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الهيكل التنظيمي

القراء األعزاء...

 من مشاهد العطاء واإلنجاز والطموحات الكبيرة، لندرك أن وطننا 
ٌ
يلوح في أفق شركة المدن الصناعية األردنية مشهٌد مميز

يسير بخطى ثابتة ووتيرة نمو إقتصادية مطمئنة تبعث اإلرتياح في النفس وتنشر الطمأنينة لكل طامح لإلستثمار في األردن. 

رافقها من  والنقدية وما  اإلقتصادية  السياسات  وبفضل  األردن  أن  إال  المحيط  السياسي في  الوضع  توتر  الرغم من  وعلى 

تشريعات وقوانين ناظمة قد حقق نتائج إقتصادية، مما عزز ثقة المستثمر الصناعي ودعم قناعته بأن أالردن هو المكان األمثل 

إلقامة المشاريع اإلستثمارية كونه ينعم بأمان سياسي وإقتصادي مشهود له به من كل من يقرأ الحالة اإلقتصادية لألردن.

الصناعية األردنية  الصناعية بشكل ملفت بحيث عملت شركة المدن  وليس أدل من ذلك هو تنامي اإلستثمارات في المدن 

على القيام بأعمال توسعة في العديد من مدنها الصناعية وهي اآلن في مراحل توسعة جديدة وذلك بهدف توفير المكان 

مدن  إقامة  الى  ذلك  تعدى  بل  التوسعة  مراحل  على  األمر  يقتصر  ولم  العاملة.  الصناعية  مدننا  في  اإلستثمارية  للطلبات 

صناعية في )السلط ومادبا والطفيلة وجرش( بمواصفات عالمية تحقق طموحات ورغبات المستثمر الصناعي بإختالف صناعته، 

ج بذلك عدالة توزيع المدن الصناعية 
ّ

حيث من المتوقع اإلنتهاء من األعمال اإلنشائية لهذه المدن في منتصف عام 2019  لنتو

في مختلف محافظات المملكة وتحقق نموا إقتصاديا وإجتماعيا يعمل على دفع عجلة اإلقتصاد الوطني ورفع المستوى 

المعيشي البناء الوطن ويقلص من فجوة البطالة بتوفير فرص العمل ألبناء وبنات الوطن.  

وما لهذه األنشطة من دور كبير في جذب اإلستثمارات الصناعية فقد نجحت الشركة بإستقطاب )30( إستثمارا صناعيا كبيرا 

الى مدنها الصناعية خالل العام 2018 باإلضافة الى التوسعات  التي قامت بها العديد من اإلستثمارات القائمة والموزعة على 

قطاعات صناعية مختلفة ، وهذا يؤكد على أن المدن الصناعية هي موطن الصناعات والمحفز لنجاحها سواءا كانت إستثمارات 

محلية او أجنبية على حد سواء.

ومن اإلهتمام الملكي بالشأن اإلقتصادي والتركيز الدائم عليه في شتى المحافل  دورا كبيرا وهاما ومحفزا لنا نحو المزيد 

من البذل والعطاء وخصوصا فيما يتعلق بإستقطاب اإلستثمارات الصناعية من شتى الجنسيات، لنستظل بتوجيهات حضرة 

صاحب الجاللة الهاشمية نحو اإلسراع في تنمية اإلقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وهو اقصى اولويات جاللته.. كما كان 

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة 

مكتب رئيس مجلس ا�دارة 

اللجنة المالية وا�دارية

دائرة التدقيق الداخلي

لجنة التدقيق والرقابة

مستشارين
دائرة التخطيط ا�ستثماري

وحدة تكنولوجيا المعلومات

مكتب الرئيس التنفيذي

وحدة الشؤون القانونية

وحدة الرقابة الداخلية

مديرية ا�ستثمار

المدير التنفيذي للمدن الصناعيةالمدير التنفيذي لتطوير ا�عمال المدير التنفيذي للعمليات

دائرة الرقابة
البيئية

منسق
الدائرة

 الهندسية
الدائرة
ا�دارية

منسق
الدائرة
المالية

منسق

مدينة
عبدالله الثاني الصناعية

مدينة
الحسن الصناعية

مدينة
ه الثاني الصناعية

ّ
الحسين بن عبدالل

مدينة
الموقر الصناعية

مدينة
المفرق الصناعية

الرئيس التنفيذي

مجلس
ادارة
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خالل  من  اإلقتصادي،  بالشأن  اإلهتمام  انعكاس  في  كبيرة  اهمية  الملكية-  للتوجيهات  المنفذ  الذراع   – الحكومي  للدور 

وضع القوانين التشريعات الداعمة لإلقتصاد الوطني ودعم الشأن اإلستثماري بشكل مستمر ومتناغم مع باقي القوانين 

المشّرعة، وهذا يؤكد على وضوح الخطط الحكومية وتناسقها مع النهج الملكي نحو أردن صناعي يواكب الحداثة ويزيد من 

وتيرة التصدير. 

ومن أجل تحقيق ذلك فقد أعدت الشركة خطة ترويجية وقامت بتنفيذها على أحسن وجه تمخض عنها نتائج طيبة ومحققة 

للطموح أثبتنا من خاللها أن األردن ومناخه اإلستثماري وخصوصا المدن الصناعية تلقى ثقة كبيرة بين المستثمرين من شتى 

الجنسيات التي إستهدفتهم هذه الخطة .

الكثير من مسيرة  والذي يحمل في طياته  لعام 2018  األردنية  الصناعية  المدن  تقرير شركة  امامكم  نضع  اليوم  نحن  وها 

العام والخاص باإلضافة الى دور شركائنا المستثمرين في دعم  بين القطاعين  التعاون  التي تحققت بفضل  اإلنجاز والعطاء 

هذه المسيرة ووضع المزيد من المحفزات وإصدار القرارات التي تصب في المصالح المشتركة ويعزز الثقة المتبادلة بين كافة 

األطراف ويزيد من وتيرة اإلنتاج الصناعي وما يرافقه من حركة تصديرية نشطة الى الكثير من الوجهات العالمية بفضل ما يرتبط 

به األردن من إتفاقيات تجارية حرة وتوقيعه على العديد من البروتوكوالت التجارية وعضويته في عدد من المنظمات التجارية 

العالمية.

ختاما، إن ما حققته شركة المدن الصناعية األردنية من نجاحات متتالية هو نتاج تظافر جهود كافة موظفي الشركة والذين 

يستحقون الشكر والتقدير العميقين على تفانيهم في خدمة الشركة وتنفيذ خططها الرامية نحو البناء والعطاء، كما أتقدم 

بالشكر الجزيل ألصحاب العطوفة والسعادة أعضاء مجلس اإلدارة األكارم على الدعم المستمر الذي يقدمونه دعما للتوجهات 

والخطط ومشاريع اإلدارة التنفيذية والتي تحقق خاللها الكثير من اإلنجازات التي ينعكس نجاحها على وطننا الحبيب بقيادة 

حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.  

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور لؤي منير سحويل

العام 2018  الربع األخير من  الكبير وتحديدا في  الصرح اإلقتصادي  اللحظة األولى لتسلمي شرف المسؤولية في هذا  منذ 

الحبيب، وذلك من خالل مدنها  اردننا  اإلقتصادية في  التنمية  لدفع عجلة  الفريق  بروح  تواصل خطاها  والعطاء  البناء  ومسيرة 

الصناعيه العاملة والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة وليس أدل على ذلك حجم االستثمارات العاملة المتنامي فيها 

في مختلف المجاالت الصناعيه الموفره للمزيد من فرص العمل لألردنيين والمحركة لالقتصاد الوطني سواء على صعيد النمو أو 

حركة الصادرات بالتزامن مع نهضة تحديثية للبنى التحتية للمدن الصناعيه العاملة شرعت بها الشركة شملت اقامة توسعات 

جديدة واقامة مباني صناعيه جاهزة إلستيعاب الطلب المتنامي على االستثمار.

ومما يدلل على ذلك، فقد وصل عدد المشاريع الرأسمالية التي أشرفت الشركة خالل العام 2018 على تنفيذها  14مشروعا 

إنشائيا تصل قيمتها الى )60( مليون دينار تشمل متابعة عمليات انشاء المراحل األولى للمدن الصناعية األربعه الجديدة في 

محافظات ) مادبا والسلط والطفيلة وجرش( وتوسعات للبنى التحتية لعدد من المدن الصناعية القائمة وتجهيز عدد من المباني 

الصناعية الجاهزة فيها على مساحات واسعة وذلك لتلبية الطلب المتزايد على اإلستثمار في مدننا الصناعيه.

تفاصيلها  عاليه سنطلعكم على  انجاز  تتضح محققة نسب  الجديده  االربعه  الصناعيه  المدن  بدأت معالم  العام 2018  وخالل 

عبر صفحات هذا التقرير، في حين طرحت الشركة عطاءات إلقامة مبان صناعيه وتوسعة عدد من المدن القائمه لتلبية الطلب 

المتنامي على االستثمار ومنها اقامة مباني صناعيه في مدينة الموقر الصناعية بمساحة )16000(م2 ومدينة الحسين بن عبد 

الله الثاني في الكرك بمساحة إجمالية )8000(م2 ومدينة عبد الله الثاني الصناعية في سحاب بمساحة )20000( م2 تقريبا اضافة 

إلقامة توسعات جديدة في كل من مشروع توسعة المرحلة الثانية من مدينة الموقر الصناعية بمساحة )305( دونم ومشروع 

توسعة في مدينة الحسن الصناعية بمساحة )214( دونم  تتضمن تنفيذ مباني صناعية جاهزة بمساحة )19000( م2  وإنشاء 

مباني صناعية في مدينة المفرق التنموية بمساحة )12066( م2، في حين أنهت الشركة أعمال التطوير لمحطة التنقية في 

مدينة عبد الله الثاني الصناعية التي تعكس جانبا مشرقا من التزام شركة المدن الصناعية األردنية تجاه المجتمعات المحلية 

المجاورة نحو توفير مدن صناعية صديقة للبيئة، 

كلمة الرئيس 
التنفيذي
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وأمام هذا الطرح لكافة اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل العام 2018 ال بد أن نسجل كلمة اعتزاز وتقدير لكافة كوادر 

شركتنا الحبيبه الذين بذلوا كل ما بوسعهم لتضل المدن الصناعيه االردنية منارة وطنية اقتصادية لها دورها الفاعل اقتصاديا 

واجتماعيا كما ال يفوتنا أن نبعث بخالص المحبة والتقدير لكافة المستثمرين الصناعيين العاملين في مدننا الصناعيه وكذلك 

الذين بدأو العمل معنا خالل العام 2018 آملين أن يوفقنا المولى عز وجل لخدمتهم وخدمة استثماراتهم الصناعيه وحل اي 

عقبات تعترضهم فهم نواة العمل في مختلف مواقع مدننا الصناعيه، وال ننسى كافة شركاءنا من وزارت ومؤسسات وهيئات 

عامة وخاصة اضافة الى غرف الصناعه والتجاره الذي كانوا وما زالوا على الدوام نعَم الشركاء الذين نواصل العمل معهم 

لخدمة اردننا الحبيب وبيئته اإلستثمارية، مؤكدين لكم أن شركة المدن الصناعية ماضية نحو المزيد من اإلنجازات بما يساهم 

المستثمرين  إحتياجات  يتناسب مع  بما  الصناعية  المدن  الى تطوير  باإلضافة  الجديدة  الصناعية  في إستقطاب اإلستثمارات 

وتلبية طموحاتهم المتزايدة لنكون على العهد والوعد دوما.

