
 

لمدينة الطفيلة الصناعية ةالحوافز الجديد  

 

 
 

 ( كلم.22تقع على طريق عمان العقبة وتبعد عن مدينة الطفيلة ) •

أصل المساحة الكلية من ( دونم 500تم تطوير المرحلة األولى من المدينة على مساحة ) •

 ( دونم.1000والبالغة )

 تم انجاز اعمال البنية التحتية كاملة للمرحلة األولى، وتضم مباني صناعية جاهزة بمساحة •

 . 2( م10042) 

نية، كيماوية، ورقية ، تضم المدينة عدة قطاعات صناعية ) غذائية، دوائية، هندسية ومعد •

 تعبئة وتغليف، صناعات خفيفة (
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدينة الطفيلة الصناعية :
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( 5%( منها و لمدة )50دعم تكلفة مناولة الحاويات للبضائع المصدرة من خالل ميناء العقبة بواقع )

 الطفيلة الصناعية .سنوات و ذلك شريطة ان يكون منشأ البضاعة من مدينة 

 

 

 

سيتم دعم اسعار الطاقة الكهربائية لالستثمارات الصناعية الصغيرة و المتوسطة في مدينة الطفيلة 

 ( سنوات على النحو التالي  :10لمدة ) الكهرباءتعرفة  تخفيض على الصناعية من خالل منح 

 . ( سنوات من تاريخ البدء الفعلي للمشروع5) %(  الول75تخفيض بنسبة )  .1

 . (1البند رقم )في ( التي تلي الفترة 8+7+6%( للسنوات )50تخفيض بنسبة ) .2

 . (2البند رقم )في ( التي تلي الفترة 10+9%( للسنوات )25تخفيض بنسبة ) .3

 

  

 خمس سنوات يغطي البرنامج فترة

 

(75)%

سنوات ( 5)ألول 
من تاريخ البدء 
الفعلي للمشروع

(50  )%
للسنوات 

التي ( 6+7+8)
تلي الفترة بالبند 

(1)

(25  )%
للسنوات 

التي ( 9+10)
تلي الفترة بالبند 

(2)

:دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة  

:دعم اسعار الطاقة الكهربائية  

 

 شمول المدينة بالفروع االنتاجية)وزارة العمل(
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 يتم  منح هذه المزايا و الحوافز للصناعات التي تحقق المعايير التالية : 

 او االيجار . بدء االنتاج خالل سنتين من توقيع عقد البيع •

 %( )منشأ اردنـي( .30تحقيق قيمة مضافة ال تقل عن ) •

 ابناء محافظة الطفيلة على النحو التالي :االلتزام بالتشغيل من  •

 ( عمال كحد ادنى .10الصناعات الصغيرة )  -

 ( عامل كحد ادنى .50الصناعات المتوسطة ) -

 و بالتعاون مع الجهات المختصة . االلتزام بتقديم خطة تدريبية لتأهيل العاملين •

المستثمر كافة التكاليف التي و خالفاً لذلك سيتحمل  تقديم تعهد لضمان تطبيق المعايير اعاله •

 استفاد منها من برنامج الدعم .

 

 

 

 %(  ضريبة الدخل المفروضة على الدخل من النشاط اإلقتصادي5) •

%(  ضريبة المبيعات المفروضة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات 0) •

 النشاط اإلقتصادي ممارسة

تجهيزات الداخلة ال%( الرسوم الجمركية المفروضة على جميع المواد والمعدات واآلالت و0) •

 في البناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية

%(  ضريبة توزيع أرباح األسهم وحصص الشركات على التحقق للمؤسسة داخل المناطق 0) •

 ملكةالتنموية أو خارج الم

 

 

 

 

 المعاييـــــــــــــــــــــــــــــــر

 حوافز ضريبية بموجب قانون االستثمار االردني
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 صناعيةي مبان إيجار

 2د/م  اإليجار 2اإليجار د/م  بدل 2اإليجار د/م  بدل

 التخفيض للسنة بعد

 الرابعة و الخامسة

 التخفيض ألول بعد

 ثالث سنوات

 األساسي

10 6 20 

 

 

أن ال يقل عدد الموظفين المسجلين في الضمان اإلجتماعي منذ بدء اإلستثمار ولغاية تملك قطعة  •

 ( موظفين .10األرض )

تشكل العمالة األردنية الموظفة ضمن المشروع الصناعي النسبة المحددة وفق قانون العمل و  أن •

 العمال األردني .

