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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة 

الإخوة والأخوات الأعزاء
اأبرزها تعمق  ل ننكر حجم التحدي الذي تعر�س له الإقت�ضاد الأردين خالل العام 2014 بفعل عوامل عّدة 
الدولة  على  بظاللها  األقت  والتي  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  امل�ضتقرة يف  والإقت�ضادية غري  ال�ضيا�ضية  الأو�ضاع 
اأزمة اللجوء ال�ضوري  اإقت�ضادية متثلت بتفاقم  الأردنية خا�ضة يف �ضوريا والعراق، وما جنم عنها من تبعات 
و�ضغطها على كافة القطاعات الإقت�ضادية وال�ضحية والتعليمية مما �ضكل لنا يف الأردن نقطة اإنطالق للتعامل 
وا�ضتغاللها  فر�س  اإىل  التحدي  لتحويل  امللكية  والتوجهات  اخلطط  من  بالعديد  ومواجهته  الظرف  هذا  مع 

اأق�ضى اإ�ضتغالل.

فعلى الرغم من هذا التحدي اإل اأن اإنفراجا بداأ يظهر يف الأفق بالتزامن مع انخفا�س اأ�ضعار النفط عامليا اإىل 
جانب اإ�ضتقطاب اململكة للعديد من الفر�س الإ�ضتثمارية يف كافة القطاعات خا�ضة القطاع ال�ضناعي فقد بلغ حجم الإ�ضتثمارات املتقدمة لالإ�ضتفادة من 
قانون ت�ضجيع الإ�ضتثمار ال�ضابق حتى الربع الثالث من العام 2014 قرابة )1،08( مليار دينار م�ضجال ارتفاعا مبعدل منو بلغ ) 11 % ( مقارنة بالفرتة 

ذاتها من عام 2013 والتي بلغت خاللها الإ�ضتثمارات ال�ضناعية )906( مليون دينار.

اإقت�ضاديا لتكون امل�ضتقطب الأول  للمملكة  اأهمية املرحلة املقبلة  العام 2014 لهو خري دليل على  اأواخر  اأن �ضدور قانون مرن لالإ�ضتثمار يف اململكة  كما 
تتعامل مع  القانون يت�ضمن يف جنباته موادًا وف�ضول  واأن  ال�ضيا�ضي والأمني خا�ضة  الإ�ضتثماري اجلاذب والإ�ضتقرار  املناخ  لالإ�ضتثمار يف املنطقة بفعل 
العملية الإ�ضتثمارية بعقلية علمية منفتحة خدمة لالإقت�ضاد الأردين بكافة قطاعاته التي تت�ضم ب�ضغرها و�ضرعة تاأثرها بالظروف الإقليمية والدولية ووجود 

بع�س الإختاللت الآنية فيها.

من جانب اآخر، ونظرا لأهمية القطاع ال�ضناعي وم�ضاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل ودوره يف متكني الدول من الثبات والإ�ضتقرار واحل�ضور يف الإقت�ضاد 
الدويل، يتوقع ارتفاع م�ضاهمة القطاع ال�ضناعي الأردين يف الناجت املحلي الإجمايل من )26.1% ( مع نهاية العام احلايل 2014 اإىل )32%( نهاية العام 

2025 وفقا للخطة الع�ضرية التي اأقرتها الدولة لالإقت�ضاد الوطني 2025-2015.

ول يفوتني هنا الفخر بحجم الإجنازات التي �ضطرتها �ضركة املدن ال�ضناعية الأردنية خالل العام 2014 والتي اأ�ضهمت يف منو ورفعة الإقت�ضاد الوطني 
وب�ضكل متميز يف الناجت املحلي الإجمايل بجهود دوؤوبة لإدارات ال�ضركة املتعاقبة وموظفيها، فقد بلغ عدد املن�ضاآت ال�ضناعية القائمة يف املدن ال�ضناعية 
التابعة لل�ضركة حتى نهاية العام 2014 )743( من�ضاأة �ضناعية موزعة على خمتلف القطاعات ال�ضناعية مقارنة بـ )617( من�ضاأة �ضناعية حتى نهاية العام   
املا�ضي 2013  اأي بن�ضبة منو بلغت )20%( ، وقد بلغ حجم  اإ�ضتثماراتها الكلية ما قيمته )2553،25( مليون دينار اأردين مقارنة بـ )2435،55( مليون 
دينار اأردين للعام املا�ضي 2013 وبن�ضبة منو بلغت )4،8%(  ، كما بلغ حجم ال�ضادرات يف املدن ال�ضناعية لعام 2014 )1236،9( مليون دينار  مقارنة 
بـ ) 1119،38 ( مليون دينار للعام املا�ضي 2013 وبن�ضبة منو بلغت  )10،5%( وهو ما ي�ضكل حوايل )25%( من اإجمايل �ضادرات اململكة من ال�ضناعات 
التحويلية وما ن�ضبته )22%( من حجم ال�ضادرات الوطنية، م�ضيفا اإن هذه الإ�ضتثمارات وفرت  قرابة )49( األف فر�ضة عمل يف كافة القطاعات ال�ضناعية 
مقارنة بـ )39( الف فر�ضة عمل للعام 2013 وبن�ضبة منو بلغت ) 22،8%( ، م�ضريًا اإىل اأن فر�س العمل يف املدن ال�ضناعية �ضكلت ما ن�ضبته )28%( من 

اإجمايل عدد العاملني يف قطاع ال�ضناعات التحويلية يف اململكة. 

واإذ اأوؤكد لكم �ضعي ال�ضركة املتوا�ضل اإىل جانب دورها الإقت�ضادي الفاعل يف تنمية املجتمع املحلي بتوفري املزيد من فر�س العمل لأبناء الوطن من خالل 
املدن التي تقيمها والإ�ضتثمارات التي ت�ضتقطبها مما يربز الدور الأكرب لل�ضركة يف م�ضاندة احلكومة يف الق�ضاء على الفقر والبطالة وتوفري فر�س عمل 
من خالل الإ�ضتثمارات امل�ضتقطبة دون اأن تتحمل الدولة اأي اأعباء مالية لتوفريها، حيث تظهر الإح�ضاءيات اأن خلق فر�ضة عمل واحدة تكلف يف املتو�ضط  

)30( األف دينار من ال�ضتثمارات اجلديدة. 
حفظ اهلل الأردن حتت ظل راية �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه.

 رئي�س جمل�س الإدارة 
الدكتور علي املدادحة
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موؤ�سرات اداء الإقت�ساد الأردين لعام 2014 والنظرة امل�ستقبلية
تلقي  زالت  ما  وعامليا  اقليميا  م�ضتقرة  غري  وال�ضيا�ضية  والإجتماعية  الإقت�ضادية  الأو�ضاع  تداعيات  ا�ضتمرار 
اقت�ضادية عام 2010  اأزمة  املالية عام 2008 وما تالها من  الأزمة  وبعد  الأردين  الإقت�ضاد  اأداء  بظاللها على 
توالت الأزمات الإقت�ضادية والإجتماعية وال�ضيا�ضية يف املنطقة والتي كان من اأبرزها تعمق ال�ضطراب ال�ضيا�ضي 
يف �ضوريا خالل عام 2014 وما جنم عنه من تدفق ملئات الآلف من الالجئني ال�ضوريني اىل اململكة. مما �ضكل 
�ضغطا كبريا على القت�ضاد الوطني وعلى كافة القطاعات القت�ضادية، بعد ان جتاوز عدد ال�ضوريني يف اململكة  
وال�ضحة  التعليم  التحتية وقطاعات  البنية  �ضكلوا �ضغوطا كبرية على   ، �ضوري بني لجئ ومقيم  )1.6( مليون 
امل�ضاعدات  ن�ضبة  حمدودية  ظل  يف  لها.  دعم  خم�ض�ضات  توفر  اخلزينة  ماتزال  التي  القطاعات  من  وغريها 
ال�ضورية هذا من جانب، ومن  اخلارجية من املانحني الذين تن�ضل الكثري منهم من م�ضوؤولياتهم اجتاه الزمة 
جانب اآخر ادى تراجع ا�ضعار امل�ضتقات النفطية خالل الربع الأخري من عام 2014 احلد من ال�ضغوط على عجز 
بالأرقام  واخلارجية  الداخلية  املديونية  ارتفاع  واحلد من  العامة،  واملوازنة  املدفوعات  مليزان  احل�ضاب اجلاري 

املطلقة والن�ضبية من الناجت املحلي الإجمايل.
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وعلى الرغم من ذلك، حقق الإقت�ضاد الأردين خالل عام 2014 ا�ضتمرارا يف اأدائه مقارنة مع العام املا�ضي، 
العامة  الإح�ضاءات  دائرة  تقديرات  بح�ضب   2014 العام  من   )%3.5( بن�ضبة  الوطني  الإقت�ضاد  منا  فقد 
وهي ن�ضبة لتختلف كثريا عن معدل النمو ل�ضنة 2013 والتي بلغت )2.8%( ويبقى النمو امل�ضجل خالل عام 
2014 دون امل�ضتوى الذي حتقق خالل الفرتة )2000- 2008( والذي بلغ باملتو�ضط )6.6%( �ضنويا وجاء 
النمو الإقت�ضادي يف عام 2014 مدفوعًا بالإنتعا�س احلا�ضل يف اأداء معظم القطاعات ال�ضلعية واخلدمية 

وخ�ضو�ضًا قطاع ال�ضناعات الإ�ضرتاتيجية .

اأما على �ضعيد �ضوق العمل فقد اإنخف�س معدل البطالة من العام 2014 اإىل ما يقرب من ) 12،3%( مقابل 
)12،6%( للعام 2013 وفقًا لالأرقام الر�ضمية ، اأما معدلت الت�ضخم فهي يف زيادة م�ضتمرة ففي حني بلغ 
الت�ضخم )5،6%( يف العام 2013 مقابل )8،4%( من العام 2014 وذلك يف ظل اإرتفاع اأ�ضعار الطاقة عامليًا 
اأ�ضعار  وحترير   ،  2014 العام  من  الأول  الن�ضف  خالل  وخا�ضة  امل�ضتوردة  ال�ضلع  اأ�ضعار  على  واإنعكا�ضاتها 
امل�ضتقات النفطية الأمر الذي اأثر ب�ضكل مبا�ضر يف اإرتفاع اأ�ضعار بندي )الوقود والإنارة( والنقل من جهة 

اأخرى هذا اإىل جانب اإرتفاع اأ�ضعار جمموعة املواد الغذائية حمليًا .

اأما على �ضعيد املالية العامة فقد �ضجلت الإيرادات يف عام 2014 اإرتفاعًا عن م�ضتواها يف عام 2013 بن�ضبة 
)20،4%( يف حني �ضجلت النفقات العامة اإرتفاعًا بن�ضبة ) 10،8%( ، وعليه اإنخف�س العجز بعد املنح يف عام 
2014 مبقدار )407( مليون دينار اأردين عن م�ضتواه عام 2013 ليبلغ )911( مليون دينار اأردين ولتهبط 

بذلك ن�ضبته للناجت املحلي الإجمايل اإىل )3،5%( مقارنة مع )5،5%( يف عام 2013 .

املحلي  الناجت  من   )%8،1( ن�ضبته  ما  اأو  دينارا  مليون   )2080( اإىل  اإنخف�س  فقد  املنح  قبل  العجز  اأما    
الإجمايل مقارنة مع )2160( مليون دينار اأي ما ن�ضبته )8،9%( من الناجت عام 2013 .