والله من وراء القصد،،،

كلمة الرئيس التنفيذي
عمر جويعد

المؤشرات االقتصادية
لإلقتصاد األردني 2018

لم يكن االقتصاد االردني خالل العام 2018 بمعزل عن الظروف التي واجهت المنطقة وانما تعرض لتقلبات عدة 
بالتأثير على قطاعاته االنتاجيه وال سيما القطاع الصناعي  اسهمت بشكل مباشر تارة وغير مباشر تارة اخرى 
العمالة والصادرات  ارقام  المباشرة في  الركائز االساسية لالقتصاد االردني من خالل اسهاماته  الذي يعد احد 
وحجم اإلستثمار، فإغالق الحدود مع الجارتين سوريا والعراق وتراجع اسعار النفط وأثرهما على معدالت النمو 
االقتصادي وحجم الصادرات وتقلص حجم المنح والمساعدات الخارجية وبالتالي تأثر المالية العامة بالتزامن مع 
تراجع المنح وااليرادات العامة نتيجة تباطؤ الدورة االقتصادية مما أدى إلى تفاقم الدين العام وتقليص حجم فرص 
العمل المولدة في السوق المحلي الذي ادى بدوره لزيادة معدالت البطالة التي بلغت )18%( في الربع الثالث من 

العام 2018.

ومن هنا، وعلى الرغم من هذه الظروف التي عايشها االقتصاد االردني خالل عام 2018 اال أن خطوات عدة اتخذت 
جاء  ما  وهذا  نشط  اقتصادي  بمستقبل  التفاؤل  من   حالة  لتشيع  االردن  في  االقتصادية  التنمية  عجلة  لدفع 
في اولويات عمل الحكومة التي ركزت في محور دولة االنتاج على زيادة النمو من خالل ريادة االعمال والتجارة 
واالستثمار بقطاعات يتميز بها االردن وتوفير فرص عمل لالردنيين وغيرها من االجراءات التحفيزية لعمل االقتصاد 
المحركة  المزيد من االستثمارات  التي من شأنها جذب  ببيئة اإلستثمار االردنية  االردني وزيادة ثقة المستثمر 

لالقتصاد الوطني والمولدة لفرص العمل.

وبلغة االرقام، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الكلية للمملكة خالل االحد عشر شهر االولى من العام 2018 بنسبة 
العجز  انخفض  العامة كما  لدائرة االحصاءات  الشهرية  للنشرة  العام 2017 وفقا  الفترة من  بنفس  )3.0%( مقارنة 
في الميزان التجاري لنفس الفترة )2.9%( كما حقق الناتج المحلي االجمالي نموا بنسبة )1.9%( باألسعار الثابتة 
شكلت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية منه اضافة الى قطاعات النقل والتخزين واالتصاالت بما مقداره )%0.27(، 
 االردن بالمرتبه 73 بين 

ّ
كما حققت المملكة ترتيبا متواضعا في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2018 حيث حل

140 دولة مشمولة في المؤشر وبالمرتبة السابعه بين 13 دولة عربية كانت مشمولة في المؤشر، فيما اشار 
المؤشر الى ابرز نقاط القوة في االقتصاد االردني التي تتمثل بقوة النظام المالي االردني اذ  حل بالمرتبة 32 
عالميا والثانيه عربيا والمرتبه 29 في تمويل المؤسسات الصغيرة، فيما أظهر المؤشر العديد من نقاط الضعف 
والتحديات التي تواجه المملكة التي يجب العمل على تجاوزها ومعالجتها لزيادة تنافسية االقتصاد االردني ابرزها 

حلول االردن بالمرتبه 101 عالميا في استقرار االقتصاد الكلي اضافة الى بطء في ديناميكية بيئة االعمال.

ختاما، مّر العام 2018 حامال معه ارثا اقتصاديا ثقيال  من االعوام التي سبقته بالتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة 
تمر بها المنطقة بشكل عام اثرت على تنافسيته، فيما تواصلت الجهود الحكومية لوضع الحلول الناجحة لتعزيز 
التشريعي ووضع  الوضع  ابرزها تحسين  الصناعي بشكل خاص  تنافسية االقتصاد االردني بشكل عام والقطاع 
المملكة ومنح  المزيد من االعفاءات والحوافز لمختلف االستثمارات اضافة الى تسهيل ممارسة األعمال في 
التي  التعديالت  ابرزها  الدول  المبرمه مع العديد من  الجنسية للمستثمرين االجانب فضال عن تفعيل االتفاقيات 
توصلت اليها الحكومة مع االتحاد االوروبي بخصوص تعديالت موسعة على اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ التي 

تسهل دخول البضائع االردنية للسوق االوروبي.
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تعتبر شركة المدن الصناعية االردنية الخلف القانوني لمؤسسة المدن الصناعية األردنية والتي انشئت في عام 
 
ً
 واستراتيجيا

ً
1980 كإحدى روافد االقتصاد الوطني وقد حققت خالل مسيرتها التي تجاوزت ربع قرن أداًء تنمويا

، وعملت  األردن كبيئة مالئمة ومتميزة لالستثمار  ترويج  الخاص في  القطاع  بتنسيق وثيق مع  إذ عملت   
ً
فعاال

الشركة وفق المفهوم الشمولي للمدن الصناعية وخدمات البنية التحتية الحديثة وتوفير أراض مطورة ومباني 
صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين . 

وقد حازت الشركة على الثقة كمطور للمدن الصناعية في األردن بفضل خبرات كرست لتقديم األفضل وحصلت على 
شهادة الجودة ISO وعلى ذهبية المركز األول لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية 

إضافة إلى عدة جوائز وشهادات تقدير محلية ودولية. 

تم تحويل مؤسسة المدن الصناعية االردنية الى شركة مساهمة خاصة بموجب قانون المناطق التنموية رقم 
2 لسنة 2008 السابق وتعديالته في عام 2010 ، الذي حل محلها قانون اإلستثمار رقم )30( لسنة 2014 والذي 
 عن النافذة اإلستثمارية لكافة النشاطات اإلستثمارية في المملكة ومنها المدن الصناعية ، 

ً
 كامال

ً
يتضمن فصال

والعمل على توحيد الجهود الترويجية لذلك.

تعمل الشركة على إنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية على نطاق يشمل كافة محافظات المملكة بالمفهوم 
الشمولي لهذه المدن والذي يمزج ما بين توفير الخدمات األساسية وخدمات 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 وعبر مسيرتها التي تجاوزت الثالثون 

عاما لتغطي أقاليم المملكة الثالث شمالها ووسطها وجنوبها.

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

التي وقعها األردن.

النشاط  من  مزيد  نحو  الملكية  التوجهات  مع  متوازي  وبشكل  منسجمة  للشركة  اإلسترتيجية  الخطة  وتأتي 
)مادبا،  من  كل  في  صناعية  مدن  إلنشاء  األفقية  التوسعية  خطتها  بتنفيذ  الشركة  فباشرت  اإلقتصادي، 
من  وتسّرع  اإلقتصادي  األداء  بمستوى  ترتقي  شمولية  وطنية  تنمية  يحقق  بشكل  وجرش(،  السلط،الطفيلة 

وتيرته ومن ينبثق عنه من إنعكاسات على الصعيدين اإلجتماعي والحد من البطالة.

المخططات  وإعداد  الدراسة  قيد  جديدة  بثالثة مشاريع مستقبلية  للشركة  اإلستراتيجية  الخطة  تتعمق  كما 
الصناعية  والموقر  الصناعية  الحسن  إلى توسعة مدينة  باإلضافة  الزرقاء وعجلون(  الماضونة،   ( لها في كل من 
 للطلب المتزايد على اإلستثمار في المدن الصناعية ، لتكون بذلك قد ساهمت الشركة في تحقيق تنمية 

ً
نظرا

إقتصادية وأدت رسالتها بإعتبارها الحاضنة الكبرى لإلستثمارات الصناعية وما حققته من إنجازات ترفد اإلقتصاد 
الوطني وتخدم المجتمع.

الـــــــــــــرؤية
مناطق تنموية متكاملة حاضنة لكافة أنواع االستثمارات.

الــــــــرسالة
ادارة المناطق التنموية واستدامتها حسب المعايير الدولية للبنى التحتية والخدمية بحيث تكون داعمة 

لالستثمارات ومواكبة للتطورات. ايجاد شراكات وفق أسس تجارية عادلة ومزايا تفضيلية محفزة.

الـــتوجهات
-  التوسع في انشاء مناطق تنموية

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

-   اعادة هيكلة الموجودات والمطلوبات

األهداف اإلستراتيجية
- رفع كفاءة  البنى التحتية والخدماتية

- زيادة نسبة نمو االستثمارات وتوطينها
- تطوير القدرات المؤسسية

الشركاء الرئيسين
- مجلس ادارة شركة المدن الصناعية االردنية

- االدارة التنفيذية
- موظفين الشركة

- المستثمرين
- هيئة االستثمار

- شركات تطوير

لمحـة موجـزه عـن الشركة
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الهدف اإلستراتيجي 
األول

رفع كفاءة البنى التحتية والخدماتية

االنشطة االجرائيةاالستراتيجيات

1.1 تطوير البنى التحتية

1. اعداد دراسات تطوير البنى التحتية 

2. تقييم الوضع القائم للبنى التحتية 

3. تحديد متطلبات الصيانة للبنى التحتية القائمة

4. تقييم رأي المستثمرين عن البنى التحتية 

5. تقييم االثر البيئي للبنى التحتية القائمة

6. اجراء مقارنة مرجعية للمنافسين

7.اعداد دراسات الجدوى لتطوير البنى التحتية   

8. اعددا خطة عمل لتنفيذ مخرجات التقييم والتشخيص والمسح الميداني

2.1 تحديث الخدمات 
القائمة

1 . تقييم الوضع القائم للبنى الخدماتية

2 . تحديد احتياجات تحديث البنى الخدماتية القائمة

3 . تقييم رأي المستثمرين عن البنى الخدماتية

4 . اعداد دراسات الجدوى لتطوير البنى الخدماتية

5 . وضع معايير لقياس درجة االهمية للخدمات المقدمة

6 . اجراء مسح ميداني لتحديد احتياجات وحقوق واهتمامات المستثمرين

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

الهدف اإلستراتيجي 
الثاني

زيادة نسبة نمو االستثمارات وتوطينها

االنشطة االجرائيةاالستراتيجيات

1.2 تعظيم الفائدة من 
المزايا الممنوحة

1. تحديد ومتابعة تفعيل التزامات الشركة تجاه اتفاقية التطوير

2. تحديد التزامات المطور من االتفاقية

3. تحديد متطلبات تنفيذ قانون اإلستثمار

2.2 اعداد الدراسات 
المقارنة عن المنافسين

1. تحديد الجهات المنافسة

2. اعداد دراسة تقييمية وتحليلية

3. مراجعة سياسة تسعير االيجارات والبيوعات

4. اعداد خطة تسويقية

5. اعداد خطة اتصال وتواصل

6. تحديد أولويات االسواق واعداد ورقة بالمفهوم

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

3.2  البحث عن مصادر 
تمويل

1. البحث عن شراكات استراتيجية لمطورين فرعيين للمواقع المستقبلية

2. مراجعة وتحديث المعلومات المتعلقة بكل موقع

3. اعداد الشروط المرجعية وطرع العطاء

4. اجراء دراسة قانونية للعقود الجديدة وعقود الشركات القائمة

5. دراسة امكانية تقديم خدمات اضافية للمستثمرين

6. تصميم وتطبيق برنامج تخطيط التكاليف الجارية

الهدف اإلستراتيجي 
الثالث

تطوير القدرات المؤسسية

االنشطة االجرائيةاالستراتيجيات

1.3 تحديد أولويات عملية 
التطوير المؤسسي

1. وضع خطة متوسطة المدى الدارة الموارد البشرية

2. تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات

3. اعداد نظام لتقييم وقياس االداء المؤسسي

2.3 تطبيق مفهوم 
ومبادىء حوكمة 

الشركات

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

2. تطوير مصفوفة تفويض الصالحيات

3.3 وضع سياسات 
الدارة الموجودات 

واالستثمارات ودراسات 
الجدوى

1. وضع أسس الدارة الموجودات

2. اعادة النظر بتعليمات العطاءات

3. اعادة النظر بنظام المشتريات

4.3 ترسيخ مفهوم 
الخدمة والتفاعل مع 

المجتمع المحلي

1. تصميم برامج متخصصة للتوعية بالبيئة

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

3. دعم حاضنات االعمال

: الخطة اإلستراتيجية للشركة
ً
أوال
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بين  يوائم  األردني بشكل  العشرية لإلقتصاد  الخطة  الصناعية والتي تعتبر جزءا هاما من  الخارطة  لقد تم وضع 
اإليجابية على  الصناعية وإنعكاساتها  الخارطة  تنفيذ مخرجات  البيئية، فعملية  الصناعية واإلحتياجات  المتطلبات 
التنموية بشكل خاص قد ساهم وبشكل كبير في ضبط  البيئة اإلستثمارية في األردن بشكل عام والمناطق 
التوزيع العشوائي إلنتشار الصناعات وخصوصا تلك التي تجد لها مكانا بين التشعبات السكانية واألراضي الزراعية 
بمفاهيم  المطلق  اإللتزام  الى  الصناعية  المدن  الوطنية سعت شركة  الصناعية  الخارطة  إطالق  فمنذ   . الخصبة 
وأسس الخارطة الصناعية، من خالل إختيار المواقع األنسب إلنشاء المدن الصناعية لمواقع ذات تنظيم مناسب 
للصناعة والصناعيين ال يمس البيئة وال يحدث ضررا على التجمعات السكانية، حيث أن تنفيذ بنود الخارطة الصناعية 

يضمن اقامة مدن صناعية صديقة للبيئة وموفرة لفرص العمل دون تأثير على التجمعات الصناعية.

