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 أوالً: المعولات التً طرحتها غرفة صناعة الزرلاء بناء على متابعاتها مع المطاع الصناعً فً محافظتً الزرلاء والمفرق

 االجراء الممترح الجهة المعنٌة المطروحةالمشكلة  الرلم

 مدٌنة الزرلاء الصناعٌةتأخر الامة  1

  التؤخٌر الكبٌر الحاصل على انجاز مدٌنة الزرلاء الصناعٌة بالرغم
أثر بشكل كبٌر على الحركة  2001من تخصٌص األرض منذ عام 

الصناعٌة فً محافظة الزرلاء حٌث أبمى الصناعة مبعثرة دون 
 .ارجاء المحافظةخدمات فً 

  طلب العالً من لبل المستثمرٌن المحلٌٌن واالجانب على هنان
 .االستثمار داخل محافظة الزرلاء

  وجود رغبة حمٌمٌة من الشركات الصناعٌة الموجودة فً مناطك
شرق عمان والزرلاء التوسع فً مناطك صناعٌة مخدومة ومنظمة 

 .ولرٌبة كمدٌنة الزرلاء الصناعٌة

 اضافة صناعات ثمٌلة ومتوسطة  ة الزرلاء الصناعٌةمدٌن تستهدف
 .الى صناعة دباغة الجلود

 
 

 شركة المدن الصناعٌة األردنٌة

 
ان تطلب الحكومة من شركة المدن 
الصناعٌة األردنٌة باعطاء أولوٌة 
اللامة مدٌنة الزرلاء الصناعٌة على 

 مراحل.

 منطمة وادي العش الصناعٌةالبنٌة التحتٌة فً  2

 اطك منطمة وادي العش الصناعٌة فً محافظة الزرلاء من المن تعتبر
 .الصناعٌة االولى فً المحافظة

  ًانعدام البنٌة التحتٌة والخدمات بالرغم من لربها من المنطمة تعان
من مركز العمالة واعتمادها ضمن المناطك التً ٌشملها لرار تبسٌط 

الطرق الخارجٌة لواعد المنشؤ مع االتحاد االوروبً، ووجودها لرب 
)اتوستراد عمان، طرٌك جابر الدولً، طرٌك عمان التنموي( اضافة 

 
 
 
 
 
 

 وزارة الشإون البلدٌة 

 
 
 
 
 
 

الوزراء مجلس الدعم باتجاه موافمة 



 االجراء الممترح الجهة المعنٌة المطروحةالمشكلة  الرلم

 .الى مولع الجمرن الجدٌد فً منطمة الماضونة

 ( ألف دٌنار 030م تفلح جهود الغرفة فً تخصٌص مبلغ )ل
لتحسٌن البنٌة التحتٌة فً منطمة وادي العش بتموٌل من   أردنً

، و من ثم اعادة 2016فً عام برنامج البنٌة التحتٌة للمحافظات 
ذ اي بنتفٌ 2012( ألفا فً عام 500تخصٌص المبلغ بمٌمة )
 .و ذلن بسبب أمور ادارٌة لدى البلدٌة، تحسٌنات على البنٌة التحتٌة

 

 ًوزارة التخطٌط والتعاون الدول 

 بلدٌة الزرلاء 

لعام  وزٌادتها بإعادة المخصصات
لهذه المنطمة الهمٌتها  201٢

 الصناعٌة.

 الطالة والطالة البدٌلة 3

  تعتبر فاتورة الطالة من كلف االنتاج الرئٌسٌة التً أثرت خالل
 .الفترة األخٌرة على تنافسٌة المطاع الصناعً

  كبٌرةارتفاع اسعار الكهرباء والمشتمات البترولٌة الى حدود 

 توجه الصناعات نحو الطالة البدٌلة للتخفٌف من عبء فاتورة الطالة 
شركة الكهرباء االدارٌة وعدم اعطاء الموافمات ٌصطدم باجراءات 

 .بحجة عدم السعة على الشبكات

 عالة الوضع الحالً الذي تفرضه شركة الكهرباء االردنٌة ساهم فً ا
 للشركات الصناعٌة.التوسع فً انشاء مشارٌع الطالة البدٌلة 