تعافيه ببطء من  لبدء  التوقعات املحلية والدولية  الوطني واملنبثقة عن  امل�ضتقبلية  لالإقت�ضاد  النظرة  واإن 
التداعيات ال�ضلبية الناجتة عن حالة الال يقني وعدم ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي والجتماعي يف املنطقة ومعاودة 
والإقت�ضادي،  املايل  لالإ�ضالح  الوطني  الربنامج  بتطبيق  الإلتزام  تدريجيا من خالل  النمو  ا�ضئناف زخم 
وتاأمني م�ضروعات ذات اأهمية يف عدة قطاعات واإدراجها من خالل منحة جمل�س التعاون اخلليجي، وحت�ضني 
كفاءة الإنفاق العام وتخ�ضي�س اأن�ضب للموارد قطاعيا وجغرافيا، وتعزيز �ضبكة الأمان الإجتماعي من خالل 
احتياطيات  منو  وا�ضتمرار  النفطية،  للم�ضتقات  املبا�ضر  الدعم  ا�ضلوب  من  بدل  مل�ضتحقيه  الدعم  اي�ضال 
البنك املركزي من العمالت الأجنبية مب�ضتويات مريحه، وا�ضتقرار معدلت  الت�ضخم عند م�ضتويات مقبولة، 

وزيادة م�ضاركة القوى العاملة يف �ضوق العمل وخ�ضو�ضا فئة ال�ضباب واملراأة.

القت�ضادية  والتنمية  والنمو  النطالق  ايجابية حلالة  موؤ�ضرات  اذا ماحتققت،  وغريها  املعطيات  هذه  كل 
الدولية  ال�ضيا�ضات  على  املعتمد  القليمي  ال�ضتقرار  وتطورها  منوها  من  وي�ضرع  اململكة  يف  والجتماعية 

املتوازنة وتوجيهاتها المنائية يف كافة ارجاء املعمورة . 
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- ملحـة موجـزه عـن ال�سركة 
تعترب �سركة املدن ال�سناعية الردنية اخللف القانوين ملوؤ�ض�ضة 
روافد  كاإحدى  ان�ضئت يف عام 1980  والتي  الأردنية  ال�ضناعية  املدن 
القت�ضاد الوطني وقد حققت خالل م�ضريتها التي جتاوزت ربع قرن 
اأداًء تنمويًا وا�ضرتاتيجيًا فعاًل اإذ عملت بتن�ضيق وثيق مع القطاع اخلا�س 
يف ترويج الأردن كبيئة مالئمة ومتميزة لال�ضتثمار ، وعملت ال�ضركة 
وفق املفهوم ال�ضمويل للمدن ال�ضناعية وخدمات البنية التحتية احلديثة 

وتوفري اأرا�س مطورة ومباين �ضناعية جاهزة خلدمة امل�ضتثمرين . 

الأردن  يف  ال�ضناعية  للمدن  كمطور  الثقة  على  ال�ضركة  حازت  وقد 
�ضهادة اجلودة   على  الأف�ضل وح�ضلت  لتقدمي  كر�ضت  بف�ضل خربات 
ISO  وعلى ذهبية املركز الأول جلائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز 
تقدير  و�ضهادات  جوائز  عدة  اإىل  اإ�ضافة  وال�ضفافية  احلكومي  الأداء 

حملية ودولية. 

مت حتويل موؤ�ض�ضة املدن ال�ضناعية الردنية اىل �ضركة م�ضاهمة خا�ضة 
مبوجب قانون املناطق التنموية رقم 2 ل�ضنة 2008 ال�ضابق ، الذي حل 
حمله قانون الإ�ضتثمار رقم )30( ل�ضنة 2014 والذي يت�ضمن ف�ضاًل 
كاماًل عن النافذة الإ�ضتثمارية لكافة الن�ضاطات الإ�ضتثمارية يف اململكة 
ومنها املدن ال�ضناعية ، والعمل على توحيد اجلهود الرتويجية لذلك.

ال�ضناعية على نطاق  املدن  واإدارة  اإن�ضاء وتطوير  ال�ضركة على  تعمل 
والذي  املدن  لهذه  ال�ضمويل  باملفهوم  اململكة  حمافظات  كافة  ي�ضمل 
التحتية  البنية  وخدمات  الأ�ضا�ضية  اخلدمات  توفري  بني  ما  ميزج 
الداعم  متثل  م�ضاندة  وخدمات  وات�ضالت  وطرق  وكهرباء  مياه  من 

اخلدمات  لت�ضمل  وتنويعها  ال�ضناعية  الإنتاجية  للعمليات  الرئي�س 
الأمر   ، وغريها   .... والأمنية  وال�ضحية  واجلمركية  البنكية  املالية 
والنماء  البناء  يف  اأهدافها  وحتقيق  ال�ضركة  جناح  على  �ضاعد  الذي 
والتو�ضع الأفقي والعمودي يف م�ضاريعها والتي امتدت وعرب م�ضريتها 
�ضمالها  الثالث  اململكة  اأقاليم  لتغطي  عاما  الثالثون  جتاوزت  التي 

وو�ضطها وجنوبها.

البيئة  تهيئة  يف  امل�ضاهمة  على  ال�ضناعية  املدن  اإن�ضاء  فل�ضفة  تعتمد 
ال�ضتثمارية وتعزيز مقومات جذب ال�ضتثمارات ال�ضناعية من خالل 
التحتية املتكاملة واخلدمات الالزمة ل�ضتقطاب  البنية  توفر عنا�ضر 
ال�ضتثمارات يف ظل النفتاح القت�ضادي الذي ت�ضهده اململكة، وتعظيم 
فر�س ال�ضتفادة من التفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعها الأردن.

-  اخلطة الإ�سرتاتيجية 
م�ضاهمة  �ضركة  اىل  الردنية  ال�ضناعية  املدن  موؤ�ض�ضة  حتويل  منذ 
بهدف   2008 ل�ضنة   2 رقم  التنموية  املناطق  قانون  مبوجب  خا�ضة 
ال�ضتثمارية،  املرجعيات  توحيد  خالل  من  ال�ضتثمارية  البيئة  تعزيز 
التابعة  ال�ضناعية  املدن  تعترب  التنموية   املناطق  قانون  ومبوجب 
لل�ضركة مناطق تنموية ، تتمتع من خاللها امل�ضاريع ال�ضناعية القائمة 
القانون اجلديد  يقدمها  ا�ضافية  ومزايا  ال�ضناعية بحوافز  املدن  يف 
ال�ستثمار"، ومتا�ضيا مع ذلك مت اعداد خطة ا�ضرتاتيجية  "قانون 
لل�ضركة لالعوام 2014 - 2016   ت�ضمنت حتديدا وا�ضحا لالهداف 
لها  الجرائية  والن�ضطة  الرئي�ضي  الداء  وموؤ�ضر  ال�ضرتاتيجية 
وم�ضوؤولية التنفيذ، مدة التنفيذو موؤ�ضرات اأداء فرعية لكل ن�ضاط وكما 

هو مبني لحقًا.

اأوًل: اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سركة لل�سنوات )2014 – 2016(
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الروؤية 
�ضريك ريادي موثوق حا�ضن لالإ�ضتثمارات امل�ضتدامة املتجه نحو الأردن وال�ضرق الأو�ضط. 

الر�سالة
تطوير واإدارة املناطق التنموية باأف�ضل املعايري العاملية للخدمات والبنية التحتية تدعم اإ�ضتثمارات ذات 
قيمة م�ضافة عالية وم�ضتدامة تواكب التطورات وتخلق �ضراكات اإ�ضرتاتيجية موثوقة وفق ا�ض�س جتارية 

عادلة تعتمد التميز يف الداء وتب�ضيط الإجراءات وجملة من املزايا التف�ضيلية.

التوجهات
• التو�ضع يف ان�ضاء مناطق تنموية	
• فتح جمالت ل�ضتثمارات متنوعة نوعا و حجما	
• تنويع وزيادة م�ضادر الدخل	
• اعادة هيكلة املوجودات و املطلوبات	
• حتقيق الأهداف الإ�ضرتاتيجية 	
• رفع كفاءة  البنى التحتية واخلدماتية	
• زيادة ن�ضبة منو ال�ضتثمارات وتوطينها	
• تطوير القدرات املوؤ�ض�ضية	

املوؤ�سرات الرئي�سية لالداء ال�سرتاتيجي 

201420152016

5%4%3%تطوير البنى التحتية واخلدماتية

3%2%1%جذب ال�ستثمارات وتوطينها

4%3%2%تطوير القدرات املوؤ�س�سية
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اخلطة ال�سرتاتيجية 2014 – 2016 

201420152016رفع كفاءة البنى التحتية واخلدماتيةالهدف الإ�سرتاتيجي الأول
%3%4%5

موؤ�سرات الداءالن�سطة الجرائيةال�سرتاتيجيات

1.1 تطوير البنى التحتية

عدد الدرا�سات1. اعداد درا�سات تطوير البنى التحتية 

نتائج تقييم و�سع البنى التحتية2. تقييم الو�سع القائم للبنى التحتية 

عدد متطلبات ال�سيانة املطلوبة3. حتديد متطلبات ال�سيانة للبنى التحتية القائمة

جمالت التح�سني املطلوبة4. تقييم راأي امل�ستثمرين عن البنى التحتية 

نتائج تقييم الثر البيئي5. تقييم الثر البيئي للبنى التحتية القائمة

و�سع ال�سركة املقارن6. اجراء مقارنة مرجعية للمناف�سني

عدد درا�سات اجلدوى7. اعداد درا�سات اجلدوى لتطوير البنى التحتية 

والت�سخي�ص  التقييم  خمرجات  لتنفيذ  عمل  خطة  اعددا   .8
ن�سبة الجناز يف خطة العملوامل�سح امليداين

2.1 حتديث اخلدمات 
القائمة

نتائج تقييم و�سع البنى اخلدماتية1 . تقييم الو�سع القائم للبنى اخلدماتية

عدد متطلبات حتديث البنى اخلدماتية2 . حتديد احتياجات حتديث البنى اخلدماتية القائمة

جمالت التح�سني املطلوبة للبنى 3 . تقييم راأي امل�ستثمرين عن البنى اخلدماتية
اخلدماتية

عدد درا�سات اجلدوى4 . اعداد درا�سات اجلدوى لتطوير البنى اخلدماتية

5 . و�سع معايري لقيا�ص درجة الهمية للخدمات املقدمة
اعداد قائمة باملعايري

نتائج درا�سة اأهمية اخلدمات املقدمة على 
�سوء قيا�ص املعايري

6 . اجراء م�سح ميداين لتحديد احتياجات وحقوق واهتمامات 
امل�ستثمرين

نتائج امل�سح امليداين لتحديد احتياجات 
وحقوق امل�ستثمرين

7.حتديد جمالت اخلدمة التي ميكن لل�سركة القيام بها لدى 
اجلهات الر�سمية نيابة عن امل�ستثمرين

عدد اخلدمات التي تقدمها نيابة عن 
امل�ستثمرين
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201420152016زيادة ن�سبة منو ال�ستثمارات وتوطينهاالهدف الإ�سرتاتيجي الثاين
%1%2%3

