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مالحظة

تــم إعــداد هــذه الورقــة مــن قبــل وحــدة اتفاقيــة التجــارة الحــرة االردنيــة  -األمريكيــة لتوفــر معلومــات
عامــة حــول المنظومــة التشــريعية وفــق قانــون االســتثمار رقــم ( )٣٠لســنة  ،٢٠١٤وذلــك باالســتناد إلــى
التشــريعات و واستشــارة ذوي الخبــرة واختصــاص.
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اإلطار التشريعي والمؤسسي الناظم
لالستثمار في األردن
المقدمة

يعتبر قانون االســتثمار رقم  30لســنة  1 2014اإلطار التشــريعي الذي يعكس السياســات
االقتصاديــة الحديثــة والهادفــة إلــى تحســين التنظيــم القانونــي للبيئــة االســتثمارية وإلــى
جــذب االســتثمارات األجنبيــة وتحفيــز االســتثمارات المحليــة ،باعتبــار االســتثمار المحــرك
الرئيســي للنمــو وخلــق فــرص عمــل ،وبــدوره المســاهمة فــي االســتجابة إلــى التحديــات
التــي تواجــه األردن.
ويعــد القانــون مــن أحــدث القوانيــن صـ ً
ـدورا علــى الصعيــد اإلقليمــي ،كمــا يتضمــن عــدد
مــن الســمات التنظيميــة المســتحدثة والهادفــة إلــى التســهيل والتبســيط اإلجرائــي وإلــى
ضمــان الشــفافية واالســتقرار فــي االحــكام الموضوعيــة .باإلضافــة إلــى تحديــد وتعزيــز
مزايــا وحوافــز وضمانــات االســتثمار.
ً
بــدا بحافــز ومزايــا
ويشــتمل القانــون علــى ( )48مــادة موزعــة علــى ســتة فصــول.
االســتثمار خــارج وداخــل المناطــق التنمويــة والمناطــق الحــرة ،والنافــذة االســتثمارية
والترخيــص .ومــن ثــم النصــوص المؤسســية مــن حيــث تأســيس هيئــة االســتثمار
وانتهــاء باألحــكام العامــة.
وواليتهــا واختصاصاتهــا،
ً
وتهــدف هــذه الورقــة إلــى توفيــر معلومــات عامــة عــن أهــم مــا تضمنــه قانــون االســتثمار
مــن تغيــرات مؤسســية وتشــريعية تهــدف إلــى توحيــد المرجعية ومأسســة العمــل لتفادي
االزدواجيــة والتداخــل فــي األدوار والمهــام والصالحيــات الناتــج عــن تعــدد التشــريعات
والمؤسســات الناظمــة لبيئــة االســتثمارية قبــل  .2014وتقســم الورقــة إلــى أجــزاء توفــر
معلومــات عامــة حــول مــا جــاء فــي القانــون مــن أحــكام موضوعيــة وتنظيميــة ،وملحقيــن
األول نــص قانــون االســتثمار والثانــي نــص نظــام اســتثمارات غيــر األردنييــن مصــوب
بترجمــة غيــر رســمية إلــى اللغــة اإلنجليزيــة.

 1المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ( )5308ودخل حيز النفاذ بتاريخ .16/10/2014
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أوال:
ً
هيئة االستثمار

تم إنشاء هيئة االستثمار بموجب قانون االستثمار رقم ( )30لسنة  ،2014بصفتها هيئة
حكوميــة مســتقلة تهــدف الــى جــذب وتشــجيع وترويــج االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة،
وإلــى ضمــان ديمومــة المنــاخ االســتثماري الجــاذب ،وتنشــيط الحركــة االقتصاديــة وتعزيــز
2
الثقــة فــي البيئــة االســتثمارية وتنميتهــا وتنظيمهــا ،وإلــى زيادة الصــادرات.
حيــث تجمــع هيئــة االســتثمار فــي ثناياهــا كل مــن مؤسســة تشــجيع االســتثمار (Jordan
 )Investment Boardمــع هيئــة المناطــق التنمويــة والمناطــق الحــرة (Development
 ،)Zones and Free Zones Commissionباإلضافة إلى ضم مهام ترويج الصادرات
والمعــارض التــي كانــت تُ ــدار فــي الســابق مــن ِقبــل المؤسســة األردنيــة لتطوير المشــاريع
االقتصادية (.)Jordan Enterprise Development Corporation
وتبــع التوحيــد المؤسســي إلغــاء وتعديــل عــدد مــن التشــريعيات ،حيــث جــاء فــي المــادة
( )47إلغــاء  /تعديــل القوانيــن واألنظمــة التاليــة:
 إلغــاء قانــون تشــجيع االســتثمار رقــم ( )16لســنة ( )1995واالنظمــة والتعليمــاتالصــادرة بموجبــه.
 إلغــاء قانــون االســتثمار المؤقــت رقــم ( )68لســنة ( )2003واالنظمة والتعليماتالصــادرة بموجبه.
 إلغاء قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( )2لسنة (.)2008 إلغاء قانون ترويج االستثمار المؤقت رقم ( )67لسنة (.)2003 إلغــاء قانــون تنميــة البيئــة االســتثمارية واالنشــطة االقتصاديــة المؤقــت رقــم( )71لســنة (.)2003
 إلغــاء نــص كل مــن الفقــرات (ه) و (و) و (ز) مــن المــادة ( )5مــن قانــون تطويــر3
المشــاريع االقتصاديــة رقــم ( )33لســنة (.)2008
 إلغــاء نــص البنــد  5مــن الفقــرة ب مــن المــادة  4والمــادة  5مــن قانــون الصناعــةوالتجــارة رقــم ( )18لســنة (.)1998
تهــدف هيئــة االســتثمار إلــى جــذب االســتثمار المحلــي واالجنبــي وتشــجيعه وترويجــه
وضمــان ديمومــة المنــاخ االســتثماري الجــاذب وتنشــيط الحركــة االقتصاديــة وتعزيــز
الثقــة فــي البيئــة االســتثمارية وتنميتهــا وتنظيمهــا وزيــادة الصــادرات .وتتولــى الهيئــة
فــي ســبيل تحقيــق اهدافهــا المهــام والصالحيــات التاليــة:
 )1تنظيــم االحــكام الخاصــة بالمناطــق التنمويــة والمناطــق الحــرة فــي المملكــة
وتطويرهــا ووضعهــا فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي ومراقبــة تطبيقهــا.
 )2وضع الخطط والبرامج لتحفيز االستثمارات المحلية واالجنبية وترويجها وتنفيذها.
 2مــع ضــرورة اإلشــارة إلــى مــا جــاء فــي المــادة ( )4مــن قانــون إعــادة هيكلــة مؤسســات ودوائــر حكوميــة رقــم ( )17لعــام 2014
الصــادر بشــهر نيســان مــن عــام  2014والتــي تعــدل تســمية (هيئــة المناطــق التنمويــة والمناطــق الحــرة) لتصبــح (هيئــة االســتثمار).
وأن تنقضــي مؤسســة تشــجيع االســتثمار المنشــأة بموجــب القانــون المؤقــت رقــم ( )67لســنة  2003قانــون ترويــج االســتثمار
وتــؤول حقــوق المؤسســة وموجوداتهمــا إلــى هيئــة االســتثمار وتتحمــل الهيئــة االلتزامــات المترتبــة عليهــا وتعتبــر الخلــف القانونــي
والواقعــي لهــا .كمــا تنقــل لهيئــة االســتثمار المهــام المتعلقــة بترويــج الصــادرات وإقامــة المعــارض مــن المؤسســة األردنيــة
لتطويــر المشــاريع االقتصاديــة وتعتبــر الهيئــة الخلــف القانونــي والواقعــي للمؤسســة فــي هــذا المجــال.
 3والتــي تنــص علــى مــا يلــي :الفقــرة هـــ) المســاهمة فــي تنميــة الصــادرات الوطنيــة وتطويرهــا وفقــا للسياســات المعتمــدة مــن
قبــل الحكومــة .والفقــر و) إنشــاء المراكــز التجاريــة وإقامــة المعــارض وفتــح االســواق داخــل المملكــة وخارجهــا وتنظيــم البعثــات
التجاريــة لترويــج المنتوجــات الوطنيــة وتســويقها .والفقــرة ز) إعــداد الدراســات والبحــوث وتوفيــر المعلومــات والخدمــات والخبــرات
الفنيــة المســاندة لعمليــات التصديــر بمــا فــي ذلــك دراســة األســواق الخارجيــة لترويــج الســلع والخدمــات االردنيــة فيهــا .والتــي تــم
اســتبدالهم بعبــارات زيــادة وتنميــة الصــادرات ضمــن المــادة ( )21مــن قانــون االســتثمار لرقــم  30لســنو .2014
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 )3التعريــف بالفــرص االســتثمارية فــي المملكــة وتوفيــر المعلومــات والبيانــات
للمســتثمرين وإصــدار االدلــة وإعــداد الدراســات الخاصــة بذلــك.
 )4إنشــاء المراكــز التجاريــة ومكاتــب التمثيــل وإقامــة المعــارض وفتــح األســواق
وتنظيــم البعثــات التجاريــة بهــدف ترويــج المنتوجــات الوطنيــة وتســويقها وتنميــة
الصــادرات الوطنيــة وتشــجيع االســتثمار.
 )5اتخــاذ القــرارات المناســبة بشــأن طلبــات المؤسســات الخاصــة والعامــة المحليــة
منهــا واألجنبيــة إلقامــة المعــارض التجاريــة والصناعيــة فــي المملكــة ومراقبتهــا،
علــى أن يحــدد رئيــس الهيئــة بموجــب تعليمــات يصدرهــا لهــذه الغايــة الشــروط
والضوابــط واالحــكام الخاصــة بذلــك.
وعليــه ،نجــد أن هيئــة االســتثمار هــي الجهــة الوطنيــة المخولــة بترويــج االســتثمار ()IPA
 )(Investment Promotion Agencyوتنمية/زيادة الصادرات (export promotion
 .))agencies (EPAsباإلضافــة إلــى كونهــا الجهــة المنظمــة والمشــرفة علــى المناطــق
التنمويــة والمناطــق الحــرة ( .)Special Economic Zones Regulatorباســتثناء
4
منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة.
ويتولــى إدارة الهيئــة واالشــراف علــى شــؤونها رئيــس هيئــة االســتثمار والــذي يقــوم
أيضـ ُـا بمتابعــة تنفيــذ قــرارات وتوصيــات مجلــس االســتثمار .ويبيــن الشــكل أذنــاه الهيــكل
5
التنظيمــي لهيئــة االســتثمار:
الهيكل التنظيمي لهيئة االستثمار

