
تعترب �صركة املدن ال�صناعية االردنية اخللف القان�ين مل�ؤ�ص�صة املدن ال�صناعية 
وقد  ال�طني  االقت�صاد  روافد  كاإحدى   1980 عام  يف  ان�صئت  والتي  االأردنية 

حققت خالل م�صريتها التي جتاوزت ربع قرن اأداًء تنم�يًا وا�صرتاتيجيًا فعااًل اإذ 
ومتميزة  كبيئة مالئمة  االأردن  ترويج  القطاع اخلا�ص يف  مع  وثيق  بتن�صيق  عملت 

لال�صتثمار ، وعملت امل�ؤ�ص�صة وفق املفه�م ال�صم�يل للمدن ال�صناعية وخدمات البنية 
التحتية احلديثة وت�فري اأرا�ص مط�رة ومباين �صناعية جاهزة خلدمة امل�صتثمرين . 

وقد حازت ال�صركة على الثقة كمط�ر للمدن ال�صناعية يف االأردن بف�صل خربات كر�صت 
لتقدمي االأف�صل وح�صلت على �صهادة اجل�دة  ISO  وعلى ذهبية املركز االأول جلائزة امللك 

اإىل عدة ج�ائز و�صهادات تقدير  اإ�صافة  االأداء احلك�مي وال�صفافية  لتميز  الثاين  عبد اهلل 
حملية ودولية. 

املناطق  قان�ن  مب�جب  خا�صة  م�صاهمة  �صركة  اىل  االردنية  ال�صناعية  املدن  م�ؤ�ص�صة  حت�يل  مت 
التنم�ية رقم 2 ل�صنة 2008 وقان�ن اال�صتثمار اجلديد 2014 بهدف تعزيز البيئة اال�صتثمارية من 

اال�صتثمار  وقان�ن  �صابقا  التنم�ية   املناطق  قان�ن  ومب�جب   ، اال�صتثمارية  املرجعيات  ت�حيد  خالل 
اجلديد تعترب املدن ال�صناعية التابعة لل�صركة مناطق تنم�ية ، تتمتع من خاللها امل�صاريع ال�صناعية 

القائمة يف املدن ال�صناعية بح�افز ومزايا ا�صافية يقدمها القان�ن اجلديد.

 تعمل ال�صركة على اإن�صاء وتط�ير واإدارة املدن ال�صناعية على نطاق ي�صمل كافة حمافظات اململكة باملفه�م 
ال�صم�يل لهذه املدن والذي ميزج ما بني ت�فري اخلدمات االأ�صا�صية وخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء 

وطرق وات�صاالت وخدمات م�صاندة متثل الداعم الرئي�ص للعمليات االإنتاجية ال�صناعية وتن�يعها لت�صمل اخلدمات 
املالية البنكية واجلمركية وال�صحية واالأمنية .... وغريها ، االأمر الذي �صاعد على جناح ال�صركة وحتقيق اأهدافها 

يف البناء والنماء والت��صع االأفقي والعم�دي يف م�صاريعها والتي امتدت وعرب م�صريتها التي جتاوزت الثالث�ن عاما 
لتغطي اأقاليم اململكة الثالث �صمالها وو�صطها وجن�بها.

اال�صتثمارات  جذب  مق�مات  وتعزيز  اال�صتثمارية  البيئة  تهيئة  يف  امل�صاهمة  على  ال�صناعية  املدن  اإن�صاء  فل�صفة  تعتمد 
ال�صناعية من خالل ت�فر عنا�صر البنية التحتية املتكاملة واخلدمات الالزمة ال�صتقطاب اال�صتثمارات يف ظل االنفتاح 

االقت�صادي الذي ت�صهده اململكة، وتعظيم فر�ص اال�صتفادة من االتفاقيات االإقليمية والدولية التي وقعها االأردن.

حملـة موجـزه عـن الشركة
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الـرؤيــــــــــــة 

الرسالــــــــة 

ملاذا املدن الصناعية 

شريك ريادي موثوق حاضن لالستثمارات املستدامة املتجه نحو األردن والشرق األوسط.

