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 الملخص
اعتمدت لجنة تقييم التخاصية في معرض دراستها لآلثار المترتبة على الموظفين العاملين في المنشآت التي تمتت 

نتات المسسستة العامتة للضتمان اإلجتمتاعي خصخصتها على بيانتات الرواتتب وأعتداد المتوظفين متن واعتة عاعتدة بيا
، مة األخذ بعين اإلعتبار التفاوت في بيانات بعض السنوات.  ويعود ذلك إلى التباين في 2162 - 6991للفترة 

تتتتاريس تستتتجيل الشتتتركات لتتتدت الضتتتمان اإلجتمتتتاعي، وذلتتتك لضتتتمان توافتتتق البيانتتتات والدراستتتة والتقيتتتيم.  كمتتتا تتتتم 
بيانات، والتي تتعلق بالحوافز والتتدريب واالمتيتازات متن المنشتآت ذات الع عتة.  وعتد ى من الالحصول على ما تبق  

 زت الدراسة والمراجعة على تقييم اآلثار المترتبة على المحاور الرئيسية التالية:ترك  
 مستوت أجور العاملين والنمو في هذه األجور. -
 التعليم والتدريب ونقل الخبرات. -
 اإلمتيازات الوظيفية. -
 تسريح من العمل والحوافز المقد مة.ال -
 النمو في أعداد الموظفين. -
 

 وبعد الدراسة والمراجعة للبيانات والمعلومات التي تم اإلط ع عليها خلصت اللجنة إلى النتائج التالية: 
تبين أن كافة متوسطات أجور العتاملين فتي معظتم المنشتآت التتي تمتت خصخصتتها تتجتاوز متوستطات  -

 ملين في المملكة وفي القطاعات واألنشطة التي تندرج ضمنها هذه المنشآت. أجور جمية العا
منشتتتأة  61منشتتتآت متتتن أصتتتل  9أمتتتا فيمتتتا يتعلتتتق بمعتتتدالت النمتتتو الستتتنوية فتتتي الرواتتتتب، فقتتتد تميتتتزت  -

% وأعلتى 1بمعدالت نمو سنوية أعلى من المعدل السنوي لمتوسط أجور العتاملين فتي المملكتة، والبتال  
%، حيتت  8الستتنوي لمتوستتط أجتتور الخاضتتعين لمظلتتة الضتتمان اإلجتمتتاعي والبتتال   كتتذلك متتن المعتتدل

 %( سنويًا آلخر خمس سنوات.22 -% 9تراوحت هذه النسب في هذه المنشآت بمعدل )
عامت معظم هذه المنشآت باإلستتثمار فتي تطتوير المتوارد البشترية، وعتد تعتددت وتباينتت وستائل التتدريب  -

متتن عبتتل إدارات تلتتك المنشتتآت بأحجتتام ونستتب ماليتتة متفاوتتتة، وكتتذلك بالنستتبة والتطتتوير التتتي تتتم اتباعهتتا 
ألعداد المتدربين.  فعلتى ستبيل المثتال، عامتت شتركة اإلتصتاالت األردنيتة علتى متدت عتدد متن الستنوات  

نشتار مركتز تتدريبي متخصتص فتي عمتان  68.1بإنفاق حوالي  مليون دينار لتدريب وتأهيتل المتوظفين واش
علمًا بأن أعداد الموظفين المتدربين عد ارتفعت بشكل عام في معظم المنشآت الكبرت، كمتا لهذه الغاية، 

 1191إلتى  2112متتدرب فتي العتام  6441هو الحال في شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية متن 
.  كمتا ركتتزت بعتض المنشتتآت، وخاصتة تلتك العاملتتة فتي عطتتاع التعتدين، علتتى 2162متتدرب فتي العتتام 

 ب في مجال الصحة والس مة المهنية.التدري
ت - ع اإلمتيتازات الوظيفيتة لتصتل فتي بعتض المنشتآت ر وتعتدد وتنتو  ظ تتوف  بالنسبة لإلمتيازات الوظيفية، ي ح 

إلتى تغطيتة جميتة نتواحي الحيتاة للموظتب، ال وبتل تمتتد للمتقاعتد لتغطتي هتذه اإلمتيتازات حياتت  لمتا بعتد 
صتتتتتها، وخاصتتتتة الكبتتتترت منهتتتتا، وذلتتتتك بالمقارنتتتتة متتتتة التقاعتتتتد فتتتتي بعتتتتض المنشتتتتآت التتتتتي تمتتتتت خصخ

اإلمتيتازات والحتتوافز التتتي تقتدمها بتتاعي الشتتركات فتتي المملكتة ونظتتام الخدمتتة المدنيتة.  كمتتا يوجتتد تفتتاوت 
متتة للعتاملين تبعتتًا للمختتاطر المهنيتة التتتي يتعتترض لهتا الموظفتتون فتتي فتي نتتوع اإلمتيتازات والعتت وات المقد  

 .هذه المنشآت وطبيعة العمل
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حين، عامتتت خمتتس شتتركات بتستتريح متتة للمتتوظفين المستر  وعلتى صتتعيد التستتريح متتن العمتل والحتتوافز المقد   -
عمال بعد عملية الخصخصة.  وعد كانت عملية التسريح هذه بموجب عقود واتفاعيات متا بتين األطتراب 

حتتوافز الماليتتة التتث   )الشتتركات، النقابتتة ذات الع عتتة، الموظفتتون المستترحون( وعتتد بلتت  إجمتتالي هتتذه ال
 موظب، وعلى النحو التالي: 1116مليون دينار أردني مقابل تسريح  689.1المقدمة 

 :62.1موظتتب أي بمعتتدل  1211مليتتون دينتتار مقابتتل تستتريح  11.8 شتتركة اإلتصتتاالت األردنيتتة 
 ألب دينار لكل موظب.

  :ألتتب  84.1موظتتب أي بمعتتدل  211مليتتون دينتتار مقابتتل تستتريح  61.9شتتركة منتتاجم الفوستتفات
 دينار لكل موظب.

  :ألتتب  11.4موظتتب أي بمعتتدل  282مليتتون دينتتار مقابتتل تستتريح  62.9شتتركة البوتتتاس العربيتتة
 دينار لكل موظب.

  :ألتتب  48.2موظتتب أي بمعتتدل  6918مليتتون دينتتار مقابتتل تستتريح  91شتتركة اإلستتمنت األردنيتتة
 دينار لكل موظب.

  :ألتب دينتار  66.1موظتب أي بمعتدل  186ريح مليون دينتار مقابتل تست 4.4شركة توليد الكهربار
 لكل موظب.

علمتتًا بتتأن التكلفتتة اإلجماليتتة للعمتتال المستترحين متتن العمتتل علتتى شتتركاتهم فيمتتا لتتو استتتمروا بالعمتتل ولتتم  -
مليتتون دينتتار، وبالتتتالي فتتإن التتوفر المتحقتتق لهتتذه الشتتركات يبلتت  حتتوالي  162.1يستترحوا عرتتدرت بحتتوالي 

ميتتتة الشتتتركات هتتتذا التتتوفر باستتتتثنار شتتتركة البوتتتتاس العربيتتتة، والتتتتي مليتتتون دينتتتار، حيتتت  حققتتتت ج 628
 1.2تجتتاوز حجتتم الحتتوافز المخصصتتة لتستتريح موظفيهتتا تكلفتتة استتتمرار المستترحين بمبلتت  يقتتدر بحتتوالي 

 مليون دينار. 
إلضتافة إلتى )شتركة مجموعتة المطتار التدولي بل  عدد الموظفين في المنشآت التتي تمتت خصخصتتها با   -

موظفتتًا، أي متتا نستتبت    21816 ا ومينتتار الحاويتتات فتتي العقبتتة( التتذين استتتمروا فتتي عملهتتموشتتركة مياهنتت
التشتتغيل واإلدارة والتتذي %  متتن أعتتداد المتتوظفين عنتتد بدايتتة عمليتتات الخصخصتتة والعمتتل بعقتتود 81.6

كمتتتا بلغتتتت نستتتبة مجمتتتوع عتتتدد العتتتاملين فتتتي هتتتذه المنشتتتآت إلتتتى إجمتتتالي .  موظفتتتاً  24228كتتتان يبلتتت  
 . 2111%  في نهاية العام 2.6مقارنة بت   2162%  في نهاية العام 6.2ن في المملكة  المشتغلي

بترزت بستتبب بترامج الخصخصتتة، وتحديتدًا لشتتريحة متن العتتاملين فتي الشتتركات التتي تمتتت خصخصتتتها،  -
مشتتكلة تمثلتتت بجمتتة هتتسالر فتتترات خدمتتة متتا بتتين نظتتامي التقاعتتد المتتدني ونظتتام الضتتمان اإلجتمتتاعي، 

عتتت ال تسهتتل الفتتترات الخاضتتعة لكتت  النظتتامين لهتتذه الشتتريحة أن تحصتتل علتتى راتتتب تقاعتتدي وبتتنفس الو 
 المتضتمن 61/4/2162( تتاريس 6412من أي منهمتا، حيت  ستاهم عترار مجلتس التوزرار األردنتي رعتم )

"الموافقتتتة علتتتى تصتتتويب أوضتتتاع متتتوظفي بنتتتك تنميتتتة المتتتدن والقتتترت والحتتتاالت المماثلتتتة فتتتي المسسستتتات 
علمًا بأن هذا القرار عد جار ليضة عاعدة عامة للراغبين فتي الجمتة بتين ، حل هذه المشكلة في األخرت"

فترات خدماتهم المشمولة بالضمان اإلجتماعي والتقاعد المدني، شريطة عدم تحمل الخزينة األردنيتة أي 
بالعتاملين  عبر ينتج عن هذا الجمة، كما أن هذا القرار يشمل جمية الحاالت المشابهة وليس محصوراً 

/د متن 61علمتًا بتأن المتادة  ، في الجهات التي تمت خصخصتها، ويستطية أي شخص أن يستتفيد منت 
عتانون التخاصتتية تجيتز شتترار ستنوات خدمتتة للمتتوظفين فتي المنشتتآت التتي تتتتم خصخصتتها حستتب عتتانون 
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حمتل الضمان الضمان اإلجتماعي.  وعد لوحظ بأن بعض المنشآت التي تمتت خصخصتتها عتد عامتت بت
 تكاليب شرار السنوات، وأن بعضها لم يفعل وتحمل العاملون تكلفة تصويب أوضاعهم.

