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تقدمي

�أولت احلكومة ّ
جل اهتماماتها لتوفري بيئة ا�ستثمارية جاذبة ،وذلك انطالق ًا من احلر�ص
الدائم على حتقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية م�ستدامة تعمل تو ّفر فر�ص عمل منا�سبة
لأبناء الوطن ،وت�ؤمن م�ستوى معي�شي ًا �أف�ضل لهم .كما متحورت توجهات احلكومات املتعاقبة
نحو �إيجاد اخلطط والربامج امل�ستقبلية املرتكزة �إلى حتقيق الإ�صالح االقت�صادي وال�سيا�سي،
وتعظيم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص مبا ي�ضمن النهو�ض ب�أداء االقت�صاد الوطني
وحت�سني كفاءة خدماته وجودتها� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يقوم امللك عبد اهلل الثاين بدور كبري يف
التعريف باملزايا االقت�صادية والبيئة اال�ستثمارية يف الأردن ،وعر�ض الفر�ص اال�ستثمارية
املتاحة وجذب اال�ستثمارات ،وذلك لو�ضع ا�سم الأردن على اخلريطة االقت�صادية العاملية،
ومتتني العالقات بني الأردن والتجمعات االقت�صادية حول العامل.
يتميز الأردن بعدد من املقومات التي جتعله نقطة جذب كبرية لال�ستثمارات العربية
والأجنبية� ،أهمها موقع الأردن الإ�سرتاتيجي على مفرتق طرق الأ�سواق الإقليمية والعاملية،
الأمر الذي ي�ساعد على النفاذ �إلى الأ�سواق العاملية وزيادة االنفتاح التجاري ،بالإ�ضافة �إلى
وجود بنية حتتية متطورة من �شبكة طرق وو�سائل نقل وميناء حيوي ومطارات وغريها من
الأمور اللوج�ستية التي تدعم القطاعات االقت�صادية املختلفة يف جمال ال�صناعة وال�سياحة
وتكنولوجيا املعلومات والطاقة املتجددة ،والتي يدعمها توفر املناطق التنموية واملدن
ال�صناعية واالنفتاح االقت�صادي وحترير التجارة مع العديد من الدول .كما ميتلك الأردن
ثروة ب�شرية مدربة وم�ؤهلة ذات قدرة فنية و�إدارية على التعامل مع امل�شاريع اال�ستثمارية
ب�أنواعها املختلفة.
بالرغم من الظروف الإقليمية املحيطة والأو�ضاع الدولية غري امل�ستقرة� ،إال �أن الأردن
جنح يف املحافظة على ا�ستقراره ال�سيا�سي واالقت�صادي مع �أن موارده حمدودة و�إمكانياته
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قليلة ،وا�ستطاع بناء قواعد متينة للنمو االقت�صادي واال�ستفادة من هذه الظروف يف
جذب بع�ض اال�ستثمارات املحلية والأجنبية �إليه ،وذلك من خالل تقدمي �أنواع احلوافز
والت�سهيالت املختلفة لال�ستثمار ،وتوفري املناخ اال�ستثماري املنا�سب الذي ي�ستطيع املناف�سة
مع االقت�صادات الأخرى يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .كما ك ّثفت احلكومة
م�ؤخر ُا جهودها لت�شجيع اال�ستثمار وحت�سني البيئة اال�ستثمارية من خالل الرتكيز على حل
بع�ض امل�شكالت الهيكلية التي تواجه االقت�صاد الأردين ،وتوطيد ال�شراكة بني القطاعني
العام واخلا�ص ،وتوفري الإطار الت�شريعي امل�ؤ�س�سي والتنظيمي والرقابي اجلاذب لال�ستثمارات
املحلية والعربية والأجنبية املبا�شرة ،خا�صة قانون اال�ستثمار والنافذة اال�ستثمارية ،وتبني
�سيا�سة االنفتاح االقت�صادي واالندماج يف االقت�صاد العاملي.
ويف هذا ال�سياق ،تتطرق هذه املراجعة �إلى �إعطاء �صورة متكاملة عن بيئة اال�ستثمار
والأعمال يف الأردن ،حيث �سيتم �إلقاء ال�ضوء على واقع اال�ستثمار يف الأردن (حقائق
و�أ�شكال) ،وحتديد البيئة الت�شريعية الناظمة لال�ستثمار من خالل تبيان القوانني والأنظمة
والتعليمات التي تنظم البيئة اال�ستثمارية ،وكذلك اجلهات الر�سمية امل�س�ؤولة عن تنظيم
اال�ستثمار وجذبه �إلى الأردن .و�سيتم �إلقاء ال�ضوء على بيئة الأعمال واال�ستثمار يف الأردن
كما تعك�سها التقارير الدولية� .إ�ضافة �إلى ذلك� ،سيتم عر�ض الإ�سرتاتيجيات الوطنية
وال�سيا�سات احلكومية الهادفة لتعزيز البيئة اال�ستثمارية ،وحتديد املعيقات التي تواجه
ال�سيا�سات والربامج احلكومية وحتد من حتقيق هدفها .ومن ثم �سيتم تقييم املبادرات
واخلطط احلكومية املتبعة لتحفيز اال�ستثمار ومدى مواءمتها مع الإ�سرتاتيجيات واخلطط
الوطنية .كما �س ُتعر�ض متطلبات املرحلة القادمة التي من �ش�أنها حت�سني بيئة الأعمال حملي ًا
ودولي ًا والدور الت�شاركي بني القطاعني العام واخلا�ص.
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أوالً :واقع االقتصاد الكيل واالستثامر يف األردن (حقائق وأشكال)

�أ .واقع االقت�صاد الكلي

ت�أثر االقت�صاد الأردين خالل ال�سنوات املا�ضية بتداعيات تدهور الأو�ضاع ال�سيا�سية يف
املنطقة املحيطة ،خا�صة يف �سوريا والعراق ،ما �أدى �إلى تباط�ؤ معدالت النمو وانحرافها عن
امل�ستويات التي كانت احلكومة الأردنية ت�سعى �إلى حتقيقها .وكما هو مبني يف ال�شكل رقم (،)1
ا�ستطاع الناجت املحلي الإجمايل املحافظة خالل ال�سنوات ال�سبع املا�ضية على متو�سط منو
مقداره حوايل  %2.4مدعوم ًا بنمو بع�ض القطاعات الإنتاجية وتراجع القطاعات اخلدمية
الأخرى نتيجة زيادة ال�ضغوط على تلك القطاعات ،حيث بلغ معدل منو الناجت املحلي
الإجمايل ب�أ�سعار ال�سوق الثابتة لعام  2017ما ن�سبته  ،%2كما بلغ معدل النمو خالل الربع
الأول لعام  2018ما ن�سبته .%1.9
ال�شكل رقم ( :)1التطورات يف معدل منو الناجت املحلي الإجمايل خالل الفرتة 2017-2010

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،ح�سابات الدخل القومي.2017 ،

كما �شهد االقت�صاد الأردين انكما�ش ًا يف امل�ستوى العام للأ�سعار خالل عامي  2015و،2016
بلغت قيمته  %0.9و %0.8على التوايل .جاء ذلك نتيجة االنخفا�ض يف �أ�سعار النفط واملواد
الغذائية يف ال�سوق العاملية ،والذي انعك�س بدوره على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات املرتبطة بها يف
الأ�سواق املحلية ،والتي ت�شكل الوزن الأكرب يف �سلة امل�ستهلك� ،إال �أن ال�ضغوط الت�ضخمية على
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الأ�سعار عادت من جديد خالل عام  ،2017حيث �سجل معدل الت�ضخم خالل  2017ارتفاع ًا
مقداره  %3.3مقارنة بعام  ،2016كما هو مبني يف ال�شكل رقم ( .)2و�ساهمت جمموعة النقل
باجلزء الأكرب من هذا االرتفاع نتيجة الزيادة يف �أ�سعار النفط العاملية ،وكذلك ارتفاع
جمموعة الإيجارات والتبغ وال�سجائر يف �سلة امل�ستهلك� ،إ�ضافة �إلى ال�سيا�سات احلكومية
للتقليل من العجز املايل.
ال�شكل رقم ( :)2التغريات احلا�صلة على معدل الأ�سعار خالل الفرتة 2017-2010

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،ح�سابات الدخل القومي.2017 ،

بالرغم من اجلهود احلكومية امل�ستمرة لتخفي�ض معدالت البطالة ورفع معدل امل�شاركة
االقت�صادية يف اململكة� ،إال �أن هذه اجلهود مل تكلل بالنجاح ،حيث �سجل معدل البطالة
م�ستويات مرتفعة خالل ال�سنوات ال�سابقة ،خا�صة يف �ضوء عدم قدرة االقت�صاد على خلق
فر�ص عمل جديدة يف ظل معدالت النمو املنخف�ضة ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستحواذ العمالة الوافدة
متدنية الأجر على فر�ص العمل ،ومزاحمة العمالة الأردنية يف احل�صول على فر�ص العمل
امل�ستحدثة ،ف�ض ًال عن عدم مواءمة خمرجات التعليم مع متطلبات �سوق العمل .وبح�سب م�سح
العمالة والبطالة الذي �أجرته دائرة الإح�صاءات العامة ،بلغ معدل البطالة الكلي يف عام
 ،2017كما هو مبني يف ال�شكل رقم ( )3ما ن�سبته  ،%18.3يف ما بلغ معدل البطالة للذكور
 ،%14.7ومعدل البطالة للإناث .%31.2
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ال�شكل رقم ( :)3معدل البطالة الكلي ومعدل البطالة للذكور والإناث خالل الفرتة 2017-2010

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،م�سح العمالة والبطالة.2017 ،

ووفق م�سح العمالة والبطالة امل�شار �إليه� ،شهدت الفرتة املا�ضية انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف معدل
امل�شاركة االقت�صادية ،وذلك نتيجة النخفا�ض وجود الأردنيني يف �سوق العمل ال �سيما بني
الإناث .ويبني ال�شكل رقم (� )4أن معدل امل�شاركة االقت�صادية الكلي قد بلغ  ،%39.2يف ما بلغ
معدل امل�شاركة للذكور  ،%60.8وللإناث  %17.3خالل عام .2017
ال�شكل رقم ( :)4معدل امل�شاركة االقت�صادية املنقح بح�سب اجلن�س خالل الفرتة
 - 2010الربع الثالث 2017
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�أ ّثر تدهور الأو�ضاع ال�سيا�سية يف املنطقة على امليزان التجاري نتيجة توقف التجارة البينية
بني الدول املجاورة ،و�إغالق عدد من الأ�سواق التقليدية للمنتجات الأردنية .وكما يبني
اجلدول رقم (� ،)1سجلت قيمة ال�صادرات الكلية انخفا�ض ًا بن�سبة  %0.5خالل عام 2017
مقارنة بعام  2016لت�صل �إلى  5,333.1مليون دينار� .أما م�ستوردات اململكة ،فقد ارتفعت
خالل الفرتة نف�سها بن�سبة  %6.1لت�صل �إلى  14,553.7مليون دينار .وعليه فقد �شهد امليزان
التجاري ارتفاع ًا بن�سبة  %10.3لي�صل �إلى  9,220.6مليون دينار.
اجلدول رقم ( :)1تطور �أداء امليزان التجاري يف اململكة خالل الفرتة ( 2017 - 2010مليون دينار)
ال�سنة

�إجمايل ال�صادرات

�إجمايل امل�ستوردات

الوفر /العجز بامليزان التجاري

2010

4,990.1

11,050.1

-6,060.0

2011

5,684.6

13,440.2

-7,755.6

2012

5,599.5

14,733.7

-9,134.2

2013

5,618.0

15,667.3

-10,049.3

2014

5,953.1

16,280.0

-10,326.9

2015

5,561.4

14,537.2

-8,975.8

2016

5,359.5

13,720.4

-8,360.9

2017

5,333.1

14,553

-9,220.6

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،م�سح التجارة اخلارجية.2017 ،

ب .واقع اال�ستثمار يف الأردن

يف ظل زيادة �أعباء املوازنة واملديونية وارتفاع ن�سب الدين العام ،تربز �أهمية اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة على امل�ستوى املحلي ،بحيث ت�ساهم هذه اال�ستثمارات يف دفع عجلة
النمو االقت�صادي ،و�إيجاد فر�ص عمل ت�ساهم بدورها يف حتقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية� ،إال �أن اململكة �شهدت تذبذب ًا وانخفا�ض ًا يف حجم اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر،
خا�صة يف فرتة الظروف امللتهبة التي تعاين منها املنطقة ب�سبب الربيع العربي ،ما �أدى �إلى
عدم قدرة اال�ستثمارات الأجنبية على �أداء دورها يف حت�سني النمو االقت�صادي وخلق فر�ص
ويعرف البنك املركزي الأردين حجم اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف الأردن
عمل للأردنينيّ .
على �أنه �صايف ر�صيد ا�ستثمارات غري املقيمني يف حقوق امللكية والعائدات املعاد ا�ستثمارها،
بالإ�ضافة �إلى �صايف �أي التزامات �أخرى على امل�ؤ�س�سات املقيمة يف الأردن .ويبينّ ال�شكل رقم
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(� )5أن حجم اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف الأردن الذي �سلك اجتاهات منحدرة خالل
ال�سنوات ال�سابقة ،قد بلغ  1,182مليون دينار يف عام .2017
ال�شكل رقم ( :)5اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف الأردن (مليون دينار)

امل�صدر :البنك املركزي الأردين ،التقرير ال�شهري.2017 ،

يف ظل املزايا التي منحها قانون اال�ستثمار رقم ( )30ل�سنة  2014لال�ستثمارات املحلية
والأجنبية من حيث احلوافز والإعفاءات ،وبح�سب بيانات هيئة اال�ستثمار ،فقد بلغ حجم
اال�ستثمارات الك ّلية امل�ستفيدة من قانون اال�ستثمار (خارج املناطق التنموية ،وداخل املناطق
التنموية وامل�شاريع امل�ستفيدة من قرار �/8أ) لعام  ،2017ما يقارب  865مليون دينار ،حيث �شكّلت
اال�ستثمارات املحلية منها حوايل  691مليون دينار بن�سبة  ،%80يف حني بلغت اال�ستثمارات
الأجنبية  174مليون دينار بن�سبة  ،%20توزعت على القطاعات االقت�صادية بن�سب وحجوم
ا�ستثمار متفاوتة ،حيث ّ
حل قطاع ال�سياحة يف املركز الأول بواقع  348.3مليون دينار بن�سبة
 %40من �إجمايل اال�ستثمارات امل�ستفيدة من القانون� ،شكّلت اال�ستثمارات املحلية منها %87
و %13ا�ستثمارات اجنبيةّ .
وحل يف املركز الثاين قطاع ال�صناعة بواقع  279.1مليون دينار
بن�سبة  %32من �إجمايل حجم اال�ستثمارات امل�ستفيدة من القانون ،منها  %91ا�ستثمارات
حملية يف القطاع و %9ا�ستثمارات اجنبية .ويبني ال�شكل رقم ( )6اال�ستثمارات امل�ستفيدة من
قانون اال�ستثمار (خارج املناطق التنموية ،وداخل املناطق التنموية وامل�شاريع امل�ستفيدة من
قرار �/8أ) خالل عام  ،2017موزعة على القطاعات االقت�صادية املختلفة.

10

تقرير حالة البالد :بيئة األعامل واالستثامر

ال�شكل رقم ( :)6حجم اال�ستثمارات الكلية امل�ستفيدة من قانون اال�ستثمار ل�سنة 2017

بح�سب القطاعات االقت�صادية

امل�صدر :هيئة اال�ستثمار ،التقرير ال�سنوي.2017 ،

يف ما يتعلق بحجم اال�ستثمارات امل�ستفيدة من قانون اال�ستثمار خارج املناطق التنموية لعام
 ،2017فقد بلغت قيمته  350مليون دينار ،منها  334مليون دينار� ،أي بن�سبة  %95ا�ستثمارات
حملية و 16مليون دينار �أو ما ن�سبته  %5ا�ستثمارات اجنبية� .أما قطاعي ًا ،فقد حاز القطاع
ال�صناعي على الن�سبة الأكرب من هذه اال�ستثمارات بواقع  %58.5من �إجمايل اال�ستثمارات
امل�ستفيدة من القانون خارج املناطق التنموية ،تاله قطاعا ال�سياحة والزراعة بواقع %18.3
و %17لكل منهما على التوايل .ويبني ال�شكل رقم ( )7توزيع هذه اال�ستثمارات على القطاعات
االقت�صادية املختلفة.
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ال�شكل رقم ( :)7حجم اال�ستثمارات الكلية امل�ستفيدة من قانون اال�ستثمار خارج املناطق التنموية ل�سنة
 2017بح�سب القطاعات االقت�صادية

امل�صدر :هيئة اال�ستثمار ،التقرير ال�سنوي.2017 ،

�أما حجم اال�ستثمارات الكلي امل�ستفيد من قانون اال�ستثمار داخل املناطق التنموية لعام ،2017
فقد بلغ ما يقارب  81مليون دينار ،منها  57مليون دينار ا�ستثمارات حملية� ،أي بن�سبة  %71من
�إجمايل حجم اال�ستثمارات داخل املناطق التنموية ،و 24مليون دينار ا�ستثمارات �أجنبية� ،أي
ت�صدر القطاع ال�صناعي املرتبة الأولى من
بن�سبة  %29من �إجمايل حجم اال�ستثمارات .وقد ّ
حيث حجم اال�ستثمارات امل�ستفيدة من القانون بن�سبة  %92من �إجمايل اال�ستثمارات وبحجم
ا�ستثمار مقداره  74.2مليون دينار ،يف ما تاله كل من قطاع اخلدمات بواقع  3.3مليون دينار
وقطاع ال�سياحة بواقع ثالثة ماليني دينار.
كما بلغ حجم اال�ستثمارات امل�ستفيدة من قرارات جمل�س الوزراء مبوجب الفقرة �/8أ من
قانون اال�ستثمار لعام  2017ما يقارب  434مليون دينار� ،شكّلت اال�ستثمارات املحلية منها
حوايل  300مليون دينار بن�سبة  ،%69يف حني بلغت اال�ستثمارات الأجنبية  135مليون دينار
بن�سبة  .%31وبلغ حجم اال�ستثمارات ال�سياحية امل�ستفيدة من قرارات جمل�س الوزراء ما
يقارب  282مليون دينار بن�سبة  %65من جمموع اال�ستثمارات امل�ستفيدة من القرار �/8أ ،تالها
قطاع تكنولوجيا املعلومات بحجم ا�ستثمار بلغ  793مليون دينار بن�سبة  ،%22ثم مبادرات
الت�شغيل بحجم ا�ستثمار بلغ ما يقارب  59مليون دينار ون�سبته  .%13ويبني ال�شكل رقم ()8
توزيع هذه اال�ستثمارات على القطاعات االقت�صادية املختلفة بح�سب جن�سية اال�ستثمار يف
ما �إذا كانت حملية �أو �أجنبية.
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ال�شكل رقم ( :)8حجم اال�ستثمارات الكلية امل�ستفيدة من قرارات جمل�س الوزراء مبوجب الفقرة �/8أ من
قانون اال�ستثمار ل�سنة  2017بح�سب القطاعات االقت�صادية وجن�سيات اال�ستثمار