  ارتفاع التعرفة اللٌلٌة للكهرباء مما ٌجعلها غٌر مجدٌة لتحفٌز
الشركات على تشغٌل وردٌات لٌلٌة لتجنب التشغٌل فً الفترات 

 االعلى كلفة. النهارٌة

 .تعرفة الحمل األلصى للطالة الكهربائٌة فً فترات الذروة 
 

 
 
 
 

  وزارة الطالة والثروة
 .المعدنٌة

 لطاع الطالة  هٌئة تنظٌم
 والمعادن

  شركات توزٌع الكهرباء
 األردنٌة

 

 
 
 
 

  ًاعطاء اولٌة للمطاع الصناع
 .لموافمات مشارٌع الطالة البدٌلة

 تخفٌض التعرفة الكهربائٌة. 
 

لتكون محفزة للشركات  اللٌلٌة
الصناعٌة الستحداث وردٌات 
لٌلٌة مما ٌساهم على تخفٌف 
الضغط على الشبكة الكهربائٌة 
فً النهار وضغط المواصالت 

 وغٌرها من االٌجابٌات.
 

  إلغاء فترة الحمل األلصى
على طوال اشهر  بشكل كامل

 .السنة دون استثناء
 

 االتفالٌات التجارة الحرة 4

 التجارة الحرة أثرت بشكل كبٌر على تنافسٌة الصناعة  االتفالٌات
 .الوطنٌة

 
 
 
 

 
 
 



 االجراء الممترح الجهة المعنٌة المطروحةالمشكلة  الرلم

  ،تجمٌد اتفالٌة التجارة الحرة مع تركٌا مفٌداً للصناعة الوطنٌة
وخصوصا أن الصادرات التركٌة غزت السوق األردنً وأثرت على 
الصناعة الوطنٌة وأضعفت من تنافسٌة المنتجات االردنٌة، كما أن 

االتفالٌة لم ٌفعل على أرض الوالع والماضً الجانب االستثماري فً 
 .بزٌادة االستثمارات التركٌة فً المملكة

  أن األحداث فً سورٌا بٌنت دراسة حدٌثة لغرفة صناعة الزرلاء
أخرت من النتائج السلبٌة لتطبٌك االتفالٌة بسبب ازدٌاد تكالٌف 

 العمبة من ثم الشحن الى عمان. الشحن من تركٌا الى مٌناء

 المملكة ببنود االتفالٌات الثنائٌة مع دول متعددة وخصوصا  تلتزم
الدول العربٌة عند دخول منتجات هذه الدول الى المملكة، وبنفس 

 الولت ال تلتزم هذه الدول تجاه الصادرات االردنٌة الٌها.

 
 
 
 

  وزارة الصناعة والتجارة
 والتموٌن.

 
 
 
 

  اتفالٌة التجارة الحرة مع الغاء
ان ٌتم الجمهورٌة التركٌة، أو 

وضع لوائم سلبٌة تتفك ومصلحة 
فً حال تم  الصناعة الوطنٌة

مراجعتها والتركٌز على الجانب 
االستثماري لزٌادة االستثمارات 

 التركٌة فً المملكة.
 

 الثنائٌة مع  مراجعة االتفالٌات
واألخذ بمبدأ  الدول العربٌة

لتعزٌز  المعاملة بالمثل
الصادرات األردنٌة لهذه الدول 
التً تصدر منتجاتها الى المملكة 

 .بشكل مٌسر

 موافمات العمالة الوافدة 5

  طرٌمة وآلٌة منح الموافمات الستمدام العمالة الوافدة أضر بالكثٌر من
ً فً المطاعات شح التً تعانً من  المطاعات الصناعٌة، وخصوصا

  فً العمالة المحلٌة والمهن غٌر المرغوبة من العامل االردنً

 العمل بؤلل بتولف عدد من خطوط االنتاج او المشكلة  ساهمت هذه
المعتادة، مما ٌشكل تحدي رئٌسً لها لالستمرار الطالة االنتاجٌة من 

 بالعمل.