 .%( موثقة بكتاب من جهة حكومية مختصة40تشكل القيمة المضافة للمنتج ما نسبته ) أن •

  

تسري هذه الحوافز على تأجير المباني 
.2م( 10000)و ألول 

شركة ( 15)هذه الحوافز فقط ألول 
تتقدم بطلب شراء قطع أراضي وألول 

خمس دونما  لكل مستثمر خالل الخمس 
.سنوات األولى أيهما أوالً 

دفعة أولى %( 30: )سياسة الدفع 
فورية عند توقيع العقد وتسديد باقي 

/  دفعة متساوية 36)القيمة بموجب 
بدون فوائد في حال شراء ( ثالث سنوات

.االراضي

سعر بدل اإليجار حسب الحوافز ينطبق 
على أول خمس سنوات ، وبعد ذلك 

يطبق بدل اإليجار  على السعر األساسي 
.المذكور أعاله 

 األراضي بيع          

 2م د/ البيع 2د/م  البيع

 األساسي حوافز

5 25 

:تخفيضات على اسعار البيع و بدالت االيجار   

الواجب توفرها للحصول على الحوافز  اإلشتراطات

:أعاله  

 



 

Package of Incentives for Al-Tafilah 
Industrial Estate 

 

 
 

• Located on Amman-Aqaba highway and its away (22) km from Al-

Tafeileh governorate. 

• The first phase of the estate is developed on (500) Dunum out of the 

total area of (1000) Dunum.   

• The first phase of the infrastructure construction is done, it includes 

new industrial buildings with an area of (10042) m2. 

• The Industrial estate includes several sectors which is (food, 

pharmaceutical, engineering, metal, chemical, paper, packaging, light 

industries). 
  
 

 

 

 

Al-Tafeileh Industrial 

Estate Estate : 



PAGE 1 

 

 

    

 

Support the cost of container’s handling for good exported through Aqaba 

port by (50%) for 5 years, by providing the origin of the goods is from Al-

Tafeileh Industrial Estate. 

 

 

 

Electricity prices will be supported for small and medium industrial 

investments in Al-Tafeileh Industrial Estate by granting a reduction on 

electricity tariffs for a period of (10) years as follows : 

1. (75%) discount for first five years starting from the operation date of 

the project. 

2. (50%) discount for the years (6+7+8) following the recent period. 

3. (25%) discount for the years (9+10) following the recent period. 

 

 

 

 

 

 

 

Support The Container’s Handling Cost At 

Aqaba Port 

Support The Energy Prices 
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Electricity Discount Covering (10) Years 

 

  

 

 

 

conditions certain subject to complianceBenefits and Incentives  

• Start producing within 2 years from the date signing the rental or selling 

contract.  

• An added value not less than (30%) (Jordanian Origin) 

• Labor from Al-Tafeileh Governorate to be hired as follows: 

  . Small industries (10) workers as minimum. 

. Medium industries (50) workers as minimum. 

• Commitment to a training plan to qualify workers in cooperation with 

labor related entities. 

• Submitting a letter of guarantee to ensure above criteria and conditions. 

Otherwise, investor subjects to pay the grant amount. 

  

(75)%

for the first five 
years starting 

from the 
operation date 
of the project

(50 )%

for the years 
(6+7+8)

(25 )%

for the years 
(9+10)

Include Al-Tafilah Industrial Estate in Satellite 

Factory program (Ministry of Labour)  

The Program covers 5 years 

 

The Standards 



PAGE 3 

 

• (5%) Income Tax will be reduced to (5%) instead of (14%); (30%) added-

value required. 

• (0%) No Sales Tax will be collected on any activities that involves the 

Industrial practice. 

•  (0%) No Tariffs or Customs will be collected on all materials, 

instruments, machines, and appliances used for establishing 

construction and equipping and furnishing all kind of projects.  

• 0% No Dividends taxes will be collected on all income accrued within the 

Development Zones. 

 

       

 

Standard Buildings 

2Rental D/m 

Discount on 

 th& 5 thyear 4 

Discount on First 

3 years 
Original 

10 6 20 

 

 

Selling Lands Prices D / M2 

Original Discounted 

25 5 

Discounts On Selling And Rental Prices 

Investment Law Incentives 
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• 10 workers as minimum registered in Social Security from the starting up 
date till owning the Land or (5) years lease. 

• Jordanian Labor employment has to match the percentage ratified by 
Jordanian Labor Law. 

• The added value should be more than 40% (to be documented by a 
letter from the specialized government authority).  

 

 

Incentives on Buildings rental applied 
for first (10000) M2

Those Incentives for First (15) 
companies who applied to buy not 

more than 5 dunums per each 
investor or first 5 years, whichever is 

first.

Payment Method : Down payment 
30% upon signing the contract and 

the remaining amount to be installed 
on a plan for 3 years (36) postdated 

cheques, no interests.

Reduced Building Rental applied on 
first 5 years, then it will be returned 

to original prices.

The requirements to obtain the discounted rates 

 


