
 

 وحدة الدراسات والشؤون الصناعية

 منطقة وادي العش الصناعية
 
 
 
 

مجموعة من يوجد بيا تعتبر منطقة وادي العش من المناطق الصناعية الميمة في محافظة الزرقاء و  
حسب إحصائيات غرفة صناعة الزرقاء ف، يا المتميز ما بين عمان والزرقاءموقعاليامة اضافة الى المصانع 

( ما بين مؤسسة صناعية ومؤسسة 901) منطقة وادي العش الصناعيفي منطقة المنشآت فقد بمغ عدد 
، وفيما يمي توزيع ىذه المؤسسات ( مؤسسة حرفية مختمفة57وما مجموعو ) صناعية شركة( 43حرفية منيا )

 حسب تصنيفيا:
 وادي العش الصناعيةنطقة معدد المؤسسات الصناعية التابعة ل

 العـدد نــوع المؤسسـة / المنشـأة
 34 صنـاعيــة
 55 حـرفيــة

 101 المجمــوع
 

 البد أن نأخذ بعين االعتبار محددين رئيسيين عند النظر إلى اإلحصائية أعاله:
 

  :ثالثون ألف ( 400000إن المؤسسة الصناعية ىي المؤسسة التي يزيد رأسماليا عن )المحدد األول
 ( عشرة عمال، وما يقل عن ذلك يقع ضمن تصنيف المؤسسة الحرفية.90دينار وعدد العمال عن )

 
  :قانون غرف الصناعة يسمح لممنشآت الصناعية المقامة في منطقة اختصاص أن المحدد الثاني

دد غرفة صناعة الزرقاء باالنتساب إلى غرف الصناعة األخرى )عمان واربد(، مما يعني ان ع
 اكبر من ذلك. وادي العشناعية الكمي الموجودة في منطقة المؤسسات الص

 

 مقدمة



 
 
 

  موقعيا المتميز والمتوسط بين ثالث مدن كبرى تتوفر فييا العمالة المحمية وىي مدينة الزرقاء، مدينة
من ىذه المدن الى منطقة وادي العش  الرصيفة، العاصمة عمان، مما يقمل من كمف تنقل العمال

 الصناعية.
  تقع بين اربعة طرق دولية رئيسية ىي: طريق اتوستراد عمان الزرقاء، طريق جابر الدولي، طريق

عمان التنموي، طريق عمان التنموي جابر. وتعتبر ىذه ميزة اضافية لمنطقة وادي العش لوجود 
لدولية والتي تساىم عمى تسييل حركة التنقل الصناعات في موقع واحد ضمن حدود ىذه الطرق ا

واستيراد المواد الخام والتصدير عبر ىذه الطرق الخارجية دون الحاجة الستخدام الطرق النافذة داخل 
 العاصمة عمان ومدينة الزرقاء.

  عدم وجود تجمعات سكانية داخل المنطقة حاليًا ومستقباًل باستثناء عدد محدود من الصناعات
صفة االستعمال لالراضي الموجودة داخل المنطقة تتوزع بين صناعات كبيرة  وخصوصا ان

 ومتوسطة وخفيفة.
 .وجود شبكات الكيرباء والمياه 

 
 

حيث ان منطقة وادي العش كانت سابقًا تتبع  عدم تطابق المخطط التنظيمي المانة عمان وبمدية الزرقاء 
جانبي المدخل  عمىانعكس سمبا عمى المدخل الرئيسي وكذلك وجود محالت الخرده  الى امانة عمان، وىذا

باالضافة إلى أنو في بعض الظروف اضطرت الغرفة لمتدخل وصيانة المدخل عمى حسابيا الخاص وبات 
عمان او طريق عمان التنموي بشكل مباشر إلى منطقة  تراد الزرقاءمن االىمية ايجاد بديل ورئيسي من اتوس

 ، وتتمخص المعوقات التي تعاني منيا منطقة وادي العش بالتالي:من األىمية بمكان وادي العش
  المدخل الرئيسي لممنطقة غير مؤىل وضيق الشارع امام حركة الشاحنات

 والسيارات.
 المنطقة وعمى الشارع العام. تركز محالت ومستودعات السكراب عمى مدخل 
 .البنية التحتية المتيالكة من شوارع وانارة وغيرىا 

 

 الميزات التنافسية لمنطقة وادي العش:
 

ملخص المعوقات التي تعاني منها منطقة 
 وادي العش:



 
 

 
 
طرحت غرفة صناعة الزرقاء موضوع منطقة وادي العش عمى اجندة الكثير من االجتماعات التنموية  

بمحافظة الزرقاء وقامت بتسميط الضوء عمى ذلك من خالل متابعات عدة مع الجيات الرسمية  الخاصة
 التالية:
 .معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين 
 .معالي وزير االشغال العامة واالسكان 
 .معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي 
 .معالي وزير االشغال العامة واالسكان 
 ستثمارعطوفة رئيس ىيئة اال 
 اء. ـــــــــــــــــــــــــظ الزرقـــــــــــــــة محافـــــــــــــعطوف 
 عطوفـــــــة رئيس بمديـــة الزرقــــــاء 
 
لقد قامت غرفة صناعة الزرقاء بالمطالبة عمى التركيز عمى منطقة وادي العش الصناعية من   

