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 المقدمة
جالمة ييايمات الخصخصمة  قمط  مأ التنكمد ممن ممدج يمامة مجمراءات لمىيمات خصخصمة ال يمكن الحكم  لىمن ن

نما  أ تنفيذ هذه الييايات وتنثيراتها المباشرة وغير المباشرة لىن األطراف ذات العاقمة   والمقصمود  المنشآت، وا 
غير  أ هيكل هو ملقاء الضوء لىن اآلثار التأ ترتبت لىن المنشآت التأ خضعت لىخصخصة    هل انعكس الت

مىكيمة وو مدارة همذه المنشمات ميجابمما  لىمن ودامهما المممالأ والتشمغيىأ، كالربحيمة واإلنتمماا والمبيعمات والكفماءة   يمموف 
يعتمد تنثر المنشمآت ميجابما  وو يمىبا   مأ لمىيمة الخصخصمة  مأ المحصمىة لىمن البيممة التنريميمة واألطمر التنا يمية 

زيمز المنما ا اإلقتصمادية لكا مة األطمراف المعنيمة بهمذه العمىيمة   كمما تم ثر التأ تحك  لمىهما وتحمدد قمدرتها لىمن تع
ىين، العمال والميتهىكين، الحكومة )تنثيراتها المالية لىمن الخزينمة ، الخصخصة بشكل مباشر  أ المالكين والمشغ  

جتمعمات المحىيمة، ولىن المنا يين ) أ حال وجمود منا يمة    وقمد تمتمد التمنثيرات المباشمرة لىخصخصمة لتشممل الم
ال يميما  مأ المنماطل التمأ تحتضمن الصمنالات التعدينيمة   وباإلضما ة ملمن ذلمخ، تم ثر الخصخصمة، ولكمن بشمكل 
غير مباشر،  أ تنمية القطاع الخاص من خال دورها المحتمل  أ تحفيمز تمد ل اإليمتثمارات األجنبيمة المباشمرة، 

 ل، وتوييا قالدة المىكية، وغيرها من اآلثار غير المباشرة والتشغيل، وتعزيز المنا ية، وتنمية يول روس الما
 

يىقأ هذا الجزء من التقرير الضوء لىن اآلثار المباشرة وغير المباشرة التأ ترتبت لىن خصخصمة المنشمآت التمأ  
التأ قامت الحكوممة ممما ببيما كاممل حصمتها  يهما وو بيما جمزء ممن همذه الحصمة  وو التمأ خضمعت  ألنمماط وخمرج 

 لخصخصة، مما من خال لقود اإلدارة وو لقود اإلمتياز من ا
 

 قطاع التعدين
 

 شركة مصانع اإلسمنت األردنية
لقد كانت شركة مصانا اإليمنت األردنية من وبرز الشركات التأ ياهمت بها الحكومة، وتولت لىمن ممدار لقمود 

يمممنت، خصوصما  ونهما كانممت تتمتما بحقممول ممن المزمن ر ممد القطالمات اإلنشممامية باحتياجاتهما المتناميمة مممن ممادة اإل
ومما اقتمراا انتهماء  تمرة امتيماز 1998  و مأ لما   .حصرية إلنتاا هذه المادة  مأ الممىكمة، امتمدت لخميمين لامما  

 الشركة، قامت الحكومة ببيا حصتها  أ هذه الشركة لتكون بذلخ وول منشنة تت  خصخصتها  أ الممىكة 
 

 والتشغيلي للشركة أثر الخصخصة على األداء المالي
وحتممن وواخممر العقممد الماضممأ، مممرت شممركة مصممانا اإليمممنت األردنيممة بمراحممل  8991منممذ خصخصممتها  ممأ لمما  

ماليمممة متميمممزة تمثىمممت بتنمممامأ ربحيمممة لمىياتهممما التشمممغيىية ملمممن حمممدود تجممماوزت بكثيمممر ميمممتوياتها قبمممل الخصخصمممة   
ر الشممركة بممثاب حقبممات رمييممة، تتمثممل األولممن  ممالمتتبا لتطممور الوضمما المممالأ لىشممركة يمموف يىحممر بوضممو  مممرو 

، 8991بارتفمماع معممدالت ربحيتهمما بشممكل كبيممر خممال اليممنوات الخمممس األولممن التممأ تبعممت خصخصممتها  ممأ لمما  
%  ممأ 8 .1% قبممل الخصخصممة وصمموال  ملممن 3 معممدل العامممد لىممن الموجممودات وخممذ باإلرتفمماع تممدريجيا  مممن نحممو 

%  مأ لما  30% ملمن وكثمر ممن 80عامد لىن مبيعات الشركة من وقل ممن ، وترا ل هذا ما ارتفاع ال1002لا  
1002  
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ويعود هذا اإلرتفماع  مأ العواممد لىمن المبيعمات بشمكل ويايمأ ملمن ارتفماع ويمعار بيما اإليممنت خمال الفتمرة نفيمها 
لىطمن  مأ دينمار  . 32بمعدالت تزيد لن معدالت النمو  أ تكاليف اإلنتماا،  نيمعار اإليممنت ارتفعمت ممن نحمو 

%،  ممأ حممين لمم  9 98، وي بمعممدل نمممو مجمممالأ بىمم  1002دينممار لىطممن  ممأ لمما   . 20ملممن نحممو  1000لمما  
 %   3يتجاوز معدل نمو تكاليف اإلنتاا خال الفترة نفيها 

 
ويعود هذا اإلرتفاع الكبير  أ ويعار اإليمنت بشكل رمييأ ملن الوضا االحتكماري المذي كانمت تتمتما بمر الشمركة 

    انتفمماء شممروط 1001هممذه الفتممرة، لىممن الممرغ  مممن انتهمماء لقممد اإلمتيمماز الممذي كانممت تتمتمما بممر  ممأ لمما  خممال 
المنا يممة خممال هممذه الفتممرة كممان مممد ولا  بشممكل ويايممأ بارتفمماع الطاقممة اإلنتاجيممة لىشممركة لحممدود تتجمماوز ميممتويات 

ملمن القطمماع، همذا  ضمما لمن انحيممار  الطىما المحىمأ، وهممو مما كممان يشمكل بممدوره لامقما  وممما  دخمول منا يمين جممدد
المنا ية ممن قبمل األيموال الخارجيمة خصوصما بعمدما وصمبحت تفمري اليمعودية قيمود لىمن تصمدير اإليممنت ممن 

 مصانعها 
 

 تطور المؤشرات المالية والتشغيلية لشركة مصانع اإلسمنت األردنية :(1الجدول رقم )

 
حيممب شممهدت الشممركة انخفاضمما  مىحورمما   ممأ ميممتويات  1009ملممن لمما   .100وممما الحقبممة الثانيممة  تمتممد مممن لمما  

اإلنتماجأ األكثمر ايمتخداما  وكىفمة  مأ ربحيتها، والتأ جاءت مد ولة بشكل ويايأ بارتفاع ويعار الوقمود، الممدخل 
، وصمموال  .100%  مأ لمما  8 13% ملممن 1 31صمنالة اإليمممنت،  قمد انخفممي العاممد لىممن المبيعمات مممن نحمو 

%  ممأ لمما  8 .1، وهممذا بممدوره و ضممن ملممن انخفمماي العامممد لىممن الموجممودات مممن 1009%  ممأ لمما  9 .8ملممن 
  1009%  أ لا  9 .8ملن  1002

 
الثة من وكثر نقاط التحول تنثيرا  لىن األداء المالأ لىشركة، حيب انخفضت ربحية الشركة بشكل وتعتبر الحقبة الث
ذلخ نتيجمة لمدخول منتجمين جمدد ، و ووصبحت م خرا  تعانأ من خيامر تشغيىية مرتفعة نيبيا   1009كبير بعد لا  

بممدوت شممركتان يممعوديتان منتمماا  1009ملممن القطمماع، واحتممدا  المنا يممة بينهمما وبممين بمماقأ الشممركات    خممال لمما  
شمركة جديمدة وخمرج وهمأ شمركة القطرانمة   كمما تمزامن دخمول  1080اإليمنت  أ الممىكة ومن ث  تبعها  مأ لما  

المنتجممين الجممدد ملممن القطمماع ممما تبمماط  الطىمما لىممن اإليمممنت نتيجممة وزمممة الركممود التممأ شممهدتها المنطقممة لامممة، 
ضم ا ة ملمن ذلمخ،  قمد انحيمر الطىما لىمن اإليممنت األردنمأ  مأ ويمواقر وقطاع اإلنشاءات لىمن وجمر التحديمد   وا 

التقىيديممة كاليممودان والعممرال، بعممدما شممرلت هممذه الممدول بانشمماء مصممانعها المحىيممة، وو ضممن هممذا بممدوره ملممن ارتفمماع 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 -19.7 -19.6 0.1 46.3 46.3 48.2 55.2 67.1 52.1 26.9 16.3 9.1 3.4 8.7 5.8 )مليون دينار( العائد الصافي

 -9.9 -9.2 0.1 15.6 16.3 17.9 23.3 26.1 23.7 15.0 9.6 5.5 2.1 2.8 3.3 )%( العائد على المبيعات

 -18.5 -14.6 0.1 16.4 14.4 18.7 23.1 32.8 31.4 19.3 13.0 8.1 3.7 9.2 6.3 )%( العائد على حقوق الموجودات

 -16.9 -14.4 0.1 23.6 24.2 27.8 33.3 33.4 30.1 20.2 14.0 8.5 3.3 8.1 5.9 )%( العائد على حقوق المساهمين

 0.0 1.6 2.1 3.8 4.3 4.0 4.0 4.0 3.9 3.5 3.6 3.2 2.6 2.7 2.6 )مليون طن( اإلنتاج

 0 1561 2085 3137 3189 3085 2693 2683 2607 2373 2367 1689 1046 1039 985 موظف( \)طن اإلنتاجية
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لري اإليمنت ملن حدود تجاوزت الطىا لىير   ونتيجة لمذلخ انخفضمت صمادرات شمركة اإليممنت األردنيمة ممن 
، 1088ولف طن  أ لا   33، ومن ث  ملن 1080ولف طن  أ لا   801ملن  1001لف طن  أ لا  و 320

  1081ملن ون توقفت صادراتها تماما   أ لا  
 

 (: تطور األداء المالي لشركة مصانع اإلسمنت1الشكل رقم )
 

 
 

 ممأ الحممد مممن ارتفمماع ميممتويات  لقممد كممان لءجممراءات التممأ قامممت بهمما وزارة الصممنالة، ممثىممة بممدامرة المنا يممة، دورا  
ويممعار بيمما اإليمممنت، وبالتممالأ ضمممبط ميممتويات وربمما  الشممركة اإلحتكاريممة، حيمممب شممرلت المموزارة بوقممف تصمممدير 

% ممممن منتممماا اإليممممنت  مممأ الممىكمممة، ولمىمممت ويضممما  لىمممن خفمممي 10اإليممممنت، والمممذي كمممان ييمممتنثر لىمممن نحمممو 
%   وباإلضمما ة ملممن ذلممخ، 80% وصمموال  ملممن 30 الضممراما لىممن الميممتوردات مممن اإليمممنت لىممن مممرحىتين، مممن

توصىت دامرة المنا ية ما شركة اإليمنت ملن اتفال لىن يمقف نممو ويمعار اإليممنت باالرتفالمات المشمهودة  مأ 
، كما شرلت بتقدي  مجمولة من الحوا ز التأ ممن شمننها جىما ميمتثمرين جمدد ملمن (Indexation)ويعار الوقود 

ملممن نحممو  1081  مممن ذلممخ  قممد ارتفعممت ويممعار اإليمممنت تممدريجيا ، ووصممىت  ممأ لمما  هممذا القطمماع   ولىممن الممرغ
   ويعود اليبا الرمييأ لهذا اإلرتفاع ملمن ارتفماع تكماليف اإلنتماا نتيجمة ارتفماع 1002ضعف ميتوياتها  أ لا  

ر الكهرباء %، وارتفعت ويعا.1  ارتفعت ويعار الوقود بنحو 1088-1080الطاقة    خال ينة واحدة ) ويعار
 % 80وحده بنحو  1088%، وهذا بدوره ودج ملن ارتفاع كىفة منتاا اإليمنت  أ لا  11بنحو 

 
نمما امتمد تمنثيره لبماقأ الشمركات  ول  ي ثر ارتفاع ويمعار الوقمود  قمط  مأ ربحيمة شمركة مصمانا اإليممنت األردنيمة، وا 

دات، وصممبحت الشممركة تبحممب لممن ايممتراتيجيات العامىممة  ممأ هممذا النشمماط   وانطاقمما  مممن هممذه اإللتبممارات والميممتج
جديمدة لىطاقمة والتحمول نحمو ايمتخدا  الصمخر الزيتمأ والفحم ، مال ونمر تقمرر تنجيمل ميمنلة ايمتخدا  الصمخر الزيتممأ 
 يما تعتري الخيار اآلخر لقبات صعبة، تتمثل بشكل ويايأ بآثاره البيمية التأ تواجر بمعارضة شمديدة ممن قبمل 

 ال ييما  أ منطقة الفحيص، التأ تعتبر وشد المناطل تنثرا  بنشاط الشركة  المجتمعات المحىية،
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 أثر الخصخصة على المساهمين
دينار  أ  13 83وبالرغ  من التحديات التأ تعرضت لها الشركة  أ األلوا  األخيرة، وانخفاي يعر اليه  من 

ل اليمممنوات العشمممرة األولمممن ممممن ، مال ون الشمممركة ايمممتطالت خممما1081دينمممار  مممأ لممما   32 8ملمممن  1002لممما  
كما تمكنت الشركة من الحصول لىن توزيعات بىم   مىيون دينار  332با  كبيرة بىغت خصخصتها من تحقيل ور 

مىيون دينمار منمذ خصخصمتها  1 99اجماليها لن الحصة التأ ايتحوذت لىيها بموجا لمىية الخصخصة نحو 
% من القيممة التمأ د عتهما لىحصمول لىمن همذه 812نحو  ، مشكىة بذلخ1081وحتن نهاية لا   8991 أ العا  

مىيون دينمار   وبطبيعمة الحمال،  مان قمدرة الشمركة لىمن اإليمتمرار والمنا يمة، يمتتوقف  1 39الحصة والتأ بىغت 
 مممأ النهايمممة لىمممن قمممدرتها لىمممن تخفممميي تكاليفهممما ملمممن ميمممتويات منا يمممة، وهمممذا بمممدوره قمممد يتطىممما اإليمممتثمار  مممأ 

مال ون الم شمممرات المتعى قمممة بايمممتثمارات الشمممركة تشمممير بوضمممو  ملمممن لمممزوف  لتصمممنيا اإليممممنت تكنولوجيممما جديمممدة 
الشركة لن القيا  بايتثمارات جديدة، حيب وخذ اإلنفال الرويمالأ لىشمركة باالنخفماي تمدريجيا  ملمن ون وصمل ملمن 

  1081% من موجوداتها  أ لا  8وقل من 
 

 أثر الخصخصة على الخزينة العامة
ها تعتبممر الشممركة األكبممر مممن حيممب العوامممد التممأ تممدر   1003ركة مصممانا اإليمممنت األردنيممة ولغايممة العمما  كانممت شمم

قمممة  مممأ ذلممخ لىمممن شمممركتأ الفويمممفات والبوتممماس   الشممركة مىزممممة بموجممما نرممما  المقمممالا يممنويا  لىمممن الخزينمممة، متفو  
لعىم  بمنن قيممة همذه الريمو  متدنيمة والىواز  بد ا ريو  تعدين لىن بعي الخاممات الميمتخدمة  مأ صمنالتها، مما ا

   كمممما تقمممو  الشمممركة بمممد ا ضمممراما دخمممل لىمممن ورباحهممما ويمممت  تحصممميل ضمممريبة لىمممن 89.1ولممم  تتغيمممر منمممذ لممما  
فمت الحكومممة % وضمريبة خاصممة بواقما دينماران لممن كمل طمن مبمماع ممن اإليممنت،  ممأ حمين توق  .8مبيعاتهما بواقما 

ببيمما بمماقأ حصممتها  ممأ الشممركة لصممال. شممركة ال ممارا    1000لممن المشمماركة  ممأ األربمما  بعممدما شممرلت  ممأ لمما  
 عوامممد الخزينممة مممن ضممراما الممدخل والمبيعممات وريممو  التعممدين وخممذت باالرتفمماع تممدريجيا  ملممن ون بىغممت ذروتهمما  ممأ 

مىيمون دينمار خممال  19مىيمون دينممار، مقارنمة بحموالأ  3 23، حيمب وصمىت  مأ ذلممخ العما  ملمن نحمو 1001لما  
ز هممذا خصخصممة الشممركة والممذي يشمممل ذلممخ حصممة الحكومممة مممن توزيعممات األربمما   مال ون ترك مم العمما  الممذي يممبل

 اإلرتفاع كان  أ ضريبة المبيعات التأ تنثرت بدورها بارتفاع ويعار بيا اإليمنت  أ األيوال المحىية   
 

ل وريمو  خمال وبشكل لا ،  قد بى  مجموع ما تقاضتر الخزينة بشكل مباشر من الشمركة لىمن شمكل ضمراما دخم
مىيمممون دينمممار،  يمممما بىغمممت لاممممداتها ممممن ضمممريبة  92.2نحمممو  1088وحتمممن لممما   1998الفتمممرة الممتمممدة بمممين لممما  

 مىيون دينار  404المبيعات التأ تقاضتها من زبامن الشركة حوالأ 
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 اإلسمنت األردنية مصانع (: تطور إيرادات الخزينة من شركة2الشكل رقم )

 
 

 على المنافسةأثر الخصخصة 
لعل وه  نقماط ضمعف خصخصمة شمركة اإليممنت، تتمثمل  مأ تحويمل احتكمار القطماع العما  لءيممنت ملمن احتكمار 
لىقطاع الخاص ولمدة لقد كامل تقريبا ، مما مكن الشركة من  ري معطياتها اإلحتكارية لىن اليول لىمن النحمو 

اليممنوات الثمانيممة األولممن مممن العقممد الماضممأ    المذي يمماه   ممأ ارتفمماع ويممعار اإليمممنت بشممكل مضممطرد لىمن مممدار
ن جاءت متنخرة، ياهمت ملن حد كبير  أ كيمر  مال ون اإلجراءات التأ اتخذتها وزارة الصنالة والتجارة الحقا، وا 

 هذا اإلحتكار وتعزيز مقومات المنا ية  أ يول اإليمنت   
 

ن كان ينرر  ملير البعي بيىبية بالتباره يفول العمدد والطاقمات  اليما  بدخول وربعة منتجين جدد ملن القطاع، وا 
اإلنتاجيممة التممأ يتحمىهمما اليممول المحىممأ، ودج ملممن احتممواء تفمماق  ويممعار اإليمممنت، خصوصمما  بعممدما شممهدت ويممعار 

وممممما لمممزز ويضممما  ممممن  الىيمممة همممذه   1ممممدخات منتممماا همممذا النشممماط ممممن الطاقمممة ارتفالممما  مىحورممما   مممأ ويمممعارها 
ارة الصنالة والتجارة باتخاذ لدد من اإلجراءات اإلدارية التأ و ضت بمدورها ملمن زيمادة حجم  اإلجراءات، شروع وز 

% ممن 20المعروي من اإليمنت  أ األيوال المحىيمة،  حاجمة اليمول المحىمأ لممادة اإليممنت حاليما  ال تتجماوز 
  مايين طن ينويا    80الطاقة اإلنتاجية لهذه الشركات مجتمعة، والتأ تقدر بنحو 

 
ولىن الرغ  من لجوء شركات اإليمنت ملن تقىيص لمالتها نتيجة النخفاي حج  مبيعاتهما وحصمتها  مأ اليمول، 
مال ون الميتفيد األكبر من همذه التمداليات همو قطماع اإلنشماءات والميمتهىخ المحىمأ المذي طالمما كمان تحمت وطمنة 

تجمماوز ميممتوياتها العادلممة   و ممأ ضمموء تممدنأ المماريممات اإلحتكاريممة، واضممطر ملممن د مما ويممعار تفممول ممكانياتممر وت
العوامد والخيارات  أ القطماع  مأ اليمنوات األخيمرة، قمد تكمون هنماخ حاجمة لدرايمة هيكىيمة اليمول والخمروا بحىمول 

 وتدابير ميتراتيجية تضمن تنا يية وايتدامة هذا القطاع الحيوي 

                                                           
1
شركات لتصنيع اإلسمنت في المملكة، هي شركة مصانع اإلسمنت األردنية، المناصير لصناعة اإلسمنت، إسمنت  1ا حاليا، هناك  

 القطرانة )شركة سعودية(، إسمنت الراجحي )سعودية(، شركة إسمنت الشمال. 