تطوير وإدارة املناطق التنموية بأفضل املعايري العاملية للخدمات والبنية التحتية تدعم استثمارات ذات قيمة مضافة 
عالية ومستدامة تواكب التطورات وتخلق شراكات إسرتاتيجية موثوقه وفق أسس جتارية عادله تعتمد التميز يف األداء 

وتبسيط اإلجراءات وجمله من املزايا التفضيلية.

تتمع الشركات الصناعية القائمة ضمن املدن الصناعية مبجموعة من احلوافز واإلمتيازات اخلاصة على النحو التايل :
- اإعفاء كامل ودائم من �صرائب االأبنية واالأرا�صي )امل�صقفات(

- اإعفاء اأو تخفي�ص على ر�ص�م معظم اخلدمات البلدية والتنظيمية 
- قطع اأرا�صي مط�رة وخمدومة باالإ�صافة اإىل مباين منطية جاهزة 

- ت�فر حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية و�صبكات الطرق واخلدمات امل�صاندة 
- اإجراءات عمل مب�صطة من خالل النافذة االإ�صتثمارية ال�احدة 

- اأ�صعار معق�لة للخدمات من مياه وكهرباء
- اإمكانية االإ�صتئجار اأو التملك لالأرا�صي واملباين

- اأ�صعار بيع وبدالت اإيجار مناف�صة لالأرا�صي واملباين اجلاهزة
- �صه�لة ال��ص�ل اإىل االأ�ص�اق العاملية من خالل االإتفاقيات التجارية العديدة

- اإتاحة الفر�صة للت�صدير اإىل االأ�ص�اق االأمريكية بدون جمارك عن طريق املدن ال�صناعية امل�ؤهلة 
- عمالة م�ؤهلة ومدربة وباأج�ر مناف�صة 

- ظروف عمل منا�صبة تتالئم وقان�ن العمل االأردين 
- تطبيق معايري دولية حلماية البيئة من التل�ث

- ال�صماح بت�صغيل االأيدي العاملة االأجنبية
- احلق بتملك كامل امل�صروع للم�صتثمر االأجنبي

- حرية حت�يل ع�ائد االإ�صتثمار اإىل اخلارج
- حرية حت�يل احل�ص�ص وحماية احل�ص�ص وامللكية
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الوصفالنسبةاحلوافز

على الدخل املتاتي من النشاط االقتصادي داخل املناطق التنموية%5ضريبة الدخل

على السلع واخلدمات التي يتم شراءها او استريادها لغايات ممارسة النشاط االقتصاديصفر %ضريبة املبيعات

على جميع املواد واملعدات واالالت والتجهيزات الداخلة يف بناء وانشاء وجتهيز وتأثيث املشاريع يف املناطق التنمويةصفر %الرسوم اجلمركية

على الدخل املتحقق اىل املؤسسة داخل املناطق التنموية او خارج اململكةصفر %ضريبة اخلدمات االجتماعية

على الدخل املتحقق اىل املؤسسة داخل املناطق التنموية او خارج اململكةصفر %ضريبة توزيع ارباح االسهم واحلصص يف الشركات

كما تق�م ال�صركة بتلبية جميع احتياجات امل�صاريع ال�صناعية لك�نها تتعامل مع خمتلف القطاعات ال�صناعية )القطاع الغذائي/ القطاع املعدين/ القطاع الدوائي/
القطاع ال�رقي والتعبئة والتغليف/القطاع الن�صيجي/القطاع الهند�صي الكهربائي /القطاع الكيماوي/القطاع االإن�صائي/قطاع �صناعة االأثاث واملطابخ ( مثل : تاأمني 
البنى التحتية للم�صاريع عند اإن�صائها،  وتط�يرها يف املدن القائمة واجلديدة لتتنا�صب مع املتطلبات اجلديدة للم�صاريع، باالإ�صافة اإىل ت�فري منظ�مة من الع�امل امل�صجعة 

لال�صتثمار، كاخلدمات االأ�صا�صية وامل�صاندة التي جتعل اإجناز العمل اأف�صل واأ�صهل، ومنها: 

ثالث خطوات سهلة  لتكون معنا..

أوال..
زيارة مكتب خدمات امل�صتثمرين التابع الإدارة املدينة، لالطالع على كافة اخليارات والبدائل املت�فرة لال�صتثمار 

)قطعة ار�ص او بناء جاهز( والتعرف على ال�صناعات القائمة و اخلدمات االأ�صا�صية وامل�صاندة املت�فرة .

