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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

اإلخوة واألخوات األعزاء
مّر العام 2016 حامال معه إرثا اقتصاديا مثقال بالتحديات والمتغيرات من األعوام التي سبقته وفارضا واقعا اقتصاديا جديدا -إن لم يكن 

صعبا للغاية- فِسمتُه الغالبة عدم اإلستقرار الذي أدى إلى إحداث عدد من المتغيرات بفعل ظروف محلية وإقليمية أثرت بشكل أو بآخر 

على واقع اإلقتصاد األردني الذي تمكن وبحمد اهلل من تجاوز غالبيتها بفضل أساسيات إقتصادية متينة مواكبة للتطورات ونظام مالي 

سليم.

ونستطيع القول أن اإلقتصاد األردني بقي خالل العام 2016 محتفظا بصالبته ومتمتعا بأساسيات اقتصادية قوية على الرغم 

من وجود عدة تحديات شكّلت وال تزال تؤثر عليه، حيث أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ال يزال أقل من المستوى 

الممكن، والبطالة في تزايد، اضافة إلى أزمة اللجوء الممتدة على إمتداد الصراعات الدائرة في المنطقة وما تبعها من غلق 

لألسواق التي تعتمد عليها صادراتنا إلى عدد من الدول المجاورة.

وأمام كل هذه التحديات تواصلت الجهود الملكية لتحفيز مسار التنمية في مختلف مناطق المملكة ويظهر ذلك جليا من خالل كتاب 

التكليف السامي للحكومة الرشيدة وما تضمنه من مفاصل هامة تسعى غالبيتها إلى إحداث تنمية اقتصادية يلمس أثرها المواطن 

بالدرجة األولى، اضافة إلى الورقة النقاشية السادسة لجاللة الملك وما تضمنته من دعوة حقيقية لتحقيق النمو والتنمية الشاملة على 

جميع الصعد، السياسية واالقتصادية واالجتماعية على أسس العدل وسيادة القانون، وما تبعها من توصل المملكة بفضل الجهود 

الطالع  للمانحين، ولحسن  لندن  التي كانت أهم مخرجات مؤتمر  المنشأ  تبسيط قواعد  األوروبي بخصوص  اإلتحاد  الملكية إلتفاق مع 

المملكة مشمولة بهذا اإلتفاق للتسهيل على المستثمرين بتصدير  المنتشرة في مختلف مناطق  أن تكون خمسة من مدننا الصناعية 

منتجاتهم لإلتحاد األوروبي  خاصة بعد إغالق المنافذ الحدودية مع سوريا والعراق كما أسلفنا.

الصناعية خططها  المدن  لمتابعتها رسمت شركة  المتميزة  الحكومية  الحكيمة والجهود  لقيادتنا  المتواصلة  اإلنجازات  ومع كل هذه 

خالل العام 2016 المستمدة من خطتها العشرية 2015 – 2025 المنبثقة عن رؤية األردن 2025 ونزف إليكم أن نسب اإلنجاز للمراحل األولى  

في مشاريع المدن الصناعية األربعة الجديدة التي ستقام في كل من مأدبا والطفيلة وجرش والسلط وصلت إلى مراحل متقدمة ومن 

القائمة في كل من سحاب والموقر  بالتزامن مع حركة اإلستثمار التي شهدتها مدننا الصناعية   2018 المتوقع اإلنتهاء منها بداية عام 

واربد والمفرق والكرك والعقبة والنتائج المالية المتميزة التي تحققت خالل العام 2016 نتيجة تزايد اإلقبال على اإلستثمار في المدن القائمة 

9



نظرًا للبيئة اإلستثمارية المشجعة فيها إضافة إلى الحوافز واإلمتيازات الممنوحة للمستثمرين بموجب قرار مجلس إدارة الشركة لتحفيز 

المستثمرين على اإلستثمار فيها.

واسمحو لي في هذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكادر اإلدارة التنفيذية لشركتنا إدارة وموظفين على الجهود المتميزة 

التي بذلت خالل العام 2016 واسهمت بشكل متميز في دفع عجلة التنمية والتطوير في مدننا الصناعية القائمة وقيد اإلنشاء، كما ال 

لبيئة  للترويج  بيد  يدا  كانوا معنا  الذين  الصناعي واإلقتصادي  الوسطين  لكافة شركاءنا في  الشكر والعرفان  توجيه عظيم  يفوتني من 

اإلستثمار في مدننا الصناعية ولدفع مسيرة التنمية اإلقتصادية في أردننا الحبيب تاركا لكم عبر هذه الصفحات اإلطالع على ما سلف 

باألرقام والمؤشرات 

 رئيس مجلس اإلدارة 
الدكتور علي إشتيان المدادحة
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كلمة الرئيس التنفيذي 

بجهود ال تلين بهمة الجميع في شركة المدن الصناعية األردنية، فإن اإلنجازات التي تحققت خالل العام 2016 قد فاقت التوقعات نجاحا، 

األمر الذي يعكس المناخ اإلستثماري الحقيقي في المدن الصناعية ومدى ثقة المستثمر الصناعي في البيئة اإلستثمارية للمدن الصناعية.

لقد شهد العام 2016 إستقطابا واضحا للعديد من اإلستثمارات الصناعية ذات التخصصات المتعددة وعلى الرغم من الوضع السياسي 

المتوتر في المنطقة واإلقليم، لكن تبقى الثقة بالمناخ اإلستثماري األردني هو األساس من حيث األمن واألمان اللذان يعتبران اهم مقومات 

نجاح أي مشروع إستثماري.

ومن وحي رؤية ورسالة الشركة في تحقيق تنمية وطنية فقد باشرت الشركة بإنشاء اربعة مدن صناعية في محافظات البلقاء، الطفيلة، 

مادبا وجرش والتي ستكون جاهزة إلستقطاب اإلستثمارات الصناعية في بداية عام 2018، وال زال هناك طموح اكبر في توزيع مكتسبات 

التنمية على مختلف المحافظات في المملكة بشكل يسهم في الحد من الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل ألبناء الوطن كما أن الشركة 

بصدد الشروع في إنشاء مدينة الماضونة الصناعية ومدينة الزرقاء الصناعية ومدينة عجلون السياحية والتوسع في مدينتي الموقر 

والحسن الصناعيتين .

كما كان لجهود ادارة الشركة وهدفها الكبير نحو خلق مناخ إستثماري يسهم في تحفيز المستثمرين الصناعيين  أثرا واضحا على زيادة 

أعداد اإلستثمارات الصناعية الجديدة وهذا يدل على وضوح رغبات المستثمرين والنظرة التي يرون بها أسس النجاح إلقامة المشاريع 

الصناعية.

حرصت  فقد  والمستثمرين،  االستثمار  خدمة  في  فاعل  بشكل  وجه  أكمل  على  مهامهم  ألداء  الشركة  موظفي  كفاءة  من  زاد  وما 

الشركة على صقل مهاراتهم العملية من خالل ايفادهم دورات تدريبية متخصصة تزيد من مدارك الموظف بإعتباره الركيزة األساسية 

لنجاح العمل واالرتقاء بأسسه وتعزيز المؤسسية واإلنتماء المؤسسي .

وتولي شركة المدن الصناعية االردنية الجانب التكنولوجي اهمية كبرى لما له من دور في تسريع االجراءات االستثمارية والمالية واإلدارية 

الهيئات  اوائل  من  الشركة  تعتبر  حيث  اعمالها  وأتمتة  اجراءاتها  كافة  بتطوير  الشركة  قامت  حيث  والوقت،  الجهد  من  الكثير  يوفر  مما 

الوطنية التي واكبت التطور التكنولوجي وطبقته على ارض الواقع وهذا احدث فرقا بين االجراءات الورقية وااللكترونية.
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المباركة والعمل سويا كوحدة  ومن هنا، ال يسعني اال أن اقدم شكري وتقديري العميقين لكافة موظفي الشركة على جهودهم 

ينعكس  والذي  الصناعية  مدنها  به  تتمتع  الذي  اإلستثماري  والمناخ  الصناعية  المدن  لشركة  الحقيقة  الصورة  عكس  أجل  من  واحدة 

بالنهاية على إستقطاب اإلستثمار الصناعي وتميز أداء الشركة ورفعتها عاما تلو اآلخر كما ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل ألصحاب 

لتحقيق  وتوجهاتها  التنفيذية  لإلدارة  الدعم  أشكال  كافة  تقديم  من  دأبوا  ما  الذين  األكارم  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  العطوفة 

األهداف المرجوة لما فيه الخير لمصلحة الوطن ، راجيا من اهلل أن يكون األداء لألعوام القادمة يلبي طبيعة كل مرحلة بتكاتف جهود جميع 

الموظفين. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 الرئيس التنفيذي 
الدكتور جالل محمد الدبعي
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مؤشرات اداء اإلقتصاد األردني
لعام 2016 والنظرة المستقبلية

ألقت حالة عدم االستقرار التي شهدتها المنطقة بظاللها على الواقع االقتصادي األردني األمر الذي شكل تحديات واضحة وصريحة 
على اإلقتصاد الوطني على الرغم من مواصلة قدرته على الثبات نظرا لنجاعة سياساته اإلقتصادية والمالية لمواجهة عواقب هذه 

التحديات وفي مقدمتها أزمة اللجوء السوري التي شكلت ضغطا كبيرا على مختلف موارد الدولة األردنية.

فبالرغم من ذلك وعلى عكس العام 2015 فقد ساهم انخفاض اسعار النفط خالل العام 2016 في التخفيف من حدة ازمة الطاقة التي 
عانت منها المملكة خالل السنوات الماضية، كما نجحت المملكة في كسب الثقة العالمية باالقتصاد االردني من خالل إصداره سندات 
بالمملكة  العالميين  المستثمرين  ثقة  استمرار  الذي عكس  االمر  مليار دوالر، وألجل عشر سنوات  بقيمة  العالمية  االسواق  "يوروبوند" في 
واقتصادها اضافة إلى برامج اإلصالح المالي والهيكلي الجاري تنفيذها، كما ارتبطت المملكة ببرنـــــامج اصالحي مع صنــــدوق النقد 
لتهيئة  الهيكلية  االصالحات  وتوسيع  العــام  الـدين  بتخفيـض  العامة  المــــــــاليـة  أوضاع  لضبط  وذلك   2016 عام  خـــــالل  الـــــدولي 

الظروف لمزيد من النمو الشامل.

 2016 لعام  المستهلك(  أسعار  )متوسط  التضخم  معدل  انخفض  فقد  العامة  اإلحصاءات  دائرة  عن  الصادرة  الرسمية  للبيانات  ووفقا   
بمعدل )0.8%( مقارنة مع عام 2015، فيما انخفضت الصادرات الكلية للمملكة بنسبة )4.6%( مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، في حين بلغ 

معدل البطالة )15.8%( خالل الربع الرابع من عام 2016، حيث بلغ المعدل للذكور )13.8%( مقابل )24.8%( لإلناث لنفس الفترة.

أما على صعيد القطاع الصناعي الذي يشغل أكثر من 240 ألف عامل غالبيتهم من األردنيين فقد  جاء أدائه متفاوتا خالل العام 2016، 
حيث انخفض الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 8.6% لعام 2016 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015. وقد نتج ذلك عن 
انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 8.0% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، وأسعار الصناعات االستخراجية بنسبة 17.7% والتي 

تشكل أهميتها النسبية 8.2%، وأسعار الكهرباء بنسبة 2.8% والتي تشكل أهميتها النسبية %5.8.

