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االستثمار وأثره على االقتصاد الوطني
مقدمة
يعتبر االستثمار من بين العمليات االقتصادية التي تحظى بأهمية كبيرة كونه يمثل العنصر الحيوو والفعوال الوي

يساهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  .ويمثل االستثمار في المملكة ركيزة اساسية في دعم االقتصاد
الوطني وتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة  ،بما ينسجم ومصالح االردن العليا ويحقق له االستقرار السياسي

واالجتمواعي واالمنوي واالقتصواد

المنشوود مون خوالل تفعيول التورابط بوين االقتصواد والمكونوات االخور للدولوة

والمجتمو بمنظوموة متكاملوة ،وتعزيوز القودرة التنافسوية األردنيوة فوي مجواالت اإلنتوا واإلدارة والتسوويق وخفو
معدالت الفقر والبطالة .

وتقوم المنافسة بين الدول علوى جوي االسوتثمارات االجنبيوة مون حيوف تووفير المنواث االسوتثمار الجواي وتقوديم
المزايا والحووافز والتوي مون بينهوا الحووافز الضوريبية والجمركيوة  ،بحيوف تكوون هويه الحووافز أفضول مون تلو التوي

تقدمها الدول المجاورة أو التي تتشابه معها في الظروف االقتصادية.

وقوود تسووتجابت المملكووة للمعطيووات الدوليووة بخط ووات متقدمووة نحووو اإلنفتووار االقتصوواد وتحريوور التجووارة الخارجيووة
ومواكبة العولمة كان من أهمها تووفير منواث مال وم جواي لالسوتثمار مون خوالل تووفير البنيوة التشوريعية المسوتقرة

والمحفّووزة موون أجوول تعزيووز وتطوووير أركووان البي ووة االسووتثمارية ومنوواث االسووتثمار فووي المملكووة وجعوول األردن مرك و از
الستقطا االستثمارات المحلية واألجنبية لزيادة معدالت النموو االقتصواد واالرتقواا بالمسوتو المعيشوي للموواطن

وتوزي مكاس التنمية بشكل عادل وجي المستثمرين القامة مشروعاتهم فوي المملكوة فوي سوبيل تحقيوق الهودف

األسمى للحكومة اال وهو تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هيا السياق فقد قامت الحكومة خالل الفترة الماضية بمراجعة شواملة للتشوريعات والسياسوات النقديوة والماليوة
واالقتصوادية وتحوديثها لتتماشوى مو سياسوات االنفتووار االقتصواد والعولموة ،والشواملة لقووانين المنافسوة وحمايووة

اإلنتووا الووووطني وقوووانين الشوووركات والعمووول والملكيووة الفكريوووة ووضوو التشوووريعات المحفوووزة لالسووتثمار مووون خوووالل
تشريعات تشجي االستثمار وضريبة الدخل وتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة ،وكيل انشاا منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة والتي أضحت منطقة جايبة لالستثمار نتيجة للمزايا االسوتثمارية الكثيورة التوي وفرورت لهوا .وقود
أولت الحكوموة اهتماموا خاصوا بقطواعي السوياحة وتكنولوجيوا المعلوموات مون خوالل ايجواد بي وة اسوتثمارية مال موة

للمشاري السياحية وتعديل التشوريعات المتعلقوة بهويا الخصووا اضوافة الوى تطووير بي وة مناسوبة القتصواد وطنوي
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يعتمد على تكنولوجيا المعلومات وبما بما يخدم صناع القرار والمستثمرين ورجال االعمال وقد حثت الحكومة علوى
اسوووت الل الفووورا التوووي توفرهوووا مبوووادرة االردن الوطنيوووة لتطووووير قطووواع تكنولوجيوووا المعلوموووات واالتصووواالت علوووى
المستويات الوطنية واالقليمية والعالمية .

