  والخاادما  التااي تقاادمها  (Forward Linkages)ارماميااة
تلااك ارناااطة التااي تاازود هااه  المنااام  بااتياجاتهااا وماادخح  القطاعااا  وارناااطة التااي تماا  خصخصااتها  تو 

بلغاا  المسااهمة المباااارل لقطاااع فعلاا  ساابيل المثاال  . (Backward Linkages)تنتاجهاا ماان السالع والخاادما  
مليااون دينااار  فااي اااين وصاال  مساااهمته اياار  895ناااو  1080النقاال الجااو  باااقيه ارراااي والجااو  فااي عااا، 

ياااع  لا  هلاك تا ثير النفقاا  التاي يقاو، بهاا العااملون فاي ملياون ديناار.  و  889المباارل في العا، نفسه ااوالي 
مليون ديناار فاي العاا، هاتاه.   103هها القطاع وارناطة المرتبطة به عل  الناتج المالي  والتي وصل   ل  ناو 

تلاااع عامااال موزعاااة بالتسااااو  علااا  تنااااطته اررااااية  81كماااا تااااغل المناااام  العاملاااة فاااي هاااها القطااااع ااااوالي 
 .3تلع عامل في القطاعا  المرتبطة به 88ما يساه، في تاغيل والجوية  ك

 
وتااااير  اااادى الدراساااا  التاااي ُتعاااد  لقيااااس التااا ثيرا  المبااااارل وايااار المبااااارل لقطااااع اإلتصااااال  وتكنولوجياااا 

% ماان  نتاجيااة قطاااع الصااناعة التاويليااة  9.9المعلومااا   لاا  تن هااها القطاااع يساااه، باااكل اياار مباااار بنساابة 
عاماال فيااه   88900% ماان  نتاجيااة قطاااع التعلااي، ودعاا، تاااغيل 11عاماال  ويساااه، بناااو  1900اااغيل وياادع، ت
. تؤكاااد هاااه  4عامااال فياااه 9900% مااان  نتاجياااة قطااااع الخااادما  المالياااة الوسااايطة  ودعااا، تااااغيل 48.2ونسااابة 

القطاعااا   المعطيااا  والاقااا م علاا  تن تاا ثيرا  الخصخصااة وسياسااا  اإلنفتاااح التااي تاا، تطبيقهااا علاا  عاادد ماان
                                                           
2
 World Bank, Private participation in infrastructure database. 

3
 Oxford Economics, “Economic Benefits from Air Transport in Jordan”, Jordan Country Report, 2011. 

4
 MOICT, “Assessment of the Economic Impacts of ICT in The Hashemite Kingdom of Jordan Project”, 

2009.  

 اإلجمالي مشاريع جديدة اتفاقيات اتامتياز القطاع

 789.42 789.42 0 الطاقة
 1153.33 1153.33 0 اإلتصاتات

 1105.9 0 1105.9 النقل
 928.896 792.96 135.936 المياه والصرف الصحي

 3977.54 2735.71 1241.83 اإلجمالي
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وارنااااطة اإلساااتراتيجية ال تناصااار فقاااط بماااا ااااهدته هاااه  ارنااااطة مااان تطاااور فاااي مساااتويا  اإلنتاااا  والتااااغيل 
نمااا تمتااد ت ثيراتهااا تايانااا باااكل تكباار علاا  القطاعااا  المرتبطااة بهااا  وهااه   واإلنتاجيااة وايرهااا ماان اإلعتبااارا   وال

   ملاو ه في خدماتها كقطاع االتصاال .الاالة تنطبم باكل كبير عل  قطاعا  خدمية اهد  تطورا
 

وبن رل كلية  فقد ترت  عل  تطبيم سياسا  الخصخصة في المملكاة والسياساا  االقتصاادية ارخارى وايرهاا مان 
% في عا، 29.3ال روع واالعتبارا   ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في اجمالي تكوين رتس المال الثاب  من 

 لاا   8993% فااي عااا، 95.5  وارتفااع االنفااام االسااتهحكي الخاااص ماان 1009% فااي عااا، 94.9 لاا   8993
  وفااي الماصاالة فقااد ارتفعاا  مساااهمة القطاااع الخاااص فااي الناااتج المالااي للمملكااة ماان 1088% فااي عااا، 18.1
. وعلاا  الاارا، ماان هااه  التطااورا  علاا  مساااهمة 1009% فااي عااا، 99.2 لاا   8993% فااي عااا، 91.5ناااو 

الاااوطني   ال تن مسااااهمة القطااااعين العاااا، والخااااص فاااي اجماااالي العمالاااة المالياااة  القطااااع الخااااص فاااي االقتصااااد
 استقر  تقريبا عند مستوياتها قبل الخصخصة )منتصع التسعينيا (. 