  النسب التً تحددها وزارة العمل هً نسب مطلمة لكل لطاع وال
 الصناعات والمطاعات الفرعٌة فً كل لطاع. صٌةبخصوتؤخذ 

  ًعلى سبٌل المثال فً المطاع االنشائً األردنٌٌن ٌرغبون بالعمل ف
شركات صناعة االنابٌب وشركات تشكٌل المعادن وشركات الحدٌد، 

شركات )المحاجر، مناشٌر الحجر والرخام، وال ٌرغبون بالعمل فً 
 بس السكراب والمعادن(معامل الطوب والبالط، شركات تجمٌع وك

وبنفس الولت تلزم وازرة العمل كامل المطاع بنفس نسبة العمالة 
 الوافدة.

 
 
 
 
 
 
 

 .وزارة العمل 
 

 
 
 
 
 

  الغاء موضوع تحدٌد النسب
الستمدام العمالة الوافدة وتركها 

 .للعرض والطلب
 

 راعاة خصوصٌة المطاعات م
الفرعٌة داخل المطاعات 

النسب الرئٌسٌة وعدم تحدٌد 
 .لمطاع كامل

 



 االجراء الممترح الجهة المعنٌة المطروحةالمشكلة  الرلم

 التشرٌعات الضرٌبٌة والمرارات الضرٌبٌة 6

  التشرٌعات الضرٌبٌة والمرارات الضرٌبٌة التً أُلرت فً الفترة
األخٌرة أضرت كثٌراً بااللتصاد الكلً، لكونها لم تحمك االٌرادات 
التً تستهدفها الحكومة، واضعفت من المدرة الشرائٌة للمواطن، 

الصناعة الوطنٌة النخفاض الطلب العام وزٌادة وخفضت من انتاجٌة 
 .معدالت الركود فً االسواق

 

 ًالمرارات لم تراع العبء الضرٌبً الحاصل على المطاع الصناع ،
زٌادة نسب التراح مشروع لتم فرض ضرائب مبٌعات ومن ثم حٌث 

ضرٌبة الدخل، وفً نهاٌة العام انتهاء برنامج اعفاء أرباح 
 .الصادرات

 

 
 
 
 
 
 
 

 .وزارة المالٌة 

  دائرة ضرٌبة الدخل
 والمبٌعات

 

  تخفٌض الضرائب على المطاع
الصناعً ال زٌادتها مما ٌساهم 
فً تولٌد المزٌد من الدخل 

 المومً وتعزٌز االلتصاد الكلً.
 

  تعوٌض المطاع الصناعً عن
انتهاء برنامج اعفاء أرباح 

 .الصادرات
 

  دراسة األثر االلتصادي و لٌس
العبء للضرائب ومراعاة  المالً

الضرٌبً الحاصل على المطاع 
 .الصناعً

2   ٌعتبر التموٌل من العناصر الرئٌسٌة التً تساهم فً زٌادة معدالت
 .االستثمار

  ًالتشدد فً منح اإلئتمان من لبل البنون المحلٌة ٌإثر على التوسع ف
االلتصادٌة وتحسٌن المشارٌع االنتاجٌة بشكل رئٌسً وبالتالً التنمٌة 

 .فرصة استحداث الوظائف فً االلتصاد

  الى تواضع ارلام التسهٌالت االئتمانٌة تشٌر ارلام البنن المركزي
 .لصناعً ممارنة بالمطاع الخاص ككلالممنوحة للمطاع ا

  ما ٌمارب  2012بلغت لٌمة الودائع البنون االردنٌة نهاٌة عام
الممنوح من البنون األردنٌة ( ملٌار دٌنار، وبلغ االئتمان 3331)

( ملٌار دٌنار، وبلغت حصة المطاع 2432للمطاع الخاص ما لٌمته )
 % تمرٌبا.11( ملٌار دٌنار فمط وبنسبة 232الصناعً )

 أدت الى احجام   تشدد البنون فً منح االئتمان وكثرة الضمانات
ً الشركات الصغٌرة  عنالشركات الصناعٌة  االلتراض وخصوصا

والمتوسطة لعدم لدرتها على تمدٌم مشروعاتها بطرٌمة تساعدها 
 بالحصول على التموٌل.