االهمية االقتصادية لالستثمار
يعتبر االستثمار من بين الموضوعات االقتصادية التي حظيت بأهتمام كبير نظ ار لما له مون اثور فعوال ومون عالقوة
وثيقة في زيادة الدخل القومي ،وفي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.ومن المعلوم ان ا زيادة

في حجم االستثمار سوف تؤد الى زيادة في الدخل واالنتا واالستخدام  .ان اهتمام الدول المتقدمة باالستثمار
جاا من خالل قيامها بأصدار القوانين والتشريعات الجايبة لالستثمار ويبدو يل جليوا مون خوالل قيوام تلو الودول
بتسهيل االجرااات الالزمة النتقال رؤوس االموال الى الدول االخر  ،يل االتجاه الي يظهر واضوحا مون خوالل
نشاط الشركات متعددة الجنسية.

اما في الدول النامية فعلى الرغم من اهمية االستثمار ودوره الفاعل فوي تحقيوق برامجهوا التنمويوة واالجتماعيوة ،

فأنه في ظل قلة راس المال لي يمثل العقبة االساسية التي تواجوه عمليوة التنميوة ،فلوم يلقوى موضووع االسوتثمار
االهتموام الكوافي ،اي تتميوز معظوم الودول الناميوة علوى الورغم مون قلوة راس الموال بسووا اسوتخدام المووارد المتاحوة

وسوا توزيعها بين االستخدامات المختلفة.
اهداف ودواف االستثمار

تختلف أهداف االستثمار باختالف الجهوة التوي تقووم باالسوتثمار ،وبشوكل عوام الهودف مون االسوتثمار هوو تحقيوق
النفو العوام  ،كموا هوو الحوال بالنسوبة للمشوروعات العاموة التوي تقووم بتوا الدولوة مثول تنشواا مستشوفى أو جامعوة

حكومية او طريق ،ويكون الهدف من االستثمار هو تحقيق الربح  ،كما هو الحال قطاع الخاا .وبصوورة عاموة
 ،فان غالبية الدراسات حول االستثمار تركز على استثمارات القطاع الخاا التي تهدف تلى تحقيق الوربح ،ومون
الطبيعي فان لكل من البلد المضيف لالستثمار وللمستثمر أهداف ودواف أبرزها :

أهداف ودواف المستثمر

 .1الحصول على المواد الخام من الدولة المستثمر فيها الستخدامها في الصناعة.
 .2االستفادة من تشريعات وحوافز االستثمار في البلد المضيف.
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 .3تيجاد أسواق جديدة لمنتجاته.

 .4االستفادة من الميزة النسبية لتوفر األيد العاملة وانخفا
 .5تحقيق أربار تفوق أرباحها من عملياتها داخل موطنها.

 .6سوهولة منافسوة الشوركات المحليوة مون حيوف جوودة اإلنتوا
للتكنولوجيا المتقدمة ورأس المال.

أجورها.
وانخفوا

األسوعار بسوب

اموتال المسوتثمر

 .7قلة المخاطر اي انه كلما توزعت االستثمارات كلما قلت المخاطر
أهداف ودواف البلد المضيف

 .1االستفادة من التقدم التكنولوجي ونقل التكنولوجيا وفن اإلدارة الحديف الي تمتاز به الدول المتقدمة.
 .2معالجة مشكلة الفقر والبطالة من خالل فرا التش يل التي تستحدثها مثل تل المشاري .

 .3زيادة نسبة الصادرات الوطنية وتقليا فجوة الميزان التجار وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات الوطني.
 .4الحد من االستيراد من خالل زيادة اإلنتا المحلي وخاصة السل االستهالكية.

 .5النفوواي تلووى أسوواق الوودول األخوور واسووتحداف أسوواق جديوود وتحسووين معوودالت التبووادل التجووار مو
الخارجي.