أما فيما يتعلق بالنمو في أعداد الموظفين، فقد سجلت كل من شركات اإلتصتاالت والفوستفات والبوتتاس  -
واإلستتمنت وتوليتتد الكهربتتار متوستتط معتتدل نمتتو ستتنوي ستتالب جتتار متتدفوعًا بشتتكل أساستتي ببتترامج تستتريح 
للمتتتوظفين التتتذي انتهجتتتت  الشتتتركة.  وبالنستتتبة لشتتتركات مياهنتتتا ومجموعتتتة المطتتتار التتتدولي وشتتتركة مينتتتار 
الحاويات، والتتي مثلتت نمتاذج أخترت للخصخصتة، حيت  حققتت شتركة مجموعتة المطتار التدولي وشتركة 

الب مياهنا معدل نمو إيجابي في عدد الموظفين، بينما حققت شركة مينار الحاويات معدل نمو سنوي س
 في أعداد العاملين لديها.

وعلتى التترغم متتن تراجتتة معتتدل النمتو فتتي أعتتداد المتتوظفين فتتي بعتض الشتتركات التتتي تمتتت خصخصتتتها،  -
والتتتذي يعكتتتس األثتتتر المباشتتتر علتتتى الشتتتركة أو المنشتتتأة نفستتتها، إال أن القطاعتتتات التتتتي تعمتتتل بهتتتا هتتتذه 

التستاع حجتم نشتاط القطاعتات متة دختول  المنشآت عد شهدت نموًا كبيترًا فتي أعتداد العتاملين فيهتا نتيجتة
 84154مشغلين جدد عليها، حي  استطاع عطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات استحدا  حوالي  

وظيفتتة.  كتتذلك كتتان الحتتال بالنستتبة لقطتتاع التعتتدين، فعلتتى ستتبيل المثتتال عامتتت شتتركة اإلستتمنت األردنيتتة 
منشتتتآت جديتتتدة إلنتتتتاج اإلستتتمنت بستتتبب  4اح بتستتتريح جتتتزر متتتن موظفيهتتتا، ولكتتتن بتتتنفس الوعتتتت تتتتم افتتتتت

فرصتتتة عمتتتل   6111خصخصتتتة هتتتذه الصتتتناعة، حيتتت  عامتتتت المصتتتانة الجديتتتدة باستتتتحدا  حتتتوالي  
فرصتتة عمتتل غيتتر مباشتترة متتن   6441مباشتترة. باإلضتتافة التتى عيتتام شتتركة اإلستتمنت األردنيتتة بتتتوفير  

كة الفوستتتفات األردنيتتتة، فقتتتد أسستتتتت ختتت ل تنفيتتتذ مبتتتادرة "برنتتتامج التتتتدعم والتطتتتوير".  أمتتتا بالنستتتبة لشتتتتر 
شتتركات بعتتد خصخصتتة الشتتركة، وبالتتتالي أدت ذلتتك إلتتى زيتتادة عتتدد الوظتتائب المباشتترة  2وتحالفتتت متتة 

وغير المباشرة والمستحثة الناتجة عن التوسة فتي أعمتال الشتركة األم.  أمتا شتركة البوتتاس العربيتة، فقتد 
بتأسيس شركة الموانئ الصتناعية األردنيتة مناصتفة تميزت في جانب المسسولية المجتمعية وعامت كذلك 

وذلتتك لتأستتيس رصتتيب جديتتد عميتتق فتتي مينتتار العقبتتة  2119متتة شتتركة الفوستتفات األردنيتتة ختت ل العتتام 
الصناعي، مما يعني استحدا  فرص عمل جديدة مباشرة وغير بستبب بنتار الرصتيب الجديتد والختدمات 

آالب عامل، فهو يقوم أيضًا بدعم  1ضافة إلى تشغيل نحو أما عطاع النقل الجوي، فباإل المرتبطة ب . 
 .1ألب عامل ضمن النشاطات والخدمات المرتبطة بهذا القطاع 66أكثر من  تشغيلو 

تكتسب الشركات التي تمت خصخصتتها أهميتة خاصتة كونهتا تعتبتر متن أكبتر الشتركات الوطنيتة وعمتاد  -
اهمة فتتتتي التشتتتتغيل وتحقيتتتتق التنميتتتتة المستتتتتدامة اإلعتصتتتتاد التتتتوطني، وبالتتتتتالي يعتتتتول عليهتتتتا كثيتتتترًا للمستتتت

للمجتمعات التتي تعمتل بهتا، ورفتة المستتوت المعيشتي للمنتاطق الحضترية المحيطتة بهتا.  وعتد لتوحظ متن 
 خ ل هذه الدراسة أن العاملين فيها توزعوا على ث   مجموعات:

رأس عملهتتتم  ، وهتتتي تمثتتتل النستتتبة العظمتتتى متتتن العمتتتال والتتتذين استتتتمروا علتتتىالمجموعةةةة اىولةةةى .6
وتبلت   ا متن عمليتة الخصخصتة لهتذه الشتركاتواستفادوا متن كافتة المزايتا الوظيفيتة التتي تتم اكتستابه

 % من إجمالي عدد موظفي الشركات التي تم خصخصتها عند بدر البرنامج.81.1نسبتهم 
ة فقد بلغت نسبة هتذه المجموعت، وحصلت على راتب تقاعدي المجموعة الثانية والتي تم تسريحها .2

  % من إجمالي عدد موظفي الشركات التي تم خصخصتها عند بدر البرنامج.9

                                                           
1
 Oxford Economics, "Economic Benefits from Air Transport in Jordan" 2011. 
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، حصتتلت علتتى حتتوافز %61.4ونستتبتهم  حين، وهتتي مجموعتتة جزئيتتة متتن المستتر  المجموعةةة الثالثةةة .1
لتتم يحصتتلوا علتتى رواتتب تقاعديتتة إمتتا بستتبب وجتتود فترتتتي خدمتتة لهتتم  لكتتنهممجزيتة مقابتتل التستتريح، 

المتدني و)الثانيتة( علتى نظتام الضتمان اإلجتمتاعي، أو فتترة واحتدة فتي )األولى( على نظام التقاعتد 
أحد النظامين.  ولكن هتذه الفتترات غيتر مسهلتة للحصتول علتى راتتب تقاعتدي متن أي منهمتا.  وعتد 

المتضتتتمن  61/4/2162تتتتاريس  6412استتتتفادت هتتتذه المجموعتتتة متتتن عتتترار مجلتتتس التتتوزرار رعتتتم 
تنمية المتدن والقترت والحتاالت المماثلتة فتي المسسستات "الموافقة على تصويب أوضاع موظفي بنك 

األخرت"، والذي وضة عاعدة عامة لمعالجة مثل هذه الحاالت، باإلضافة الى توفير حمايتة للعمتال 
/د من عانون التخاصية، والتي تجيز شرار سنوات خدمة للموظفين 61حين من خ ل المادة  المسر  

 نون الضمان اإلجتماعي.في المنشآت التي تتم خصخصتها حسب عا
 

 أجور العاملين في الشركات
لقد تبين من خ ل مراجعتة أجتور العتاملين فتي المنشتآت التتي تمتت خصخصتتها وجتود تبتاين وفقتًا لطبيعتة القطتاع 
اإلعتصادي الذي تعمل ب  هذه المنشآت للفترات التاريخية التي تلت عملية الخصخصة، مقارنة بمتوسط النمو فتي 

 ين في المملكة خ ل الفترة نفسها:أجور العامل
تشتتير بيانتتات المسسستتة العامتتة للضتتمان اإلجتمتتاعي بتتأن المعتتدل الستتنوي لمتوستتط أجتتور إجمتتالي أعتتداد  -

 .2162-2112% سنويا خ ل للفترة 8حوالي المسمن عليهم يبل  
خت ل عند مقارنة معدل النمو السنوي فتي متوستط أجتور العتاملين فتي الشتركات التتي تمتت خصخصتتها  -

 نفس الفترة، تبي ن التالي: 
 1  معتدل النمتو الستنوي شركات كان معتدل النمتو الستنوي فتي متوستط أجتور العتاملين فيهتا يقتل عتن

 في متوسط أجور المسمن عليهم الخاضعين لنظام الضمان اإلجتماعي. 
 9  فتي شركات بمعدل نمو سنوي أعلى لنفس الفترة، حي  كانت أعلى ث   شركات حققتت ارتفاعتًا

% وتوليتتتد 22.4 معتتتدل النمتتتو الستتتنوي فتتتي متوستتتط األجتتتور لفتتتترة المقارنتتتة، هتتتي البوتتتتاس العربيتتتة 
 . % 66.2والفوسفات % 61.2الكهربار 

أما بالنسبة لشركتي أكاديمية الطيران وصيانة محركات الطتائرات، فقتد شتهد نمتو متوستط أجتور العتاملين  -
% وأعتل عتن متوستط 8للضتمان اإلجتمتاعي والبتال    فيهما أعل المتوسط العتام لنمتو األجتور للخاضتعين

-%.  فقتتد تراجتتة نمتتو أجتتور العتتاملين فتتي أكاديميتتة الطيتتران بنحتتو 1نمتتو األجتتور فتتي المملكتتة والبتتال  
 %.6.1األجور بلغت شركة صيانة الطائرات فنسبة نمو  % أما1.8

% وهتو أعلتى متن المعتدل 1.1 أما شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية فبلغت نسبة نمو األجور فيها -
% وأعتتل متتن معتتدل مسسستتة الضتتمان اإلجتمتتاعي والبتتال  1العتتام لنمتتو نستتبة األجتتور فتتي المملكتتة والبتتال  

8.% 
 

معدل النمو السنوي في متوستط أجتور العتاملين فتي الشتركات التتي تمتت خصخصتتها مقارنتة ( 6يبين الشكل رعم )
 .2162-2112ن االجتماعي للفترة ين للضمابمتوسط النمو السنوي في أجور الخاضع
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 (1الشكل رقم )

 
 
 

ومقارنتتتت  متتتة المتوستتتط  2162-2119ستتتنوي فتتتي هتتتذه الشتتركات للفتتتترة وعنتتد احتستتتاب متوستتتط أجتتتور العتتاملين ال
السنوي ألجور كافة الخاضعين للضمان االجتماعي ومتوسط أجور الخاضعين للضمان االجتماعي من القطاعين 

 لفترة ن حظ ما يلي: العام والخاص لنفس ا
 : 2162-2119ضمان اإلجتماعي خ ل الفترة بل  متوسط أجور إجمالي الخاضعين لل -

 (411) .دينار متوسط إجمالي كافة الخاضعين للضمان اإلجتماعي 
 (111.دينار متوسط أجور الخاضعين للضمان اإلجتماعي من القطاع العام ) 
 (469) إلجتماعي من القطاع الخاص.دينار متوسط أجور الخاضعين للضمان ا 

أجتتتور جميتتتة العتتتاملين فتتتي المملكتتة ختتت ل نفتتتس الفتتتترة إستتتنادًا التتتى البيانتتتات المنشتتتورة متتتن  متوسةةة بلتت   -
 دينار. 411اإلحصارات العامة حوالي 

علتى  2162-2119متوسط أجور العتاملين فتي الشتركات التتي تمتت خصخصتتها خت ل الفتترة  أقلبل   -
 النحو التالي:

 (412) ر في الشركة األردنية تموين الطائرات دينا 
 (169)  دينار في شركة توزية كهربار إربد 
 (141) دينار في كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني 

- 2119عيمتتة ث ثتتة متوستتطات للجتتور للشتتركات التتتي تمتتت خصخصتتتها ختت ل الفتتترة ) أعلةةىبلغتتت  -
 ( على النحو التالي:2162

 (6228) اإلسمنت األردنية  دينار شركة مصانة 
 (6621)  دينار شركة البوتاس العربية 
 (6669) دينار شركة أكاديمية الطيران الملكية األردنية 

 

%(8يمثل معدل النمو السنوي في أجور الخاضعين للضمان اإلجتماعي والبالغ ) :الخط األزرق  
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وبالمحصلة فإن هذه األجور جميعها للمنشآت التي تمت خصخصتها، سوار أعلها أو أع هتا تزيتد عتن متوستطات 
 فسها. األجور للعاملين في القطاعين العام والخاص خ ل الفترة ن

 
( مقارنة ما بين متوسط أجور العتاملين فتي هتذه الشتركات ومتوستط أجتور الخاضتعين للضتمان 2يبين الشكل رعم )

االجتماعي ومتوسط أجور الخاضعين للضتمان االجتمتاعي متن القطتاع العتام ومتوستط أجتور الخاضتعين للضتمان 
 .2162 - 2119االجتماعي من القطاع الخاص للفترة 

 
 (2الشكل رقم )

 
 

 
 
يتبتتين بمقارنتتة أجتتور العتتاملين فتتي المنشتتآت التتتي تمتتت خصخصتتتها متتة مستتتويات األجتتور فتتي المنشتتآت  -

األخرت التي تعمل في نفتس القطتاع اإلعتصتادي وفتق بيانتات المسسستة العامتة للضتمان اإلجتمتاعي، متا 
 يلي: 

 ن هتتاذين عطتاع النقتتل واإلتصتتاالت: حققتتت جميتتة الشتتركات التتتي تمتتت خصخصتتتها والمصتتنفة ضتتم
، 2162و 2166متتتن متوستتط األجتتتور فتتتي القطتتتاع للعتتتام  أعلةةةىالقطتتاعين مستتتتوت متوستتتط أجتتتور 

بإستثنار شتركة تمتوين الطتائرات، والتتي ستجلت مستتوت متوستط أجتور أعتل متن متوستط األجتور فتي 
 هذا القطاع. 

  متتن أعلةةىعطتتاع التعتتدين: حققتتت الشتتركات العاملتتة ضتتمن عطتتاع التعتتدين والمحتتاجر متوستتط أجتتور 
 متوسط أجور جمية العاملين في هذا القطاع. 

العاملين في المملكة مع متوسط أجور العاملين في الشركات المخصخصة ومتوسط أجور الخاضعين متوسط أجور  :الخط األزرق المتقطع

.لخاصللضمان اإلجتماعي في القطاعين العام وا  



222 
 

  عطتتاع الكهربتتار: حققتتت الشتتتركات العاملتتة ضتتمن هتتتذا القطتتاع مستتتويات أجتتتور أعلتتى متتن مستتتتوت
 متوسط أجور العاملين في هذا القطاع، باستثنار شركة توزية كهربار إربد. 

توزيتتة كهربتتار إربتتد يتقاضتتى وبالتتتالي فتتإن شتتركتين فقتتط وهمتتا الشتتركة األردنيتتة لتمتتوين الطتتائرات وشتتركة  -
فيهمتتا العتتاملون أجتتور تقتتل فتتي المتوستتط عتتن أجتتور العتتاملين فتتي هتتذا القطتتاع بمجملتت .  إال أن أجتتور 
العاملين في هاتين الشركتين تبقى أعلى من متوسط أجور العاملين في القطاعين العام والختاص، ستوار 

 الخاضعين لمظلة الضمان اإلجتماعي أو غيرها.
 

( مقارنتتة بتتين متوستتط أجتتور العتتاملين فتتي المنشتتآت التتتي تمتتت خصخصتتتها ومتوستتط أجتتور 1رعتتم ) يبتتين الشتتكل
 . 2162-2166تي تمت خصخصتها خ ل الفترة العاملين في القطاع الذي تعمل ب  المنشآت ال

 
 (3الشكل رقم )

 
 

 
 
 

 التأهيل والتدريب
اتباعهتتتا متتتن مختلتتتب المنشتتتآت التتتتي شتتتملها برنتتتامج  تباينتتتت وستتتائل تطتتتوير ورفتتتة كفتتتارة المتتتوارد البشتتترية التتتتي تتتتم

الخصخصتتة، حيتت  عامتتت إدارات هتتذه المنشتتآت باإلستتتثمار بتطتتوير المتتوارد البشتترية العاملتتة بأحجتتام ونستتب ماليتتة 
 متفاوتة.

 

 ركات المخصخصة من نفس القطاغمتوسط أجور قطاع التعدين وإستغالل المحاجر مع متوسط أجور الش :الخط األزرق المتقطع

 متوسط أجور قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء مع متوسط أجور الشركات المخصخصة من نفس القطاع.  الخط األخضر المتقطع:

 مع متوسط أجور الشركات المخصخصة من نفس القطاع.تصاالت وسط أجور قطاع النقل والتخزين واإلمت  الخط البرتقالي المتقطع:
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ويتبتتين متتن المعلومتتات والبيانتتات المتتتوفرة عتتن البتترامج التدريبيتتة والتعليميتتة التتتي انختترط بهتتا موظفتتو الشتتركات التتتي 
طالهتا برنامج التخاصية، وجود نقلة نوعية كبيرة على هذا الصعيد، وخصوصتًا فتي الشتركات الكبترت.  وفيمتا يلتي 

 أبرز هذه األنشطة والبرامج:
في عمان، ممول بالكامتل متن  ”Orange – Lab“عيام شركة اإلتصاالت األردنية بإنشار مركز تدريبي  .6

مليتون دينتار علتى إنشتار هتذا المركتز  68.1فاق حتوالي مجموعة فرانس تيليكوم، حي  عامت الشركة بإن
 وتدريب وتأهيل الموظفين لديها.

التتى أكثتتر متتن  2162-2111وستتفات األردنيتتة ختت ل الفتتترة ارتفتتاع عتتدد المتتتدربين متتن شتتركة منتتاجم الف .2
.  وكتذلك 2162متدرب خ ل العام  168ليصل إلى  2111متدرب خ ل العام  24ضعب، من  21

 .2162-2111لبوتاس العربية خ ل الفترة المتدربين بنحو أربعة أضعاب في شركة ا ارتفعت أعداد
التدريب المكثب من خ ل برامج تدريبية متخصصة كما هو الحال في شركة اإلسمنت األردنية، فقتد تتم  .1

المهتارات توفير برامج تدريبية في الصحة والس مة المهنية والمهارات اإلدارية والقيادية والفنيين متنتوعي 
رستتال المتتوظفين  ونمتتوذج المصتتنة المثتتالي وتطتتوير مهتتارات اللغتتة اإلنجليزيتتة وبتترامج المهندستتين الجتتدد واش

ألب  81الى جامعة الفارج ومراكز الفارج الفنية المتخصصة، حي  بل  عدد الساعات التدريبية حوالي 
 .2162-2118موظفًا خ ل الفترة  1411ها ساعة، استفاد من

دورة  21موظفتًا متن خت ل  6441لمتدربين في شركة الخطوط الجويتة الملكيتة األردنيتة متن ارتفة عدد ا .4
، 2162دورة تدريبيتتة  292متتن ختت ل  2162موظفتتًا فتتي العتتام  1191إلتتى  2112تدريبيتتة فتتي العتتام 

 ليتضاعب عدد المتدربين بحوالي أربة مرات عن العام الذي تمت في  خصخصة الشركة.
متتت خصخصتتتها والتتتي انبثقتتت عتتن إعتتادة هيكلتتة شتتركة الخطتتوط الجويتتة الملكيتتة عامتتت الشتتركات التتتي ت .1

األردنيتتة بإلحتتاق للمطتتارات األردنيتتة بتتتوفير وستتائل تتتدريب متطتتورة، حيتت  عامتتت شتتركة األستتواق الحتترة 
موظفيها في العديد من الدروات التدريبية المالية واإلدارية، منهتا دورات متخصصتة فتي مجتال المبيعتات 

لتجارية لإلستفادة من خبرة الشركة العالمية فتي هتذا المجتال، ولزيتادة دختل الشتركة عتن طريتق واألسس ا
دارة العتتروض والتخفيضتتات وكيفيتتة إشتتراك المتتزودين بهتتا لزيتتادة كفتتارة الشتتركة.  كتتذلك عقتتدت  تنظتتيم واش

لرفتتة مستتتوت وكفتتارة ، Synapsis, Over Lapمثتتل  ،دورات متخصصتتة متتن عبتتل شتتركات أوروبيتتة
ين، باإلضافة إلى دورات اللغة اإلنجليزيتة واإلستبانية.  وعامتت الشتركة األردنيتة لتمتوين الطتائرات الموظف

بتأهيتتل المتتوظفين فتتي مجتتال إدارة المستتتودعات. أمتتا شتتركة صتتيانة المحركتتات، فقتتد أهلتتت موظفيهتتا فتتي 
جتترارات الفحتتص، فتتي حتتين مجتتال التتدورات المتخصصتتة فتتي الجتتودة والتتتدعيق كاديميتتة عامتتت أ واألمتتان واش

% متتن صتتافي إيتترادات الشتتركة 7.51% إلتتى 2الطيتتران الملكيتتة األردنيتتة بزيتتادة مخصتتص التتتدريب متتن 
 في السنوات التي تلت عملية الخصخصة.

كانتتت الصتتحة والستت مة المهنيتتة محتتور اهتمتتام الشتتركات التتتي تتطلتتب طبيعتتة عملهتتا التركيتتز أكثتتر علتتى  .1
 ة اإلسمنت األردنية وشركة صيانة محركات الطائرات.هذا المحور، ومن األمثلة على ذلك شركة مصان

لغايتات تتدريب  2162-2118كما خصصت شركة توزية الكهربتار أكثتر متن مليتون دينتار خت ل الفتترة  .2
 2112-2114ألتب دينتار للفتترة  211نتة بتت الموظفين، وهي الفتترة التتي تلتت عمليتة الخصخصتة، مقار 

أما شركة كهربتار إربتد، فقتد زاد عتدد المتتدربين فيهتا بتأكثر وهي الفترة التي سبقت عملية الخصخصة.  و 
، وهي الفترة التتي تلتت عمليتة الخصخصتة، بينمتا ركتزت شتركة 2162و 2118% بين العامين 11من 

عتتداد كتيتتب للمتتوظفين لتنميتتة المهتتارات واتبتتاع سياستتة  توليتتد الكهربتتار علتتى بنتتار نظتتام متتوارد بشتترية، واش



222 
 

فتتي اتختتاذ القتترار، وتتتدوير المتتوظفين لغايتتات تتتدريبهم علتتى كافتتة مواعتتة  التواصتتل وتعزيتتز دور المتتوظفين
( مقارنة في عتدد المتتدربين بتين 4العمل، عدا عن إكسابهم مهارات اللغة اإلنجليزية.  يبين الشكل رعم )

لعتتدد متتن الشتتركات التتتي أتاحتتت هتتذا النتتوع متتن  2162الستتنة التتتي تمتتت بهتتا خصخصتتة الشتتركة وعتتام 
 البيانات.

