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 ملدمت 
 

 الظادة املظدثمسون،

 جدُت ػُبت وبلض،

 -عصنألا  اإلاؿدثمغ في صلُل م2019ً بصضاع لىم لضمه ؤن هاؾغوع  صواعي إلاً بهه

ً لخىحُه اإلايكىع  هظا جصمُم جم  ألاعصهُت اإلاملىت في الاؾدثماع كملُت مغاخل حمُم كبر واملحخملحن في اإلاؿخلبل الحالُحن اإلاؿدثمٍغ

ت همى بةمياهُاث ًخمخم الظي البلض هىو  ألاعصن،صعاؾت كً  ولغض ؤن هىص ،هظا الضلُل زالٌ مًو ، الهاقمُت بلى حاهب  واؾلت ججاٍع

 .الخىافؿُت اإلاؼاًا مً اللضًض

 خدؿًمدؿمت بال كمل وؿغوف كاهىوي كمل بةػاع جدـى ؤعصهُت كماٌا بِئت لظمان 2014 لامل    30 عكم الاؾدثماع كاهىن  بكغاع جم

قغواث كاإلاُت مم قغواء مً  الؾخظافت ألاعصن ؤهداء حمُم في اإلاخسصصت الخىمىٍت اإلاىاػم مً اللضًض بوكاء جم اإلاؿخمغ، هما

 .للغاًت الىبحرة وؤلاكفاءاث الحىافؼ مً حؿخفُض التيمسخلف الجيؿُاث 

 ملُاع مً ؤهثر زضمت كلى اللضعةب كملًوؾُدـى  ؤكماله،ومماعؾت  خىفُظل ألامثل ؤلاكلُمي اإلاغهؼ اإلاؿدثمغ ؾُجض ألاعصن، فيو

حن الكغواء مم ألاعصن ىفظهاً التي الحغة الخجاعة اجفاكُاث مً اللضًض بفظل مؿتهلً  باإلطافت ، وطلًاللالم ؤهداء حمُم في الخجاٍع

اصة بلى لُا وقماٌ ألاوؾؽ الكغق  مىؼلت في اؾخلغاًعا ألاؾىاق ؤهثر ؤخض اإلاالي ألاعصن ؾىق  لضَو  ،هبحر بكيل الؿىكُت خصخً ٍػ  ؤفٍغ

(ANEM)، خمثل ا اإلالغوف البكغي  اإلااٌ عؤؽ في ألاعصنالاؾدثماع في  هجاح ٍو ًُ عفم  كلى حلملو  مبخىغة ماهغة ومخضعبت كاملت هلىي  بكلُم

 .هفاءة اللمل الخاص بً

ً لخضمت ؼلُلتال في وهي جتربم ،الثاوي كبضهللا اإلالً حاللت بمىحب جىحيهاث( CIJ) ألاعصهُت الاؾدثماع هُئت جإؾؿذ  الحالُحن اإلاؿدثمٍغ

 الاؾدثماع هُئت في هما ؤهىا .اإلاؿدثمغ لحماًت الفلاٌ خىـُمالو  ألاكماٌ مماعؾت في لالُتال ؿهىلتال لظمان ألاعصن في واإلاؿخلبلُحن

  هيىن  بإن ملتزمىن  ،ألاعصهُت
ً
يا ا قٍغ ًُ ٌ ال مً زالٌ جلضًم اؾتراجُج  ؤكمالً همى مغاخل مً مغخلت ؤي في الخخُاحاجً خصصتامل حلى

 .ميكإجً ؤو/و

ؼ هما ؤن  ججلل الؿىق  ؤن جظمً ي التيغئ الو  ؿلُمتال كخصاصًتالا ؿُاؾاثحاء بفظل ال الاؾتراجُجي ومىكله ألاعصن اؾخلغاع حلٍؼ

ا عئِؿُت ُتألاعصه
ً
لُا وقماٌ ألاوؾؽ الكغق  مىؼلت في ؾىك   ؤفٍغ

ً
ي   اوقٍغ

ً
 .املجاوعة ألاؾىاق و جىمُت ؤلاكماع بكاصة في اوكؼ

 

اعة  ٌؿهلًعا عائًضا وبِئت ؤكماٌ حظابت ِض هدً وؿعى ألن هصبذ وحهت كاإلاُت لالؾدثماعاث ومص الىصىٌ بليها ، وبالخالي وصجلً كلى ٍػ

تمىكلىا كلى ؤلاهترهذ وبضء   .كملُخً الاؾدثماٍع

 

 ازتر الاعصن
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 ألازدن 
 هُئت الاطدثماز 

 صلُلووطم  خؼىٍغب (JIC) ألاعصهُت الاؾدثماع هُئتكامذ 

ً الجهت وهي ،اإلاؿدثمغ هظا  ًخؼللىن  ممً اإلالىُت باإلاؿدثمٍغ

 .ألاعصهُتالهاقمُت  اإلاملىت في لالؾدثماع

خمثل   صلت طاث مللىماث جىفحر في الضلُل هظا مً الهضفٍو

 وؤلاػاع الاؾتراجُجُت، الاؾدثماع فغص كً وصكُلت ومدضزت

وإوكاء  لالؾدثماع الالػمت وؤلاحغاءاث ،إلاملىتفي ا اللاهىوي

ت اللملُاث  اإلاخلللت الىكائمباإلطافت الى  ،ألاعصن في الخجاٍع

 وخىافؼ الظغائب وهـام، ألاكماٌوجإؾِـ  مماعؾت بخيلفت

 مخىىكت ومجمىكت والظغائب الخجاعة واجفاكُاث الاؾدثماع

 .فىائض زاصتو  مؼاًاب التي جخمخم وجدـى اإلاىاػم مً

،
ً
 الاؾدثماع هُئت كً مللىماثهظه الضلُل  لضمً وؤًظا

 لجظب اإلاصممت الغئِؿُت زضماتها حاهب بلى ،هفؿها ألاعصهُت

ً  اللضعة وطمان ،ؤكمالهم هفاءة لدؿهُلو  ،اإلاؿدثمٍغ

 .ألاعصن في الؾدثماعاتهم ألاحل ػىٍلت الخىافؿُت

 

 

 

 :زئِظُت أكظام ثالثت مً الدلُل هرا ًخكىن 

 البُم مغاهؼ دضصوهظا اللؿم ً ألازدن؟ في الاطدثماز ملاذا -1

لغض اإلاملىت فيمً هىكها  اإلامحزة  الاكخصاص مً كىاصغ َو

 اإلايان مثلً ألاعصن وإلااطا عوائؼ تزمؿ في جملتامل الىػجي

 .اإلالبل الؾدثماعن اإلاثالي

 الاؾدثماع كاهىن  مً ًخجؼؤ ال حؼء وهى ،اللاهىوي إلاػاز -2

 مؼاًاو  امخُاػاث كلى ًىص والظي 2014 لؿىت 30 عكم

ً  وطماهاتهم وخلىكهم ومؼاًاهم( ألاحاهب) اإلاؿدثمٍغ

 الترزُص بحغاءاث كً مىحؼة كامت هـغة بلى باإلطافت

 .والبؿاػت تُالكفافاإلادؿمت ب ألاعصن في الكغواث وحسجُل

لضم اإلاىار اإلاالي الظسائب -3. ، وهظا اللؿم ٌلغض ٍو

الخىافس ي مً خُث الخيلفت في ألاعصن والاؾدثماعاث الجظابت 

 . الخىمىٍت وهـام اإلاىاػم

ؿلضها  ،هظا الضلُل كغاءة كلى موكىغه عغبخىم في  ملغفتَو

ضملغفت  ، هما ؤهىا في زضمخىم ألاعصن في الاؾدثماع كً اإلاٍؼ

ض مً ٌ  وؤلاعقاصاث والاؾدكاعاث اإلاللىماث للمٍؼ  خى

  .ألاعصن في الاؾدثماع

 

 

 

 

 

 

ا ألاعصن صبذُؾ"
ً
 عئِؿُ ؾىك

ً
لُا وقماٌ ألاوؾؽ الكغق  مىؼلت في ا ً بفٍغ  كملُاث بكاصة في وكؽ وقٍغ

   ."املجاوعة ألاؾىاق في والخىمُت ؤلاكماع
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 ألازدن؟ في الاطدثماز ملاذا -1
لت في   ألاعصن 1-1  ملحت ؾَغ

 مغهؼ بكلُمي إلصاعة ألاكماٌ 1-2

 اللالحُت لؿُاختاو للؿُاخت الترفيهُت اإلاىاؾبت  الىحهت 1-3

 (وإكاصة ؤلاكماع) البىاءو  ؤلاكلُمُت اللىحؿدُتالخضماث  مغهؼ 1-4

1-5  ٌ  والضولُت ؤلاكلُمُت ألاؾىاق بلى الىصى

   مغهؼ عؤؽ اإلااٌ الاؾدثماعي والابخياع 1-6
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عت  ملحتفي  ألازدن 1-1  طَس
 

 

ا مؿخلًغا مىكًلا ألاعصهُت اإلاملىت لخبرح
ً
  و لألكماٌ وصضًل

ً
ا مىكلا  ؤو صىاكتال ؤو الهىضؾتفي  اللاصمت باليؿبت للمجاالث مجهًؼا كصغًٍ

لُا وقماٌ ألاوؾؽ الكغق  مىؼلت في الحُاة كلىموكاػاث  ؤو اإلاللىماث جىىىلىحُا والتي ألاعصن البِئت الحُىٍت الؿلُمت  ىفغٍ، و ؤفٍغ

ً
ّ
مى

ُ
ضة مخلضصة مً لكغواثا ج ت، ألاكماٌ في واإلاؿاكضة ،الحصىٌ كلى مىاهب فٍغ ًهظلً بًجاص و  الخجاٍع  في عاغب خيىمي قٍغ

لُا وقماٌ ألاوؾؽ الكغق  مىؼلت في همى هظه الكغواث جمىحن في اإلاؿاكضة  .وؤبلض مً طلً ؤفٍغ

 

 

 

 

 
الىحهت املىاطبت للظُاخت  مسكص إكلُمي إلدازة ألاعمال

 الؼبُت الترفيهُت والظُاخت

 

 

 خلائم 
7  

 اجفاكُاث ججازة خسة

 ألاطىاق املباشسة دائسة

 مؿتهلًملُاع  1.5

 

ت الىاػلامل  جىمٍى

 مىؼلت كبر ألاعصن 14

 الاجصال والسبؽ

ت 12 ت واإلاؼاعاث واإلاىاوئ البًر  مً اإلاىاوئ البدٍغ

ت الاكخصادًت  الحٍس

لُا   2018اإلاغهؼ الغابم كلى مؿخىي مىؼلت الكغق ألاوؾؽ وقماٌ افٍغ

 الىاجج املحلي إلاحمالي

يي ) 40.07  (2017ملُاع صوالع ؤمٍغ

 الىاجج املحلي إلاحمالي للفسد

يي ) 4.129.8  (2017صوالع ؤمٍغ

 الىمى الظىىي للىاجج املحلي إلاحمالي

2.0 ( %2017) 

 عدد الجامعاث

36 

 وظمت 110111عدد املهىدطين لكل 

151.0 (2017) 

 وظمت 110111عدد ألاػباء لكل 

28.6  (2017) 

 

 

لضم ألاعصن بِئت كمل مدؿمت بالحغهت والابخياع واللىإلات بلى ً

في مىكم  الكغواثحاهب الؿهىلت اللالُت في بوكاء وجإؾِـ 

مىً جىكم الخيالُف فُه وهى ما حلل ألاعصن  مؿخلغ وجىافس ي ٍو

الغئِس ي للمىؼلت باليؿبت للملُاث الكغواث التي  إلاغهؼفي ا

 إلاهاعاث اللالُت. مً اإلاىاهب التي جخمخم با وفغةجخؼلب 
 

مً اإلالغوف كً اإلاملىت ؤنها مدل جغخُب واؾخظافت بلى 

حاهب مجاالتها اإلاخىىكت ومىاػلها الؿاخغة ومىازها اإلاٍغذ 

 مما حلل ألاعصن الىحهت الفاجىت لجمُم ؤهماغ الؿُاخت. 