511 
 

 أثر الخصخصة على المجتمعات المحلية
يممنت األردنيمة  مأ مجمال الميم ولية االجتماليمة وتنميمة المجتمعمات التمأ تعممل  مأ لقد ياهمت شركة مصمانا اإل

 900مىيمون دينمار، وي بمعمدل يمنوي يقمرا ممن  88كنفها، حيب قامت الشركة منذ خصخصتها بانفال وكثر ممن 
كبممراما دلمم   ولممف دينممار، لتنفيممذ لممدد مممن بممراما الميمم ولية اإلجتماليممة الهاد ممة ملممن تنميممة المنمماطل المحيطممة بهمما،

البنن التحتية، وبراما التمكين وخدمات المرا ل العامة، والتعىي  والتدريا وغيرها،  أ حين ون معدل اإلنفال لىمن 
ولممف دينممار يممنويا    مال ون الشممركة كانممت لمماجزة لممن تجنيمما  120هممذه البممراما قبممل الخصخصممة بىمم  ممما يقممارا 
تأ ت كد العديد ممن الدرايمات والمعطيمات لىمن تنثيرهما اليمىبأ لىمن المناطل المحيطة بها اآلثار البيمية الصعبة ال

 صحة القاطنين  أ هذه المناطل، ولىن الموارد الطبيعية والممتىكات  يها 
 

 شركة البوتاس العربية
لىممن الممرغ  مممن الخيممارة الكبيممرة التممأ تعرضممت لهمما الشممركة  ممأ نفممس لمما  خصخصممتها لممن ميمماهمتها  ممأ احممدج 

لهما، وهمأ شمركة مغنييميا األردن، مال ون الشممركة وابتمداءا  ممن العما  التمالأ لخصخصمتها، تمكنممت الشمركات التابعمة 
مممممن ايممممتعادة وضممممعها المممممالأ ولممممادت لتحقممممل ورباحمممما  معتدلممممة مممممن لمىياتهمممما التشممممغيىية تجمممماوزت ميممممتوياتها قبممممل 

 الخصخصة   
 

رات خارجية وضعتها وما  منعطف وبعد وربا ينوات من خصخصتها، وجدت الشركة نفيها وما  ميتجدات ومتغي
هممما  لىمممن صمممعيد ودامهممما الممممالأ،  ارتفممماع األيمممعار العالميمممة لممممادة البوتممماس وارتفممماع الطىممما العمممالمأ لىيهممما لتىبيمممة 
االحتياجمات المتناميممة لتصمنيا األيمممدة الزراليمة  ممأ ولقماا وزمممة الغمذاء العالميممة، مكنما الشممركة ممن تحقيممل وربمما  

مىيممون دينممار، مشممكىة بممذلخ نحممو ضممعفأ ميممتوياتها لممن العمما   388ملممن حمموالأ  2008كبيممرة وصممىت  ممأ لمما  
ضمممعف ميمممتواها  مممأ العممما  المممذي يمممبل خصخصمممة الشمممركة، بمممالرغ  ممممن تقمممارا ميمممتوج  10، ووكثمممر ممممن .100

مبيعمممات الشمممركة ممممن البوتممماس  مممأ همممذه اليمممنوات   كمممما ايمممتمرت الشمممركة بعمممد ذلمممخ بتحقيمممل وربممما  قيايمممية وصمممل 
 وهأ بذلخ تتجاوز وضعاف ميتوياتها لند الخصخصة  مىيون دينار 891ي ملن حوالأ متويطها الينو 

 
بشكل رمييأ ملمن ارتفماع ويمعار البوتماس  مأ األيموال  1003وتعود األربا  الكبيرة التأ حققتها الشركة بعد العا  

لند خصخصة ، وي 1003العالمية، والذي وصل  أ بعي الينوات ملن وكثر من يبعة وضعاف يعره  أ لا  
الشممركة   مال ون هنممماخ تيممما الت كثيمممرة حمممول ممكانيمممة ايمممتمرار ارتفممماع األيمممعار العالميمممة لىبوتممماس، خصوصممما  بعمممد 
انهيمار التكتممل اليمابل بممين وكبمر ثاثممة منتجمين لىبوتمماس  ممأ العمال  )كنممدا، رويميا، بممياروس ، ولمد  ايممتعداد وكبممر 

 المتري الواحد  دوالر لىطن 300ثر من ميتوردي البوتاس، وهما الهند والصين من د ا وك
 

ز اإلرتفاع  مأ ويمعار بيما البوتماس الشمركة لىمن مجمراء المزيمد ممن اإليمتثمارات ملمن ون ولىن صعيد آخر،  قد حف  
ملمن حموالأ  1003و 1003مىيمون دينمار خمال الفتمرة الممتمدة بمين لمامأ  1.ارتفا مجمالأ ايمتثماراتها ممن نحمو 

، والتأ ت  تمويل معرمها من خال القروي، مقابل اإليتمرار  أ 1081ملن  1003 مىيون  أ الفترة من 919
توزيمما لوامممد مرتفعممة لىممن الميمماهمين، حيممب جمماءت هممذه اإليممتثمارات لتيممتهدف بشممكل ويايممأ تطمموير الطاقممات 

لادة تشغيل لدد من المناج  التابعة لىشركة   اإلنتاجية وا 
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 ة والتشغيلية لشركة البوتاس العربية )قبل الخصخصة وبعدها((: تطور المؤشرات المالي2الجدول رقم )

 
 على المساهمين أثر الخصخصة

لقمممد تمكمممن الميمممتثمر الجديمممد  مممأ الشمممركة، كمممما همممو الحمممال لنمممد بممماقأ الميممماهمين  مممأ الشمممركة، ممممن جنمممأ لواممممد 
 أ ويهمها   ومهما كانت المخاطر الميتقبىية،  قد ايمتطالت  وتوزيعات مجزية منها مقارنة بالمبى  الذي ايتثمره

مىيمار دينمار، وهمذه األربما  بحمد ذاتهما  3 8الشركة منذ خصخصتها وحتن يومنا هذا تحقيل وربا  صا ية تتجماوز 
تشمممكل وكثمممر ممممن ضمممعفأ القيممممة المقمممدرة لىشمممركة مبمممان خصخصمممتها  ولىيمممر،  قمممد تجممماوز نصممميا الميمممتثمر ممممن 

المبىمم  الممذي د عممر لءيممتحواذ لىممن  1081أ قامممت بهمما الشممركة منممذ خصخصممتها وحتمن نهايممة العمما  التوزيعمات التمم
% مممن ويمممه  الشمممركة  ولممماوة لىمممن ذلممخ،  قمممد حقمممل يمممعر يمممه  الشممركة مكايممما كبيمممرة لىمممن ممممدار اليمممنوات 11

ينار  مأ د 19 39ملن  .100مىيون دينار  أ لا   11 9الخمية الماضية، حيب ارتفا يعر مغال اليه  من 
، وهذا يشمير بمدوره ملمن ون الميماه  حرمأ بنربما  رويممالية 1081دينار  أ لا   8 99، وصوال  ملن 1001لا  

 باإلضا ة ملن العوامد الينوية الكبيرة التأ تىقاها من الشركة لىن مدار الينوات التيا الماضية 
 

 أثر الخصخصة على الخزينة العامة
لتعدين التأ تفرضها لىن منتجمات الشمركة ممن الممواد الخما  ارتفالما  كبيمرا   مأ شهدت لامدات الحكومة من ريو  ا

ميتوياتها بيبا اإلرتفاع الكبير  أ دخل الشركة، جراء تصالد ويعار البوتاس لالميا ، وويضا  ملمن قيما  الحكوممة 
، وذلممخ 1001دينممار  مأ لمما   812ملممن  1003دنممانير لمن كممل طممن متمري  ممأ لما   1بزيمادة ريممو  التعمدين مممن 

% من دخىها الصا أ، بعد ون وصمل  مأ 12بهدف الوصول بعوامدها من هذه الشركة ملن اليقف المحدد والبال  
%   ويممذكر  ممأ هممذا المجممال ون الوصممول بالعامممدات الحكوميممة ملممن اليممقف المحممدد لنممد . 83ملممن  .100لمما  
% 82% ). 91لىحكوممة ييصمل ملمن  % يعنأ ون مجمالأ ما يتتحمىر الشركة لىن شكل لوامد واقتطالات12

% ريممو  وضممراما وخممرج ، وهممو ممما يجعممل األردن األكثممر ضممراما )بعممد . 1% ريممو  تعممدين، 12ضممريبة دخممل، 
رة لىبوتمماس  مممأ العممال    وتعتبمممر شممركة البوتممماس مممن كبمممرج الشمممركات المانيمما  بمممين الممدول الخميمممة الرمييممة المصمممد  

األربمما  اليممنوية مقابممل مىكيتهمما المتبقيممة  ممأ الشممركة والبالغممة  ميمماهمة  ممأ الخزينممة، كممما ون لىحكومممة حصممة  ممأ
%    بعممد خصخصممة الشممركة، وخممذت لوامممد الحكومممة مممن الشممركة بممالنمو بمموتيرة متيممارلة ال يمميما بعممد لمما  .1

عت القالمممدة ، والفضمممل يعمممود باأليممماس كمممما ذكمممر يمممابقا  ملمممن ارتفممماع ويمممعار البوتممماس العالميمممة، التمممأ وي ممم1003
ىشركة ود عت بنرباحها وبالتالأ مرتفاع لوامد الحكومة منها، حيب وصىت همذه العواممد ذروتهما  مأ لما  الضريبية ل

لنمممدما بىممم  مجممممالأ قيممممة الضمممراما والريمممو  التمممأ تقاضمممتها الحكوممممة، باإلضممما ة ملمممن نصممميبها ممممن وربممما   1088

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 199 300 163 132 311 150 39 43 27 (56) 15 28 )مليون دينار( العائد الصافي

 18.4 24.5 16.1 14.9 35.7 27.6 9.8 10.4 7.2 -16.3 . 3 6.8 )%( العائد على المبيعات

 33.9 41.6 29.1 35.3 46.6 51.5 18.9 19.2 14.4 -36.2 10.8 19.6 )%( العائد على الموجودات

 20.6 29.5 19.8 18.4 48.5 86.7 23.6 21.4 15.4 -41.8 13.1 26.3 )%( العائد على حقوق المساهمين

 792 832 819 507 830 929 856 842 864 851 891 892 موظف( /)طنإنتاجية العامل 

 792 732 819 507 830 929 856 842 864 851 891 892 عامل( 1إنتاجية العامل )طن
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يبة األربما  لىمن الشمركة، كانمت مىيون دينار   نربما  الشمركة، والتمأ تعمد ويايما  الحتيماا ضمر  8.9الشركة نحو 
، وكذلخ كانت كميمات اإلنتماا، والتمأ تعمد ويضما  ويايما  الحتيماا ريمو  1001األلىن  أ تاريخ الشركة بعد لا  

مىيمممون  715.7التعممدين   و ممأ الخاصمممة،  قممد ر ممدت الشمممركة الخزينممة منممذ خصخصمممتها وحتممن يومنمما همممذا بنحممو 
 منها  %10دينار، شكىت الريو  والضراما حوالأ 

 
 (: تطور إيرادات الخزينة من شركة البوتاس العربية3الشكل رقم )

 

 
 

 أثر الخصخصة على المجتمعات المحلية
وولممت الشممركة، لىممن نحممو مماثممل لشممركة اإليمممنت األردنيممة، لنايممة خاصممة لىمجتمعممات والمنمماطل التممأ تعمممل  ممأ 

مىيمون دينمار خمال  3 1ل التأ تعممل بهما بنحمو كنفها، حيب قامت الشركة بمضالفة حج  ايتثماراتها  أ المناط
، اشممتمىت لىممن تطمموير المرا ممل العامممة وخممدمات الميمماه والصممرف الصممحأ وتحيممين توزيمما 1003-1003الفتممرة 

الممممواد الغذاميمممة وتمممو ير الخمممدمات الطبيمممة والميممماهمة  مممأ موازنمممات الممممدارس  يهممما، بمممما يشممممل مصممماريف الصممميانة 
تزامنا  ما ذلمخ  قمد زادت الشمركة ممن موازنتهما التشمغيىية لىمنماطل واألحيماء المجماورة وتزويدها بنجهزة الحايوا   و 

مىيمون  مأ لما   80، ومن ثم  ملمن 1009مىيون دينار  أ لا   2 88ملن  1002مىيون دينار  أ لا   3 .من 
1081  

 
 شركة مناجم الفوسفات األردنية

 أ ايتخراا وتعدين خا  الفويفات من خال ثاثة منماج ،  يتمثل النشاط الرميس لشركة مناج  الفويفات األردنية
واحد  أ منطقة البيضا، واآلخر  أ الحيا، وما الثالمب  يقما  مأ منطقمة الشميدية   وتبىم  الطاقمة اإلنتاجيمة اليمنوية 

 93 8مىيممون طممن متممري،  ممأ حممين تقممد ر احتياطياتهمما مممن خمما  الفويممفات بحمموالأ  3لهممذه المنمماج  مجتمعممة نحممو 
ر طممن   وقممد وضممعت هممذه الميمتويات بممدورها األردن  ممأ المرتبممة الياديممة لالميما  مممن حيممب منتمماا الفويممفات، مىيما

دولمة  ممأ مختىمف ورجماء العممال ،  30، حيممب تتموزع صمادرات الشممركة لىمن 1001وثمانأ وكبمر مصمدر لممر  مأ لما  
 وريا وتتنا س لىن ويوال الصادرات لالميا  ما المغرا وتونس ومصر وروييا وتوغو وي
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ولىمممن نحمممو مغممماير لخصخصمممة شمممركتأ اإليممممنت والبوتممماس التمممأ تضممممنت دخمممول ميمممتثمرين ايمممتراتيجيين لهمممذه 
الشممركات،  قممد تمم  بيمما حصممة الحكومممة  ممأ الشممركة لميممتثمر مممالأ لمميس لممر ويممة خبممرة وو معر ممة  ممأ الصمممنالات 

 التعدينية   
 

%، 0.فات االمنيمو  مباشمرة بعمد خصخصمتها بنحمو وقد ياه  ارتفاع األيعار العالمية لخا  الفويفات ويماد  ويم
، ومممن ثمم  ارتفمماع 1003دوالر لىطممن  ممأ لمما   70.9ملممن  .100دوالر لىطممن بالمتويممط خممال لمما   1 99مممن 

دوالر لىطمن، ممما يماه   مأ  392، حيمب ارتفما يمعر بيما الطمن المتمري الواحمد ملمن 1001قيايأ آخمر  مأ العما  
مىيمون دينممار  مأ لمما   190قمادرة لىممن زيمادة ميراداتهما التشممغيىية ممن حمموالأ تحيمين وضما الشممركة الممالأ وجعىهمما 

لتصمل  1001، ومن ثم  ازدادت ملمن وكثمر ممن الضمعف  مأ العما  1003مىيون دينار  أ لا   322ملن  .100
مىيممون دينممار، هممذا لىممن الممرغ  مممن تراجمما ميممتويات اإلنتمماا   ونتيجممة لممذلخ وصممىت لوامممد الشممركة ملممن  193ملممن 
% مممن مبيعاتهمما، وهممأ المعممدالت األلىممن  ممأ تمماريخ الشممركة  مال ون تممنثر 1 11% مممن موجوداتهمما و3 93ة نيممب

حممال دون تمك ممن الشممركة مممن اإليممتمرار لىممن  1001صممادرات وويممعار الفويممفات بنزمممة الركممود العممالمأ بعممد لمما  
عاممد لىمن المبيعمات تمدريجيا  ملمن الميتوج ذاتر من معدالت الربحية، حيب تراجا معدل العامد لىن الموجمودات وال

 % لىن مدار الينوات الثاب الماضية   10ون ايتقر دون 
 

 تطور حجم إنتاج الفوسفات :(5الشكل رقم )
 

 
 

مكانياتها المالية  مأ ارتفماع ميمتثمارات الشمركة  وقد ياه  منتعاش ويوال الفويفات العالمية وارتفاع وربا  الشركة وا 
مىيممون دينممار،  330بىمم  مجمممالأ ميممتثماراتها  1081-1001خصممتها   خممال اليممنوات بعممد خصبمعممدالت قيايممية 

مىيمون دينمار   وبمالرغ   81وكثمر ممن  1003-1000اتها  مأ الفتمرة الممتمدة بمين  أ حين ل  يبىم  مجمموع ايمتثمار 
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ركة، وقممد مممن هممذا الحجمم  الكبيممر مممن اإليممتثمارات، مال ون ذلممخ لمم  يممنعكس بشممكل كبيممر لىممن ميممتويات منتمماا الشمم
يكمون اليممبا وراء ذلممخ التممزا  الشممركة بحصصممها التصممديرية المتفمل لىيهمما ممما المنتجممين اآلخممرين  ممأ دول وخممرج، 

 وهذا بدوره يثير تيا الت حول األيباا التأ د عت بالشركة ملن القيا  بهذا الميتوج من اإليتثمارات 
 

 مناجم الفوسفات )قبل الخصخصة وبعدها((: تطور المؤشرات المالية والتشغيلية لشركة 3الجدول رقم )
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001   

               

131.7  

               

145.3  

                   

80.2  

                   

12.4  

                

238.6  

                  

46.1  

                   

16.1  

                     

10.4  

                    

4.3  

                    

5.1  

                    

5.5  

                    

4.0  
العائد الصافي )مليون 

 دينار(
                 

17.3  

                  

17.9  

                   

14.2  

                     

2.7  

                  

28.2  

                  

13.0  

                     

5.5  

                       

3.7  

                    

1.6  

                    

2.5  

                    

2.6  

                    

 العائد على المبيعات )%(  1.4

                 

13.3  

                  

15.9  

                   

12.2  

                     

2.2  

                  

43.3  

                  

14.5  

                     

5.0  

                       

3.2  

                    

1.4  

                    

1.6  

                    

1.6  

                    

 العائد على الموجودات )%(  1.1

العائد على حقوق  3.5 4.6 4.1 3.4 7.4 10.4 23.8 57.2 19.7 14.9 21.5 16.9
 المساهمين )%(

 عامل( \إنتاجية العامل )طن 1206 1557 1483 1419 1518 1444 1435 1642 1386 1730 2016 1508
               

6,383  

               

7,594  

                 

6,529  

                 

5,281  

                

6,265  

                

5,553  

                 

5,803  

                   

6,374  

                

6,188  

                

6,650  

                

7,134  

                

