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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

القائم  وطورت  تحقق  ما  عىل  فبنت  السنوات.  مر  عىل  الصناعية  املدن  مؤسسة  بها  متيزت  سمة  متزايد  سنوي  تراكمي  اداء 

واستحدثت املتجدد، فال يخلو عاما من إنشاء جديد او مرشوع ريادي، فغدت املثال والقدوة ملؤسسة عرصية تواكب الحداثة 

وتبحث عن التميز وتسري بخطى حثيثة نحو البناء املستقبيل لصناعة وطنية مثمرة وإقتصاد مزدهر.

لتتامىش مع أهدافها  السنوية وإنجازاتها  املؤسسة والقامئني عليها تتجسد خططها  العالية لدى  الوطنية  املسؤولية  فبحس من 

الله وتتناسق مع األجندة الوطنية ووثيقة كلنا  الوطنية والربامج الحكومية املستمدة من رؤى وتوجيهات قائد الوطن حفظه 

تنفيذ الخطط  إلتزامات جراء  املالية لتغطية ما يرتتب عليها من  الوطنية دون اإلخالل بقدرة املؤسسة  األردن واإلسرتاتيجيات 

والربامج الطموحة وتراعي الحراك اإلستثامري يف اململكة بشكل خاص واملنطقة بشكل عام.

وما من شك بأن شعار املؤسسة الجديد الذي يعكس إنطالقة جديدة ومتجددة للمؤسسة يحمل يف طياته ترجمة فعلية للتوجه 

الطموح  الجديدتني اىل واقع ملموس هو  املؤسسة  املتواصل واملخلص يف ترجمة رؤية ورسالة  العمل  املزيد من  الصادق نحو 

والسعي يف كل وقت.

فاملتمعن مبا تحقق من إنجازات يجد ان الحرص وروح املسؤولية هام سمتان تسطعان يف قلب ووجدان جهاز املؤسسة العامل 

كخلية نحل تسعى اىل التميز يف إنجاز الطموحات وبشكل يسهم يف إحداث مزايا وقفزات نوعية.

 

فام حققته املؤسسة من إنجازات طموحة لهو كبري بحجم الجهود املباركة التي تستقي الجهد والعزمية واملثابرة من هدف سامي 

هو بناء أردن حديث ومتطور ينعم بإقتصاد متنامي ويعيش أبناؤه مبستوى حياة كريم، وهنا البد من االشارة اىل الجهود التي 

سطر بها أبناء املؤسسة أجمل معاين التعاون والتي أفضت اىل مثار يقطف خرياتها أبناء الوطن هي الداعم إلقتصادنا الوطني. 

ومن خالل سطوري املتواضعة هذه البد يل ان اورد كل معاين التقدير واإلحرتام لكل فرد من أفراد املؤسسة إدارة وموظفني عىل 

ما قدموه وبذلوه من جهود والتي أمثرت بفضل الحس والوعي الوطني ألن يكون هناك نتائج نفتخر بها ونعتز .وكل أمنيات الخري 

للمؤسسة بشكل خاص ولكافة مؤسسات الوطن للوصول بأردننا الغايل اىل ما ينظر إليه جاللة امللك عبد الله الثاين ابن الحسني 

املعظم حفظه الله ورعاه.

معايل املهندس عامر الحديدي  

وزير الصناعة والتجارة – رئيس مجلس اإلدارة 
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كلمة املدير العام 

عام جديد قد بدأ وآخر إنقىض واملؤسسة تسري بخطى حثيثة ومتسارعة نحو بناء منوذج الريادية واملعارصة والتميز يف األداء     

واإلنجازات وتجسيد الخطط والربامج، مشاريع عىل أرض الواقع تبني إقتصاد وطن ونهضة صناعية ورؤيا قيادة تؤمن بالتجديد 

والتطوير املستمر.

فقد جسد عام 2007 إنطالقة عمل متميزة من خالل إطالق هوية مؤسسية جديدة برسالة ورؤية جديدتني تنسجامن معها، جنبا 

اىل جنب مع أسلوب العمل املتناسق و إطالق الشعار الجديد للمؤسسة الذي يرمز اىل السعي املتواصل للعمل والنظرة الشمولية 

نحو التحديث والتطوير والذي يجسد خلية النحل ودأبها نحو اإلنتاجية والعطاء.

وكان عام 2007أيضا عاما حافال بالعطاء واإلنجاز وبشهادة الكثريين حيث ترشفنا بحصولنا عىل ذهبية املركز األول لجائزة امللك 

عبد الله الثاين لألداء الحكومي والشفافية إضافة اىل الجوائز والشهادات التقديرية املحلية والعاملية التي أثنت عىل أدائنا عىل 

املستويني اإلداري والتنفيذي.

كام وتم وضع حجر األساس ملدينة الطفيلة الصناعية يف محافظة الطفيلة والتي تعترب أحد مشاريع املؤسسة الطموحة وسعيها 

إحدى رشكات  تنفيذها عىل  إحالة  بصدد  اآلن  ونحن  اململكة  وأقاليم  محافظات  مختلف  التنموية عىل  املكاسب  توزيع  نحو 

املقاوالت املتخصصة، وقد تم أيضا البدء بتنفيذ مدينة املوقر الصناعية والتي متثل محطة جديدة يف بناء املدن الصناعية باملنظور 

الجديد واملتطور.

وقد كان إلهتاممنا يف دعم األفكار الريادية واملبدعة من خالل مركز اإلبداع الذي تم إفتتاحه برعاية ملكية سامية قد بدأ يحقق 

مثار عمله من خالل إحتضانه للعديد من املشاريع الريادية وتخريج مشاريع أخرى منتجة.