 4المادة ( )3من قانون االستثمار رقم ( )30لسنة .2014
 5نظام التنظيم اإلداري لهيئة االستثمار لسنة .2015
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ً
ثانيا :مجلس
االستثمار

يتألــف مجلــس االســتثمار مــن ( )12ممثــل عــن القطاعيــن العــام والخــاص مناصفــة
وبرئاســة رئيــس الــوزراء ،وهــو أمــر فريــد فــي المنطقــة ومنســجم مــع المعاييــر العالميــة
الحديثــة فــي هــذا المجــال .كمــا يعكــس توجــه الحكومــة بــإدارة االســتثمار علــى أعلــى
المســتويات وبالشــراكة والحــوار مــع القطــاع الخــاص .حيــث يضــم ( )6اشــخاص مــن
القطــاع العــام و( )6أشــخاص مــن القطــاع الخــاص وهــم:
 رئيس الوزراء (رئيس) (ويسمي بين أعضاء المجلس نائب للرئيس). وزير الصناعة والتجارة والتموين (عضو). وزير المالية (عضو) وزير العمل (عضو) وزير التخطيط والتعاون الدولي (عضو) رئيس هيئة االستثمار محافظ البنك المركزي رئيس غرفة صناعة األردن رئيس غرفة تجارة األردن أربع ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة واالختصاص امين عام هيئة االستثمار (امين سر للمجلس)كما يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية:
 التوصيــة لمجلــس الــوزراء بمشــاريع األنظمــة واإلســتراتيجيات والسياســاتالوطنيــة الخاصــة باالســتثمار.
 إقــرار خطــط العمــل الســنوية للهيئــة وتقديــم التوصيــات الالزمــة لهــا وتعييــنمدقــق حســابات قانونــي لهــا وتحديــد أتعابــه.
 دراســة المعوقــات التــي تواجــه االنشــطة االقتصاديــة وتحديــد الســبل الكفيلــةلمعالجتهــا وتوجيــه الهيئــة الــى اآلليــات المناســبة لذلــك.
 اإلشــراف علــى أعمــال الهيئــة ومراقبتهــا ومتابعــة تنفيذهــا للخطــط والبرامــجذات العالقــة باالســتثمار.
 إقــرار البيانــات الماليــة الختاميــة للهيئــة ورفعهــا الــى مجلــس الــوزراء للمصادقــةعليهــا.
ويعتبــر المجلــس هــو الجهــة الموكلــة برســم السياســات واإلســتراتيجيات الخاصــة
باالســتثمار وتوفيــر بيئــة أعمــال آمنــة ومســتقرة ،وتصــدر عنــه توصيــات وتنســيبات والتي
ال بــد مــن رفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء إلتخــاذ القــرارات الملزمــة بشــأنها.
ويجتمــع المجلــس مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل بدعــوة مــن رئيســه أو نائبــه فــي
حــال غيابــه ويكــون اجتماعــه قانونيــا بحضــور أغلبيــة اعضائــه علــى ان يكــون الرئيــس او
نائبــه مــن بينهــم ويتخــذ المجلــس قراراتــه بأغلبيــة أصــوات أعضائــه وفــي حــال تســاوي
األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع.
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ُ
ثالثا :المزايا
والحوافز
االستثمارية

 ضمن االقتصاد العام (ما يشار إليه بخارج المناطق التنموية والحرة):
يوفــر قانــون االســتثمار ونظــام الحوافــز االســتثمارية رقــم  33لســنة  ،2016عــدد مــن
االعفــاءات والمزايــا وفــق آليــة عمــل فريــدة تدمــج بيــن قوائــم إيجابيــة تســرد المــواد أو
الخدمــات التــي تتمتــع بإعفــاءات ولجنــة فنيــة لدراســة الكميــات .وفــي هــذا اإلطــار منــح
القانــون إعفــاءات جمركيــة وضريبيــة للمشــاريع االســتثمارية ضمــن القطاعــات الصناعيــة
6
والحرفيــة بشــكل رئيســي .
وذلك على النحو التالي:
فيما يخص مدخالت اإلنتاج للقطاع الصناعي و الحرفي
إعفاء مدخالت إنتاج القطاع الصناعي
والحرفي من الرسوم الجمركية

رد الضريبة العامة على المبيعات على
مدخالت اإلنتاج للقطاع الصناعي
والحرفي خالل ( )30يوم

مدخالت إنتاج الواردة ضمن جدول رقم
(/1أ) وجدول رقم (/1ب)) من نظام الحوافز
االستثمارية.

وذلك على مدخالت اإلنتاج الواردة ضمن
الجدول رقم (/1ا) من نظام الحوافز
االستثمارية.

فيما يخص مستلزمات اإلنتاج والموجودات الثابتة للقطاع الصناعي و الحرفي
إعفاء مستلزمات اإلنتاج والموجودات
الثابتة للقطاع الصناعي والحرفي من
الرسوم الجمركية وتخفيض بنسبة (الصفر)
على الضريبة العامة على المبيعات

إعفاء الموجودات الثابتة للقطاع الصناعي
والحرفي من الرسوم الجمركية وتخفيض
بنسبة (الصفر) على الضريبة العامة على
المبيعات

مستلزمات اإلنتاج والموجودات الثابتة
الواردة ضمن الجدول رقم (/1ج) من نظام
الحوافز االستثمارية.