 
 
 
 

 رئاسة الحكومة 

 ًالبنن المركزي االردن 
 

 

  إٌجاد حلول وآلٌات تساعد على
ضخ التموٌل فً االلتصاد 
بطرٌمة آمنة وخصوصا 

 .للمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة
 

 ضمانات الحكومٌة زٌادة ال
الممدمة للبنون ومإسسات 

بشروط مٌسرة وسهلة  التموٌل
 تمدمها البنون المحلٌة.

  مإسسة تموٌل انشاء
متخصصة بالصناعة فمط كبنن 

 االنماء الصناعً سابماً.

 



 ثانٌاً: المعولات التً طرحتها الشركات الصناعٌة خالل المداخالت

 االجراء الممترح الجهة المعنٌة المطروحةالمشكلة  اسم الشركة الرلم

1   شركة الباحة النتاج
 الصودا والكلورٌن

  ًبالرغم من الشركة استثمار عرال
ضخم، وتصل فاتورة الكهرباء 

الف دٌنار  500الشهرٌة لحوالً 
اردنً، لم تحصل الشركة على 
موافمات من شركة الكهرباء 
لمشروعها الخاص بتولٌد الطالة 

من الطالة الشمسٌة بحجة الكهربائٌة 
 عدم وجود سعة على الشبكة.

 

  تحاول الشركة الحصول على
رخصة لحفر بئر ماء لتوفٌر من 

 كلف االنتاج العالٌة.
 

 

  وزارة الطالة والثروة
 المعدنٌة.

  هٌئة تنظٌم لطاع الطالة
 والمعادن

  شركات توزٌع الكهرباء
 األردنٌة.

 
 
 

 وزارة المٌاه والري 
 

 
 

  فوراً على تركٌب مشروع الموافمة
الطالة البدٌلة للشركة وللشركات 
االخرى المنتظرة، حٌث ٌمكن لشركة 

 الكهرباء اٌجاد حلول لعملٌات الربط.
 
 
 

  موافمة وزارة المٌاه والراي على
 رخصة حفر بئر ماء للشركة.

2   شركة المهرة لصناعة
 المواد الغذائٌة

  عدم حصول الشركة على موافمات
الكهرباء االردنٌة بحجة من شركة 
 عدم السعة

3  

  الرواد لصناعة
 االسمدة

  شركة العابد لصناعة
 االسمدة

 

  عدم السماح للشركات االردنٌة
 بتصدٌر االسمدة الى الٌمن 

 

  وزارة الصناعة والتجارة
 والتموٌن

  الطلب من الحكومة التواصل مع
الجهات المعنٌة فً دول التحالف 

لمنتجات االسمدة العربً للسماح 
بالدخول الى السوق الٌمنً بضمانة 
الحكومة االردنٌة بمحتوٌات الشحنات 

 المصدرة

4   شركة جرٌن هاس
 لصناعة االسمدة

 عند  وزارة الزراعة اجراءات
استٌراد شركات االسمدة لمدخالت 

 وهً: االنتاج
 

  أخذ اذن تسلٌم لمدخالت االنتاج
عند استٌرادها من مدٌرٌة الحراج 

 
 
 
 

 وزارة الزراعة 

 

  توكٌل مهمة اصدار اذونات التسلٌم
 لمدٌرٌات الزراعة فً المحافظات.

 

  اٌجاد آلٌة لترصٌد الكمٌات من
التسلٌم مدخالت االنتاج ألخذ موافمات 



 االجراء الممترح الجهة المعنٌة المطروحةالمشكلة  اسم الشركة الرلم

 الكمالٌة على طرٌك السلط.فً 
 

  عند ادخال مدخالت االنتاج
والتخلٌص علٌها ووصولها 
المصنع، تمع مسإولٌة اٌصال 
ً من  العٌنات التً تم أخذها مسبما

الزراعة على الشركة  مندوب
فتموم بمراجعة مدٌرٌة الحراج 
مرة اخرى وتموم مدٌرٌة الحراج 
بارسال العٌنات من خالل الشركة 

برات البمعة اٌضا الى مخت
ومختبرات هٌئة الطالة الذرٌة 

 بشفا بدران.
 