وملا متتاز به املؤسسة من ريادة يف إنشاء املدن الصناعية ذات املواصفات العاملية والقوانني املتطورة فقد كان لنا رشف إعتامد 

التجربة األردنية يف مجال إقامة وإنشاء وتطوير املدن الصناعية كنموذج رائد، وقد سعت العديد من الدول الشقيقة لإلستفادة 

من هذه التجربة وأذكر منها اليمن وعامن والجزائر ومرص وسوريا والسعودية والعراق.

هذا بعض مام حققناه من إنجازات مرتاكمة يطول الحديث عنها يف هذه املقدمة ولكن طموحنا لن يتوقف عند حد معني أو 

انجاز ما بل ذلك هو مقدمة لطموحات الحقة ستكون واقعا يف وقت قريب بإذن الله، مستغال الفرصة أن أتوجه بالشكر والتقدير 

اىل كافة الزمالء يف املؤسسة عىل ما بذلوه من جهد كبري متفاين حتى يكون اسم املؤسسة من األسامء املنتجة والفاعلة يف وطن 

راعي املسرية وباين نهضة أردننا الحديث جاللة امللك عبد الله الثاين ابن الحسني املعظم رعاه الله.

املهندس عامر املجايل  

  املدير العام 
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ملحة موجزه عن املؤسسة 

 أنشأت املؤسسة  يف العام 1980 مبوجب قانون رقم )34( لسنة 1980 وتعديالته ، وهي مؤسسة عامة مبشاركة من القطاعني 

العام  والخاص تتمتع باستقالل مايل وإداري ، وتقوم بتنفيذ مشاريعها بتمويل ذايت ، كام  ويتوىل إدارة شؤون املؤسسة مجلس 

إدارة يرتأسه معايل وزير الصناعة والتجارة.

تعترب مؤسسة املدن الصناعية إحدى الجهات الرئيسة يف استقطاب واحتضان املشاريع االستثامرية يف مدنها الصناعية باعتبارها 

اإلعفاءات  اىل  باإلضافة  تحتية ومرافق وخدمات  بنية  توفره من  ملا  نظراً  املشاريع وذلك  األكرث مالمئة إلقامة مثل هذه  البيئة 

االقتصادي  البعدين  تحقيق  عىل  تعمل  التي  الجهات  احدى  يجعلها  مام  خاص  بشكل  الصناعية  مدنها  يف  األخرى  والحوافز 

التنموي. واالجتامعي 

الرؤية 

بيئة متجددة حاضنة لالستثامرات الصناعية .

الرسالة 

إقامة مدن صناعية متطورة تدعم االقتصاد الوطني ، توزيع مكاسب التنمية عىل األقاليم ، تعزيز الرشاكة مع القطاع الخاص ، 

االلتزام باملواصفات القياسية للبيئة .

القيم الجوهرية 

متلقي الخدمة أوال ،  التميز املستمر ،  تشجيع اإلبداع واالبتكار ، االدارة بالرصد واالثر ، املصداقية ، املأسسة .
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إطالق شعار املؤسسة الجديد :  

انسجاماً مع الرؤية والرسالة الجديدتني قامت املؤسسة باطالق شعارها الجديد الذي يحايك يف مضمونه دأب النحل، وتنظيمه 

لبناء  الصناعية  إنتاجه للعسل، منيض يف مؤسسة املدن  الّبناء، وصوال إىل  .. وتفاعله  العمل  املثايل يف  الدقة، وإخالصه  املتناهي 

مجتمع  صناعي متكامل بعنارصه الحيويه.. متاما كمجتمع النحل يف منوذجه الراقي وامللهم للمجتمعات املنتجة والعاملة.

األهداف الوطنية التي تساهم املؤسسة يف تحقيقها خالل االعوام 2008  – 2010

تم تحديث األهداف الوطنية لألعوام 2008 – 2010  التي ميكن للمؤسسة أن تساهم يف تحقيقها حيث تم استنتاجها من خطاب   

العرش السامي واملبادرات امللكية  و األجنده الوطنية ومبادرة جاللة امللك عبد الله الثاين ) كلنا األردن ( يف متوز من عام 2006 

والتي تهدف اىل  تأسيس منظور وطني شامل يستند إىل رؤى مشرتكة بني مكونات املجتمع األردين , عرب مشاركة واسعة  و فاعلة 

، ليس يف صياغة بنية القرارات العامة ذات العالقة بالحراك الوطني فحسب ، ولكن أيضا و باملقدار نفسه ، تنفيذ   هذه القرارات 

و متابعتها . و عليه فقد تم وضعها يف إطار خطة اسرتاتيجية متوسطة الـأجل )األهداف الوطنية ( و تسعى املؤسسة لتحقيقها 

من خالل اسرتاتيجيات وضعت بأسلوب  املشاركة الفاعلة بني االدارة العليا و جميع املوظفني إميانا من املؤسسة بأهمية هذه 

املشاركة من قبل الجميع ورضورة تعاضد مؤسسات املجتمع املدين لتحقيق هذه األهداف وصوال بأردننا الحبيب إىل ما ينشده 

جاللة امللك املفدي . و هذه األهداف مفصلة كام ييل :
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األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة لألعوام 2008- 2010   

كام تم تحديث وباألسلوب نفسة مجموعة من األهداف املؤسسية والتي تسعى املؤسسة لتحقيقها خالل األعوام 2008 – 2010 

حيث انبثق عن هذه األهداف مجموعة من االسرتاتيجيات وبالتايل برامج عمل للمدن الصناعية واملديريات املختلفة للوصول اىل 

األهداف املنشودة وهذه األهداف مفصلة كام ييل :

 

سياسة الجودة 

إىل     )  2000 :  9001( األيزو  العاملية  املواصفة  الجودة وفق  تطبيق سياسة  األردنية من خالل  الصناعية  املدن  تهدف مؤسسة 

املساهمة يف تنمية وتطوير الصناعات األردنية من خالل :-

وتنظيمية  تنموية  معايري  وفق  وذلك  مرافقها وخدماتها  اململكة منوذجية يف  محافظات  متخصصة يف  مدن صناعية  إقامة   .1

وبيئية.

