المقدمة
تأتــي هيئــة االســتثمار اســتجابة لتوجهــات صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــداهلل الثانــي فــي اعتبــار النهــوض
باالقتصــاد هــو فــي قمــة أولوياتنــا الوطنيــة .حيــث وجــه جاللتــه الــى ضــرورة االســتمرار فــي برامــج التصحيــح والتحديــث
االقتصــادي ،وتحقيــق أهدافهــا المنشــودة ،والعمــل إلنجــاز وتطويــر تشــريعات وسياســات وإجــراءات محــددة ومدروســة
تعــزز تنافســية االقتصــاد الوطنــي ،وتجــذب االســتثمارات ،وتيســرنجاحها ،وتحــد مــن البيروقراطيــة المعيقــة لهــا ،لتوليد
فــرص العمــل والتشــغيل ،لرفــع معــدالت النمــو وتحقيــق التنميــة المســتدامة ،ومــن اولوياتنــا بهيئــة االســتثمار قيــادة
وتحفيــز االســتثمار وضمــان اســتدامته وتحقيــق اثــره المنشــود فــي تحريــك عجلــة النمــو االقتصــادي وخلــق المزيــد مــن
فــرص العمــل.
حيــث يتطلــب تحقيــق هــذا الــدور تبنــي الهيئــة لجهــود تطويــر البنيــة التحتيــة لالســتثمار وزيــادة جاهزيتــه مــن خــال
التشــريعات الناظمــة ومــن ثــم الســير علــى خطــى مدروســة فــي الترويــج لالســتثمار والصــادرات وبنــاء الشــراكات علــى
المســتوى المحلــي والدولــي وزيــادة فعاليــة النافــذه االســتثمارية.

خدمات هيئة االستثمار
•
•
•

•توفير معلومات وافية عن الفرص اإلستثمارية في المملكة.
•توفير دراسات جدوى أولية للمشاريع الواعدة.
•تســجيل وترخيــص االنشــطة االقتصاديــة المشــمولة بقانــون هيئــة االســتثمار داخــل وخــارج المناطــق التنمويــة مــن
خــال النافــذة االســتثمارية
•تنظيم منح الحوافز والمزايا وفقا لقانون اإلستثمار.
•تقديم خدمات الرعاية الالحقة.
•دعــم ترويــج الصــادرات والمســاهمة فــي فتــح أســواق تصديريــة جديــدة وزيــادة حصــة الصــادرات األردنيــة فــي األســوق
العالمية

•
•
•
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الرؤيا
التميز بتحفيز اإلستثمارات واالسهام بالنمو االقتصادي

الرسالة
تحفيــز وتنشــيط االســتثمارات فــي المملكــة مــن خــال مواكبــة وتطويــر البنــى التحتيــة وترويــج الفــرص االســتثمارية
والصــادرات لزيــادة فعاليــة االســتثمارات المحليــة واالجنبيــة وضمــان االســتدامة الماليــة

األهداف
•
•
•
•

•زيادة فعالية البيئة االستثمارية
•زيادة فعالية اإلستثمارات
•تعزيز المالءة واالستدامة المالية
•تعزيز القدرة المؤسسية نحو التميز
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النافذة االستثمارية
تعتبــر النافــذة االســتثمارية فــي هيئــة االســتثمار ،أو مــا يعــرف بخدمــة المــكان الواحــد ،مــن أهــم وســائل تمكيــن
االســتثمارات المحليــة والخارجيــة مــن خــال العمــل علــى تبســيط إجــراءات تســجيل وترخيــص المشــاريع اإلســتثمارية
المســتفيدة مــن قانــون االســتثمار.
تضــم النافــذة االســتثمارية مندوبيــن عــن الجهــات الرســمية المعنيــة بمنــح الموافقــات والرخــص للمشــاريع االســتثمارية
ومفوضيــن بالصالحيــات الالزمــة باالضافــة الــى كادر مؤهــل مــن موظفــي الهيئــة المعنييــن بتيســير االجــراءات و
متابعتهــا .
الخدمات التي تقدمها النافذة االستثمارية
•

•تقديم المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين.

•

•تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية داخل وخارج المناطق التنموية.

•

•ترخيــص االنشــطة االقتصاديــة والموافقــات الالزمــة لمزاولــة أعمالهــا ومنــح رخــص ممارســة النشــاط االقتصــادي
داخــل المناطــق التنمويــة.

أهداف النافذة االستثمارية
•

•تعزيــز الثقــة فــي البيئــة االســتثمارية األردنيــة مــن خــال توفيــر البيانــات والمعلومــات والتســهيالت الخاصــة بإقامــة
المشــاريع االســتثمارية.

•

•اختصار اإلجراءات وعدد األيام المطلوبة واستخراج الموافقات والتراخيص الالزمة للمشاريع االستثمارية.

•

•المســاهمة فــي تقويــة مكانــة االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة عبــر المتابعــة الحثيثــة لمتطلباتهــا وعبــر تذليــل
كافــة الصعوبــات وتوفيــر الدعــم والمســاندة.
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دورة حياة المشروع االستثماري ودور النافذة االستثمارية في التعامل معه

تأسيس الشركات
والمؤسسات
الفردية وتسجيلها
لدى الجهات

موافقات
قطاعية

موافقات
بيئية

موافقات
تنظيمية

المعنية

الجهات المعنية في تسجيل وترخيص المشاريع االستثمارية والممثلة لدى النافذة االستثمارية
.1
•
•
•
•
•

تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية
•وزارة الصناعة والتجارة
•دائرة مراقبة الشركات
•دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
•غرفة صناعة عمان
•غرفة تجارة عمان

 .2الرخص التنظيمية والبيئية
• •أمانة عمان الكبرى
• •وزارة الشؤون البلدية
• •وزارة البيئة
• •دائرة االراضي و المساحة
 .3التراخيص القطاعية
• •وزارة السياحة واآلثار
• •وزارة الزراعة
• •مؤسسة الغذاء والدواء
• •وزارة الصحة
 .4الموافقات األمنية
• •وزارة الداخلية
 .5تصاريح العمل
• •وزارة العمل
دليل التراخيص للمشاريع االستثمارية
توفــر النافــذة االســتثمارية «دليــل التراخيــص» الــذي يبيــن إجــراءات التعامــل مــع المشــاريع االســتثمارية بــدءا مــن عمليــات
التســجيل مــرورا بكافــة متطلبــات الحصــول علــى الموافقــات والتراخيــص التنظيميــة والقطاعيــة  .كمــا توفــر الهيئــة
دليــل الخدمــات الــذي يوفــر الخدمــات و المزايــا الممنوحــة لالســتثمارات المنصــوص عليهــا فــي قانــون االســتثمار.
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تصريح العمل وتوابعه:
إلزامي ألي عامل غير أردني مقيم بصفة قانونية في المملكة من العمل لدى صاحب عمل في المملكة.

يحق للمستثمر التقدم بطلب للهيئة للحصول على أي من الخدمات التالية:
•

•إستقدام عامل

•

•إستبدال عامل

•

•تجديد تصاريح العمل

•

•إستخدام عمالة

•

•نقل كفالة

•

•تغيير مهنة

•

•منح إقامة

اإلجراءات:
• •التقدم بطلب لدى الهيئة.
• •دفع الرسوم.
الموقع:
هيئة االستثمار  /إدارة اإلقامة والحدود.