ثانيا..
تعبئة من�ذج اال�صتف�صار االأويل ، لتحديد اخليار املنا�صب مع ذكر التفا�صيل املحدده .

ثالثا..
عن  االأ�صا�صية  املعل�مات  فيه  ويبني  اال�صتثمار  طلب  من�ذج  يعبئ  الطلب،  ت�فر  حال  يف 

بالت�قيع  املف��صني  والتي حتدد   ، ال�صركة  ت�صجيل  �صهادة  ارفاق  ، مع  ال�صركة وغاياتها 
،اما يف حال عدم ت�فر  الطلب ، يتم االت�صال به م�صتقباًل حال ت�فره. 

ومب�جب قان�ن املناطق التنم�ية �صابقا )قان�ن اال�صتثمار اجلديد( ، تندرج املدن ال�صناعية التابعة ل�صركة املدن ال�صناعية االأردنية حتت مظلة املناطق التنم�ية ، وتتمتع امل�صاريع 
�صمن هذه املناطق مبجم�عة اإ�صافية من احل�افز واالإعفاءات ال�صريبية على النح� التايل :

- �صبكة طرق داخلية
- �صبكة كهرباء

- اإنارة �ص�ارع
- �صبكة ات�صاالت

- �صبكة مياه

- �صبكة �صرف �صحي
- ت�صريف مياه االأمطار

- حمطة ملعاجلة املياه
- امل�صاحات اخل�صراء

- مركز جمركي
- عيادة ط�ارئ وجراحة

- مركز تدريب مهني
- مكتب ارتباط ل�زارة ال�صناعة والتجارة

- مكتب عمل
- مكتب ارتباط للجمعية العلمية امللكية

- مركز دفاع مدين واأمني

- مكتب ارتباط لغرف ال�صناعة
- بن�ك ومناطق اإدخال م�ؤقت )الب�ندد(

- منطقة حرة
- حمطة حمروقات

- مركز �صيانة
- مكاتب تخلي�ص ونقل ب�صائع

خدمات أخرى.. اخلدمات األساسية..
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- احل�ص�ل على رخ�صة االإن�صاءات.
- احل�ص�ل على رخ�صة املهن ورخ�ص احلرف وال�صناعات.

- احل�ص�ل على اإذن اأ�صغال.
- احل�ص�ل على الكهرباء.

- احل�ص�ل على املياه.

- احل�ص�ل على االت�صاالت.
- خدمة ال�صيانة.

- خدمة ما بعد البيع.
- ت�صجيل ال�صركة لدى هيئة االإ�صتثمار / هيئة املناطق التنم�ية �صابقًا .

نقوم من خالل مكتب خدمات املستثمرين بتقدمي..

فرص االستثمار املتاحة معنا..

مدينة عبد اهلل الثاين ابن احلسني  الصناعية/ عّمان
- اأن�صئت يف العام 1984 م جن�ب �صرق العا�صمة عمان يف منطقة �صحاب.

- اأول واكرب جتمع  �صناعي منظم يف اململكة بلغت م�صاحتها االإجمالية 2530 
دومنا وهي م�صغلة بالكامل.

مدينة احلسن الصناعية / إربد
- تعترب مدينة احل�صن ال�صناعية يف اإربد، معلما اقت�صاديا هاما، ي�صهم بتغطية اإقليم 

ال�صمال ال�ا�صع يف االأردن
- مت تاأ�صي�ص املدينة عام 1991 على م�صاحة اإجمالية بلغت 1218 دومنا
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مدينة العقبة الصناعية الدولية / العقبة
- حتظى مدينة العقبة ال�صناعية الدولية باأهمية كبرية

- اأ�صحت مدينة �صناعية دولية تقع يف قلب منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة
- اأن�صئت يف عام 2003 على م�صاحة )2750( دومنا

- تتميز مب�قعها املقابل ملطار امللك احل�صني الدويل يف ميناء العقبة، وهي اقرب 
مدننا لهذا امليناء احلي�ي.  