 مدىز الخدماث اللىحظدُت

وإعادة )والبىاء  إلاكلُمُت

 (إلاعماز

 
 ٌ مىكم اؾتراجُجي بلى حاهب ألامان والاؾخلغاع وكىامل اجصا

ضةوعبؽ  ومىصت زضماث لىحؿدُت جىافؿُت وهظا ما حلل  فٍغ

الخضماث اللىحؿدُت  مً خُثألاعصن في اإلايان اإلاىاؾب 

 ؤلاكلُمُت والبىاء وإكاصة ؤلاكماع. 

 
 

مسكص زأض املال الاطدثمازي 

 والابخكاز

 
ت إلاىاهب  ؤصث مجمىكت عؤؽ اإلااٌ الاؾدثماعي والؿاخت الابخياٍع

ل ألاعصن  هـام الى الخىىىلىحُا واللؼاق اإلاالي الؿلُم بلى جدٍى

 ابخياعي حاهؼ للمؿدثمٍغً وللكغواث الىاقئت. بُئي

 ألاطىاق إلى الىصىل 

 والدولُت إلاكلُمُت

 
 

الخجاعة الحغة الكاملت في ألاعصن اجفاكُاث ؤزمغث قبىت 

واجفاكُاث الاؾدثماع الثىائُت بلى بًجاص ػغق الىصٌى اإلامحزة 

 في ؤهبر ألاؾىاق خٌى اللالم مؿتهلًملُاع  1.5بلى ؤهثر مً 
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مىؼلت اإلالً كبضهللا 

ت  الثاوي الخىمٍى

 )سحاب(

الخىمىٍت عجلىن  مىؼلت  

مىؼلت الحؿحن بً 

ػالٌ الصىاكُت 

 )اإلافغق(

 اإلاىاػم الخىمىٍت في ألاعصن

الخىمىٍتمىؼلت بعبض   
 مىؼلت الحؿً الصىاكُت

 مىؼلت البدغ اإلاُذ الخىمىٍت

ت )الىغن(  مىؼلت الحؿحن بً كبضهللا الثاوي الخىمٍى

حؿحن الؤكماٌ اإلالً   

الخىمىٍت ملان مىؼلت  

 مىؼلت اإلاىكغ الخىمىٍت

ا  مىؼلت الثًر

ت  الخىمٍى

مىؼلت املحمضًت الخىمىٍت 

 )ملان(
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  مسكص إكلُمي إلدازة ألاعمال 1-2

 زأض املال البشسي املاهس واملدزب 1-2-1

 اإلاغوهت،لضيها اإلادؿمت ب اللاملتي لى ال في لألعصن الغئِؿُت اللىة جىمً

 ألاؾاؾُت اللىاصغ ؤهم ؤخض وهي ،وعوح اإلاىافؿت ،اللالي والخإهُل

ها وحىص في جإؾِـ هُانها وإزباث جغغب كاإلاُت قغهت ألي الالػمت

 .ؤلاكلُمُت للملُاتها

لضًه مىاعص ػبُلُت مدضوصة، بلى ؤن اإلاملىت ؤصعهذ  ألاعصن وخُث ؤن

، هما مىهىبتلها كىي كاملت اع في كىتها اللاملت وؤن ججلؤهمُت الاؾدثم

 اللىي  مً والاؾخفاصة ،اإلاىاهب الؾخفاصة مً هظهل مؿخلضة اإلاملىت ؤن

 كلى اللائمت الصىاكاث مً اللضًض الؾدُلاب اإلامخاػة اللاملت

 .الخىىىلىحُا

 اإلااهغة اللىي  ؤهثر ؤخض ألاعصن في الحُىٍتو  الكابت اللاملت اللىي  حلخبرو 

 مضفىكت اإلاملىت مؼاًا ، خُث ؤناإلاىؼلت في وإهخاحُت طاث عوح جىافؿُتو 

ا اإلاىسفظت بالخيلفت ًُ  ماعؾاثاإلاو  ألاحىع، جدضًض في غوهتواإلا ،وؿب

ذ خىؿُففي ال فلالتال  اإلاىؿفحن كملُت حظب ٌؿهل مما ،1والدؿٍغ

 .اللمل اإلاىاؾبت بيىاصع والاخخفاؾ اإلاىاؾبحن

ب بكضة جلتزم التي واإلااؾؿاث ،اث املحضصةبالصىاك الخاص الخللُم في الغفُم ؾدثماع اللؼاق اللاما بحن الجمم هما ؤن  اإلانهي بالخضٍع

ب  الللماء مً اإلاغجفلتيؿبت ال جفؿحر في ٌؿاكض بضوعه وهظا ،اللغاث مخلضصة كمالُت كىةبخضار  بلى ًاصي اللمل، مدلفي  والخضٍع

 .في اإلاملىت واإلاهىضؾحن
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1
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 الاطتراجُجي املىكع 1-2-2

 .املخىطؽ ألابُع البدس شسق  الشام بالد كلب في اطتراجُجي مىكع في ألازدن ًلع

 

مخلضمت  مياهتفي  اإلاملىت ًظم وكؼت اؾدثماع زىائُت اجفاكُت 48 و خغة ججاعة اجفاكُاث 7 ببغام نب. اإلاخىؾؽ ألابُع البدغ قغق  الكام بالص كلب في اؾتراجُجي مىكم في ألاعصن ًلم

لُا وقماٌ ألاوؾؽ الكغق  مىؼلتفي  والخجاعة لألكماٌ امغهؼً باكخباعها  ٌ  آؾُا وقغق  وؤوعوبا ؤفٍغ لُت الضو  اكخصاصًت بلالكاث اإلاملىت جخمخم هما .الىبري  الصحغاء حىىب ؤلافٍغ

ٌ  اإلاخدضة والىالًاث ألاوعوبي الاجداص مم كىٍت  2.مخمحز اؾتراجُجي همىكم مياهتها ٌلؼػ  مما الضولُت، اإلاالُت اإلااؾؿاث مم وهظلً الخلُجي الخلاون  مجلـ وصو

 كلُمُتؤلا بىابتال ألاعصن حللذ مً والتي الخيلفت، خُث مً والفلالت الىىكُت اللىحؿدُت الخضماث ؤًًظا بمىصت مضفىكت لألعصن الاؾتراجُجي للمىكم الخىافؿُت اللضعةهما ؤن 

 .ثالُتاإلا

غ إلالاًحر وفًلا املجاوعة البلضان مم باإلالاعهت للغاًت حنمىسفظ البظائم واؾخحراص خصضًغل اللىحؿدُتالخضماث  لملُتب اإلاغجبؼحن والخيلفت الىكذ ٌلخبر ألاعصن، فيو  مماعؾت جلٍغ

 ؛بظائم شحىتؤي  ؾخحراصا ؤو لخصضًغ الكاملت اللملُت بػاع طمً ؤلاحغاءاث مً مجمىكاث بثالر حناإلاغجبؼ الخيلفتكىصغ و  الىكذكىصغ  الخلٍغغ هظا ٍدللو  ،ألاكماٌ ؤوكؼت

ٌ . الضازلي والىللالحضوصي  والامخثاٌالىزائلي  الامخثاٌ وهظلً  :في هظا الكإن تالخىافؿُ ألاعصن مغجبتالخالي  وفُما ًلي، ًىضح الجضو

 
 الاؾخحراص  الخصضًغ 

 للمؿدىضاث الامخثاٌ للحضوص الامخثاٌ الىزائلي الامخثاٌ الحضوصي الامخثاٌ 

يي   ييصوالع  صوالع ؤمٍغ يي ؤمٍغ يي صوالع ؤمٍغ  صوالع ؤمٍغ

 30 181 16 131 ألاعصن

 50 335 50 300 كبرص

 1000 554 100 258 مصغ 

 135 695 100 410 لبىان

 390 779 105 363 الؿلىصًت

 144 596 200 469 جىوـ

 142 655 87 376 جغهُا

غ مماعؾت ؤوكؼت ألاكماٌ  2018اإلاصضع: البىً الضولي،   "2015"جلٍغ

 

 مً ازىحن مً مباقغة باالؾخفاصة ميكإة ألي ٌؿمذ مما اإلاىؼلت، في الخيلفت خُث مً فلالُت وألاهثر البحروكغاػُت ؤلاحغاءاث ؤكل بحن حلخبر مً هيو : والخصضًغ الاؾخحراص بحغاءاث

 .مً الاعصنباللغب  الىاكلت اللالم في همًىا وألاؾغق الاؾتهالهُت ألاؾىاق ؤهبر

 

 وىاخض ألاعصن جصيُف جم خُث الضولي اإلاؿخىي  كلى اللىحؿدُت اللىةهظه و  الاؾتراجُجي اإلاىكم بهظا الاكتراف جم وكض
ً
ٌ  رؤهب مً ا  وقماٌ ألاوؾؽ الكغق  مىؼلت في لىإلاتفي ال الضو

لُا ٌ  ٌؿهل بضوعه وهظا بإهملها، بفٍغ  ألاهثر البلضان بلع طلً في بما ،وؿمت ملُىن  400 خىالي بهاو  ُتاللغب اللغت خدضرالتي ج ىبحرةال ؾتهالهُتالا  ألاؾىاق بلى اإلاباقغ الىصى

ا واللغاق مصغ منها بالؿيان، اهخـاؿا  .وؾىٍع

 

لضلللىإلات والؿُاؾُت والاحخماكُت الاكخصاصًت ألابلاص لللىإلات KOF ماقغ ًلِـهما  ٌ  بحن ملحىؾ بكيل مغجفم ألاعصن جغجِب ، َو  البُاوي املخؼؽ خؿب اإلاىؼلت، في ألازغي  الضو

 :  الخالي

 

 

 

 

 

 

 اللىإلات
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 ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة

 

 مصغ

 ألاعصن 

 الؿلىصًت

 جغهُا

 جىوـ

 كبرص

 لبىان

 لالميال خصيُفال

 (صولت 209 بحن مً)

ؿغي   لللىإلات" KOF، "ماقغ KOFاإلاصضع: اإلالهض الاكخصاصي الؿَى

 

 

 

 

 الكفاءة مً خُث الخكلفت 1-2-3

 ألاكماٌ ؤوكؼت مماعؾت فيؾهىلت هبحرة لألكماٌ الهاقمُت  الاعصهُت اإلاملىت جىفغ إلااطا اهدكف. اإلاخىاػهت اللملببِئت  ألاعصن كتهغٌ

مىً وجىافؿُت مؿخلغة بخيالُف  . بها الخيبا ٍو

 

 

 

 جِؿحر مماعؾت ؤوكؼت ألاكماٌ

مً بِئت كمل ًمىً الخيبا بها ىفغ ألاعصن ً

لت والىاضحت  زالٌ للكغوق ؤلاحغاءاث الؿَغ

والحصىٌ كلى الىهغباء وحسجُل  لملالفي 

اإلالىُت وصفم الظغائب ومماعؾت الخجاعة كبر 

دؿاكض كملً لجيالُف البضء وجللُل  الحضوص

 .كُض الدكغُللُصبذ 

 

غ مماعؾت ؤوكؼت ألاكماٌ  2018اإلاصضع: البىً الضولي،   "2018"جلٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخصيُف

 (190)مً 

 جغهُا الؿلىصًت لبىان مصغ كبرص ألاعصن

 80 135 143 103 50 105 لمل الالكغوق في 

كلى الحصىٌ 

 الىهغباء

40 67 89 123 59 55 

 46 24 102 119 92 72 حسجُل اإلالىُت

 88 76 113 167 44 97 صفم الظغائب

مماعؾت الخجاعة 

 كبر الحضوص

53 45 170 140 161 71 
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 العلازاث

طاث  4مياجب ألاكماٌ 3باإلاؿاخاث الصىاكُت، وحلض ؤلاًجاعاث الخاصت ؤي وكاغ كمل بخيلفت مللىلتو الىثحرة كلاعاث ألاعصن جىاؾب 