 
 (4ل رقم )الشك

 
 

 اإلمتيازات الوظيفية
ومتتتن ختتت ل استتتتعراض الشتتتركات التتتتي خضتتتعت لبرنتتتامج الخصخصتتتة ي حتتتظ تعتتتدد وتنتتتوع اإلمتيتتتازات الوظيفيتتتة 

(Fringe Benefits)  لتصتل فتي بعتض الشتركات إلتى مستتوت تغطيتة جميتة نتواحي الحيتاة للموظتب، ال بتل تمتتد
ة لتغطتي هتذه اإلمتيتتازات حياتت  لمتتا بعتد التقاعتد فتتي بعتض الشتركات التتتي تمتت خصخصتتتها.  للمتقاعتد متن الشتترك

 وباستعراض اإلمتيازات الوظيفية التي تقدمها هذه الشركات ن حظ ما يلي: 
هنتتاك تبتتاين فتتي نتتوع اإلمتيتتازات المقدمتتة تبعتتًا للمختتاطر المهنيتتة التتتي يتعتترض لهتتا الموظفتتون فتتي هتتذه   .6

ل المثتال تقتدم الشتركات العاملتة فتي عطتاع الكهربتار والتتي تمتت خصخصتتها خدمتة الشركات، فعلتى ستبي
 تأمين للحواد  التي يتعرض لها العاملون فيها.

تتوف ر جميتتة الشتركات التتتي تمتتت خصخصتتها التتتأمين الصتحي الختتاص للعتتاملين وعتائ تهم، بينمتتا تتتوفر  .2
 ستة منها تأمينًا صحيًا للمتقاعدين وعائ تهم.

ركات خصومات كبيرة على الخدمات التي تقدمها في عطتاع اإلتصتاالت والكهربتار والنقتل، تقدم خمس ش .1
 مثل اإلنترنت والكهربار وتذاكر السفر.

 تقدم خمس شركات تمويً  للسكن ومنها ما هو بدون فائدة. .4
تتب تقدم ث ثة عشر شركة رواتب إضافية، حي  تقدم هذه الشركات أربعة عشر راتب ومنها متا يقتدم الرا .1

الخامس والسادس عشر ومكافآت مرتبطة بعدد معين من الرواتب مثل ث ثتة أضتعاب الراتتب فتي شتركة 
 البوتاس العربية. 

 تقدم عشر شركات تعويض نهاية الخدمة وصندوق اإلدخار. .1
 تقدم تسة شركات نسبة من المبيعات لموظفيها. .2
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 تقدم ثماني شركات صندوق التكافل االجتماعي. .8
 التأمين على الحياة.تقدم عشر شركات  .9
 

 ( عدد الشركات التي تقدم كل نوع من أنواع المنافة واإلمتيازات الوظيفية.1يبين الشكل رعم )
 

 (5الشكل رقم )

 التسريح من العمل والحوافز المقدمة
صتتتتها، والتتتتي طبقتتتت نظتتتام يتبتتتين متتتن ختتت ل استتتتعراض البيانتتتات المتتتتوفرة والمتعلقتتتة بالمنشتتتآت التتتتي تمتتتت خصخ

 الحوافز للتسريح من العمل ما يلي: 
عامتتت خمتتس شتتركات بتستتريح عمتتال بعتتد عمليتتة الخصخصتتة لكتتل شتتركة، وكانتتت عمليتتة التستتريح هتتذه  -

بموجب عقود واتفاعيات ما بتين األطتراب الث ثتة )الشتركات، النقابتة ذات الع عتة، الموظفتون المسترحون 
 من العمل(، وهي:

 ت األردنيةشركة اإلتصاال .6
 شركة مناجم الفوسفات األردنية .2
 شركة البوتاس العربية .1
 شركة مصانة اإلسمنت األردنية .4
 شركة توليد الكهربار المركزية .1
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بل  مجموع عيمة التعويضات المدفوعة متن المنشتآت أعت ه، التتي طبقتت نظتام الحتوافز مقابتل تستريح متا  -
تتم تنفيتذه علتى عتدة مراحتل متن عبتل هتذه  مليتون دينتار، والتذي 689.1موظب حتوالي  1116مجموع  

 (:2عة على النحو التالي )أنظر الجدول رعم المنشآت، موز  
  :ألتب  62.1موظتب بمعتدل  1211مليون دينار مقابتل تستريح  11.8شركة اإلتصاالت األردنية

 لكل موظب تم تسريح .
  :84.1بمعتتدل  موظتتب 211مليتتون دينتتار مقابتتل تستتريح  61.9شتتركة منتتاجم الفوستتفات األردنيتتة 

 ألب دينار لكل موظب تم تريسح .
 :ألتب دينتار  11.4موظتب بمعتدل  282مليون دينار مقابل تسريح  62.9 شركة البوتاس العربية

 لكل موظب تم تسريح .
  :48.2موظتتب بمعتتدل  6918مليتتون دينتتار مقابتتل تستتريح  91شتتركة مصتتانة اإلستتمنت األردنيتتة 

 ألب دينار لكل موظب تم تسريح .
 ألتب  66.1موظتب بمعتدل  186مليون دينتار مقابتل تستريح  4.4وليد الكهربار المركزية: شركة ت

 دينار لكل موظب تم تسريح .
 ( توزية المبال  التي تم إنفاعها مقابل تسريح العمال حسب كل شركة )مليون دينار(.1يبين الشكل رعم ) -
 

 (6الشكل رقم )

 
 

ذكر أن بتترامج الحتتوافز التتتي تتتم تنفيتتذها متتن عبتتل الشتتركات وصتتلت فتتي بعتتض الحتتاالت، كمتتا هتتو ومتتن الجتتدير بالتت
-2112شهرًا كتعويض بدل التسريح خ ل الفترة ) 42إلى تقديم ما معدل   ،الحال في شركة اإلتصاالت األردنية

 مليون دينار كتعويضات للعاملين. 11.8(، حي  عدمت مبل  2111
 

، فقد عامت شركة مناجم الفوسفات األردنية بتقديم تعتويض نهايتة الخدمتة عتن كتل ستنة حتتى أما في عطاع التعدين
( دينتتتتار عتتتتن كتتتتل ستتتتنة )راتتتتتب تقاعتتتتد الضتتتتمان 6111وصتتتتول المرستتتترقح لستتتتن تقاعتتتتد الشتتتتيخوخة، مضتتتتافًا إليهتتتتا )
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 61.9ا مبلت  االجتماعي+ فرق الراتب = راتب الشخص المرسترقح(، وبالتتالي وصتلت عيمتة التعويضتات التتي عتدمته
 ر.مليون دينا

 
شتتهرًا ختت ل  11كتتذلك األمتتر فتتي شتتركة مصتتانة اإلستتمنت األردنيتتة، فقتتد عامتتت الشتتركة بتقتتديم تعتتويض يصتتل إلتتى 

بمجمتتتوع  2112-2116شتتتهرًا ختتت ل الفتتتترة  48.1و  2162-2112شتتتهرًا ختتت ل الفتتتترة    11و  2162العتتتام 
 2112ة مصتانة اإلستمنت األردنيتة فتي منتصتب عتام مليون دينتار.  كمتا عامتت شترك 91وصل إلى بمجمل  إلى 

الهتادب إلتى تشتجية المتوظفين والموظفتات المستتفيدين  "برنةامج الةدعم والت ةوير"بإط ق برنامج ريتادي جديتد هتو 
يجتاد أفضتل وأنستب فترص اإلستتثمار النتاجح  من برنامج حوافز إنهار الخدمات على اإلستثمار األمثتل للحتوافز، واش

ومتوستتطة تعتتود علتتيهم بتتدخل مستتتدام ومستتتمر بعتتد تتترك العمتتل.  وعتتد عامتتت الشتتركة بتوعيتتة  فتتي مشتتارية صتتغيرة
مذكرة تفاهم متة مراكتز تعزيتز "اإلنتاجيتة" "إرادة" التابعتة لتوزارة التخطتيط والتعتاون التدولي لمستاعدتها فتي تنفيتذ هتذا 

دين من اتفاعية الحوافز والتراغبين فتي البرنامج.  ويشتمل البرنامج على دعم مادي تقدم  الشركة للموظفين المستفي
تنفيتتذ مشتتاريعهم الخاصتتة، والمتمثتتل بعتتدد متتن المتتنح، كمتتنح اإلنشتتار والتتتدريب والتشتتغيل، والتتتي تصتتل فتتي مجملهتتا 

، ستاهمت فتي خلتق 2161مشتروعًا لغايتة  421إلى عشرة آالب دينار للمشروع.  وعد بل  عدد المشتارية الممولتة 
 فرصة عمل جديدة. 6441

 
( 61ما يتعلق بقطاع الكهربار، فقد عامت شركة توليد الكهربار المركزية بتسريح عدد من العاملين مقابل راتب )وفي

شتهرًا، وحتوافز إضتافية لغيتر  69أشهر وحوافز إضافية للخاضعين للتقاعد المبكر من الضمان اإلجتماعي وراتتب 
 مليون دينار.  4.4صلت إلى حوالي الخاضعين للتقاعد المبكر، بقيمة إجمالية لبرنامج التسريح و 

 
( الشتتتركات التتتتي تمتتتت خصخصتتتتها والتتتتي عامتتتت بتستتتريح بعتتتض العتتتاملين فيهتتتا حستتتب نتتتوع 2يبتتين الجتتتدول رعتتتم )

 التسريح والعدد والحوافز المقدمة لهم. 
التتتي تمتتت خصخصتتتها كمتتا فتتي نهايتتة ( الزيتتادة أو النقصتتان فتتي عتتدد المتتوظفين للشتتركات 1ويبتتين الجتتدول رعتتم )

 .2162عام ال
 

كمتا وتقتدر التكلفتتة اإلجماليتة للمتتوظفين المسترحين متتن العمتل متتن المنشتآت التتي كتتانوا يعملتون بهتتا فيمتا لتتو لتم يتتتم 
 :2مليون دينار موزعة على النحو التالي )إعتمادًا على المنهجية( 162.1تسريحهم حوالي 

 مليون دينار: شركة اإلتصاالت األردنية. 614.2 -
 شركة مناجم الفوسفات األردنية. مليون دينار: 21.6 -
 مليون دينار: شركة البوتاس العربية. 66.2 -
 مليون دينار: شركة مصانة اإلسمنت األردنية. 626.1 -
 مليون دينار: شركة توليد الكهربار المركزية. 11.1 -
 

                                                           
2
يرات هي  تقديرات تأشيرية تم التوصل إليها باإلستناد إلى  التتىرا النينيىة التىي تتيىل بىيا سىنة التقاوىد الووىوبي  يتوسى  إن هذه التقد 

 ومر العايل وند تسريحه،  كذلك إل  يستويات أوورهم وند التسريح  أوداد الموظتيا المسرحيا.
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ت هتذا التوفر مليون دينار، حي  حققت جمية الشتركا 628وبالتالي فإن الوفر المتحقق لهذه الشركات يبل  حوالي 
بإستتتثنار شتتركة البوتتتاس العربيتتة، التتتي تجتتاوز حجتتم الحتتوافز المخصصتتة للتستتريح فيهتتا تكلفتتة استتتمرار المستترحين 

 مليون دينار.  1.2بمبل  يقدر بحوالي 
 

حين متتن المنشتتآت التتتي تمتتت خصخصتتتها علتتى نظتتام الحتتوافز والمتقاعتتدين متتنهم، فتتإن وفيمتتا يتعلتتق بأعتتداد المستتر  
 ن التالي:البيانات المتوفرة تبي  

عامً  من الشركات الخمسة المذكورة والتي طبقت نظام  1116بل  إجمالي أعداد المسرحين من العمل  -
 الحوافز مقابل التسريح. 

