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 الفصل السادس
 

 برامج التوعية العامة التي رافقت برامج التخاصية ومدى مراعاتها ألسس الشفافية والمكاشفة
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 الملخص
ر العقام لعمقل اللجنقة، بمراجعقة بقرامو التونيقة العامقة التق  رافتقت قام فريق نمل لجنة تتييم التخاصية، وفقق اإلطقا

نلقق   نمليققات تخاصققية كققل منشقق  ، ومققد  مراناتهققا ألسققس الشققفافية والمكاشققفة فقق  عنققداد بققرامو تونيققة نامققة
 محوري  

 
 برامو تونية نامة للجمهور تتعلق بتخاصية المنش   وسير نمل عجراءات التخاصية. -1
باآلقققار المترتبققة نلقق  الشققركة نتيجققة نمليققة التخاصققية، باإلهققافة علقق  تققونيتهم  بققرامو تونيققة المققو في  -2

 ب وهانهم الو يفية والحتوق والواجبات المتعلتة بهم. 
 

والمتعلتققة بالمنشققلت التقق  تمققت خصخصققتها،  المتوووفر  وقققد قققام الفريققق بتجميققع كافققة الوقققائق والبيانققات والمعلومققات
.  وبعققد االطققلى نلقق  مققا 2222بهققا ييئققة تنفيققذ التخاصققية بعققد عنشققائها نققام  وكققذلا البققرامو والخطققط التقق  قامققت

تمك  الفريق م  الحصول نليه مق  وققائق ومعلومقات مق  كافقة األطقران المعنيقة بموهقوى التونيقة العامقة، سقواء 
 المنشلت نفسها أو ييئة تنفيذ التخاصية، تبي  ما يل  

 
لمووويفي   لفوو   أيووة بوورامج توعيووة عامووة سوووا  لل مهووور أو المنشوو ت التووي تمووت خصخصووتها  ولوو  تن أواًل:
 وهي:
 شركة مصانع االسمنت األردنية. -1
 شركة البوتاس العربية.  -2
 شركة مناجم الفوسفات األردنية. -3
 شركة توزيع الكهرباء. -4
 شركة أكاديمية الطيرا  الملكية األردنية. -5
 شركة كلية الملكة نور الفنية للطيرا  المدن . -6
 الحر  األردنية.شركة األسواق  -7
 

المنش ت التي تمت خصخصتها  ونف ت  برامج توعية  للمويفي  فقط  دو  أية برامج تتعلق بالتوعية  ثانيًا:
 العامة لل مهور  وهي:

 
 شركة توليد الكهربا  المركزية -

قامت الشركة بجهود محدود  ومتواهعة م  خلل نتقد لتقاءات مقع المقو في  فتقط إلنلمهقم بقالت يرات 
 دارية الت  طرأت نل  الشركة، واآلقار المترتبة نليها م  جراء نملية التخاصية.اإل

 
 المنش ت التي  نف ت  برامج توعية عامة لل مهور وللمويفي   وهي: ثالثًا:

 
 شركة الخطوط ال وية الملكية األردنية -1
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مو التخاصية الخقاص قامت الشركة ببرامو تونية نامة للجمهور وللمو في  تتعلق بإناد  ييكلتها وبرنا
 إلهافة عل  الشركات الت  انبقتت ن  برنامو اناد  ييكلتها، وي  بها، با  

 .JORAMCOالشركة األردنية لصيانة الطائرات  -
 .JALCOالشركة األردنية صيانة محركات الطائرات  -
 .ALPHAالشركة األردنية  لتموي  الطائرات  -
 .JATSشبيه  الشركة األردنية لتدريب الطيرا  والتدريب الت -

 
شمل برنامو التونية العامة القذ  قامقت بقه شقركة الخطقوط  برامج التوعية العامة لل مهور بشكل عا :
خصخصة الملكيقة األردنيقة والشقركات التق  انبقتقت نق   2221الجوية الملكية األردنية منذ مطلع العام 

.  وشققمل 2222خصخصققتها نققام  عنققاد  ييكلتهققا، باسققتقناء شققركة األسققواق الحققر  األردنيققة، والتقق  تمققت
برنامو التونية التواصل المستمر م  قبل عدارات الملكيقة المتعاقبقة مق  خقلل نتقد المق تمرات الصقحفية 
واللتققققاءات اإلنلميققققة مققققع وسققققائل اإلنققققلم وكتاققققاب األنمققققد  فقققق  الصققققحن المحليققققة والعربيققققة والدوليققققة، 

التونية التعرين بخطقة عنقاد  ييكلقة الخطقوط  والمهتمي  أيهًا بالش   اإلقتصاد .  وكا  يدن برنامو
الجوية الملكية األردنية والخطقوات والمراحقل التق  تسقير نليهقا يقذة الخطقة، والشقركات التق  انبقتقت نق  

 عناد  ييكلتها والجهات المهتماة ف  قطاى الطيرا  واالستقمار فيه.
 

بتونيققة المققو في  نقق  سققير نمليققة قامققت الشققركة بجهققود جيققد  فيمققا يتعلققق بوورامج التوعيووة للمووويفي : 
تخاصقية الشققركة، واآلقققار المترتبققة نلق  الشققركة نتيجققة يققذة العمليققة، باإلهقافة علقق  التواصققل معهققم فيمققا 
يتعلققق ب وهققانهم الو يفيققة والت يققرات التقق  سققتطرأ نلققيهم بموجبهققا. حيققي قامققت عدار  الملكيققة بالتواصققل 

دورية معهم وم  يمقلونهم، وم  خلل رسائل مباشقر  مع المو في  بشكل مباشر م  خلل نتد لتاءات 
م  عدار  الشركة عل  المقو في ، أو بشقكل ريقر مباشقر مق  خقلل النشقر  الشقهرية التق  تصقدريا الملكيقة 
وتققوزى نلقق  كافققة المققو في .  وقققد احتققوت النشققر  الشققهرية دوريققًا متققاالت وأخبققار نقق  نمليققة التخاصققية 

بشققكل خققاص. كمققا كانققت ينققاا جهققود للتونيققة العامققة وخاصققة فيمققا  بشققكل نققام ومققا يتعلققق بققالمو في 
% مق  7.7يتعلق باألسهم المجانية الت  تم توزيعها نل  المو في  جراء نملية التخاصية، والت  بل قت 

 رأس مال الشركة.
 
 شركة اإلتصاالت األردنية -2

بقق    2213أيققار  30ريخ تققم عنلمنققا شققفويًا خققلل االجتمققاى مققع معققال  رئققيس مجلققس عدار  الشققركة بتققا
بحملققة تونيققة نامققة للجمهققور اسققتمرت لعققدد مقق  السققنوات التقق   2222الشققركة قققد قامققت فقق  بدايققة نققام 

تمقققت وفتهقققا مراحقققل خصخصقققة شقققركة اإلتصقققاالت األردنيقققة، وذلقققا مققق  خقققلل التواصقققل المباشقققر مقققع 
مقع المحلق  للتعريقن الجمهور، ونتد لتاءات ف  مختلن محاف ات المملكقة اسقتهدفت كافقة شقرائم المجت

ببرنققققامو التخاصققققية واآلقققققار المترتبققققة نلقققق  دخققققول شققققريا اسققققتراتيج  للشققققركة، والتطلعققققات والتوجهققققات 
 المستتبلية للشركة، باإلهافة عل  تواصل الشركة المستمر مع اإلنلم المحل  والعرب .
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 ف  الشققركة مقق  كمققا تققم عنلمنققا مقق  قبققل معققال  رئققيس مجلققس اإلدار  ب نققه كققا  ينققاا تواصققل مققع مققو 
قق نققداد فققيلم وقققائت  نلقق  قققرص مققدمو يوها م سققير خققلل رسققائل دوريققة مباشققر  علقق  كافققة المققو في ، وائ

اجقراءات نمليقة تخاصقية الشقركة ومققا سقيترتب نليهقا مق  هققار، وأنققه كانقت ينقاا لتقاءات مقع المققو في  
 و في .م  خلل النتابة والت  نتو ننها توقيع اتفاقيات ن ام الحوافز لتسريم الم

 
ح ما ت  إعالمنا به شفويًا م  قبول رئويس تصاالت أية وثائق أو بيانات توض  د إلينا م  شركة اإل ل  ير 

 م لس إدار  الشركة بسبب عد  توثيقها م  قبل الشركة.
 

 شركة توزيع كهربا  إربد -3
تققة الشققركة، تققم التيققام بعققد  زيققارات ميدانيققة شققملت المققدارس التابعققة لمنطبوورامج توعيووة عامووة لل مهووور: 

عهقققافة الققق  الجمعيقققات الخيريقققة والم سسققققات الحكوميقققة والجامعقققات والمستشقققفيات والمقققوالت والمحققققلت 
التجاريققة والمطققانم الرئيسقققية، بهققدن تققونيتهم حقققول برنققامو خصخصقققة الشققركة، عهققافة علققق  نتققد نقققدو  

 تعريفية مع نواب محاف ات الشمال.
 

و تونيقة لقادارات العليقا والمتوسقطة والمقو في  هقمت   شقملت نتقد بقرامبرامج توعية خاصة بالمويفي 
التعريققن ببيئقققة العمققل والمعقققايير الجديقققد  للعمققل. يقققذا ولقققم تتققم الشقققركة بتسقققريم أ  مقق  المقققو في  نتيجقققة 

 نملية التخاصية.
 

 البرامج التي قامت بها الهيئة التنفي ية للتخاصية رابعًا:
، بإنقققداد برنقققامو 2222ول ايقققة العقققام  2222فققق  العقققام لتخاصقققية منقققذ عنشقققائها ل يقققةتنفيذالهيئقققة القامقققت 

عنلمقق  وخطققة سققنوية شققملت العديققد مقق  بققرامو التونيققة والنشققاطات بهققدن توهققيم مفهققوم التخاصققية، 
واآلقار المترتبة نل  المنشلت الت  تمت خصخصتها، واألقر الكل  نل  اإلقتصاد الوطن ، وذلقا لرفقع 

 ام.مستو  الون  بمفهوم التخاصية بشكل ن
 

نلقق  النحققو  2222علقق   2222وتلخصققت نشققاطات الهيئققة فقق  تمجققال التونيققة العامققةت مققا بققي  األنققوام 
 التال  

 
 نتد لتاءات وورشات نمل استهدفت مختلن شرائم المجتمع المحل  وشملت الجهات التالية  .1

 لجا  م  مجلس النواب. -
 لجا  م  مجلس األنيا . -
 األئمة والونا . -
 ب االنمد  الصحفية.وسائل اإلنلم وكتاا -
 الجامعات الحكومية والخاصة. -
 ر ساء البلديات. -
 النتابات المهنية والعمالية. -
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 جمعية رجال األنمال األردنية. -
 ررن الصنانة والتجار . -
 المستقمرو  األردنيو  واألجانب. -
 هباط اإلرتباط ف  الوزارات والم سسات المعنية. -
 .الفعاليات اإلقتصادية المحلية -
 .راء األردنيي لتاء السف -
 الم تمرات والندوات العلمية واإلقتصادية. -

صقدار البيانقات  .2 التواصل اإلنلم  م  خلل نتد اللتاءات اإلنلميقة والمق تمرات الصقحفية وائ
 الصحفية واإلنلنات ف  الصحن المحلية فيما يتعلق ببرامو التخاصية.

ة التق  تتققوم بهقا الهيئققة ومعلومققات تحقديي موقققع الهيئقة اإللكترونقق  ليشقمل بققرامو التونيقة العامقق .3
 حول برنامو التخاصية بمفهومه الشامل.

 .CDتوقيق برنامو التخاصية نل  قرص مدمو  .4
 التعاقد مع مستشار دول  متخصص ف  مجال اإلنلم حول التخاصية. .5
 عنداد نشرات حول التخاصية. .6

 
 مما سبق، يتهم التال  

وخطة عنلمية سنوية حول مفهوم التخاصية والبرنامو بشكل كا  لد  الهيئة التنفيذية للتخاصية برنامو  -1
 نام، واآلقار المترتبة ن  تطبيق برنامو التخاصية والمهام المناطة بعمل الهيئة.

