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 المحتويات

 
  نطاق الدراسة ومنهجية العمل 
 في هذا التقرير: اإلتفاقيات موضوع الدراسة 
 

 (Mining Sectorن )أواًل: قطاع التعدي
 :(Jordan Cement Factories Company Ltd)شركة مصانع اإلسمنت األردنية  .1

 مذكرة تفاهم -
 : (Arab Potash Company Ltd)شركة البوتاس العربية  .2

 إتفاقية نقل ملكية األسهم وملحقاتها  -
 : (Jordan Phosphate Mines Company Ltd)شركة مناجم الفوسفات األردنية  .3

 ة نقل ملكية األسهم وملحقاتهااقيإتف -
 

 (Air Transport Sectorثانيًا: قطاع النقل الجوي )
 (:Duty Free Shops Companyشركة األسواق الحرة األردنية ) .1

 إتفاقية بيع وشراء األسهم  -
 (:Jordan Aircraft Maintenance Companyالشركة األردنية لصيانة الطائرات ) .2

 إتفاقية بيع وشراء األسهم  -
 (:Jordan Air motive Limited Companyالشركة األردنية لصيانة محركات الطائرات ) .3

 إتفاقية بيع وشراء األسهم  -
 (:Jordan Flight Catering Companyالشركة األردنية لتموين الطائرات ) .4

 إتفاقية بيع وشراء األسهم  -
 الشركة األردنية للتدريب على الطيران والتدريب التشبيهي .5

((Jordan Airline Training and Simulation Company: 
 إتفاقية بيع وشراء األسهم  -

 (:Royal Jordanian Air Academyأكاديمية الطيران الملكية األردنية )شركة  .6
 إتفاقية نقل ملكية األسهم  -

 كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني  .7
(Queen Noor Civil Aviation Technical College:) 
 ة شراء األسهمإتفاقي -
-  

 (Telecom Sectorثالثًا: قطاع اإلتصاالت )
 إتفاقية بيع األسهم/ جيتكو  -
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 2002إتفاقية بيع أسهم لمؤسسة الضمان اإلجتماعي  -
 

 (Electric Sector: قطاع الكهرباء )رابعاً 
 :(Central Electricity Generation Company CEGCOشركة توليد الكهرباء ) .1

 م ك األسهإتفاقية تمل   -
 :(Electricity Distribution Company EDCOشركة توزيع الكهرباء ) .2

 ك األسهم وملحقاتها إتفاقية تمل   -
 :(Irbid District Electricity Company IDECOشركة كهرباء محافظة إربد ) .3

 إتفاقية تملك األسهم وملحقاتها -
 

 لتشغيلخامسًا: عقود اإلدارة وا
 :لدوليمشروع توسعة مطار الملكة علياء ا .1

  مطار الملكة علياء الدولي تشغيلصالح و ا  إتفاقية توسعة و  -
 شركة تطوير العقبة: .2

 إتفاقية التطوير المشترك  -
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 نطاق الدراسة ومنهجية العمل
 خصخصة الشركات بموجب عملياتتم إبرامها  إن الهدف من هذا التقرير، هو بيان مدى قانونية اإلتفاقيات التي

 "/ محامون ومستشارون قانونيونالل قيام " مكتب الجازي ومشاركوهموضوع هذا التقرير، وذلك من خ والمنشآت
سهم والحصص وغيرها من بدراسة كافة اإلتفاقيات موضوع التقرير، والمتمثلة باتفاقيات بيع ونقل ملكية األ

رادت لجنة تقييم التخاصية الكريمة أكما   -ريرتفاقيات المتصلة والمتفرعة عنها، بحيث تم التركيز في هذا التقاإل
تفاقيات وتوافقها مع القوانين ، وبيان مدى قانونية بنود وشروط هذه اإل"سهمتفاقيات نقل ملكية األإ" على دراسة  -

 سس التعاقد المحلية والدولية وانسجامها مع المصلحة الوطنية العامة.أنظمة و واأل
 تفاقيات موضوع هذا البحث من حيث ما يلي:لتقرير دراسة اإلة في هذا اتشمل الدراسة المعد  

 تفاقيةتاريخ اإل -
 أطراف اإلتفاقية -
 الضمانات الممنوحة من قبل الحكومة األردنية للمستثمرين  -
 طريقة الدفع والسداد  -
 القانون الواجب التطبيق  -
 طرق تسوية النزاعات/ التحكيم  -
 ت(.حقوق اإلمتياز الممنوحة للمستثمرين )إن وجد -

مة هذه البنود والشروط ء، وبيان مدى مالتفاقية على حدىايل بنود وشروط كل وذلك من خالل دراسة وتحل
لقواعد ومبادىء التعاقد المحلية والدولية، مع بيان فيما إذا كانت أحكام هذه اإلتفاقيات تحقق المصلحة الوطنية 

 هاشمية.ردنية الالعامة وتتوافق مع الحفاظ على سيادة المملكة األ
 

 :البد من مراعاة النقاط التالية عند قراءة هذا التقرير 
  لقد تمت مراعاة القوانين واألنظمة المعموول بهوا فوي المملكوة األردنيوة الهاشومية عنود إعوداد هوذا

 التقرير.
  اإلتفاقيووات موضوووع هووذا التقريوورإن هووذا التقريوور تووم وبشووكل حصووري بنوواءاع علووى اإلطووالع علووى 

 بها. التي تم تزويدنا 
  توم إعوداد هووذا التقريور علوى أسوواس أن جميوع صوور اإلتفاقيووات التوي توم تزويوودنا بهوا هوي صووور

 صحيحة وصور طبق األصل عن المستندات واألوراق األصلية.
 و عة من قبل الجهاتاإلتفاقيات الموق   تم إعداد هذا التقرير على أساس صور ة ولوم يوتم المختص 

 ر موقعة. اإلعتداد بأية أوراق أو مستندات غي
 ثووار حي القانونيووة فقووط، دون التطوورق لآدراسووة اإلتفاقيووات موضوووع هووذا التقريوور موون النوووا تتموو

 المالية المترتبة عليها.
  ،البد من التأكيد بأننا ال نتحمول أيوة مسوؤولية عون أيوة معلوموات غيور صوحيحة توم تزويودنا بهوا

 إلتزام من طرفنا.   كما أننا نقدم هذا التقرير دون أن نتحمل أي مسؤولية و/أو 
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  (Mining Sector)أواًل: قطاع التعدين

 
   (JCF)ردنية المساهمة العامة المحدودة سمنت األ شركة مصانع اإل :أواًل/أ

 
 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة

( لسنة 25م )قإن عملية خصخصة شركة مصانع اإلسمنت األردنية قد تمت قبل صدور قانون التخاصية ر 
الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها مع شركة  27/10/1992رر مجلس الوزراء بتاريخ ، حيث ق2000

تم توقيع مذكرة التفاهم و  %( من أسهم الحكومة في الشركة. 33سهم، أي ما نسبته )مليون ( 20)  الفارج لبيع
%( 33.09لبيع ما يقارب ) 22/10/1992ردنية لإلستثمار بتاريخ ما بين شركة الفارج الفرنسية والمؤسسة األ

مقابل  ،من حصص الحكومة األردنية ممثلة بالمؤسسة األردنية لإلستثمار في شركة مصانع اإلسمنت األردنية
نقداع مقابل تسليم  المبلغ المذكور أعاله ععلى أن يدف ،( دينار للسهم الواحد3660( مليون دينار وبواقع )72مبلغ )

 أغلبية الحصص.فيها شركة الفارج شركة تابعة لها تمتلك أي و الفرنسية أالفارج شركة الحصص ل
 

وفيما يلي تفصيل مذكرة التفاهم المبرمة فيما بين الحكومة األردنية ممثلة بالمؤسسة األردنية لإلستثمار وبين 
 المستثمر:

 مذكرة التفاهم
Memorandum of Understanding  

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

شركة ستثمار و ردنية لإلالمؤسسة األبين  فيماتم توقيع مذكرة التفاهم 
 .22/10/1992بتاريخ الفارج الفرنسية 

 أطراف اإلتفاقية .2
The Parties 

من حصص المؤسسة  (%33.09) نسبتهبرام مذكرة التفاهم لبيع ما إتم 
 طراف التالية:فيما بين األفي الشركة ستثمار ردنية لإلاأل

 Jordan Investment) ستثمارردنية لإلاألالمؤسسة  .1
Corporation ) (JIC)،  المملكة قوانين تم تأسيسها بموجب

 ردن و؛األ –ومقرها الرئيسي عمان الهاشمية، ردنية األ
شركة تم تأسيسها بموجب  ،(Lafarge) الفرنسية الفارجشركة  .2

 فرنسا.  –باريس ن عملها الرئيس هو ومكا ة،ن الفرنسيوانيالق
3. 
 
 
 

الضمانات الممنوحة من 
الحكومة األردنية ممثلة 

 بالمؤسسة األردنية لإلستثمار
Representations & 

Warranties made by 

جموعة من الضمانات من المذكرة على م (3( و)2رقم ) انينص البند
لمصلحة شركة ستثمار إلردنية لممنوحة من المؤسسة األوااللتزامات 

ستثمار ردنية لإلالمؤسسة األ تتعهدحيث  "،لمستثمرالفارج الفرنسية "ا
 :الموافقات التاليةعلى ردنية المختصة من السلطات األقد حصلت بأنها 

نه عند انتهاء امتياز أردنية تؤكد من خاللها رسالة من الحكومة األ -
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the Government of 
Jordan represented 

by JIC 

سعار أبتحرير  ستقوم الحكومة ،ردنيةألسمنت اشركة مصانع اإل
األردنية في  سمنتشركة مصانع اإلاإلسمنت في السوق لتمكين 

 سعارها تبعاع لوضع السوق؛أد يتحدمن  حينه
بحيث يتم سمنت من قبل السلطات ن يتم تعديل سعر مادة اإلأ -

 دعم يتعلق بالمواصالت؛ يأإلغاء 
 سمنت محددةيدة تتعلق باستيراد اإلوضع تعرفات جمركية جد -

إما برفعها أو تخفيضها بانتظام   هاليعدتم ت(، وي%30)بنسبة 
 ؛(%30) ردني، على أن تتجاوز نسبةذلك وفقاع للقانون األو 

شركة مصانع  تصاريح والموافقات الضرورية لتمكينتجديد كافة ال -
( 50)عمالها لمدة ال تقل عن أاألردنية من ممارسة سمنت اإل

ستخدام إ ،الحصرعام، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال 
 ؛مصادر المعادنراضي والمحاجر للبحث عن كافة األ

تفاقية مع شركة مصفاة إاألردنية سمنت شركة مصانع اإل إبرام -
الستيراد النفط الخام الفرنسية  الفارجشركة تناسب مع بما يالبترول 

مثل الفحم البترولي المطلوب  األردنية سمنتلشركة مصانع اإل
ذلك بما يتوافق بشرط ان يتم و  لمصنع،للقيام بالعمليات الخاصة با

 ردني؛مع القانون األ
الفرنسية الفارج شركة تفاقية مساعدة فنية بين إإبرام الموافقة على  -

من خبرات ردنية لغايات اإلستفادة األسمنت مصانع اإلشركة و 
 الفارج في هذا المجال؛شركة 

عة لتزامات الواقكافة اإلردنية لسمنت األشركة مصانع اإلقبول  -
 ذكرة؛المحددة في هذه المو  هاعلى عاتق

تسجيل كامل هذه  ، يتمالفارجشركة ل عةاالمب بعد نقل الحصص -
ومملوكة  تابعة لها ية شركةأو أشركة الفارج باسم الحصص 

 الفارج؛شركة غلبيتها لبأ
ردنية ؤسسة األسهم بين المباأل متعلقةاتفاقية ضمان برام إ -

 ستثمار والفارج؛لإل
ربعة أردنية بتعيين سمنت األدارة شركة مصانع اإلإمجلس قيام  -

 دارة؛مجلس اإلأعضاء في الفارج ك شركة ممثليين من
ردنية بعقد اجتماع هيئة عامة غير سمنت األتقوم شركة مصانع اإل -

النظام العقد و تعديل  جتماعإلجندة اأتتضمن بحيث عادي 
ممثلي شركة الفارج ساسي للشركة والموافقة على تعيين األ
 .الشركة دارةأفي مجلس عضاء كأ

( 102( من المذكرة على أن ثمن الشراء هو مبلغ )1ينص البند رقم ) طريقة الدفع والسداد .4
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Payments المباعة ملكية الحصصقل ن مليون دوالر أمريكي،  يتم دفعه نقداع عند 
التأكيد مع  الشركات التابعة لها، ىحدإإلى و أ الفرنسية الفارج شركة الى

قبل موعد نقل المنصوص عليها في المذكرة تحقق كافة الشروط على 
 الحصص. 

 القانون الواجب التطبيق .5
Governing Law 

ردني هو الواجب األ ن القانونأالمذكرة على  ( من4رقم )ينص البند 
هذه تصل بيأو  ي نزاع ينشأ عنأ جراءات التحكيم لتسويةإتطبيق على ال

 المذكرة.
 طرق تسوية النزاع/ التحكيم .6

Settlement of 
Disputes/ Arbitration  

لى إع ينشأ عن أو يتصل بهذه المذكرة ي نزاأيتفق األطراف على إحالة 
 ICC) غرفة التجارة الدولية تحكيم فقاع لقواعديتم تسويته و و  ،التحكيم

Arbitration Rulesمكان ، و اللغة العربيةلغة التحكيم هي  كون(، وت
 ردن.األ – عمانفي التحكيم 

 حقوق االمتياز .7
Concession Rights 

تفاقية إردنية بموجب األ سمنتمتياز لشركة مصانع اإلإتم منح حقوق 
 ،ادر عن مجلس الوزراءامتياز تم التصديق عليها بقانون مؤقت ص

ردني قبل تعديله في عام من الدستور األ 94ستناداع ألحكام المادة إ
2011. 
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  (Mining Sector)أواًل: قطاع التعدين
 

  (APC) أواًل/ب: شركة البوتاس العربية المساهمة العامة المحدودة
 

 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة:
، 2000( لسنة 25ة قد تمت بعد صدور قانون التخاصية رقم )إن عملية خصخصة شركة البوتاس العربي

في بالمشاورات حول ضرورة خصخصة الشركة  ءحيث تم البد ،سنتينالستغرقت إجراءات التخاصية ما يقارب او 
وافق مجلس الوزراء  . 2003وذلك لحين التوقيع على اتفاقيات نقل الملكية واتفاقية الشركاء في عام  2001عام 

( 21,662,550سهم شركة البوتاس العربية البالغة )أ%( من 26)ما نسبته على بيع  11/9/2003بتاريخ 
وتم توقيع اتفاقية  ( مليون دوالر. 173,300,400( دوالر للسهم الواحد، أي ما يعادل مبلغ )2سهماع بسعر )

تاس العربية للشركة الكندية %( من أسهم  الحكومة في شركة البو 26البيع والمشاركة المتعلقة بتنفيذ صفقة بيع )
 .16/10/2003بتاريخ 

 
ألردنية تفاقية نقل ملكية األسهم المبرمة فيما بين الحكومة األردنية ممثلة بالمؤسسة اوفيما يلي تفصيل ال 

 لإلستثمار وبين المستثمر
 إتفاقية نقل ملكية األسهم

 Share Transfer Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

%( من أسهم الحكومة في 26تفاقية نقل ملكية ما نسبته )اتم توقيع 
 PCS Jordanإلى الشركة الكندية ) (APC)شركة البوتاس العربية 

LLC 16/10/2003( بتاريخ. 
 أطراف اإلتفاقية .2

The Parties 
%( من أسهم الحكومة في شركة 26تفاقية نقل ملكية ما نسبته )اتم إبرام 
 فيما بين األطراف التالية: (APC)العربية  البوتاس

 Jordan Investmentالمؤسسة األردنية لإلستثمار ) .1
Corporation  ) (JIC) تم تأسيسها بموجب قانون المؤسسة ،

 و؛ 1991( لسنة 12ار وتعديالته رقم )األردنية لإلستثم
(، شركة ذات مسؤولية PCS Jordan LLCالشركة الكندية ) .2

(، يوجد Delawareوالية ديالوير األمريكية )محدودة أسست في 
 Skokie Boulevard, Suite 1101) مركز عملها الرئيسي في 

400,Northbrook, llinois 60062, USA.) 
3. 
 
 
 

الضمانات الممنوحة من 
الحكومة األردنية ممثلة 

 بالمؤسسة األردنية لإلستثمار
Representations & 

( من اإلتفاقية على الضمانات الممنوحة من 4.01)رقم ينص البند 
 PCS Jordan LLCلشركة الكندية المؤسسة األردنية لإلستثمار ل

 تمثلت هذه الضمانات بما يلي:و ، لمستثمر"ا"
(: تملك المؤسسة األردنية Authorizationالتفويض ) (1
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Warranties made by 
the Government of 
Jordan represented 

by JIC 

صالحية إلبرام هذه اإلتفاقية وكافة الوثائق لإلستثمار كامل ال
األخرى المتعلقة بتنفيذ عملية نقل وبيع أسهم الحكومة في 

 PCS Jordanشركة البوتاس العربية للشركة الكندية )
LLC وقد حصلت وحازت على كافة الموافقات الالزمة من ،)

لتنفيذ هذه االتفاقية وكافة الوثائق  المختصة السلطات الحكومية
 ستكون طرفاع فيها؛ خرى التيألا

(: بموجب التفويض المذكور في البند Enforceabilityالنفاذ ) (2
خرى التي ستكون وكافة الوثائق األل هذه اإلتفاقية أعاله، تشك  
 اع ونافذ اع صحيح اع إلتزام ،ستثمار طرفاع فيهاردنية لإلالمؤسسة األ

ذلك وفقاع و  ،اجهة المؤسسة األردنية لإلستثمارفي مو  اع وقانوني
القانون في ذلك  ستثناء القيود المفروضة بموجباب ألحكامها

 مستقبالع؛ الوقت و/أو
برام و تنفيذ المؤسسة إن إ(: No Violationعدم المخالفة ) (3

خرى تكون أية معامالت أتفاقية و ستثمار لهذه اإلردنية لإلاأل
ية أال تشكل  نأستثمار طرفاع فيها يجب ردنية لإلالمؤسسة األ

و قبول من أو/لى موافقة إو تكون بحاجة أو تعارض أالفة مخ
فيما تثمار سردنية لإلخر لم تحصل عليه المؤسسة األآطرف 
ردنية طرفاع سة األ، تكون المؤسيجارإتفاقية، عقد، إية بأ يتعلق
و أميثاق ي و مخالفة ألأتعارض ن ال يكون هناك أفيه، و 

 ت محاكم؛و قراراأقانون وتعليمات و أاتفاقية دولية 
الموافقات  (: جميعConsents and Approvalsالموافقات ) (4

ة المختص  من قبل السلطات األردنية والتفويضات المطلوبة 
ية اتفاقيات متصلة بها تم ألغايات تنفيذ وأداء هذه اإلتفاقية و 

أصولياع وهي صحيحة ونافذة  الحصول عليها واستصدارها
 ؛المفعول

(: المؤسسة Title to Sale Sharesملكية األسهم ) سند نقل (5
بموجب سند سهم موضوع البيع ستثمار تملك هذه األردنية لإلاأل

وسيتم تحويل  ،سهمي قيد على هذه األأوليس هناك صحيح، 
 ي قيد بعد الدفع الكامل للثمن. أمن  هذا السند بشكل خال  

 طريقة الدفع والسداد .4
Payments 

ن ثمن الشراء هو أة على تفاقي( من اإل2.04)رقم ينص البند 
مريكي، يقوم "المستثمر" بدفع ثمن أدوالر مليون ( 17363006400)

مصرفية إلحدى  تمام البيع عن طريق حوالةإالشراء المذكور أعاله عند 
( JIC)المؤسسة األردنية لإلستثمار التي يتم تحديدها من قبل الحسابات 

مر"  قبل إتمام البيع بثالثة تعليمات خطية يتلقاها "المستث بناءاع علىوذلك 
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 أيام على األقل. 
 القانون واجب التطبيق 5.

Governing Law 
( من اإلتفاقية على أن قوانين المملكة األردنية 10.10) رقم ينص البند

نشاء وتفسير هذه اإلتفاقية.  الهاشمية واجبة التطبيق على صحة وا 
.6 
 
 
 

طرق تسوية النزاعات/ 
 التحكيم

Settlement of 
Disputes/ Arbitration 

المؤسسة األردنية  موافقة( من اإلتفاقية على 10.15رقم )ينص البند 
إحالة أي نزاع ب -موافقة ال رجعة فيها - "المستثمر"( وJICلإلستثمار )

ينشأ أو يتعلق بهذه اإلتفاقية إلى المركز الدولي لتسوية منازعات 
التحكيم الملزم عمالع  ( لتسوية النزاع عن طريق ICSIDاإلستثمار )

، تفاقية تسوية منازعات اإلستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرىاب
مين مكونة من ثالثة النزاع من خالل هيئة محك   على أن يتم تسوية

م واحد من طرفه، ويقوم ين محك  يمحكمين، بحيث يقوم كل "فريق" بتع
كان انعقاد التحكيم المحكمان المختاران بتعيين المحكم الثالث، ويكون م

ن كتابة على غير ذلك، و تكون لغة اتفق الطرفاهو لندن، إنجلترا إال إذا 
ل ن على أن يعام  اتفق الطرفاكما و  التحكيم هي اللغة اإلنجليزية. 

المركز الدولي المستثمر معاملة مواطني الدول المتعاقدة األخرى لغايات 
أحكام هذا البند في حالة ق لتسوية منازعات اإلستثمار، ويجب أن تطب  
 إنهاء هذه اإلتفاقية ألي سبب من األسباب.

حقوق اإلمتياز الممنوحة  7.
 للمستثمر )إن وجدت(

Concession Rights 

على مشروع القانون المعدل  5/6/2003وافق مجلس الوزراء بتاريخ 
متياز الممنوح لشركة البوتاس العربية لسنة تفاقية تصديق اإلالقانون 
على أن يتم تحديد قيمة بدل إيجار األراضي الواقعة ضمن  ،1957

متياز من قبل وزارة المالية والشركة، كما تم اإلشارة إلى المادة منطقة اإل
متياز بين حكومة المملكة تفاق المعدل التفاقية اإلمن اإل (/ سادساع 3)

سوف األردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية والتأكيد بأن بدل اإليجار 
( ألف دينار عن كافة األراضي الواقعة ضمن منطقة 200يكون )

 متياز.اإل
متياز لتصبح كالتالي:( من اتفاقية اإل2وكذلك تعديل المادة )  

تفاق مع الشركة الحق بإعادة النظر ببدل إلغاء عبارة )وللحكومة باإل
عتبارا من تاريخ التصديق إ ،اإليجار المذكور مرة واحدة كل خمس سنوات

لة هذه ونشرها في الجريدة الرسمية ( متياز المعد  على اتفاقية اإل
) ويتم زيادة بدل اإليجار المذكور سنوياع بنسبة بِو واالستعاضة عنها 

التغير الموجب بالرقم القياسي المستهلك(. باإلضافة إلى أن مجلس 
 (15)دارة شركة البوتاس من إعادة تشكيل مجلس إالوزراء قد وافق على 

 عضو.  (13) ليصبح عضو
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  (Mining Sector)أواًل: قطاع التعدين

 
  (JPMC)المساهمة العامة المحدودة األردنية مناجم الفوسفات شركة  :أواًل/ج

 
 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة

، حيث 2000( لسنة 25إن عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات قد تمت بعد صدور قانون التخاصية رقم )
جراءات عطاء تنافسي متوافق للمعايير المحددة إبإجراءات خصخصة الشركة من خالل السير في  تم البدء

تم تجميد المسار العادي لخصخصة شركة  23/10/2005نه بتاريخ أوالواجب اتباعها في قانون التخاصية، إال 
فق مجلس الوزراء بتاريخ حيث وا والدخول في مفاوضات مع وكالة بروناي لإلستثمار، األردنيةمناجم الفوسفات 

من أصل حصة الحكومة األردنية %( من أسهم شركة مناجم الفوسفات 37على بيع ما نسبته ) 2/3/2006
  واحد.ال( دوالر للسهم 4ستثمار في بروناي بسعر )ستثمار إلى وكالة اإلاألردنية ممثلة بالمؤسسة األردنية لإل

%( من أسهم 37على تحويل كامل حصيلة بيع ما نسبته ) قرر مجلس الوزراء الموافقة 6/6/2006وبتاريخ 
مليون ( 111) مقابل مبلغستثمار في بروناي هولدنجز ليمتد المملوكة بالكامل لوكالة اإلل شركة إلى شركة كاميال

 دوالر أمريكي. 
 

ألردنية ة اتفاقية نقل ملكية األسهم المبرمة فيما بين الحكومة األردنية ممثلة بالمؤسساوفيما يلي تفصيل 
 لإلستثمار وبين المستثمر

 
 إتفاقية نقل ملكية األسهم 

Share Transfer Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

ممثلة  سهم الحكومةأ%( من 37تفاقية نقل ما نسبته )اتم توقيع  
األردنية في شركة مناجم الفوسفات  بالمؤسسة األردنية لإلستثمار

 .7/3/2006العامة المحدودة بتاريخ  المساهمة
 أطراف اإلتفاقية .2

The Parties 
 طراف التالية:سهم فيما بين األتفاقية نقل ملكية األابرام إتم  

 Jordan Investment) ستثمارردنية لإلالمؤسسة األ .1
Corporation ) "JIC،"  تم تأسيسها بموجب قانون المؤسسة

 وتعديالته و؛   1991ة ( لسن12األردنية لإلستثمار رقم )
 KAMIL Holdingsكاميل هولدنجز ليمتد )شركة  .2

Limited ،)  مة وقائمة بموجب قوانين جيرسي، شركة منظ
 ومملوكة بالكامل من قبل وكالة بروناي "المستثمر". 

3. 
 

الضمانات الممنوحة من 
الحكومة األردنية ممثلة 

ن الضمانات إفتفاقية، من اإل( 1( والملحق رقم )4)رقم لبند وفقاع ل
 " تتمثللمستثمراو "ستثمار لردنية لإلالممنوحة من قبل المؤسسة األ
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 بالمؤسسة األردنية لإلستثمار
Representations & 

Warranties made by 
the Government of 
Jordan represented 

by JIC 

 بالضمانات التالية: 
ات الشركة  يوجد على ملكية موجودالملكية موجودات الشركة:  (1

لم تكن طرفاع في  األردنية ن شركة مناجم الفوسفاتا  ، و ي قيودأ
ات ملكية هذه الموجودل نق تفاق قد ينتج عنهاأو ية معاملة أ

 خر؛لشخص آ
 األردنية  شركة مناجم الفوسفات تعهد: تالضمانات البيئية (2

 :، وهيالبيئية الضماناتبمجموعة من 
لتاريخ البيع بقوانين  الحقةإلتزام الشركة لمدة خمس سنوات  -

 البيئة ذات العالقة؛
نذارات/ مطالبات متعلقة إي دعاوى/ شكاوى/ أوجد تال  -

 ة؛بيئيالشركة بأية متطلبات عدم التزام وناتجة عن 
صلت على كافة الموافقات المتصلة قد حشركة الن إ -

 من الجهات المختصة؛ مور البيئيةباأل
 ملكيةزمة لنقل الموافقات بيئية و/أو ي قيود أال توجد  -

 الحصص غير تلك التي تم الحصول عليها؛
الالزمة لغايات إجراء تغيير أو مصاريف ال عدم زيادة -

و البنية التحتية بما أو تحسين المعدات أتعديل أو رفع 
 (200)عن  و موافقات بيئيةأي قانون بيئي أيتوافق مع 

هذه توقيع  من تاريخاألولى سنة الردني خالل أدينار ألف 
 تفاقية. إلا

ي أوجد تنه ال بأ األردنية العمالة: تتعهد شركة مناجم الفوسفات (3
و أو/ ينسابقفيما يتعلق بالموظفين ال ة قائمةقانوني اتجراءإ
تاريخ توقيع ب منظورة وجد أي نزاعات عمالية تال ، و ينحاليال

تمت ي مطالبات عمالية جماعية أوجد تال كما  ،قيةتفااإلهذه 
 الشركةن أتفاقية، و السابقة لتاريخ هذه اإل ةثالثالالسنوات خالل 
المنصوص عليها في مادية اللتزامات الا جميعالتزمت بقد 

شركة تحتفظ الن أالقوانين والتعليمات واالتفاقيات، كما و 
بما  ،صحيحة فيما يتعلق بخدمة العاملين فيهابسجالت دقيقة و 

 لعقوباتاو جازات لرواتب واإلفي ذلك مدة العقد والدفعات وا
مور الصحة والسالمة أوكل ما يتعلق ب والغراماتالتأديبية 

وجميع المستحقات  جتماعيالضمان اإلو الضريبة و  العامة
 العمالية.