 .2162ل بدرًا من تاريس خصخصتها ولنهاية العام فرصة عم 1189عامت كافة المنشآت باستحدا   -
تشتتير بيانتتات الضتتمان االجتمتتاعي بإرتفتتاع أعتتداد المتقاعتتدين متتن مسسستتة الضتتمان متتن المنشتتآت التتتي  -

تمت خصخصتها )باإلضافة إلتى مجمتوع المطتار التدولي، ومينتار الحاويتات، وشتركة مياهنتا( ستوار تلتك 
فتي نهايتة العتتام  4199عتداد المتقاعتدين متن هتذه المنشتآت التتي طبقتت بترامج حتوافز أم ال، حيت  بلت  أ

 % من إجمالي أعداد الموظفين عند بدر برنامج التخاصية. 69.4أي ما نسبت   2162
يبلت  عتتدد المتتوظفين فتتي الشتركات الثمانيتتة عشتتر )بمتتا فيهتتا مجموعتة المطتتار ومياهنتتا ومينتتار الحاويتتات(  -

% متن عتدد المتوظفين فتي بدايتة برنتامج 81.6ما نسبت  موظفًا، أي  21816الذين استمروا في عملهم 
 الخصخصة.

 
ومن الجدير بالذكر أن عمليات التسريح التي عامت بها هذه المنشآت حم لت المسسسة العامة للضمان اإلجتماعي 

لت شتك   ( مليتون ستنويًا، حيت 66أعبارًا مالية إضافية تمثلت في ارتفاع الفتاتورة الستنوية للرواتتب التقاعديتة بنحتو )
 (. 2162-6999%( من إجمالي المتقاعدين مبكرًا خ ل الفترة )8أعداد المتقاعدين من هذه المنشآت ما نسبت  )

 
وعلتتى التترغم متتن تراجتتة معتتدل النمتتو فتتي عتتدد المتتوظفين لتتبعض الشتتركات التتتي تمتتت خصخصتتتها، والتتذي يعكتتس 

التي تعمل بها هذه المنشآت عتد شتهدت نمتوًا كبيترًا األثر المباشر على الشركة أو المنشأة نفسها، إال أن القطاعات 
فتتي عتتدد الوظتتائب، حيتت  بينتتت دراستتة تقيتتيم أثتتر خصخصتتة عطتتاع اإلتصتتاالت المعتتدة متتن عبتتل وزارة اإلتصتتاالت 

ألتتب وظيفتة، منهتتا حتتوالي  84، أن هتتذا القطتتاع إستتحد  أكثتتر متن 2119وتكنولوجيتا المعلومتتات فتي نهايتتة العتام 
ألتب وظيفتة غيتر مباشترة، باإلضتافة إلتى دعتم وتشتغيل أكثتر متن  16مباشترة وأكثتر متن ألب وظيفتة  61أكثر من 

 ألب عامل في عطاع النقل الجوي ضمن الخدمات المساندة لهذا القطاع. 61
 

كمتتا ينطبتتق هتتذا أيضتتًا علتتى عطتتاع التعتتدين، فعلتتى ستتبيل المثتتال عامتتت شتتركة اإلستتمنت األردنيتتة بتستتريح جتتزر متتن 
مصتتانة جديتتدة  4وعتتت وبستتبب خصخصتتة عطتتاع صتتناعة اإلستتمنت فتتي األردن، تتتم إفتتتتاح عمالهتتا، ولكتتن بتتنفس ال

منشتتتآت، حيتتت  ستتتاهمت  1إلنتتتتاج اإلستتتمنت فتتتي المملكتتتة ليصتتتبح العتتتدد اإلجمتتتالي للمنشتتتآت المنتجتتتة لإلستتتمنت 
( فرصتتتة عمتتتل جديتتتدة مباشتتترة، عتتتدا عتتتن التحتتتول فتتتي هتتتذه 6111المصتتتانة األربعتتتة الجديتتتدة بإستتتتحدا  حتتتوالي )

ة وعيام خدمات جديدة مثل شركات إنتاج الباطون )اإلسمنت( الجاهز والمنتجتات اإلستمنتية الجتاهزة وتنتوع الصناع
الخدمات المرتبطة بها كشركات النقل والتوزية، مما ساهم بإستحدا  وظائب جديدة مباشرة وغير مباشرة ووظائب 
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( فرصة 6441ة اإلسمنت األردنية بتوفير )مستحدثة من القطاعات اإلعتصادية األخرت.  باإلضافة إلى عيام شرك
 الذي عامت ب  الشركة.  "برنامج الدعم والت وير"عمل غير مباشرة من خ ل تنفيذ مبادرة 

 
كذلك األمر بالنسبة لشركة مناجم الفوستفات األردنيتة والتتي تترتبط بشتبكة تزويتد وشتركات مرتبطتة بعملياتهتا، حيت  

 1وتتحالب مة  2161والثالثة تأسست عام  6992كات، إثنتين تأسستا عام شر  1يتبة لشركة الفوسفات األردنية 
شتركات تابعتة وحليفتة  2، ممتا يعنتي أن هنتاك 2111شركات أخرت تأسست جميعها بعتد خصخصتة الشتركة عتام 

 ساهمت في زيادة عدد الوظائب المباشرة وغير المباشرة والمستحدثة الناتج عن التوسة في أعمال الشركة األم. 
 

أما شركة البوتاس العربية، فقد تميزت على صعيد المسسولية المجتمعية وهي تقوم بشكل مستمر بتقديم دعم متالي 
مليتون دينتار أردنتتي،  61أكثتر متن  2162لمشتارية تنمويتة لكافتة المنتاطق فتي المملكتة، حيت  عتدمت خت ل العتام 
 2119شتركة الفوستفات األردنيتة خت ل العتام وعامت كذلك بتأسيس شركة الموانئ الصناعية األردنية مناصفة متة 

وذلك لتأسيس رصيب جديد عميتق فتي مينتار العقبتة الصتناعي، ممتا يعنتي خلتق فترص عمتل جديتدة مباشترة وغيتر 
 مباشرة ومستحدثة بسبب بنار الرصيب الجديد والخدمات المرتبطة ب .

 
تمتتت خصخصتتتها وعتتدد المتقاعتتدين  ( يبتتين الزيتتادة أو النقصتتان فتتي عتتدد متتوظفي الشتتركات التتتي2الشتتكل رعتتم )

وعتدد  2162التراكمي حسب نظام الضمان االجتماعي من هذه الشركات منذ بدر الخصخصة وحتى نهايتة العتام 
مقارنتتتتة بعتتتتدد المتتتتوظفين فتتتتي هتتتتذه الشتتتتركات بستتتتنة  2162المتتتتوظفين لهتتتتذه الشتتتتركات كمتتتتا هتتتتو فتتتتي نهايتتتتة العتتتتام 

 الخصخصة في كل منها.
 

 (7الشكل رقم )
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( تبتتتين متوستتتط العمتتتر عنتتتد التقاعتتتد ونستتتبة المتقاعتتتدين المبكتتتر الجتتتدد إلتتتى إجمتتتالي الشتتتيخوخة 9( و)8ل )األشتتتكا
 الجدد.

 
 متوس  العمر عند التقاعد :(8الشكل رقم )

 
 
 

 نسبة المتقاعدين المبكر الجدد من الضمان االجتماعي إلى إجمالي الشيخوخة الجدد :(9الشكل رقم )
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 تصويب أوضاع العاملين 
المتضمن "الموافقة على تصتويب أوضتاع متوظفي  61/4/2162تاريس  6412لقد ساهم عرار مجلس الوزرار رعم 

بنك تنمية المدن والقترت والحتاالت المماثلتة فتي المسسستات األخترت" فتي حتل المشتاكل والتتي ظهترت بستبب بعتض 
الشتركات التتي تتم خصخصتتها، بحيت  جمتة هتسالر فتترات خدمتة برامج الخصخصة وتحديدًا لشريحة العتاملين فتي 

ما بين نظامي التقاعد المدني ونظام الضمان االجتماعي، في حين أن سنوات الخدمة في ك  الجهتتين ال تتسهلهم 
للحصول على راتب تقاعدي من أي من الجهتتين. علمتًا بتأن هتذا القترار عتد جتار ليضتة عاعتدة عامتة للتراغبين فتي 

بين فترات خدماتهم المشمولة بالضمان االجتماعي والتقاعد المدني شريطة عتدم تحمتل الخزينتة األردنيتة  الجمة ما
أية عبر ينتج عن هذا الجمتة. كمتا أن هتذا القترار يشتمل جميتة الحتاالت المشتابهة ولتيس محصتورًا بالعتاملين فتي 

 يد من . الجهات التي تم خصخصتها، ويستطية أي شخص ينطبق علي  القرار أن يستف
 

كما تجدر اإلشارة إلى أن غالبية المستفيدين من القرار هم من العاملين في عطتاع اإلتصتاالت )شتركة االتصتاالت 
األردنية( وعطاع الكهربار )شركة الكهربار الوطنية وشركة الكهربتار األردنيتة وشتركة الستمرا لتوليتد الكهربتار وشتركة 

ميتتة المتتدن والقتترت )بنتتك تنميتتة المتتدن والقتترت ال ع عتتة لتت  بالخصخصتتة توزيتة الكهربتتار( ومسسستتة المتتوانئ وبنتتك تن
ولكنتت  شرتتمل بقتترار مجلتتس التتوزرار ذي الصتتلة(. ونتيجتتة لتتذلك تتتم تصتتويب أوضتتاع العتتاملين فتتي الشتتركات التتتي تتتم 

ليمكنهم من الحصول على رواتتب  61/4/2162بتاريس  6412خصخصتها إستنادًا إلى عرار مجلس الوزرار رعم 
شخصتتًا وذلتتك  111يتتة وتحديتتدًا علتتى نظتتام الضتتمان االجتمتتاعي، حيتت  بلتت  العتتدد اإلجمتتالي لهتتذه الشتتريحة تقاعد

حستب البيانتات المتتوفرة متن الجهتتات التتي إستتفادت متن عترار مجلتتس التوزرار وتمتت خصخصتتها، ولقتد إنحصتترت 
 هذه الشريحة في كل من المنشآت التالية:

 
 28شخصتتًا، تقاعتتد متتنهم  221لمرشتتحين لتصتتويب أوضتتاعهم شتتركة اإلتصتتاالت األردنيتتة، يبلتت  عتتدد ا .6

أشخاص يعملون حاليًا فتي هيئتة تنظتيم عطتاع اإلتصتاالت،  4شخصًا على رأس عملهم و 694وما زال 
 حي  يقوم الٌمصوبة أوضاعهم بدفة تكاليب الفروعات إلى المسسسة العامة للضمان اإلجتماعي.