بطاقة المستثمر
بطاقة المستثمر (أ):
تمنــح بطاقــة المســتثمر مــن الفئــة (أ) للمســتثمرين وأفــراد عائالتهــم مــن كافــة الجنســيات علــى أن يوفــر المســتثمر
شــروط الحصــول علــى البطاقــة .وتعتبــر هــذه البطاقــة بمثابــة كتــاب توصيــه صــادر عــن حكومــة المملكــة االردنيــة
الهاشــمية ومعتمــدة لكافــة الــوزارات والدوائــر الحكوميــة .وتمنــح هــذه البطاقــة لحاملهــا الحــق فــي تملــك العقــار
وإصــدار رخــص قيــادة الســيارات وشــراء مركبــات معفــاة مــن الرســوم الجمركيــة وإدخــال مركبــات بلــد المســتثمر (إدخــال
مؤقــت) إضافــة الــى تســهيل الخــروج والدخــول ألراضــي المملكــة.
بطاقة المستثمر (ب):
تمنــح بطاقــة المســتثمر مــن الفئــة (ب) للمســتثمرين الســوريين وأفــراد عائالتهــم علــى أن يوفــر المســتثمر شــروط
الحصــول علــى البطاقــة .وتعتبــر هــذه البطاقــة بمثابــة كتــاب توصيــه صــادر عــن حكومــة المملكــة االردنيــة الهاشــمية
ومعتمــدة لكافــة الــوزارات والدوائــر الحكوميــة .وتمنــح هــذه البطاقــة لحاملهــا الحــق فــي تملــك العقــار وإصــدار رخــص
قيــادة الســيارات وإدخــال مركبــات بلــد المســتثمر (إدخــال مؤقــت) إضافــة الــى تســهيل الخــروج والدخــول ألراضــي
المملكــة.
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الصادرات والمعارض
تقــوم مديريــة الصــادرات والمعــارض فــي هيئــة االســتثمار بــدور حيــوي ونشــيط فــي تطويــر الصــادرات األردنيــة وترويجهــا
فــي األســواق الخارجيــة بهــدف التعريــف بالمنتجــات الوطنيــة .ويأتــي هــذا النشــاط انســجاما مــع الصالحيــات المناطــة
ـوع.
بالهيئــة ضمــن محــور تنميــة الصــادرات األردنيــة كً ــم ونـ ً
المحور األساسي لمديرية الصادرات والمعارض
تتركــز مســاعي مديريــة الصــادرات والمعــارض علــى تفعيــل النشــاط الترويجــي وذلــك ألنــه يشــكل الحلقــة الرئيســية
فــي عمليــة دخــول الصــادرات الوطنيــة إلــى األســواق الخارجيــة ويعتبــر هــذا الــدور مــن األدوار ذات األهميــة القصــوى لمــا
يقــوم بــه مــن تعريــف بالمنتجــات الوطنيــة األردنيــة فــي األســواق العالميــة المســتهدفة .فهــذا النشــاط يعــد المحــور
األساســي الــذي يرتكــز عليــه المصنعــون األردنيــون والمصــدرون لتســويق منتجاتهــم عالميــا.
يشــتمل النشــاط الترويجــي علــى العديــد مــن الفعاليــات التــي تقــوم بهــا المديريــة محليــا وعالميا ومنها المشــاركة في
المعــارض الدوليــة المتخصصــة وإقامــة األســابيع األردنيــة الشــاملة وتنظيــم البعثــات التجاريــة إلــى األســواق المســتهدفة
باإلضافــة إلــى التمثيــل التجــاري فــي تلــك األســواق .كمــا تقــدم المديريــة المســاندة والدعــم لهــذه الفعاليــات مــن خــال
توفيــر المــواد الترويجيــة والتعريفيــة للمنتجــات الوطنيــة بمــا فــي ذلــك دليــل التصديــري.
األهداف
•
•
•
•
•
•
•

•المســاهمة فــي ترويــج المنتجــات الوطنيــة وتســويقها وتنميــة الصــادرات وتعزيــز تنافســيتها فــي األســواق
المســتهدفة.
•تنظيــم عمليــات إقامــة المعــارض المحليــة والتــي تقــام مــن قبــل الشــركات العاملــة فــي مجــال تنظيــم المعــارض،
ومنــح الموافقــات الخاصــة بتنظيمهــا داخــل المملكــة وخارجهــا.
•تحديــد الــدول التــي مــن الممكــن إنشــاء المراكــز التجاريــة ومكاتــب التمثيــل فيهــا ،لتعظيــم اســتفادة الشــركات
األردنيــة لترويــج منتجاتهــا فــي هــذه األســواق.
•تطوير المهارات والقدرات التصديرية للشركات األردنية.
•توفير بيئة عمل وقواعد معلومات مساندة للمصدر األردني.
•المساهمة في تسهيل عملية التصدير وتذليل المعوقات التي قد تواجه المصدرين.
•تبني البرامج التي تعمل على ضمان وائتمان الصادرات.
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المناطق التنموية
ســعى األردن إلــى إنشــاء عــدد مــن المناطــق التنمويــة التــي تهــدف الــى إقامــة أنشــطة اقتصاديــة متنوعــة تتالئــم
والميــزات التنافســية التــي تتمتــع بهــا كل منطقــة .يشــرف علــى هــذه المناطــق الموزعــة فــي كافــة أرجــاء المملكــة،
شــركات تطويــر مهمتهــا تنظيــم العمليــة االســتثمارية حيــث تقــوم شــركات التطويــر هــذه بأعمالهــا تحــت إشــراف
مباشــر مــن هيئــة االســتثمار
أهداف المناطق التنموية
• •توزيع عائدات التطوير اإلقتصادي على جميع مناطق المملكة.
• •خلق فرص العمل للكفاءات المتخصصة.
• •خلق فرص تطوير األيدي العاملة غير المؤهلة في مناطق تواجد المناطق التنموية.
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المناطق التنموية
يوجد في األردن  16منطقة تنموية قائمة أو قيد االنشاء كما هو مبين ضمن الجدول ادناه.
قائمة بالمناطق التنموية في األردن
#

اسم المنطقة التنموية

المحافظة

السنة

وصف النشاط

الحالة الراهنة

منطقة الملك الحسين بن
طالل التنموية/المفرق

المفرق

2006

صناعي
طاقة شمسية
مجاورة سكنية

المرحلة االولى والثانية من البنية
التحتية جاهزة والمنطقة تستقبل
االستثمارات الصناعية
كامل مساحة الطاقة المتجددة مؤجرة

2

منطقة الثريا التنموية

المفرق

2017

صناعي

المنطقة قائمة وتستقبل االستثمارات

3

منطقة إربد التنموية

اربد /الرمثا

2009

مدينة ذكية (خدمي+
بحث علمي +تكنولوجيا
معلومات  +صناعات طبية)

يتم اعادة تخطيط المنطقة من قبل
المطور الرئيسي

4

منطقة معان التنموية

معان

2007

الروضه الصناعية +المجمع
المنطقة قائمة وتستقبل االستثمارات
السكني  +الطاقة
الشمسية +واحة الحجاج)

5

منطقة المحمدية التنموية

معان

2016

مربع صحي للماشية

قيد انشاء المرحلة االولى من البنية
التحتية

6

منطقة البحر الميت
التنموية

البلقاء  +مادبا

2009

سياحي

المنطقة قائمة وتستقبل االستثمارات

7

منطقة عجلون التنموية
( الممر التنموي السياحي)