ويتلخص الهم المؤرق للوضع االقتصادي للمملكة في إجمالي الدين العام، الذي قارب 26 مليار دينار، بالمقابل استمر برنامج اإلصالحات 
الحكومية في مختلف المجاالت فعمدت على تنويع مصادر الطاقة وتحسين بيئة األعمال، كما أنشأت الحكومة صندوق استثمار يؤمن 

مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على االقتصاد الوطني، 
باإلضافة الى اقرار قانون االستثمار والذي كان من اهم المواضيع المطلوبة من المشرع االقتصادي خصوصا 

على  للنمو  بالنسبة  للتفاؤل  يدعو   الذي  األمر  للمرجعيات،  وتوحيد  واحدة  مظلة  توفير 
المدى المتوسط خاصة اذا ما استطاع االردن التغلب على التحديات الناجمة 

عن الوضع االمني غير المستقر في الدول المجاورة.
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- لمحـة موجـزه عـن الشركة 
لمؤسسة  القانوني  الخلف  االردنية  الصناعية  المدن  شركة  تعتبر 
كإحدى   1980 عام  في  انشئت  والتي  األردنية  الصناعية  المدن 
روافد االقتصاد الوطني وقد حققت خالل مسيرتها التي تجاوزت 
مع  وثيق  بتنسيق  عملت  إذ  فعاالً  واستراتيجيًا  تنمويًا  أداًء  قرن  ربع 
القطاع الخاص في ترويج األردن كبيئة مالئمة ومتميزة لالستثمار، 
الصناعية  للمدن  الشمولي  المفهوم  وفق  الشركة  وعملت 
ومباني  مطورة  أراض  وتوفير  الحديثة  التحتية  البنية  وخدمات 

صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين . 
وقد حازت الشركة على الثقة كمطور للمدن الصناعية في األردن 
شهادة  على  وحصلت  األفضل  لتقديم  كرست  خبرات  بفضل 
اهلل  عبد  الملك  لجائزة  األول  المركز  ISO  وعلى ذهبية  الجودة  
جوائز  عدة  إلى  إضافة  والشفافية  الحكومي  األداء  لتميز  الثاني 

وشهادات تقدير محلية ودولية. 
تم تحويل مؤسسة المدن الصناعية االردنية الى شركة مساهمة 
 2008 2 لسنة  السابق رقم  التنموية  المناطق  خاصة بموجب قانون 
 )30( رقم  اإلستثمار  قانون  محله  حل  الذي   ،2010 عام  وتعديالته 
اإلستثمارية  النافذة  عن  كامالً  فصالً  يتضمن  والذي   2014 لسنة 
الصناعية  المدن  المملكة ومنها  اإلستثمارية في  النشاطات  لكافة 

، والعمل على توحيد الجهود الترويجية لذلك.
على  الصناعية  المدن  وإدارة  وتطوير  إنشاء  على  الشركة  تعمل 
نطاق يشمل كافة محافظات المملكة بالمفهوم الشمولي لهذه 
وخدمات  األساسية  الخدمات  توفير  بين  ما  يمزج  والذي  المدن 
البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق واتصاالت وخدمات مساندة 
تمثل الداعم الرئيس للعمليات اإلنتاجية الصناعية وتنويعها لتشمل 
الخدمات المالية البنكية والجمركية والصحية واألمنية .... وغيرها ، 

األمر الذي ساعد على نجاح الشركة وتحقيق أهدافها في البناء 
والنماء والتوسع األفقي والعمودي في مشاريعها والتي امتدت 
لتغطي  عاما  والثالثون  الخمسة  تجاوزت  التي  مسيرتها  وعبر 

أقاليم المملكة الثالث شمالها ووسطها وجنوبها.
تعتمد فلسفة إنشاء المدن الصناعية على المساهمة في تهيئة 
الصناعية  االستثمارات  جذب  مقومات  وتعزيز  االستثمارية  البيئة 
الالزمة  والخدمات  المتكاملة  التحتية  البنية  عناصر  توفر  خالل  من 
الذي  االقتصادي  االنفتاح  ظل  في  االستثمارات  الستقطاب 
االتفاقيات  من  االستفادة  فرص  وتعظيم  المملكة،  تشهده 

اإلقليمية والدولية التي وقعها األردن.
متوازي مع  للشركة منسجمة وبشكل  اإلسترتيجية  الخطة  وتأتي 
فباشرت  اإلقتصادي،  النشاط  من  مزيد  نحو  الملكية  التوجهات 
2016 إلنشاء  التوسعية األفقية مطلع عام  بتنفيذ خطتها  الشركة 
مدن صناعية في كل من )مادبا، الساط،الطفيلة وجرش(، بشكل 
اإلقتصادي  األداء  بمستوى  ترتقي  شمولية  وطنية  تنمية  يحقق 
الصعيدين  إنعكاسات على  من  عنه  ينبثق  وتيرته ومن  وتسّرع من 

اإلجتماعي والحد من البطالة.
مستقبلية  مشاريع  بثالثة  للشركة  اإلستراتيجية  الخطة  تتعمق  كما 
كل  في  لها  المخططات  وإعداد  الدراسة  قيد  جديدة 
مدينة  توسعة  إلى  باإلضافة  وعجلون(  الزرقاء  )الماضونة،  من 
على  المتزايد  للطلب  نظرًا  الصناعية  والموقر  الصناعية  الحسن 
اإلستثمار في المدن الصناعية ، لتكون بذلك قد ساهمت الشركة 
الحاضنة  بإعتبارها  رسالتها  وأدت  إقتصادية  تنمية  تحقيق  في 
الكبرى لإلستثمارات الصناعية وما حققته من إنجازات ترفد اإلقتصاد 

الوطني وتخدم المجتمع.

-  الخطة اإلستراتيجية 
منذ تحويل مؤسسة المدن الصناعية االردنية الى شركة مساهمة 
خاصة بموجب قانون المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008 وتعديالته 
عام 2010 بهدف تعزيز البيئة االستثمارية من خالل توحيد المرجعيات 
االستثمارية ، وبموجب قانون المناطق التنموية  تعتبر المدن الصناعية 
التابعة للشركة مناطق تنموية ، تتمتع من خاللها المشاريع الصناعية 

القائمة في المدن الصناعية بحوافز ومزايا اضافية يقدمها القانون 
الجديد " قانون االستثمار رقم )30( لسنة 2014 ", وتماشيا مع ذلك 
تم اعداد خطة استراتيجية للشركة لالعوام 2014 -2016   تضمنت 
و  الرئيسي  االداء  ومؤشر  االستراتيجية  لالهداف  واضحا  تحديدا 
االنشطة االجرائية لها ومسؤولية التنفيذ، مدة التنفيذ ومؤشرات 

أداء فرعية لكل نشاط وكما هو مبين ادناه .

أوالً: الخطة االستراتيجية للشركة للسنوات )2014–2016(
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الرؤية
مناطق تنموية متكاملة حاضنة لكافة أنواع االستثمارات .

الرسالة
إدارة المناطق التنموية واستدامتها حسب المعايير الدولية للبنى التحتية 
والخدمية بحيث تكون داعمة لالستثمارات ومواكبة للتطورات وايجاد شراكات 

وفق أسس تجارية عادلة ومزايا تفضيلية محفزة.

التوجهات
-  التوسع في انشاء مناطق تنموية

-  فتح مجاالت الستثمارات متنوعة نوعا و حجما
-  تنويع وزيادة مصادر الدخل

-   اعادة هيكلة الموجودات و المطلوبات

األهداف اإلستراتيجية
- رفع كفاءة  البنى التحتية والخدماتية

- زيادة نسبة نمو االستثمارات وتوطينها
- تطوير القدرات المؤسسية

المؤشرات الرئيسية لالداء االستراتيجي 
201420152016

6%5%4%تطوير البنى التحتية والخدماتية

4%3%2%جذب االستثمارات وتوطينها

5%4%3%تطوير القدرات المؤسسية
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الخطة االستراتيجية 2014–2016 
رفع كفاءة البنى التحتية والخدماتيةالهدف اإلستراتيجي األول

201420152016
%4%5%6

مؤشرات االداءاالنشطة االجرائيةاالستراتيجيات

1.1 تطوير البنى التحتية

عدد الدراسات1. اعداد دراسات تطوير البنى التحتية  

نتائج تقييم وضع البنى التحتية2. تقييم الوضع القائم للبنى التحتية 

عدد متطلبات الصيانة المطلوبة3. تحديد متطلبات الصيانة للبنى التحتية القائمة

مجاالت التحسين المطلوبة4. تقييم رأي المستثمرين عن البنى التحتية  

نتائج تقييم االثر البيئي5. تقييم االثر البيئي للبنى التحتية القائمة

وضع الشركة المقارن6. اجراء مقارنة مرجعية للمنافسين

عدد دراسات الجدوى7. اعداد دراسات الجدوى لتطوير البنى التحتية  

والتشخيص  التقييم  مخرجات  لتنفيذ  عمل  خطة  اعددا   .8
والمسح الميداني

نسبة االنجاز في خطة العمل

2.1 تحديث الخدمات القائمة

نتائج تقييم وضع البنى الخدماتية1 . تقييم الوضع القائم للبنى الخدماتية

عدد متطلبات تحديث البنى الخدماتية2 . تحديد احتياجات تحديث البنى الخدماتية القائمة

3 . تقييم رأي المستثمرين عن البنى الخدماتية
مجاالت التحسين المطلوبة للبنى 

الخدماتية

عدد دراسات الجدوى4 . اعداد دراسات الجدوى لتطوير البنى الخدماتية

5 . وضع معايير لقياس درجة االهمية للخدمات المقدمة
اعداد قائمة بالمعايير

نتائج دراسة أهمية الخدمات المقدمة 
على ضوء قياس المعايير

6 . اجراء مسح ميداني لتحديد احتياجات وحقوق واهتمامات 
المستثمرين

نتائج المسح الميداني لتحديد احتياجات 
وحقوق المستثمرين

7. تحديد مجاالت الخدمة التي يمكن للشركة القيام بها لدى 
الجهات الرسمية نيابة عن المستثمرين

عدد الخدمات التي تقدمها نيابة عن 
المستثمرين

16



زيادة نسبة نمو االستثمارات وتوطينهاالهدف اإلستراتيجي الثاني
201420152016
%2%3%4

مؤشرات االداءاالنشطة االجرائيةاالستراتيجيات

1.2 تعظيم الفائدة من المزايا 
الممنوحة

نسبة االنجاز1. تحديد ومتابعة تفعيل التزامات الشركة تجاه اتفاقية التطوير

نسبة االنجاز2. تحديد التزامات المطور من االتفاقية

نسبة االنجاز3. تحديد متطلبات تنفيذ قانون اإلستثمار

2.2 اعداد الدراسات المقارنة 
عن المنافسين

عدد الجهات1. تحديد الجهات المنافسة

نسبة االنجاز2. اعداد دراسة تقييمية وتحليلية

نسبة االنجاز3. مراجعة سياسة تسعير االيجارات والبيوعات

نسبة االنجاز4. اعداد خطة تسويقية

نسبة االنجاز5. اعداد خطة اتصال وتواصل

نسبة االنجاز6. تحديد أولويات االسواق واعداد ورقة بالمفهوم

7. تحديد عدد المصانع المتناثرة والتواصل مع البلديات لتحديد 
المشاكل والفرص المتاحة