2. تشجيع االستثامرات املحلية واألجنبية لالسثتامر يف املدن الصناعية بشكل يحقق التكامل فيام بينها.

وتقوم مؤسسة املدن الصناعية األردنية بتحقيق املستوى املطلوب لتوقعات مستثمريها وما يفوق ذلك من خالل تطبيق نظام 

بالتطوير  الخاصة  والقانونية  الترشيعية  املتطلبات  إصدار 2000 ومبوجب  آيزو 9001  العاملية  للمواصفات  وفقاً  الجودة  إدارة 

املستمر.

يتم تنفيذ هذه السياسة من خالل رسم األهداف املطلوبة ويتم مراجعة هذه األهداف من قبل اإلدارة بشكل دوري ومنظم.
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األهداف والغايات

1. دراسة وتخطيط وإنشاء وإدارة جميع املدن الصناعية يف اململكة .

2. تشجيع إنشاء املشاريع الصناعية يف املدن الصناعية وتوزيعها عىل مختلف مناطق اململكة .

من صالحيات املؤسسة :

1. متلك ورشاء األرايض الالزمة إلقامة املدن الصناعية عليها أو إستئجار تلك األرايض إذا دعت الحاجة اىل ذلك.

2. مامرسة صالحيات اللجان التنظيمية اللوائية واملحلية لتطبيق أحكام قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية املعمول به ضمن 

حدود مدنها الصناعية وذلك بالرغم مام ورد يف أي قانون آخر.

3. إقامة جميع املنشآت الالزمة للمدن الصناعية وتوفري الخدمات الرضورية لها .

4. مامرسة جميع الصالحيات والسلطات املخولة للبلديات يف اململكة وذلك داخل حدود املدن الصناعية .

5. وضع أسس تأجري األرايض وأبنية املصانع املقامة يف املدن الصناعية وبيعها للمستثمرين الصناعيني وإبرام العقود الالزمة لذلك 

.

6. التنسيب اىل الجهات املعنية بفرض قيود تنظيمية معينة عىل األرايض املحيطة باملدن الصناعية حسب ما تقتضيه املصلحة .

7. التعاون مع الجهات املعنية لتأمني السكن وسائر الخدمات الرضورية للعاملني يف املدن الصناعية .

8. اتخاذ اإلجراءات التي تكفل املحافظة عىل البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات القامئة يف املدن الصناعية مبا يف ذلك تلوث 

املاء والهواء.

االمتيازات واإلعفاءات 

تتمتع املشاريع القامئة ضمن حدود املدن الصناعية مبا ييل : 

1.إعفاء من رضيبتي الدخل والخدمات االجتامعية ملدة سنتني من تاريخ اإلنتاج الفعيل .

2.إعفاء كامل ودائم من رضائب األبنية واألرايض.

3.إعفاء او تخفيض عىل رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية.

4.إعفاء كامل من الرضائب والرسوم عىل:-

 املوجودات الثابتة للمرشوع.

 املوجودات الثابتة الالزمة لتوسيع املرشوع وتطويره.

 قطع الغيار التي يحتاجها املرشوع.

5. تعفى املشاريع من رضيبتي الدخل والخدمات االجتامعية ملدة عرش سنوات حسب قانون تشجيع االستثامر وذلك بناء عىل  

املنطقة التنموية التي تقع فيها هذه املشاريع .
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الخدمات األساسية واملساندة يف املدن الصناعية  .

توفر املؤسسة حزمة متكاملة من الخدمات األساسية والخدمات املساندة للصناعة وذلك تلبية لحاجات املستثمرين يف توفري 

الوقت والجهد وتسهيال لهم يف امتام جميع معامالتهم

خدمة املكان الواحد  

انطالقا من مبدأ الريادة والتميز يف تقديم الخدمات للعمالء ، قامت املؤسسة بتبني فكرة خدمة املكان الواحد من خالل تأسيس 

مكتب لخدمة املستثمرين يف كل مدينة صناعية ، وتحديد املهام والواجبات لتلك املكاتب لتذليل جميع العقبات التي تواجه 

املستثمرين وتقديم الخدمة يف املوقع ، وملا كان عنرص الوقت حاسام يف التعامل مع املستثمرين يف أنجاز طلباتهم تم اختزال ذلك 

الوقت وتحديد الفرتة الزمنية لكل عملية بشكل منطقي وموضوعي وإبالغ املستثمر مسبقا بذلك  للمحافظة عىل وقت وجهد 

املستثمر ، ولتعزيز مبدأ الرقابة عىل هذه الضوابط ، تم ربط الربنامج املعد الستقبال طلبات املستثمرين مع اإلدارة العليا بشكل 

مبارش . كام يلقى عىل عاتق هذه املكاتب الرد عىل كافة استفسارات املستثمرين وبشكل فوري ، كام تم تعزيز تلك املكاتب  
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بكافة الكتيبات والنرشات واإلصدارات الحديثة التي يحتاجها املستثمر وتوفري خدمة التصفح عىل شبكة االنرتنت مجانا  لتكون 

بذلك بنكا للمعلومات ، ونافذة استثامرية يطل املستثمر من خاللها عىل كافة التسهيالت واإلعفاءات والخدمات املقدمة يف املدن 

الصناعية بشكل عام . 

آلية استقبال املستثمرين الجدد  

1. يقوم املستثمر الذي يرغب بإقامة مرشوع صناعي جديد  بزيارة مكتب خدمات املستثمرين التابع الدارة املدينة كخطوة أوىل 

لإلطالع عىل الخيارات والبدائل املتوفرة من  قطع أرايض وأبنية جاهزة وخدمات أساسية ومساندة ، و اإلطالع  عىل الصناعات 

القامئة  ضمن حدود هذه املدينة .