عجلون

2015

سياحي

قيد اعداد المخططات الشمولية

8

منطقة مجمع األعمال
التنموية

العاصمة

2010

تكنولوجيا معلومات
خدمات اعالمية وتعليمية
واتصاالت

المنطقة قائمه ومشغل %100

9

منطقة الملك عبداهلل
الثاني التنموية/سحاب

العاصمة

1980

صناعي

المنطقة قائمة وتستقبل االستثمارات

10

منطقة الحسن الصناعية

اربد

1991

صناعي

المنطقة قائمة وتستقبل االستثمارات

11

منطقة الحسين بن
عبداهلل الثاني التنموية

الكرك

2003

صناعي

المنطقة قائمة وتستقبل االستثمارات

12

منطقة الموقر التنموية

العاصمة

2010

صناعي

المنطقة قائمة وتستقبل االستثمارات

13

منطقة الطفيلة التنموية

الطفيلة

2014

صناعي

قيد انشاء المرحلة االولى من البنية التحتية

14

منطقة مادبا التنموية

مادبا

2014

صناعي

قيد انشاء المرحلة االولى من البنية التحتية

15

منطقة السلط التنموية

السلط

2014

صناعي

قيد انشاء المرحلة االولى من البنية التحتية

16

منطقة جرش التنموية

جرش

2014

صناعي

قيد انشاء المرحلة االولى من البنية التحتية

1
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المناطق الحرة
تساهم المناطق الحرة في تعزيز مركز األردن التجاري من خالل تسهيل عبور البضائع وتنشيط الحركة االقتصادية.
حيث يوجد في األردن أكثر من  30منطقة تتمتع بصفة منطقة حرة.
قائمة بالمناطق الحرة في األردن
الرقم

المنطقة الحرة
المنطقة الحرة الزرقاء Zarqa Free Zone /

2

المنطقة الحرة سحاب Sahab Free Zone /

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
9

المنطقة الحرة المطار Queen Alia International Airport Free Zone /
المنطقة الحرة الكرك Al-Karak Free Zone /
المنطقة الحرة الكرامة Al-Karama Free Zone /
المنطقة الحرة الموقر Al-Mwaqer Free Zone /
الشركة الهندية األردنية للكيماويات المحدودة المسؤولية
شركة عبر الألردن للمواشي واألغنام
شركة حجازي وغوشة للحوم والمواشي
شركة برومين األردن
شركة مغنيسيا األردن
شركة صناعة األسمدة والكيماويات العربية (كيمابكو)
شركة األسمدة اليابانية األردنية
شركة سلفوكيم الهولندية
شركة الشرق األوسط للتنمية اإلقليمية
شركة األبيض لألسمدة والكيماويات األردنية
الشركة األردنية الهندية لألسمدة
شركة األسواق الحرة األردنية للمعابر
شركة المدينة اإلعالمية (دلة لإلنتاج الفني واإلعالمي)
الشركة الماسية الدولية لإلستثمار
مركز الملك عبد اهلل الثاني للتصميم والتطوير ()KADDB
شركة الباحة إلنتاج الصودا والكلورين
شركة بيت المال لإلدخار واإلسكان (بيتنا)
شركة األردن الدولية لإلستثمار
شركة أدوية الحكمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر ()ICRC
الشركة األردنية السعودية للبث الفضائي
شركة عبر الشرق األوسط الدولية للتوزيع
شركة األردن لصناعة وتطوير الطائرات
الشركة األردنية إلنظمة الطيران
الشركة األردنية لصيانة الطائرات (جورامكو)
الشركة األردنية لصيانة محركات الطائرات
الشركة األردنية لتدريب الطيران والطيران التشبيهي
الشركة األردنية لتموين الطائرات
شركة األسواق الحرة في المطارات األردنية
الشركة األردنية للشحن الجوي

المنطقة
الزرقاء
سحاب
المطار
الكرك
الكرامة
الموقر
الشيدية
القويرة/العقبة
القويرة/العقبة
الكرك
الكرك
العقبة
العقبة
العقبة
القويرة
الكرك
الشيدية
عمان
ناعور/عمان
الشونة الجنوبية
الزرقاء /الضليل
الزرقاء/الحالبات
الكرامة
الزرقاء/الحالبات
عمان /القسطل
عمان /القويسمة
عمان /ناعور
عمان  /الطنيب
مطار الملكة علياء الدولي
مطار ماركا
مطار الملكة علياء الدولي
مطار الملكة علياء الدولي
مطار الملكة علياء الدولي
مطار الملكة علياء الدولي
مطار ماركا
مطار ماركا

37
38
39
40
41
42
43
44

شركة أفيشن هاندلنغ سيرفيسزانترناشونال ليمتد
شركة تطوير مدن تقنية المعلومات والصناعة(سايبرستي)
شركة معبر األردن للمشاريع المتعددة
شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
شركة اكاديمية الطيران الملكية االردنية
شركة رودس للخرسانة مصبقة الصب
شركة مخازن المطارات للبيع المجزأ
الشركة المهنية لصيانة الطائرات

مطار الملكة علياء الدولي
اربد
جسر الملك حسين
الزرقاء/الضليل
مطار ماركا
الزرقاء /الحالبات
مطار الملكة علياء الدولي
مطار الملكة علياء الدولي

تتولى الهيئة جميع الشؤون والصالحيات المرتبطة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة بما في ذلك -:
•

•تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط االقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام القانون.

•

•تأســيس وتســجيل الشــخص فــي المنطقــة الحــرة لممارســة النشــاط االقتصــادي داخلهــا او خــارج المملكــة وفــق
احــكام القانــون والنظــام الصــادر لهــذه الغايــة.

•

•اصــدار جميــع انــواع التراخيــص والشــهادات التــي تتعلــق بممارســة االنشــطة االقتصاديــة فــي المنطقــة التنمويــة
والمنطقــة الحــرة وفقــا الحــكام القانــون واالنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه.

•

•استمالك االراضي والعقارات الالزمة لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا الحكام قانون االستمالك.

•

•ممارسة صالحيات المجلس البلدي في المناطق التنموية.

•

• يمــارس مجلــس االســتثمار صالحيــات مجلــس التنظيــم االعلــى ويشــكل لجانــا برئاســة رئيــس الهيئــة تمــارس
اعمــال وصالحيــات اللجــان اللوائيــة والمحليــة.