 اإلنتاج )الف طن(  5,765

 
 ى المساهمينأثر الخصخصة عل

لقد كان الرتفاع ميتويات ربحية شركة مناج  الفويفات األردنية بعد خصخصمتها تمنثير ميجمابأ لىمن الشمركة، مال 
ايتنزف جانبا  كبيرا   1081 - .100مىيون دينار خال الفترة  300ون قيا  الشركة بايتثمارات ضخمة تجاوزت 
ينمممار  حيمممب تممم  توزيممما همممامش بيممميط ممممن األربممما  الكبيمممرة مىيمممون د 320ممممن ورباحهممما الصممما ية، التمممأ بىغمممت نحمممو 
  كمما شمهد يمعر اليمه  ارتفالما  مىحورما  لمن ميمتوياتر 2مىيون دينار 155المتحققة خال نفس الفترة وصىت ملن 

  1081 أ العا   39 81دينار ملن  1 3من  1003لند خصخصة الشركة، حيب ارتفا يعر اليه   أ العا  
 

 خزينة العامةأثر الخصخصة على ال
لىن الرغ  من ارتفاع ربحيمة الشمركة بموتيرة متيمارلة لىمن ممدار اليمنوات التمأ تىمت خصخصمتها، مال ون ميمرادات 
الحكومممة مممن هممذه الشممركة لمم  تنمممو بالشممكل المطىمموا،  معممدالت الريممو  والضممراما التممأ تفرضممها الحكومممة لىممن 

نتاا الشركة تقل بكثير لما تتقاضاه من الشركا ت األخرج العامىة  أ قطاع التعدين، كالبوتاس واإليمنت وربا  وا 
، بىم  مجممالأ مما تقاضمتر الخزينمة 1088ولغاية نهاية لا   .100لىن وجر التحديد    منذ خصخصتها  أ لا  

، قبل الضريبة % من ورباحها الينوية81 أ المتويط من شركة الفويفات لىن شكل ريو  تعدين وضراما نحو 
  قبمل الضمريبة من ورباحها اليمنوية  مأ المتويمط %8 11لأ اإليرادات من شركة البوتاس نحو  أ حين بى  مجما

ولمماوة لىممن ذلممخ، ولىممن الممرغ  مممن تجمماوز مجمممالأ مجممموع األربمما  الصمما ية التممأ حققتهمما شممركة الفويممفات منممذ 
مىيمون دينمار لمن  2 90مىيون دينار، مال ون الخزينة ل  تتقاَي خال الفتمرة نفيمها يموج  00.خصخصتها مبى  

                                                           
2
 . 1155 -1111خالل الفترة   
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% من ويه  الشركة   وبشكل لا   قمد بىم  مجممالأ مما تىقتمر الخزينمة ممن شمركة الفويمفات منمذ .1حصتها البالغة 
 199هممذا مممن مختىممف المصممادر )ريممو  وضممراما وتوزيعممات وربمما   نحممو  1081خصخصممتها وحتممن نهايممة لمما  

مىيمون  300لخزينمة ممن شمركة البوتماس، والمذي تجماوز مىيون دينار، وهو مبى  يقل بكثيمر لمن المبىم  المذي تىقتمر ا
 دينار خال الفترة نفيها  

 
 أثر الخصخصة على المجتمعات المحلية

لقد وولت شركة الفويفات بعد دخمول الميمتثمر الممالأ الجديمد اهتمامما  وكبمر لتنميمة المجتمعمات المحىيمة،  بعمد ون  
ا  لىن تحيين رروف المجتمعمات المحىيمة المحيطمة بهما قبمل ولف دينار ينوي 22كانت الشركة تنفل  أ المتويط 

لمن  خصخصتها، وصل منفال الشمركة لىمن نفمس المجماالت  مأ العما  المذي تىمن خصخصمتها ملمن مىيمون دينمار، وا 
  1081مىيون دينار  أ لا   3 1، وانخفي بعد ذلخ ليصل ملن 1001مىيون دينار  أ لا   9 .
 

 قطاع النقل الجوي
نقممل الجممموي، مممن وكثممر القطالممات اإلقتصمممادية التممأ خضممعت لىممن ممممدار اليممنوات الخميممة لشمممر يعتبممر قطمماع ال

الماضية لبراما ملادة الهيكىة والخصخصة ووطر الشراكة بين القطالين العا  والخاص، حيب ييت   أ هذا الجزء 
ردنيممة وغيرهمما مممن مممن التقريممر، ميممتعراي اآلثممار المباشممرة وغيممر المباشممرة لخصخصممة شممركة الخطمموط المىكيممة األ

 الشركات العامىة  أ قطاع النقل الجوي 
 

 شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية
وصمممبحت شمممركة الخطممموط الجويمممة المىكيمممة األردنيمممة بعمممد ملمممادة هيكىتهممما و صمممل ونشمممطة الخمممدمات الميممماندة لنهممما 

من ويمممس تجاريمممة وخصخصممتها، تضمممطىا بنشمماطها المممرميس وهمممو الطيممران، حيمممب وصممبحت تعممممل بايمممتقالية وضمم
واضحة وبيمة تنا يية  الىة   مال ون التغيرات اإلقتصادية والجيوييايية التأ لصفت بالعال  ودول المنطقمة لىمن 
وجر الخصوص، ووهمهما ارتفماع كىفمة الوقمود واحتمدا  حمدة المنا يمة بمين شمركات الطيمران وارتفماع الكىمف المرتبطمة 

رها من اإللتبارات، وضعت جميعهما الشمركة وتجربمة خصخصمتها ومما  بنمن الطيران وركود اإلقتصاد العالمأ وغي
 تحديات صعبة وثرت بشكل رمييأ لىن ودامها المالأ 

 
 أثر الخصخصة على األداء المالي والتشغيلي للشركة

لقد ياهمت لمىيات خصخصة األنشطة المياندة لشركة الخطوط الجوية المىكية األردنية وتيخير لامداتها ليداد 
من المديون المترتبمة لىمن الشمركة األ ،  مأ تحيمين الوضما الممالأ لىشمركة وزيمادة جاذبيتهما ومما  الميمتثمرين، جزء 

و   8999مىيممون دينممار مممن لامممدات الخصخصممة خممال الفتممرة الممتممدة بممين لممامأ  808حيممب تمم  ايممتخدا  نحممو 
% 820بمما نيمبتر  1000ا  مىيمون دينمار  مأ لم .33إللادة هيكىة مديونية الشمركة التمأ انخفضمت ممن  1009

% مممممن 3 28، وي ممممما نيممممبتر 1003مىيممممون دينممممار لنممممد خصخصممممتها  ممممأ لمممما   3 8.3مممممن موجوداتهمممما ملممممن 
 الموجودات   

 
وتمكنت المىكية األردنية بعمد ملمادة هيكىتهما بيمنوات قىيىمة ممن الحفمار لىمن وداء ممالأ متمزن ومقبمول ملمن حمد مما، 

، تمكنمت الشمركة ممن 1003ملمن  1009الهيكىة    خال الفترة الممتدة من مذا ما قورن بندامها  أ مرحىة ما قبل 
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%، ولىمن المبيعمات 1 2 العاممد لىمن الموجمودات بىم   مأ المتويمط  تحقيل لوامد منايبة ممن لمىياتهما التشمغيىية،
 %   مال ون اليمنوات التمأ تىمت لمىيمة الخصخصمة89%،  يمما بىم  متويمط العاممد لىمن حقمول المىكيمة 1 3نحو 
ممشممك   ت بمعرمم  دول ىت تحممديا  كبيممرا  لىشممركة لتزامنهمما ممما األزمممة الماليممة العالميممة ووزمممة الركممود اإلقتصممادي التممأ ولم 

العمممال ، وارتفممماع ويمممعار الوقمممود، والتمممأ وثمممرت جميعهممما لىمممن ونشمممطة الطيمممران  مممأ معرممم  دول العمممال  وممممن ضممممنها 
ا  شمركات الطيمران نمطما  منلو ما   مأ صمنالة النقمل الجموي، العاقة العكيية بين ويعار الوقمود ووربم المىكية   وتعد  

وكممذلخ حممماالت الركمممود اإلقتصمممادي التمممأ تممم ثر يمممىبا   مممأ حركمممة النشممماط اليمممياحأ، والتمممأ تعتبمممر بمممدورها ممممن وبمممرز 
محددات الطىا لىن خدمات النقل الجوي   ولىن الرغ  من جميا هذه التحديات واحتدا  المنا ية بمين المشمغىين 

، اإلرتقماء بمعمدل مشمغال مقالمدها 1003قة، ايتطالت المىكية األردنية ابتداء من خصخصتها  أ لما   أ المنط
ملممن  .100 - 1003% خممال الفتممرة 3 3.، حيممب ارتفمما هممذا المعممدل مممن Load Factorوهممو ممما يعممرف ا  

بندامهمما  ، وهممو ممما يشممير ملممن ون الشممركة ايممتطالت ملممن حممد ممما النهمموي1081 - 1003% خممال الفتممرة 70.7
 مأ مشمغال طمامرات المىكيمة،  (One World)ملن تحمالف  1003التشغيىأ   وقد ياه  انضما  الشركة  أ العا  

والذي من شننر ويضا  ون يياه   أ تعزيز قدرة الشركة لىن اجتذاا المزيد ممن الركماا والميما رين   مال ون ذلمخ 
انفصال األنشطة المياندة لىخدمات اإلضا ية التمأ كانمت ل  ينعكس بالشكل المطىوا لىن ودامها المالأ، كما ون 

 جزءا  من الشركة حرمها من العوامد المالية والتد قات النقدية التأ كانت تجنيها من بعي هذه األنشطة 
 

 (: تطور المؤشرات المالية والتشغيلية للملكية األردنية )قبل الخصخصة وبعدها(4الجدول رقم )
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 1.1 -57.9 9.7 28.6 -23.4 -23.4 5.8 20.5 15.5 9.8- 3.0- -12.1 0.8 العائد )مليون دينار(
التوزيعاااااااااات )مليااااااااااون 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 دينار(
 3 0 -16.4 2 1 . 3 -6.2 1 . 2.2 8.2 6.5 -4.3 -1.3 -5.4 0.3 العائد على الموجودات

 1 0  9 8 1 9 3 3- 9 3 9 8 3 2 2 9 1 3- 3 8- 3 2- 3 0 العائد على المبيعات
اإلنفاااااااق الرأساااااامالي% 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1 12.5 9.5 7.8 0.6 0.5 3.8 6.1 الموجودات
المديونيااااااااااااااااااااااااااااااااااة % 

 41.3 40.1 39.3 45 41.1 51.3 51.5 56.8 65 87.1 83.8 140.2 150.2 الموجودات
التوزيعااااااااااات % ماااااااااان 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غ   المبيعات
العائاااااااد علاااااااى حقاااااااوق 

 1.9 -99.7 8.3 26.8 -27.2 18.5 6.5 24.8 26.3 -32.9 -9.4 -34.2 3.9 الملكية 
  األداء التشغيلي

المبيعاااات )الاااف ديناااار( 
 . .83 821 1 891 .83 9 822 811 889 812 880 .1 .3 3. 38 لكل عامل 

اإلنفاق الرأسامالي )الاف 
 1 2 9 9 8 9 2 9 2 83 81 9 1 . 0.0 0.0 3 9 دينار( لكل عامل

 غ   86 88 88.2 82 90.2 80 84.5 83.5 84.1 86.8 84.2 80 اإللتزام بالمواعيد )%(
معاااااااااااااااادل التحمياااااااااااااااال 

 72 70 71 68 72 71 66 69 67.7 66.3 غ   غ   غ   %(111)
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وال يميما  1001-1009وياتر الطبيعيمة خمال الفتمرة وقد شهد اإلنفال الرويمالأ لىشركة ارتفالا  مىحورما  لمن ميمت
والممذي تممزامن ممما خصخصممتها، حيممب قامممت الشممركة بتعزيممز ويممطولها الجمموي بخمممس  1001و 1003 ممأ لممامأ 

 رال ولبنان وتركيا لىن وجر الخصوص لىتويا  أ رحاتها اإلقىيمية ملن الع (EMBRAER)طامرات امبراير 
 

يات والميتجدات محىيا  وخارجيما     محىيما ، يتوجما لىيهما د ما ريمو  وتواجر المىكية األردنية اليو  العديد من التحد  
لوجيتية مرتفعة لىمطار بما يشمل ذلخ ملزامهما بمد ا ريمو  مناولمة لطمرف ثالمب بموجما التعىيممات الجديمدة لمطمار 

يات ويمعار الوقمود، المذي يشمكل وحمده نحمو ثىثمأ الكىمف التشمغيىية لىشمركة   المدولأ، لماوة لىمن تحمد   المىكة لىيماء
يات ويعار الوقود هأ مشكىة تشترخ  يها جميا شمركات الطيمران، مال ون المىكيمة األردنيمة ولىن الرغ  من ون تحد  

بير لىن المرحات القصميرة تعمانأ بشمكل وكبمر تعتبر من وكثرها تنثرا  بهذا االلتبار،  الشركات التأ تعتمد بشكل ك
 من ارتفاع ويعار الوقود، كون لمىيات اإلقاع والهبوط تيتنثر لىن جانا كبير من ايتهاخ الرحات الجوي   

 
يمميما الخطمموط الجويممة التركيممة وشممركات  كممما تواجممر الشممركة منا يممة حممادة مممن الشممركات العامىممة  ممأ المنطقممة، ال

لمن كىفتهمما ىميا العربممأ، التمأ تحصمل لىمن ممممداداتها ممن الوقمود بنيمعار مدلومممة تقمل بكثيمر الطيمران  مأ دول الخ
هذا باإلضا ة ملن التحديات التأ ايمتجد ت بعمد لمىيمة الخصخصمة، والتمأ تم ثر يمىبا  لىمن  لىن المىكية األردنية 

مىمة ضممن نفمس الخطموط بعمد ودامها المالأ، وهو حدة المنا ية لىن الميتوج اإلقىيمأ ما لمدد ممن الشمركات العا
ون ت  من. هذه الشركات رحات مضا ية ملن نفس النقاط التمأ تخمدمها المىكيمة األردنيمة، خصوصما   مأ رمل تمتما 
همذه الشمركات بمموارد ماليمة وبنيمة تحتيممة غيمر متاحمة لىمىكيمة، وبخانمات زمنيممة وكثمر جاذبيمة ممن األوقمات الممنوحممة 

د لىن الحاجة ملن وجود ميتراتيجية وطنية شامىة لقطاع النقل الجموي ما ي ك  لىمىكية  أ مطارات الدول األخرج، م
العادلمة ومصمىحة  أ الممىكة، ينخذ بعمين اإللتبمار حاجمة اليمول ومصمىحة المشمغىين المحىيمين ويضممن المنا يمة 

  اإلقتصاد الوطنأ 
 

الأ والتشمممغيىأ وقمممد تفضمممأ ملمممن وتعكمممف الشمممركة حاليممما  لىمممن ملمممداد ايمممتراتيجية تهمممدف ملمممن اإلرتقممماء بندامهممما المممم
 ايتحداب رحات جوية رخيصة موازية، والبحب لن شريخ ايتراتيجأ  أ الميتقبل 

 
 أثر الخصخصة على المساهمين

لمم  تكممن األوضمماع الماليممة الصممعبة التممأ مممرت بهمما المىكيممة األردنيممة مباشممرة بعممد خصخصممتها نتيجممة لىتحممديات التممأ 
الفتمممرة، تصممما  مممأ صمممال. الميممماهمين،  انخفممماي العاممممد لىمممن حقمممول  واجهمممت صمممنالة النقمممل الجممموي خمممال تىمممخ

% لىممن التمموالأ، وثممر لىممن التوقعممات 3 99-% و 1 13-ملممن  1080و 1001المىكيممة، ال يممميا  ممأ العممامين 
 مأ  3 98بحمدة بعمد خصخصمة الشمركة ممن نحمو  (P/E)الميتقبىية لىشركة،  قمد تراجما مضمالف اليمعر لىعواممد 

، وهمممو ميمممتوج يقمممل بكثيمممر لمممن الميمممتوج العممما  1088 مممأ لممما   1 2و 1001لممما    مممأ 2 .ملمممن  1003لممما  
لىشركات المتداولة  أ بورصة لممان   كمما تراجما يمعر اإلغمال اليمنوي أليمه  المىكيمة األردنيمة منمذ خصخصمة 

دينممار  ممأ  23 8و 1080 ممأ لمما   03 1ملممن  1001الشممركة،  ممانخفي يممعر اليممه  مممن ثاثممة دنممانير  ممأ لمما  
، وهو يمعر  متمدن جمدا  مقارنمة بيمعر بيما اليمه   مأ الطمر  1081دينار  أ لا   .. 0، وصوال  ملن 1088لا  

   ولىن الرغ  من تراجا ويعار األيه   أ بورصة لممان خمال همذه الفتمرة ، 1003العا  األولأ  أ نهاية العا  
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يعممادل نحممو  1003واه  ممأ لما  % لممن ميمت 78مال ون معمدل تراجمما يمعر يممه  المىكيمة األردنيممة والمذي بىمم  نحمو
 % 39ضعف معدل االنخفاي  أ الرق  القيايأ أليعار لأليه  والذي بى  خال الفترة ذاتها نحو 

 
 أثر الخصخصة على المستهلكين

من األثمممار لىمممن الميمممتهىخ تتركمممز بشمممكل ويايمممأ  مممأ قطممماع الطيمممران لىمممن اليمممامة الجويمممة والخمممدمات المقدممممة 
ركة بيمعة دولية ر يعة  أ مجال اليامة الجوية ما شركات طيران لماقمة حيمب تم  لىميا رين  حيب تتمتا الش

 ممأ ضمممن الشمركات العشممرة األولممن  مأ العممال   3و مل وكالممة التصممنيف العالميمة لىطيممران 1083تصمنيفها  ممأ العمما  
ذات صمممىة  مجممال يمممامة الجويممة والمممذي يمممت  بنمماءا  لىمممن معممايير محمممددة وهمهممما ميممتويات يمممامة الطيممران ووخمممرج

كمما ون الشمركة حا رمت لىمن نيمبة  .المعمايير بميتوج الخدمات المقدممة لىمن الطمامرة وثقمة الميما رين  يهما وغيمره
% وهمأ ولىمن ممن 11ملمن  1088متزنة  أ معيار اإللتزا  بمواليد اإلقاع حيب وصىت نيمبة اإللتمزا   مأ العما  

 % 9. 33المعدل العالمأ المعتمد والبال  
 
 ة على الخزينة العامةثر الخصخصأ

لقد كانت المىكية األردنية قبل ملادة الهيكىة ولمىية الخصخصمة تعمانأ ممن تحمديات صمعبة ومشماكل ماليمة كبيمرة   
ولىن الرغ  من لد  تىقأ الشركة لحج  كبير ممن المدل  الحكمومأ مبمان تحقيقهما لىخيمامر المتكمررة، مال ون تعمار  

لىخزينة العامة كونها الضامنة لهذه المديونية   وكما ذكر يمابقا   مان ملمادة  حج  مديونية الشركة كان يشكل تحديا
هيكىة الشمركة واألنشمطة الميماندة وايمتخدا  لواممد التخاصمية المتنتيمة منهما يماهمت  مأ يمداد جمزء ممن ممديونيتها، 

منة ممممما جعمممل الشمممركة والحكوممممة  مممأ وضممما ممممالأ و ضمممل،  مديونيمممة الشمممركة انخفضمممت ووصمممبحت الحكوممممة ضممما
 لميتوج وقل من الديون 