موؤ�سرات الداءالن�سطة الجرائيةال�سرتاتيجيات

1.2 تعظيم الفائدة من 
املزايا املمنوحة

1. حتديد ومتابعة تفعيل التزامات ال�سركة جتاه اتفاقية 
ن�سبة الجنازالتطوير

ن�سبة الجناز2. حتديد التزامات املطور من التفاقية

ن�سبة الجناز3. حتديد متطلبات تنفيذ قانون الإ�ستثمار

2.2 اعداد الدرا�سات 
املقارنة عن املناف�سني

عدد اجلهات1. حتديد اجلهات املناف�سة

ن�سبة الجناز2. اعداد درا�سة تقييمية وحتليلية

ن�سبة الجناز3. مراجعة �سيا�سة ت�سعري اليجارات والبيوعات

ن�سبة الجناز4. اعداد خطة ت�سويقية

ن�سبة الجناز5. اعداد خطة ات�سال وتوا�سل

ن�سبة الجناز6. حتديد اأولويات ال�سواق واعداد ورقة باملفهوم

7. حتديد عدد امل�سانع املتناثرة والتوا�سل مع البلديات 
عدد امل�سانعلتحديد امل�ساكل والفر�ص املتاحة

3.2  البحث عن م�سادر 
متويل

فرعيني  ملطورين  ا�سرتاتيجية  �سراكات  عن  البحث   .1
عدد ال�سركاتللمواقع امل�ستقبلية

عدد املراجعات2. مراجعة وحتديث املعلومات املتعلقة بكل موقع

عدد العطاءات3. اعداد ال�سروط املرجعية وطرع العطاء

وعقود  اجلديدة  للعقود  قانونية  درا�سة  اجراء   .4
ن�سبة الجنازال�سركات القائمة

عدد اخلدمات5. درا�سة امكانية تقدمي خدمات ا�سافية للم�ستثمرين

ن�سبة الجناز6. ت�سميم وتطبيق برنامج تخطيط التكاليف اجلارية
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201420152016تطوير القدرات املوؤ�س�سيةالهدف الإ�سرتاتيجي الثالث
%2%3%4

موؤ�سرات الداءالن�سطة الجرائيةال�سرتاتيجيات

1.3 حتديد اأولويات 
عملية التطوير املوؤ�س�سي

اعداد خطة القوى العاملة1. و�سع خطة متو�سطة املدى لدارة املوارد الب�سرية

عدد النظمة التي مت حتديثها2. حتديث اأنظمة تكنولوجيا املعلومات

اعداد النظام وتطبيقه3. اعداد نظام لتقييم وقيا�ص الداء املوؤ�س�سي

2.3 تطبيق مفهوم 
ومبادىء حوكمة ال�سركات

جمل�ص  وحوكمة  و�سيا�سات  باأنظمة  النظر  اعادة   .1
�سيا�سات احلوكمة التي مت تطويرهاالدارة ح�سب معايري احلاكمية الر�سيدة لل�سركات

م�سفوفة ال�سالحيات2. تطوير م�سفوفة تفوي�ص ال�سالحيات

3.3 و�سع �سيا�سات لدارة 
املوجودات وال�ستثمارات 

ودرا�سات اجلدوى

اأ�س�ص ادارة املوجودات1. و�سع اأ�س�ص لدارة املوجودات

تعليمات عطاءات جديدة2. اعادة النظر بتعليمات العطاءات

حتديث نظام امل�سرتيات3. اعادة النظر بنظام امل�سرتيات

4.3 تر�سيخ مفهوم اخلدمة 
والتفاعل مع املجتمع 

املحلي

عدد برامج التوعية البيئية املنفذة1. ت�سميم برامج متخ�س�سة للتوعية بالبيئة

2. التعاون مع اجلهات ذات العالقة لرفع كفاءة العمالة 
عدد اأن�سطة رفع كفاءة العمالخلدمة امل�ستثمرين

عدد املبادرات املنفذة لدعم حا�سنات 3. دعم حا�سنات العمال
العمال
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الع�ضرية  الروؤية  من  كجزء  ال�ضناعية  اخلارطة  اإعداد  جاء 
لدعم  احلكومة  توجه  اإ�ضرتاتيجية  �ضمن  الأردين  لالإقت�ضاد 
وتعزيز البنية الإ�ضتثمارية الوطنية والتي متثل مقدمة اأولويات 
ال�ضناعية  اخلارطة  خمرجات  وتتطلب   ، احلكومة  عمل 

وتنفيذها جهود ت�ضاركية بني خمتلف اجلهات املعنية .

من هذا املنطلق مت اإعداد اخلارطة ال�ضناعية بجهد م�ضرتك 
من وزارة ال�ضناعة والتجارة ووزارة ال�ضوؤون البلدية وموؤ�ض�ضة 
والتنموية  احلرة  املناطق  وموؤ�ض�ضة  �ضابقًا  ال�ضناعية  املدن 
املتزايد  الإقبال  والتي جاءت جراء  الأرا�ضي وامل�ضاحة  ودائرة 
املدن  وتطوير  اإن�ضاء  على  واخلا�س  العام  القطاعني  قبل  من 
ع�ضوائي  اإنت�ضار  من  �ضي�ضكله  وما  احلرة  واملناطق  ال�ضناعية 
القدرة  عدم  عليه  �ضيرتتب  والذي  اململكة  مناطق  خمتلف  يف 
على اإي�ضال خدمات البنية التحتية اإىل جميع املناطق و�ضعوبة 

تنظيم املناطق من حيث الأثر البيئي :

تهدف اخلارطة ال�ضناعية اإىل حتديد الأماكن احلالية للمدن 
ال�ضناعية واملناطق احلرة والتو�ضعات امل�ضتقبلية  لتكون خطة 
اأ�ضا�ضي  جزء  وتعترب  العالقة  ذات  اجلهات  تتبناها  مرخ�ضة 

من التخطيط الإقليمي لإ�ضتخدام الأرا�ضي يف اململكة  ومواقع 
املدن ال�ضناعية واملناطق احلرة مما ي�ضاهم يف املحافظة على 

الرقعة الزراعية يف اململكة .

وموؤ�ض�ضة  حاليًا  الأردنية  ال�ضناعية  املدن  ل�ضركة  كان  وقد 
على  التاأكيد  يف  كبري  دور  �ضابقًا  الأردنية  ال�ضناعية  املدن 
 ، الوزراء  جمل�س  اأقرها  والتي  ال�ضناعية  اخلارطة  خمرجات 
وذلك من منطلق اإميانها الرا�ضخ باأهمية اخلارطة ال�ضناعية 
الأردن  يف  الإ�ضتثمارية  البنية  على  الإيجابية  واإنعكا�ضاتها 
واملناطق التنموية واملدن ال�ضناعية ب�ضكل خا�س  وتوجيه كلف 
التطوير نحو املواقع املحددة ، وعالوة على ذلك �ضوف يكون له 

دور اإيجابي يف املحافظة على البنية ومنع التلوث .

ومن هنا قامت ال�ضركة بو�ضع برنامج تنفيذي يف املدن املتو�ضطة 
واإن�ضاء  تخطيط  ت�ضمنت    2025 –  2014 لل�ضنوات  والبعيدة 
املحافظات  كافة  ( يف  تنموية  )مناطق  �ضناعية  مدن  وتطوير 
مما يلغي احلاجة اإىل ترخي�س اأي من�ضاأة �ضناعية خارج حدود 

املناطق ال�ضناعية التنموية . 

الوزراء و�ضع  اإىل دولة رئي�س  ال�ضامية  امللكية  الر�ضالة  تناولت 
حمركات  دعم  على  ترتكز  الوطني  لالإقت�ضاد  ع�ضرية  خطة 
النمو الإقت�ضادي و�ضبط عجز املوازنة العامة واملحافظة على 
الإ�ضتقرار املايل والنقدي ، وحت�ضني التناف�ضية والبيئة اجلاذبة 

لالإ�ضتثمار مما يوفر فر�س عمل اإ�ضافية لأبناء الوطن .

الع�ضرية  خطتها  الأردنية  ال�ضناعية  املدن  �ضركة  و�ضعت 
 )  2025  –  2015  ( والبعيد  املتو�ضط  للمدى  عمل  وبرنامج 
ت�ضتمل مدخالتها على م�ضمون الر�ضالة امللكية ال�ضامية لدولة 
رئي�س الوزراء واملتمثلة باإن�ضاء وتطوير للمدن ال�ضناعية احلالية 
وامل�ضتقبلية ت�ضاهم يف حتقيق اأهداف التنمية وخلق فر�س عمل 
لأبناء املحافظات واحلد من م�ضكلتي الفقر والبطالة يف اململكة 
واأهدافها بتقدمي اخلدمة  ال�ضركة من حتقيق غاياتها  ومتكني 

الأف�ضل اإىل امل�ضتثمرين.

واأعدت ال�ضركة برناجمًا تنفيذيًا للبدء يف اإن�ضاء مدن �ضناعية 
م�ضتقبلية يف خمتلف املحافظات وهي )الطفيلة ، مادبا  ال�ضلط 
،جر�س ، الزرقاء( اإ�ضافة اإىل تطوير مراحل جديدة يف املدن 
امل�ضتقبلية  ال�ضناعية  باملدن  يتعلق  وفيما   ، القائمة  ال�ضناعية 
مت اإعداد درا�ضات اجلدوى الإقت�ضادية الالزمة بكل عنا�ضرها 
)درا�ضة ال�ضوق والدرا�ضة الفنية واملالية( ومن ثم و�ضع الإطار 

الزمني للتنفيذ .

امل�ضتقبلية  ال�ضناعية  للمدن  الأوىل  املراحل  تنفيذ  و�ضيكون 
خالل العام )2015- 2025( تاأكيدًا على غايات ودور ال�ضركة 
يف امل�ضاهمة يف حتقيق مكت�ضبات التنمية من خالل توفري املكان 
امل�ضاريع  لإحت�ضان  املالئمة  الإ�ضتثمارية  البيئة  وخلق  الأمثل 
ال�ضناعية وتوفري فر�س عمل وتعزيز ال�ضادرات الأردنية والتي 
يعك�س دورها الإيجابي غري املبا�ضر يف الناجت املحلي الإجمايل .

ثانيًا: اخلارطة ال�سناعية

ثالثًا: برنامج عمل ال�سركة لل�سنوات 2015 – 2025
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1. مدينة املفرق ال�سناعية /  التنموية
تقع مدينة املفرق ال�ضناعية / التنموية �ضمن منطقة امللك ح�ضني 
بن طالل التنموية يف املفرق ومب�ضاحة اجمالية 1847 دومن وتبعد 
)60( كيلومرتًا عن �ضمال �ضرق العا�ضمة عمان. تقع املدينة على 
و�ضوريا  الأردن  تربط  التي  واحلديثة  ال�ضريعة  الطرق  �ضبكة من 
اجلوية  القاعدة  لتحويل  توجه  وهنالك  وال�ضعودية  والعراق 

املال�ضقة للمدينة ال�ضناعية اإىل مطار متعدد ال�ضتعمالت.

�ضوف ي�ضاهم وجود املدينة ال�ضناعية �ضمن مركز نقل اإقليمي 
والعامل   املنطقة  اأنحاء  جميع  من  الب�ضائع  حركة  ت�ضهيل  على 

ويف تعزيز البيئة ال�ضتثمارية.