2. بعد اإلطالع عىل امليزة التنافسية والحوافز واإلعفاءات املمنوحة والخدمات التي تقدمها إدارة املدينة والحصول عىل رد لكافة 

االستفسارات ، يقوم املستثمر بتحديد اختياره سواء كان مبنى جاهز او قطعة ارض مع بيان املساحة املطلوبة عن طريق تعبئة 

منوذج االستفسار االويل اذا كان طلبه غري متوفر وقت تقديم الطلب لالتصال معه حال توفر الطلب مستقبال . 

3. اذا كان طلب املستثمر متوفرا يقوم املستثمر بتعبئة منوذج طلب استثامر يبني فيه املعلومات األساسية عن الرشكة والغايات 

مرفقا األوراق الثبوتية الالزمة - املبينه ادناه - والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة 

 شهادة تسجيل الرشكة.

 كتاب يحدد املفوضني بالتوقيع نيابة عن الرشكة.

2. يقوم مكتب خدمات املستثمرين بالتأكد من استكامل جميع املرفقات الالزمة حسب أجراء تأكيد الجودة لهذا النموذج ثم 

يقوم  

بتسجيل الطلب ضمن سجل طلبات املستثمرين من اجل عملية املتابعة مع األقسام املعنية يف إدارة املدينة وقسم العقود التابع 

ملديرية شؤون االستثامر  إلنجاز الطلب يف وقت قيايس ال يتجاوز الثالثة أيام من تاريخ استكامل جميع األوراق املطلوبة .

الخدمات األخرى التي تقدمها املدن الصناعية : 
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اإلنجازات

إنجازات املؤسسة النوعية للعام 2007 

عىل املستوى الداخيل :

1. حوسبة النامذج  والعمليات 

 متلقي الخدمات  : قامت املؤسسة بحوسبة العديد من إجراءاتها عرب موقعها االلكرتوين التفاعيل ، والذي يتيح للمستثمرين               

تقديم كافة طلباتهم الكرتونيا مام ادى اىل تقليل الوقت والجهد والكلفة وبالتايل زيادة كفاءة الخدمات املقدمة ، كام ان بامكانهم    

الدخول عىل حساباتهم الشخصية واإلطالع عىل كافة املعلومات الخاصة بهم. 

 املوظفيــــن :  قامت املؤسسة بتوفري أجهزة الحاسوب والربيد االلكرتوين ملعظم املوظفني ، كام قامت بحوسبة أنظمة    وعمليات 

، كام تم اعتامد برنامج محوسب  الورقية  الربامج والتقليل من االعتامد عىل األعامل  املؤسسة لتشجيعهم عىل استخدام هذه 

للمراسالت وتبادل املعلومات عرب الشبكة الداخلية للمؤسسة بني جميع املوظفني يف االدارة العامة من جهه و بني جميع املوظفني 

يف املدن الصناعية من جهه اخرى . 

2. النشاطات االجتامعية ) تكريم العديد من املوظفني ( 

املوظفني  بني  الزمالة  روابط  توثيق  منها برضورة  اميانا  املؤسسة  الالمنهجية يف  النشاطات  بدعم  املؤسسة وبشكل دوري  تقوم 

وتعزيز عالقاتهم االجتامعية وتدعيام لهذا املفهوم قامت املؤسسة هذا العام بتكريم عدد من املوظفني املتميزين  خالل العام 

2007 ، و منحهم األوسمة واملكافآت املادية وتنظيم حفل جامعي عىل رشفهم مام كان له االثر الكبري يف نفوسهم ، من جانب اخر  

وحتى يتسنى للمؤسسة  تكريم من منحوا املؤسسة جهدهم وإخالصهم وتفانيهم  يف العمل طوال سنني خدمتهم  تم خالل هذا 

الحفل تكريم العديد من املوظفني الذين تركوا املؤسسة بعد مشوار عطاء حافل بذلو فيه للمؤسسة واخلصوا لها العمل.

عىل املستوى الخارجي :

1. الحصول عىل  ذهبية  املركز االول لجائزة امللك عبدالله الثاين لتميز االداء الحكومي والشفافية لدورة العام 

: 2007

رغم مشاركتها وللمرة االوىل ، حققت املؤسسة اكرب انجازاتها يف العام 2007 من خالل فوزها بذهبية املركز األول لجائزة امللك عبد 

الله الثاين لتميز االداء الحكومي والشفافية بعد منافسة مع عدد من املؤسسات الوطنية  ذات الكفاءة العالية  .

علام  بأن هذه الجائزة هي أرفع جائزة حصلت عليها املؤسسة نظرا ألهمية الجائزة التي تحظى بدعم شخيص من قبل جاللة 

امللك عبد الله الثاين والتي اعتربت فعليا أرفع جائزة عىل املستوى الوطني.

حصول املؤسسة عىل الجائزة الذهبية هو مؤرش رصيح عىل نجاح املؤسسة ومتيز أدائها وإجراءاتها بناءا عىل املعايري التي حددتها 

اللجنة املرشفة عىل الجائزة ، كام ان  املؤسسة قد مرت مبراحل واسس تقييمية دولية عالية املستوى إستطاعت من خاللها أن 

تحصل عىل املرتبة األوىل لتتطابق أعاملها مع األسس املعمول بها .
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2. مركز اإلبداع يف مدينة الحسن 

ضمن سعي مؤسسة املدن الصناعية األردنية املستمر يف تشجيع املبدعني والرياديني تم افتتاح مركز اإلبداع األردين. حيث كانت 

الغاية من إقامة هذا املرشوع تحقيق واحداً من أهم أهداف املؤسسة بإيجاد مركز يعمل كصلة ربط مصادر اإلبداع )الجامعات، 

الفنيني، الرياديني( مع الصناعة واملستثمرين. لذلك كان الهدف من مركز اإلبداع هو خلق بيئة مثالية للرياديني الذين ميلكون 

األفكار اإلبداعية لكن ليس لديهم بالرضورة املهارات األساسية واملصادر أو الثقة بالنفس للبدء مبشاريعهم الخاصة واالنطالق 

بتلك املشاريع وتحويلها اىل مبادرات تجارية.