اربعة مشاريع من المتوقغ أن تبدأ أعمالها خالل العام 2019، فها هي اربعة مدن صناعية تحت اإلنشاء في كل من     
)السلط ومادبا وجرش والطفيلة(، والتي جاء انشاؤها بهدف إحداث تنمية شمولية في مختلف محافظات الوطن 
الى جانب القائمة منها بالتعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان وبدعم من الصندوق السعودي للتنمية في 
كل من جرش والبلقاء ومأدبا والطفيلة، وهذا يعكس حجم المسؤولية التي تطلع عليها شركة المدن الصناعية 
وسعيها الدؤوب والمتواصل في إنشاء المدن الصناعية  المتكاملة تضم في طياتها حاضنة صناعية متكاملة 

الخدمات وذات مناخ إستثماري متميز.

المتوسط والطويل  المديين  برنامج عمل تنفيذي على  العشرية األردنية فقد وضعت الشركة  للخطة  وإنعكاسا 
للسنوات الممتدة 2015-2025 حيث احتوت خطة الشركة تخطيط وإنشاء وتطوير مدن صناعية خارج المناطق الصناعية 
/ التنموية ، كما عملت الشركة على تبني حزمة حوافز ومزايا تهدف الى إستقطاب اإلستثمارات الصناعية ووضع 
التسهيالت أمامها حيث كان هناك إجراءات مرتبطة بأسعار البيع لألراضي والمباني الصناعية، ووضع المزيد من 
الحوافز والتسهيالت المرتبطة بعملية الدفع للمصانع المتواجدة خارج المدن الصناعية / التنموية ، وكان لهذه 
اإلجراءات االثر الكبير في إستفادة الكثير من اإلستثمارات الصناعية من هذه الحوافز والمزايا بإعتبارها محفزات 

وتسهيالت إضافية.

وال يقف طموح شركة المدن الصناعية االردنية عند هذا الحد، فهناك توجه إلقامة مدن صناعية جديدة ذات اهمية 
بتنفيذها حاليا  فإن الشركة تدرس  التي تقوم الشركة  الطموحة  المشاريع  الدراسة، فألى جانب  تزال تحت  ال 
الطموحة  الصناعية  للمدن  عنوانا  لتشكل   

ً
وعجلون مستقبال والزرقاء  الماضونة  من  كل  في  صناعية  مدن  تنفيذ 

الى  جنبا  المدن  هذه  ستشكل  حيث  العالمية،  المواصفات  ألرقى  وفقا  السبل  بشتى  والمخدومة  والمنظمة 
الصناعات في كافة مدن  الحاضنة  األمثل إلحتضان  التى تحت االنشاء  القائمة وتلك  جنب مع مشاريع الشركة 
ومحافظات المملكة ، باإلضافة إلى مشاريع التوسعة التي تشهدها العديد من المدن الصناعية تلبية إلحتياجات 
المستثمرين الجددوالقائمين حاليا، وبذلك  تكون المدن الصناعية التابعة للشركة قد حققت إنتشارا واسعا يشمل 
كل المناطق وتغطي مختلف األقاليم مما يسهل عملية التوجيه المنظم لإلستثمارات ضمن المدن الصناعية 
والتي هي أساسا جزء ال يتجزأ من الخارطة الصناعية وأهدافها الرامية  إلى تحديد األماكن الحالية للمدن الصناعية 
والمناطق الحرة والتوسعات المستقبلية تقوم  الجهات ذات المسؤولية بتنفيذها بحيث تكون جزءا ال يتجزأ من 
نظام لتخطيط إقليمي إلستخدام األراضي في المملكة ومواقع المدن الصناعية والمناطق الحرة مما يساهم 
في المحافظة على الرقعة الزراعية في المملكة والحد من تقلص نسبتها والحد من تغول التوسع الصناعي على 
( دور السبق 

ً
 )شركة المدن الصناعية األردنية حاليا

ً
القطاع الصناعي. وإبان مؤسسة المدن الصناعية األردنية سابقا

في تطبيق الخارطة الصناعية والتأكيد على مخرجاتها التي أقرها مجلس الوزراء ، إيمانا منها بأهمية البيئة والتي 
تعتبر إحدى أهدافها األساسية والبعد عن المناطق الزراعية والمحافظة على البيئة ومنع التلوث وإقامة نهضة 

صناعية في اماكنها المخصصة.

لرسالتها واهدافها  امتددا  يعتبر  الذي  لالعوام 2025-2015  االردنية  الصناعيه  المدن  برنامج عمل شركة  ينتظم 
االستراتيجية المتمثلة بإنشاء وتطوير وإارة وترويج المدن الصناعيه/ التنموية بشكل يواكب مختلف التطورات 
العالمية في هذ المجال بالتعاون مع شركاء الشركة من مختلف الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص 
ليكون كال متكامال ساعيا لتحقيق الهدف والغاية من إنشاء المدن الصناعيه واثرها الملموس على االقتصاد 

الوطني والمواطن االردني.

وحينما ارتسمت االطر العامة لرؤيا االردن لألعوام  2025 التي وضعتها الحكومة الرشيدة انبثق برنامج عملنا في 
 
ً
 متكامال

ً
 عاما

ً
إطارا التي وضعت  للرؤيا  العام  اإلطار  لألعوام 2015 – 2025 من  األردنية  الصناعية  المدن  شركة 

للسياسات االقتصادية واالجتماعية في المملكة ليشكل النهوض باالقتصاد الوطني قمة األولويات الوطنية، 
في  االستمرار  ضرورة  على  المتعاقبة  للحكومات  الساميه  التكليف  كتب  في  المفدى  الملك  جاللة  أكد  حيث 
برامج التصحيح والتحديث االقتصادي، وتحقيق أهدافها المنشودة، والعمل إلنجاز وتطوير تشريعات وسياسات 
من  وتحد  نجاحها،  وتيسر  االستثمارات،  وتجذب  الوطني،  االقتصاد  تنافسية  تعزز  ومدروسة  محددة  وإجراءات 
البيروقراطية المعيقة لها، لتوليد فرص العمل والتشغيل، وللمحافظة على االستقرار المالي والنقدي، وتقلص 
عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي اإلجمالي لرفع معدالت النمو وتحقيق التنمية المستدامة مرتكزة على 
رؤية األردن2025 وتستمر بالبناء عليها، باإلضافة إلى متابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات ُيتفق عليها مع مجلس 

السياسات االقتصادية.

خطى  على   2020-2019 لالعوام  الحالية  الحكومة  عمل  اولويات   2025  –  2015 لالعوام  عملنا  برنامج  يغفل  ولم 
النهضة، فاستلهم منها في محورها الثاني الموسوم بمحور دولة اإلنتاج روح النهضة العمل في ظل التحديات 
 أن نعمل جميعا على تحقيق نهضة اقتصادية من خالل تطوير نموذج اردني 

ً
التي تواجه اقتصادنا الوطني فبات لزاما

األدنى من  الحد  تمثل  التي  الرئيسيه  الوطنية  لالولويات  والتشغيل كمقدمة  االنتاج  الرئيسيين  يكون محركيه 
العناصر المطلوبة للدولة المنتجه، فأخذت شركة المدن الصناعيه االردنية زمام المبادرة وعكس ذلك على ارض 
الواقع من خالل تحديده بالرؤى والتطلعات الالزمة للنهوض بواقع المدن الصناعية االردنية ودورها الرئيسي في 
دعم اإلقتصاد الوطني وتوزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة عبر تطوير طرق وآليات جذب 
اإلستثمارات والتسويق الصناعي وكذلك توفير منظومة تنموية متكاملة في أماكن تواجد المدن الصناعية في 

المحافظات تضمن توفير فرص العمل لألردنيين واألردنيات.

لذلك، بدأت الشركة بالعمل على التوسع في إنشاء مناطق صناعية/ تنموية، حيث بدأت بتنفيذ اربعة مدن صناعية 
حديثة في محافظات ) الطفيلة ، مادبا، البلقاء  وجرش(، كما شرعت بإعداد خطة عمل متوسطة المدى لتنفيذ 
مدينتين صناعيتين في الزرقاء والماضونة، اضافة إلى جذب مستثمرين لتنفيذ مدينة عجلون الصناعية، هذا من جانب، 
ومن جانب آخر شرعت الشركة بتطوير المدن الصناعية القائمة عبر رفع كفاءة بنيتها التحتية والخدماتية واقامة 
مساحات اضافية من االراضي المطورة والمباني الصناعية الجاهزة  لمواجهة الطلب العالي على اإلستثمار فيها 
مدعومة بجملة من الحوافز واإلمتيازات، اضافة إلى البدء بدراسات اإلستثمار بمجال الطاقة المتجددة، حيث يتوقع 
اإلنتهاء من المراحل األولى لمشاريع المدن الصناعية األربعة الجديدة في كل من جرش والبلقاء ومأدبا والطفيلة 
بالتزامن مع طلبات عديدة بدأت تتلقاها الشركة لإلستثمار في هذه المدن بمجاالت صناعية مختلفة، هذا باإلضافة 
إلى حجم اإلستثمار المتنامي وعدد الشركات الصناعية التي انضمت للعمل في مختلف المدن الصناعية القائمة 
والتي تضهر باألرقام عبر صفحات هذا التقرير ناهيك عن فرص العمل المستحدثة وحجم صادرات المدن الصناعية 

ومساهمتها الكلية في الصادرات الوطنية.

: الخارطة الصناعية
ً
ثالثا: برنامج عمل الشركة للسنوات 2015 – 2025ثانيا
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المستثمرين، حيث  رغبات واحتياجات  تلبية  الصناعية 2015-2025 عن  المدن  رؤية واستراتيجية شركة  ولم تغفل 
على  للتسهيل  والجهد  الوقت  عاملي  استغالل  فيها  راعت  االستثمارية  االجراءات  من  العديد  الشركة  اتخذت 
المستثمرين الصناعيين، فقد تم ربط كافة المدن الصناعية من خالل انظمة متخصصة مع االدارة العامة للحصول 
 على مدى التعاون بين دوائر الشركة من اجل تسهيل 

ً
، وهذا يعتبر انعكاسا

ً
على اسرع االجراءات واقلها وقتا

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

معيقات.

نسب  خالل  من  أكله  يؤتي  بدأ  الذي  الشركة  عمل  برنامج  مخرجات  معنا  تطالعوا  أن  الصفحات  هذه  وعبر  آملين 
االنجاز المتقدمة في مشاريع المدن الصناعيه التي هي قيد التنفيذ، اضافة الى مشاريع تطوير البنى التحتيه 
لعدد من المدن القائمة ومشاريع التوسعة فيها وأرقام االستثمارات المستحدثة لدينا خالل العام 2018 والتي 
انعكست آثارها على صادراتنا الوطنية وفرص العمل المستحدثة وعجلة التنمية االقتصادية التي استحدثتها هذه 
االستثمارات في مختلف مواقع مدننا الصناعيه التي كانت وستبقى مثاال للتطبيق العملي لمحور دولة اإلنتاج 

التي يتقاطع بها محوري االنتاج والتشغيل في آن معا.