 يقة قائمة كاملة ودق فصاحرسالة اإلفصاح: تتضمن رسالة اإل (4
لدى األردنية رصدة الخاصة بشركة مناجم الفوسفات كافة األل
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ير اعتيادية تم دفعها الحقاع لغ غي مباأليس هناك البنوك، و 
 ؛الرسالة لهذه

سندات ملكية  األردنية شركة مناجم الفوسفات تمتلك: الملكية (5
تسجيله لدى دوائر قامت بتسجيل ما يتطلب ، و ملكياتها لجميع

ات الملكيأي من  ىوجد اي قيود علتال المختصة، و التسجيل 
ذه ي تعهد بخصوص هأ تم مخالفةتولم  لشركة،العائدة ل

ن إيجار اإلوعقود  الملكيةى يؤثر علبشكل قد الملكيات 
شركة بكافة السندات والوثائق الضرورية كما وتحتفظ ال . وجدت

كافة المناجم  و استئجار هذه الملكيات. أت ملكية ثباإل
المعدات بحالة جيدة وتم عمل الصيانة واآلليات والمباني و 

مل بشكل شركة تعلاوالخدمة الالزمة لها، وما زالت حسب علم 
 الالزمة بانتظام؛ ةانيصتخضع للجيد و 

 الوثائقو  نذاراتواإل ت الضروريةالمعلوما جميع: الضريبة (6
ن تقدم هي أجب و كان يأالتقييمات التي قدمت للضريبة و 

على ن كافة الضرائب المفروضة أمعلومات دقيقة وصحيحة، و 
يع ، وتمت جمتم دفعهاردنية قد شركة مناجم الفوسفات األ

و أي اتفاق أال يؤثر االقتطاعات والدفعات بصورة صحيحة، و 
على و ترتيب رسمي مع دوائر الضريبة الرسمية أمصالحة 

 سهم؛عملية بيع هذه األ
ردنية ية ترتيبات مالية: تتعهد المؤسسة األأالقروض والديون و  (7

 مالية التزاماتو أو ديون أنه ليس هناك قروض أستثمار بلإل
 ؛ردنيةاأل الفوسفات على شركة مناجم

التنقيب والتزويد والمواصالت، فإن رسالة اإلفصاح فيما يتعلق ب (2
قائمة دقيقة وكاملة لكل الترتيبات المتعلقة بالتنقيب  تتضمن

لتي تحتاجها الشركة لغايات ممارسة والتزويد والمواصالت ا
ضرورية لممارسة الشركة خرى أي ترتيبات أوجد تال ، و عمالهاأ

تاريخ توقيع هذه ير تلك التي تم اإلتفاق عليها بألعمالها غ
 تفاقية؛اإل

 ، فإننشاءاتاإلو  فيما يتعلق بالصيانة والخدمات الفنية (9
 ن شركة مناجم الفوسفاتتتعهد بأستثمار ردنية لإلالمؤسسة األ

نشاءات لديها كافة الخدمات الفنية والصيانة واإل ردنيةاأل
عمالها في أمة لممارسة عادة التأهيل الالز ا  مل و وترتيبات الع

 األخرى المتصلة بذلك؛التنقيب والنشاطات 
فصاح تشمل قائمة دقيقة ن رسالة اإلإ فيما يتعلق بالتأمين: (10
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وكاملة لكل ترتيبات التأمين الخاصة بشركة مناجم الفوسفات 
خرى عمال األردنية المطلوبة للقيام بالعمل بالتنقيب واألاأل

ي أهناك  تنه ليسأفاقية، و تالمتصلة عند تاريخ توقيع اإل
لها في عماأوالزمة لممارسة الشركة خرى ضرورية أترتيبات 

 المجال المعمول به حالياع؛
و أو تحكيم أية دعاوى أوجد تال  فيما يتعلق بالتقاضي: (11

مناجم  مواجهة شركةدارية معلقة في إقانونية و/أو جراءات إ
نها أشركة تعلم الن أو ، لها والشركات التابعةردنية األالفوسفات 

 المعقولة فيما يتعلقجهود ال تبذلقد  الشركات التابعة لهاهي و 
التقاضي والدفاع في جميع القضايا والمطالبات بإجراءات 

 العالقة والمنظورة. 
 طريقة الدفع والسداد . 4

Payments  
للمؤسسة  "المستثمر"ن يدفع أتفاقية على ( من اإل2.04)رقم ينص البند 

عن طريق كامالع  عند انتهاء عملية البيع ثمن الشراء ستثمارإلردنية لاأل
ذلك و  ،ستثمارردنية لإلالمؤسسة األرصدة أل إلى حوالة مصرفية تحو  

قبل ثالثة أيام على  "المستثمر" المرسلة الى  الخطية تعليماتالبناءاع على 
 عملية البيع. تمام إاألقل من 

 القانون الواجب التطبيق . 5
Governing Law 

ردني هو ان القانون األإعلىتفاقية من اإل ) 11.10 (رقم ينص البند
 تفاقية. القانون الواجب التطبيق على هذه اإل

طرق تسوية النزاعات  .6
 /التحكيم

Settlement of 
Disputes/ Arbitration 

طراف عجز األتي نزاع أإحالة تفاقية على ( من اإل10ينص البند رقم )
وفقاع لقواعد ليتم تسويته بشكل نهائي لى التحكيم إ ديبشكل و ه عن حل  

ويكون مكان (، UNCITRAL Arbitration Rulesتحكيم األونسيترال )
  ردن.األ –التحكيم هو عمان

 حقوق االمتياز  .7
Concession Rights 

قامت حكومة المملكة األردنية الهاشمية بتوقيع رسالة  6/3/2006بتاريخ 
كاميل هولدنجز ليمتد، بحيث تضمنت الرسالة ما  تعهدات لصالح شركة

 يلي: 
عدم زيادة نسبة ضريبة الدخل المفروضة على شركة مناجم  .1

 ( سنوات بغض النظر عن أي قوانين معدلة؛ 10الفوسفات لمدة )
( الشهرية للتعدين التي تدفع من قبل Royalty Feeعدم تجاوز الو ) .2

 ؛متريطن ( دوالر لكل 2الشركة على حجر الفوسفات )
 exploration license fees / mining annualعدم زيادة الو .3

rent/ mining right fees   طيلة مدة وجود الفوسفات في األردن؛ 
( 10( التي تدفع ألي جهة حكومية لمدة )port feesعدم زيادة الو ) .4

 سنوات؛
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تجديد كافة رخص التعدين والتنقيب الممنوحة للشركة طوال مدة  .5
 ود الفوسفات في األردن؛إثبات وج

تجديد كافة إيجارات األمالك التي تشمل المناجم بنفس الشروط  .6
 بخيار شركة مناجم الفوسفات؛

 منح الحصرية في التنقيب لشركة مناجم الفوسفات؛ .7
 ( في العقبة؛ Jettyالشركة سيكون لها الحق بإدارة واستخدام ) .8
تصنيع الو إعفاء المواد األولية المستخدمة من قبل الشركة ل .9

(Phosphoric Acidمن ضريبة المبيعات والجمارك؛ ) 
تجديد كافة عقود توريد المياه الالزمة لنشاطات شركة مناجم  .11

 الفوسفات. 
تمت المصادقة على هذه الرسالة  بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

ستقراء بنود الرسالة المذكورة أعاله، ا، وب22/2/2006( تاريخ 617)
حصرية قد ترقى لدرجة  اع مة األردنية قد منحت حقوقنجد بأن الحكو 

 اإلمتياز لصالح الشركة. 
 

 المالحظات القانونية
ذه اإلتفاقيات قد جاءت بشكل عام هأن تبين لنا ات قطاع التعدين الواردة أعاله، من خالل دراسة بنود اتفاقي

وكذلك جاءت متماشية مع  ،قةمتوافقة من حيث مضمونها وبنودها مع قرارات مجلس الوزراء ذات العال
ل أحكام وشروط بحيث ال تشك   ية الواجب إتباعها في هذا المجال،المتطلبات القانونية واألصول واألعراف القانون

ي مخالفة أردنية الهاشمية، وال تشكل جحاف و/أو انتقاص من حقوق وسيادة المملكة األإي أهذه اإلتفاقيات 
 ردنية الهاشمية. والتشريعات المعمول بها في المملكة األ بشكل صريح أو ضمني للنظام العام

وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق وطرق تسوية النزاعات/ التحكيم، نجد أن تطبيق قوانين المملكة األردنية 
 الهاشمية على كل ما يتعلق بهذه اإلتفاقيات من حيث إنشائها وتفسيرها قد جاء منسجماع مع األصول واألعراف

 ردنية الهاشمية .التعاقدية ومؤكداع على مبدأ سيادة المملكة األ
 

 Jordan Investmentستثمار )ردنية لإلمذكرة التفاهم الموقعة فيما بين المؤسسة األ إلىإال أنه باإلشارة 
Corporation ( وشركة الفارج الفرنسية )Lafarge ،)ية فإننا نجد بأن هذه المذكرة ال ترقي ألن تكون اتفاق

سهم بالشكل المتعارف عليه، حيث جاءت بنودها مقتضبة وغير شاملة لألحكام والبنود الواجب أنقل ملكية 
 توافرها في اتفاقيات نقل الملكية.  

 
، نجد بأنه قد تم 5/5/1992رئيس الوزراء بتاريخ  إلىكما أنه وفقاع  لكتاب وزير الصناعة والتجارة المرسل 

تياز الممنوحة لشركة مصانع االسمنت األردنية بموجب قانون مؤقت صادر عن مالتصديق على اتفاقية اإل
، أي في ظل ضعف 2011ردني قبل تعديله في عام ( من الدستور األ94مجلس الوزراء استناداع ألحكام المادة )

اد مجلس النص الدستوري القديم والذي كان يعطي الحق لمجلس الوزراء بإصدار قوانين مؤقتة في حالة عدم انعق
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المؤقتة ذات صدار القوانين إاألمة وفي حالة حله، حيث كانت حالة الضرورة التي كان يتم االستناد اليها في 
االمتياز بموجب بقانون مؤقت دون مراعاة تصديق قد قام مجلس الوزراء بالموافقة على مفهوم واسع وفضفاض، و 

( من الدستور األردني والتي 117 يتوافق مع المادة )متياز، مما المة في المصادقة على هذا اإلدور مجلس األ
 تنص على ما يلي:

ن يصادق عليه أو المرافق العامة يجب أو المعادن أستثمار المناجم اي حق يتعلق بأكل امتياز يعطى لمنح "
 " بقانون.

 
، 27/10/1992ريخ ذلك، فإن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على مذكرة التفاهم قد صدر بتا إلىإضافة 

، أي أنها وقعت بتاريخ سابق 22/10/1992مع العلم بأن المؤسسة األردنية لإلستثمار كانت قد وقعتها بتاريخ 
قرار م إلأتفاقية قرار التوقيع على اإلقرار مجلس الوزراء إلجاء لقرار مجلس الوزراء.  وهنا يثور التساؤل، هل 

 تفاقية من حيث المبدأ؟ اإل
 

قرار مجلس الوزراء  إلى، وباإلشارة أسهم شركة مناجم الفوسفات األردنيةتفاقية نقل ملكية اتعلق بأما فيما ي
نه عند تنفيذ فإننا نجد بأوكالة بروناي لإلستثمار،  إلىالمتضمن الموافقة على بيع حصة الحكومة في الشركة 

لشركة خاصة قائمة ومسجلة في جزيرة جيرسي  فقد تم البيع ،قرار البيع وتوقيع عقود نقل الملكية واتفاقية الشركاء
 إلىشارة سم هذه االخيرة مع عدم  اإلابالمباعة وتم تسجيل كافة الحصص  ،تدعى شركة كاميل هولدنجز ليمتد

 و مالكيها بما ال يتوافق مع قرار مجلس الوزراء.أخلفية هذه الشركة و/
 

 اع مور أيدة لصالح شركة كاميل هولدنجز تضمنت قامت الحكومة بتوقيع رسالة تعهدات جد 6/3/2006وبتاريخ 
عدم زيادة نسبة ضريبة الدخل المفروضة ، و ردنيةاأل همها منح الحصرية في التنقيب لشركة مناجم الفوسفاتأعدة 
 . ات بغض النظر عن أي قوانين معدلةسنو  (10) شركة لمدةالعلى 

 
ن تصدر أجدر لتعهدات المذكورة فيها كانت من األن اأبنجد عاله، أالرسالة المذكورة  وبقراءة دقيقة لمحتوى

مة وخاصة فيما يتعلق بمنح حقوق االمتياز والحصرية بموجب قانون يتم المصادقة عليه من قبل مجلس األ
ي حق أ"كل امتياز يعطى لمنح ردني  التي تنص على:  ( من الدستور األ117ستناداع للمادة )اللشركة، وذلك 

 ن يصادق عليه بقانون."أو المرافق العامة يجب أو المعادن أم ستثمار المناجبايتعلق 
ردنية الهاشمية لصالح شركة خاصة ال ن كافة هذه التعهدات تمت من قبل حكومة المملكة األأإضافة فإننا نجد 

 .لجهة حكومية



 
 

17 

 

 (Air Transport Sectorثانيًا: قطاع النقل الجوي )
 

والمتعلق بموضوع إعادة  15/7/1999( تاريخ 20/19/1/6574رقم )كتاب دولة رئيس الوزراء  إلىإستناداع 
الهيكلة المالية والمؤسسية للملكية األردنية والوحدات اإلستثمارية المتفرعة عنها، وضمن برنامج إعادة هيكلة 

كشركة لتعمل  10/1/1999ستثمارية بتاريخ تم انشاء شركة الملكية األردنية اإلفقد  ،وتخاصية الملكية األردنية
ستثمارية الوحدات اإلستثمارية التي تم ردنية اإلقابضة مملوكة بالكامل للحكومة األردنية، وتمتلك شركة الملكية األ

 فصلها عن الملكية األردنية، ومن ثم جرى تسجيل الوحدات اإلستثمارية كشركات ذات مسؤولية محدودة تمهيداع 
 :لخصخصتها وطرحها للقطاع الخاص، وهي كما يلي

حيث تم فصلها عن الملكية األردنية وتسجيلها كشركة محدودة لمطارات األردنية، لألسواق الحرة ا .1
 . شركة األسواق الحرة األردنيةالمسؤولية تحت اسم 

وحدة صيانة الطائرات، حيث تم فصلها عن الملكية األردنية وتسجيلها كشركة محدودة المسؤولية تحت  .2
 .(JORAMCO) لطائراتردنية لصيانة االشركة األ اسم 

ردنية وتسجيله كشركة محدودة المسؤولية تحت مركز ترميم المحركات، حيث تم فصله عن الملكية األ .3
 . (JALCOردنية لصيانة محركات الطائرات )الشركة األ اسم 

ردنية وتسجيله كشركة محدودة المسؤولية تحت مركز تموين الطائرات، حيث تم فصله عن الملكية األ .4
 .(JFCO) ردنية لتموين الطائراتكة األ الشر اسم 

ردنية وتسجيله كشركة محدودة المسؤولية مركز تدريب الملكية االردنية، حيث تم فصله عن الملكية األ .5
 .(JATSردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي )الشركة األ تحت اسم 

 
د تم صدور نظام استثمار المناطق الحرة وتسهيالع إلجراءات تسجيل الوحدات اإلستثمارية المذكورة أعاله، فق

 . 20/11/1999بتاريخ  1999( لسنة 27الخاصة في المطارات المدنية رقم )
وعليه تم تسجيل الوحدات اإلستثمارية التابعة للملكية األردنية في المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية 

 م. وتمتعت بكافة اإلعفاءات المنصوص عليها في هذا النظا
 

( " تعليمات استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية 17/9/2000ثم صدرت بعد ذلك بتاريخ )
 " والمتعلقة باإلستثمار في األسواق الحرة. 2000لسنة 
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 (Air Transport Sectorثانيًا: قطاع النقل الجوي )
 

 (Company)   Duty Free Shopsاألردنيةللمطارات ثانيًا/ أ: شركة األسواق الحرة 
 

 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة
، وتم 2000( لسنة 25تمت عملية خصخصة شركة األسواق الحرة  األردنية  قبل صدور قانون التخاصية رقم )

 2/2/2000( بتاريخ ALDEASAشركة الديسا اإلسبانية ) إلىاألردنية  تفاقية بيع شركة األسواق الحرةاتوقيع 
 10/7/2000( تاريخ 173دوالر أمريكي بناءاع على قرار مجلس الوزراء رقم ) ( مليون606105مقابل مبلغ )

المتضمن الموافقة على تفويض مجموعة العمل إلعادة هيكلة وتخاصية الملكية األردنية بإحالة عطاء بيع شركة 
مة العرضين بغض النظر عن الفارق بين قي ،األسواق الحرة األردنية على الشركة التي ستتقدم بأعلى عرض مالي

(، شريطة أن ال تقل قيمة العرض عن AERRIANTA( وشركة ايرينتا )ALDEASAالماليين بين شركة الديسا )
( مليون دوالر أمريكي، على أن يتم إحالة العطاء بعد فتح العروض النهائية مباشرة وفي نفس 52.600.001)

 الجلسة.
 

فيما بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية ممثلة  تفاقية بيع وشراء الحصص المبرمةوفيما يلي تفصيل ال 
 :األردنية اإلستثمارية والمستثمر بشركة الملكية

 إتفاقية بيع وشراء الحصص
Share Sale and Purchase Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

اريخ تم توقيع اتفاقية بيع وشراء حصص شركة األسواق الحرة  األردنية بت
2/8/2000. 

 أطراف اإلتفاقية .2
The Parties 

برام اتفاقية بيع وشراء حصص شركة األسواق الحرة األردنية فيما بين إتم 
 األطراف التالية: 

شركة الملكية األردنية اإلستثمارية، شركة مساهمة خاصة  .1
أسست وسجلت أصولياع بموجب قوانين المملكة األردنية 

 (.RJIالهاشمية )
(، شركة أسست بموجب ALDEASA SAلديسا )شركة ا .2

قوانين مملكة إسبانيا، ومكان عملها الرئيسي في مدريد/ إسبانيا 
 )المشترية(.

(، شركة أسست بموجب قوانين BNP Paribasبنك باريبا ) .3
جمهورية فرنسا، ومكان عملها الرئيسي في باريس/ فرنسا 

(BNP Paribasتشارك في هذه اإلتفاقية لغايات دفع ،) 
 الرسوم اإلستشارية فقط.
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الضمانات الممنوحة من  .3
الحكومة االردنية ممثلة 
بشركة الملكية األردنية 

 اإلستثمارية
Representations  

& Warranties made 
by the Government 

of Jordan 
represented by RJI 

 الضمانات الممنوحة من قبل( من اإلتفاقية على 5.1ينص البند رقم )
( لشركة الديسا )المشترية( RJIالملكية األردنية اإلستثمارية )شركة 

 إعتباراع من تاريخ هذه اإلتفاقية، حيث تمثلت هذه الضمانات بما يلي:
(: شركة الملكية األردنية Authorizationالتفويض ) (1

( تتمتع بكامل السلطة والصالحية إلبرام هذه RJIاإلستثمارية )
تمام المعامالت  تخذت كافة االمبينة أدناه، وقد اإلتفاقية وا 

 اإلجراءات الالزمة لتفويضها بتنفيذ وأداء هذه اإلتفاقية؛
 اع قانوني اع (: تشكل هذه اإلتفاقية إلتزامEnforceabilityالنفاذ ) (2

(، RJIلشركة الملكية األردنية اإلستثمارية ) اع وملزم اع صحيح
لكية وتكون هذه اإلتفاقية واجبة النفاذ في مواجهة  شركة الم

 ( وفقاع لشروطها وأحكامها؛RJIاألردنية اإلستثمارية )
(: ال يشكل تنفيذ و/أو أداء هذه No Violationعدم المخالفة ) (3

( أو RJIاإلتفاقية من قبل شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )
تخاذها بموجب هذه اإلتفاقية أي اإتمام المعامالت المعتزم 

 تعارض أو مخالفة لوو:
دة، قانون، أنظمة، حكم قضائي ملزم لشركة أي معاه ( أ)

 ( أو؛RJIالملكية األردنية اإلستثمارية )
( RJIتفاقية تكون شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )اأي  ( ب)

طرفاع فيها، بحيث لن يؤثر التعارض أو المخالفات بشكل 
مادي وسلبي على قدرة شركة الملكية األردنية اإلستثمارية 

(RJIإلتمام المع ).امالت المبينة في هذه اإلتفاقية 
(: جميع الموافقات Consents and Approvalsالموافقات ) (4

والتفويضات الواجب على شركة الملكية األردنية اإلستثمارية 
(RJI الحصول عليها من قبل السلطات الحكومية الدولية أو  )

الوطنية أو الجهات القضائية أو أي طرف ثالث لغايات تنفيذ 
تمام المعامالت قد تم الحصول عليها وأداء ه ذه اإلتفاقية وا 

 واستصدارها أصولياع وهي نافذة وسارية المفعول؛
(: شركة Title to Sale Sharesملكية األسهم ) سند نقل (5

ساري المفعول  اع (  تملك سندRJIالملكية األردنية اإلستثمارية )
يد سهم الشركة، وهذه األسهم غير خاضعة ألي قألملكية جميع 

بحيث سيتم تحويل سند ملكية كامل األسهم للمشتري عند دفع 
 كامل المبلغ؛

(: بحسب معرفة شركة الملكية No Claimsعدم مطالبة ) (6
وجد أي إجراءات قانونية ت( فإنه ال RJIاألردنية اإلستثمارية )
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ضد شركة الملكية األردنية  ةأو إجراءات تقاضي أو تحكيم معلق
د شركة األسواق الحرة األردنية، حيث ( أو ضRJIاإلستثمارية )

ن عدم تحديد أي من اإلجراءات المذكورة هنا أعاله قد يتوقع أ
بشكل معقول بأن يضعف صحة وقابلية تنفيذ هذه اإلتفاقية أو 
أي من أحكامها وشروطها الجوهرية، أو قد يؤثر بشكل مادي 

يما ( فRJIوسلبي على قدرة شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )
 تخاذها بموجب هذه اإلتفاقية؛ايتعلق بإتمام المعامالت الواجب 

 Licensed to carry onترخيص ممارسة األعمال )   (7
business شركة األسواق الحرة األردنية تملك جميع :)

 الموافقات والتراخيص الالزمة لممارسة أعمال المناطق الحرة؛
الوضع  (: تبين األرصدة بشكل منصفAccountsاألرصدة ) (8

وكما  31/12/1999المالي للقسم المعفى من الرسوم بتاريخ 
 ؛30/4/2000تم تعديله بتاريخ 

(: حيث أن Compliance with Lawاإلمتثال للقانون ) (9
شركة األسواق الحرة األردنية قد قامت بجميع األعمال المتعلقة 
بشؤون الشركة وفقاع لعقد التأسيس والنظام الداخلي بما يتوافق 

التشريعات والقوانين واألنظمة المعمول بها، وعلى وجه مع 
إمتثلت شركة األسواق الحرة للمطارات األردنية  ،الخصوص

لجميع التشريعات والقوانين واألنظمة ومجموع اإلتفاقيات في 
 عالقتها مع كل موظف من موظفيها )موظفيها السابقين(.

 
 طريقة الدفع والسداد .4

Payments  
(  606105ن سعر الشراء هو )أتفاقية على ( من اإل2.2م )ينص البند رق
( 4مريكي يدفع عند إتمام الصفقة كما هو مبين في البند )أمليون دوالر 

ن شركة الملكية األردنية اإلستثمارية أمن اإلتفاقية، والذي ينص على 
(RJI يجب أن تقوم بتنفيذ سند تحويل الحصص وفقاع للشكل المحدد في )

المرفق مع اإلتفاقية، كما أن سند تحويل الحصص يجب أن  (1الملحق )
يعرض على مراقب عام الشركات لغايات الحصول على تأكيد وتصديق 
منه على تحويل الحصص للمشتري بعد دفع رسوم الطوابع ذات العالقة 

 ( من اإلتفاقية.2ورسوم التحويل من قبل المشتري وفقاع للبند )
 القانون واجب التطبيق .5

Governing Law 
ردنية ن قوانين المملكة األأتفاقية على ( من اإل10.10ينص البند )

 نشاء وأداء هذه االتفاقية.ا  الهاشمية واجبة التطبيق على صحة و 
طرق تسوية النزاعات /  .6

 التحكيم
ل أي نزاع تفاقية على أن يقوم األطراف بح( من اإل10.13ينص البند )

دعاء ينشأ عن أو متصل بالترخيص بما في ذلك كل ما اأو خالف أو 
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Settlement of 
Disputes/ Arbitration 

نهاءه )"نزاع"( بطريقة ودية.   يتعلق بوجوده وصحته وتفسيره وخرقه وا 
يحق ألي طرف من األطراف إشعار الطرف اآلخر خطياع )"إشعار 

م تعيين وسيط منفرد تنزاع"( برغبته بحل النزاع عن طريق الوساطة، وي
 بل األطراف في هذه الحالة.من ق

من تاريخ  اع ( يوم30تم تسويته بالطرق الودية خالل )تأي نزاع ال 
)"إشعار النزاع"( أو خالل المدة التي يتفق عليها األطراف كتابة يتم 
إحالته وتسويته بشكل نهائي وفقاع لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية 

(ICC Arbitration Rulesعلى أن يتم تع ،) ،يين ثالثة محكمين
وتكون لغة التحكيم هي اللغة اإلنجليزية، ومكان التحكيم هو عمان، 

 األردن. 
حقوق االمتياز الممنوحة  .7

 للمستثمر )ان وجدت(
Concession Rights 

ردنية الهاشمية وشركة األسواق الحرة تم توقيع رخصة فيما بين المملكة األ
ببيع  اع حصري اع لشركة بموجبه حق، تم منح ا1/5/2000األردنية بتاريخ 

جميع بضائع األسواق الحرة خالل مدة هذا الترخيص، أي لغاية 
وينص البند المتعلق بتجديد الترخيص على أن هذا  . 30/4/2012

نتهاء مدته وال يخضع للتجديد التلقائي، وفي حال رغبة االترخيص ينتهي ب
نتهاء الترخيص اك قبل الشركة بتجديده، عليها أن تعلم وزير المالية بذل

 بمدة ستة أشهر على األقل. 
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 (Air Transport Sectorثانيًا: قطاع النقل الجوي )

 
 (JORAMCO)ثانيًا/ب: الشركة األردنية لصيانة الطائرات 

 
 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة

، 2000( لسنة 25) تمت عملية خصصخة الشركة األردنية لصيانة الطائرات بعد صدور قانون التخاصية رقم
%( من حصص الشركة األردنية 20الموافقة على بيع ما نسبته ) 27/9/2004حيث قرر مجلس الوزراء بتاريخ 
( مليون دوالر 55,100مقابل مبلغ ) Abraaj Capitalشركة أبراج كابيتال  إلىلصيانة الطائرات )جورامكو( 

وقررت بإجماع أصوات  5/1/2005ستثمارية بتاريخ اإلأمريكي، ومن ثم اجتمعت هيئة مديري الملكية االردنية 
ستثمارية في الشركة األردنية %( من حصص شركة الملكية األردنية اإل20الحاضرين الموافقة على تحويل )

شركة  إلى%( من حصصها 20شركة أبراج كابيتال وتحويل ) إلىلصيانة الطائرات ذات المسؤولية المحدودة 
. وتم توقيع اتفاقية بيع Alia – The Royal Jordanian Airlinesالملكية األردنية الخطوط الجوية  –عالية 

 . 11/1/2005ستثمارية بتاريخ وشراء الحصص فيما بين شركة أبراج كابيتال والملكية األردنية اإل
 

لكية تفاقية بيع وشراء الحصص المبرمة فيما بين الحكومة األردنية ممثلة بشركة الموفيما يلي تفصيل ال 
 األردنية اإلستثمارية والمستثمر:

 إتفاقية بيع وشراء الحصص
Share Sale and Purchase Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

%( من حصص الشركة األردنية 20تم توقيع اتفاقية بيع وشراء نسبة )
 .11/1/2005( بتاريخ JORAMCOلصيانة الطائرات )

 فاقيةأطراف اإلت .2
The Parties 

%( من حصص الشركة األردنية لصيانة 20برام اتفاقية بيع وشراء )إتم 
 ( فيما بين األطراف التالية: JORAMCOالطائرات  )

شركة الملكية األردنية اإلستثمارية، شركة مساهمة خاصة  .1
أسست وسجلت أصولياع بموجب قوانين المملكة األردنية 

 " أو "البائع"( و؛RJI"( )5277الهاشمية تحت الرقم )
(، ABRAAJ BUYOUT Limitedشركة أبراج كابيتال ) .2

شركة محدودة المسؤولية أسست وسجلت بموجب قوانين جزر 
(، وعنوانها المسجل هو مكاتب  Cayman Islandsكايمان )

M&C Corporate Services أجالند هاوس، شارع كنيسة ،
راند (، مدينة جورج، ج309GTالجنوب، صندوق بريد )

 كايمان، جزر كايمان )"المشترية"(. 
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الضمانات الممنوحة من  .3
ردنية ممثلة الحكومة األ 

بشركة الملكية األردنية 
 اإلستثمارية

Representations & 
Warranties made by 
the Government of 
Jordan represented 

by RJI 

 ة من قبلالضمانات الممنوح( من اإلتفاقية على 6.1ينص البند رقم )
" أو "البائع"( لشركة أبراج RJIشركة الملكية األردنية اإلستثمارية )"

( )"المشترية"( إعتباراع من ABRAAJ BUYOUT Limitedكابيتال )
 تاريخ هذه اإلتفاقية، حيث تمثلت هذه الضمانات بما يلي:

كل من هذه الضمانات تعد صحيحة ودقيقة من جميع  (1
 الصفقة؛النواحي الجوهرية عند إتمام 

جميع المعلومات المتعلقة بالشركة أو موجوداتها أو  (2
شؤونها والتي تعد جوهرية للو )"المشترية"( لغايات تقييم 
الحصص تتضمنها هذه اإلتفاقية ومتوفرة في غرفة 

 المعلومات؛
جميع المعلومات المتوفرة في غرفة المعلومات هي  (3

معلومات صحيحة ودقيقة من جميع النواحي الجوهرية 
ومعروضة بشكل منصف ولم يتم حذف أي منها من غرفة 

 المعلومات بشكل يجعلها غير مكتملة أو مضللة؛
" أو RJIتلتزم شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )" (4

"البائع"( بإخطار )"المشترية"( خطياع بأي مسألة تنشأ بعد 
وتشكل أو قد  ،تاريخ هذه اإلتفاقية وقبل إتمام الصفقة

ألي من الضمانات مما من شأنه أن يحدث تشكل خرقاع 
ختيار ا، وعليه يكون للو )"المشترية"( الحق باع جوهري اع تغيير 

عدم إتمام عملية شراء الحصص من خالل إخطار 
"(RJI خطياع )"وتعد اإلتفاقية منقضية وليس  . " أو "البائع

لها أي أثر بشكل ال يؤثر على حقوق أو مسؤوليات أي 
حتفاظ )"المشترية"( بحق استثناء اب ،طرف من األطراف

المقاضاة لخرق أي من الضمانات فيما يتعلق بالمسائل 
" أو "البائع"( خالل RJIوتلتزم )" التي تم اإلفصاح عنها. 