مستلزمات اإلنتاج والموجودات الثابتة
الواردة ضمن الجدول رقم (/1د) من نظام
الحوافز االستثمارية.

فيما يخص الخدمات الالزمة لممارسة النشاط الصناعي أو الحرفي
رد للضريبة العامة على المبيعات خالل ( )30يوم على الخدمات الالزمة لممارسة النشاط
الصناعي أو الحرفي

الخدمات الواردة مشمولة ضمن الجدول رقم ( )2من نظام الحوافز االستثمارية.

 6المادة ( )4من قانون االستثمار رقم ( )30لسنة .2014
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كمــا خصــص القانــون إعفــاءات لعشــرة قطاعــات إضافيــة ،بحيــث تتمتــع الســلع الالزمــة
لممارســتها باإلعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة وتخضــع للضريبــة العامــة علــى المبيعــات
بنســبة (صفــر) وذلــك بحســب الجــدول رقــم ( )3مــن نظــام الحوافــز االســتثمارية ،وهــي:
 )1الزراعة والثروة الحيوانية.
 )2المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
 )3المنشآت الفندقية والسياحية.
 )4مدن التسلية والترويح السياحي.
 )5مراكز االتصال.
 )6مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.
 )7اإلنتاج الفني واإلعالمي.
 )8مراكز المؤتمرات والمعارض.
 )9نقــل و/أو توزيــع و/أو اســتخراج الميــاه والغــاز والمشــتقات النفطيــة باســتعمال
خطــوط األنابيــب.
 )10النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.
تخفيض ضريبة الدخل في المناطق األقل نموا
كمــا قــد تتمتــع االســتثمارات فــي القطــاع الصناعــي والحرفيــة وكذلــك ضمــن القطاعــات
العشــر ســابقة الذكــر عنــد توطينهــا فــي المناطــق األقــل نمـ ً
ـوا فــي المملكــة بتخفيضــات
علــى ضريبــة الدخــل بنســبة ال تقــل عــن ( 30%وفــق المــادة ( )5مــن القانــون) .وقــد صــدر
لهــذه الغايــة نظــام تخفيــض ضريبــة الدخــل فــي المناطــق األقــل نمــوا رقــم  44لســنة
 ،2016الــذي بــدوره يوفــر ،وبشــكل عــام ودون تحديــد لطبيعــة النشــاط االقتصــادي،
للمشــاريع المنفــذة ضمــن المناطــق األقــل نمــوا بتخفيضــات علــى ضريبــة الدخــل مــا
بيــن  40%إلــى  100%ولمــدة عشــرين ســنة (وفــق تصنيــف ونســب محــددة كمــا هــو
مبيــن فــي الجــدول رقــم ( )1ادنــاه) ،وبشــرط أن ال تقــل ضريبــة الدخــل المســتحقة ألي
نشــاط بعــد التخفيــض عــن  5%مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة.
الجدول رقم ( :)1تصنف المناطق األقل نموا في المملكة ونسب التخفيض من ضريبة الدخل
التصنيف والمنطقة
الفئة (أ):

نسبة التخفيض

لواء األغوار الشمالية ولواء دير عال ،ولواء الشونة الجنوبية ،ولواء األغوار الجنوبية،

100%

األزرق ولواء الجيزة باستثناء حدود بلدية الجيزة ،ولواء الموقر .بإستثناء حدود بلدية

عن )5%

ولواء الرويشد ،ولواء البادية الشمالية ،ولواء البادية الشمالية الغربية ،وقضاء
الموقر ومحافظة العقبة بإستثناء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
الفئة (ب):

محافظة معان ،ومحافظة الطفيلة ،ومحافظة الكرك ،ومحافظة عجلون.

الفئة (ج):

محافظة جرش ،ومحافظة المفرق ،ومحافظة إربد بإستثناء حدود بلدية إربد الكبرى.
الفئة (د):

محافظة مأدبا ،ومحافظة البلقاء ،ومحافظة العاصمة بإستثناء أمانة عمان الكبرى،
ومحافظة الزرقاء بإستثناء حدود بلدية الزرقاء وحدود بلدية الرصيفة.

(بشرط أن ال يقل

80%
60%

40%
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إعفاءات إضافية وفق المادة ( )8من القانون
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى ،فقــد تــم منــح عــدد مــن األنشــطة االقتصاديــة وفــق
المــادة (/8أ) 7مــن القانــون ،إعفــاءات وحوافــز ومزايــا إســتثمارية إضافيــة ومحــددة.
فبموجــب أحــكام المــادة (/8أ) مــن قانــون االســتثمار تــم منــح حوافــز إســتثمارية لعــدد
محــدد مــن األنشــطة الخدميــة ضمــن قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 8وهــي:
 تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها. تطبيقات الهاتف النقال. بوابات اإلنترنت والمحتوى. خدمات مراكز التعاقد الخارجي (التعهيد). المحتوى الرقمي واأللعاب االلكترونية. تدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات التعليم والتدريب االلكتروني مراكز االتصالحيــث تتمتــع هــذه األنشــطة بإعفــاء مجموعــة مــن الســلع الالزمــة لممارســتها مــن
الرســوم الجمركيــة وإخضاعهــا للضريبــة العامــة علــى المبيعــات بنســبة الصفــر ،وإخضــاع
مجموعــة مــن الخدمــات الالزمــة لممارســة هــذه األنشــطة للضريبــة العامــة علــى
المبيعــات بنســبة الصفــر ،وذلــك وفــق الجــداول المعــدة لهــذه الغايــة وعلــى غــرار آليــة
منــح اإلعفــاءات والحوافــر االســتثمارية وفــق المــادة ( )4مــن القانــون .كمــا تتمتــع هــذه
األنشــطة بتخفيــض ضريبــة الدخــل المســتحقة علــى هــذه األنشــطة بنســبة  % 5فــي
جميــع مناطــق المملكــة.
كمــا صــدرت قــرارات خاصــة بمنــح مثــل هــذه اإلعفــاءات إلــى عــدد مــن األنشــطة
االقتصاديــة /ووفــق محــددات ومناطــق معينــة ومنــه المجمعــات االســتثمارية فــي
معظــم مناطــق المملكــة ،النقــل الســياحي المتخصــص ،ونقــل البضائــع علــى الطــرق،
والمنشــآت الفندقية والســياحية والمطاعم الســياحية ومدن التســلية والترويح الســياحي
ومراكــز المؤتمــرات فــي معظــم مناطــق المملكــة ،9باإلضافــة إلــى الفــروع االنتاجيــة فــي
المناطــق األقــل نمــوا.