العووالم

العوامل المؤثره في االستثمار
من الناحية النظريوة هنالو العديود مون العوامول توضوح طبيعوة سولو االسوتثمار الخواا فوي بلود معوين وفيموا يلوي

المت يرات األكثر تأثي ارً:

 .1االستقرار السياسي  :والي يعتبر من أهم المت يرات المؤثره في حجم تدفق االستثمارات.
 .2االستقرار االقتصاد واستقرار التوجهات االقتصادية للدولة فالمتمثلة في تستراتيجية واضحة المعالم تبين من
خاللها دور القطاع الخاا  ،ومد

انفتار االقتصاد وتفاعله ضمن األطر اإلقليمية والدولية  ،أضافه تلى

استقرار المؤشرات االقتصادية الكلية كتل

المتعلقة بأوضاع الميزان التجار والموازنة العامة  ،ومعدل

التضخم  ،ومعدل البطالة  ،وحجم المديونية الخارجية وغيرها والتي تشكل التصور األوضح حول درجة

االستقرار االقتصاد .

 .3سعر الصرف والي

يؤثر في حجم وهيكل الطل

المحلي والخارجي والعر

تأثيره على حجم وهيكل اإلنفاق الكلي ويرافق انخفا
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بسب

لألسعار اثر ارتفاع تكاليف اإلنتا

ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتا

والسل الرأسمالية المستوردة

ويتب يل انكماش في الطل المحلي الي يعقبه هبوط في حجم المبيعات وانخفا

في حجم االستثمار.

 .4سعر الفا دة والي يرتبط بعالقة عكسية م حجم االستثمار.

 .5الناتج المحلي اإلجمالي وحجم المبيعات بحيف يؤثر معدل نمو الدخل على االستثمار من خالل عالقة طردية
مباشرة  ،فنمو الناتج يعني نمو الطل

االستثمار.

الكلي  ،وبالتالي نمو حجم المبيعات مما يدف بالقطاع الخاا نحو

 .6االستثمار الحكومي في مجال البنية التحتية والي يعمل على زيادة حجم االستثمار الخاا.
 .7الض ار

بحيف يعتمد نوع التأثير على حجم وهيكل هيه الض ار .

 .8اال تمان المصرفي حيف يؤثر حجم اال تمان المصرفي على حجم االستثمار الخاا ألن معظم المشاري
االستثمارية في الدول النامية لم تصل بعد تلى مستو النمو والنضج الي

يؤهلها لتمويل ياتها سواا من

خالل أرباحها المحتجزه أو من خالل طرحها ألسهم جديدة في السوق المالي .

 .9التضخم ويؤثر على االستثمار تأثي ارً سالباً من خالل تأثيره على توقعات األسعار النسبية ورفعه لمخاطر
االستثمار .

 .11معدل التبادل التجار والي

يؤد

انخفاضه تلى ارتفاع نسبة العجز في الميزان التجار تلى الناتج المحلي

اإلجمالي ويؤثر يل سلباً على االستثمار بسب

لالستثمار.

ارتفاع تكاليف اإلنتا ويؤثر كيل على التوزي القطاعي

االستثمار في األردن

تعوود المبووادرات الملكيووة أجنوودة وطنيووة مرشوودة وموجهووة للمؤسسسووات الوطنيووة واإلف وراد إلطووالق الطاقووات والجهووود

الوطنيووة السووتثمارها بالشووكل األمثوول ،وتعكووس هوويه المبووادرات طبيعووة دور النظووام السياسووي األردنووي علووى وض و

السياسات والخطط المناسبة لمعالجة هيا الواق والتعامل معه واالنطالق نحو مستقبل أفضل ،و لوم تعود المبوادرات

الملكية مجرد أوراق نظرية ،بل وجدت طريقها الوى الواقو العملوي مون خوالل ارتباطهوا بخطوط قابلوة للتنفيوي وبورامج
عمل والمتابعوة الحثيثوة مون جاللوة الملو عبود ان الثواني وأخويها الطواب المؤسسوي مون خوالل مأسسوة المبوادرات

على ار

الواق .