( يوم بتعويض )"المشترية"( عن جميع المصاريف 14)
والرسوم والتكاليف التي تكبدتها عن المعامالت المنصوص 

بما في ذلك على سبيل المثال ال عليها في هذه اإلتفاقية 
 Dueي الحقائق )الحصر، تكاليف أعمال البحث وتقص  

Diligence المتعلقة بالشركة األردنية لصيانة الطائرات )
(JORAMCO والمفاوضات والتحضيرات التي تم )
على أن ال يزيد مبلغ  ،تخاذها إلبرام هذه اإلتفاقيةا

بشرط أن و  . ( دوالر أمريكي5006000التعويض عن )
تكون جميع التكاليف والرسوم والمصاريف المذكورة أعاله 
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" أو "البائع"( ملزمة باإلضافة RJIقة، كما وتكون )"موث  
التعويض بإعادة أي كفالة قدمت من قبل  إلى

 )"المشترية"(.
 طريقة الدفع والسداد .4

Payments  
(  556100ن سعر الشراء هو )أتفاقية على ( من اإل2.3ينص البند رقم )

( 4مريكي يدفع عند إتمام الصفقة كما هو مبين في البند )أمليون دوالر 
ن )"المشترية"( تلتزم بدفع سعر الشراء أمن اإلتفاقية، والذي ينص على 

( Telegraphic Transferالمبين أعاله بتحويله عن طريق برقية )
"( أو من " أو "البائعRJIلحساب شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )"

( من اإلتفاقية على أن تقوم شركة الملكية 4.3ينوب عنها، وينص البند )
( و)"المشترية"( بتنفيذ سند تحويل الحصص RJIاألردنية اإلستثمارية )

أنه يجب تقديم سند تحويل  إلىستالم سعر الشراء، باإلضافة اعند تأكيد 
ؤسسة " أو "البائع"( لمسجل الشركات في مRJIالحصص من قبل )"

المناطق الحرة لغايات الحصول على ما يؤكد مساهمة )"المشترية"( في 
( بعد دفع رسوم JORAMCOالشركة األردنية لصيانة الطائرات )

" أو RJIكما أن )" ( من اإلتفاقية. 10الطوابع وتحويل الرسوم وفقاع للبند )
"البائع"( تلتزم بالحصول على سعر تأمين من قبل وسيط تأمين مستقل 
وحسن السمعة لتأمين الشركة بشكل مستقل عن مجموعة شركات عالية/ 

 Alia- The Royal Jordanianالخطوط الجوية الملكية األردنية )
Airline .) 

 القانون واجب التطبيق .5
Governing Law 

ردنية ن قوانين المملكة األأتفاقية على ( من اإل14.10ينص البند )
 تفاقية.نشاء وأداء هذه اإلا  صحة و  الهاشمية واجبة التطبيق على

طرق تسوية النزاعات /  .6
 التحكيم

Settlement of 
Disputes/ Arbitration 

تفاقية على أن يلتزم األطراف بحل أي نزاع ( من اإل14.13ينص البند )
دعاء ينشأ عن أو متصل بهذه اإلتفاقية، بما في ذلك كل اأو خالف أو 

نهاما يتعلق بوجودها وصحتها وتف ها )"نزاع"( بطريقة ئسيرها ومخالفتها وا 
يحق ألي طرف من األطراف إشعار الطرف اآلخر خطياع  ودية. 

)"إشعار نزاع"( برغبته بحل النزاع عن طريق الوساطة، ويتم تعيين وسيط 
 منفرد من قبل األطراف في هذه الحالة.

خ من تاري اع ( يوم30تم تسويته بالطرق الودية خالل )تأي نزاع ال 
)"إشعار النزاع"( أو خالل المدة التي يتفق عليها األطراف كتابة يتم 
إحالته وتسويته بشكل نهائي وفقاع لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية 

(ICC Arbitration Rules ،على أن يتم تعيين ثالثة محكمين ،)
وتكون لغة التحكيم هي اللغة اإلنجليزية، ومكان التحكيم هو عمان، 

 ن. األرد
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متياز الممنوحة حقوق اإل .7

 ن وجدت(إللمستثمر )
Concession Rights 

تفاقية اية حقوق امتياز للمستثمر من قبل حكومة لم تمنح هذه اإل 
 ردنية الهاشمية.المملكة األ
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 (Air Transport Sectorثانيًا: قطاع النقل الجوي )

 
 (JALCOات ): الشركة األردنية لصيانة محركات الطائر جثانيًا/

 
 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة

بالتزامن مع صدور قانون التخاصية رقم قد تمت  األردنية لصيانة محركات الطائراتالشركة إن عملية خصخصة 
الموافقة على بيع كامل حصص الشركة  22/2/2006، حيث قرر مجلس الوزراء بتاريخ 2000( لسنة 25)

( مليون 11األكاديمية الدولية لتكنولوجيا الطيران مقابل مبلغ ) إلى)جالكو( األردنية لصيانة محركات الطائرات 
ستثمارية واألكاديمية الدولية وتم التوقيع على اتفاقية البيع بين شركة الملكية األردنية اإل  دوالر أمريكي.

 . 4/9/2006لتكنولوجيا الطيران بتاريخ 
 

مبرمة فيما بين الحكومة األردنية ممثلة بشركة الملكية تفاقية بيع وشراء الحصص الوفيما يلي تفصيل ال 
 األردنية اإلستثمارية والمستثمر:

 إتفاقية بيع وشراء الحصص
Share Sale and Purchase Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

%( من حصص الشركة األردنية 100تم توقيع اتفاقية بيع وشراء نسبة )
 .4/9/2006( بتاريخ JALCOكات الطائرات )لصيانة محر 

 أطراف اإلتفاقية .2
The Parties 

%( من حصص الشركة األردنية 100برام اتفاقية بيع وشراء )إتم 
 ( فيما بين األطراف التالية: JALCOلصيانة محركات الطائرات )

شركة الملكية األردنية اإلستثمارية، شركة مساهمة خاصة  .1
بموجب قوانين المملكة األردنية أسست وسجلت أصولياع 

 "( و؛  RJI( )"5277الهاشمية تحت الرقم )
 Aviationاألكاديمية الدولية لتكنولوجيا الطيران ) .2

Technological Academy شركة محدودة المسؤولية ،)
أسست وسجلت بموجب قوانين المملكة األردنية الهاشمية تحت 

األردن  -(، ومكان عملها الرئيسي عمان10921الرقم )
 )"المشترية"(. 

الضمانات الممنوحة من  .3
ردنية ممثلة الحكومة األ 

بشركة الملكية األردنية 
 اإلستثمارية

 الضمانات الممنوحة من قبل( من اإلتفاقية على 4.1ينص البند رقم )
"( لألكاديمية الدولية لتكنولوجيا RJIلملكية األردنية اإلستثمارية )"شركة ا

الطيران )"المشترية"( إعتباراع من تاريخ هذه اإلتفاقية، حيث تمثلت هذه 
 الضمانات بما يلي:
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Representations & 
Warranties made by 
the Government of 
Jordan represented 

by RJI 

(: شركة الملكية األردنية Authorizationالتفويض ) (1
 ( تتمتع بكامل السلطة والصالحية إلبرام هذهRJIاإلستثمارية )

تمام المعامالت المبينة أدناه، وقد  تخذت كافة ااإلتفاقية وا 
 يضها بتنفيذ وأداء هذه اإلتفاقية؛اإلجراءات الالزمة لتفو 

 اع قانوني اع (: تشكل هذه اإلتفاقية إلتزامEnforceabilityالنفاذ ) (2
(، RJIلشركة الملكية األردنية اإلستثمارية ) اع وملزم اع صحيح

ة النفاذ في مواجهة  شركة الملكية وتكون هذه اإلتفاقية واجب
 ( وفقاع لشروطها وأحكامها؛RJIاألردنية اإلستثمارية )

(: ال يشكل تنفيذ و/أو أداء هذه No Violationعدم المخالفة ) (3
( أو RJIاإلتفاقية من قبل شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )

تخاذها بموجب هذه اإلتفاقية أي اإتمام المعامالت المعتزم 
 : تعارض أو مخالفة لوو

أي معاهدة، قانون، أنظمة، حكم قضائي ملزم لشركة  ( أ
 ( أو؛RJIالملكية األردنية اإلستثمارية )

( RJIتفاقية تكون شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )اأي  ( ب
طرفاع فيها، بحيث لن يؤثر التعارض أو المخالفات بشكل 

اإلستثمارية مادي وسلبي على قدرة شركة الملكية األردنية 
(RJI.إلتمام المعامالت المبينة في هذه اإلتفاقية ) 

(: جميع الموافقات Consents and Approvalsالموافقات ) (4
والتفويضات الواجب على شركة الملكية األردنية اإلستثمارية 

(RJI الحصول عليها من قبل السلطات الحكومية الدولية أو  )
طرف ثالث لغايات تنفيذ الوطنية أو الجهات القضائية أو أي 

تمام المعامالت قد تم الحصول عليها  وأداء هذه اإلتفاقية وا 
 صولياع وهي نافذة وسارية المفعول؛واستصدارها أ

(: شركة Title to Sale Sharesملكية األسهم ) سند نقل (5
وساري  اع صحيح اع (  تملك سندRJIالملكية األردنية اإلستثمارية )

م الشركة، وهذه األسهم غير خاضعة سهأالمفعول لملكية جميع 
سهم للمشتري ألي قيد بحيث سيتم تحويل سند ملكية كامل األ

 عند دفع كامل المبلغ؛
(: بحسب معرفة شركة الملكية No Claimsعدم مطالبة ) (6

( فإنه ال يوجد أي إجراءات قانونية RJIاألردنية اإلستثمارية )
ملكية األردنية ضد شركة ال ةأو إجراءات تقاضي أو تحكيم معلق

( أو ضد شركة األسواق الحرة للمطارات RJIاإلستثمارية )
ن عدم تحديد أي من اإلجراءات المذكورة هنا أاألردنية، حيث 
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أعاله قد يتوقع بشكل معقول بأن يضعف صحة وقابلية تنفيذ 
هذه اإلتفاقية أو أي من أحكامها وشروطها الجوهرية، أو قد 

قدرة شركة الملكية األردنية يؤثر بشكل مادي وسلبي على 
اجب ( فيما يتعلق بإتمام المعامالت الو RJIاإلستثمارية )

 تخاذها بموجب هذه اإلتفاقية؛ا
 Licensed to carry onترخيص ممارسة األعمال )   (7

business حيث أن الشركة األردنية لصيانة محركات :)
 ة( تملك جميع الموافقات والتراخيص الالزمJALCOالطائرات )

 لممارسة أعمال صيانة الطائرات؛
(: تبين األرصدة بشكل منصف األرباح Accountsاألرصدة ) (2

(. كما أن األرصدة تتضمن JALCOوالوضع المالي للشركة )
أحكاماع أو مالحظات كافية عن جميع اإللتزامات والمسؤوليات 
المادية للشركة األردنية لصيانة محركات الطائرات 

(JALCO؛)  
(: حيث أن Compliance with Lawلقانون )اإلمتثال ل (9

( قد JALCOالشركة األردنية لصيانة محركات الطائرات )
قامت بجميع األعمال المتعلقة بشؤون الشركة وفقاع لعقد 
التأسيس والنظام الداخلي بما يتوافق مع التشريعات والقوانين 

متثلت الشركة لجميع التشريعات اواألنظمة المعمول بها، وقد 
 قوانين واألنظمة المعمول بها.وال
 

 طريقة الدفع والسداد .4
Payments  

(  11ن سعر الشراء هو )أتفاقية على ( من اإل2.3ينص البند رقم )
( 3مريكي يدفع عند إتمام الصفقة كما هو مبين في البند )أمليون دوالر 

ن )"المشترية"( تلتزم بدفع سعر الشراء أمن اإلتفاقية، والذي ينص على 
( Telegraphic Transferالمبين أعاله بتحويله عن طريق برقية )

"( أو من ينوب عنها، RJIلحساب شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )"
( من اإلتفاقية على أن تقوم شركة الملكية األردنية 3.2وينص البند )
"( و)"المشترية"( بتنفيذ سند تحويل الحصص عند تأكيد RJIاإلستثمارية )"

أنه يجب تقديم سند تحويل الحصص  إلىتالم سعر الشراء، باإلضافة سا
" أو "البائع"( لمسجل الشركات في مؤسسة المناطق الحرة RJIمن قبل )"

لغايات الحصول على ما يؤكد مساهمة )"المشترية"( في الشركة األردنية 
( بعد دفع رسوم الطوابع وتحويل JALCOلصيانة محركات الطائرات )

 ( من اإلتفاقية. 7فقاع للبند )الرسوم و 
ردنية ن قوانين المملكة األأتفاقية على ( من اإل9.10ينص البند ) القانون واجب التطبيق .5



 
 

29 

 

Governing Law  تفاقية.نشاء وأداء هذه اإلا  الهاشمية واجبة التطبيق على صحة و 
طرق تسوية النزاعات /  .6

 التحكيم
Settlement of 

Disputes/ Arbitration 

لتزم األطراف بحل أي نزاع تتفاقية على أن ( من اإل9.12ينص البند )
دعاء ينشأ عن أو متصل بهذه اإلتفاقية، بما في ذلك كل اأو خالف أو 

نها ها )"نزاع"( بطريقة ئما يتعلق بوجودها وصحتها وتفسيرها ومخالفتها وا 
يحق ألي طرف من األطراف إشعار الطرف اآلخر خطياع   ودية.
ر نزاع"( برغبته بحل النزاع عن طريق التحكيم إذا لم يتم حل )"إشعا

 ( يوم من تاريخ )"إشعار النزاع"(.30النزاع ودياع خالل )
( يوم من تاريخ )"إشعار 30أي نزاع ال يتم تسويته بالطرق الودية خالل )

النزاع"( أو خالل المدة التي يتفق عليها األطراف كتابة يتم إحالته 
 ICCهائي وفقاع لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية )وتسويته بشكل ن

Arbitration Rules على أن يتم تعيين ثالثة محكمين، وتكون لغة ،)
 التحكيم هي اللغة اإلنجليزية، ومكان التحكيم هو عمان، األردن. 

متياز الممنوحة حقوق اإل .7
 ن وجدت(إللمستثمر )

Concession Rights 

ية اية حقوق امتياز للمستثمر من قبل حكومة لم تمنح هذه االتفاق 
 ردنية الهاشمية.المملكة األ
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 (Air Transport Sectorثانيًا: قطاع النقل الجوي )

 
 (JFCO)ثانيًا/د: الشركة األردنية لتموين الطائرات 

 
 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة

، 2000( لسنة 25قانون التخاصية رقم )تمت عملية خصصخة الشركة األردنية لتموين الطائرات بعد صدور 
%( من حصص الشركة األردنية 20الموافقة على بيع ما نسبته ) 23/5/2001حيث قرر مجلس الوزراء بتاريخ 

 ( مليون دوالر أمريكي.206020مقابل مبلغ ) ALPHAشركة ألفا  إلىلتموين الطائرات 
 

يما بين الحكومة األردنية ممثلة بشركة الملكية األردنية تفاقية بيع وشراء األسهم المبرمة فوفيما يلي تفصيل ال 
 اإلستثمارية والمستثمر:

 إتفاقية بيع وشراء الحصص
Share Sale and Purchase Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

%( من حصص الشركة األردنية 20تم توقيع اتفاقية بيع وشراء نسبة )
 .1/2/2001( بتاريخ JFCOلتموين الطائرات )

 أطراف اإلتفاقية .2
The Parties 

%( من حصص الشركة األردنية لتموين 20برام اتفاقية بيع وشراء )إتم 
 ( فيما بين األطراف التالية: JFCOالطائرات  )

شركة الملكية األردنية اإلستثمارية، شركة مساهمة خاصة  .1
ردنية أسست وسجلت أصولياع بموجب قوانين المملكة األ

 (؛RJI( )5277الهاشمية تحت الرقم )
(، شركة (ALPHAشركة ألفا لخدمات الطيران المحدودة  .2

محدودة المسؤولية أسست وسجلت بموجب قوانين جيرسي، 
 Channel)القنال اإلنجليزي )  ومكان عملها الرئيسي في جزر

Islands  المشترية(؛( 
أحكام قانون الهيئة التنفيذية للتخاصية، هيئة أنشأت عمالع ب .3

 (؛EPC) 2000( لسنة 25التخاصية رقم )
 حكومة المملكة األردنية الهاشمية "المانح". .4

الضمانات الممنوحة من  .3
ردنية ممثلة الحكومة األ 

بشركة الملكية األردنية 
 اإلستثمارية

 الضمانات الممنوحة من قبل( من اإلتفاقية على 5.1البند رقم ) ينص
( لشركة ألفا )المشترية( إعتباراع RJIشركة الملكية األردنية اإلستثمارية )

 من تاريخ هذه اإلتفاقية، حيث تمثلت هذه الضمانات بما يلي:
(: شركة الملكية األردنية Authorizationالتفويض ) (1
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Representations & 
Warranties made by 
the Government of 
Jordan represented 

by RJI 

بكامل السلطة والصالحية إلبرام هذه  ( تتمتعRJIاإلستثمارية )
تمام المعامالت المبينة أدناه، وقد  تخذت كافة ااإلتفاقية وا 

 اإلجراءات الالزمة لتفويضها بتنفيذ وأداء هذه اإلتفاقية؛
 اع قانوني اع لتزاما(: تشكل هذه اإلتفاقية Enforceabilityالنفاذ ) (2

(، RJIية )لشركة الملكية األردنية اإلستثمار  اع وملزم اع صحيح
وتكون هذه اإلتفاقية واجبة النفاذ في مواجهة  شركة الملكية 

 ( وفقاع لشروطها وأحكامها؛RJIاألردنية اإلستثمارية )
(: ال يشكل تنفيذ و/أو أداء هذه No Violationعدم المخالفة ) (3

( أو RJIاإلتفاقية من قبل شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )
تخاذها بموجب هذه اإلتفاقية أي ازم إتمام المعامالت المعت
 تعارض أو مخالفة لوو:

أي معاهدة، قانون، أنظمة، حكم قضائي ملزم لشركة الملكية  ( أ
 ( أو؛RJIاألردنية اإلستثمارية )

( RJIتفاقية تكون شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )اأي  ( ب
طرفاع فيها، بحيث لن يؤثر التعارض أو المخالفات بشكل مادي 

( RJIي على قدرة شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )وسلب
 إلتمام المعامالت المبينة في هذه اإلتفاقية.

(: جميع الموافقات Consents and Approvalsالموافقات ) (4
والتفويضات الواجب على شركة الملكية األردنية اإلستثمارية 

(RJI الحصول عليها من قبل السلطات الحكومية الدولية أو  )
الوطنية أو الجهات القضائية أو أي طرف ثالث لغايات تنفيذ 
تمام المعامالت قد تم الحصول عليها  وأداء هذه اإلتفاقية وا 

 واستصدارها أصولياع وهي نافذة وسارية المفعول؛
(: شركة Title to Sale Sharesملكية األسهم ) سند نقل (5

وساري  اع حصحي اع (  تملك سندRJIالملكية األردنية اإلستثمارية )
سهم الشركة، وهذه األسهم غير خاضعة أالمفعول لملكية جميع 

ألي قيد بحيث سيتم تحويل سند ملكية كامل األسهم للمشتري 
 عند دفع كامل المبلغ؛

(: بحسب معرفة شركة الملكية No Claimsعدم مطالبة ) (6
وجد أي إجراءات قانونية ت( فإنه ال RJIاألردنية اإلستثمارية )

ت تقاضي أو تحكيم معلق ضد شركة الملكية األردنية أو إجراءا
( أو ضد شركة األسواق الحرة للمطارات RJIاإلستثمارية )

ن عدم تحديد أي من اإلجراءات المذكورة هنا أاألردنية، حيث 
أعاله قد يتوقع بشكل معقول بأن يضعف صحة وقابلية تنفيذ 
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أو قد  هذه اإلتفاقية أو أي من أحكامها وشروطها الجوهرية،
يؤثر بشكل مادي وسلبي على قدرة شركة الملكية األردنية 

( فيما يتعلق بإتمام المعامالت الواجب RJIاإلستثمارية )
 تخاذها بموجب هذه اإلتفاقية؛ا

 Licensed to carry onترخيص ممارسة األعمال ) (7
business الشركة األردنية لتموين الطائرات تملك جميع :)

 الالزمة لممارسة أعمال التموين؛ الموافقات والتراخيص
(: تبين األرصدة بشكل منصف الوضع Accountsاألرصدة ) (2

، 30/6/2001وتاريخ  31/12/2000المالي للشركة بتاريخ 
وتبين األرصدة أرباح الشركة بشكل منصف عن الفترة المالية 
حتى التاريخ المذكور أعاله. كما أن األرصدة تتضمن أحكاماع 

ية عن جميع اإللتزامات والمسؤوليات المادية أو مالحظات كاف
 للشركة األردنية لتموين الطائرات حتى التواريخ المذكورة؛

(: حيث أن Compliance with Lawاإلمتثال للقانون ) (9
الشركة األردنية لتموين الطائرات قد قامت بجميع األعمال 

ما المتعلقة بشؤون الشركة وفقاع لعقد التأسيس والنظام الداخلي ب
يتوافق مع التشريعات والقوانين واألنظمة المعمول بها، وقد 

متثلت الشركة لجميع التشريعات والقوانين واألنظمة المعمول ا
 بها.

 طريقة الدفع والسداد .4
Payments  

( 206020ن سعر الشراء هو )أتفاقية على ( من اإل2.2ينص البند رقم )
( 4قة كما هو مبين في البند )مليون دوالر أمريكي يدفع عند إتمام الصف

من اإلتفاقية، والذي ينص على ان )المشترية( تلتزم بدفع سعر الشراء 
( Telegraphic Transferالمبين أعاله بتحويله عن طريق برقية )

 . ( أو من ينوب عنهاRJIلحساب شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )
( مجموعها Success Feeكما تلتزم )المشترية( بدفع عالوة نجاح )

( دوالر أمريكي للهيئة التنفيذية للتخاصية 1216246.12اإلجمالي مبلغ )
(EPC عن طريق برقية تحول إلحدى حسابات الهيئة التنفيذية  )

للتخاصية، على أن عالوة النجاح يجب أن ال تعتبر بأي شكل من 
لى أن ( من اإلتفاقية ع4.3ينص البند ) األشكال جزءاع من سعر الشراء. 

( و)المشترية( بتنفيذ سند RJIتقوم شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )
ستالم سعر الشراء أو ما يعادله بالدينار اتحويل الحصص عند تأكيد 

 ستالم عالوة النجاح.ااألردني وكذلك 
 القانون واجب التطبيق .5

Governing Law 
لمملكة االردنية ن قوانين اأتفاقية على ( من اإل10.10ينص البند )

 تفاقية.نشاء وأداء هذه اإلا  الهاشمية واجبة التطبيق على صحة و 
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طرق تسوية النزاعات /  .6
 التحكيم

Settlement of 
Disputes/ Arbitration 

تفاقية على أن يلتزم األطراف بحل أي نزاع ( من اإل10.13ينص البند )
ما في ذلك كل دعاء ينشأ عن أو متصل بهذا الترخيص، باأو خالف أو 

نها  ه )"نزاع"( بطريقة ودية. ئما يتعلق بوجوده وصحته وتفسيره ومخالفته وا 
يحق ألي طرف من األطراف إشعار الطرف اآلخر خطياع )"إشعار 
نزاع"( برغبته بحل النزاع عن طريق الوساطة، ويتم تعيين وسيط منفرد 

 من قبل األطراف في هذه الحالة.
من تاريخ  اع ( يوم30ية خالل )لطرق الود  أي نزاع ال يتم تسويته با

)"إشعار النزاع"( أو خالل المدة التي يتفق عليها األطراف كتابة يتم 
إحالته وتسويته بشكل نهائي وفقاع لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية 

(ICC Arbitration Rules ،على أن يتم تعيين ثالثة محكمين ،)
جليزية، ومكان التحكيم هو عمان، وتكون لغة التحكيم هي اللغة اإلن

 األردن. 
متياز الممنوحة حقوق اإل .7

 ن وجدت(إللمستثمر )
Concession Rights 

ية حقوق امتياز للمستثمر من قبل حكومة أتفاقية لم تمنح هذه اإل 
 ردنية الهاشمية.المملكة األ
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 (Air Transport Sectorثانيًا: قطاع النقل الجوي )

 
 (JATSالتشبيهي ) والتدريبالشركة األردنية لتدريب الطيران : هـثانيًا/

 
 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة

( بعد صدور قانون التخاصية JATSالتشبيهي ) األردنية لتدريب الطيران والتدريبتمت عملية خصخصة الشركة 
( الموافقة على 1470بموجب قراره رقم ) 13/6/2006، حيث قرر مجلس الوزراء بتاريخ 2000( لسنة 25رقم )

الشركة الشرقية لإلستثمار  إلى%( من الشركة األردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي 20بيع ما نسبته )
( مليون دوالر أمريكي شامالع سعر الشراء وجميع العوائد 146750) مبلغ والتطوير السياحي ذ.م.م مقابل

المبلغ المذكور أعاله بديون المملكة األردنية الهاشمية لدى  الحكومية المترتبة على الصفقة من خالل مبادلة
بين شركة الملكية األردنية  27/7/2006تفاقية بيع وشراء الحصص بتاريخ اوتم توقيع   المملكة المتحدة.

تم استكمال عملية  30/10/2006اإلستثمارية والشركة الشرقية لإلستثمار والتطوير السياحي ذ.م.م، وبتاريخ 
 Export ( ECGDة الدين مع المملكة المتحدة وذلك بموجب رسالة مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية )مبادل

Credits Guarantee Department ( 126660حيث تم تخفيض مبلغ ) جنيه استرليني من ديون مليون
مقابل عملية بيع  مريكي وذلكأ( مليون دوالر 23616ويعادل هذا حوالي مبلغ ) . ردنالمملكة المتحدة على األ

 (.JATSالتشبيهي ) ريب الطيران والتدريبالشركة األردنية لتد
 

تفاقية بيع وشراء الحصص المبرمة فيما بين الحكومة األردنية ممثلة بشركة الملكية وفيما يلي تفصيل ال 
 األردنية اإلستثمارية والمستثمر:

 إتفاقية بيع وشراء الحصص
Share Sale and Purchase Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

األردنية %( من حصص الشركة 20تم توقيع اتفاقية بيع وشراء نسبة )
 .27/7/2006التشبيهي بتاريخ  لتدريب الطيران والتدريب

 أطراف اإلتفاقية .2
The Parties 

األردنية لتدريب %( من حصص الشركة 20برام اتفاقية بيع وشراء )إتم 
 التشبيهي فيما بين األطراف التالية:  يران والتدريبالط

شركة الملكية األردنية اإلستثمارية، شركة مساهمة خاصة  .1
أسست وسجلت أصولياع بموجب قوانين المملكة األردنية 

 (.RJI( )5277الهاشمية تحت الرقم )
الشركة الشرقية لإلستثمار والتطوير السياحي ذ.م.م، شركة ذات  .2

مملوكة بالكامل من قبل د. ماجد الساعدي،  مسؤولية محدودة
مسجلة بموجب قوانين المملكة األردنية الهاشمية تحت الرقم 
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(، ومكان عملها الرئيسي في عمان/ األردن 5911)
 )المشترية(.