1. مدينة مادبا الصناعية 
وقد  مادبا،  محافظة  ضمن  تقع  التي   

ً
دونما  )500( الصناعية  مادبا  مدينة  القامة  المخصصة  االرض  مساحة  تبلغ 

بداية  في  للمدينة  التحتية  البنية  بتنفيذ  البدء  تم  حيث  المدينة  لتنفيذ  الالزمة  والتصاميم  الدراسات  اعداد  تم 
تبلغ  جاهزة  صناعية  مباني  بتنفيذ  الشركة  وتقوم  دونم   )331( والبالغة مساحتها  األولى  للمرحلة   2016 العام 
 )17000( م2 على مرحلتين  ، وستقوم الشركة بإنشاء وتطوير موقع المدينة وفق أحدث 

ً
مساحتها اإلجمالية تقريبا

المواصفات الصناعية وتوفير شبكات البنية األساسية  وسوف تكون أهم الصناعات المستقطبة لهذه المدينة 
الصناعات التقنية ، الصناعات الدوائية ، غذائية والصناعات الطبية الخفيفة ومن المتوقع ان تستقطب المدينة ما 

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

2. مدينة السلط الصناعية 
البدء  تم  وقد  مرحلتين،  على  المدينة  وتجهيز  بناء  على  العمل   سيتم 

ً
دونما  )480( الكلية  االرض  تبلغ مساحة 

بداية العام 2016 للمرحلة األولى وبما مساحته )238( دونم ، ومن المتوقع  التحتية للمدينة في  البنية  بتنفيذ 
ان تستقطب المدينة حوالي )52( مشروع استثماري بحجم استثمار حوالي )85( مليون دينار وان توفر ما يقارب 
)1500( فرصة عمل ، وسيتم خالل عام 2018 إنشاء مباني صناعية داخل المدينة لتلبية طلبات طلبات المستثمرين.

3. مدينة جرش الصناعية  
 وسيتم تطوير المدينة على مرحلة واحدة 

ً
تقع في محافظة جرش  وتبلغ المساحة االجمالية للمدينة )208( دونما

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.

Industrial- إنشائها كمتنزه صناعي وسياحي وتجاري   المدينة سوف يتم  بها  التي تتمتع  للخصوصية   
ً
ونظرا

Tourist 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 
تقع على الطريق الذي يربط الطفيلة بطريق عمان العقبة وتبعد عن مدينة الطفيلة )22( كلم. تبلغ مساحة االرض 
المخصصة القامة المدينة حوالي )1000( دونم وسوف يتم تطوير حوالي )463( 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

برنامج عمل الشركة في المدى المتوسط )2017 - 2019(
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قامت الشركة بعمل دراسة وتحليل اعتمدت على عدة معطيات اهمها زيادة نمو حركة االسثتمار وحجم الصادرات 
وزيادة فرص العمل بهدف الخروج بجدول يوضح التنبؤات للمدن الصناعية القائمة والمستقبلية في حال اشغالها 
بالطاقة القصوى، وقد اعتمد في اسلوب التحليل االحصائي للتنبؤات للسنوات العشرة  القادمة معادلة االتجاه؛ 

فكانت نتائجها بطرقها المتعددة للسنوات )2018-2025( وعلى النحو التالي:

جدول رقم )1( جدول التنبؤات للمدن الصناعية القائمة والمستقبلية

عدد الشركاتالسنة
حجم االستثمار

)مليون دينار(
حجم الصادرات
)مليون دينار(

عدد العمالة

*20188432382149752404
201910934063187869902
202012024470206676892
202113224917227284581
202214555409249993039
2023160059502749102373
2024176065453024112578
2025193671993327123835

* الرقم فعلي للمؤشرات اإلقتصادية للمدن الصناعية العاملة حتى نهاية عام 2018

1 . مدينة عبدالله الثاني الصناعية / سحاب
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 حوالي 2530 دونم.
- نسبة اإلشغال في المدينة %100.

- قامت الشركة بتنفيذ مباني جديدة بمساحة )813م2( لكل مبنى لتلبية الطلب العالي على المدينة

الميزة التنافسية
القرب من العاصمة عمان.  -

أكبر تجمع صناعي منظم في المملكة.  -
.)

ً
 وجوا

ً
القرب من خطوط الربط الرئيسية مع الدول المجاورة )برا  -

جدول رقم )2(  يبين عدد الشركات وحجم االستثمار والصادرات العمالة للسنوات 2018-2012

المدن الصناعية العاملة 

مدينة عبدالله الثاني الصناعية باألرقام

عدد الشركاتالسنة
حجم اإلستثمار

مليون دينار
الصادرات

مليون دينار
العمالة 

2012382147846214260

2013412160052016000

2014454164150917473

2015413122448314526

2016443132839514765

2017467139541915675

20184321171,7418,514361
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2 . مدينة الحسن الصناعية /إربد
لمحة تاريخية 

- تم إنشاؤها عام 1991 

تعتبر أول وأكبر تجمع صناعي في إقليم الشمال / محافظة إربد  -

تبلغ المساحة اإلجمالية للمدينة  1178 دونم   -

تقع على بعد 75 كم شمال العاصمة عمان   -

المدينة  اإلشغال في  نسبة  التوسعة كون  بهدف  للمدينة  أراضي مجاورة  بشراء قطع  الشركة  قامت   -

وصلت إلى 100%، حيث تبلغ مساحة التوسعة حوالي )214( دونم.

الميزة التنافسية
منطقة صناعية / منطقة تنموية   -

تقع على الطريق الدولي وبالقرب من المعبر الحدودي الشمالي   -
أكبر تجمع صناعي منظم في إقليم الشمال   -

جدول رقم )3(  يبين عدد الشركات وحجم االستثمار والصادرات العمالة للسنوات 2018-2012

مدينة الحسن الصناعية باألرقام

عدد الشركاتالسنة
حجم اإلستثمار

مليون دينار
الصادرات

مليون دينار
العمالة 

201211436829814056

201312438234417493

201413740639921292

201514046139022978

201614347943228685

2017150485493 31796

201815127451727317

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

تم افتتاحها عام 2000  -

تعتبر ثاني منطقة صناعية تم تنفيذها في إقليم الجنوب   -

المساحة اإلجمالية للمدينة 1856 دونم   -

نسبة اإلشغال في المدينة تجاوزت %55  -

المساحة المطورة 786 دونم وسيتم تطوير مساحة )1085( دونما في المرحلة االولى والثانية من برنامج   -

عمل الشركة لالعوام )2014 - 2025 (

الميزة التنافسية
منطقة صناعية / تنموية   -

أسعار البيع واإليجار تفضيلية   -
اإلعفاءات والتسهيالت المميزة   -

القرب من ميناء العقبة   -

جدول رقم )4(  يبين عدد الشركات وحجم االستثمار والصادرات العمالة للسنوات 2018-2012

المدن الصناعية العاملة 

ه الثاني الصناعية باألرقام
ّ
مدينة الحسين بن عبدالل

عدد الشركاتالسنة
حجم اإلستثمار

مليون دينار
الصادرات

مليون دينار
العمالة 

20122237742657

20132239962947

201423401053843

201524401214010

201632451033964

201739471094114

20183645,41464185
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4. مدينة العقبة الصناعية الدولية / العقبة لمحة تاريخية 

- تبلغ مساحة المدينة )1700( دونم 

 لألهمية الكبرى لهذه المدينة ، ووجودها في منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة التي تعتبر تجربة 
ً
نظرا  -

 لدور القطاع الخاص تم إختيار شركة ذات مكانة 
ً
رائدة هي االولى من نوعها في الشرق األوسط ، وتحفيزا

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 .  -

جدول رقم )5(  يبين عدد الشركات وحجم االستثمار والصادرات والعمالة للسنوات 2018-2013

مدينة العقبة الصناعية باألرقام

عدد الشركاتالسنة
حجم اإلستثمار

مليون دينار
الصادرات

مليون دينار
العمالة 

201338190100950

2014801801561000

2015902131841070

20161052772701450

20171174263202100

20181254203203200

5. مدينة الموقر الصناعية / الموقر

المساحة االجمالية للمدينة 2500 دونم.  -

مساحة المرحلة االولى 1444 دونم   -

ثاني المدن الصناعية في العاصمة عمان وتعتبر امتدادا لمدينة عبد الله الثاني ابن  -

 الحسين الصناعية )سحاب( نظرا الشغالها بالكامل.

تقع ضمن نطاق حدود المناطق التنموية التي تم اعالنها بموجب قانون المناطق التنموية وقانون   -

 تدرس الشركة كل الخيارات لشراء أراضي مجاورة لتوسعة المدينة باإلضافة إلى 
ً
االستثمار، وحاليا

تطوير المرحلة الثانية للمدينة لما تتمتع به من طلب عالي وإرتفاع نسب اإلشغال.

الميزة التنافسية 

منطقة تنموية .  -

- قربها من الحدود مع الدول المجاورة

تقع على الطريق الدولي وبالقرب من الطريق الدائري الذي يربط المدينة بطريق الدولي المؤدي الى   -

العقبة

اعتماد نظام التوزيع القطاعي في المدينة  -

حوافز واعفاءات ضريبية بموجب القانون  -

جدول رقم )6(  يبين عدد الشركات وحجم االستثمار والصادرات والعمالة للسنوات 2018-2012

المدن الصناعية العاملة 

مدينة الموقر الصناعية باألرقام

عدد الشركاتالسنة
حجم اإلستثمار

مليون دينار
الصادرات

مليون دينار
العمالة 

201213197491460

201321225592068

20144928768,64880

201556351151634

201669444222711

201793471653263

201893466,8953318
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جدول رقم )9( يبين المؤشرات اإلقتصادية لعام 2018 في كافة المدن الصناعية 

عدد الشركاتالمدينة 
حجم اإلستثمار 

)مليون دينار (
حجم الصادرات 

)مليون دينار(
العمالة 

* عبدالله الثاني 
الصناعية

4321171.7418.514361

151274.251727317الحسن الصناعية 

الحسين بن 
عبدالله الثاني 

الصناعية 
3645.41464185

93466.895.33318الموقر الصناعية

1254203203200العقبة الصناعية 

23-63.5المفرق الصناعية 

8432381.61496.852404المجموع

* تم تعديل عدد العمالة للعام 2018 بناًء على إحصائيات وزارة العمل لمدينة الحسن الصناعية . 
* هنالك تراجع في عدد االستثمارات وعدد العمالة وذلك بعد مراجعة البيانات في كل من مدينة عبد الله الثاني الصناعية ومدينة   

الحسن الصناعية .

6. مدينة المفرق الصناعية  

تبعد 60 كم شمال شرق العاصمة عمان وتقع في محافظة المفرق    -

تبلغ مساحة المدينة )1847( دونم بالقرب من الطريق الدولي الذي يربط االردن بدول الجوار )سوريا والعراق   -

والسعودية(

توفر المدينة اراض صناعية مطورة وستيم توفير مباني صناعية جاهزة بمساحات مختلفة.  -

الميزة التنافسية 

تقع المدينة على شبكة من الطرق الرئيسية التي تربط االردن وسوريا والعراق والسعودية.  -

سوف يساهم وجود المدينة ضمن المركز تجمع ونقل اقليمي وقربها من القاعدة الجوية التي توجد   -

دراسة لتحويل جزء منها الى مطار متعدد االستعماالت باالضافة إلى منطقة تجمع صناعي رائدة ومنطقة 

تبادل تجاري للبضائع في المنطقة والدول المجاوة الى تعزيز بيئتها االستثمارية.

تقع المدينة بالقرب من محافظة المفرق القريبة جغرافيا من محافظتي اربد والزرقاء اللتان تشكالن رافد   -

رئيسيا لاليدي العاملة.