امل�صدر :هيئة اال�ستثمار ،التقرير ال�سنوي.2017 ،

بلغ حجم اال�ستثمارات ال�سياحية امل�ستفيدة من قرارات الرئا�سة رقم �/8أ ما يقارب
مليون دينار� ،أي ما ن�سبته  %65من جمموع اال�ستثمارات امل�ستفيدة من القرار �/8أ ،حيث
توزعت هذه اال�ستثمارات على ثالثة قطاعات فرعية ،هي :املطاعم ال�سياحية ،الفنادق
ت�صدر قطاع مدن الت�سلية والرتويح ال�سياحي
ال�سياحية ،والت�سلية والرتويح ال�سياحي .وقد ّ
املرتبة الأولى بني القطاعات ال�سياحية الفرعية بحجم ا�ستثمار بلغ  151مليون دينار،
وهي با�ستثمار حملي بالكامل بن�سبة  %54من جمموع اال�ستثمارات ال�سياحية امل�ستفيدة من
قرارات الرئا�سة ،تالها قطاع الفنادق بحجم ا�ستثمار  111مليون دينار وبن�سبة بلغت ،%40
حيث توزعت هذه الن�سبة بني  %66ا�ستثمار حملي ،و %34ا�ستثمار �أجنبي .ويف ما يخ�ص
قطاع املطاعم ال�سياحية ،فقد و�صل حجم اال�ستثمار فيه ما يقارب  19مليون دينار ،وكان
لال�ستثمار املحلي الن�صيب الأكرب مببلغ و�صل �إلى  18.8مليون دينار.
282

وبح�سب ال�شكل رقم ( )9الذي يبني توزيع ال�شركات امل�سجلة لدى النافذة اال�ستثمارية يف
هيئة اال�ستثمار بح�سب القطاعات ،فقد بلغ عدد هذه ال�شركات � 85شركة ،منها � 44شركة
مل�ستثمرين �أردنيني و� 41شركة مل�ستثمرين عرب و�أجانب ،ا�ستحوذت اجلن�سية ال�سورية على
الن�صيب الأكرب منها بر�صيد � 13شركة ،تلتها خم�س �شركات للجن�سية العراقية ،و�أربع �شركات
كويتية ،وثالث �شركات لل�سعودية ،و�شركتان للجن�سية اليمنية ،و�شركة واحدة مل�ستثمرين
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من اجلن�سية ال�سوي�سرية والإيطالية والإماراتية� .أما قطاعي ًا ،فقد ح�صل القطاع ال�صناعي
على العدد الأكرب من ال�شركات امل�سجلة والبالغ عددها � 39شركة ،يليها ال�شركات يف القطاع
ال�سياحي بواقع � 17شركة ،ثم ال�شركات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات بواقع � 15شركة.
ال�شكل رقم ( :)9ال�شركات امل�سجلة لدى النافذة اال�ستثمارية بح�سب القطاعات
 %15تكنولوجيا املعلومات
 %6الزراعة

 %17ال�سياحي

 %3اال�ست�شارات ومراكز البحث والتطوير
 %2التطوير العقارب
 %1امل�ست�شفيات
 %1التجارة
 %1ال�شحن

 %39ال�صناعي

امل�صدر :هيئة اال�ستثمار ،التقرير ال�شهري ،متوز .2017

كما قامت النافذة اال�ستثمارية مبنح  60رخ�صة خالل الن�صف الأول من عام  ،2017ب�إجمايل
ا�ستثمار مقداره  165مليون دينار ،منها  34رخ�صة منحت مل�ستثمرين �أردنيني ،يف ما ُمنح
امل�ستثمرون الأجانب  26رخ�صة .كما بلغ عدد فر�ص العمل املتوقع �إيجادها من خالل امل�شاريع
املرخ�صة  2,369فر�صة عمل للأردنيني و 395فر�صة عمل للأجانب .وعلى ال�صعيد القطاعي،
ا�ستحوذ القطاع ال�صناعي على  30رخ�صة بحجم ا�ستثمار مقداره  114مليون دينار ،وا�ستحوذ
القطاع ال�سياحي على 17رخ�صة بحجم ا�ستثمار مقداره  36مليون دينار� .أما القطاع الزراعي
فقد ح�صل على  12رخ�صة بحجم ا�ستثمار بلغ  10ماليني دينار ،يف ما ُمنح قطاع امل�ست�شفيات
رخ�صة واحدة بحجم ا�ستثمار مقداره خم�سة ماليني دينار.
ويف ما يتعلق مبنطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،فقد ا�ستطاعت ا�ستقطاب  268م�ؤ�س�سة
م�سجلة بر�أ�س مال يقدر بحوايل  491مليون دينار خالل عام  .2017و ُو ّقعت اتفاقية مع
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جمموعة املنا�صري لإن�شاء مدينة �صناعية يف املنطقة ال�صناعية اجلنوبية مب�ساحة
دومن ،ت�شمل  14م�صنع ًا وحمطة حتلية ملياه البحر .كما ُو ّقعت اتفاقية مع غرفة �شنزن
ال�صينية ومدينة العقبة ال�صناعية الدولية لإن�شاء مدينة �صناعية يف منطقة لواء القويرة.
900

�أ�شارت الإح�صاءات ال�صادرة عن بور�صة عمان نهاية �شهر حزيران � ،2018إلى �أن قيمة الأ�سهم
امل�شرتاة من قبل امل�ستثمرين غري الأردنيني ،قد بلغت  219مليون دينار� ،أي ما ن�سبته  %28.1من
حجم التداول الكلي ،يف حني بلغت قيمة الأ�سهم املباعة من امل�ستثمرين غري الأردنيني 233.2
مليون دينار خالل الفرتة نف�سها .كما �أ�شارت الإح�صاءات �إلى �أن ن�سبة م�ساهمة امل�ستثمرين
غري الأردنيني يف ال�شركات املدرجة يف بور�صة عمان حتى نهاية �شهر حزيران  ،2018قد بلغت
حوايل  %48.5من �إجمايل القيمة ال�سوقية.
ا�ستطاع الأردن �أن يحقق نتائج �إيجابية يف جمال ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة(،)1
لكن مل تكن هذه النتائج �ضمن التوقعات املرجوة مقارنة مع الدول العربية املحيطة ،فبح�سب
التقرير ال�سنوي ملناخ اال�ستثمار يف الدول العربية لعام  ،2018وال�صادر عن امل�ؤ�س�سة العربية
ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات ،وبح�سب بيانات «الأونكتاد» ،فقد بلغت ح�صة الأردن
يف عام  2017من ر�صيد اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة �إلى الدول العربية والبالغ
قيمتها  871,281مليون دوالر ،ما ن�سبته  %3.9من �إجمايل اال�ستثمارات .فيما بلغ حجم
تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر الوارد �إلى الأردن  1,723مليون دوالر خالل عام ،2017
مقابل 1,534مليون دوالر يف عام .2016
�أما على �صعيد �أر�صدة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ال�صادرة من الدول العربية ،فقد
بلغت ح�صة الأردن  %0.17من �إجمايل اال�ستثمارات ال�صادرة من الدول العربية والبالغة
 369,242مليون دوالر يف عام  ،2017وذلك بزيادة مقدارها  %0.5عن عام  .2016وبح�سب
اجلدول رقم ( )2الذي يو�ضح تطور �أر�صدة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ال�صادرة من
الأردن والواردة �إليه ،فقد حقق عام  2017الر�صيد الأعلى خالل ال�سنوات ال�سبع املا�ضية،
بحيث بلغ ر�صيد اال�ستثمارات ال�صادرة من الأردن عام  2017ما مقداره  619مليون دوالر ،يف
ما بلغ ر�صيد اال�ستثمارات الواردة �إلى الأردن  33,886مليون دوالر للعام نف�سه.

« .1يعرف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر دولي ًا وفق ًا للمنظمات الدولية املعنية ك�صندوق النقد الدويل ( ،)IMFوم�ؤمتر الأمم املتحدة
للتجارة والتنمية ( ،)UNCTADومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،)OECDعلى �أنه ذلك النوع من اال�ستثمار الدويل الذي
يعك�س ح�صول امل�ستثمر املبا�شر يف اقت�صاد ما على م�صلحة دائمة يف م�ؤ�س�سة مقيمة يف اقت�صاد �آخر� .أما من الناحية الإح�صائية ،ووفق ًا
لهذا التعريف ،ت�شمل معامالت ر�أ�سمال اال�ستثمار املبا�شر ،تلك املعامالت التي ت�ؤدي �إلى �إن�شاء ا�ستثمارات (رقم �إيجابي للتدفقات)
�أو �إلغاء (رقم �سلبي للتدفقات) املعامالت التي ت�ؤدي �إلى احلفاظ على ا�ستمرارية اال�ستثمار �أو تو�سيع نطاقه �أو ت�صفيته» .امل�ؤ�س�سة
العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات ،تقرير مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية ،م�ؤ�شر �ضمان جلاذبية اال�ستثمار.2017 ،
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اجلدول رقم (� :)2أر�صدة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ال�صادرة من الأردن والواردة
�إليه خالل الفرتة (2017-2010مليون دوالر)
مليون دوالر

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ر�صيد اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة
ال�صادرة من الأردن

473.1

503.9

509.3

524.9

608.3

609.3

612.5

619

ر�صيد اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة
الواردة �إلى الأردن

21,898.6

23,284.7

24,933.1

26,945.9

29,059.4

30,628.5

32,163

33,886

امل�صدر« :الأونكتاد» ،تقرير اال�ستثمار يف العامل.2018 ،

وبح�سب اجلدول رقم ( )3الذي يبني تطور تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ال�صادرة
من الأردن والواردة �إليه خالل الفرتة � ،2017-2010شهد عام  2017زيادة يف تدفقات
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ال�صادرة من الأردن لي�صل �إلى  6.3مليون دوالر مقارنة مع 3.2
مليون دوالر يف عام � .2016أما على �صعيد تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة
�إلى الأردن ،فقد �شهدت ارتفاع ًا خالل عام  ،2017حيث بلغت  1,665مليون دوالر مقارنة مع
 1,553مليون دوالر يف عام  .2016كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن ك ًال من تدفقات اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة ال�صادرة والواردة ،حققت ذروتها يف عام  ،2014حيث بلغت تدفقات
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ال�صادرة من الأردن ما قيمته  83.4مليون دوالر يف عام
 .2014وبلغت تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة �إلى الأردن  2,113.5مليون
دوالر يف العام نف�سه.
اجلدول رقم ( :)3تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ال�صادرة من الأردن والواردة �إليه خالل
الفرتة ( 2017-2010مليون دوالر)
2017 2016 2015 2014

مليون دوالر

2010

2011

2012

2013

تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
ال�صادرة من الأردن

28.5

30.9

4.4

15.6

83.4

تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
الواردة �إلى الأردن

1,137.2

1,486.1

1,548.5

1,947

1,665 1,553 1,600 2,178

1.0

3.2

6.26

امل�صدر« :الأونكتاد» ،تقرير اال�ستثمار يف العامل.2018 ،

على ال�صعيد الدويل ،وبح�سب بيانات تقرير «الأونكتاد» لعام  ،2018فقد ت�صدرت الإمارات
العربية املتحدة قائمة تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة �إلى الدول العربية
لعام  2017بح�صة مقدارها  ،%36.1تلتها م�صر بح�صة مقدارها  ،%25.7ثم املغرب بح�صة
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مقدراها  %9.2من �إجمايل تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة من الدول
العربية .وبح�سب ال�شكل رقم ( )10الذي يبني تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة �إلى
الدول العربية ،وكذلك التدفقات ال�صادرة من الدول العربية لعام � . ،2017أما يف ما يتعلق
بالتدفقات ال�صادرة من الدول العربية ،فقد ا�ستحوذت الإمارات العربية املتحدة على املركز
الأول بح�صة ن�سبتها  %43.6من �إجمايل التدفقات ال�صادرة وبقيمة مقدارها  13,956مليون
دوالر ،تلتها الكويت بح�صة ن�سبتها  %25.4وبقيمة مقدارها  8,112مليون دوالر ،ثم اململكة
العربية ال�سعودية بن�سبة  %17.6وبقيمة مقدارها  5,625مليون دوالر.
ال�شكل رقم ( :)10تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة من الدول العربية
وال�صادرة �إليها عام 2017
تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة �إلى الدول العربية 2016
مليون دوالر

تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ال�صادرة من الدول العربية 2016
مليون دوالر

الإمارات
م�صر
املغرب
لبنان
�سلطنة عمان
الأردن
ال�سعودية
اجلزائر
ال�سودان
قطر
تون�س
البحرين
ال�صومال
موريتانيا
الكويت
فل�سطني
جيبوتي
اليمن
العراق

امل�صدر« :الأونكتاد» ،تقرير اال�ستثمار يف العامل.2018 ،

ويبني امللحق رقم ( )1وامللحق رقم ( )2تطور �أر�صدة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة
�إلى الدول العربية ،وتطور �أر�صدة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ال�صادرة من الدول
العربية خالل الفرتة .2017-2010
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ثانياً :البيئة الترشيعية الناظمة لالستثامر يف األردن
ت�ضافرت جهود احلكومة الأردنية يف جمال تطوير البيئة الت�شريعية الناظمة لبيئة الأعمال
واال�ستثمار ،حيث تكللت هذه اجلهود ب�صدور قانون اال�ستثمار رقم ( )30ل�سنة  .2014كما
�أُ�صدرت الأنظمة والتعليمات التي كان يتعني �أن ت�صدر مبوجب هذا القانون جميعها ،ومنها،
نظام احلوافز اال�ستثمارية ،ونظام النافذة اال�ستثمارية ،ونظام تنظيم ا�ستثمارات غري
الأردنيني ،ونظام �إن�شاء املناطق التنموية واملناطق احلرة ،ونظام �ضريبة املبيعات يف املناطق
التنموية واملناطق احلرة ،ونظام �ضريبة الدخل يف املناطق التنموية ،ونظام ا�سرتداد
الأرا�ضي يف املناطق التنموية واملناطق احلرة ،وغريها .وقد احتفظ القانون اجلديد باملزايا
وح ّ�سن ُ
وط ّور عليها مبا ي�ضمن تعزيز النمو االقت�صادي،
التي ُمنحت للم�ستثمرين �سابق ًاُ ،
وزيادة اال�ستثمارات ،وخلق فر�ص عمل للمواطنني الأردنيني ،وحتديد اجلهات امل�س�ؤولة عن
تنظيم اال�ستثمار وجذبه وحماية امل�ستثمرين.
عد قانون اال�ستثمار اجلديد مبثابة نقلة نوعية يف جمال تطوير البيئة الت�شريعية
ُي ّ
اال�ستثمارية يف اململكة لتوحيده املرجعيات كافة املعنية باال�ستثمار يف جهة واحدة وهي
هيئة اال�ستثمار .وت�ض ّمن القانون �إن�شاء جمل�س اال�ستثمار برئا�سة رئي�س الوزراء وع�ضوية
ممثلني عن القطاعني العام واخلا�ص من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،كما يت�ضمن �إن�شاء النافذة
اال�ستثمارية التي تهدف �إلى تب�سيط الإجراءات اخلا�صة ب�إقامة امل�شاريع اال�ستثمارية،
ومواكبة �أف�ضل املمار�سات واملعايري الدولية ،بحيث تقدم هذه النافذة خدمة املكان الواحد
لت�سجيل الأن�شطة االقت�صادية وترخي�صها ،ومراجعة الإجراءات كافة وتب�سيطها يف
�أنحاء اململكة با�ستثناء منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،وذلك من خالل مندوبني
مف ّو�ضني عن اجلهات الر�سمية املخت�صة بت�سجيل الأن�شطة االقت�صادية امل�شمولة بخدمات
النافذة اال�ستثمارية وترخي�صها .ويكون له�ؤالء املفو�ضني �صالحية �إ�صدار الرخ�ص وفق ًا
للت�شريعات ال�سارية التي تطبقها اجلهة الر�سمية التي ميثلها كل واحد منهم ،ولهذه الغاية،
ميار�س املندوب املف ّو�ض �صالحيات املرجع املخت�ص ب�إ�صدار الرخ�ص املن�صو�ص عليها واتخاذ
الإجراءات الالزمة لذلك �ضمن �أطر زمنية حمددة.
كما ي�شرف جمل�س اال�ستثمار على عمل الهيئة ،ويقوم بدور امل�ست�شار الرئي�سي ملجل�س الوزراء يف
ما يتعلق بالت�شريعات والإ�سرتاتيجيات الوطنية وال�سيا�سات املتعلقة باال�ستثمار وال�صادرات
وبيئة الأعمال على نطاق �أو�سع .ولقد عزّ ز القانون �صالحيات هيئة اال�ستثمار ومكّنها بجعلها
اجلهة احلكومية الوحيدة امل�س�ؤولة عن جذب اال�ستثمار املحلي والأجنبي ،وت�شجيعه و�ضمان
دميومة املناخ اال�ستثماري اجلاذب ،وتن�شيط احلركة االقت�صادية ،وتعزيز الثقة يف البيئة
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اال�ستثمارية وتنميتها( ،)2وذلك بهدف رفع م�ستوى الأداء ،و�إلغاء االزدواجية والتداخل
يف الأدوار واملهام وال�صالحيات ،واحلد من البريوقراطية ،و�إ�ضفاء املزيد من ال�شفافية يف
الإجراءات ،من خالل و�ضع اخلطط والربامج الالزمة لذلك وتنفيذها والتعريف بالفر�ص
اال�ستثمارية يف اململكة ،وتوفري املعلومات والبيانات للم�ستثمرين ،و�إ�صدار الأدلة و�إعداد
الدرا�سات اخلا�صة بذلك ،بالإ�ضافة �إلى �إن�شاء املراكز التجارية ومكاتب التمثيل ،و�إقامة
املعار�ض ،وفتح الأ�سواق ،وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج املنتوجات الوطنية
وت�سويقها وتنمية ال�صادرات الوطنية ودعمها .كذلك منح القانون هيئة اال�ستثمار ،ال�سلطة
وال�صالحيات الالزمة لإيجاد املركزية يف الإجراءات كافة املتعلقة باال�ستثمار وت�سريعها مبا
يف ذلك �إن�شاء املناطق التنموية االقت�صادية اخلا�صة .وتناط مهمة اتخاذ القرارات املنا�سبة
ب�ش�أن �إقامة املعار�ض التجارية وال�صناعية يف اململكة ومراقبتها وفق ال�شروط وال�ضوابط
والأحكام اخلا�صة بذلك.
و ُت�شرف هيئة اال�ستثمار على عدد من املناطق االقت�صادية اخلا�صة (مناطق تنموية
ومناطق حرة) يف مناطق اململكة املختلفة ،بحيث تخت�ص هذه املناطق بالأن�شطة التجارية
وال�صناعية وال�سياحية املختلفة وغريها ،وهي جمهزة من حيث البنية التحتية واخلدمات
امل�ساندة ،وتدار من قبل �شركة �شمولية ُتكلف بت�سهيل الأن�شطة اال�ستثمارية وتنظيمها
(املطور الرئي�سي) بوجود مط ّورين فرعيني.
تهدف املناطق التنموية(� )3إلى تطوير امليزة التناف�سية يف هذه املناطق ،من خالل توزيع
عائدات التنمية االقت�صادية وا�ستحداث فر�ص عمل مالئمة للأردنيني ،وتوفري خدمات
متكاملة للم�ستثمرين ،وذلك بهدف دعم النمو االقت�صادي� .أما املناطق احلرة( ،)4فتهدف �إلى
ت�سهيل عبور الب�ضائع ،وحتفيز الأن�شطة االقت�صادية والتجارية املختلفة من خالل تعزيز
مكانة الأردن كمركز للتجارة.