عدد المصانع

3.2  البحث عن مصادر تمويل

للمواقع  فرعيين  لمطورين  استراتيجية  شراكات  عن  البحث   .1
المستقبلية

عدد الشركات

عدد المراجعات2. مراجعة وتحديث المعلومات المتعلقة بكل موقع

عدد العطاءات3. اعداد الشروط المرجعية وطرع العطاء

الشركات  وعقود  الجديدة  للعقود  قانونية  دراسة  اجراء   .4
القائمة

نسبة االنجاز

عدد الخدمات5. دراسة امكانية تقديم خدمات اضافية للمستثمرين

نسبة االنجاز6. تصميم وتطبيق برنامج تخطيط التكاليف الجارية
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تطوير القدرات المؤسسيةالهدف اإلستراتيجي الثالث
201420152016
%3%4%5

مؤشرات االداءاالنشطة االجرائيةاالستراتيجيات

1.3 تحديد أولويات عملية 
التطوير المؤسسي

اعداد خطة القوى العاملة1. وضع خطة متوسطة المدى الدارة الموارد البشرية

عدد االنظمة التي تم تحديثها2. تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات

اعداد النظام وتطبيقه3. اعداد نظام لتقييم وقياس االداء المؤسسي

2.3 تطبيق مفهوم ومبادىء 
حوكمة الشركات

االدارة  مجلس  وحوكمة  وسياسات  بأنظمة  النظر  اعادة   .1
حسب معايير الحاكمية الرشيدة للشركات

سياسات الحوكمة التي تم تطويرها

مصفوفة الصالحيات2. تطوير مصفوفة تفويض الصالحيات

3.3 وضع سياسات الدارة 
الموجودات واالستثمارات 

ودراسات الجدوى

أسس ادارة الموجودات1. وضع أسس الدارة الموجودات

تعليمات عطاءات جديدة2. اعادة النظر بتعليمات العطاءات

تحديث نظام المشتريات3. اعادة النظر بنظام المشتريات

4.3 ترسيخ مفهوم الخدمة 
والتفاعل مع المجتمع المحلي

عدد برامج التوعية البيئية المنفذة1. تصميم برامج متخصصة للتوعية بالبيئة

2. التعاون مع الجهات ذات العالقة لرفع كفاءة العمالة لخدمة 
المستثمرين

عدد أنشطة رفع كفاءة العمال

3. دعم حاضنات االعمال
عدد المبادرات المنفذة لدعم حاضنات 

االعمال
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التأكيد  في  كبير  دور  األردنية  الصناعية  المدن  لشركة  كان 
منطلق  من  وذلك   ، الصناعية  الخارطة  مخرجات  على 
إيمانها الراسخ بأهميتها وإنعكاساتها اإليجابية على البيئة 
اإلستثمارية في األردن بشكل عام والمناطق التنموية بشكل 
التطوير  كلف  توجيه  في  تساهم  سوف  والتي   ، خاص 
التلوث  ومنع  البيئة  على  والمحافظة  محددة  لمواقع 

والحد من إنتشار المصانع بشكل عشوائي وغير منظم.

العشرية  الرؤية  من  جزءا  الصناعية  الخارطة  إعداد  ويعتبر 
لدعم  الحكومة  توجه  إستراتيجية  األردني ضمن  لإلقتصاد 
مقدمة  تمثل  والتي  الوطنية  اإلستثمارية  البنية  وتعزيز 
بوضع  الشركة  قامت  هنا  ومن  الحكومة،  عمل  أولويات 
للسنوات  والبعيد  المتوسط  المدى  على  تنفيذي  برنامج 
2015 - 2025 تضمنت تخطيط وإنشاء وتطوير مدن صناعية 
تبنت  إلى ذلك  ، إضافة  التنموية   / الصناعية  المناطق  خارج 
الشركة مجموعة من الحوافز والمزايا المتعلقة بأسعار البيع ، 
وتسهيالت الدفع للمصانع المتواجدة خارج المدن الصناعية 
التنموية ، وكان لذلك أثر إيجابي من حيث عدد المشاريع   /

التي إستفادت من هذه الحوافز والمزايا .

الحالية  األماكن  تحديد  إلى  الصناعية  الخارطة  وتهدف 
المستقبلية  والتوسعات  الحرة  والمناطق  الصناعية  للمدن 
وتعتبر  العالقة  ذات  الجهات  تتبناها  مرخصة  خطة  لتكون 
األراضي  إلستخدام  اإلقليمي  التخطيط  من  أساسي  جزء 
الحرة مما  المدن الصناعية والمناطق  المملكة ومواقع  في 
المملكة  في  الزراعية  الرقعة  على  المحافظة  في  يساهم 
، وقد كان لشركة المدن الصناعية األردنية حاليًا ومؤسسة 
على  التأكيد  في  كبير  دور  سابقًا  األردنية  الصناعية  المدن 
 ، الوزراء  مجلس  أقرها  والتي  الصناعية  الخارطة  مخرجات 

وذلك من منطلق إيمانها الراسخ بأهمية الخارطة الصناعية 
األردن  في  اإلستثمارية  البيئة  على  اإليجابية  وإنعكاساتها 
وتوجيه  خاص  بشكل  الصناعية  والمدن  التنموية  والمناطق 
ذلك  على  وعالوة   ، المحددة  المواقع  نحو  التطوير  كلف 
سوف يكون له دور إيجابي في المحافظة على البنية ومنع 

التلوث .

التي  الجديدة  الصناعية  المدن  مشاريع  إلى  فباإلضافة 
والبلقاء  جرش  من  كل  في  تنفيذها  في  الشركة  بدأت 
في  والعمودي  األفقي  التوسع  ولغاية  والطفيلة  ومأدبا 
اإلنتشار  من  الحد  إلى  تهدف  التي  الصناعية  المدن  إنشاء 
ثالث  تنفيذ  في  ماضية  الشركة  فإن  للصناعة  العشوائي 
مدن صناعية في كل من الماضونة والزرقاء وعجلون لتشكل 
بشتى  والمخدومة  المنظمة  الصناعية  للتجمعات  عنوانا 
ستشكل  حيث  العالمية،  المواصفات  ألرقى  وفقا  السبل 
واألخرى  القائمة  مشاريعنا  إلى  باإلضافة  المدينتان  هاتان 
مدن  كافة  في  الصناعات  إلحتضان  قاعدة  التنفيذ  قيد 

ومحافظات المملكة.

يشار إلى أن الخارطة الصناعية جاء إعدادها بجهد مشترك 
من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون البلدية ومؤسسة 
المدن الصناعية سابقًا ومؤسسة المناطق الحرة والتنموية 
ودائرة األراضي والمساحة والتي جاءت جراء اإلقبال المتزايد 
من قبل القطاعين العام والخاص على إنشاء وتطوير المدن 
اإلنتشار  من  للحد  سيشكله  وما  الحرة  والمناطق  الصناعية 
سيترتب  والذي  المملكة  مناطق  مختلف  في  العشوائي 
إلى  التحتية  البنية  خدمات  إيصال  على  القدرة  عدم  عليه 
األثر  حيث  من  المناطق  تنظيم  وصعوبة  المناطق  جميع 

البيئي.

ثانيا: الخارطة الصناعية
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الطريق  خارطة  الوزراء  رئيس  لدولة  السامي  التكليف  كتاب  يعتبر 
باعتباره قمة اولويات جاللة  المجال االقتصادي والنهوض به  في 
في  االستمرار  وضرورية  شمولية  نظرة  من  تضمنه  وما   ، الملك 
برامج التصحيح والتحديث واالصالح االقتصادي بجهود تهدف 
محددة  واجراءات  وسياسات  والتشريعات  القوانين  تطوير  الى 
وتعزيز  الوطني  االقتصاد  رفعة  على  نتائجها  تنعكس  ابعاد  ذات 
الفقر  ومكافحة  االستثمارات  استقطاب  الى  باإلضافة  تنافسيته 
االساسية  المرجعية  هي   2025-2015 االردن  رؤية  وتعتبر  والبطالة 
واالجتماعية  االقتصادية  للسياسات  متكامالً  عامًا  اطارًا  لتكوين 

الوطنية .

مضامين  من  احتوته  وما  السامي  التكليف  رسالة  وحي  ومن 
وقيم عالية جعلت منها المنارة التي تستهدف بها شركة المدن 
عملها  برامج  وبمختلف   )2025-2015( العشرية  لخطتها  الصناعية 
في  الصناعية  المدن  انشاء  في  العمل  خطة  استلهمت  فقد   ،
كافة محافظات المملكة ، فقد شرعت الشركة بإنشاء اربعة مدن 
صناعية حديثة في محافظات ) الطفيلة ، مادبا، البلقاء  وجرش( 
كريمة  منحة  من  وبمساهمة  العامة  االشغال  وزارة  من  وبإشراف 
من  تعتبر  والتي  ذاتي  وتمويل  السعودية  العربية  المملكة  من 
الخطط الطموحة التي تترجم خطة عمل الحكومة في النهوض 
وتعمل  والبطالة  الفقر  ظاهرتي  من  والحد  الوطني  باالقتصاد 
من  ويوسع  المختلفة  الصناعية  االستثمارات  استقطاب  على 
قاعدة المسؤولية االقتصادية واالجتماعية لشركة المدن الصناعية 
خدمات  تقديم  في  جنب  الى  جنبًا  المنشودة  الغايات  ويحقق 

متكاملة ومتطورة الى المستثمر الصناعي .

وقد قامت الشركة بعمل الدراسات الالزمة مع وضع الخطط الزمنية 
باإلضافة الى الدراسة السوقية والفنية والمالية لالنتهاء من المراحل 
األولى لهذه المدن الصناعية والتي من المتوقع االنتهاء من اعمال 

االنشاء فيها وبدء استقطاب االستثمارات خالل عام 2018 .

كما وضعت الشركة خطة عمل متوسطة المدى إلنشاء مدينتين 
الزرقاء ومنطقة الماضونه واللتان تعتبران  صناعيتين في محافظة 
في  دور  من  لها  لما  الشركة  ستنفذها  التي  المشاريع  اهم  من 
عمان  شرق  منطقة  في  القائمة  الصناعية  االستثمارات  استقطاب 
وهذا سيعمل على زيادة التنافسية للصناعة الوطنية ويعظم من 

صادراتها بشكل ينعكس على الناتج المحلي االجمالي .

كما أن الشركة تعمل على جذب مستثمرين لتنفيذ مدينة عجلون 
مستثمرين  إستقطاب  خالل  ومن   ) السياحية  )الصناعة  الصناعية 

لتنفيذ وإدارة وتسويق هذه المدينة .

ويعتبر التوسع االفقي امرا اساسيًا في خطط عمل الشركة الثابتة 
باعتبارها ركيزة في توسيع نطاق المساحات القابلة لالستغالل في 
حيث   ، المتنامية  الصناعية  االستثمارات  وتوطين  الصناعية  مدنها 
شرعت الشركة في توفير االراضي المطورة والمخدومة والمباني 
وتوفير  االستثمارات  هذه  استيعاب  اجل  من  الجاهزة  الصناعية 
وتطوير  توسع  بعمليات  الشركة  وستقوم   ، لها  المناسب  المكان 
للمساحات القابلة لالستثمار وتزويدها بكافة الخدمات لتلبية رغبات 

المستثمرين الصناعيين .