 
ومما لىمن صمعيد التمد قات النقديمة،  تشمير الم شمرات الماليمة ملمن ون خصخصمة المىكيمة األردنيمة لم  تحمدب تغيممرات 
مىحورة لىن هذا الصعيد،  الشركة ل  تق ، يواء قبل الخصخصمة وو بعمدها، بتوزيما وي وربما  لىمن الميماهمين، 

نمممما تتمممولن تحصممميل الريمممو  والضمممراما غيمممر المباشمممرة كمممما ال تقمممو  الشمممركة بمممد ا وي ضمممراما  مباشمممرة لىدولمممة، وا 
الميممتحقة لىممن لمامهمما وتحويىهمما لىخزينممة مثممل ضممراما ريممو  المغممادرة وضممريبة المبيعممات والتممأ بىغممت بمجمىهمما 

   1081ولنهاية  1003مىيون دينار وردنأ خال الفترة  108
 

 اآلثار غير المباشرة على تنمية القطاع الخاص
نهاء حالة اإلحتكار التأ كانت تتمتا بها لىمن ممدار لقمود ممن المزمن،  مأ  يمحت ملادة هيكىة المىكية األردنية وا 
نمو وتطور قطاع النقمل الجموي  مأ الممىكمة    هنماخ اليمو  ويمطول وكبمر ممن الطمامرات، ولمدد وكبمر ممن الشمركات 

بنقممل  1080شممركات الطيممران األردنيممة خممال لمما  التممأ تممربط األردن بنرجمماء مختىفممة مممن دول العممال    وقممد قامممت 
مىيون ميما ر لىمن ممتن جميما المرحات القادممة والمغمادرة ملمن األردن   9 2مىيون ميا ر من وصل  92 1قرابة 

حيممب تفيممد وحممدب الدرايممات التممأ وجريممت لىممن قطمماع الطيممران  ممأ الممىكممة ون شممركات الطيممران المحىيممة وصممبحت 
مىيمون دينمار بشمكل مباشمر،  يمما تتمثمل  831مىيمون دينمار ، منهما  190ا المحىمأ )% من النمات2 8تياه  بنحو 
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باقأ المياهمة  أ ناتا األنشطة التأ تندرا ضمن يىيىة التوريد الخاص بر وبالناتا المد وع بانفال العامىين  أ 
ولممف  82لم  تشممغيل آالف لامممل، ود .همذا القطمماع واألنشمطة المرتبطممة بمر   كممما يقمو  هممذا القطماع بتشممغيل نحمو 

، ناهيمخ لمن وثمر قطماع الطيمران اإليجمابأ لىمن قطماع اليمياحة ووضما األردن كناقمل 4لامل  أ األنشمطة األخمرج
 لىركاا من لدد من الدول المجاورة ملن ووروبا ووميركا 

 
 أثر الخصخصة على المجتمعات المحلية

مطممار الميمم ولية اإلجتماليممة، مممن ضمممنها قيمما   تقمو  الشممركة بتنفيممذ لممدد مممن البممراما والمشمماريا التممأ تنممدرا ضمممن
منحة جامعية لألردنيين  أ الجامعات األردنية الريمية، وكذلخ مواصىتها  مأ  20بتقدي   1081الشركة  أ العا  

 20دل  ذوي االحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية ورلاية بعي النشماطات المحىيمة والخارجيمة، آخرهما رلايمة 
 ا وزارة األوقاف والش ون والمقديات اإليامية يتي  بالتعاون م

 
 خصخصة األنشطة المساندة للملكية األردنية

بخصخصمة خميمة  1003وحتمن لما   1000كما وشرنا يابقا ،  قد قاممت الحكوممة خمال الفتمرة الممتمدة ممن لما  
 ردنية وهأ من الشركات المياندة لقطاع النقل الجوي التأ كانت  أ اليابل جزءا  من المىكية األ

 شركة األيوال الحرة األردنية  -8
 الشركة األردنية لصيانة الطامرات -1
 الشركة األردنية لصيانة محركات الطامرات -3
 الشركة األردنية لتموين الطامرات -9
 الشركة األردنية لتدريا الطيران والتدريا التشبيهأ -2

 
عها الممممالأ واالرتقممماء بحجممم  نمممت معرممم  همممذه الشمممركات بعمممد خصخصمممتها ممممن تحيمممين وضممموبشمممكل لممما ،  قمممد تمك  

ميراداتهمما   مال ون شممركتأ تممموين الطممامرات وشممركة األيمموال الحممرة مممن بعممدها كانممت و ضممىها لىممن هممذا الصممعيد، 
مىيون دينار خال اليمنوات الخممس الماضمية،  مأ   34نت من تحقيل وربا  صا ية بى  مجماليها نحو األولن تمك  

كمما تعمد األربما  التمأ   مىيون دينار خمال الفتمرة نفيمها  93بى  مجماليها  حين حققت شركة األيوال الحرة ورباحا  
تحققمت لعممدد ممن الشممركات، لىممن المرغ  مممن تواضمما حجمهما، مجزيممة مذا ممما تم  األخممذ بعممين اإللتبمار اليممعر الممذي 

لىتمدريا لىمن  بيعت لىن وياير هذه الشركات    عىن يبيل المثال، بى  مجمالأ األربا  الصا ية لىشركة األردنية
% 20ىة بمذلخ مشمك   1081 - 1001مىيمون دينمار خمال الفتمرة  3 3نحمو  (JATS)الطيران والتمدريا التشمبيهأ 

 من اليعر الذي تمت لىن وياير خصخصة الشركة 
 

وما لىن صعيد األثر الممالأ لخصخصمة همذه األنشمطة لىمن الخزينمة العاممة،  قمد كمان و ضمىها لىمن همذا الصمعيد 
مىيممون دينممار لىممن شممكل  1 .8الحممرة، التممأ ر ممدت الخزينممة خممال األلمموا  الخميممة اليممابقة بنحممو  شممركة األيمموال

% من مجمالأ األربا  التمأ تحققمت لىشمركة خمال الفتمرة نفيمها، 1 13نيا مشاركة وضراما، مشكىة بذلخ نحو 
ىة  مأ الممىكمة   ومما لواممد وهأ نيبة مرتفعة ملن حد ما اذا ما قورنت بالنيا التأ تتحمىها معر  الشركات العام
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الخزينمممة ممممن بممماقأ شمممركات األنشمممطة الميممماندة لىمىكيمممة األردنيمممة،  قمممد كانمممت معرمهممما متواضمممعة ووحيانممما معدوممممة 
اليمممتفادتها ممممن المزايممما الممنوحمممة ممممن م ييمممة المنممماطل الحمممرة بعمممد ون تممم  مدراا همممذه الشمممركات تحمممت مرىمممة همممذه  

 الم يية  
 

كاديميممة الطيممران المىكيممة األردنيممة وشممركة كىيممة المىكممة نممور الفنيممة لىطيممران كممما و ضممت لمىيممة خصخصممة شممركة و
ن مىحممور  ممأ ودامهممما،  قممد تمكنممت المممدنأ الىتممان تتبعممان تنريميمما  لهيمممة تنرممي  قطمماع الطيممران )يممابقا   ملممن تحي مم

وقاممت بتحويمل ممن اإلرتقماء بعواممدها بشمكل مىحمور،  1003األكاديمية المىكية لىطيران بعد خصخصتها  أ لما  
 لىخزينة لقاء مياهمة الحكومة  يها،  أ حين ل  تق  كىية المىكة نور بتحويل وية لوامد لىخزينة  وربا   

 
 (: تطور العائد على موجودات شركات األنشطة المساندة )%(5الجدول رقم )

 1000 1008 1001 1003 1009 1002 100. 1003 1001 1009 1080 1088 1081 
    14.3 4.8 2 18.1 . . 3.6 1    نور كلية الملكة

 15.3 9.8 3.9 6.6 14.5 3.3 9.2 15.0 3.9 5.3 8.2 16.2 11.9 اكاديمية الطيران
 0.8 1.7 7.1 12.7 15.4 12.3 15.3 15.2 -40.3 1.5 0 2.2 6.3 شركة تدريب الطيران
         0.6 1 0 0.9 8 8 1 مركز تموين الطائرات

 -4.6 8 82- 7.9 -1.7 13.2 26.9 18.4 13.7 3 .1 27.7 20 25.9 0.4 شرمة صيانة الطائرات
شااركة صاايانة محركااات 

 4.7 -1.5 0 7.7 9.9 34.9 16 4.3 4.2 16.8 3 82 15.3 1.6 الطائرات
 21 23.4 35.5 36 27.2 22.6 29.5 31.4 22.2 12.4 10.3 1.3 28 األسواق الحرة

 
 قطاع االتصاالت

 
 نية )أورانج(شركة اإلتصاالت األرد

  مجمولة اإلتصاالت األردنية لددا  من الخدمات األيايية  أ مختىف منماطل الممىكمة،  همأ تنفمرد  مأ تقمدي  تقد  
ر خدمممة اإلتصمماالت الخىويممة وخدمممة الطيممف العممريي )اإلنترنممت  جنبمما  ملممن جنمما ممما خدمممة الهمماتف الثابممت، وتممو   

 مشغىين رميييين، األول شركة زين والثانأ ومنية 
 

 أثر الخصخصة على األداء المالي والتشغيلي للشركة
لقد ياه  الوضا اإلحتكماري المذي كانمت الشمركة تتمتما بمر قبمل خصخصمتها  مأ تقمدي  خمدمات اإلتصماالت الثابتمة 
واإلتصاالت الدولية  أ تمكين الشركة من تحقيل لوامد مجزية ممن لمىياتهما التشمغيىية، حيمب كمان صما أ العواممد 

% مممن مبيعاتهمما اليممنوية، ويتجمماوز 30ركة خممال اليممنوات القىيىممة التممأ يممبقت خصخصممتها يتجمماوز اليممنوية لىشمم
 % من موجوداتها وحقول مىكيتها لىن التوالأ   10% و88
 

ولىممممن الممممرغ  مممممن التراجمممما الطفيممممف الممممذي طممممرو لىممممن م شممممرات ربحيممممة الشممممركة  ممممأ اليممممنوات القىيىممممة التممممأ تىممممت 
اد وضممعها المممالأ المتميممز بعممد  تممرة قصمميرة نيممبيا  مممن الممزمن    ممالتراجا خصخصممتها، مال ونهمما ايممتطالت ايممترد

المشهود  أ ربحيمة الشمركة كمان مرحىيما  وممد ولا  بشمكل ويايمأ بتنمامأ حجم  نفقاتهما ممن خمال حمز  المنما ا التمأ 
لممن زخم  اإلنفممال الرويممالأ الممذي قامممت بمر ال شممركة خممال قمدمتها الشممركة لمجمولمة مممن العممامىين لقماء تيممريحه ، وا 
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حيمب وصمىت نيمبة همذا اإلنفمال ملمن موجمودات الشمركة  1008الينوات األولن من خصخصتها، الييما  أ لما  
%، وهمممأ ولىمممن نيممبة منفمممال قاممممت بهممما الشممركة لىمممن ممممدار اليمممنوات الخميممة لشمممر الماضمممية   كمممما . .8نحممو 

وهو النشاط الرميس لهما مبمان تىمخ وصبحت الشركة تعانأ من تباط  معدالت الطىا لىن خدمات الهاتف الثابت، 
الفتمممرة، مال ونهممما تمكنمممت ممممن تعمممويي ذلمممخ ممممن خمممال تويمممعها  مممأ تقمممدي  خمممدمات اإلتصممماالت الخىويمممة والخمممدمات 
األخرج، الييما خدمات البيانات )االنترنت    ومن هنا  قد ايتطالت الشركة بعد ينوات قىيىة ممن خصخصمتها، 

ات متقاربة ما ميتوياتها قبل الخصخصة    عىن الرغ  ممن تراجما الهموامش اإلرتقاء بم شرات ربحيتها ملن ميتوي
الربحية المتحققة لىن مبيعات الشركة، مقارنة بالهوامش التأ كانت تحققها قبل الخصخصة، مال ون نممو مبيعاتهما 
ن بشممكل مضممطرد لىممن مممدار اليممنوات الماضممية يمماه   ممأ تمكممين الشممركة مممن تحقيممل معممدالت لوامممد مرتفعممة لىمم

نحمممو  1081حقمممول الميممماهمين  يهممما ولىمممن موجوداتهممما    عىمممن يمممبيل المثمممال، وصمممىت مبيعمممات الشمممركة  مممأ لممما  
 ضعفأ حجمها الينوي  أ الينوات القىيىة التأ يبقت لمىية الخصخصة 

 
 ر المؤشرات المالية لمجموعة اإلتصاالت األردنية )قبل الخصخصة وبعدها((: تطو  6الجدول رقم )

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 83.2 89.7 94.8 103.4 99.3 93.7 87 86.4 46.1 34.6 30.1 45.9 59.6 73.1 64.6 العائد )مليون دينار(

 2 11 90 99.8 104.8 49.9 47 45.3 44.5 46.8 89.2 117.1 47.2 85.1 81.3 83 التوزيعات )مليون دينار(
 13 13.6 14.4 14.9 14.7 14.1 14.6 16 9.5 6.1 5.4 7.9 11.3 17.2 15.7 لعائد على الموجوداتا

 20.4 21.8 23.6 25.9 24.7 23.6 24 24.5 13.5 17.3 15.5 14.8 20.9 37.9 34.6 العائد على المبيعات
االنفاااااااااق الرأساااااااامالي% 

 5.1 5.5 6 6.9 8.3 9 7 6.3 5.4 4.1 9.7 16.2 10.9 11.8 14.9 الموجودات
 38.5 39.3 37.6 39.4 38.5 36.1 30.7 23.9 23.3 36.3 35.5 36.9 32.8 30.5 30.8 المديونية % الموجودات

التوزيعااااااااااااات % ماااااااااااان 
 غ   21.9 24.8 26.2 23.7 21.4 23.2 12.4 13.1 17.5 19.1 11.3 12.3 31.9 23.1 المبيعات

العائااااااااد علااااااااى حقااااااااوق 
 21.1 22.3 23.2 25.3 23.9 22.8 21.7 21.6 12.8 9.6 8.4 12.5 16.8 24.7 22.8 الملكية 

  األداء التشغيلي
المبيعااااات )ألااااف دينااااار( 

 173.9 166 159.7 194.2 159 148 120 119 113 55 43 65 58 غ   غ   لكل عامل 
اإلنفاااق الرأساامالي )ألااف 

 13.9 14.7 15.7 23.3 22 22 14 11 9 6 12 20 12 غ   غ   دينار( لكل عامل
 1717.8 1431.3 1198.6 1336.9 1000 939 803 716 475 355 252 222 170 غ   غ   عدد المشتركين/ عامل

 
وما  يما يتعىل باألداء التشغيىأ لىشركة،  قد ياه  تيري. لدد من العامىين  أ الشركة  أ الفترة التأ تىت لمىيمة 

يبممين ضمل مممما كانمت لىيممر قبمل الخصخصممة   و الخصخصمة  ممأ مرهمار الم شممرات التشمغيىية لىشممركة  مأ وضمما و 
اليممممنوات التممممأ تىممممت لمىيممممة  معممممدل المبيعممممات لكممممل لامممممل بشممممكل مضممممطرد لىممممن مممممدار مرتفمممماع اليممممابل الجممممدول

ولممف مممن المبيعممات اليممنوية، وصممىت ميمماهمتر  21 بعممد ون كممان العامممل ييمماه   ممأ المتويممط بنحممو   الخصخصممة
   ولىن نحو مماثل، ارتفا لدد لماء الشمركة ممن مختىمف 1081ولف دينار ينويا   أ لا   839 يها ملن نحو 

  1081لميل  أ لا   8300ملن وكثر من  1000لميل لكل لامل  أ لا   830الخدمات من نحو 
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 أثر الخصخصة على المساهمين
يممرة التممأ لقممد انعكممس األداء المممالأ والتشممغيىأ المتميممز لىشممركة ميجابمما  لىممن الميمماهمين، وخاصممة  ممأ اليممنوات األخ

ايتطالت خالها الشركة العودة بم شرات ربحيتهما ملمن حمدود متقاربمة ممن ميمتوياتها لنمدما كانمت تتمتما بنوضماع 
، اإليممتمرار  ممأ تحقيممل لامممد 1002احتكاريممة  ممأ يممول اإلتصمماالت    قممد ايممتطالت الشممركة ابتممداءا  مممن العمما  

 1001%  ممأ لممامأ 80مىمويمما  ملممن ممما دون %، بعممد ون شممهد انخفاضمما  10لىممن حقممول المىكيممة تجمماوز  صمماف  
 .9 9   كمما حقممل يممه  الشممركة مكايمما تدريجيممة خممال اليممنوات الماضممية، حيممب ارتفمما يممعره مممن نحممو 1003و

%، هممذا  ممأ الوقممت الممذي 19، وي بمعممدل مجمممالأ بىمم  نحممو 1081 ممأ لمما   23 2ملممن  .100دينممار  ممأ لمما  
%، 3 .8الشمركات المحىيمة المدرجمة خمال الفتمرة نفيمها بحموالأ  . أليعار ويه انخفي  ير الرق  القيايأ المرج  

 % 1 92وانخفي الرق  القيايأ أليعار ويه  قطاع الخدمات بنحو 
 

ن م شمراتها الماليمة، مال وبالرغ  من التطورات اإليجابية التأ شهدتها الشمركة لىمن ممدار اليمنوات الماضمية، وتحي م
 مأ لما   32 81ملمن  1001 مأ لما   3 89منخفاضمر التمدريجأ ممن  واصمل (P/E)ون نيبة اليعر ملن اإليمراد 

 11 81ملممن  93 81، هممذا  ممأ الوقممت الممذي شممهدت  يممر النيممبة نفيممها لبورصممة لمممان مرتفالمما  مممن نحممو 1001
خال الفترة نفيها، وهذا ما قد يشير ملمن تراجما درجمة التفما ل بشمنن األوضماع الميمتقبىية لىشمركة   و مأ اليمنوات 

، مال ونممر يبقممن وقممل بقىيممل مممن .3 89ملممن  1081وخممذ الم شممر بالتحيممن تممدريجيا  حتممن وصممل  ممأ لمما   األخيممرة،
  232 82المعدل العا  لىشركات المتداولة  أ بورصة لمان، والذي بى   أ العا  نفير 

 
نيمة، والمتمثمل وباإلضا ة ملن العوامد الربحية التأ تحققت لىمالخ والشريخ اإليتراتيجأ  مأ شمركة اإلتصماالت األرد

 France Radioبشركة  رانس تيىيكو ،  قد تمكن ويضا  ممن تحقيمل لواممد مضما ية ترتبمت لصمال. ذرالهما الفنمأ 
and Cable الشمركة، حيمب كانمت الشمركة الفرنيمية  لقاء قياممر بمادارة خمدمات الهماتف الثابمت والهماتف النقمال  مأ

% ممن صما أ اإليمراد اليمنوي لشمركة اإلتصماالت خمال الفتمرة الممتمدة ممن 3تتقاضن  أ ضوء العقد المبمر  معهما 
   .100وحتن لا   1000لا  

 
 بايمممتبدال اتفاقيمممة اإلدارة المبرممممة مممما  مممرانس تيىيكمممو  باتفاقيمممة وخمممرج إلدارة .100وبعمممد شمممروع الشمممركة  مممأ لممما  

% مممن ميراداتهمما اليممنوية الصمما ية، وصممبحت  ممرانس تيىيكممو  و قمما 8% ملممن 3الخممدمات وتخفمميي بممدل اإلدارة مممن 
   كما تقو  الشمركة بممن. حموا ز 1003مىيون دينار  أ لا   3 3جديدة تحق ل لوامد وصىت ملن نحو لءتفاقية ال