 شخصًا.  12الذين تم تصويب أوضاعهم شركة توليد الكهربار المركزية، يبل  عدد  .2
 شخصًا. 81شركة توزية الكهربار، يبل  عدد الذين تم تصويب أوضاعهم  .1
 

 الت ور في أعداد الموظفين
يعكس التطور والنمو في أعداد الموظفين عادة حركة التوظيب والتشتغيل الطبيعيتة، وتكتستب الشتركات التتي تمتت 

أكبتتر الشتتركات الوطنيتتة وعمتتاد اإلعتصتتاد التتوطني، وبالتتتالي يعتتوقل خصخصتتتها أهميتتة خاصتتة لكونهتتا تعتبتتر متتن 
عليها كثيرًا للمساهمة فتي التشتغيل وتحقيتق التنميتة المستتدامة للمجتمعتات التتي تعمتل بهتا ورفتة المستتوت المعيشتي 
ر للمنتتاطق الحضتترية المحيطتتة بهتتا.  ومتتن ختت ل دراستتة مسشتترات النمتتو فتتي أعتتداد المتتوظفين لهتتذه الشتتركات، يظهتت

تبتتتاين واضتتتح فتتتي مستتتتوت التشتتتغيل بتتتين كتتتل منهتتتا.  وكمتتتا ذكتتتر فتتتي البنتتتد الستتتابق )التستتتريح متتتن العمتتتل والحتتتوافز 
المقدمة(، فقد عامت خمس شركات )تعد من أكبر الشركات في اإلعتصاد التوطني والتتي تمتت خصخصتتها( بتنفيتذ 

 ن في هذه الشركات بشكل واضح. برامج تسريح بنارًا على توعية عقود نتج عنها تراجة في أعداد الموظفي
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وتمت لغايات التعرب على مستوت التشغيل فتي هتذه الشتركات ولتتبتة نمتط النمتو فتي أعتداد العتاملين فيهتا، مقارنتة 
متة متوستط  2162-2111ما بين متوسط النمو في أعداد العاملين الخاضعين للضمان اإلجتماعي خت ل الفتترة 

ات التتي تمتتت خصخصتتها لتنفس الفتتترة، حيت  تعتبتر زيتتادة مستتويات المتتسمن النمتو فتي أعتتداد العتاملين فتي الشتترك
علتيهم الخاضتعين للضتمان االجتمتتاعي مسشترًا واضتحًا علتتى النشتاط اإلعتصتادي ومستتتويات التشتغيل فتي المملكتتة.  

 ون حظ من خ ل المقارنة ما يلي:
-2111اعي ختت ل الفتتترة  بلتت  متوستتط النمتتو الستتنوي فتتي أعتتداد العتتاملين الخاضتتعين للضتتمان اإلجتمتت -

%.  كذلك بل  متوسط النمو السنوي في صتافي فترص العمتل المستتحدثة علتى مستتوت 9نسبة   2162
 (. 62. )أنظر الشكل 2162-2112% وذلك خ ل الفترة 2-المملكة 

لت كتتل متتن شتتركات اإلتصتتاالت والفوستتفات والبوتتتاس واإلستتمنت وتوليتتد الكهربتتار معتتدل نمتتو ستتنوي ستتج   -
كتتر آنفتتًا بأنهتتا عامتتت ببتترامج تستتريح التراجتتة فتتي حركتتة التشتتغيل فتتي هتتذه الشتتركات والتتتي ذٌ  ستتالب عكتتس

-%  و2-للمتتوظفين لتتديها، حيتت  كانتتت متوستتطات معتتدل النمتتو الستتنوي لهتتذه الشتتركات علتتى التتتوالي  
 %.2-%  و66-% و1.4-%  و6

ائرات أعلتى معتدالت للنمتتو حققتت شتركات أكاديميتة الطيتران وكليتة الملكتة نتتور الفنيتة وشتركة تمتوين الطت -
% علتتتى 1% و2% و66الستتتنوي فتتتي أعتتتداد المتتتوظفين للفتتتترة، حيتتت  بلتتت  معتتتدل النمتتتو الستتتنوي فيهتتتا 

 التوالي.
 

( متوستط النمتو الستنوي فتي أعتداد المتوظفين العتاملين فتي هتذه الشتركات خت ل فتترة المقارنتة 61يبين الشكل رعم )
(2111-2162 .) 

 
 (11الشكل رقم )

 
 



222 
 

وخي المزيتد متن الدعتة فتي تطبيتق المسشتر التوارد أعت ه، ولوجتود اختت ب فتي الفتترات الزمنيتة التتي تتم ومن أجتل تت
.  ون حتتظ متتتن 2162-2112إنشتتار وخصخصتتة هتتذه الشتتركات خ لهتتا، فقتتد تتتم تطبيتتق المسشتتر للفتتترة الزمنيتتة 

 خ ل المقارنة ما يلي:
 2162-2112ان اإلجتماعي خ ل الفترة بل  معدل النمو السنوي في أعداد العاملين الخاضعين للضم -

 %.2حوالي 
لت كل من شركات اإلتصتاالت والبوتتاس واإلستمنت وتوليتد الكهربتار وشتركة صتيانة الطتائرات معتدل سج   -

كتتر آنفتتًا بأنهتتا عامتتت نمتتو ستتنوي ستتالب يعكتتس التراجتتة فتتي حركتتة التشتتغيل فتتي هتتذه الشتتركات، والتتتي ذٌ 
ر شتتركة صتتيانة الطتتائرات التتتي لتتم تقتتم بأيتتة بتترامج تستتريح، حيتت  ببتترامج تستتريح للمتتوظفين لتتديها، باستتتثنا

 %.2-% و2-% و64-% و1-% و2-كانت معدالت النمو السنوية لهذه الشركات على التوالي 
حققت شركات صيانة محركات الطائرات وكلية الملكة نور الفنية وشركة تموين الطائرات أعلى معتدالت  -

% علتى 1% و2% و9ة، حي  بلغتت معتدالت النمتو الستنوية فيهتا نمو سنوية في أعداد الموظفين للفتر 
 التوالي.

 
 ل فتتترة المقارنتتة ( معتتدل النمتتو الستتنوي فتتي أعتتداد المتتوظفين العتتاملين فتتي هتتذه الشتتركات ختت66يبتتين الشتتكل رعتتم )

(2112-2162.) 
 

 (11الشكل رقم )
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 (12الشكل رقم )

 
 

 (13الشكل رقم )
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 تصاالتشركة اإل  :(14الشكل رقم )

 
 

ستخراج المعادن :(15الشكل رقم )  ق اع التعدين وا 

 
 
 



222 
 

 ق اع النقل :(16الشكل رقم )

 
 

 ق اع الكهرباء (17الشكل رقم )
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ومجمتتوع العتتاملين فتتي  2162-2111وعلتتى صتتعيد مجمتتوع العتتاملين فتتي المنشتتآت التتتي تمتتت خصخصتتتها للفتتترة 
 لفترة، تبين ما يلي:خ ل نفس ا العاملين اىردنيينالمملكة ومجموع 

، بينمتا 2111عامً  في العتام  26299بل  مجموع عدد العاملين في الشركات التي تمت خصخصتها   -
. )يشتتمل هتتذا المجمتتوع العتتاملين فتتي شتتركات 2162عتتامً  فتتي نهايتتة العتتام  21816بلتت  هتتذا المجمتتوع 

 (.68مجموعة المطار ومياهنا ومينار الحاويات(. أنظر الشكل رعم )
متتنهم متتا نستتبت    المشةةتولون اىردنيةةونل عتتامً ، شتتك   611681899مجمتتوع المشتتتغلين فتتي المملكتتة  بلتت  -

عتامً ،  612211116، بينمتا بلت  مجمتوع المشتتغلين فتي المملكتة 2111% وذلك في نهاية العام 89.6
زارة ، متتن واعتتة بيانتتات و 2162% وذلتتك فتتي نهايتتة العتتام 81.8متتنهم  المشةةتولين اىردنيةةينبلغتتت نستتبة 

 (.69العمل. أنظر الشكل رعم )
بلغتتت نستتبة مجمتتوع العتتاملين فتتي الشتتركات التتتي تمتتت خصخصتتتها إلتتى مجمتتوع المشتتتغلين فتتي المملكتتة  -

، بينمتتتا بلغتتتت نستتتبة مجمتتتوع 2111% فتتتي نهايتتتة العتتتام 2.6مقارنتتتة بتتتت  2162% فتتتي نهايتتتة العتتتام 6.2
% فتي 6.4فتي المملكتة  اىردنيةين المشتولينالعاملين في الشركات التي تمت خصخصتها إلى مجموع 

 (.22و 26و 21. أنظر األشكال )2111% في نهاية العام 2.1مقارنة بت  2162نهاية العام 
 

 (18الشكل رقم )
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 (19الشكل رقم )

 
 

 (21الشكل رقم )
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 (21الشكل رقم )

 
 
 

 (22الشكل رقم )
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 اإلدارة واإلمتياز اىثر على العاملين في المنشآت التي خضعت لعقود
لقتتد مثلتتت نمتتاذج خصخصتتة شتتركات مياهنتتا ومجموعتتة المطتتار التتدولي أشتتكااًل أختترت متتن الخصخصتتة، حيتت  تتتم 
اإلعتمتتاد علتتى نمتتوذج عقتتد اإلدارة فتتي حالتتة شتتركة مياهنتتا وشتتركة مينتتار الحاويتتات، وعقتتد البنتتار والتشتتغيل ونقتتل 

وعتد حققتت مسشترات األجتور وأعتداد المتوظفين فتي هتذه  ( بالنسبة لشركة مجموعة المطار الدولي. BOTالملكية )
 الشركات النتائج التالية:

-2112% للفتتتترة  8بلتتت  معتتتدل النمتتتو الستتنوي فتتتي عتتتدد المتتتوظفين  شةةةركة مجموعةةةة الم ةةةار الةةةدولي: -
( 24( و)21%. أنظتر األشتكال )11.1، ومعدل النمو السنوي في أجور المتوظفين لتنفس الفتترة 2162

 في متوسط أجور العاملين وتطور أعدادهم.والتي تبين التطور 
ومعتدل النمتو الستنوي  2162 - 2112% للفترة 61، بل  معدل النمو السنوي في األجور شركة مياهنا -

ن التطتتور فتتي متوستتط ( والتتتي تبتتي  21( و)21% لتتنفس الفتتترة.  أنظتتر األشتتكال )4فتتي عتتدد المتتوظفين 
 أجور العاملين وتطور أعدادهم.