( )2قامت احلكومة من خالل قانون �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية ل�سنة  ،2014باتخاذ قرار بدمج امل�ؤ�س�سات
املعنية باال�ستثمار ،وبلورت ذلك من خالل ن�صو�ص قانون اال�ستثمار و�أحكامه ،بحيث تتولى هيئة اال�ستثمار مهمة تنظيم
عمل املناطق التنموية واحلرة.
( )3املناطق التنموية� :أي منطقة تقع �ضمن النطاق اجلمركي للمملكة يتم �إعالنها منطقة تنموية وفق ًا لأحكام قانون
اال�ستثمار رقم ( )30ل�سنة .2014
( )4املناطق احلرة :جزء من �أرا�ضي اململكة حمدد وم�س ّور بحاجز فا�صل يخ�ص�ص لغايات ممار�سة الأن�شطة االقت�صادية
والتجارية ،مبا فيها تخزين ال�سلع ،ويعترب خارج النطاق اجلمركي ،وتعامل ال�سلع والأن�شطة االقت�صادية داخله على �أنها
خارج اململكة لغايات تطبيق �أحكام قانون اال�ستثمار رقم ( )30ل�سنة .2014
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وتندرج املناطق التنموية واملدن ال�صناعية واملناطق احلرة يف الأردن حتت ت�صنيفات
متخ�ص�صة ،ولكل منها م�سارها اال�ستثماري املحدد ،وذلك على النحو التايل:

املناطق التنموية:

ت�شتمل املناطق التنموية يف اململكة على �ست ع�شرة منطقة ،هي:
 .1منطقة عجلون التنموية ،وت�شمل قطاع ال�سياحة ،واخلدمات الفندقية.
 .2منطقة البحر امليت التنموية ،وت�شمل :قطاع ال�سياحة ،ال�سياحة العالجية ،ال�سياحة
البيئية ،واخلدمات الفندقية.
 .3منطقة املفرق التنموية ،وت�شمل :القطاع ال�صناعي ،القطاع اللوج�ستي ،واخلدمات
الإ�سكانية والتجارية.
 .4منطقة �إربد التنموية ،وت�شمل خدمات تكنولوجيا املعلومات ،وخدمات الرعاية ال�صحية.
 .5منطقة جممع الأعمال التنموية ،وت�شمل اخلدمات املتخ�ص�صة ،واخلدمات الطبية
وال�صحية ،وخدمات التعليم والإعالم ،واخلدمات الرتفيهية.
 .6منطقة معان التنموية ،وت�شمل ال�صناعات اخلفيفة واملتو�سطة والثقيلة ،و�إنتاج
ال�سرياميك والبال�ستيك واملعدات الكهربائية.
 .7منطقة الرثيا التنموية ،وت�شمل القطاع ال�صناعي.
 .8منطقة املحمدية التنموية ،وت�شمل القطاع الزراعي.
 .9منطقة امللك عبد اهلل الثاين التنموية� /سحاب ،وت�شمل القطاع ال�صناعي.
 .10منطقة احل�سن ال�صناعية ،وت�شمل القطاع ال�صناعي.
 .11منطقة احل�سني بن عبد اهلل الثاين التنموية ،وت�شمل القطاع ال�صناعي.
 .12منطقة املوقر التنموية ،وت�شمل القطاع ال�صناعي.
 .13منطقة الطفيلة التنموية ،وت�شمل القطاع ال�صناعي.
 .14منطقة مادبا التنموية ،وت�شمل القطاع ال�صناعي.
 .15منطقة ال�سلط التنموية ،وت�شمل القطاع ال�صناعي.
 .16منطقة جر�ش التنموية ،وت�شمل القطاع ال�صناعي.

املدن ال�صناعية:

تتوزع املدن ال�صناعية ال�ست يف اململكة على النحو التايل:
 .1مدينة عبداهلل الثاين ابن احل�سني ال�صناعية يف ع ّمان.
 .2مدينة احل�سن ال�صناعية يف �إربد.
 .3مدينة احل�سني بن عبداهلل الثاين ال�صناعية يف حمافظة الكرك.
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 .4مدينة العقبة ال�صناعية الدولية.
 .5مدينة املوقر ال�صناعية /ع ّمان.
 .6مدينة املفرق ال�صناعية /املفرق.

املناطق احلرة:

ت�شتمل املناطق احلرة الرئي�سية على �ست مناطق ،تتوزع يف الزرقاء و�سحاب ومطار امللكة علياء
والكرك والكرامة واملوقر ،وتخت�ص كل واحدة منها ب�أن�شطة �صناعية وجتارية وخدمية
و�سياحية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يوجد  44منطقة حرة مرخ�صة تعمل يف �أن�شطة اقت�صادية
متنوعة ،ومنها :الن�شاط الإعالمي ،والن�شاط التجاري والتخزين الذاتي ،والن�شاط ال�صناعي
والزراعي واخلدماتي .ووفق ًا لقانون اال�ستثمار ،تتمتع امل�ؤ�س�سة امل�سجلة التي متار�س ن�شاطها
االقت�صادي داخل املناطق التنموية واملناطق احلرة ،بعدد من احلوافز واملزايا ،منها:
حوافز ومزايا داخل املناطق التنموية:
 تبلغ ن�سبة �ضريبة الدخل  %5على الدخل املت�أتي من ن�شاطها االقت�صادي داخل املناطقالتنموية.
 تبلغ ن�سبة �ضريبة الدخل  %5على الدخل املت�أتي من الأن�شطة االقت�صادية يف القطاعال�صناعي.
 اال�ستفادة من �أي �إعفاءات �ضريبية تتعلق بال�صادرات من ال�سلع واخلدمات �إلى خارجاململكة.
 تخفي�ض ال�ضريبة العامة على املبيعات �إلى ن�سبة «ال�صفر» على ال�سلع واخلدمات التيتقوم امل�ؤ�س�سة ب�شرائها �أو ا�ستريادها لغايات ممار�سة ن�شاطها االقت�صادي داخل املنطقة
التنموية دون االلتزام بتقدمي �أي كفالة لدى دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات بهذا
اخل�صو�ص.
	ال تخ�ضع ال�سلع املنتجة �أو امل�صنعة يف املناطق التنموية وامل�ستوفية ب�شروط املن�ش�أ الأردينللر�سوم اجلمركية والر�سوم وال�ضرائب الأخرى عند و�ضعها يف ال�سوق املحلية.
 يتم ا�ستيفاء �ضريبة املبيعات بن�سبة  %7من قيمة بيع اخلدمات التي يتم حتديدهامبوجب الت�شريعات املعمول بها عندما تباع لال�ستهالك يف املنطقة التنموية.
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حوافز ومزايا داخل املناطق احلرة:

 الإعفاء من �ضريبة الدخل على الأرباح املت�أتية من ت�صدير ال�سلع واخلدمات خارجاململكة ،وجتارة الرتانزيت ،والبيع �أو التنازل عن ال�سلع داخل حدود املناطق احلرة،
وتقدمي اخلدمات وتوريدها داخل املنطقة احلرة.

 الإعفاء من �ضريبة الدخل عن رواتب وعالوات املوظفني غري الأردنيني العاملني يفامل�شاريع التي تقام يف املنطقة احلرة.
 الإعفاء من الر�سوم اجلمركية و�سائر ال�ضرائب والر�سوم املرتتبة على الب�ضائع امل�صدرةمن املنطقة احلرة لغري ال�سوق املحلية وعلى الب�ضائع امل�ستوردة �إليها.
	�إعفاء الأبنية والإن�شاءات املقامة يف املنطقة احلرة من ر�سوم الرتخي�ص ،ومن �ضريبتيالأبنية والأرا�ضي ،ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتح�سني.
 ال�سماح بتحويل العمالت الأجنبية والأرباح النا�شئة عنها من املنطقة احلرة وفق �أحكامالت�شريعات النافذة.
	�إخراج الآالت واملعدات واملواد وال�سلع والتجهيزات الالزمة لإقامة �أي م�شروع فيهاوت�شغيله �أو تو�سعته والأرباح النا�شئة عنه �إلى خارج اململكة.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،تتمتع اال�ستثمارات الأجنبية يف املناطق التنموية واملناطق احلرة بعدد من
الت�سهيالت ،منها:
 ال�سماح مبلكية الأجنبي بن�سبة  %100من اال�ستثمار بكل قطاع. ت�سهيل عملية �إ�صدار الت�أ�شريات وت�صاريح الإقامة للم�ستثمرين والعاملني و�أ�سرهم مبنفيهم رجال الأعمال.
	�إعادة ر�أ�س املال والأرباح �إلى موطنها الأ�صلي بعملة قابلة للتحويل.عد منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،منطقة حرة ،وت�شكل نقطة انطالق نحو خلق
كما ُت ّ
مركز �إقليمي متطور ومتكامل ي�شمل الأن�شطة ال�سياحية ،واخلدمات الرتفيهية ،واخلدمات
املهنية ،والنقل متعدد الو�سائط ،وال�صناعات ذات القيمة امل�ضافة� ،إال �أن �أحكام قانون
اال�ستثمار ال ت�سري على هذه املنطقة ،و�إمنا هناك قانون خا�ص تخ�ضع له املنطقة ،ي�سمى
قانون منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة رقم ( )32ل�سنة  ،2000وقد انبثق عنه عدد من
الأنظمة املتعلقة باال�ستثمار يف منطقة العقبة� ،إ�ضافة �إلى الأنظمة التي تنظم عمل �سلطة
منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،ومنها :نظام ت�سجيل امل�ؤ�س�سات اجلديدة ،نظام التنظيم
وترخي�ص الإعمار ،نظام بيع الأرا�ضي وت�أجريها ،ونظام تنمية منطقة وادي رم ،وغريها.
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�أولى القانون امل�س�ؤوليات الإدارية واملالية واالقت�صادية لتطوير املنطقة و�إدارتها �إلى �سلطة
منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،حيث اعتمدت ال�سلطة خطة �إ�سرتاتيجية بعيدة
املدى للفرتة  2020-2001لتغطي الن�شاطات التنموية كافة يف املنطقة .كما تقدم منطقة
العقبة االقت�صادية اخلا�صة للم�ستثمرين �إجراءات مب�سطة للت�سجيل والرتخي�ص للأن�شطة
االقت�صادية املختلفة ،من خالل نافذة ا�ستثمارية موحدة ،بحيث ال يوجد �أي قيود على
ن�سبة م�ساهمة اال�ستثمار الأجنبي يف املجاالت ال�سياحية وال�صناعية والزراعية والتجارية
كافة ،ويف معظم اخلدمات با�ستثناء بع�ض اخلدمات املهنية .كما ال توجد �أي قيود على نقل
الأرباح ور�أ�س املال �إلى اخلارج ،وال يوجد �أي قيود على التعامل بالعمالت الأجنبية ،كما
�إن امل�ستوردات جميعها �إلى املنطقة معفاة من الر�سوم اجلمركية ،وهناك �إعفاء من �ضريبة
الأبنية والأرا�ضي .هذا بالإ�ضافة �إلى الإجراءات املب�سطة لت�صاريح العمالة الأجنبية ،حيث
ُي�سمح لأي م�شروع �أن يوظف عمالة �أجنبية مبا ن�سبته  ،%70وميكن زيادتها وفق احلاجة .كما
ميكن ا�ستئجار الأرا�ضي ملدة ت�صل �إلى � 50سنة قابلة للتجديد .وغريها من املزايا واحلوافز.
وبهدف تنمية �إقليم البرتا التنموي ال�سياحي وتطويره ،وتوفري البيئة اال�ستثمارية الالزمة
ملمار�سة الأن�شطة االقت�صادية املختلفة� ،أُن�شئت �سلطة �إقليم البرتا التنموي ال�سياحي ،والذي
ينظم عمله قانون �سلطة �إقليم البرتا التنموي ال�سياحي رقم ( )15ل�سنة  2009وتعديالته،
والأنظمة التابعة له ،ومنها نظام تنظيم البيئة اال�ستثمارية يف �إقليم البرتا التنموي
ال�سياحي ،ونظام ترخي�ص الأن�شطة االقت�صادية يف الإقليم ،ونظام الت�صرف بالأرا�ضي
امل�سجلة با�سم �سلطة �إقليم البرتا التنموي ال�سياحي ،بالإ�ضافة �إلى الأنظمة الناظمة لعمل
الإقليم .كما يتولى �إدارة ال�سلطة والإ�شراف على �ش�ؤونها جمل�س مفو�ضني .ومبوجب القانون
تتمتع اال�ستثمارات يف �إقليم البرتا بعدد من املزايا واحلوافز ،منها عدم وجود قيود على ن�سبة
ر�أ�س املال الأجنبي يف اﻤﻟﺠاالت كافة ،وعدم وجود قيود على التعامل بالعمالت الأجنبية
القابلة للتحويل� ،أو على نقل الأرباح ور�أ�س املال �إلى خارج اململكة ،مع وجود �إجراءات مب�سطة
للعمالة غري الأردنية ،ف�ض ًال عن احلوافز والإعفاءات التي تمُ نح للمناطق التنموية مبوجب
قانون اال�ستثمار.
وبهدف توفري فر�صة فريدة للمنتجات الأردنية للو�صول �إلى �أكرث من مليار م�ستهلك يف �أكرث
من � 161سوق ًا عامليةّ ،
وقعت احلكومة الأردنية عدد ًا من االتفاقيات التجارية الثنائية التي
تعطي امليزة لل�صادرات الأردنية لزيادة قدرتها التناف�سية على ال�صعيد الدويل ،وتعزز من
�سيا�سات االنفتاح والتكامل االقت�صادي والتجاري .كما ّ
وقعت اململكة م�ؤخر ًا ،ممثلة بهيئة
اال�ستثمار ،عدد ًا من االتفاقيات التجارية واال�ستثمارية لت�شجيع اال�ستثمار وحمايته مع
عدد من الدول العربية والأجنبية �أُ�ضيفت �إلى االتفاقيات ال�سابقة املبينة يف ال�شكل رقم
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( ،)11ومنها اتفاقيات حماية اال�ستثمار وت�شجيعه بني اململكة الأردنية الها�شمية وجمهورية
�أرمينيا ،واتفاقية مماثلة مع اجلمهورية الرتكية ،و�أخرى مع اجلمهورية العراقية.
ال�شكل رقم ( :)11االتفاقيات التجارية واال�ستثمارية املوقعة بني الأردن والدول الأخرى
اتفاقية التجارة
احلرة مع
�سنغافورة
اتفاقية التجارة
احلرة العربية
الكربى

اتفاقية املناطق
ال�صناعية ()QIZ
امل�ؤهلة

اتفاقية التجارة
احلرة مع الواليات
املتحدة

االتفاقيات التجارية
واال�ستثمارية

اتفاقية التجارة
احلرة مع كندا
اتفاقية ال�شراكة
مع االحتاد
الأوروبي

اتفاقية
�أغادير

اتفاقية التجارة
احلركة مع
تركيا

امل�صدر :هيئة اال�ستثمار ،الدائرة القانونية ،ق�سم التعاون الدويل.2017 ،

كما حدد قانون اال�ستثمار الأن�شطة االقت�صادية التي ت�ستفيد من الإعفاءات واحلوافز
التي ن�ص عليها القانون ،يف حال مت ا�ستريادها �أو �شرا�ؤها حملي ًا ،ومنها :الزراعة والرثوة
احليوانية ،امل�ست�شفيات واملراكز الطبية املتخ�ص�صة ،املن�ش�آت الفندقية وال�سياحية ،مدن
الت�سلية والرتويح ال�سياحي ،مراكز االت�صال ،مراكز البحث العلمي واملختربات العلمية،
الإنتاج الفني والإعالمي ،مراكز امل�ؤمترات واملعار�ض ،نقل و�/أو توزيع و� /أو ا�ستخراج املياه
والغاز وامل�شتقات النفطية با�ستعمال خطوط الأنابيب ،والنقل اجلوي والنقل البحري
وال�سكك احلديدية� .إال �أن القانون ومبوجب الفقرة (�/8أ)� ،أعطى ملجل�س الوزراء ،بتن�سيب
من جمل�س اال�ستثمار� ،صالحية منح �أي مزايا �أو �إعفاءات �أو حوافز �إ�ضافية لأي من الأن�شطة
االقت�صادية مبا يف ذلك الأن�شطة املتو�سطة �أو ال�صغرية �أو �أي �أن�شطة اقت�صادية يف منطقة
جغرافية حمددة يف اململكة ،على �أن يحدد القرار �شروط منحها و�إجراءاتها ،و�أن ين�شر يف
اجلريدة الر�سمية.
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ثالثاً :بيئة األعامل واالستثامر يف األردن كام تعكسها التقارير
الدولية واملحلية
عد التقارير وامل�ؤ�شرات الدولية �أداة مهمة تخدم را�سمي ال�سيا�سات و�صانعي القرارات
ُت ّ
يف القطاعني العام واخلا�ص يف حتديد واقع احلال يف العديد من املجاالت االقت�صادية
واال�ستثمارية يف الدولة ،كما ت�ساهم يف و�ضع ت�صور وا�ضح عن �أثر التدخالت احلكومية يف
حت�سني االقت�صاد وبيئة الأعمال واال�ستثمار وتطويرها� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ت�ساهم التقارير
وامل�ؤ�شرات الدولية يف قيا�س مدى كفاءة ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات الوطنية يف حتقيق
التوازن واال�ستقرار االقت�صادي ،وخلق بيئة �أعمال جاذبة لال�ستثمارات املحلية والأجنبية
حد �سواء.
على ٍ
�ساهم التوجيه والدعم امللكي املبا�شر وامل�ستمر مل�ؤ�س�سات الدولة جميعها ،يف حت�سني مرتبة
الأردن يف العديد من التقارير وامل�ؤ�شرات الدولية ،ما انعك�س �إيجابي ًا على حت�سني بيئة الأعمال
والتقليل من الإجراءات واملعيقات التي تواجه اال�ستثمار وامل�ستثمرين على امل�ستويات جميعها،
وقد مكّن هذا الأردن من عر�ض الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة لديه والرتويج لها عاملي ًا.
ويف ما يلي ملخ�ص عن ترتيب الأردن يف بع�ض التقارير وامل�ؤ�شرات الدولية واملحلية ذات
العالقة ببيئة الأعمال واال�ستثمار ،و�أهمها:

�أ .تقرير �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال ()Doing Business Report

