حملـة موجـزه عـن الشركة
تعترب �شركة املدن ال�صناعية االردنية اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة املدن ال�صناعية
الأردنية والتي ان�شئت يف عام  1980ك�إحدى روافد االقت�صاد الوطني وقد
حققت خالل م�سريتها التي جتاوزت ربع قرن �أدا ًء تنموي ًا وا�سرتاتيجي ًا فعا ًال �إذ
عملت بتن�سيق وثيق مع القطاع اخلا�ص يف ترويج الأردن كبيئة مالئمة ومتميزة
لال�ستثمار  ،وعملت امل�ؤ�س�سة وفق املفهوم ال�شمويل للمدن ال�صناعية وخدمات البنية
التحتية احلديثة وتوفري �أرا�ض مطورة ومباين �صناعية جاهزة خلدمة امل�ستثمرين .
وقد حازت ال�شركة على الثقة كمطور للمدن ال�صناعية يف الأردن بف�ضل خربات كر�ست
لتقدمي الأف�ضل وح�صلت على �شهادة اجلودة  ISOوعلى ذهبية املركز الأول جلائزة امللك
عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية �إ�ضافة �إىل عدة جوائز و�شهادات تقدير
حملية ودولية.
مت حتويل م�ؤ�س�سة املدن ال�صناعية االردنية اىل �شركة م�ساهمة خا�صة مبوجب قانون املناطق
التنموية رقم  2ل�سنة  2008وقانون اال�ستثمار اجلديد  2014بهدف تعزيز البيئة اال�ستثمارية من
خالل توحيد املرجعيات اال�ستثمارية  ،ومبوجب قانون املناطق التنموية �سابقا وقانون اال�ستثمار
اجلديد تعترب املدن ال�صناعية التابعة لل�شركة مناطق تنموية  ،تتمتع من خاللها امل�شاريع ال�صناعية
القائمة يف املدن ال�صناعية بحوافز ومزايا ا�ضافية يقدمها القانون اجلديد.
تعمل ال�شركة على �إن�شاء وتطوير و�إدارة املدن ال�صناعية على نطاق ي�شمل كافة حمافظات اململكة باملفهوم
ال�شمويل لهذه املدن والذي ميزج ما بني توفري اخلدمات الأ�سا�سية وخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء
وطرق وات�صاالت وخدمات م�ساندة متثل الداعم الرئي�س للعمليات الإنتاجية ال�صناعية وتنويعها لت�شمل اخلدمات
املالية البنكية واجلمركية وال�صحية والأمنية  ....وغريها  ،الأمر الذي �ساعد على جناح ال�شركة وحتقيق �أهدافها
يف البناء والنماء والتو�سع الأفقي والعمودي يف م�شاريعها والتي امتدت وعرب م�سريتها التي جتاوزت الثالثون عاما
لتغطي �أقاليم اململكة الثالث �شمالها وو�سطها وجنوبها.
تعتمد فل�سفة �إن�شاء املدن ال�صناعية على امل�ساهمة يف تهيئة البيئة اال�ستثمارية وتعزيز مقومات جذب اال�ستثمارات
ال�صناعية من خالل توفر عنا�صر البنية التحتية املتكاملة واخلدمات الالزمة ال�ستقطاب اال�ستثمارات يف ظل االنفتاح
االقت�صادي الذي ت�شهده اململكة ،وتعظيم فر�ص اال�ستفادة من االتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعها الأردن.
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الـرؤيــــــــــــة
شريك ريادي موثوق حاضن لالستثمارات املستدامة املتجه نحو األردن والشرق األوسط.

الرسالــــــــة
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.

ملاذا املدن الصناعية
تتمع الشركات الصناعية القائمة ضمن املدن الصناعية مبجموعة من احلوافز واإلمتيازات اخلاصة على النحو التايل :
 �إتاحة الفر�صة للت�صدير �إىل الأ�سواق الأمريكية بدون جمارك عن طريق املدن ال�صناعية امل�ؤهلة �إعفاء كامل ودائم من �ضرائب الأبنية والأرا�ضي (امل�سقفات) عمالة م�ؤهلة ومدربة وب�أجور مناف�سة �إعفاء �أو تخفي�ض على ر�سوم معظم اخلدمات البلدية والتنظيمية ظروف عمل منا�سبة تتالئم وقانون العمل الأردين قطع �أرا�ضي مطورة وخمدومة بالإ�ضافة �إىل مباين منطية جاهزة تطبيق معايري دولية حلماية البيئة من التلوث توفر حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية و�شبكات الطرق واخلدمات امل�ساندة ال�سماح بت�شغيل الأيدي العاملة الأجنبية �إجراءات عمل مب�سطة من خالل النافذة الإ�ستثمارية الواحدة احلق بتملك كامل امل�شروع للم�ستثمر الأجنبي �أ�سعار معقولة للخدمات من مياه وكهرباء حرية حتويل عوائد الإ�ستثمار �إىل اخلارج �إمكانية الإ�ستئجار �أو التملك للأرا�ضي واملباين حرية حتويل احل�ص�ص وحماية احل�ص�ص وامللكية �أ�سعار بيع وبدالت �إيجار مناف�سة للأرا�ضي واملباين اجلاهزة� -سهولة الو�صول �إىل الأ�سواق العاملية من خالل الإتفاقيات التجارية العديدة
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ومبوجب قانون املناطق التنموية �سابقا (قانون اال�ستثمار اجلديد)  ،تندرج املدن ال�صناعية التابعة ل�شركة املدن ال�صناعية الأردنية حتت مظلة املناطق التنموية  ،وتتمتع امل�شاريع
�ضمن هذه املناطق مبجموعة �إ�ضافية من احلوافز والإعفاءات ال�ضريبية على النحو التايل :
احلوافز