  مولع الشركة فً المفرق وتموم
 بهذه العملٌة مرة او مرتٌن شهرٌاً.

مرة واحدة بالسنة تنتهً عند انتهاء 
 الرصٌد.

 

  ًاعتماد مختبرات أخرى ف
المحافظات كمختبرات جامعة آل البٌت 
والجامعة الهاشمٌة للتسهٌل على 

 الشركات

5   شركة الجزٌرة
 الزراعٌة

 

  تغول الموالت واالسواق التجارٌة
الكبٌرة على الشركات الصناعٌة، 

السٌولة، وحجز لٌمة كبٌرة من 
حٌث ان الشركات مجبرة على 

 تصرٌف منتجاتها.

  وجود لضٌة نصب من لبل احد
اصحاب الموالت على عدد كبٌر 

 من الشركات المحلٌة.

 
 
 

 وزارة العدل 

  وزارة الصناعة والتجارة
 والتموٌن

 

  االسراع فً اتخاذ االجراءات
المضائٌة ضد الموالت التجارٌة التً ال 

للشركات  تلتزم بتسدٌد دفعتها
الصناعٌة، واالسراع فً اجراءات 
جلب االشخاص الذٌن ٌمومون 
باالحتٌال بمالغ كبٌرة على الشركات 

 الصناعٌة عن طرٌك االنتربول.

6   شركة المنادٌل
 الهندسٌة 

  تهمٌش منطمة وادي العش
الصناعٌة وتحوٌلها الى مكب 

 للنفاٌات والسكراب.

  عدم لدرة االجهزة المعنٌة من

 
 

 وزارة الشإون البلدٌة 

 بلدٌة الزرلاء 

 
 

  طلب وزارة الشإون البلدٌة من بلدٌة
الزرلاء وضع منطمة وادي العش على 



 االجراء الممترح الجهة المعنٌة المطروحةالمشكلة  اسم الشركة الرلم

اجراء ضد المخالفٌن على اتخاذ 
مدخل المنطمة الصناعٌة فً وادي 

 العش.

  اهمال كبٌر من لبل بلدٌة الزرلاء
 للخدمات فً المنطمة

 اولوٌاتها. محافظة الزرلاء 

  الجهات المعنٌة فً والطلب من
المحافظة واالجهزة المنٌة من ازلة 
االعتداءات على الطرٌك العام وعلى 

 مدخل منطمة وادي العش الصناعٌة.
 

2  شركة مصانع الخمٌرة   ًتعدد الجهات الرلابٌة على الت
تموم بالتفتٌش على المطاع 
الصناعً بالرغم من وجود لجنة 
التوعٌة والتوجٌه والرلابة على 
المطاع الصناعً المعنٌة بالتفتٌش 

 على المصانع الغذائٌة.
 

  ًلجنة وجود بعض االعضاء ف
التوعٌة والتوجٌه والرلابة على 

الذٌن اصبح  المطاع الصناعً
ٌبتعد عن دور االرشاد دورهم 

والتوعٌة الى دور المخالف 
 والمعالب.

  عدم انجاز مشروع محطة معالجة
المٌاه الصناعٌة بالرغم من 

ص الحكومة لمطعة أرض تخصٌ
والتعهد بالمساهمة فً تكالٌف 

 االنشاء سابماً.
 

 
 

  وزارة الصناعة والتجارة
 والتموٌن

  لجنة التوعٌة والتوجٌه
والرلابة على المطاع 

 الصناعً

 
 

  حصر التفتٌش فً المصانع
الغذائٌة بلجنة التوعٌة والتوجٌه 

 والرلابة على المطاع الصناعً.
 
 

  التاكٌد على الدور التوعوي
واالرشادي للجنة التوعٌة 
والتوجٌه والرلابة على المطاع 

 الصناعً.
 