الضمانات الممنوحة من  .3
ردنية ممثلة الحكومة األ 

بشركة الملكية األردنية 
 اإلستثمارية

Representations & 
Warranties made by 
the Government of 
Jordan represented 

by RJI  

 الضمانات الممنوحة من قبل( من اإلتفاقية على 5.1ينص البند رقم )
( لشركة الديسا )المشترية( RJIشركة الملكية األردنية اإلستثمارية )

 إعتباراع من تاريخ هذه اإلتفاقية، حيث تمثلت هذه الضمانات بما يلي:
(: شركة الملكية األردنية Authorizationيض )التفو  (1

( تتمتع بكامل السلطة والصالحية للتفاوض RJIاإلستثمارية )
تمام المعامالت المبينة أدناه برام هذه اإلتفاقية وا  تخذت اوقد   .وا 

 هذه اإلتفاقية؛ كافة اإلجراءات الالزمة لتفويضها بتنفيذ وأداء
 اع قانوني اع لتزامااإلتفاقية تشكل هذه  (: Enforceabilityالنفاذ ) (2

(، RJIلشركة الملكية األردنية اإلستثمارية ) اع وملزم اع صحيح
وتكون هذه اإلتفاقية واجبة النفاذ في مواجهة شركة الملكية 

 ( وفقاع لشروطها وأحكامها؛RJIاألردنية اإلستثمارية )
(: حسب معرفة شركة الملكية No Violationعدم المخالفة ) (3

( فإن تنفيذ و/أو أداء هذه اإلتفاقية RJIستثمارية )األردنية اإل
( أو إتمام RJIمن قبل شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )

تخاذها بموجب هذه اإلتفاقية ال يشكل أي االمعامالت المعتزم 
 تعارض أو مخالفة لوو:

أي معاهدة، قانون، أنظمة، حكم قضائي ملزم لشركة  (أ
 ( أو؛RJIة )الملكية األردنية اإلستثماري

( RJIتفاقية تكون شركة الملكية األردنية اإلستثمارية )اأي  (ب
طرفاع فيها، بحيث لن يؤثر التعارض أو المخالفات بشكل 
مادي وسلبي على قدرة شركة الملكية األردنية اإلستثمارية 

(RJI.إلتمام المعامالت المبينة في هذه اإلتفاقية ) 
: جميع الموافقات (Consents and Approvalsالموافقات ) (4

والتفويضات الواجب على شركة الملكية األردنية اإلستثمارية 
(RJI الحصول عليها من قبل السلطات الحكومية الدولية أو  )

الوطنية أو الجهات القضائية أو أي طرف ثالث لغايات تنفيذ 
تمام المعامالت قد تم الحصول عليها  وأداء هذه اإلتفاقية وا 

 وهي نافذة وسارية المفعول؛ صولياع واستصدارها أ
(: شركة Title to Sale Sharesملكية األسهم ) سند نقل (5

وساري  اع صحيح اع (  تملك سندRJIالملكية األردنية اإلستثمارية )
المفعول لملكية جميع حصص الشركة، وهذه الحصص غير 
خاضعة ألي قيد بحيث سيتم تحويل سند ملكية كامل 
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 ذه اإلتفاقية.االحصص للمشتري عند تنفيذ ه
(: حسب معرفة شركة الملكية No Claimsعدم مطالبة ) (6

وجد أي إجراءات قانونية ت( فإنه ال RJIاألردنية اإلستثمارية )
ضد شركة الملكية األردنية  ةأو إجراءات تقاضي أو تحكيم معلق

( أو ضد شركة األسواق الحرة للمطارات RJIاإلستثمارية )
أي من اإلجراءات المذكورة هنا ن عدم تحديد أاألردنية، حيث 

أعاله قد يتوقع بشكل معقول بأن يضعف صحة وقابلية تنفيذ 
هذه اإلتفاقية أو أي من أحكامها وشروطها الجوهرية، أو قد 
يؤثر بشكل مادي وسلبي على قدرة شركة الملكية األردنية 

( فيما يتعلق بإتمام المعامالت الواجب RJIاإلستثمارية )
 هذه اإلتفاقية؛تخاذها بموجب ا

 Licensed to carry onترخيص ممارسة األعمال ) (7
business األردنية لتدريب الطيران والتدريب(: الشركة 
 Closing( تملك عند تنفيذ اإلتفاقية )JATSالتشبيهي )

Dateتراخيص الالزمة للممارسة أعمالها؛( جميع الموافقات وال 
صف الوضع (: تبين األرصدة بشكل منAccountsاألرصدة ) (2

التشبيهي  باألردنية لتدريب الطيران والتدريلشركة لالمالي 
(JATS بتاريخ )وتبين أيضاع بشكل منصف 31/12/2005 ،

كما أن األرصدة  . أرباح الشركة حتى ذات التاريخ المذكور
لتزامات تتضمن أحكاماع أو مالحظات كافية عن جميع اال

 ريب الطيران والتدرييباألردنية لتدوالمسؤوليات المادية للشركة 
 (؛JATSالتشبيهي )

(: حيث أن Compliance with Lawاإلمتثال للقانون ) (9
( JATSالتشبيهي ) األردنية لتدريب الطيران والتدريبالشركة 

قد قامت بجميع األعمال المتعلقة بشؤون الشركة وفقاع لعقد 
التأسيس والنظام الداخلي بما يتوافق مع التشريعات والقوانين 

األنظمة المعمول بها، وقد إمتثلت لجميع التشريعات والقوانين و 
 ؛واألنظمة

 طريقة الدفع والسداد .4
Payments  

(  146750ن سعر الشراء هو )أ( من االتفاقية على 2.2ينص البند رقم )
( من اإلتفاقية، 2مريكي يدفع كما هو مبين في البند )أمليون دوالر 

سيتم دفعه عن طريق مبادلة ديون  ن سعر الشراءأوالذي ينص على 
المملكة األردنية الهاشمية مع الحكومة البريطانية وفقاع لقرار مجلس 

كما تنص اإلتفاقية في البند  . 13/6/2006( تاريخ 1470الوزراء رقم )
معقولة لتحقيق  اع ( منها على أن "المشتري" يجب أن يبذل جهود2.3.2)
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ر تقويمية من تاريخ تنفيذ اإلتفاقية عملية مبادلة الدين خالل ثالثة أشه
(Closing Date ويكون تاريخ إنجازعملية مبادلة الدين ،)
(Achievement Date قابالع ) تفاق كل اللتمديد لمدة أو مدد معينة ب

 .(RJIمن "المشتري" وشركة الملكية األردنية اإلستثمارية )
 القانون واجب التطبيق .5

Governing Law 
ن قوانين المملكة االردنية أتفاقية على ( من اإل10.10ينص البند )

 تفاقية.نشاء وأداء هذه اإلا  الهاشمية واجبة التطبيق على صحة و 
طرق تسوية النزاعات /  .6

 التحكيم
Settlement of 

Disputes/ Arbitration 

لتزم األطراف بحل أي نزاع تتفاقية على أن ( من اإل10.12ينص البند )
ء ينشأ عن أو متصل بهذه اإلتفاقية، بما في ذلك ما دعااأو خالف أو 

نهائها )"نزاع"(  يتعلق بوجود اإلتفاقية وصحتها وتفسيرها ومخالفتها وا 
بطريقة ودية، حيث يحق ألي طرف من األطراف إشعار الطرف اآلخر 

( يوم من تاريخ النزاع أو من تاريخ علمه بوجود النزاع 30خطياع خالل )
 مه فيه عن رغبته بحل النزاع عن طريق التحكيم.)"إشعار نزاع"( يعل

( يوم من تاريخ )"إشعار 30تم تسويته بالطرق الودية خالل )تأي نزاع ال 
النزاع"( أو خالل المدة التي يتفق عليها األطراف كتابة يتم إحالته 

 UNCITRALوتسويته بشكل نهائي وفقاع لقواعد تحكيم األونسيترال )
Arbitration Rulesلى أن يتم تعيين ثالثة محكمين، وتكون لغة (، ع

 التحكيم هي اللغة اإلنجليزية، ومكان التحكيم هو عمان، األردن. 
متياز الممنوحة حقوق اإل .7

 ن وجدت(إللمستثمر )
Concession Rights 

لم تمنح هذه االتفاقية اية حقوق امتياز للمستثمر من قبل حكومة  
 ردنية الهاشمية.المملكة األ
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 (Air Transport Sectorثانيًا: قطاع النقل الجوي )

 
 (RJAAثانيًا/و: أكاديمية الطيران الملكية األردنية )

 
 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة

( لسنة 25أكاديمية الطيران الملكية األردنية قد تمت بعد صدور قانون التخاصية رقم )إن عملية خصخصة 
لغاء قانون إبموجب قانون  1971( لسنة 63ردنية رقم )ة الطيران الملكية األكاديميأتم إلغاء قانون ، وقد 2000

شركة  إلى، حيث تم تحويل أكاديمية الطيران الملكية األردنية 2003ردنية لسنة كاديمية الطيران الملكية األأ
يمية الطيران الملكية كادألغاء قانون إ( من قانون 3ستناداع للمادة )امساهمة عامة وفقاع ألحكام قانون الشركات و 

 عاماع  ، وعليه أصبحت شركة أكاديمية الطيران الملكية األردنية المساهمة العامة خلفاع 2003ردنية لسنة األ
 (.12/2/2002ردنية، وتم تسجيلها كشركة مساهمة عامة بتاريخ )ألكاديمية الطيران الملكية األ

( الموافقة على بيع كامل أسهم 3072رقم ) في جلسته 17/12/2002ومن ثم قرر مجلس الوزراء بتاريخ 
شركة األردن الدولية لالستثمارات السياحية والعقارية مع  إلىالحكومة في شركة أكاديمية الطيران الملكية األردنية 
تفاقية نقل ملكية اوتم توقيع  ( مليون دوالر أمريكي. 562كامل حقوق األسهم باألرباح المتحققة مقابل مبلغ )

( بين الحكومة األردنية وبين شركة األردن الدولية SHARE TRANSFER AGREEMENTالحصص )
 .2/1/2003ستثمارات السياحية والعقارية بتاريخ لإل
 

 تفاقية  نقل ملكية الحصص المبرمة فيما بين الحكومة األردنية والمستثمر:وفيما يلي تفصيل ال 
 إتفاقية نقل ملكية األسهم

Share Transfer Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

تم توقيع اتفاقية نقل ملكية أسهم شركة أكاديمية الطيران الملكية األردنية  
 .2/1/2003بتاريخ 

 أطراف اإلتفاقية .2
The Parties 

برام اتفاقية نقل ملكية أسهم شركة أكاديمية الطيران الملكية األردنية إتم 
(RJAA:فيما بين ) 
 رف األول: الط 

حكومة المملكة األردنية الهاشمية، يمثلها وزير النقل ومدير عام أكاديمية 
 "( و؛GoJالطيران الملكية األردنية، )ويشار إليها فيما بعد بو "

 الطرف الثاني: 
 ستثمارات السياحية والعقارية، )بنسبة شركة األردن الدولية لإل

 (ة% من الحصص المشترا10
 (ة% من الحصص المشترا50لة )بنسبة أبو غزا دمحمد أحم 
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  (ة% من الحصص المشترا20عامر أحمد أبو غزالة )بنسبة 
يمثلهم محمد أبو غزالة وسامي قموة، )ويشار إليهم مجتمعين فيما بعد بو 

 "المستثمر"(.
الضمانات الممنوحة من  .3

 الحكومة االردنية 
Representations 

 & Warranties made 
by the Government 

of Jordan 
 "(GoJ)" 

 الضمانات الممنوحة من قبل( من اإلتفاقية على 7.3.3ينص البند رقم )
الحكومة األردنية  "( لو )"المستثمر"(، حيث تقر  GoJالحكومة األردنية )"

"(GoJ بأن جميع الضمانات المذكورة أدناه هي ضمانات صحيحة )"
لمعلومات التي تم ودقيقة وغير مضللة، كما أنها مدعمة بالوقائع وا

تلتزم و اإلفصاح عنها في جدول اإلفصاح وفي غرفة المعلومات، 
"( بهذه الضمانات الممنوحة من قبلها لمدة GoJالحكومة األردنية )"

 ( شهراع من تاريخ إتمام الصفقة، وتتمثل هذه الضمانات بما يلي:12)
الحكومة األردنية  (:Title to Sharesسند ملكية األسهم ) (1

"(GoJ)" وساري المفعول لملكية جميع أسهم  اع صحيح اع تملك سند
وهذه األسهم غير خاضعة  ،عةاالشركة، بما في ذلك األسهم المب

ألي قيد بحيث سيتم تحويل سند ملكية كامل األسهم لو 
عة اوتشكل األسهم المب  .)"المستثمر"( عند تنفيذ هذه اإلتفاقية

 الحين؛رة في ذلك من األسهم المصد   %(100نسبة )
دراك الحكومة No Claimsعدم مطالبة ) (2 (: بحسب معرفة وا 

"( فإنه ال يوجد أي إجراءات قانونية أو إجراءات GoJاألردنية )"
ن أ"(، حيث GoJتقاضي أو تحكيم معلق ضد الحكومة األردنية )"

عدم تحديد أي من اإلجراءات المذكورة هنا أعاله قد يتوقع بشكل 
ية تنفيذ هذه اإلتفاقية أو أي من معقول بأن يضعف صحة وقابل

أحكامها وشروطها الجوهرية، أو قد يؤثر بشكل مادي وسلبي على 
"( على إتمام المعامالت الواجب GoJقدرة الحكومة األردنية )"

تها لتزامااتخاذها بموجب هذه اإلتفاقية أو قدرتها على أداء وتنفيذ ا
 المقررة بموجب هذه اإلتفاقية.

"( فيما GoJالممنوحة من قبل الحكومة األردنية )"الضمانات وتمثلت 
 (:RJAAيتعلق بأكاديمية الطيران الملكية األردنية )

( شركة مساهمة عامة RJAAأكاديمية الطيران الملكية األردنية ) (1
انين المملكة األردنية بموجب قو و منظمة وقائمة أصولياع وفقاع 

 الهاشمية؛
قية وووثائق المعامالت (: هذه اإلتفاEnforceabilityالنفاذ ) (2

( RJAA)أكاديمية الطيران الملكية األردنية األخرى التي تكون 
كاديمية تكون أل اع وملزم اع صحيح اع قانوني اع طرفاع فيها تشكل إلتزام

(، وتكون هذه اإلتفاقية واجبة RJAA)الطيران الملكية األردنية 
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( وفقاع RJAA)أكاديمية الطيران الملكية األردنية النفاذ في مواجهة 
لشروطها وأحكامها، وخاضعة للقوانين التي تنظم أحكام اإلفالس 
واإلعسار والتوقف عن دفع الديون المعمول بها وغيرها من القوانين 

 ين بشكل عام؛التي تؤثر على حقوق الدائن
دراك الحكومة No Claimsعدم مطالبة ) (3 (: بحسب معرفة وا 

ءات قانونية أو إجراءات وجد أي إجرات"( فإنه ال GoJاألردنية )"
تقاضي أو تحكيم معلق ضد أكاديمية الطيران الملكية األردنية 

(RJAA حيث ،)ن عدم تحديد أي من اإلجراءات المذكورة هنا أ
أعاله قد يتوقع بشكل معقول بأن يضعف صحة وقابلية تنفيذ هذه 
اإلتفاقية أو أي من أحكامها وشروطها الجوهرية، أو قد يؤثر بشكل 

( RJAAوسلبي على قدرة أكاديمية الطيران الملكية األردنية ) مادي
تخاذها بموجب هذه اإلتفاقية أو اعلى إتمام المعامالت الواجب 

 بموجب هذه اإلتفاقية؛ لتزاماتها المقررةاقدرتها على أداء وتنفيذ 
(: رأسمال شركة أكاديمية Share Capitalرأسمال الشركة ) (3

مليون ( 166ح به هو )( المصر  RJAAالطيران الملكية األردنية )
بنفس  ةسهم عادي مصنف مليون (166) إلىدينار أردني، مقسم 

( دينار أردني، وجميع األسهم 1، قيمة السهم الواحد )ةالفئة ومتساوي
بالكامل وخالية من رها بشكل صحيح ومدفوعة االمصدرة تم إصد
 أي قيد أو رهن؛

(: تبين األرصدة Financial Statementsالبيانات المالية ) (4
بشكل منصف الوضع المالي ألكاديمية الطيران الملكية األردنية 

(RJAA بتاريخ )ونتائج التشغيل والتدفق المالي  31/12/2001
للسنة المالية المذكورة أعاله بما يتوافق مع معايير الحسابات 

 ووفقاع لمتطلبات قانون الشركات؛ الدولية
(: No Undisclosed Liabilitiesمسؤوليات غير مصرح عنها ) (5

ال يوجد أية إلتزامات أو مسؤوليات ذات طبيعة يتطلبها قانون 
الشركات أو معايير الحسابات الدولية على أكاديمية الطيران الملكية 

( يجب أن يتم تقديمها أو مستحقة على الميزانية RJAAاألردنية )
صفة لوضع والغاية من ذلك تتمثل بتقديم رؤية صحيحة ومن ،العامة

 ( المالي؛RJAAأكاديمية الطيران الملكية األردنية )
(: حيث أن أكاديمية Compliance with Lawاإلمتثال للقانون ) (6

( قد قامت بجميع األعمال RJAAالطيران الملكية األردنية )
المتعلقة بشؤون الشركة بما يتوافق مع القوانين واألنظمة المعمول 

األنظمة المتعلقة بالتوظيف وشؤون بها، بما في ذلك القوانين و 
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العمال من قبل جميع السلطات الحكومية المختصة بأعمال 
ن أي إخفاق في أ(، و RJAAأكاديمية الطيران الملكية األردنية )

متثال لهذه التشريعات يجب أن ال يؤثر على الوضع المالي اال
( أو قدرتها على RJAAألكاديمية الطيران الملكية األردنية )

المنصوص عليها في هذه  كمال المعامالت واإلجراءاتستا
 اإلتفاقية؛

(: أكاديمية Ownership and Assetsالملكية واألصول المالية ) (7
( تملك أو لها حق ساري المفعول RJAAالطيران الملكية األردنية )

وقابل للتنفيذ بإستخدام جميع األصول المادية )الممتلكات( سواء 
ممارسة كافة أعمال بولة بأية طريقة للقيام المنقولة أو الغير منق

 ( الضرورية. RJAAأكاديمية الطيران الملكية األردنية )
 طريقة الدفع والسداد .4

Payments  
( 562ن سعر الشراء هو )أى تفاقية عل( من اإل3.2ينص البند رقم )

مريكي يتم دفعه من قبل )"المستثمر"( للحكومة األردنية أمليون دوالر 
"(GoJ بتاريخ إتمام الصفقة أو دفع ما يعادله بالدينار األردني وفقاع )"

وعند  . ر من البنك المركزي بتاريخ إتمام الصفقةلسعر الصرف المصد  
دفع سعر الشراء المذكور أعاله ودفع رسوم الطوابع والرسوم المستحقة 

قد لمركز إيداع األوراق المالية يعتبر )"المستثمر"( في ذلك الحين بأنه 
 لتزاماته المالية وفقاع لهذه اإلتفاقية والقوانين المعمول بها.اأوفى بجميع 

 القانون واجب التطبيق .5
Governing Law 

تفاقية على أن هذه اإلتفاقية تخضع وتفسر وفقاع ( من اإل12ينص البند )
 لقوانين المملكة األردنية الهاشمية.

طرق تسوية النزاعات /  .6
 التحكيم

Settlement of 
Disputes/ Arbitration 

من الحكومة األردنية  تفاقية على أن كالع ( من اإل12.2ينص البند )
"(GoJ يوافقان موافقة ال رجعة فيها على إحالة أي نزاع )"( و)"المستثمر"

ينشأ عن هذه اإلتفاقية للتحكيم، ويتم حل النزاع وفقاع لقانون التحكيم 
من ثالثة محكمين، ويتم تعيين محكم  بحيث تشكل هيئة تحكيم  ،األردني

م الثاني من قبل "(، وتعيين المحك  GoJمن قبل  الحكومة األردنية )"
م الثالث، مين المعينين بتعيين المحك  )"المستثمر"(، ويقوم كل من المحك  

وتكون لغة التحكيم هي اللغة اإلنجليزية، ومكان التحكيم هو عمان، 
 على غير ذلك خطياع. األطراف  تتفقااألردن إال إذا 

متياز الممنوحة حقوق اإل .7
 ن وجدت(إللمستثمر )

Concession Rights 

ية حقوق امتياز للمستثمر من قبل حكومة أتفاقية لم تمنح هذه اإل 
 ردنية الهاشمية.المملكة األ
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 (Air Transport Sectorثانيًا: قطاع النقل الجوي )

 
 (Queen Noor Civil Aviation Technical College) للطيران المدنية الفنيثانيًا/ز: كلية الملكة نور 

 
 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة:

( لسنة 25إن عملية خصخصة  كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني قد تمت بعد صدور قانون التخاصية رقم )
( الموافقة على بيع كامل 5732بموجب قراره رقم ) 23/10/2007، حيث قرر مجلس الوزراء بتاريخ 2000

( 462شركة أكاديمية الطيران الملكية األردنية مقابل مبلغ ) إلىحصص كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني 
شركة األكاديمية  إلىوتم التوقيع على اتفاقية بيع كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني  مليون دوالر أمريكي. 

 .13/11/2007يخ الملكية األردنية بتار 
 

 تفاقية  شراء األسهم المبرمة فيما بين الحكومة األردنية والمستثمر:وفيما يلي تفصيل ال 
 إتفاقية شراء األسهم

Share Purchase Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

تم توقيع اتفاقية شراء أسهم كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني  
(QNCATC بتاريخ )13/11/2007. 

 أطراف اإلتفاقية .2
The Parties 

برام اتفاقية شراء أسهم كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني إتم 
(QNCATC:فيما بين ) 
 الطرف األول:  

حكومة المملكة األردنية الهاشمية، يمثلها وزير النقل، )ويشار إليها فيما 
 "( و؛GoJبعد بو "

 الطرف الثاني: 
الملكية األردنية، شركة أردنية مسجلة لدى وزارة الطيران أكاديمية شركة 

 (، يمثلها السيد أحمد محمد 344/2002الصناعة والتجارة تحت الرقم )
 أبو غزالة، )ويشار إليهم مجتمعين فيما بعد بو "المستثمر"(.

الضمانات الممنوحة من  .3
 الحكومة االردنية 

Representations 
 & Warranties made 
by the Government 

of Jordan 

 الضمانات الممنوحة من قبل( من اإلتفاقية على 7ينص البند رقم )
"( لو )"المستثمر"(، حيث تقر الحكومة األردنية GoJالحكومة األردنية )"

"(GoJ بأن جميع الضمانات المذكورة أدناه هي ضمانات صحيحة )"
نها مدعمة بالوقائع والمعلومات التي تم ودقيقة وغير مضللة، كما أ

تلتزم  . اإلفصاح عنها في جدول اإلفصاح وفي غرفة المعلومات
"( بهذه الضمانات الممنوحة من قبلها لمدة GoJالحكومة األردنية )"
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 "(GoJ)" (12:شهراع من تاريخ إتمام الصفقة، وتتمثل هذه الضمانات بما يلي ) 
لحكومة األردنية ا (:Title to Sharesسند ملكية األسهم ) (1

"(GoJ)" وساري المفعول لملكية جميع  اع صحيح اع تملك سند
أسهم الشركة، بما في ذلك األسهم المبيعة وهذه األسهم غير 
خاضعة ألي قيد بحيث سيتم تحويل سند ملكية كامل األسهم لو 
)"المستثمر"( عند تنفيذ هذه اإلتفاقية، وتشكل األسهم المبيعة 

 هم المصدرة في ذلك الحين؛من األس %(100نسبة )
دراك الحكومة No Claimsعدم مطالبة ) (2 (: بحسب معرفة وا 

وجد أي إجراءات قانونية أو ت"( فإنه ال GoJاألردنية )"
ضد الحكومة األردنية  ةإجراءات تقاضي أو تحكيم معلق

"(GoJ حيث ،)"ن عدم تحديد أي من اإلجراءات المذكورة هنا أ
بأن يضعف صحة وقابلية تنفيذ  أعاله قد يتوقع بشكل معقول

هذه اإلتفاقية أو أي من أحكامها وشروطها الجوهرية، أو قد 
"( GoJيؤثر بشكل مادي وسلبي على قدرة الحكومة األردنية )"

تخاذها بموجب هذه اإلتفاقية أو اعلى إتمام المعامالت الواجب 
 ة.تها المقررة بموجب هذه اإلتفاقيلتزامااقدرتها على أداء وتنفيذ 

"( فيما GoJالضمانات الممنوحة من قبل الحكومة األردنية )"وتمثلت 
 (:QNCATCيتعلق بكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني )

( شركة QNCATCكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني ) (1
انين ذات مسؤولية محدودة منظمة وقائمة أصولياع بموجب قو 

 المملكة األردنية الهاشمية؛
(: هذه اإلتفاقية وووثائق المعامالت Enforceabilityاذ )النف (2

األخرى التي تكون كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني 
(QNCATC طرفاع فيها تشكل )اع وملزم اع صحيح اع قانوني اع لتزاما 

بحقها، وتكون هذه اإلتفاقية واجبة النفاذ في مواجهة كلية الملكة 
( وفقاع لشروطها QNCATCنور الفنية للطيران المدني )

وأحكامها، وخاضعة للقوانين التي تنظم أحكام اإلفالس 
واإلعسار والتوقف عن دفع الديون المعمول بها وغيرها من 

 تؤثر على حقوق الدائنين بشكل عام؛القوانين التي 
دراك الحكومة No Claimsعدم مطالبة ) (3 (: بحسب معرفة وا 

راءات قانونية أو وجد أي إجت"( فإنه ال GoJاألردنية )"
ضد كلية الملكة نور الفنية  ةإجراءات تقاضي أو تحكيم معلق

ن عدم تحديد أي من أ(، حيث QNCATCللطيران المدني )
اإلجراءات المذكورة هنا أعاله قد يتوقع بشكل معقول بأن 
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يضعف صحة وقابلية تنفيذ هذه اإلتفاقية أو أي من أحكامها 
بشكل مادي وسلبي على قدرة وشروطها الجوهرية، أو قد يؤثر 

( على QNCATCكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني )
تخاذها بموجب هذه اإلتفاقية أو اإتمام المعامالت الواجب 

 جب هذه اإلتفاقية؛لتزاماتها المقررة بمو اقدرتها على أداء وتنفيذ 
(: رأسمال شركة كلية الملكة Share Capitalرأسمال الشركة ) (4

( 2( المصرح به هو )QNCATCية للطيران المدني )نور الفن
سهم عادي مصنفين مليون ( 2) إلىدينار أردني، مقسم مليون 

( دينار أردني، 1بنفس الفئة ومتساوين، قيمة السهم الواحد )
رها بشكل صحيح ومدفوعة اوجميع األسهم المصدرة تم إصد
 بالكامل وخالية من أي قيد أو رهن؛

(: تبين األرصدة Financial Statementsالبيانات المالية ) (5
بشكل منصف الوضع المالي لكلية الملكة نور الفنية للطيران 

( من نهاية شهر كانون األول لعام QNCATCالمدني )
، ونتائج التشغيل والتدفق المالي 2006وحتى عام  2003

للسنوات المالية المذكورة أعاله بما يتوافق مع معايير الحسابات 
 وفقاع لمتطلبات قانون الشركات؛و  الدولية

 No Undisclosedمسؤوليات غير مصرح عنها ) (6
Liabilities وجد أية إلتزامات أو مسؤوليات ذات طبيعة ت(: ال

يتطلبها قانون الشركات أو معايير الحسابات الدولية على كلية 
( يجب أن يتم QNCATCالملكة نور الفنية للطيران المدني )

تقديمها أو مستحقة على الميزانية العامة والغاية من ذلك تتمثل 
بتقديم رؤية صحيحة ومنصفة لوضع كلية الملكة نور الفنية 

 ( المالي؛QNCATCللطيران المدني )
(: حيث أن كلية Compliance with Lawاإلمتثال للقانون ) (7

امت ( قد قQNCATCالملكة نور الفنية للطيران المدني )
بجميع األعمال المتعلقة بشؤون الشركة بما يتوافق مع القوانين 
واألنظمة المعمول بها، بما في ذلك القوانين واألنظمة المتعلقة 
بالتوظيف وشؤون العمال من قبل جميع السلطات الحكومية 
المختصة بأعمال أكاديمية كلية الملكة نور الفنية للطيران 

ن أي إخفQNCATCالمدني ) متثال لهذه اق في اال(، وا 
التشريعات يجب أن ال يؤثر على الوضع المالي لكلية الملكة 

( أو قدرتها على QNCATCنور الفنية للطيران المدني )
المنصوص عليها في هذه  ستكمال المعامالت واإلجراءاتا
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 اإلتفاقية؛
(: كلية Ownership and Assetsالملكية واألصول المالية ) (2

( تملك و لها QNCATCللطيران المدني )الملكة نور الفنية 
حق ساري المفعول وقابل للتنفيذ بإستخدام جميع األصول 
المادية )الممتلكات( سواء المنقولة أو الغير منقولة بأية طريقة 

ممارسة كافة أعمال كلية الملكة نور الفنية للطيران بللقيام 
  ( الضرورية؛QNCATCالمدني )

(: كلية الملكة نور Intellectual Propertyالملكية الفكرية ) (9
( تملك أو مرخصة QNCATCالفنية للطيران المدني )

ستخدام العالمات التجارية وحقوق التأليف وغير ذلك من ال
حقوق الملكية الفكرية الضرورية لممارسة كلية الملكة نور الفنية 

 ( وقيامها بكافة أعمالها. QNCATCللطيران المدني )
 السدادطريقة الدفع و  .4

Payments  
 (462ن سعر الشراء هو )أ( من االتفاقية على 3.2ينص البند رقم )

مريكي يتم دفعه من قبل )"المستثمر"( للحكومة األردنية أمليون دوالر 
"(GoJ بتاريخ إتمام الصفقة أو دفع ما يعادله بالدينار األردني وفقاع )"

وعند  . م الصفقةلسعر الصرف المصدر من البنك المركزي بتاريخ إتما
دفع سعر الشراء المذكور أعاله ودفع رسوم الطوابع المستحقة على هذه 
اإلتفاقية ورسوم تحويل ملكية األسهم يعتبر )"المستثمر"( في ذلك الحين 
بأنه قد أوفى بجميع إلتزاماته المالية وفقاع لهذه اإلتفاقية والقوانين المعمول 

 بها.
 القانون واجب التطبيق .5

Governing Law 
ر تفاقية على أن هذه اإلتفاقية تخضع وتفس  ( من اإل12.1ينص البند )

 وفقاع لقوانين المملكة األردنية الهاشمية.
طرق تسوية النزاعات /  .6

 التحكيم
Settlement of 

Disputes/ Arbitration 

من الحكومة األردنية  تفاقية على أن كالع ( من اإل12.2ينص البند )
"(GoJو )" المستثمر"( يوافقان موافقة ال رجعة فيها على إحالة أي نزاع"(

ينشأ عن هذه اإلتفاقية للتحكيم، ويتم حل النزاع وفقاع لقانون التحكيم 
م  مين، ويتم تعيين محك  بحيث تشكل هيئة تحكيم من ثالثة محك   ،األردني

م الثاني من قبل "(، وتعيين المحك  GoJمن قبل  الحكومة األردنية )"
مين المعينين بتعيين المحكم الثالث، "المستثمر"(، ويقوم كل من المحك  )

وتكون لغة التحكيم هي اللغة اإلنجليزية، ومكان التحكيم هو عمان، 
 األطراف على غير ذلك خطياع.  تتفقااألردن إال إذا 

متياز الممنوحة حقوق اإل .7
 ن وجدت(إللمستثمر )

Concession Rights 

ية حقوق امتياز للمستثمر من قبل حكومة أتفاقية لم تمنح هذه اإل 
 ردنية الهاشمية.المملكة األ
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 المالحظات القانونية

من خالل دراسة بنود اتفاقيات قطاع النقل الجوي الواردة أعاله، فقد تبين لنا بأن هذه اإلتفاقيات قد جاءت بشكل 
اء ذات العالقة، وكذلك جاءت متماشية مع عام  متوافقة من حيث مضمونها وبنودها مع قرارات مجلس الوزر 

بحيث ال تشكل أحكام وشروط  ،تباعها في هذا المجالاالمتطلبات القانونية واألصول واألعراف القانونية الواجب 
ي مخالفة أردنية الهاشمية، وال تشكل جحاف و/أو انتقاص من حقوق وسيادة المملكة األإي أهذه اإلتفاقيات 

 ردنية الهاشمية. لنظام العام والتشريعات المعمول بها في المملكة األبشكل صريح أو ضمني ل
وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق، نجد أن تطبيق قوانين المملكة األردنية الهاشمية على كل ما يتعلق بهذه 

على مبدأ سيادة  اإلتفاقيات من حيث إنشائها وتفسيرها قد جاء منسجماع مع األصول واألعراف التعاقدية ومؤكداع 
 ردنية الهاشمية.المملكة األ

 
كان من األجدى على الحكومة أن إلتفاقية المبرمة مع شركة األسواق الحرة للمطارات األردنية، يتعلق باوفيما 

 لتي تنتهي بتاريخا رخيص جديد بدالع من تجديد الرخصةتقوم بإعادة طرح عطاء جديد وفق منافسة شفافة لمنح ت
نتهاء مدته وال يخضع اوينص البند المتعلق بتجديد الترخيص على أن هذا الترخيص ينتهي ب . 30/4/2012

نتهاء الترخيص بمدة ستة اك قبل للتجديد التلقائي، وفي حال رغبة الشركة بتجديده، عليها أن تعلم وزير المالية بذل
 أشهر على األقل.