•

•حمايــة البيئــة ومصــادر الميــاه والمــوارد الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي بمــا ينســجم مــع قانــون البيئــة واالنظمــة
والتعليمــات الصــادرة بموجبــه وبالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.
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مزايا االستثمار في األردن
الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة
•

•تضمــن نظــام الحوافــز االســتثمارية الصــادر بموجــب قانــون االســتثمار تحديــدًا للســلع والخدمــات الخاضعــة للحوافــز
االســتثمارية بموجــب جــداول وفــق مايلــي :

الجدول رقم ( )1المتعلق باألنشطة اإلقتصادية الصناعية او الحرفية:
 -1الجدول رقم (/1أ) الخاص بمدخالت اإلنتاج حيث تمنح :
أ  -اعفاء من الرسوم الجمركية
ب -تخضع للضريبة العامة على المبيعات عند استيرادها او شراؤها محليا على ان ترد خالل  30يوم من
دفعها من تقديم طلب خطي بذلك  ،ويستحق فائدة بنسبة ( )%9سنويا في حال عدم ردها خالل هذه المدة .
 -2الجدول رقم (  /1ب) الخاص بمدخالت اإلنتاج حيث تمنح :
أ  -اعفاء من الرسوم الجمركية
ب -تخفض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة ( الصفر ) .
 -3الجدول رقم  /(1ج ) الخاص بمستلزمات اإلنتاج والموجودات الثابتة حيث تمنح :
أ -اعفاء من الرسوم الجمركية
ب -تخفض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة ( الصفر ) .
 -4الجدول رقم ( / 1د) الخاص بمستلزمات االنتاج والموجودات الثابتة ذات االستخدام المزدوج حيث تمنح :
أ -اعفاء من الرسوم الجمركية
ب -تخفض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة ( الصفر ).
الجــدول رقــم ( ) 2الخــاص بالخدمــات الالزمــة لممارســة األنشــطة اإلقتصاديــة الصناعيــة او الحرفيــة
واالنشــطة االقتصاديــة التــي يشــملها الجــدول رقــم (: )3
تخضــع للضريبــة العامــة علــى المبيعــات عنــد اســتيرادها او شــراؤها محليــا علــى ان تــرد خــال  30يــوم مــن دفعهــا مــن
تقديــم طلــب خطــي بذلــك  ،ويســتحق فائــدة بنســبة ( )%9ســنويا فــي حــال عــدم ردهــا خــال هــذه المــدة .
الجدول رقم ()3
الخاص بالسلع الالزمة لألنشطة االقتصادية التالية :
• •الزراعة والثروة الحيوانية .
• •المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
• •المنشآت الفندقية والسياحية
• • مدن التسلية والترويح السياحي .
• •مراكز االتصال .
• •مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية .
• •االنتاج الفني واالعالمي .
• •مراكز المؤتمرات والمعارض .
• •نقل و  /او توزيع و  /اواستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط االنابيب .
• •النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية .
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حيث تمنح هذه االنشطة الحوافز التالية :
• •اعفاء من الرسوم الجمركية .
• • تخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة ( الصفر) في حال تم استيرادها او شراؤها محليا.
• •بموجــب نظــام تخفيــض ضريبــة الدخــل فــي المناطــق االقــل نمــوًا يتــم تخفيــض الضريبــة المســتحقة على األنشــطة
االقتصاديــة الصناعيــة والحرفيــة واالنشــطة االقتصاديــة المتعلقــة بالجــدول ( )3اعــاه وفــق الجــدول التالــي علــى ان
التقــل ضريبــة الدخــل المســتحقة الي نشــاط بعــد التخفيــض عــن ( )%5مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة .
مدة
التخفيض

الفئة

المنطقة

أ

تشــمل االلويــة (االغــوار الشــمالية ،ديــر عــا ،الشــونة الجنوبيــة ،االغــوار الجنوبيــة،
الرويشــد ،الباديــة الشــمالية ،الباديــة الشــمالية الغربيــة ،الجيــزة باســتثناء حــدود
بلديــة الجيــزة الجديــدة ،الموقــر بإســتثناء حــدود بلديــة الموقــر) ،محافظــة العقبــة
بإســتثناء منطقــة العقبــة اإلقتصاديــة الخاصــة  ،وقضــاء االزرق.

ب

تشمل المحافظات ( معان ،الطفيلة ،الكرك  ،عجلون).

ج

تشمل المحافظات ( جرش ،المفرق  ،اربد باستثناء حدود بلدية اربد الكبرى ).

%60

د

تشــمل المحافظــات ( العاصمــة بإســتثناء امانــة عمــان الكبــرى ،الزرقــاء باســتثناء
حــدود بلديــة الزرقــاء ،مأدبــا  ،البلقــاء) حــدود بلديــة الرصيفــة.

%40

نسبة التخفيض
%100

 20سنة

%80

يمكــن منــح االنشــطة االقتصاديــة المســتفيدة مــن تخفيــض ضريبــة الدخــل فــي المناطــق االقــل نمــوًا تمديــدًا اضافيــً
لمــدة ال تزيــد علــى ( )10ســنوات وفــق اســس وشــروط يحددهــا النظــام .