 .2222تم عنشاء وحد  عنلم متخصصة بعد عنشاء الهيئة ف  العام  -2
و تونيقة أو خطقة عنلميقة بدأت نمليات التونية العامة بعد صدور التانو  حيي لم يك  ينقاا أيقة بقرام -3

 .2222قبل العام 
لم يك  ينقاا بقرامو تونيقة رافتقت كقل نمليقة تخاصقية نلق  حقدة، توهقم للجمهقور وللمعنيقي  بتخاصقية  -4

يقققذا التطقققاى اإلجقققراءات ومسقققير  نمقققل كقققل تخاصقققية، واألسقققباب التققق  دنقققت علققق  تخاصقققية يقققذا التطقققاى، واآلققققار 
 المترتبة نل  تخاصية كل شركة.
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 تنفي ية للتخاصيةالهيئة ال
 

 مقدمة
حديققة  -.  وقد رافقق يقذة العمليقة 1996تم عطلق برنامو التخاصية األردن  رسميًا خلل الربع األخير م  نام 

مققق  عنقققاد  الن قققر فققق  مسقققير  الم سسقققات  تتهقققمنهلقققد  الكقيقققري  لمقققا  وتحفققق    ن  تخققققوا  -المفهقققوم والتطبيقققق حينهقققا 
لمسققند  للتطققاني  العقام والخققاص فقق  هققوء المسققتجدات المحليققة واإلقليميققة اإلقتصقادية مقق  جهققة، وكققذلا األدوار ا

وبهقدن توهقيم مفهقوم ومتاصقد  والعالمية نل  كافة المحاور اإلقتصادية والسياسية واإلجتمانية مق  جهقة قانيقة. 
 التخاصية، كا  ال بد م  الن ر عل  التخاصية بمفاييمها المختلفة والت  تندرج ف  التال  

  واسققع يعنققق  التوسققع والزيققاد  فققق  نشققاط التطققاى الخقققاص، ويتهققم  ذلققا عنشقققاء مشققاريع خاصقققة مفهقققوم
 جديد  بدو  أ  تتليل م  نشاط استقمارات الدولقة، و

  مفهقققوم أهقققيق، ققققد يكقققو  المفهقققوم المتعقققارن نليقققه، والقققذ  يشقققمل انتتقققال موجقققودات الدولقققة علققق  التطقققاى
 الخاص بالطرق المختلفة للتخاصية.

 
يجابياتهقا، وبمقا مق  شق نه زيقاد  مسقتو  التبقول وبهدن رفع  مستو  الون  بمفهوم التخاصية ومتاصديا وأيقدافها وائ

والتفهم لبرنامو التخاصية، والسقتكمال تنفيقذ البرنقامو ب سقلوب يتسقم بالشقفافية والعلنيقة، تقم بلقور  برنقامو وطنق  مق  
ع اإلنتاجيققة والكفققاء  وتحسققي  الجققود  ورفققع أجققل تعريققن المققواط  ب يميققة التخاصققية ومنافعهققا ومردوديققا نلقق  رفقق

 سوية العمالة وت ييلها، باإلهافة عل  مهمة أساسية تتمقل ف  توفير المعلومة الصحيحة بكل شفافية.
 

.  كقذلا 2221وف  يذا السياق، تم العمل نل  عنداد استراتيجية عنلم شقاملة للتخاصقية، تقم انتماديقا فق  نقام 
تنفيذ خطط عنلمية سنوية شاملة وشفافة تهدن عل  الوصول عل  كافة شرائم المجتمع، تم الحتًا عنداد وتصميم و 

حشققدًا تفعيققل الحققوار الققوطن  الهققادن أولويققات الحكومققة المعلنققة فقق  تنفيققذ نمليققات الخصخصققة و وبمققا ينسققجم مققع 
ات اإلنققلم والتقق  للت ييققد بققي  الفئققات المعنيققة مقق  خققلل الحققوار الشققامل وبشققراكة حتيتيققة وفانلققة مققع كافققة م سسقق

نلم الجمهقور.  كقذلا تقم وبشقكل دور  تطقوير أدوات تقوفير المعلومقة الصقحيحة  تعتبر مرتكزًا رئيسًا ف  تقتين وائ
 والواهحة لكافة المعنيي  هم  موازنة يمك  وصفها بالمتواهعة.

 
بشكل أساس  نل  الوصول وتنفيذًا لبنود االستراتيجية اإلنلمية، تم العمل نل  عنداد خطط سنوية شاملة ركزت 

 لأليدان األساسية التالية 
 . يصال مفهوم ومنجزات برنامو التخاصية ف  األرد  وانعكاسها نل  اإلقتصاد الوطن  توهيم وائ
   اإلقتصادية واإلجتمانية وتوزيعها. المنافعالتركيز نل 
 براز دور الهيئة التنفيذية للتخاصية ودنم عنجازاتها وخبراتها ف  م  جال التخاصية.توهيم وائ
 .توفير المعلومات بشفافية 
 .تعزيز المشاركة ف  الفعاليات اإلقتصادية ف  المملكة وخارجها 
  نتققد ورشققات نمققل متخصصققة ولتققاءات حواريققة مققع الفئققات المعنيققة، بمققا فيهققا العققاملي  فقق  الم سسققات

 الخاهعة للتخاصية.
 . تطوير موقع الهيئة اإللكترون 
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 ير  التخاصية ف  األرد  والمشاريع المستتبلية.عصدار فيلم وقائت  يشرح مس 
 .عصدار ندد م  المطبونات تشمل الدوريات والدراسات والكتيبات 
 

أيققم ملمققم اسققتراتيجية اإلنققلم وهليققات تنفيققذ بنققود الخطققط اإلنلميققة السققنوية، باإلهققافة علقق  أيققم العناصققر التقق  
 تهمنتها االستراتيجية 

 
 الرئيسية اإلطار العا  والمها  أواًل:

 . اإلنلم الداخل  والخارج 
 .تحهير الماد  اللزمة للوفود الخارجية 
 .عنداد وتنفيذ خطط اإلنلم والتونية الوطنية واإلتصال 
 .عدار  الجوانب اإلنلمية لمشاريع التخاصية والشراكة 
 .عنداد المراسلت/الردود الرسمية والتتارير المتعلتة بعمل الهيئة 
 كترون .موقع الهيئة اإلل 
   المتابعققة والمشققاركة فقق  عنققداد كافققة المنشققورات والدراسققات الصققادر  نقق  الهيئققة بققالل تي   نشققر

، التخاصققية فقق  األرد ، فققرص اإلسققتقمار 2229و 2226 التخاصقية، دراسققة أقققر التخاصققية
 ف  برنامو التخاصية وتحديقه، دليل الشراكة، قانو  الشراكة، الخ.

 
 المتكرر  النشاطات السنوية ثانيًا:

 النشاطات المتعلقة بمشاريع التخاصية -1
  فققق  الصقققحن  -عنقققداد ونشقققر عنلنقققات اسقققتدراج العقققروي لتعيقققي  مستشقققار  المشقققاريع

 ونل  موقع الهيئة اإللكترون .
  عنداد ونشر البيانات الصحفية المتعلتة بالمراحل المفصلية لكل نمليقة تخاصقية بوبشقكل

 المشروى(.أساس  تمهيدًا لنشر قرارات متعلتة ب
  عنققققداد ونشققققر البيانققققات الصققققحفية حققققول تفاصققققيل اجتمققققاى مجلققققس التخاصققققية والتققققرارات

 المتخذ .
  ص تفصيل  حول مشاريع التخاصية للنشر ف  الجريد  الرسمية.المشاركة ف  عنداد ملخا 
  عنقققداد كافقققة مشقققاركات الهيئقققة فققق  التتقققارير الرسقققمية لمختلقققن الم سسقققات الحكوميقققة مققققل

 وزار  التخطيط، الخ.البنا المركز  و 
  ،متققاالت ولتققاءات مققع رئققيس الهيئققة للنشقققر فقق  الصققحافة المحليققة والدوليققة المتخصصقققة

 بهدن نشر الون  وترويو البرنامو والمشاريع قيد التنفيذ.
 

 النشاطات المتعلقة ببرنامج التخاصية -2
 اليتي  نلق  الصحافة المحلية ووكاالت األنباء رير األردنية العاملقة فق  المملكقة بواققع فعق

األقل سنويًا خارج نما ، يتم خللهما مراجعة ما تم عنجازة وهخقر التطقورات نلق  برنقامو 
 التخاصية.
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 .كتااب األنمد   لتاءات متكرر  وفتا للحاجة، نل  أ  ال يتل ذلا ن  مرتي  سنويًا 
  الجامعققات الحكوميققة والخاصققة بشققكل مكقققن مقق  خققلل نتققد لتققاءات حواريققة مققع الهيئققات

ققراء المعرفقة مق  خقلل توهقيم التد ريسية وطلبة الجامعات األردنية بهدن نشر القون  وائ
 مفهوم ومزايا برنامو التخاصية األردن .

 . األئمة والونا 
  هقققققباط اإلرتبقققققاط فققققق  القققققوزارات والم سسقققققات المعنيقققققة وبشقققققكل خقققققاص م سسقققققة تشقققققجيع

 اإلستقمار.
  ف  الوفود الرسمية الخارجية.المشاركة ف  الفعاليات اإلقتصادية المحلية والمشاركة 
 .تحديي موقع الهيئة اإللكترون  بواقع قلي مرات سنويًا و/أو كلما دنت الحاجة 

 
 برنامج عمل قس  اإلعال  ومن زاته ثالثُا:

نشا  وحود  اإلعوال  فوي الهيئوة التنفي يوة للتخاصوية  ( أ  - 1991مسود  استراتي ية اإلعال  وا 
1999 

عنداد متترح اإلستراتيجية اإلنلمية لبرنقامو التخاصقية مق  قبقل فريقق  1999 - 1992تم خلل الفتر  
مققق  البنقققا القققدول  ووزار  التخطقققيط والوحقققد  التنفيذيقققة للتخاصقققية، حيقققي تقققم تحديقققد سقققتة أيقققدان رئيسقققية 

 للستراتيجية المتترحة تتمقل ف  
 تحسي  الصور  العامة لبرنامو التخاصية نل  نطاق نام. -1
حتتقققة نلققق  صقققعيد الم سسقققات والشقققركات التققق  جقققرت تخاصقققيتها سقققواء عبقققراز اإلنجقققازات المت -2

 بصور  رقمية أو وصفية.
، بمقا فق  ذلقا تلقا التق  تتخقذ (Key Target Groups)عسقتهدان فئقات محقدد  ذات أيميقة  -3

 مواقن معادية أو متحف ة أو ناقد  تجاة برنامو التخاصية.
 إلنلم.عقامة حوار متصل حول التخاصية م  خلل مختلن وسائل ا -4
 توفير الشفافية ف  كافة مراحل نمليات التخاصية. -5
تطقققوير برنقققامو كفققق  لتقققوفير المعلومقققات للمسقققتقمري  المحتملقققي  والتعريقققن ببرنقققامو التخاصقققية  -6

 األردن  نل  المستويي  العالم  واإلقليم .
 