يي صوالع33.60خُث ًبلغ مخىؾؽ ؤلاًجاع الؿىىي  ،اإلاىؼلت ؤهداء حمُم في اؾلاع مللىلت حًضا صوالع  130.40و/متر مغبم  ؤمٍغ

يي  . /متر مغبم كلى الخىاليؤمٍغ

 

افص  مجمىعت الحى

كماٌ والخىؾم مً زالٌ الحىافؼ ؤوكؼت ألا للجاهبحن مً زالٌ اإلاؿاكضة في الكغوق في  امغبًد  اوطلً  بتهُئت خيىمت ألاعصنجلتزم 

وجإحي ول  مىؼلت الللبت الاكخصاصًت الخاصتو  خىمىٍتىاػم الاإلاو  الحغة اإلاىاػم طلً في بما اإلاىاػم، مً مخىىكت مجمىكت يف اللضًضة

ضة لخلبُت بمجمىكت  مىؼلت ا ألاعصن ًجلل مما كؼاق بيل الخاصت الاخخُاحاثخىافؼ فٍغ ًُ لخإؾِـ كملً وجؼىٍغه  مىكًلا ؤؾاؾ

 وجىمُخه.
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 الابخكاز 4.2.1
 .ملاعهت باإلاىؼلت هابظت باليكاغ مً ؤحل الابخياع والبدث والخؼىٍغبِئت ألاعصن ًلضم 

غحم طلً بصىعة عئِؿُت ٌ ، مما ًىفغ  واإلاخدغع  الحضًثومجخمم ألاعصن  الاؾدثماعي  اإلااٌ غؤؽلالكضًض  للخىفغ ٍو  خضرأل  الىصى

 .الجضًضة وألافياع الخلىُاث

 

 بِئت العمل والابخكاز

 
 

 تالضولُ اإلاغجبت

 صولت( 139)مً 

غاإلاصضع:   2016 اللالمي، اإلاللىماث جىىىلىحُا جلٍغ

 

الاجصاالث عبؽ مم  اللاإلاُت والحضًثت البيُت الخدخُت لخىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالثلخىفغ لالبخياع في ألاعصن  البُئيالىـام ًخمحز 

 خؼىع واإلا كلى ؤكلى اإلاؿخىٍاث الللمي والبدثيمجخمم ألاعصن  هما ٌلخبر واإلاخىغعة.الفلالت الضولُت  الؿلىُت والالؾلىُت
ً
ملاعهت حضا

 ٌ  ومبجي كلى مفهىم  بالضو
ً
ؼ جىمُت املجاوعة بكلُمُا ا باليؿبت ألي هـام  ها ووكغهاوهلل والخلىُاث الابضاكُت اإلالغفت حلٍؼ وهى ؤمًغا خُىًٍ

 . بُئي فلاٌ لالبخياع

 

الخلاون البدثي بحن الجاملاث وكؼاق  

 الصىاكت

ت  اإلالاالث الللمُت والخلىُت جىمُت الخجملاث الخجاٍع

 3 2 4 كبرص

 7 8 6 مصغ

 10 11 9 ألاعصن

 13 12 14 لبىان

 17 16 15 الؿلىصًت

 20 19 18 جىوـ

 43 54 21 جغهُا

   

ت،  اإلاصضع:  "2018 اللالمي الابخياع ماقغ، "2018اإلاىـمت اللاإلاُت للملىُت الفىٍغ

  الؿلىصًت

  كبرص

 ألاعصن 

 جغهُا 

 لبىان 

 جىوـ 

 مصغ 

 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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اإلابخىغة  والخضماث البظائم آلان ألابغػ في مجاٌ  ىه في اإلاىؼلت و لإلبضاق مىكم مهمخىلذ الؿمت الابضاكُت لألعصن اإلاملىت بلى 

ؿغكاث بما في طلً   الحاطىاثوطلً لخىفغ  اللضًض مً  ؤلاهترهذ كلى ؤلابضاعي ملحخىي او 
ُ
اصة عاهُا اإلالىتمغهؼ واإلا  ألاكماٌ خاطىتو  للٍغ

 للخىىىلىحُا.  ألاعصهُت

 

 

 اإلاغجبت
 صولت( 128)مً 

 املحخىي الابضاعي كلى الاهترهذ ؤلابضاكُت والخضماث البظائم

 8 59 كبرص

 102 74 مصغ

 51 47 ألاعصن

 50 76 لبىان

 82 73 الؿلىصًت

 94 56 جىوـ

 56 60 جغهُا

 

ت،   "2018 اللالمي الابخياع ماقغ، "2018اإلاصضع: اإلاىـمت اللاإلاُت للملىُت الفىٍغ

 

 املالي البُئيالىظام  1-2-5

مً الخضماث اإلاالُت مم  ىفغ ألاعصن كاكضة ؾلُمت وواضحتً

الاؾدثماعي.  اإلااٌ وعؤؽ اللغوضلحصىٌ كلى الفغصت لاجاخت 

لخمض الىـام اإلا كلى الاكخصاص الىلي اإلالخمض  للمملىت اليَو

م للىمى الاكخصاصي  وألاؾـ اللاهىهُت التي جمهض الؼٍغ

 كؼاق الخإمحنفةن اللؼاق اإلاصغفي و اإلاؿخضام، وفي الىاكم، 

مدغواث الىمى خُث كض بلغذ وؿبت همى هظا اللؼاق  هما مً

 5 .2017الىصف ألاٌو مً كام  % في4,3وخضه 

ىلىـ هطج  جيامله في الاكخصاص و  اإلاالي البُئيالىـام ٍو

ت الىلضًت في ألاعصن والتي ُجصىف  هب اللالمي مً حا الحٍغ

لُا والكغق الاوؾؽألاكلى في  والغابلت  مىؼلت قماٌ ؤفٍغ

ا ًُ  . كاإلا

 

ت الىلضًت  الحٍغ

 
 (100)مً الىلاغ 

ت ماقغ ، "2018، )هحرجُج(اإلاصضع: ماؾؿت   "2018الاكخصاصًت  الحٍغ

 ألاعصن 

 لبىان 

 الؿلىصًت 

 مصغ 
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ٌ و   وعؤؽ اإلااٌ الاؾدثماعو   الخمىٍلو   اإلاخسصصت ألاؾهم مً قبىت ألاعصن في اإلاخىىق اإلاالي الىـام ًىفغ  الخضماث مً وغحرها  ألاصى

ٌ  جخؼلم التي ألاكماٌ مً هىق ألي اإلاصغفُت  . مدضصة جمىٍل فغص بلى للىصى

 

ٌ  ؾهىلت  جىفغ الخضماث اإلاالُت اللغوض بلى الىصى

 
 صولت( 137اإلاغجبت اللاإلاُت )مً 

 

غ" ،2017 اللالمي، الاكخصاصي اإلاصضع: اإلاىخضي  "2018 - 2017 اللالمي الخىافؿُت جلٍغ

 

يي ) بالضوالع ألاعصهُت اللملت جغجبؽ ، طلً كلى كالوة يي و  1,411صًىاع ؤعصوي=  1ألامٍغ يي=  1صوالع ؤمٍغ  صًىاع ؤعصوي( 0,709صوالع ؤمٍغ

مىً  6ألاحىبي الىلض اخخُاػُاث ىحىصب بكيل ؤهبروجيىن مضكىمت  وكملت ٌلخض بها بها الخيبا مما ًجللها كملت مؿخلغة ٍو

لخبر ؾىق ألاوعاق اإلاالُت في كّم   عؤؽ طغائب كلى ؤعباح ٍدـى بلضم وحىصان هى ؾىق ؤوعاق مالُت خضًث ًسضم الؿىق ؤلاكلُمي و َو

ت بكاصة الاؾدثماع وا، الىلضًت وألاعباح اإلااٌ  .ألاحىبُت ألاؾهم إلالىُتلضزل باإلطافت بلى كضم وحىص خض ؤكص ى وخٍغ

 

 

 

مً الخدماث املالُت مع ىفس ألازدن كاعدة واضحت وطلُمت ً"

اث  املال وزأض إلى اللسوض الىصىل  مً عالُت مظخٍى

 . الاطدثمازي"
  

                                                             
5
 ، "جدلُل املخاػغ ألاعصهُت 2018وىفاؽ،  
6
غ ألاعصوي2017ًىلغ هحرمِـ،    ، الخلٍغ

 ألاعصن 

 لبىان 

 جغهُا 

 الؿلىصًت 

 مصغ 

 كبرص

 ألاعصن 

 لبىان 

 جغهُا 

 الؿلىصًت 

 مصغ 

 كبرص
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 همؽ الحُاة 1-2-6

  مماعؾت ؤوكؼت ألاكماٌ في ألاعصنو الاؾدثماع   ٌلض
ً
ا بؿُؼ

خم كمل مجغص مً ؤهثر الحُاةومباقًغا ولىً  اؾخىماٌ ، ٍو

مً زالٌ مىار زلافي هابع  ألاكماٌ مماعؾت ؤوكؼت ؾهىلت

حلضصًت بِئت ىفغ ألاعصن ً . خُثوهىكُت الحُاة الجُضةومخىىق 

ا مم حمُم وؾائل  ومالئمت لألؾغ ومدؿامدت ًُ ومفخىخت صول

ضة بلى حاهب كضص مً  21الغاخت لللغن  ؤماهً الترفُه الفٍغ

 ؤماهً الترفُه هظه  مًهما ججلل مثحرة.  تكاإلاُجغازُت ومىاكم 

ًدا  ا مٍغ
ً
مما ًجلل ألاشخاص ومملىًء بالفغص ألاعصن مياه

لخمض َؤهماغ الحُاة اإلاخىىكت ٌكلغوا وإنهم في مجزلهم. و طوي 

 الىمى لخدفحزلغؤؽ اإلااٌ البكغي ألاعصن كلى الابخياع ؤلابضاعي 

 اإلااٌ عؤؽ ؤوكئذ الحاطىاث وقغواثوبالخالي . الاكخصاصي

ؿغكاث الاؾدثماعي 
ُ
صىم بِئت مدلُت مً ؤحل عكاًت و  واإلا

اصًت  في َكّمان. ٍع

 

 اإلاغجبت

 (136)مً

 جىوـ الؿلىصًت لبىان مصغ كبرص ألاعصن

 76 131 100 102 51 63 الاهفخاح الضولي

 الؼبُلُت اإلاىاكم كضص

 تاللاإلاُ الترازُت

78 86 46 86 86 46 

 83 129 86 131 46 63 الؼبُلُت اإلاىاعصحاطبُت 

 الثلافُت اإلاىاكم كضص

 اللاإلاُت الترازُت

53 61 36 47 55 30 
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والثلافت اإلاخدغعة ومؿخىي  جىىق الؿيان اؾخلؼب وكض 

حاطبُت  لُاهض 7مً اإلاغتربحن اهبحرً  ااإلالِكت اإلاغجفم مجخملً 

 ألاعصن ومىازها الؿاخغ.

الخلامل واإلاظُافت في  الترخُبُت زلافت ألاعصن ؤًًظا وجىلىـ

 ،ً ض مم اإلاؿدثمٍغ  ألاعصهُت الاؾدثماع هُئتوجغخب الفٍغ

ً ب زالٌ هؼاق  مً ألاعصن فيألاحاهب املحلُحن و اإلاؿدثمٍغ

الخضماث وهي حلخبر هلؼت الاجصاٌ الىخُضة  مً واؾم

.ً  للمؿدثمٍغ

لخبر مجخمم ألاعصن اإلافخىح واإلادؿامذ واإلالىلم  ًضا في َو فٍغ

ًبلغ خُث اإلاىؼلت و ٌؿخلؼب الكغواث ألاحىبُت واإلاغتربحن 

اإلالخدلحن % مً بحمالي 12.9كضص الؼالب ألاحاهب في ألاعصن 

ألهبر وؿبت  12غهؼ لخبر في اإلاٌ ىوه ،في ألاعصن بالخللُم اللالي

 في اللالم والثاوي في اإلاىؼلت.
 