وقد كان الشأن االقتصاد ضمن سلم أولويات جاللة المل حفظه ان ورعواه ،حيوف وضو نصو عينيوه تحسوين
مستو معيشة المواطن وزيادة مشاركته االقتصادية من خالل المبادرات الملكية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة،
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وقود كوان يلو نابعواً مون تيموان جاللتوه بقودرة اإلنسوان األردنوي علوى التميوز فوي العطواا وهوو موا جسوده حفظوه ان
بمقولته " على قدر أهل العزم".

وكنتيجة لتبني الحكومات المتعاقبة للمبادرات الملكية خالل السنوات الماضية وتضومينها فوي خططهوا والعمول علوى

وضعها موض التنفيي ،فقد سجل األردن تنجازات جيدة في تنمية بع

القطاعات االقتصادية يات احتماليوة النموو

العالية ،مدفوعة جز ياً بعوامل خارجية .كما حقق تقدم ملموس فوي مجوال تحسوين بي وة األعموال وجوي االسوتثمار
والتي بدورها ساهمت في تعزيز تنافسية االقتصاد والقطاعات لجي أكبر عدد من المستثمرين.

وبووالنظر تلووى التركيبووة االقتصووادية الحاليووة والمووارد المحوودودة المتاحووة ،فوولن احوود الطوورق لبلووو األهووداف الوواردة
ضمن المبادرات الملكية هي باسوتقطا اسوتثمارات محليوة وأجنبيوة فوي مجوال الصوناعة والخودمات التجاريوة كثيفوة

العمالوة والموجهوة ل ايووات التصودير ،مو االخوي بعووين االعتبوار أن األردن يواجوه منافسووة تقليميوة ودوليووة قويوة فووي
مجال جي االستثمار.
السياسة االستثمارية
تهدف السياسة االستثمارية تلى توفير بي ة مال موة لألعموال واالسوتثمار وتعزيوز تنافسوية االقتصواد الووطني محليواً

ودولياً لتحقيق األهداف المرحلية والمتمثلة في تحسين وتطوير بي ة األعمال وزيادة تنافسيتها وتوفير فورا عمول
جديدة لألردنيين ،وزيادة مشواركة القطواع الخواا فوي تنفيوي مشواري اقتصوادية كبور بالشوراكة مو القطواع العوام،

وزيووادة حجووم االسووتثمارات األجنبيووة والمحليووة ،وتمكووين الشووركات المبتد ووة والص و يرة والمتوسووطة وبنوواا قوودراتها،
وتطوير القطاع الصناعي والخدمي من خالل:
 -تطوير التشريعات الناظمة لبي ة األعمال واالستثمار.

 جي واستقطا االستثمارات يات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرا العمل لألردنيين. توجيه االستثمار والمستثمرين نحو المحافظات من خالل منح االستثمار في المحافظات مزايا تضافية عماهو مقرر لالستثمار في العاصمة ،بما يحقيق التنمية في المحافظات وزيادة حصتها من مكتسبات التنمية

وفرا العمل.

 تلقا ية منح الحوافز االستثمارية لألنشطة االقتصادية وربط اإلعفااات بسل وخدمات محددة م وضضوابط واضحة الختيار السل والخدمات التي تشملها اإلعفااات ،ومن تل الضوابط اثر شمول تل السل
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والخدمات باإلعفااات في تحفيز االستثمار وتش يل األيد

وتحقيق متطلبات التنمية والبحف والتطوير ونقل التكنولوجيا.

العاملة األردنية وزيادة القيمة المضافة المحلية

 -تسهيل وتسري تجرااات ترخيا المشاري وتوخي الشفافية فيما يتعلق بأسس ومتطلبات الترخيا من

خالل تنشاا نافية استثمارية واحدة تضم مفوضين عن كافة الجهات المتعلقة بترخيا المشاري في
المملكة ،ومنح المستثمر حق االعت ار

والتظلم في حال رف

الترخيا.

 تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاا بهدف تحفيز دور القطاع الخاا ومساهمته في النمواالقتصاد  ,من خالل قانون الشراكة م القطاع الخاا.

 -تيجاد آليات تضافية لتمويل المشاري الص يرة والمتوسطة وخاصة في المحافظات خار العاصمة.