حققد  خطققة نمققل تنفيذيققة تققتلخص بخطوطهققا العريهققة فقق  عنشققاء و  مقتوور وفقق  ذات السققياق، تققم عنققداد 
لانقققلم هققققم  عطققققار الوحققققد  التنفيذيققققة للتخاصققققية بقبققققل عنشققققاء الهيئققققة التنفيذيققققة للتخاصققققية فقققق  العققققام 

(، تتول  تنفيذ االستراتيجية اإلنلميقة مق  خقلل برنقامو تونيقة عنلمق  حقول برنقامو التخاصقية 2222
الخطقققوات  يقققتم عنقققدادة لهقققذة ال ايقققة بالتعقققاو  مقققع جهقققة استشقققارية نالميقققة متخصصقققة، بحيقققي تقققتلخص

 المستتبلية حينها ف  ما يل  
 

عنقققداد االطقققار العقققام السقققتراتيجية اإلنقققلم حقققول التخاصقققية والبرنقققامو التنفيقققذ  بحيقققي تتقققول   -1
صقة مق  البنقا القدول ، بلقور  اسقتراتيجية الوحد  التنفيذية للتخاصقية، بالتعقاو  مقع بعققة متخصا 
نداد اإلطار العام لل  برنامو التنفيذ .أولية لانلم حول التخاصية، وائ
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 عنشاء وحد  متخصصة لانلم هم  عطار الوحد  التنفيذية للتخاصية. -2
التعاققققد مقققع مستشقققار دولققق  متخصقققص ذو خبقققر  نالميقققة فققق  مجقققال اإلنقققلم حقققول التخاصقققية  -3

للعمل كمستشار لرئيس فريقق اإلنقلم ومسقاندته فق  تشقكيل الفريقق وفق  تطقوير االسقتراتيجية 
تهما النهائية، كما يتول  تتديم التدريب المتخصص ألنهاء الفريقق والبرنامو اإلنلم  بصور 

 اإلنلم .
صيارة اإلستراتيجية اإلنلمية الهادفة ال  دنقم برنقامو التخاصقية األردنق  بصقورتها النهائيقة  -4

 وانتماديا.
عنققداد وتنفيققذ برنققامو عنلمقق  حققول التخاصققية، يتهققم  نشققاطات يققتم تصققميمها لهققذة ال ايققة،  -5

تيفيقققة وتعليميقققة مكقفقققة يقققتم بقهقققا مققق  خقققلل وسقققائل اإلنقققلم المختلفقققة.  ومققق  أيقققم ورسقققائل تق
 نناصر البرنامو ما يل  

   تنسيق الجهود اإلنلمية بي  الجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة بالتخاصقية بمقا مق
 ش نه هما  تبن  تلا الجهات لموقن موحد م  التخاصية.

  نداد رسائل عنلمية موجهة عل  كافقة النقاس بنامقة( أو علق  مجمونقات وفئقات تطوير وائ
 محدد .

 الترتيقب لحقوارات ولتقاءات واسقتطلنات للقرأ  لمجمونقات تركيقز (Focus Groups) ،
 وبما يساند ف  التوصل عل  معرفة اآلراء العامة حول التخاصية.

  يقتم عنداد وقائق مكتوبة حقول التخاصقية كالنشقرات، باإلهقافة الق  عنقداد بقرامو عنلميقة
 بقها نبر التلفزيو  واإلذانة.

  عرسققاء أسققس عقامققة حققوار دائققم حققول التخاصققية بتن ققيم نققدد مقق  النققدوات وورشققات العمققل
 والمحاهرات، الخ.

 .التدريب اإلنلم  لعدد م  المتحدقي  حول التخاصية بالنيابة ن  الحكومة 
 ما  نشقققققر عقامقققققة وتوطيقققققد العلققققققات مقققققع الم سسقققققات اإلنلميقققققة المحليقققققة والدوليقققققة لهققققق

المعلومقققات الصقققحيحة حقققول برنقققامو التخاصقققية والتطانقققات التققق  تجقققر  تخاصقققيتها أواًل 
 ب ول، واإلجابة نل  التسا الت الت  ترد بهذا الخصوص ف  الوقت المناسب.

 .طلق موقع لانلم حول التخاصية نل  اإلنترنت ومتابعة تحديقه باستمرار  عنشاء وائ
 
 2221-2222العمل والنشاطات السنوية المن ز  ط إعتماد استراتي ية اإلعال  وخط ( ب

 
 2222نشاطات عا  

عنشاء وحد  اإلنلم هم  عطار الوحد  التنفيذية للتخاصية ف  منتصن العام كما تم ف  نهاية العام، والسقير فق  
مو عجققراءات التعاقققد مققع مستشققار دولقق  متخصققص للمسققاند  فقق  عنققداد وصققيارة تاإلسققتراتيجية اإلنلميققة والبرنققا

التنفيققققذ  للنشققققاطات اإلنلميققققة والتونيققققة الوطنيققققةت بصققققورتها النهائيققققة، وانتماديققققا بمققققا يققققدنم برنققققامو التخاصققققية 
األردنققققق .  وتهقققققمنت مهقققققام المستشقققققار أيهقققققًا تقققققوفير التقققققدريب المطلقققققوب للفريقققققق مققققق  خقققققلل التقققققدريب المباشقققققر 

 صة.لة ومتخصا والمتخصص، وكذلا الترتيب لحهور دورات تدريبية مكما 
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التزام  مققع السقققير فقق  عجقققراءات تعيققي  المستشققار، قامقققت الهيئققة بتنفيقققذ نققدد مقق  النشقققاطات شققكلت اسقققتمرارية وبقق
للجهود المبذولة لنشر الون  وترسيخ مفهوم التخاصية وأيدافها م  خلل االستمرار ف  نتد اللتاءات مع مختلن 

صدار نشر  أخبار التخاصية. فئات المجتمع المحل ، باإلهافة عل  عنداد التتارير واللتاءات ال  صحفية وائ
 

 2222-2221نشاطات عامي 
  شقاملة وشقفافة، تم بالتعاو  مع المستشار الدول  العمقل نلق  بلقور  االسقتراتيجية اإلنلميقة وخطقة نمقل

تشقققمل الحقققوار المفتقققوح بمقققا ينسقققجم مقققع توجهقققات الحكومقققة لتفعيقققل الحقققوار القققوطن  الهقققادن والشقققامل، 
 م  خلل التركيز نل  الفئات المستهدفة التالية  ة شرائم المجتمعوبمشاركة حتيتية لكاف

 السياسيو ، مجلسا األنيا  والنواب 
 ر ساء البلديات 
  الصحافة واإلنلم المحل  واألجنب 
  كتااب األنمد 
  ر ساء الجامعات واألكاديميو  والطلب الجامعيو 
 لجو ، الخ(النتابات العمالية والمهنية بنتابات المهندسي ، النتل ا 
  ررن الصنانة والتجار 
 جمعيات وم سسات متفرقة 
  األئمة والونا 
  جمعيات رجال األنمال األردنيي 
 المستقمرو  األردنيو  واألجانب 

 
  تققم نتققد نققدد مقق  ورشققات العمققل المتخصصققة شققملت الوحققد  اإلنلميققة فقق  الهيئققة التنفيذيققة للتخاصققية

اهقققعة للتخاصقققية أو تلقققا التققق  لقققديها مشقققاريع مرشاقققحة وهقققباط اإلرتبقققاط فققق  القققوزارات والم سسقققات الخ
للتخاصقية، بهقدن تقتيققن المشقاركي  المعنيقي  بكافققة جوانقب البرنققامو، وكقذلا توحيقد الرسققائل التق  سققيتم 

 بقها.
  م  ناحية أخر ، تم نتد ورشات نمل شملت مدراء الش و  اإلقتصادية ف  الصقحافة المحليقة بصقحن

ذانة وتلفزيو ( وذلا بهدن  والتوصقل معقه علق    (Media Core Team)بناء فريق عنلم  أساسق وائ
تحديد الرسائل واألدوات والوسائل الت  تهم  عيصال المعلومة الصقحيحة علق  الجمهقور، وبحيقي يكقو  
نجققازات التخاصققية.  وقققد أقبتققت التجربققة  يققذا الفريققق حليفققًا للهيئققة فقق  عبققراز مفهققوم ومنققافع وتطققورات وائ

 ات الت  تلت عطلقها.نجاحها طيلة السنو 
  طققققلق موقققققع الهيئققققة اإللكترونقققق  ك حققققد األدوات  2221كققققذلا تققققم خققققلل العققققام العمققققل نلقققق  عنققققداد وائ

 الهرورية للتواصل واالتصال، ولخدمة كافة الشرائم المهتمة بالتخاصية.
   المشققاركة فقق 2222-2222أمقا بالنسققبة للتققاءات التق  تمققت مققع مختلققن الشقرائم، فتققد تققم خقلل الفتققر  

نقققدد مققق  الفعاليقققات وتن يمهقققا، منهقققا،  لتقققاءات حواريقققة وتقتيفيقققة فققق  نقققدد مققق  الجامعقققات ومعهقققد االدار  
 األردن  وررن الصنانة والتجار  وكلية الموارد الدفانية ووزار  الخارجية والمعهد الدبلوماس . 
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  كتها بهدن است لل يقذة بالنسبة للفعاليات اإلقتصادية المحلية والدولية، استمرت الهيئة ف  تكقين مشار
الفعاليات لتحتيق يدن عبراز أيميقة برنقامو التخاصقية، باإلهقافة علق  التعريقن بقدور الهيئقة فق  التنفيقذ، 

 حيي شاركت الهيئة ف  العديد م  الفعاليات داخل المملكة وخارجها.
 

 2222منتصف عا   - 2223نشاطات عا  
  بهدن توقيق برنامو التخاصية األردن  نل  قرص مدمو  تم خلل العام التعاقد مع شركة لانتاج الفن

جقراء اللتقاءات التمهيديقة مقع المتحقدقي  الرئيسقيي ، ومق  ققم تصقوير  حيي تم العمل نل  عنداد النص وائ
ون قرا لل ققرون التقق   اللتقاءات مققع أربقع متحققدقي  رئيسقيي  باإلهققافة علق  مققا تقم تصققويرة داخقل الهيئققة.

ا فيهققا تقق خير تخاصققية شققركة البوتققاس العربيققة، والتقق  كققا  مقق  المعققول سققادت خققلل العققام الماهقق ، بمقق
 .2224نليها انتباريا قصة النجاح الجديد ، فتد تم ت جيل عصدار الفيلم عل  نهاية شهر كانو  القان  

  2224عنجاز تحديي موقع الهيئة نل  اإلنترنت بواقع قلي مرات ف  بداية ومنتصن ونهاية العام. 
 نقداد خطقة نمقل وميزانيقة قسقم اإلنقلم للعقام   13لتخاصقية، نقدد عنجقاز نشقر  ا لتتقديمها علق   2224وائ

 البنا الدول .
   بالنسققققبة للنشققققاطات المتعلتققققة بتمقيققققل الهيئققققة فقققق  النققققدوات وورشققققات العمققققل، فتققققد تققققم عنققققداد نققققدد مقققق

  نقد  رئيس الهيئة واألمي  العام ومدراء التطانات نلق (Datashows)المحاهرات ونروي الشرائم 
 فترات. 

 العمل الت  تم نتديا ف  األرد  وخارجه، منها  اتالمشاركة ف  ندد م  اللتاءات والندوات وورش 
اللتاءات التحهيرية للمشقاركة األردنيقة فق  اليابقا ، والتق  كانقت م سسقة تشقجيع االسقتقمار تخطقط  -

بعقد أ   2223العقام  لعتديا ف  طوكيو، وتم عل ا يا ن را ل قرون المنطتقة خقلل الربقع األول مق 
 كانت الهيئة قد أندت الماد  اللزمة كاملة.

لتققاء السققفراء األردنيققي ، والققذ  ن متققه الققدائر  اإلقتصققادية فقق  الققديوا  الملكقق  العققامر بالتعققاو  مققع  -
 .2223تموز  -البتراء  -وزار  الخارجية ف  فندق الماريوت 

 ف  مختلن الدول العربية واألجنبية. بناء جسور التواصل مع السفارات األردنية المتواجد  -
 .2223هب  -الم تمر القالي للمستقمري  األردنيي   -
التحهير واإلنداد والتن يم ونتد سلسلة ورشات نمل لر ساء البلديات ف  المملكة، والتق  تقم نتقديا  -

ربد والعتبقة خقلل شقهر أيلقول  نقاد 2223ف  نما  وائ   حقول شقرح مفهقوم أسقلوب تالبنقاء والتشق يل وائ
 (.BOTالملكيةت ب

 - 2223عصقققدار كتيقققب نققق  الفقققرص اإلسقققتقمارية فققق  مشقققرونات التخاصقققية قيقققد التنفيقققذ لألنقققوام  -
2224. 