جدول رقم )7(  يبين عدد الشركات وحجم االستثمار والصادرات والعمالة لألعوام 2018-2017

مدينة المفرق الصناعية باألرقام

عدد الشركاتالسنة
حجم اإلستثمار

مليون دينار
الصادرات

مليون دينار
العمالة 

201730,400-16

201863,5-23
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       إجمالي اإليجارات )أراضي / مباني( 
 مليون دينار 

201620172018
4,891,9335,145,3145,510,840

عدد الشركات

201620172018
792869843

توزيع اإلستثمارات حسب جنسية اإلستثمار

إجمالي المبيعات )أراضي / مباني(
 مليون دينار 

201620172018
8,926,4644,588,5629,044,750

حجم اإلستثمار/ مليون دينار

201620172018
257328242382

2016

51575 56964
52404

2017

1.5

60000

1

40000

0.5

20000

0

0

2018 2016 2017

5.500

4.891

8,926 5,145

4,588

اإليجارات / مليون دينار

عدد الشركات
3000

2573 2824
23822000

1000

0

حجم اإلستثمار

المبيعات / مليون دينار

العمالة

5.5109,044
5000
4.500

4000 2018

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

800
792

869 843
750

650 2018

2018

2018

2018

حجم الصادرات / مليون دينار

201620172018
122214061497

عدد العمالة 

201620172018
515755696452404

مؤشرات عامة

توزيع اإلستثمارات حسب القطاع الصناعي

جنسية اإلستثمار القطاع الصناعي

جدول رقم )10( يبين توزيع مؤشر القوى العاملة حسب الجنسية

توزيع القوى العاملة حسب الجنسية

2584 11777 ه
ّ
مدينة عبدالل

أجنبيأردني

القــوى العاملــة حسب الجنسية

المجموعأجنبي أردنيالمدينــة الصناعيـة

نسبة العمالة 
المحلية لكل 

مدينة من 
المجموع 

الكلي

82%11777258414361مدينة عبد الله الثاني الصناعية

17%46812263627317مدينة الحسن الصناعية

مدينة الحسين ابن عبدالله الثاني 
الصناعية

121429714185%29

59%194813703318مدينة الموقر الصناعية

100%3200-3200مدينة العقبة الدولية الصناعية

100%23-23مدينة المفرق الصناعية 

228432956152404المجموع الكلي 

100%59%41%النسبة الكلية 

1370 1948 مدينة الموقر

2971 1214 مدينة الحسين

22636 4681 مدينة الحسن

3200

23

مدينة العقبة

مدينة المفرق

1600

1222

1406
14971400

1200

1000

حجم الصادرات

41%
5%

1%

10%
10%

17% 16%

أردني
عربي
أجنبي

أردني / عربي
أردني / أجنبي
عربي/ أجنبي

19%
17%

18%
10%

10%
9%

8%
6% 2%1%

هندسي
غذائي

نسيجي / جلدي
ورقي / طباعة

أخرى
ب�ستيكي

41%
5%

1%

10%
10%

17% 16%

أردني
عربي
أجنبي

أردني / عربي
أردني / أجنبي
عربي/ أجنبي

19%
17%

18%
10%

10%
9%

8%
6% 2%1%

هندسي
غذائي

نسيجي / جلدي
ورقي / طباعة

أخرى
ب�ستيكي
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أنثىذكر

توزيع القوى العاملة حسب الجنس

جدول رقم )11( يبين مؤشر القوى العاملة حسب الجنس 

1867 12494 ه
ّ
مدينة عبدالل

2458860مدينة الموقر

640 2560 مدينة العقبة

18445 8872 مدينة الحسن

2246 839 مدينة الحسين

انشاء  مجال  في  متميزة  تراكمية  خبرة  االردنية  الصناعية  المدن  حققت شركة  عقود  اربعة  قرابة  مدى  على 
وادارة وتطوير المدن الصناعية وفق ارقى المواصفات العالمية في هذا المجال وتبنت الشركة مجموعة من 
المبادرات للمساهمة في تعزيز بيئة االعمال في المدن الصناعية والتي انعكست ايجابا على البيئة االسثتمارية 
في االردن وذلك بهدف الخروج من المفهوم التقليدي للمدن الصناعية المتمثل ببيع وتاجير االراضي المطورة 
المتجددة  الطاقة  مجاالت  في  واإلستثمار  التحتية  البنى  تطوير  خالل  من  وذلك  الجاهزة  الصناعية  والمباني 

والحفاظ على البيئة والعمالة والتدريب المهني وفيما يلي موجز ألهمها:
أ -  تطوير البنى التحتية 

لخدمة  العالمية  المواصفات  احدث  تواكب  متطورة  صناعية  مدن  إقامة  متواصل  نحو  وعلى  الشركة  تسعى 
المستثمرين واإلستثمارات الصناعية على اكمل وجه، حيث يتطلب ذلك رفع جاهزية البنى التحتية في المدن 
الصناعية التابعة لها والعمل على تطوير المدن القائمة منها وتحديثها لتشمل التوسع وتطوير مراحل جديدة 
وإقامة مباني صناعية في تلك المدن الصناعية القائمة كون نسب إشغال هذه المباني وصل لنسب مرتفعة ، 

وتاليا أعمال التحديث والتطوير للمدن الصناعية القائمة:- 
- توسعة مدينة الحسن الصناعية 

وصلت نسبة اإلشغال الفعلية في مدينة الحسن الصناعية الى )100%( وال تزال تتلقى المدينة المزيد من الطلبات 
الموقع اإلستراتيجي  التي تتمتع بها من حيث  المدينة والمزايا  بها  التي تتمتع  للخصوصية  نظرا  اإلستثمارية 
وطبيعة األنشطة الصناعية، حيث تعتزم الشركة البدء باعمال التوسعة الرابعة لتغطية الطلبات اإلستثمارية على 
المدينة، حيث تبلغ مساحة المنطقة المخصصة لغايات التوسعة )214( دونم وبكلفة تقديرية تصل الى )3( مليون 
التوسعة  أعمال  اإلنتهاء من  المتوقع  تنفيذ مباني صناعية جاهزة ومن  التوسعة  اعمال  دينار حيث ستتضمن 

والتطوير لهذه المرحلة وبدء استقطاب االستثمارات اليها خالل نهاية عام 2019. 
- توسعة مدينة الموقر الصناعية 

تعتبر مدينة الموقر الصناعية خامس المدن الصناعية التابعة للشركة والتي تتميز بموقعها 
االستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط األردن بالعراق والمملكة العربية السعودية 

الصناعية في سحاب و 12  الثاني  الله  عبد   فقط عن مدينة 
ً
تبعد 24 كيلومترا حيث 

وتعتبر  العقبة.  ميناء  عن  كيلومترا   340 تبعد  و  الموقر،  مدينة  عن  كيلومترا 
مشغلة  كونها  سحاب  في  الصناعية  الثاني  الله  عبد  لمدينة  إمتدادا 

بالكامل وقربها الى المركز )العاصمة( وقد ساهم ذلك  الى ارتفاع 
نسب االشغال في مدينة الموقر نتيجة للطلب المتنامي على 

الفعلية  المستثمرين  ولحاجة  المدينة  في  اإلستثمار 
من  سواء  الواعدة  المدينة  هذه  في  لإلستثمار 

المستثمرين الجدد أو القائمين الراغبين بالتوسع 
بأعمالهم في المدينة.

القــوى العاملــة حسب الجنس 

المجموعأنثى ذكرالمدينــة الصناعيـة

نسبة العمالة 
المحلية لكل 

مدينة من 
المجموع 

الكلي

87%12494186714361مدينة عبد الله الثاني الصناعية

32%88721844527317مدينة الحسن الصناعية

مدينة الحسين ابن عبدالله الثاني 
الصناعية

83922464185%20

74%24588603318مدينة الموقر الصناعية

80%25606403200مدينة العقبة الدولية  الصناعية

100%23-23مدينة المفرق الصناعية 

272462515852404المجموع الكلي 

100%49%51%النسبة الكلية 

التطلعات المستقبلية للشركة 

23 مدينة المفرق
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. ولكي تتمكن الشركة من ضمان جاهزيتها ، تقوم حاليا بالتفاوض مع القوات المسلحة لشراء أراضي مملوكة 
لها اضافة الى ذلك سوف تباشر الشركة باالعمال االنشائية لتطوير المرحلة الثانية من مدينة الموقر الصناعية 
وجميع  واألرصفة  الطرق  اعمال  وتنفيذ  االراضي  بحيث تشمل تسوية قطع  دونمات  والبالغة مساحتها 305 

شبكات البنية التحتية، ، بكلفة قد تصل تقريبا إلى )2.5( مليون.

ب- شراكات استراتيجية
مع  للتعاون  فرصا   

ً
مستقبال تشكل  أن  يمكن  والتي  المتاحة  اإلستثمارية  الفرص  من  عددا  الشركة  تمتلك 

شركاء الشركة أو المستثمرين المحليين والعرب األجانب إلستثمارها ومن أهمها:  
- مشروع مدينة عجلون السياحي

تمتلك شركة المدن الصناعية االردنية قطعة ارض في منطقة عجلون التنموية لغايات اقامة مدينة متخصصة 
بسبب  وذلك  الشركة  تمتلكها  التي  والمشاريع  المدن  باقي  عن  مختلفة  بخصوصية  الموقع  هذا  ويتمتع 
الطبيعية  المنطقة  مزايا  تكون منطقة سياحية تستفيد من  ان  عليها  حتم  الذي  المدينة  موقعها وطبيعة 
والسياحية بهدف خلق منتج سياحي. كون شركة المدن الصناعية متخصصة في مجال انشاء وتطوير وادارة 
المدن الصناعية، فانها تسعى الى إستقطاب تصورات أولية للعديد من المشاريع السياحية والمقدمة من قبل 
عدة شركات استشارية متخصصة في مجال االستثمارات السياحية بما يلبي طموحات الشركة ويواكب طبيعة 
الموقع الجغرافي، ولذلك تتطلع الشركة استقطاب شريك استراتيجي مهتم باالستثمار في الموقع بنظام 
)BOT( بهدف االستفادة من خبرات الشركات المتخصصة وتوفير التمويل الالزم القامة هذا النوع من المشاريع.

- مدينة الزرقاء الصناعية 
هي أحدى الخطط المستقبلية التي تعكف الشركة على إقامتها في محافظة الزرقاء، وتم اعداد الدراسات 
المنتشرة في  العشوائية  للصناعات  قاعدة  المدينة  هذه  حيث ستشكل  المدينة،  لتنفيذ  الالزمة  والتصاميم 
يتوسط  الذي  اإلستراتيجي  الموقع  ابرزها  والمواصفات  المزايا  من  بالعديد  المدينة  وتتمتع  الزرقاء  محافظة 
 شمال شرق مدينة الزرقاء وتبعد عن 

ً
المنطقة الحرة بالزرقاء ومنطقة الضليل ومطار الملكة علياء وتقع تحديدا

 ،
ً
مركز المدينة بحوالي )27( كم وعن المنطقة الحرة حوالي )16( كم، حيث تبلغ مساحة المدينة )2475( دونما

وستكون المرحلة األولى منها)1000( دونم وتسعى الشركة إلى زيادة مساحتها لتصل)4500( دونم بالتفاوض 
مع احدى الجهات المعنية المالكة لقطع االراضي المجاورة للمدينة.

- المدينة الصناعية في الماضونة
يعتبر اقامة مدينة صناعية في منطقة الماضونة من االفكار الرئيسية التي تتبناها الشركة وتسعى الى تنفيذها 
وتبذل الشركة جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل اقامة منطقة صناعية في الماضونة على مساحة 
احد  مع  متوافقة  المدينة  تعتبر هذه  حيث  اردني.  دينار  مليون   )25( تقديرية  وبكلفة  دونم   )4000-3000( تقريبية 
أهم اهداف المخطط الشمولي لمنطقة شرق عمان من اجل رفع سويتها إقتصاديا وإجتماعيا من خالل تنفيذ 

المشاريع اإلستثمارية ويساهم بشكل مباشر على نقل الصناعات العشوائية الى خارج المناطق السكانية، 

ج - مجاالت أخرى 
-  الطاقة المتجددة  

تعتبر الطاقة المتجددة سبيال جديدا وحديثا لمصادر الطاقة البديلة/ الطاقة الشمسية، وهو ما تسعى الشركة 
بالنفع  بالتحديث والتطوير واألخذ بكل ما هو جديد ويعود  بإعتبارها ملتزمة  الصناعية  الى تطبيقه في مدنها 
على المستثمر الصناعي ويوفر عليه فاتورة الطاقة المستخدمة في الصناعة. حيث ستقوم الشركة بتزويد 
المستثمرين بالطاقة المتجددة باسعار زهيدة ومنافسة تهدف الى زيادة تنافسية قطاع الصناعة، في حين 
عقدت الشركة العديد من اإلجتماعات مع الشركات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة حيث تمت مناقشة 

الجوانب الفنية والكلف المالية.