أهم مميزات مشروع قانون االستثمار لسنة 2102
يهدف مشروع القانون بشكل عام تلى ما يلي:

 تحسين التنظيم القانوني للبي ة االستثمارية في المملكة وزيادة االستثمار المستقط

من خالل تعزيز

الحوافز واإلعفااات الممنوحة لالستثمارات.

 تبسيط تجرااات تنشاا المشاري وحصولها على التراخيا الالزمة لمزاولة أعمالها.
 توحيد مرجعيات االستثمار .

 جعل الحوافز االستثمارية تلقا ية.
ي طي مشروع القانون كافة مناطق المملكة (باستثناا منطقة العقبة االقتصادية الخاصة واقليم البتراا التنمو )
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دور مؤسسة تشجي االستثمار
-

استقطا وجي االستثمارات المحلية والعربية واألجنبية لألردن

-

تسهيل وتبسيط تجرااات ترخيا المشاري االستثمارية

-

تقديم كافة التسهيالت والحوافز واإلعفااات المقررة بموج القوانين واألنظمة النافية

تصدار بطاقة المستثمر وتأشيرات الزيارة للمستثمرين واإلقامات

-

متابعة وتسهيل سير العمليات قبل البدا وخالل وبعد عملية التسجيل والترخيا للمشاري االستثمارية

-

العمل على استقبال كافة أشكال الشكاو وتلبية احتياجات المستثمرين

-

تحديد المعيقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والعمل على تيجاد الحلول لها ،من خالل مراجعة القوانين واألنظمة

وتأثيرها على البي ة االستثمارية أو اقترار تعديالت جديدة أو سن قوانين جديدة.

خدمات المؤسسة
عكفت مؤسسة تشجي اإلستثمار على توفير مجموعة من الخدمات المميزة قبل ،خالل ،وبعد القيام باإلستثمار،حيف أصبحت
نافية مركزية لتلبية جمي اإلحتياجات و المتطلبات اإلستثمارية.
-

توفر المؤسسة معلومات وافية عن اإلستثمار ،وتعمل على تبراز أكثر الفرا اإلستثمارية قابلية للنجار والنمو في
القطاعات اإلقتصادية الحيوية ،كما توفر المؤسسة دراسات جدو أولية للمشاري الواعدة.

-

تعمل المؤسسة على التنسيق بين المستثمرين من جهة ،و القطاعين العام و الخاا في األردن من جهة أخر ،

-

في مكان واحد ،والتي عملت

مما يمهد الطريق أمام شراكات محتملة.

خدمة المكان الواحدة النافية اإلستثمارية ،تقديم خدمة تسجيل وترخيا المشروع

المؤسسة على دعمها وتوفير كافة عناصر النجار لها مما انعكس على اختصار المدة الزمنية لعمليات التسجيل

والترخيا والحصول على الموافقات الالزمة من بع

عشر يوما.

-

الو ازرات أو الدوا ر الحكومية .وفي فترة ال تتعد

األربعة

مديرية المتابعة يستمر دور المؤسسة ما بعد اإلستثمار حيف يتم العمل على تطوير البي ة اإلستثمارية و يل

للمحافظة على رضا المستثمر.
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-

مديرية دعم السياسات والتي تهدف الى تحديد التحديات التي تجابه القطاع الخاا و العمل على تزالتها أو التحديد

من آثارها من خالل التدخل عند صانعي السياسات.
أهمية جي اإلستثمار لألردن:
-

االستثمار يركز على تأمين االحتياجات الر يسية للمملكة والتي تضمن توفير فرا العمل لألردنيين وتخفي

-

االستثمار المحلي واألجنبي يشكل أحد المحاور الر يسية في عمليات اإلصالر االقتصاد

الفقر وتحقيق الحد األدنى المقبول من المستو المعيشي للمواطن.