النسبة

الوصف

ضريبة الدخل

5%

على الدخل املتاتي من النشاط االقتصادي داخل املناطق التنموية

ضريبة املبيعات

صفر %

على السلع واخلدمات التي يتم شراءها او استريادها لغايات ممارسة النشاط االقتصادي

الرسوم اجلمركية

صفر %

على جميع املواد واملعدات واالالت والتجهيزات الداخلة يف بناء وانشاء وجتهيز وتأثيث املشاريع يف املناطق التنموية

ضريبة اخلدمات االجتماعية

صفر %

على الدخل املتحقق اىل املؤسسة داخل املناطق التنموية او خارج اململكة

ضريبة توزيع ارباح االسهم واحلصص يف الشركات

صفر %

على الدخل املتحقق اىل املؤسسة داخل املناطق التنموية او خارج اململكة

كما تقوم ال�شركة بتلبية جميع احتياجات امل�شاريع ال�صناعية لكونها تتعامل مع خمتلف القطاعات ال�صناعية (القطاع الغذائي /القطاع املعدين /القطاع الدوائي/
القطاع الورقي والتعبئة والتغليف/القطاع الن�سيجي/القطاع الهند�سي الكهربائي /القطاع الكيماوي/القطاع الإن�شائي/قطاع �صناعة الأثاث واملطابخ ) مثل  :ت�أمني
البنى التحتية للم�شاريع عند �إن�شائها ،وتطويرها يف املدن القائمة واجلديدة لتتنا�سب مع املتطلبات اجلديدة للم�شاريع ،بالإ�ضافة �إىل توفري منظومة من العوامل امل�شجعة
لال�ستثمار ،كاخلدمات الأ�سا�سية وامل�ساندة التي جتعل �إجناز العمل �أف�ضل و�أ�سهل ،ومنها:
اخلدمات األساسية..

 �شبكة طرق داخلية �شبكة كهرباء �إنارة �شوارع �شبكة ات�صاالت� -شبكة مياه

خدمات أخرى..

 �شبكة �صرف �صحي ت�صريف مياه الأمطار حمطة ملعاجلة املياه -امل�ساحات اخل�ضراء

 مركز جمركي عيادة طوارئ وجراحة مركز تدريب مهني مكتب ارتباط لوزارة ال�صناعة والتجارة مكتب عمل مكتب ارتباط للجمعية العلمية امللكية -مركز دفاع مدين و�أمني

 مكتب ارتباط لغرف ال�صناعة بنوك ومناطق �إدخال م�ؤقت (البوندد) منطقة حرة حمطة حمروقات مركز �صيانة -مكاتب تخلي�ص ونقل ب�ضائع

ثالث خطوات سهلة لتكون معنا..

أوال..

زيارة مكتب خدمات امل�ستثمرين التابع لإدارة املدينة ،لالطالع على كافة اخليارات والبدائل املتوفرة لال�ستثمار
(قطعة ار�ض او بناء جاهز) والتعرف على ال�صناعات القائمة و اخلدمات الأ�سا�سية وامل�ساندة املتوفرة .

ثانيا..

تعبئة منوذج اال�ستف�سار الأويل  ،لتحديد اخليار املنا�سب مع ذكر التفا�صيل املحدده .

ثالثا..

يف حال توفر الطلب ،يعبئ منوذج طلب اال�ستثمار ويبني فيه املعلومات الأ�سا�سية عن
ال�شركة وغاياتها  ،مع ارفاق �شهادة ت�سجيل ال�شركة  ،والتي حتدد املفو�ضني بالتوقيع
،اما يف حال عدم توفر الطلب  ،يتم االت�صال به م�ستقب ًال حال توفره.
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نقوم من خالل مكتب خدمات املستثمرين بتقدمي..
 احل�صول على االت�صاالت. خدمة ال�صيانة. خدمة ما بعد البيع. -ت�سجيل ال�شركة لدى هيئة الإ�ستثمار  /هيئة املناطق التنموية �سابق ًا .