ىمم  بممدل اإلدارة،  ممأ حممال تمكممن الفريممل مممن % مممن مب30دوريممة لىفريممل اإلداري لفممرانس تيىيكممو  تصممل قيمتهمما ملممن 
تحقيممل الم شمممرات الميممتهد ة  مممأ نهايمممة العمما    وباإلضممما ة ملمممن االلتزامممات التمممأ تترتممما لىممن شمممركة اإلتصممماالت 
بموجمممما لقممممد الميمممماندة اإلداريممممة المبممممر  ممممما  ممممرانس تيىيكممممو ، والمتمثىممممة بممممد ا رواتمممما المممممورفين المعممممارين منهمممما 

بد ا "ريو  لامة  .100الخبراء الم قتين، تقو  شركة اإلتصاالت ينويا  منذ لا  ومصاريفه  ومصاريف ووجور 
ملممن نحممو  1081% مممن الممدخل التشممغيىأ لىشممركة، وصممىت قيمتهمما  ممأ لمما  ..8تجاريممة" لفممرانس تيىيكممو  مقممدارها 

  وردنأ مىيون دينار 3 9
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 أثر الخصخصة على المستهلكين
اع اإلتصاالت تزامنا  ما التطور التقنأ الكبير  أ همذا القطماع، وخاصمة ودج اليما  بدخول مشغىين جدد ملن قط

خدمات اإلتصاالت الخىوية وخدمات البيانات )اإلنترنمت ، ملمن اتيماع نطمال الميمتفيدين ممن خدماتمر، وزيمادة حمدة 
ىفممة مممن التنمما س بممين المشممغىين لىممن نحممو ودج ملممن انخفمماي ويممعار الخممدمات التممأ يقممدمها القطمماع لىشممرام. المخت

الميتهىكين    قد ايتطالت شركة اإلتصماالت، المشمغل والممزود الوحيمد لخدممة الهماتف الثابمت، بعمد خصخصمتها 
ممممن تحيمممين  الىيمممة ونوليمممة الخمممدمات التمممأ تقمممدمها،  بعمممد ون كمممان يتعمممين لىمممن العميمممل اإلنترمممار ليمممنوات لديمممدة 

  قىيىممة، ووصمبحت نيممبة الميمتفيدين مممن لىحصمول لىمن خممط ثابمت، وصممب. بامكانمر اآلن الحصممول لىيمر خممال ويما
خدمات الخط الثابت مرهونة بنمو الطىا ال بتوا ر العري )الخطوط  كما هو  أ اليابل    قد وصبحت خدمات 

  رد  نكثر  300الهاتف الثابت متو رة لكل من يطىبها  أ وي منطقة من مناطل األردن يقطنها 
 

جيا اإلتصاالت الخىوية  أ الممىكمة، وتطمور طاقاتهما اإليمتيعابية ودج كما ون التيارع المضطرد  أ انتشار تكنولو 
ملن انخفاي الطىا لىن خدمات الخطوط الثابتة بشكل مىحور، خصوصا  ما دخمول مشمغىين جمدد ملمن اليمول، 

، ل  يتجاوز معمدل النممو  مأ 1001وحتن لا   1000مما ياه   أ انخفاي كىفة ويعار المكالمات    منذ لا  
%، ال بممل تراجعممت ولممداده   ممأ اليممنوات األربعممة الماضممية حتممن 1 1مشممتركأ الخطمموط الثابتممة وكثممر مممن ولممداد 

    1000% لن ولداده   أ لا  9 39ولف مشترخ، منخفضا   أ ذلخ بنحو  900ملن  1081وصىت  أ لا  
 

الخطمموط الثابتممة بنحممو  وبطبيعممة الحممال، ال يمكممن النرممر ملممن هممذا اإلنكممماش بيممىبية،  تراجمما ولممداد المشممتركين  ممأ
الثىممب لىممن مممدار اليممنوات اإلثنتممأ لشممرة الماضممية، قابىممر مرتفمماع مضممطرد  ممأ ولممداد مشممتركأ الخطمموط الخىويممة، 

، ميممتحوذة  ممأ 1081مىيممون مشممترخ  ممأ لمما   2.3ملممن  1000ولممف مشممترخ  ممأ لمما   0.حيممب ارتفمما مممن نحممو 
مىيممون مشممترخ،  9لممدد مشممتركير ملممن حمموالأ  ذلمخ لىممن نحممو ثىممب يممول اإلتصمماالت الخىويممة الممذي وصمل مجمممالأ

 % لن لدد يكان الممىكة، صغارا  وكبارا    90وهو لدد يزيد بنحو 
 

كممما وصممبحت لىشممركة ميمماهمة  الىممة  ممأ تزويممد شممريحة وايممعة مممن اليممكان، ونطممال وايمما مممن األلمممال بخممدمات 
با  ملمن جنما مما بماقأ الممزودين،  قمد وخرج، كخدمة البيانات والطيف العريي وغيرها من الخدمات األيايية، جن

ملمن  .100ولمف ميمتخد    مأ لما   330ولمف مشمترخ )تخمد   .10ارتفا لدد المشتركين بخدمات اإلنترنت ممن 
   تشممير هممذه الم شممرات جميعهمما ملممن ون القطمماع 1081مىيممون ميممتخد    ممأ لمما   3 9ولممف مشممترخ )نحممو  933

شمريحة وكبممر ممن الميمتهىكين وبمجمولممة وويما ممن الخممدمات    ر بشمكل كبيمر ووصممب. يخمد بشمكل لما ، نمما وتطممو  
 والشكل التالأ يبين تطور نيا اليكان المشمولين بالخدمات األيايية لقطاع اإلتصاالت 
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 (: تطور إنتشار خدمات اإلتصاالت والمعلومات في األردن7الشكل رقم )

 
 

دمات اإلتصمممماالت الخىويممممة، تراجعمممما  مىحورمممما  بعممممد وشممممهدت ويممممعار الخممممدمات التممممأ تقممممدمها الشممممركة، ال يمممميما خمممم
خصخصة الشركة، ويعود ذلخ ملن تويا هامش المنا ية  أ هذا القطاع واحتدامها بين لمدد ممن المشمغىين لىمن 
صمممعيد تقمممدي  خمممدمات اإلتصممماالت الخىويمممة وخمممدمات البيانمممات بمختىمممف وشمممكالها    عىمممن يمممبيل المثمممال، انخفمممي 

 ىممس  ممأ لممما   2 9ملممن  1003 ىممس  ممأ لمما   13دة مممن اإلتصمماالت الخىويممة ممممن متويممط تعر ممة الدقيقممة الواحمم
1081  

 
 أثر الخصخصة على الخزينة العامة

كانمممت شمممركة اإلتصممماالت قبمممل خصخصمممتها تعمممد ممممن وبمممرز الشمممركات الحكوميمممة الرابحمممة التمممأ كانمممت تر مممد الخزينمممة 
% ممن مجممالأ اإليمرادات 2 3ا نيمبتر مىيون دينار، وي م 800ملن نحو  8999بايرادات ينوية وصىت  أ لا  

المحىية لىحكومة  أ ذلمخ العما    وبطبيعمة الحمال، ترتما لىمن قيما  الحكوممة ببيما جانما ممن وصمولها  مأ الشمركة 
والعمىيمممات التمممأ تبعتهممما، منخفممماي حصمممتها ممممن وربممما  الشمممركة وممممن ثممم  تاشممميها تمامممما  بعمممدما قاممممت  1000لممما  

   مال ون ذلممممخ لمممم  يمممم ثر لىممممن ميممممرادات الخزينممممة،  شممممركة 1001ركة لمممما  الحكومممممة ببيمممما آخممممر مىكيتهمممما  ممممأ الشمممم
اإلتصاالت، شننها شنن باقأ الشركات، ت  مخضمالها لىقوالمد الضمريبية المعممول بهما  مأ الممىكمة، همذا باإلضما ة 
ملن لدد ممن الريمو  الخاصمة التمأ يمد عها العمامىون  مأ القطماع،  منمذ خصخصمتها وصمبحت الشمركة مىزممة بمد ا 

ريبة لىن ورباحها، ومىزمة ويضا  بتحصيل الضريبة المترتبة لىن لمامها )ضريبة المبيعمات ، همذا  ضما  لمن ض
% ممن ميرادتمر االجماليمة و قما لمما نصمت لىيمر 80مخضاع نشاط قطاع اإلتصاالت الخىوية لريمو  خاصمة وبواقما 

قصممة مممن وربمما  الشممركة حتممن لمما  متفاقيممة التممرخيص، كممما ايممتمرت الخزينممة  ممأ الحصممول لىممن حصممة ولكممن متنا
، وهو العا  الذي تخى مت  يمر الحكوممة لمن بماقأ مىكيتهما  مأ الشمركة   وقمد بىم  اجممالأ لواممد الخزينمة ممن 1001

مىيممون  800مىيممون دينممار، وي بمعممدل يممنوي بىمم   8138نحممو  1081 - 1000شممركة اإلتصمماالت خممال الفتممرة 
 الشركة قبل خصخصتها  دينار، وهو مبى  يتجاوز ما كانت تتىقاه من
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 5تطور عائدات الخزينة من شركة اإلتصاالت األردنية :(8الشكل رقم )

 
كما ون الحك  لىن مدج تنثر الخزينة العامة بخصخصة شركة اإلتصاالت ال يمكن ون يقتصر  قط لىن المقارنة 

ا كانت تحققر الحكومة قبمل بما كانت تحصل لىير الخزينة قبل الخصخصة، وبما وصبحت تجنير  يما بعدها    م
الخصخصممة كممان نمماج  باأليمماس لممن تمتمما الشممركة بوضمما احتكمماري مكنهمما مممن تحقيممل ذلممخ القممدر مممن اإليممرادات 

مىيممممون دينممممار يممممنويا، مال ون اليممممما  بممممدخول مشممممغىين جممممدد ملممممن قطمممماع  800لىخزينممممة والتممممأ وصممممبحت تتجمممماوز 
بروا د مالية مضا ية،  الضراما والريو  المفروضة لىمن اإلتصاالت ويه  بتويا حج  هذا القطاع، ور د الخزينة 

شممركة اإلتصمماالت األردنيممة هممأ نفيممها المفروضممة لىممن الشممركات األخممرج لءتصمماالت، وهممذا يعنممأ تويمما ممموارد 
 الخزينة من قطاع اإلتصاالت ولد  اقتصارها لىن تىخ التأ يت  تحصيىها من شركة اإلتصاالت األردنية 

 
خزينممة العامممة الحصممول لىممن ممموارد مضمما ية مممن قطمماع اإلتصمماالت، تتمثممل بشممكل ويايممأ كممما وصممب. بامكممان ال

بريو  التراخيص التأ تتقاضاها هيمة تنري  قطاع اإلتصاالت لند دخول مشغل جديد وو طمر  خدممة جديمدة ملمن 
الفتمرة الممتمدة  خدمات هذا القطاع    باإلضا ة ملن لوامد بيا ويه  الحكومة  أ شركة اإلتصاالت األردنية خمال

مىيمون دينمار، حصمىت الهيممة ممن مجمولمة اإلتصماالت األردنيمة  990والتأ بىغت نحو  1001و 1000بين لا  
مىيون دينار، مقابل من. الشركة لددا  من تراخيص التشمغيل وحصمرية تقمدي   .2لىن مبال  مالية وصل مجماليها 

 ، هممذا  ضمما لممن الريممو  التممأ تقاضممتها الهيمممة مممن لمدد مممن الخممدمات )بممما  ممأ ذلممخ ريممو  تشممغيل خدمممة الخىموي
مىيممون دينممار مممن مجمولممة  20، حصممىت هيمممة تنرممي  القطمماع لىممن مبىمم  1009المشممغىين االخممرين   و ممأ العمما  

شممهرا   81لاممما  مما حصممرية تقممدي  الخدممة لمممدة  82اإلتصماالت األردنيممة لقمماء منحهما تممرخيص الجيممل الثالمب لمممدة 
مىيممون دينممار مضمما ية مممن شممركة زيممن  20لىممن  1000مممة، كممما حصممىت الهيمممة  ممأ العمما  مممن تمماريخ انطممال الخد

 ولىن المبى  نفير من شركة بتىكو )التابعة لشركة ومنية  لقاء حصولهما لىن الترخيص نفير ولنفس المدة   
                                                           

5
مليون إلى هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت  11يعود إلى دفع الشركة ما يقارب  1111إن اإلرتفاع الملحوظ في عائدات الخزينة في العام   

 مقابل تراخيص لخدمات جديدة 
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صمماالت واليممما  وممن هنمما  ممان حجمم  المنما ا الماليممة التممأ جنتهمما الخزينمة بعممدما قامممت الحكومممة بتحريمر قطمماع اإلت
ىين جممدد مليممر، تتجمماوز بكثيممر األممموال التممأ كانممت توردهمما شممركة اإلتصمماالت قبممل خصخصممتها لنممدما بممدخول مشممغ  

كانممت تتمتممما بحصممرية شمممبر مطىقممة  مممأ تقممدي  خمممدمات اإلتصمماالت  مممأ الممىكممة   ولىمممن الممرغ  ممممن تنممامأ لواممممد 
مختىفمة ممن الريمو  والضمراما، مال ون هنماخ حاجمة  الخزينة من هذا القطاع وتحميل الشركات العامىة  يمر ألشمكال

لدراية ربحية القطاع ومقارنتها ما العوامد المتحققة  أ باقأ األنشطة والقطالات، والتنكد من مدج قدرة الترتيبمات 
والقوالد التنريمية المعمول بها  أ قطاع اإلتصاالت لىن تحقيل المنا ية الفالىة  أ اليول وتمكين القطاع ممن 

قيل وربا  معتدلة، وهذا قد ييتدلأ ملادة النرمر  مأ اآلليمات الترتيبمات الماليمة القامممة بمين الحكوممة والشمركات تح
العامىة  أ هذا القطاع لىن نحو يفضأ ملن لدالة و الىية وكبر  أ توزيا المنا ا المالية التأ تتمخي لن همذا 

 القطاع 
 

 أثر الخصخصة على المنافسين
هيكىممة قطمماع اإلتصمماالت  ممأ الممىكممة وخصخصممة شممركة اإلتصمماالت  ممأ  ممت. المجممال وممما   ويممهمت لمىيممة ملممادة

ىين جمدد ملمن همذا القطمماع وممنحه   رصمة التطمور والنممو  مأ يممول والمد كاليمول األردنمأ، المذي كممان دخمول مشمغ  
كان يتطىا ويضا يعانأ مبان تىخ الفترة من  جوة كبيرة بين الطىا لىن خدمات اإلتصاالت وبين المتوا ر منها، و 

 ونواع جديدة وميتويات و ضل من الخدمات  
 

، 1995ليمنة  13وقبل الشمروع بخصخصمة شمركة اإلتصماالت، يممحت الحكوممة بموجما قمانون اإلتصماالت رقم  
واإليممتراتيجية الجديممدة لقطمماع اإلتصمماالت بممدخول وول منمما س لمما  لشممركة اإلتصمماالت األردنيممة، ولكممن لمميس لتقممدي  

نممما لخدمممة اإلتصمماالت الخىويممة التممأ خممدمات الهمماتف  الثابممت التممأ احتكممرت الشممركة تقممديمها لعقممود مممن الممزمن، وا 
، ممما دخممول شممركة  ايمت لينممخ )زيممن الحقمما   ليممول اإلتصمماالت ومنحهمما 8999دخىمت األردن ألول مممرة  ممأ العمما  

مشمغل لىخطموط الثابتمة  ، تم  تحويمل المنا يمة بمين8999   و أ لا  6وول ترخيص لتقدي  هذه الخدمة  أ الممىكة
ومشغل لىخطوط الخىوية ملن منا يمة بمين مشمغىأ الخطموط الخىويمة لنمدما تم  ممن. شمركة موبمايىك  )وورانما حاليما   

، وهمو العما  المذي شمهد وول لمىيمة 1000ترخيصا  لتقدي  خدمات الخطوط الخىوية والتأ بمدوت بتو يرهما  مأ العما  
وبعممد وربمما يممنوات مممن دخممول ثممانأ مشممغل لىخممدمات الخىويممة، بممدوت خصخصممة ايممتراتيجية لشممركة اإلتصمماالت   

شركة مكيبرس بتقدي  خدماتها كثالب مشغل لىخدمات الخىويمة  مأ الممىكمة، مال ون الرمروف الماليمة الصمعبة التمأ 
 مرت بها  يما بعد د عتها ملن االغال والتوقف لن تقدي  خدماتها لىعماء 

 
قطاع اإلتصاالت بمن. ترخيص آخر لشركة ومنية، التأ بدوت بتقدي  خمدماتها قامت هيمة تنري   1009و أ لا  

 1001   وآخممر التممراخيص التممأ منحممت  ممأ مجممال اإلتصمماالت الخىويممة كممان  ممأ لمما  10027لىجمهممور  ممأ لمما  
قبممل موا قممة هيمممة اإلتصمماالت لىممن اتفاقيممة  1080التممأ بممدوت ولمالهمما  ممأ لمما   FRIENDLYلشممركة تحمممل ايمم  

                                                           
6
% منها، في حين تؤول 11.1ى مجموعة اإلتصاالت الخلوية الكويتية المعروفة بمجموعة زين التي تمتلك نحو شركة زين تتبع إل 

 النسبة المتبقية إلى مستثمر مستقل. 
7
( 1111مليون دوالر، إال أنه قام مؤخرا )في عام  51مقابل  1111في البداية تم منح ترخيص شركة أمنية لمستثمر خارجي في عام  

% من أمنية، في حين تؤول النسبة المتبقية 11مليون دوالر. حاليا تمتلك بتلكو  151رخيص لشركة بتلكو البحرينية مقابل ببيع الت

لصندوق دعم الطالب الفقير. هناك من ينظر إلى فرق سعر بيع الرخصة لشركة بتلكو وسعر بيع الرخصة للمستثمر األساسي والبالغة 

 ضائعة على الحكومة، التي الزال الجدل يدور حولها حتى يومنا هذا.  مليون دوالر على أنها فرصة  151



511 
 

لمشممترخ الخاصممة بهمما، التممأ قامممت  ممأ العمما  نفيممر بايقمماف الشممركة لممن تقممدي  خممدماتها، مال ونهمما ايممتطالت الممربط ا
   هنمماخ جممدل يممدور  ممأ األ ممل حممول جممدوج ومممدج الحاجممة لممدخول مشممغل رابمما 1081ايممتمناف ولمالهمما  ممأ لمما  

تبين  يما مذا قامت هيمة تنرمي  لنشاط اإلتصاالت الخىوية، ومدج تنثر وداء المشغىين االخرين بذلخ،  أ حين ال ي
قطمممماع اإلتصمممماالت بمممماجراء الدرايممممة الماممممممة لتقيممممي  الكىممممف والمنمممما ا التممممأ قممممد تترتمممما لىممممن دخممممول مشممممغل رابمممما 

 لاتصاالت الخىوية 
 

رتفالما   مأ ولمداد المشماركين  يهما،  وما خدمات اإلنترنت،  قد شهدت لىن مدار الينوات الماضية تطورا  واضمحا  وا 
ديها الذين وصل لمدده مما زاد م ممزود لهمذه الخدممة   مال ون  83ملمن  1081 مأ لما   ن حدة المنا ية بين مزو 

،  أ حمين يتمثمل دور ADSLشركة وورانا ال زالت الشركة الوحيدة  أ الممىكة التأ تمتىخ البنن التحتية لخدمات 
 المشغىين اآلخرين بالادة بيا خدماتها لىعماء 