 .2223ديترويت، الواليات المتحد ، أيلول  -المنتد  اإلقتصاد  األمريك  العرب   -
 .2223تشري  األول  -ملتت  األرد  اإلقتصاد   -
تعلقققق ب نمقققال الهيئقققة مققق  خقققلل لتقققاءات وت طيقققة صقققحفية أنمقققال قسقققم اإلنقققلم الروتينيقققة فققق  مقققا ي -

نلمية، عهافة عل  اللتاءات مع الوفود والباحقي  بزوار الهيئة(.  وائ
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 2222- 2222نشاطات النصف الثاني لعا  
  تققم تعيققي  مستشققار متخصققص مقق  خققلل المنحققة األوروبيققة لمراجعققة وتحققديي اسققتراتيجية اإلنققلم بمققا

عنتمققاد اسققتراتيجية عنققلم شققاملة، باإلهققافة  2225حيققي تققم فقق  بدايققة نققام  ينسققجم وتطققورات البرنققامو،
عل  عنداد اسقتراتيجية عنلميقة خاصقة بمشقرون  خصخصقة قطقاى الكهربقاء بوالتق  تقم رفعهقا علق  وزار  

 الطاقة والقرو  المعدنية( وخصخصة قطاى اإلتصاالت بالمرحلة القالقة(.
 للنشاطات الت  أنجزت  أمثلة 

 يئة مق  خقلل نقري التجربقة األردنيقة فق  الخصخصقة والفقرص اإلسقتقمارية المتاحقة فق  تمقيل اله
 .2224منتد  اإلقتصاد األردن ، والذ  نتد تحت الرناية الملكية السامية ف  لند  / تموز 

  ف  متر وزار  الخارجية. 1/2/2224نتد لتاء مع مجمونة م  ممقلي  ن  مجلس النواب بتاريخ 
  فقققق  متققققر وزار   9/2/2224نققققة مقققق  ممقلققققي  نقققق  مجلققققس األنيققققا  بتققققاريخ نتققققد لتققققاء مققققع مجمو

 الخارجية.
   فققققققق  فنقققققققدق  2224تشقققققققري  األول،  1أيلقققققققول ول ايقققققققة  32نتقققققققد ورشقققققققة نمقققققققل للصقققققققحفيي  مققققققق

 الماريوت/البحر الميت.
  المشاركة الفانلة ف  برنامو تدريب  ببصقفة مراققب( ن مقه البنقا القدول  لكبقار مقو ف  الم سسقات

 اقية الت  ستخهع للخصخصة مستتبل، حيي تم أيهًا نري التجربة األردنية. العامة العر 
  المشاركة ف  اإلنداد والتنفيذ لبرنامو تدريب  نل  مد  أربعة أيام تم نتدة ف  متر الهيئة التنفيذيقة

 للتخاصية لوفد م  ييئة الخصخصة العراقية برئاسة رئيس الهيئة العراقية.
 ا  خلل شهر رمها  المبارا ف  متر الهيئة.نتد لتاء مع األئمة والون 
 14+  13عصدار أجند  الهيئة ونشر  التخاصية ب.) 
  ،تمقيققل الهيئققة مقق  خققلل نققري التجربققة األردنيققة فقق  الخصخصققة والفققرص االسققتقمارية المتاحققة

 .2225مرسيليا/ كانو  القان  
   لمجمونققة مق  المشقاركي  مقق  المشقاركة فق  األسقبوى العلمقق  والقذ  ن مقه ديققوا  المحاسقبة األردنق

 دول نربية مختلفة.
  نتد لتاء مع كتااب األنمد  ف  الصحن المحلية.2225هذار   
  المشاركة ف  اإلنداد والتحهير بالماد  العلمية واإلنلمية( لمهمة وفد الهيئة الترويجية بالمشقاريع

 .2225أيار  -وتبادل الخبرات( ف  المملكة العربية السعودية 
  نمداء ور ساء أقسام اإلقتصاد والعلوم المالية واإلدارية ف  الجامعات األردنية.لتاء مع 
  2225لتاءات مع الكتل النيابية ف  مجلس  النواب واألنيا  أيلول. 
   لتققاءات مققع ممقلقق  التطققاى الخققاص األردنقق  / رجققال األنمققال، اإلقتصققاديو ، بنققوا اإلسققتقمار فقق

 األرد .
 

 2222نشاطات عا  
 ع شركة تأر ت لانتاج للعمل نل  عناد  تحديي وتوقيق برنامو التخاصية األردنق  نلق  ققرص التعاقد م

نلققق  أ  يقققتم  2226مققدمو، ، حيقققي تقققم عصقققدار النسققخة العربيقققة مققق  الفقققيلم خققلل شقققهر تشقققري  األول 
 .2226عنجاز النسخة االنجليزية، والت  تم عنداد مسود  النص بخصوصها خلل شهر كانو  األول 
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 عنققققاد  تصققققميم وتحققققديي موقققققع الهيئققققة نلقققق  اإلنترنققققت ليتناسققققب مققققع الهويققققة الم سسققققية الجديققققد   عنجققققاز
(Corporate Identity) .للهيئة 

  بالنسقققبة للنشقققاطات المتعلتقققة بتمقيقققل الهيئقققة فققق  النقققدوات وورشقققات العمقققل، فتقققد تقققم عنقققداد المحاهقققرات
ي  المشقققاركي  فققق  الفعاليقققات رئقققيس الهيئقققة واألمقققي  العقققام والمقققو ف (Datashows)ونقققروي الشقققرائم 

 الخارجية ونل  ند  فترات.
 .المشاركة ف  ندد م  الفعاليات اإلقتصادية المحلية والدولية 
  تنفيققذ حملققة عنلميققة واسققعة شققملت لتققاء األئمققة وكتاققاب األنمققد  فقق  الصققحن والصققحافة المتخصصققة

 لشرح برنامو التخاصية لهم وحشد الدنم للبرنامو.
 

 2222نشاطات عا  
زت الخطة الشاملة لتسم اإلنقلم بشقكل أساسق  نلق  عبقراز دور الهيئقة فق  اإلنجقازات المتحتتقة فق  التخاصقية، ركا 

ودور الهيئققة الرئيسقق  فقق  تنفيققذ برنققامو الشققراكة، وذلققا بهققدن التمهيققد لحشققد مزيققد مقق  الققدنم والت ييققد بققالتزام  مققع 
 عطلق مشاريع الشراكة.

 
مققع اإللتقققزام بتنفيققذيا نلققق  مققد  عقنققق  نشققر شقققهرًا  واهقققحة،  خطقققة نمققل صققت منهجيقققة العمققل فققق  تبناققوقققد تلخا 

 نت تصميم وانتماد الرسائل لكل فئة مستهدفة م  خلل ( تهما 1/2/2222ول اية  1/2/2227ب
 (.22/11/2227 -22/12/2227نتد لتاء مع ر ساء البلديات ب .1
 (.2227نتد اللتاء السنو  مع الصحافة بالنصن القان  م  تشري  األول  .2
 (.1/2/2222 - 16/12/2227جوالت ترويجية لتسويق مشرونات التخاصية والشراكة ب .3
 (.2222 - 6/9/2227نتد ورشات نمل لمو ف  الهيئة حول موهوى الشراكة ب .4
 .المتاالت والتتارير هم  مطبونات متخصصة .5
 ذت مشاريع شراكة.تبادل الخبرات مع دول نفا  .6
 (.2227ل تحديي موقع الهيئة اإللكترون  بأيلو  .7
 المشاركة ف  الفعاليات اإلقتصادية المحلية والخارجية. .2
 

 2221نشاطات عا  
برنايقة رئقيس القوزراء،  23/6/2222البدء الفعل  لعملية عطقلق برنقامو الشقراكة، حيقي تقم عطلققه رسقميًا بتقاريخ 

البريطانيقة بعنقوا    City and Financialخقلل مق تمر ن متقه الهيئقة التنفيذيقة للتخاصقية بالتعقاو  مقع م سسقة 
نمقا  فق  الفتقر  مق   -الم تمر القان  للشراكة ف  منطتة الشرق األوسط وشمال أفريتيا، وذلا ف  فنقدق المريقديا 

% م  أسهم شركة 11.6عنجاز هخر نملية تخاصية/ خصخصة  2222شهد نام وقد حزيرا .   24ول اية  23
 اإلتصاالت.  

 
نشاطات قس  اإلعال   م  الممك  الر وع إلى الملف وات واإلصودارات المتووفر  مالحية هامة: لإلطالع على كافة 

 لدى الهيئة التنفي ية للتخاصية.
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 شركة مصانع اإلسمنت األردنية
 

كشركة مسايمة ذات امتياز، وبلغ رأسمالها نند الت سيس مليقو  دينقار  1951ت سست الشركة ف  العام  أواًل:
 .1925مليو  دينار أردن  ف  العام  62ر أنمالها عل  أ  أصبم أردن ، ارتفع تدريجيًا مع تطو 

 .1972أدرجت أسهم الشركة ف  سوق نما  المال  ببورصة نما ( ف  العام  ثانيًا:
% لشققريا اسققتراتيج  22لبيققع  1996بققدأت نمليققة التخاصققية بتققرار مقق  مجلققس عدار  الشققركة فقق  العققام  ثالثًا:

 ائي انتاج .بهدن زياد  التصدير وذلا لوجود ف
اسققققتنادًا علقققق  تنسققققيبات اللجنققققة الوزاريققققة العليققققا  22/6/1997قققققرر مجلققققس الققققوزراء فقققق  جلسققققته بتققققاريخ  رابعًا:

والم سسقة األردنيققة لاسقتقمار بالققذراى اإلسقتقمار  للحكومققة هنققذاا(، تشقكيل لجنققة لبحقي ودراسققة البققدائل 
 % م  أسهم الشركة.33ل لبيع جزء م  أسهم الحكومة ف  شركة مصانع اإلسمنت بما يعاد

استكمال اجراءات البيع م  خلل الحصول نل  نري واحد  22/1/1992قرر مجلس الوزراء بتاريخ   خامساً 
 % م  أسهم شركة مصانع اإلسمنت عل  شريا استراتيج .33نل  األقل ببيع 

 تم بيع حصة الحكومة ف  الشركة نل  النحو التال   سادسًا:
 .22/12/1992مة عل  شركة الفارج الفرنسية بتاريخ % م  أسهم الحكو 33بيع  -
 .2222% م  أسهم الحكومة عل  الم سسة العامة للهما  اإلجتمان  ف  شهر شباط 14.3بيع  -

 
 برامج التوعية العامة

 
 المحور األول: برنامج توعية عامة لل مهور بشكل عا 

 
 المحور الثاني: برنامج توعية للمويفي 

 مو في  بخصوص برنامو التخاصية لتهيئتهم للت يرات الت  طرأت نل  الشركة.برامو تونية نامة لل .1
برامو للمو في  تتعلق باآلققار المترتبقة نلق  أوهقانهم الو يفيقة وأيقة شقروط أو بنقود تتعلقق ب وهقانهم  .2

 عة مع المستقمر حول عنهاء الخدمات أو التتاند المبكر أو توزيع أسهم نليهم.تتهمنها اإلتفاقية الموقا 
 

أو موا بعود تواريم عمليوة تخاصوية الشوركة بأعوداد أيوة  1991ل  تق  شركة مصانع اإلسمنت األردنية في العا  
 برامج توعية عامة  سوا  لل مهور أو للمويفي .