تقوم جمموعة البنك الدويل ب�إعداد تقرير ممار�سة الأعمال �سنوي ًا ،كان �آخرها تقرير
ُ .2018يعنى هذا التقرير بتقييم وحتليل الأنظمة والقوانني التي تعزز الن�شاط التجاري
واالقت�صادي يف البلدان امل�شاركة ،وحتديد املعيقات والإ�صالحات االقت�صادية املطلوبة
عد هذا التقرير �أداة ناجحة ملقارنة �سيا�سات الإ�صالح �ضمن عينة
وكيفية تنفيذها .كما ُي ّ
كبرية من االقت�صادات بلغت  190اقت�صاد ًا يف تقرير  ،2018الأمر الذي يمُ كّن من اال�ستفادة
من جتارب الدول الأخرى يف و�ضع ال�سيا�سات التي حت�سن من بيئة الأعمال.
وكما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)4فقد تقدم الأردن  15مرتبة يف تقرير �سهولة ممار�سة
�أن�شطة الأعمال  ،2018حيث حل باملرتبة  103من بني  190دولة م�شاركة يف التقرير ،مقارنة
باملرتبة  118من بني العدد نف�سه من الدول يف تقرير � .2017أما على م�ستوى امل�ؤ�شرات
الفرعية (انظر :تقرير �سهولة ممار�سة �أن�شطة االعمال «الإ�صالح خللق فر�ص العمل»،
 ،)2018فقد �شهد الأردن تقدم ًا ملحوظ ًا يف كل من م�ؤ�شر احل�صول على االئتمان مبقدار 26
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مرتبة ،ليحل باملرتبة  159بد ًال من  185يف عام .2017كذلك تقدم م�ؤ�شر ت�سجيل امللكية
 24مرتبة لي�صبح يف املرتبة  72مقارنة باملرتبة  96يف تقرير  .2017كما جاء م�ؤ�شر حماية
امل�ستثمرين الأقلية باملرتبة  146بد ً
ال من  165يف التقرير ال�سابق عام � ،2017أي بتقدم 19
مرتبة .تالها تقدم كل من م�ؤ�شر احل�صول على الكهرباء ( 8مراتب) ،وم�ؤ�شر �إنفاذ العقود (6
مراتب) ،وم�ؤ�شر بدء الن�شاط التجاري (مرتبة واحدة) ليحلوا باملرتبة  40و 118و 105على
التوايل مقارنة بالتقرير ال�سابق عام .2017
اجلدول رقم (� :)4أداء الأردن يف امل�ؤ�شرات الرئي�سية لتقرير �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال 2017
و 190( 2018دولة م�شاركة)

امل�ؤ�شر

2017

2018

بدء الن�شاط التجاري

106

105

ا�ستخراج تراخي�ص البناء

109

110

احل�صول على الكهرباء

48

40

ت�سجيل امللكية

96

72

احل�صول على االئتمان

185

159

حماية امل�ستثمرين الأقلية

165

146

دفع ال�ضرائب

79

97

التجارة عرب احلدود

50

53

�إنفاذ العقود

124

118

ت�سوية حاالت الإع�سار

142

146

الرتتيب العام

118

103

فرق الأداء بح�سب
التقريرين الأخريين

é
ê
é
é
é
é
ê
ê
é
ê
é

1
18
24
26
19
1836
415

امل�صدر :جمموعة البنك الدويل ،تقرير �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال.2018 ،

�أما على �صعيد دول �إقليم ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ( ،)MENAفقد ت�صدرت دولة
الإمارات العربية املتحدة التي جاءت باملرتبة  21عاملي ًا قائمة دول الإقليم امل�شاركة يف
وعمان ( ،)71وقطر
التقرير ،تالها على التوايل كل من البحرين ( ،)66واملغرب (ُ ،)69
( .)83وبح�سب ال�شكل رقم ( )12الذي يبني ترتيب دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
يف تقرير �سهولة ممار�سة الأعمال  ،2018فقد احتل الأردن املرتبة  10على م�ستوى الإقليم،
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واملرتبة  103عاملي ًا .وبناء على ذلك ،ال بد للأردن من زيادة املناف�سة والت�سريع من وترية
الإ�صالحات التي تزيد من كفاءة الت�شريعات والإجراءات التي تنظم بيئة الأعمال ،وتقليل
التكاليف على امل�ستثمرين ،وجعل البيئة اال�ستثمارية بيئة جاذبة لال�ستثمار .ويبني امللحق
رقم ( )3ترتيب امل�ؤ�شرات الرئي�سية لدول �إقليم ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
ال�شكل رقم ( :)12ترتيب دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف تقرير �سهولة ممار�سة الأعمال 2018

امل�صدر :جمموعة البنك الدويل ،تقرير �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال..2018 ،

ب .تقرير التناف�سية العاملي ()The Global Competitiveness Report

ي�صدر تقرير التناف�سية العاملي �سنوي ًا عن املنتدى االقت�صادي العاملي (World Economic
 )Forumيف جنيف ،حيث ُيبني تناف�سية الدول والعوامل التي ت�ؤثر يف التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة وحتقيق االزدهار االقت�صادي .ويعترب هذا التقرير �أداة مهمة ل�صانعي القرار
من القطاعني العام واخلا�ص يف تلك الدول بهدف عمل املقارنات مع االقت�صادات الإقليمية
والعاملية املختلفة ،خا�صة عند ر�سم ال�سيا�سات االقت�صادية يف امليادين املختلفة .ويعتمد
ترتيب الدول يف التقرير على م�ؤ�شر التناف�سية الذي �أطلقه املنتدى االقت�صادي العاملي يف
ويعرفه على �أنه «جمموعة من امل�ؤ�س�سات وال�سيا�سات والعوامل التي حتدد م�ستوى
عام ّ ،2005
�إنتاجية الدول» .ويتم احت�ساب النتائج عن طريق جمع البيانات على امل�ستوى املحلي يف 12
فئة تعترب ركائز التناف�سية ،وهي :امل�ؤ�س�سات ،البنية التحتية ،بيئة االقت�صاد الكلي ،ال�صحة
والتعليم الأ�سا�سي ،التعليم العايل والتدريب ،كفاءة �سوق ال�سلع ،كفاءة �سوق العمل ،تطوير
ال�سوق املالية ،اجلاهزية التكنولوجية ،حجم ال�سوق ،تطور الأعمال ،واالبتكار.
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ووفق اجلدول رقم ( )5الذي يبينّ ترتيب الأردن املقارن يف امل�ؤ�شرات الرئي�سية واملحاور
الفرعية لتقريري التناف�سية العاملي  2017/2016و ،2018/2017فقد تراجع الأردن
مرتبتني ليحل يف املرتبة  65من بني  137دولة م�شاركة يف التقرير الأخري ،مقارنة باملرتبة
 63من بني  138دولة م�شاركة يف التقرير الذي �سبقه .وتراجع ترتيب الأردن ثالث مراتب
يف م�ؤ�شر املتطلبات الأ�سا�سية ليحل باملرتبة  73يف تقرير  2018/2017مقارنة باملرتبة
 70يف التقرير ال�سابق� .أما يف ما يتعلق باملحاور الفرعية التي تندرج حتت هذا امل�ؤ�شر ،فقد
تراجع حمور امل�ؤ�س�سات مرتبتني ليحل يف املرتبة  36مقارنة باملرتبة  34يف عام .2017كما
تراجع حمور البنية التحتية مرتبتني �أي�ض ًا ليحل يف املرتبة  .58بينما تفدم حمور البيئة
االقت�صادية الكلية يف الأداء عن التقرير ال�سابق بواقع ثالث مراتب ليحل يف املرتبة ،115
ّ
وحل م�ؤ�شر ال�صحة والتعليم يف املرتبة  ،80دون �أي تغري عن التقرير ال�سابق.
ويف ما يتعلق مب�ؤ�شر معززات الكفاءة ،جاءت اململكة يف املرتبة � ،67أي برتاجع مقداره مرتبة
واحدة .وبالنظر �إلى املحاور الفرعية التي تندرج حتت هذا امل�ؤ�شر ،ف�إننا نلحظ تراجع ًا
ملحوظ ًا يف معظم املحاور با�ستثناء حمور اجلاهزية التكنولوجية الذي تقدم ثماين مراتب
عن التقرير املا�ضي ليحل باملرتبة  .67وتراجع حمور التعليم العايل والتدريب  12درجة
عن التقرير ال�سابق ليحل يف املرتبة  ،63يف ما جاء حمور كفاءة �أ�سواق ال�سلع يف املرتبة ،51
�أي برتاجع مقداره ثماين مراتب .كما ّ
حل حمور كفاءة �أ�سواق العمل باملرتبة  90برتاجع
ثالث مراتب ،وحمور تطوير الأ�سواق املالية باملرتبة  70برتاجع مرتبتني ،وحمور حجم
�سوق العمل باملرتبة  76برتاجع مرتبة واحدة .وجاء الأردن يف املرتبة  45يف م�ؤ�شر الريادة
والتطور� ،أي برتاجع مقداره �ست مراتب .و�شهدت املحاور الفرعية التي اندرجت حتت هذا
امل�ؤ�شر تراجع ًا وا�ضح ًا خا�صة يف حمور تطور بيئة الأعمال ،والذي تراجع  12مرتبة ،حيث
جاء يف املرتبة  48مقارنة باملرتبة  36يف التقرير ال�سابق .وتراجعت اململكة يف حمور االبتكار
لتحل يف املرتبة  46مقارنة باملرتبة  40يف التقرير ال�سابق� ،أي برتاجع مقداره �ست مراتب.
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اجلدول رقم (� :)5أداء الأردن يف امل�ؤ�شرات الرئي�سية واملحاور الفرعية لتقريري التناف�سية العاملي
 2017/2016و2018/2017

املحاور الرئي�سية

مرتبة الأردن
بح�سب تقرير
2017/2016
(من بني 138
دولة)

مرتبة الأردن
بح�سب تقرير
2018/2017
(من بني 137
دولة)

فرق الأداء
بح�سب التقريرين
الأخريين

املجموعة الأولى :املتطلبات الأ�سا�سية
Basic Requirement

70

73

ê

3

املحور الأول :امل�ؤ�س�سات

34

36

املحور الثاين :البنية التحتية

56

58

ê
ê

2
2

املحور الثالث :بيئة االقت�صاد الكلي

118

115

é

3

80

80

-

-

66

67

ê

1

51

63

ê

12

املحور ال�ساد�س :كفاءة ال�سوق

43

51

ê

8

املحور ال�سابع :كفاءة �سوق العمل

87

90

ê

3

املحور الثامن :تطور الأ�سواق املالية

68

70

ê

2

املحور التا�سع :اجلاهزية التكنولوجية 75

67

é

8

75

76

ê

1

املحور الرابع :ال�صحة والتعليم
الأ�سا�سي
املجموعة الثانية :حمفزات الكفاءة
Efficiency Enhancers
املحور اخلام�س :التعليم العايل
والتدريب

املحور العا�شر :حجم ال�سوق
املجموعة الثالثة :عوامل االبتكار والتطور
Innovation & Sophistication
Factors
املحور احلادي ع�شر :مدى تطور بيئة
الأعمال
املحور الثاين ع�شر :االبتكار
امل�ؤ�شر العام

39

45

ê

6

36

48

ê

12

40

46

ê

6

63

65

ê

3

امل�صدر :املنتدى االقت�صادي العاملي ،تقرير التناف�سية العاملي  2017/2016و.2018/2017
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كما �أظهر امل�سح امليداين للتقرير ( ،)Executive Opinion Surveyوالذي يعتمد �آراء
ومالحظات املديرين والر�ؤ�ساء التنفيذيني حول بيئة الأعمال� ،أن �أكرث خم�سة عوامل ُت�س ّبب
امل�شاكل يف �إجناز الأعمال يف الأردن ،هي ،كما هو مبينّ يف ال�شكل رقم ( :)13ارتفاع معدالت
ال�ضرائب� ،صعوبة الو�صول للتمويل ،عدم ا�ستقرار ال�سيا�سات ،البريوقراطية احلكومية غري
املجدية ،قوى عاملة غري متعلمة بالقدر الكايف .يف ما جاءت القدرة غري الكافية على االبتكار،
وعدم ا�ستقرار احلكومة ،واجلرائم وال�سرقات ،واللوائح اخلا�صة بالعمالت الأجنبية،
وتدهور ال�صحة العامة من �أقل العوامل ت�أثري ًا على تنفيذ الأعمال يف الأردن.
ال�شكل رقم ( :)13العوامل التي ت�ؤثر على تنفيذ الأعمال يف الأردن وفق ًا ال�ستطالع ر�أي املديرين
التنفيذيني لعام 2018/2017

امل�صدر :املنتدى االقت�صادي العاملي ،تقرير التناف�سية العاملي ،ا�ستطالع ر�أي املديرين التنفيذيني.2017 ،

ت .الكتاب ال�سنوي للتناف�سية ()The World Competitiveness Yearbook

ي�صدر املعهد الدويل للتنمية الإدارية (Institute for Management
 )Developmentالكتاب ال�سنوي للتناف�سية ،حيث يقوم املعهد ب�إعداد هذا التقرير ب�شكل
�سنوي .و ُيعنى هذا الكتاب بتقييم كيفية �إدارة البلدان امل�شاركة يف التقرير وحتليلها ملجمل
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عد هذا الكتاب �أداة ناجحة ملقارنة �سيا�سات العديد من االقت�صادات وعلى فرتات
كفاءاتها .و ُي ّ
زمنية طويلة ،وكذلك يف ما يتعلق بو�ضع اخلطة اال�ستثمارية وحتديد البيئة الأكرث جذب ًا
لال�ستثمارات.
يقي�س هذا الكتاب التناف�سية الكلية القت�صادات  63دولة م�شاركة با�ستخدام  346م�ؤ�شر ًا
عد لهذا الغر�ض ،بحيث تتوزع هذه امل�ؤ�شرات على �أربعة حماور رئي�سية ،هي:
ُت ّ
 الأداء االقت�صادي (.)Economic Performance الكفاءة احلكومية (.)Government Efficiency كفاءة الأعمال (.)Business Efficiency البنية التحتية (.)Infrastructure�أدت التحديات وال�ضغوطات التي يواجهها الأردن �إلى تراجع ترتيبه يف الكتاب ال�سنوي
للتناف�سية لعام  2017بواقع ثالث مراتب ليحل باملرتبة  56من بني  63دولة م�شاركة ي�شملها
التقرير .كما �أظهر التقرير نقاط ال�ضعف التي تعاين منها  63دولة م�شاركة .ت�صدرت
الإمارات العربية املتحدة املرتبة الأولى يف قائمة الدول العربية ،واملرتبة 10عاملي ًا ،تلتها
دولة قطر يف املرتبة الثانية عربي ًا و 17عاملي ًا ،يف ما جاءت ال�سعودية يف املرتبة الثالثة
عربي ًا و 36عاملي ًا ،واحتل الأردن املرتبة الرابعة والأخرية يف قائمة الدول العربية و56
عاملي ًا.

ث .م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية

ُت�صدر م�ؤ�س�سة «هريتاج» ( )The Heritage Foundationبالتعاون مع �صحيفة «والـ
�سرتيت جورنال» ،م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية .ويعتمد امل�ؤ�شر على قيا�س جمموعة من
املجاالت يف حتديد درجة احلرية االقت�صادية لكل دولة على �أ�سا�س اثني ع�شر عام ًال،
ً
ق�سمة �إلى �أربعة مقايي�س رئي�سية ،هي:
ُم
• �سيادة القانون ،وت�ضم امل�ؤ�شرات الفرعية املتعلقة بحقوق امللكية ،والنزاهة احلكومية،
والفعالية الق�ضائية.
• حجم احلكومة ،وي�ضم امل�ؤ�شرات الفرعية املتعلقة بالإنفاق احلكومي ،والعبء ،وال�صحة
املالية.
• الكفاءة التنظيمية ،وت�ضم امل�ؤ�شرات الفرعية املتعلقة بحرية الأعمال ،وحرية العمل،
واحلرية النقدية.
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• انفتاح الأ�سواق ،وي�ضم امل�ؤ�شرات الفرعية املتعلقة بحرية التجارة ،وحرية اال�ستثمار،
واحلرية املالية.
وبناء على قيمة م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية للدولة�ُ ،صنّف االقت�صاد �إلى :اقت�صاد حر (-80
ً
 ،)100اقت�صاد معظمه حر ( ،)79.9-70اقت�صاد حر باعتدال ( ،)69.9-60اقت�صاد معظمه
غري حر ( ،)59.9-50واقت�صاد مكبوت (.)49.9-0
حل الأردن على م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية لعام  2017باملرتبة الرابعة من بني  15دولة
عربية ،وباملرتبة  53عاملي ًا من بني 180دولة �شملها التقرير .وت�صدرت الإمارات قائمة الدول
العربية على امل�ؤ�شر ،يف ما ح ّلت باملرتبة الثامنة عاملي ًا ،تلتها قطر ،ثم البحرين ،باملرتبة
الثانية والثالثة عربي ًا واملرتبة  29و 44عاملي ًا على التوايل .وح ّلت كل من الكويت وال�سعودية
يف املرتبة اخلام�سة وال�ساد�سة عربي ًا واملرتبة  61و 84عاملي ًا .وا�ستناد ًا �إلى قيم م�ؤ�شر احلرية
االقت�صادية ،فقد ُ�صنّفت كل من الإمارات ( ،)76.9وقطر ( )73.1كدول ذات اقت�صاد معظمه
و�صنّفت البحرين ( ،)68.5والأردن ( ،)66.7والكويت ( ،)65.2وال�سعودية (،)64.4
حرُ .
وعمان ( )62.1كدول ذات اقت�صاد حر باعتدال� .أما تون�س ( ،)55.7ولبنان
واملغرب (ُ ،)61.5
( ،)53.3وم�صر ( ،)52.6و�إيران ( ،)50.5فقد ُ�صنّفت كدول ذات اقت�صاد معظمه غري حر.
و�صنّفت اجلزائر (� )46.5ضمن الدول ذات االقت�صاد املكبوت.
ُ