وتدرس الشركة في الوقت الراهن التعاقد مع 
الطاقة  توليد  في  المتخصصة  الشركات  إحدى 

والتي  بالطاقة  الصناعية  المدن  لتزويد  الشمسية 
في  الشوارع  وانارة  التنقية  ومحطات  االدارة  مباني  تشمل 

الفرص  العديد من  العاملة، حيث تمتلك الشركة  الصناعية  المدن 
في هذا المجال وعلى راسها مدينة الحسا الصناعية والبالغ مساحتها 

)4000 ( دونم والتي يمكن استغاللها النتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة 
الشمسية.

- البيئة
تولي الشركة الجانب البيئي في مدنها الصناعية اهتماما كبيرا حيث تسعى وبشكل متواصل 

وأفضلها  الحلول  أنجح  لوضع  المحلي  والمجتمع  والخاصة  الرسمية  الجهات  مختلف  مع  بالشراكة 
عبدالله  مدينة  في  التنقية  لمحطة  التطوير  أعمال  تنفيذ  الشركة  وباشرت  الصناعية،  المخلفات  لمعالجة 

الثاني الصناعية والذي يعكس جانبا مشرقا من التزامها تجاه المجتمعات المحلية المجاورة نحو توفير مدن 
صناعية صديقة للبيئة، ويعتبر مشروع تطوير أعمال محطة تنقية مدينة عبدالله الثاني الصناعية التي باشرت بها 
الشركة خالل عام 2018 والذي يهدف الى معالجة الروائح الصادرة عن محطة التنقية والتي تشتمل على أعمال 
تغطية أحواض التعادل وتركيب وحدة إزالة الروائح وجهاز معادلة الحموضة بكلفة تقديرية تصل إلى نصف مليون 
دوالر باإلضافة الى إجراءات أخرى يتم العمل عليها من أجل تطوير المحطة للتخفيف من اآلثار البيئة السلبية 
والحد من إنبعاث الروائح الى الحدود الدنيا. وقامت الشركة بتطوير محطة التنقية في المدينة نفسها وسوف 
المجاورة لها من خالل  المدينة والمناطق  الروائح ومعالجتها في  بإزالة  التطوير لهذه المحطة  تساعد أعمال 

تركيب جهاز)DFA( بمنحة قيمتها)300( ألف دينار لتركيب الجهاز.

-  العمالة
المعنية وعلى  الجهات  التعاون مع  الشركة ويتضح ذلك من خالل  أولويات  أحد اهم  التشغيل  يعتبر موضوع 
بالتعاون مع شركائها  الشركة  اخر تسعى  وعلى صعيد  المهني،  التدريب  العمل ومؤسسة  وزارة  راسهم 
من الصناعيين في المدن الصناعية الى إحالل العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة التي استحوذت في كل 
من مدينة الحسن ومدينة الحسين الصناعيتين على نسبة ال بأس بها من اجمالي عدد فرص العمل في كال 
المدينتين، وعلى اثره تبنت  الشركة انشطة وفعاليات اهمها اقامة األيام الوظيفية وتجلت االمثلة في اليوم 
الوظيفي المفتوح الذي عقد في مدينة الحسن الصناعية والذي ساهم في تقديم الباحثين عن العمل الى 

الشركات الصناعية في مدينة الحسن الصناعية.
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تعمل الشركة بشكل دائم على تطوير جودة وموثوقية البيانات المالية , حيث تقوم الشركة بتدقيق حساباتها 
بعرض  الشركة  , كما تقوم  تدقيق حسابات عالميا  اكبر خمس شركات  اختيار واحدة من  السنوية من خالل 
البيانات المالية من خالل وسائل االعالم المالي المتاحة مثل التقرير السنوي ومن خالل الموقع االلكتروني 
المفاهيمية  االطر  وفق  الشفافية  من  عالية  بدرجة  المهتمين  الى  لتصل  المتاحة  االعالم  وسائل  ومختلف 
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 

حققت الشركة عام 2018  صافي وفر بقيمة )5,276,045( دينار بعد تغطية كافة تكاليف ومصاريف المدن 
الكلفة  على  العائد  معدل  بلغ  حيث  دينار   )9,026,872  ( بلغت  والتي  المباشرة  وغير  المباشرة  الصناعية 
والمصاريف ) 1.584( مرة وهذا مؤشر على استرداد الشركة  لكافة تكاليفها ومصاريفها في العام 2018 
وتحقيق صافي وفر بمقدار ) 0.584( مرة من تكاليف الشركة ومصاريفها  وهذا مؤشر يدل على كفاءة 
الشركة في توجيه وتخصيص الموارد المالية المتاحة حيث ان ما انفقته الشركة في العام 2018 حقق 

عوائد وبما يفوق المخطط له. 
ب - العائد على االيرادات  

حققت الشركة اجمالي ايرادات تشغيلية من كافة المدن الصناعية العاملة في العام 2018 بمبلغ قدره 
)14,302,917 ( 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 2018 قدره )%37(  .

د - بلغت االيرادات عام 2018 )14,302,917( دينار مقارنة ) 11,607,632 ( دينار عام 2017 بارتفاع 
حوالي )19 % ( . 

2- النمو في حجم األصول
بلغ حجم االصول لعام 2018 )159,795,368( وبمعدل نمو نسبته )4 %( عن 

العام 2017.

3- بلغ معدل التداول في العام 2018 ) 1.8 مرة ( .

رابعا: السياسة العامة لشركة المدن الصناعية األردنية 
أنشئت شركة المدن الصناعية األردنية بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ويمثل أعضاء مجلس إدارتها 
كال القطاعين وذلك بهدف خلق نوع من التشاركية في رسم سياسات الشركة وخططها اإلستراتيجية وبرامج 

عملها، وجاءت نسب المساهمات على النحو التالي:-

نسبة المساهمةاإلسم

67.5%شركة ادارة 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

استثمارات شركة المدن الصناعية االردني في شركات اخرى

حصة الشركة / دينار اردنياسم الشركة

8,339,539شركة تطوير معان

26,250الشركة االردنية لالبداع

وتسعى الشركة عند رسم سياساتها أن تتوافق مع خططها اإلستراتيجية وبرنامج عملها من أجل تحقيق 
أهدافها. وكان هناك مجموعة من القرارات التي تبناها مجلس اإلدارة خالل عام 2018 اهمها ما يلي:- 

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

- مناقشة التوجهات المستقبلية للشركة للعام 2018.
- إعتماد الخطة التسويقية 2019 .

- إقرار القوائم المالية للشركة وتقرير المدقق المستقل للسنة المنتهية 2017.
- إقرار الموازنة العامة للشركة للعام 2019.

تقييم األداء المالي لشركة المدن الصناعية االردنية لعام 2018
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- النشاطات الترويجية
عززت الشركة من أنشطتها الترويجية على المستويين الخارجي والداخلي لعام 2017 حيث كان لهذه الخطط 
الترويجية مردودات تتناسب مع أهداف الخطة التسويقية المتكاملة والهادفة الى الترويج للبيئة اإلستثمارية 
المتميزة في األردن بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص مستفيدة من قانون اإلستثمار وما يمنحه 
من إعفاءات وإمتيازات للمستثمر الصناعي جنبا الى جنب تلك المشاريع الصناعية من جنسيات عربية وأجنبية 

التي استغلت هذه الحوافز واإلعفاءات لتبدأ إنطالقتها الصناعية ضمن المدن الصناعية.

وقد تضمنت الخطة الترويجية دوال وأسواقا تمتاز باإلرتباط التجاري مع األردن بناءا على اإلتفاقيات التجارية المبرمة 
معها ومن ابرزها ) مصر، بريطانيا، دبي، الهند، تونس، تركيا، السودان و قطر ( األمر الذي زاد من تعزيز العالقات 
الثنائية بينهم مع األردن، وهذا من شأنه تعزيز التعاون اإلستثماري البيني ورفع نسب أحجام الصادرات الوطنية 
الى اسواق هذه الدول بإعتبار المناخ اإلستثماري األردني مناخا إستثماريا جاذبا بما يشمله من مكونات وعناصر 
وحوافز داعمة إلقامة المشاريع الصناعية وهو ما جرى التعريف به بشكل شمولي نظرا لجاذبيته بما يتضمن من 

مكونات جاذبة لإلستثمار تعتبر اساسا لنجاح الحركة الصناعية ووجود اسواق تصديرية عديدة.

كما شارك األردن في إجتماعات اللجان الفنية العليا مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة مثل )تونس،الجزائر، 
تركيا، سلطنة عمان، فلسطين ، اإلمارات، السودان،مصر والهند( حيث تصدر الشأن اإلقتصادي جدول أعمال هذه 
اللجان والمناقشات التي تقع ضمن إهتمام هذه اللجان، حيث تشارك شركة المدن الصناعية في اللجان الفنية 
بإدراجها كتجربة رائدة ومتميزة في مجال إنشاء وتطوير وإدارة وترويج المدن الصناعية بفضل خبرتها التراكمية 
والتي تزيد عن )35( عاما، إستطاعت من خاللها أن تكون مرجعية يؤخذ بها ويقاس عليها للعديد من الدول 
العربية الشقيقة بهدف تطبيقها لديهم حيث اصبحت الشركة مصدرة لخدماتها حيث اصبحت التجربة األردنية 
الجاذبية  ترتقي الى مستوى  الدول الشقيقة إلنشاء مدن صناعية حديثة ذات معايير  العديد من  تطبق في 
اإلستثمارية و تقدم كافة الخدمات األساسية والمساندة  بمواصفات عالية تراعي إختصار الجهد والوقت على 
المستثمر بشكل يواكب الحداثة والتقدم في خدمة اإلستثمار الصناعي ويعمل على تسهيل اإلجراءات عليه.
بإعتبارها  الترويجية  الوسائل  العمل إحدى أهم  المعارض والمؤتمرات وورش  وتعتبر الشركة المشاركة في 
التي  اإلقتصادية  الفعاليات  في  حضورها  قوة  أثبتت  حيث  للشركة.  التسويقية  الخطة  من  يتجزأ  ال  جزءا 
عقدت في األردن ومستغلة أهميتها على كافة المستويات، والتي ركزت في المقام األول على 
الشأنين اإلستثماري والصناعي مما أكسب الشركة قيمة مضافة بالنسبة للباحثين عن موطن 
آمن ومستقر يقدم الحوافز الداعمة لنجاح المشاريع الصناعية وكان للشركة أيضا دور كبير 

في عقد شراكات بين العديد من الصناعات الوطنية ونظيراتها من شتى دول العالم.

ومزيد من الجهود التسويقية على المستوى الوطني فقد قامت الشركة 
وبحضور العديد من الهيئات اإلقتصادية الوطنية والصناعيين باإلعالن عن 
فتح باب اإلستثمار في مدينة المفرق الصناعية الواقعة ضمن مدينة 
الملك الحسين بن طالل التنموية، والتي كان لهذه الفعالية 
الى  ليصل  الوطن  حدود  تعدى  الذي  الواسع  صداها 
مستغلين  والصديقة  الشقيقة  الدول  من  الكثير 
إعتبار محافظة المفرق نقطة اإلنطالق إلعادة 
والعراق،  سوريا  مثل  الجوار  دول  إعمار 
حيث لها شأن خاص وشمولي وذو 

مردودات هامة وكبيرة.