 
 إلىمين يقود بالنهاية نجد بأن عدم تحديد سلطة تعيين للمحك  فتحكيم، أما فيما يتعلق بطرق تسوية النزاعات/ ال

ق الكثير من الوقت، وعليه وهذا يستغر  ،محكمة التحكيم الدائمة لدى محكمة العدل الدولية في الهاي إلىاللجوء 
 تسمية رئيس لهيئة دولية بصفته الوظيفية. إلىكان باألحرى أن يتم اللجوء 

 
التحكيم وفقاع لقواعد تحكيم األونسيترال  إلىأنه ال يستحب اللجوء  إلىبد من اإلشارة  ذلك، ال إلىباإلضافة 

(UNCITRAL Arbitration Rules وذلك من ناحية التكاليف الباهظة، حيث )ن رسوم التحكيم وأتعاب أ
، ومثاله (Institutional Arbitrationمين ليس لها سقف أعلى كما هو الحال في التحكيم المؤسسي )المحك  

 (.ICC Arbitrationتحكيم غرفة التجارة الدولية )
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 ((Telecom Sectorتصاالت ثالثًا: قطاع اإل 

 
 ردنية المساهمة العامة المحدودة تصاالت األ ثالثًا/أ: المرحلة االولى شركة اإل 

 
 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة

( 25قد تمت قبل صدور قانون التخاصية رقم ) إن عملية خصخصة شركة اإلتصاالت األردنية/ المرحلة األولى
ئتالف فرانس تيليكوم ا إلى%( من أسهمها في الشركة 40، حيث قامت الحكومة بالبيع المباشر لوو )2000لسنة 

وافق مجلس الوزراء بموجب قراره رقم  12/1/2000وبتاريخ  من خالل عطاء تنافسي متوافق مع القانون. 
تصاالت %( من أسهم شركة اإل40األسهم واتفاقية الشراكة، وتم توقيع اتفاقية بيع )( على اتفاقية تحويل 2262)

( 5.02( مليون سهم بسعر )100، أي ما يعادل )23/1/2000ائتالف فرانس تيليكوم بتاريخ  إلىاألردنية 
 للسهم الواحد.دوالر 

 
 صاالت األردنية وبين المستثمر:تفاقية نقل ملكية األسهم المبرمة فيما بين شركة اإلتال وفيما يلي تفصيل 

 2444إتفاقية نقل ملكية األسهم /جيتكو 
Share Transfer Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

تصاالت سهم شركة اإلأ%( من 40تم توقيع اتفاقية بيع ما نسبته ) 
 . 23/1/2000ائتالف فرانس تيليكوم بتاريخ  إلىردنية األ

 اإلتفاقية أطراف .2
The Parties 

 طراف التالية:سهم فيما بين األبرام اتفاقية نقل ملكية األإتم  
 ردنية الهاشمية و؛حكومة المملكة األ .1
 و؛ردنية تصاالت األشركة اإل .2
   .ائتالف فرانس تيليكوم .3

3. 
 
 
 

الضمانات الممنوحة من 
 الحكومة األردنية

Representations & 
Warranties made by 
the Government of 

Jordan 

تفاقية على الضمانات الممنوحة من الحكومة ينص البند الرابع من اإل
 ردنية للمستثمر وهي تتمثل بما يلي: األ
نها تملك كامل الصالحية أردنية بالتفويض: بحيث تؤكد الحكومة األ (1

خرى المتعلقة والتي تفاقية وكافة الوثائق األللدخول في هذه اإل
ن الحكومة حازت على كافة ا  و  طرفاع فيها.  ستكون الحكومة

 تفاقية؛تمام وتنفيذ هذه اإلرية إلالموافقات الحكومية والتشريعية الضرو 
تفاقية ل هذه اإلعاله، تشك  أالنفاذ: بموجب التفويض المذكور في البند  (2

بمواجهة الحكومة  اع وقانوني اع ونافذ اع صحيح اع حكامها التزاموفقاع أل
ردنية خرى التي ستكون الحكومة األتفاقية والوثائق األردنية لهذه اإلاأل

و سيقيده أالقانون االن طرفاع فيها بهذا الخصوص، فيما عدا ما قيده 
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  مستقبالع؛
ية أتفاقية و ردنية لهذه اإلبرام وتنفيذ الحكومة األإن إعدم المخالفة:  (3

تشكل ال ن أخرى متصلة تكون الحكومة طرفاع فيها يجب أمعامالت 
 إلىو تكون بحاجة أنهاء إسبب في تو تأو تعارض أخالفة ية مأ

ردنية لم تحصل عليه الحكومة األآخر و قبول من طرف أموافقة 
ة يجار، تكون الحكومإ، ية اتفاقية، عقدأعن  اع ويكون ناتج ،بعد
و أي تعارض أن ال يكون هناك أو  ردنية طرفاع فيه وملزمة به،األ

 و قرارات محاكم؛أقانون وتعليمات و أو اتفاقية دولية أمخالفة لميثاق 
و القضائية وكافة أو الدولية أالموافقات: جميع الموافقات المحلية  (4

تفاقية وما يتصل بها من التفويضات المطلوبة لتنفيذ هذه اإل
وهي نافذه أصولياع  معامالت ووثائق، تم الحصول عليها واستصدارها

  وفاعلة كلياع؛
سهم وسنداتها ردنية تملك هذه األومة األسهم: الحكسند نقل ملكية األ (5

سهم يمنع بيعها ونقل ملكيتها، ي قيد على هذه األأوليس هناك 
ي أوسيتم تحويل هذا السند والملكية للمستثمر بشكل كامل وخال  من 

 د الدفع الكامل للثمن؛قيد بع
و أردنية غير ملزمين ببيع تصاالت األردنية وشركة اإلالحكومة األ (6

تصاالت ي شركة شقيقة لشركة اإلأصص من حصص ي حأتحويل 
ية حقوق ، أو أو الشركات الشقيقة لها أسهم للشركة أي أو أردنية األ

ي شكل من أية حقوق بأو أوراق مالية أي أو أضمانات وشروط 
ي حصص من شركة أن يتملك أسهم هذه تخول حامل األ ،شكالاأل
 بح؛و يشارك في الر أاتها الشقيقة و شركأتصاالت اإل

و دعاوى أية مطالبات أوجد تنه ال إ  جراءات قضائية:إو أمطالبات  (7
ردنية و ممكن الوقوع بمواجهة الحكومة األأو تحكيم منظور ، متوقع أ
 ردنية؛ن يؤثر على الحكومة األأكن مي

الرخصة صالحة وسارية المفعول وصادرة  صالحية الترخيص:  (2
نية المجددة من الحكومة قة وفقاع للقوانين وااللتزامات القانو ومصد  

 ردنية؛تصاالت  األتنظيم قطاع اإلردنية وهيئة األ
ردني أ( مليون دينار 250رأس المال المصرح به هو ) رأس المال:  (9

ن أسجلة ومدفوعة بالكامل، و سهم والحصص صادرة وموكافة األ
ية أمنح  وأصدار إو أردنية غير ملزمة بشراء تصاالت األشركة اإل

 لمنصوص عليها في اتفاقية الشركاء؛اتلك ء فوائد باستثنا
جميعها ، أردني( مليون دينار 20رأس مال شركة البتراء هو ) (10

ن ا  و قة ومدفوعة بالكامل، كتتب بها ومصد  صدارها ومإحصص تم 
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ي حصص أو منح أصدار إو التعهد بأصدار إشركة البتراء لم تقم ب
ن أذ سهم عندئو ضمانات تمكن حامل األأخرى أية حقوق أو أ

ن يشارك أو ألبتراء، و حصص في شركة اأسهم أية أيحصل على 
و أاء بخصوص زيادة ، اال ما نص عليه باتفاقية الشركرباحباأل

 خفض رأس المال؛
ن كافة العاملين والمدراء والتنفيذيين في إلتزام بالقوانين: اإل (11

عمالهم بشكل يتناسب مع أردنية قد قاموا بتصاالت األشركة اإل
نظمة والمتطلبات بما فيها وليس على سبيل ن المرعية، واألالقواني

عمالهم، أالحصر الرخص و التصاريح و والموافقات الالزمة للقيام ب
  من كافة الجهات الحكومية المختصة؛

و القضائية أو الدولية أالموافقات: جميع الموافقات المحلية  (12
يتصل بها من تفاقية وما وكافة التفويضات المطلوبة لتنفيذ هذه اإل

صولياع وهي نافذه أ تم الحصول عليها واستصدارها ،معامالت ووثائق
 وفاعلة كلياع؛

ردنية وشركاتها الشقيقة تصاالت األالتصاريح: حصلت شركة اإل (13
على كافة التراخيص والموافقات من كافة الجهات الحكومية 

ه عالألةع كما هو مذكور المختصة الالزمة للقيام بعمال الشركة كام
 بالتفصيل؛

تفاقيات و العقود و الرخص و االلتزامات التي كشف بكامل اإل (14
تفاقية، ردنية طرفاع فيها بتاريخ هذه اإلتصاالت األتكون شركة اإل

تصاالت اع على شركة اإلن تؤثر ماديأنهاؤها إذا ما تم إمكن يوالتي 
ن شركة ا  و  ،وكافة هذه العقود قانونية وسارية وملزمةردنية، األ
ي أتفاقيات ولم ترتكب ردنية ملتزمة ببنود هذه اإلصاالت األتاإل

 . نهائهاإنذارات بخصوص إي أتتسلم  مخالفات بخصوصها ولم
لها ليست  التابعةالشركات و أردنية تصاالت األشركة اإل إفا وكذلك

و شراكة تتضمن مبالغ تدفع من قبل الشركة أي اتفاق أطرفاع في 
ي اتفاقيات تتضمن أو أردني، أ ( دينار1006000تتجاوز مبلغ )

( دينار اردني واي ضمانات 1006000مبلغ ) إلىخصومات تصل 
ردنية بخصوص تصاالت األخطية او التزامات على شركة اإل

و المدراء والمسؤولين و الزبائن و الموردين بمبالغ أالعاملين بها 
و عقود مخالفة أية اتفاقيات وأ ،ردنيأ( دينار 1006000تتجاوز )

 ردن؛المنافسة غير المشروعة في األقوانين ل
ن جميع الوثائق المقدمة دقيقة وكاملة فيما يتعلق بالقروض إ (15

 التابعة؛تصاالت وشركاتها والتسهيالت المقدمة لشركة اإل
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ن جميع الحسابات تبين الوضع المالي إالتقارير المالية:  (16
كافة و رباح والخسائر للشركة من التواريخ المبينة ونتائجها، األ

حتياطيات ، المصاريف والسيولة للفترات المحددة وفقاع لقانون اإل
ن جميع دفاتر الشركة أخرى مطبقة، و أية قوانين أردني و األ الشركات

ي تغيير أدخال إنه لم يتم أ، و المحاسبية وسجالتها دقيقة وصحيحة
حوال المالية على الحسابات الداخلية للشركة وعلى النتائج واأل

ن كافة الحسابات أردنية، و صاالت األتالخاصة بشركة اإل للعمليات
ردنية انعكست في الحسابات تصاالت األوالمبالغ المستحقة لشركة اإل

 عتيادية من خالل معامالت سابقة؛إلوناتجة عن العمليات ا
و اضرار غير أو خسائر أو مطالبات أية التزامات أعدم وجود  (17

 صاالت؛تردنية لإلمقر بها من قبل الشركة األ
ردنية وشركاتها تصاالت األي تغييرات: لم تقم شركة اإلأالقيام ب (12

و دخول أي معامالت من تحصيل أالشقيقة بعد تاريخ الميزانية ب
ي ملكية من أو التصرف بأو تأجير أو بيع أبعطاءات جديدة 
( 1006000ية مبالغ تتجاوز )أقامت بصرف أو ملكيات الشركة ، 

 اع سهمأو وزعت أي احتياطي للشركة أيع ردني، قامت بتوز أدينار 
قامت بزيادة نسبة التعويضات بما بدون الموافقة المشتركة للفريقين، و 

و زيادة عدد أخرى، قامت بتغيير عدد فيها التقاعد والمخصصات األ
ية ديون مستحقة للشركة أو الغت أالعاملين لدى الشركة، تسامحت 

و أشخاص ألل ديون و مددت آجاأتصاالت، قدمت ردنية لإلاأل
ي تعديل على هذه الديون، أو أو سمحت بأ، شخاصجماعة من األ

ية لجنة غير معلن عنه في و ألأدارة ي اجتماع لمجلس اإلأعقدت 
و ليس كما جرت أموال من غير البنوك أية أاقترضت فصاح، أو اإل

 معامالتها التجارية؛ العادة في
و أي مطالبات أد وجتجراءات القانونية: ال المطالبات واإل (19

و أم منظور و تحكيأو خالفات صناعية أقانونية إجراءات و أدعاوى 
 و متوقع الحدوث؛أقائم 

تصاالت بتقديم كافة ردنية لإلالضرائب: قامت الشركة األ (20
ن أالبيانات الضريبية وقامت بسداد كافة الضرائب المترتبة عليها، و 

ي تمديد في الدفع أردنية استفادت من تصاالت األال تكون شركة اإل
و تأجيل بهذا الخصوص، ألبات الغاء و تقدمت بطأو تقديم البينات أ
نه لم يتم أ، و الشركة عوائق متعلقة بملكيات ممتلكات ةيأوجد تنه ال أو 

تفاقية، تمام اإلإرية المفعول بعد ي وكالة قانونية ستبقى ساأعمل 
و أدقيق مالي و تأو مطالبات أفعال أو أجراءات إية أوجد تنه ال أو 
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طلب معلومات متصله بالشركة تم تبيلغ الشركة بها خطياع من قبل 
دوائر الضريبة المختصة، ويشمل ذلك كافة الضرائب على اختالف 

يبة مبيعات وطوابع و دولياع من جمارك و ضر أنواعها محلياع أ
 جتماعي؛أوضمان 

التعويضات العمالية والتقاعد: باستثناء ما نص عليه من  (21
مذكور آخر ي تعويض أو مكافأة نهاية خدمة و أض تقاعد تعوي

و مكافآت تتعلق أعويضات ية تأوجد تنه ال أبالبيانات المالية ف
/ حوافز للموظفين والمدراء عاقة والعجزاة/ المرض/ اإل/ الوفبالتقاعد

تصاالت على شركة اإلأخرى ي التزامات أو آخرين أشخاص أي أو 
فعات حالية و سابقين ولدأحاليين  ردنية بهذا الخصوص لموظفيناأل
وكافة هذه المخصصات والتعويضات و قد تترتب مستقبالع، أ

وصناديق التقاعد مخصصة سنداع للقوانين المرعية وال يوجد ما قد 
ال إن طبيعتها و يغير مأيطرأ ويغير من تخصيص هذه التعويضات 

ي ألو أردنية تصاالت األشركة اإل لم تتلق  لظروف غير متوقعة، و 
ي تحقيقات حكومية أنذار خطي بخصوص إي أ التابعةمن شركاتها 
ال ما إفعال متصلة بها، أو أو قضايا أهذه التعويضات ب فيما يتعلق

 ةيأتم هناك تنه لم أر متوقع وال يمكن التنبوء بحدوثه، و كان منها غي
و مستحقات صناديق التقاعد يؤثر على أتغييرات على دفعات 

و أوقيمها باستثناء ما هو خارج عن يد الشركة الدفعات وشروطها 
ن أذه الصناديق بطريقة صحيحة ورسمية، و قام به القائمون على ه

ردنية تصاالت األكافة الدفعات والمساهمات المستحقة على شركة اإل
 لبيع؛تمام اإحتى تاريخ تم دفعها وتسديدها 

دنية ر تصاالت األن شركة اإلإتفاقيات العمالية والنزاعات: اإل (22
لتعليمات المتصلة نظمة واوشركاتها الشقيقة قد التزمت بالقوانين واأل

فرض عليها غرامات تتصل تان الشركة لم أ، بالعمل والعمال
عاله أاالضرار بسبب مخالفة ما ذكر أو و الرواتب أبالضرائب 

ن الشركة لم تتبلغ أو  ردني،أدينار ( 1006000بمبالغ تزيد على )
و نزاعات أي دعاوى أنه ليس هناك أص و نذارات بهذا الخصو إ

 عمالية متوقعة؛
ن شركة أردنية: تصاالت األالملكية وحالة ممتلكات شركة اإل (23

واتفاقيات سارية المفعول  اع ردنية تملك وتحوز رخصتصاالت األاإل
مالكها بما أوقابلة للتطبيق تتعلق بحقوقها الستخدام كافة ممتلكاتها و 

شروط تمنع أو ي قيود أمجها ، دون نظمة الكمبيوتر وبراأفيها 
ية عيوب وبحالة جيدة أوهذه الممتلكات خالية من  ،ستخداماإل
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ي منها أليات، ولم يتعرض ، ومؤمن عليها للقيام بالعمصالحة للعمل
ن تؤدي أمكن يخرى أية حوادث أ، كوارث طبيعية و للحريق، الحوادث

 ضرر مادي عليها؛ إلى
خدمة سيحقق أو ن اي منتج أ: بمعنى 2000لتزامات العام إ (24

وأن ، تفاقيةقبل تاريخ هذه اإل 2000ام التوافق مع المتطلبات للع
تصاالت قامت بتحضير برنامج يضمن هذه المتطلبات عن شركة اإل

أو ذا كانت هذه الخدمات إن يقرروا أطريق الطلب من المزودين 
 ؛2000ستحقق هذه المتطلبات للعام  المنتجات

عمال التي تقوم بها شركة األجميع ن إالبيئة: مور المتعلقة باأل (25
متوافقة مع القوانين ذات لها التابعة ردنية والشركات تصاالت األاإل

من  ي جهةأنذار خطي من إي أ ن الشركة لم تتلق  أ، و العالقة
 ردنيةاأل تصاالتن شركة اإلأالجهات الحكومية بهذا الخصوص، و 

ي جهة أو شكوى من أي نذار خطإي أ لم تتلق   التابعةوشركاتها 
و قضائي بهذا أداري إجراء أو إحكومية بخصوص تحقيق 

 ذات الصلة؛قوانين ال نذار بموجبإي أولم يوجه للشركة الخصوص، 
و أردنية تملك تصاالت األن شركة اإلإحقوق الملكية الفكرية:  (26

ختراعات، العالمات التجارية، اإل و مخولة قانونياع الستخدامأمرخصة 
تها لهذه ، وفقاع لحاجومختلف حقوق الملكية الفكرية، التجاريةسماء األ

تصاالت ن شركة اإلإذلك ف إلىضافة ، وباإلعمالهاأالحقوق لممارسة 
ر التجارية، سراة األردنية تملك وحائزة لترخيص استعمال كافاأل
الشركة حصرية تملك يضاع أو ، وقوائم العمالء، ختراعات، النماذجاإل

فصاح، بحيث دراج هذه الحقوق ضمن رسالة اإلإ ، وتملهذه الحقوق
ه لم يوج  د على هذه الحقوق تعيق استخدامها، و ي قيو أوجد تال 

شخاص أحقوق ل و خرقهاأها خالفتم تتضمننذارات إ ةيأللشركة 
الحقوق، وهذه الحقوق مسجلة   لهذه خرين عن طريق استعمالهاآ

 حتى تاريخه؛وسارية المفعول أصولياع 
تصاالت جميع المعلومات المقدمة من شركة اإل نإفصاح: اإل (27

ردنية والمفصح عنها للمستثمر هي صحيحية ودقيقة وتحتوي األ
ن الترجمة دقيقة أو  ،كاملة وصحيحة من المعلومات المقدمة اع نسخ

معلومة معروفة للحكومة  ةيأنه ليس هناك أو صل، ومطابقة لأل
 فصاح عنها.ردنية ولم يتم اإلاأل

 فع والسدادطريقة الد . 4
Payments  

مبلغ  ن ثمن الشراء هوأعلى تفاقية من اإل( 2.02رقم ) لبندينص ا
تفاقية يتم من اإل( 2.04رقم )ووفقاع للبند  ،مريكيأ( مليون دوالر 502)

ردنية لحكومة األ"  لمن قبل "المستثمردفع ثمن الشراء المذكور أعاله 
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رصدة الحكومة أ لىإمصرفية تحول حوالة  إتمام البيع عن طريقعند 
يام على أ( 10قبل )لمستثمر التي يتسلمها اخطية التعليمات البناءاع على 

 قل من التاريخ المحدد إلتمام البيع. األ
 القانون الواجب التطبيق . 5

Governing Law 
ردنية الهاشمية ن قوانين المملكة األأتفاقية على من اإل 9.10ينص البند 

 تفاقية. هذه اإل هي الواجبة التطبيق على
طرق تسوية النزاعات  .6

 /التحكيم
Settlement of 

Disputes/ Arbitration 

ردنية والمستثمر تفاقية على موافقة الحكومة األمن اإل 9.15ينص البند 
 إلىتفاقية و يتعلق بهذه اإلأي نزاع ينشأ أحالة إموافقة ال رجعة فيها على 

مار بين الدول ومواطني الدول المركز الدولي لتسوية منازعات الستث
مين مكونة من ن يتم فض النزاع من خالل هيئة محك  أاالخرى، على 

م واحد من طرفه ، ثالث محكمين ، بحيث يقوم كل فريق بتعيين محك  
م الثالث ، ويكون انعقاد التحكيم هو مان بتعيين المحك  ويقوم المحك  

ذا اتفق إال إة ، مريكيالعاصمة في الواليات المتحدة األ –واشنطن 
 . نجليزيةلغة التحكيم هي اللغة اإلن كتابة على غير ذلك ، وتكون االطرف

ن يعامل المستثمر معاملة مواطني الدول أن على اكما واتفق الطرف
ستثمار، خرى لغايات المركز الدولي لتسوية منازعات اإلالمتعاقدة األ

ي سبب تفاقية ألإلنهاء هذه اإحكام هذا البند في حال أن تطبق أويجب 
 سباب . من األ

 متياز الممنوحةحقوق اإل .7
Concession Rights 

 .تفاقيةلم يتم منح اي حقوق امتياز بموجب هذه اإل
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 ((Telecom Sectorثالثًا: قطاع االتصاالت 

 
 ردنية المساهمة العامة المحدودة تصاالت األ ثالثًا/ب: المرحلة الثالثة لخصخصة شركة اإل 

 
 مختصرة عن خصخصة الشركة نبذة

( 25شركة اإلتصاالت األردنية/ المرحلة الثالثة قد تمت بعد صدور قانون التخاصية رقم ) خصخصةإن عملية 
( الموافقة بيع ما نسبته 1523بموجب قراره رقم ) 20/6/2006، حيث قرر مجلس الوزراء بتاريخ 2000لسنة 

شركة فرانس تيليكوم وفق شريحتين، الشريحة  إلىلوكة للحكومة %( من أسهم شركة اإلتصاالت األردنية المم11)
%( عند 1للسهم الواحد، والشريحة الثانية هي نسبة )  ( دينار565%( من األسهم بسعر )10األولى هي نسبة )

( دينار 565سهم بسعر )%( من األ10)اكتمال صفقة بيع الحكومة ألسهمها لباقي المستثمرين، وعليه تم بيع 
توقيع جيتكو، وتم شركة  إلى%( وفقاع للمعادلة السعرية المتفق عليها مع شركة فرانس تيليكوم 1الواحد و)للسهم 

 . 29/11/2006وتنفيذ البيع بتاريخ  26/6/2006تفاقية بتاريخ اإل
 

 تفاقية نقل ملكية األسهم المبرمة فيما بين شركة اإلتصاالت األردنية وبين المستثمر:ال وفيما يلي تفصيل 
 2446فرانس تيليكوم ائتالف  إلىإتفاقية نقل ملكية األسهم 

Share Transfer Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

ردنية سهم الحكومة األأ%( من 11ما نسبته )ملكية تم توقيع اتفاقية نقل 
ائتالف شركة فرانس تيليكوم بتاريخ  إلىردنية تصاالت األفي شركة اإل

30/6/2006. 
 أطراف اإلتفاقية .2

The Parties 
تصاالت سهم شركة اإلأ%( من 11برام اتفاقية نقل ما نسبته )إتم 
 طراف التالية:شركة فرانس تيليكوم فيما بين األ إلىردنية األ

  و؛ ردنية الهاشميةحكومة المملكة األ .1
 و؛ ائتالف فرانس تيليكوم )جيتكو( .2
  .ردنيةتصاالت األشركة اإل .3

لضمانات الممنوحة من ا .3
 الحكومة االردنية

Representations  
& Warranties made 
by the Government 

of Jordan 

نها تملك كامل الصالحية أردنية : تؤكد الحكومة األالتفويض (1
خذت اتنها أ، و اقية وكافة العمليات المتصلة بهاتفبرام هذه اإلإل

 قية؛تفاات الالزمة لتنفيذ هذه اإلجراءكافة اإل
عاله تشكل هذه أ: بموجب التفويض المذكور في البند النفاذ (2

بمواجهة  اع وقانوني اع ونافذ اع صحيح اع حكامها التزامتفاقية وفقاع ألاإل
عادة إفالس، التصفية، اإل، باستثناء ما يقيدها بردنيةالحكومة األ

قبالع قد تؤثر على هذه و مستأن خرى اآلأي قوانين أ، و الهيكلة
 تفاقية؛اإل
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ردنية تفاقية وتنفيذ الحكومة األبرام هذه اإلإن إ: عدم المخالفة (3
ية أن ال تشكل أية معامالت متصلة بها يجب أتفاقية و لهذه اإل
و تكون أي اتفاقية أ نهاءإو تسبب في أو تعارض أمخالفة 

لم تحصل عليها الحكومة  خرآو قبول طرف أبحاجة لموافقة 
ن ال يكون أيجار، و إ، ي اتفاقية، قرضأردنية، ناتج عن األ

و قانون أو اتفاقية دولية أو مخالفة لميثاق أي تعارض أهناك 
 جهزة قضائية.أية أو أو قرارات محاكم أوتعليمات 

 طريقة الدفع والسداد .4
Payments  

ن المستثمر سيقوم بدفع بدل أعلى تفاقية من اإل( 5.1)رقم ينص البند 
رصدة المتوفرة تفاقية والبيع من األإلتمام اإتفاقية عند سهم موضوع اإلاأل

/ حساب عوائد ردنية في البنك المركزيحكومة األحساب ال إلىفوراع 
 التخاصية. 