حوافز  االستثمارات  من  المزيد  جذب  وبهدف  الشركة  منحت  كما 
مدنها  وداخل  خارج  تقع  التي  الصناعية  لالستثمارات  اضافية 
اكثر  استثمارية  بيئة  لخلق  متقدمة  خطوة  يعتبر  وهذا  الصناعية 
جاذبية والوصول الى مراحل نجاح متقدمة في المناخ االستثماري 

ضمن المدن الصناعية .

فقد  االستثمار  يخدم  نحو  على  الشركة  عمل  برنامج  وضمن 
فيها  استغلت  حدود  الى  االستثمارية  االجراءات  الشركة  سهلت 
الصناعية من خالل  المدن  ربط كافة  الوقت والجهد وتم  عاملي 
انظمة متخصصة مع االدارة العامة للحصول على اسرع االجراءات 
دوائر  بين  التعاون  مدى  على  انعكاسًا  يعتبر  وهذا   ، وقتًا  واقلها 

الشركة من اجل تسهيل االجراءات على المستثمرين.

تطوير  الى  الهادف  عملها  برنامج  ضمن  الشركة  وضعت  كما 
مع  التعاون  تعزيز  ضرورة  خدماتها  بجودة  واالرتقاء  عملها 
القطاعين العام والخاص بشكل يخدم االستثمار الصناعي ويطور 
من االداء ويساهم في تكاملية الخدمات والبعد عن البيروقراطية 
وانسياب االجراءات والخدمات بشكل سلس وال يحده اية معيقات .

ويالحض مما تقدم ان لدى الشركة نظرة طموحة خالل السنوات 
اإلستثمارات  إلحتضان  اإلستراتيجية  األهداف  لتحقيق  القادمة 

القائمة والجديدة ضمن مدنها الصناعية المتطورة.

ثالثا: برنامج عمل الشركة للسنوات 2015–2025
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برنامج عمل الشركة في المدى المتوسط )2017-2015(

1. مدينة مادبا الصناعية 
الدراسات  اعداد  تم  وقد  مادبا،  محافظة  ضمن  تقع  التي  دونمًا   )500( الصناعية  مادبا  مدينة  القامة  المخصصة  االرض  مساحة  تبلغ 
والتصاميم الالزمة لتنفيذ المدينة حيث تم البدء بتنفيذ البنية التحتية للمدينة في بداية العام 2016 للمرحلة األولى والبالغة مساحتها 
)275( دونم  ، وستقوم الشركة بإنشاء وتطوير موقع المدينة وفق أحدث المواصفات الصناعية وتوفير شبكات البنية األساسية  وسوف 
ان  المتوقع  ومن  الخفيفة  الطبية  والصناعات  الدوائية  الصناعات   ، التقنية  الصناعات  المدينة  لهذه  المستقطبة  الصناعات  أهم  تكون 

تستقطب المدينة ما يقارب )60( مشروع استثماري بحجم استثمار )120( مليون دينار وان توفر ما يقارب )1700( فرصة عمل.

2. مدينة السلط الصناعية 
تبلغ مساحة االرض الكلية )472( دونمًا سيتم العمل على بناء وتجهيز المدينة على مرحلتين، وقد تم البدء بتنفيذ البنية التحتية للمدينة 
استثماري  )52( مشروع  المدينة حوالي  ان تستقطب  المتوقع  ، ومن  )238( دونم  األولى وبما مساحته  للمرحلة   2016 العام  بداية  في 

بحجم استثمار حوالي )85( مليون دينار وان توفر ما يقارب )1500( فرصة عمل.

3. مدينة جرش الصناعية 
تقع في محافظة جرش  وتبلغ المساحة االجمالية للمدينة )208( دونمًا وسيتم تطوير المدينة على مرحلة واحدة وقد تم البدء بتنفيذ 
البنية التحتية للمدينة في بداية العام 2016  وتستغرق عامين، وسوف تكون أهم الصناعات المستقطبة لهذه المدينة الصناعات التقنية 

الصناعات الدوائية والصناعات الطبية الخفيفة وتدوير الورق.
ونظرًا للخصوصية التي تتمتع بها المدينة سوف يتم إنشائها كمتنزه صناعي وسياحي وتجاري  Industrial-Touris Park وتطبيق 
مفهوم قرية واحدة منتج واحد وذلك ألول مرة على مستوى المملكة وسيتم العمل على إنشاء مركز تبادل تجاري داخل المدينة 
يعنى بعقد الصفقات التجارية بين المصنعين والمستوردين ولكافة المصانع المتواجدة داخل المملكة وخارجها باإلضافة إلى تواجد مركز 

لألبحاث والدراسات السوقية المعنية بتطوير خطوط اإلنتاج ونوعيته وتسويقه .

4. مدينة الطفيلة الصناعية 
المخصصة القامة  االرض  تبلغ مساحة  )22( كلم.  الطفيلة  العقبة وتبعد عن مدينة  بطريق عمان  الطفيلة  يربط  الذي  الطريق  تقع على 
المدينة حوالي )1000( دونم وسوف يتم تطوير حوالي )500( دونم كمرحلة اولى وتم البدء بتنفيذ البنية التحتية للمدينة في بداية 
العام 2016. من المتوقع ان تستقطب المدينة حوالي )110( مشروع استثماري بحجم استثمار حوالي )300( مليون دينار وان توفر ما يقارب 

حوالي )4000( فرصة عمل.

5. مدينة الزرقاء الصناعية 
سوف تقام  مدينة الزرقاء الصناعية على مساحة إجمالية تبلغ )2475( دونمًا ، حيث ستكون المرحلة األولى)1000( دونم  وتتميز المدينة 

الملكة علياء ، وتم اإلنتهاء من  الضليل ومطار  بالزرقاء ومنطقة  الحرة  المنطقة  بموقعها اإلستراتيجي الذي يتوسط 
إعداد التصاميم لتنفيذ المدينة ضمن خطط الشركة المتوسطة المدى والتي ستشكل هذه المدينة 

إلى إستقطاب صناعات  باإلضافة  الزرقاء،  المتناثرة في محافظة  للصناعات  قاعدة 
جديدة وتقوم الشركة حاليًا بالتفاوض مع القوات المسلحة لزيادة 

المساحة لتصل إلى )4500( دونم .
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جدول رقم )1( جدول التنبؤات للمدن الصناعية القائمة والمستقبلية

حجم االستثمارعدد الشركاتالسنة
)مليون دينار(

حجم الصادرات
عدد العمالة)مليون دينار(

*20167922573122245339
20179033358155257770
20189933694170763547
201910934063187869902
202012024470206676892
202113224917227284581
202214555409249993039
2023160059502749102373
2024176065453024112578
2025193671993327123835

قامت الشركة بعمل دراسة وتحليل اعتمدت على عدة معطيات اهمها زيادة نمو حركة االسثتمار وحجم الصادرات وزيادة 
بالطاقة  اشغالها  حال  في  والمستقبلية  القائمة  الصناعية  للمدن  التنبؤات  يوضح  بجدول  الخروج  بهدف  العمل  فرص 
القصوى، وقد اعتمد في اسلوب التحليل االحصائي للتنبؤات للسنوات العشرة  القادمة معادلة االتجاه؛ فكانت نتائجها 

بطرقها المتعددة للسنوات )2016-2025( وعلى النحو التالي:

* الرقم فعلي
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1. مدينة عبداهلل الثاني الصناعية / سحاب

إنجازات الشركة ونشاطاتها لعام 2016

لمحة تاريخية 
• أول مدينة صناعية تم إنشاؤها عام 1984، وتعتبر أكبر تجمع صناعي في المملكة.	
• تقع المدينة على بعد 12 كم جنوب شرق العاصمة عمان.	
• تبلغ المساحة اإلجمالية للمدينة 2530 دونم.	

الميزة التنافسية 
• القرب من العاصمة عمان 	
• أكبر تجمع صناعي منظم في المملكة 	
• القرب من خطوط الربط الرئيسية مع الدول المجاورة )برًا وجوًا (	

* الفروقات في المؤشرات بين األعوام 2014-2015 بسبب إعادة مراجعة قاعدة بيانات المستثمرين في المدينة 

جدول رقم)2(يبين عدد الشركات وحجم االستثمار والصادرات العمالة للسنوات 2016-2012

المدن الصناعية العاملة 

مدينة عبداهلل الثاني الصناعية باألرقام

حجم اإلستثمارعدد الشركاتالسنة
مليون دينار

الصادرات
العمالة مليون دينار

2012382147846214260

2013412160052016000

2014454164150917473

2015*413*1224*483*14526

2016443132839514765
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المدن الصناعية العاملة 

2. مدينة الحسن الصناعية /إربد
لمحة تاريخية 

	•تم إنشاؤها عام 1991 
	•تعتبر أول منطقة صناعية مؤهلة في األردن 

	•تبلغ المساحة اإلجمالية 1178 دونم 
	•تقع على بعد 75 كم شمال العاصمة عمان 

الميزة التنافسية 
• منطقة صناعية مؤهلة 	
• القرب من المعبر الحدودي الشمالي 	
• أكبر تجمع صناعي منظم في إقليم الشمال 	

جدول رقم )3(  يبين عدد الشركات وحجم االستثمار والصادرات العمالة للسنوات 2016-2012

مدينة الحسن الصناعية باألرقام

حجم اإلستثمارعدد الشركاتالسنة
مليون دينار

الصادرات
العمالة مليون دينار

201211436829814056

201312438234417493

201413740639921292

201514046139022978

201614347943222449
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مدينة الحسين بن عبداهلل الثاني الصناعية باألرقام

حجم اإلستثمارعدد الشركاتالسنة
مليون دينار

الصادرات
العمالة مليون دينار

20122237742657

20132239962947

201423401053843

201524401214010

201632451033964

3. مدينة الحسين بن عبداهلل الثاني الصناعية / الكرك
لمحة تاريخية 

	•تم افتتاحها في سبتمبر من عام 2000
	•تعتبر ثاني منطقة صناعية مؤهلة في العالم 

	•المساحة اإلجمالية للمدينة 1856 دونم 
786 دونم وسيتم تطوير مساحة  المطورة   	•المساحة 
)1085( دونما في المرحلة االولى والثانية من برنامج عمل 

الشركة لالعوام )2025-2014(

الميزة التنافسية 
• منطقة صناعية مؤهلة 	
• أسعار البيع واإليجار تفضيلية 	
• اإلعفاءات والتسهيالت المميزة 	
• القرب من ميناء العقبة 	

المدن الصناعية العاملة 

جدول رقم)4( يبين عدد الشركات وحجم االستثمار والصادرات والعمالة للسنوات 2016-2012
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المدن الصناعية العاملة 

4. مدينة العقبة الصناعية الدولية / العقبة 

جدول رقم)5(يبين عدد الشركات وحجم االستثمار والصادرات والعمالة للسنوات 2016-2013

مدينة العقبة الصناعية باألرقام

حجم اإلستثمارعدد الشركاتالسنة
مليون دينار

الصادرات
العمالة مليون دينار

201338190100950

2014801801561000

2015902131841070

20161052772701450

لمحة تاريخية 
	••تبلغ مساحة المدينة )2750( دونم ، تم تطوير المرحلة 

األولى منها بمساحة )570( دونم.
	•المساحة الصافية القابلة لإلستثمار )490( دونم للمرحلة 

األولى وجزء من المرحلة الثانية بمساحة  )450(  دونم.
في  ووجودها   ، المدينة  لهذه  الكبرى  لألهمية  نظرًا  •	
تجربة  تعتبر  التي  الخاصة  اإلقتصادية  العقبة  منطقة 
 ، األوسط  الشرق  في  نوعها  من  االولى  هي  رائدة 
وتحفيزًا لدور القطاع الخاص تم إختيار شركة ذات مكانة 

وسمعة عالية في مجال إدارة وتسويق المدن الصناعية 
إلدارة هذه المدينة .