 
 على تنمية القطاع الخاصاآلثار غير المباشرة 

يعتبر قطاع اإلتصماالت ممن وكثمر القطالمات ترابطما  وتمنثيرا   مأ بماقأ القطالمات اإلقتصمادية،  تطمور خمدمات همذا 
القطاع واتيماع نطمال شممولها وتنولهما لمر تمنثير ميجمابأ  مأ كفماء و الىيمة معرم  األنشمطة اإلقتصمادية من لم  يكمن 

لىن مخرجاتهما التنمويمة ممن نممو  مأ اإلنتماا وااليمتثمار والتشمغيل، همذا  ضما  جميعها، وهذا بدوره ينعكس ميجابا  
 لن تنثيرها اإليجابأ  أ تنا ييتها و أ غيرها من المقومات 

 
ىين جمدد ملمن القطماع  مأ تعزيمز قمدرة القطماع لىمن جمذا لقد ياه  تحرير قطاع اإلتصاالت واليما  بمدخول مشمغ  

ن تمك مم 1081وحتمن لما   1000حىممأ واألجنبمأ    خمال الفتممرة الممتمدة ممن لمما  اإليمتثمارات المباشمرة بشمق يها الم
% ممممن مجممممالأ 23ىت وحمممدها نحمممو مىيمممار دينمممار ممممن اإليمممتثمارات، شمممك   9 8القطممماع ممممن جمممذا مممما يقمممرا ممممن 

 ايتثمارات ونشطة البنية التحتية خال الفترة نفيها   
 

تها بشممكل كبيممر لىممن مممدار اليممنوات اإلثنتممن لشممرة كممما يمماهمت خصخصممة شممركة اإلتصمماالت  ممأ زيممادة ايممتثمارا
مىيممون دينممار  ممأ تطمموير الخطمموط األرضممية،  .33اليممابقة، حيممب قامممت الشممركة خممال هممذه الفتممرة بايممتثمار نحممو 

%  ايتثمارات شمركات اإلتصماالت الخىويمة مجتمعمة )زيمن، وورنما وومنيمة  باإلضما ة 10ىة بذلخ نحو خمس )مشك  
مىيار دينمار   لقمد كمان  .22 8خدمات اإلنترنت والبيجر، والتأ بىغت خال الفترة نفيها ملن ايتثمارات مزويدي 

لتحريمممر قطممماع اإلتصممماالت  مممأ الممىكممممة وخصخصمممة شمممركة اإلتصممماالت دورا   ممممالا   مممأ تعزيمممز ميممماهمة قطمممماع 
% مقارنمة 89ملن نحو  1081تكنولوجيا اإلتصاالت والمعىومات  أ الناتا المحىأ لألردن والتأ وصىت  أ لا  

   1001%  أ لا  1 88بمممم 
 

 قطاع الكهرباء
تعتبممر لمىيممة تقيممي  اآلثممار المترتبممة لىممن خصخصممة لممدد مممن شممركات الكهربمماء مممن الميممامل التممأ تممرتبط بهيكىيممة 
وتنري  القطاع، حيب ون ايتثمار وربحيمة ووداء الشمركات محمدد ضممن اتفاقيمات ومعمايير معمدة ميمبقا   لمذلخ ممن 

كممان التطممرل ملممن هيكىيممة قطمماع الكهربمماء، والعاقممة التممأ تممنر  ونشممطة القطمماع، وهممأ  التوليممد، والنقممل، األهميممة بم
والتوزيمما  حيممب تقممو  وربمما شممركات ميممتقىة بتوليممد الطاقممة الكهرباميممة  ممأ الممىكممة، وشممركة واحممدة لىنقممل وهممأ شممركة 
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قىمي  الويمط، وواحمدة الكهرباء الوطنية، وثاب شمركات لىتوزيما، تتقايم  توزيما الكهربماء جغ را يما ، واحمدة لىعاصممة وا 
لمنطقة الشمال واألخرج لىمنطقة الجنوبية  والشركة الوطنية لىكهرباء، وهمأ شمركة ميماهمة لاممة ممىوكمة بالكاممل 
لىحكومة،  هأ تتولن لمىية شراء الكهرباء من شركات التوليد، ومن ث  بيعها لشركات التوزيا الثاثة   كما تتحدد 

بيمما الكهربمماء ملممن شممركة الكهربمماء الوطنيممة بنمماءا  لىممن اتفاقيممات ثناميممة تبممر  بينهمما وبممين شممركات التوليممد، كممل ويممعار 
منها لىن حده، تتعهد بموجبها الشركة الوطنية بتزويد هذه الشركات باحتياجاتها التشغيىية ممن الوقمود،  يمما تتمولن 

هربمماء مممن شممركة الكهربمماء الوطنيممة ملممن شممركات التوزيمما، هيمممة تنرممي  قطمماع الكهربمماء لمىيممة تحديممد ويممعار بيمما الك
 وويضا لمىية تحديد تعر ة الكهرباء لىميتهىكين، حيب تت  مراجعتها  أ كانون ثانأ من كل لامين 

 
من وبمممرز مممما يميمممز همممذه الهيكىيمممة، والعاقمممات التنريميمممة بمممين األنشمممطة المختىفمممة لهمممذا القطممماع، ون شمممركة الكهربممماء 

ف الوحيممد الممذي يتحمممل المخمماطر الماليممة التممأ تترتمما لىممن العمىيممات التشممغيىية لهممذا القطمماع   الوطنيممة هممأ الطممر 
 شركات التوليد هأ  أ معزل تا  لن التقىبات التأ تطمرو لىمن ويمعار الوقمود الماز  لعمىياتهما التشمغيىية،  الشمركة 

ن شمركات التوليمد اال ايمتخدامها لتوليمد الوطنية هأ من تقو  بتزويد هذه الشركات باحتياجاتها ممن الوقمود، ومما لىم
 الطاقة   كما تتحمل شركة الكهرباء الوطنية المخاطر التشغيىية األخرج المرتبطة بنشاط التوليد 

 
وكممذلخ الحممال بالنيممبة لشممركات التوزيمما التممأ هممأ ويضمما  ممأ معممزل لممن التقىبممات التممأ قممد تطممرو لىممن كىممف منتمماا 

ل بها وويعار تزويدها بالكهرباء لامدا مضمونا  لها   وهذه اآللية تيممن  مأ الكهرباء، حيب تضمن التعر ة المعمو 
يممر    ولىيمر،  مان تحديممد وضمعية الميمتهىخ مممن حيمب تىق  (Cost Plus)وغىما األحيمان بمنهجيممة لماوة التكماليف 

الممدل   لىممدل  مممن لدمممر، يمميعتمد  ممأ المحصممىة لىممن العوامممد الصمما ية لىقطمماع ككممل،  القيمممة اليممالبة تعكممس حجمم 
 الذي يتىقاه الميتهىخ،  أ حين تعكس القيمة الموجبة ولباءا  مضا ية يتحمىها الميتهىخ زيادة لن يعر الكىفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شركة الكهرباء الوطنية 

NEPCO 

شركة التوزيع 
EDCO 

 شركة توزيع

 IDECOإربد 

 الشركة األردنية 

JEPCO 

 التعرفة محددة من قبل الهيئة

شركة التوليد 

CEGCO 

شركة شرق 
 يدعمان للتول

شركة القطرانة 
 للتوليد

شركة توليد 
 السمرا

 تفاقيات الشراكةإ

PPAs 
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 CEGCOشركة توليد الكهرباء المركزية 
دة التممأ تمممد الممىكممة كانممت شممركة توليممد الكهربمماء المركزيممة لىممن مممدار لقممود مممن الممزمن، هممأ شممركة التوليممد الوحيمم

باحتياجاتها من الكهرباء   ولكن بعد دخمول منتجمين جمدد ملمن همذا النشماط، ممنه  شمركة اليممرا )الممىوكمة بالكاممل 
، حيمب وصمبحت الشمركة التوليمد المركزيمة،  والتمأ تممت 1001من قبل الحكومة  ، والتأ بمدوت انتاجهما  مأ العما  

األربعممة التمأ تتقايمم  توليمد الكهربمماء  مأ الممىكممة   ويمذكر  ممأ  ، همأ وحممدج الشمركات1003خصخصمتها  مأ لمما  
جيجا  1831هذا المجال، ون منتاا الممىكة من الكهرباء تضالف تقريبا  خال الينوات العشر الماضية من نحو 

، ووصمممبحت شممركة التوليمممد المركزيممة تيممماه  بنحمممو 1081جيجممما واط  ممأ لممما   8.292ملممن  1001واط  ممأ لممما  
 % منر 9 .9

 
 أثر الخصخصة على األداء المالي والتشغيلي للشركة

من المتتبممما لتطمممور األوضممماع الماليمممة لشمممركة التوليمممد المركزيمممة يممميىحر بوضمممو  تحيمممن األداء الممممالأ لىشمممركة بعمممد 
خصخصمممتها   بعممممد يممممنوات متكممممررة مممممن الخيممممامر، تمكنممممت الشمممركة مممممن تحقيممممل وربمممما  معتدلممممة لىممممن موجوداتهمممما 

% خمال 3-كيتها ما بعد تاريخ الخصخصة   متويط العامد لىن الموجودات ارتفا ممن ومبيعاتها ولىن حقول مى
 ، وي  أ الفترة التمأ تبعمت خصخصمة 1009-1001% خال الفترة الاحقة )5 2الن  1009 - 1003الفترة 

%  ممممأ الفتممممرة اليممممابقة 9 0-الشممممركة  وكممممذلخ الحممممال بالنيممممبة لمتويممممط العامممممد لىممممن المبيعممممات الممممذي ارتفمممما مممممن
% 2 0-%  ممأ الفتمرة الاحقممة، ومتويمط العامممد لىمن حقمول المىكيممة المذي ارتفمما ويضما مممن 8 3لىخصخصمة المن 

% خمممال الفتمممرة التمممأ تبعمممت خصخصمممتها  وممممن الجمممدير بالمممذكر ون تطمممور األوضممماع الماليمممة لىشمممركة ال 1 9ملمممن 
كممن ون تحققهمما الشممركة تتحممدد يعكممس بالضممرورة تحيممنا  ممأ ودامهمما التشممغيىأ، واليممبا  ممأ ذلممخ ون األربمما  التممأ يم

بشكل ميبل و قا لآللية التيعيرية التمأ تحمددها هيممة قطماع التنرمي ، وون وي انحمراف لميمتويات الربحيمة لمما همو 
ميتهدف، يواء كان ذلخ بالزيادة او النقصان، يعود باألياس ملمن التبمارات خاصمة بالمعادلمة التيمعيرية المعتممدة 

لن تباين   القيمة الفعىية لىعناصر المكونة لىمعادلة اليعرية ما القيمة المقدرة لشركات التوليد، وا 
 

مىيممون  138وياَحمر مممن واقمما البيانممات الماليممة لىشمركة مرتفمماع حجمم  مممديونيتها بشممكل كبيمر بعممد الخصخصممة، مممن 
 ، حيممب ارتفعممت نيممبة مديونيممة الشممركة ملممن1081مىيممون دينممار  ممأ لمما   201ملممن حمموالأ  1003دينممار  ممأ لمما  
، وهذه النيمبة تتجماوز النيمبة التمأ ووصمن 1081%  أ لا  3 10ملن  1003%  أ لا  1 23موجوداتها من 

%   وبعممممد لممممامين مممممن خصخصممممتها، قامممممت الشممممركة بزيممممادة حجمممم  التوزيعممممات لىممممن 30بهمممما الميتشممممار والبالغممممة 
ة    عىممن يممبيل المثممال، الميمماهمين بشممكل كبيممر وبميممتوج يفممول بكثيممر األربمما  المتحققممة لىشممركة خممال تىممخ الفتممر 

مىيون دينار لىن الميماهمين، وهمذا  116.2بتوزيا نحو  1088، 1080، 1009شرلت الشركة خال الينوات 
   1081ضعف األربا  التأ تحققت لىشركة منذ خصخصتها وحتن نهاية لا   1 8ل نحو المبى  يشك  

 
 ، محممدودا لىغايممة ولمم  يتجمماوز  ممأ .لجممدول رقمم  )وكممان تطممور اإلنفممال الرويمممالأ اليممنوي لىشممركة، كممما يتبممين مممن ا

% ممن الموجمودات   ويعمود اليمبا  مأ ذلمخ ملمن تعىيممات وقيمود هيممة تنرمي  9 0وحين حاالتر بعمد خصخصمتها 
قطاع الكهرباء لىن اإلنفال الرويمالأ بهدف الييطرة لىن ميمتويات تكماليف الشمركة التمأ تتحمىهما  مأ المحصمىة 

لىمممما بمممنن الطاقمممة اإليمممتيعابية لشمممركة التوليمممد المركزيمممة تزيمممد بشمممكل كبيمممر لمممن طاقتهممما  شمممركة الكهربممماء الوطنيمممة،
 اإلنتاجية الفعىية، وهذا بدوره قد يحد من المتطىبات الرويمالية لىشركة  
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 (2112-2113(: تطور المؤشرات المالية والتشغيلية للشركة )7الجدول رقم )
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  
 العائد )مليون دينار( -10.5 2.2- 10.6 1 3- 2 3- 19 4.3 16.3 13.2 14.4
 التوزيعات )مليون دينار( - - - - - 16.4 30 21.8 24 24
 العائد على الموجودات -1.9 -0.4 2 . 0- 1 0- 4.1 1.1 3.1 1.7 2.3
 يعاتالعائد على المب 1 2- -1 4.3 1 8- 3 8- 6.5 2.4 3.7 1.5 1.4

0 0.1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.9 2.2 0 4.4 
االنفاق الرأسمالي% 

 الموجودات
 المديونية % الموجودات 45.2 57.7 53.5 59.9 57.8 61.6 61.4 73.3 84.3 80.7
 التوزيعات % من المبيعات 0 0 0 0 0 0 12.3 5.5 2.7 غ  

 ى حقوق الملكيةالعائد عل -3.5 -1.1 5.2 2 8- 1 8- 10.7 2.8 11.7 10.5 11.9
 المبيعات لكل عامل 137 155 163 160 162 181.9 117.3 402.3 844.7 955.7

 الخسائر التوليدية 6.6 6.7 6.2 4.9 6.2 غ   غ   غ   غ   غ  
 جيجاوات لكل عامل 5.4 6.1 6.4 6.9 8 5.5 5.2 7 7.5 7.4

 مالت الصعبة.( تستثني ارباح )خسائر( الع2112-2116* األرباح خالل الفترة )
 

وما  يما يتعىل باألداء التشغيىأ،  ان الم شرات تشير ملمن ون تطمور همذا األداء لىشمركة كمان ملمن حمد مما محمدودا ، 
خصوصا  ون تحين كفاءة بعي المحطات تزامن ما تراجا  مأ كفماءة األخمرج   وبالمحصمىة،  مان الكفماءة الكىيمة 

المولممدة بممين مختىممف المحطممات، التممأ تعتمممد بممدورها لىممن نوليممة  لىتوليممد يممتعتمد  ممأ المحصممىة لىممن توزيمما الطاقممة
 الوقود المتوا رة  

 
 أثر الخصخصة على الخزينة العامة

لمميس مممن الممكممن تحديممد وثممر خصخصممة شممركة توليممد الكهربمماء المركزيممة لىممن الخزينممة العامممة بمعممزل لممن تحممديات 
ا الكهرباء لىميتهىخ النهامأ ال زالت مدلومة،  مان تو ير مصادر الطاقة وهيكىة القطاع ككل   وبما ون ويعار بي

األهمم  هنمما تممنثير الخصخصممة لىممن حجمم  هممذا الممدل ،  حجمم  المنمما ا الحكوميممة الصمما ية يمكممن تحديممده مممن خممال 
التبممممارين، األول ميممممتويات األربمممما  التممممأ وصممممبحت الشممممركة تحققهمممما بعممممد خصخصممممتها مقارنممممة بميممممتوياتها قبممممل 

تبممار الثممانأ  ممأ حجمم  الو ممورات التممأ تتحقممل  يممما لممو تمكنممت الشممركة مممن اإلرتقمماء الخصخصممة،  يممما يتمثممل اإلل
بندامها التشغيىأ بعد خصخصتها   بمعنن آخر، هناخ حاجمة لىتعمرف لمما مذا كمان اإلرتفماع  مأ ميمتويات ربحيمة 

ل ويايممأ لممن الشممركة مممد ولا بشممكل ويايممأ بارتفمماع كفمماءة انتاجهمما و  ال    مماذا كانممت وربمما  الشممركة ناجمممة بشممك
اليياية التيعيرية التأ تنتهجها هيمة تنري  الكهرباء دون ون يرتبط ذلخ بارتفاع كفاءة اإلنتاا،  ان ذلخ يعنمأ ون 
شركة الكهرباء الوطنية، وهأ شركة حكومية، هأ من ييتحمل  أ المحصىة النهامية كىفة هذه األربا ، مما داممت 

 اء لىميتهىخ النهامأ بنيعار مدلومة شركة الكهرباء الوطنية تضمن تو ير الكهرب
 

وترهر البيانات المالية لىشمركة ونهما تمكنمت بالفعمل ممن تحقيمل وربما  صما ية تجماوزت ميمتوياتها قبمل الخصخصمة 
ونقل مىكيتها من الحكومة ملن القطاع الخاص لىعمل و ل ويمس تجاريمة، حيمب كمان الهمدف المرميس لىحكوممة همو 

وحتمن  1001ربماء ولميس بالضمرورة تحقيمل األربما     خمال الفتمرة الممتمدة ممن لما  التنكد من تو ر مممدادات الكه
مىيمون دينمار، بىغمت حصمة  1 9.، تمكنمت الشمركة ممن تحقيمل وربما  صما ية )بعمد الضمريبة  مقمدارها 1081لا  
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الشمركة حققمت مىيون دينار   مال ون الم شرات التشغيىية األيايمية لىشمركة ال تبمين بمنن  9 13الحكومة منها نحو 
تحينا مىحورا  أ ودامها  كما ون تحديد مدج التحين  أ وداء الشركة ييعتمد  أ المحصىة لىمن حجم  الخيمامر 

 التأ ل  تق  الشركة بنشر معىومات مباشرة لنها منذ خصخصتها  (Generation Losses)التوليدية 
 

ممن يتحممل جانبما  كبيمرا  ممن لماء همذه األربما ، وبالمحصىة،  ان الحكومة، ممثىة بالشركة الوطنية لىكهرباء، همأ 
ممما دامممت الشممركة غيممر قممادرة لىممن اإلرتقمماء بندامهمما، مقارنممة بممما كانممت لىيممر قبممل الخصخصممة وممما دامممت األيممعار 

 النهامية لىكهرباء وقل من ميتويات تكاليفها اإلجمالية، بما  أ ذلخ األربا  التأ تحققها شركات التوزيا 
 

 المنافسة والمستهلكينأثر الخصخصة على 
 أ الواقا، ال يوجد هنماخ مما يشمير ملمن ون خصخصمة الشمركة قمد يماهمت  مأ تعزيمز المنا يمة  مأ قطماع التوليمد، 
 الشركات العامىة حاليا  أ مجال التوليد، شركة توليد كهرباء اليمرة، وشركة القطرانة، وشركة توليد شمرل لممان، 

وليمممد وبيممما الكهربممماء لشمممركة الكهربممماء الوطنيمممة ممممن قبمممل جميممما همممذه جميعهممما ونشمممنت قبمممل الخصخصمممة، ولمىيمممات ت
    (Power Purchase Agreements)الشركات تخضا التفاقيات شراء الكهرباء 

 
ولىن وية حال،  ان تحديد دور خصخصة شركة الكهربماء  مأ تعزيمز مقوممات المنا يمة  مأ نشماط التوليمد يميعتمد 

