
اإلستثمار في القطاع الصناعي االردني

«واعدةإستثمارية فرص »

مركز الدراسات االقتصادية والصناعية 



...األجنبية المتدفقة الى المملكة اإلستثمارات 
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بالمليون دوالر–( 1997-2018)تطور حجم اإلستثمارات األجنبية المتدفقة الى االردن خالل الفترة 

بية بلغ إجمالي اإلستثمارات األجن

ة المتدفقة الى األردن حتى نهاي

35.11ما يقارب 2018عام 

مليار دوالر، في حين بلغت 

ما 2018قيمتها خالل العام 

.مليون دوالر950يقارب 



...  لالستثماراتأبرز القطاعات الجاذبة صناعي القطاع ال
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العقد األخيراألردن خالل توزيع االستثمارات االجنبية المتدفقة الى 

ى نمت اإلستثمارات المتدفقة ال

القطاع الصناعي بنسبة 

2018عام خالل ال% 86.8

االستثمارات مقارنة بحجم 

2017عام المتدفقة خالل ال



...  االردني مزايا اإلستثمار في القطاع الصناعي 

1234567

موقع إستراتيجي 
مميز 

األمني االستقرار 
واإلقتصاديوالسياسي

مجموعة من اتفاقيات 
التجارة الحرة 

وى موارد بشرية كفؤة، ق
عاملة مؤهلة ومدربة

حوافز إستثمارية 
متنوعة

مصرفية مؤسسات 
قويةومالية 

تنموية وصناعية ذات مناطق 
متنوعةوحوافز مزايا 

اإلستثمارات األجنبيةإلستقطاب بيئة مالئمة 



...مالئمةبنية تحتية 

وخدمات مختلفة للمستثمرين تحتية توفر بنية مختلف أنحاء المملكة، مناطق تنموية وصناعية في 

أراضي مطورة ومباني 
صناعية جاهزة وبمساحات 

مختلفة 

ي توفر البنية التحتية الت
فة تحتاجها الصناعات المختل

.(  ...شبكات مياه ، كهرباء )

حزمة واسعة من الخدمات 
األساسية والمساندة 

حزمة من اإلعفاءات والحوافز 
التشجيعية 



...متنوعة وتصديرية حوافز استثمارية 

1

2

حوافز إضافية في المناطق 
الصناعيةالتنموية والمدن 

والمناطق الجغرافية المتنوعة
وحوافز تصديرية

اعفاءات ضريبية وجمركية 
الجمركية، المبيعات والرسوم ضريبة )

(ومدخالت اإلنتاج

واز ج)الكاملة الملكية األجنبية 3
(السفر والجنسية



...متنوعة اتفاقيات تجارة حرة 

تضمن الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم 

اتفاقية أغادير
العربية الكبرىاتفاقة التجارة الحرة 

مع كندااتفاقية التجارة الحرة 

مع الواليات اتفاقية التجارة الحرة 
المتحدة

األوروبيةاألردنية الشراكة اتفاقية 
اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ 

مع سنغافورةالحرة اتفاقية التجارة 



...موارد بشرية كفؤة 

عالمياً 13عاليمًا 24عاليمًا 31

مؤشر 
سهولة إيجاد العمالة الماهرة

مؤشر 
نالرقمية بين السكاالمهارات 

مؤشر 
العلماء والمهندسيين توافر 

3  %
ة من العمالة الوافد

فقط 



...توافر مواد خام وموارد طبيعية نوعية 

منتجات البحر الميت
النوعية، وذات 

االستخدامات المتنوعة

سابع أكبر منتج 
بوتاس بالعالم

خامس أكبر احتياطي
فوسفات بالعالم 



...ضخمةفرص تصدير 

العالممليار دوالر بمختلف المنتجات والى مختلف دول 4.6غير مستغلة تقدر بما يزيد عن تمتلك الصادرات األردنية فرصًا 

(مليون دوالر)المنطقة 

1,700الشرق األوسط

1,387آسيا

482شمال أمريكا

423اوروبا

270أفريقيا

(مليون دوالر)القطاع

1,200صناعات األسمدة

569.2الصناعات الكيماوية

528صناعات األلبسه

473الصناعات الصيدالنية

240الصناعات الغذائية والتموينية

223الصناعات الهندسية 

218صناعة المجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة

158الصناعات البالستيكية والمطاط

113المنتجات الورقية