 7حيــث تنــص المــادة علــى أنــه يجــوز لـــ” مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن المجلــس منــح اي مزايــا او اعفــاءات او حوافــز اضافيــة الي
مــن االنشــطة االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك االنشــطة المتوســطة او الصغيــرة او اي انشــطة اقتصاديــة فــي منطقــة جغرافيــة محــددة
فــي المملكــة علــى ان يحــدد القــرار شــروط منحهــا واجراءاتهــا وان ينشــر فــي الجريــدة الرســمية:
 8قــرار مجلــس الــوزراء الموافقــة علــى قــرار مجلــس االســتثمار رقــم ( )1/1/2016والمتعلــق بأنشــطة خدمــات قطــاع تكنولوجيــا
المعلومــات لســنة 2016
 9قرار مجلس الوزراء ،رقم ( )15184تاريخ .27/4/2016
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 ضمن المناطق التنموية والمناطق الحرة:
الخلفية
إن المناطــق االقتصاديــة الخاصــة ( )Special Economic Zonesمــن أدوات التنميــة
االقتصاديــة الحديثــة ،وتهــدف بشــكل رئيســي إلــى التصديــر إلــى الخــارج وخلــق فــرص
عمــل وجــذب االســتثمارات الخارجيــة إلــى مناطــق جغرافيــة محــددة .وتتمتــع مثــل هــذه
المناطــق بإعفــاءات وتدابيــر خاصــة متعلقــة بالضرائــب والجمــارك ،ويكــون لهــا ترتيبــات
ً
أنواعــا
ويتضمــن تصنيــف المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة ()SEZ
إداريــة خاصــة.10
َّ
مختلفـ ًـة مــن المناطــق االقتصاديــة ،مثــل مناطــق التجــارة الحــرة ( )FTZوالمناطــق الحــرة
( )FZومناطــق معالجــة الصــادرات ( )EPZوالمناطــق الصناعيــة ( )IEوالموانــئ الحــرة
والمناطــق االقتصاديــة الحــرة.
وكان األردن مــن بيــن الــدول التــي تبنــت آليــة إنشــاء وتطويــر مناطــق إقتصاديــة خاصــة
لتحقيــق أهــداف تنمويــة مــن حيــث توفيــر حوافــز للمســتثمرين فــي معظــم األنشــطة
اإلقتصاديــة والتــي بنيــت علــى مزايــا كل منطقــة واالمكانــات المتوفــرة بهــا ،مــع حوافــز
ماديــة وإعفــاءات أو تســهيالت فــي الضرائــب والرســوم ،وتســهيل وتبســيط اإلجــراءات
أمــام المســتثمر لغايــات جــذب االســتثمار المحلــي واألجنبــي الــى هــذه المناطــق وتوطين
األنشــطة االقتصاديــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة ،والحــد مــن هجــرة العمالــة المحلية
الــى المــدن الكبيــرة أو إلــى العاصمــة.
فقــد تــم تأســيس “مؤسســة المناطــق الحــرة عــام  1976ومــن ثــم مؤسســة المــدن
الصناعيــة األردنيــة عــام  ،1980وفــي عــام  2000تــم إنشــاء منطقــة العقبــة االقتصاديــة
الخاصــة .وفــي عــام  ،2008تــم تأســيس المناطــق التنمويــة 11بهــدف جــذب المشــاريع
اإلنتاجيــة إلــى مختلــف مناطــق المملكــة وتعميــم مكاســب التنميــة .وعليــه ،كان لدينــا
أربــع نمــاذج مــن المناطــق االقتصاديــة الخاصــة ( ،)Special Economic Zonesممــا
تســبب بتجزئــة الجهــود الوطنيــة وشــرذمة البيئــة االســتثمارية.
وفــي عــام  ،2010وبهــدف توحيــد المرجعيــات ،تــم تعديــل قانــون المناطــق التنمويــة
ليصبــح “قانــون المناطــق التنمويــة والمناطــق الحــرة رقــم ( )2لعــام  12،”2008وتوســيع
ً
وتبعــا لذلــك أصبحــت “
صالحيــات هيئــة المناطــق التنمويــة لتضــم المناطــق الحــرة
هيئــة المناطــق التنمويــة والمناطــق الحــرة” ،لتقــوم باإلشــراف علــى جميــع المناطــق
التنمويــة والحــرة فــي المملكــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،اقتضــى هــذا القانــون أن تعتبــر جميــع المــدن الصناعيــة التــي تعمــل
تحــت إدارة مؤسســة المــدن الصناعيــة األردنيــة كمناطــق تنمويــة ،وبــأن يتــم تحويــل
مؤسســة المناطــق الحــرة ومؤسســة المــدن الصناعيــة األردنيــة إلــى شــركات مســاهمة
خاصــة والتعامــل معهمــا كمطــور رئيســي للمناطــق المختلفــة.
 10وبغير ذلك تتبع التشريعات ذات العالقة فيما يخص جميع األمور المتعلقة بالعمل أو البيئة والصحة وغيره.
 11بموجب قانون المناطق التنموية رقم ( )2لسنة  2007والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  4885تاريخ .17/2/2008
 12بموجــب قانــون مؤقــت رقــم ( )38لســنة  2010-قانــون معــدل لقانــون المناطــق التنمويــة ،والمنشــور فــي عــدد الجريــدة
الرســمية رقــم  5062تاريــخ .1/11/2010
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ـاء عليــه ،فقــد تــم تســجيل شــركة المناطــق الحــرة لــدى دائــرة مراقبــة الشــركات فــي
وبنـ ً
شــهر نيســان  ،2011فــي حيــن تــم تســجيل شــركة المــدن الصناعيــة األردنيــة بعــد شــهرين
ـتكماال لذلــك ،وبموجــب قانــون االســتثمار رقــم ( )30لعــام 2014
مــن ذات العــام .واسـ
ً
تحــل هيئــة االســتثمار محــل هيئــة المناطــق التنمويــة والمناطــق الحــرة كمنظم ومشــرف
رئيســي علــى جميــع المناطــق التنمويــة والحــرة فــي األردن (باســتثناء منطقــة العقبــة
13
االقتصاديــة الخاصــة).
تقــع المنطقــة التنمويــة ضمــن النطــاق الجمركــي للمملكــة ،14و”يتــم تعييــن حــدود لهــا
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بعــد سلســلة مــن اإلجــراءات تتضمــن تقديــم المطــور الرئيســي
دراســات جــدوى اقتصاديــة مســتفيضة تأخــذ بعيــن االعتبــار مواطــن القــوة وإمكانــات
النجــاح ،باإلضافــة الــى وثائــق وبيانــات ومخططــات ودخولــه فــي مفاوضــات إبــرام
إتفاقيــة التطويــر لتســفر  -فــي حــال الموافقــة  -عــن إعــان المنطقــة التنمويــة وإبــرام
اتفاقيــة تطويــر رئيســية تحكــم شــؤون تطويــر المنطقــة برمتهــا وفــق اســس وبرنامــج
ومعاييــر محــددة ويحكــم المنطقــة التنمويــة ضوابــط تشــريعية ومميــزات إداريــة وماليــة
نــص عليهــا القانــون ،تهــدف الــى تبنــي إجــراءات مبســطة لترخيــص األنشــطة باإلضافــة
15
الــى التشــريعات الضريبيــة والجمركيــة التــي تحكــم المنطقــة التنمويــة”.
وتهــدف المناطــق التنمويــة إلــى توزيــع مكتســبات التنميــة اإلقتصاديــة وخلــق فــرص
عمــل مــن خــال خلــق ميــزة تنافســية مبنيــة علــى التخصــص وتوفيــر منظومــة متكاملــة
مــن الخدمــات للمســتثمرين تدعــم نمــو الشــركات وتطورهــا .حيــث يشــرف علــى
المناطــق التنمويــة شــركات تطويــر تعمــل علــى تهيئــة البنيــة التحتيــة وتســهيل أعمــال
المســتثمرين .وتخصــص هــذه المناطــق لمجــاالت متعــددة مــن األعمــال والصناعــات،
ومجهــزة بإحتياجــات المســتثمر مــن بنيــة تحتيــة وخدمــات .يوجــد فــي األردن  16منطقــة
تنمويــة قائمــة أو قيــد االنشــاء كمــا هــو مبيــن ضمــن الجــدول رقــم ( )2ادنــاه.