 الؼالب ألاحاهب في الخعلُم العالي

 
 وظبت

 )إحمالي امللخدلين بالخعلُم العالي في الدولت(

 كبرص 

 ألازدن 

 لبىان 

 الظعىدًت 

 جىوع 

 مصس 

 جسكُا 
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 البيُت الخدخُت 1-2-7

ت ٍتدغ والب ٍتمل اإلاىكم الجغغافي الاؾتراجُجي لألعصن  بكبىخه الجى ىخؿٌ ت وبىِخه والبًر مؼاع ألاعصن الغئِس ي  هى مؼاع اإلالىت كلُاء الضولي  . فةنالخدخُت اللصٍغ

ً )ؤهثر مً و كمان اللاصمت بجىاع  هما ًسضم  9وحهت صولُت  670بلى اإلاملىت مم الؼغق اإلااصًت بلى ؤهثر مً  (8 2017ملُىن في  7.9الظي ًىلل ملـم اإلاؿافٍغ

 .الللبت وحىىب كمان مضًىت مؼاعان آزغان وؾؽ

لت ؤهثر مً  ٌ  هما جىفغ اإلاملىت ؤعوان حمُم جغبؽو  هم،  2,700حغؼي قبىت الؼغق الؿَغ م الىصى  .اإلاملىت ؤعوان مً عهً ول بلى الؿَغ

م اللىحؿدُت الىؾائل مًجىافؿُت مخلضصة زُاعاث لضم ألاعصن ً لُا وقماٌ ألاوؾؽ الكغق  ومىؼلت اإلاملىت  ؤهداء حمُم فيوالبظائم  اإلاىخجاث لخىَػ  كلى ؤفٍغ

ض مللىلت حًضا، وفي الىاكم، فلض فاػ خ. وجىفغ هظه الحلىٌ اللىحؿدُت كالُت الجىصة واإلاواللالم ؤوؾم هؼاق مؼاع اإلالىت كلُاء ياملت بحمالي جيالُف ؾلؿت جىٍع

 في كمان بجائؼة مجلـ اإلاؼاعاث الضولي ألفظل مؼاع في اإلاىؼلت. الضولي

 الؿلىصًتو  ومصغ كبرص في للمىاوئكابه حىصة البيُت الخدخُت ٌ الللبت في الغئِس ي ألاعصن مُىاء حىصة فةن الللبت، زلُج كلى املحضوص ؾاخلها مً الغغم كلىو 

ٌ  هظهؤن  مً الغغم كلى ،وجغهُا ا ؤكغق  الضو
ً
 .البدغي  لخىحههم اهـغً  اإلاىاوئ، جؼىٍغ في بىثحر جمخلً جغاز

 

مكغوق قبىت الؿىً الحضًضًت الىػىُت ألاعصهُت جلتزم خيىمت ألاعصن باالؾدثماع بكيل مؿخمغ في مىصتها اللىحؿدُت، وؾخلىم مباصعة الحيىمت لخؼىٍغ وجىفُظ 

وؾخىّمل  لمملىتا زلصاقبىت الؿىً الحضًضًت الؼىٍلت اإلالترخت بحن الكماٌ والجىىب وبحن الكغق والغغب( بغبؽ مسخلف مغاهؼ ؤلاهخاج واإلاضن  هم 900)

ب، اإلاؿخلبل في عصنألا في ثللىحؿخُاواخلىٌ الىصىٌ  ٌ  مما اللٍغ  .خلُلُت لىحؿدُت كىة مغهؼ بلى اإلاملىت ًدّى

ٌ  كلى بىثحر جخفىق التي و بهم  في الىلل ًمىً ملاعهت البيُت الخدخُت لألعصن هوبكيل كام، وكلى الغغم مً الحجم ألاهبر ليل مً مصغ وجغهُا والؿلىصًت فةه  الضو

ًُ  اإلامازل الحجم طاث ىضح الغؾم البُاوي ؤصهاه طلً.وؿب  ا، ٍو

 حىدة وطائل الىلل

 
  

 الجىٍت الخدخُت البيُت  البيُت الخدخُت للمىاوىء  البيُت الخدخُت للؼغق    

 

غ" ،2017 اللالمي، الاكخصاصي اإلاىخضي اإلاصضع:  "2018 - 2017 اللالمي الخىافؿُت جلٍغ

 

 

 

ألازدن       كبرص           جىوع     الظعىدًت     لبىان     مصس          جسكُا    



 

 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------دلُل املظدثمس  ألازدن

4 

 الاطخلساز الظُاس ي وطُادة اللاهىن  1-2-8

به  وملترف الؿُاس ي الاؾخلغاع ًم بترار ػىٍلخمخم ألاعصن ً

 دخلًاللىي بلىاكض اللاهىن )الاعصن التزام والظي ًبجى كلى 

لُا وقماٌ ألاوؾؽ الكغق  مىؼلت في الثاهُت اإلاغجبت  (بفٍغ

 اللاهىن  ؾُاصة اقغم

 

 "اللاهىن  ؾُاصة ماقغ" ، 2018 ، اللالمي اللضالت مكغوق اإلاصضع: 

 

ٌلخمض اؾخلغاع ألاعصن كلى مؿخىٍاث كالُت مً الجزاهت الحيىمُت 

 وفلالُت اللظاء وخماًت خلىق اإلالىُت.

 

 صعحت

 املخاػغ
 

الجزاهت 

 الحيىمُت

فلالُت 

 اللظاء

خماًت 

خلىق 

 اإلالىُت

 57.6 57.3 51.9 ألاعصن

 71.2 56.7 41.3 كبرص

 32.7 52.5 32.2 مصغ

 39.7 33.6 20.2 لبىان

 53.1 60.2 49.9 الؿلىصًت

 49.4 41.7 36.8 جىوـ

  54.7 54.5 42.0 جغهُا
ت ماقغ ، "2018،  هحرجُجاإلاصضع: ماؾؿت   "2018الاكخصاصًت  الحٍغ

 والؿالمت وهىمان لأل  كالُت بضعحت ألاعصن اؾخلغاع ًغجبؽ

با الكغكُت، وفي الىاكم، جلم و قبُه ببلضان ؤوع  ؤمغ

 اإلاملىت في اإلاغجبت الخاؾلت والبلض ألاهثر آماًها وؾالًما في

لُا  وقماٌ ألاوؾؽ الكغق  مىؼلت دخل ًبِىما  10ؤفٍغ

 . 11كلى الصلُض اللالمي 22اإلاغجبت عكم 

 

بلى ًىلىـ اؾخلغاع اإلاملىت وؾؽ مىؼلت مظؼغبت بن 

 ما خؿب جصيُفاث املخاػغ اإلاىسفظت واإلاؿخلغة.خض 

 

الىلاغ 

 (100)مً 
 

الخصيُفاث 

 كصحرة ألاحل

الخصيُفاث 

مخىؾؼت  

 ألاحل

الاعهاب 

واللىف 

 الؿُاس ي

 مخىؾؽ ب مخىؾؽ ألاعصن

 مىسفع ب مخىؾؽ كبرص

 مغجفم ج مخىؾؽ مصغ

 خاص ص مغجفم لبىان

 مغجفم ب ب  مخىؾؽ الؿلىصًت

 مغجفم ج مغجفم جىوـ

  قضًض ج خؿاؽ جغهُا
غ ألاعصوي2017ًىلغ هحرمِـ، اإلاصضع:  ؼت" ،2018، وكىن  ، الخلٍغ  الؿُاس ي واللىف ؤلاعهاب مساػغ زٍغ
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 "2017ملُىن مؿافغ في كام  7.9، "ًغخب مؼاع اإلالىت كلُاء الضولي بإهثر مً 2018مجمىكت اإلاؼاع الضولي،  8
م" 2018مؼاع اإلالىت كلُاء الضولي ، 9  ، "زٍغؼت الؼٍغ

10
 ، "اإلاىحؼ ألاعصوي"2017،لُغاجىن للغزاء صلُل

11
 "2018، "صلُل اللاهىن اللالمي والىـام 2018غالىب ، 

ؤلاماعاث اللغبُت 

 اإلاخدضة 

 ألاعصن

  جىوـ

 اإلاغغب

 لبىان 

 جغهُا
 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84+%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A1
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 للظُاخت الترفيهُتوامللصد الىحهت  1-3

 العالحُتوالظُاخت  

 وملصًضا حظاًبا مما ٌ
ً
. بن قلبُت ألاعصن همىكم ؾُاحي حلىص اللاإلاُت الؿُاختؤهىاق مسخلفت وكضًضة مً  ًجظبلخبر ألاعصن وحهت

 ةبالخبر باإلطافت بلى الترار الضًجي ممؼوًحا  اإلاخمحز الثلافي الترارواإلاىاؿغ الؼبُلُت واإلاىار و  تاإلاخىىك تهض الجمُلااإلاكلخىفغ 

، بما في وٌمغخبت لخلبُت اخخُاحاث الؿُاح الضولُحن كاملت مخؼىعة ي بلى خمحز ألاعصن ٍ. و اثفي الهىاء الؼلم واإلاغامغ اإلاخىفغة الؿُاخُت 

ت اللغت بحاصة مً كالُت ومؿخىٍاث ،الظُافتزلافت طلً  مى الؿُاخت كلى مضي الؿىىاث الخالُت بؿبب جىافض ومً اإلاخىكم ه .ؤلاهجلحًز

ٌ  ألاوعوبي الاجداصالؿُاح اللاصمحن مً   .12 الخلُجي الخلاون  مجلـ وصو

ت الصخصُت وألامً والؿالمت. و  ي  اإلاىاػىىن والؼواع والؿُاح بىىكُت الحُاة في ألاعصن بلى حاهب مؿخى ًخمخم لخبر َكالي مً الحٍغ

ا ؤهثربكيل كام ألاعصن  لُا وقماٌ ألاوؾؽ الكغق  مىؼلت في الىحهاث ملـم مً ؤماهً كابه مىـىع الؿالمت في ألاعصن  .ؤفٍغ هـحره في َو

 .  14ومصغ وجغهُا  13اإلاىؿًُ  مثل ألازغي التي ًىثر الؿفغ بها  حهاثى ال البلُض ممكبرص وكلى اإلاضي 

 

 الؿُاخُت ألوكؼتل  مىاجُت بِئت ىفغج والتي  ، ألاعصن مً مسخلفت مىاػم في الؿُاختكؼاق  هدى مىحهت جىمىٍتمىاػم هىالً 

 الحىافؼ الجظابت.مً مجمىكت ب مصحىبت

إلى  والظُاح بىىعُت الحُاة في ألازدن  ًخمخع املىاػىىن والصواز"

ت الشخصُت وألامً والظالمت" ي  حاهب مظخى   . عالي مً الحٍس
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 (إلاعماز إعادةو ) لخدماث اللىحظدُت إلاكلُمُت والبىاءامدىز  1-4
مىً غحر ملُضةبإنها  ألاعصن في اللىحؿدُت مىصت الخضماث جدؿم ٌ  ٍو  للمكغلحن ٌؿمذ مما ومالئمت لألكماٌ اإلاىاؾب الىكذ وفي بؿهىلت بليها الىصى

ً ًلا ؾىاء باليؿبتًىمى الؼلب كلى الىلل  هما ؤن .وؤلاكلُمُت املحلُت ألاؾىاق بمياهاث مً باالؾخفاصة الخاص اللؼاق مً واإلاؿدثمٍغ  الصحً ؤو للغواب ؾَغ

 .  15 اللغاق مم الحضوص فخذ مم ؤهثر تاللىحؿدُالخضماث و  كلى الخجاعة الؼلب ٌؿخفُض ؤن اإلاخىكم مًو ، ةومؿخلغ  تمما ًاصي بلى ملضالث همى زابخ