- الموارد البشرية
: توزيع الموظفين العاملين في الشركة حسب مكان العمل :

ً
أوال

 وموظفة  )188( ذكور و)55( إناث منهم )3( 
ً
بلغ عدد موظفي شركة المدن الصناعية لعام 2017 )243( موظفا

 فهم 
ً
موظفين إجازة من غير راتب أما الموظفين الموجودين على رأس عملهم والبالغ عددهم )243( موظفا

موزعين في مراكز عملهم في اإلدارة وفي المدن الصناعية التابعة للشركة وعلى النحو التالي:

عدد الموظفينمركز العمل

94اإلدارة العامة 

35مدينة عبدالله الثاني الصناعية 

39مدينة الحسن الصناعية / اربد

40مدينة الحسين الصناعية / الكرك

28مدينة الموقر الصناعية 

7مدينة المفرق الصناعية 

243المجمـــــــــــــوع

: توزيع الموظفين العاملين في الشركة حسب المؤهل العلمي:
ً
ثانيا

ويبلغ عدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس في اإلدارة العامة والمدن 
الصناعية كافة )115( موظف ويشكلون ما نسبته )47%( من المجموع الكلي للعاملين أما حملة شهادة الدبلوم 
 ويشكلون ما 

ً
فهم يشكلون ما نسبته )13%( فيما بلغ عدد حملة شهادة الثانوية العامة فما دون )85( موظفا

نسبته )40%( من مجموع العاملين. 

النسبة المئوية عدد الموظفيننوع الشهادة

0,4%1شهادة الدكتوراة

7,8%19شهادة الماجستير 

شهادة البكالوريوس
39%99+ )1( دبلوم عالي 

14%34شهادة الدبلوم

شهادة الثانوية العامة وما 
37%90دون 

100%243المجمــــــــــــــــــوع 
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 : توزيع الموظفين العاملين في الشركة حسب المجموعات الوظيفية:
ً
ثالثا

يبين الجدول أدناه توزيع الموظفين العاملين في الشركة حسب المجموعات الوظيفية حيث نالحظ أن المجموعة 
السادسة )مأمور مقسم ، استعالمات، سائق، عامل( هي أكبر المجموعات الوظيفية حيث بلغ عدد موظفيها 

 ويشكلون ما نسبته )37 %( من المجموع الكلي للموظفين.
ً
)90( موظفا

النسبة المئوية % عدد الموظفينالمجمـــــــــــــــــــوعة

المجموعة األولى:
1.2%3)الرئيس التنفيذي ، والمدراء التنفيذيين( 

المجموعة الثانية :
7 %17)مدراء الدوائر، المنسقون ، مدراء المدن(

المجموعة الثالثة *: 
15.6%38)رئيس قسم، مدير مكتب ، رئيس فريق(

المجموعة الرابعة:
25.2%61)مهندس ، محاسب، إداري(

المجموعة الخامسة **: 
14%34)أمين صندوق ، مساعد اداري ، فني ، مراقب، مساح(

المجموعة السادسة:
37%90)مأمور مقسم ، استعالمات، سائق، عامل(

100% 243المجموع

- التدريب والتطوير 
يعتبر التدريب أحد أهم األمور التي تعنى الشركة بتنفيذه لما له من أهمية في صقل مهارات الموظفين وزيادرة 
المعرفة وإكتساب الخبرة من أجل تحقيق اإلنجازات الهادفة وتنفيذ المهام المطلوبة على أعلى المستويات.
بإعتبار العنصر البشري هو أساس العمل والمحرك الرئيسي لإلنجاز في مختلف المواقع اإلدارية والفنية والمالية 
حتى تكون خدمة اإلستثمار والمستثمرين تحمل سمات الرقي والتكاملية والسرعة في اإلنجاز وهذا يعطي 
اإلنطباع األهم واألكبر على سهولة اإلجراءات اإلستثمارية المعمول بها في شركة المدن الصناعية والبعد كل 

البعد عن البيروقراطية او التأخير في إنجاز المعامالت. 

التدريبية  بناءا على إحتياجات الموظفين  ففي كل عام تقوم الشركة بوضع خطة تدريية  مبنية على أسس 
ودعم الكفاءات الوظيفية لديهم من خالل إيفادهم الى دورات تدريبية سواءا داخل المملكة أو خارجها. حيث 
يتم أخذ اإلحتياجات التدريبية لكل موظف وعلى أساسها يتم وضع أسس للبرنامج التدريبي في كل مجال من 

مجاالت عمل الشركة، كما ويتم تحديد نقاط القوة والضعف بعد تقييم األداء السنوي للموظف.

وقدمت كل من وزارتي  التخطيط والمالية مشكورتان العديد من المنح التدريبية استفادت الشركة منها خالل 
تحت  وخارجها وكانت  المملكة  داخل  دورات متخصصة  الى  الموظفين  الكثير من  بإبتعاث  وقامت   2018 العام 
إشراف هيئات دولية ذات إهتمام بموضوع تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي. ويتم إبتعاث الموظف الى 
الدورات ضمن أسس ومعايير منبثقة عن لجان متخصصة في الشركة تتفق مع الخطة التدريبية التي وضعتها 
الشركة وتتوائم مع اإلحتياجات التدريبية للموظف وذلك من أجل قيام الموظف بأداء مهامه الوظيفية بكل 

كفاءة وإقتدار بشكل ينعكس على األداء المؤسسي ككل.

وعلى مدى السنوات التي مضت وما قامت به الشركة من وضع وتنفيذ خططها التدريبية تفتخر بتطور األداء 
الوظيفي لكافة موظيفيها الذي أنعكس على ميزان عمل الشركة لتتقدم في كل عام في مستوى الخدمات 
التي تقدمها للمستثمر الصناعي لتجسد شعارها القائم على التحديث والتطوير والنظر وإستقدام المستقبل 
وما يحتويه من حداثة وتطور.ومن هنا تفتخر وتعتز الشركة بكافة موظفيها وبإختالف مواقعهم الوظيفية  

بعلو أداءهم الوظيفي ألنهم وبجهودهم هم سعوا للوصول الى هذه المستويات المتقدمة في األداء.

- الخدمات األساسية والمساندة في المدن الصناعية 
توفر الشركة حزمة متكاملة من الخدمات األساسية والمساندة للصناعة وذلك تلبية لحاجات المستثمرين في 

 لهم في اتمام جميع معامالتهم.
ً
توفير الوقت والجهد وتسهيال

الخدمات المساندةالخدمات األساسية

مراكز جمركيةشبكة الطرق الداخلية

مركز التدريب المهنيشبكة الكهرباء

مركز اإلبداع في مدينة الحسن الصناعية /انارة الشوارع
اربد 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 للجمعية العلمية الملكيةمكتب خدمة المكان الواحد

مكتب ارتباط لغرف الصناعةمركز اتصال مستمر ) 24/7( ساعة

موقع الكتروني تفاعلي
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- خدمة المكان الواحد )مكاتب خدمات المستثمرين(
انطالقا من مبدأ الريادة والتميز في تقديم الخدمات للعمالء 
، كانت شركة المدن الصناعية األردنية من أوائل المتبنين لفكرة 
المستثمرين  لخدمة  مكتب  تأسيس  خالل  من  الواحد  المكان  خدمة 
لتذليل  المكاتب  لتلك  والواجبات  المهام  وتحديد  صناعية  مدينة  كل  في 
وليكون  الموقع  الخدمة في  وتقديم  المستثمرين  تواجه  التي  العقبات  جميع 
هذا المكتب حلقة الوصل بين المستثمر وأقسام الشركة المختلفة ، ولما كان عنصر 
 في التعامل مع المستثمرين في إنجاز طلباتهم  ، تم اختزال ذلك الوقت 

ً
الوقت حاسما

بذلك   المستثمر مسبقا  الزمنية لكل عملية بشكل منطقي وموضوعي وإبالغ  الفترة  وتحديد 
البرنامج  ربط  تم   ، الضوابط  الرقابة على هذه  ولتعزيز مبدأ   ، المستثمر  للمحافظة على وقت وجهد 
الُمعد الستقبال طلبات المستثمرين مع اإلدارة العليا بشكل مباشر ، كما ُيلقى على عاتق هذه المكاتب 

الرد على كافة استفسارات المستثمرين وبشكل فوري .
وقد تم تعزيز تلك المكاتب  بكافة الكتيبات والنشرات واإلصدارات الحديثة التي يحتاجها المستثمر باإلضافة 
ل 

ُ
، ونافذة استثمارية يط للمعلومات   

ً
بنكا بذلك  لتكون    

ً
االنترنت مجانا التصفح على شبكة  إلى توفير خدمة 

المستثمر من خاللها على كافة التسهيالت واإلعفاءات والخدمات المقدمة في المدن الصناعية بشكل عام .

- آليـة استقبال المستثمريـن الجـدد 
بزيارة مكتب خدمات المستثمرين التابع الدارة   أ- يقوم المستثمر الذي يرغب بإقامة مشروع صناعي جديد  
المدينة كخطوة أولى لإلطالع على الخيارات والبدائل المتوفرة من  قطع أراضي وأبنية جاهزة وخدمات أساسية 

ومساندة، واإلطالع 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.

 ج- اذا كان طلب المستثمر متوفرا يقوم المستثمر بتعبئة نموذج طلب استثمار يبين فيه المعلومات األساسية 
عن الشركة والغايات مرفقا األوراق الثبوتية الالزمة - المبينة أدناه - 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  بتسجيل الطلب ضمن سجل طلبات المستثمرين من اجل عملية المتابعة مع األقسام 
المعنية في إدارة المدينة وقسم العقود التابع لمديرية الترويج والمبيعات  إلنجاز الطلب في وقت قياسي ال 

يتجاوز الثالثة أيام من تاريخ استكمال جميع األوراق المطلوبة.

 ه- الخدمات األخرى التي تقدمها المدن الصناعية من خالل مكتب الخدمات 

خدمة الحصول على الكهرباءخدمة الحصول على رخصة اإلنشاءات

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

خدمة الحصول على االتصاالتخدمة الحصول على المياه

خدمة االتصال بشبكة االنترنت مجانا عن خدمة الصيانة العامة
طريق مكاتب الخدمات
ً
 هيئة اإلستثمار حاليا

ً
التسجيل لدى هيئة المناطق التنموية سابقا
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المسؤولية اإلجتماعيه للشركه 
تعتبر المسؤولية اإلجتماعيه ألي جهة عامة أو خاصة مطلب أساسي لعملية التنمية المستدامة في المجتمع، 
الجانب االجتماعي  النمو بمختلف جوانبه ال سيما  فالمجتمع كل متكامل يسعى بمختلف مكوناته لتحقيق 
الذي يعد من الجوانب الرئيسيه لمختلف الشركات العاملة، ففي شركة المدن الصناعيه االردنيه ومنذ إنشاءها 
منذ مايزيد عن ثالثين عاما سعت لتنفيذ مفهوم المسؤولية االجتماعية بإعتبارها استثمارا حقيقيا له مردوده 
االيجابي على المجتمعات المجاورة للمدن الصناعيه االردنية، فوجود المدن الصناعيه في مناطق مختلفة من 
المملكة أسهم وبشكل كبير في والدة نهضة اجتماعية بمختلف جوانبها أصبحت محط فخرنا واعتزازنا بالدور 
او خلق فرص  تنميته  المحلي والمساهمة في  المجتمع  به سواء على مستوى دعم فعاليات  نقوم  الذي 
عمل ألبناء المجتمعات المجاورة بشكل ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة بتوزيع 

مكاسب التنمية على كافة محافظات المملكة.

ففي العام 2018 واصلت شركة المدن الصناعيه االردنية دعمها لمختلف فعاليات المجتمع المحلي في مختلف 
مناطق المملكة وتحديدا المجاورة للمدن الصناعيه العامله في كل من محافظات اربد والكرك والعقبة والمفرق 
ولوائي سحاب والموقر سواء بتوفير فرص العمل ألبناء هذه المناطق أو على صعيد تقديم المساعدات العينية 
والمادية للجمعيات الخيرية المعتمدة والتي تقدم مساعداتها لمئات األسر المحتاجة أو للفعاليات الثقافية 
والفنية والبيئية التي تجسد بأعمالها تطورا للحركة الثقافية في المملكة وزيادة وعي المجتمع بالبيئة والصحه 

العامة، كما دأبت الشركة على دعم الجهات الراعية لأليتام واألسر المعوزة.