 13مــن الجديــر بالذكــر هنــا ،أنــه وفــي تمــوز  – 2016صــدر قــرار لمجلــس الــوزراء بدمــج شــركة المناطــق الحــرة وشــركة تطويــر
المناطــق التنمويــة فــي شــركة واحــدة تحمــل مســمى “المجموعــة األردنيــة للمناطــق الحــرة والتنمويــة” بهــدف توحيــد العمــل فــي
ظــل وجــود تشــابه فــي أعمــال وغايــات دمــج شــركة المناطــق الحــرة وشــركة تطويــر المناطــق التنمويــة األردنيــة.
 14المادة ( )2من قانون االستثمار.
 15المصدر – المحامية األستاذة ايمان الدباس ،التجمع القانوني لألعمال (.)IBLAW
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القائمة رقم ( :)2قائمة بالمناطق التنموية في األردن
اسم المنطقة التنموية

المحافظة

السنة

وصف النشاط

الحالة الراهنة

منطقة الملك حسين بن
طالل التنموية

المفرق

2006

صناعي
طاقة شمسية
مجاورة سكنية

 المرحلة االولى والثانيةمن البنية التحتية جاهزة
والمنطقة تستقبل
اإلستثمارات الصناعية
 كامل مساحة الطاقةالمتجددة مؤجرة

منطقة إربد التنموية

اربد/
الرمثا

2009

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

يتم إعادة تخطيط المنطقة
من قبل المطور الرئيسي

منطقة معان التنموية

معان

2007

الروضه الصناعية
+المجمع السكني
 +الطاقة الشمسية
+واحة الحجاج)

المنطقة قائمة وتستقبل
االستثمارات

منطقة المجمع الشمسي
التنموي  /معان

معان

2016

طاقة شمسية

قيد إعداد المخططات
الشمولية

منطقة المحمدية التنموية

معان

2016

مربع صحي للماشية

قيد إنشاء المرحلة االولى
من البنية التحتية

منطقة البحر الميت
التنموية

البلقاء +
مادبا

2009

صناعي

المنطقة قائمة وتستقبل
االستثمارات

منطقة عجلون التنموية
(الممر التنموي السياحي)

عجلون

2015

سياحي

قيد إعداد المخططات
الشمولية

منطقة مجمع األعمال
التنموية

العاصمة

2010

تكنولوجيا معلومات

المنطقة قائمه ومشغل
100%

منطقة الملك عبدالله
الثاني التنموية  /سحاب

العاصمة

1980

صناعي

المنطقة قائمة وتستقبل
االستثمارات

منطقة الحسن الصناعية

إربد

1991

صناعي

المنطقة قائمة وتستقبل
االستثمارات

منطقة الحسين بن عبدالله
الثاني التنموية

الكرك

2003

صناعي

المنطقة قائمة وتستقبل
االستثمارات

منطقة الموقر التنموية

العاصمة

2010

صناعي

المنطقة قائمة وتستقبل
االستثمارات

منطقة الطفيلة التنموية

الطفيلة

2014

صناعي

قيد إنشاء المرحلة االولى
من البنية التحتية
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منطقة مادبا التنموية

مادبا

2014

صناعي

قيد إنشاء المرحلة االولى
من البنية التحتية

منطقة السلط التنموية

السلط

2014

صناعي

قيد إنشاء المرحلة االولى
من البنية التحتية

منطقة جرش التنموية

جرش

2014

صناعي

المنطقة قائمة وتستقبل
االستثمارات

المصدر :هيئة االستثمار /مديرية التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة ()2016

أمــا المناطــق الحــرة فتســعى بدورهــا إلــى تعزيــز مركــز األردن التجــاري مــن خــال تســهيل
عبــور البضائــع وتنشــيط الحركــة اإلقتصاديــة .وهــي جــزء مــن أراضــي المملكــة محــددة
ومســورة بحاجــز فاصــل يخصــص لغايــات ممارســة األنشــطة اإلقتصاديــة والتجاريــة
بمــا فيهــا تخزيــن الســلع ويعتبــر خــارج النطــاق الجمركــي وتعامــل الســلع واالنشــطة
16
اإلقتصاديــة داخلــه علــى أنهــا خــارج المملكــة لغايــات تطبيــق أحــكام هــذا القانــون.
تقســم المناطق الحرة إلى مناطق مفتوحة لالســتثمارات الغير (وبشــار إليها ب”المناطق
العامــة”) مبينــة ضمــن القائمــة رقــم ( )2أدنــاه وجميعهــا مملوكــة ومــدارة مــن قبــل شــركة
المجموعــة األردنيــة للمناطــق الحــرة والمناطق التنموية (المطور الرئيســي).
وإلــى مناطــق حــرة خاصــة ،وهــي مناطــق يطبــق عليهــا تعريــف المناطــق الحــرة ويتــم
إنشــاؤها بموافقــة مــن مجلــس الــوزراء
بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس االســتثمار.17
ً
وتعــود فكــرة إنشــاء مناطــق حــرة خاصــة لعــام  ،1997والتوجيهــات الحكوميــة الهادفــة
إلــى تفعيــل دور االقتصــادي للقطــاع الخــاص مــن خــال توظيــف االســتثمارات ذات
الــرؤوس األمــوال الضخمــة والمســاهمة فــي اســتيعاب العمالــة الوطنيــة .حيــث يوجــد
فــي األردن أكثــر مــن  30شــركة تتمتــع بصفــة منطقــة حــرة خاصــة.
الجدول رقم ( :)3قائمة بالمناطق الحرة المفتوحة “العامة” في األردن
المنطقة

المطور الرئيسي
شركة الحرة الزرقاء

Zarqa Free Zone

الزرقاء

شركة الحرة سحاب

Sahab Free Zone

سحاب

شركة الحرة المطار

Queen Alia International Airport Free Zone

المطار

شركة الحرة الكرك

Al-Karak Free Zone

الكرك

شركة الحرة الكرامة

Al-Karama Free Zone

الكرامة

شركة الحرة الموقر

Al-Mwaqer Free Zone

الموقر

المصدر :هيئة االستثمار /مديرية التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة ()2016

 16المادة ( )2من قانون االستثمار.

 17مجلــس إدارة مؤسسة/شــركة المناطــق الحــرة فــي الســابق .علمـ ًـا بأنــه بنــاء علــى توجهــات لجنــة التنميــة فقــد قــرر مجلــس الــوزراء
بقــراره رقــم  3146تاريــخ  1997 /6/3مــا يلــي :الموافقــة للقطــاع الخــاص علــى انشــاء وادارة مناطــق حــره خاصــة ،وتفويض مؤسســة
المناطــق الحــرة باســتكمال االجــراءات المطلوبــة واصــدار التعليمــات واالنظمــة لتنظيــم عمــل مثــل هــذه المناطــق والعمــل تحــت
مظلــة قانــون مؤسســة المناطــق الحــر ،والحصــول علــى الموافقــة النهائيــة لعمــل هــذه المناطــق مــن رئاســة الــوزراء وإقرارهــا .وقــد
اصــدرت مؤسســة المناطــق الحــرة التعليمــات واســس إنشــاء وإدارة المناطــق الحــرة الخاصــة الصــادرة اسـ ً
ـتنادا ألحــكام المــواد (2
و/4أ و/7ج) مــن قانــون المناطــق الحــرة والمــواد ( 3و/41ب و/27ج) مــن نظــام اســتثمار المناطــق الحــرة رقــم ( )43لســنة .1987
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المزايا والحوافز االستثمارية في المناطق التنموية

18

  5%ضريبــة دخــل علــى الدخــل المتأتــي مــن النشــاط اإلقتصــادي داخــل المنطقــةالتنموية.
  5%ضريبــة دخــل علــى الدخــل المتأتــي مــن النشــاط اإلقتصــادي فــي القطــاعالصناعــي.
 اإلعفــاءات الضريبيــة الممنوحــة فــي المملكــة علــى الصــادرات مــن الســلعوالخدمــات.
 تخفيــض علــى ضريبــة المبيعــات بنســبة (الصفــر) علــى الســلع والخدمــات التــيتســتخدمها المؤسســة لغايــات ممارســة نشــاطها داخــل المنطقــة التنمويــة مــع
عــدم اشــتراط تقديــم كفــاالت.
  7%ضريبــة مبيعــات علــى خدمــات محــددة مقدمــة مــن شــركة مســجلة فــيالمنطقــة عنــد اســتهالكها داخــل المنطقــة.
 إعفاءات من الرسوم الجمركية باستثناء عدد محدد من السلع.جميــع االســتثمارات تســتفيد مــن هــذه المزايــا باســتثناء الدخــل المتأتي للبنوك وشــركات
االتصــاالت الحاصلــة علــى رخــص فرديــة وشــركات الوســاطة الماليــة والشــركات الماليــة،
والشــركات التــي تمــارس أعمــال الصرافــة أو التمويــل أو التأجيــر التمويلــي ،وشــركات
االستشــارات والتدقيــق المالــي والضريبــي ،والنقــل بكافــة أشــكاله ،وشــركات التأميــن
وإعــادة التأميــن ،والصناعــات التعدينيــة واالســتخراجية األساســية ،وتوليــد وتوزيــع
الكهربــاء ونقــل و/أو توزيــع و/أو اســتخراج الميــاه والغــاز والمشــتقات النفطيــة باســتعمال
خطــوط األنابيــب.
المزايا والحوافز االستثمارية في المناطق الحرة