مزايا اإلستثمار في المناطق التنموية
تنظــم هيئــة االســتثمار عمــل المناطــق التنمويــة والمناطــق الحــرة فــي مختلــف أنحــاء المملكــة ،وهي مخصصــة لمجاالت
متعــددة مــن األعمــال والصناعــات ،ومجهــزة باحتياجــات المســتثمر مــن بنية تحتيــة وخدمات.
وتشرف على هذه المناطق شركات تطوير تعمل على تهيئة البنية التحتية وتسهيل أعمال المستثمرين.
تهــدف المناطــق التنمويــة إلــى توزيــع مكتســبات التنميــة االقتصاديــة وخلــق فــرص عمــل مــن خــال خلــق ميزة تنافســية
مبنيــة علــى التخصــص وتوفيــر منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات للمســتثمرين تدعــم نمــو الشــركات وتطورها.
كما تساهم المناطق الحرة في تعزيز مركز األردن التجاري من خالل تسهيل عبور البضائع وتنشيط الحركة االقتصادية.
وتقــدم النافــذة االســتثمارية فــي الهيئــة خدمــات تســجيل وترخيــص مبســطة وســريعة للشــركات العاملــة فــي
المناطــق التنمويــة.
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المزايا داخل المناطق التنموية
1.1تكــون ضريبــة الدخــل بنســبة (  )%5مــن دخــل المؤسســة المســجلة الخاضــع للضريبــة والمتأتــي مــن نشــاطها
االقتصــادي داخــل المنطقــة التنمويــة.
2.2تكــون ضريبــة الدخــل بنســبة ( )%5مــن دخــل المؤسســة المســجلة الخاضــع للضريبــة والمتأتــي مــن نشــاطها
االقتصــادي فــي القطــاع الصناعــي.
3.3تعفــى مــن ضريبــة المبيعــات الرافعــات الشــوكية والســيارات المعــدة لنقــل عشــر أشــخاص فأكثــر بمــن فيهــم
الســائق والمباعــة الــى المؤسســة المســجلة لغايــات نقــل العمــال مــن والــى منشــات عمــل هــذه المؤسســة فــي
المناطــق التنمويــة
4.4تتمتــع المؤسســات المســجلة التــي تمــارس نشــاطا اقتصاديــا فــي المنطقــة التنمويــة بإعفــاء المــواد والمعــدات
واالالت والتجهيــزات ومــواد البنــاء الداخلــة فــي بنــاء وانشــاء وتجهيــز وتأثيــث جميــع أنــواع المشــاريع التــي يتــم
اقامتهــا مــن قبــل هــذه المؤسســات فــي المنطقــة التنمويــة بمــا فــي ذلــك قطع الغيــار الالزمــة لصيانتها المســتمرة
والبضائــع المســتوردة للمنطقــة التنمويــة لممارســة النشــاط االقتصــادي او المصــدرة منهــا لخــارج المملكــة مــن
الرســوم الجمركيــة باســتثناء رســوم الصــادرات وبــدل الخدمــات واألجــور المســتحقة وفقــً للتشــريعات النافــذة.
5.5ال تخضــع الســلع المنتجــة او المصنعــة فــي المناطــق التنمويــة والمســتوفية بشــروط المنشــأ األردنــي للرســوم
الجمركيــة والرســوم والضرائــب األخــرى عنــد وضعهــا فــي االســتهالك فــي الســوق المحلــي.
6.6يتــم اســتيفاء ضريبــة المبيعــات بنســبة ( )%7مــن قيمــة بيــع الخدمــات التــي يتــم تحديدهــا بموجــب التشــريعات
المعمــول بهــا عندمــا تبــاع لالســتهالك فــي المنطقــة التنمويــة.
7.7تخفــض الضريبــة العامــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون الضريبــة العامــة علــى الســلع والخدمــات التــي تقــوم
المؤسســة المســجلة بشــرائها او اســتيرادها لغايــات ممارســة نشــاطها االقتصــادي داخــل المناطــق التنمويــة
لنســبة ( الصفــر ) دون التــزام المؤسســة المســجلة بتقديــم اي كفالــة لــدى دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بهــذا
الخصــوص .
8.8يحــق لمــزودي البضائــع والخدمــات المســجلين طلــب رد الضريبــة العامــة المدفوعــة مــن قبلهــم طلــب رد الضريبــة
العامــة علــى المبيعــات التــي ســبق دفعهــا علــى الســلع المباعــة الــى المؤسســات المســجلة فــي المنطقــة التنمويــة.
9.9تســتفيد المؤسســة المســجلة مــن اي اعفــاءات ضريبيــة ســارية فــي المملكــة تتعلــق بالصــادرات مــن الســلع
والخدمــات الــى خــارج المملكــة.
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مزايا اإلستثمار في المناطق الحرة
مزايا المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطها داخل المناطق الحرة
اوال :اإلعفاء من ضريبة الدخل عن االرباح لكل من-:
1.1تصدير السلع او الخدمات خارج المملكة .
2.2تجارة الترانزيت .
3.3البيع او التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة .
4.4تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة .
ثانيـــا :االعفــاء مــن ضريبــة الدخــل عــن رواتــب وعــاوات الموظفيــن غيــر االردنييــن العامليــن فــي المشــاريع التــي تقــام
فــي المنطقــة الحــرة.
ثالثـــا :االعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة وســائر الضرائــب والرســوم المترتبــة علــى البضائــع المصــدرة من المنطقــة الحرة
لغيــر الســوق المحلــي وعلــى البضائــع المســتوردة اليهــا بمــا فــي ذلــك المــواد والمعــدات واآلالت والتجهيــزات ومــواد
البنــاء الداخلــة فــي بنــاء وانشــاء وتجهيــز وتأثيــث جميــع انــواع المشــاريع التــي يتــم اقامتهــا مــن هــذه المؤسســة فــي
المنطقــة الحــرة وقطــع الغيــار الالزمــة لصيانتهــا المســتمرة وال يشــمل االعفــاء بــدل الخدمــات .
رابعـــــا :اعفــاء االبنيــة واالنشــاءات المقامــة فــي المنطقــة الحــرة مــن رســوم الترخيــص ومــن ضريبتــي االبنيــة واالراضــي
ومــن عوائــد التعبيــد والتنظيــم والتحســين.
خامسا :السماح لها بتحويل العمالت االجنبية واالرباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق احكام التشريعات النافذة.
سادســا :اخــراج اآلالت والمعــدات والمــواد والســلع والتجهيــزات الالزمــة القامــة اي مشــروع فيهــا وتشــغيله او توســعته
واالربــاح الناشــئة عنــه الــى خــارج المملكــة وفــق احــكام التشــريعات النافــذة .
ســابعًا :تعفــى مــن ضريبــة المبيعــات الرافعــات الشــوكية والســيارات المعــدة لنقــل عشــر أشــخاص فأكثــر بمــن
فيهــم الســائق والمباعــة الــى المؤسســة المســجلة لغايــات نقــل العمــال مــن والــى منشــات عمــل هــذه المؤسســة فــي
المناطــق الحــرة.
ثامنــــً :تخضــع الخدمــات المــؤداة مــن المؤسســات المســجلة الــى ضريبــة المبيعــات بنســبة صفــر عنــد بيعهــا
لالســتهالك فــي المنطقــة الحــرة
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الميزات الممنوحة للمستثمر غير االردني غير االعفاءات والحوافز
•
•
•

•اخراج كل او بعض راس المال االجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقا للتشريعات النافذة
•تحويل ما تأتى له من عوائد وارباح استثماره الى خارج المملكة .
•تصفيــة اســتثماره او بيــع نشــاطه االقتصــادي او حصتــه او اســهمه او التصــرف فيهــا شــريطة الوفــاء بمــا يترتــب
عليــه مــن التزامــات للغيــر او للجهــات الرســمية بموجــب التشــريعات النافــذة .
•ادارة نشــاطه االقتصــادي بالطريقــة التــي يراهــا وبواســطة االشــخاص الذيــن يختارهــم وعلــى الجهــات المعنيــة
تقديــم التســهيالت الالزمــة لهــذه الغايــة .
•لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير االردني معاملة المستثمر االردني .
•للعامليــن غيــر االردنييــن فــي اي نشــاط اقتصــادي تحويــل رواتبهــم وتعويضاتهــم الــى خــارج المملكــة وفقــا
للتشــريعات النافــذة .

•
•
•

يجــوز للمســتثمر غيــر االردنــي تملــك نســبة ال تتجــاوز %50مــن راســمال اي مشــروع فــي االنشــطة االنشــطة
االقتصاديــة التالية:
أ -االنشطة التجارية.
• •تجــارة التجزئــة والجملــة بمــا فــي ذلــك خدمــات التوزيــع واالســتيراد والتصدير(باســتثناء مــا يلــزم لممارســة النشــاط
االقتصــادي وتصديــر المنتــج /الســلع)
• •األنشطة االيجارية باستثناء التاجير التمويلي.
ب -:الخدمات التالية.
• •الخدمات واإلستشارات الهندسية.
• •المقاوالت اإلنشائية والخدمات المتصلة بها.
• •خدمات اإلختبار الفني المتعلق بفحص التربة والفحوص الكيميائية الغراض البناء والتشييد.
• •التصوير باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.
• •التشغيل وتوفير العمال.
• •السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات والخدمات المالية.
• •الخدمات اإلعالنية بما فيها وكاالت ومكاتب الدعاية واالعالن.
• •خدمات الوكالء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.
• •الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خالل البنوك والشركات المالية.
• •خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل.
• •وكاالت السفر وادارة الجودة والرحالت السياحية.
ج .خدمات النقل التالية (وخدمات التخليص المرتبطة بها ) .
 -1خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير االردنيين.
•المعاينة البحرية.
•خدمات وسطاء الشحن البحري.
•خدمات وكالء المالحة.
•تزويد السفن.
•الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.
•ادارة السفن.
•الصيانة البحرية.
•الخدمات الصحية للسفن.
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 - 2الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل.
•
•
•
•
•
•

•المناولة
•المعاينة
•التعبئة والتفريغ.
•وكاالت نقل البضائع.
•وسطاء الشحن الجوي.
•خدمات المخازن والمستودعات.