 
 شركة البوتاس العربية

 
نقققام تبقققدأ مققق  تقققاريخ  122لمقققد   1956ت سسقققت شقققركة البوتقققاس العربيقققة كشقققركة مسقققايمة نامقققة نقققام  أواًل:

12/2/1952. 
 122الحق ف  استخراج األملح المعدنية والمعاد  لمد   1957تم منم شركة البوتاس العربية ف  نام  ثانيًا:

 نام وفق اتفاقية امتياز.
 نة نل  النحو التال  كانت ملكية الشركة موزا  ثالثًا:
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 % الحكومة األردنية/الم سسة األردنية للستقمار.52 -
 % البنا اإلسلم  للتنمية.5 -
 % الحكومة العراقية.4.7 -
 % الحكومة العراقية.4 -
 % الحكومة الليبية.4 -
 % الحكومة الكويتية.4 -
 % شركات وأفراد.12.3 -

 .1972تم ادراج الشركة ف  سوق نما  المال  ببورصة نما ( ف  العام  رابعًا:
بناءًا نل  توصيات المجلس  2221بية مطلع العام تمت الموافتة نل  بدء تخاصية شركة البوتاس العر  خامسًا:

 .15/1/2221اإلقتصاد  اإلستشار  بتاريخ 
القق   27/11/2221تققم البققدء بعمليققة خصخصققة شققركة البوتققاس بموجققب كتققاب رئققيس الققوزراء بتققاريخ  سادسًا:

 %.26الشركة إلنلمها بتوجه الحكومة ف  خصخصة الشركة واالحتفا  بنسبة 
 استعدادًا للمرحلة التادمة بعد خصخصة الشركة. 2223اتفاقية اإلمتياز ف  منتصن العام تم تعديل  سابعًا:
 .9/9/2223% م  أسهم الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26تم بيع   ثامنًا:

 
 برامج التوعية العامة

 
 المحور األول: برنامج توعية عامة لل مهور بشكل عا 

 
 ة للمويفي المحور الثاني: برنامج توعي

 برامو تونية نامة للمو في  بخصوص برنامو التخاصية لتهيئتهم للت يرات الت  طرأت نل  الشركة. .1
برامو للمقو في  تتعلقق باآلققار المترتبقة نلق  أوهقانهم الو يفيقة وأيقة شقروط أو بنقود تتعلقق ب وهقانهم  .2

 اند المبكر أو توزيع أسهم نليهم.عة مع المستقمر، حول عنهاء الخدمات أو التتتتهمنها اإلتفاقية الموقا 
 

أو مووا بعود توواريم عمليووة تخاصووية الشوركة بأعووداد أيووة بوورامج  2223لو  تقوو  شووركة البوتوواس العربيوة فووي العووا  
 توعية عامة سوا  لل مهور أو للمويفي .

 
 شركة منا   الفوسفات األردنية

 
 .1953العام  تم ت سيس شركة الفوسفات األردنية كشركة مسايمة نامة ف  أواًل:
 .1972أدرجت الشركة ف  سوق نما  المال  ببورصة نما ( ف  العام  ثانيًا:
 نة كالتال  كانت ملكية الشركة قبل عجراء نملية التخاصية موزا  ثالثًا:

 %( مملوكة م  قبل الحكومة األردنية / الم سسة األردنية لاستقمار66.65ب -
 %( لم سسة الهما  االجتمان 16.29ب -
 ( الحكومة الكويتية%12.2ب -
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 %( بنا اإلسكا 2.2ب -
 %( مستقمري  هخري 4.4ب -

نلقق  السققير فقق  عجققراءات تخاصققية شققركة منققاجم الفوسققفات  12/6/2221وافققق مجلققس الققوزراء بتاريققه  رابعًا:
 .15/1/2221األردنية بناءًا نل  توصيات المجلس اإلقتصاد  اإلستشار  بتاريخ 

وبنققاءًا نلقق  تنسققيبات مجلققس التخاصققية نلقق  بيققع نسققبة مقق   22/2/2226وافققق مجلققس الققوزراء بتققاريخ  خامسًا:
 حصة الحكومة ف  الشركة نل  النحو التال  

% مققق  األسقققهم علققق  شقققركة كاميقققل / وكالقققة االسقققتقمار فققق  برونقققا  / القققذراى االسقققتقمار  37بيقققع  -
 لحكومة سلطنة برونا .

مسقققلحة األردنيقققة ولمقققو ف  % مققق  األسقققهم لصقققندوق اإلسقققتقمارات الخقققاص بقققالتوات ال3تخصقققيص  -
 الشركة.

 
 برامج التوعية العامة

 
 المحور األول: برنامج توعية عامة لل مهور بشكل عا 

 
 المحور الثاني: برنامج توعية للمويفي 

 برامو تونية نامة للمو في  بخصوص برنامو التخاصية لتهي تهم للت يرات الت  طرأت نل  الشركة. .1
ر المترتبقة نلق  أوهقانهم الو يفيقة وأيقة شقروط أو بنقود تتعلقق ب وهقانهم برامو للمقو في  تتعلقق باآلققا .2

 تتهمنها االتفاقية الموقعة مع المستقمر، حول عنهاء الخدمات أو التتاند المبكر أو توزيع أسهم نليهم.
 

مج أو موا بعود تواريم تخاصوية الشوركة بأعوداد أيوة بورا 2222ل  تق  شركة منا   الفوسفات األردنيوة فوي العوا  
 توعية  عامة سوا  لل مهور أو للمويفي .

 
 شركة الخطوط ال وية الملكية األردنية

 
الخطوط الجويقة الملكيقة األردنيقة والشقركات التق  انبقتقت  -ع  المراحل الت  رافتت نملية خصخصة شركة نالية 

 ن  عناد  ييكلة وتخاصية الشركة قد تمت نل  النحو التال  
لتتققديم خققدمات  1963الخطققوط الجويققة الملكيققة األردنيققة فقق  نهايققة العققام  -ناليققة تققم ت سققيس م سسققة  أواًل:

 نمليات النتل الجو  المنت م داخل المملكة وخارجها.
عنشققاء شققركة الملكيققة األردنيققة اإلسققتقمارية كشققركة ذات مسقق ولية محققدود  مملوكققة  1999تققم فقق  العققام  ثانيًا:

الهاشقققمية، بهقققدن فصقققل النشقققاطات التابعقققة التققق  تتقققوم بهقققا بالكامقققل مققق  قبقققل حكومقققة المملكقققة األردنيقققة 
الخطققوط الجويقققة الملكيققة األردنيقققة وتحويلهققا علققق  شققركات تمهيقققدًا لخصخصققتها، ويققق   -م سسققة ناليقققة 

النشاطات المتعلتة باألسواق الحر  ف  المطارات، وتموي  الطائرات، وصيانة الطائرات، وتدريب الطيرا  
 المحركات. وقد تم ت سيس كل م    والتدريب التشبيه ، وترميم

 شركة األسواق الحر  األردنية .1
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 الشركة األردنية لتموي  الطائرات .2
 الشركة األردنية لصيانة الطائرات .3
 الشركة األردنية لتدريب الطيرا  والتدريب التشبيه  .4
 الشركة األردنية لصيانة محركات الطائرات .5

د  فق  سقجل الشقركات فق  المنقاطق الحقر  مق  قبقل وقد تم تسجيلها جميعقا كشقركات ذات مسق ولية محقدو 
 شركة الملكية األردنية اإلستقمارية.

الخطوط الجوية الملكيقة األردنيقة علق  شقركة مسقايمة نامقة  -تم تحويل م سسة نالية  2221ف  العام  ثالثًا:
بالكامقل وتعديلتقه مملوكقة  1997( لسقنة 22( مق  ققانو  الشقركات األردنق  رققم ب2وفق أحكقام المقاد  ب

مق  قبقل حكومققة المملكقة األردنيققة الهاشقمية، وأصققحبت بموجبهقا شققركة الخطقوط الجويققة الملكيقة األردنيققة 
 شركة مسايمة نامة والخلن التانون  لم سسة نالية.

بدأت نمليقة خصخصقة الشقركات المملوكقة بالكامقل مق  قبقل شقركة الملكيقة األردنيقة اإلسقتقمارية المالكقة  رابعًا:
شركة الخطوط الملكية األردنية ف  بيقع ملكيتهقا  -  انبقتت ن  عناد  ييكلة م سسة نالية للشركات الت

 ونل  النحو التال   2222ف  تلا الشركات ابتداءًا م  مطلع العام 
اإلسققققبانية نققققام  Aldeasa%( مقققق  أسققققهمها لشققققركة 122بيققققع ب –شققققركة األسققققواق الحققققر  األردنيققققة  -1

2222. 
البريطانيقققة نقققام   Alpha%( مققق  أسقققهمها لشقققركة22بيقققع ب –ئرات الشقققركة األردنيقققة لتمقققوي  الطقققا -2

2221 . 
%( مق  أسقهمها لشقركة أبقراج كابيتقال اإلماراتيقة نقام 22بيقع ب –الشركة األردنية لصيانة الطقائرات  -3

2225. 
%( مقققق  أسققققهمها لألكاديميققققة الدوليققققة 122بيققققع ب –الشققققركة األردنيققققة لصققققيانة محركققققات الطققققائرات  -4

 .2226األردنية نام لتكنولوجيا الطيرا  
%( لمجمونقة الشقرقية األردنيقة نقام 22بيع ب –الشركة األردنية لتدريب الطيرا  والتدريب التشبيه   -5

2226. 
% مققق  أسقققهم شقققركة الخطقققوط الجويقققة الملكيقققة 63.3بطقققرح  2227قامقققت الحكومقققة األردنيقققة فققق  العقققام  خامسوووًا:

% مقق  أسققهم 7.7تخصققيص مققا نسققبته  األردنيققة فقق  بورصققة نمققا  نقق  طريققق اكتتققاب نققام أولقق ، وتققم
% مق  26% للتقوات المسقلحة، واحتف قت الحكومقة األردنيقة بنسقبة 3الشركة للمو في  ك سقهم مجانيقة و

 أسهم الشركة.
 

 برامج التوعية العامة
الخطقوط الجويقة الملكيقة األردنيقة  -قامت الشركة خلل المراحقل السقابتة مق  برنقامو عنقاد  ييكلقة م سسقة ناليقة 

زت نلق  ة الشركات الت  انبقتت ن  اناد  ييكلة الشركة، بحملة تونية نامة رافتت تلا المراحل وتركا وخصخص
 محوري  أساسيي   
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 المحور األول: برنامج توعية عامة لل مهور بشكل عا 
ملت شق 2221قامت شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية منذ بداية عناد  ييكلتها بحملة تونية نامة ف  العقام 

خصخصة الملكية األردنية وكافقة الشقركات التق  انبقتقت ننهقا والسقابق ذكريقا، باسقتقناء شقركة األسقواق الحقر  فق  
.  واسقققتهدن برنقققامو التونيقققة العامقققة القققذ  قامقققت بقققه شقققركة 2222المطقققارات التققق  تمقققت خصخصقققتها فققق  العقققام 

ل نتققد المقق تمرات الصققحفية واللتقققاءات الخطققوط الجويققة الملكيققة األردنيققة كافققة شققرائم المجتمقققع المحلقق  مقق  خققل
اإلنلميققققة مققققع اإلنققققلم المحلقققق  ومققققع كتاققققاب األنمققققد  فقققق  الصققققحن اليوميققققة واألسققققبونية، والمهتمققققي  بالشقققق   
صقققدار التتقققارير والبيانقققات الصقققحفية حقققول مفهقققوم التخاصقققية والخطقققوات التققق  تنتهجهقققا فققق  سقققير  اإلقتصقققاد ، وائ

شركات الت  انبقتت ن  عناد  ييكلتها واآلقار المترتبة ن  خصخصقة يقذة نمليات التخاصية للملكية األردنية وال
الشققققركات.  كمققققا تواصققققلت مققققع نققققدد مقققق  الصققققحن والمجققققلت العربيققققة للتعريققققن واإلفصققققاح نقققق  سققققير نمليققققات 

 ، والت  كانت نل  النحو التال  2227عل   2222الخصخصة الت  تم تنفيذيا خلل األنوام 
نققات الصققحفية الصقادر  نقق  شققركة الخطققوط الجويقة الملكيققة األردنيققة، باإلهققافة التتقارير اإلنلميققة والبيا -1

علقق  المقق تمرات الصققحفية واللتققاءات اإلنلميققة التقق  نتققدتها عدار  الملكيققة األردنيققة مققع وسققائل اإلنققلم 
المختلفة، بقالتزام  مقع انطقلق برنقامو عنقاد  ييكلقة الملكيقة األردنيقة وخصخصقة الشقركات التق  انبقتقت 

.  وققققد تمحقققورت يقققذة 2227ول ايقققة نهايقققة العقققام  2221  عنقققاد  الهيكلقققة، وذلقققا ابتقققداءًا مققق  العقققام نققق
اللتققاءات والمقق تمرات والتواصققل مققع اإلنققلم حققول مفهققوم الخصخصققة والخطققوات التقق  تنتهجهققا شققركة 