19

 إعفاء من الرسوم الجمركية. إعفاء من ضريبة الدخل عن األرباح المتأتية من أنشطة محددة. إعفــاء مــن ضريبتــي األبنيــة واألراضــي ،واإلعفــاء مــن عوائــد التعبيــد والتنظيــموالتحســين.
 صفــر %ضريبــة مبيعــات علــى الخدمــات المــؤدات مــن المؤسســة المســجلةفــي المنطقــة الحــرة عنــد بيعهــا لإلســتهالك فــي المنطقــة الحــرة.
 صفــر %ضريبــة مبيعــات علــى الســلع التــي تســتهلكها المؤسســة المســجلة فــيالمنطقــة الحــرة لغايــات ممارســة أنشــطتها االقتصاديــة.
 إعفــاء رواتــب وعــاوات الموظفيــن غيــر األردنييــن العامليــن فــي المناطــق الحــرةمــن ضريبــة الدخــل.

 18المصدر :هيئة االستثمار.
 19المصدر :هيئة االستثمار.
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ً
رابعا :النافذة
االستثمارية
20
ودليل التراخيص

مــن الميــزات المســتحدثة فــي القانــون  ،2014إنشــاء وتنظيــم «النافــذة االســتثمارية»
تحــت هيئــة االســتثمار ،لتقديــم خدمــة المــكان الواحــد وإصــدار التراخيــص الالزمــة
لإلســتثمارات فــي المملكــة .بمــا فــي ذلــك المناطــق التنمويــة والحــرة ،باســتثناء منطقــة
العقبــة االقتصاديــة الخاصــة.
20

تهــدف النافــذة االســتثمارية إلــى تســهيل وتســريع إجــراءات تســجيل وترخيــص المشــاريع
االقتصاديــة .وتضــم النافــذة مندوبيــن عــن الجهــات الرســمية المعنيــة مفوضيــن
بصالحيــات تســجيل وترخيــص المشــاريع ويعملــون تحــت إشــراف الهيئــة .باإلضافــة إلــى
21
كادر مؤهــل مــن موظفــي الهيئــة المتفرغيــن لتيســير اإلجــراءات ومتابعتهــا.
ووفق نظام النافذة االستثمارية رقم  32لسنة  ،2015تقدم النافذة الخدمات التالية:

22

 تسجيل الشركات. تسجيل المؤسسات الفردية. تسجيل األسماء التجارية. تأسيس وتسجيل الشركات واألفراد في المناطق الحرة. تسجيل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة. تسجيل النشاط االقتصادي لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الموافقات الالزمة لمزاولة األنشطة االقتصادية التراخيص اإلنشائية وأذونات اإلشغال. منح رخصة مهن ولمدة ثالث سنوات. رخصة ممارسة النشاط االقتصادي في المناطق التنموية والمناطق الحرة. تقديم التسهيالت والحوافز. استيفاء الرسوم والبدالت. منح الموافقات الخاصة باستقدام واستخدام العمالة. منح تأشيرات الدخول واإلقامة للمستثمرين والعاملين وعائالتهم. تقديم المعلومات والمشورة الفنية. منح بطاقة المستثمر. تقديــم المســاعدة فــي حــل المشــاكل والمعيقــات التــي تواجــه األنشــطةاالقتصاديــة لــدى بعــض الجهــات.

ً
علما بان هذه الخدمات يتم توفيرها من قبل ثالث مديريات في الهيئة وهم :
 مديرية النافذة االستثمارية. مديرية خدمات المستثمر. -مديرية التسهيالت والحوافز.

 20المصدر :هيئة االستثمار
 21الفصل الثالث من قانون االستثمار (المواد من  15إلى  )18منه.
 22المادة ( )4نظام النافذة االستثمارية رقم  32لسنة .2015
 23نظام التنظيم اإلداري لهيئة االستثمار رقم  31لسنة .2015

23
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وفق نظام النافذة االستثمارية فتقدم الخدمات إلى القطاعات المشمولة التالية:

24

 الصناعة. الفنادق. مدن التسلية والترويح السياحي. المستشفيات. المراكز الطبية المتخصصة. مزارع األبقار. مزارع الدواجن.باإلضافة إلى جميع األنشطة االقتصادية ضمن المناطق التنموية والمناطق الحرة.
دليل الترخيص
كمــا نــص القانــون علــى ضــرورة إعــداد دليــل للترخيــص ليكــون هــو المرجــع األســاس
لشــروط واجــراءات ومتطلبــات ومــدد إصــدار الرخــص الالزمــة لألنشــطة االقتصاديــة،
علــى الجهــات الرســمية ومندوبيهــا المفوضيــن التقيــد بمــا ورد فيــه .ويســاهم الدليــل
بتحقيــق االســتقرار والشــفافية عنــد ترخيــص المشــاريع وضمــان توفيــر أعلــى مســتويات
الخدمــة للمســتثمرين ،ويتضمــن الدليــل الشــروط واالجــراءات والمتطلبــات والمــدد
القانونيــة إلصــدار الرخصــة وفقــا للتشــريعات النافــذة التــي تطبقهــا الجهــات الرســمية
وتــم إعــداده باعتمــاد نمــاذج مبســطة تتمثــل ببطاقــات خدمــة شــاملة للمعلومــات
المطلوبــة لإلســتفادة مــن خدمــات النافــذة االســتثمارية المختلفــة.
حق االعتراض
وبموجــب المــادة (/18و) مــن القانــون والمــادة ( )13مــن نظــام النافــذة االســتثمارية،
يجــوز لمقــدم طلــب الترخيــص اإلعتــراض لــدى رئيــس الهيئــة خــال ( )60يــوم مــن تاريــخ
صــدور قــرار رفــض منــح الرخصــة ،والــذي يســعى لتســوية الموضــوع خــال  15يومــا.
وبخــاف ذلــك علــى الرئيــس أن يحيــل اإلعتــراض إلــى لجنــة حكوميــة خاصــة مؤسســة
25
لهــذه الغايــة.

 24القطاعات واألنشطة االقتصادية المشمولة بخدمات النافذة االستثمارية رقم  1لسنة .2015
 25وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى مــا تضمنتــه مبــادئ القانــون اإلداري والــذي يمنــح حــق االعتــراض علــى أي قــرار صــادر لــدى الجهــة
أوال ومــن ثــم االســتئناف لــدى المحاكــم اإلداريــة المختصــة .واألصــل أن أال يمــس مثــل هــذه التدبيــر فــي حــق
اإلداريــة المعنيــة ً
الطعــن لــدى المحكمــة االداريــة العليــا خــال ( )30يــوم مــن تاريــخ صــدور القــرار اإلداري المعنــي .وبالتالــي ،ال بــد مــن التســاؤل
حــول غايــات وتصميــم هــذه المــادة.
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خامسا:
االستثمار األجنبي

26

عامــل قانــون االســتثمار ونظــام تنظيــم اســتثمارات غيــر األردنييــن رقــم  77لســنة ،2016
المســتثمر غيــر االردنــي معاملــة المســتثمر األردنــي .حيــث منحــه الحــق أن يســتثمر فــي
المملكــة ودون أي قيــد علــى رأس المــال ()no minimum capital requirement
وبالتملــك أو بالمشــاركة أو بالمســاهمة فــي أي مشــروع اقتصــادي صناعــي أو غيــره.
26