 -3خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية.
•
•
•

•خدمات النقل السياحي المتخصص.
•الخدمــات الداعمــة للنقــل علــى الطــرق بمــا فيهــا خدمــات محطــات الباصــات والمواقــف وخدمــات تشــغيل االنفــاق
والجســور وطــرق االوتوســتراد.
•الخدمــات التابعــة للنقــل علــى الطــرق بمــا فــي ذلــك خدمــات مناولــة البضائــع والمخــازن والمســتودعات ووكاالت
نقــل البضائــع والمعاينــة والتعبئــة والتفريــغ وخدمــات وســطاء الشــحن.

االنشطة االقتصادية التي يجوز للمستثمر غير االردني تملك ما ال يتجاوز  %49من راسمالها :
•
•
•
•
•

•خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.
•خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.
•صيانة اجهزة االرسال والبث االذاعي والتلفزيوني.
•شراء االراضي القامة الشقق السكنية عليها وبيعها او تأجيرها.
•النوادي الرياضية بما فيها تنظيم االحداث الرياضية.

االنشطة االقتصادية التي ال يجوز للمستثمر غير االردني ان يتملك او يساهم في راسمالها نهائيا
•
•
•
•
•
•
•
•

•مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة الغراض البناء.
•خدمات التحريات واالمن.
•خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على اعمالها.
•اعمال التخليص باستثناء المرتبطة بخدمات النقل المشار اليها أعاله.
•اإلتجار باالسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.
•انشطة الرماية الخاصة.
•االتجار بااللعاب النارية واستيرادها وخدماتها.
•المخابز على اختالف انواعها.

بإمــكان الشــركة غيــر االردنيــة تملــك مشــروع بالكامــل وعــدم تطبيــق قيــود النســب المئويــة الــواردة
أعــاه بتوافــر الشــروط التاليــة:
•
•
•
•
•

•ان يمتلك فيها اردنيون اسهما وحصصا بنسبة ال تقل عن  %50من راسمالها.
•ان تكون الشركة مؤسسة ومسجلة خارج المملكة.
•ان ال تكون شركة مساهمة عامة.
•ان ال يوجد قيد على التملك او المساهمة في التشريعات ذات العالقة.
•يســمح للمســتثمر غيــر االردنــي بــأن يتملــك او يســاهم بنســب اعلــى عمــا هــو محــدد فــي النســب المقيــدة الــواردة
أعــاه بموجــب قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء وتنســيب مــن رئيــس الهيئــة وذلــك فــي المشــاريع االقتصاديــة
التنمويــة الكبيــرة ذات االهميــة الخاصــة .
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إتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين األردن واالتحاد األوروبي
أهمية القرار
تــم توقيــع قــرار تبســيط قواعــد المنشــأ بيــن األردن واإلتحــاد األوروبــي بتاريــخ  19تمــوز  2016حيــث دخــل حيــز التنفيــذ
علــى الفــور وحتــى نهايــة عــام  .2026ويتــم بموجــب هــذا االتفــاق تطبيــق قواعــد منشــأ مبســطة أمــام المنتجــات األردنيــة
المصنعــة فــي عــدد مــن المــدن والمناطــق الصناعيــة والمناطــق التنمويــة فــي األردن وضمــن خمســين فصـ ً
ا جمركيــً.
إن مــن شــأن هــذا القــرار أن يفتــح المجــال أمــام عــدد كبيــر مــن المنتجــات األردنيــة لإلســتفادة مــن اإلعفــاءات الجمركيــة
بموجــب اتفاقيــة الشــراكة األردنيــة األوروبيــة ،وبالتالــي زيــادة الصــادرات األردنيــة إلــى الســوق األوروبيــة .ومــن المتوقــع أن
تزيــد فــرص العمــل لألردنييــن بشــكل غيــر مباشــر نتيجــة لزيــادة حجــم االســتثمارات الجديــدة والصــادرات.
من المستفيد؟
يســتفيد مــن القــرار الشــركات الصناعيــة القائمــة فــي ثمانــي عشــرة مدينــة ومنطقــة صناعيــة ومنطقــة تنمويــة )كمــا
هــو موضــح فــي القائمــة أدنــاه( والمشــغلة للعمالــة األردنيــة باإلضافــة إلــى نســبة محــددة مــن الالجئيــن الســوريين.
المدن والمناطق الصناعية والمناطق التنموية المؤهلة لإلستفادة من تبسيط قواعد المنشأ بموجب القرار.
								
عمان
					
منطقة الجيزة الصناعية
					
منطقة القسطل الصناعية
						
منطقة ماركا الصناعية
						
مدينة الموقر الصناعية
					
مدينة التجمعات الصناعية
مدينة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

الزرقاء
مدينة الضليل الصناعية
منطقة الهاشمية الصناعية
مناطق الرصيفة الصناعية
منطقة السخنة الصناعية
منطقة وادي العش الصناعية

								
إربد
						
منطقة إربد التنموية
مدينة الحسن الصناعية

الكرك
مدينة الحسين بن عبداهلل الثاني الصناعية

								
المفرق
				
منطقة الملك حسين بن طالل التنموية
مدينة المفرق الصناعية

معان
منطقة معان التنموية

العقبة
منطقة القويرة الصناعية
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القطاعات ذات القيمة المضافة
قطاع السياحة
يعتبــر قطــاع الســياحة فــي األردن مــن أســرع القطاعــات نمــوًا ،ويشــمل العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة.
فإنــه ال يــزال يشــكل ركيــزة مهمــة حيويــة مــن االقتصــاد األردنــي حيــث أنــه ســاهم بنســبة  %10,5مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي فــي األردن فــي عــام .2016
فقطــاع الســياحة فــي األردن مرتبــط بمناطــق هــي األكثــر تفــردًا فــي العالــم ومــن بينهــا البتــراء ،واحــدة مــن عجائــب
الدنيــا الســبع ،والبحــر الميــت ،أدنــى نقطــة علــى ســطح األرض ،وموقــع المغطــس ووادي رم وغيرهــا الكثيــر.
حقائق وأرقام قطاع السياحة
•

•تتوفــر خدمــات الســياحة والترفيــه فــي األردن عبــر مجموعــة مــن المنشــآت الســياحية والتــي هــي أكثــر مــن 3143
منشــأة (فنــادق ومطاعــم ومنتجعــات وأماكــن ترفيــه) توفــر أكثــر مــن  50,359فرصــة عمــل.

•

•جــاء ترتيــب األردن فــي مؤشــر كفــاءة اللغــة اإلنجليزيــة  62مــن أصــل  72دولــة لعــام ( 2016مؤشــر الكفــاءة ،)2016 EF
ممــا يــدل علــى أن نســبة ال يســتهان بهــا مــن ســكان األردن يتحدثــون اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة ،ممــا يعــزز
ســهولة الســفر والســياحة فــي المملكــة.

•

•فــي عــام  2016كان هنــاك مــا مجموعــه  380فندقــً مصنــف وغيــر مصنــف فــي األردن منهــا سالســل فندقيــة ذات
شــهرة عالميــة بلــغ مجمــوع أســرتها مــا يفــوق  40,705ســرير.

•

•كمــا بلــغ إجمالــي عــدد الســياح الوافديــن إلــى األردن حوالــي  4,8مليــون ســائح فــي عــام  2016بإجمالــي إيــرادات وصــل
إلــى  2870,9مليــون دينــار.