 القانون واجب التطبيق .5
Governing Law 

ردنية ن قوانين المملكة األأتفاقية على ( من اإل14) رقم ينص البند
 تفاقية.ر هذه اإلنشاء وتفسيا  الهاشمية هي واجبة التطبيق على صحة و 

طرق تسوية النزاعات /  .6
 التحكيم

Settlement of 
Disputes/ Arbitration 

حالة إيتفقون على طراف ن األأتفاقية  على ( من اإل16) رقم ينص البند
تحكيم غرفة  ، ليتم تسويته وفقاع لقواعدللتحكيم ينشأ فيما بينهمي نزاع أ

وتكون لغة التحكيم هي  (، ICC Arbitration Rulesالتجارة الدولية )
  .سويسرا –جنيف  نجليزية، ومكان التحكيم في اللغة اإل

تياز الممنوحة إحقوق اال .7
 وجدت( إللمستثمر )ا

Concession Rights 

ية حقوق امتياز للمستثمر من قبل الحكومة أتفاقية لم تمنح هذه اإل
 ردنية. األ
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 ((Telecom Sectorتصاالت ثالثًا: قطاع اإل 

 
 ردنية المساهمة العامة المحدودة تصاالت األ ثالثًا/ج: المرحلة الرابعة لخصخصة شركة اإل 

 
 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة

( لسنة 25شركة اإلتصاالت األردنية/ المرحلة الرابعة بعد صدور قانون التخاصية رقم ) خصخصةتمت عملية 
الموافقة على بيع كامل أسهم ( 397موجب قراره رقم )ب 2/1/2002حيث قرر مجلس الوزراء بتاريخ  ،2000

ي ما نسبته أمليون سهم، ( 2961336991شركة اإلتصاالت األردنية المملوكة للحكومة والبالغ عددها )
( 4666المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي/ الوحدة اإلستثمارية بسعر ) إلى%( من إجمالي األسهم 1166)
 أن يتم تسديد ثمن الشراء نقداع ودفعة واحدة.للسهم الواحد، على  ينارد
 

تفاقية نقل ملكية األسهم المبرمة فيما بين الحكومة األردنية وبين المؤسسة العامة ال وفيما يلي تفصيل 
 للضمان اإلجتماعي:

 2442المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  إلىإتفاقية نقل ملكية األسهم 
Share Transfer Agreement 

 يخ اإلتفاقيةتار  .1
Date of the 
Agreement 

ردنية سهم الحكومة األأ%( من 5ما نسبته )ملكية تم توقيع اتفاقية نقل 
 جتماعيالمؤسسة العامة للضمان اإل إلىردنية تصاالت األفي شركة اإل

 .21/1/2002بتاريخ 
 أطراف اإلتفاقية .2

The Parties 
ردنية تصاالت األشركة اإل سهمأن %( م5برام اتفاقية نقل ما نسبته )إتم 
 طراف التالية:جتماعي فيما بين األمؤسسة الضمان اإل إلى

 و؛ ردنية الهاشميةحكومة المملكة األ .1
 .جتماعيالمؤسسة العامة للضمان اإل .2

الضمانات الممنوحة من  .3
 ردنيةالحكومة األ 

Representations 
 & Warranties made 
by the Government 

of Jordan 

ردنية بنقل ملكية تفاقية على التزام الحكومة األ( من اإل3لبند رقم )ينص ا
يداع إجتماعي وذلك لدى مركز المؤسسة العامة للضمان اإل إلىسهم األ
شعار من البنك المركزي بإيداع ثمن الشراء إوفور ورود  ،وراق الماليةاأل

 في حساب البنك المركزي/ حساب عوائد التخاصية . 

 ع والسدادطريقة الدف .4
Payments 

 ن ثمن الشراء هو مبلغ أتفاقية على ( من اإل2ينص البند رقم )
ردني، بحيث تلتزم المؤسسة العامة أدينار مليون  (13561316991)

تودع  مصرفيةجتماعي بدفع المبلغ المذكور عن طريق حوالة للضمان اإل
 ي.( لدى البنك المركز 3100/1002/1في حساب عوائد التخاصية رقم )
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 القانون واجب التطبيق .5

Governing Law 
 .تفاقيةفي اإل القانون واجب التطبيق  لم يرد نص على 

طرق تسوية النزاعات/  .6
 التحكيم

Settlement of 
Disputes/ Arbitration 

  .تفاقيةفي اإلطرق تسوية النزاعات لم يرد نص على  

متياز الممنوحة حقوق اإل .7
 ن وجدت(إللمستثمر )

Concession Rights 

ية حقوق امتياز للمستثمر من قبل الحكومة أتفاقية لم تمنح هذه اإل
 . األردنية

 
 المالحظات القانونية

من خالل دراسة بنود اتفاقيات قطاع اإلتصاالت الواردة أعاله، فقد تبين لنا بأن هذه اإلتفاقيات قد جاءت بشكل 
قرارات مجلس الوزراء ذات العالقة، وكذلك جاءت متماشية مع عام  متوافقة من حيث مضمونها وبنودها مع 

بحيث ال تشكل أحكام وشروط  ،المتطلبات القانونية واألصول واألعراف القانونية الواجب إتباعها في هذا المجال
ي مخالفة أالهاشمية، وال تشكل  األردنيةجحاف و/أو انتقاص من حقوق وسيادة المملكة إي أهذه اإلتفاقيات 

 الهاشمية.  األردنيةكل صريح أو ضمني للنظام العام والتشريعات المعمول بها في المملكة بش
 األردنيةوفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق وطرق تسوية النزاعات/ التحكيم، نجد أن تطبيق قوانين المملكة 

ء منسجماع مع األصول واألعراف الهاشمية على كل ما يتعلق بهذه اإلتفاقيات من حيث إنشائها وتفسيرها قد جا
 الهاشمية . األردنيةالتعاقدية ومؤكداع على مبدأ سيادة المملكة 

 
وائتالف فرانس  األردنيةتصاالت تفاقية نقل ملكية األسهم المبرمة فيما بين شركة اإلاوبشكل خاص فيما يتعلق ب

تفاقية قد جاءت ن شروط وبنود هذه اإل، نجد أاألردنيةتيليكوم/ المرحلة األولى من خصخصة شركة اإلتصاالت 
، كما أنها جاءت من الناحية 12/1/2000( تاريخ 2262بشكل عام متوافقة مع قرار مجلس الوزراء رقم )

ية بنود مجحفة أالقانونية منسجمة مع التشريعات والقوانين المعمول بها ومبادىء التعاقد الدولية، ولم تشتمل على 
 . األردنيةتصاالت العاملين في شركة اإلاو  األردنيةبحق الحكومة 

 
والمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي/  األردنيةأما إتفاقية نقل ملكية األسهم المبرمة فيما بين شركة اإلتصاالت 

تفاقية على صفحة واحدة مقتضبة وخالية ، فقد جاءت اإلاألردنيةالمرحلة الرابعة من خصخصة شركة االتصاالت 
تفاقية و/أو طرق تسوية النزاعات، و تحديد للقانون الواجب التطبيق على هذه اإلأو خاصة أة ية شروط عامأمن 

 مما ال ينسجم وال يتوافق مع األصول واألعراف التعاقدية المحلية وكذلك الدولية.
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 (Electricity Sector) رابعًا: قطاع الكهرباء

 
 نبذة مختصرة

وذلك ، (316تحت الرقم ) 29/2/1996بتاريخ  مة العامة المحدودةشركة الكهرباء الوطنية المساه تم تأسيس
 شركة مساهمة عامة إلى األردنيةتحويل سلطة الكهرباء المتضمن  9/4/1994تاريخ لقرار مجلس الوزراء  تنفيذاع 

باء بالغاء سلطة الكهر المتعلقة جراءات القانونية ، وتم استكمال اإلاألردنية الحكومة مملوكة بالكامل من قبل
وحلول هذه الشركة محلها باعتبارها الخلف القانوني العام والواقعي للسلطة، بموجب قانون الكهرباء العام  األردنية
 )ملغي(.  1996( لسنة 10رقم )

تقرر تقسيم شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة  4/10/1997وبناءاع على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 
 هنالك ثالث شركات وهي: تالث شركات تمهيداع لخصخصتها والتالي أصبحث إلىالمحدودة 

 شركة الكهرباء الوطنية/ شبكات نقل وتحكم. .1
 .شركة توليد الكهرباء المركزية / محطات التوليد .2
 شركة توزيع الكهرباء / شبكة التوزيع. .3
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 رابعًا: قطاع الكهرباء

 
  (Central Electricity Generation Company) رابعًا/ أ: شركة توليد الكهرباء المركزية

 
 نبذة مختصرة عن خصخصة الشركة

، 2000( لسنة 25إن عملية خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية قد تمت بعد صدور قانون التخاصية رقم )
%( 51( بالموافقة على بيع ما نسبته )4231بموجب قراره رقم ) 2/5/2007حيث قرر مجلس الوزراء بتاريخ 

المستثمر إنارة/ شركة دبي كابيتال مقابل مبلغ نقدي يعادل مجموع قيمة  إلىشركة توليد الكهرباء المركزية من 
حتسابها المحددة ادوالر أمريكي، وقيمة المخالصة المالية وفقاع آللية  ونيمل( 107العرض المالي النهائي البالغ )

، باإلضافة لتحمل 2006قاع للبيانات األولية لنهاية عام ( مليون دوالر وف13في وثائق العطاء والمقدرة بحوالي )
%( من كافة اإللتزامات والديون القائمة على الشركة بتاريخ إتمام البيع والمقدرة بحوالي 51المستثمر لما نسبته )

 .2006( مليون دوالر وفقاع للبيانات األولية لنهاية عام 192)
 

الهاشمية وبين  األردنيةسهم المبرمة فيما بين حكومة المملكة وفيما يلي تفصيل التفاقية نقل ملكية األ
 المستثمر:

 اتفاقية نقل ملكية االسهم
Share Transfer Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

سهم الحكومة في أ%( من 51تم توقيع اتفاقية نقل ملكية ما نسبته )
/ دبي كابيتال نارةإمستثمر شركة ال إلىلمركزية شركة توليد الكهرباء ا

  .20/9/2007بتاريخ 
 أطراف اإلتفاقية .2

The Parties 
 األردنيةسهم الحكومة أ%( من 51برام اتفاقية نقل ملكية ما نسبته )إتم 
 : طراف التاليةابيتال فيما بين األنارة/ دبي كإشركة  إلى

  و؛ الهاشمية األردنيةحكومة المملكة  .1
     ، "المستثمر".مار الطاقةنارة الستثإشركة  .2

 قبل الضمانات الممنوحة من .3
 األردنيةالحكومة 

Representations 
 & Warranties made 

by the Government of 
Jordan 

تفاقية على الضمانات الممنوحة من قبل ( من اإل10)رقم ينص البند 
ذه ، حيث تمثلت ه"لمستثمراو "الهاشمية ل األردنيةحكومة المملكة 

 الضمانات بما يلي: 
ن كافة أه بيومشارك "المستثمر" إلى األردنيةتتعهد الحكومة  (1

هي ضمانات حقيقية  األردنيةالضمانات المقدمة من الحكومة 
 ودقيقة؛

وال  غيرهاضمانه مستقلة عن من هذه الضمانات تعتبر كل  (2
و أحيث وجودها  من أي منها على غيرها من الضماناتتؤثر 
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 عدمه؛
 ةي ضمانأجعل  إلىء يؤدي ي أمر طارىأحدوث في حال  (3

على الطرف المختص  يجب ،االتفاقية تنفيذغير صحيحة قبل 
كذلك تقديم كافة ، و بذلك خر خطياع خطار الطرف اآلإن يقوم بأ

، في حين يلتزم المعلومات المتصلة بذلك األمر الطارىء
خطار الطرف إغير المسؤول عن الخلل ب خرالطرف اآل

الذي لحق بإحدى  الخللذلك علمه بعن  المخل خطياع 
إجراءات و/أو مطالبات من  اتخاذهوما ينوي الضمانات، 
 تساب التعويض؛حاطريقة يل فصمع ت، نتيجة ذلك

بدفع المبالغ التي تستحق عليها  األردنيةتتعهد الحكومة  (4
 ".لمستثمرو "اللضرائب ل

ضمانات ( من ذات االتفاقية مجموعة من ال4كما تضمن الملحق رقم )
 :، وهي كاآلتياألردنيةقبل الحكومة من  الممنوحة

، لم كهرباء من شركة الكهرباء الوطنيةعمال التوليد للأخذ أقبل  -
و/أو ي ممتلكات )باستثناء رأس مالها( أتكن الشركة تملك 

 امات ومسؤوليات ولم تقم بالتداول؛التز 
 Bioعمال توليد الطاقة واالستثمار في شركة الغاز أعدا عن  -

Gas Company  و غير أ، ال تملك الشركة بطريقة مباشرة
ي هيئة أو أمشترك ستثمار إ، ي شركة، مؤسسةأمباشرة في 
  خرى؛أاستثمارية 

 ي المالك القانوني والوحيد للحصص؛ه األردنيةن الحكومة إ -
%( من رأس المال 51تفاقية تشكل )ن الحصص موضوع هذه اإلإ -

 دفوعة بالكامل؛تفاقية ومتاريخ اإلللشركة عند 
 و وافقت على ذلك؛أي سندات أ تصدر ن الشركة لمإ -
و السماح أ، سهمأي أو التزام لتخصيص أتفاقية ي اأوجد تنه ال أ -

ت، عدا و سنداأسهم أصدار إو أسهم أي شخص بتخصيص أل
 تفاقية؛عن ما جاء بهذه اإل

اي قيد أو رسم أو رهن أو و حق أو شرط أي قيد أال يوجد  أنه -
 يؤثر على الحصص؛أو كل على الحصص شأي من 

موافق عليه  األردنيةتفاقية من قبل الحكومة ن تنفيذ هذه اإلأ  -
 ؛األردنيةالحكومة رسمياع ويدخل ضمن صالحيات 

ولن تتسبب في  األردنيةتفاقية وبنودها ملزمة للحكومة هذه اإلأن  -
أو ، ، قرار محكمةتفاقيةإ، قانون، اتفاقأي مخالفة أو لغاء خرق إ

 قرار رسمي الحكومة ملزمة به؛
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ن الشركة شركة مساهمة عامة محدودة ومنظمة وفقاع لقوانين إ -
تفاقية والعقود ه اإلردن ولديها صالحيات كشركة لتنفيذ هذاأل

 المتصلة بها؛
للشركة  ساسيقد تأسيس والنظام األي تعديل على عألم يتم عمل  -

 فصاح والمعلومات؛كره في رسالة اإلعدا عما تم ذ
 حل الشركة؛أو دمج أو جراء لتصفية إي أخذ أم يتم ل -
ن تقارير اجتماعات الشركة دقيقة بالمعلومات الواردة فيها وكاملة إ -

ي أخرى، وليس هناك بكافة االجتماعات وتصرفات الشركة األ
 ر يؤثر على الشركة غير مدرج فيها؛قرا

عمال أكافة الرخص و التراخيص والموافقات المطلوبة لتنفيذ  -
، وحسب علم الشركة والحكومة شركة موجودة لدى الشركة وفاعلةال
 عدم تجديده؛أو الغاءه ياع من هذه لن يتم أ

تفاقيات تفاقية وتشمل اإلباستثناء القائمة التي قدمت مع هذه اإل -
خرى أن الشركة لم تدخل في اتفاقيات إف ،الموقعة من قبل الشركة

الوطنية قامت من  و شركة الكهرباءأمع شركة توزيع الكهرباء 
، سهمأية أي تعهد، شراء أ، ضمان خاللها بااللتزام باقتراض المال

 دفعات عدا عن الرواتب والمكافآت؛ يأدفع 
ي بنود من أال تخرق تفاقية ان العمليات التي ستتم تحت هذه اإلإ -

 بنود الترخيص؛
كافة الممتلكات  ،فصاحه برسالة اإلفصاح عنعدا عن ما تم اإل -

 دارتها؛ا  شركة وتحت حيازتها و لك الهي م
 نه ال يوجدإ، ففصاحتم االفصاح عنه في رسالة اإلعدا عن ما  -

ي من أي قيد على أو التزامات لفرض أو اتفاقيات أي قيد أ
 ممتلكات الشركة؛

ن تعليمات وشروط العمل المكتوبة والصادرة عن الحكومة إ -
 لين؛فصاح وتنطبق على كافة العاممرفقة برسالة اإل األردنية

تغيير جوهري على مكافآت  صدار الميزانية التأسيسية لم يجرِ إمنذ  -
ي شروط لعمل الموظفين في الدرجات العليا، عدا أو أالعاملين 

 ما يندرج ضمن الممارسات العادية؛ عن
نظمة و القانون واأل الشركة التزمت بكافة التزاماتها ضمن -

 لديها؛واعد السلوك تجاه العاملين مدونة قوالممارسة و 
خرى أطريقة  ةيأوجد تال  ،فصاحنه عدا ما ذكر في رسالة اإلإ -

و ممارسات مختلفة من خاللها يحصل أو عرف أمثل ترتيبات 
 و مرض؛أو بدل عجز أو تقاعد أزايا ن على مو العامل
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و أدارية إجراءات إ، و تحكيمأي دعاوى أقام عليها الشركة غير م -
 ي؛ردنأدينار ( 1006000) ية تتجاوز جزائ

و التحكيم ليس أيا ن هذه القضاإف األردنيةوكما تعلم الحكومة  -
 منظوراع لحينه؛

الملحق  فصاح والموصوفة فيالمعلومات المقدمة في رسالة اإل -
، وكافة المعلومات المقدمة ناتجة عن ( جميعها صحيحة ودقيقة9)
 ؛31/12/2005عمال عادية حتى تاريخ أ

ضمان االجتماعي للعاملين كافة الضرائب والضمان واقتطاعات ال -
كة في ال انعكست كمستحقات على الشر ا  قد تم اقتطاعها ودفعها و 

 التصاريح المالية؛
، حيث قيمة خالفة لعقد بما فيها عقود القروضالشركة ليست م -

 مريكي؛أدوالر ( 2506000) تزيد عن  العقد
عطاء صبغة قانونية و تصريح إلأو تفويض أية موافقة ال حاجة أل -

 ؛األردنيةة عليها من جهة الحكومة و الموافقأتفاقية اإللهذه 
فصاح قد اشتملت على قائمة دقيقة وكاملة للعقود ن رسالة اإلإ -

الشركة طرفاع فيها، الترتيبات وااللتزامات التي تكون واالتفاقيات و 
دوالر ( 2006000)يمتها عن و ال تقل قأوهي ذات قيمة بطبيعتها 

 مريكي؛أ
ي أ لم تتلق   األردنيةن الحكومة إ، فلتصريح عنهباستثناء ما تم ا -

خيرة السابقة لرسالة عموالت عن السنوات الثالث األأو تقارير 
ي طرف ثالث )مستشارين( تم استخدامه لتقييم أفصاح من اإل
العقبة  في والصيانة لمحطات الطاقةداء الفني والعمليات األ
 الريشه؛و رحاب وحسين  و 

و بيع ممتلكات أاتفاقيات متصلة بشراء ية ألم تدخل الشركة في  -
 حطة طاقة العقبة؛مو  راضيدية تشمل خزانات الوقود، األما

 ية نقابات عمالية؛أباتفاقيات مع  لم تدخل الشركة -
 افة الضرائب المستحقة على الشركة؛تم دفع ك -
يخ ي تغيير على الوضع المالي للشركة منذ تار ألم يتم عمل  -

 ؛31/12/2005الحسابات المؤرخة 
لتزامات الخاصة بشركة ، اإلكافة العاملين السابقين، الممتلكات -

الكهرباء الوطنية تم توزيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة 
 د الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء؛تولي

مور حدث بها مخاطرة تتعلق باألتن أية عقود يمكن أوجد تال  -
 البيئية والشركة طرفاع فيها؛
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، ي من صناديق التقاعدحقات عليها او التزامات ألالشركة ال مست -
 مان؛، صناديق األ، مكافآة  نهاية الخدمة، التأمين الصحيالسكن

 ي شخص ثالث؛ي دين ألأ ضمانه على ال -
و عدم أعادة الدين إجميع اتفاقيات الديون واالتفاقيات المتصلة ب -

ات ، جميعها انعكست بشكل سليم على الحسابموالقراض األإ
 ؛31/12/2005ققة حتى تاريخ المد

 ةيأوجد تال  ،فصاحفصاح عنه في رسالة اإلعدا عن ما تم اإل -
و العائدات المرتقبة من شهادات التأمين أمبالغ متصلة بالعائدات 

المتصلة بحادثة مصنع العقبة للطاقة تم ضمها لحسابات الشركة 
 ؛31/12/2006وتاريخ  31/12/2005خ المدققة وحتى تاري

طاءات وأوامر الشراء الملتزمة بها الشركة نتجت عن كافة الع -
عمال الشركة أة تتصل بوامر شراء من قبل الشركأو أعطاءات 

 . 31/12/2005وحتى عتيادية اإل
 طريقة الدفع والسداد .4

Payments 
 مبلغ ن سعر الشراء هوأتفاقية على ( من اإل3.1)رقم ينص البند 

نارة الستثمار الطاقة إقبل شركة  يدفع من، مريكيأمليون دوالر ( 125)
دون تحديد طريقة معينة لكيفية الدفع  األردنيةالحكومة  إلى"المستثمر" 

  تفاقية.من اإل( 6.2.1)رقم لبند وفقاع ل
 القانون واجب التطبيق .5

Governing Law 
 األردنيةن قوانين المملكة أتفاقية على ( من اإل15)رقم ينص البند 

 تفاقية. نشاء وتفسير هذه اإلا  لتطبيق على صحة و الهاشمية واجبة ا
طرق تسوية النزاعات /  .6

 التحكيم
Settlement of 

Disputes/ Arbitration 

ن اي نزاع ال يتمكن الطرفأن أتفاقية على ( من اإل14)رقم ينص البند 
من تاريخ إشعار النزاع  ( يوم عمل20من حله بالطرق الودية خالل )

جراءات المحددة في خبير سنداع لإل  إلىاق بين الطرفين باالتف حالتهإتم ت
على تعيين وفي حال لم يتفق الطرفان  ،تفاقية( من اإل14.3)رقم البند 

من قبل رئيس مركز المحاسبين القانونيين في بريطانيا  هختيار اخبير يتم 
ن من حل النزاع بينهما ودياع ولم اذا لم يتمكن الطرفا  وويلز لحل النزاع، و 

ليتم التحكيم  إلىن يشترط تعيين خبير لحل النزاع، يحال النزاع يك
 Uncitralاالونسيترال )تحكيم قواعد تسويته بشكل نهائي وفقاع ل

Arbitration Rules .) 
متياز الممنوحة حقوق اإل .7

 ن وجدت(إللمستثمر )
Concession Rights 

ل حكومة ية حقوق امتياز للمستثمر من قبأتفاقية لم تمنح هذه اإل
 الهاشمية. األردنيةالمملكة 
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  (Electricity Sector) رابعًا: قطاع الكهرباء

 
 ربد إرابعًا/ ب: شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة 

Electricity Distribution Company & Irbid District Electricity Company 
 

 :تيننبذة مختصرة عن خصخصة الشرك
ة شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة إربد قد تمت بعد صدور قانون التخاصية رقم إن عملية خصخص

( الموافقة على 5954بموجب قراره رقم ) 12/11/2007، حيث قرر مجلس الوزراء بتاريخ 2000( لسنة 25)
ومة في شركة بيع كامل حصص الحكومة في شركة توزيع الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة، وبيع حصة الحك

المستثمر شركة كهرباء المملكة  إلى%( من إجمالي أسهم الشركة 5564كهرباء إربد والبالغة ما نسبته )
Kingdom Electric Company (KEC) ( 104مقابل مبلغ نقدي مقداره )  دوالر أمريكي، والموافقة مليون

تثمر أية موافقات قد تلزم ضمن إطار قانون على منح شركة توزيع الكهرباء و/أو شركة كهرباء إربد و/ أو المس
%( من 5564فيما يتعلق بتملك المستثمر لشركة توزيع الكهرباء و ما نسبته ) 2004( لسنة 33المنافسة رقم )

 أسهم شركة كهرباء إربد في حال تطلب األمر.
 