جاذب لالستثمارات ، حيث تعتبر المنطقة مخاطبة واالجتماع بعدة جيات ووزارات حكوميةالخالل 
والتحتية والشوارع المنظمة ادى الى ىروب المستثمرين  والبنيةالصناعية غير ان عدم توفر الخدمات البمدية 

 ، وتمثل مطالبات غرفة صناعة الزرقاء بالتالي:الصناعات بعضالكبار واغالق 
 
 المدخل الرئيسي لوادي العش: .1
ن معالي وزير االشغال العامة واالسكان بضرورة فتح طريق من شارع قامت الغرفة بالطمب م  

عمان التنموي او االوتوستراد ليكون المدخل الرئيسي لمنطقة وادي العش، حيث وافق معالي وزير االشغال 
بإجراء دراسة استطالعية من قبل احد الشركات االستشارية لمنطقة وادي العش العامة واالسكان وأوعز 

 لربط المطموب مع اوتوستراد الزرقاء او الطريق التنموي.لغايات ا
 
 

 وادي العش: ةمطالبات غرفة صناعة الزرقاء فيما يتعلق بمنطق
 الصناعي:



 
 :اضافتها الى قائمة المناطق التنموية .2
األخيـــر لمـــدول المانحـــة مـــن أجـــل مســـاعدة الـــدول المتـــأثرة مـــن شـــارة الـــى مخرجـــات مـــؤتمر لنـــدن ا  

قبـــل االتحـــاد  المنـــاطق التنمويـــة المنـــوي اعتمادىـــا مـــنمقتـــرح المعنـــي بشـــأن المجـــوء الســـوري، وبنـــاًء عمـــى ال
 األوروبي لتشمميا قرارات تخفيف شروط المنشأ لمصادرات األردنية.

 
 تحسين البنية التحتية: .3
مــن عــدم الكفــاءة والبنيــة التحتيــة التــي ال تســتطيع فــي وضــعيا الحــالي منطقــة وادي العــش تعــاني   

 .االستثمارات الجديدة والتوسع في االستثمارات القائمةاستيعاب 
 
 
 
 

يمكن معرفة الميزة التنافسية لمنطقة وادي العش من خالل االطالع عمى الخارطة التوضيحية لممنطقة،  
وخصوصا توسطيا بين اربعة طرق رئيسية وقربيا من المدن الرئيسية والتجمعات السكانية كما ىو معروض 

 في الخارطة التالية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توضح منطقة وادي العش الصناعي:خراطة 
 وادي العش:



 شركة مصانع الورق والكرتون .1
 الشركة االردنية للحديد والصلب .2
 الشركة الوطنية للحديد والصلب .3
 الشركة المتطورة لصناعة الدهانات .4
 شركة البدر الصناعية .5
 شركة صالح شقير .6
 شركة حياة لمركزات االعالف .7
 الشركة العربية لصناعة البيوت الزراعية .8
 شركة العصور الذهبية  .9

 شركة االمارات التقنية  .11
 شركة نشاشيبي وعبيني  .11
 شركة السيف للصناعات الكيماوية .12
 شركة الشرق االوسط للمنسوجات .13
 شركة الصناعات الكيماوية .14
 شركة الياس زيدان .15
 شركة صناعة االجهزة المنزلية .16
 شركة احبار الطباعة .17
 شركة الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل .18
 الحديد واالنابيبشركة الفوالذ لتكنولوجيا  .19
 شركة بالستيك السيد .21
 الشركة الوطنية لصناعة الكوابل .21
 الشركة العربية لصناعة البالستيك .22

 



 
 
 
 
ت التي استقوم باستكمال طرح ايجاد حمول لممعيق بناًء عمى ما تقدم فإن غرفة صناعة الزرقاء  

ىذه المنطقة عمى تعزيز االستثمارات الصناعية وتوجيييا نحو تعاني منيا منطقة وادي العش مما يساعد 
 مما يعمل عمى توليد المزيد من فرص العمل:الحيوية 

 
  التركيز عمى منطقة وادي العش باعتبارىا منطقة صناعية موجودة بحكم الواقع وال تقع داخل

الى بعض الخدمات والتحسينات في البنية التحتية وتقع في منطقة  التجمعات السكانية وتحتاج
 متوسطة بين الزرقاء وعمان والرصيفة، وتعتبر منطقة جذب لمعمالة.

 
  المطالبة باستكمال ربط منطقة وادي العش بالطريق التنموي مما يساعد الصناعات القائمة عمى

يق التنموي دون الحاجة لممرور من طرق التصدير واستيرد المواد الخام من خالل استخدام الطر 
 مدينة الزرقاء والعاصمة كذلك، مما يعزز جاذبية االستثمار في المنطقة.

 
  العمل عمى ايجاد طريقة إلدارة عممية نقل وجمع النفايات من منطقة وادي العش باالتفاق مع شركة

م في تقميل كمف نقل خاصة لنقل النفايات حيث ان اشتراك جميع المصانع بيذه الخدمة سيساى
النفايات بالنسبة لشركات نقل النفايات مما يساعد عمى تشجيع المصانع عمى االشتراك بيذه الخدمة 

 في حال تم ربطيا ببدل النفايات التي يتم دفعيا لبمدية الزرقاء دون تقديم ىذه الخدمة.
 
 بنية التحتية وعممية ادارة امكانية تأسيس مجمس خدمات مشترك لمنطقة وادي العش لمتابعة مشكمة ال

 ونقل النفايات.
 

 
 

 

 التوصيات