املشاريع الريادية املحتضنة :

يحتضن مركز االبداع حاليا املشاريع الريادية التالية :
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1. الحمالت الرتويجية والتسويقية 

قامت املؤسسة بإعداد خطة تسويقية خالل العام 2007  بالتعاون والتنسيق  مع احدى الجهات املتخصصة ذات الكفاءة العالية   

مجموعة  اىل  باإلضافة  املؤسسة  تقدمها  التي  املتميزة  والخدمات  الصناعية  املدن  يف  املتاحه   االستثامر  لفرص  الرتويج  بهدف 

االعفاءات والتسهيالت املقدمة للمستثمرين ضمن حدود تلك املدن. 

وخالل العام 2007  قامت املؤسسة برتتيب العديد من الزيارات للوفود  الرسمية وغري الرسمية ومنها ) الوفد األفغاين والوفد 

اليمني والوفد الجزائري والوفد الكويتي وغريهم  ( باإلضافة اىل تنظيم العديد من اللقاءات  والتي كان من أبرزها لقاء وزير 

الصناعة ووزير البيئة ورئيس غرفة صناعة األردن وعطوفة املدير العام ورئيس جمعية املستثمرين يف مدينة عبدالله الثاين

مع املستثمرين يف  املدن الصناعية ، كام قامت املؤسسة  بتنظيم العديد من الندوات وورش العمل للفعاليات الرسمية والوفود 

االستثامرية سواء من داخل االردن أو خارجه، للتعريف بدور املؤسسة وفرص االستثامر املتوفرة. 

إضافة اىل مشاركة املؤسسة بالعديد من املؤمترات االقتصادية العربية والعاملية الهامة  و منها عىل سبيل املثال املؤمتر  االقتصادي 

العاملي الذي عقد يف البحر امليت يف أيار 2007 . 

كام وتقوم املؤسسة وباستمرار  بتنظيم لقاءات مع  املستثمرين ضمن مدنها  الصناعية من باب التواصل واإلطالع عىل هموم 

ومشاكل الصناعيني ومحاولة إيجاد الحلول املناسبة مع الجهات ذات االختصاص.

2. املشاركة بجائزة امللك عبدالله  للتميز وشفافية االداء الحكومي للمرة الثانية 

الحكومية  املؤسسات  يف  واملايل  االداري  االصالح  لعملية  متكاملة   برامج  وتنفيذ  بإعداد  السامية  امللكية  الرؤى  مع  انسجاما 

املناطق  وتنمية  الصناعية  املدن  داخل  للمستثمرين  الخدمات  تقديم  يف  واملميز  الريادي  املؤسسة  لدور  وتفعيال   . واملستقلة 

املجاورة لهذه املدن كام جاء يف الرؤيا والرسالة للمؤسسة ، قامت ادارة املؤسسة وبشكل رسمي بالتقدم للمشاركة بجائزة امللك 

عبدالله الثاين للتميز والشفافية  للمرة  الثانية لتكون احدى املتنافسني للحصول عىل هذه الجائزة للعام 2008  بعد ان حصلت 

عىل الجائزة الذهبية واملركز االول للمؤسسات التي تشارك الول مرة يف الدورة السابقة . 

3. تنمية املناطق املجاورة وخدمات املجتمع 

قام قسم التدريب بعقد العديد من الدورات التدريبية البناء املناطق املجاورة يف مهارات استخدام الحاسوب، حيث تم انشاء 

مركز تدريب لهذه الغاية ، ويقوم  بتخريج كوادر مدربة ومؤهلة يف مجال استخدام الحاسوب ، وقد قام املركز خالل العام 2007 

بعقد )19( دورة تدريبية خرج من خاللها )185 ( متدرب ومتدربة من ابناء املناطق املجاورة .
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التصورات والتطلعات املستقبلية

1. يف مجال إنشاء وتطوير املدن 

تعتمد إقامة املدن الصناعية يف أساسها عىل الجدوى االقتصادية وحركة االستثامرات الصناعية التي ستقام بها كذلك األمر عىل 

قدرتها التنافسية يف جذب واستقطاب االستثامرات باإلضافة اىل توفري التمويل الالزم لتنفيذ هذه املدن بشبكات خدماتها الداخلية 

والخارجية وخدماتها األساسية واملساندة . 

وحيث أن مجلس الوزراء قد اقر خارطة األردن الصناعية والتي حددت األماكن الحالية للمدن الصناعية واملناطق الحرة والتوسعات 

املستقبلية لهام حتى عام 2030 وعىل ثالثة مراحل :

املرحلة األوىل من األعوام )2006-2012( واملرحلة الثانية من األعوام )2013-2019( واملرحلة الثالثة من األعوام )2020-

2030 ( لتكون مرجعية واسرتاتيجية تتبناها الجهات ذات العالقة كام تهدف اىل تصويب االنتشار العشوايئ القائم حالياً ، كذلك 

تعترب جزءاً أساسيا من التخطيط االسرتاتيجي اإلقليمي الستخدامات األرايض يف اململكة كام حددت الخارطة الصناعية املناطق 

الصناعية  املدن  مؤسسة  برنامج  مع  وتوافقاً  الصناعية  الخارطة  مخرجات  عىل  وبناًء   )2012-2006( من  للفرتة  األولوية  ذات 