ج .م�سح ثقة امل�ستثمرين يف الأردن

يقوم منتدى الإ�سرتاتيجيات الأردين ب�إجراء م�سح للم�ستثمرين يف الأردن لقيا�س ثقتهم
وتطلعاتهم امل�ستقبلية حول البيئة اال�ستثمارية .و ُيق ّيم امل�سح الو�ضع االقت�صادي والبيئة
اال�ستثمارية يف الأردن من وجهة نظر امل�ستثمرين الأردنيني والأجانب يف اململكة وتعاملهم مع
هيئة اال�ستثمار .و ُت�ؤخذ �آراء امل�ستثمرين و ُي�س�ألون حول الإجراءات احلكومية التي يجب �أن
تقوم بها احلكومة لتحفيز اال�ستثمار يف الأردن .وت�أتي مبادرة �إجراء م�سح ثقة امل�ستثمرين
يف الأردن لتعزيز نتائج امل�ؤ�شر الأردين لثقة امل�ستثمر ،والذي ي�صدر �أي�ض ًا عن املنتدى ب�شكل
�شهري .تعتمد منهجية امل�سح على جمع البيانات من عينة وا�سعة من ال�شركات الكبرية
واملتو�سطة و�صغرية احلجم ،ومن القطاعات االقت�صادية املختلفة ،حيث بد�أ تنفيذ هذا امل�سح
يف متوز من عام .2018
يتكون امل�سح من خم�سة �أق�سام؛ يغطي الق�سم الأول الو�ضع االقت�صادي يف الأردن� .أما الق�سم
الثاين فيغطي �أ�سئلة حول البيئة اال�ستثمارية .ويغطي الق�سم الثالث تقييم امل�ستثمرين
لهيئة اال�ستثمار ،بينما يغطي الق�سم الرابع العوامل املحفزة لال�ستثمار واملث ّبطة له يف الأردن.
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�أما الق�سم اخلام�س فيغطي املعلومات الأ�سا�سية حول طبيعة امل�ستجيبني ،مثل :القطاع الذي
تعمل به ال�شركة ،عدد موظفيها ،حجم ال�شركة ،وحجم مبيعاتها.
�أ�شارت نتائج م�سح ثقة امل�ستثمرين الأخري� ،إلى �أن  %29.4من امل�ستثمرين يعتقدون ب�أن الأمور
يف الأردن ت�سري باالجتاه ال�صحيح ،وذلك لعدة �أ�سباب� ،أهمها :الأمن والأمان واال�ستقرار،
القيادة ال�سيا�سية واالهتمام مبو�ضوع اال�ستثمار ،الو�ضع االقت�صادي اجليد وامل�ستقر ،حت�سني
القوانني وتطويرها ،والعمل على تطوير اال�ستثمار وت�شجيعه .يف ما اعتقد  %59.9من
امل�ستثمرين �أن الأمور ت�سري باالجتاه اخلاطئ ب�سبب :ارتفاع اجلمارك وال�ضرائب و�أ�سعار
الفائدة ،عدم وجود �سيا�سات وا�ضحة ،عدم الت�شجيع على اال�ستثمار ،الو�ضع االقت�صادي
ال�صعب ،وتدهور الأو�ضاع الأمنية يف الدول املجاورة ،وتف�شي الف�ساد والوا�سطة واملح�سوبية.
�أما الن�سبة املتبقية والبالغة  ،%10.8فرتاوحت �إجاباتها بعدم املعرفة �أو رف�ضت الإجابة.
ويف ما يتعلق ب�شعور امل�ستثمرين حول البيئة اال�ستثمارية يف الأردن ،تبني �أن  %34.2من
امل�ستثمرين يجدون البيئة اال�ستثمارية يف الأردن م�شجعة لال�ستثمار ،بينما يجد%62.1
من امل�ستثمرين �أن بيئة اال�ستثمار غري م�شجعة .ولقد كان ال�سبب الرئي�سي يف ذلك بح�سب
ر�أيهم ،هو :ارتفاع ال�ضرائب يف اململكة ،وعدم ت�شجيع امل�ستثمر ،وتعقيدات القوانني ،والركود
االقت�صادي ،والظروف ال�سيا�سية ،وارتفاع التكلفة الت�شغيلية على امل�ستثمر ،ومعوقات الدوائر
احلكومية ،وتعقيدات اجلمارك ،والف�ساد ،و�أخري ًا البريوقراطية يف الإجراءات والتعامالت.
كما بينت نتائج امل�سح �أهم الأ�سباب التي �أدت �إلى تقلي�ص امل�ستثمرين لأعمالهم يف الأردن ،حيث
جاء الو�ضع االقت�صادي ال�سيئ يف املرتبة الأولى ،تاله اخل�سارة وعدم حتقيق الأرباح وارتفاع
التكاليف الت�شغيلية ،وكذلك تعقيد الإجراءات احلكومية ،و�ضعف الت�سويق وقلة الطلب� ،إلى
جانب ارتفاع ال�ضرائب ،وعدم توفر العمالة املاهرة ،والو�ضع ال�سيا�سي املحيط بالأردن� .أما يف
ما يتعلق بر�ضا امل�ستثمرين الذين تعاملوا مع هيئة اال�ستثمار عن خدمات الهيئة ،فقد تبني �أن
 %82.8من امل�ستثمرين را�ضني عن اخلدمات التي تقدمها هيئة اال�ستثمار.
وعند �س�ؤال امل�ستثمرين عن الإجراءات امل�ستقبلية التي ينبغي �أن تقوم بها احلكومة
لزيادة حجم اال�ستثمار الداخلي واخلارجي يف الأردن ،ت�صدر ت�سهيل الإجراءات القانونية
والقوانني التي ت�شجع اال�ستثمار قائمة الإجراءات املطلوبة ،تالها تخفي�ض ال�ضرائب وعدم
زيادتها ،ومن ثم خف�ض الأ�سعار ومدخالت الإنتاج ،ثم دعم اال�ستثمار وت�شجيعه ،وخلق بيئة
ا�ستثمارية جاذبة ،بالإ�ضافة �إلى �ضرورة العمل على حت�سني الو�ضع االقت�صادي ،واختبار
الكفاءات يف عملية التعيني ،وحماربة الف�ساد ،وزيادة الرقابة ،وت�سهيل �إجراءات التجار،
وزيادة الدخل ،و�أخري ًا حت�سني �إجراءات الت�سويق.
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رابعاً :اإلسرتاتيجيات الوطنية واإلجراءات الحكومية

�أ .الإ�سرتاتيجيات الوطنية

ركزت احلكومة الأردنية جهودها خالل ال�سنوات ال�سابقة على االرتقاء بتناف�سية بيئة
الأعمال واال�ستثمار يف الأردن ،لتتواءم مع تطلعات امل�ستثمرين ومتطلباتهم وفق املمار�سات
الدولية الف�ضلى ،حيث بد�أت احلكومة بتوجيه جل طاقاتها لتحليل واقع بيئة الأعمال
احلايل ،وحتديد العوامل التي ت�ؤثر عليه �إيجابي ًا �أو �سلبي ًا ،ليتم البناء على تلك النتائج
يف �صياغة الإ�سرتاتيجيات الوطنية ،ور�سم ال�سيا�سات احلكومية التي �ست�ساهم يف حتقيق
وبناء على ذلك ،مت �إعداد عدد من
التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف الوقت نف�سه.
ً
الإ�سرتاتيجيات الوطنية التي ركزت على بيئة الأعمال واال�ستثمار وتناولت العديد من
املبادرات الهادفة �إلى حت�سني تناف�سية االقت�صاد الأردين بني دول العامل ،خا�صة يف ظل
حالة عدم اال�ستقرار املحيطة باملنطقة .وتبنّت عدد ًا من ال�سيا�سات والربامج الهادفة �إلى
تذليل املعيقات التي تواجه بيئة الأعمال بهدف تخفيف الأعباء عن امل�ستثمر وحت�سني
مرتبة الأردن يف العديد من التقارير الدولية.
و�ضمن هذا ال�سياق ،وجه امللك عبد اهلل الثاين احلكومة بتاريخ � 29آذار  2014لو�ضع ت�صور
م�ستقبلي وا�ضح لالقت�صاد الأردين لل�سنوات الع�شر القادمة ،وذلك �ضمن �إطار متكامل يعزز
ات�ساق ال�سيا�سة املالية والنقدية وي�ضمنه ،مبا يكفل حت�سني تناف�سية االقت�صاد الوطني،
وتعزيز قيم الإنتاج واالعتماد على الذات ،وحتقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،وت�أمني
احلياة الكرمية وامل�ستقبل امل�شرق لأبناء الأردن وبناته .وبناء على ذلك ،مت �إعداد «وثيقة
الأردن  ..2025ر�ؤية و�إ�سرتاتيجية وطنية» لل�سنوات الع�شر القادمة ،لرت�سم الطريق
للم�ستقبل ،وحتدد الإطار العام املتكامل الذي �سيحكم ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية
القائمة على �إتاحة الفر�ص للجميع .الوثيقة تناولت �أربعة حماور رئي�سية ،هي :قطاع
الأعمال (ديناميكية ومناف�سة عالية) ،حمور املواطن (منتمون وم�شاركون) ،حمور املجتمع
(�آمن وم�ستقر) ،وحمور احلكومة (ذات كفاءة وفاعلية) .وبهدف ت�سريع وترية النمو
االقت�صادي وحت�سني بيئة الأعمال واال�ستثمار ،فقد ت�ضمنت الوثيقة عدد ًا من الإ�صالحات
والإجراءات ،واحتوت كذلك على  400مبادرة لتحقيق ال�سيا�سات والربامج املقرتحة .وركزت
الوثيقة على �ضرورة املحافظة على اال�ستقرار الت�شريعي يف ما يتعلق ببيئة الأعمال والرتكيز
على عمل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،لتح�س�سني قدرتها على االبتكار والريادة
وزيادة تناف�سيتها يف الأ�سواق املحلية والت�صديرية وت�أمني التمويل الالزم لها.
عد الربنامج التنفيذي التنموي التابع للوثيقة ،لي�أخذ طريقه للتنفيذ على ثالث مراحل،
و�أُ ّ
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هي على التوايل ،)2018-2016( :و( ،)2021-2019و( )2025-2022بحيث يكون هذا
الربنامج �أداة تنفيذية للوثيقة يعك�س �أولويات املجتمع ،واحتياجات املواطن ،ويت�ضمن
التوجهات امل�ستقبلية وال�سيا�سات الرامية �إلى حتقيقها و�آليات تنفيذها.
�أفردت الوثيقة حمور ًا كام ًال ملجتمع الأعمال ،ركزت خالله على خم�سة جماالت رئي�سية،
يو�ضحها ال�شكل رقم ( .)14وحددت الأهداف الإ�سرتاتيجية ومعايري الأداء لتحقيقها بحلول
عام  .2025ويبني امللحق رقم ( )4الأولويات الإ�سرتاتيجية واملبادرات ذات الأولوية �ضمن
ال�سيناريو امل�ستهدف لبيئة الأعمال كما حددتها «وثيقة الأردن .»2025
ال�شكل رقم ( :)14جمتمع الأعمال كما و�صفته «وثيقة الأردن »2025

امل�صدر« :وثيقة الأردن  ..2025ر�ؤية و�إ�سرتاتيجية وطنية».2016 ،

ات�سمت «وثيقة الأردن  »2025باملرونة وقابلية التطوير والتعديل بح�سب التطورات
والظروف الداخلية والإقليمية .ونتيجة التغريات والظروف التي طر�أت على املنطقة
املحيطة باململكة ،والتي �أثرت ب�شكل مبا�شر على معدالت النمو االقت�صادي من جهة ،وعلى
بيئة الأعمال واال�ستثمار من جهة �أخرى ،ت�شاركت احلكومة الأردنية وجمل�س ال�سيا�سات
االقت�صادية الذي ت�شكل ب�إرادة ملكية عام  ،2016ب�إعداد برنامج حتفيز النمو االقت�صادي
الأردين للفرتة  ،2022-2018والذي يهدف �إلى ا�ستعادة زخم النمو االقت�صادي ،وا�ستغالل
الإمكانات الواعدة والكامنة يف الأردن ب�أق�صى طاقاتها ،وذلك من خالل و�ضع �إ�سرتاتيجيات
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اقت�صادية ومالية ،وحتديد التدخالت الالزمة للقطاعات االقت�صادية من �أجل حتقيق
معدالت منو عالية يف هذه القطاعات تنعك�س �إيجابي ًا على النمو االقت�صادي الكلي امل�ستدام،
وتواجه التحديات التي تفر�ضها اال�ضطرابات التي ت�شهدها املنطقة.
�س ّلط برنامج التحفيز ال�ضوء على العديد من اجلهود املبذولة يف �إعداد الإ�سرتاتيجيات
الوطنية والقطاعية املختلفة وتطويرها ،ومنها كتاب التكليف للحكومة ،و«وثيقة الأردن
 ،»2025والإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ،والإ�سرتاتيجية الوطنية لرقمنة
االقت�صاد ( ،)REACH 2025وغريها .كما تناول برنامج النمو االقت�صادي  19جما ًال
�إ�صالحي ًا وبيئة متكينية ،من خالل حتديد � 95إجراء مرتبط ًا بالإ�صالحات االقت�صادية،
و 85م�شروع ًا حكومي ًا ،بالإ�ضافة �إلى  27فر�صة ا�ستثمارية للقطاع اخلا�ص بحيث يتم حتقيق
الأهداف املرجوة من هذه امل�شاريع والإجراءات باتباع ن�سق من�سجم ومتكامل لعدد من
ال�سيا�سات املالية والنقدية واال�ستثمارية وال�سيا�سات العامة للقطاعات االقت�صادية.
تهدف ال�سيا�سات اال�ستثمارية يف اململكة كما وردت يف برنامج حتفيز النمو االقت�صادي� ،إلى
توفري فر�ص عمل ،وزيادة الإنتاجية والقيمة امل�ضافة للمنتجات واخلدمات املحلية ،وكذلك
نقل املعرفة والتكنولوجيا احلديثة وت�شجيع االبتكار ،وزيادة ال�صادرات من ال�سلع واخلدمات
ذات اجلودة العالية ،وتوفري بيئة مناف�سة وم�شجعة وحا�ضنة لال�ستثمار املحلي والعربي
والأجنبي من �أجل امل�ساهمة يف النمو االقت�صادي.
ّ
وو�ضح الربنامج مرتكزات ال�سيا�سة اال�ستثمارية ،وبينّ جوانبها املتمثلة ب�سهولة ممار�سة
وحدد التدخالت التي يجب القيام
الأعمال والتناف�سية ،وباجلانبني الت�شريعي والق�ضائيّ .
بها من قبل القطاعني العام واخلا�ص ،والتي من �ش�أنها االرتقاء ببيئة الأعمال واال�ستثمار �إلى
املعايري الدولية .كما �أنيطت مبجل�س اال�ستثمار مهمة تطبيق الأحكام الواردة يف ال�سيا�سة
اال�ستثمارية على �أكمل وجه .ويبني امللحق رقم ( )5املرتكزات والتدخالت التي وردت يف
برنامج حتفيز النمو االقت�صادي للفرتة  2022-2018واملتعلقة بال�سيا�سة اال�ستثمارية.