 احل�صول على رخ�صة الإن�شاءات. احل�صول على رخ�صة املهن ورخ�ص احلرف وال�صناعات. احل�صول على �إذن �أ�شغال. احل�صول على الكهرباء. -احل�صول على املياه.

فرص االستثمار املتاحة معنا..
عمان
مدينة عبد اهلل الثاين ابن احلسني الصناعيةّ /

 �أن�شئت يف العام  1984م جنوب �شرق العا�صمة عمان يف منطقة �سحاب. �أول واكرب جتمع �صناعي منظم يف اململكة بلغت م�ساحتها الإجمالية 2530دومنا وهي م�شغلة بالكامل.

مدينة احلسن الصناعية  /إربد

 تعترب مدينة احل�سن ال�صناعية يف �إربد ،معلما اقت�صاديا هاما ،ي�سهم بتغطية �إقليمال�شمال الوا�سع يف الأردن
 -مت ت�أ�سي�س املدينة عام  1991على م�ساحة �إجمالية بلغت  1218دومنا
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مدينة احلسني بن عبدال ّله الثاين الصناعية  /الكرك

 يف عام  2000افتتحت مدينة احل�سني بن عبد اهلل الثاين ال�صناعية يفحمافظة الكرك ،جنوب اململكة االردنية الها�شمية.
 تبلغ م�ساحة املدينة ( )1856دومنا -تقع املدينة على الطريق الدويل الذي يربط �شمال وجنوب االردن

مدينة العقبة الصناعية الدولية  /العقبة

 حتظى مدينة العقبة ال�صناعية الدولية ب�أهمية كبرية �أ�ضحت مدينة �صناعية دولية تقع يف قلب منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة �أن�شئت يف عام  2003على م�ساحة ( )2750دومنا تتميز مبوقعها املقابل ملطار امللك احل�سني الدويل يف ميناء العقبة ،وهي اقربمدننا لهذا امليناء احليوي.

املوقر الصناعية  /املوقر
مدينة ّ

 تتميز مدينة املوقر ال�صناعية مبوقعها اال�سرتاتيجي على الطريق الدويلالذي يربط الأردن بالعراق واململكة العربية ال�سعودية حيث تبعد  24كيلومرت ًا
فقط عن مدينة عبد اهلل الثاين ال�صناعية يف �سحاب و  12كيلومرتا عن مدينة
املوقر ،و تبعد  340كيلومرتا عن ميناء العقبة.
 تبلغ امل�ساحة الإجمالية ملدينة املوقر ال�صناعية  2500دومنا املرحلة الأوىلمنها  1440دومن تقريب َا.
 مت جتهيزها ببنية حتتية حديثة و جمموعة خدمات ا�سا�سية تلبي احتياجاتامل�ستثمر بهدف ت�سهيل وت�سريع البدء بالعمل ،وهي �شبكات الطرق الداخلية،
والكهرباء و�إنارة ال�شوارع ،وات�صاالت حديثة و�صرف �صحي وت�صريف مياه
الأمطار �إ�ضافة �إىل حمطة ملعاجلة املياه وفق احدث الت�صاميم.
 ت�ضم اىل جانب امل�ساحات املخ�ص�صة لل�صناعة ،مرافق وا�سعة للخدماتاللوجي�ستية ومناطق حرة وقطبا لل�صناعات االلكرتونية و�ستتبع نظام التطوير
تبعا للتوزيع القطاعي داخل املدينة (.)Clustering
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مدينة املفرق الصناعية  /املفرق
 تقع مدينة املفرق ال�صناعية  /التنموية �ضمن منطقة امللك ح�سنيبن طالل التنموية يف املفرق ومب�ساحة اجمالية  1760دومن وتبعد ()60
كيلومرت ًا عن �شمال �شرق العا�صمة عمان
 تقع على �شبكة من الطرق ال�سريعة واحلديثة التي تربط الأردن و�سورياوالعراق وال�سعودية
 هنالك توجه لتحويل القاعدة اجلوية املال�صقة للمدينة ال�صناعية �إىلمطار متعدد اال�ستعماالت.
 �سوف ي�ساهم وجود املدينة ال�صناعية �ضمن مركز نقل �إقليمي علىت�سهيل حركة الب�ضائع من جميع �أنحاء املنطقة والعامل ويف تعزيز البيئة
اال�ستثمارية.