ٌ ججلل  لت اللىحؿدُت الحلى ا مىكًلا ألاعصن مً الخيلفت خُث مً والفلالت الؿَغ ًُ ا و  اللغاق بكماع بكاصة لضكم مثال  ومإمىهت آمىت بىابت لض ألاعصنَوؾىٍع

ض اإلالىهت اإلالضمت مً الجهاث اإلااهدت ألاعصن في بالفلل الضولُت اإلاىـماث مً وجلم اللضًض البلضًً لىال ت والخضماث واإلاىخجاث والبظائم لتزٍو  الظغوٍع

ا اللغاق بىاء إلكاصة  .وؾىٍع

 ؤلاكلُمُت الفغكُت ؾىاقألا مً  وكغبه تاللىٍقبىخه الاؾتراجُجي و  اإلاىكمٌلخبر خُث الخىافؿُت،  اإلاؼاًا مً كضص مً اإلاملىت في تاللىحؿدُ ىصتاإلاحؿخفُض 

ٌ  الصحىاث هبحرة الحجم صازلباالطافت الى مغاهؼ اؾؼىبٌى وصبي(  اإلاثاٌ ؾبُل كلى) الغئِؿُت الجىٍت غاهؼواإلا الىبحرة  لِؿذ الخلُجي الخلاون  مجلـ صو

 .الخضماث اللىحؿدُتمً اإلاؼاًا الخىافؿُت الغئِؿُت في ألاعصن في كؼاق  كلُل كضص ؾىي 
 

 الىصىل إلى ألاطىاق إلاكلُمُت والدولُت 1-5
ٌ  كلى ألاعصن كضعة بن جىفغ اجفاكُاث الخجاعة الحغة الؿبلت التي  بهما  ،اؾتراجُجي ومىكم جىفغ قبىت اجصاٌ كالُت بؿبب فلؽ كىٍت لِؿذلالؾىاق  الىصى

ت اإلافلٌى كام ألاعصن بخىكُلها    ؾاٍع
ً
لت الخىؾمالو   الاؾتهالهُتالاؾىاق  ؤهبر في مؿتهلً ملُاع 1,5بلى ما ًلغب مً حؿمذ للىصٌى مباقغة  . ؿَغ

 هىضاو   ؾىغافىعةو  عابؼت الخجاعة الحغة ألاوعوبُت ألاوعوبي و الىالًاث اإلاخدضة والاجداصو  مىؼلت الخجاعة الحغة اللغبُت الىبري الضٌو ؤو ألاػغاف الؿبم هم: 

 . ؤغاصًغ واجفاكُت
 

 زأض املال الاطدثمازي والاكخصاد السكمي مدىز  1-6
ؼ الابضاق وألافياع الجضًضةخُث  فخُت صولتلخبر ألاعصن ٌ  ومؿغكاث خاطىاث باؾخظافت الىاقئت الثلافت هظه صكم بلى ألاعصن ، وجخؼلم خيىمتًخم حلٍؼ

اصة وخاطىت عاهُا مغهؼ اإلالىتمسخلفت بما في طلً   للخىىىلىحُا.  ألاعصهُت ألاكماٌ للٍغ

هما  الاؾدثماعي  اإلااٌ غؤؽب ما ًخللم بلى ي باإلطافتلىتروووجؼبُلاث الخىكُم الاي لىترووالا الضفمُت لدؿهُل وصكم لىتروهوكض صضع كاهىن اإلالامالث الا

 والحىؾبت الاصؼىاعي الظواءو  هترهذالا  ، ألابلاص زالزُت الؼباكتفي اللؼاكاث ألازغي مثل  جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث اؾخسضم ألاعصن ؤًًظا

 . السحابُت

 يىن ألاعصن بمثابت واخضٍ، و كلى هؼاق واؾم الاؾدثماعي  اإلااٌ عؤؽ هى جىفغ مبخىغ بُئي وطم اإلاملىت هىـاموؤخض ألامثلت كلى 
ً
 اإلااٌ غؤؽل الجاطبحن مً ا

مىً لؾهمألا صىاصًم الاؾدثماع في و   الاؾدثماعي  م  تاإلاىاعص الطخم جىىقة مً لكغواث الىاقئت الاؾخفاص. ٍو   -مغاخل همى الكغهت كملُت الخىؾم )لدؿَغ

 الىمى وما بلضه(، الخإؾِـ
 )%( ؤلاحمالي املحلي الىاجج مً خصت عؤؽ اإلااٌ الاؾدثماعي 

 530 ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة

 400 ألاعصن

 100 لبىان

 45 مصغ

ً  3.7 البدٍغ

 0.7 الؿلىصًت

ذال  0.05 يٍى

 0.03 ُكمان

جج" هخاب 2016 ماهُجزي، اإلاصضع: جدلُل  الاؾدثماعي عؤؽ اإلااٌ كاكضة بُاهاث  غٍو
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 الاطدثماز كاهىن  2-1
 

ا الاؾدثماع مجاٌب اإلالىُت  والهُئاثاؾؿاث اإلا بضمج 2014 لؿىت 30 عكم ألاعصوي الاؾدثماع كاهىن  كام
ً
ماؾؿت حصجُم ) ؾابل

تو  الحغة،الخىمىٍت و  اإلاىاػم وهُئت ،الاؾدثماع ج مضًٍغ . ألاعصهُت الاؾدثماع هُئت وجىخُض الجهاث مً زالٌ اوكاء( الصاصعاث جغٍو

ج الاؾدثماع خصًغا كً اإلاؿاوٌ الىخُض الىُان آلان ألاعصهُت الاؾدثماع هُئت وحلخبر  .إلاملىتللصاصعاث الاعصهُت في ا والترٍو

ا بػاًعا ألاعصهُت الاؾدثماع هُئت جظمخُث  ًُ باالطافت  الصاصعاث همى وصكم كليها، الاؾدثماعاث واملحافـت لجظب فلالُت ؤهثر ماؾؿ

 .اإلاملىت في الحغة واإلاىاػم ٍتى الخىماإلاىاػم  كلى الغكابتالى 

له  ؿاوي اإلا الخمثُل حاهب بلى الىػعاء عئِـ ًغؤؾه الظي الاؾدثماع مجلـجم بوكاء  الاؾدثماع كاهىن  فةهه بمىحب طلً، كلى وكالوة

ىص والخاص اللام اللؼاكحن مً  بها ًخمخم التي والظماهاث الحماًتؤوحه و  الحىافؼ و الاكفاءاث مً اللضًض كلى اللاهىن ، ٍو

 :طلً في بما ألاحاهب، اإلاؿدثمغون

  بحن الخمُحز وكضم اللاصلت اإلالاملت ً  .وألاحاهب املحلُحن اإلاؿدثمٍغ

 ًًبا ألاعصوي الاكخصاص كؼاكاث حمُم في الاؾدثماع لألحاهب ًمى  (.الاؾخثىاءاث بلع مم) جلٍغ

 الخاعج بلى ألاعباحجغخُل  وإكاصة اإلااٌ عؤؽ جدىٍل كلى كُىصجىحض  ال. 

   مىنهم وألاحىبُت املحلُت باللملت خؿاباث فخذ ألاحاهب للملُمحن ًجىػ  .للخدىٍل لابلتالث اللمال بلى اإلااٌ عؤؽ جغخُل ٍو

  ت هؼاكاث وكإث بطا  زالٌ مً الجزاق حؿىٍت لألػغاف ًجىػ  ؤقهغ، ؾخت فترة زالٌ حلهاهىان ؾبُل ل ىًً ولم اؾدثماٍع

 .هظا الجزاق لدؿىٍت صولي مغهؼ بلى الجزاق بخالت ؤو ألاعصوي الخدىُم كاهىن  ألخيام وفلا الخدىُم

  اإلاخاخت والفىائض للحىافؼ كمل بػاع ً م للمؿدثمٍغ ت، واإلاكاَع   .الجغغافُت اإلاىاكم ؤؾاؽ كلى الاؾدثماٍع

 الدسجُل  2-2
ذ وإصضاع الدسجُل مً ألاعصهُت الاؾدثماع هُئتزاصت  ٍتالاؾدثماع  ىافظةالكلى جمىحن  ألاعصوي الاؾدثماع كاهىن هص  هما  الخصاٍع

  والترازُص
ً
م اإلاؼلىبت والترزُص الدسجُل بحغاءاث هبحر خض بلى ًبؿؽالخفىٍع  هظاو . مباقغة ت للمكاَع  ؤهداء حمُم في الاؾدثماٍع

 وإصضاع الدسجُلب جلىم  الصلت، طاثو  مدضصة وهُئاث ماؾؿاث مً" اإلافىطحن اإلامثلحن" مً الىافظة هظه جخإلفو  اإلاملىت،

 هُئت زضماث وجخظمً. الجهاث الحيىمُت بحن للخىاصل واضحت اؾتراجُجُتطمً و  املحضصة الؼمىُت ألاػغ طمً الترازُص

 :الحصغ ال اإلاثاٌ ؾبُل كلىما ًلي وطلً  ألاعصهُت الاؾدثماع

  اإلاملىت في الاؾدثماع كً قاملت مللىماث جىفحر. 

  م ولُتألا  جضوي ال صعاؾاث جىفحر  .املحخملت للمكاَع

  ًمىًالتي  الخضماث مً وغحرها والترزُص الدسجُلزضماث  جىفحر  ٌ  .ٍتؾدثماع الا  ىافظةال زالٌ مً بؿهىلت بليها الىصى

  الاؾدثماع للاهىن  اوفلً  كفاءاثوالا  الحىافؼ جىـُم. 

 الالخلت  اإلاخابلت – الدسجُل بلض ما زضماث جلضًم . 

  ج لها الصاصعاث صكم اصة والترٍو   .اللاإلاُت ألاؾىاق في ؤهبر خصص لٍؼ
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 الترخُص 2-3
 كملُت حلض ألاعصن في قغهت لخإؾِـ اإلاؼلىبت اللملُت بن

 بفظل وطلً ت،ُكفافجخم بو  وفلالت مباقغةمبؿؼت و 

 ىافظةال جلضمه الظي اللملي والضكم اإلابؿؼت ؤلاحغاءاث

هما جيىن  ،ألاعصهُت الاؾدثماع الخابلت لهُئت ٍتالاؾدثماع 

 مً( اإلاىؿفحن) مم مباقغ جىاصل كلى ٍتالاؾدثماع  ىافظةال

 جدؿحنحلمل كلى و  ،بالترزُص الجهاث الحيىمُت اإلافىطت

ً جمىحنحلمل كلى  وبالخالي وجيؿُلها، ؤلاحغاءاث  اإلاؿدثمٍغ

م اإلاؿاع مً الاؾخفاصة مً  ٍخؼلبو . ألاعصن في لللمل الؿَغ

 :زؼىاث ؾذجىفُظ  ألاكماٌميكأث  جغزُص

 :فلؽ خؼىاث بظذ ألاعمال جسخُص

 .الكغهت وجإؾِـ حسجُل -1

 .و اإلاىاػم الخىـُمُت اإلاىافلاث -2

 .اللؼاكُت اإلاىافلاث -3

 .البىاء عزصت -4

 .ألاقغاٌ بطن -5

 .هىُتاإلا غزصتال -6
 

 ألاوكؼت إلاماعؾت الالػمت الدسجُل بحغاءاثفُما ًلي 

 :وجخظمً ،ألاكماٌ جغزُص زؼىاث مم بالخىاػي  الاكخصاصًت

بت صائغةلضي  الدسجُل -1  .واإلابُلاث الضزل طٍغ

 .الاحخماعي ماؾؿت الظمانلضي  الدسجُل -2

 .الخجاعي  الاؾم حسجُل -3

 .الللاع ملىُت حسجُل -4

5-  ٌ ذ كلى الحصى  9.ؤلاكامت جصاٍع

6-  ٌ  .ؤلاكامت بؼاكاث كلى الحصى

7-  ٌ ذ كلى الحصى  .اللمل جصاٍع

 

الخىـُمُت ومىافلاث  اإلاىافلاث وجإؾِـ الكغهت حسجُل

 اإلاىاػم

 

