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 "مليار دوالر 4.5فرصة استثمارية بحجم  68إطالق "
 

 

عن  12/2/2020مع هيئة االستثمار يوم أمس األربعاء  في لقاءه الرزاز عمر الدكتور الوزراء رئيسدولة  أعلن

، حيث المملكة مناطق معظم تغطي دوالر مليار( 4.5) إلى يصل استثمار بحجم استثمارية فرصة (68) طالقإ

سيتم العمل على و، والخدمات والزراعة والصحة والصناعة السياحة قطاعات االستثمارية الفرص هذه تشمل

 يقتحق في رأث من لها لما كافة المملكة مناطق على موزعة االستثمارات هذه تكون، وسلها مستثمرين استقطاب

 بواقعها ضللنهو القصوى االولوية المحافظات في التنمية يالء، وذلك بهدف إالمحافظة مستوى على المحلية التنمية

الفرص االستثمارية حسب القطاعات ، وفيما يلي الشباب لفئة خصوصا المعيشي والوضع والخدمي التنموي

 المذكورة:

 :أوالً قطاع السياحة 

 يةسياح ومنتجعات ترفيهية ومدن ومطاعم فنادق قامةتشمل إ متنوعة استثمارية فرصة (27قطاع السياحة بـ )حظي 

ومن األمور المراد تطبيقها  ،دوالر مليار (2) إلى يصل استثمار بحجم المملكة مناطق مختلف في الفرص من وغيرها

 فنادق ثالث واربع نجوماالستثمار في ا القطاع، في هذ
 

 

  2019مؤشرات للقطاع السياحي للعام: 

  (.%9.9) بنسبةالقطاع السياحي  نما -1

 .2018 العام عن (%38بنسبة ) للمملكة الزائرين السياح عدد ارتفاع -2

 (.%37) بنسبة الفنادق في قامةاإل ليالي عدد زيادة -3

 

  :ُقطاع الصناعةثانيا: 

 معظم على موزعة دوالر مليون (368) إلى يصل استثمار بحجم استثمارية فرصة (12حظي قطاع الصناعة بـ )

 .سمدةواأل السيلكون ورقائق السيلكا مجال في المشاريع من كبير عددب المملكة مناطق
 

 لقطاع الصناعة مشاريع قيد الدراسة: 

 .الطبيعية والموارد المعادنمشاريع في 
 

  عامة لقطاع الصناعةمؤشرات: 

 اإلجمالي. المحلي الناتج من (%25) بـ مباشر بشكلالقطاع  يساهم -1

 .اخرى قطاعات خالل من مباشر غير بشكل االقتصاد من (%40) بنحو همايس -2

 صناعية. منشأة ( ألف18) نحو في أردني ألف (250) إلى يصل القطاع هذا في العاملين عدد -3

 .السابق في للمملكة المتدفقة االستثمارات من (%65) من أكثر على استحوذ -4

 .المنطقة وخارج داخل ارتفاع إلى نسبها تشير التيو التصدير في مباشر بشكل يرتبط -5
 

 الصحة: ثالثاُ: قطاع 

 بعد ما ومرحلة العالج بين تربط والمحافظات عمان في مراكز وجود على تركز القطاع هذا في المشاريع معظم

 .(النقاهة) العالج
 

 الصحة والسياحة وممثلين عن القطاع الطبي الخاصلجنة من وزارتي من قبل  مشاريع للنهوض بالسياحة العالجية: 

 .استشفائية صحية منتجعات -1

 .المناطق من وغيرها التنموية وإربد والبلقاء وعجلون وعمان العقبة في رعاية مراكز -2
  المواءمة بين القطاع الصحي والسياحي لغايات تعزيز السياحة العالجيةهذه المشاريع هو الهدف من 
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  :ُالزراعة: قطاعثالثا 

 تركز مشاريعوهي  دوالر، مليار (1.5) إلى يصل استثمار بحجم استثمارية فرصة( 23بـ ) حظي قطاع الزراعة

 في قودةمف حلقة زال ال الذي الزراعي التصنيع إلى للزراعة التقليدي القطاع من واالنتقال الزراعي التصنيع على

 .االقتصاد األردني

  بها في قطاع الزراعة:المشاريع التي سيتم االستثمار 

 .الطازجة اضعاف سعرها يفوق التي المجففة والبندورة بندورة بر   مصانعإقامة  -1
 .مختلفة مناطق في لألسماك مزارع -2

 .الطفيلة في العسل نتاجإ -3

 .جدا كفؤ بشكل المياه تستخدم حديثة زراعات -4

 