التنموي الهادف اىل إقامة مدن صناعية يف كافة أقاليم ومحافظات اململكة فقد تم إعداد دراسة علمية دقيقة تعتمد يف مدخالتها 

عىل إبراز الحقائق واألرقام حول كافة جوانب الواقع الخاص باملدن الصناعية اعتامداً عىل التدفقات النقدية وإجراء مقارنة بني 

املدن الصناعية بكافة أنواعها تتضمن جملة من املعايري ملعرفة الوضع التنافيس للمدن الصناعية التابعة للمؤسسة بهدف رفع 

القدرة التنافسية لها وأخرياً ترتيب برنامج أولويات تنفيذ املدن الصناعية املستقبلية وقد أظهرت الدراسة تطابق بني مخرجات 

الخارطة الصناعية للمملكة مع مواقع املدن الصناعية الحالية واملستقبلية للمؤسسة وعىل ضوء تطبيق مجموعة من املعايري 

العلمية والفنية واملالية الدقيقة لتحديد أولويات تنفيذ املدن الصناعية املستقبلية .

وقد اشتملت هذه العوامل عىل املعايري التالية لكل موقع من املواقع :

 املعايري الخارجية وتشمل األيدي العاملة وخدمات البنية التحتية وسهولة الوصول اىل املوقع والتكامل مع الصناعات املحلية 

واملنافسة مع املدن الصناعية األخرى .

 املعايري الداخلية وتشمل طبيعة املوقع )مالمئة التضاريس( واملساحة واألثر البيئي له والكلف التقديرية للتطور والعائد املايل املتوقع .

وعند تطبيق هذه املعايري تم تحديد برنامج أولويات تنفيذ مشاريع املدن الصناعية املستقبلية. 
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2. يف مجال التطوير اإلداري 

العام 2007  قامت املؤسسة بتدريب ما مجموعه )164( موظف لاللتحاق بدورات تدريبية يف  التدريب والتطوير : خالل   

مختلف املجاالت وعىل كافة املستويات االدارية لرفع كفائتهم وزيادة مهاراتهم يف املجاالت املختلفة ، كامتم اعداد خطة تدريبية 

متوسطة املدى ) ثالث سنوات قادمة ( وتم تحديد اولويات االحتياجات التدريبية بناء عىل استامرة تحديد االحتياجات التدريبية 

والتي تبني مدى حاجة املوظف للدورة  وقد بلغت ميزانية التدريب حوايل  )83( الف دينار ،  وتايت خطة التدريب للعام 2008  

متضمنة زيادة مخصصات التدريب حيث تم اعتامد مبلغ )38( الف دينار كموازنة لهذا العام فقط  لتكثيف هذه الدورات 

وتوسيع نطاقها وجعلها اكرث تخصصا يف العديد من املجاالت االدارية والفنية واتاحة املجال لجميع املوظفني لاللتحاق بالدورات 

كام هو محدد يف خطة التدريب لكل موظف كام تم تصميم خطة تدريبية للقيادات العليا حسب االحتياج التدريبي. 

التطوير والتحسني اإلداري ، كام تنتهج املؤسسة  اللجان املعنية يف عملية  : تم تشكيل العديد من   لجان التحسني والتطوير 

سياسة تبني االفكار الجديدة من خالل إنشاء صندوق لالقرتاحات للموظفني ودراستها وتحليلها وتطبيق املجدي منها ، واميانا من 

املؤسسة يف تفعيل هذا الصندوق قامت بوضع العديد من الحوافز املعنوية واملادية ملقدمي األفكار الناجحة واعتبار ذلك جزء 

من عملية تقييم املوظف وارتقاءه يف السلم الوظيفي ويايت هذا انسجاما مع رغبة املؤسسة يف تطوير قيادات قادرة عىل االبداع 

االداري وراغبه فيه.

3. يف مجال تحسني الخدمات  

 قامت املؤسسة بحرص كافة عملياتها  والبالغة  )120( عملية ،  وتم تصميم خرائط لسري اإلجراءات لتوصيف كافة العمليات 

كام تم تشكيل لجنة للنظر يف جميع النامذج املستخدمة باملؤسسة ورشكائها الرئيسيني من حيث حذف أإلغاء أو دمج أو حوسبة 

املستثمرين  عمليات  لتسهيل  خدماتها  تعديل  عىل  املؤسسة  تعمل  كام   ، الخدمة  عىل  الحصول  وترسيع  لتبسيط  الخطوات  

باالعتامد عىل الشكاوى واالقرتاحات املقدمة سواء كان مقرتح أو تساؤل أو شكوى. 

 حرصت املؤسسة أن يكون هناك آلية تضبط عملية التبسيط من خالل توفر آليات للتعامل مع  الشكاوى او املقرتحات املقدمة 

من املستثمرين ، كام وتوجد يف املؤسسة لجنة للتحسني املستمر تقوم عىل متابعة

وتطوير األداء والخدمة ودراسة  حل شكاوى املتعاملني املتكررة بشكل جذري .

 استجابة للتطور ودخول التكنولوجيا عىل مجال األعامل، قامت املؤسسة بحوسبة العديد من إجراءاتها عرب موقعها االلكرتوين 

التفاعيل، والذي ميّكن املتعاملني من تقديم كافة طلباتهم ، ومتنح املستثمرين إمكانية الدخول عىل حساباتهم الشخصية واإلطالع 

عىل كافة املعلومات الخاصة بهم. 

 حتى تبقى املؤسسة عىل تواصل مع املستثمرين وتتابع أعاملهم ، قامت املؤسسة بتعيني موظف ملتابعة تقديم الخدمات إىل 

املستثمرين ) موظف ما بعد الخدمة (.
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املؤرشات االقتصادية للمدن الصناعية العاملة

املؤرشات االقتصادية  للمدن الصناعية العاملة للعام 2007

 بلغ عدد املشاريع املسجلة يف مدينة العقبة الدولية خالل العام 2007 )تحت اإلنشاء ويف مرحلة الحصول عىل تراخيص ( حسب 

بيانات املطور )37( رشكة.