واآلققار الخطوط الملكية األردنية ف  برنامجها إلناد  ييكلة الشركة وخصخصة الشركات المنبقتقة ننهقا 
المتوقعققققة نلقققق  يققققذة الشققققركات بعققققد الخصخصققققة، وكققققذلا اإلنققققل  دوريققققًا نقققق  المسققققتقمري  المهتمققققي  
باالسققتقمار فقق  يققذة الشققركات، والمفاوهققات التقق  تققتم معهققم بهققذا الشقق  ، بحيققي تققم نشققريا خققلل الفتققر  

 نل  النحو التال   2227 - 2221
  فقق  الصققحن المحليققة اليوميققة واألسققبونية  خبققراً  56بيانققات صققحفية وتتققارير عنلميققة بلققغ نققدديا

 ووسائل اإلنلم المختلفة.
  م تمرات نتدت مقع وسقائل اإلنقلم المحليقة المختلفقة والصقحفيي ،  9م تمرات صحفية بلغ ندديا

 تم نشريا ف  الصحن اليومية والمحلية والعربية.
  6بيقققة، بلقققغ نقققدديا متقققابلت ولتقققاءات مقققع ممقلققق  الصقققحن والمجقققلت اإلقتصقققادية المحليقققة والعر 

 لتاءات.
التواصققل المسقققتمر مققع كتاقققاب األنمققد  المحليقققي ، وخاصقققة المهتمققي  مقققنهم بالشقق   اإلقتصقققاد ، وكانقققت  -2

ققق نقققاد  ييكلتهقققا مع مهقققا تركا ز نلققق  مفهقققوم التخاصقققية ومراحقققل البرنقققامو المتعلقققق بخصخصقققة الشقققركة وائ
مت يذة اللتاءات بتطقرق العديقد وتحويلها عل  شركة مسايمة نامة مدرجة ف  بورصة نما .  وقد ساي

م  كتاقاب األنمقد  فق  الصقحن اليوميقة واألسقبونية المحليقة علق  موهقوى خصخصقة الملكيقة األردنيقة، 
 متااًل. 32بلغ ندديا  2227 – 2221وتم نشر متاالت نديد  خلل الفتر  

 
 المحور الثاني: برنامج توعية للمويفي 
دنية، هم  يذا المحور والمتعلق بتونية المو في ، نل  تنفيذ برنقامج  نمدت شركة الخطوط الجوية الملكية األر 
 تونية للمو في  حول برنامو التخاصية 
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قامققت الشققركة  التعريووف بمفهووو  التخاصووية والثووار المترتبووة علووى الشووركة  وورا  تنفيوو  هوو ا البرنووامج: أواًل:
  ت يقرات عداريقة وماليقة وريريقا بعقد بحملة تونيقة بمفهقوم التخاصقية واآلققار التق  سقتطرأ نلق  الشقركة مق

نملية الخصخصة ودخول مالكي  جدد فيهقا بعقد تحويلهقا علق  شقركة مسقايمة نامقة مدرجقة أسقهمها فق  
بورصقة نمقا .  وققد تققم تنفيقذ يقذة الحملقة مقق  خقلل نتقد ورشقات نمققل للمقو في ، وتخصقيص مسققاحة 

ة داخليققًا لمو فيهققا للتعريققن بمراحققل برنققامو فقق  النشققرات الشققهرية والدوريققة التقق  تصققدريا الملكيققة األردنيقق
خصخصة الشركات الت  انبقتت ن  عناد  ييكلة الشركة، باإلهافة عل  تحويل شركة الخطوط الملكيقة 
األردنيققة علقق  شققركة مسققايمة نامققة قبققل طققرح أسققهمها للكتتققاب العققام فقق  بورصققة نمققا  وخصخصققتها 

ا السقياق بقالتركيز نلق  نشقر المعلومقات وتونيقة هم  يذا المسار، حيي قامقت عدار  الشقركة هقم  يقذ
 م  خلل  2227ول اية نهاية العام  2221المو في  منذ مطلع العام 

كلمة( موجهة م  المدير العقام علق  كافقة المقو في  يقتم فق   12وهع كلمات افتتاحية ببلغ ندديا  -1
لتق  يمقر بهقا، وكقذلا مق  كل عصدار منهقا التونيقة العامقة للمقو في  ببرنقامو التخاصقية والمراحقل ا
 خلل تعاميم داخلية م  قبل اإلدار  العامة للمو في  حول يذا الموهوى.

نشر األخبار الصحفية المتعلتة ببرنامو الخصخصة والخطوات الت  تنتهجها عدار  الملكيقة فق  يقذا  -2
لقغ نقدديا النطاق هم  النشرات الشهر  والدورية الداخليقة التق  تصقدريا الملكيقة لمو فيهقا، حيقي ب

 خبر ونشر  عنلمية. 12
عنققاد  نشقققر نصقققوص المتقققابلت مقققع عدار  الملكيقققة، والتققق  سقققبق وأ  نشقققرت فققق  الصقققحن المحليقققة  -3

 متابلت. 4والعربية، باإلهافة عل  متابلت أجرتها المجلة ذاتها مع عدار  الملكية وقد بلغ ندديا 
مققو في  حققول المسققتجدات الجاريققة نلقق  رسققائل وتعققاميم مباشققر  مقق  قبققل عدار  الملكيققة علقق  كافققة ال -4

 .22/4/2227عناد  ييكلة الملكية األردنية وسير برنامو نملية الخصخصة ومنها رسالة بتاريخ 
 

 برنامج توعية يتعلق بحقوق ووا بات المويفي : ثانيًا:
تقوزيعهم قامت الشركة بتنفيذ برنامو تونيقة للمقو في  يتعلقق بحتقوقهم واآلققار التق  سقتترتب نلقيهم ونلق  

نل  الشركات الت  انبقتت ن  ييكلة شركة الخطوط الملكية األردنية، والت  تمت بموجبها يذة الهيكلة، 
ونقتو ننهقا فصقل وت سقيس يقذة الشقركات، وذلقا لطمق نتهم فيمقا يتعلقق بحتقوقهم المكتسقبة.  وهقم  يققذا 

والتقق  تمخهققت نقق  توقيققع  اإلطققار قامققت الشققركة بالتعققاو  والتنسققيق مققع نتابققة النتققل الجققو  والسققياحة،
 االتفاقيات التالية 

عتفاقية عناد  ييكلة الملكية وتسريم المو في  والت  نتدت بي  الملكية األردنية ونتابة العقاملي  فق   -1
 .2/11/1999النتل الجو  والسياحة بتاريخ 

نققاد  الهيكلققة، -2 والتقق   عتفاقيققة نمققل جمققان  إلنققاد  ييكلققة التققو  البشققرية هققم  برنققامو التخاصققية وائ
 .31/1/2222نتدت بي  الملكية األردنية ونتابة النتل الجو  والسياحة بتاريخ 

عتفاقيقة عنققاد  ييكلققة دوائققر وأقسققام الملكيققة مقق  خققلل اإلسققت ناء نقق  خققدمات العققاملي  الزائققدي  نقق   -3
 حاجة الشركة، والت  نتدت بي  الملكية األردنية ونتابة العاملي  فق  النتقل الجقو ، مقع وهقع ن قام

 .6/4/2225لمكاف   نهاية الخدمة كملحق هم  االتفاقية بتاريخ 
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% مققق  أسقققهم الملكيقققة األردنيقققة فققق  االكتتقققاب العقققام األولققق  7.7عتفاقيققة حقققول تخصقققيص مقققا نسقققبته  -4
ألسهم الشركة ف  بورصة نما ، كمنحة م  عدار  الشركة هم  برنامو تنفيذ التخاصية تم توقيعها 

 نتابة العاملي  ف  النتل الجو  والسياحة وصندوق عدخار المو في .بي  عدار  الملكية األردنية و 
 

كمقققققا قامقققققت عدار  الملكيقققققة األردنيقققققة، هقققققم  برنقققققامو تونيقققققة المقققققو في  بحتقققققوقهم ومكتسقققققباتهم الو يفيقققققة 
% م  رأسمال الشركة لهقم مق  خقلل صقندوق ادخقار المقو في ، بنشقر 7.7وتخصيص المنحة والبال ة 
اإلطققار فقق  النشقرات الداخليققة الشققهرية التقق  تصقدريا الملكيققة، وكققذلا رسققائل  كقل مققا يتعلققق بهققم فق  يققذا

مباشققر  مقق  قبققل اإلدار  العامققة علقق  كافققة العققاملي ، قامققت بنشققريا فقق  وسققائل اإلنققلم المحليققة المختلفققة 
 ونل  النحو التال   

  باآلققار المترتبقة األخبار الت  تقم نشقريا فق  المجقلت والنشقرات الداخليقة الشقهرية لتونيقة المقو في -1
 خبرًا. 15نل  أوهانهم الو يفية جراء تنفيذ برنامو التخاصية، بلغ ندديا 

البيانقققات الصقققحفية والمققق تمرات التققق  نتقققدت مقققع وسقققائل اإلنقققلم المختلفقققة المحليقققة منهقققا والعربيقققة  -2
  النتل الجو  والمتعلتة بنشر األخبار المتعلتة باالتفاقيات الت  نتدتها الشركة مع نتابة العاملي  ف

 والسياحة، والت  كانت نل  النحو التال  
  حقول نلققة الملكيقة األردنيقة  2221أخبار صحفية نشقرت فق  الصقحافة اليوميقة خقلل العقام

بالنتابققة العامققة للعققاملي  فقق  النتققل الجققو  والسققياحة، والتقق  كانققت تركاققز نلقق  جهققود الطققرفي  
 خبرًا. 22المكتسبة والت  بلغ ندديا  لتحتيق مصالم العاملي  والحفا  نل  حتوقهم

  مقق تمرات صققحفية نتققدتها الملكيققة مققع نققدد مقق  وسققائل اإلنققلم المحليققة والعربيققة، والتقق  بلققغ
 م تمرًا صحفيًا. 12ندديا 

  ، نشققر األخبققار المتعلتققة باإلتفاقيققات التقق  نتققدتها الشققركة مققع نتابققة العققاملي  فقق  النتققل الجققو
 وبلغ ندديا أربع اتفاقيات.

علققق  جميقققع المقققو في  لطمققق نتهم نلققق  قبقققات كافقققة  22/7/1999الة مققق  عدار  الملكيقققة بتقققاريخ رسققق -3
 حتوقهم ومكتسباتهم الو يفية والت كيد نل  ندم االست ناء ن  أ  م  العاملي  أو فصله.

 
إ  كافووة مووا ورد أعووالي موو  بيانووات صووحفية ولقووا ات إعالميووة محليووة وعربيووة ونشوورات داخليووة أصوودرتها شووركة 

خطوط ال وية الملكيوة األردنيوة  والرسوائل المباشور  المو هوة مو  إدار  الملكيوة إلوى العواملي  فيهوا  باإلضوافة ال
إلى اإلتفاقيات الموقعة ما بي  إدار  الملكيوة األردنيوة ونقابوة العواملي  فوي النقول ال ووا والسوياحة  موثقوة لودى 

 منها  ميعًا. بنسمالشركة وت  تزويدنا 
 

 را  الملكية األردنيةأكاديمية الطي
 

 وكانت أول معهد ف  المنطتة يعن  بالتدريب ف  1966ت سست أكاديمية الطيرا  الملكية األردنية نام  أواًل:
 .مجال الطيرا 

نلقق  تنفيققذ توصققية مجلققس أمنققاء أكاديميققة الطيققرا  الملكيققة  2221هب  12وافققق مجلققس الققوزراء بتققاريخ   ثانياً 
 جراءات نملية عناد  ييكلة وتخاصية األكاديمية.األردنية بخصوص السير ف  ع
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تقققانو  عل ققاء قققانو   2221لسققنة  76الموافتققة نلقق  التققانو  الم قققت رقققم  13/12/2221تمققت بتققاريخ   ثالثاً 
 أكاديمية الطيرا  الملكيةت.