مدينة املّوقر الصناعية / املوقر
الدويل  الطريق  على  اال�صرتاتيجي  مب�قعها  ال�صناعية  امل�قر  مدينة  تتميز   -
الذي يربط االأردن بالعراق واململكة العربية ال�صع�دية حيث تبعد 24 كيل�مرتًا 
فقط عن مدينة عبد اهلل الثاين ال�صناعية  يف �صحاب و 12 كيل�مرتا عن مدينة 

امل�قر، و تبعد 340 كيل�مرتا عن ميناء العقبة.
 - تبلغ امل�صاحة االإجمالية ملدينة امل�قر ال�صناعية 2500 دومنا املرحلة االأوىل 

منها 1440 دومن تقريبَا.
- مت جتهيزها  ببنية حتتية حديثة و جمم�عة خدمات ا�صا�صية تلبي احتياجات 
امل�صتثمر بهدف ت�صهيل وت�صريع البدء بالعمل، وهي �صبكات  الطرق الداخلية، 
مياه  وت�صريف  �صحي  و�صرف  حديثة  وات�صاالت  ال�ص�ارع،  واإنارة  والكهرباء 

االأمطار اإ�صافة اإىل حمطة ملعاجلة املياه وفق احدث الت�صاميم.
للخدمات  وا�صعة  مرافق  لل�صناعة،  املخ�ص�صة  امل�صاحات  جانب  اىل  ت�صم   -
الل�جي�صتية ومناطق حرة وقطبا لل�صناعات االلكرتونية و�صتتبع نظام التط�ير 

.)Clustering( تبعا للت�زيع القطاعي داخل املدينة

مدينة احلسني بن عبدالّله الثاين الصناعية / الكرك
يف  ال�صناعية  الثاين  اهلل  عبد  بن  احل�صني  مدينة  افتتحت   2000 عام  يف   -

حمافظة  الكرك، جن�ب اململكة االردنية الها�صمية.
- تبلغ م�صاحة املدينة )1856( دومنا

- تقع  املدينة على الطريق الدويل الذي يربط �صمال وجن�ب االردن
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مدينة املفرق الصناعية / املفرق 
ح�صني  امللك  منطقة  �صمن  التنم�ية   / ال�صناعية  املفرق  مدينة  تقع   -
بن طالل التنم�ية يف املفرق ومب�صاحة اجمالية 1760 دومن وتبعد )60( 

كيل�مرتًا عن �صمال �صرق العا�صمة عمان
- تقع على �صبكة من الطرق ال�صريعة واحلديثة التي تربط االأردن و�ص�ريا 

والعراق وال�صع�دية
- هنالك ت�جه لتح�يل القاعدة اجل�ية املال�صقة للمدينة ال�صناعية اإىل 

مطار متعدد اال�صتعماالت.
اإقليمي على  نقل  ال�صناعية �صمن مركز  املدينة  ي�صاهم وج�د  - �ص�ف 
ت�صهيل حركة الب�صائع من جميع اأنحاء املنطقة والعامل  ويف تعزيز البيئة 

اال�صتثمارية.

1. مدينة الزرقاء الصناعية
- تبعد مدينة الزرقاء ال�صناعية ح�ايل  45 كم اإىل ال�صمال ال�صرقي عن 

العا�صمة عمان.
على  االأوىل  مرحلتها  تد�صن  دومنا،   2475 االإجمالية  امل�صاحة  تبلغ   -
م�صاحة  1000 دومنا، وتربز اأهميتها من م�قعها املحاذي للطريق الدويل 
الذي يربط االأردن مع احلدود العراقية وقربها من حمافظة الزرقاء التي 

تتمتع بكثافة �صكانية عالية وحركة جتارية ن�صطة  .

2. مدينة مادبا الصناعية
- مدينة مادبا ال�صناعية تقع �صمن حمافظة مادبا وتبعد 35 كم جن�ب 

العا�صمة عمان
- �ص�ف تقام املدينة على م�صاحة اجمالية تبلغ 500 دومنا.

3. مدينة السلط الصناعية 
- تقع املدينة يف حمافظة البلقاء وتبلغ م�صاحة قطعة االر�ص )468( دومن 

وم�صاحة االر�ص القابلة لال�صتثمار )200( دومن.
- �صيتم العمل على بناء وجتهيز املدينة على مرحلة واحدة.