  االسراع فً الامة محطة لمعالجة
المٌاه الصناعٌة لتمكٌن الشركات 
التً ٌتولد لدٌها كمٌات مٌاه 
صناعٌة كبٌرة من االستفادة من 

 لدرات المحطة.
 

0   شركة التنمٌب
 للصناعات االنشائٌة

  منافسة منتجات الحجر والرخام
المستورد من الصٌن ومصر للمنتج 
االردنً بالرغم من وجود منتجات 

 كثٌرة غٌر مطابمة للمواصفات.

 
 
 

  وزارة الصناعة والتجارة

 
 

  المنتجات المستوردة التشدٌد على
الخضاعها للمواصفات والمماٌٌس 
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  تدخل المنتجات المصرٌة من
الرخام والجرانٌت بدون جمرن 
ضمن اتفالٌة التجارة الحرة العربٌة 
الكبرى بالرغم من انها من منشؤ 

 غٌر عربً.

  عدم لدرة المصانع االردنٌة من
منافسة المنتجات المستوردة من 
الرخام والجرانٌت الرتفاع الكلف 

ل والمحلٌة ودخول المستورد من الد
العربٌة بدون جمارن وانخفاض 

 كلف االنتاج فً الدول العربٌة.

 والتموٌن

  مإسسة المواصفات
 والمماٌٌس 

 بشكل كامل.
 

  وجود آلٌة الثبات ان المنتجات
المستوردة من الدول العربٌة 
وخصوصا من جمهورٌة مصر 

 العربٌة بؤنها من منشؤ عربً.
 

  تطبٌك مبدأ المعاملة بالمثل مع
 الدول العرٌبة.

٢  

  شركة االمتٌاز للحجر
 والرخام

 

  حاد فً العمالة المحلٌة وجود نمص
واالجنبٌة للعمل على خطوط 

 االنتاج.
 

  تعمل معظم شركات الحجر
والرخام بالل من طالتها االنتاجٌة 
لعدم سماح وزارة العمل باستمدام 
عمالة من جمهورٌة مصر العربٌة 
وتحدٌد هذه الشركات بنسب ال تتفك 

 مع طبٌعة عمل هذه الشركات.
 
 

 
 

 وزارة العمل 

  الصناعة والتجارة وزارة
 والتموٌن

 
 
 

  ،استثناء شركات الحجر والرخام
ومعامل الطوب والبالط وشركات 
جمع وكبس السكراب من تحدٌد 

 نسب العمالة.

10  

  شركة الشرق االوسط
 للمعسل

  شركة عبد هللا مراد 

  تغول موظفً الجمارن عند التفتٌش
على مصانع المعسل، والتفتٌش 

مراعاة بطرٌمة عسكرٌة دون 
 لسمعة المصنع او العاملٌن فٌه.

  اصدار مخالفات كثٌرة من لبل

 
 
 

 وزارة المالٌة 

 دائرة الجمارن 

 
 

  اصدار تعلٌمات مكتوبة بآلٌة
التفتٌش على مصانع المعسل 
وتطوٌرها بطرٌمة تلٌك بالشركات 
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موظفً الجمارن لمصانع المعسل 
دون وجه حك وذلن لغاٌات 

 المكافآت.

  ٌتم اصدار مخالفات لشركات
المعسل فً المنطمة الحرة من لبل 
موظفً الجمارن عند وجود كمٌات 
لمنتجات معبؤة فً عبوات لعمالء 

خرى بالرغم الشركات فً دول أ
من أن هذه العبوات تدخل ادخال 

صدر مباشرة من المنطمة مإلت وتُ 
، وهذه المعولات أثرت على الحرة

توسع المصانع وانخفاض تشغٌل 
 .العمالة

 

  دائرة ضرٌبة الدخل
 والمبٌعات

الصناعٌة وعدم اربان العاملٌن 
واصحاب الشركات عند التفتٌش 
وخصوصا ان معظمه ٌتم بصورة 

 فجائٌة دون ترتٌب مسبك.
 