 األردنيةالحكومة سهم شركة توزيع الكهرباء المبرمة فيما بين أوفيما يلي تفصيل التفاقية نقل ملكية 
 والمستثمر:

 سهم شركة توزيع الكهرباءأاتفاقية نقل ملكية 
 Share Transfer Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

الهاشمية في شركة  األردنيةتم توقيع اتفاقية بيع كامل حصص المملكة 
 Kingdom Electric Company (KEC)شركة  إلىتوزيع الكهرباء 

 . 12/11/2007بتاريخ 
 أطراف اإلتفاقية .2

The Parties 
الهاشمية في شركة  األردنيةبرام اتفاقية بيع كامل حصص المملكة إتم 

 Kingdom Electric Company (KEC) شركة  إلىتوزيع الكهرباء 
 طراف التالية : فيما بين األ

  ؛ممثلة بوزارة المالية و الهاشمية األردنيةحكومة المملكة  .1
 Kingdom Electric Companyشركة كهرباء المملكة  .2

(KEC) شركة مسجلة وفقاع ألحكام قانون الشركات األردني ،
 (.       167وتعديالته تحت الرقم ) 1997( لسنة 22رقم )

الضمانات الممنوحة من  .3
 األردنيةالحكومة 

Warranties made by 

ن كافة الضمانات أه بيالمستثمر ومشارك إلى ألردنيةاتتعهد الحكومة  
هي ضمانات حقيقية ودقيقة، وتتمثل هذه  األردنيةالمقدمة من الحكومة 

 الضمانات بما يلي:
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the Government of 
Jordan 

ؤثر عليها خرى وال تتعتبر كل ضمانه مستقلة عن الضمانه األ (1
 و عدمه؛أمن حيث وجودها 

 ةي ضمانأجعل  إلىو طاريء يؤدي أي أمر أفي حال حدوث  (2
ن أتفاقية فان على الطرف المختص تمام اإلإغير صحيحة قبل 

سباب هذا التغيير على أخر كتابةع بخطار الطرف اآلإيقوم ب
، وتقديم كافة ف المحيطة بهذا التغييرالضمانه وما هي الظرو 

و الخلل الذي لحق بهذه أ المعلومات المتصلة بهذا التغيير
 الضمانه؛

ل عن هذا الخلل في الضمانة خر الغير مسؤو وعلى الطرف اآل (3
خطار الطرف المخل وبمجرد علمه بالخلل كتابةع إن يقوم بأ

يخبره فيها بالظروف المحيطة بهذا الخلل وما ينوي القيام به من 
مبلغ الذي سيطالب به بهذا مطالبات تتصل بهذا الخلل وال

 يقة حساب التعويض الذي سيطالب به؛، مفصالع طر الخصوص
بدفع المبالغ التي تستحق عليها  ألردنيةاتتعهد الحكومة  (4

 متصلة.ية مبالغ أللضرائب للمستثمر و 
( مجموعة من الضمانات المطلوبة من 4كما تضمن الملحق رقم )

 : األردنيةالحكومة 
ية أك ن الشركة ال تملإفصاح فباستثناء ما صرح به برسالة اإل -

ي جهة أو أ، ستثمار مشتركإي مؤسسة، شراكة، أمصالح في 
 ؛أخرى ستثماريةا

ا هما فيهي المالك الوحيد والقانوني للحصص ب األردنيةالحكومة  -
 موضوع االتفاقية؛

ة من رأس مال الشرك (%100)سهم موضوع االتفاقية تمثل ن األإ -
 حتى تاريخه وهي مدفوعة بالكامل؛

عن حصصها ولم تتفق ي حصص عدا أصدار إلم تقم الشركة ب -
 صدار حصص؛إعلى 

و السماح أسهم، أي أو التزام لتخصيص أاتفاقية  ةيأوجد تنه ال إ -
ت، عدا و سنداأسهم أصدار إو أسهم أي شخص بتخصيص أل

 تفاقية؛عن ما جاء بهذه اإل
ي قيد أو أو رسم أو رهن أو حق أو شرط أي قيد أنه ال يوجد إ -

 و يؤثر على الحصص؛أشكل على الحصص ي أمن 
موافق عليه رسمياع  ردنيةاألتفاقية من قبل الحكومة ن تنفيذ هذه اإلإ -

 ؛األردنيةخل ضمن صالحيات الحكومة ويد
ولن تتسبب في  األردنيةتفاقية وبنودها ملزمة للحكومة ن هذه اإلإ -
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و أ، ، قرار محكمةتفاقيةإ، قانون، ي اتفاقأو مخالفة ألغاء خرق إ
 قرار رسمي الحكومة ملزمة به؛

لقوانيين  ن الشركة شركة مساهمة عامة محدودة ومنظمة وفقاع إ -
ود تفاقية والعقردن ولديها صالحيات كشركة لتنفيذ هذه اإلاأل

 المتصلة بها؛
كره ي تعديل على عقد ونظام الشركة عدا عما تم ذألم يتم عمل  -

 فصاح والمعلومات؛في رسالة اإل
 ؛و حل الشركةأو دمج أجراء لتصفية إاي أخذألم يتم  -
ت الواردة فيها وكاملة ن تقارير اجتماعات الشركة دقيقة بالمعلوماإ -

ي أخرى، وليس هناك جتماعات وتصرفات الشركة األبكافة اإل
 ؛قرار يؤثر على الشركة غير مدرج فيها

عمال أكافة الرخص و التراخيص و الموافقات المطلوبة لتنفيذ  -
، وحسب علم الشركة والحكومة الشركة موجودة لدى الشركة وفاعلة

 م تجديده؛و عدأه ؤ هذه لن يتم الغاياع من أ
تفاقيات تفاقية وتشمل اإلباستثناء القائمة التي قدمت مع هذه اإل -

خرى أن الشركة لم تدخل في اتفاقيات إف ،الموقعة من قبل الشركة
و شركة الكهرباء الوطنية قامت من أمع شركة توزيع الكهرباء 

، سهمأية أ، شراء ي تعهدأ، ضمان ام باقتراض المالخاللها بااللتز 
 عات عدا عن الرواتب والمكافأت؛دف يأدفع 

أو تخالف تفاقية ال تخرق هذه اإل ن العمليات التي ستتم بموجبإ -
 ي بنود من بنود الترخيص؛أ

فصاح كافة الممتلكات هي فصاح عنه برسالة اإلعدا عن ما تم اإل -
 دارتها.ا  ملك الشركة وتحت حيازتها و 

قيد على  يأو التزامات لفرض أو اتفاقيات أي قيد أنه ال يوجد إ -
نه له حق أي شخص باالدعاء بأولم يقم  ي من ممتلكات الشركةأ

 ؛ي قيد على الشركةأفرض 
ن تعليمات وشروط العمل المكتوبة والصادرة عن الحكومة إ -

 فصاح وتنطبق على كافة العاملين؛مرفقة برسالة اإل األردنية
تغيير جوهري على  لم يجرِ  ،صدار الميزانية التأسيسيةإمنذ  -

ي شروط لعمل الموظفين في الدرجات أو أت العاملين مكافأ
 ما يندرج ضمن الممارسات العادية؛ العليا، عدا عن

 والممارسة  نظمة لتزاماتها ضمن القانون واألالشركة التزمت بكافة ا -
 واعد السلوك تجاه العاملين لديها؛مدونة قو 

خرى أي طريقة أوجد تفصاح ال ما ذكر في رسالة اإلعن نه عدا إ -
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و ممارسات مختلفة من خاللها يحصل أو عرف أمثل ترتيبات 
 و مرض؛أو بدل عجز أو تقاعد أزايا ن على مو العامل

و أدارية إجراءات إ، و تحكيمأي دعاوى أير مقام عليها الشركة غ -
فصاح ، بخالف ما تم اإلردنيأدينار ( 1006000)ية تتجاوز جزائ

 تفاقية؛نهاء اإلإبعد جراء مشابه إي أخذ أن يتم أعنه، وال يتوقع 
، و تحكيمأي دعاوى منظورة أ يوجد نه الإوحسب علم الشركة ف -

 و محتملة الوقوع؛أو جزائية قائمة أدارية إجراءات إ
 ي من بنود عقود شركة الطاقة؛ة ألالشركة ليست مخالف -
، ي عقدأالشركة ليست طرفاع في  ،اقةبخالف عقود شركة الط -

ن أو أفي مجال العمل العادي لتزامات بما هو ليس إ، ترتيبات
زيد على و تعويضات من الشركة بقيمة تأهناك دفعات 

 ؛دوالر أمريكي( 2506000)
ة الممتلكات في كاف األردنيةالشركة تملك وكما تعلم الحكومة  -

و رسوم أو مطالبات أ، وكل ملكية لديها ليس عليها قيود حساباتها
 ي قيود اخرى؛أو أيجار إو أو رهن أ

ي تغيير في الوضع أالشركة لم يحدث  ،ساسيةزانية األمنذ المي -
عمالها بالشكل الطبيعي في أالمالي للشركة ومارست الشركة 

ي نزاع على دفعة أالممارسات الصناعية ، ولم تكن الشركة طرفاع ب
ن يخول أمر يمكنه أي أخرى لم يحدث طراف األي من األمالية أل

الب بمبلغ يتجاوز ن يطأنذار من إو بدون أنذار إي شخص بأ
نه أو  ،مريكي بتاريخ يسبق موعد االستحقاقأدوالر ( 2506000)

 تمريكي تمأدوالر ( 2506000) ال ممتلكات بقيمة تتجاوز
تتجاوز ذات المبلغ تم  و بيعها وال عقد يتصل بنفقاتأحيازتها 

 الدخول به؛
ية على عقاراتها لممارسة الشركة تملك كافة الحقوق الضرور  -

 عمالها؛أ
كافة الضرائب والضمان واقتطاعات الضمان االجتماعي للعاملين  -

على الشركة في  ال انعكست كمستحقاتا  قد تم اقتطاعها ودفعها و 
 التصاريح المالية؛

 فصاح كاملة وشاملة؛ت في رسالة اإلكافة المعلوما -
تغيير جوهري على مكافآت  صدار الميزانية التأسيسية لم يجرِ إمنذ  -

وط لعمل الموظفين في الدرجات العليا، عدا ي شر أو أالعاملين 
 ما يندرج ضمن الممارسات العادية؛ عن

 و اتفاقيات جماعية؛أي قوانين و تعليمات ست مخالفة ألالشركة لي -
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خرى مثل أي طريقة أوجد تفصاح ال نه عدا ما ذكر في رسالة اإلإ -
و أن على مزايا و العامل و ممارسات يحصل بموجبهاأو عرف أ

 رض؛و مأدل عجز و بأتقاعد 
ي أو أعويضات ي تي دفعات ألالتزامات أل ةيأليس على الشركة  -

لتمكن الشركة من توزيع  األردنيةكومة دعم مالي قدمته الح
 رباح؛األ

ائب المستحقة على نه تم دفع كافة الضر أ األردنيةمة تضمن الحكو  -
 الشركة؛

ية أب لن يقوموا بمطالبة الشركة األردنيةمجلس الوزراء والحكومة  -
 تفاقية؛نهاء اإلإبها الشركة قبل مبالغ متصلة بنشاطات قامت 

دة ها لن ينتج عنه زيائحد شركاأو أ  SPVشراء الشركة من قبل  -
 المديونية للحكومة على الشركة؛

، 31/12/2006باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في ميزانية تاريخ  -
و شركة أ فإنه ال يوجد أي ديون على كل من شركة توليد الكهرباء

 ة؛الكهرباء الوطني
 ي مؤسسة؛أدفع ديون بو تتعهد أعلى الشركة لم توافق  -
ن االحتياطات المعكوسة على الميزانية لشركة توزيع الكهرباء إ -

 كافية لتغطية تعويض نهاية الخدمة؛
ستثمارية ي من صناديق الموظفين اإلالشركة غير مدينة أل -

 ؛31/12/2006 ميزانية باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في
كافة العاملين السابقين، الممتلكات، االلتزامات الخاصة بالشركة تم  -

توزيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة توليد الكهرباء وشركة 
 فتتاحية؛ا يتبين من الميزانية اإلتوزيع الكهرباء كم

و التزامات تتحملها الشركة ناتجة عن النزاع أن نفقات أوجد تال  -
 ؛2006 من عام 12ضراب في شهر اإل إلىدى أالذي العمالي 

لن يطبق  2007المالية لسنة ( المتعلق بالفوائض 3قانون رقم ) -
بالحصول  األردنيةالحكومة ستقوم و  توزيع الكهرباء، شركةعلى 

  .تطبيق هذا القانون من عفاءإتنازل/  من قبل مجلس الوزراء على
تمام حلة سابقة إلي مر أثر رجعي أسوف يشمل ب ولتجنب أي شك،

 الصفقة. 
 طريقة الدفع والسداد .4

Payments 
 (63) مبلغ ن ثمن الشراء هوأتفاقية على ( من اإل3.1)رقم ينص البند 

ن شركة كهرباء أ( على 6.2.1)رقم نص البند ي، و مريكيأمليون دوالر 
ستقوم بدفع ثمن   Company Kingdom Electric (SPV) المملكة 
دون تحديد طريقة وآلية معينة  األردنيةللحكومة عاله أالمذكور الشراء 
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 لكيفية الدفع.  
 القانون واجب التطبيق .5

Governing Law 
 األردنيةن قوانين المملكة أتفاقية على ( من اإل15)رقم ينص البند 

 تفاقية.نشاء وتفسير هذه اإلا  الهاشمية واجبة التطبيق على صحة و 
طرق تسوية النزاعات /  .6

 تحكيمال
Settlement of 

Disputes/ Arbitration 

ن اي نزاع ال يتمكن الطرفأن أتفاقية على ( من اإل14)رقم ينص البند 
 ،شعار النزاعإمن تاريخ ( يوم عمل 20من حله بالطرق الودية خالل )

جراءات المحددة في خبير سنداع لإل إلىحالته باالتفاق بين الطرفين إتم ت
على تعيين في حال لم يتفق الطرفان و  . تفاقيةاإل( من 14.3رقم )البند 

في بريطانيا  تعيينه من قبل رئيس مركز المحاسبين القانونيينخبير يتم 
ن من حل النزاع بينهما ودياع ولم اذا لم يتمكن الطرفا  وويلز لحل النزاع، و 

ليتم تسويته التحكيم  إلىيحال النزاع يكن يشترط تعيين خبير لحل النزاع، 
 (.Uncitral ArbitrationRulesلقواعد تحكيم االونسيترال ) وفقاع 

متياز الممنوحة حقوق اإل .7
 ن وجدت(إللمستثمر )

Concession Rights 

لم تمنح هذه االتفاقية اية حقوق امتياز للمستثمر من قبل حكومة المملكة  
 الهاشمية. األردنية

 
 

 األردنيةربد المبرمة فيما بين الحكومة إ محافظة هرباءوفيما يلي تفصيل التفاقية نقل ملكية أسهم شركة ك
 والمستثمر:

 اتفاقية نقل ملكية اسهم شركة كهرباء محافظة اربد
Share Transfer Agreement 

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

كهرباء في شركة  األردنيةالحكومة  تم توقيع اتفاقية نقل ملكية كامل أسهم
 Kingdom Electric كهرباء المملكة شركة إلىد محافظة ارب

Company (KEC)  12/11/2007بتاريخ . 
 أطراف اإلتفاقية .2

The Parties 
في شركة كهرباء  األردنيةنقل ملكية كامل أسهم الحكومة  تم ابرام اتفاقية

 : فيما بين االطراف التالية إربدمحافظة 
 و؛الهاشمية  األردنيةحكومة المملكة  .1
 Kingdom Electric Companyكهرباء المملكة شركة .2

(KEC). 
الضمانات الممنوحة من  .3

 األردنيةالحكومة 
Warranties made by 
the Government of 

Jordan 

ن كافة أالمستثمر ومشاركوه ب إلى األردنيةتتعهد الحكومة   (1
هي ضمانات حقيقية  األردنيةالضمانات المقدمة من الحكومة 

 ودقيقة؛
ؤثر عليها خرى وال تكل ضمانه مستقلة عن الضمانه األتعتبر  (2

 و عدمه؛أمن حيث وجودها 
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ي ضمانه أجعل  إلىو طاريء يؤدي أي أمر أفي حال حدوث  (3
ن على الطرف المختص إف، تفاقيةتمام اإلإغير صحيحة قبل 

سباب هذا التغيير على أخر كتابةع بخطار الطرف اآلإن يقوم بأ
حيطة بهذا التغيير، وتقديم كافة الضمانه وما هي الظروف الم

و الخلل الذي لحق بهذه أالمعلومات المتصلة بهذا التغيير 
خر الغير مسؤول عن هذا الخلل في الضمانه، وعلى الطرف اآل

خطار الطرف المخل وبمجرد علمه بالخلل إن يقوم بأالضمانة 
كتابةع يخبره فيها يالظروف المحيطة بهذا الخلل وما ينوي القيام 

مبلغ الذي سيطالب به من مطالبات تتصل بهذا الخلل وال به
يقة حساب التعويض الذي ، مفصالع طر بهذا الخصوص

 سيطالب به؛
بدفع المبالغ التي تستحق عليها  األردنيةتتعهد الحكومة  (4

 ية مبالغ متصلة.أضرائب للمستثمر و لل
 بدإر / شركة كهرباء سهم( من اتفاقية بيع  األ4رقم ) كما تضمن الملحق
 :األردنيةات المطلوبة من الحكومة مجموعة من الضمان

ة ال تملك اية باستثناء ما صرح به برسالة االفصاح فان الشرك -
و اي جهة ، امصالح في اي مؤسسة، شراكة، استثمار مشترك

 استثمارية؛
ا ههي المالك الوحيد والقانوني للحصص بما في األردنيةالحكومة  -

 ؛موضوع االتفاقية
من رأس  (%5564) تفاقية هوهذه اإلسهم موضوع األ جماليإن إ -

 سهم مدفوعة بالكامل؛أة حتى تاريخه وهي مال الشرك
عن حصصها ولم تتفق ي حصص عدا أصدار إلم تقم الشركة ب -

 صدار حصص؛أعلى 
او السماح أ، سهمأي أو التزام لتخصيص أتفاقية ا ةيأوجد تنه ال إ -

ت، عدا عن سنداو أسهم أصدار إو أسهم أي شخص بتخصيص أل
 تفاقية؛ما جاء بهذه اإل

ي قيد من أو أو رسم أو رهن أو حق أو شرط أي قيد أنه ال يوجد إ -
 و يؤثر على الحصص؛أشكل على الحصص أي 

موافق عليه رسمياع  األردنيةتفاقية من قبل الحكومة ن تنفيذ هذه اإلإ -
 ؛األردنيةخل ضمن صالحيات الحكومة ويد

ولن تتسبب في  األردنيةا ملزمة للحكومة تفاقية وبنودهن هذه اإلإ -
و أتفاقية، قرار محكمة، إي اتفاق، قانون، أو مخالفة أخرق  لغاءإ

 قرار رسمي الحكومة ملزمة به؛
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ن الشركة شركة مساهمة عامة محدودة ومنظمة وفقاع لقوانين إ -
تفاقية والعقود ه اإلردن ولديها صالحيات كشركة لتنفيذ هذاأل

 المتصلة بها؛
ساسي و النظام األأي تعديل على عقد التأسيس أتم عمل لم ي -

 فصاح والمعلومات؛كره في رسالة اإللشركة عدا عما تم ذل
 ؛و حل الشركةأو دمج أجراء لتصفية إي أخذ ألم يتم  -
 متياز؛التزاماتها تحت اتفاقية اإلمنسجمة مع  إربدشركة كهرباء  -
اردة فيها وكاملة ن تقارير اجتماعات الشركة دقيقة بالمعلومات الو إ -

ي قرار أخرى، وليس هناك جتماعات وتصرفات الشركة األبكافة اإل
 ؛يؤثر على الشركة غير مدرج فيها

عمال أكافة الرخص و التراخيص و الموافقات المطلوبة لتنفيذ  -
ب علم الشركة والحكومة س، وحالشركة موجودة لدى الشركة وفاعلة

 يده؛و عدم تجدأه ؤ هذه لن يتم الغاياع من أ
تفاقيات تفاقية وتشمل اإلباستثناء القائمة التي قدمت مع هذه اإل -

خرى أن الشركة لم تدخل في اتفاقيات إف ،الموقعة من قبل الشركة
و شركة الكهرباء الوطنية قامت من أمع شركة توزيع الكهرباء 

ية أي تعهد ، شراء أ، ضمان  خاللها بااللتزام باقتراض المال
 عدا عن الرواتب والمكافأت؛ دفعات يأ، دفع سهمأ

ي بنود من أال تخرق تفاقية ن العمليات التي ستتم تحت هذه اإلإ -
 بنود الترخيص؛

 دارتها؛ا  لك الشركة وتحت حيازتها و كافة الممتلكات هي م -
ي أي قيد على أو التزامات لفرض أو اتفاقيات أي قيد أوجد تنه ال إ -

نه له حق فرض أولم يقم ي شخص باالدعاء ب من ممتلكات الشركة
 ؛ي قيد على الشركةأ

 األردنيةن تعليمات وشروط العمل المكتوبة والصادرة عن الحكومة إ -
 فصاح وتنطبق على كافة العاملين؛مرفقة برسالة اإل

تغيير جوهري على مكافآت  صدار الميزانية التأسيسية لم يجرِ إمنذ  -
 دا عني شروط لعمل الموظفين في الدرجات العليا، عأو أالعاملين 

 ما يندرج ضمن الممارسات العادية؛
نظمة و والممارسة الشركة التزمت بكافة التزاماتها ضمن القانون واأل -

 واعد السلوك تجاه العاملين لديها؛و مدونة ق
خرى مثل أي طريقة أوجد تفصاح ال نه عدا ما ذكر في رسالة اإلإ -

ن و و ممارسات مختلفة من خاللها يحصل العاملأو عرف أترتيبات 
 و مرض؛أو بدل عجز أو تقاعد أزايا على م
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و أدارية إجراءات إ، و تحكيمأي دعاوى أير مقام عليها الشركة غ -
فصاح ، بخالف ما تم اإلردنيأدينار ( 1006000)ية تتجاوز جزائ

االتفاقية عدا نهاء إجراء مشابه بعد إي أخذ أن يتم أعنه، وال يتوقع 
 ما تم االفصاح عنه؛

، و تحكيمأدعاوى منظورة  ةيأوجد ت نه الإف وحسب علم الشركة -
 و محتملة الوقوع؛أو جزائية قائمة أدارية إجراءات إ

بخالف ي من بنود عقود شركة الطاقة، و ة ألالشركة ليست مخالف -
، ي عقد، ترتيباتأفإن الشركة ليست طرفاع في عقود الطاقة 

هناك  ليسو بما هو ليس في مجال العمل االعتيادي،  لتزاماتإ
الشركة بقيمة تزيد على  و تعويضات مستحقة علىأدفعات 

 مريكي؛أدوالر ( 2506000)
كافة الممتلكات في  األردنيةالشركة تملك وكما تعلم الحكومة  -

و رسوم أو مطالبات أحساباتها ، وكل ملكية لديها ليس عليها قيود 
 ي قيود اخرى؛أو أيجار أو أو رهن أ

ي تغيير في الوضع أم يحدث ساسية الشركة لمنذ الميزانية األ -
ل الطبيعي في عمالها بالشكأالمالي للشركة ومارست الشركة 

ي نزاع على دفعة أ، ولم تكن الشركة طرفاع بالممارسات الصناعية
ن يخول أمر يمكنه أي أخرى لم يحدث طراف األي من األمالية أل

ن يطالب بمبلغ يتجاوز أنذار من إو بدون أنذار إي شخص بأ
نه ال أو  ،مريكي بتاريخ يسبق موعد االستحقاقأدوالر ( 2506000)

 تمريكي تمأدوالر ( 2506000)توجد ممتلكات بقيمة تتجاوز 
غ تم و بيعها وال عقد يتصل بنفقات تتجاوز ذات المبلأحيازتها 

 الدخول به؛
ية على عقاراتها لممارسة الشركة تملك كافة الحقوق الضرور  -

 عمالها؛أ
واقتطاعات الضمان االجتماعي للعاملين  كافة الضرائب والضمان -

ال انعكست كمستحقات على الشركة في ا  قد تم اقتطاعها ودفعها و 
 ؛التصاريح المالية

 فصاح كاملة وشاملة؛ت في رسالة اإلكافة المعلوما -
تغيير جوهري على مكافآت  صدار الميزانية التأسيسية لم يجرِ إمنذ  -

 الدرجات العليا، عدا عني شروط لعمل الموظفين في أو أالعاملين 
 ما يندرج ضمن الممارسات العادية؛

 ماعية؛و اتفاقيات جأ، ي قوانين، تعليماتالشركة ليست مخالفة أل -
خرى مثل أي طريقة أوجد تفصاح ال نه عدا ما ذكر في رسالة اإلإ -
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ن و و ممارسات مختلفة من خاللها يحصل العاملأو عرف أترتيبات 
 و مرض؛أعجز و بدل أو تقاعد أزايا على م

ي أو أي تعويضات ي دفعات ألي التزامات ألأليس على الشركة  -
 رباح؛شركة من توزيع األلتمكن ال األردنيةدعم مالي قدمته الحكومة 

افة الضرائب المستحقة على نه تم دفع كأ األردنيةتضمن الحكومة  -
 الشركة؛

مبالغ متصلة  يأالشركة ببمطالبة  األردنيةالحكومة لن تقوم  -
 تفاقية.؛إلنهاء اأها الشركة قبل قامت بالتي نشاطات الب

دة ا لن ينتج عنه زيائهحد شركاأو أ  SPVشراء الشركة من قبل  -
 المديونية للحكومة على الشركة؛

 31/12/2006مالحظته  على الميزانية  بتاريخ  تباستثناء ما تم -
و شركة الكهرباء أهرباء ال يوجد ديون مستحقة على شركة توليد الك

 الوطنية؛
 ي مؤسسة؛أو تتعهد دفع ديون أوافق الشركة لم ت -
كافية  إربدن االحتياطات المعكوسة على الميزانية لشركة كهرباء إ -

 لتغطية تعويض نهاية الخدمة؛
ستثمارية باستثناء ي من صناديق الموظفين اإلالشركة غير مدينة أل -

 ؛31/12/2006مالحظتة على ميزانية  تما تم
ي التزامات أوجد تنه ال أالهاشمية  األردنيةلكة تؤكد حكومة المم -

 . إربدوبلدية  إربدي نزاعات بين شركة كهرباء أمتصلة ب
 طريقة الدفع والسداد .4

Payments  
مبلغ  الشراء هو ثمنن أتفاقية على ( من اإل3.1)رقم ينص البند 

ن أ( على 6.2.1)رقم نص البند ي، و مريكيأ( مليون دوالر 306700)
 Kingdom Electric Company (SPV) هرباء المملكةكشركة 
، دون تحديد األردنيةعاله للحكومة أثمن الشراء المذكور  دفعستقوم ب

 طريقة معينة لكيفية الدفع.  
 القانون واجب التطبيق .5

Governing Law 
 األردنيةن قوانين المملكة أتفاقية على ( من اإل15)رقم ينص البند 

 تفاقية.نشاء وتفسير هذه اإلا  تطبيق على صحة و الهاشمية واجبة ال
طرق تسوية النزاعات /  .6

 التحكيم
Settlement of 

Disputes/ Arbitration 

ن اي نزاع ال يتمكن الطرفأن أتفاقية على ( من اإل14)رقم ينص البند 
تم تشعار النزاع إمن تاريخ  ( يوم عمل20من حله بالطرق الودية خالل )

 جراءات المحددة في البندخبير سنداع لإل إلىبين الطرفين  حالته باالتفاقإ
الطرفان على تعيين خبير يتم  يتفق وفي حال . تفاقية( من اإل14.3) رقم

رئيس مركز المحاسبين القانونيين في بريطانيا وويلز لحل  تعيينه من قبل
ط ن من حل النزاع بينهما ودياع ولم يكن يشتر اذا لم يتمكن الطرفا  النزاع، و 
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ليتم تسويته بشكل التحكيم  إلىتعيين خبير لحل النزاع، يحال النزاع 
(، UncitralArbitration Rulesنهائي وفقاع لقواعد تحكيم االونسيترال )

 سويسرا. –جنيف  ان التحكيم فيمكويكون 
متياز الممنوحة حقوق اإل .7

 ن وجدت(إللمستثمر )
Concession Rights 

ية حقوق امتياز للمستثمر من قبل حكومة المملكة أتفاقية لم تمنح هذه اإل
 الهاشمية. األردنية

 
 المالحظات القانونية

من خالل دراسة بنود اتفاقيات قطاع الكهرباء الواردة أعاله، فقد تبين لنا بأن هذه اإلتفاقيات قد جاءت بشكل عام  
قة، وكذلك جاءت متماشية مع متوافقة من حيث مضمونها وبنودها مع قرارات مجلس الوزراء ذات العال

بحيث ال تشكل أحكام وشروط  ،تباعها في هذا المجالاالمتطلبات القانونية واألصول واألعراف القانونية الواجب 
ي مخالفة بشكل أالهاشمية، وال تشكل  األردنيةجحاف و/أو انتقاص من حقوق المملكة إي أهذه اإلتفاقيات 

 الهاشمية.  األردنيةعات المعمول بها في المملكة صريح أو ضمني للنظام العام والتشري
 األردنيةوفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق وطرق تسوية النزاعات/ التحكيم، نجد أن تطبيق قوانين المملكة 

الهاشمية على كل ما يتعلق بهذه اإلتفاقيات من حيث إنشائها وتفسيرها قد جاء منسجماع مع األصول واألعراف 
 الهاشمية . األردنيةية ومؤكداع على مبدأ سيادة المملكة التعاقد

 
في شركة توليد  األردنيةسهم الحكومة أ%( من 51تفاقية نقل ملكية ما نسبته )اوبشكل خاص فيما يتعلق ب

تفاقية جاءت متوافقة مع قرار مجلس الوزراء ن هذه اإلأنارة/ دبي كابيتال، نجد إشركة  إلىالكهرباء المركزية 
و شروط مجحفة أي بنود أأن اإلتفاقية لم تفرض  إلىباإلضافة  ،من الموافقة على بيع األسهم للمستثمرالمتض

تفاق الطرفين على تعيين مستشار مبدئي اأن  إلىاإلشارة  من من حيث مضمونها، وال بد األردنيةبحق الحكومة 
ح االتكاليف الباهظة في حال نجي نزاع ينشأ فيما بينهم هو مسلك مميز ومستحب، حيث يضمن توفير ألحل 

في هذه اإلتفاقية  األردنيةكما أن الضمانات التي قدمتها الحكومة  المستشار بحل النزاع دون اللجوء للتحكيم. 
و تقييد أي شرط أتعد ضمانات منطقية وعادلة وجاءت منسجمة مع قواعد التعاقد المحلية والدولية، ولم تتضمن 

 .اع و قيودأ اع سهم وليست شروطتمام عملية نقل األ، وكانت بمجملها متطلبات إليمس المصلحة العامة للدولة
 
 

مشابهة في بنودها وشروطها التفاقيات نقل الحصص  إربدسهم شركة كهرباء أوأخيراع، جاءت إتفاقية نقل ملكية 
، وكما األردنيةمة سهم المتعلقة بشركات توليد وتوزيع الكهرباء من حيث الضمانات المقدمة من الحكو وتملك األ

م عملية نقل الحصص وبيعها، حيث لم تتضمن ال متطلبات منطقية تنظ  إذكرنا سابقاع فإن هذه الضمانات ما هي 
منسجمة ومتوافقة مع التشريعات بشكل عام و شروط تعد مجحفة بحق الحكومة، وجاءت أي قيود أاإلتفاقية 

 في هذا المجال.عراف التعاقدية المتبعة صول واألالمعمول بها واأل
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 عقود اإلدارة والتشغيل: خامساً 

 
 نبذة مختصرة

 :أوالع: عقود اإلدارة 
أن من إحدى أساليب اعادة هيكلة على  2000( لسنة 25/ج( من قانون التخاصية رقم )4تنص المادة )

 و المشاريع التي يمتلكها القطاع العام هي ما يلي:أوتخاصية المؤسسات العامة 
القطاع الخاص بمقتضى اتفاق بينهما يخول القطاع الخاص حق  إلىلمشروع من القطاع العام دارة اإ" نقل  
 ".دارته وتشغيلهإ

ووفقاع لهذه الطريقة يتم إيالء إدارة المرفق أو المشروع للقطاع الخاص مع إبقاء ملكية المرفق للحكومة، ويتم ذلك 
دارية متخصصة من أجل إدارة ئتالف الذو االأو/من خالل إبرام عقد إدارة مع الشركة  ي يملك خبرات فنية وا 

نتاجيته، أو تشغيل المشروع وفقاع ألسس تجارية مقابل رسوم معينه يتقاضاهءالمشروع بشكل يرفع من كفا  اته وا 
 .الحكومة إلىنتهاء هذه المدة تعود الملكية اوبعد  ،ل ولمدة معينهالمشغ  

 
  )وعقود )البناء والتحويل والتشغيل( وعقود )البناء والتملك ثانياع: عقود )البناء والتشغيل والتحويل