2. مدينة مادبا ال�سناعية 
  تبلغ م�ضاحة الر�س املخ�ض�ضة لقامة مدينة مادبا ال�ضناعية 
اعداد  مت  وقد  مادبا،  حمافظة  �ضمن  تقع  التي  دومنًا   )500(
املتوقع  ومن  املدينة  لتنفيذ  الالزمة  والت�ضاميم  الدرا�ضات 
البدء بتنفيذ البنية التحتية للمدينة خالل الربع الخري من عام 
2015. و�ضتقوم ال�ضركة باإن�ضاء وتطوير موقع املدينة وفق اأحدث 
املوا�ضفات ال�ضناعية وتوفري �ضبكات البنية الأ�ضا�ضية ، و�ضوف 
ال�ضناعات  املدينة  لهذه  امل�ضتقطبة  ال�ضناعات  اأهم  تكون 

التقنية  ال�ضناعات الدوائية وال�ضناعات الطبية اخلفيفة 

3. مدينة الزرقاء ال�سناعية 
تبلغ  اإجمالية  م�ضاحة  على  ال�ضناعية  الزرقاء  مدينة  تقام  
دومن  الأوىل)1000(  املرحلة  �ضتكون  حيث  دومنًا،   )2475(
املنطقة  يتو�ضط  الذي  الإ�ضرتاتيجي  مبوقعها  املدينة  وتتميز   ،
ومت   ، علياء  امللكة  ومطار  ال�ضليل  ومنطقة  بالزرقاء  احلرة 
الإنتهاء من اإعداد الت�ضاميم ومن املتوقع البدء بتنفيذ البنية 
التحتية للمدينة خالل الن�ضف الثاين من عام 2017، و�ضت�ضكل 

هذه املدينة قاعدة لل�ضناعات املتناثرة يف حمافظة الزرقاء.

4. مدينة ال�سلط ال�سناعية 
تبلغ م�ضاحة قطعة الر�س )468( دومنًا �ضيتم العمل على بناء 
بتنفيذ  البدء  املتوقع  املدينة على مرحلة واحدة، ومن  وجتهيز 

البنية التحتية للمدينة خالل نهاية عام 2015 .

5. مدينة جر�س ال�سناعية  
تقع يف حمافظة جر�س  وتبلغ امل�ضاحة الجمالية للمدينة )208( 
دومنًا و�ضيتم تطوير املدينة على مرحلة واحدة ومن املتوقع البدء 

بتنفيذ البنية التحتية للمدينة خالل نهاية عام 2015 .

6. مدينة الطفيلة ال�سناعية 
العقبة  عمان  بطريق  الطفيلة  يربط  الذي  الطريق  على  تقع 
وتبعد عن مدينة الطفيلة )22( كلم. تبلغ م�ضاحة قطعة الر�س 
تطوير  يتم  و�ضوف  دومن   )1000( املدينة  لقامة  املخ�ض�ضة 
البنية  بتنفيذ  البدء  املتوقع  ومن  اوىل  كمرحلة  دومن   )500(

التحتية للمدينة خالل الربع الخري من عام 2015. 

-  برنامج عمل ال�سركة يف املدى املتو�سط )2017-2015(
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جدول رقم )1( جدول التدفقات للمدن ال�سناعية القائمة وامل�ستقبلية

حجم ال�ستثمارعدد ال�سركاتال�سنة
)مليون دينار(

حجم ال�سادرات
عدد العمالة)مليون دينار(

20157472775.551282.6047744
20168213053.101410.8652518
20179033358.411551.9557770
20189933694.251707.1463547
201910934063.681877.8569902
202012024470.052065.6476892
202113224917.052272.2084581
202214555408.752499.4293039
202316005949.632749.37102373
202417606544.593024.30112578

قامت ال�ضركة بعمل درا�ضة وحتليل اعتمدت على عدة معطيات اهمها زيادة منو حركة ال�ضثتمار وحجم ال�ضادرات وزيادة فر�س 
وقد  الق�ضوى،  بالطاقة  ا�ضغالها  حال  وامل�ضتقبلية يف  القائمة  ال�ضناعية  للمدن  التدفقات  يو�ضح  بجدول  اخلروج  بهدف  العمل 
اعتمد يف ا�ضلوب التحليل الح�ضائي للتنبوؤات لل�ضنوات الع�ضرة  القادمة معادلة الجتاه؛ فكانت نتائجها بطرقها املتعددة لل�ضنوات 

)2015-2024( وعلى النحو التايل:
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1 . مدينة عبداهلل الثاين ال�سناعية / �سحاب
ملحة تاريخية 

• اأول مدينة �ضناعية مت اإن�ضاوؤها عام 1984، وتعترب اأكرب 	
جتمع �ضناعي يف اململكة.

• العا�ضمة 	 �ضرق  جنوب  كم   12 بعد  على  املدينة  تقع 
عمان.

• تبلغ امل�ضاحة الإجمالية للمدينة 2530 دومن.	

امليزة التناف�سية 
• القرب من العا�ضمة عمان 	
• اأكرب جتمع �ضناعي منظم يف اململكة 	
• املجاورة 	 الدول  مع  الرئي�ضية  الربط  خطوط  من  القرب 

)برًا وجوًا(.

جدول رقم )2(  يبني عدد ال�سركات وحجم ال�ستثمار وال�سادرات العمالة لل�سنوات 2014-2012

مدينة عبداهلل الثاين ال�سناعية بالأرقام

حجم الإ�ستثمارعدد ال�سركاتال�سنة
مليون دينار

ال�سادرات
العمالة مليون دينار

20123821478,70461,6514260

20134121600,00519,5516000

20144541641,30508,7717473

فر�س الإ�ستثمار املتاحة
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2 . مدينة احل�سن ال�سناعية /اإربد
ملحة تاريخية 

• مت اإن�ضاوؤها عام 1991 	
• تعترب اأول منطقة �ضناعية موؤهلة يف الأردن 	
• تبلغ امل�ضاحة الإجمالية 1178 دومن 	
• تقع على بعد 75 كم �ضمال العا�ضمة عمان 	

امليزة التناف�سية 
• منطقة �ضناعية موؤهلة 	
• القرب من املعرب احلدودي ال�ضمايل 	
• اأكرب جتمع �ضناعي منظم يف اإقليم ال�ضمال 	

جدول رقم )3(  يبني عدد ال�سركات وحجم ال�ستثمار وال�سادرات العمالة لل�سنوات 2014-2012

مدينة احل�سن ال�سناعية بالأرقام

حجم الإ�ستثمارعدد ال�سركاتال�سنة
مليون دينار

ال�سادرات
العمالة مليون دينار

2012114368,13298,2714056

2013124381,68344,1517493

2014137405,72399,2621292

فر�س الإ�ستثمار املتاحة
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3 . مدينة احل�سني بن عبداهلل الثاين ال�سناعية / الكرك
ملحة تاريخية 

• مت افتتاحها يف �ضبتمرب من عام 2000	
• تعترب ثاين منطقة �ضناعية موؤهلة يف العامل 	
• امل�ضاحة الإجمالية للمدينة 1856 دومن 	
• 	 )1085( م�ضاحة  تطوير  و�ضيتم  دومن   786 املطورة   امل�ضاحة 

ال�ضركة  عمل  برنامج  من  والثانية  الوىل  املرحلة  يف  دومنا 
لالعوام )2025-2014(

امليزة التناف�سية 
• منطقة �ضناعية موؤهلة 	
• اأ�ضعار البيع والإيجار تف�ضيلية 	
• الإعفاءات والت�ضهيالت املميزة 	
• القرب من ميناء العقبة	

جدول رقم )4(  يبني عدد ال�سركات وحجم ال�ستثمار وال�سادرات والعمالة لل�سنوات 2014-2012

مدينة احل�سني بن عبداهلل الثاين ال�سناعية بالأرقام

حجم الإ�ستثمارعدد ال�سركاتال�سنة
مليون دينار

ال�سادرات
العمالة مليون دينار

20122237,2273,802657

20132238,5496,302947

20142339,98105,003843

فر�س الإ�ستثمار املتاحة
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4. مدينة العقبة ال�سناعية الدولية / العقبة 
ملحة تاريخية 

• تبلغ م�ضاحة املدينة )2750( دومن ، مت تطوير املرحلة 	
الأوىل منها مب�ضاحة )570( دومن.

• دومن 	  )490( لالإ�ضتثمار  القابلة  ال�ضافية  امل�ضاحة 
مب�ضاحة   الثانية  املرحلة  من  وجزء  الأوىل  للمرحلة 

)450(  دومن.
• يف 	 ووجودها   ، املدينة  لهذه  الكربى  لالأهمية  نظرًا 

منطقة العقبة الإقت�ضادية اخلا�ضة التي تعترب جتربة 
 ، الأو�ضط  ال�ضرق  يف  نوعها  من  الوىل  هي  رائدة 
ذات  �ضركة  اإختيار  مت  اخلا�س  القطاع  لدور  وحتفيزًا 
املدن  وت�ضويق  اإدارة  جمال  يف  عالية  و�ضمعة  مكانة 

ال�ضناعية.

امليزة التناف�سية 
• وقوعها �ضمن منطقة العقبة الإقت�ضادية اخلا�ضة .	
• قربها من ميناء ومطار العقبة الدويل .	
• املوقع احلدودي املتميز الذي يتو�ضط عدد من الدول .	
• اإعتمادها كمنطقة �ضناعية موؤهلة .	

جدول رقم )5(  يبني عدد ال�سركات وحجم ال�ستثمار وال�سادرات والعمالة لل�سنوات 2014-2012

مدينة العقبة ال�سناعية بالأرقام

حجم الإ�ستثمارعدد ال�سركاتال�سنة
مليون دينار

ال�سادرات
العمالة مليون دينار

201338190,0100,0950

201480179,6156,21000

فر�س الإ�ستثمار املتاحة
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5 . مدينة املوقر ال�سناعية 
ملحة تاريخية 

• امل�ضاحة الجمالية للمدينة 2500 دومن.	
• تطوير 	 و�ضيتم  دومن   1444 الوىل  املرحلة  م�ضاحة 

من  والثالثة  الثانية  املرحلة  يف   )1056( م�ضاحته  ما 
برنامج عمل ال�ضركة لالعوام )2020-2014(.

• وتعترب 	 عمان  العا�ضمة  يف  ال�ضناعية  املدن  ثاين 
امتدادا ملدينة عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني ال�ضناعية 

)�ضحاب( نظرا ل�ضغالها بالكامل.
• تقع �ضمن نطاق حدود املناطق التنموية التي مت اعالنها 	

مبوجب قانون املناطق التنموية

امليزة التناف�سية 
• يربط 	 الذي  الدويل  الطريق  مبحاذاة  ا�ضرتاتيجي  املوقع 

الردن بال�ضعودية والعراق
• تبعد مدينة املوقر ال�ضناعية 120 كم عن احلدود الردنية 	

ال�ضعودية و310 كم عن احلدود الردنية العراقية.
• اعتماد اف�ضل املمار�ضات العاملية يف جمال ان�ضاء وتطوير 	

املتطورة  التحتية  البنية  حيث  من  ال�ضناعية  املدن 
واخلدمات ال�ضا�ضية.