الميزة التنافسية 
• وقوعها ضمن منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة .	
• قربها من ميناء ومطار العقبة الدولي .	
• الموقع الحدودي المتميز الذي يتوسط عدد من الدول .	
• إعتمادها كمنطقة صناعية مؤهلة .	
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مدينة الموقر  الصناعية باألرقام

حجم اإلستثمارعدد الشركاتالسنة
مليون دينار

الصادرات
العمالة مليون دينار

20121319749,29*1460

20132122559,38*2068

20144928767,66*4880

20155635115.001634

20166944422.002711

5. مدينة الموقر الصناعية 
لمحة تاريخية 

	•المساحة االجمالية للمدينة 2500 دونم.
ما  تطوير  وسيتم  دونم   1444 االولى  المرحلة  مساحة  •	
عمل  برنامج  من  والثالثة  الثانية  المرحلة  في   )1056( مساحته 

الشركة لالعوام )2020-2015(.
امتدادا  وتعتبر  عمان  العاصمة  في  الصناعية  المدن  ثاني  •	
نظرا  )سحاب(  الصناعية  الحسين  ابن  الثاني  اهلل  عبد  لمدينة 

الشغالها بالكامل.
التنموية التي تم اعالنها  المناطق  	•تقع ضمن نطاق حدود 

بموجب قانون المناطق التنموية

الميزة التنافسية 
يربط  الذي  الدولي  الطريق  بمحاذاة  استراتيجي  الموقع  •	

االردن بالسعودية والعراق
120 كم عن الحدود االردنية  الصناعية  الموقر  مدينة  تبعد  •	

السعودية و310 كم عن الحدود االردنية العراقية.
	•اعتماد افضل الممارسات العالمية في مجال انشاء وتطوير 
التحتية المتطورة والخدمات  البنية  المدن الصناعية من حيث 

االساسية.
	•حوافز ومزايا تفضيلية

	•ساهم وجود الطريق الدائري القريب من المدينة في تعزيز 
بيئتها التنافسية .

المدن الصناعية العاملة 

جدول رقم )6(  يبين عدد الشركات وحجم االستثمار والصادرات والعمالة للسنوات 2016-2012 

* األرقام متعلقة بحجم العمالة التقديرية كون المدينة والمشاريع كانت تحت التنفيذ.
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المدن الصناعية العاملة 

6. مدينة المفرق الصناعية /  التنموية
تقع مدينة المفرق الصناعية / التنموية ضمن منطقة الملك 
اجمالية  وبمساحة  المفرق  في  التنموية  طالل  بن  حسين 
العاصمة  كيلومترًا عن شمال شرق   )60( وتبعد  1847 دونم 
عمان. تقع المدينة على شبكة من الطرق السريعة والحديثة 
التي تربط األردن وسوريا والعراق والسعودية وهنالك توجه 

إلى  الصناعية  للمدينة  المالصقة  الجوية  القاعدة  لتحويل 
مطار متعدد االستعماالت.

نقل  مركز  ضمن  الصناعية  المدينة  وجود  يساهم  سوف 
أنحاء  جميع  من  البضائع  حركة  تسهيل  على  إقليمي 

المنطقة والعالم  وفي تعزيز البيئة االستثمارية.
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جدول )7( يوضح نتائج عمل الشركة االستثمارية والتصديرية والتشغيلية الفعلية

معدل النمو20152016المؤشرات

9,5%723792عدد الشركات

12,4%22892573حجم اإلستثمار )مليون دينار(

2,5%1192,61222حجم الصادرات )مليون دينار(

2,5%4421845339العمالة

جدول رقم )8( يبين عدد الشركات وحجم الشركات وحجم االستثمار والصادرات والعمالة لعام 
2016 في كافة المدن الصناعية

حجم اإلستثمارعدد الشركاتالمدينة 
مليون دينار

الصادرات
العمالة مليون دينار

عبداهلل الثاني 
443132839514765الصناعية

14347943222449الحسن الصناعية 

الحسين بن عبداهلل 
32451033964الثاني الصناعية 

69444222711الموقر الصناعية

1052772701450العقبة الصناعية 

7922573122245339المجموع
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إجمالي اإليجارات )أراضي / مباني(
 مليون دينار 

201420152016
3,817,6014,389,2944,891,933

عدد الشركات

201420152016
743723792

توزيع اإلستثمارات حسب القطاع الصناعي

إجمالي المبيعات )أراضي / مباني(
 مليون دينار 

201420152016
10,868,8996,020,5808,926,464

حجم اإلستثمار/ مليون دينار

201420152016
255322892573

2014 2015

15.000 10.869

6.020

8.92610.000

5000

0 2016

2014 2015

2600 2553

2289

2573
2400

2200

2000 2016

2014 2015

6000 3.818

4.389

4.892
4000

2000

0 2016

2014 2015

800
743

723

792
750

700

650 2016

حجم الصادرات / مليون دينار

201420152016
123711931222

2014 2015

1250
1237

1193

1222
1200

1150 2016

عدد العمالة 

201420152016
484884421845339

2014 2015

50000
48488

44218

45339
45000

40000 2016

مؤشرات عامة 

توزيع اإلستثمارات حسب جنسية اإلستثمار
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جدول رقم )9( يبين توزيع مؤشر القوى العاملة حسب الجنسية

توزيع القوى العاملة حسب الجنسية

2847 11918 مدينة عبدالّله

أجنبيأردني

القــوى العاملــة حسب الجنسية

المجموعأجنبي أردنيالمدينــة الصناعيـة

نسبة العمالة 
المحلية لكل 
مدينة من 

المجموع الكلي

81%11918284714765مدينة عبد اهلل الثاني الصناعية

24%53871706222449مدينة الحسن الصناعية

25%100029643964مدينة الحسين ابن عبداهلل الثاني الصناعية

53%145012612711مدينة الموقر الصناعية

100%1450-1450مدينة العقبة الدولية الصناعية

212052413445339المجموع الكلي 

100%53%47%النسبة الكلية 

- حجم العمالة املتوقعة

1261 1450 مدينة الموقر

2964 1000 مدينة الحسين

17062 5387 مدينة الحسن

1450 مدينة العقبة
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أنثىذكر

القــوى العاملــة حسب الجنس 

النسبة لكل مدينة من  المجموعأنثى ذكر المدينــة الصناعيـة
المجموع الكلي

88%12964180114765مدينة عبد اهلل الثاني الصناعية

34%75711487822449مدينة الحسن الصناعية

19%76531993964مدينة الحسين ابن عبداهلل الثاني الصناعية

72%19527592711مدينة الموقر الصناعية

82%11902901450مدينة العقبة الدولية  الصناعية

244422092745339المجموع الكلي 

100%46%54%النسبة الكلية 

- حجم العمالة المتوقعة

توزيع القوى العاملة حسب الجنس

جدول رقم )10(يبين مؤشر القوى العاملة حسب الجنس 

1801 12964 مدينة عبدالّله

1952759مدينة الموقر

290 1190 مدينة العقبة

14878 7571 مدينة الحسن

3199 765 مدينة الحسين
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الخمسة  عن  تزيد  متميزة  خبرة  الشركة  إمتالك  إن 
ونتيجة  الصناعية  المدن  مجال  في  عاما  والثالثون 
والتي  الصناعية  المدن  مجال  في  األخيرة  للتطورات 
واكبتها الشركة بالفعل من خالل مدنها الحديثة المصممة 
وفقا ألرقى المواصفات العالمية في مجال المدن الصناعية 
فقد تبنت الشركة حزمة من المشاريع الريادية الداعمة للمناخ 
بمجاالت  وذلك  الصناعية  مدنها  به  تتميز  الذي  اإلستثماري 
بيع  في  المتمثلة  المعتادة  خدماتها  عن  للخروج  متعددة 
التحتية  البنى  تطوير  لتشمل  الصناعية  والمباني  األراضي  وإيجار 
والحفاظ  المتجددة  الطاقة  مجاالت  في  اإلستثمار  إلى  إضافة 

على البيئة والعمالة والتدريب المهني وفيما يلي موجز ألهمها:

أ -  تطوير البنى التحتية 
القائمة  وتطوير  الحديثة  الصناعية  مدنها  إلقامة  الشركة  سعي  ضمن 
منها فإنها تعمل وعلى أعلى المستويات لرفع جاهزية البنى التحتية في 
المدن الصناعية التابعة لها وفيما يلي موجز ألهم المدن التي يجري العمل 
على تطوير البنى التحتية وكان من اهمها تطوير مراحل جديدة في المدن 
الثاني  اهلل  عبد  )مدينة  من  كل  في  صناعية  مباني  واقامة  القائمة  الصناعية 
الصناعية/سحاب ومدينة الموقر الصناعية / الموقر ومدينة الحسين الصناعية/
نسب  الى  باالضافة  العالي  للطلب  نظرا  الصناعية  المباني  تنفيذ  وجاء  الكرك( 
االشغال المرتفعة وعدم توفر مباني إضافية التي تحققت في المباني الصناعية 

القائمة في المدن العاملة .

- توسعة مدينة الحسن الصناعية 
تقوم  فيها  اإلستثمار  على  طلب  ووجود   )%97( عن  تزيد  بنسبة  المدينة  إلشغال  نظرًا 
الشركة حاليًا بدراسة شراء قطع أراضي مجاورة لمدينة الحسن الصناعية بمساحة إجمالية 
تبلغ حوالي ) 228 ( دونم والمحاذية لمدينة الحسن الصناعية وذلك بهدف التوسع لتوفير 
المزيد من األراضي الصناعية المطورة وإقامة مباني صناعية تزيد عن )40( ألف م2 إلستقطاب 

المزيد من اإلستثمارات الصناعية .

- توسعة مدينة الموقر الصناعية 
نظرا للطلب العالي لالستثمار في المدينة تدرس الشركة حاليا زيادة  مساحة المدينة بما ال يقل عن  
) 1000 (  دونم لقطع أراضي مجاورة للمدينة ومملوكة للقوات المسلحة لتصبح المساحة  الكلية 

للمدينة ما يزيد عن حوالي ) 3500 ( دونم .

ب -  شراكات استراتيجية
تمتلك الشركة عددا من الفرص اإلستثمارية المتاحة والتي يمكن أن تشكل مستقبال فرصا للتعاون مع شركاء 

الشركة أو المستثمرين المحليين والعرب واألجانب إلستثمارها ومن أهمها: 

التطلعات المستقبلية للشركة 
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- مشروع مدينة عجلون السياحي: حيث قدمت عدد من الشركات االستشارية المتخصصة في مجال االستثمارات السياحية تصورا 
اوليا لمشروع سياحي يلبي طموحات الشركة ويتماشى مع طبيعة الموقع الجغرافي، كما تم عقد عدة اجتماعات مع شركة مهتمة 

باالستثمار في الموقع بنظام ) BOT ( والتي تعتبر االن في مرحلة الدراسة والمراجعة .

- مدينة الزرقاء الصناعية:  ستقام مدينة الزرقاء الصناعية على مساحة إجمالية تبلغ )2475 ( دونمًا ، بحيث تكون  المرحلة األولى حوالي 
)1000( دونم، علمًا بأنه تم اإلنتهاء من إعداد التصاميم ووثائق العطاء والشركة جاهزة لطرح العطاء. وتعتبر احدى الفرص االستثمارية 
للمهتمين من الشركات اصحاب االختصاص والخبرة في هذا المجال وساهم موقع المدينة على الطريق الدولي بالقرب من المنافذ 

الحدودية وقربها من محافظة الزرقاء في تعزيز ميزتها التنافسية.