ب .الإجراءات احلكومية

اتخذت احلكومة الأردنية عدد ًا من الإجراءات والإ�صالحات الهادفة �إلى حت�سني بيئة
الأعمال واال�ستثمار يف املجاالت التالية:
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حت�سني بيئة الأعمال واال�ستثمار يف الأردن و�إحراز تقدم يف التقارير الدولية
انطالق ًا من ت�أكيد احلكومة الأردنية على �إيالء حت�سني بيئة الأعمال واال�ستثمار يف الأردن
�أهمية ق�صوى ،وبهدف �إحراز تقدم يف مرتبة الأردن يف التقارير الدولية ،خا�صة تقرير
أعدت وزارة التخطيط بدعم فني من جمموعة البنك الدويل /م�ؤ�س�سة
ممار�سة الأعمالّ � ،
التمويل الدولية ،م�صفوفة ت�ضمنت حزمة من الإ�صالحات والإجراءات التي يجب تنفيذها
من قبل اجلهات ذات العالقة ،لتح�سني مرتبة الأردن �ضمن امل�ؤ�شرات الواردة يف التقرير،
وهي :م�ؤ�شر بدء الن�شاط التجاري ،م�ؤ�شر ا�ستخراج تراخي�ص البناء ،م�ؤ�شر احل�صول على
الكهرباء ،م�ؤ�شر ت�سجيل امللكية ،م�ؤ�شر احل�صول على االئتمان ،م�ؤ�شر حماية امل�ستثمرين
الأقلية ،م�ؤ�شر دفع ال�ضرائب ،م�ؤ�شر التجارة عرب احلدود ،م�ؤ�شر �إنفاذ العقود ،وم�ؤ�شر
ت�سوية حاالت الإع�سار .وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدويل من خالل املجل�س الوطني
للتناف�سية واالبتكار( )7بالتن�سيق بني الأطراف جميعها ذات العالقة من القطاعني العام
واخلا�ص من �أجل تنفيذ التو�صيات الواردة يف امل�صفوفة ،و�إزالة العقبات التي تواجه �أي ًا منها.
ومن �ضمن هذه الإجراءات:
• تقليل عدد النماذج املطلوبة لت�سجيل ال�شركات والبالغ عددها ثالثة مناذج ،وا�ستبدالها
بنموذج واحد لت�سجيل ال�شركة ،والبطاقة ال�ضريبية ،والت�سجيل يف غرف ال�صناعة
والتجارة ،حيث مت �إعداد النموذج املوحد والعمل جا ٍر على توحيد ت�صنيف الأن�شطة
االقت�صادية باتباع الت�صنيف ال�صناعي الدويل املوحد (.)ISIC4
• �إيجاد ربط �شبكي للتبادل الإلكرتوين للبيانات بهدف دمج قواعد بيانات ت�سجيل ال�شركات
والت�سجيل ال�ضريبي والت�سجيل لدى غرف ال�صناعة والتجارة ،حيث بد�أت احلكومة
بتنفيذ الربط الإلكرتوين و�أمتتة العمليات بني الدوائر املختلفة املعنية بت�سجيل امل�شاريع
اال�ستثمارية وترخي�صها.
• تخفي�ض الأعباء املالية والإدارية لبدء ممار�سة ن�شاط الأعمال ،وذلك من خالل جعل
ر�سوم الت�سجيل مبنية على �أ�سا�س «ا�سرتداد التكلفة» ( )Cost-recovery basisولي�س
بهدف جني الأرباح ،و�أن ال تكون هذه التكلفة مربوطة بر�أ�سمال ال�شركة .و�إلغاء �إجراء
جمع مبالغ الت�أمني من قبل نقابة املهند�سني ،والتي يتم جمها ل�ضمان تعيني مهند�س م�شرف
على تنفيذ امل�شروع ،حيث �صاغت نقابة املهند�سني الأردنيني تعليمات جديدة تتالءم مع
ب�سط الإجراءات على الأطراف ذات العالقة جميعها،
التطورات يف العمل الهند�سي ،و ُت ّ
وت�ضمن هذه التعليمات ر�ؤية لتح�صيل الر�سوم الهند�سية ،ويف هذه احلالة لي�ست هناك
حاجة ل�شيك م�صريف لوجود مهند�س مقيم.
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• حت�سني �إدارة ال�ضرائب وا�شرتاكات ال�ضمان االجتماعي ،حيث ُنفّذت �أنظمة الإيداع
الإلكرتوين والدفع الإلكرتوين ال�شرتاكات ال�ضمان االجتماعي ودفع ال�ضرائب امل�ستحقة.
• حماية امل�ستثمرين الأقلية ،وذلك من خالل تطبيق احلوكمة امل�ؤ�س�سية املن�صو�ص
عليها يف القوانني على ال�شركات امل�ساهمة العامة ،حيث عملت دائرة مراقبة ال�شركات
على تعديل قانون ال�شركات مبا يت�ضمن مفهوم احلوكمة ،كما قامت هيئة الأوراق املالية
وبور�صة عمان ومركز �إيداع الأوراق املالية بدرا�سة دليل حوكمة ال�شركات امل�ساهمة
املدرجة يف بور�صة عمان وحتديثه.
• �إقرار م�شروع قانون الإع�سار املايل ل�سنة  ،2018والذي يحدد �آليات اختيار وكالء الإ،
ع�سار و�شروطه وبيان مهامهم وواجباتهم� ،إلى جانب �إجراءات تنظيم �إجراءات الت�صفية
وحتديد �أحكامها وحاالت اللجوء �إليها .وقد جاء م�شروع القانون من�سجم ًا مع املعايري
الدولية واملمار�سات العاملية الف�ضلى ،وم�ستجيب ًا ملتطلبات القطاع االقت�صادي لإيجاد
�إطار ت�شريعي ملعاجلة �إع�سار املدين �سواء كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو اعتباري ًا وت�شجيعه على
ت�صويب و�ضعه املايل واخلروج من حالة التعرث التي يتعر�ض لها.
• وبهدف ت�سهيل ح�صول امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة على التمويل ب�شروط �أف�ضل من
خالل ت�سهيل االقرتا�ض ب�ضمان الأموال املنقولة غري اخلا�ضعة للت�سجيل دون حيازتها
وحتديد الأولويات حلقوق الدائنني وللأ�سعار يف عملية التنفيذ ،فقد مت �إقرار م�شروع
قانون و�ضع الأموال املنقولة ت�أمين ًا للدين مع االتفاق على تغيري ا�سم القانون لي�صبح
«قانون �ضمان احلقوق بالأموال املنقولة».
• ويف �إطار حت�سني اجلانب الت�شريعي ،فقد مت �إقرار قانون امل�س�ؤولية الطبية وال�صحية
ل�سنة  ،2018بحيث ين�ش�أ �صندوق للت�أمني �ضد �أخطاء امل�س�ؤولية الطبية وال�صحية يف
املجل�س ال�صحي العايل ،مع �إلزام «املكان املرخ�ص لتقدمي اخلدمة الطبية �أو ال�صحية»
بالت�أمني على مقدمي اخلدمة العاملني لديه ،ويتم حتديد �إدارة ال�صندوق ال�ش�ؤون املتعلقة
به جميعها مبوجب نظام خا�ص ي�صدر لهذه الغاية.
تخفيف الإجراءات وتقليل الوقت واجلهد على امل�ستثمرين
ومن �أجل تخفيف الإجراءات وتقليل الأعباء على امل�ستثمرين ،تبنّت هيئة اال�ستثمار عدد ًا
من الإجراءات الإ�صالحية التي من �ش�أنها اخت�صار الوقت واجلهد على امل�ستثمرين ،منها:
• �إعداد دليل خدمات هيئة اال�ستثمار ،والذي يقدم و�صف ًا موجز ًا للم�ستثمر عن اخلدمات
التي تقدمها الهيئة و�شروط احل�صول عليها وتكلفتها.كما يت�ضمن الدليل عر�ض ًا موجز ًا
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للخدمات التي تقدمها هيئة اال�ستثمار للم�ستثمرين داخل املناطق التنموية وخارجها،
�إ�ضافة �إلى و�صف تو�ضيحي ل�شروط احل�صول على اخلدمة والوثائق املطلوبة ،وتبيان
اجلهات ال�شريكة يف احل�صول على اخلدمة ،وحتديد الر�سوم املطلوبة والوقت املتوقع
لإجناز اخلدمة مبا يحقق الهدف املرجو من الدليل واملتمثل بالت�سهيل على امل�ستثمرين
وتقدمي اخلدمات يف الوقت املحدد.
• حتديث دليل الرتاخي�ص ،والذي يت�ضمن ال�شروط والإجراءات واملتطلبات واملدد
القانونية لإ�صدار الرخ�صة وفق ًا للت�شريعات النافذة التي تطبقها اجلهات الر�سمية ،وذلك
وفق ًا للنموذج املعتمد يف الهيئة لهذه الغاية.
• �إطالق خدمة اخلط ال�سريع خلدمة امل�شاريع اال�ستثمارية من خالل النافذة اال�ستثمارية.
• اخت�صار عمليات ت�سجيل املن�ش�أة اال�ستثمارية و�إقامتها يف فرتة مقدارها �أربعة �أيام ،حيث
�أُلغي ما يقارب  13جلنة من �أ�صل  26جلنة.
• اخت�صار � 99إجراء من جممل الإجراءات الالزمة لعمليات الرتخي�ص ومبا�شرة اال�ستثمار،
والتي كانت تقارب � 186إجراء.
• دمج املوافقات الأمنية مبوافقة �أمنية واحدة لت�سجيل ال�شركات وترخي�صها.
ترويج اال�ستثمار
• وبهدف جذب اال�ستثمار املحلي والأجنبي وت�شجيعه ،والرتويج للفر�ص اال�ستثمارية
أعدت هيئة اال�ستثمار �إ�سرتاتيجية ترويج
املتاحة ،وتقدمي الت�سهيالت للم�ستثمرينّ � ،
اال�ستثمار ،وذلك بدعم فني من برنامج التناف�سية الأردين املمول من الوكالة الأمريكية
للتنمية( .)USAID/JCPوهدفت الإ�سرتاتيجية �إلى حت�سني قدرة هيئة اال�ستثمار
على الرتويج للأردن كموقع جاذب لال�ستثمار.
• بناء قاعدة بيانات للم�ستثمرين املحليني والأجانب لت�سهيل عملية التوا�صل معهم
وتعريفهم بالفر�ص املتاحة وذلك بالتعاون مع ال�سفارات والدبلوما�سيني الأردنيني يف
اخلارج ،وبالتايل �ضمان خلق فر�ص عمل للأردنيني وامل�ساهمة يف رفع تناف�سية القطاع
اخلا�ص الأردين ،وكذلك التكامل مع الأ�سواق الإقليمية والدولية.
• تطوير خطة الت�سويق.
• حتديد القطاعات ذات الأولوية (القطاعات ذات امليزة الن�سبية واحتماالت التطور).
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• حتديد الأ�سواق ذات الأولوية (الأ�سواق التي متثل فر�ص ت�سويق حقيقية للأردن).
• حتديد اخليارات الأكرث مواءمة للأردن واملخ�ص�صات املالية لذلك ،بالإ�ضافة �إلى م�ؤ�شرات
قيا�س الأداء لل�سنة الأولى.
• حتديد امللتقيات اال�ستثمارية.
• تعيني �شركة متخ�ص�صة للقيام بتنفيذ الإ�سرتاتيجية.
ويبني امللحق رقم ( )6اخليارات الأكرث مواءمة للأردن ا�ستناد ًا �إلى �إ�سرتاتيجية الرتويج
( )2019-2017بح�سب ال�سوق والقطاع.
تعزيز التنمية املحلية وتر�سيخ مبد�أ الالمركزية وتوفري املناخ املالئم يف املحافظات
• وبهدف توفري املناخ املالئم لال�ستثمار وتعزيز التنمية املحلية ،وتر�سيخ مبد�أ الالمركزية
أعدت هيئة اال�ستثمار
واال�ستفادة من امليزة الن�سبية ملحافظات اململكة وزيادة تناف�سيتهاّ � ،
اخلريطة اال�ستثمارية للمحافظات والتي تت�ضمن الفر�ص اال�ستثمارية التنموية
والريادية ال�صغرية ومتو�سطة احلجم املتاحة باملحافظات ،والتي تهدف �إلى تنمية
املحافظات وخلق فر�ص عمل لأبنائها ،وحتقيق التنمية االجتماعية وتقليل ن�سب الفقر
والبطالة فيها.
• ت�ضمنت اخلريطة اال�ستثمارية للمحافظات  120فر�صة وم�شروع ًا ا�ستثماري ًا بحجوم
ا�ستثمارية خمتلفة وب�إجمايل تكلفة  302مليون دينار� ،شملت العديد من القطاعات
االقت�صادية ،حيث مت حتديد الفر�ص اال�ستثمارية ا�ستناد ًا �إلى درا�سة الواقع االقت�صادي
والبيئة اال�ستثمارية وحتليل امليزة التناف�سية والتوجهات التنموية والإ�سرتاتيجية لكل
عدت درا�سات جدوى
حمافظة� ،ضمن نهج ت�شاركي مع �أطياف املجتمع املحلي جميعها .و�أُ ّ
�أولية لهذه امل�شاريع .ومبوجب املهام وال�صالحيات الواردة يف قانون اال�ستثمار رقم ()30
ل�سنة  ،2014ف�إن هيئة اال�ستثمار معنية بتوفري البيئة املالئمة لال�ستثمار وامل�ستثمرين،
و�إن�شاء مناطق تنموية ومناطق حرة بناء على امليزة التناف�سية لكل حمافظة من خالل
�إيجاد حمركات اقت�صادية وتوزيعها ب�شكل منا�سب على املحافظات.
• اعتماد املمر التنموي ال�سياحي املقرتح( )5و�إعالن تو�سعة املنطقة التنموية التابعة
ل�شركة املدن ال�صناعية (ال�ستثمارها �سياحي ًا) ،مع الإ�شارة �إلى �أن املمر التنموي ال�سياحي
( )5املمر التنموي ال�سياحي املقرتح هو طريق دائري تنموي يعد ك�أ�سا�س لربط مواقع املناطق التنموية جميعها كم�شاريع
�سياحية وبيئية ،تتفاعل مع املجتمع املحلي من خالل توزيع مكت�سبات التنمية على �أرجاء املحافظة بعدالة.
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�سوف ي�ساهم ب�شكل حيوي يف تنمية جبل عجلون بناء على امليزة التناف�سية للمحافظة
لي�شكل رافعة اقت�صادية واجتماعية (تنمية �سياحية وزراعية وح�ضرية).
حتفيز القطاعات االقت�صادية
وبهدف خلق البيئة املنا�سبة لتطوير القطاعات االقت�صادية وحتفيزها ،وخا�صة اخلدمية
أقرت هيئة
منها والنهو�ض بها وجذب اال�ستثمارات املحلية والأجنبية لتلك القطاعاتً � ،
اال�ستثمار حزمة من احلوافز التحفيزية الإ�ضافية ،وذلك مبوجب الفقرة (�/8أ) من قانون
اال�ستثمار رقم ( )30ل�سنة � ،2014أهمها:
• منح املن�ش�آت الفندقية وال�سياحية واملطاعم ال�سياحية ومدن الت�سلية والرتويح ال�سياحي
يف املحافظات واملناطق الأقل منو ًا �إعفاء من الر�سوم اجلمركية و�ضريبة املبيعات و�ضريبة
الدخل (قرار جمل�س الوزراء رقم  ،15184تاريخ .)2016/4/27
• منح امل�شاريع التي تقام �ضمن مبادرات الت�شغيل ،املزايا واحلوافز املمنوحة ،ومعاملتها
معاملة امل�شاريع التي تقام �ضمن املناطق التنموية (قرار جمل�س الوزراء رقم ،15183
تاريخ .)2016/4/27
• منح قطاع النقل العام وحافالت الرتدد ال�سريع ( )BRTالإعفاءات من الر�سوم
اجلمركية و�إخ�ضاعها ل�ضريبة املبيعات بن�سبة ال�صفر (قرار جمل�س الوزراء رقم ،12584
تاريخ .)2015/11/18
• �إعفاء �أن�شطة خدمات قطاع تكنولوجيا املعلومات من الر�سوم اجلمركية وال�ضريبة
العامة على املبيعات وتخفي�ض �ضريبة الدخل لت�صبح  %5اعتبار ًا من ( 2016/1/1قرار
جمل�س الوزراء رقم  ،14883تاريخ .)2016/4/6
• �إعفاء املجمعات اال�ستثمارية التي تزيد م�ساحتها على � 100ألف مرت مربع ،والتي ت�ضم
�أن�شطة ترفيهية وجتارية وخدمية وتقع خارج ق�صبة العا�صمة وق�صبة �إربد وق�صبة
الزرقاء من الر�سوم اجلمركية و�إخ�ضاعها ل�ضريبة املبيعات بن�سبة ال�صفر (قرار جمل�س
الوزراء رقم  ،1342تاريخ .)2016/9/7
• متديد فرتة الإعفاءات لبع�ض امل�شاريع اال�ستثمارية امل�ستفيدة من الإعفاءات واحلوافز
املمنوحة لها مبوجب الت�شريعات ال�سابقة الناظمة لال�ستثمار ملدة ثالث �سنوات (قرار
جمل�س الوزراء رقم  ،12605تاريخ .)2015/11/22
• �إلغاء بنود التعرفة اجلمركية و�إ�ضافة بنود معفاة �إلى اجلداول رقم (/1د) واجلدول
رقم ( )3امللحقة بنظام احلوافز اال�ستثمارية( ،قرار جمل�س اال�ستثمار رقم ،2016/3/17
تاريخ .)2016/8/10
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• �إ�صدار نظام تخفي�ض �ضريبة الدخل للمناطق الأقل منو ًا والتعليمات الالزمة لتنفيذه
(قرار جمل�س الوزراء تاريخ .)2016/1/27
حماية امل�ستثمرين
وبهدف توفري اخليارات القانونية والق�ضائية كافة ،والتي من �ش�أنها الت�سهيل على امل�ستثمرين
داخل اململكة وحماية حقوقهم ،فقد �شكّلت مديرية االمن العام وحدة خا�صة حلماية
اال�ستثمار ،كوحدة م�ستقلة ُتعنى بتنفيذ �سائر �أ�شكال احلماية والتغطية الأمنية وت�أمينها
وتلبيتها لال�ستثمار وامل�ستثمرين .فقد جاء ت�شكيل هذه الوحدة للتعامل املبا�شر واملتخ�ص�ص
وال�صارم مع ال�شكاوى والق�ضايا التي ترد من بع�ض امل�ستثمرين حول حماولة بع�ض الأ�شخا�ص
ابتزازهم بطلب مبالغ مالية منهم دون وجه حق وتهديدهم بتعطيل �أعمالهم يف حال مل
لب طلباتهم .و�ستكون الوحدة مبثابة حلقة الو�صل بني امل�ستثمرين وبني اجلهات الأمنية
ُت ّ
والإدارية الأخرى ،لتن�سيق اجلهود وتنفيذ الواجبات واملتطلبات التي يحتاجها امل�ستثمر.
خامساً :املعيقات التي تواجه الربامج والسياسات الحكومية
يواجه االقت�صاد الأردين ب�شكل عام وبيئة الأعمال واال�ستثمار ب�شكل خا�ص عدد ًا من
التحديات واملعيقات التي تقف يف وجه الربامج وال�سيا�سات احلكومية الهادفة �إلى حت�سني
بيئة الأعمال وجذب اال�ستثمار .وتتمثل هذه املعيقات يف عدم ثبات الت�شريعات يف العديد من
امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية ذات العالقة ببيئة الأعمال واال�ستثمار ،بالإ�ضافة �إلى عبء
الإجراءات احلكومية والبريوقراطية يف �أداء م�ؤ�س�سات الدولة التي ت�ستنفذ الوقت واجلهد
واملال ،وكذلك وجود الف�ساد يف بع�ض امل�ؤ�س�سات ذات العالقة باال�ستثمار.
كما يعد ارتفاع ال�ضرائب والر�سوم اجلمركية والتكاليف الت�شغيلية من �أكرث العوامل خطورة
و�إعاقة لتنفيذ الأهداف وال�سيا�سات الوطنية الداعية �إلى جعل البيئة اال�ستثمارية
الأردنية جاذبة لال�ستثمار .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ي�ؤدي التغري امل�ستمر يف املوا�صفات واملقايي�س
التي تخ�ضع لها ال�سلع والب�ضائع العاملية امل�ستوردة� ،إلى �إرباك اجلهات الرقابية يف �أداء عملها
واحلد من فاعلية ال�سيا�سات الوطنية وكفاءتها ،وبالتايل �إعاقة اال�ستثمار وتكبد التجارة
خ�سائر كبرية.
أقر قانون اال�ستثمار اجلديد العديد من املزايا واحلوافز للم�ستثمرين املحليني والأجانب
لقد � ّ
يف العديد من القطاعات االقت�صادية التي �شملها القانون� ،إال �أن �ضعف احلمالت الرتويجية
�أدت �إلى تدين م�ستوى الإدراك واملعرفة لدى امل�ستثمرين لتلك احلوافز واملزايا ،وت�ضيع بذلك
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العديد من الفر�ص اال�ستثمارية على اململكة.
يعد االفتقار �إلى ال�شفافية يف احل�صول على املعلومات من امل�شاكل الرئي�سية التي تعيق
اال�ستثمار ،وتقف يف وجه حتقيق الأهداف الوطنية .حيث ي�صعب احل�صول على الإح�صاءات
املتعلقة باال�ستثمار ،و�إن مت احل�صول عليها ،تكون هذه املعلومات جزئية وال تعك�س واقعه
الفعلي ،ال بل يوجد اختالف بني الأ�شكال الإح�صائية التي يتم جمعها من اجلهات احلكومية،
وهذا ي�ؤدي �إلى عدم قدرة امل�ستثمرين على احل�صول على معلومات دقيقة و�شاملة حول املناخ
اال�ستثماري يف الأردن ،وت�ضيع بذلك العديد من الفر�ص اال�ستثمارية على اململكة.
سادساً :تقييم املبادرات والخطط الحكومية
بالرغم من امليزات اال�ستثمارية التي ميتلكها الأردن ،وتفتقر �إليها العديد من الدول وخا�صة
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا و�أهمها اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي وامتالك
فر�ص ا�ستثمارية قادرة على جذب كبار امل�ستثمرين يف العامل ،وخا�صة يف جمال البنية
التحتية والطاقة البديلة والنقل وال�سياحة وغريها من القطاعات� ،إال �أن الإ�سرتاتيجيات
الوطنية والقطاعية وال�سيا�سات احلكومية ،مل حتقق املرجو منها يف ا�ستغالل الإمكانيات
كافة لتح�سني بيئة الأعمال وجعلها بيئة جاذبة لال�ستثمارات املحلية والأجنبية .كذلك
مل ت�ساهم هذه الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات يف تفعيل دور اال�ستثمار الأجنبي يف تطوير
القطاعات االقت�صادية املختلفة ،وفق ما هو خمطط له وم�ستهدف يف الر�ؤية امل�ستقبلية
للأردن ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى تعثرّ حتقيق التنمية امل�ستدامة املرجوة.
لقد ت�ضمن قانون اال�ستثمار اجلديد العديد من املزايا التي تهدف �إلى حت�سني بيئة الأعمال
واال�ستثمار� ،إال �أن البيئة الت�شريعية الناظمة لال�ستثمار ما زالت ت�صنف على �أنها بيئة معقدة
وغري مرنة ،وذلك ب�سبب ارتباطها مبجموعة من القوانني والتعليمات والأنظمة املتداخلة
ومتعددة اجلهات .كما يفتقر امل�ستثمرون �إلى �إمكانية التنب�ؤ بتطورات البيئة اال�ستثمارية
نتيجة افتقار بيئة اال�ستثمار القانونية �إلى الو�ضوح وال�شفافية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،وبالرغم
من �إن�شاء النافذة اال�ستثمارية يف هيئة اال�ستثمار ،بحيث تقدم هذه النافذة خدمة املكان
الواحد لت�سجيل الأن�شطة االقت�صادية وترخي�صها� ،إال �أن معظم مفو�ضيها لي�س لديهم
ال�صالحيات الكاملة لإ�صدار املوافقات والبت باملعامالت والطلبات املختلفة كافة ،وبالتايل مل
يتحقّق الهدف املرجو من �إن�شاء النافذة يف ت�سهيل الإجراءات على امل�ستثمرين.
عد اتفاقيات التجارة احلرة �أمر ًا مهم ًا لتوفري فر�صة فريدة للو�صول �إلى الأ�سواق العاملية،
ُت ّ
�إلى �أن القيمة الفعلية لهذه االتفاقيات مل تنعك�س ب�شكل كامل على االقت�صاد الأردين ،وعلى
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امليزان التجاري ب�شكل خا�ص ،وذلك نتيجة ارتفاع ال�ضرائب وال�ضرائب اخلا�صة التي حتد
من التجارة احلرة بني الأردن والدول الأخرى ،حتى يف احلاالت التي ُتلغى فيها ال�ضرائب.
وبالرغم من تبني احلكومة الأردنية عدد ًا من الإجراءات الإ�صالحية لتح�سني املناخ
اال�ستثماري يف الأردن ،وحت�سني مرتبة الأردن يف التقارير الدولية� ،إال �أن هذه الإجراءات
مل يتم تنفيذها بال�شكل الكامل وال�صحيح من قبل امل�ؤ�س�سات والدوائر ذات االخت�صا�ص ،وهذا
ينعك�س �سلبي ًا على �أداء الأردن يف عدد من امل�ؤ�شرات الواردة يف التقارير الدولية .وكذلك
على نظرة امل�ستثمرين �إلى البيئة اال�ستثمارية يف الأردن .وبالتايل ال بد من حتميل اجلهات
املتخلفة عن تنفيذ التو�صيات والإجراءات الواردة يف م�صفوفة الإ�صالحات امل�س�ؤولية
الكاملة عن هذه النتيجة.
تعد القوى الب�شرية امل�ؤهلة واملدربة من �أهم العوامل اجلاذبة لال�ستثمارات وامل�ستثمرين ،وقد
ركز قانون اال�ستثمار على �ضرورة توفري فر�ص العمل املالئمة للأردنيني يف العديد من الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة ،بهدف التقليل من معدالت البطالة ،ورفع م�ستوى امل�شاركة االقت�صادية،
خا�صة يف �صفوف الإناث� ،إال �أنه كغريه من الإ�سرتاتيجيات الوطنية وال�سيا�سات احلكومية،
مل ينجح يف حتقيق هذا الهدف نتيجة التغري يف �سيا�سات العمل .وبالتايل ال بد من الرتكيز
على جودة اخلريجني الأردنيني ،ومواءمة خمرجات التعليم مع متطلبات �سوق العمل.
التوصيات ومتطلبات املرحلة القادمة:
تتطلب املرحلة القادمة تظافر وبذل مزيد من اجلهود لتحويل التحديات التي تواجه بيئة
الأعمال واال�ستثمار �إلى فر�ص وذلك على النحو الآتي:
• ر�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات
 تفعيل ال�شراكة احلقيقية بني اجلهات والفعاليات كافة من م�ؤ�س�سات حكومية ،وجمل�سالأمة ،والقطاع اخلا�ص ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملجتمع املحلي ،للم�شاركة يف �صنع
القرار وو�ضع الأولويات التي من �ش�أنها �إزالة العقبات �أمام حتفيز النمو االقت�صادي وجذب
اال�ستثمارات ،وتقدمي الت�سهيالت املمكنة واملعاملة الالئقة لكل من يرغب باال�ستثمار يف
الأردن.
 كما ال بد من البناء على اجلهود والدرا�سات والإ�سرتاتيجيات التي مت �إعدادها �سابق ًا،واال�ستفادة منها يف عملية ر�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات االقت�صادية واالجتماعية
امل�ستقبلية التي تهدف �إلى حت�سني بيئة الأعمال وجذب اال�ستثمار.
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 توطيد �إطار ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص لزيادة اال�ستثمارات يف القطاعاتاالقت�صادية ذات القيمة امل�ضافة العالية كم�شاريع البنية التحتية ،والتي ينعك�س �أثرها
ب�شكل مبا�شر على النمو االقت�صادي وخلق فر�ص عمل وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف
اململكة.
 كما يجب �أن تقوم اجلهات امل�س�ؤولة عن املنظومة اال�ستثمارية يف الأردن ،على و�ضع �أولوياتلال�ستثمار والرتكيز عليها مبا يحقق الأهداف املرجوة من هذه اال�ستثمارات واملتمثلة
بدفع عجلة النمو االقت�صادي واالجتماعي وت�شغيل العمالة الأردنية والتخفيف من ن�سب
البطالة.
• حت�سني بيئة الأعمال وجذب اال�ستثمار
 تتطلب بيئة الأعمال اجلاذبة لال�ستثمار تو ّفر بنية حتتية مالئمة لتقدمي اخلدماتللم�ستثمرين ،وبذلك يجب تكثيف اجلهود ما بني القطاعني العام واخلا�ص لعقد عدد من
ال�شراكات الهادفة �إلى حت�سني وتطوير البنية التحتية يف الأردن ،خا�صة بعد ال�ضغوط
التي تعر�ضت لها نتيجة الظروف الإقليمية امللتهبة ،وتداعيات اللجوء من الدول املجاورة.
عد تقليل تكلفة الطاقة و�إيجاد م�صادر بديلة لها من �أهم الأمور التي تقع على عاتق
 كما ُي ّاحلكومة الأردنية والقطاع اخلا�ص من خالل �إيجاد الفر�ص اال�ستثمارية املالئمة يف قطاع
الطاقة والطاقة املتجددة من �أجل تقليل التكاليف الت�شغيلية على امل�ستثمرين وتقليل
خماطر التذبذب يف �أ�سعار النفط على ا�ستثماراتهم.
• ترويج اال�ستثمار واملناخ اال�ستثماري يف الأردن
	ال بد من تكثيف امل�شاركة يف املنتديات العاملية لإطالع امل�شاركني على املناخ اال�ستثماريبالأردن ،وتعريفهم بحزمة احلوافز التي يقدمها قانون اال�ستثمار للأن�شطة االقت�صادية
املختلفة ،وعر�ض الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة على امل�شاركني.
 العمل على جذب املنتديات العاملية �إلى الأردن ،واال�ستفادة من اللقاءات التي جتري علىهام�ش هذه امللتقيات والتي ت�ضم كبار رجال الأعمال الأردنيني والأجانب وممثلي ال�شركات
العاملية ،للو�صول �إلى اتفاقيات ثنائية ،واال�ستفادة من تبادل اخلربات وتوطيد العالقات
يف ما بينهم ،مبا يحقق �إمكانية جذب ا�ستثماراتهم �إلى الأردن ،وزيادة التجارة البينية
والتبادل االقت�صادي ،خا�صة يف القطاعات احليوية مثل الطاقة والطاقة املتجددة،
وال�سياحة ،والزراعة ،والنقل ،واخلدمات ،وتكنولوجيا املعلومات ،وال�صناعة.
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	�إقامة املعار�ض املحلية وتنظيم البعثات التجارية والرتويج للمنتجات الوطنية ،وذلكبهدف دعم ال�صادرات وت�سهيل دخولها �إلى الأ�سواق اخلارجية.
• الإ�صالحات الت�شريعية
 �ضرورة متابعة تنفيذ الإ�صالحات االقت�صادية والهيكلية والت�شريعية الناظمة للعمليةاال�ستثمارية ،كتلك املتعلقة بقانون اال�ستثمار والنافذة اال�ستثمارية الواحدة التي
�ستعمل على توفري الوقت واجلهد ،وتقدمي اخلدمات للم�ستثمرين من خالل منح املفو�ضني
�صالحيات املرجع املخت�ص يف منح الرتاخي�ص والقيام مبهامهم على الوجه الأمثل.
	�إجراء املراجعات الدورية للت�شريعات والإجراءات ذات ال�صلة باال�ستثمار ،ومراجعةالت�سهيالت واحلوافز التي يتم منحها للأن�شطة االقت�صادية امل�ستفيدة من قانون
اال�ستثمار ،وتقييم �أثرها االقت�صادي واملايل على معدالت النمو االقت�صادي ،وعلى حت�سن
تناف�سية القطاعات امل�ستفيدة ،والوقوف على �أثر هذه الت�سهيالت يف زيادة اال�ستثمارات
املحلية والأجنبية يف تلك الأن�شطة والقطاعات.
 الت�سريع يف �إقرار القوانني التي من �ش�أنها حت�سني بيئة الأعمال واال�ستثمار ،وت�أمني حقوقامل�ساهمني ،وحت�سني مرتبة الأردن يف التقارير الدولية.
• الإ�صالحات االقت�صادية
 متابعة الإ�صالحات التي تخت�ص بالإ�صالح املايل واالداري التي تقوم بها احلكومة يفالوقت احلايل بهدف النهو�ض باالقت�صاد الأردين وحتقيق ن�سب منو مرتفعة.
• تقليل الإجراءات وحت�سني اخلدمات
	�إعادة هند�سة الإجراءات يف امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية جميعها التي تتعلق باال�ستثمار،و�أمتتة خدماتها وربطها مع اجلهات املختلفة ذات العالقة بطلبات الرتخي�ص والت�سجيل،
وذلك لتمكني امل�ستثمرين من تقدمي طلبات اال�ستثمار من داخل اململكة وخارجها ،دون
احلاجة �إلى املراجعة ال�شخ�صية للم�ؤ�س�سات.
ا�ستناد ًا �إلى ما �سبق ،وبهدف حتقيق تطلع الدولة جلعل الأردن بيئة ا�ستثمار جاذبة
لال�ستثمارات املحلية ،واالرتقاء ببيئة الأعمال الأردنية �إلى �أعلى املعايري وامل�ستويات
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الدولية ،يجب:
 م�ضاعفة اجلهود الرامية لتح�سني بيئة الأعمال لل�شركات الأردنية ،وحت�سني املناخاال�ستثماري للمملكة وتطوير الت�شريعات الناظمة لبيئة الأعمال واال�ستثمار مبا يعزز
ثقة امل�ستثمرين ،وتوفري البنية التحتية الالزمة مبا يف ذلك زيادة انت�شار املدن ال�صناعية
لت�شمل حمافظات اململكة جميعها.
 معاجلة التحديات التي تواجه البيئة اال�ستثمارية وتذليل املعيقات �أمام اال�ستثماراتاملحلية والأجنبية ،واحلفاظ على اال�ستثمارات القائمة وتعزيزها ،وتقدمي احلوافز
والت�سهيالت املالئمة لها مبا ي�ضمن حتقيق الغاية من هذه امل�شاريع.
	�إيجاد م�صادر التمويل املنا�سبة لدعم امل�شاريع التنموية يف املحافظات ،وا�ستحداث الفر�صاال�ستثمارية فيها والرتويج لها بال�شكل املالئم ،وذلك بهدف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف
املحافظات و�إيجاد فر�ص عمل ملواطنيها.
 اال�ستفادة من الظروف الإقليمية املحيطة باململكة ،والتح�ضري اجليد واملميز لال�ستفادةمن م�شاريع �إعادة الإعمار يف العراق و�سوريا واليمن وليبيا ،خا�صة �أن الأردن ميتلك
الكوادر واملهارات الب�شرية امل�ؤهلة والقادرة على امل�ساهمة يف �إدارة مرحلة �إعادة الإعمار
يف الدول املجاورة.
 تعزيز م�صداقية عمل احلكومة الأردنية مب�ؤ�س�ساتها ودوائرها جميعها ملعاجلة الت�شوهاتواملعيقات التي يواجها امل�ستثمر ،واعتماد مبد�أ امل�ساءلة واملحا�سبة لكل من يحاول عرقلة
ال�سري يف �إجراءات اال�ستثمار .كذلك يجب و�ضع معايري لقيا�س م�ستوى التقدم والإجناز،
وحتديد امل�س�ؤوليات وجتاوز الثغرات مبا ي�ضمن حماية امل�ستثمرين وممتلكاتهم.
 تطوير قاعدة بيانات �شاملة عن اال�ستثمار ،و�إتاحتها للجميع ،بحيث تعطي ت�صور ًا وا�ضح ًاللبيئة اال�ستثمارية يف الأردن ،وت�سهل على امل�ستثمر الو�صول �إلى املعلومات والبيانات
عال من الدقة وال�شفافية ،خا�صة
املطلوبة التي ت�ساعده يف اتخاذ القرار مب�ستوى ٍ
للم�ستثمرين الباحثني عن اال�ستقرار والأمن واالقت�صاد القوي.
 توجيه الطاقات الكاملة لال�ستفادة من امل�ؤمترات واملنتديات االقت�صادية التي تقام حملي ًا�أو دولي ًا لإبراز البيئة اال�ستثمارية يف الأردن ب�شكلها ال�صحيح ،والرتويج والت�سويق للفر�ص
اال�ستثمارية الواعدة واملتاحة ،وجذب اال�ستثمارات املحلية والأجنبية ،خا�صة يف جمال
الطاقة املتجددة التي يحتاجها الأردن اليوم نتيجة ارتفاع �أثمان الطاقة وت�أثريها على
املوازنة.
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 التوا�صل واملتابعة امل�ستمرة مع ممثلي كربى ال�شركات ،وال�سعي �إلى عقد �صفقات و�إقامةم�شاريع م�شرتكة معهم.
 اال�ستفادة من امليزة التناف�سية واال�ستثمارية التي تتمتع بها حمافظة العقبة بالإ�ضافة�إلى وجود امليناء ،جلذب اال�ستثمارات النوعية ،وذات القيمة امل�ضافة العالية للقطاعات
ال�صناعية والتجارية.
 اال�ستفادة من قرار تب�سيط قواعد املن�ش�أ بني الأردن واالحتاد الأوروبي ،وذلك بهدف زيادةال�صادرات الأردنية �إلى ال�سوق الأوروبية ،وتخفيف حدة التحديات االقت�صادية على
اململكة جراء �إغالق احلدود مع الأ�سواق التقليدية لل�صادرات الأردنية (�سوريا والعراق)،
ورفع جودة ال�صادرات الأردنية وتنويعها وتوجيهها �إلى �أ�سواق ت�صديرية جديدة ،وجذب
اال�ستثمارات الأجنبية واملحلية ونقل التكنولوجيا ،وخلق فر�ص عمل جديدة للأردنيني
والالجئني ال�سوريني.
 توعية امل�ستثمرين املحليني والأجانب ب�أ�شكال احلماية الأمنية كافة التي توفرهالهم البيئة اال�ستثمارية يف الأردن ،وذلك من خالل التوا�صل املبا�شر مع وحدة حماية
اال�ستثمار ،والإبالغ عن �أي �إ�شكاالت �أو ق�ضايا ابتزاز واحتيال وطلب مبالغ دون وجه حق،
حيث �سيتم التعامل مع ال�شكاوى واملالحظات الواردة �إلى الوحدة وفق �أ�شد الإجراءات
القانونية والإدارية ،مبا ي�ضمن حماية اال�ستثمار وعدم التعدي عليه.
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امللحق رقم ( :)1تطور �أر�صدة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الواردة �إلى الدول العربية
خالل الفرتة ( 2017-2010مليون دوالر)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