معدالت

االمتيازات والحوافز الحالية
اإلعفاا من الرسوم الجمركية:
-

تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والض ار

بشرط أن تكون مستوردة الستخدامات المشروع بشكل حيو ،

وتشمل هيه الموجودات :اآلالت والمعدات والمواد المستخدمة لتأسيس المشروع ،بما في يل أثاف ومعدات الفنادق

والمستشفيات.
-

تعفى قط ال يار المستوردة للمشروع من الرسوم والض ار

على أن ال تزيد قيمة هيه القط عن  %51من قيمة

الموجودات الثابتة التي تلزمها هيه القط .

-

تعفى الموجودات الثابتة الالزمة لتوسي المشروع وتطويره أو تحديثه من الرسوم والض ار  ،تيا ما أد

زيادة ال تقل عن  %51من الطاقة اإلنتاجية للمشروع.
-

تمنح مشاري الفنادق والمستشفيات تعفااات تضافية من الرسوم والض ار

لمشترياتها ،األثاف والمفروشات واللوازم

ل ايات التحديف والتجديد ،مره كل سب سنوات على األقل.
-

تعفى اللجنة من الرسوم والض ار

يل تلى

من الزيادة التي تط أر على قيمة الموجودات الثابتة والمستوردة لحسا

المشروع

،تيا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تل الموجودات في بلد المنشأ ،او عن ارتفاع أجور شحنها أو ت ير في

سعر التحويل .
القطاعات يات األولوية

تن اإلستثمارات يات القيمة المضافة العالية هي اإلستثمارات التي تؤثر تيجاباً على النمو اإلقتصاد

القطاعات اإلقتصادية المختلفة والتي بدورها تؤد الى زيادة اإلنتاجية وتوفير فرا عمل لألردنيين.
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تستهدف مؤسسة تشجي اإلستثمار القطاعات التي تلع دو ار مهما في دف عجلة التنمية اإلقتصادية مثل  :قطاع اإلتصاالت

وتكنولوجيا المعلومات و خدمات التعاقد الخارجي ،قطاع الصناعات الدوا ية والتجار السريرية  ،قطاع الرعاية الصحية ،
قطاع السياحة  ،وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة باإلضافة الى قطاعات أخر .
-

قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و خدمات التعاقد الخارجي  :يعتبر أحد القطاعات المتطورة واألسرع نموا في
اإلقتصاد الوطني وك يره من القطاعات الخدمية اي يوفر فرا عمل يات قيمة مضافة عالية  .يتميز األردن في

خدمات التعاقد الخارجي ويل لتوفر البي ة اإلستثمارية األمنة والمحفزة باإلضافة الى القو العاملة المؤهلة والبنية
التحتية المؤهلة ،تحد ميزات هيا القطاع تمكانية توظيف الخريجين الجدد من الجامعات والكليات.

-

الصناعات الدوا ية والتجار

السريرية  :يعتبر األردن مرك از تقليما منافساُ سعريا للتصني و البي حيف يتيح

للمستثمرين تمكانية الوصول تلى سوق الرعاية الصحية و المنتجات الدوا ية اإلقليمي باإلضافة الى اإللتزام بحقوق
الملكية الفكرية .أما فيما يخا التجار السريرية فيتميز األردن بوجود البي ة التشريعة والقوانيين المناسبة لممارسة

هيه التجار .
-

تميوز القطاع الص حي في األردن عبر العقوود الماضيوة بتقديوم خدمات صحية يات جوودة وكفوااة
الرعاية الصحية ّ :
عاليوتين باإلضافة الى الخبرات الطبية المؤهلة والمنافسة التي جعلوت مون األردن مرك ازً طبياً تقليمواً متمي ازً لرعايا

-

يساهم بنحو  % 51من الناتج المحلي

الدول العربية وبع

الدول األجنبية.