- المدينة الصناعية في الماضونة: بهدف تحقيق المخطط الشمولي لمنطقة شرق عمان وتعزيز الفرص االستثمارية فيها والمساهمة 
الى تخصيص مساحة مناسبة في  المعنية  الجهات  بالتنسيق مع  الشركة  السكانية، تسعى  المناطق  الى خارج  الصناعات  نقل  في 

منطقة الماضونة القامة مدينة صناعية هناك بمساحة تقريبية )3000-4000( دونم وبكلفة تقديرية )25( مليون دينار اردني

ج -  مجاالت أخرى 

- الطاقة المتجددة  
وتزويد  الصناعية  مدنها  في  الطبيعي  والغاز  الشمسية  الطاقة  البديلة/  الطاقة  مصادر  استخدام  نحو  بالتوجه  الشركة  تسعى 
المستثمرين بالطاقة باسعار منافسة تزيد من تنافسية قطاع الصناعة وتخفف من الكلف التشغيلية لهذا القطاع، حيث التقت الشركة 
بالطاقة  والجديدة  القائمة  الصناعية  المدن  تزويد  مجال  في  التعاون  لدراسة  المجال  هذا  في  المتخصصة  الشركات  من  بعدد 
الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي، ومناقشة الجوانب الفنية والمالية للمشروع ودراسة النموذج المالي الذي 

سيتم على اساسه التعاون بين جميع االطراف )شركة المدن الصناعية، الشركة المطورة، المستثمرين(.

وباإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة حاليا بدراسة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية مع احدى الشركات المتخصصة في 
هذا المجال لتزويد مباني االدارة ومحطات التنقية وانارة الشوارع في المدن الصناعية العاملة،  كما تم اإلقتراح بامكانية االستفادة 
من االرض المملوكة للشركة في منطقة الحسا بمساحة تقدر بحوالي )4000 ( دونم النتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية 

بالشراكة مع شركة متخصصة في مجال الطاقة.

- البيئة 
قامت الشركة في عام 2016 بعقد لقاءات مع عدد من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الخاصة بالبيئة وخاصة محطات 
التنقية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع احدى الشركات المتخصصة في مجال محطات التنقية لدراسة واقع حال المحطات في 
المدن الصناعية، كما تم البدء بمحطة التنقية في مدينة الحسن الصناعية ، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة 
في مجال النفايات الصلبة والتي ستقوم بدراسة امكانية انتاج الطاقة الحرارية والكهربائية من النفايات في المدن الصناعية بهدف 

تحقيق مردود مالي ومعالجة مشكلة النفايات الصلبة وتخفيف الضغط على مكبات النفايات البلدية.

- العمالة
ولغاية تشغيل العمالة في المدن الصناعية وفقا إلحتياجات المصانع فإن الشركة بصدد التعاون مع الوكالة االلمانية لالنماء )GIZ( في 
( بحيث يتم تشكيل وحدة تشغيل في كل مدينة في  اربد  البلقاء،  ( عامل في محافظات  )الكرك،   5000  ( مشروع لتشغيل حوالي 

المحافظات اعاله من موظفي المدينة وبتمويل كامل من الوكالة االلمانية.
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السنوية من خالل  بتدقيق حساباتها  الشركة  تقوم  , حيث  المالية  البيانات  الشركة بشكل دائم على تطوير جودة وموثوقية  تعمل 
اختيار واحدة من أفضل شركات تدقيق الحسابات, كما تقوم الشركة بعرض البيانات المالية من خالل وسائل االعالم المالي المتاحة مثل 
التقرير السنوي ومن خالل الموقع االلكتروني ومختلف وسائل االعالم المتاحة لتصل الى المهتمين بدرجة عالية من الشفافية وفق 
االطر المفاهيمية الحديثة حيث تقوم على اعداد موازنتها السنوية لتكون موجه بالنتائج وعلى اساس محاسبة المسؤولية من خالل 

قياس النتائج المتحققة ومقارنتها مع المخطط للوقوف على النتائج المرجوة .

1- تقييم االداء المالي لمراكز استثمار المدن الصناعية .
أ - العائد على الكلفة والمصاريف 

وغير  المباشرة  الصناعية  المدن  ومصاريف  تكاليف  كافة  تغطية  بعد  دينار   )5,302,917( بقيمة  وفر  صافي   2016 عام  الشركة  حققت 
المباشرة والتي بلغت ) 7,129,375( دينار حيث بلغ معدل العائد على الكلفة والمصاريف ) 1,784( مرة وهذا مؤشر على استرداد الشركة  
لكافة تكاليفها ومصاريفها في العام 2016 وتحقيق صافي وفر بمقدار ) 0.744( مرة من تكاليف الشركة ومصاريفها  وهذا مؤشر يدل 
على كفاءة الشركة في توجيه وتخصيص الموارد المالية المتاحة حيث ان ما انفقته الشركة في العام 2016 حقق عوائد وبما يفوق 

المخطط له . 
ب - العائد على االيرادات  

حققت الشركة اجمالي ايرادات تشغيلية من كافة المدن الصناعية العاملة في العام 2016 بمبلغ قدره ) 12,719,960( دينار وهذا مؤشر يدل 
على استغالل سمعة الشركة االستثمارية وثقة المستثمرين رغم االوضاع االقتصادية والسياسية الصعبة جدا التي تمر فيها المنطقة .

ج - حققت الشركة عائد على االيرادات  في العام 2016 قدره ) %42(  .
د - بلغت المصاريف عام 2016 ) 7,129,375 ( دينار مقارنة ) 7,468,847 ( دينار عام 2015 بانخفاض حوالي ) %4.5(. 

2- النمو في حجم األصول
بلغ حجم االصول لعام 2016 )149,335,428( وبمعدل نمو نسبته )3%( عن العام الماضي 2015.

3- بلغ معدل التداول في العام 2016 ) 1,7 مرة ( .

تقييم األداء المالي لشركة المدن الصناعية االردنية لعام 2016
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وذلك  القطاعين  كال  إدارتها  مجلس  أعضاء  ويمثل  والخاص،  العام  القطاعين  بين  ما  بالشراكة  األردنية  الصناعية  المدن  شركة  أنشئت 
بهدف خلق نوع من التشاركية في رسم سياسات الشركة وخططها اإلستراتيجية وبرامج عملها، وجاءت نسب المساهمات على النحو 

التالي:-

هناك  وكان  أهدافها.  تحقيق  أجل  من  عملها  وبرنامج  اإلستراتيجية  خططها  مع  تتوافق  أن  سياساتها  رسم  عند  الشركة  وتسعى 
مجموعة من القرارات التي تبناها مجلس اإلدارة خالل عام 2016 اهمها ما يلي:- 

عليها  والموافقة  الصناعية  المدن  داخل  الصناعية  مشاريعهم  إقامة  في  الراغبة  الجديدة  اإلستثمارية  الطلبات  من  العديد  دراسة   -
باإلضافة الى دراسة إحتياجات المستثمرين القائمين.

- تأجيل تطبيق قرار بدل الخدمات في المدن الصناعية على أن يتم البدء العمل به عام 2017.
-  إعتماد الخطة التسويقية للشركة لعام 2016.

- إقرار القوائم المالية للشركة وتقرير المدقق المستقل للسنة المنتهية 2015.
- إقرار الموازنة العامة للشركة للعام 2017.

- الموافقة على تقديم تسهيالت إلنشاء مركز طبي في مدينة الموقر الصناعية.
- الموافقة على تطوير الموقع اإللكتروني للشركة بما يتناسب مع أداء الشركة ويخدم المستثمرين.

- الموافقة على منح مزايا إضافية للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب إلقامة مركز تدريب مهني في مدينة الموقر الصناعية.
- مناقشة مشاريع الشركة المستقبلية ) مدينة عجلون السياحية، مدينة الزرقاء الصناعية، مدينة الماضونة الصناعية(.

- الموافقة على التوسع األفقي لعدد من المدن الصناعية من خالل بناء مباني صناعية جديدة.
- مناقشة اإلستراتيجية والسياسات البديلة في األسواق األردنية التقليدية لألعوام)2019-2017(.

- الموافقة على دعم مجموعة من الجمعيات الخيرية األردنية إلقامة مشاريع تنموية ضمن المدن الصناعية.

رابعا: السياسة العامة لشركة المدن الصناعية األردنية 

نسبة المساهمةاإلسم

67.5%شركة إدارة المساهمات الحكومية

15%المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي

8.33%الشركة المترابطة لإلستثمار

8.33%بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

0.833%صندوق اإلستثمار لجامعة اليرموك

100%المجموع
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 - النشاطات الترويجية
الجوانب  2016 خطة تسويقية متكاملة  لعام  الشركة  أعدت 
اإلقليمي  السوقين  تستهدف  األردنية  الصناعية  للمدن 
المتميزة  اإلستثمارية  للبيئة  الترويج  الى  تهدف  والدولي 
خاص  بشكل  الصناعية  المدن  وفي  عام  بشكل  األردن  في 
اإلستثمار  قانون  مظلة  تحت  الشركة  عمل  بعد  خصوصا 
واستفادتها من اإلعفاءات واإلمتيازات التي يقدمها القانون 
الجادة  الطلبات  من  العديد  الشركة  تلقي  إلى  إضافة 

باإلستثمار في المدن الصناعية من جنسيات عربية وأجنبية.

ابرزها  الدول  من  العديد  الترويجية  الخطة  شملت  وقد 
) السعودية، الواليات المتحدة األمريكية، البحرين، مصر، تركيا، 
اإلمارات، سلطنة ُعمان، المغرب وتونس( بإعتبارها دول ترتبط 
حجم  من  سيعزز  مما  هامة  تجارية  بإتفاقيات  المملكة  مع 
األردني  اإلستثماري  بالمناخ  والتعريف  الوطنية  الصادرات 
بإعتباره مناخا إستثماريا جاذبا بما يشمله من مكونات وعناصر 

وحوافز داعمة إلقامة المشاريع الصناعية.
كما يرتبط األردن مع العديد من الدول الشقيقة بلجان فنية 
تشارك  حيث  بنودها،  أولى  اإلقتصادي  الشأن  يتصدر  عليا 
كتجربة  بإدراجها  الفنية  اللجان  في  الصناعية  المدن  شركة 
وترويج  وإدارة  وتطوير  إنشاء  مجال  في  ومتميزة  رائدة 
المدن الصناعية بفضل خبرتها التراكمية والتي تزيد عن )35( 
من  للعديد  مرجعية  تكون  أن  خاللها  من  إستطاعت  عاما، 
الدول العربية الشقيقة في مجال اإلستفادة من هذه الخبرة 
لتقوم  الخدمات  الى مرحلة تصدير  الشركة  الى أن وصلت 
الشقيقة  الدول  من  العديد  في  األردنية  التجربة  بتطبيق 
إلنشاء مدن صناعية حديثة ذات معايير ترتقي الى مستوى 
األساسية  الخدمات  كافة  وتقدم  اإلستثمارية  الجاذبية 
والمساندة  بمواصفات عالية تراعي إختصار الجهد والوقت 
الحداثة والتقدم في خدمة  المستثمر بشكل يواكب  على 

اإلستثمار الصناعي ويعمل على تسهيل اإلجراءات عليه.