186,758

199,032

207,897

215,909

224,050

231,502

232,228

الإمارات

63,869

71,021

80,588

90,352

101,424

109,975

119,580

129,934

م�صر

73,095

72,612

78,643

82,893

87,485

94,307

102,324

109,660

لبنان

44,285

47,422

50,533

53,194

56,102

58,455

61,065

63,693

املغرب

45,082

44,516

45,246

51,816

51,192

49,671

54,784

62,664

قطر

30,564

31,502

31,898

31,058

32,098

33,169

33,943

34,929

الأردن

21,899

23,385

24,933

26,946

29,059

30,629

32,163

33,886

تون�س

31,364

31,543

32,604

33,772

31,562

31,772

29,288

28,725

البحرين 15,154

22,332

23,875

27,604

25,747

25,812

26,055

26,574

اجلزائر

19,540

22,121

23,620

25,313

26,820

26,232

27,871

29,053

ال�سودان

15,690

17,425

19,736

21,424

22,675

24,404

25,467

26,533

ليبيا

16,334

16,334

17,759

18,461

18,462

18,462

18,462

18,462

�سلطنة
عمان

15,690

17,425

19,736

21,424

22,675

24,404

25,467

26,533

الكويت

11,884

15,176

18,144

16,097

15,733

14,621

14,968

15,167

�سوريا

9,939

10,743

10,743

10,743

10,743

10,743

10,743

10,743

العراق

7,965

9,848

13,248

10,128

10,128

10,128

10,128

10,128

موريتانيا 2,372

2,961

4,350

5,475

5,976

6,478

6,750

7,079

اليمن

4,858

4,339

3,808

3,675

3,441

3,426

2,865

2,595

فل�سطني

2,175

2,328

2,336

2,459

2,487

2,511

2,660

2,703

ال�صومال 566

668

776

1,034

1,295

1,598

1,932

2,316

878

956

1,066

1,352

1,505

1,629

1,789

1,954

الدولة

2010

ال�سعودية 176,378

جيبوتي
ال
إجمايل 875,558.06 839,806.88 802,473.76 772,519.32 743,118.15 702,675.03 651,415.55 609,580.89
العربي
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امللحق رقم ( :)2تطور �أر�صدة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ال�صادرة من الدول العربية
خالل الفرتة ( 2017-2010مليون دوالر)
الدولة
الإمارات
ال�سعودية
قطر
الكويت
ليبيا
البحرين
لبنان
�سلطنة
عمان
م�صر
املغرب
العراق
اجلزائر
اليمن
الأردن
فل�سطني
تون�س
موريتانيا
�سوريا
الإجمايل
العربي

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2,011
2010
124,449
110,494
97,530
80,838
69,102
60,274
57,738
55,560
79,598
73,973
63,121
44,699
39,303
34,359
29,958
26,528
52,883
51,189
43,287
39,263
32,515
24,494
22,653
12,545
30,624
30,228
31,559
34,310
37,153
31,023
32,250
28,189
20,283
20,173
19,733
19,338
19,261
19,255
16,746
16,615
19,233
19,004
19,884
16,693
14,524
13,992
13,476
7,883
13,900
13,333
12,691
12,029
10,774
8,793
7,768
6,831
8,281
7,885
7,529
7,194
5,836
4,902
4,018
2,796
7,426
7,227
7,020
6,839
6,586
6,285
6,074
5,448
5,892
5,203
4,557
4,187
2,555
2,157
1,981
1,914
2,486
2,408
2,104
1,956
1,715
1,488
998
632
1,893
1,868
1,822
1,718
1,737
2,005
2,046
1,513
665
660
659
655
643
638
629
571
619
613
609
608
525
509
504
473
422
400
445
358
171
232
192
241
498
464
291
286
308
297
297
287
84
75
74
73
46
27
30
28
5
5
5
5
5
5
5
5
369,241.94 345,200.85 312,919.19 271,051.14 242,758.47 210,734.74 197,363.41 168,059.66
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امللحق رقم ( :)3ترتيب دول �إقليم ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
يف تقرير �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال2018 ،

الدولة

�سهولة
ممار�سة
�أن�شطة
الأعمال
(الرتتيب
العام)

3
4
2
1
5
8
7
13
16
10

1
7
2
8
3
6
12
5
14
13

1
9
7
5
6
8
3
4
12
2

1
3
9
5
4
16
11
2
6
7

2
8
7
10
11
13
6
5
12
14

1
9
4
11
19
3
10
2
6
15

1
3
6
5
2
7
17
8
4
11

8
6
4
5
7
1
9
14
12
3

2 1
5 10
11 3
6 4
9 12
10 2
1 6
18 8
7 5
12 11

غزة
وال�ضفة 114
الغربية

20

17

10

12

1

16

13

2

19 13

124
128
133
154
166
168
174
185
186

6
9
14
11
15
17
12
19
18

4
9
15
10
16
11
20
19
18

13
11
16
19
15
14
18
17
20

10
15
14
19
18
13
17
20
8

4
3
9
17
16
20
15
18
19

18
5
14
8
17
12
7
20
13

18
20
14
12
19
16
10
15
9

15
16
11
13
19
18
17
10
20

الإمارات
البحرين
املغرب
عمان
قطر
مالطة
تون�س
ال�سعودية
الكويت
الأردن

�إيران
م�صر
لبنان
جيبوتي
اجلزائر
العراق
�سوريا
ليبيا
اليمن

21
66
69
71
83
84
88
92
96
103

بدء
الن�شاط
التجاري

التجارة �إنفاذ ت�سوية
ا�ستخراج احل�صول ت�سجيل احل�صول حماية
امل�ستثمرين دفع
العقود حاالت
ال�ضرائب عرب
على
تراخي�ص على
الإع�سار
احلدود
الكهرباء امللكية االئتمان الأقلية
البناء

7
18
14
20
9
17
19
16
15

15
8
13
4
3
20
16
17
14

امل�صدر :جمموعة البنك الدويل ،تقرير �سهولة ممار�سة الأعمال.2018 ،
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امللحق رقم ( :)4الأولويات الإ�سرتاتيجية واملبادرات ذات الأولوية وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية �ضمن
ال�سيناريو امل�ستهدف لبيئة الأعمال
الأولوية الإ�سرتاتيجية

املبادرات ذات الأولوية

تعزيز وتطوير املناخ
اال�ستثماري للمملكة
وتطوير الت�شريعات
الناظمة لبيئة الأعمال
واال�ستثمار

تعزيز قدرات هيئة اال�ستثمار الأردنية لتقدمي اخلدمات مبا فيها خدمات
ما بعد الت�أ�سي�س وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية.
و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية لال�ستثمار لل�سنوات الع�شر القادمة.