  وجود مرجعٌة او مستشار
جمركً فً دائرة الجمارن او 
وزارة الصناعة والتجارة 
والتموٌن كطرف ثالث معنً 
بمراجعة اجراء اي موظف 

رن عند مخالفة شركات جما
المعسل عند شعورها بالظلم 

 واالجحاف من هذا االجراء.
 

11  

  شركة نور الجزٌرة
 الفنٌة

 

  اٌحٌاء صناعة الصوف الصخري
فً المملكة وخصوصا مع تغٌر 
تكنولوجٌا التصنٌع، حٌث ان 
خطوط االنتاج الحدٌثة ٌمكن 
تصمٌمها بحٌث تكون موفرة 

 للطالة.

 
 

  االستثمارهٌئة تشجٌع 

  وزارة الصناعة والتجارة
 والتموٌن

 
 

  ًتوجٌه المستثمرٌن لالستثمار ف
 مشارٌع انتاج الصوف الصخري.

12   الشركة العالمٌة
 للكواشف الطبٌة

تمدمت الشركة لعطاء وزارة الصحة 
الخاص بالكواشف الطبٌة، وجمٌع 

، لكن الشروط تنطبك على الشركة
لجنة العطاءات فً وزارة الصحة 
مصرة على ارساء العطاء على 
المنتج االجنبً، وتم التواصل مع 
معالً وزٌر الصناعة والتجارة 
والتموٌن السابك، ولام مشكوراً 
باالتصال بمعالً وزٌر الصحة الذي 

 
 
 
 
 

 ارة الصناعة والتجارة وز
 والتموٌن

 وزارة الصحة 

 
 
 
 
 

  الطلب من وزارة الصحة االلتزام
بالشراء من المنتج المحلً 

% فً 15واعطاءه افضلٌة الـ 
العطاءات المحلٌة، وخصوصا ان 
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ب من الشركة تحدٌد موعد مع طل
غٌر انه ولغاٌة اآلن تطلب مكتبه، 

د من معالً وزٌر الشركة موع
 الصحة دون جدوى.

منتجات الشركة مطابمة لشروط 
 العطاء.

13  

  شركة مصانع االلبان
 االردنٌة

 

  ازدواجٌة تحصٌل ضرٌبة المبٌعات
اد دوعدم لدرة الشركات على استر

هذه الضرائب، فشركات االلبان 
على سبٌل المثال لدٌها مزارع 

نتاج علٌها ضرٌبة ومدخالت اال
%  لٌتم انتاج 10مبٌعات بمٌمة 

الحلٌب الذي ٌدخل فً صناعة 
االلبان وتباع منتجاته النهائٌة 

 % كذلن.10بضرٌبة مبٌعات 
 

 

  دائرة ضرٌبة الدخل
 والمبٌعات

 

  فرض ضرٌبة المبٌعات على
المنتج النهائً من خالل دراسة 
معادلة سلسلة المٌمة المضافة 
لمنتجات االلبان لتجنب وجود 
ازدواج فً تحصٌل ضرٌبة 

 المبٌعات.

14  

  شركة ابو شمرة
 الصناعٌة 

 

  االفضلٌة فً العطاءات الحكومٌة
% ال تتناسب مع حجم 15بنسبة 

الدعم الذي تمدمه الدول االخرى 
للشركات الصناعٌة فٌها والتً 

 تنافس المنتج االردنً.
 
 
 

 
 

 رئاسة الحكومة 

  وزارة الصناعة والتجارة
 والتموٌن

 

  ًزٌادة الدعم الفنً والتمنً والمال
الممدم للشركات الصناعٌة 
االردنٌة لتمكٌنها من المنافسة 

 محلٌاً ودولٌاً.
 