 
 تطور مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي :(2الشكل رقم )

 
 

 المالية والخزينة العامة
ل  واع المالية العاماة )الخزيناة(  فيتباين مان مراجعاة وتاليال تطاور النفقاا  وفيما يتعلم بت ثيرا  الخصخصة ع

واإلياارادا  العامااة للدولااة تنهااا لاا، تساافر عاان  ااادا  تغياارا  ملاو ااة فااي هيكاال الموازنااة العامااة. فعلاا  الاارا، ماان 
يجابياة مفترااة استخدا، جز  كبير من عوا د التخاصاية لساداد جاز  مان مديونياة الخزيناة  وماا لاهلك مان تااثيرا   

عل  خدمة الدين العا،   ال تن النفقا  العامة للدولة استمر  عند مساتوياتها المرتفعاة التاي تتقاار  ماع مساتوياتها 
.  ويعاازى عااد، تاا ثر النفقااا  ماان الناااتج المالااي %50قباال الخصخصااة  وتجاااوز  فااي جميااع الساانوا  مسااتوى 
، اإلنفاام الاكاومي علا  المناام  العاماة التاي ااملها العامة باكل ملاو  ببرنامج الخصخصاة  لا  اناساار اجا
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البرنامج قبل خصخصاتها.  فتا ثير المناام  العاماة قبال خصخصاتها علا  الخزيناة العاماة كاان يتركاز فاي العا   
اله  كان  تلقيه مديونية هه  المنام  عل  الخزينة العامة باعتبارها الااامنة لهاا  وهاه  بادورها كانا  تاؤثر سالبًا 

 الاكومة عل  اإلقتران السيما من الخار   وتايانا في كلع اقترااها. في قدرل
 

ر النفقات الجارية والعامة كنسبة من الناتج3الشكل رقم )  (: تطو 

 
 

وقد ساهم  عوا د الخصخصة بداية وقبل التصرع بها بتاسين الواع الماالي الصاافي للخزيناة  باعتبارهاا تمثال 
مية التي تطرح في الماصلة مان  جماالي مطلوباا  الجهااز الاكاومي للاصاول زيادل في جان  الموجودا  الاكو 

نفاقهاا فاي المجااال  المختلفاة   عل  صافي المديونية الاكومية.  وبعاد قياا، الاكوماة بالتصارع فاي هاه  العوا اد وال
  تصاابح ت ثيرهااا تكثاار واااواًا علاا  الخزينااة العامااة وعلاا  المديونيااة العامااة علاا  وجااه الخصااوص  اياا  ااارع

ملياون ديناار لتمويال عملياا  اارا   8321.1% من  جمالي العوا اد  ت  نااو 11.2الاكومة باستخدا، ما نسبته 
الديون ومبادلتها  وكان آخرها عملية ارا  الديون مع ناد  باريس التي اصل  الاكومة بموجبها عل  خص، بلس 

مليااار دوالر ماان ديونهااا للناااد    1.83مليااار دوالر لسااداد  8.9% علاا  الرصاايد المساادد  اياا  قاماا  باادفع 88
نقطة م وياة مان النااتج المالاي  ت  مان  10وهها ما ساه، في خفن الدين العا، الخارجي باكل ملاو   وبناو 

 .1001% في عا، 15 ل   1002% في عا، 45
 

ل  ن التراجااع الماااهود فااي نساابة الاادين العااا، الخااارجي علاا  ماادار الساانوا  المااااية يعاازى جانبااا منااه   لاا  تاااو 
الاكومة ناو اإلقتران المالي بدال من الخارجي  فخحل السنوا  العار المااية  واصل  نسبة الدين الاداخلي 

نقطاااة م وياااة مااان النااااتج  11  مرتفعاااة باااهلك بااا كثر مااان 1088% فاااي عاااا، 41.1ارتفاعهاااا  لااا  تن وصااال   لااا  
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ن االعتماد عل  سوم اإلقران المالي بداًل .  وفي هها المجال  ياار  ل  ت1000المالي عن مستواها في عا، 
مااان الخاااارجي يمكااان الن ااار الياااه بييجابياااة  علااا  اعتباااار تناااه يخفااان مااان الااااغط علااا  ساااعر الصااارع وعلااا  
اإلاتياطيا  ارجنبية  كما تنه يعمم ساوم رتس الماال المالاي.   ال ان ماا يؤخاه علا  تااول الاكوماة ل قتاران 

   مكانية مزاامتها للسيولة المالية  وما لهلك من ت ثيرا  سالبية علا  فارص من السوم المالي بداًل من الخارجي
 نمو وتطور القطاع الخاص. 

 
وباكل عا،  فقد استمر اجمالي الادين العاا، كنسابة مان النااتج المالاي اإلجماالي باالتراجع تادريجيا خاحل السانوا  

سابته علاا  مادار الساانوا  ارولا  ماان برنااامج ارولا  ماان العقاد المااااي مساتكمح فااي هلاك التراجااع المااهود فااي ن
التصااايح االقتصاااد  الااه  ااارع  المملكااة بتطبيقااه فااي مطلااع التسااعينيا  ماان القاارن المااااي   ال تن اجمااالي 

% 23.9ات  وصال  نسابته نااو  1001الدين العا، )المالي والخارجي( عاود االرتفاع تدريجيا ابتدا  من العا، 
 . 1088من الناتج المالي في عا، 

 
 (: تطور الدين العام الخارجي للحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي4الشكل رقم )

 
 
 

 ن  يرادا  الخزينة من عوا د التخاصية ل، تقتصر فقط عل  بيع نس  ملكية الاكومة في المنام  التي تم  
نما  ستمر   ل  ما بعد الخصخصة عل  اكل ترباح وارا   ورسو، مخ تلفة  فلقد اقق  خزينة خصخصتها وال

 8991مليار دينار تردني من هه  المنام  منه بداية برنامج التخاصية في العا،  5.3الدولة  يرادا  بلغ  
 مليار.  8.9  مقارنة مع عوا د التخاصية والتي بلغ  1081ولنهاية العا، 
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 أثر الخصخصة عل: إيرادات الخزينة( 5الشكل رقم )

 

مليون دينار 
 تردني