السياحة  :يعتبر القطاع السياحي أحد القطاعات التنموية والي

االجمالي  .يوفر هيا القطاع العديد من فرا العمل كونه قطاع خدمي باإلضافة الى وجود العديد من المناطق

السياحية الجايبة لإلستثمار فيها .
-

الطاقة والطاقة المتجددة  :يمتل األردن مصادر غير مست لة مثل الصخر الزيتي والطاقة الشمسية وطاقة الريار

والتي تمكن األردن من توليد الطاقة  ،والي يم ّكن األردن من ان يصبح مركز تقليمي في مجال صناعات الطاقة .
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حجم اإلستثمارات المتقدمة لإلستفادة من قانون تشجي اإلستثمار خالل الثالت أرباع األولى من عام  5152مقارنة بعام 5155
لنفس الفترة

مليون دينار أردني
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1403,3

906,0
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726,3
408

ثالث أرباع2012/
اإلستثمار المحلي

-

498

ثالث أرباع2013/
اإلستثمار األجنبي

اإلستثمار الكلي

بلغ المجموع الكلي لالستثمارات التي تقدمت لإلستفادة من قانون تشجي االستثمار رقم (  ) 51لسنة 5991

وقانون االستثمار رقم (  ) 16لسنة  5112خالل الثالف أرباع األولى من عام  911 5152مليون دينار
أردني ،مقارنة بعام  5155والبالغ  511242مليون دينار أردني .
-

حيف بل ت االستثمارات المحلية منها  196مليون دينار  ،مشكلة ما نسبته  %11من حجم االستثمارات الكلية

لفترة الثالف أرباع األولى من عام  5152مقارنة بحجم استثمارات محلية  35142مليون دينار للفترة نفسها من

عام ، 5155
-

فيما بل ت االستثمارات األجنبية ما قيمته  119مليون دينار  ،مشكلة ما نسبته  %11من حجم االستثمارات الكلية

للفترة الثالف أرباع األولى من عام  5152مقارنة بحجم استثمارات محلية  133مليون دينار للفترة نفسها من

عام .5155
-

هيا وقد تركزت االستثمارات في قطاعات الصناعة والفنادق والمستشفيات وبنس بل ت حوالي ، %5141 ، %31

-

توزعت المشاري االستثمارية التي تقدمت لالستفادة من القانون كانت في قطاعات تصنف من ضمن القطاعات

 %1على التوالي من حجم االستثمارات الكلية .

يات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة بدليل انها ستولد ما يقار
االنتهاا من تنفييها على ار

الواق بحس

القا مين على تل المشاري .
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االستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع اإلستثمار ( ) 5155 – 5111
بلغ حجم اإلستثمارات المتقدمة لالستفادة من قانون تشجيع اإلستثمار لعام  2102حوالي (  0.1مليار دينار أردني )  ،،حيث شكلت
االستثمارات المحلية من الحجم الكلي لالستثمارات ما نسبته  94بالمائة لتبلغ  747مليون دينار في حين بلغت االستثمارات األجنبية حوالي

 808مليون مشكلة ما نسبته  10بالمائة

حجم اإلستثمارات المتقدمة لإلستفادة من قانون تشجيع االستثمار
2.500
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مليون دينارأردني
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500

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

اإلستثمار األجنبي

2005

2004

2003

2002

2001

2000

اإلستثمار المحلي

خطط المؤسسة لترويج فرص االستثمار 5151- 5152

-

تعتمد مؤسسة تشجي االستثمار خالل العام الحالي  5151 -5152منهجية الترويج المستهدف في عملها و

-

باالضافة الى االعتماد على الدراسات االستراتيجية القطاعية من خالل تحديد أهم الشركات العاملة في كل قطاع ،

الي تركز على جي شركات محددة في القطاعات يات األولوية

وجم تحصااات األسواق المحلية والعالمية  ،و تحديد أحدف االتجاهات والفرا المتاحة .النتيجة هي خطة

ترويجية محكمة تستهدف شركات محددة وفقا إلحتمالية تستثمارها في األردن.
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تطبيق نظام تدارة عالقات العمالا والي يهدف الى تنظيم تجرااات جي االستثمار والمحافظة على جمي المعلومات
يات الصلة بالمستثمرين وتسهل عملية جم البيانات

وتحليلها.
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