مــع وجــود قيــود علــى التملــك بالكامــل للمشــروع ضمــن بعــض قطاعــات الخدمــات
ً
علمــا بــأن
أو التجاريــة أو المقــاوالت االنشــائية ،التــي تتطلــب وجــود شــريك أردنــي.
االســتثمارات األجنبيــة فــي المناطــق التنمويــة 27أو المناطــق الحــرة تســتفيد مــن ملكيــة
كاملــة لغايــة  100%فــي جميــع القطاعــات.
وتحــدد المــادة ( )6مــن نظــام تنظيــم اســتثمارات غيــر األردنييــن النشــاطات اإلقتصاديــة
المحصــورة علــى غيــر األردنييــن وهــي :مناشــير الحجــر ومقالــع رمــل البنــاء والدبــش وحجــر
البنــاء والــركام المســتعملة ألغــراض البنــاء ،خدمــات التحريــات واألمــن ،خدمــات الحمايــة
والحراســة الخاصــة والتدريــب علــى أعمالهــا ،التخليــص ،اإلتجــار باألســلحة الناريــة والذخائــر
واســتيرادها وصيانتهــا ،أنشــطة الرمايــة الخاصــة ،اإلتجــار باأللعــاب الناريــة واســتيرادها
واســتخدامها ،المخابــز علــى إختــاف أنواعهــا.
يضــاف إليهــا عــدد مــن المهــن الحرفيــة واألشــغال اليدويــة التــي تــم تحديدهــا وفــق
التعليمــات رقــم ( )9لســنة “ 2016المهــن الحرفيــة واألشــغال اليدويــة التــي ال يســمح
لغيــر األردنييــن ممارســتها .وتشــمل التعليمــات  13مهنــة هــم :صالون الحالقة ،مشــاغل
التنجيــد الوطنــي ،وحلويــات إنتــاج المعجنــات والبوظــة بهــدف البيــع المباشــر ،النجــارة
والحــدادة واأللمنيــوم وخراطــة وتشــكيل المعــادن ،تطريــز وخياطــة األزيــاء التقليديــة،
صياغــة الذهــب والحلــي والمجوهــرات ،تنقيــة وتحليــة وتعبئــة ميــاه الشــرب بهــدف البيــع
المباشــر ،المصنوعــات الوطنيــة والخــزف والفخــار ،وخدمــة تنظيــف الجــاف للمالبــس،
ومشــغل مخلــات ،ومشــغل جاروشــة البالســتيك الــذي ال يشــمل إعــادة التدويــر،
ومشــغل صياغــة مالبــس .مــا لــم يزيــد عــدد العمــال لــدى المشــروع عــن  10عمــال،
وال بــد مــن أن العمالــة بشــكل منتظــم ،حددتهــا التعليمــات بثــاث أشــهر مــن تاريــخ
تقديــم الطلــب ويفهــم ب “الطلــب” أي طلــب قــد يقــدم لهيئــة االســتثمار لإلســتفادة
مــن مزايــا وحوافــر االســتثمار .وذلــك بهــدف حمايــة فــرص كســب المعيشــة ألصحــاب
المهــن والحــرف.
كمــا نتنــاول مــا جــاء ضمــن النظــام ســابق الذكــر مــن حيــث إســتحداث حكــم خــاص (legal
 ،)caveatلتحفيــر المغتربيــن األردنييــن مــن االســتثمار وإنشــاء األعمــال فــي األردن.
وبحيــث يجــوز “للشــركة غيــر األردنيــة المؤسســة والمســجلة خــارج المملكــة والتــي يمتلك
فيهــا أردنيــون أسـ ً
ـهما وحصصـ ًـا بنســبة ال تقــل عــن ( )50%من رأســمالها ،تســجيل شــركة
أردنيــة فــي المملكــة تتملــك أي مشــروع فــي نشــاط اقتصــادي بكاملــه أو أي جــزء منــه أو
تســاهم فيــه بــأي نســبة كانــت مــا لــم يــرد نــص فــي التشــريعات ذات العالقــة يضــع قيــدا
 26نظام تنظيم استثمارات غير األردنيين رقم  77لسنة 2016
 27تحــدد القطاعــات وطبيعــة األنشــطة االقتصاديــة المســموح مزاولتهــا ضمــن المنطقــة التنمويــة والتــي تســتفيد مــن اإلعفاءات
الممنوحة.
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علــى التملــك أو المســاهمة فــي ذلــك النشــاط اإلقتصــادي .وتســتثنى مــن ذلــك شــركة
مســاهمة عامــة واألنشــطة االقتصاديــة المغلقــة .وتســعى المــادة إلــى التســهيل علــى
المغتــرب العمــل ضمــن إطــار أعمــال الشــركة القائمــة .ولضمــان االســتفادة مــن الحكــم
للفئــة المســتهدفة (أي المغتربيــن األردنييــن) تلتــزم الشــركة المســجلة بإخطــار مراقــب
عــام الشــركات بشــأن أي تغييــر أو تعديــل يطــرأ عليهــا ،وتزويــد مراقــب عــام الشــركات
ســنويا بشــهادة مصدقــة صــادرة عــن الجهــات المعنيــة فــي الدولــة التــي تحمــل جنســيتها
تثبــت اســتمرارية ملكيــة االردنييــن لألســهم او الحصــص بالنســبة المحــددة.
وبهــدف ضمــان جــذب االســتثمارات ذات القيمــة المضافــة والتــي تولــد فــرص العمــل أو
تســاهم فــي نقــل التكنولوجيــا .جــاءت التعليمــات رقــم ( )8لســنة “ 2016تعليمات أســس
ومعاييــر منــح االســتثناءات للمســتثمر غيــر األردنــي مــن القيــود علــى نســبة التملــك”
الصــادرة بموجــب المــادة ( )9مــن نظــام تنظيــم اســتثمارات غيــر األردنييــن ،إلضــاءة
المســار للمســتثمرين غيــر األردنييــن الراغبيــن فــي تملــك النشــاط االقتصاديــة المحــددة
بالكامــل او المســاهمة بنســب اعلــى عمــا هــو مســموح بــه .وذلــك مــن خــال قــرار صــادر
عــن مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن الوزيــر وفــق توصيــات لجنــة مختصــة مؤسســة لهــذه
الغايــة تقــوم بدراســة وتقييــم الطلــب المقــدم مــن المســتثمر األجنبــي لهــذه الغايــة..
وللمســتثمر األجنبي مطلق الحق في إدارة مشــروعه باألســلوب الذي يراه وباألشــخاص
الذيــن يختارهــم لهــذه اإلدارة .كمــا أنــه يحــق للعامليــن الفنييــن واإلدارييــن في أي مشــروع
أن يحولــوا رواتبهــم وتعويضاتهــم إلــى خــارج المملكــة .هــذا باإلضافــة إلــى المرونــة فــي
منــح تأشــيرات الدخــول للمســتثمرين والعمــال األجانــب ،وأذونــات اإلقامــة للعائــات
وألصحــاب األعمــال.
كمــا أن لــه الحريــة فــي تحويــل رأس المــال المســتثمر واألربــاح الــى الخــارج وبعملــة قابلــة
للتحويــل .وال يجــوز نــزع ملكيــة أي مشــروع أو إخضاعــه أليــة إجــراءات تــؤدي إلــى ذلــك إال
باســتمالكه لمقتضيــات المصلحــة العامــة شــريطة دفــع التعويــض العــادل للمســتثمر.
ويتــم تســوية نزاعــات االســتثمار بيــن الجهــات الحكوميــة والمســتثمر وديـ ًـا .وإذا لــم تتــم
تســوية النــزاع خــال مــدة ال تزيــد علــى ســتة أشــهر فــأي مــن الطرفيــن اللجــوء إلــى
القضــاء األردنــي أو تســوية النــزاع وفــق قانــون التحكيــم األردنــي أو اللجــوء إلــى الوســائل
ً
علمــا بــأن األردن عضــو فــي المركــز الدولــي
البديلــة لحــل النزاعــات بإتفــاق الطرفيــن.
لتســوية نزاعــات االســتثمار (International Centre for Settlement of Investment
 )Disputesمنــذ عــام .1972
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تقليديـ ًـا ،ترتكــز نشــاطات ترويــج االســتثمار علــى المزايــا النســبية الوطنيــة والقطاعيــة.
حيــث يتــم الترويــج لالســتثمارات وفــق إســتراتيجيات وخطــط تعتمدهــا هيئــة االســتثمار،
تتضمــن تحديــد أهــم القطاعــات والفــرص االســتثمارية وتوفيــر الدراســات والمعلومــات
عنهــا ،ليتــم الترويــج لهــا ،مــن خــال إعــداد برنامــج الزيــارات ،وتحديــد مواعيــد مــع الجهــات
المختصــة ،وتوفيــر المعلومــات والبيانــات .إلــى جانــب توفيــر المعلومــات عــن البيئــة
االســتثمارية بشــكل إجمالــي وعــن التنافســية بشــكل مفصــل ،باإلضافــة إلــى توفيــر
المعلومــات التشــريعية واإلداريــة وغيرهــا .وقــد أقــر مجلــس الــوزراء إســتراتيجية ترويــج
االســتثمار لألعــوام .2017-2019
أمــا فيمــا يخــص دعــم الصــادرات ،فــي الســابق (قبــل  )2014كانــت هــذه النشــاطات
جــزء مــن سلســلة مــن النشــاطات الداعمــة لنمــو المؤسســات الصناعيــة والخدميــة
منفــذة مــن قبــل المؤسســة األردنيــة لتنميــة المشــاريع االقتصاديــة ،ومــن أهمهــا
خدمــات ترويــج الصــادرات مــن خــال توفيــر الدعــم المالــي والفنــي المتخصــص والموجــة
للشــركات المصــدرة ،أو المســاهمة فــي تغطيــة نفقــات المشــاركة فــي المعــارض
وتنظيــم البعثــات التجاريــة المتخصــص ،باإلضافــة إلــى توفيــر معلومــات عــن األســواق
ومتطابقــات التصديــر وغيــره .ومــع إنتقــال جزئيــة ترويــج الصــادرات إلــى هيئــة االســتثمار
فقــد تمحــورت النشــاطات المنفــذة حــول تنظيــم المعــارض والبعثــات التجاريــة.
ويشــمل القانــون إمكانيــة االعتمــاد علــى المكاتــب التمثيليــة فــي الخــارج لتنفيــذ
نشــاطات ترويــج االســتثمار أو الصــادرات إال أنــه تــم أغــاق المكاتــب ( )6خــال عــام
 ،2015والتــي كانــت تابعــة لــكل مــن مؤسســة تشــجيع االســتثمار والمؤسســة األردنيــة
لتطويــر المشــاريع االقتصاديــة ،وذلــك باالســتناد إلــى قــرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته
المنعقــدة بتاريــخ  .18/1/2015واالتجــاه نحــو تعزيــز دور الســفارات فــي المســاهمة فــي
ترويــج االســتثمارات والصــادرات .وفــي هــذا الســياق ،نشــير إلــى وجــود مكاتــب تمثيــل
داخليــة فــي المحافظــات.
وقــد صــدر وفــق للقانــون ،عــدد مــن األنظمــة المرتبطــة بإســتكمال تفاصيــل البنيــة
التشــريعية والمؤسســية الناظمــة للبيئــة االســتثمارية والتــي تشــمل ،حتــى تاريخــه:

( )1نظــام اســترداد األراضــي فــي المناطــق التنمويــة والمناطــق الحــرة رقــم 92
لســنة 2016
( )2نظــام اإلقامــة والعمــل والعمــال فــي المناطــق التنمويــة والمناطــق الحــرة
رقــم  80لســنة 2016
( )3نظام تنظيم استثمارات غير األردنيين رقم  77لسنة 2016
( )4نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق األقل نموا رقم  44لسنة 2016
( )5نظام إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم  31لسنة 2016
( )6نظام االجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم  12لسنة 2016
( )7نظــام تنظيــم البيئــة االســتثمارية وتســجيل المؤسســات فــي المناطــق
التنمويــة والمناطــق الحــرة رقــم  129لســنة 2015
( )8نظــام ضريبــة المبيعــات فــي المناطــق التنمويــة والمناطــق الحــرة رقــم 120
لســنة 2015

ورقة حول اإلطار التشريعي والمؤسسي الناظم لالستثمار في األردن | 19

( )9نظام الحوافز االستثمارية رقم  33لسنة 2015
( )10نظام النافذة االستثمارية رقم  32لسنة 2015
( )11النظام المالي لهيئة االستثمار رقم  109لسنة 2015
( )12نظام االشغال واللوازم لهيئة االستثمار 2015
( )13نظام التنظيم اإلداري لهيئة االستثمار رقم  31لسنة 2015
( )14تعديــل لنظــام تنظيــم اإلجــراءات الجمركيــة فــي المناطــق الحــرة رقــم 62
لســنة 2012
ومــع كل مــا ذكــر أعــاه ،يوجــد مجــال لتقويــة البنيــة التشــريعية للقانــون حيــث نجــد
بعــض المســائل الشــكلية والموضوعيــة التــي تمثــل مواقــع ضعــف مثــل قوائــم الحوافــز
االســتثمارية اإليجابيــة ( )positive listsوالتــي ال تتماشــى مــع أفضــل الممارســات
الدوليــة ،أو “المنــدوب المفــوض” ضمــن النافــذة االســتثمارية والــذي ال يتماشــى مــع
نظــام الخدمــة المدنيــة أو دليــل التراخيــص والــذي وبموجــب المــادة ( )17يتمتــع بإلزاميــة
ال ترتبــط بأســاس تنفيذيــة أو تشــريعية ســليمة .ممــا قــد تتطلــب ابتــكار بيروقراطــي
لمعالجتهــا وقــد تصعــب علــى المســتثمر وبالتالــي تتنافــى مــع الغايــات واألهــداف التــي
مــن أجلهــا تــم ســن القانــون.
ولــذا ،ومهمــا تــم مــن تعديل وتحديث لإلطار التشــريعي أو المؤسســي الناظم لالســتثمار
فــا بــد أن يصاحــب بتدريــب وتأهيــل للكــوادر الموكلــة لها القيــام بهذه المهمــة ،وبدعمها
وتزويدهــم بالمعرفــة والقــدرة العلميــة وتوفيــر المــوارد المناســبة .باإلضافــة إلــى التركيــز
علــى ضــرورة التنســيق مــا بيــن الهيئــات والدوائــر الحكوميــة المعنيــة وممثلــي القطــاع
الخــاص لتنشــيط اإلقتصــاد وتحقيــق منافــع التنميــة.
توصيات لتعزير اإلطار التشريعي والمؤسسي الناظم لالستثمار في األردن:

 مراجعــة قانــون االســتثمار وبلــورة مقترحــات لتصحيــح الخلــل القانونــي وتبســيطآليــات الوصــول إلــى تســهيالت االســتثمار ســواء مــن حيــث اإلعفــاءات الممنوحــة
و/أو تســجيل وترخيــص النشــاط االقتصــادي.
 تطويــر برنامــج بنــاء مؤسســي شــامل ومتخصــص لهيئــة االســتثمار وبدعــم مــنالجهــات المانحــة.
 العمــل علــى إعــداد مســح للواقــع االقتصــادي لــأردن تتضمــن الميــزات النســبيةللمحافظــات والقطاعــات باإلضافــة إلــى تحديــد قــدرات وخبــرات الشــركات
األردنيــة ضمــن القطاعــات التنافســية ،وإلــى مؤهــات العمالــة الوطنيــة .بحيــث
يتــم تحديثهــا بشــكل ســنوي.
 تنفيــذ مشــروع وطنــي لتحديــث آليــات جمــع البيانــات والمعلومــات وتوحيــدالمفاهيــم لــدى الجهــات الحكوميــة المعنيــة بذلــك كالبنــك المركــزي ودائــرة
االحصــاءات العامــة ،وهيئــة االســتثمار ،والجهــات المعنيــة مــن ممثلــي القطــاع
الخــاص كغــرف الصناعــة والتجــارة ،وجمعيــات األعمــال المتخصصــة.