تنظيم عدد من املهمات وتبني �أف�ضل املبادرات والو�سائل الرتويجية
جلذب اال�ستثمارات من الدول امل�ستهدفة.
ت�سريع �إن�شاء النافذة الواحدة وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية وتقدمي
خدماتها �إلكرتوني ًا.
و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية تنظيم وامل�ؤمترات والندوات االقت�صادية وعقدها داخل الأردن وخارجه
لرتويج اال�ستثمار موجهة مبا فيها م�ؤمتر املغرتبني الأردنيني ب�شكل دوري.
نحو ا�ستقطاب دول
تعزيز الرتويج مع ال�شركات املحلية والأجنبية على الإنرتنت من خالل
وا�ستثمارات ذات قيمة
من�صة لتبادل املعرفة تديرها هيئة اال�ستثمار الأردنية.
م�ضافة عالية ومولدة
أردنيني
لفر�ص عمل لل
جمع البيانات واملعلومات وحتليلها حول الدول امل�ستهدفة.
ا�ستحداث فر�ص
ا�ستثمارية وتوزيع هذه
الفر�ص على حمافظات
اململكة

تطوير خرائط ا�ستثمارية ملحافظات اململكة كافة.
حتفيز القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار يف املدن ال�صناعية واملناطق احلرة
واال�ستفادة من الفر�ص واملزايا اال�ستثمارية القائمة فيها من خالل
تطوير البنية التحتية اجلاذبة.
تو�سعة نطاق املدن ال�صناعية لت�شمل حمافظات اململكة من خالل �إن�شاء
مدن �صناعية �إ�ضافية.
�إن�شاء مكاتب متثيل لهيئة اال�ستثمار خارج العا�صمة لدى غرف ال�صناعة
والتجارة.
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الأولوية الإ�سرتاتيجية

املبادرات ذات الأولوية

خف�ض تكاليف ممار�سة
الأعمال التجارية يف
الأردن

مراجعة ر�سوم ت�أ�سي�س ال�شركة ،وخ�صو�ص ًا ر�سوم الت�سجيل التي تدفع
لغرفة ال�صناعة وغرفة التجارة ،و�أمانة عمان الكربى ،للح�صول على
رخ�صة مزاولة املهن.
درا�سة �إمكانية جتديد الرخ�صة لعدة �سنوات (� 3أو � 5سنوات) و�إعطاء
حافز لل�سداد املبكر من خالل هيكلة الر�سوم لرتاخي�ص ال�شركات
ال�صغرية.
مراجعة التكاليف اخلا�صة ب�إي�صال الكهرباء لتوفري اخلدمة و�إي�صالها.
درا�سة �إن�شاء �سجل �إلكرتوين وطني للعقار لتتبع ملكية املنازل واملعامالت،
وحتى يبني احلقوق وااللتزامات القانونية جميعها املرتتبة على العقارات،
بحيث تظهر قيمتها احلقيقية.

تب�سيط الإجراءات
�إجراء املعامالت الإدارية املتعلقة بعمليات الأعمال (على �سبيل املثال
الإدارية الخت�صار الوقت ت�سجيل ال�شركات ،واحل�صول على رخ�صة بناء) با�ستخدام نافذة واحدة
لرجال الأعمال
على الإنرتنت.
حت�سني نوعية اخلدمات درا�سة الت�شجيع على �إقرا�ض ال�شركات املتعرثة والقابلة للحياة� ،أو
لل�شركات املحلية
اال�ستثمار فيها و�إعادة ر�سملتها.
والأجنبية
حماية �صغار امل�ساهمني يف ال�شركات امل�ساهمة العامة.
متكني ال�شركات من تقدمي ال�شكاوى �إلكرتوني ًا.
الت�شجيع على الإيداع الإلكرتوين ودفع ال�ضرائب عرب الإنرتنت.

ت�شجيع �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف حوكمة
ال�شركات

درا�سة منح فرتة �سماح لل�شركات قبل �سريان القوانني والأنظمة اجلديدة
مبا يتيح لل�شركات �إعادة تنظيم �أعمالها وفق ًا للت�شريعات اجلديدة،
وبخا�صة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.
ت�شجيع مديري ال�شركات على امل�شاركة يف برامج تدريبية متخ�ص�صة حول
�أف�ضل ممار�سات حوكمة ال�شركات.
درا�سة �إمكانية �إلزام امل�ؤ�س�سات املدرجة لالكتتاب العام بتقدمي تقارير
تف�صح عن املتطلبات املالية وغري املالية.
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الأولوية الإ�سرتاتيجية

املبادرات ذات الأولوية

حت�سني الإطار القانوين
املتوفر لل�شركات املحلية
والأجنبية

درا�سة الإطار القانوين لإنفاذ ال�ضمانات خارج املحكمة ،حيث ميكن
للدائنني واملدينني االتفاق على �إجراءات خارج املحكمة.
م�أ�س�سة حتليل الأثر التنظيمي كجزء من مناق�شة لل�سيا�سات والإ�صالحات
التنظيمية قبل رفعها �إلى جمل�س الوزراء للموافقة عليها.
تطوير قانون ال�شركات ليتواكب مع �أف�ضل املمار�سات العاملية وتطبيق دليل
قواعد حوكمة ال�شركات ب�شكل �إلزامي من خالل القانون.
�إقرار قانون �إعادة التنظيم والإفال�س والت�صفية.
�إقرار قانون املعامالت الإلكرتونية.
دعم ال�شركات املتو�سطة والكبرية لتطبيق املعايري املطلوبة يف جماالت
احلقوق املالية للأطراف املعنية وتعزيز نظام امل�ساءلة ،وبيئة الرقابة
الداخلية؛ والتدقيق وال�شفافية وممار�سات الإف�صاح.

امل�صدر« :وثيقة الأردن  ..2025ر�ؤية و�إ�سرتاتيجية وطنية».2016 ،

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية ،بيئة الأعمال ،ال�سيناريو امل�ستهدف
خط الأ�سا�س

امل�ؤ�شر

2014

الت�صنيف يف م�ؤ�شر التناف�سية العاملية

املرتبة 64

املرتبة 60

ت�صنيف �سهولة ممار�سة الأعمال

املرتبة 117

املرتبة 110

عام 2017

عام 2021

عام 2025

املرتبة 55

املرتبة 50

املرتبة 90

املرتبة 75

امل�صدر« :وثيقة الأردن  ..2025ر�ؤية و�إ�سرتاتيجية وطنية».2016 ،
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امللحق رقم ( :)5املرتكزات والتدخالت التي وردت يف برنامج حتفيز النمو االقت�صادي 2022-2018

واملتعلقة بال�سيا�سة اال�ستثمارية

املرتكزات

التدخالت

النوع

التكلفة
(بالدينار)

�سهولة ممار�سة الأعمال والتناف�سية
�سهولة احل�صول على متويل

�إن�شاء �صندوق ر�أ�س املال املخاطر بقيمة  50مليون
دوالر بالتعاون مع البنك الدويل ووزارة التخطيط
والتعاون الدويل ،وبالتن�سيق مع البنك املركزي الأردين
الذي �سي�ؤمن بدوره  50مليون دوالر �إ�ضافية.
تب�سيط الإجراءات اجلمركية
احلد من التهرب ال�ضريبي من خالل تبني نظام
الفوترة ،و�أمتتة اخلدمات وربطها مع ُا بوا�سطة قاعدة
بيانات �إلكرتونية .وتطبيق عقوبة ال�سجن بحق
املتهربني .بالإ�ضافة �إلى تطبيق فرتات الإعفاء من
الغرامات ال�ضريبية.
ت�أ�سي�س مركز للمقا�صة ال�ضريبية.

حت�سني �إدارة ال�ضرائب
تقليل تكلفة االمتثال ال�ضريبي على ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة من خالل ال�سماح لها بتقدمي التقارير ب�شكل
ن�صف �سنوي.

ت�سهيل احل�صول على طلبات
ترخي�ص الأعمال والإجراءات
ذات العالقة

م�شروع
حكومي

-

�إ�صالح
حكومي

-

�إ�صالح
حكومي

-

م�شروع
حكومي

-

�إ�صالح
حكومي

-

التوافق مع تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال
تخ�صي�ص املوارد لالمتثال ال�ضريبي مقابل التدقيق
( .)%10-5بالإ�ضافة �إلى ا�ستحداث التخ�ص�صات يف
دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات.

�إ�صالح
حكومي

-

موحدة (One Stop
ا�ستحداث تطبيق نافذة ّ
 )Shopللرتخي�ص والت�سجيل ال�ستخدامه يف اجلهات
املعنية كافة (ومنها �أمانة عمان الكربى ،دائرة مراقبة
ال�شركات ،دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات ،غرف
التجارة وال�صناعة ،وغريها).

�إ�صالح
حكومي

الربط الإلكرتوين و�أمتتة العمليات بني الدوائر
املختلفة املعنية بطلبات الرتخي�ص.
�ضمان و�ضوح احلقوق االقت�صادية للقطاع اخلا�ص
عند التعامل مع احلكومة واحلر�ص على االمتثال لهذه
احلقوق.

�إ�صالح
حكومي

�إ�صالح
حكومي

-

-

-

التناف�سية
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املرتكزات

�إعادة هيكلة �صندوق ا�ستثمار
�أموال ال�ضمان االجتماعي مبا
يح�سن من قدرته اال�ستثمارية
ّ

تعزيز مفهوم ال�شمول املايل
واحلر�ص على كفاية التمويل
املتاح لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة
اجلانب الت�شريعي

56

التكلفة

التدخالت

النوع

رفد جمل�س �إدارة �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان
االجتماعي بخرباء يف جمال اال�ستثمار.

�إ�صالح
حكومي

-

تب�سيط هيكلية اتخاذ القرارات.

�إ�صالح
حكومي

-

ال�سماح لل�صندوق با�ستثمار جزء من موجوداته لدى
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية لتح�سني العوائد املالية وتوزيع
املخاطر وفق �ضوابط م�ساءلة وا�ضحة ،تتفق مع �أف�ضل
املمار�سات الدولية.

�إ�صالح
حكومي

-

تخ�صي�ص  %15من قرو�ض امل�ؤ�س�سات املالية الدولية
والإقليمية للم�شاريع النا�شئة من ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة ()SMEs Startups

�إ�صالح
حكومي

-

(بالدينار)

تقرير حالة البالد :بيئة األعامل واالستثامر

املرتكزات

حت�سني الإطار الت�شريعي للنمو
االقت�صادي

التكلفة

التدخالت

النوع

�إ�صدار قانون جديد لتمكني ال�شراكة العامة/
ال�شراكة املحدودة ( -)GP/LPال�شراكات
اال�ستثمارية املحدودة (Investment Limited
 )Partnership -ILPلغايات ت�سهيل ت�أ�سي�س
�شركات و�صناديق ر�أ�س املال املغامر ومنحه احلوافز
الالزمة.

�إ�صالح
حكومي

-

تعديل القانون لتمكني ت�سجيل ال�شركات االفرتا�ضية

�إ�صالح
حكومي

-

تعديل القانون لإلغاء �ضريبة ال�شهرة.

�إ�صالح
حكومي

-

تعديل القانون لل�سماح باخل�صم ال�ضريبي على
ا�ستثمارات الأفراد يف ال�شركات النا�شئة التي يقل
عمرها عن ثالث �سنوات.

�إ�صالح
حكومي

-

تعديل قانون هيئة الأوراق املالية وقانون ال�شركات
ملنح هيئة الأوراق املالية مزيد ًا من ال�صالحيات يف
�إ�صدار التعليمات املعنية بو�ضع ال�سيا�سات (حالي ًا لدى
الربملان).

�إ�صالح
حكومي

-

تطبيق احلوكمة امل�ؤ�س�سية املن�صو�ص عليها يف القوانني
على ال�شركات امل�ساهمة العامة.

�إ�صالح
حكومي

-

�إ�صدار قانون الإفال�س والإع�سار املايل لل�شركات.

�إ�صالح
حكومي

-

تعديل قانون ال�شركات مبا يتيح نافذية عقود ال�شركاء
(التي
ال تتعار�ض مع عقد ونظام ت�أ�سي�س ال�شركة).
(Annexation and
Enforceability of Shareholders
 -)Agreementsبا�ستثناء ال�شركات امل�ساهمة
العامة املحدودة (حالي ًا لدى الربملان).

�إ�صالح
حكومي

-

امل�صادقة على قانون الأ�صول املنقولة.

�إ�صالح
حكومي

-

�إ�صدار قانون امل�ساءلة الطبية.

�إ�صالح
حكومي

-

العمل على تنفيذ تعديالت اللوائح لتفعيل �صناديق
اال�ستثمار امل�شرتك و�صناديق امل�ؤ�شرات ()ETF

�إ�صالح
حكومي

-

(بالدينار)
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املرتكزات

التدخالت

النوع

التكلفة
(بالدينار)

اجلانب الق�ضائي

الإ�صالح الق�ضائي لت�سهيل
تنفيذ خطة النمو االقت�صادي
(جمموعة خمتارة من تو�صيات
اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز
الق�ضائي التي لها �أثر مبا�شر
على النمو االقت�صادي)

ت�أ�سي�س غرفة اقت�صادية يف حمكمة بداية عمان
تخت�ص بالنزاعات
التجارية واال�ستثمارية.

�إ�صالح
حكومي

-

ا�ستخدام التقنيات احلديثة لتح�سني �إجراءات
التقا�ضي والتبليغ ،وتعزيز الربط الإلكرتوين بني
امل�ؤ�س�سات املعنية كافة.

�إ�صالح
حكومي

-

تب�سيط �إجراءات التقا�ضي وت�سريع وترية الف�صل يف
الق�ضايا خالل فرتة زمنية معقولة.

�إ�صالح
حكومي

-

تفعيل مبد�أ تخ�ص�ص الق�ضاة ،وتعزيز قدرات الق�ضاة
والإدعاء العام.

�إ�صالح
حكومي

-

�إن�شاء غرفة جزائية متخ�ص�صة للنظر يف بع�ض
املنازعات ،وعلى وجه اخل�صو�ص تلك املرتكبة
با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية احلديثة.

�إ�صالح
حكومي

-

�إزالة العوائق جميعها لت�سريع �إجراءات الدعاوى ،دون
انتقا�ص من ال�ضمانات املقررة للخ�صوم.

�إ�صالح
حكومي

-

ت�شجيع اللجوء �إلى و�سائل بديلة للدعاوى املدنية،
وتي�سري ال�سبل املحفزة لذلك؛ للتخفيف عن املحاكم.

�إ�صالح
حكومي

-

حتديث �إجراءات تبليغ الأوراق الق�ضائية وتي�سريها
و�ضبطها لتحقيق ال�سرعة املطلوبة حل�سم النزاعات.

�إ�صالح
حكومي

-

حتديث �إجراءات ت�صفية ال�شركات و�إفال�س التجار
وتطويرها.

�إ�صالح
حكومي

-

تطوير �إجراءات ال�ضابطة العدلية وحتديثها
واالرتقاء ب�أدائها.

�إ�صالح
حكومي

-

امل�صدر :خطة حتفيز النمو االقت�صادي الأردين .2022-2018

58

تقرير حالة البالد :بيئة األعامل واالستثامر

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

امل�صدر :هيئة اال�ستثمار� ،إ�سرتاتيجية الرتويج .2019-2017

العلوم احلياتية

الرعاية ال�صحية

اخلدمات املالية

املنتجات اال�ستهالكية واملالب�س

الهند�سة املتقدمة

القطاعات ذات الأولوية املتو�سطة

البنية التحتية

ال�سياحة والرتفيه

تكنولوجيا املعلومات

الكيماويات

خدمات الأعمال

القطاعات ذات الأولوية العالية

القطاعات

الأردن

الواليات
املتحدة

ü

ü

ü

ü

ü

ü

اململكة
املتحدة

�أ�سواق املن�ش�أ ذات االحتمال العايل

ü

ü

ü

ü

ü

الإمارات

ü

ü

ü

ü

ال�سعودية

ü

ü

ü

ال�صني

ü

كندا

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü

البحرين

الكويت

الهند

ü

ü

�أملانيا

هولندا

�أ�سواق املن�ش�أ ذات االحتمال املتو�سط

امللحق رقم ( :)6اخليارات الأكرث مواءمة للأردن بح�سب ال�سوق والقطاع
وفق ًا لإ�سرتاتيجية الرتويج 2019-2017
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