 
 

 

 اإلاىافلاث -3

 اللؼاكُت

 عزصت

 البىاء

 بطن

 ألاقغاٌ 

 الغزصت

 اإلاهىُت

بت صائغة  طٍغ

 الضزل

 واإلابُلاث

 ملىُت حسجُل

 الللاع

ذ   جصاٍع

 ؤلاكامت 

 

 

 

هُئت 

الخإمحن 

 الاحخماعي

 بؼاكاث  

 ؤلاكامت 

  

 

 الخجاعي  الاؾم

 الخجاعي  

   

ذ  جصاٍع

 اللمل
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 اللمل
ٌ  كملُت جبؿُؽ جم ذ ألامىُت اإلاىافلاث كلى الحصى  للغاًت. اللملُت وكذ جسفُع بلى ؤصي ما وهى ألازحرة، آلاوهت في واخضة كملُت في ؤلاكامت لخصاٍع

ض ٌ  الخفاصُل مً إلاٍؼ  وألاخيام والكغوغ والغؾىم، واإلاىافلاث، ،و الجهاث الحيىمُت املخخصت 10اللامت، الخلضًم بحغاءاث خى

اعة  ًغجى الصلت، طاث واللىاهحن مدضصة جيؿُاثب خاصتال خؼلباثاإلاو  طافُت،ؤلا  للىماثاإلاو  اإلاؼلىبت، والىزائم واإلاضة، الخاصت، ٍػ

ٌ   https://jic.gov.joاإلاىكم الخالي:   .بهُئت الاؾدثماع ألاعصهُت الخاص الترزُص صلُل بلى للىصى

  وجؤطِع الشسكت حسجُل -1

 :للكغهت والخإؾِـ الدسجُل بحغاءاثفُما ًلي 

  ًبا  .ٍتالاؾدثماع  ىافظةال كبر تججاٍع ميكإة لدسجُل صكُلت 15 جلٍغ

  ؿبلتاإلا لؼاكُتال ىافلتاإلا صىٌ كلىحمً الالػم ال وان بطا كمل ؤًام ؾبلت. 

  14 مىه  اإلاؼلىب ألاعصوي غحر للمؿدثمغ كمل ًىم ٌ  .الضازلُت وػاعة مًقهاصة كضم مماولت  كلى الحصى

  ؤكص ى دضه ؤًام ؾبلت  ٌ   .ألاعصن فيجغزُص بطن ألاقغاٌ  كلى للحصى

 :ألاعصن في اإلاخاح جإؾِؿها اللاهىهُت الىُاهاثفُما ًلي 

 (فلؽ الحغة اإلاىاػم في) الفغصًت اإلايكإة -1

 املحضوصة الكغاهت ؤو الكغاهت -2

 مدضوصة مؿاولُت طاث قغهت -3

 زاصت مؿاهمت قغهت -4

 كامت مؿاهمت قغهت -5

 ؤحىبُت لكغهتكملُاث  فغق -6

  ؤحىبُت كغهتبصاعي ل فغق -7

 ( البالص زاعج مً حلمل قغهت) ؤوفكىع  قغهت -8

افلاث -2 افلاث املىاػم املى  الخىظُمُت ومى

 اإلاغاص الاكخصاصي ليكاغل متئال اإلا كؼلت ألاعض لخصيُف ومىافلاث اإلاىاػم الخىـُمُت اإلاىافلاث بصضاع املخخصت الؿلؼت جخىلى

 .جغزُصه

افلاث -3  اللؼاعُت املى

 الؿُاخت، كؼاقو  ،الصخي اللؼاقو  والاجصاالث، اإلاللىماث جىىىلىحُا كؼاقو  ،الصىاكت للؼاق مؼلىبت اللؼاكُت اإلاىافلاثجيىن 

 وفلا الاكخصاصي اليكاغ إلاماعؾت اإلالجي باللؼاق الجهاث الحيىمُت اإلافىطتاإلاىافلاث مً حاهب  هظه بصضاع ٍخمو . الؼعاكت وكؼاق

لاث  .كؼاق ليل الخىـُمُت واإلاخؼلباث للدكَغ

 البىاء زخصت -4

  .والغؾىماث الخصمُماث بفدص الجهاث الحيىمُت اإلافىطت جلىم ؤن بلض اإلاباوي لدكُِض البىاء عزصت بصضاع ًخم

ذ -5  ألاشغال  جصٍس

ذ بصضاع ًخم  .والغؾىماث البىاء غزصتب التزامه مً للخدلم اإلابجى ملاًىت بلض الاقغاٌ جصٍغ

 املهىُت السخصت -6

  .البلضًت خضوص زاعج ؤو صازل الاكخصاصي اليكاغ إلاماعؾت تهىُاإلا الغزصت بصضاع ًخم
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 بدء وشاػك 2-4
 ملُىت اكخصاصًت ألوكؼت الدسجُل مخؼلباث مً كضص زمت

ا تاإلاىضح اإلايكأث جغزُص بحغاء زؼىاثباالطافت الى 
ً
هما . ؾابل

 كىاصغ بؿُؼت وهي مؼلىبت بطافُت كىاصغ حسجُل ؤعبلت ًىحض

 .مدضصة حسجُل عؾىم مم تُكفافمدؿمت بالو 

بت صائغة لضي الدسجُل -1   واإلابُلاث الضزل طٍغ

ؼلب مً بت صائغة لضي لدسجُلا ًٍاإلاؿدثمغ  ًُ  الضزل طٍغ

ٌ  واإلابُلاث بي عكم كلى للحصى  مً لالؾخفاصة وطلً للميكإة طٍغ

بُت اإلاؼاًا بت الالتزام وهظلً الاؾدثماع كاهىن  في الىاعصة الظٍغ  بظٍغ

بت الضزل يىن اإلابُلاث وطٍغ   اممىىً  الدسجُل ، ٍو
ً
 بلض مباقغة

  .اللاهىوي الىُان حسجُل

 الدسجُل ػلب همىطج الؾخىماٌ واخض كمل ًىم: املدة ،

بت صائغة مؿاوٌ بملغفت جلضًمه ًمىً والتي  طٍغ

الخابلت  ٍتالاؾدثماع  ىافظةال زالٌ مً واإلابُلاث الضزل

 .لهُئت الاؾدثماع ألاعصهُت

 الاحخماعي مؤطظت الظمانلدي  الدسجُل -2

 ىـامب للماٌل جىفحر الخغؼُت الخإمُيُته مً الالػم ؤه خُث

ؼلب مًفةه ،اإلاملىت في الاحخماعي الظمان ًُ  اللمل صاخب ه 

 الاحخماعي ماؾؿت الظمان مم بالخلاون  اللاهىوي هُاهه حسجُل

الكغوق في بوكاء  بلض ؤهثر ؤو واخض ًلىم بخىؿُف فغص كىضما

 .اللماٌ عواجب وصفم الىُان

 وافتمغفم به  الؼلب لخلضًم واخض كمل ًىم: املدة 

 اليائً الفغق في الاحخماعي ماؾؿت الظمان بلى الىزائم

 .اإلاكغوقوحكغُل  ًخم فُه جىفُظ الظي اإلاىؼلت صازل

 الخجازي  الاطم حسجُل -3

ً مً ؼلبًُ   .الخجاعي  الاؾم حسجُل ػلب اؾخىماٌ اإلاؿدثمٍغ

 الاؾم لدسجُل ؤكص ى دضهكمل  ؤًام( 10) ككغة: املدة 

 .الخجاعي 

 العلاز ملكُت حسجُل -4

ؼلب  ًجب والظي ،والبُم الكغاء همىطج اؾخىماٌ اإلاؿدثمغ مً ًُ

 زالٌ مً واإلاؿاخت ألاعاض ي صائغة حاهب مً مصضق كلُه ًيىن  ؤن

  .ألاعصهُت الاؾدثماع هُئتل الخابلت ٍتالاؾدثماع  ىافظةال

 ملىُت لدسجُلوةحمالي  كمل ؤًام( 10) ككغة: ةلمدا 

غ لؿلؼت زاطلت اإلاىافلت واهذ بطا الللاع  11،اإلاالُت وٍػ

 لؿلؼت زاطلت اإلاىافلت واهذ واهذ بطا كمل ًىم 21 ؤو

    12.الىػعاء مجلـ

 بلى
ً
 بلى خاحت هىان جيىن  كض ،ألاعبلت الدسجُالث هظه وإطافت

 اليكاغ هىق كلى اكخماًصا مسخلفت جغازُص زالزتبهجاػ 

ذاجصوهم : وػبُلخه الاكخصاصي  ؤلاكامت اثوبؼاك ؤلاكامت ٍع

ذاوجص  . اللمل ٍع

ذ -5  إلاكامت جصاٍز

ؼلب مً ًُ ً  الضازلُت وػاعة بلى بؼلب الخلضم واللاملحن اإلاؿدثمٍغ

 ألاعصهُت الخابلت لهُئت الاؾدثماع ٍتالاؾدثماع  ىافظةال زالٌ مً

ٌ ل ذ ججضًض ؤو إلاىذ ألامىُت اإلاىافلت كلى لحصى  في ؤلاكامت جصٍغ

ً لجمُم مؼلىبؤلاحغاء  هظا؛ و اإلاملىت  غحر واللماٌ اإلاؿدثمٍغ

 مً زالٌ بالفلل جإؾِؿه جم الظي للىُان باليؿبت ألاعصهُحن

 .ٍتالاؾدثماع  ىافظةال

 إلاكامت بؼاكاث -6

ؼلب مً ٌ ا واللاملحن ًٍاإلاؿدثمغ  ًُ  في ؤلاكامت اثبؼاك كلى لحصى

 .الاؾدثماعي  اإلاكغوق في اإلاكاعهت ؤحل مً اإلاملىت

ذ -7  العمل جصاٍز

 ٌ ذجص كلى مً الالػم الحصى  ًلُم ؤعصوي غحر كامل ألي كمل ٍغ

 كمل صاخبؤي  لضي للملبسصىص ا اإلاملىت في كاهىوي بكيل

 زاعج ؤو اإلاىاػم بخضي في امىحىصً  وان بطا كما الىـغ بصغف)

ت بلى اإلاؼلىبت الىزائم جلضًم ٍجبو (. اإلاىاػم  الخإقحراث مضًٍغ

الاؾدثماع الخابلت لهُئت  ٍتالاؾدثماع  ىافظةال زالٌ مً وؤلاكامت

 .ألاعصهُت

 الجيظُت  -8

 جلضمه الظي الحىافؼ هـام بمىحب ألاعصهُت الجيؿُت مىذ ًمىً

ً الحيىمت  .ملُىت مخؼلباث ٌؿخىفىن  ممً للمؿدثمٍغ

ً بؼاكاث -9  املظدثمٍس

 قغوغ اؾدُفاء بكغغ للمؿدثمغ اإلاؿدثمغ بؼاكت بصضاع ًخم

 الللاعاث ملىُتةحغاءاث ب البؼاكتهظه  حؿمذو  ،البؼاكت اؾخالم

                                                             
صوهم صازل خضوص اإلاىؼلت ؤو ؤكل  30بلؼامي في خاالث اإلاىاػم التي جيىن بمؿاخت ؤكل مً   11

 صوهم زاعج خضوص اإلاىؼلت. 50مً 
12

صوهم صازل خضوص اإلاىؼلت ؤو ؤهبر  30بمؿاخت ؤهبر مً بلؼامي في خاالث اإلاىاػم التي جيىن  

 صوهم زاعج خضوص اإلاىؼلت. 50مً 
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 .وزاعحها اإلاملىت صازل الخىلل لدؿهُل اإلالفاة مً الجماعن غهباثاإلاو  كُاصة عزصت وإصضاع

 
 

 

 الظسائب -3
بي الىـام 3-1   الظٍغ

 الاؾدثماع خىافؼ هـام 3-2

 ىاػماإلا هـام 3-3
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   الظسائب هظام 3-1