- التدريب والتطوير 
موظفيها  بأداء  للرقي  إمكانياتها  كافة  الشركة  تسخر 
بإعتبارهم المحرك الرئيسي لإلنجاز في مسيرة عملها، ومن 
هنا تولي الشركة التدريب والتطوير ورفع كفاءة موظفيها 
وزيادة  الموظف  وقدرة  كفاءة  رفع  بهدف  قصوى  عناية 
معارفه وصقلها وذلك بإكسابه المزيد من المهارات لتنفيذ 

المهام المطلوبة على أعلى المستويات.

العريضة  الخطوط  سنويا  للشركة  التدريية  الخطة  وتحدد 
التدريبية  لإلحتياجات  وفقا  يبنى  الذي  التدريبي  للبرنامج 
وبعد  الشركة  عمل  مجاالت  من  مجال  كل  في  المطلوبة 
والقوة  الضعف  مجاالت  يحدد  والذي  لألداء  عام  تقييم 
والمهارات المطلوبة لكل موظف، بحيث يتم إيفاد الموظفين 
التدريبية داخليا وخارجيا إلكسابهم أحدث  المعاهد  ألرقى 

ما توصلت إليه المعرفة كل حسب اختصاصه.

وباإلضافة إلى ذلك تستفيد الشركة من المنح التي تقدمها 
العديد من الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارتي التخطيط 
في  أسهمت  منحا   2016 العام  خالل  قدّمتا  اللتان  والمالية 
داخلية  لدورات  الشركة  موظفي  من  كبير  عدد  إيفاد 
وخارجية في مجاالت عدة متقدمة ومتخصصة وبإشراف 
إيفاد  تم  حيث  البشرية،  الموارد  بمجال  تعنى  عربية  هيئات 
الزمالء وفقا ألسس وخطط وضعتها لجان متخصصة في 
بالطرق  وتوجييهها  منها  اإلستفادة  آلية  تحدد  الشركة 
الشركة  تضعه  الذي  الوظيفي  باألداء  للنهوض  السليمة 

في سلم أولوياتها.

الذي وصل  بالمستوى  اليوم  الشركة  تفخر  لذلك  وانعكاسا 
في  أسهم  الذي  المجاالت  مختلف  في  موظفيها  إليه 
النهوض بعمل الشركة في مدنها القائمة خاصة المشاريع 
المستقبلية، إضافة إلى تصدير الخدمات للعديد من الدول 
العربية الشقيقة لإلستفادة من التجربة األردنية المتميزة في 

هذا المجال والتي تدار بأيد وعقول أردنية مؤهلة.
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الخدمات األساسية والمساندة في المدن الصناعية

توفر الشركة حزمة متكاملة من الخدمات األساسية و المساندة للصناعة وذلك تلبية لحاجات المستثمرين في توفير الوقت 
والجهد وتسهيالً لهم في اتمام جميع معامالتهم .

الخدمات المساندةالخدمات األساسية

مراكز جمركيةشبكة الطرق الداخلية

مركز التدريب المهنيشبكة الكهرباء

مركز اإلبداع في مدينة الحسن الصناعية /اربد انارة الشوارع
والحسين الصناعية / الكرك

مكتب العملشبكة االتصاالت

مركز دفاع مدني ومركز امنيشبكة المياه

البنوك والبوندداتمحطة معالجة المياه

مناطق حرةشبكة الصرف الصحي

محطة للمحروقات ومركز صيانةتصريف مياه األمطار

مكاتب تخليص ونقل البضائعالزراعة

عيادة طوارئ وجراحةخدمة التصفح على شبكة االنترنت مجانا

مكتب ارتباط لوزارة الصناعة والتجارةمختبر لفحص عينات المياه

مكتب ارتباط لغرف الصناعةمكتب خدمة المكان الواحد

مركز اتصال مستمر )24/7( ساعة

موقع الكتروني تفاعلي
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انطالقا من مبدأ الريادة والتميز في تقديم الخدمات للعمالء ، كانت شركة المدن الصناعية األردنية من أوائل المتبنين لفكرة خدمة المكان 
الواحد من خالل تأسيس مكتب لخدمة المستثمرين في كل مدينة صناعية وتحديد المهام والواجبات لتلك المكاتب لتذليل جميع العقبات 
التي تواجه المستثمرين وتقديم الخدمة في الموقع وليكون هذا المكتب حلقة الوصل بين المستثمر وأقسام الشركة المختلفة ، ولما كان 
عنصر الوقت حاسمًا في التعامل مع المستثمرين في إنجاز طلباتهم،  تم اختزال ذلك الوقت وتحديد الفترة الزمنية لكل عملية بشكل منطقي 
وموضوعي وإبالغ المستثمر مسبقا بذلك  للمحافظة على وقت وجهد المستثمر ، ولتعزيز مبدأ الرقابة على هذه الضوابط ، تم ربط 
البرنامج الُمعد الستقبال طلبات المستثمرين مع اإلدارة العليا بشكل مباشر ، كما يُلقى على عاتق هذه المكاتب الرد على كافة استفسارات 

المستثمرين وبشكل فوري .

التصفح  باإلضافة إلى توفير خدمة  المستثمر  التي يحتاجها  الحديثة  الكتيبات والنشرات واإلصدارات  بكافة  المكاتب   تلك  تعزيز  وقد تم 
على شبكة االنترنت مجانًا  لتكون بذلك بنكًا للمعلومات ، ونافذة استثمارية يُطل المستثمر من خاللها على كافة التسهيالت واإلعفاءات 

والخدمات المقدمة في المدن الصناعية بشكل عام .

 أ- يقوم المستثمر الذي يرغب بإقامة مشروع صناعي جديد  بزيارة مكتب خدمات المستثمرين التابع الدارة المدينة كخطوة أولى لإلطالع 
على الخيارات والبدائل المتوفرة من  قطع أراضي وأبنية جاهزة وخدمات أساسية ومساندة ، و اإلطالع على الصناعات القائمة  ضمن 

حدود هذه المدينة 
 ب- بعد اإلطالع على الميزة التنافسية والحوافز واإلعفاءات الممنوحة والخدمات التي تقدمها إدارة المدينة والحصول على رد لكافة 
االستفسارات ، يقوم المستثمر بتحديد اختياره سواء كان مبنى جاهز او قطعة ارض مع بيان المساحة المطلوبة عن طريق تعبئة نموذج 

االستفسار األولي ، وفي حال كان طلبه غير متوفر وقت تقديم الطلب يتم اإلتصال به عند  توفر الطلب مستقبال .

خدمة المكان الواحد )مكاتب خدمات المستثمرين(

آليـة استقبال المستثمريـن الجـدد 
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خدمة الحصول على الكهرباءخدمة الحصول على رخصة اإلنشاءات

خدمة الحصول على رخصة المهن ورخص الحرف خدمة الحصول على إذن أشغال
والصناعات

خدمة الحصول على االتصاالتخدمة الحصول على المياه

خدمة االتصال بشبكة االنترنت مجانا عن طريق خدمة الصيانة العامة
مكاتب الخدمات

التسجيل لدى هيئة المناطق التنموية سابقًا هيئة اإلستثمار حاليًا 

الخدمات األخرى التي تقدمها المدن الصناعية من خالل مكتب الخدمات 

 ج-   اذا كان طلب المستثمر متوفرا يقوم المستثمر بتعبئة نموذج طلب استثمار يبين فيه المعلومات األساسية عن الشركة والغايات مرفقا 
األوراق الثبوتية الالزمة - المبينه ادناه - والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة :

- شهادة تسجيل الشركة.
- كتاب يحدد المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة.

 د- يقوم مكتب خدمات المستثمرين بالتأكد من استكمال جميع المرفقات الالزمة حسب إجراء تأكيد الجودة لهذا النموذج ثم يقوم  
التابع  المدينة وقسم العقود  المعنية في إدارة  المتابعة مع األقسام  بتسجيل الطلب ضمن سجل طلبات المستثمرين من اجل عملية 

لمديرية الترويج والمبيعات  إلنجاز الطلب في وقت قياسي ال يتجاوز الثالثة أيام من تاريخ استكمال جميع األوراق المطلوبة.
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المدن الصناعية األردنية تمتلك ستة مدن صناعية عاملة، وبدأت الشركة في بداية عام  باتت شركة 
2016 بتنفيذ اربعة مدن صناعية جديدة في كل ) السلط، مادبا، جرش والطفيلة( والتي تأتي منسجمة 

مع التوجيهات الملكية للحكومة في توزيع مكاسب التنمية في كافة محافظات المملكة بما يحقق تنمية إقتصادية تنعكس على الوضع 
اإلجتماعي ألبناء هذه المناطق ويرفع المستوى المعيشي لهم. كما تعمل هذه المدن على دعم برامج وأنشطة مؤسسات المجتمع 

المدني فيها خصوصا االنسانية منها والصحية والثقافية و التعليمية.
تراعي الشركة عند تنفيذها للمدن الصناعية توفير البنية التحتية المالئمة والخدمات األساسية والمساندة بهدف توطين اإلستثمارات وتوفير 
فرص العمل لألردنيين واألردنيات من أجل خلق مكتسبات تنمية للمناطق المجاورة للمدن الصناعية بحيث تسهم في دعم ورفد اإلقتصاد 
األردني بشكل عام ودعم وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بالمدن الصناعية بشكل خاص. وقد واجهت الشركة بعض التحديات 
أهمها إرتفاع نسبة العمالة األجنبية مقابل العمالة المحلية. ومن أجل تجاوز هذا التحدي فقد أعلنت الشركة بالتعاون مع مركز التدريب التابع 
لشركة باين تري) Pine Tree(  لصناعة المالبس في مدينة الموقر الصناعية ومديرية التنمية المحلية بوزارة الداخلية عن توفر عدد من فرص 
التدريب للتأهيل للعمل، والذي يعكس متانة عالقة الشركة مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب وتأهيل للعمالة األردنية مدفوعة األجر 
وذات حوافز مشجعة لتشجيع األيدي العاملة األردنية في األنخراط بسوق العمل. وفي مرحلة الحقة كان هنالك تعاون مع الشركة الوطنية 
للتشغيل والتدريب، حيث تم تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيالت باإلضافة الى تخصيص قطعة أرض إلقامة مركز تدريب مهني في 
مدينة الموقر الصناعية يعمل على إحتضان أبناء الوطن وتأهيلهم للعمل في المصانع القائمة ضمن المدن الصناعية ونقل هذه التجربة الى 
مدن صناعية أخرى ، كما يجري اآلن التنسيق مع مراكز التدريب المهني في المحافظات التي ستقام فيها المدن الصناعية الجديدة إلنشاء 

مراكز جديدة أو إعتماد الموجودة فيها لغايات تأهيل العمالة بما يتوافق مع حاجات المدن .
كما تتجسد المسؤولية اإلجتماعية لشركة المدن الصناعية األردنية في تشجيع اإلبداع واإلبتكار من خالل إنشاء مركز لإلبداع في مدينة 
الحسن الصناعية لتصبح الشركة اإلبداع األردنية بالتعاون مع المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ونقابة المهندسين األردنيين 
وصندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية، إضافة لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة، هدفها الرئيسي ربط 
البيئة العلمية بالبيئة الصناعية من خالل تشجيع أصحاب األفكار اإلبداعية من طلبة الجامعات والمجتمعات المحلية لتصبح أفكارهم شركات 
استثمارية ناشئة، حيث توفر لهم كافة أشكال الدعم والمساعدة التي تتطلبها هذه االعمال الحتضان وخلق فرص عمل جديدة، ويمكننا 
القول أن أحد األهداف الرئيسية لالردنية لالبداع هو أن تكون جسرا بين أماكن االبتكار )الجامعات، المعاهد الفنية ورجال األعمال( ومجتمع رأس 

المال المغامر، لتنعكس ايجابا على تطوير ورفع كفاءة المشاريع االستثمارية في المدن الصناعية.
وفي عام 2010 كان لألردن شرف إستضافة إجتماع قادة المتنزهات العلمية- كوريا )ASPA(، وتحتضن المكتب اإلقليمي للجمعية اآلسيوية 

للمتنزهات العلمية الذي أصبحت من خالله أول جهة أردنية عضوا في مجلس إدارة الجمعية باإلضافة الى العضوية الكاملة في 
شبكة مراكز اإلبداع األوروبية )EBN(، كما ويحتضن األردن المكتب االقليمي للشبكة لمنطقة دول الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، وهي أول حاضنة أعمال أردنية تحصل على شعار الجودة ألفضل الممارسات في 
مجال حاضنات األعمال، والتي تشهد بأن األردنية لالبداع تتبع أفضل الممارسات، 

باإلضافة إلى حصولها على جائزة الشركة الرائدة في مجال 
حاضنة األعمال في األردن لعام 2010-2009.