4. مدينة جرش الصناعية  
- تقع يف حمافظة جر�ص  وتبلغ امل�صاحة االجمالية للمدينة 208 دومن 

- �صيتم تط�ير املدينة على مرحلة واحدة وتعترب هذه املدينة من �صمن 
خطة املدن امل�صتقبلية.

5. مدينة الطفيلة الصناعية 
- تقع �صمن حمافظة الطفيلة ، حيث تبلغ م�صاحتها االإجمالية )1000( دومن 
- �صيتم تط�ير املدينة على مرحلتني ، تبلغ م�صاحة املرحلة االأوىل )500( دومن 

6. مدينة عجلون السياحية
عمان  العا�صمة  من  كم   )108( بعد  على  عجل�ن  حمافظة  �صمن  تقع   -

وعلى اإرتفاع )1239(م
- تبلغ امل�صاحة االإجمالية للمدينة )420( دومن 

الزيت�ن  وب�صاتني  ال�صن�بر  غابات  من  كبرية  م�صاحة  املدينة  يت��صط   -
الذي يجعل منها مكان منا�صب الإقامة امل�صاريع ال�صياحية

املشاريع املستقبلية
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يحظى االأردن مبناخ ا�صتثماري امن وم�صتقر ، فقد �صهدت ال�صن�ات املا�صية 
حركة نه��ص اقت�صادي خا�صة يف املجاالت ال�صناعية  من خالل حركة  تدفق 
اال�صتثماري  املناخ  ان  على  جلي  وب�صكل  يدل  مما  اخلارجية،  اال�صتثمارات 

االردين ا�صبح جاذبا ومناف�صا للدول املجاورة .
وتتمتع البيئة اال�صتثمارية يف االردن بالعديد من املزايا ابرزها: البنية التحتية 
املتط�رة، ال�صفافية يف التعامل، العمالة امل�ؤهلة واملدربة باأج�ر مناف�صة واأ�صعار 
خدمات مالئمة ، اإ�صافة اإىل الق�انني والت�صريعات امل�ج�دة حلماية امل�صتثمر، 
باال�صافة اىل االنفتاح على االأ�ص�اق العاملية من خالل االتفاقيات التالية التى 

وقعها االردن اقليميا ودوليا :
.WTO ان�صمام االأردن اإىل منظمة التجارة العاملية -

- ع�ص�ية االأردن يف منطقة التجارة احلرة العربية الكربى التي ت�صم 18 
دولة عربية.

)FTA( اتفاقية التجارة احلرة بني االأردن وال�اليات املتحدة االأمريكية -
- اتفاقية ال�صراكة بني االأردن واالحتاد االأوروبي.

- اتفاقية االأردن ورابطة الدول االأوروبية )AFTA( التجارية.
امل�ؤمتر  منظمة  االأع�صاء يف  الدول  بني  ما  التف�صيلية  التجارة  اتفاقية   -

االإ�صالمي.
- اتفاقية التجارة احلرة مع �صنغاف�رة.

- اتفاقية اأغادير تراكمية املن�صاأ.
QIZ مّيزة الدخ�ل اإىل االأ�ص�اق االأوروبية دون قي�د  - منح منتجات الـــ 

اأو جمارك.
- اتفاقية التجارة احلرة مع كندا

- اتفاقية التجارة احلرة بني االردن وتركيا.

املناخ االستثماري يف األردن
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مدينة املوقر الصناعية /  املوقر

مدينة املفرق الصناعية / املفرق

مدينة احلسني بن عبدا� الثا
 الصناعية / الكرك

مدينة العقبة الصناعية الدولية / العقبة

مدينة احلسن الصناعية / إربد

مدينة عبدا� الثا
 الصناعية / سحاب 

Al-Hassan Industrial Estate (HIE) / Irbid

Aqaba International Industrial Estate / Aqaba

Al Muwaqar Industrial Estate/ Muwaqar

Al Mafraq Industrial Estate / Mafraq

Al-Hussein Bin Abdullah II Industrial Estate
(HUIE) / Karak

Abdullah II Bin Al-Hussein Industrial
Estate (AIE) / Sahab

املدن الصناعية العاملة
Operational Projects
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