ات الشمراء همذه وبنودهما ولىمن األطمر التنريميمة التمأ تضمعها هيممة التنرمي ،  أ المحصىة لىمن كيفيمة تنرمي  اتفاقيم
وممممدج قمممدرتها لىمممن تشمممجيا المنا يمممة بمممين مختىمممف الشمممركات العامىمممة  مممأ نشممماط التوليمممد وتكرييمممها لمبمممدو المنا يمممة 

 اإليجابيممممة هممممأ ون القطمممماع اآلن وصممممب. متحممممررا  لممممدخول   والناحيممممة (Yardstick Competition)المعياريممممة 
 ل الخزينة لاء تو ير اإليتثمارات منها ميتثمرين جدد، وبدون تحم  

 
وممما  يممما يتعىممل بممنثر خصخصممة شممركة التوليممد المركزيممة لىممن الميممتهىخ،  تجممدر اإلشممارة ملممن لممد  وجممود لاقممة 

 دة ممممن قبممل الجهممماتمباشممرة بممين الميمممتهىخ النهممامأ وبمممين وداء و الىيممة شمممركات التوليممد، مممما دامممت األيمممعار محممد  
 التنريمية، وامدادات الطاقة من هذه الشركات متو رة بمواصفاتها الفنية المطىوبة 

 
 أثر الخصخصة على المجتمعات المحلية

لقمممد بمممدوت الشمممركة بعمممد لمىيمممة الخصخصمممة بالميممماهمة  مممأ تنميمممة المجتمعمممات المحىيمممة وتمويمممل ودلممم  الجمعيمممات 
ي ولية اإلجتمالية حوالأ نصف مىيون دينار وردنأ  أ والم ييات الخيرية، حيب بى  منفال الشركة تحت بند الم

 ،  أ حين كانت قبل الخصخصة معدومة 1003الينوات التأ تىت الخصخصة، وي منذ لا  
 

 شركة توزيع الكهرباء
تعتبر شركة توزيا الكهرباء محدج شركات التوزيا الثاثة التأ تتولن توزيا الكهرباء لىميتهىخ النهامأ  أ مختىف 

الممىكمة    هممذه الشمركة همأ شممركة ميماهمة لامممة تتمولن توزيما الكهربمماء  مأ وربما منمماطل رمييمية، المنطقممة ارجماء 
األولممن تشمممل العقبممة، معممان، الطفيىممة، والكممرخ، وتشمممل الثانيممة منطقممة وادي األردن والحمممة، وممما المنطقممة الثالثممة 

  تتمثل بالمنطقة الشرقية المحاذية لىحدود العراقية  
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 خصة على األداء المالي والتشغيلي للشركةأثر الخص
يعتمد األداء المالأ لشركة توزيا الكهرباء بشكل ويايمأ، وكغيرهما ممن شمركات التوزيما األخمرج، لىمن اآلليمة التمأ 
تعتمممدها هيمممة تنرممي  الكهربمماء لتحديممد ويممعار شممرامها لىكهربمماء مممن شممركة الكهربمماء الوطنيممة    هممذه اآلليممة تيممتهدف 

التوزيمما مممن تحقيممل هممامش ربحممأ محممدد لىممن لمىياتهمما التشممغيىية، والممذي يعتمممد بممدوره و ممل حجمم  تمكممين شممركات 
تقمديرات الطىمما الممذي تتقممد  بممر شممركات التوزيمما )المبيعممات ، ولىممن التعر ممة النهاميممة لبيمما الكهربمماء لىميممتهىكين مممن 

لتمأ تعتممدها الهيممة، حيمب يمت  تحديمد جهة، ولىن ميتويات التكاليف التشغيىية والرويممالية لىشمركة و مل المعمايير ا
تعر ة بيا الكهرباء لشركات التوزيا لىن نحو يجعل الفرل بين قيمة المبيعات المتوقعة لىشركة وبمين كىفهما ييماوي 

 العامد الميتهدف من قبل الهيمة   
 

يعكممس بالضممرورة  ر األداء المممالأ لشممركة توزيمما الكهربمماء، شممننها شممنن بمماقأ شممركات التوزيمما، الولىيممر  ممان تطممو  
نما ينعكس باألياس لىن مبيعمات الشمركة المقمدرة ممن الكهربماء، ولىمن لناصمر التكماليف  تطور ودامها التشغيىأ وا 
التممأ تعتمممدها هيمممة التنرممي ، وويممة تقىبممات  ممأ ميممتويات وم شممرات العوامممد يممتكون  ممأ المحصممىة نتمماا اخممتاالت 

 عادلة التيعيرية معينة  أ هيكىية القطاع والتبارات متعىقة بالم
 

 1001لقد كان لهذه اإللتبارات تنثيرات واضمحة ومباشمرة لىمن األداء الممالأ لىشمركة،  منمذ خصخصمتها  مأ لما  
وخذت العوامد الصا ية لىشركة بالتزايد بشكل مضطرد، ووصبحت تتجاوز بكثير ميتوياتها  أ الينوات التأ يبقت 

 خصخصتها  
 

مىيمون  2 29ا، تمكنت الشركة ممن جنمأ وربما  صما ية وصمىت ملمن نحمو  خال وربا ينوات  قط من خصخصته
% من مجمالأ تكماليف شمراء شمركة الممىكمة لكاممل ويمه  شمركة توزيما الكهربماء، 9 29دينار، وهذه لوحدها تشكل 

% ممن . 0% ممن ويمه  شمركة كهربماء مربمد    الشمركة بعمدما كانمت تحقمل ورباحما  صما ية ال تتجماوز 9 22ونحو 
% مممن موجوداتهمما، وهممذا اإلرتفمماع يعكممس باأليمماس الهممامش .-1تهمما، وصممبحت تحقممل ورباحمما  تتممراو  بممين موجودا

% خمال اليممنوات 2 0-الربحمأ المذي وصمبحت تتىقماه الشممركة لىمن مبيعاتهما، حيمب ارتفما  ممأ المتويمط ممن نحمو 
لشمممركة بتوزيعمممات %  مممأ اليمممنوات المممثاب التمممأ تبعتهممما  كمممما قاممممت ا2 2المممثاب التمممأ يمممبقت الخصخصمممة ملمممن 

تجممماوزت ميمممتويات األربممما  المحققمممة بعمممد قيممما  الميمممتثمر  مممأ همممذه الشمممركة بتغييمممر هيكمممل روس الممممال بزيمممادة نيممما 
مىيممون دينممار، وهممو ممما  9 38قامممت الشممركة بتوزيعممات بىغممت  1081ديونهمما   منممذ خصخصممتها وحتممن نهايممة لمما  

% مممن 9 22ذ لىممن كامممل ايممه  شممركة التوزيمما و% مممن القيمممة التممأ د عهمما الميممتثمر لايممتحوا96.9يشمكل نحممو 
 شركة كهرباء اربد  

 
كمممما لممم  يترا مممل تعمممار  ميمممتويات ربحيمممة الشمممركة مممما تطمممور مىحمممور  مممأ ودامهممما التشمممغيىأ،  خيمممامر التوزيممما بعمممد 

من وه  ووبرز العناصر الم ثرة  أ هيكل تكاليف شركات التوزيا، قاربت ميتوياتها  خصخصة الشركة، والتأ تعد  
 الخصخصة وحتن تجاوزتها  أ بعي الينوات    قبل
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 (: تطور المؤشرات المالية لشركة توزيع الكهرباء )قبل الخصخصة وبعدها(8الجدول رقم )
 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2112 2111 2111 2112 

العائاااااد الصاااااافي 
 )مليون دينار(

0.6 1 0 (1.4) 0.3 4 6.1 13.9 7.2 9.2 

العائاااااااااد علاااااااااى 
 بيعات )%(الم

%2 %2 %0 %2- %0 9% 2% 88% 2% 5% 

العائاااااااااد علاااااااااى 
 الموجودات )%(

0% 8% 0% -8% 0% 1% 3% .% 3% 3% 

العائاااااااااد علاااااااااى 
حقاااااااااااااااااااااااااااااااوق 
 المساهمين )%(

8% 1% 0% -3% 8% 3% 81% 99% 31% 98% 

 الفاقد الكهربائي
 

%12.9 %12.4 %12.6 %13 %12.2 %12.8 %11.8 %11 %11.4 %12.4 

مشاااااااااتر  لكااااااااال 
 موظف

147 136 136 143 145 159 162 161 166 177 

جيجاااا واط مبااااع 
 لكل موظف

1.28 1.33 1.39 1.52 1.67 1.87 1.92 2.05 2.07 2.22 

 
وممما  يممما يتعىممل بممالجهود اإليممتثمارية لىشممركة،  ترهممر بياناتهمما اليممنوية ارتفالمما  مىحورمما   ممأ نفقاتهمما الرويمممالية لممن 

مىيون دينار ينويا  خال الينوات األربعة  3 80ت  أ المتويط من نحو ميتوياتها قبل الخصخصة، حيب ارتفع
%   3 83مىيون دينار  أ الينوات األربعة التمأ تبعتهما، وي بمعمدل نممو بىم   8 81التأ يبقت الخصخصة ملن 

من م يية التمويل الدوليمة، بىغمت قيمتمر  1009كما قامت الشركة بالحصول لىن قري تمويىأ تجاري  أ لا  
مىيون دوالر، وذلخ لتمويل شراء ويه   أ شركة كهرباء مربد، والقري الذي منحر بنخ اإلتحماد لىشمركة بقيممة  90

  8مىيون دينار اليتكمال شراء ويه  شركة كهرباء مربد 2 89
 

باأليماس لىممن منهجيمة تحديمد ويمعار بيمما الكهربماء ممن شممركة  التحيمن المىحمور  ممأ األداء الممالأ لىشمركة ويرتكمز
كهرباء الوطنية ملن شركات التوزيا،  تمكن شركة مثل شركة توزيا الكهرباء من تحقيل وربا  مرتفعة خمال  تمرة ال

% ممممن حقمممول مىكيتهممما، يمكمممن ون يعمممزج بشمممكل ويايمممأ ملمممن ارتفممماع 30وجيمممزة تجممماوزت  مممأ لمممدد ممممن اليمممنوات 
ىيمة، وويضما  ملمن التفماوت بمين حجم  ميتويات التكاليف المقمدرة ممن قبمل الشمركة )بشمكل ميمبل  لمن ميمتوياتها الفع

   9الطىا الفعىأ والطىا المقدر الذي من شننر تمكين الشركة من تحقيل وربا  تتجاوز الميتويات المعتمدة لها
                                                           

8
 51مليةون دوالر أمريكةي لمةدة  11تم توقيع اتفاقية قرض بين شركة توزيع الكهرباء ومؤسسة التمويل الدوليةة بمبلة   1111في نيسان  

دفعةة ربةع سةنوية  11اق علةى تسةديد القةرض بموجةب سنة وبفترة سماح مدتها عام، وذلك لشراء أسةهم فةي شةركة كهربةاء إربةد. تةم اإلتفة

كل ثالثة أشهر، حيث تةم بموجةب هةذا القةرض رهةن كامةل رأسةمال  (LIBOR)% زيادة على سعر اإلقراض في أسواق لندن 1.71بفائدة 

 شركة التوزيع باإلضافة إلى أسهم شركة كهرباء إربد التي تم تمويلها من خالل القرض. 

وقام البنك بموجبها بمنح قرض تمةويلي لشةركة توزيةع الكهربةاء  1111قد تم توقيع اتفاقيته في كانون األول عام أما قرض بنك االتحاد، ف

سنة وذلك لتمويل باقي أسهم شركة كهرباء إربد مقابل سعر فائدة يعادل سعر الفائدة ألفضةل  51مليون دينار تسدد على فترة  51.1بقيمة 

 %.5.511العمالء مطروحاً منه هامش 
9
تقوم هيئة التنظيم بتحديد السعر الذي يتوجب على شةركات التوزيةع دفعةه لشةركة الكهربةاء الولنيةة لقةاء حصةولها علةى احتياجاتهةا مةن  

الكهرباء على مدار عامين فادمين، على نحو يجعل الفرق بين إيرادات بيع شركة التوزيع للكهرباء وبين تكاليفها السنوية يساوى الهةامش 
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 أثر الخصخصة على المجتمعات المحلية
الواقعممة  لقمد ارتفعممت ميمماهمة الشممركة  ممأ دلمم  وتمويممل الجمعيمات والم ييممات الخيريممة، وكممذلخ الجامعممات الريمممية

ضمن منطقة لمىها، ضمن جهمود الشمركة  مأ تنميمة المجتمعمات المحىيمة لتصمل خمال الخممس يمنوات التمأ تىمت 
دينممار لىيممنوات التممأ  2000ولممف دينممار، مقارنممة بحمموالأ  800ملممن وكثممر مممن  1081الخصخصممة ولنهايممة العمما  

 يبقت الخصخصة 
 

 شركة توزيع كهرباء إربد
بممد محممدج شممركات التوزيمما الثاثممة العامىممة  ممأ الممىكممة، وثممانأ وكبممر شممركة مممن حيممب تعتبممر شممركة توزيمما كهربمماء مر 

لدد المشتركين وحج  مبيعاتها من الكهرباء    هذه الشركة تخد  باألياس المنطقة الشمالية من الممىكة وتحديمدا، 
التمرخيص الممنمو   محا رة مربد، والمفرل وجرش ولجىمون، همذا باإلضما ة ملمن وجمزاء ممن محا رمة البىقماء، حيما

ملمن  1001% ممن مىكيمة الشمركة ملمن ون قاممت ببيعهما  مأ لما  9 22لها، حيب كانت الحكومة تمتىخ مما نيمبتر 
 .% من ويه  شركة توزيا الكهرباء800شركة الممىكة التأ ايتحوذت  أ الصفقة نفيها لىن 

 
 أثر الخصخصة على األداء المالي والتشغيلي للشركة

شممركات التوزيمما األخممرج، تخضمما العوامممد الماليممة لشممركة كهربمماء مربممد لىمعادلممة التيممعيرية التممأ كممما هممو الحممال لنممد 
تعتمممدها هيمممة التنرممي  لتحديممد تعر ممة شممراء الكهربمماء مممن شممركة الكهربمماء الوطنيممة، والتممأ يفتممري ون تحقممل لامممدا  

ات ترهممر  ممأ ميممتويات ربحيممة % مممن قالممدة موجوداتهمما   لممذا  ممان ويممة تذبممذب80لشممركة كهربمماء مربممد ال يقممل لممن 
 الشركة تعزج بشكل ويايأ ملن انحراف البيانات الفعىية لىشركة لما هو مقدر  أ المعادلة التيعيرية 

 
، شممهدت الشممركة تناميمما  مىحورمما   ممأ معممدالت لوامممدها وصممىت ملممن وضممعاف 1001 منممذ خصخصممتها  ممأ لمما  

% خممال 3 8لىممن موجممودات الشممركة مممن وقممل مممن  ميممتوياتها قبممل الخصخصممة،  قممد ارتفمما متويممط معممدل العامممد
% خال الينوات األربعة التأ تىتها، وهذا يعكمس باأليماس ارتفماع 2الينوات األربا التأ يبقت الخصخصة ملن 
% خممال الفتممرة ذاتهمما    هممذه الشممركة، شممننها شممنن شممركة 2 2% ملممن 1العامممد لىممن مبيعممات الشممركة مممن وقممل مممن 

خصخصممتها ضمممن نفممس الصممفقة، ايممتطالت تحقيممل وربمما  صمما ية تجمماوزت ميممتويات  الكهربمماء التممأ تمممتتوزيمما 
 األربا  التأ تحققت لشركة الكهرباء األردنية )خاصة  أ األصل  خال الفترة نفيها  

 
مىيمممون  9 90شمممركة توزيممما الكهربممماء ممممن تحقيمممل وربممما  صممما ية بىغمممت  تمكنمممت 1080 - 1001 خمممال األلممموا  

مىيممون دينممار، وهممأ ميممتويات  3 38وزيمما كهربمماء مربممد مممن تحقيممل وربمما  صمما ية بىغممت نممت شممركة تدينممار، وتمك  
مىيون دينمار خمال الفتمرة نفيمها، لىمما  1 90متقاربة من مجمالأ ربحية شركة الكهرباء األردنية التأ وصىت ملن 

 باء مربد  بنن موجودات ومبيعات هذه الشركة تعادل وضعاف موجودات ومبيعات شركة التوزيا وشركة كهر 
 

                                                                                                                                                                      
دد لها.  وعليه، فإن تحديد هةذا السةعر سةيعتمد فةي المحصةلة علةى حجةم مبيعةات الكهربةاء المقةدلر لشةركة التوزيةع، حيةث أن الربحي المح

ارتفاع حجم الطلب الفعلي عن المقدر سيسمح لشركات التوزيع بتحقيق مستويات أرباح تتجاوز المحددة لها.  وإذا كان الطلب الفعلي أقةل 

 علية ستنخفض عن المقدر لها. من المقدر فإن األرباح الف
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-2118لشركات التوزيع خالل الفترة (: متوسط العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2الشكل رقم )
2112 

 
 

وتبين الم شرات ون اإلرتفاع المشهود  مأ ربحيمة الشمركة يمببر الرمييمأ المعادلمة التيمعيرية المعتممدة لتحديمد تعر مة 
وابتداء من العوامل التأ تشير ملمن تحيمن كفماءة الشمركة، يتضم. ممن شراء الشركة لىكهرباء من الشركة الوطنية   

بيانات الشركة تذبذبا   مأ نيمبة الفاقمد، مال ونهما جماءت  مأ جميما اليمنوات وقمل ممن نيمبتها قبمل الخصخصمة، وهمذا 
ب يقمدر بدوره ي دي ملن ارتفاع لوامد مبيعات الشركة ممن الكهربماء، التمأ تمنعكس بمدورها ميجابما  لىمن ورباحهما، حيم

مىيمون  9 8العامد اإلضا أ الذي يمكن ون تجنير الشركة لن تخفيي نيبة الفاقد بواقما نقطمة ممويمة واحمدة بنحمو 
  1081دينار بحيا معطيات لا  

 
 (: تطور المؤشرات المالية لشركة كهرباء اربد )قبل الخصخصة وبعدها(2الجدول رقم )

 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2112 2111 2111 2112 
العائاااااااد الصااااااااافي 

 )مليون دينار(
0 . 0 3 0 . 8 1 1 0 9 2 2 9 3 3 9 1 9 8 

العائااااااااااااد علااااااااااااى 
 الموجودات )%(

0 1 0 1 0 1 8 9 1 8 9 8 2 0 . 8 3 0 2 9 

العائاد علاى حقاوق 
 المساهمين )%(

80 3 88 3 80 8 83 2 12 1 98 1 93 3 20 1 19 8 92 9 

 الفاقد الكهربائي
 

 8 88 8 80 9 9 0 88 غ   1 88 9 80 3 80 9 80 2 88

مشاااااااااااتر  لكااااااااااال 
 موظف

 3 329 . 339 2 .31 3 318 غ   0 119 0 1.1 0 ..1 0 123 0 1.1
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و مممأ مقابمممل ذلمممخ، تشمممير بيانمممات الشمممركة ملمممن ارتفممماع متويمممط النفقمممات التشمممغيىية لكمممل جيجممما واط يمممت  توزيعمممر ممممن 
خمال اليمنوات التمأ تىتهما   وترتيبما  لىمن ذلمخ،  قمد  دينمار 3 .8دينمار قبمل الخصخصمة ملمن  1 81الكهرباء من 