 
بت كاهىن  ٌشكل بت وكاهىن  2018 لظىت 38 زكم الدخل طٍس  ألازدهُت، اململكت في للظسائب اللاهىوي إلاػاز 2119 لظىت 29 زكم العامت املبُعاث طٍس

خم بت الدخل واملبُعاث مً اللىاهين هره جىفُر ٍو  .حاهب دائسة طٍس
 

 الشسكاث على الظسائب

 

بت الاعخبازي  الشخص اعفاءاث بت الخاطع الدخل مً علُه املظخدلت والظٍس  (  . الخىمىٍت املىؼلت خازج)  للظٍس

 

بت مً ٌعفى .1  .  اململكت داخل شزاعي  وشاغ مً املخؤجُت الاعخبازي  للشخص  الصافي الدخل مً دًىاز الف(  51) اول  الظٍس

 اللؼاعاث الاخسي : شسائذ  .2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المستحقة من الدخل الخاضع للضريبة القطاع

االساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد  االتصاالتشركات 
االساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات 

 .يمارسون أنشطة التأجير التمويليالمالية واألشخاص االعتباريين الذين 

46 %  

%57 البنوك  

%42 جميع االشخاص االعتباريين باستثناء ما ورد اعاله   
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بت املظخدلت عللى اللؼاعاث الخالُت:  .3  جخفُع وظب مً الظٍس

 

 

 املظاهمت الىػىُت .4

 

بهدف المساهمة في سداد الدين بتحصيل ما يلي لحساب المساهمة الوطنية  ضريبة الدخل والمبيعات ضريبة الدخل تقوم دائرةيضاف الى 

   -العام:

 النسبة المستحقة من الدخل الخاضع للضريبة الفئات المستهدفة

  

 .لبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباءا

 

 من الدخل الخاضع للضريبة 5%

 من الدخل الخاضع للضريبة %7 .شركات تعدين المواد االساسية

 االعتباريين واالشخاص المالية والشركات المالية الوساطة شركات
 التمويلي. جيرأالت انشطة يمارسون الذين

 للضريبة الخاضع الدخل % من 6

اعادة شركات التأمين ووشركات كات االتصاالت االساسية رش
 التأمين.

 للضريبة الخاضع الدخل من%  4

 للضريبة الخاضع الدخل من%  1 .باقي االشخاص االعتباريين

 .الطبيعي للشخص دينار الف مائتي عن يزيد ما
 

 للضريبة الخاضع الدخل من%  1

  والهبات . التبرعات
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

النسبة المخفضة من  القطاع
 الضريبة المستحقة

النسبة المخفضة من  السنة
 الضريبة المستحقة

 القطاع 
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47%  4212 72 %  
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42%  4242 52%  

17%  4241 42%  

12%  4244 12%  

7%  4245 7%  
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 الشخصُت الظسائب

بت اإلالُمحن غحرو  اإلالُمحن مً وًل  ًسظم بت ملضٌ فغض ٍخمو  ،ألاعصن فياللمل  الىاجج كً الضزل كلى للظٍغ  كلى الخصاكضًت الظٍغ

بت الخاطم الضزل  كلى شخصُت طغائب جىحض الو . والبضالث الخصىماث مً كضص ًخىفغ، هما ٪20 بلى٪ 7 مً جتراوح والتي ،للظٍغ

 13.الثروة وصافي ،اللُمت وصافي ،والللاعاث ،وؤلاعر ،الضمغت وعؾىم ،اإلااٌ عؤؽ وخُاػة ،اإلااٌ عؤؽ وعؾىم ،اإلااٌ عؤؽ ؤعباح

بت ملاهضاث ألاعصن ؤبغم بي الاػصواج لخجىب صولت 37 مم الضزل طٍغ  14.الظٍغ

 

بت ججٌز للصخص الؼبُعي اإلالُم اإلايلف اإلابالغ الخالُت:   للخىصل الى الضزل الخاطم للظٍغ

 (10 الاف صًىاع اكفاء شخصُا لؿىت )( الاف صًىاع كً اإلالالحن مهما وان كضصهم. 10و) 2019 

 (9 الاف لؿىت )( الاف صًىاع كً اإلالالحن مهما وان كضصهم. 9وما جالها و ) 2020 

 جمىذ اكفاءاث للصخص الؼبُعي واإلالالحن ملابل هفلاث ) اللالج، الخللُم، وفىائض كغوض الاؾيان واإلاغابدت ( بىاكم: 

 وما ًليها.  2019ؤوالص للام  3( صًىاع ٌ 3000الف صًىاع ليل ولض بدض اكص ى ) -

 وما ًليها .  2020الف صًىاع للميلف والف صًىاع لؼوج اإلايلف للام  -

 ( ؤلف صًىاع. 23وػ الاكفاء في الؿىت بيل الاخىاٌ للميلف وإلاً ٌلُلهم ما ملضاعه )وكلى الا ًخجا

 

 ( صًىاع ليل شخص مً طوي الاكاكت اإلاؿخمغة والضائمت باالطافت الى الاكفاءاث اإلامىىخت للصخص الؼبُعي. 2000ٌلفى مبلغ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
13

بت الضولُت  2018صًلُىث ،    "2018ؤبغػ الىلاغ في ألاعصن  -، "الظٍغ
14

بُت"2018بغاٌـ ووجغهاوؽ وىبغػ،   بي لألحاهب وألافغاص واإلالاهضاث الظٍغ  ، "ألاعصن: ؤلاكفاء الظٍغ

 
 الضريبة المستحقة من الدخل الخاضع للضريبة

 
 المستحقةنسبة الضريبة  

 
 الفئة

 دينار  70222 –من دينار  7%

12% 70221- 120222     

17% 120221- 170222  

42% 170221- 420222 

 مليون دينار -420221 47%

 كل دينار زاد عن المليون دينار 52%
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بت  املبُعاث طٍس

بت فغض ًخم يىن الخضماث ومىعصي واإلاؿخىعصًً اإلاصىلت الكغواث مىعصاث كلى لامتال بُلاثاإلا طٍغ بت اللُاس ي اإلالضٌ ، ٍو  لظٍغ

بت ملضالثوفُما ًلي . البىىص الفازغة كلى ؤكلى ملضٌ فغض ًخم بِىما ،٪16 ٌؿاوي بما  هظه اإلابُلاث  :اإلاخبلُت اإلابُلاث طٍغ

  8.0  ٪الغظائُت اإلاىاص مً ملُىت وؤهىاق، الدؿلُذ خضًضو ، بىاءالخضًض و ، اإلاجزلي هترهذالا  كلى. 

  4.0 ٪ الحُت والحُىاهاث والخظغواث واللحىم والفىاهه مدضصة ػعاكُت مىخجاثكلى. 

  ٌبت  صفغ ملض  .الضوائُت الصىاكت ومضزالث الؼاكت جىفحر مىخجاث مثل املحضصة اإلاىخجاث مً كائمت كلىطٍغ

 

 هـام خىافؼ الاؾدثماع 3-2
بُت ً افص الظٍس  للحى

ً
ً الخاصت واملخؼلباث واملالُت والجمسكُت لخلبُت الاخخُاحاثمخلك ألازدن هظاًما شامال  في مخخلف باملظدثمٍس

اكع املخىىعت.  اللؼاعاث واملى

ا في ول مً هـام خىافؼ الاؾدثماعوكض جم اصعاج  ًُ  كاهىن  كاهىه

وفي الئدت خىافؼ الاؾدثماع عكم  2014 للام 30 عكم الاؾدثماع

بت كاهىن و  2015للام  33  2009 للام 29 عكم اإلابُلاث طٍغ

بت كاهىن و  وكغاع مجلـ  2018 للام 38 عكم الضزل طٍغ

ش 1/1/2016 عكمالاؾدثماع  ، 2016 ًىاًغ 25 بخاٍع
ً
. واحماال

قغوغ الحصىٌ كلى ملاًحر  اللاهىوي ؤلاػاع هظا ًدضص

 وكملُت اإلاىذ وإحغاءاث الاؾخئىاف. الاكفاءاث

ً كلى اللؼاق ح لخمض خىافؼ الاؾدثماع اإلاخىفغة للمؿدثمٍغ

الظي ًضًغه اإلاؿدثمغ، وهىان اللضًض مً الحىافؼ اإلاخىفغة 

الحىافؼ  الى مجمىكت مً  باالطافتلجمُم اللؼاكاث 

اإلاؿخفُضة . وجخظمً اللؼاكاث بيل كؼاق الخاصت باللؼاق

الحيىمت مً مجمىكت الحىافؼ املخصصت لها مً كبل 

ت والصىاكاث الصىاكتت ول مً ألاعصهُ  جىىىلىحُاو  الُضٍو

، الؼاكت وهفاءة اإلاخجضصة والؼاكت واإلاللىماث الاجصاالث

وألازحر مىصىص كلُه في كاهىن الؼاكت اإلاخجضصة وهفاءة 

 . 2012 للام 13 عكمالؼاكت 

 

 

بُت بُان مىحص اللؼاع )اللؼاعاث( املؤهل   املؼبلت السطىم الظٍس

 حمُم اللؼاكاث

بت صزل الكغواثزفع  1-1 بت صزل الكغواثزفع  طٍغ % 50بيؿبت  طٍغ

اإلاىاػم   لألوكؼت الاكخصاصًت التي ؤوكئذ في

 ألاكل 
ً
 اإلالىُت همىا

بت صزل الكغواث  طٍغ

بت 1-2  اإلابُلاث الاكفاء مً طٍغ

 29اللامت  

بت اللامت كلى  اإلابُلاث الاكفاء مً طٍغ

 ُمضزالث ؤلاهخاج لبلع ألاوكؼت الاكخصاصًت 

بت  اإلابُلاث الاكفاء مً طٍغ

 اللامت

بت  اللامت كلى  اإلابُلاث الاكفاء مً طٍغ

ت لبلع ألاوكؼت  الخضماث الظغوٍع

 الاكخصاصًت 

بت  اإلابُلاث الاكفاء مً طٍغ

 اللامت 

 

ت والصىاكاث الصىاكت -2      الُضٍو

بت صزل زفع  1-1  إلؾخحراص بلع ؤلاكفاء مً الغؾىم الجمغهُت  الكغواثطٍغ

 الصىاكُت لبلع ألاوكؼت ؤلاهخاج مضزالث

 الىاعصاث الجمغهُت كلى الغؾىم

مخؼلباث   كلى الجمغهُت الغؾىم مً ؤلاكفاء الجمغهُت الغؾىم مً ؤلاكفاء 2-1

ٌ  ؤلاهخاج  لبلع ألاوكؼت الثابخت وألاصى

 الىاعصاث الجمغهُت كلى الغؾىم
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 الصىاكُت

مخؼلباث   كلى الجمغهُت الغؾىم مً ؤلاكفاء 

 ٌ  الاؾخسضام طاث الثابخت ؤلاهخاج وألاصى

 الصىاكُت اإلاؼصوج الالػمت لبلع ألاوكؼت

 الىاعصاث الجمغهُت كلى الغؾىم

 
15

 

 جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث -3

 الغؾىم مً ؤلاكفاء 3-1

 الجمغهُت

 اإلاللىماث جىىىلىحُا كؼاق في الكغواث حاهب مً البظائم الؾخحراص بلع الجمغهُت الغؾىم مً ؤلاكفاء

 والاجصاالث

 الجمغهُت كلى الغؾىم

 الىاعصاث

بت 3-2  الاكفاء مً طٍغ

 اللامت اإلابُلاث

بت ا مً اإلابُلاث الاكفاء مً طٍغ ًُ  في الكغواث حاهب اللامت لبلع البظائم اإلاؿخىعصة ؤو التي جم قغائها مدل

 والاجصاالث اإلاللىماث جىىىلىحُا كؼاق

بت   اللامت اإلابُلاث طٍغ

 

بت 2 بت والاجصاالث اإلاللىماث جىىىلىحُا كؼاق في الكغواث حاهب اللامت اإلالضمت مً اإلابُلاث الاكفاء مً طٍغ  اللامت اإلابُلاث طٍغ