• حوافز ومزايا تف�ضيلية	

جدول رقم )6(  يبني عدد ال�سركات وحجم ال�ستثمار وال�سادرات والعمالة لل�سنوات 2014-2012 

مدينة املوقر ال�سناعية بالأرقام

حجم الإ�ستثمارعدد ال�سركاتال�سنة
مليون دينار

ال�سادرات
*العمالة مليون دينار

201213196,8049,291460

201321225,3059,382068

201449286,6567,664880

* عدد العمالة املتوقعة
- بداأ تنفيذ ان�ساء امل�سانع خالل عامي )2014-2012(

فر�س الإ�ستثمار املتاحة
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جدول )7( يو�سح نتائج عمل ال�سركة ال�ستثمارية والت�سديرية والت�سغيلية الفعلية

معدل النمو20132014املوؤ�سرات

20%617743عدد ال�سركات

4,8%2435,552553,25حجم الإ�ستثمار )مليون دينار(

10,5%1119,381236,90حجم ال�سادرات )مليون دينار(

22,8%3945948488العمالة

جدول رقم )8( يبني عدد ال�سركات وحجم ال�سركات وحجم ال�ستثمار وال�سادرات والعمالة لعام 2014 يف كافة املدن ال�سناعية

2014

حجم الإ�ستثمارعدد ال�سركاتاملدينة 
مليون دينار

ال�سادرات
العمالة مليون دينار

عبداهلل الثاين 
4541641,30508,7717473ال�سناعية

137405,72399,2621292احل�سن ال�سناعية 
احل�سني بن عبداهلل 

2339,98105,003843الثاين ال�سناعية 

*49286,6567,664880املوقر ال�سناعية

80179,60156,201000العقبة ال�سناعية 

7432553,251236,9048488املجموع

* عدد العمالة املتوقعة .



28

جدول رقم )9( يبني توزيع موؤ�سر القوى العاملة ح�سب اجلن�سية

توزيع القوى العاملة ح�سب اجلن�سية

3081

14708

2797

1660

14392 مدينة عبداهلل

6584 مدينة احل�سن

1046 مدينة احل�سني

3220 مدينة املوقر

1000 مدينة العقبة

اأجنبياأردين

القــوى العاملــة ح�سب اجلن�سية

الن�سبة لكل مدينة املجموعاأجنبي اأرديناملدينــة ال�سناعيـة
من  املجموع الكلي

36%14392308117473مدينة عبد اهلل الثاين ال�سناعية

44%65841470821292مدينة احل�سن ال�سناعية

8%104627973843مدينة احل�سني ابن عبداهلل الثاين ال�سناعية

2%1000-1000مدينة العقبة الدولية ال�سناعية

10%322016604880مدينة املوقر ال�سناعية

262422224648488املجموع الكلي 
%100

100%46%54%الن�سبة الكلية 

- حجم العمالة املتوقعة
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القــوى العاملــة ح�سب اجلن�س 

الن�سبة لكل مدينة املجموعاأنثى ذكر املدينــة ال�سناعيـة
من  املجموع الكلي

36%15283219017473مدينة عبد اهلل الثاين ال�سناعية

44%81271316521292مدينة احل�سن ال�سناعية

8%72431193843مدينة احل�سني ابن عبداهلل الثاين ال�سناعية

2%950501000مدينة العقبة الدولية ال�سناعية

10%44404404880مدينة املوقر ال�سناعية

295241896448488املجموع الكلي 
%100

100%39%61%الن�سبة الكلية 

- حجم العمالة املتوقعة

توزيع القوى العاملة ح�سب اجلن�س

جدول رقم ) 10( يبني موؤ�سر القوى العاملة ح�سب اجلن�س 

2190

13165

3119

440

15283 مدينة عبداهلل

8127 مدينة احل�سن

724 مدينة احل�سني

4440 مدينة املوقر

950 مدينة العقبة

اأنثىذكر
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تعمل ال�ضركة ب�ضكل دائم على تطوير جودة وموثوقية البيانات املالية، 
اختيار  خالل  من  ال�ضنوية  ح�ضاباتها  بتدقيق  ال�ضركة  تقوم  حيث 
واحدة من اكرب خم�س �ضركات تدقيق ح�ضابات عامليا بال�ضافة اىل 
قيام ال�ضركة يف العام 2014 بتفعيل عمل ادارة التدقيق الداخلي من 
خالل ال�ضتعانة ب�ضركة عاملية يف هذا املجال )KPMG( والتي قامت 
بدورها بتقييم املخاطر يف ال�ضركة وو�ضع خطة التدقيق الداخلي ، 
كما قامت ال�ضركة بالتعاقد مع نف�س ال�ضركة العاملية للقيام بتقدمي 
التدقيق  دائرة  موظفي  لتمكني  عام  ملدة  الداخلي  التدقيق  ن�ضاط 
الداخلي من العمل ب�ضكل علمي واحرتايف وكذلك  نقل املعرفة  المر 
الذي يوؤدي اىل حوكمة اعمال ال�ضركة لعطاء قيمة وموثوقية عالية 

للبيانات املالية .

و�ضائل  خالل  من  املالية  البيانات  بعر�س  ال�ضركة  تقوم  كما 
املوقع  ومن خالل  ال�ضنوي  التقرير  مثل  املتاحة  املايل  العالم 
اللكرتوين وخمتلف و�ضائل العالم املتاحة لت�ضل اىل املهتمني 
احلديثة  املفاهيمية  الطر  وفق  ال�ضفافية  من  عالية  بدرجة 
حيث تقوم على اعداد موازنتها ال�ضنوية لتكون موجه بالنتائج 
النتائج  قيا�س  خالل  من  امل�ضوؤولية  حما�ضبة  ا�ضا�س  وعلى 
اداء  موؤ�ضرات  با�ضتخدام  املخطط  مع  ومقارنتها  املتحققة 

)SMARTER( للوقوف على النتائج املرجوة .

1- تقييم الداء املايل ملراكز ا�ستثمار املدن ال�سناعية.
اأ - العائد على الكلفة وامل�ساريف 

مراكز  اجمايل  من  وفر   �ضايف   2014 عام  ال�ضركة  حققت 
ال�ضتثمار يف املدن ال�ضناعية مببلغ )4،900،639( دينار بعد 
تغطية كافة تكاليف وم�ضاريف املدن ال�ضناعية املبا�ضرة وغري 
معدل  بلغ  حيث  دينار   )7،249،988( بلغت  والتي  املبا�ضرة 
العائد على الكلفة وامل�ضاريف )2،211( مرة وهذا موؤ�ضر على 
العام 2014  ال�ضركة  لكافة تكاليفها وم�ضاريفها يف  ا�ضرتداد 
وحتقيق �ضايف وفر مبقدار )1،211( مرة من تكاليف ال�ضركة 
توجيه  يف  ال�ضركة  كفاءة  على  يدل  موؤ�ضر  وهذا  وم�ضاريفها  
وتخ�ضي�س املوارد املالية املتاحة حيث ان ما انفقته ال�ضركة يف 

العام 2014 حقق عوائد ومبا يفوق املخطط له. 

ب - العائد على اليرادات  
املدن  كافة  من  ت�ضغيلية  ايرادات  اجمايل  ال�ضركة  حققت 
ال�ضناعية العاملة يف العام 2014 مببلغ قدره )16،029،888( 
موؤ�ضر  وهذا   2013 عام  عن   )%11( قدرها  منو  وب�ضبة  دينار 
يدل على ا�ضتغالل �ضمعة ال�ضركة ال�ضتثمارية وثقة امل�ضتثمرين 
متر  التي  جدا  ال�ضعبة  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  الو�ضاع  رغم 

فيها املنطقة .

- تقييم الأداء املايل ل�سركة املدن ال�سناعية الردنية لعام 2014 
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ج - حققت ال�ضركة عائد على اليرادات  يف العام 2014 قدره 
)31%(  ومبعدل منو قدره )182%( عن ما كان عليه الو�ضع يف 
العام 2013 المر الذي يعزى اىل قدرة ال�ضركة على ال�ضيطرة  
ل بل تخفي�س امل�ضاريف الت�ضغيلية املبا�ضرة حيث يالحظ ان 
امل�ضاريف الت�ضغيلية يف العام 2014 انخف�ضت عن العام 2013 
يف  اليرادات  اجمايل  زيادة  اىل  بال�ضافة    )  %13  ( بن�ضبة 

العام 2014 وبن�ضبة ) 11% (  عن عام 2013.

مبلغ   2014 العام  يف  لل�ضركة  الت�ضغيلي  الوفر  جممل  بلغ  د - 
 2013 العام  عن   )%214( منو  وبن�ضبة  دينار   )4،900،639(
وهذا موؤ�ضر على كفاءة ال�ضركة يف ادارة امل�ضاريف الت�ضغيلية 
توليد  النمو املطرد من خالل  املبا�ضرة وم�ضاعفة قدرتها على 
ملوارد  المثل  ال�ضتغالل  اىل  بال�ضافة  اليرادات  من  املزيد 

ال�ضركة المر الذي انعك�س على انخفا�س امل�ضاريف.

2- �سايف العائد على ال�ستثمار 
اأ - بلغ حجم ال�ضول الثابتة امل�ضتثمر يف املدن ال�ضناعية مبلغ 
منو  وبن�ضبة   )%10( قدره  عائدا  حقق  دينار  مليون   )50،5(
)233%( عن ما كان عليه العائد عام 2013 وهذا موؤ�ضر كفاءة 

جدوى النفاق الرا�ضمايل يف املدن ال�ضناعية .

العام 2014  بلغ يف  العائد على ال�ضتثمار فقد  ب- اما جممل 
)6%( وبن�ضبة منو قدرها )221%( عن عام 2013 وهذا موؤ�ضر 

على كفاءة ال�ضتثمار يف املدن ال�ضناعية وفعالية الن�ضاط .

3- بلغ معدل التداول يف العام 2014 )4 مرات( المر 
ي�سري اىل القوة املالية لل�سركة.

4- بلغ معدل دوران املخزون يف العام 2014 )%6.5( 
يفي  خمزون  ال�سركة  امتالك  اىل  ي�سري  الذي  المر 

بحاجتها ملدة ل تقل عن 6 اعوام على القل .

5- تقييم فروع ال�سركة ملراكز ا�ستثمار املدن ال�سناعية 
- جميع املدن �ضيطرت على م�ضاريفها الت�ضغيلية خالل العامني 

. 2013،2014

حتقيق  يف  الوىل  املرتبة  ال�ضناعية  املوقر  مدينة  احتلت   -
تلتها   )%58  ( بن�ضبة  حيث   2014 عام  اليرادات  على  العائد 

مدينة احل�ضن ال�ضناعية يف اربد بن�ضبة )%52( .