-2111% للفتتترة 64.8: بلتت  معتتدل النمتتو الستتنوي فتتي أجتتور العتتاملين العقبةةة شةةركة مينةةاء حاويةةات -
( 28( و)22% لتتنفس الفتتترة.  أنظتتر األشتتكال )1.2-، ومعتدل النمتتو الستتنوي فتتي عتتدد العتاملين 2162

 والتي تبين التطور في متوسط أجور العاملين وتطور أعدادهم.
 

 (23الشكل رقم )
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 (24الشكل رقم )

 
 

 (25م )الشكل رق
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 (26الشكل رقم )

 
 

 
 (27الشكل رقم )
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 (28الشكل رقم )

 
 

 
 (29الشكل رقم )
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 ملحق الجداول
 اإلمتيازات الوظيفية الممنوحة من قبل الشركات التي تمت خصخصتها :(1الجدول رقم )

 الشركة

 اإلمتيازات الوظيفية
خصتتتم علتتتى 
الختتتتتتتتتتتتتتتدمات 
المقدمتتة متتتن 

 الشركة

تمويتتتتل 
 السكن

ب رواتتتتتتتتتتت
 إضافية

تعتتتتويض 
نهايتتتتتتتتتتتتتتتة 
 الخدمة

تتتتتتتتتتتتتتأمين 
صتتتتتتتتتحي 
 خاص

صتتتندوق 
 إدخار

نستتتتبة متتتتن 
 المبيعات

صتتتتتتتتتتتندوق 
تكافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
 إجتماعي

ستتتتتتيارات 
وعتتتتتتتت وة 
 سيارات

عتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وات 
عمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
 متخصصة

الحتتتتتتتتج 
 والعمرة

وجبتتتتتتتتات 
 طعام

عتتتتت وة 
 وعود

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنح 
دراستتتتتتتتتتتتتتتتية 
للمتتتتتوظفين 

 وأبنائهم

عتتتتتتروض 
صتتتندوق 
 إدخار

عتتتتتتتتتتتت وة 
 حضانة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأمين 
للمتتتتتتتتتتتتتراض 
 المستعصية

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأمين 
 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحي
 للمتقاعدين

تستتتتتتتتتتتييل 
مكافتتتتتتتتتتتأة 
نهايتتتتتتتتتتتتتتتة 
 الخدمة

تتتتتتتتتتتتتتأمين 
علتتتتتتتتتتتتتتتتتى 
 الحياة

تملتتتتتتتتتتتتتتتتك 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
أستتتتتتتتتتتتتتتهم 
 الشركة

تتتتتتتتتتتتتتأمين 
 حواد 

                       اإلتصاالت  1
                       الفوسفات 2
                       البوتاس 3
                       اإلسمنت 4
                       الملكية األردنية 5
                       األسواق الحرة 6
                       تموين الطائرات 7

8 
صتتتتتتتتيانة محركتتتتتتتتات 

    الطائرات
                   

                       صيانة الطائرات 9
                       الطيران التشبيهي 10
                       أكاديمية الطيران  11
                       كلية الملكة نور  12
                       توزية الكهربار 13
                       كهربار إربد 14
                       توليد الكهربار 15
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ريح الشركات التي تمت خصخصتها والتي قامت بتسريح بعض العاملين حسب نوع التس :(2الجدول رقم )
 والعدد والحوافز المقدمة

التسريح  الشركة
من 
 العمل

نوع 
 التسريح

الحوافز 
المقدمة 
 للتسريح

عدد 
 المسرحين

عدد المسرحين 
الذين حصلوا على 
رواتب تقاعدية من 
الضمان االجتماعي 

عند التسريح 
 مباشرة

% عدد المسّرحين 
الذين حصلوا على 
رواتب تقاعدية من 
الضمان االجتماعي 

سّرحين من من  الم
 الشركة

الزيادة في نفقات 
الضمان التقاعدية 
بسبب هذا التسريح 

 )دينار(**

1 
 اإلتصاالت 

 نعم
توقيةةةةةةةةةة  

 3230 57 عقود
930 28.8 3,181,165 

 نعم الفوسفات 2
توقيةةةةةةةةةة  

 200 17 عقود
200 100 1,575,164 

 نعم البوتاس 3
توقيةةةةةةةةةة  

 282 17.9 عقود
230 81.6 1,221,815 

 نعم اإلسمنت 4
وقيةةةةةةةةةة  ت

 1908 93 عقود
628 32.9 4,213,763 

5 
الملكيةةةةةةةةةةةةةةةة 

  ال اىردنية
     

6 
اىسةةةةةةةةةةةةواق 

  ال الحرة
     

7 
تمةةةةةةةةةةةةةةةةةوين 

  ال ال ائرات
     

8 

صةةةةةةةةةةةةةةةةةيانة 
محركةةةةةةةةةةةةات 

  ال ال ائرات

     

9 
صةةةةةةةةةةةةةةةةةيانة 

  ال ال ائرات
     

10 
ال يةةةةةةةةةةةةةةران 

  ال التشبيهي
     

11 
أكاديميةةةةةةةةةةةة 

  ال ال يران 
     

12 
 كلية الملكةة

  ال نور 
     

13 
توزيةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

  ال الكهرباء
     

       ال كهرباء إربد 14

15 
توليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 نعم الكهرباء
توقيةةةةةةةةةة  

 عقود
4.4 381 157 41.2 738,313 

 10,930,220 36.3 2181 6001 189.3   المجموع 

 ** تتزايد نفقات الضمان اإلجتماعي بشكل سنوي لكونها تردف ة على شكل رواتب تقاعدية.
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 2112(: الزيادة أو النقصان في عدد الموظفين للشركات التي تمت خصخصتها كما في نهاية العام 3دول رقم )الج

 سنة الخصخصة الشركة

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 
المةةةةةةوظفين 
عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 الخصخصة

 
(X) 

عةةةةةةةةةةةةةةةةدد 
الموظفين 

2112 
 

Z)) 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 
المتقاعدين 
منةةةةةذ بةةةةةدء 
الخصخصة 
حتى نهايةة 

2112 
(Y) 

صةةةةةةةةةةةةةةةافي 
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 
المةةةةةوظفين 
بعةةةد خصةةةم 
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

دين المتقاع
(W) 

X-Y 

المعينةةةةةةون 
الجةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 
يسةةةةةةةةةةةةةاوي 
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 
المةةةةةوظفين 
نهايةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

2112 
مخصةةةةةةةوما  
منه صافي 
المةةةةةوظفين 
بعةةةد خصةةةم 
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 المتقاعدين 

Z-
W=(N) 

الزيادة/النقصةةةةةةةةةةةان 
كمةةةةةةا فةةةةةةي نهايةةةةةةة 

2112  
)عدد الموظفين في 

 – 2112نهايةةةةةةةةةةة 
عةةدد المةةوظفين فةةي 

 سنة الخصخصة(

 2481- 1438- 3155 1043 1717 4198 2000 اإلتصاالت  1
 393 1448 2956 1055 4404 4011 2006 الفوسفات 2
 121- 568 1595 689 2163 2284 2003 البوتاس 3
 2044- 1194- 1800 850 606 2650 1998 اإلسمنت 4
 409 421 3673 12 4094 3685 2007 الملكية اىردنية 5
 59 59 134 0 193 134 2000 اىسواق الحرة 6
 259 414 109 155 523 264 2001 تموين ال ائرات 7
 71 110 64 39 174 103 2006 صيانة محركات ال ائرات 8
 170 329 464 159 793 623 2005 صيانة ال ائرات 9

 15 32 40 17 72 57 2006 ال يران التشبيهي 10
 108 108 95 0 203 95 2003 أكاديمية ال يران  11
 306- 306- 354 0 48 354 2007 كلية الملكة نور  12
 152 271 940 119 1211 1059 2008 توزي  الكهرباء 13
 0 174 902 174 1076 1076 2008 كهرباء إربد 14
 434- 197- 1226 237 1029 1463 2007 توليد الكهرباء 15

 3750- 799 17507 4549 18306 22056  (1المجموع الفرعي )
 118 182 174 14 111 218 2112 شركة مجموعة الم ار 1
 288 374 1100 81 6424 6681 2112 شركة مياهنا 2
 33- 33- 748 - 715 748 2006 ميناء حاويات العقبة 3

 371 121 2122 151 2545 2172  (2المجموع الفرعي )
 3379- 1322 19529 4699 21851 24228  (2+1المجموع الكلي )
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 شركة مجموعة الم ار الدولي :(4الجدول رقم )

معدل النمو في عدد  عدد الموظفين معدل النمو في اىجور % ىجورا السنة
 الموظفين %

2007 250  238  
2008 533 113.2 264 10.9 
2009 761 42.8 339 28.4 
2010 920 20.9 286 -15.6 
2011 1048 13.9 283 -1.0 
2012 1051 0.3 356 25.8 

 
 ( شركة مياهنا5الجدول رقم )

 السنة
متوس  
 راىجو 

 معدل النمو في متوس  اىجور
% 

معدل النمو في عدد  عدد الموظفين
 % الموظفين

2007 305  1186  
2008 422 38.4 1279 7.8 
2009 471 11.6 1406 9.9 
2010 480 1.9 1355 -3.6 
2011 504 5.0 1498 10.6 
2012 628 24.6 1474 -1.6 
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 حال عدم التسريح تكلفة إستمرار الموظفين في :(6الجدول رقم )

 العدد اإلتصاالت
متوس  
الرواتب 
 للفترة

عدد 
اىشهر 
 المتبقية

متوس  
العمر 
عند 

التقاعد 
في 
ذلك 
 العام

على  61الكلفة عند 
الشركة لو استمر 

 هؤالء

تكلفة التسريح م  
 الحافز

 التوفير

6 2002-2005 424 420.8 72 54 12,844,656 

  