 يبلغ عدد الرشكات العاملة يف املدن الصناعية التابعة ملؤسسة املدن الصناعية األردنية )509( رشكة بحجم استثامر يبلغ حوايل 

)1384.5( مليون دينار، وفرت أكرث من )39897( فرصة عمل حتى نهاية العام 2007. 

 بلغ حجم الصادرات الكلية من املدن الثالث العاملة حتى نهاية عام 2007 حوايل )658.314 ( مليون دينار ، اي ما نسبته  %20.7 

من اجاميل الصادرات الوطنية البالغة )3179.6( مليون دينار.
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مؤرش القوى العاملة حسب الجنسية
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مؤرش القوى العاملة حسب الجنس
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)QIZ( مؤرشات املدن الصناعية املؤهلة

 بلغ عدد املشاريع املؤهلة يف مدينتي الحسن والحسني الصناعيتني )14( مرشوعاً  بحجم استثامر مقداره )124.13 ( مليون دينار 

خالل العام 2007 ، صدرت

 حسب اتفاقية )QIZ( حوايل )262.64( مليون دينار وحسب اتفاقية )FTA ( حوايل )49.98( مليون دينار ومبا مجموعه )312.62( 

مليون دينار.

 بلغت نسبة صادرات الصناعات املؤهلة  45.6 % من صادرات املدن الصناعية العاملة االجاملية والبالغة  )685.5( مليون دينار.

 بلغت صادرات مدينة الحسن الرتاكمية لعام 2007 ) 278.32 ( مليون دينار أي ما نسبته )78.3%( من قيمة صادرات محافظة اربد 

والبالغة )355.43( مليون دينار .

 بلغت قيمة صادرات املنسوجات للعام 2007 للمدن الصناعية )312.62( مليون دينار مشكلة ما نسبته ) 37%( من قيمة صادرات 

اململكة من املنسوجات.  

والبالغة )842.5( مليون دينار علاًم بان صادرات اململكة من املنسوجات شكلت ما نسبته ) 26.5%( من قيمة الصادرات الوطنية 

البالغة ) 3179.6( مليون دينار.
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النشاط االقتصادي للمدن الصناعية  العاملة

1- مدينة عبدالله الثاين الصناعية 

ملحة تاريخية
   أول مدينة صناعية تم انشاءها عام 1984  وتعترب أكرب تجمع صناعي يف اململكة.

   تقع املدينة عىل بعد 12 كم جنوب رشق العاصمة عامن.
   املســاحة االجمـــاليـــة 2530 دومناً.

امليزة التنافسية
   القرب من العاصمة عامن 

   اكرب تجمع صناعي منظم يف اململكة 
   القرب من خطوط الربط الرئيسية مع الدول املجاورة ) برا وجوا (

االستثامرات املحلية والعربية واألجنبية واملشرتكة يف مدينة عبد الله الثاين ابن الحسني الصناعية .
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االستثامرات األردنية، والعربية، واألجنبية، واملشرتكة يف مدينة عبد الله الثاين ابن الحسني الصناعية

حجم اإلستثامرات املحلية و العربية و األجنبية

8.98
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2. مدينة الحسن الصناعية

ملحة تاريخية
   تم انشاءها عام 1991.

   تعترب أول منطقة صناعية مؤهلة يف االردن.
   املساحة االجاملية 1178 دونم.

   تقع عىل بعد 75 كم شامل العاصمة عامن
 

امليزة التنافسية 
   منطقة صناعية مؤهلة

   القرب من املعرب الحدودي الشاميل 
   اكرب تجمع صناعي منظم يف اقليم الشامل



33

حجم اإلستثامرات املحلية و العربية و األجنبية 
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حجم الصادرات و املبيعات و اإلستثامر مدينة الحسن الصناعية

تصنيف االستثامر
عدد الرشكات

حجم االستثامر

)مليون دينار(
عدد العامل

النسبة العدد النسبةالحجم النسبةالعدد

7.20%15.361525%50.9436.93%54استثامرات أردنية 

1.15%1.77245%3.774.25%4عريب

46.01%44.509789%27.36106.97%29أجنبي

1.05%8.34224%7.4520.05%8أردين عريب

44.52%30.039471%9.4372.2%10أردين أجنبي

0.940000%1أردين عريب أجنبي مشرتك

106240.421274املجموع النهايئ



34

3. مدينة الحسني ابن عبدالله الثاين الصناعية

ملحة تاريخية 

   . تم افتتاحها يف سبتمرب من عام 2000 .

   . تعترب ثاين منطقة صناعية مؤهلة يف العامل.

   . املساحة االجاملية للمدينة )1856( دونم .

   . املساحة املطورة )786( دونم.

   . نسبة االشغال %41 .

امليزة التنافسية 

   .  منطقة صناعية مؤهلة 

   .  اسعار البيع وااليجار التفضيلية 

   .  االعفاءات والتسهيالت املميزة 

   .  القرب من ميناء العقبة 

السنوات
الصادرات باملليون 

دينار

املبيعات باملليون 

دينار

حجم االستثامر 

باملليون دينار
عدد الرشكاتأعداد العاملني

2000331510002

200129294019653

200256564031433

200380804041543

20041211214350126

200589894141956

2006111.046111.04641.63043317

2007101.97101.9742.06408010
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4. مدينة العقبة الصناعية الدولية

ملحة تاريخية

   .  تبلغ مساحة املدينة )2750( دونم تم تطوير املرحلة األوىل منها مبساحة )570( دونم.