دًا تسققجيل األكاديميققة كشققركة مسققايمة نامققة مملوكققة بالكامققل للحكومققة تمهيقق 2222تققم فقق  شققهر شققباط   رابعاً 
 لطرحها للتطاى الخاص.

وافققق مجلققس الققوزراء نلقق  بيققع كامققل حصققة الحكومققة فقق  أكاديميققة الطيققرا  الملكيققة األردنيققة القق  شققركة   خامساً 
كقانو   2األرد  الدولية لاسقتقمارات السقياحية والعتاريقة، وققد تقم توقيقع نتقد نتقل الملكيقة بالبيقع( بتقاريخ 

 .2223القان  
 

 برامج التوعية العامة
 

 المحور األول: برنامج توعية عامة لل مهور بشكل عا 
 

 المحور الثاني: برنامج توعية للمويفي 
 برامو تونية نامة للمو في  بخصوص برنامو التخاصية لتهي تهم للت يرات الت  طرأت نل  الشركة. .1
لقق ب وهقانهم برامو للمو في  تتعلق باآلققار المترتبقة نلق  أوهقانهم الو يفيقة وأيقة شقروط أو بنقود تتع .2

 عة مع المستقمر حول عنهاء الخدمات أو التتاند المبكار أو توزيع أسهم نليهم.تتهمنها اإلتفاقية الموقا 
 

ل  تق  الشركة بتنفي  أية برامج توعية عامة سوا  لل مهور أو للمويفي   علمًا بأنه ل  تطرأ أيوة تيييورات علوى 
 تخاصية الشركة تسريح أا مويف.إدار  الشركة المحلية  كما أنه ل  يترتب على 

 
 كلية الملكة نور الفنية للطيرا 

 
، بالتعققاو  مققع كققل مقق  من مققة الطيققرا  الدوليققة وبرنققامو 1973أسسققت سققلطة الطيققرا  المققدن  فقق  نققام  أواًل:

 األمم المتحد ، مركزًا فنيًا يوفر خدمات التدريب ف  مجال الطيرا  محليًا ونربيًا ودوليًا.
نلق  مقنم المركقز صقفة تكليققة مجتمقعت لتقدريس برنقامو لمققد   1926وزار  التعلقيم العقال  فق  نققام وافتقت  ثانيًا:

 نامي  ف  مجاالت يندسة اتصاالت الطيرا  والن م الكهربائية للمطارات. 
لعققام  13تتققول  جامعققة البلتققاء اإلشققران األكققاديم  نلقق  الكليققة وفتققًا ألحكققام قققانو  جامعققة البلتققاء رقققم  ثالثًا:

1997. 
الموافتقققة نلقق  البقققدء بتنفيققذ برنقققامو عنقققاد   2/4/2223( تقققاريخ 4126قققرر مجلقققس الققوزراء بتقققرار رقققم ب  رابعاً 

 ييكلة وتخاصية كلية الملكة نور الفنية للطيرا  المدن .
نل  تنسقيبات مجلقس التخاصقية بالموافتقة  22/2/2227( تاريخ 5732وافق مجلس الوزراء بترارة رقم ب خامسًا:

كامققل حصققص كليققة الملكققة نققور الفنيققة للطيققرا  المققدن  علقق  شققركة أكاديميققة الطيققرا  الملكيققة نلقق  بيققع 
 االردنية.

 
 برامج التوعية العامة
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 المحور األول: برنامج توعية عامة لل مهور بشكل عا 

 
 المحور الثاني: برنامج توعية للمويفي 

 م للت يرات الت  طرأت نل  الشركة.برامو تونية نامة للمو في  بخصوص برنامو التخاصية لتهي ته .1
برامو للمقو في  تتعلقق باآلققار المترتبقة نلق  أوهقانهم الو يفيقة وأيقة شقروط أو بنقود تتعلقق ب وهقانهم  .2

 ر أو توزيع أسهم نليهم.عة مع المستقمر حول عنهاء الخدمات أو التتاند المبكا تتهمنها اإلتفاقية الموقا 
 

عية عامة  سوا  لل مهور أو للمويفي   علمًا بأنه ل  تطرأ أية تييورات علوى ل  تق  الشركة بتنفي  أية برامج تو 
 إدار  الشركة المحلية  كما أنه ل  يترتب على تخاصية الشركة تسريح أا مويف.

 
 شركة اإلتصاالت األردنية

 
االت بموجقب ققانو  م سسقة اإلتصق 1971تم ت سيس م سسقة اإلتصقاالت السقلكية واللسقلكية فق  العقام  أواًل:

 .1971لسنة  29السلكية واللسلكية رقم 
بموجققققب قققققرار مجلققققس الققققوزراء بتققققاريخ  1994تققققم البققققدء بإنققققاد  ييكلققققة قطققققاى اإلتصققققاالت فقققق  العققققام   ثانياً 

 .1995لسنة  13والذ  نتو ننه عقرار قانو  اإلتصاالت رقم  22/2/1994
لعقققام  13جقققب ققققانو  اإلتصقققاالت رققققم عنشقققاء ييئقققة تن قققيم قطقققاى اإلتصقققاالت بمو  1995تقققم فققق  العقققام  ثالثًا:

1995. 
تحويقل م سسقة اإلتصقاالت السقلكية واللسقلكية الق   1995لسقنة  13تم بموجب قانو  اإلتصقاالت رققم  رابعًا:

مملوكقققة بالكامقققل مققق  قبقققل الحكومقققة، ويققق  شقققركة اإلتصقققاالت  1996شقققركة مسقققايمة نامقققة فققق  العقققام 
 252الشققركات، لتعمققل وفققق أسققس تجاريققة برأسققمال يبلققغ مقق  قققانو   2األردنيققة اسققتنادًا ألحكققام المققاد  

 مليو  دينار.
نلقق   2222ول ايققة العققام  2222تمققت نمليققة خصخصققة شققركة اإلتصققاالت األردنيققة عبتققداءًا مقق  العققام خامسووًا: 

 أربعة مراحل 
قامقققت الحكومقققة بعمليقققة بيقققع مباشقققر لنسقققبة مققق  ملكيتهقققا فققق  الشقققركة ونلققق  النحقققو  2222فقق  نقققام  -1

 التال  
 %( لشركة اإلتصاالت الفرنسية.42ب -
 %( لم سسة الهما  اإلجتمان .2ب -

%( مقق  أسققهم الشققركة مقق  خققلل نققري نققام أولقق  فقق  بورصققة 12.5تققم بيققع ب 2222فقق  العققام  -2
 نما  ونل  النحو التال  

 %( للهما  اإلجتمان .5%( لم سسات محلية ونربية م  همنها ب7ب -
 %( ألفراد أردنيي .3.5ب -

 %( م  األسهم المملوكة للحكومة ونل  النحو التال   26.9ع بتم بي 2226ف  نام  -3
 %( لشركة فرانس تيليكوم.11ب -
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 %( ال  شركة نور الكويتية.12ب -
 %( ال  الوحد  اإلستقمارية ف  الهما  اإلجتمان  م  خلل نري بيع قانو  خاص.5ب -
 %( ألفراد أردنيي  م  خلل نملية اكتتاب.2.9ب -

 الحكومة المتبتية ف  الشركة نل  النحو التال   تم بيع حصة 2222ف  العام  -4
 %( للهما  اإلجتمان  م  خلل البيع المباشر.11.6ب -
 %( م  أسهم الشركة للتوات المسلحة تنفيذًا للمكرمة الملكية السامية.3تخصيص ب -

 
 برامج التوعية العامة

اإلتصاالت المتكرر  والمتابعوة الحثيثوة ل  تردنا أية وثائق أو معلومات خطية م  شركة اإلتصاالت األردنية رغ  
مع الدوائر المعنية في الشوركة.  ولقود تو  اإلعتمواد فقوط علوى موا تو  إعالمنوا بوه شوفويًا مو  قبول معوالي رئويس 

وفق ما هوو مبوي  فوي  2213أيار  32م لس إدار  الشركة الدكتور شبيب عمارا خالل اإل تماع معه بتاريم 
 الملخص ضم  ه ا الفصل

 
 األول: برنامج توعية عامة لل مهور بشكل عا  المحور

 
 المحور الثاني: برنامج توعية للمويفي 

 برامو تونية نامة للمو في  بخصوص برنامو التخاصية لتهيئتهم للت يرات الت  طرأت نل  الشركة.  .1
هقانهم برامو للمقو في  تتعلقق باآلققار المترتبقة نلق  أوهقانهم الو يفيقة وأيقة شقروط أو بنقود تتعلقق ب و  .2

 عة مع المستقمر حول عنهاء الخدمات أو التتاند المبكر أو توزيع أسهم نليهم.تتهمنها اإلتفاقية الموقا 
 

 شركة توليد الكهربا  المركزية
 

تققم عنشققاء شققركة الكهربققاء األردنيققة المسققايمة لتحققل محققل شققركة كهربققاء نمققا  برأسققمال  1945فقق  نققام  أواًل:
 لا لتمكينها م  ت طية الطلب المتزايد نل  الكهرباء.ألن جنيه فلسطين ، وذ 122قدرة 

تققم دمققو شققركة الكهربققاء األردنيققة مققع شققركة كهربققاء األرد  المركزيققة فقق  شققركة واحققد   1962فقق  نققام   ثانياً 
 تحت اسم بشركة الكهرباء األردنية المسايمة المحدود (.

 .1967لسنة  21الكهرباء رقم نش ت الحكومة سلطة الكهرباء األردنية بمتته  قانو  أ    ثالثاً 
شقققركة بإسقققم شقققركة كهربقققاء عربقققد األيليقققة وصقققدر ققققانو  امتيازيقققا بإسقققم شقققركة  1957 سسقققت فققق  نقققام ت  رابعاً 

والذ  بموجبه حصلت الشركة نل  حق توليقد ونتقل وتوزيقع الطاققة  1961كهرباء لواء نجلو  ف  نام 
بد والمفرق وجرش ونجلو  وأجزاء م  محاف قة الكهربائية لكامل منطتة اإلمتياز الت  تهم محاف ات عر 

تقم ت ييقر عسقم الشقركة  1967وفق  هقوء التتسقيمات اإلداريقة التق  حقدقت فق  المملكقة فق  نقام  البلتقاء.
 .ليصبم شركة كهرباء محاف ة عربد المسايمة العامة المحدود 

وطنيقة المسقايمة كخلقن ققانون  تم اإلنل  رسميًا ن  ت سيس شقركة الكهربقاء ال 1996أيلول  1بتاريخ   خامساً 
 1996لسقنة  12وواقع  لسلطة الكهرباء األردنية. وكا  قد سبق ذلا صدور قانو  الكهربقاء العقام رققم 

 .1926لسنة  16ليحل محل قانو  الكهرباء العام الذ  ت سست بموجبه سلطة الكهرباء رقم 



171 

 

عنققاد   1997تشقري  األول  4الحكومقة بتقاريخ  اسقتكمااًل إلجقراءات عنقاد  ييكلقة قطقاى الكهربقاء، ققررت  سادساً 
 ييكلة شركة الكهرباء الوطنية بفصل نشاطات الشركة للعمل وفق أسس تجارية ونل  النحو التال  

 
 شركة الكهربا  الوطنيووة -1

بتيققت يققذة مملوكققة بالكامققل للحكومققة وتتققول  نشققاط نتققل الطاقققة والققتحكم الكهربققائ  وشققراء الكهربققاء مقق  
د، وبيعهققا علقق  شققركات التوزيققع، وكققذلا نتققل وتبققادل الطاقققة الكهربائيققة نبققر شققبكات الققربط شققركات التوليقق

 الكهربائ  مع الدول العربية.
 شركة تووزيع الكهربووا  -2

وي  مملوكة بالكامل للحكومة ف  مرحلة انتتالية ولحي  خصخصقتها، وتتقول  نشقاط توزيقع الكهربقاء فق  
الكهرباء الوطنية، وهلت عليها ملكيقة شقبكات التوزيقع خقارج نطقاق  مناطق التوزيع الت  كانت تابعة لشركة
 امتياز شركت  الكهرباء المسايمتي .