حتقيق  يف  الوىل  املرتبة  ال�ضناعية  املوقر  مدينة  احتلت   -
تلتها   )%64  ( بن�ضبة  حيث   2014 عام  ال�ضتثمار  على  العائد 

مدينة احل�ضن ال�ضناعية يف اربد بن�ضبة )%22(.
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�سركة املدن ال�سناعية الردنية 
قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون اول 2014

الجمايل الجمايل املوقر العقبة احل�سني احل�سن عبداللة الدارة البيان 
20142013املوجودات 

املوجودات املتداولة 
6،359،8133،538،248563،942181،8110132،58210،776،3971،830،168نقد ونقد معادل 

61،7500000061،750527،102ا�ضتثمارات يف موجودات بالقيمة العادلة 
3،267،2600849،599448،746471،75633،8855،071،2462،427،981ذمم جتارية 

8،63014،1918741،9521،008،92610،8651،045،438330،032ار�ضدة مدينة اخرى 
4،924،4112،659،991794،3962،5278،381،3255،440،901�ضيكات بر�ضم التح�ضيل 

0840،6158،942،5313،218،286395،6601،282،00014،679،09217،665،405مباين موؤجرة 
08،832،5088،118،8736،198،0197،105،7925،567،37235،822،56538،672،882ارا�ضي مطورة 

14,621,86415,885,55419,270,21510,051,3418,982,1347,026,70475,837,81366,894,471جمموع املوجودات املتداولة 
املوجودات غري املتداولة 

8،352،319000008،352،3198،326،264ا�ضتثمار يف �ضركة زميلة 
00000000مباين موؤجرة 
0000000ارا�ضي مطورة 

9،040،4950790،4682،810،1453،129،65714،005،73629،776،50124،797،586ارا�ضي غري مطورة 
276،2365،634،0286،014،8203،509،8213،680،0617،904،54127،019،50828،468،954ممتلكات ومعدات 

345،04103،705،586002،739،4436،801،7513،903،621م�ضاريع حتت التنفيذ
1،273،00911،68200001،273،0093،690،871ايرادات موؤجلة 

19,287,0995,645,71010,510,8756,319,9666,809,71824,649,72073,223,08869,187,296جمموع املوجودات غري املتداولة 
33,908,96321,531,26429,781,09016,371,30715,791,85231,676,424149,060,901136,081,767جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية 
املطلوبات 

املطلوبات املتداولة 
4،748،3154،650،0571،023،288479،651147385،70011،287،1595،066،520ذمم وار�ضدة دائنة 

0658،0512،238،4810002،896،5321،308،672ايرادات موؤجلة 
4،000،000000004،000،0003،200،000قرو�س 

8,748,3155,308,1083,261,769479,651147385,70018,183,6919,575,192جمموع املطلوبات املتداولة 
املطلوبات غري املتداولة 

587،613190،216291،231170،696082،2461،322،0021،190،873خم�ض�س تعوي�س نهاية خدمة 
2،110،000000002،110،000794،881دفعات م�ضتلمة لباء مدينة �ضناعية 

4،004،596000004،004،5964،859،843قرو�س 
6,702,210190,216291,231170,696082,2467,436,5996,845,597جمموع املطلوبات  غري املتداولة 

حقوق امللكية 
17،625،20915،885،71924،098،22815،693،66815،806،61226،411،026115،520،462116،520،462را�س املال

319،49600319،496440،502احتياطي اجباري 
00000احتياطي اختياري 

4،797،4527،600،6532،700،014-513،733147،2212،129،86227،29314،907ارباح مرتاكمة 
18،458،43916،032،94026،228،09015،720،96115،791،70531،208،478123،440،612119،660،978�ضايف حقوق امللكية 

33,908,96421,531,26429,781,09016,371,30815,791,85231,676,424149,060,901136,081,767جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 
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�سركة املدن ال�سناعية الردنية 
قائمة الدخل ال�سامل 31/12/2014

الجمايل املوقر  العقبة *احل�سني  احل�سن  عبداهللالدارة اليرادات 
2013 2014

0108،4381،433،001149،285182،7927،834،6179،708،1348،251،250مبيعات الرا�ضي ومباين 
056،343424،120136،36742،1942،647،6413،306،6654،015،995كلفة املبيعات 

052،0961،008،88212،918140،5985،186،9766،401،4694،235،255�ضايف املبيعات 
0771،8732،137،928714،3080193،4923،817،6013،732،191ايجارات 

0488،128144،283572،0270115،6501،320،0881،223،000ايرادات بيع مياه 
0372،99536،290112،939050،374572،597511،000كلفة مبيعات املياه 

0115،133107،993459،089065،276747،491712،000�ضايف مبيعات املياه 
207،730366،427401،65910،9070197،3431،184،0661،183،306اخرى 

207،7301،734،8674،116،8711،446،527182،7928،341،10216،029،88814،389،747اجمايل اليرادات 
207،7301،305،5293،656،4621،197،221140،5985،643،08712،150،6279،862،752�ضايف  اليرادات 

امل�ضاريف 
2،144،114867،2571،005،749959،781926457،7575،435،5845،004،764امل�ضاريف الدارية والعمومية 

00000001،112،738ذمم م�ضكوك يف حت�ضيلها 
55،230291،051520،851210،148154،579387،8781،619،7041،639،006ا�ضتهالكات 

0000039،147تكاليف متويل 
00000186،795فروقات العملة 
2،02500002،0252،363خ�ضائر ا�ضتثمار 

192،6420000192،642319،300خ�ضائر ا�ضتثمار يف �ضركة زميلة 
2،394،0111،158،3081،526،6001،169،929155،506845،6357،249،9888،304،113جمموع امل�ضاريف 

4،797،4524،900،6391،558،639-147،2212،129،86227،29314،907-2،186،281�ضايف الربح 
239،401718،203239،401119،7011،077،30500-2،394،011توزيع كلف الدارة 
01،397،7092،244،8031،409،330275،2061،922،9407،249،9888،304،113اجمايل امل�ضاريف 

1.2411.8341.0260.6644.3382.2111.733اجمايل اليرادات العائد على الكلفة =

10.83%30.57%57.52%-8.16%1.89%51.73%8.49%�ضايف الوفرالعائد على اليرادات = اجمايل اليرادات 

�ضايف العائد على ال�ضتثمار =
�ضايف الوفر 

%2%12%0%0%70%10%3 قيمة ال�ضول 
امل�ضتثمرة 

جممل العائد على ال�ضتثمار =

جممل الوفر 
1.9%6.1%23.0%-0.1%0.2%11.9%1.5%الت�ضغيلي

قيمة ال�ضول الثابتة 
امل�ضتثمرة 

3.05.921.061،103.018.24.27.0ال�ضول املتداولة معدل التداول - مرة  اللتزامات املتداولة 

معدل دوران املخزون 

7.1%6.5%38.7%0.6%1.4%2.5%0.6%تكلفة املبيعات  املخزون 
عدد �ضنوات تقلب 

171.740.269.1177.82.615.314.0املخزون =

* ح�ضة ال�ضركة من املرحلة الوىل 70% وح�ضة ال�ضركة من املرحلة الثاين 30% وعند اخذ هذا المر بعني العتبار يف امل�ضاريف ت�ضبح املدينة ذات ربحية
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يعترب ان�ضاء وادارة املدن ال�ضناعية يف خمتلف مناطق اململكة 
من الهداف الرئي�ضة ل�ضركة املدن ال�ضناعية الأردنية وله دور 
فاعل يف تن�ضيط احلركة القت�ضادية وال�ضتثمارية يف القت�ضاد 
الوطني، حيث متتلك ال�ضركة حتى نهاية عام 2014 )5( مدن 
وجنوب  و�ضمال  العا�ضمة  حمافظة  يف  موزعة  عاملة  �ضناعية 
الردن بال�ضافة اىل املواقع التي متلكها واملوزعة على خمتلف 

املحافظات لحت�ضان املدن ال�ضناعية امل�ضتقبلية.

تتوافق مع خططها  �ضيا�ضات عامة  ال�ضركة  ادارة  وقد و�ضعت 
اإدارة   جمل�س  اإتخذ  وعليه  عملها  وبرامج  ال�ضرتاتيجية 

القرارات الرئي�ضية  التالية:

• املوافقة على اقامة مدن �ضناعية م�ضتقبلية بتمويل من 	
�ضندوق املنح اخلليجية، ومن اإيراداتها الذاتية . 

• والقت�ضادية  	 املالية  اجلدوى  درا�ضات  على  املوافقة 
للمدن ال�ضناعية امل�ضتقبلية .

• �ضندوق 	 من  املمولة  ال�ضناعية  امل�ضاريع  دعم  اقرار 
اخلا�س  العطاء  عرو�س  حتليل  املحافظات،  تنمية 
وثائق  واعداد  وت�ضميم  لدرا�ضة  املرجعية  بال�ضروط 

مدينتي مادبا وال�ضلط ال�ضناعيتني.

• امل�ضتقل 	 املدقق  وتقرير  لل�ضركة  املالية  القوائم  اقرار 
لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الثاين 2013 .

• حول 	 التنفيذي  الرئي�س  من  ايجاز  اىل  الإ�ضتماع 
للن�ضف  ال�ضتثمار  وحركة  املالية  والبيانات  املوؤ�ضرات 

الول من عام 2014. 

• العالقة 	 حول  التنفيذي  الرئي�س  مذكرة  على  املوافقة 
الدولية   ال�ضناعية  العقبة  مدينة  ومطور  ال�ضركة  بني 

PBI ورفعها اىل وزير ال�ضناعة والتجارة . 

• اقرار املوازنة العامة لل�ضركة لعام 2015 .	

رابعًا: ال�سيا�سة العامة ل�سركة املدن ال�سناعية الأردنية 
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من  العديد  ت�ضمنت  متكاملة  ت�ضويقية  خطة  ال�ضركة  و�ضعت 
الدول  العديد من  ت�ضويقية اىل  تنفيذ جولت  واهمها  الن�ضطة 
والفر�س  الردن  يف  ال�ضتثمارية  للبيئة  الرتويج  اىل  تهدف 
املتاحة يف املدن ال�ضناعية حيث تعترب ال�ضركة اجلهة امل�ضوؤولة 
الوقت احلايل  عن الرتويج لال�ضتثمار ال�ضناعي يف الردن يف 
النافذة  ينظم  الذي  ال�ضتثمار  قانون  م�ضروع  �ضدور  حلني 
خمتلف  يف  ال�ضتثمارية  العمليات  لكافة  الواحدة  ال�ضتثمارية 

الن�ضاطات القت�ضادية يف اململكة.

ال�ضني  اىل  ت�ضويقية  جولت  تنفيذ  الن�ضطة  ابرز  من  وكانت 
واندوني�ضيا  و�ضنغافورة  وتركيا  الأمريكية  املتحدة  والوليات 
والعراق والمارات العربية املتحدة والتوا�ضل مع رجال العمال 
الردن  يف  ال�ضورية  وم�ضروالتجمعات  �ضوريا  يف  ال�ضوريني 
املدن  املتواجدين خارج  ال�ضناعيني  امل�ضتثمرين  مع  والتوا�ضل 
ال�ضناعية  املدن  داخل  التو�ضع  على  حلثهم  وذلك  ال�ضناعية 
بال�ضافة اىل التن�ضيق مع ال�ضفارات الردنية يف اخلارج واأي�ضًا 
كان هنالك فتح قنوات ات�ضال مع جهات خارجية عديدة مهتمة 
من اجل ال�ضتفادة من خربات ال�ضركة يف جمال ان�ضاء وادارة 

وتطوير املدن ال�ضناعية.

- الن�ساطات الرتويجية

ن�ضاأتها  فمنذ  اهتمام،  اأ�ضد  كوادرها  وتاأهيل  تدريب  ال�ضركة  تويل 
لتدريب  العمل  اآلية  مع  تت�ضق  تدريبية  خطط  ت�ضع  هذا  يومنا  وحتى 
املوظفني كل يف جماله و�ضقل مهاراتهم واك�ضابهم اخلربات الالزمة 
لتطوير اأدائهم، وذلك عرب ا�ضراكهم يف الدورات التدريبية الداخلية 
العمل  ور�س  العديد من  الفاعلة يف  امل�ضاركة  اإىل  اإ�ضافة  واخلارجية، 
املوظفني  برفد  باآخر  اأو  ب�ضكل  �ضاهمت  والتي  تعقد  التي  والندوات 

باملعارف املختلفة حول جمالت الإخت�ضا�س داخل ال�ضركة.