2 2003 367 393.0 79 53.4 11,394,249 
1 2002-2006 1248 445.0 78 53.5 43,318,080 
4 2007-2008 125 577.5 96 52 6,930,000 
1 2007-2012 752 701.7 96 52 50,654,720 
1 2007-2013 134 701.7 96 52 9,026,240 

 77,294,848 56,873,097 134,167,945 المجموع 

 3,185,463 16,902,537 20,088,000 52.3 93 1080 200 2012 الفوسفات
 (6,707,984) 7,900,000 11,192,016 52.7 88 451 282 2006 البوتاس
 اإلسمنت

6 2001-2002 1076 451.5 60 55 29,148,840   
2 2007-2012 639 1109.5 96 52 68,061,168   
1 2012 193 1354 93 52.3 24,302,946   

 28,512,954 3,000,000 121,512,954 المجموع

 توليد الكهرباء 
2010 381 781 102 51.5 30,351,222 4,400,000 25,951,222 

 128,236,503 189,075,634 317,312,137 المجموع
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 المجموع الكلي لعدد المشتولين في الشركات التي تمت خصخصتها ومجموع المشتولين في المملكة :(7الجدول رقم )

 السنة
د المجموع الكّلي لعد

المشتولين في الشركات 
 التي تمت خصخصتها

عدد المشتولين 
 في المملكة

عدد المشتولين 
اىردنيين في 

 المملكة

نسبة عدد المشتولين 
في الشركات 

المخصخصة إلى عدد 
 المشتولين في المملكة

% 

نسبة عدد المشتولين 
في الشركات 

المخصخصة إلى عدد 
 المشتولين اىردنيين

% 

ن نسبة عدد المشتولي
اىردنيين من إجمالي 
 المشتولين في المملكة

% 

1999 20750      
2000 21299 1018894 908314 2.1 2.3 89.1 
2001 20078 1056615 920042 1.9 2.2 87.1 
2002 19006 1078793 951612 1.8 2.0 88.2 
2003 18204 1117994 969171 1.6 1.9 86.7 
2004 17987 1231490 1012734 1.5 1.8 82.2 
2005 17951 1285462 1023681 1.4 1.8 79.6 
2006 19105 1345577 1055847 1.4 1.8 78.5 
2007 20909 1453642 1140446 1.4 1.8 78.5 
2008 21007 1476026 1172701 1.4 1.8 79.4 
2009 20797 1556229 1220521 1.3 1.7 78.4 
2010 20395 1710476 1412134 1.2 1.4 82.6 
2011 20492 1716283 1436020 1.2 1.4 83.7 
2012 20851 1723361 1443563 1.2 1.4 83.8 
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 ملحق الشركات 
-6999% للفتترة 66-بلت  معتدل النمتو الستنوي فتي عتدد المتوظفين شركة مصان  اإلسةمنت اىردنيةة:  .1

نظتتر .  أ2162-2111% للفتتترة 61.2، كتتذلك بلتت  معتتدل النمتتو الستتنوي فتتي أجتتور المتتوظفين 2162
 (.16( و)11األشكال )

 
 (31الشكل رقم )

 
 

 (31الشكل رقم )
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-6999%( للفتتتترة )1.4-بلتتت  معتتتدل النمتتتو الستتتنوي فتتتي عتتتدد المتتتوظفين )شةةةركة البوتةةةاس العربيةةةة:  .2
(.  2162-2111%( للفتتتترة )61.8(، كتتتذلك بلتتت  معتتتدل النمتتتو الستتتنوي فتتتي أجتتتور المتتتوظفين )2162

 (.11( و)12أنظر األشكال )
 

 (32م )الشكل رق

 
 

 (33الشكل رقم )

 
 

 

 
 

 قبل الخصخصة

  
 
 

 قبل الخصخصة 



222 
 

-6999%( للفتترة )6-بل  معتدل النمتو الستنوي فتي عتدد المتوظفين )شركة مناجم الفوسفات اىردنية:  .3
(.  أنظتر 2162-6992%( للفتترة )1.6(، كذلك بل  معدل النمو السنوي في أجور الموظفين )2162

 (.11( و)14األشكال )
 

 (34الشكل )

 
 

 (35الشكل رقم )

 
 

 
 

 قبل الخصخصة

  

 قبل الخصخصة 
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%  للفتتترة  1بلتت  معتتدل النمتتو الستتنوي فتتي عتتدد المتتوظفين  الملكيةةة اىردنيةةة: شةةركة الخ ةةو  الجويةةة  .4
.  2162-6999% للفتتتترة 1.1، كتتذلك بلتتت  معتتدل النمتتتو الستتنوي فتتتي أجتتور المتتتوظفين 6999-2162

 (.12( و)11أنظر األشكال )
 

 (36الشكل رقم )

 
 

 (37الشكل رقم )

 

 
 

 قبل الخصخصة

  

 قبل الخصخصة 
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% للفتتتترة 4بلتتت  معتتتدل النمتتتو الستتتنوي فتتتي عتتتدد المتتتوظفين اىردنيةةةة: ات للم ةةةار شةةةركة اىسةةةواق الحةةةرة  .5
.  2162-2111% للفتتتترة 8.9، كتتذلك بلتتت  معتتدل النمتتتو الستتنوي فتتتي أجتتور المتتتوظفين 2112-2162

 (.19( و)18أنظر األشكال )
 
 (38الشكل رقم )

 
 

 (39الشكل رقم )
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-2111%( للفتترة )1فتي عتدد المتوظفين ) بلت  معتدل النمتو الستنويالشركة اىردنية لصيانة ال ائرات:  .6
(.  أنظتر 2162-2116%( للفتترة )4.1(، كذلك بل  معدل النمو السنوي في أجور الموظفين )2162

 (.46( و)41األشكال )
 
 (41الشكل رقم )

 
 

 (41الشكل رقم )

 
 

 
 

 قبل الخصخصة

  

 بل الخصخصةق
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% للفتتترة 4بلتت  معتتدل النمتتو الستتنوي فتتي عتتدد المتتوظفين الشةةركة اىردنيةةة لصةةيانة محركةةات ال ةةائرات:  .7
.  2162-2116% للفتتتترة 1.1، كتتذلك بلتتت  معتتدل النمتتتو الستتنوي فتتتي أجتتور المتتتوظفين 2111-2162

 (.41( و)42أنظر األشكال )
 
 (42الشكل رقم )

 
 

 (43الشكل رقم )

 
 

 
 

 
 
 

 قبل الخصخصة

  

 بل الخصخصةق
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-2111% للفتتترة 1بلتت  معتتدل النمتتو الستتنوي فتتي عتتدد المتتوظفين الشةةركة اىردنيةةة لتمةةوين ال ةةائرات:  .8
.  أنظتتتر 2162-2116% للفتتتترة 1.6دل النمتتتو الستتتنوي فتتتي أجتتتور المتتتوظفين ، كتتتذلك بلتتت  معتتت2162

 (.41( و)44األشكال )
 
 (44الشكل رقم )

 
 

 (45الشكل رقم )

 
 

قبل
 

صة
خ
ص

خ
ال

  

قبل
 

صة
خ
ص

خ
ال
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% 2بلت  معتدل النمتو الستنوي فتي عتدد المتوظفين الشركة اىردنية لتدريب ال يران والتدريب التشبيهي:  .9
-2111% للفتتتترة 2.9فتتتي أجتتتور المتتتوظفين  ، كتتتذلك بلتتت  معتتتدل النمتتتو الستتتنوي2162-2111للفتتتترة 
 (.42( و)41. أنظر األشكال )2162

 
 (46الشكل رقم )

 
 

 (47الشكل رقم )

 
 

 
 

 قبل الخصخصة

  

 بل الخصخصةق
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% للفتتترة  66بلتت  معتتدل النمتتو الستتنوي فتتي عتتدد المتتوظفين شةةركة أكاديميةةة ال يةةران الملكيةةة اىردنيةةة:  .11
.  2162-6998لفتتتترة % ل2.4، كتتذلك بلتتت  معتتدل النمتتتو الستتنوي فتتتي أجتتور المتتتوظفين 6999-2162

 (.49( و)48أنظر األشكال )
 
 (48الشكل رقم )

 
 

 (49الشكل رقم )

 
 
 

 
 

 قبل الخصخصة

  

 بل الخصخصةق
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% للفتترة 2بلت  معتدل النمتو الستنوي فتي عتدد المتوظفين شركة كلية الملكة نور الفنية لل يةران المةدني:  .11
.  2162-2118لفتتترة % ل61.2، كتتذلك بلتت  معتتدل النمتتو الستتنوي فتتي أجتتور المتتوظفين 2112-2162

 (.16( و)11)نظر األشكال أ
 
 (51الشكل رقم )

 
 

 (51الشكل رقم )
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(، 2162-2111% للفتترة )2-بل  معدل النمو السنوي فتي عتدد المتوظفين شركة اإلتصاالت اىردنية:  .12
( 12.  أنظر األشتكال )2162-6991% للفترة 66كذلك بل  معدل النمو السنوي في أجور الموظفين 

 (.11و)
 

 (52الشكل رقم )

 
 

 (53الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 
 

 قبل الخصخصة 

قبل
 

صة
خ
ص

خ
ال
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-6999% للفتتترة 2-بلتت  معتتدل النمتتو الستتنوي فتتي عتتدد المتتوظفين شةةركة توليةةد الكهربةةاء المركزيةةة،  .13
.  أنظتتتر 2162-2111% للفتتتترة 9.2، كتتتذلك بلتتت  معتتتدل النمتتتو الستتتنوي فتتتي أجتتتور المتتتوظفين 2162

 (.11( و)14األشكال )
 

 (54الشكل رقم )

 
 

 (55الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 
 

 قبل الخصخصة

  
 
 

 بل الخصخصةق
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، كتذلك 2162-6999% للفتترة 2بلت  معتدل النمتو الستنوي فتي عتدد المتوظفين وزي  الكهربةاء: شركة ت .14
( 11.  أنظتتتر األشتتتكال )2162-6999% للفتتتترة 8.2بلتتت  معتتتدل النمتتتو الستتتنوي فتتتي أجتتتور المتتتوظفين 

 (.12و)
 

 (56الشكل رقم )

 
 

 (57الشكل رقم )

 
 

 
 

 قبل الخصخصة

 بل الخصخصةق
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، 2162-6999% للفتتترة 1دد المتتوظفين بلتت  معتتدل النمتتو الستتنوي فتتي عتتشةةركة توزيةة  كهربةةاء اربةةد:  .15
( 18. أنظر األشتكال )2162-6999% للفترة 4.1كذلك بل  معدل النمو السنوي في أجور الموظفين 

 (.19و)
 
 (58الشكل رقم )

 
 

 (59الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 
 

 قبل الخصخصة

  

 بل الخصخصةق