   .  املساحة الصافية القابلة لالستثامر )490( دونم.

   .  نظرا لألهمية الكربى لهذه املدينة ووجودها يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة التي تعترب تجربة رائدة هي األوىل  من نوعها 
يف الرشق األوسط وتحفيزا لدور القطاع الخاص تم اختيار رشكة ذات مكانة وسمعة عالية يف مجال إدارة وتسويق املدن الصناعية.

امليزة التنافسية 

   .  وقوعها ضمن منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

   .  قربها من ميناء ومطار العقبة الدويل.

   .  املوقع الحدودي املتميز الذي يتوسط عدد من الدول.

   .  اعتامدها كمنطقة صناعية مؤهلة.

حجم الصادرات و املبيعات و االستثامرات مدينة الحسني ابن عبدالله الثاين
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5. مدينة معان الصناعية

ملحة تاريخية

   .  تبلغ مساحة املدينة )2500( دونم تم تطوير املرحلة االوىل )A+B( منها مبساحة )699( دونم.

   .  املساحة الصافية القابلة لالستثامر )488( دونم.

   .  تم متويل املرشوع من خالل قرض ميرس من حكومة جمهورية الصني الشعبية الصديقة.

   .  ستساهم هذه املدينة يف تعزيز منو املنطقة ومن املؤمل ان تؤسس لنقطة جذب للتعاون االقتصادي والصناعي إقليميا وعامليا.

امليزة التنافسية 

   .  أسعار اإليجار والبيع التفضيلية 

   .  حزمة اإلعفاءات والتسهيالت املميزة 
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املوجودات 

املوجودات املتداولة 

نقد و نقد معادل 

استثامر يف أصول مالية محتفظ بها للمتاجرة 

ذمم مدينة 

أرصدة مدينة أخرى 

الجزء قصري األجل من قروض املوظفني 

مجموع املوجودات املتداولة 

املوجودات غري املتداولة 

الجزء طويل األجل من قروض املوظفني 

مباين مؤجرة 

أرايض مطورة 

أرايض غري مطورة 

ممتلكات وآالت و معدات 

مشاريع تحت التنفيذ

مجموع املوجودات غري املتداولة 

مجموع املوجودات 

ايضاحات 

مؤسسة املدن الصناعية األردنية 

مؤسسة ذات استقالل مايل و إداري 

عامن - اململكة األردنية الهاشمية

امليزانية العمومية كام يف 31 كانون األول 2007

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2006)بعد التعديل (

دينار أردين

5.278.788

632.425

1.675.598

1.698.686

44.983

 9.330.480

2007

دينار أردين

4.151.356

671.988

4.220.740

1.975.053

50.028

 11.069.165

588.026

9.915.154

20.062.287

6.466.056

9.611.211

57.013.684

66.344.164

607.416

9.907.810

21.675.612

6.676.812

13.771.930

60.899.736

71.968.901

بيان أ

 إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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املطلوبات و حقوق امللكية 

املطلوبات املتداولة 

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

الجزء الجاري من قروض طويلة األجل 

إيرادات مؤجلة 

أقساط مقبوضة مقدما عن بيع أرايض 

مجموع املطلوبات املتداولة 

املطلوبات غري املتداولة 

قروض طويلة األجل 

مخصص تعويض نهاية الخدمة 

مجموع املطلوبات غري املتداولة

مجموع املطلوبات 

حقوق امللكية 

رأس املال 

احتياطي اجباري 

احتياطي خاص 

أرباح محتفظ بها 

مجموع حقوق امللكية 

مجموع املطلوبات و وحقوق امللكية 

ايضاحات 

مؤسسة املدن الصناعية األردنية 

مؤسسة ذات استقالل مايل و إداري 

عامن - اململكة األردنية الهاشمية

 بيان الدخل للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2007

12

13

14

15

16

17

18

2006)بعد التعديل (

دينار أردين

1.028.619

181.154

2.568.057

163.329

3.941.159

2007

دينار أردين

1.005.272

36.362

1.495.620

254.701

2.791.955

6.397.672

728.708

7.126.380

11.067.539

9.654.370

921.831

10.576.201

13.368.156

18.000.000

4.792.418

9.000.000

23.484.207

55.276.625

66.344.164

18.000.000

5.127.849

9.000.000

26.472.896

58.600.745

71.968.901

بيان أ

 إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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املطلوبات و حقوق امللكية 

املطلوبات املتداولة 

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

الجزء الجاري من قروض طويلة األجل 

إيرادات مؤجلة 

أقساط مقبوضة مقدما عن بيع أرايض 

مجموع املطلوبات املتداولة 

املطلوبات غري املتداولة 

قروض طويلة األجل 

مخصص تعويض نهاية الخدمة 

مجموع املطلوبات غري املتداولة

مجموع املطلوبات 

حقوق امللكية 

رأس املال 

احتياطي اجباري 

احتياطي خاص 

أرباح محتفظ بها 

مجموع حقوق امللكية 

مجموع املطلوبات و وحقوق امللكية 

ايضاحات 

مؤسسة املدن الصناعية األردنية 

مؤسسة ذات استقالل مايل و إداري 

عامن - اململكة األردنية الهاشمية

2007 ألول  ا نون  كا  31 يف  كام  لعمومية  ا نية  مليزا ا

19

20

21

22

23

2006)بعد التعديل (

دينار أردين

3.067.156

3.228.077

2.022.352

)380.547(

1.028.590

8.965.62

2007

دينار أردين 

3.197.933

2.390.927

1.198.596

194.856

937.124

7.919.436

3.085.380

884.863

200.632

30.580

179.466

4.380.921

4.584.707

41.262

4.543.445

3.180.294

997.210

359.753

27.870

-

4.565.127

3.354.309

30.189

3.324.120

بيان أ

 إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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