الت�ضويقية  خطتها  �ضمن  ومن  ال�ضركة  حتر�س  اآخر،  جانب  من 
املحلية  واملوؤمترت  املعار�س  يف  امل�ضاركة  اإىل  الرئي�ضية  واأهدافها 
امل�ضاركة  دائرة  اأن  حيث  وموظفيها،  كوادرها  عرب  والدولية  والعربية 
تت�ضع عاما بعد عاما، وهذا ينبع من روؤية ال�ضركة لأهمية الإنفتاح على 
خمتلف الأ�ضواق املتعلقة بطبيعة عملها عرب هذه املنا�ضبات و�ضرورة 

ا�ضراك كوادرها وموظفيها لك�ضب املعرفة والو�ضول لأ�ضواق ت�ضتهدفها 
ال�ضركة، حيث غّطت م�ضاركات ال�ضركة معظم الدول العربية ال�ضقيقة 
ال�ضركة  يف  التنمية  عجلة  دفع  يف  �ضاهم  مما  ال�ضديقة،  والأجنبية 
املدن  جمال  يف  الأردنية  التجربة  متيز  على  بدورها  انعك�ضت  والتي 

ال�ضناعية.

- التدريب والتطوير 
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توفر ال�ضركة حزمة متكاملة من اخلدمات الأ�ضا�ضية واخلدمات امل�ضاندة لل�ضناعة وذلك تلبية حلاجات امل�ضتثمرين يف توفري 
الوقت واجلهد وت�ضهياًل لهم يف امتام جميع معامالتهم.

اخلدمات امل�ساندةاخلدمات الأ�سا�سية

مراكز جمركية�سبكة الطرق الداخلية

مركز التدريب املهني�سبكة الكهرباء

مركز الإبداع يف مدينة احل�سن ال�سناعية /اربد انارة ال�سوارع
ومدينة احل�سني ال�سناعية / الكرك

مكتب العمل�سبكة الت�سالت

مركز دفاع مدين ومركز امني�سبكة املياه

البنوك والبوندداتحمطة معاجلة املياه

مناطق حرة�سبكة ال�سرف ال�سحي

حمطة للمحروقات ومركز �سيانةت�سريف مياه الأمطار

مكاتب تخلي�س ونقل الب�سائعالزراعة

عيادة طوارئ وجراحةخدمة الت�سفح على �سبكة النرتنت جمانا

مكتب ارتباط لوزارة ال�سناعة والتجارةخمترب لفح�س عينات املياه

مكتب ارتباط للجمعية العلمية امللكيةمكتب خدمة املكان الواحد

مكتب ارتباط لغرف ال�سناعةمركز ات�سال م�ستمر ) 24/7( �ساعة

موقع الكرتوين تفاعلي

- اخلدمات الأ�سا�سية وامل�ساندة يف املدن ال�سناعية 
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انطالقا من مبداأ الريادة والتميز يف تقدمي اخلدمات للعمالء 
، كانت �ضركة املدن ال�ضناعية الأردنية من اأوائل املتبنني لفكرة 
خدمة املكان الواحد من خالل تاأ�ضي�س مكتب خلدمة امل�ضتثمرين 
يف كل مدينة �ضناعية وحتديد املهام والواجبات لتلك املكاتب 
لتذليل جميع العقبات التي تواجه امل�ضتثمرين وتقدمي اخلدمة 
يف املوقع وليكون هذا املكتب حلقة الو�ضل بني امل�ضتثمر واأق�ضام 
التعامل  يف  حا�ضمًا  الوقت  عن�ضر  كان  وملا   ، املختلفة  ال�ضركة 
الوقت  ذلك  اختزال  مت   ، طلباتهم   اإجناز  يف  امل�ضتثمرين  مع 
ومو�ضوعي  منطقي  ب�ضكل  عملية  لكل  الزمنية  الفرتة  وحتديد 
وجهد  وقت  على  للمحافظة  بذلك   م�ضبقا  امل�ضتثمر  واإبالغ 
امل�ضتثمر ، ولتعزيز مبداأ الرقابة على هذه ال�ضوابط ، مت ربط 

العليا  الإدارة  مع  امل�ضتثمرين  املُعد ل�ضتقبال طلبات  الربنامج 
ب�ضكل مبا�ضر ، كما ُيلقى على عاتق هذه املكاتب الرد على كافة 

ا�ضتف�ضارات امل�ضتثمرين وب�ضكل فوري.

والن�ضرات  الكتيبات  بكافة  املكاتب   تلك  تعزيز  مت  وقد 
اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتثمر  يحتاجها  التي  احلديثة  والإ�ضدارات 
توفري خدمة الت�ضفح على �ضبكة النرتنت جمانًا  لتكون بذلك 
بنكًا للمعلومات ، ونافذة ا�ضتثمارية يُطل امل�ضتثمر من خاللها 
على كافة الت�ضهيالت والإعفاءات واخلدمات املقدمة يف املدن 

ال�ضناعية ب�ضكل عام.

جديد   �ضناعي  م�ضروع  باإقامة  يرغب  الذي  امل�ضتثمر  يقوم   اأ- 
بزيارة مكتب خدمات امل�ضتثمرين التابع لدارة املدينة كخطوة 
قطع  من   املتوفرة  والبدائل  اخليارات  على  لالإطالع  اأوىل 
اأرا�ضي واأبنية جاهزة وخدمات اأ�ضا�ضية وم�ضاندة ، و الإطالع 

على ال�ضناعات القائمة  �ضمن حدود هذه املدينة 

والإعفاءات  واحلوافز  التناف�ضية  امليزة  على  الإطالع  بعد   ب- 
املمنوحة واخلدمات التي تقدمها اإدارة املدينة واحل�ضول على رد 
لكافة ال�ضتف�ضارات ، يقوم امل�ضتثمر بتحديد اختياره �ضواء كان 
مبنى جاهز او قطعة ار�س مع بيان امل�ضاحة املطلوبة عن طريق 
تعبئة منوذج ال�ضتف�ضار الأويل ، ويف حال كان طلبه غري متوفر 
وقت تقدمي الطلب يتم الإت�ضال به عند  توفر الطلب م�ضتقبال .

 ج- اذا كان طلب امل�ضتثمر متوفرا يقوم امل�ضتثمر بتعبئة منوذج 
ال�ضركة  عن  الأ�ضا�ضية  املعلومات  فيه  يبني  ا�ضتثمار  طلب 
 - ادناه  املبينه   - الالزمة  الثبوتية  الأوراق  مرفقا  والغايات 

وال�ضادرة عن وزارة ال�ضناعة والتجارة :
- �ضهادة ت�ضجيل ال�ضركة.

- كتاب يحدد املفو�ضني بالتوقيع نيابة عن ال�ضركة.

 د- يقوم مكتب خدمات امل�ضتثمرين بالتاأكد من ا�ضتكمال جميع 
املرفقات الالزمة ح�ضب اإجراء تاأكيد اجلودة لهذا النموذج ثم 
يقوم  بت�ضجيل الطلب �ضمن �ضجل طلبات امل�ضتثمرين من اجل 

عملية املتابعة مع الأق�ضام املعنية يف اإدارة املدينة وق�ضم العقود 
التابع ملديرية الرتويج واملبيعات  لإجناز الطلب يف وقت قيا�ضي 
ل يتجاوز الثالثة اأيام من تاريخ ا�ضتكمال جميع الأوراق املطلوبة.

- خدمة املكان الواحد )مكاتب خدمات امل�ستثمرين(

- اآليـة ا�ستقبال امل�ستثمريـن اجلـدد 
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خدمة احل�سول على الكهرباءخدمة احل�سول على رخ�سة الإن�ساءات

خدمة احل�سول على رخ�سة املهن ورخ�س احلرف خدمة احل�سول على اإذن اأ�سغال
وال�سناعات

خدمة احل�سول على الت�سالتخدمة احل�سول على املياه

خدمة الت�سال ب�سبكة النرتنت جمانا عن خدمة ال�سيانة العامة
طريق مكاتب اخلدمات

ت�سجيل لدى هيئة املناطق التنموية �سابقًا هيئة الإ�ستثمار حاليًا

- اخلدمات الأخرى التي تقدمها املدن ال�سناعية من خالل مكتب اخلدمات 
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ان تنفيذ عدد من املدن ال�ضناعية يف خمتلف حمافظات اململكة 
وتوجه ال�ضركة لإن�ضاء مدن �ضناعية جديدة تنفيذا للتوجيهات 
امللكية للحكومة، اأ�ضهم يف دعم ورفد الإقت�ضاد الأردين ب�ضكل 
عام ودعم وتنمية املجتمعات املحلية املحيطة باملدن ال�ضناعية 
اهتمام  اأ�ضد  التنموي  اجلانب  ال�ضركة  تويل  اإذ  خا�س.  ب�ضكل 
انعكا�ضاتها  ومدى  �ضناعية  مدينة  اأي  اإقامة  درا�ضة  عند 
التنموية على املجتمعات املحيطة بها كتوفري فر�س العمل لأبناء 
املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  وبرامج  اأن�ضطة  ودعم  املناطق  هذه 
وغريها،  وتعليمية  وفنية  وثقافية  و�ضحية  اجتماعية  من  فيها 
وذلك من خالل اإدارات املدن مبا�ضرة اأو من خالل ال�ضركات 

ال�ضناعية امل�ضتثمرة يف املدن ال�ضناعية املقامة.

املدن  �ضركة  اجتهت  حيث  احلد،  هذا  عند  الأمر  يقت�ضر  ومل 
خالل  من  والإبتكار  الإبداع  لت�ضجيع  الأردنية  ال�ضناعية 
اطالقها ل�ضركة الإبداع الأردنية بالتعاون مع املوؤ�ض�ضة الردنية 
الأردنيني  املهند�ضني  ونقابة  القت�ضادية  امل�ضاريع  لتطوير 
جلامعة  اإ�ضافة  للتنمية،  الثاين  اهلل  عبد  امللك  و�ضندوق 
موؤتة،  وجامعة  الريموك  وجامعة  الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم 
من  ال�ضناعية  بالبيئة  العلمية  البيئة  ربط  الرئي�ضي  هدفها 

الإبداعية من طلبة اجلامعات  الأفكار  اأ�ضحاب  ت�ضجيع  خالل 
واملجتمعات املحلية لت�ضبح اأفكارهم �ضركات ا�ضتثمارية نا�ضئة، 
حيث توفر لهم كافة اأ�ضكال الدعم وامل�ضاعدة التي تتطلبها هذه 
العمال لحت�ضان وخلق فر�س عمل جديدة، وميكننا القول اأن 
اأحد الأهداف الرئي�ضية لالردنية لالبداع هو اأن تكون ج�ضرا بني 
الأعمال(  ورجال  الفنية  املعاهد  )اجلامعات،  البتكار  اأماكن 
ورفع  تطوير  على  ايجابا  لتنعك�س  املغامر،  املال  راأ�س  وجمتمع 

كفاءة امل�ضاريع ال�ضتثمارية يف املدن ال�ضناعية.