•

•ارتفــع ترتيــب األردن بمركزيــن ليحتــل المرتبــة  75مــن أصــل  136دولــة فــي تقريــر تنافســية الســياحة والســفر العالمي
الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي للعــام  ،2017وجــاء فــي المرتبــة  41مــن أصــل  136دولــة فــي المؤشــر الفرعــي
 -بيئــة األعمــال ضمــن القطاع الســياحي.

•

•احتــل األردن المكانــة األولــى باعتبــاره الوجهــة األكثــر شــعبية للســياحة العالجيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط،
حيــث تمكــن مــن جــذب أكثــر مــن  300ألــف مريــض حســب تقديــرات عــام .2016
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قطاع الطاقة والطاقة المتجددة
يعتبــر األردن بيئــة حاضنــة ومثاليــة لالســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة والتقنيــات النظيفــة ،حيــث أنــه يوفــر نقطــة
انطــاق للشــركات العالميــة بهــدف التوســع اإلقليمــي و /أو العالمــي .إن التطــور الحاصــل فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة
شــهد فــي الســنوات األخيــرة ارتفاعــً حــادًا مسترشــدًا بالتشــريعات المحــددة كمــا شــهد سلســلة مــن مشــاريع الطاقــة
الشمســية وطاقــة الريــاح .وقــد حققــت المملكــة تقدمــً ملحوظــً فــي مجــال الصخــر الزيتــي والطاقــة النوويــة ،حيــث
تهــدف إلــى أن تصبــح مصــدرًا للطاقــة فــي عــام .2030
حقائق وأرقام في قطاع الطاقة:
•

•إن قانــون الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة ،يســلط الضــوء علــى  5مصــادر للطاقــة المتجــددة :الطاقــة الشمســية،
طاقــة الريــاح ،الكتلــة الحيويــة ،والطاقــة المائيــة والحراريــة .وتشــير التوقعــات إلــى أن الطاقــة الشمســية وطاقــة
الريــاح ســتحقق أعلــى العوائــد.

•

•يســتورد األردن  %97مــن احتياجاتــه مــن الوقــود والطاقــة ،وتبلــغ تكلفــة اســتهالك الطاقــة  % 14,1من إجمالــي الواردات
و %٧مــن الناتــج المحلــي االجمالــي خالل عــام .2016

•

•يقــع األردن ضمــن الحــزام الشمســي العالمــي ،ويتمتــع بواحــد مــن أعلــى مســتويات اإلشــعاع الشمســية فــي العالــم
مــن  7-5كيلــو واط ســاعة  /متــر مربــع إلــى جانــب أكثــر مــن  300يومــا مشمســً.

•

•يتوفــر لــدى األردن مــوارد كبيــرة مــن طاقــة الريــاح التــي يمكــن اســتغاللها لتوليــد الطاقــة ،ســرعة الريــاح تصــل فــي
المتوســط  7متر/ثانيــة فــي عــدة مواقــع ،ومنهــا مــا يصــل إلــى  11,5متر/ثانيــة فــي المناطــق الجبليــة.

•

•وفقــا لهيئــة الطاقــة الذريــة األردنيــة يمتلــك االردن  %2مــن احتياطيــات اليورانيــوم فــي العالــم .وثشــير التقديــرات
إلــى أن هنــاك نحــو  65ألــف طــن مــن احتياطيــات اليورانيــوم تقــع فــي وســط المملكــة.

•

•نظام متقدم لتوزيع الكهرباء في األردن ،يتيح إمكانية الوصول إلى الشبكة لما يزيد عن  %99من السكان.
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قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
نجــح األردن فــي إنشــاء وتطويــر قطــاع تكنولوجيــا معلومــات يتميــز بدرجــة عاليــة مــن التنافســية ويعتبــر واحــدًا
مــن القطاعــات الرائــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،واألردن اليــوم قــادر علــى توفيــر كافــة العناصــر
األساســية المطلوبــة مــن قبــل الشــركات العالميــة ،ممــا يجعلــه نافــذة إقليميــة جديــدة تخــدم المنطقــة ومركــزًا إقليميــً
للشــركات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا ،وذلــك بفضــل نظــام التعليــم الــذي يركــز علــى تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ،والبيئــة المالئمــة لألعمــال التجاريــة ،وتكاليــف إطــاق الشــركات المنخفضــة.
•

•أعلى ثالث المساهمين في الناتج المحلي اإلجمالي لألردن في عام  2015مساهمًا بأكثر من .% 14

•

•أكثــر مــن  600شــركة تعمــل فــي االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومتــا يعمــل بهــا أكثــر مــن  17,412موظــف فــي عــام
.2016

•

•هنــاك  %7مــن الطــاب ( )4461مســجلين فــي دورات ذات صلــة بالعلــوم الرياضيــة والحاســوب مــن المنتســبين
للدراســات الجامعيــة.

•

•نســبة عاليــة مــن ســكان األردن متعلمــة مــع نســبة انتشــار لالنترنــت وصلــت إلــى  % 103فــي عــام  2016وأكثــر مــن
 9,818,000اشــتراك هاتــف محمــول وهــو مــا يمثــل .% 100

•

•المناطــق التنمويــة المختصــة بقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات توفــر بنيــة تحتيــة عاليــة الجــودة وبيئــة
حاضنــة لألعمــال بفضــل حــزم الحوافــز الجاذبــة (تخفيــض ضريبــة الدخــل علــى الشــركات بنســبة  %5فــي المناطــق
التنمويــة واإلعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة وضريبــة المبيعــات) للشــركات العاملــة داخــل تلــك المناطــق مثــل :مجمــع
الملــك حســين لألعمــال فــي منطقــة عمــان ومنطقــة إربــد التنمويــة (شــمال األردن).

20

قطاع الصناعي
يتكــون القطــاع الصناعــي األردنــي أساســً مــن الصناعــات التحويليــة ،والصناعــات االســتخراجية ،والكهربــاء والمــاء،
ونظــرًا الرتباطــه مــع العديــد مــن القطاعــات مثــل النقــل والتأميــن والتجــارة وغيرهــا ،لــذا فــإن هــذا القطــاع يلعــب دورًا
محوريــً أكبــر فــي مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
•

•أعلى مساهم في الناتج المحلي اإلجمالي لألردن في عام  2016حيث وصلت مساهمته إلى أكثر من .%20,5

•

•موقــع األردن مدعومــً باتفاقيــات التجــارة الحــرة يتيــح إمكانيــة الوصــول إلــى  1.5مليــار مــن العمــاء فــي  161دولــة،
وتمكيــن المملكــة لتكــون طريقــً تجاريــً اســتراتيجيًا لكثيــر مــن الــدول والمناطــق المجــاورة لهــا.

•

•الصناعــات الرئيســية فــي األردن هــي البوتــاس والفوســفات ،والتــي تقــع فــي الجــزء الجنوبــي مــن المملكــة حيــث تقع
المناجــم علــى مقربــة مــن المينــاء الوحيــد فــي األردن (مينــاء العقبــة) ،باإلضافــة إلــى الصناعــات الدوائيــة والمالبــس
وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت.