 شركة توليد الكهربا  المركزية -3
وي  مملوكة أيهًا بالكامل م  قبل الحكومة عل  أ  تتم خصخصتها وتتول  عنتاج الطاقة الكهربائية ف  

 لمملكة.محطات توليد الشركة المنتشر  ف  محاف ات ا
 

 عملية خصخصة شركة توليد الكهربا : سابعًا:
بيققع نسققبة مقق  حصققة  22/9/2227قققرر مجلققس الققوزراء بنققاءًا نلقق  تنسققيبات مجلققس التخاصققية بتققاريخ 

 الحكومة نل  النحو التال  
العربيققققة للطاقققققةت المملوكققققة لشققققركة دبقققق  للطاقققققة وشققققركة  -% مقققق  األسققققهم لشققققركة تعنققققار  51بيققققع  -

 ة.ماالكون الماليزي
 % م  األسهم للوحد  االستقمارية للهما  اإلجتمان .9بيع  -
 

 برامج التوعية العامة
 

 المحور األول: برنامج توعية عامة لل مهور بشكل عا 
 

 المحور الثاني: برنامج توعية للمويفي 
 برامو تونية نامة للمو في  بخصوص برنامو التخاصية لتهي تهم للت يرات الت  طرأت نل  الشركة. .1
رامو للمو في  تتعلق باآلققار المترتبقة نلق  أوهقانهم الو يفيقة وأيقة شقروط أو بنقود تتعلقق ب وهقانهم ب .2

 تتهمنها اإلتفاقية الموقعة مع المستقمر حول عنهاء الخدمات أو التتاند المبكر أو توزيع أسهم نليهم.
 

صوية الشوركة بأعوداد أيوة بورامج أو موا بعود تواريم تخا 2222ل  تقو  شوركة توليود الكهربوا  المركزيوة فوي العوا  
نمووا قامووت ب هووود متواضووعة موو  خووالل عقوود إ تماعووات محوودود  مووع المووويفي   توعيووة  عامووة لل مهووور  وا 

 إلعالمه  بالتييرات اإلدارية التي طرأت على الشركة واألثار المترتبة عليها  را  عملية التخاصية.
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 شركة توزيع الكهربا 
 

شقركة الكهربقاء األردنيقة المسقايمة لتحقل محقل شقركة كهربقاء نمقا ، برأسقمال  عنشقاء 1945ف  نقام تم   أوالً 
 ألن جنيه فلسطين ، وذلا لتمكينها م  ت طية الطلب المتزايد نل  الكهرباء. 122قدرة 

تققم دمققو شققركة الكهربققاء األردنيققة مققع شققركة كهربققاء األرد  المركزيققة فقق  شققركة واحققد   1962فقق  نققام   ثانياً 
 الكهرباء األردنية المسايمة المحدود (.تحت اسم بشركة 

 .1967لسنة  21نش ت الحكومة سلطة الكهرباء األردنية بمتته  قانو  الكهرباء رقم أ  ثالثاً 
اإلنل  رسميًا ن  ت سيس شقركة الكهربقاء الوطنيقة المسقايمة كخلقن ققانون   1996أيلول  1تم بتاريخ   رابعاً 

 1996لسنة  12ا  قد سبق ذلا صدور قانو  الكهرباء العام رقم وواقع  لسلطة الكهرباء األردنية.  وك
 . 1926لسنة  16ليحل محل قانو  الكهرباء العام الذ  ت سست بموجبه سلطة الكهرباء رقم 

عنققاد   1997تشققري  أول  4اسققتكمااًل إلجققراءات عنققاد  ييكلققة قطققاى الكهربققاء، قققررت الحكومققة بتققاريخ   خامساً 
 لوطنية بفصل نشاطات الشركة للعمل وفق أسس تجارية ونل  النحو التال  ييكلة شركة الكهرباء ا

 
 شركة الكهربا  الوطنيوة -1

بتيققت يققذة مملوكققة بالكامققل للحكومققة وتتققول  نشققاط نتققل الطاقققة والققتحكم الكهربققائ  وشققراء الكهربققاء مقق  
نبققر شققبكات الققربط شققركات التوليققد وبيعهققا علقق  شققركات التوزيققع، وكققذلا نتققل وتبققادل الطاقققة الكهربائيققة 

 الكهربائ  مع الدول العربية.
 شركة تووزيع الكهربوا  -2

تكو  مملوكة بالكامل للحكومة ف  مرحلة انتتالية ولحي  خصخصتها، وتتول  نشاط توزيقع الكهربقاء فق  
مناطق التوزيع الت  كانت تابعة لشقركة الكهربقاء الوطنيقة وهلقت عليهقا ملكيقة شقبكات التوزيقع خقارج نطقاق 

 ز شركت  الكهرباء المسايمتي .امتيا
 شركة توليد الكهربا  المركزية  -3

 وتتول  عنتاج الطاقة الكهربائية ف  محطات توليد الشركة المنتشر  ف  محاف ات المملكة.
 

وبنقققاءًا نلققق  تنسقققيبات مجلقققس التخاصقققية نلققق  السقققير فققق   12/6/2225وافقققق مجلقققس القققوزراء بتقققاريخ   سادساً 
 ع الكهرباء وكهرباء محاف ة اربد. اجراءات خصخصة شركت  توزي

علققق  شقققركة كهربقققاء المملكقققة  1/7/2222تمقققت نمليقققة بيقققع كامقققل أسقققهم الحكومقققة فققق  الشقققركة بتقققاريخ   سابعاً 
%( 32%( وشققققركة المسققققتقمرو  المتحققققدو  ب42السققققتقمارات الطاقققققة والمملوكققققة لشققققركة األرد  دبقققق  ب

 %(.32والكويتية التابهة ب
 

 برامج التوعية العامة
 
 محور األول: برنامج توعية عامة لل مهور بشكل عا ال
 

 المحور الثاني: برنامج توعية للمويفي 
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 برامو تونية نامة للمو في  بخصوص برنامو التخاصية لتهي تهم للت يرات الت  طرأت نل  الشركة. .1
ب وهقانهم برامو للمقو في  تتعلقق باآلققار المترتبقة نلق  أوهقانهم الو يفيقة وأيقة شقروط أو بنقود تتعلقق  .2

 ر أو توزيع أسهم نليهم.تتهمنها اإلتفاقية الموقاعة مع المستقمر حول عنهاء الخدمات أو التتاند المبكا 
 

ل  تق  شركة توزيع الكهربا  بتنفي  أية برامج توعيوة عاموة تتعلوق بعمليوة تخاصوية الشوركة سووا  لل مهوور أو 
 للمويفي .

 
 شركة توزيع كهربا  إربد

 
 باسم شركة كهرباء عربد األيلية. 1957ركة ف  نام ت سست الش  أوالً 

والققذ  بموجبققه حصققلت الشققركة  1961صققدر قققانو  عمتيققاز باسققم شققركة كهربققاء لققواء نجلققو  فقق  نققام  ثانيًا:
نل  حق توليد ونتل وتوزيع الطاقة الكهربائية لكامل منطتقة اإلمتيقاز التق  تهقم محاف قات اربقد المفقرق 

 البلتاء. جرش نجلو  وأجزاء م  محاف ة
 .تم ت يير اسم الشركة ليصبم شركة كهرباء محاف ة عربد المسايمة العامة المحدود  1967ف  العام  ثالثًا:
وبنقققاءًا نلققق  تنسقققيبات مجلقققس التخاصقققية نلققق  السقققير فققق   12/6/2225وافقققق مجلقققس القققوزراء بتقققاريخ   رابعاً 

 اجراءات خصخصة شركت  توزيع الكهرباء وكهرباء محاف ة عربد.
علققق  شقققركة كهربقققاء  1/7/2222%( مققق  أسقققهم الحكومقققة فققق  الشقققركة بتقققاريخ 55.4تمقققت نمليقققة بيقققع ب مسًا:خا

%( وشققققركة المسققققتقمرو  المتحققققدو  42المملكققققة السققققتقمارات الطاقققققة والمملوكققققة لشققققركة األرد  دبقققق  ب
 %(.32%( والكويتية التابهة ب32ب

 
 برامج التوعية العامة

شققركة توزيققع كهربققاء عربققد خققلل فتققر  خصخصققة الشققركة وفقق  مراحققل النشققاطات التقق  رافتققت نمليققة خصخصققة 
 وسنوات الحتة.

 
 المحور األول: برامج التوعية بشكل عا 

( جمعيققة خيريققة وتن ققيم محاهققرات تونيققة حققول بيئققة نمققل الشققركة الجديققد  فقق  هققوء 26تمققت زيققار  ب -
 .2212 - 2211التحول للخصخصة والترشيد واالستخدام اآلم  للطاقة خلل العاميي  

خقلل  ألن طالب وطالبة ف  مختلن مدارس منطتقة اإلمتيقاز 42تم تن يم محاهرات تونية لما يتارب  -
حقققول بيئقققة نمقققل الشقققركة الجديقققد  فققق  هقققوء التحقققول للخصخصقققة والترشقققيد  2212 - 2212العقققاميي  

 .2212 - 2211واالستخدام اآلم  للطاقة خلل العاميي  
ت ودوائققر حكوميققة وجامعققات ومستشققفيات حكوميققة وخاصققة ومققوالت موقعققًا مقق  م سسققا 69جققرت زيققار   -

نطائهققا فكقر  مقوجز  نقق  بيئقة نمقل  الشققركة وييكليقة التعرفققة  ومحقلت تجاريقة كبيققر  ومطقانم رئيسقية، وائ
 .2212 - 2211خلل العامي  

م سسققة مقق  م سسققات المجتمققع المحلقق  للتعريققن ببيئققة نمققل  52مدرسققة و 22جمعيققة و 25تمققت زيققار   -
 .2212 - 2211ركة خلل العاميي  الش
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بتقققققاريخ  تقققققم نتقققققد نقققققدو  تعريفيقققققة للسقققققاد  نقققققواب محاف قققققات الشقققققمال األربعقققققة بمنطتقققققة عمتيقققققاز الشقققققركة( -
 ، حول الخصخصة وييكلية التعرفة وانعكاساتها نل  نمل الشركة.12/3/2212

خقلل  )عمتياز الشقركة تم نتد ندو  تعريفية للساد  ر ساء البلديات ف  محاف ات الشمال األربعة بمنطتة -
، حول مرتكزات نمقل الشقركة فق  هقوء الخصخصقة وانعكاسقاتها نلق  نلققات الشقركة 1/2212شهر 

 مع المجالس البلدية.
تم نتد ندو  بالتعاو  مع مركز دراسات الرأ  حقول موهقوى خصخصقة شقركات الكهربقاء بحهقور نقدد  -

للي  اإلقتصاديي  والمختصي  بالموهقوى م  مدير  بعي شركات الكهرباء باإلهافة ال  ندد م  المح
 .12/2212خلل شهر 

 
 المحور الثاني: برامج توعية للمويفي 

 برامج توعية عامة للمويفي  بخصوص برنامج التخاصية لتهيأته  للتييرات التي طرأت على الشركة: .1
التعاو  مع نتد برامو تونية لادار  العليا للتعرين ببيئة نمل الشركة ف   ل نملية الخصخصة ب -

 كبار المسايمي .
نتققد برنققامو تونيققة لققادار  العليققا والمتوسققطة مقق  قبققل المختصققي  فقق  الشققركة للتعريققن بمعطيققات  -

 الرخصة الممنوحة للشركة.
بقرامو تونيقة للمققو في  فق  مهقارات اإلتصققال والتعامقل مقع الزبققائ  فق  هقوء معققايير نمقل الشققركة  -

 الجديد .
 الجدد للتعرين ببيئة العمل.برامو تونية مستمر  للمو في   -
 برامو تونية لجميع المو في  للتعرين بمعايير نمل الشركة الجديد . -

بووورامج للموووويفي  تتعلوووق بالثوووار المترتبوووة علوووى أوضووواعه  الوييفيوووة وأيوووة شوووروط أو بنوووود تتعلوووق  .2
أو  بأوضوواعه  تتضوومنها اإلتفاقيووة الموقعووة مووع المسووتثمر حووول إنهووا  الخوودمات أو التقاعوود المبك وور

 توزيع أسه  عليه .
 
 