الضرٌبٌة داخل مساوة االعفاءات   رتاج للصناعات الدوائٌة 15
وخارج المناطك التنموٌة التً تم 
الرارها مإخراً ساهم فً اضعاف 
فرص االستثمار فً المناطك 
التنموٌة لعدم وجود مٌزة اضافٌة 
تدفع بالمستثمرٌن باالستمرار 

 
 
 
 
 

  وزارة الصناعة والتجارة

 

  التراجع عن مساوة االستثمارات
خارج وداخل المناطك التنموٌة فٌما 

حسب  ٌتعلك باالعفاءات الضرٌبٌة
 .وجهة نظر الشركة
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 بالعمل داخل المناطك التنموٌة.
 

  ال ٌوجد شراكة حمٌمٌة بٌن المطاع
العام والخاص وخصوصا فٌما 

 .شرٌعات الضرٌبٌةٌتعلك بالت
 

 

  الجمعٌات الصناعٌة تضعف من
 .الصناعةدور غرفة 

 

 والتموٌن
 

 

 
 

  ان تموم الحكومة بمشاورة المطاع
الصناعً فً كل الموانٌن التً 

 .تخص المطاع لبل الرارها
 

16  شركة مٌاس الشهبندر   ارتفاع اسعار االراضً بشكل
مبالغ فٌه فً المناطك التنموٌة 
بشكل عام والمنطمة التنموٌة فً 
المفرق بشكل خاص والتً ال 
تتناسب اسعار االراضً مع 

 الموجودة فً المنطمة.الخدمات 
 

  حسٌن التنموٌة منطمة الملن
 / المفرق

  ًاعادة تمٌٌم اسعار االراضً ف
المنطمة التنموٌة وتحسٌن الخدمات 
الممدمة فً المنطمة التنموٌة بما 

 ٌتناسب مع اسعار االراضً.

12   الرٌادٌة للتعبئة
 والتغلٌف 

  ًعدم انجاز المدٌنة الصناعٌة ف
محافظة الزرلاء ساهم فً تشتت 
الشركات الصناعٌة فً مناطك 

 متعددة تفتمر الى الخدمات.
 

  عدم استمرار التشرٌعات الضرٌبٌة
ٌساهم فً خفض االستثمارات 
االجنبٌة والتؤثٌر على استمرار 

 االستثمارات الحالٌة.

 

 هٌئة االستثمار 

 وزارة المالٌة 

  وزارة الصناعة والتجارة
 والتموٌن

 شركة المدن الصناعٌة 

 

  االسراع فً انجاز المدٌنة
والبدء فً تنفٌذ المرحلة الصناعٌة 

 االولى منها.
 

  وضع اطار زمنً ٌتعلك بالمدة
الالزمة لتغٌر اي تشرٌع ضرٌبً 
مما ٌساهم فً مساعدة المستثمرٌن 
على التخطٌط السلٌم لالستثمار فً 

 المملكة.
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10  الل للصناعات ظال
 البالستٌكٌة

ٌواجه لطاع الصناعات البالستٌكٌة 
عالٌة بسبب فً المملكة كلف انتاج 

ارتفاع اسعار الطالة، حٌث ان 
ارتفاع كلف االنتاج ادى الى 
انخفاض تنافسٌة الصناعات 
البالستٌكٌة المحلٌة ممارنة 
بالمستورد، واصبحت شركات 
كثٌرة فً لطاع الصناعات 
البالستٌكٌة تتعرض للخسارة 

 سنوٌاً.

 
 

  وزارة الصناعة والتجارة
 والتموٌن

 هٌئة االستثمار 
 

 
 

  الدعم الفنً والتمنً والمالً زٌادة
الممدم للشركات الصناعٌة 
االردنٌة لتمكٌنها من المنافسة 

 محلٌاً ودولٌاً.
 

1٢  

  شركة شفا للصناعات
 الغذائٌة

 

 
منافسة مركزات الطماطم 
المستوردة من الخارج وخصوصا 
من جمهورٌة مصر العربٌة 
لمراكزات الطماطم المنتجة فً 

الكبٌر المملكة وخصوصا الفرق 
فً السعر بسبب ارتفاع كلف 

 ً  االنتاج محلٌا

 

  وزارة الصناعة والتجارة
 والتموٌن

 

 
 

توفٌر حماٌة اكبر لمنتج مركز الطماطم 
 المنتج محلٌاً.

 