•

•يمتلك األردن ثاني أكبر مخزون من الفوسفات وسادس أكبر منتج في العالم مع  7,991,157طن في عام .2016
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القطاع الزراعي
يعتبــر القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات ذات األهميــة الوطنيــة الكبــرى فــي االردن رغــم صغــر حصتــه فــي الناتــج المحلــي
االجمالــي والبالغــة  % 3,8فــي عــام  ،2016كمــا تشــكل القــوى العاملــة فــي القطــاع مــا نســبته  % 2,5مــن اجمالــي القــوى
العاملــة فــي األردن.
يعتبــر االردن مــن البــاد ذات االكتفــاء الذاتــي بالكثيــر مــن محاصيلــه الزراعيــة مثــل الزيتــون وزيــت الزيتــون والبنــدورة ،
ويعتبــر مــن المصدريــن لتشــكيلة واســعة مــن منتجــات الفواكــه والخضــار .
القطاع الزراعي حقائق وأرقام
•

•تبلغ مساحة األراضي الزراعية في األردن  8,9مليون دونم مشكلة ما نسبته  % 9من اجمالي مساحة المملكة.

•

•اجمالي المساحة المزروعة في المملكة  2700ألف دونم ،بحجم انتاج  4770الف طن لعام .2016

•

•تشــكل المســاحة المــزروع بالزيتــون  %77مــن المســاحة المــزروع باألشــجار المثمــرة وحوالــي  %44مــن كامــل المســاحة
المزروعــة فعليــً بــاالردن ،ويقــدر حجــم انتــاج الزيتــون مــا يقــارب  252ألــف طــن .

•

•وجود خطط تسويقية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية الوطنية وفتح أسواق جديدة.

•

•بلغــت صــادرات المملكــة الزراعيــة والغذائيــة  1،1مليــار دينــار ،مشــكلة حوالــي  %25مــن اجمالــي الصــادرات الكليــة
لعــام .2016

•

•يوفــر االردن الفــرص لالســتفادة مــن ظــروف تفضيليــة للوصــول الــى اســواق الــدول المجــاورة واالتحــاد االوروبــي وذلــك
مــن خــال االتفاقيــات التجاريــة.

•

•وجود العديد من الفرص االستثمارية في القطاع .
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القطاع الصحي
يعتبــر األردن واحــدًا مــن الوجهــات البــارزة فــي الشــرق األوســط فــي الســياحة العالجيــة ورائــدًا فــي المنطقــة فــي إنتــاج
األدويــة الصيدالنيــة ،كمــا أن هنــاك توقعــات بزيــادة نمــو القطــاع فــي الســنوات القادمــة نتيجــة لعوامــل مثــل زيــادة زيــارات
المرضــى مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى ودول مجــاورة.
إن توفــر األطبــاء مــن الدرجــة األولــى والمستشــفيات علــى مســتويات عالميــة وقاعــدة مراكــز صحيــة واســعة تســمح
للتوســع فــي خدمــات قطــاع الرعايــة الصحيــة المقدمــة للمرضــى إقليميــً وعالميــً علــى حــد ســواء.
حقائق وأرقام القطاع الصحي
•

•يمثــل إجمالــي اإلنفــاق األردنــي مــا نســبته  %9,3مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام  2015واحتــل األردن المرتبــة
الخامســة عالميــً كوجهــة للســياحة العالجيــة.

•

•فــي عــام  2016كان فــي األردن  110مستشــفى منهــا  62خاصــة و 48يتــم تشــغيلها مــن قبــل الهيئــات المدعومــة فــي
الدولــة .وفــي عــام  2016بلــغ إجمالــي عــدد األســرة  13,731منهــا  4,496ســرير للمستشــفيات الخاصــة و  9,235ســرير فــي
القطــاع العــام ( وذلــك يشــمل مستشــفيات وزارة الصحــة ومستشــفيات الخدمــات الطبيــة الملكيــة والجامعــات ).

•

•صنفــت المملكــة فــي المكانــة األولــى باعتبارهــا الوجهــة األكثــر شــعبية للســياحة العالجيــة فــي منطقــة الشــرق
األوســط و شــمال إفريقيــا تمكنــت مــن جــذب أكثــر مــن  300,000مريــض فــي عــام . 2015

•

•تــم انتخــاب األدرن عــام  2015لرئاســة المجلــس العالمــي للســياحة العالجيــة وجــاء هــذه االنتخــاب بمثابــة شــهادة
دوليــة مــن مختلــف دول العالــم بمكانــة األردن المتميــزة كمقصــد مهــم للســياحة .

•

•بلغــت عائــدات الســياحة العالجيــة أكثــر مــن  1,2مليــار أردنــي فــي عــام  .2015هــذه العائــدات تشــمل نفقــات المرضــى
علــى اإلجــراءات الطبيــة ،واإلقامــة والنقــل وغيرهــا مــن النفقــات .

•

•تمتلــك المملكــة قــدرات متطــورة ومتناميــة بســرعة فــي الخدمــات المخبريــة حيــث ترســل المملكــة أقــل مــن  % 1مــن
العينــات خــارج المملكــة للتحليــل فــي حــاالت نــادرة ال تســتطيع توفيــر متطلباتهــا.

•

•ومــن المتوقــع أن ينمــو ســوق الخدمــات األردنيــة بمعــدل يصــل الــى  %9,3ســنويًا حتــى عــام  ،2018محققــً بذلــك
عائــدات مــن  243,7مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  2015الــى  380,9مليــون دوالر فــي عــام .2018

•

•حقــق األردن أعلــى النســب فــي توفــر العامليــن فــي قطــاع األدويــة حيــث بلغــت  15,5لــكل  10,000فــرد فــي العــام 2016
مقارنــة مــع المتوســط العالمــي البالــغ  4,3صيدلــي ( فــي الهنــد نســبة  5و الواليــات المتحــدة بنســبة  8,8والمملكــة
العربيــة الســعودية نســبة  0,6وفقــً لمنظمــة الصحــة العالميــة )2014
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قطاع النقل
تعتبــر البنيــة التحتيــة للنقــل فــي األردن متطــورة نســبيا مقارنــة بباقــي دول الشــرق االوســط وتتمتــع بمعــدالت نمــو
تتــراوح مــا بيــن  %6-5حيــث يشــكل قطــاع النقــل أكثــر مــن  %8,22مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
قطاع النقل والخدمات اللوجستية -حقائق وأرقام:
•

•يقدر عدد سكان االردن  9,7ماليين نسمة في عام .2016

•

•يشــكل العاملــون فــي قطــاع النقــل والتخزيــن حوالــي  %7,6مــن اجمالــي معــدالت التوظيــف عــام  ،2016اي حوالــي 99
الفــً فرصــة عمــل فــي هــذا القطــاع وحــده ( .تقــدر ارقــام العمالــة فــي االردن لعــام  2016بحوالــي .)1,660,256

•

•بلغ عدد الشركات المرخصة للنقل المتخصص 325شركة لكافة التخصصات لعام .2016

•

•قطاع النقل مسؤوال عن  % 48من استهالك الطاقة في االردن لعام .2016

•

•تشــير ارقــام دائــرة االحصــاءات العامــة لعــام  2013الــى ان نظــام النقــل فــي االردن نفــذ  9,1مليــون طــن مــن الصــادرات
فــي ذلــك العــام منهــا  4,01مليــون طــن مــع النقــل البــري و 5,04مليــون طــن مــن الشــحن البحــري والباقــي شــحنت
جــوا.
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