 :BOT- BTO- BOOوالتشغيل( 
ادة هيكلة وتخاصية إعلى أن من إحدى أساليب ا 2000( لسنة 25/د( من قانون التخاصية رقم )4تنص المادة )

 المؤسسات العامة او المشاريع التي يمتلكها القطاع العام هي ما يلي:
تفاقيات تعقد لهذه الغاية بين نشاء مشاريع استثمارية محددة وفقا الدناه إلأمن الصيغ المبينة  عتماد أي صيغةإ"

 القطاعين العام والخاص :
نشاء القطاع الخاص للمشروع الستغالله وتشغيله لمدة زمنية محددة والتنازل عنه للقطاع العام إ -أ 

 BOTعند انتهاء هذه المدة.
لتنازل عن ملكيته للقطاع العام مع االحتفاظ بحق استغالله نشاء القطاع الخاص للمشروع واإ -ب 

 BTOوتشغيله لمدة زمنية محددة.
 BOOنشاء القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغالله وتشغيله لحسابه.إ -ج 
نشاء القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغالله وتشغيله ثم التنازل عنه ونقل ملكيته للقطاع إ -د 

 BOOTالعام.
نشاء مشروع معين واستغالله بشكل انفرادي وعلى سبيل الحصر إلخاص حق منح القطاع ا -ه 

 و اتفاق يبرم مع الحكومة لهذه الغاية" أبمقتضى عقد ترخيص 
 

حيث أن مثل هذه العقود تسمح للقطاع الخاص بتطوير المرافق العامة ومشروعات البنية األساسية من خالل قيام 
والتشغيل، وهذا ينطبق على مشروع مطار الملكة علياء الدولي، وقد  القطاع الخاص بأعمال التصميم والبناء

 يساهم القطاع العام بجزء من رأسمال المشروع حسب العقد المبرم مع المستثمرين. 
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 عقود اإلدارة والتشغيلخامسًا: 

 
 خامسًا/أ: مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي 

 
صالحوفيما يلي تفصيل ال  وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي المبرمة فيما بين المملكة  تفاقية توسعة وا 

 الهاشمية ومجموعة المطار الدولي: األردنية
صالح وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي  إتفاقية توسعة وا 

Rehabilitation Expansion and Operation Agreement  
-relating to- 

Queen Alia International Airport 
 يخ اإلتفاقيةتار  .1

Date of the 
Agreement 

صالح وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي اتم توقيع   تفاقية توسعة وا 
 .19/5/2007بتاريخ 

 أطراف اإلتفاقية .2
The Parties 

صالح وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي فيما إتم  برام اتفاقية توسعة وا 
 بين:

 الطرف األول:  
 The HashemiteKingdom ofشمية )الها األردنيةالمملكة 
Jordan (، ممثلة بالهيئة التنفيذية للتخاصية، )ويشار إليها فيما بعد بوو

 "المانح"( و؛
 الطرف الثاني: 

(، Airport International GroupP.S.Cمجموعة المطار الدولي )
الهاشمية، ومكان  األردنيةشركة منظمة ومسجلة بموجب قوانين المملكة 

 األردن، )ويشار إليها فيما بعد بوو "المستثمر"(.  -رئيسي هو عمانعملها ال
 مدة اإلتفاقية .3

Term of the 
Agreement 

( من اإلتفاقية على أن المدة المبدئية لهذه اإلتفاقية هي 3ينص البند رقم )
( عاماع تبدأ إعتباراع من "تاريخ النفاذ"، وتكون هذه اإلتفاقية خاضعة 25)

 اإلنهاء وفقاع لشروطها وأحكامها. للتمديد و/أو
( من اإلتفاقية على أن المدة المبدئية لإلتفاقية قد 3.2وينص البند رقم )

الهاشمية "المانح" ومجموعة  األردنيةتفاق كل من المملكة ايتم تمديدها ب
 ( سنوات.  5المطار الدولي "المستثمر" لمدة ال تزيد عن )

الحقوق الممنوحة لمجموعة   .4
طار الدولي "المسثمر" من الم

 األردنيةقبل المملكة 

الهاشمية  األردنية( من اإلتفاقية على أن المملكة 2ينص البند رقم )
 ر الدولي "المسثمر" الحقوق التالية:"المانح" تمنح  مجموعة المطا

حق الحصرية خالل مدة هذه اإلتفاقية ووفقاع لشروطها وأحكامها  (1
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 الهاشمية "المانح"
Rights Granted by 

The Hashemite 
Kingdom of Jordan 
“Grantor” to Airport 
International Group 

“Investor” 

دارة وتحسين وصيانة مطار الملكة علياء الدولي جواع  لتشغيل وا 
كمال مبنى وأرضاع، وال نشاء وا  ستكمال تصميم وهندسة وتمويل وا 

وهندسة المسافرين الجديد في موقع المبنى الجديد، ولتصميم 
كمال تحسينات المطار الرئيسية، ولتحصيل  وتمويل إنشاء وا 
الرسوم المفروضة وضريبة المغادرة وكافة العوائد المتحققة عن 
دارة  المشروع خالل مدة هذه اإلتفاقية، ولتصميم وتطوير وا 

 طار في الموقع.موتشغيل ورعاية كافة تحسينات ال
الحصرية لممارسة  خالل مدة هذه اإلتفاقية يكون للمستثمر حق (2

كما ويوافق  جميع حقوق "المستثمر" وفقاع ألحكام هذه اإلتفاقية. 
"المانح" على عدم بيع أو تمليك أو تحويل أي من حقوق 

المستثمر المحددة بموجب هذه التزامات "المستثمر" أو أي من 
ستثناء ما هو منصوص عليه في ااإلتفاقية ألي طرف آخر، ب

 هذه اإلتفاقية.
الهاشمية  األردنيةيوافق "المستثمر" على أن المملكة يقر و  (3

"المانح" تملك سند ملكية صحيح ونافذ لجميع الممتلكات غير 
ن هذا السند مسجل في خزينة الدولة، و"المستثمر"  المنقولة، وا 
ال يملك مثل هذا السند أو الرغبة في تملك أي من الممتلكات 

 غير المنقولة.
على أن الهيئة التنفيذية للتخاصية تملك يقر ويوافق "المستثمر"   (4

سند ملكية صحيح ونافذ لجميع ممتلكات الهيئة المنقولة 
الموجودة في أي وقت  في الموقع، و"المستثمر" ال يملك مثل 
 هذا السند أو الرغبة في تملك أي من هذه الممتلكات المنقولة.

الضمانات الممنوحة من قبل  .5
 الهاشمية األردنيةالمملكة 

 "المانح" 
لمجموعة المطار الدولي 

 "المسثمر"
Representations & 
warranties granted 
by The Hashemite 
Kingdom of Jordan 

to Airport 
International Group 

“Investor” 

الهاشمية  األردنية( من اإلتفاقية على أن المملكة 12.2ينص البند رقم )
لي "المستثمر الضمانات التالية من "المانح" تمنح مجموعة المطار الدو 

 تاريخ هذه اإلتفاقية:
الهاشمية "المانح"  األردنيةتم إبرام هذه اإلتفاقية من قبل المملكة  (1

أي موافقة  إلىوهي إتفاقية ملزمة وصحيحة قانونياع، وال تحتاج 
ستثناء المتطلبات اعتبارها نافذة باأو تسجيل إضافي لغايات 
 إلتفاقية.المنصوص عليها في هذه ا

 األردنيةبعد القيام باإلستفسارات المطلوبة، تكون المملكة  (2
الهاشمية "المانح" على غير علم بأي إجراءات قانونية أو 

 مطالبات معلقة تهدد و/أو تؤثر على: 
إجراءات العطاء العام التي وفقاع لها تم منح الحقوق  ( أ

 للمستثمر؛
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متصل مع  تفاقية أخرى نفذت بشكلاهذه اإلتفاقية أو أي  ( ب
 أي منهما؛

 المشروع. ( ت
لكامل  اع قانوني اع الهاشمية "المانح" تملك سند األردنيةالمملكة  (3

من  ملكية الموقع، وملكية الممتلكات غير المنقولة، وهو خال  
ستثناء تلك امتيازات أو أي قيود و/أو رهون أخرى باأي 

 المنصوص عليها في هذه اإلتفاقية.
ملك سند ملكية قانوني لكامل ملكية الهيئة التنفيذية للتخاصية ت (4

متيازات أو أي قيود امن أي  الممتلكات المنقولة،  وهو خال  
ستثناء تلك المنصوص عليها في هذه او/أو رهون أخرى ب

 اإلتفاقية.
تفاقيات اوجد أية ت(، ال 12ستثناء ما ورد في الملحق رقم )اب (5

ناشئة و/أو عقود و/أو تأجير أو أية ترتيبات خطية متصلة أو 
عن تشغيل وصيانة أو إدارة مطار الملكة علياء الدولي 

(QAIA.) 
(، ال يوجد رسوم مطار 13ستثناء ما ورد في الملحق رقم )اب (6

محصلة أو مفوض تحصيلها من قبل "المانح" أو أي سلطة 
أخرى فيما يتعلق بمطار الملكة علياء الدولي أو رسوم متصلة 

هذه اإلتفاقية. مع اإلشارة  إعتباراع من تاريخ ،بالحركة الجوية
( المذكور أعاله، يتضمن قائمة كاملة 13أن الملحق رقم ) إلى

ودقيقة عن جميع رسوم المطار المحصلة أو محصلة أو 
مفوض تحصيلها من قبل "المانح" أو أي سلطة أخرى فيما 

 يتعلق بمطار الملكة علياء الدولي أو رسوم الحركة الجوية. 
 رسوم اإلستثمار .6

Investment Fees 
 

( من اإلتفاقية على أن مجموعة المطار الدولي 4.1ينص البند رقم )
( دوالر أمريكي للمملكة 160006000600"المستثمر" يلتزم بدفع مبلغ )

الهاشمية "المانح" عن طريق تحويل المبلغ المذكور أعاله  األردنية
ذلك بو "تاريخ لحساب البنك الذي يحدده "المانح" لو "المستثمر" خطياع، و 

النفاذ " أو بتاريخ سابق لو "تاريخ النفاذ"، ويكون "تاريخ النفاذ" وفقاع للبند 
ستيفاء جميع الشروط ا( من اإلتفاقية، التاريخ الذي يتم فيه 1رقم )

( من اإلتفاقية أو التاريخ الذي يتم 5.2المسبقة المذكورة في البند رقم )
كدليل على تنفيذ  -قتضى الحالبحسب م –فيه التنازل عن هذه الشروط 

( من اإلتفاقية على أن 4.2اإلتفاقية من قبل األطراف.  كما ينص البند )
الهاشمية  األردنية"المستثمر" يلتزم بدفع رسوم استثمار سنوية للومملكة 

"المانح" عن كل سنة تقويمية أو جزء منها خالل مدة هذه اإلتفاقية، وذلك 
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 على النحو التالي: 
من اإليرادات اإلجمالية عن الفترة التي تبدأ  %(54647) نسبة  .1

من "تاريخ النفاذ" وتنتهي في الواحد وثالثين من شهر كانون 
األول للسنة التقويمية  التي تشكل الذكرى السادسة لو "تاريخ 

 النفاذ"؛
من اإليرادات اإلجمالية عن السنوات  %(54647)نسبة  .2

 ( المتوالية و؛6التقويمية الستة )
من اإليرادات اإلجمالية عن المدة المتبقية  %(54647)نسبة  .3

 من اإلتفاقية.
ويتم دفع رسوم اإلستثمار السنوية المذكورة أعاله من قبل مجموعة 

الهاشمية "المانح" على شكل  األردنيةالمطار الدولي "المستثمر" للمملكة 
ل من دفعات فصلية، بحيث تدفع الدفعة الفصلية األولى في أول يوم عم

كل شهر تشرين أول، وشهر كانون الثاني، وشهر نيسان خالل مدة هذه 
%( من رسوم اإلستثمار 25اإلتفاقية، على أن تكون كل دفعة بقيمة )

السنوية المنصوص عليها في شهادة مدقق حسابات مجموعة المطار 
وتدفع الدفعة الفصلية الثانية من رسوم اإلستثمار   الدولي "المستثمر".

ية في أول يوم عمل من كل شهر تموز خالل مدة هذه اإلتفاقية السنو 
وتساوي قيمة الفرق بين رسوم اإلستثمار السنوية المنصوص عليها في 
شهادة مدقق حسابات مجموعة المطار الدولي "المستثمر" عن السنة 
المالية السابقة وبين مجموع دفعات رسوم اإلستثمار السنوية المدفوعة من 

 لو "المانح"."المستثمر" 
 القانون واجب التطبيق .2

Governing Law 
طراف تفاقية على أن حقوق والتزامات األ( من اإل20ينص البند رقم )

المنصوص عليها في هذه اإلتفاقية تخضع وتفسر وفقاع لقوانين المملكة 
ي تعارض لمبادىء القانون أالهاشمية بصرف النظر عن  األردنية

 حكامه.أو 
النزاعات / طرق تسوية  

 التحكيم
Settlement of 

Disputes/ Arbitration 

تفاقية على أن يلتزم كل طرف من أطراف ( من اإل19ينص البند رقم )
اإلتفاقية ببذل أقصى الجهود لتسوية أي نزاع و/أو خالف و/أو مطالبة 
نهائها  "نزاع" ينشأ عن أو متصل بهذه اإلتفاقية فيما يتعلق بمخالفتها وا 

تفق األطراف على توبهذا الخصوص   .تفسيرها بطريقة وديةوصحتها و 
تفويض ممثلين عنهم يجتمعون مرة على األقل كل فصل تقويمي خالل 
مدة هذه اإلتفاقية لغايات محاولة تسوية جميع النزاعات تنشأ فيما بينهم 

تفاق ودي، وتكون التسوية نافذة المفعول بشرط أن تكون اعن طريق 
 ل األطراف.خطية وموقعة من قب
نزاع ال يتم تسويته  أن أي( من اإلتفاقية على 19.2وينص البند رقم )
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ستالم أي طرف طلب خطي ا( يوم من تاريخ 30بالطرق الودية خالل )
من الطرف اآلخر لحل النزاع ودياع يتم إحالته من قبل هذا الطرف األخير 

 UNCITRALللتحكيم، ليتم تسويته وفقاع لقواعد تحكيم األونسيترال )
Arbitration Rules  مين، وتكون (، وتشكل هيئة تحكيم من ثالثة محك

  إنجلند. -لغة التحكيم هي اللغة اإلنجليزية، ومكان التحكيم هو لندن
 

 المالحظات القانونية
صالح وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، ومن خالل اإلطالع على الحقوق افيما يتعلق ب تفاقية توسعة وا 

هذا المرفق العام ثمار بأنه قد تم منح المستثمر امتياز الستمر )مجموعة المطار الدولي(، نجد ة للمستثالممنوح
( من الدستور األردني يستوجب تصديق هذا اإلمتياز بموجب 117ستناداع للمادة )وا ،. وعليه( عاماع 25لمدة )

 قانون خاص.
 

المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أصدر قراره  إلىل أن هذا الموضوع قد أحي إلىإال أنه ال بد من اإلشارة 
( لسنة 41/أ( من قانون الطيران المدني رقم )66أن ما ورد في المادة ) معتبراع  2012( لسنة 1التفسيري رقم )

( منه، والذي يتضمن وجوب تصديق االمتياز الذي يمنح 117هو تطبيق لما فرضه الدستور في المادة ) 2007
/أ( من قانون الطيران المدني تنص على أن "تعتبر جميع 66حيث أن المادة ) ،مرافق العامة بقانونالستثمار ال

حالتها أو عقد االتفاقيات التي تمت قبل نفاذ أحكام هذا  اإلجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات وا 
علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة دارة وصيانة مطار الملكة ا  القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل و 

 للهيئة."
 

والتي عدت مصادق عليها بموجب قانون الطيران المدني قد  ،وعليه، فإن اتفاقية امتياز المطار كمرفق عام
والذي دخل حيز النفاذ  ،/أ( من القانون66اكتسبت صبغتها الدستورية من الحكم القانوني الذي أضافته المادة )

 وقيع اتفاقية المطار.بعد ت
 

( من اإلتفاقية على إعطاء المستثمر الحق في إنهاء خدمات موظفي 9.12)البند رقم ينص  ذلك، إلىباإلضافة 
مطار الملكة علياء الدولي في أي وقت وفقاع للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها، وبعد السنة الثانية من 

سنة الخامسة، فإن للمستثمر الحق بإنهاء خدمات الموظفين وفقاع لذات البند تاريخ نفاذ هذه اإلتفاقية وحتى ال
المشار إليه أعاله، كما وأنه يكون للمستثمر الحق بإنهاء خدمات الموظفين دون أي تقييد بعد السنة الخامسة من 

  .فندق عاليةموظفي ق بفيما يتعل( من اإلتفاقية 11.6.2)تاريخ نفاذ اإلتفاقية، وهذا ما تضمنه أيضاع البند رقم 
ن، موظفيالالمستثمر الحق في إنهاء خدمات بأن إعطاء المشار إليهما أعاله  ينالبند وعليه، نجد من خالل هذين

و/أو موظفي فندق عالية قد جاء مجحفاع بحق الموظفين، وكذلك ال  مطار الملكة علياء الدولي سواء موظفي
بأي شكل من األشكال، وخاصة فيما يتعلق بإعطاء  الموظفين محافظة على حقوقينسجم مع اليتماشى و/أو 

بعد السنة الخامسة من تاريخ نفاذ  بشكل مطلق ودون أي تسبيبالمستثمر الحق بإنهاء خدمات الموظفين 
 .اإلتفاقية
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 خامسًا: عقود اإلدارة واإلمتياز

 
 شركة تطوير العقبة/ إتفاقية التطوير المشتركب:  خامسًا/

 
وشركة ميناء حاويات  شركة تطوير العقبةالمبرمة فيما بين  التطوير المشتركتفاقية فصيل ال وفيما يلي ت

 :العقبة
 إتفاقية التطوير المشترك

Joint Development Agreement  

 تاريخ اإلتفاقية .1
Date of the 
Agreement 

 .15/9/2006بتاريخ  التطوير المشتركتم توقيع إتفاقية  

 يةأطراف اإلتفاق .2
The Parties 

 :طراف التاليةأاال فيما بين إتفاقية التطوير المشتركبرام إتم 
 Aqaba Development)شركة تطوير العقبة .1

Corporation)  ، مسجلة أصولياع في شركة مساهمة خاصة
)ويشار إليها (، 19/26الهاشمية تحت الرقم ) األردنيةالمملكة 

 فيما بعد بوو "المانح"( و؛
 Aqaba Container Terminal) اويات العقبةشركة ميناء ح .2

Company ،) شركة مساهمة خاصة مسجلة أصولياع في
 -الهاشمية، ومكان عملها الرئيسي هو العقبة  األردنيةالمملكة 

 ؛"(المطوراألردن، )ويشار إليها فيما بعد بوو "
(، AP Moller Finance SAي بي موالر فاينانس س اي )إ .3

أصولياع بموجب  ومسجلة ة منظمةشركة محدودة المسؤولي
قوانين جمهورية سويسرا الفيدرالية تحت الرقم 

(، ومكان عملها الرئيسي هو سويسرا، 1929/11060)
 )ويشار إليها فيما بعد بوو "مقدم الطلب"(؛

 APM Terminalsبي في ) انترناشونال ي بي ام تيرمينالزإ .4
International B.V مة (، شركة محدودة المسؤولية منظ

ومسجلة أصولياع بموجب قوانين مملكة هولندا تحت الرقم 
 (، )ويشار إليها فيما بعد بوو "المشغل"(.24354277)

 مدة اإلتفاقية .3
Term of the 
Agreement 

( 25هذه اإلتفاقية هي )( من اإلتفاقية على أن مدة  3د رقم )ينص البن
خ توفير حيازة حصرية وهو تاري "،عتباراع من "تاريخ التسليماعاماع تبدأ 

  .خالية من القيود وتمكين "المطور" من الدخول لمنطقة التنمية المشتركة



 
 

82 

 

( من اإلتفاقية على أنه يجب تمديد مدة هذه 3.2د رقم )وينص البن
 اعمال التمديد الناتجة عن القوة القاهرة.  اإلتفاقية بما يتناسب مع 

الضمانات الممنوحة من قبل  .4
 "المانح"  عقبةشركة تطوير ال

Representations  
& warranties granted 

by Aqaba 
Development 
Corporation 
 “ Grantor” 

شركة تطوير العقبة "المانح" ( من اإلتفاقية على أن 57ينص البند رقم )
 الضمانات التالية من تاريخ هذه اإلتفاقية:تتعهد ب
عليها إلبرام  يمتلك "المانح" السلطة والصالحية غير المتنازع (1

 لمنصوص عليها فيها؛وتنفيذ هذه اإلتفاقية وأداء إلتزاماته ا
بموجب إتفاقية التطوير المبرمة مع سلطة منطقة العقبة  (2

االقتصادية الخاصة، وكما تم الموافقة عليه من قبل مجلس 
دارة  اع الوزراء، فإن "المانح" يمتلك حق غير متنازع عليه لتطوير وا 

 ؛ةميناء حاويات العقب
بموجب إتفاقية التطوير المبرمة مع سلطة منطقة العقبة  (3

قتصادية الخاصة، وكما تم الموافقة عليه من قبل مجلس اإل
ية التحتية لميناء حاويات الوزراء، فإن "المانح" يمتلك البن

 العقبة؛
تتوافق إتفاقية التطوير المبرمة فيما بين "المانح" وسلطة منطقة  (4

 قوانين المعمول بها؛قتصادية مع الالعقبة اإل
 هذه اإلتفاقية صحيحة وملزمة لو "المانح"؛ (5
توقيع "المانح" لهذه اإلتفاقية وألي وثيقة مشروع يتوافق مع  (6

 القوانين المعمول بها.
 رسوم اإلستثمار .5

Investment Fees 
 

 (Royaltyستثمار )اإلبدل حقوق  ( من اإلتفاقية على7) رقم ينص البند
( من 2ا وفق معادلة مالية محددة في البند رقم )والتي يتم إحتسابه

  اإلتفاقية.
 القانون واجب التطبيق .6

Governing Law 
كل من تفاقية على أن حقوق والتزامات ( من اإل77ينص البند رقم )

المنصوص عليها في هذه "المانح" و"المطور" و"مقدم الطلب" و"المشغل" 
ولهذه  كام القانون واجب التطبيق. حوفقاع أل وتنفذ اإلتفاقية تخضع وتفسر

الغاية نصت اإلتفاقية في بند "التعريفات" على أن القانون واجب التطبيق 
تفاقية دولية مطبقة  في  يعني كل قانون ونظام وتعليمات وعرف وا 

 الهاشمية. األردنيةالمملكة 
 

طرق تسوية النزاعات /  .7
 التحكيم

Settlement of 
Disputes/ Arbitration 

ينشأ  أن أي نزاع و/أو خالفتفاقية على ( من اإل55ينص البند رقم )
أو أي وثيقة مشروع فيما بين "المانح" عن أو متصل بهذه اإلتفاقية 

و"المطور" و"مقدم الطلب" و/أو "المشغل" ال يمكن تسويته بطريقة ودية، 
. يجب أن يتم تسويته وفقاع إلجراءات حل النزاعات المحددة في اإلتفاقية
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حيث يلتزم الطرف المتضرر من النزاع بإشعار الطرف اآلخر، ويقوم كل 
( أيام عمل من تاريخ 10عنه خالل مدة )بتعيين ممثل  اطرف منهم

ن في منطقة العقبة لمحاولة و إرسال إشعار النزاع، على أن يجتمع الممثل
ستخدام أفضل السبل والخروج بشروط تسوية احل النزاع بحسن نية وب

 خطية.  
و/أو خالف أي نزاع أن ( من اإلتفاقية على 55.3وينص البند رقم )

و/أو إدعاء ال يتم تسويته عن طريق الممثلين المعينيين من قبل 
خبير إذا  إلىاألطراف كما هو مذكور في البند السابق أعاله، يتم إحالته 

األطراف على ذلك خطياع، ويتم تعيين هذا الخبير عن طريق  تتفقا
طراف، وفي حال لم يتفق األطراف على تعيين خبير خالل ين األاتفاقية ب

تقديم الطلب، يتم تعيين الخبير من قبل  ( أيام عمل من تاريخ 10)
وفي حال لم يتمكن الخبير من حل النزاع،  رئيس غرفة التجارة العالمية. 

التحكيم ليتم تسويته بشكل نهائي بموجب قواعد  إلىيتم إحالة النزاع 
تشكل هيئة ، و (ICC Arbitration Rulesفة التجارة العالمية )تحكيم غر 

تحكيم من ثالثة محكمين يتم تعيينهم وفقاع لقواعد تحكيم غرفة التجارة 
وتكون لغة التحكيم هي اللغة اإلنجليزية، ومكان التحكيم هو  العالمية،

 .االردن -عمان
إنهاء اإلتفاقية للمصلحة  .2

 الوطنية العامة
Termination in the 
National Interest 

( من هذه اإلتفاقية على أنه يحق لشركة تطوير 49ينص البند رقم )
ي أعلى توجيه من قبل الحكومة  إنهاء االتفاقية في  العقبة "المانح" بناءاع 

وقت لتحقيق المصلحة الوطنية ودون الحاجة إلبداء أية أسباب، ولهذه 
لتشمل أية ظروف تصرح  امة""المصلحة الوطنية العالغاية تم تعريف 

 الحكومة بأنها تؤثر على سيادة ووحدة وأمن المملكة.
 

 المالحظات القانونية
من خالل دراسة بنود اتفاقية التطوير المشترك الواردة أعاله، فقد تبين لنا بأن هذه اإلتفاقية قد جاءت بشكل عام  

حيث أن  ،تباعها في هذا المجالاراف القانونية الواجب متوافقة ومتماشية مع المتطلبات القانونية واألصول واألع
على إنشاء شركة  12/11/2003( تاريخ 11/1/19459د/ 24مجلس الوزراء قد وافق بموجب قراره رقم )

( من قانون منطقة العقبة 3/أ/17تطوير العقبة كشركة مملوكة بالكامل من الحكومة وفقاع ألحكام المادة )
عداد إقتصادية الخاصة بوتعديالته، وتفويض سلطة منطقة العقبة اإل 2000( لسنة 32)قتصادية الخاصة رقم اإل

راضي وميناء العقبة ومطار الملك الحسين الدولي وكافة المرافق دارة المتعلقة بتطوير األاتفاقيات التطوير واإل
صة المحدودة لدى دائرة مراقبة العامة باستثناء مرفق المياه. ومن ثم تم تسجيل شركة تطوير العقبة المساهمة الخا

، وفي ذات التاريخ تم تسجيل 30/12/2003( بتاريخ 26/19الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم )
 النظام الضريبي المحدد في المنطقة. إلىقتصادية بحيث تخضع الشركة كمؤسسة مسجلة في منطقة العقبة اإل



 
 

84 

 

دارة ميناء العقبة وكافة المرافق العامة ا  الجهة المؤهلة ماليا وفنيا لتطوير و وعليه، تم اعتماد شركة تطوير العقبة ك
صبحت شركة تطوير العقبة تمتلك حق إدارة وتطوير األراضي والمرافق العامة أنشائها، و إباستثناء المياه حال 

ير واإلدارة المبرمة فيما بين إتفاقية التطو  إلىستناداع اقتصادية الخاصة، وذلك والبنية التحتية في منطقة العقبة اإل
سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، والتي تم بموجبها تعيين شركة  تطوير العقبة 

تخاذ جميع اإلجراءات والتصرفات الالزمة بما في ذلك إبرام عقود التطوير وبيع اكمطور، وكذلك تم منحها الحق ب
دارة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة.األراضي المراد تطويرها لضما  ن تطوير وا 

 
وبناءاع على جميع ما سبق، أبرمت شركة تطوير العقبة إتفاقية "التطوير المشترك" مع شركة ميناء حاويات العقبة، 
وجاءت بنود هذه اإلتفاقية بشكل عام متوافقة ومنسجمة مع المتطلبات واألصول واألعراف القانونية الواجب 

وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق وطرق تسوية النزاعات/ التحكيم، نجد أن تطبيق في هذا المجال.  اتباعها
اع مع األصول واألعراف قد جاء منسجم على كل ما يتعلق بهذه اإلتفاقية الهاشمية األردنيةقوانين المملكة 

 ولة. التعاقدية، كما أن آلية التحكيم المتفق عليها تعد آلية دارجة ومقب
 

ي وقت وذلك  أ( من هذه اإلتفاقية قد منح الحق لشركة تطوير العقبة بإنهاء االتفاقية في 49.1كما أن البند رقم )
على قرار صادر من الحكومة ودون الحاجة إلبداء أية أسباب، ولهذه  لتحقيق المصلحة الوطنية العامة بناءاع 

أية ظروف تصرح الحكومة بأنها تؤثر على سيادة ووحدة  لتشمل "المصلحة الوطنية العامة"الغاية تم تعريف 
تفاقية العامة، كما وجاءت بنود هذه اإلالوطنية ملبياع لحاجات المصلحة جاء هذا الشرط فقد  بذلكوأمن المملكة، و 

ي مخالفة بشكل صريح أو ضمني للنظام أال تشكل و  الهاشمية، األردنيةمتوافقة ومؤكدة على مبدأ سيادة المملكة 
 ا.العام والتشريعات المعمول به