وبنات  تقديم خدماتها ألبناء  الصناعيه  الينا في مختلف مدننا  المنضمة  المهني  التدريب  كما واصلت معاهد 
يتطلبها  التي  المهن  من  العديد  على  تدريب  فرص  تقدم  حيث  الصناعيه  لمدننا  المجاورين  المحلي  المجتمع 
القطاع الصناعي، 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 
الصناعيه ومكاتب  المدن  بالتسيق مع مدراء  إدارة الشركة  التي تبذلها  الجهود  الصناعيه، اضافة إلى  المدن 
خدمات المستثمرين فيها وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وفعاليات المجتمع المحلي والمصانع القائمة في 
العمالة األجنبية مما ساهم   من 

ً
بدال المصانع  المحلية وإحاللها في بعض  العمالة  الصناعية لتوظيف  المدن 

الحسن  مدينة  اإلبداع في  مراكز  مبادرة  تعتبر  البطالة، كما  نسبة  وخفض  اإلجتماعية  الحياة  رفع سوية  في 
األردنية  الشركة  خالل  من  الصناعية  المدن  لشركة  اإلجتماعية  المسؤوليات  أهم  أحد  الصناعيتين  والحسين 
لإلبداع وبالتعاون مع المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع اإلقتصادية وعدد من الهيئات التعليمية التي تهدف 

إلى تحويل األفكار اإلبداعية إلى مشاريع إقتصادية على أرض الواقع ترفد اإلقتصاد الوطني .

من  العديد  واالتفاقيات مع  التفاهم  العديد من مذكرات  لتوقيع  الحثيث  الشركة وسعيها  لنهج  واستمرارا 
مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات التي تهدف لتشغيل االردنيين وتوفير فرص العمل، كان من 
حسن الطالع أن تبرم الشركة خالل العام 2018 مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية تؤطر 
للتعاون المشترك بين الجامعة والمدن الصناعية تنسقان بها الجهود للربط بين البيئة العلمية والبيئة الصناعية 
بما يخدم المجتمع ويساهم في تطوير قدرات كافة األطراف المعنية وإيجاد حلول إبداعية للمشكالت التي 
تواجه الصناعة الوطنية من خالل المركز اإلستشاري للعلوم والتكنولوجيا ومدينة الحسن الصناعية، حيث نصت 
في  العاملة  الصناعية  للشركات  الفنية  اإلستشارات  ومختلف  التدريبية  والورش  الدورات  عقد  على  المذكرة 
البحوث  واعداد  الصناعية  الشركات  في  للتدريب  الجامعة  طلبة  امام  المجال  فتح  الى  اضافة  الصناعية  المدن 

العلمية المختصة لمدة ثالثة سنوات بهدف صقل الخبرات األردنية وتعزيز كفاءتها من ربط النظرية بالتطبيق.

لمدنها  المجاورة  المجتمعات  بيئة  على  للحفاظ  المحلي  المجتمع  مع  الفاعلة  الشراكة  الشركة  تغفل  ولم 
الصناعيه فخالل العام 2018  باشرت شركة المدن الصناعية األردنية بتنفيذ أعمال معالجة الروائح الصادرة عن 
المعالجة  على  اشتملت  حيث  الواقعة في مدينة سحاب  الصناعية  الثاني  عبدالله  الملك  تنقية مدينة  محطة 
المدن  الحموضة، حيث تسعى شركة  الروائح وجهاز معادلة  إزالة  التعادل وتركيب وحدة  على تغطية أحواض 
أفضل  لوضع  المحلي  والمجتمع  والخاصة  الرسمية  الجهات  بالشراكة مع مختلف  الصناعيه وبشكل متواصل 
الحلول لمعالجة المخلفات الصناعية علما  بان أعمال التطوير لمحطة التنقية تعكس جانبا مشرقا من التزام 

شركة المدن الصناعية األردنية تجاه المجتمعات المحلية المجاورة نحو توفير مدن صناعية صديقة للبيئة.
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الـــــــرأي 
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية لشركة المدن الصناعية األردنية 
)مساهمة خاصة محدودة(، والتي تتكون من قائمة المركز المالي 
الشامل  الدخل  قائمة  من  وكل   ،2018 األول  كانون   31 في  كما 
وقائمة التغيرات في 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 الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون األول 
2018، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
ً
التاريخ وفقا

اساس الرأي 
 للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا 

ً
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا

مدققي  مسؤولية  بند  ضمن  أكثر  مفصلة  المعايير  لهذه   
ً
وفقا

نحن  هذا.  تقريرنا  في  الواردة  المالية  القوائم  عن  الحسابات 
 لقواعد السلوك المهني للمحاسبين 

ً
مستقلون عن الشركة وفقا

القانونيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني 
األخرى  المهني  السلوك  متطلبات  إلى  باإلضافة  للمحاسبين 
المالئمة لتدقيق القوائم المالية في األردن، وقد إلتزمنا بمتطلبات 
السلوك  لمعايير  الدولي  المجلس  ومتطلبات  المهني  السلوك 

المهني للمحاسبيين.

وتوفر  ومالئمة  كافية  تدقيق  أدلة  على  بالحصول  قمنا  لقد 
 إلبداء الرأي.

ً
أساسا

مسؤوليات اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة 
عن القوائم المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة 
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومسؤولة عن 

ً
عادلة وفقا

لغرض   
ً
ضروريا اإلدارة  تعتبره  والذي  الداخلية  الرقابة  أنظمة  إعداد 

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

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

إيقاف أعمالها إذا لم يوجد لديها بديل منطقي خالف ذلك.

على  المسؤولين  هم  الحوكمة  عن  المسؤولين  األشخاص  إن 
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، سواًء كانت ناشئة عن 

اإلحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا.

ليس  ولكنه  التأكيد،  من  عال  مستوى  هو  المعقول  التأكيد 
الدولية  للمعايير   

ً
وفقا به  القيام  تم  الذي  التدقيق  بأن  ضمانة 

 أي خطأ جوهري، إن وجد.
ً
للتدقيق سيكتشف دائما

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

المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية. 

 للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم 
ً
كجزء من عملية التدقيق وفقا

بممارسة اإلجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك 
المهني خالل التدقيق، باإلضافة الى:

المالية،  القوائم  الجوهرية في  − تحديد وتقييم مخاطر األخطاء 
وتنفيذ  تصميم  وكذلك  خطأ،  أو  إحتيال  عن  ناشئة  كانت  سواًء 
إجراءات تدقيق مالئمة لتقليل تلك المخاطر، والحصول على أدلة 
 لرأينا. إن خطر عدم إكتشاف 

ً
تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا

عن  الناتج  الخطر  من  أعلى  إحتيال  عن  الناتجة  الجوهرية  األخطاء 
أو  التزوير  أو  التواطؤ  على  يشتمل  قد  اإلحتيال  أن  حيث  الخطأ، 

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، 
الداخلية في  الرقابة  أنظمة  فعالية  حول  رأي  إبداء  لغرض  وليس 

الشركة.

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

اإلدارة.

لمبدأ  اإلدارة  إستخدام  مالئمة  مدى  حول  إلستنتاج  التوصل   −
اإلستمرارية المحاسبي وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول 
يتعلق  جوهري  تيقن  لعدم  وجود  هنالك  كان  إذا  فيما  عليها، 
 حول قدرة الشركة 

ً
 جوهريا

ً
بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكا

على اإلستمرار. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فانه يتطلب 
منا ان نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة 
المعلومات غير  المالية، وإذا كان اإلفصاح عن هذه  القوائم  في 
مالئم، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. إن إستنتاجاتنا تعتمد على 
التدقيق.  التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير  أدلة 
ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية 

في الحد من قدرة الشركة على االستمرار.

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

واألحداث بشكل يحقق العرض العادل.

بخصوص،  الحوكمة  عن  المسؤولين  األشخاص  مع  تواصلنا  لقد 
نطاق 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
تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق 
من 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
1 آذار 2019

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2018

إيضاحات
31 كانون األول 

2018
31 كانون األول 

2017
1 كانون الثاني 

2017

دينارديناردينار

)معدلة إيضاح 
)35

)معدلة إيضاح 
)35 -

الموجودات

الموجودات المتداولة

519,649,60419,465,31117,214,066نقد ونقد معادل 

خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  في  استثمارات 
الربح أو الخسارة

611,15812,60014,887

72,199,8902,466,642737,836ذمم مدينة

83,690,5983,258,0384,003,218شيكات برسم التحصيل – قصيرة األجل

91,576,8702,082,8401,671,180أرصدة مدينة أخرى

74,00569,35061,971قروض موظفين مدينة – قصيرة األجل

1025,08414,50514,505مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

27,227,20927,369,28623,717,663مجموع الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة

87,049,9583,215,7404,383,119شيكات برسم التحصيل – طويل األجل

استثمار في موجود مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

11111

127,979,9648,339,5398,379,612استثمار في شركة زميلة 

1326,25026,25026,250استثمار في شركة تابعة

801,123749,272664,337قروض موظفين مدينة

1420,547,01418,449,75016,855,805ممتلكات استثمارية - مباني مؤجرة

1533,823,09231,405,07433,247,690ممتلكات استثمارية - أراضي مطورة

1632,027,21136,147,24833,041,247ممتلكات استثمارية - أراضي غير مطورة

1720,525,92621,319,21921,853,688ممتلكات ومعدات

189,787,6206,751,4566,960,855مشاريع قيد التنفيذ

132,568,159126,403,549125,412,604مجموع الموجودات غير المتداولة

159,795,368153,772,835149,130,267مجموع الموجودات
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قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2018

إيضاحات
31 كانون األول 

2018
31 كانون األول 

2017
1 كانون الثاني 

2017

دينارديناردينار

)معدلة إيضاح 
)35

)معدلة إيضاح 
)35

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة

193,199,7482,884,6343,209,756ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

2,057,8822,038,8431,825,640إيرادات إيجارات مقبوضة مقدما

3,154,6652,417,0121,778,355أقساط مقبوضة مقدما عن بيع أراضي

207,113,2097,519,7307,118,951أقساط قرض مستحقة الدفع

15,525,50414,860,21913,932,702مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

213,110,0003,110,0003,110,000مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة

221,738,3631,657,1601,643,838مخصص تعويض نهاية الخدمة

4,848,3634,767,1604,753,838مجموع المطلوبات غير المتداولة

20,373,86719,627,37918,686,540مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين

1116,520,462116,520,462116,520,462رأس المال

2,496,2331,968,6281,598,455احتياطي إجباري

)9,999()9,999()9,999(التغير في القيمة العادلة

20,414,80515,666,36512,334,809أرباح مدورة 

139,421,501134,145,456130,443,727مجموع حقوق المساهمين

159,795,368153,772,835149,130,267مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018
20182017إيضاحات

ديناردينار

)معدلة إيضاح - 35(

اإليرادات

234,082,1762,684,595صافي أرباح بيع أراضي ومباني

245,510,8405,187,454إيجارات

254,286,1303,722,356إيرادات أخرى

    -406,521فروقات عملة – تقييم قرض

2617,25013,227عمولة بيع أراضي ومباني

14,302,91711,607,632مجموع اإليرادات

المصاريف 

273,759,6413,609,421رواتب وأجور وملحقاتها

282,470,7732,266,042مصاريف إدارية

141,639,2211,587,301 و17استهالكات

    -124,527مصروف مخصص قضايا

    -671,693مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

400,779   -فروقات عملة – تقييم قرض

العادلة  بالقيمة  مالية  لموجودات  العادلة  القيمة  في  التغير 
61,4422,287من خالل الربح أو الخسارة

12359,57540,073حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة

9,026,8727,905,903مجموع المصاريف 

5,276,0453,701,729الدخل الشامل للسنة
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