املشاريع املستقبلية
 .1مدينة الزرقاء الصناعية
 تبعد مدينة الزرقاء ال�صناعية حوايل  45كم �إىل ال�شمال ال�شرقي عنالعا�صمة عمان.
 تبلغ امل�ساحة الإجمالية  2475دومنا ،تد�شن مرحلتها الأوىل علىم�ساحة  1000دومنا ،وتربز �أهميتها من موقعها املحاذي للطريق الدويل
الذي يربط الأردن مع احلدود العراقية وقربها من حمافظة الزرقاء التي
تتمتع بكثافة �سكانية عالية وحركة جتارية ن�شطة .

 .2مدينة مادبا الصناعية
 مدينة مادبا ال�صناعية تقع �ضمن حمافظة مادبا وتبعد  35كم جنوبالعا�صمة عمان
 �سوف تقام املدينة على م�ساحة اجمالية تبلغ  500دومنا. .3مدينة السلط الصناعية
 تقع املدينة يف حمافظة البلقاء وتبلغ م�ساحة قطعة االر�ض ( )468دومنوم�ساحة االر�ض القابلة لال�ستثمار ( )200دومن.
 �سيتم العمل على بناء وجتهيز املدينة على مرحلة واحدة. .4مدينة جرش الصناعية
 تقع يف حمافظة جر�ش وتبلغ امل�ساحة االجمالية للمدينة  208دومن �سيتم تطوير املدينة على مرحلة واحدة وتعترب هذه املدينة من �ضمنخطة املدن امل�ستقبلية.
 .5مدينة الطفيلة الصناعية
 تقع �ضمن حمافظة الطفيلة  ،حيث تبلغ م�ساحتها الإجمالية ( )1000دومن� -سيتم تطوير املدينة على مرحلتني  ،تبلغ م�ساحة املرحلة الأوىل ( )500دومن
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 .6مدينة عجلون السياحية
 تقع �ضمن حمافظة عجلون على بعد ( )108كم من العا�صمة عمانوعلى �إرتفاع ()1239م
 تبلغ امل�ساحة الإجمالية للمدينة ( )420دومن يتو�سط املدينة م�ساحة كبرية من غابات ال�صنوبر وب�ساتني الزيتونالذي يجعل منها مكان منا�سب لإقامة امل�شاريع ال�سياحية

املناخ االستثماري يف األردن
يحظى الأردن مبناخ ا�ستثماري امن وم�ستقر  ،فقد �شهدت ال�سنوات املا�ضية
حركة نهو�ض اقت�صادي خا�صة يف املجاالت ال�صناعية من خالل حركة تدفق
اال�ستثمارات اخلارجية ،مما يدل وب�شكل جلي على ان املناخ اال�ستثماري
االردين ا�صبح جاذبا ومناف�سا للدول املجاورة .
وتتمتع البيئة اال�ستثمارية يف االردن بالعديد من املزايا ابرزها :البنية التحتية
املتطورة ،ال�شفافية يف التعامل ،العمالة امل�ؤهلة واملدربة ب�أجور مناف�سة و�أ�سعار
خدمات مالئمة � ،إ�ضافة �إىل القوانني والت�شريعات املوجودة حلماية امل�ستثمر،
باال�ضافة اىل االنفتاح على الأ�سواق العاملية من خالل االتفاقيات التالية التى
وقعها االردن اقليميا ودوليا :
 ان�ضمام الأردن �إىل منظمة التجارة العاملية .WTO ع�ضوية الأردن يف منطقة التجارة احلرة العربية الكربى التي ت�ضم 18دولة عربية.

 -اتفاقية التجارة احلرة بني الأردن والواليات املتحدة الأمريكية ()FTA

 اتفاقية ال�شراكة بني الأردن واالحتاد الأوروبي. اتفاقية الأردن ورابطة الدول الأوروبية ( )AFTAالتجارية. اتفاقية التجارة التف�ضيلية ما بني الدول الأع�ضاء يف منظمة امل�ؤمترالإ�سالمي.
 اتفاقية التجارة احلرة مع �سنغافورة. اتفاقية �أغادير تراكمية املن�ش�أ. منح منتجات الـ ـ  QIZم ّيزة الدخول �إىل الأ�سواق الأوروبية دون قيود�أو جمارك.
 اتفاقية التجارة احلرة مع كندا -اتفاقية التجارة احلرة بني االردن وتركيا.
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املدن الصناعية العاملة

Operational Projects

 إرﺑﺪ/ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳊﺴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

Al-Hassan Industrial Estate (HIE) / Irbid

 ﺳﺤﺎب/ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺒﺪا اﻟﺜﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

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

 اﳌﻔﺮق/ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻔﺮق اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

Al Mafraq Industrial Estate / Mafraq

 اﳌﻮﻗﺮ/ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻮﻗﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

 اﻟﻜﺮك/ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪا اﻟﺜﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

Al Muwaqar Industrial Estate/ Muwaqar

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

 اﻟﻌﻘﺒﺔ/ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

Aqaba International Industrial Estate / Aqaba
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