وتعد الأردنية لالإبداع اأول جهة اأردنية ت�ضبح ع�ضوا يف جمل�س 
 ،)ASPA( اإدارة اجلمعية الآ�ضيوية للمتنزهات العلمية - كوريا
وحتت�ضن املكتب القليمي للجمعية ملنطقة غرب اآ�ضيا، حيث كان 
الآ�ضيوية  العلمية  املتنزهات  ا�ضت�ضافة اجتماع قادة  لها �ضرف 
اخلام�س ع�ضر يف عام 2010، وعالوة على ذلك فاإن الأردنية 
البداع  مراكز  �ضبكة  يف  الع�ضوية  كامل  ع�ضو  هي  لالإبداع 
الأوروبية لالعمال )EBN(، وحتت�ضن املكتب القليمي لل�ضبكة 
ملنطقة دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، وهي اأول حا�ضنة 
اأعمال اأردنية حت�ضل على �ضعار اجلودة لأف�ضل املمار�ضات يف 
لالبداع  الأردنية  باأن  ت�ضهد  والتي  الأعمال،  حا�ضنات  جمال 

خام�سًا: امل�سوؤولية الإجتماعية ل�سركة املدن ال�سناعية الأردنية
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جائزة  على  ح�ضولها  اإىل  بالإ�ضافة   ، املمار�ضات  اأف�ضل  تتبع 
لعام  الأردن  يف  الأعمال  حا�ضنة  جمال  يف  الرائدة  ال�ضركة 

.2010-2009

عمل  فر�س  توفري  يف  جلهودها  وا�ضتمرار  اآخر،  جانب  من 
لالأردنيني، اأخذت ال�ضركة على عاتقها تعزيز عالقتها مع القطاع 
اخلا�س لتوفري فر�س تدريب وتاأهيل للعمالة الأردنية مدفوعة 
الأردنية  العاملة  الأيدي  لت�ضجيع  م�ضجعة  حوافز  وذات  الأجر 
مع  بالتعاون  ال�ضركة  اأعلنت  حيث  العمل،  ب�ضوق  الأنخراط  يف 
 )Pine Tree(تري باين  ل�ضركة  التابع  التدريب  مركز 
ل�ضناعة املالب�س يف مدينة املوقر ال�ضناعية ومديرية التنمية 
التدريب  فر�س  من  عدد  توفر  عن  الداخلية  بوزارة  املحلية 
للتاأهيل للعمل، وذلك ان�ضجاما مع خططها التنموية نحو تعزيز 
�ضراكتها مع القطاع ال�ضناعي �ضمن مدنها ال�ضناعية وت�ضكيل 

قوة دعم لها من خالل اوجه عدة اهمها توفري املزيد من فر�س 
ا�ضتقطابها  يتم  التي  ال�ضناعية  ال�ضركات  يف  لالأردنني  العمل 
للعمل �ضمن منظومة املدن ال�ضناعية وبالتزامن مع الإتفاقية 
العام  الداخلية  وزارة  مع  ال�ضناعية  املدن  �ضركة  وقعتها  التي 
العمالة  تدريب  يف  اجلهود  توحيد  اإىل  هدفت  والتي  املا�ضي 
ا�ضتقطابها  يتم  التي  ال�ضتثمارية  امل�ضاريع  يف  للعمل  وتاأهيلها 
من  واحلد  ال�ضناعية  للمدن  املجاورة  املناطق  ابناء  لت�ضغيل 
�ضركة  اأعلنتها  التي  العمل  فر�س  ن  اأن  حيث  والبطالة،  الفقر 
باين تري يف مدينة املوقر ال�ضناعية تعد باكورة الفر�س املعلن 
عنها فيما �ضيتم الإعالن عن املزيد من فر�س العمل والتدريب 
وبرواتب �ضهرية للمتدربني يف بقية املدن ال�ضناعية املنت�ضرة يف 

خمتلف حمافظات اململكة قريبا.
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

ال�سادة امل�ساهمني يف �سركة املدن ال�سناعية الأردنية املحرتمني
�سركة م�ساهمة خا�سة حمدودة

عمان – اململكة الأردنية الها�سمية 

املقدمة 
 لقد دققنا القوائم املالية املرفقة ل�ضركة املدن ال�ضناعية الأردنية )�ضركة م�ضاهمة خا�ضة حمدودة ( والتي تتاألف من قائمة املركز املايل كما 
يف 31 كانون الول 2014 وكل من قائمة الدخل ال�ضامل وقائمة التغريات يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية لل�ضنة املنتهية بذلك التاريخ 

وملخ�س حول ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة واملعلومات التو�ضيحية الأخرى .

م�سوؤولية الإدارة عن القوائم املالية 
التقارير املالية وم�ضوؤولية الرقابة  اإعداد هذه القوائم املالية وعر�ضها العادل وفقًا للمعايري الدولية لإعداد  يقع على عاتق الإدارة م�ضوؤولية 

الداخلية التي تراها �ضرورية للتمكني من اإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية ، �ضواء كانت ناجمة عن اإحتيال  اأم اخلطاأ .

م�سوؤوليتنا كمدققي ح�سابات
اإن م�ضوؤوليتنا هي التعبري عن راأي يف هذه القوائم املالية بالإ�ضتناد اإىل عملية التدقيق . لقد قمنا بعملية التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية ، 
وتقت�ضي هذه املعايري اأن نتمثل ملتطلبات ال�ضلوك الأخالقي واأن نقوم بتخطيط واأداء عملية التدقيق من اأجل احل�ضول على تاأكيد معقول حول 

خلو القوائم املالية من الأخطاء اجلوهرية .

تنطوي عملية تدقيق ما على اأداء اإجراءات معينة من اأجل احل�ضول على اأدلة تدقيق حول املبالغ والإف�ضاحات الواردة يف القوائم املالية . 
وتعتمد الإجراءات املختارة على حكم املدقق مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية �ضواء كانت ناجمة عن اإحتيال اأم 
خطاأ . ولدى اإجراء تقييمات املخاطر تلك ، ينظر  املدقق يف الرقابة الداخلية املرتبطة  باإعداد القوائم املالية وعر�ضها العادل من قب املن�ضاأة 
من اأجل ت�ضميم اإجراءات تدقيق منا�ضبة يف ظل الظروف القائمة ، ولي�س لهدف التعبري عن راأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ضاة ، كما 
تت�ضمن عملية تدقيق ما تقييم مدى مالئمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية امل�ضتخدمة ومدى معقولية التقديرات املحا�ضبية التي اأعدتها الإدارة ، اإىل 

جانب تقييم العر�س الكلي للقوائم املالية .

نعتقد باأن اأدلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومنا�ضبة لتوفري اأ�ضا�س لراأي التدقيق اخلا�س بنا .

الراأي
 براأينا تعر�س القوائم املالية ب�ضكل عادل ، من كافة النواحي الهامة ، املركز املايل ل�ضركة املدن ال�ضناعية الأردنية )�ضركة م�ضاهمة خا�ضة حمدودة( 

كما يف 31 كانون الأول 2014 والأداء املايل لها وتدفقاتها النقدية لل�ضنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية .
اأمر اآخر 

مت تدقيق القوائم املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013 من قبل مدقق اآخر ، والذي اأ�ضدر تقريره غري املتحفظ عليها بتاريخ 12 اأيار 2014 .
بي كي اإف – الأردن

خطاب و�ضركاه / حممد خطاب 
) اإجازة رقم 730(

عمان – اململكة الأردنية الها�ضمية  / 16 �ضباط 2015
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�سركة املدن ال�سناعية الأردنية 
�سركة م�ساهمة خا�سة حمدودة 

عمان – اململكة الأردنية الها�سمية 
قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون الأول 2014

20142013اإي�ساحاتاملوجودات 

ديناردينار
510،796،7651،830،168نقد ونقد معادل

ا�ضتثمارات يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
615،00017،025اأو اخل�ضارة

71،398،8763،148،573ذمم جتارية مدينة 

83،765،6082،606،572�ضيكات بر�ضم التح�ضيل – ق�ضرية الأجل

9159،375219،166اأر�ضدة مدينة اخرى

51،570565،327قرو�س موظفني مدينة – ق�ضرية الأجل 

1032،9598،866مبالغ م�ضتحقة من جهات ذات عالقة 

16,220,1538,395,697جمموع املوجودات املتداولة 

املوجودات الغري متداولة
84،613،1902،834،329�ضيكات بر�ضم التح�ضيل

الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مايل  موجود  يف  ا�ضتثمار 
10،00010،000ال�ضامل الآخر 

118،159،6778،352،319ا�ضتثمار يف �ضركة زميلة 

1226،2536،750ا�ضتثمار يف �ضركة تابعة

-537،863قرو�س موظفني مدينة 

1317،058،70617،665،405مباين موؤجرة 

1435،450،70039،122،320اأرا�ضي مطورة 

1526،954،09224،522،425اأرا�ضي غري مطورة 

1627،312،71328،184،392ممتلكات ومعدات 

176،376،9983،903،621م�ضاريع قيد التنفيذ
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126,500,189124,631,561جمموع املوجودات غري املتداولة 

142,720342133,027,258جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية 

املطلوبات املتداولة 
185،374،3762،243،954ذمم دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى

1،626،4421،308،672اإيرادات اإيجارات مقبو�ضة مقدمًا 

644،6381،464،881اأق�ضاط مقبو�ضة مقدمًا عن بيع اأرا�ضي

3،430،5982،302،812اأق�ضاط قر�س م�ضتحقة الدفع

1،143،4991،151،406اأق�ضاط قر�س ت�ضتحق الدفع خالل عام

12,219,5538,471,725جمموع املطلوبات املتداولة 

املطلوبات الغري متداولة 
-192،110،000قر�س

203،430،4994،605،625اإيراد منحة موؤجلة 

211،311،1161،190،873خم�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة

22492،070492،070دفعات م�ضتلمة مقدمًا لبناء مدينة �ضناعية 

7,343,6856,288,568جمموع املطلوبات غري املتداولة 

19,563,23814,760,293جمموع املطلوبات

حقوق امللكية 
23116،520،462116،520،462راأ�س مال 

808،510319،496اإحتياطي اإجباري

5،828،1321،427،007اأرباح مدورة 

123,157,104118,266,965جمموع حقوق امللكية

142,720,342133,027,258جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 
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�سركة املدن ال�سناعية الأردنية 
�سركة م�ساهمة خا�سة حمدودة 

عمان – اململكة الأردنية الها�سمية 
قائمة الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

20142013اإي�ساحاتاملوجودات 

ديناردينار

246،401،4694،460،124�ضايف اأرباح بيع اأرا�ضي ومباين 

253،817،6013،732،191اإيجارات 

261،876،3101،676،306اإيرادات اأخرى

-55،247فروقات عملة – تقييم قر�س

12،150،6279،868،621جمموع الإيرادات 

امل�ساريف 

273،323،9253،074،925رواتب واأجور وملحقاتها

282،111،1791،929،839م�ضاريف اإدارية 

1،112،738-7م�ضروف ذمم م�ضكوك يف حت�ضيلها

131،619،7041،639،006 ، 16ا�ضتهالكات

51339،147تكاليف متويل

186،795-فروقات عملة – تقييم قر�س
التغيري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من 

62،0252،363خالل الربح اأو اخل�ضارة 

11192،642293،245خ�ضائر ا�ضتثمار يف �ضركة زميلة 

-10،500خ�ضائر تدين ا�ضتثمار يف �ضركة تابعة 

7,260,4888,278,058جمموع امل�ساريف

4,890,1391,590,563الدخل ال�سامل لل�سنة
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