خامسا: المسؤولية اإلجتماعية للشركة
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الـــــــــرأي 
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية لشركة المدن الصناعية األردنية )مساهمة 
 31 في  كما  المالي  المركز  قائمة  من  تتكون  والتي  محدودة(،  خاصة 
في  التغيرات  وقائمة  الشامل  الدخل  قائمة  من  وكل   ،2016 األول  كانون 
حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك 
التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات 

المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.

في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي 
وأدائها   ،2016 األول  كانون   31 في  كما  للشركة  المالي  المركز  الجوهرية 
المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية.

أساس الرأي 
وفقًا  مسؤولياتنا  إن  للتدقيق.  الدولية  للمعايير  وفقًا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
لهذه المعايير موضحة الحقًا في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق 
لمتطلبات  الشركة وفقًا  نحن مستقلين عن  المالية.  القوائم  تدقيق  حول 
قواعد  »دليل  للمحاسبين  الدولية  المهني  السلوك  معايير  مجلس 
السلوك المهني للمحاسبين المهنيين« والمتطلبات المهنية ذات الصلة 
األخرى بتدقيقنا للقوائم المالية واننا قد إلتزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى 
وفقًا لتلك المتطلبات ومتطلبات مجلس معايير السلوك المهني الدولية 

للمحاسبين »دليل قواعد السلوك المهني للمحاسبين المهنيين«. 

نعتقد أن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين 
اساسًا لرأينا حول التدقيق.

فقرة تأكيدية
حسب ما هو وارد في إيضاح رقم )13( حول القوائم المالية، لم تقم الشركة 
لإلبداع  األردنية  الشركة  التابعة  الشركة  مع  موحدة  مالية  قوائم  بإعداد 
على الرغم من تملك شركة المدن الصناعية سيطرة على القرارات اإلدارية 

والتشغيلية للشركة األردنية لإلبداع وذلك بسبب عدم مادية اإلستثمار.

مسؤوليات اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة 
وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومسؤولة عن إعداد أنظمة 
مالية،  قوائم  إعداد  لغرض  ضروريًا  اإلدارة  تعتبره  والذي  الداخلية  الرقابة 

خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

قدرة  تقييم  المالية  للقوائم  إعدادها  عند  اإلدارة  مسؤولية  وتشمل  كما 
ذات  المسائل  عن  ذلك،  ينطبق  عندما  واإلفصاح  اإلستمرارية،  على  الشركة 
تنوي  لم  ما  المحاسبي،  اإلستمرارية  مبدأ  وإستخدام  باإلستمرارية  العالقة 
اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف أعمالها إذا لم يوجد لديها بديل منطقي 

خالف ذلك.

إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على 
إجراءات إعداد التقارير المالية.

مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية 
ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن اإلحتيال أو الخطأ، 

وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا.

بأن  ضمانة  ليس  ولكنه  التأكيد،  من  عال  مستوى  هو  المعقول  التأكيد 
التدقيق الذي تم القيام به وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سيكتشف دائمًا 

أي خطأ جوهري، إن وجد.

إن األخطاء يمكن أن تنشأ من اإلحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا 
تؤثر بشكل معقول على  أن  أو إجمالي، ممكن  كانت، بشكل فردي 
أساس  على  المستخدمين  قبل  من  المتخذة  االقتصادية  القرارات 

هذه القوائم المالية. 

كجزء من عملية التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة 
خالل  المهني  الشك  مبدأ  تطبيق  على  والمحافظة  المهني  اإلجتهاد 

التدقيق، باإلضافة الى:

− تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت 
ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مالئمة 
لتوفر  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  والحصول  المخاطر،  تلك  لتقليل 
الناتجة عن إحتيال  لرأينا. إن خطر عدم إكتشاف األخطاء الجوهرية  أساسًا 
أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن اإلحتيال قد يشتمل على التواطؤ 

أو التزوير أو الحذف المتعمد والتحريفات أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.

− الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق 
لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء 

رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

− تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات 
المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة.

− التوصل إلستنتاج حول مدى مالئمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية 
إذا  فيما  عليها،  الحصول  تم  التي  التدقيق  أدلة  على  وبناءً  المحاسبي 
يمكن  ظروف  أو  بأحداث  يتعلق  جوهري  تيقن  لعدم  وجود  هنالك  كان 
أن تثير شكًا جوهريًا حول قدرة الشركة على اإلستمرار. إذا استنتجنا عدم 
التدقيق  وجود تيقن جوهري، فانه يتطلب منا ان نلفت االنتباه في تقرير 
عن  اإلفصاح  كان  وإذا  المالية،  القوائم  في  العالقة  ذات  اإليضاحات  إلى 
هذه المعلومات غير مالئم، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا المتحفظ. إن 
إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ 
ظروف  أو  أحداث  تتسبب  أن  الممكن  من  فإنه  ذلك،  ومع  التدقيق.  تقرير 

مستقبلية في الحد من قدرة الشركة على االستمرار.

فيها  بما  المالية  للقوائم  والمحتوى  والشكل  العام  العرض  تقييم   −
اإليضاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث بشكل 

يحقق العرض العادل.

نطاق  بخصوص،  الحوكمة  عن  المسؤولين  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد 
وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الهامة، بما في ذلك 
أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل 

تدقيقنا باإلضافة إلى أمور أخرى.

تقرير حول المتطلبات القانونية  والتشريعية االخرى

من  وتتفق  أصولية،  بصورة  منظمة  محاسبية  بسجالت  الشركة  تحتفظ 
كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية المرفقة ونوصي الهيئة العامة 

بالمصادقة عليها.

تقــــرير مدقــــق الحسابــــات المستقل
السادة المساهمين في شركة المدن الصناعية األردنية المحترمين

مساهمة خاصة محدودة 
عمان - المملكة األردنية الهاشمية

بي كي إف – األردن
خـــــــطــــــــاب وشــــــــركــــــاه
مـــــحــــمــــــد خـــــطـــــــاب

)إجــــــازة رقــــــم 730(
عمان – المملكة األردنية الهاشمية  /  11 أيار 2017
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شركة المدن الصناعية األردنية 
مساهمة خاصة محدودة 

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في

31 كانون األول 2016

إيضاحاتالموجودات 
31 كانون األول 

2016
31 كانون األول 

2015
1 كانون الثاني 

2015

دينارديناردينارالموجودات المتداولة

517.214.07211.727.36010.796.765نقد ونقد معادل 

خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  في  استثمارات 
الربح أو الخسارة

614.88715.52515.000

71.024.6131.081.2951.398.876ذمم مدينة

84.003.2184.159.7533.765.608شيكات برسم التحصيل – قصيرة األجل

91.243.8541.191.057874.172أرصدة مدينة أخرى

61.97156.29851.570قروض موظفين مدينة – قصيرة األجل

1014.5059.55732.959مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

23.577.12018.240.84516.934.950مجموع الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة

84.383.1192.879.5714.613.190شيكات برسم التحصيل

استثمار في موجود مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

11110.00010.000

127.837.9177.865.3688.067.854استثمار في شركة زميلة 

1326.25026.25026.250استثمار في شركة تابعة

664.509609.023537.863قروض موظفين مدينة

1416.680.61016.356.91617.058.706ممتلكات استثمارية - مباني مؤجرة

1533.118.04534.830.04734.951.330ممتلكات استثمارية - أراضي مطورة

1629.416.42529.508.42526.954.092ممتلكات استثمارية - أراضي غير مطورة

1725.653.71726.456.75127.312.713ممتلكات ومعدات

187.950.2648.444.9166.522.279مشاريع قيد التنفيذ

125.730.857126.987.267126.054.277مجموع الموجودات غير المتداولة

149.307.977145.228.112142.989.227مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
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المطلوبات المتداولة

193.777.0965.395.6516.126.824ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

1.825.6391.813.5271.626.442إيرادات إيجارات مقبوضة مقدما

1.566.383778.062644.638أقساط مقبوضة مقدما عن بيع أراضي

207.118.9517.629.1293.430.598أقساط قرض مستحقة الدفع

50.2061.143.499-20أقساط قرض تستحق الدفع خالل عام

14.288.06915.666.57512.972.001مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

3.430.499--20قرض طويل األجل

212.110.0002.110.0002.110.000إيراد منحة مؤجلة

221.643.8381.488.3841.311.116مخصص تعويض نهاية الخدمة

23492.070492.070492.070دفعات مستلمة مقدما لبناء مدينة صناعية

4.245.9084.090.4547.343.685مجموع المطلوبات غير المتداولة

18.533.97719.757.02920.315.686مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين

24116.520.462116.520.462116.520.462رأس المال

1.569.2811.037.989758.235احتياطي إجباري

--)9.999(التغير في القيمة العادلة

12.694.2567.912.6325.394.844أرباح مدورة 

130.774.000125.471.083122.673.541مجموع حقوق المساهمين

149.307.977145.228.112142.989.227مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

44



شركة المدن الصناعية األردنية 
مساهمة خاصة محدودة 

عمان - المملكة األردنية الهاشمية 
قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

2016إيضاحاتالموجودات 
دينار

2015
دينار

اإليرادات

254.545.8493.487.003صافي أرباح بيع أراضي ومباني

264.891.9334.389.294إيجارات

272.721.7942.064.307إيرادات أخرى

560.384325.260فروقات عملة – تقييم قرض

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة

6-525

12.719.96010.266.389مجموع اإليرادات

المصاريف

283.711.8873.460.678رواتب وأجور وملحقاتها

292.121.7002.251.461مصاريف إدارية

141.545.3681.554.222 و17استهالكات

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة

6638-

1227.451202.486حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة

7.407.0447.468.847مجموع المصاريف 

5.312.9162.797.542ربح السنة

بنود الدخل الشامل اآلخر

بالقيمة  مالية  موجودات  في  إستثمارات  تدني  خسائر 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

11)9.999(-

5.302.9172.797.542الدخل الشامل للسنة
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