  :ًقطاع الخدماترابعا: 

 تشمل المشاريع على االستثمار في:

 .وتجارية سكنية مجمعات -1

 .التنموية اربد في مؤتمرات مركز -2

 .اخرى مناطق العقبة في ولمبيةأ وقاعات مدارس -3
 

 اتاستثمار لهم الذين العرب المستثمرين من مجموعة االستثمار صعيٍد أخر التقى رئيس الوزراء في هيئة وعلى 

 القطاعات وتم خالل اللقاء ما يلي: من العديد في المملكة في

، إضافة نسقم بشكل وتحفيزه حقيقي، بشكل لألردن االستثمار ترويج على تعمل الجهات الحكوميةالتأكيد على أن  -1

 .المستثمرين عمل تعيق التي داريةواإل البيروقراطية جراءاتاإل من الحد الى

 واالعفاءات وافزبالح يتعلق ما والسيما التشريعات هذه استقرار وضمان بالمستثمرين الصلة ذات التشريعات تعديل -2

 .سنوات عشر عن تقل ال لمدة وغيرها
 القطاعاتو الجهات جميع مع اإلجراءات وتبسيط التجاري النشاط ممارسة ببدء تتعلق والتي المستثمر رحلة إطالق -3

 وذلك ،"والبلديات الكبرى عمان أمانة والتموين، والتجارة الصناعة السياحة، النقل، وزارات في سواء المختلفة

 .المؤسسات بعض في العديدة البيروقراطية االجراءات من للحد

 عمان كأمانة االستثمار، عملية في المعنية والجهات المؤسسات إجراءات هيكلة إعادةبصدد الجهات الحكومية  -4

 حفيضت في يساهم بما الشركات مراقبة دائرة جانب إلى والتموين، والتجارة والصناعة العدل ووزارتي الكبرى،

 .والصغيرة المتوسطة بالصناعات المتعلقة المعامالت في السيما استدامتها، من ويعزز اإلجراءات

 والدوائر لمؤسساتا من للعديد وتوضيحه اإلعسار قانون بتفعيل تتعلق جديدة تنفيذية حزمة عنسيتم اإلعالن قريبا  -5

 القرار صحابأ عند التظلمات توضيح كما سيتم لتتعافى المفلسة المؤسسات النتشال القانون يهدف إذ العالقة، ذات

 حول االجتماعي، الضمان ومؤسسة الجمارك، ودائرة الدخل، ضريبة أبرزها ومن الحكومية، والمؤسسات

 .الخاص القطاع من استيفائها المراد االيرادات
 

 :أهم األمور التي طالب بها المستثمرين خالل اللقاء 

 .جديدة ألسواقدعم االستثمارات القائمة وتمكينها من تعزيز صادراتها  -1

 .الجمركية على بعض السلع والمواد إعادة النظر بالتعرفة -2

 .طاقة والنقلقضايا تتعلق باإلقامة واسعار ال -3

من كلف النقل بين العقبة ومواقع االنتاج في ، وذلك بهدف تخفيق همية التفكير بمشروع للنقل السككيأ -4

 .المحافظات
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 لمشروع أتمتة خدمات  خدمات إلكترونية جديدة استكماالً ( 3و) 2020طلقت هيئة االستثمار مسارها للعام كما أ

 ما يلي: الخدمات اإللكترونية الجديدة، حيث شملت الهيئة الذي تم اطالقه في وقت سابق

صدار هذه الرخص من قبل مفوض وزير الزراعة لدى النافذة إتراخيص قطاعية زراعية بحيث يتم  صدارإ -1

 .متعلقة بمزارع االبقار والدواجنوال بهيئة االستثماراالستثمارية 

صدار هذه الرخص من قبل مفوض وزير السياحة لدى النافذة إذ يتم إ ،صدار تراخيص قطاعية سياحيةإ -2

 .والترفيه والمنشآت الفندقيةوالمتعلقة بمدن التسلية  هيئة االستثماراالستثمارية في 

 النافذة لدى والمبيعات الدخل ضريبة دائرة مفوض خالل من صدارهاإ يتم بحيث ذمة براءة طلب -3

 لدى المستثمر على مالية التزامات وجود عدم إلثبات ، وذلكللشركات هيئة االستثمار في االستثمارية

 .والمبيعات الدخل ضريبة
 

    بتقرير دوري حول مدى التقدم رئيس الوزراء دولة ار بتزويد ة االستثمبقيام هيئاللقاء تم االتفاق في نهاية *

 .مع الجهات المعنية المذكورة أعاله وبالتعاون واالنجاز في المشروعات االستثمارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