ملمن  1003مىيون دينار  أ لا   3 83ارتفعت النفقات التشغيىية لىشركة )بايتثناء كىفة شراء الكهرباء  من نحو 
%   كممما بىمم  مجمممالأ الزيممادة التراكميممة  ممأ النفقممات التشممغيىية 23، وي بواقمما 1081مىيممون دينممار  ممأ لمما   2 18
)العممما  المممذي يمممبل  1003حققمممت لىمممن مممدار اليمممنوات التمممأ تىمممت الخصخصممة، مقارنمممة بميمممتواها  مممأ لمما  التممأ ت

مىيون دينار   وهذا مبى  يزيد لن مجمالأ الو ورات المتحققة جراء التحيمن المشمهود  مأ  33الخصخصة  حوالأ 
يف، بمل لىمن العكمس ممن ذلمخ، نيا  اقد التوزيا   ولىير،  ان ارتفاع ربحيمة الشمركة لم  يكمن مصمدره و مر بالتكمال

 قد ارتفا صا أ ميتوج التكاليف التشغيىية لىشركة خال الفترة التمأ تىمت الخصخصمة، وهمذا يعنمأ  مأ المحصمىة 
تحمل شركة الكهرباء الوطنية لتكاليف الزيادة التأ طروت لىن ربحية الشركة بعد خصخصتها وصا أ الزيادة  مأ 

 تكاليفها التشغيىية 
 

 تطور نسبة فاقد الكهرباء في شركة كهرباء إربد (:11الشكل رقم )

 
 

ولىوقمموف لىممن الكفمماءة التشممغيىية لشممركتأ توزيمما الكهربمماء وشممركة توزيمما كهربمماء مربممد، قممد تكممون هنمماخ حاجممة ملممن 
مجراء مقارنة بين ميتوج التكاليف التشغيىية لكل ميجا واط يت  توزيعر ممن الكهربماء  مأ همذه الشمركات وميمتوياتها 

شركة الكهرباء األردنية والتأ تعمل تحت مدارة ومىكية خاصة منذ لقود من الزمن    متويط الكىف التشغيىية  أ 
)بايممتثناء مشممتريات الطاقممة  لكممل ميجمما واط يممالة يممت  بيعممر مممن الطاقممة  ممأ شممركة توزيمما الكهربمماء بىمم   ممأ لمما  

دينمممار، وهمممذه معمممدالت تزيمممد لمممن  3 .8دينمممار،  مممأ حمممين بىممم   مممأ شمممركة كهربممماء مربمممد نحمممو  3 80نحمممو  1080
ميممتوياتها  ممأ شممركة الكهربمماء األردنيممة التممأ بىمم   يهمما متويممط الكىممف التشممغيىية لكممل ميجمماواط يممالة مممن الكهربمماء 

دينممار  ممأ العمما  نفيممر   وبطبيعممة الحممال،  ممان الممو ر  ممأ التكمماليف الناتجممة لممن ممما يعممرف باقتصمماديات  1 3نحممو 
الفروقممات، مال ون جانبمما  كبيممرا  مممن الكىممف التشممغيىية لشممركات التوزيمما، وخاصمممة ر جانبمما  مممن هممذه الحجمم ، قممد تفي مم

تكمماليف المممورفين وصمميانة الشممبكات وغيرهمما مممن التكمماليف، تممرتبط بشممكل مباشممر بنلممداد المشممتركين وحجمم  الطىمما 
 لىن الطاقة 

 
لشمممركة وويمممعار ويمممهمها وقممد كمممان الرتفممماع ميمممتويات ربحيمممة الشممركة بعمممد خصخصمممتها تمممنثيرا  مىحورممما  لىممن قيممممة ا

   مال ونمر انخفمي  مأ 1088دينمار  مأ لما   2 .8ملمن  1001دينار  مأ لما   13 2المتداولة، الذي ارتفا من 
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دينار   وما  يمما يتعىمل بقيممة األيمه  غيمر المتداولمة،  قمد قاممت شمركة دبمأ كابيتمال  مأ  9. 88ملن  1081لا  
% ملممن صمممندول ايممتثمار وممموال الضمممان االجتممممالأ 28ة ببيمما حصممتها  ممأ شمممركة الممىكممة والبالغمم 1088لمما  
مىيمون دينمار، وهمذا المبىم  يزيمد بكثيمر لمن الميماهمة األيايمية لمدبأ كابيتمال  مأ شمركة الممىكمة )بنحمو  20مقابل 

% مممن ويممه  شممركة كهربمماء مربممد، لىممما بممنن 9 22الضممعف  التممأ وصممبحت تمتىممخ كامممل شممركة توزيمما الكهربمماء و
بيا حصتها  أ شمركة كهربماء مربمد ملمن شمركة توزيما الكهربماء )التمأ تمتىكهما  1009 أ لا   شركة الممىكة قامت

مىيون دينار، وبذلخ يكون صا أ المبى  الذي قامت شركة الممىكة بايتثماره  1 18بالكامل شركة الممىكة  مقابل 
% 28لقماء بيما حصمتها البالغممة مىيمون دينمار   وهمذا يعنمأ ون مما تىقتمر دبمأ كابيتمال  20 مأ الشمركتين ال يتجماوز 

من ويه  هذه الشركة قد يصل ملن ضعف ما د عتر  أ األياس لىحصول لىمن همذه الحصمة، وي ون شمركة دبمأ 
مىيون دينار خال وقل من ثاثمة ولموا  ممن خصخصمة شمركتأ  12كابيتال ايتطالت تحقيل وربا  قد تصل ملن 

 توزيا الكهرباء وتوزيا كهرباء مربد  
 

 صة على الخزينة العامةأثر الخصخ
قد يصعا  أ الواقا تحديد حج  الخيامر وو الو ورات التأ حققتها الخزينة جراء الشروع بخصخصة شركة توزيما 
كهرباء مربد، مال ون الواض. هنا ون الخزينة العاممة، وممن خمال شمركة الكهربماء الوطنيمة وصمبحت تتحممل تكماليف 

رتفمماع وربمما  الشممركة لمم  يترا ممل ممما تحيممن  ممأ ودامهمما التشممغيىأ، مممما وكبممر مممما كانممت تتحمىممر قبممل الخصخصممة،  ا
يمميعنأ  ممأ المحصممىة تحمممل شممركة الكهربمماء الوطنيممة لألربمما  اإلضمما ية التممأ تحققممت لىشممركة، هممذا باإلضمما ة ملممن 

ة بيما تحمىها لآلثار المالية المترتبة لىن زيمادة معمدالت التكماليف التشمغيىية لىشمركة، وذلمخ ممن خمال ييايمة تعر م
 الكهرباء لشركة كهرباء مربد 

 
 أثر الخصخصة على المجتمعات المحلية

ولمف دينمار  800ارتفعت نيبة ميماهمة الشمركة  مأ تنميمة المجتمعمات المحىيمة بعمد الخصخصمة ملمن مما يزيمد لمن 
خال الخمس ينوات األخيرة، وي ضمعف مما كانمت لىيمر قبمل لمىيمة الخصخصمة، وذلمخ ممن خمال تمويمل ودلم  

ييممات والجمعيممات الخيريممة  ممأ المنطقممة   كممما تقممو  الشممركة بتممو ير  ممرص تدريبيممة لممديها لىخممريجين الجممدد مممن الم  
 الجامعات  

 
 عقود اإلدارة والتشغيل

يعمممد ممممن. مدارة وتشمممغيل المرا مممل العاممممة وحمممدج ونمممماط الخصخصمممة المتعمممارف لىيهممما لالميممما  والمعتمدممممة ضممممن 
، حيممب ال يشمممل هممذا 1000ليممنة  12مممن قممانون التخاصممية رقمم   9ة األيمماليا المتاحممة لىخصخصممة و ممل الممماد

نممما ينحصمر دور هممذا األخيممر بمادارة المشممروع و ممل متفاقيممات  المنمط نقممل مىكيممة همذه المرا ممل ملممن القطماع الخمماص وا 
 تبر  ما الحكومة لهذه الغايات 

 
اريا مممن قبممل الم ييممات الرقابيممة وقممد قمما   ريممل العمممل بالحصممول لىممن المعىومممات والبيانممات المتعىقممة بهممذه المشمم

المنمماط بهمما تنرمممي  هممذه المنشمممآت، وكممذلخ مممن المنشمممآت مباشممرة، حيمممب تمم  التوصممل ملمممن النتمماما التاليمممة مممن واقممما 
 البيانات المالية والتشغيىية لهذه المنشآت 
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 مجموعة المطار الدولي
تفاقيممة اإلمتيمماز الممنوحممة لممر، مممن المشممغل الخمماص الممذي يتممولن مدارة مطممار المىكممة لىيمماء، بموجمما م لقممد تمكممن

اإلرتقماء بشممكل مىحممور  مأ األداء التشممغيىأ لىمطممار، وذلممخ قبمل خمممس يممنوات مممن ا تتما  المبنممن الجديممد لىمطممار، 
مىيمون دينمار  3 81حيب تمكن المشغل من مضالفة وربا  المطار بنحمو الضمعف خمال وربما يمنوات، ممن نحمو 

   كانمت همذه الزيمادة  مأ األربما  مد ولمة بشمكل ويايمأ 1081لما   مىيون دينمار  مأ 9 12ملن  1001 أ لا  
ضممعف، حيممب ارتفعممت هممذه اإليممرادات مممن نحممو  83بارتفمماع لامممدات المطممار المرتبطممة بحركممة الطيممران بممنكثر مممن 

،  يمممما ارتفعمممت ميمممرادات األنشمممطة 1081مىيمممون دينمممار  مممأ لممما   2 11ملمممن  1003مىيمممون دينمممار  مممأ لممما   1 9
 مىيون دينار خال الفترة نفيها  1 80مىيون ملن  8 8شطة األخرج لىمطار من التجارية واألن

 
ولكيممت هممذه التطممورات المىحورممة التحيممن والتطممور المشممهود  ممأ العمىيممات التشممغيىية لىمطممار ومرا قممر المختىفممة، 

ميما ر  مأ لما   مىيمون 3 3 نلداد الميا رين الذين ارتادوا المطمار ارتفما بنحمو الضمعف خمال الفتمرة نفيمها، ممن 
   كمما شمهدت منتاجيمة العاممل الواحمد مقايمة بعمدد الميما رين لكمل لاممل 1081ميا ر  أ لما   1 .ملن  1003
   ويضماف ملمن كمل ذلمخ التحيمن 1081ولف ميا ر لكل لاممل  مأ  . .8ملن  1003ولف  أ لا   9 80من 

ا لىمن همذا الصمعيد، والتحيمن المشمهود المشهود  أ رضا العماء، بحيما مما ورهرتمر الميموحات التمأ تم  مجرا هم
 أ واقا اليامة الجوية والبيمة واليامة المهنية، حيب يجىت مصابات العممل  مأ المطمار انخفاضما مىمويما منمذ 

 ون تولن المشغل الخاص مدارتر 
 

ممل الخمماص، والتممأ نوايممتفادت الخزينممة العامممة بممدورها مممن اتفاقيممة اإلمتيمماز التممأ تمم  توقيعهمما ممما المشممغ   ت لىممن ص 
% من اإليرادات اإلجمالية لىمطار، حيب ارتفعت لامدات الخزينة خال الينوات الخممس الماضمية 29تخصيص 

   1081مىيون دينار  أ لا   9 12مىيون دينار ينويا  ملن  1 3بنكثر من ثمانية اضعاف، من نحو 
 

 ميناء الحاويات في العقبة
حيممد والمنفممذ التجمماري الممرميس لىممىكممة ولىممدول المجمماورة، ال يمميما العممرال يعتبممر مينمماء العقبممة هممو المينمماء البحممري الو 

 الذي ييتورد جانبا  كبيرا  من احتياجاتر من خال هذا الميناء 
 

العالمية من تطبيل وبرز المعايير العالمية المعمول بها  مأ مثمل  A.P. Mollerوقد تمكن المشغل الخاص شركة 
اب التطويرات المطىوبة لىن مرا ل الميناء ومواكبة تنامأ الطىما لىمن خدماتمر   هذا النوع من األنشطة، ومن محد

، حيب 1009يتمر حج  المناولة  أ الميناء  أ اإلرتفاع بعد ايتا  المشغل الخاص مدارة الميناء  أ العا  ا قد 
ي بمعمدل نممو ، و1081ولف وحدة  أ لما   183قد   ملن  10ولف وحدة مكا مة )حاوية  902ارتفعت من نحو 

% ينويا ، لىما  بنن الميناء كان قبل خصخصتر قادرا  ويضا لىمن تىبيمة الطىما المتنمامأ لىمن خدماتمر، 9 80بى  
، ممممن ايمممتيعاا النممممو المشمممهود  مممأ حجممم  1009وحتمممن لممما   1000حيمممب تمكمممن خمممال الفتمممرة الممتمممدة ممممن لممما  

 % ينويا  . 83المناولة، والذي بى   أ المتويط نحو 
 

ن صمعيد الكفماءة والفعاليمة،  قمد تمكمن المشمغل الجديمد لىمينماء االرتقماء بشمكل واضم. باداممر وايمتطاع خمال وما لى
يو   مأ بمدايات العقمد الماضمأ المن  82 ترة قصيرة من الزمن من تقىيص  ترة مكوب الحاوية  أ الميناء من نحو 
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المينماء كانمت تعمد ممن وبمرز التحمديات ، لىمما بمان مشمكىة تمنخر مكموب الحاويمات  مأ 1083ويا   مأ لما   1نحو 
والمشمماكل التممأ ايمممتدلت الىجمموء المممن مشممغل خممماص  كممما يشمممير وحممد الم شمممرات الميممتخدمة لىداللمممة لىممن تطمممور 
منتاجيمممة المممموانأ ملمممن ون المشمممغل الخممماص ايمممتطاع منمممذ توليمممر زمممما  األممممور  مممأ المينممماء اإلرتقممماء بشمممكل مىحمممور 

ملمن  1003حركة لكل يالة  أ لا   83%، من 20عا  األول بنكثر من بانتاجية الرا عات، حيب ارتفعت  أ ال
، ومن ث  ايتمر التحين تدريجيا  لىن مدار الينوات الاحقة ملن ون وصمل 1009حركة لكل يالة  أ لا   21
 حركة لكل يالة  12، وهو معدل تجاوز المعدل الميتهدف البال  1081حركة لكل يالة  أ لا   30ملن 
 

ملممن  1003مىيممون دينممار  ممأ لمما   9 81تعىممل بعوامممد الخزينممة مممن هممذا المينمماء،  قممد ارتفعممت مممن نحممو وممما  يممما ي
% يمممنويا    كمممما قاممممت شمممركة تطممموير العقبمممة بتوزيممما 2.9، وي بمعمممدل نممممو 1081مىيمممون دينمممار  مممأ لممما   9 89

 يا   مىيون دينار ينو  2 3وبواقا  1081ومن ث   أ لا   1088ورباحها لىمرة األولن  أ لا  
 

  شركة مياهنا
، تم  ايمتحداب شمركة جديمدة تحمت 1003بعد انتهاء لقد اإلدارة المبر  بين المشغل الخاص وشركة ليما  أ العا  

اي  مياهنما كشمركة محمدودة الميم ولية وممىوكمة بالكاممل ليمىطة الميماه األردنيمة، لتتمولن مدارة خمدمات توزيما الميماه 
  وتحكمم  لمممل الشممركات الخاصممة   و قمما  لألنرمممة والتشممريعات التممأ تممنر  والصممرف  ممأ محا رممة العاصمممة، وتعمممل 

والتجربة اليابقة ما شركة ليما تعد من التجارا الناجحة لىن صعيد التعاقدات الخاصة لخدمات المرا ل العاممة، 
ثمة  مأ حيب تمكنت هذه الشركة لىمن ممدار اليمنوات اليمبا لعمىهما  مأ همذا النشماط ممن مريماء مفماهي  جديمدة وحدي

 اإلدارة، والتأ يفتري ونها شكىت قالدة انطال صىبة ودالمة لعمل الشركة الجديدة 
 

وييىحر المتتبا لتطور الم شرات الرمييية لنشاط توزيا المياه  مأ محا رمة العاصممة بوضمو  ممدج التحيمن المذي 
نممما ممممن بعمممدها   وبعيمممدا لمممن لاصممره النشممماط بعمممدما تممممت مناطمممة مدارة لمىياتمممر التشمممغيىية لشمممركة ليمممما وشمممركة مياه

الم شرات المالية والتأ قد ال تقودنا ملن دالالت هامة  أ يميال تحىيمل اآلثمار التمأ ترتبمت لىمن التغيمرات اإلداريمة 
والتشمممغيىية  مممأ همممذا النشممماط، ال يممميما ون ميمممرادات الشمممركة تعتممممد بشمممكل ويايمممأ لىمممن التعر مممة المحمممددة ممممن قبمممل 

ىية مرتبط بعوامل خارجة لن مرادة الشركة ككىفة الكهرباء،  ان وه  مما يتبمين ممن الحكومة وجزء من نفقاتها التشغي
واقا البيانات التشغيىية  أ محا رة العاصممة همو تراجما ميمتويات الفاقمد ممن الميماه بشمكل مىحمور لمن ميمتوياتها 

%  29الشمبكات )  أ رل اإلدارة الحكومية اليابقة   بعمد ون كانمت تتجماوز نيمبة الفاقمد نصمف مما يمت  ضمخر  مأ
ملممن  .100، وخممذت هممذه النيممبة بممالتراجا تممدريجيا  ممأ لهممد مدارة ليممما ملممن ون وصممىت  ممأ لمما  8999 ممأ لمما  

%   وواصممىت شممركة مياهنمما مممن بعممدها جهودهمما المبذولممة لتخفمميي هممذا الهممدر  ممأ الميمماه ملممن ون وصممىت 8 91
اه محا رمة العاصممة، وهمأ نيمبة تمنخفي % من مجمالأ الكمية التأ يت  ضمخها  مأ شمبكات ميم8 31نيبتر ملن 

%  مال ونهما تزيمد لمن ميمتوياتها  مأ شمركة 90بشكل مىحور لن ميمتوياتها لمدج شمركة ميماه اليرمموخ ) مأ حمدود 
%   وقممد و ممر هممذا التحيممن بطبيعممة الحممال لىممن الشممركة 3 10نحممو  1080ميمماه العقبممة، والتممأ وصممىت  ممأ لمما  

 لىن ايتمرارية وديمومة المخزون المامأ  أ الممىكة   مبال  طامىة، واأله  من ذلخ ونر يحا ر
 

كما شهدت خدمات المياه  أ العاصمة تحينا  مىحورا  لىن صعيد يرلة اإليمتجابة ملمن الشمكاوج واإلصماحات، 
يمالة  مأ المتويمط، تمكنمت شمركة ليمما ممن  32 3 بعد ون كانت االيتجابة لىشكاوج واإلصاحات تيتغرل نحمو 
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يمالة، كمما واصمىت همذه  3 3ملمن النصمف وبواقما  .100تدريجيا  ملن ون وصىت بها  مأ لما  خفي هذه المدة 
  1081يالة  أ لا   1 3المدة انخفاضها  أ لهد شركة مياهنا ملن ون وصىت ملن 

 
وما لىن صعيد انتشار خدمات الشركة ومواكبتها لنمو الطىا لىن خدماتها،  قد ايتطالت شركة مياهنا خال 

ولف مشترخ جديد  أ ورجاء مختىفة من العاصمة،  91من خدمة  1081وحتن  1003ممتدة من لا  الفترة ال
ملن  1003يالة  أ لا   93مال ونها قامت  أ الوقت نفير بتخفيي لدد اليالات األيبولية لضخ المياه من 

ه  أ ضوء ش. ، وقد يعزج ذلخ ملن رغبة الشركة  أ ضبط معدالت ايتهاخ الميا1081يالة  أ لا   3 31
 مصادرها مبان تىخ الفترة 