بت صزل زفع  3-3 طٍغ

 الكغواث

بت صزل الكغواثزفع  بت صزل الكغواث .والاجصاالث اإلاللىماث جىىىلىحُا كؼاق في للكغواث % باليؿبت5بيؿبت  طٍغ  طٍغ

بت 3-4  ملضٌ صفغ لظٍغ

 اللامت اإلابُلاث

بت  جىىىلىحُا كؼاق في مً الكغواث اإلالضمت الخضماث لبلع اللامت باليؿبت اإلابُلاث ملضٌ صفغ لظٍغ

 والاجصاالث اإلاللىماث

بت  اللامت اإلابُلاث طٍغ

 

 الؼاكت وهفاءة اإلاخجضصة الؼاكت -4

 الغؾىم مً ؤلاكفاء 4-1

 الجمغهُت

 اإلاللىماث جىىىلىحُا كؼاق في الكغواث حاهب مً البظائم الؾخحراص بلع الجمغهُت الغؾىم مً ؤلاكفاء

 والاجصاالث

 الجمغهُت كلى الغؾىم

 الىاعصاث

بت 4-2  ملضٌ صفغ لظٍغ

 اللامت اإلابُلاث

بت بت  الؼاكت وملضاث خفف اإلاخجضصة وؤهـمت الؼاكت اللامت إلاصاصع اإلابُلاث ملضٌ صفغ لظٍغ  اللامت اإلابُلاث طٍغ

 كؼاكاث ؤزغي  -5

 الغؾىم مً ؤلاكفاء 5-1

 الجمغهُت

 البظائم كلى الجمغهُت الغؾىم مً ؤلاكفاء

 الاكخصاصًت ألاوكؼت لبلع الالػمت

 الجمغهُت كلى الغؾىم

 الىاعصاث

بت 5-2  ؤلاكفاء مً طٍغ

 اللامت اإلابُلاث

بتؤلاكفاء مً  2 بت الاكخصاصًت ألاوكؼت لبلع البظائم الالػمت كلى اللامت اإلابُلاث طٍغ  اللامت اإلابُلاث طٍغ

 ألاكل  اإلاىاػم في والحغفي الصىاعي اللؼاق بن اؾدثماعاث
ً
بت صزل الكغواثفي اإلاملىت ماهلت للحصٌى كلى زفع  همىا مً كاهىن  5ؾىت )وفًلا للماصة عكم  20إلاضة  طٍغ

بت صزل الكغواثكلى ملضالث زفع  2016للام  44الاؾدثماع( وجىص الالئدت عكم   ( فئاث مً اإلاىاػم.4للمكغوكاث اللاملت في ؤعبم ) طٍغ
 

بت صزل الكغواث زفع                                      املجاٌ  طٍغ

 الفئت ؤ

كض، مىؼلت الباصًت  الكمالُت، مىؼلت صًغ كال، الكىهت الجىىبُت، مىؼلت ألاغىاع مىؼلت ألاغىاع الجىىبُت، مىؼلت الغَو

 باؾخثىاء)، اإلاىكغ، مدافـت الللبت، (الجحزة بلضًت باؾخثىاء)الكمالُت، مىؼلت الباصًت الغغبُت، ألاػعق، مىؼلت الجحزة 

 (الخاصت مىؼلت الللبت الاكخصاصًت

100 %31 

 

 %80 الفئت ب

                                                             
مىذ كلى ؤؾاؽ و 28
ُ
 ل خالت كلى خضة بلض كُام صائغة الضزل واإلابُلاث والظغائب بمغاحلت اإلاؿدىضاث الضاكمت طاث الصلتج
لي وقغو باؾخثىاء قغواث الاجصاالث التي لضيها جغازُص فغصًت وقغواث الىؾاػت مالُت والكغواث اإلاالُت بما في طلً الكغواث التي جماعؽ ؤكماٌ ال 29 ل والخإححر الخمٍى اث الاؾدكاعاث صغافت والخمٍى

بُت وقغواث الىلل) الىلل الجىي والىلل البدغي والؿىً الحضًضًت وهلل البري( وقغواث الخإمحن وإكاصة الخإمحن ل واإلاغاحلت الظٍغ ىلل الوالخلضًً ألاؾاس ي والصىاكاث الاؾخسغاحُت ،  والخمٍى

م و/ؤو اؾخسغاج اإلاُاه والغاػ ومكخلاث الىفؽ باؾخسضام زؼىغ   ألاهابِب.و/ؤو  الخىَػ
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 ، الؼفُلت، الىغن، عجلىن ملان مدافـت

 الفئت ج

 باؾخثىاء بلضًت اعبض الىبري()مدافـت حغف، اإلافغق، بعبض 

60% 

 الفئت ص

 مدافـت ماصبا، البللاء، كمان )باؾخثىاء بلضًت كمان الىبري(، الؼعكاء، )باؾخثىاء بلضًت الؼعكاء والغصُفت(

40% 

16 

 هظام املىاػم 3-3
 والصىاكاث، ألاكماٌ اإلاملىت، وكض جم جدضًض هظه اإلاىاػم ملخخلف ؤهىاق ؤهداء حمُم في اإلاىػكت اإلاىاػم مً كضص كلى الاؾدثماع ألاعصهُت حكغف هُئت

 .تكماالض خضماثال جلضًم بلى باإلطافت الجىصة كالُت جدخُت يُتبب مؼوصة اإلاؿدثمغ اخخُاحاث لخضمت مجهؼة وهي

دـى اإلاؿدثمغون  :ًلي بما اإلاىاػم هظه في ألاحاهب ٍو

 100ًاللؼاكاث. حمُم في به اإلاؿمىح لالؾدثماع ألاحىبُت اإلالىُت % م 

 حؿهُل  ٌ ذ الخإقحراث كلى الحصى ً ؤلاكامت وجصاٍع  وكائالتهم بمً فيهم ألصحاب ألاكماٌ واللماٌ للمؿدثمٍغ

 وألاعباح اإلااٌ عؤؽ بكاصة. 

 خىافؼ مسصصت مً ؤحل هظه اإلاىاػم. مجمىكتمً  مىؼلت ول الاؾخفاصة في هظه اإلاؼاًا، ًخم بلى باإلطافت

 

 املىاػم الحسة 3-3-1

غ ؾذ  هظه في اإلاؿاولت إلاىذ وجؼبُم الحىافؼ الجهت الاؾدثماع ألاعصهُت زاصت، وحلخبر هُئت خغة مىؼلت 38 و كامت خغة مىاػم كامذ ألاعصن بخؼٍى

 . اإلاىاػم

 

ض لل بت كلى الضزل اإلاخإحي للماؾؿت اإلاسجلت في اإلاىاػم الحغة التي جماعؽ وكاػا صىاكُا ؤو اي وكاغ آزغ مً البُم ؤو الخىٍع ؿلم جفغض الظٍغ

بت املحضصة واإلاؿخىفاة وفلا لليكاغ الاكخصاصي ؤو الصخص خؿب ما وعص مؿبلا  والخضماث صازل خضوص هظه اإلاىاػم.  حؿخىفى هفـ وؿبت الظٍغ

 ى هفـ الىدى:وكل

بت للصخص الؼبُعي بفئاتها املخخلفت.  - بت اإلاؿخدلت مً الضزل الخاطم للظٍغ  الظٍغ

حن مم الازظ باالكخباع هفـ الخسفُع اإلافغوطت إلاضة زمـ ؾىىاث كلى اللؼاق الصىاعي واإلاىضحت 20) - %( لجمُم الاشخاص الاكخباٍع

 %(  كليها. 35%( او )24ؾابلا، فُما كضا الكغواث التي جم الىص صغاخت باؾدُفاء ما وؿبخه )

  

                                                             
املخخبراث وؤلاهخاج ؤلاكالمي ومغاهؼ اإلااجمغاث واإلالاعض حكمل الؼعاكت واإلااقُت واإلاؿدكفُاث واإلاغاهؼ الؼبُت الكاملت والفىاصق واإلاغافم الؿُاخُت ومغاهؼ الاجصاالث ومغاهؼ البدىر الللمُت و  30

م و/ؤو  اؾخسغاج اإلاُاه والغاػ وقغواث الىلل )الىلل الجىي والبدغي والؿىً الحضًضًت والىلل البري(  م اإلاغوهت وهلل و/ؤو  الخىَػ والخلضًً الاؾاس ي  والصىاكاث الاؾخسغاحُت ، وجىلُض وجىَػ

 ومكخلاث الىفؽ باؾخسضام زؼىغ ألاهابِب
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ت 3-3-2  املىاػم الخىمٍى

 

 
ً
تمىؼلت  14جخىاحض بحماال  اإلاؼاًا مم ًدىاؾب لللؼاكاث بما ةمدضص غاًاثاإلاملىت وليل منها  ؤهداء حمُم في جىمٍى

غ حاهب قغواث مً اإلاىاػم هظه مىؼلت، وجضاع ول بها جخمخم التي الخىافؿُت  .الهُئت بقغاف جدذ جؼٍى

ً اإلاخاخت الحىافؼ مىذ ًخم ت كىض ىاػم اإلا في للمؿدثمٍغ  .الاؾدثماع ألاعصهُت هُئتالدسجُل في الخىمٍى

 
 ضريبة الدخل على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية . 

 
 النسبة المستحقة من الدخل الخاضع للضريبة 

المؤسساااات المساااجلة فاااي المنااااطق التنموياااة الناشااائة عااان 
انشاااطة الصاااناعات التحويلياااة التاااي ال تقااال القيماااة المحلياااة 

.%( 52المضافة فيها عن )  

7%  

 
 

المسااااااجلة فااااااي المناااااااطق التنمويااااااة لباااااااقي  المؤسسااااااات
.المشاريع واالنشطة   

12%  
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 الاخخصازاث واملصؼلحاث 

الازخصاع ؤو 

 اإلاصؼلح

 الخلٍغف

ASE      بىعصت كمان 

ASEZ   ؾلؼت مىؼلت الللبت الاكخصاصًت الخاصت 

BIT   الاؾدثماع الثىائُت اجفاكُت   

BPO       ٌمصاصع ملالجت ألاكما 

CIT    بت صزل الكغواث  طٍغ

EFTA     عابؼت الخجاعة الحغة ألاوعوبُت 

EIA  جلُُم ألازغ البُئي 

EU      الاجداص ألاوعوبي 

FTA      اجفاكُت الخجاعة الحغة 

GAFTA     اجفاكُت الخجاعة الحغة اللغبُت الىبري 

GCC   صٌو مجلـ الخلاون الخلُجي 

GDP    ؤلاحماليالىاجج املحلي 

GST    بت اإلابُلاث اللامت  طٍغ

ICT جىىىلىحُا الاجصاالث واإلاللىماث 

ISTD    بت الضزل واإلابُلاث  صائغة طٍغ

JIC    هُئت الاؾدثماع ألاعصهُت   

JOD     صًىاع ؤعصوي 

MENA   لُا  مىؼلت الكغق ألاوؾؽ وقماٌ بفٍغ

PIT    بت الضزل الصخص ي  طٍغ

MENA    لُا الكغق ألاوؾؽ  وقماٌ بفٍغ

SSC    اإلااؾؿت اللامت للظمان الاحخماعي 

UAE    ؤلاماعاث اللغبُت اإلاخدضة 

UK     اإلاملىت اإلاخدضة 

US     الىالًاث اإلاخدضة 

USD    يي  صوالع ؤمٍغ

WTO     مىـمت الخجاعة اللاإلاُت 
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ً  الاجصال عىاٍو

 اإلابجى الغئِس ي

 893هصحر، ص. ب. قاعق مىس ى بً  الضواع الخامـ:

 ، ألاعصن11821كمان 

 +962(6)5608400 الهاجف:

 +962(6)5608416 فاهـ:

ض الالىترووي:   info@jic.gov.joالبًر

  www.jic.gov.joاإلاىكم الالىترووي:

 

mailto:info@jic.gov.jo
http://www.jic.gov.jo/

