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  دور المناطق الحرة األردنية في التنمية االقتصادية 
  

  -:مقدمة 
ع                            ة في المساهمة في دف اطق الحرة األردني ة ودور المن تنبع أهمية هذه الدراسة من الحاجه الماسة لبحث أهمي

اخ المال     ة المن ل تهيئ ن أج ة م ة الماس ى الحاج افة إل بالد ، إض ي ال تثمارية ف صادية واالس ة االقت ه التنمي م عجل ئ
اق   وفير آف ة وت تثمارية األخرى ذات العالق ب المؤسسات االس ى جان شكل معمق ، ال ه ب تثمار والتعرف علي لالس
صاد       ل االقت ى هيك ر عل شكل مباش ؤثر ب ي ت سارعة الت ة المت رات الدولي ل المتغي ي ظ ي ف صاد األردن دة لالقت جدي

ر ق   ق أآب ا لتحقي ضل اتباعه صادية المف ة االقت رامج التنمي وطني وب ه  ال واطن ولمواجه ا للم ن المزاي ن م در ممك
  -:التحديات المختلفة التغيرات والتي من أبرزها 

  .االنفتاح على االقتصاد العالمي ونمو التجارة الدولية نموًا مطردًا  -1
صادية    -2 شطة االقت ي األن ة ف ف دور الدول ادة تعري ق التخاصية وإع صاديات  ( تطبي وم اقت شار مفه انت

 ) .السوق 
  .ز والقيود أمام رؤوس األموال وانسياب البضائع بين الدول إزالة الحواج -3
ة      -4 ى البيئ ه عل اج وانعكاس اليب االنت ات وأس صاالت والمعلوم ا االت ال تكنولوجي ي مج ي ف دم التقن التق

 .االقتصادية العالمية 
 .ظهور بعض أشكال جذب االستثمار مثل المناطق الصناعية المؤهلة  -5

  Qualified Industrial Zones – QIZوالمناطق الحرة Free Zones    
Special Economic Zones  والمناطق االقتصادية الخاصة 

  
صادية في                   إضافة الى هذا آله فإن المناطق الحرة تساهم بنصيب واضح وملموس في تنشيط الحرآة االقت

 حرة ان تتيح الفرص     البلد الذي تقام فيه وبخاصة تنشيط القطاع الصناعي ، حيث تفضل الدول التي تمتلك مناطق              
  .الكاملة والتسهيالت ألصحاب المشروعات الصناعية 

شاء                       ى إن ا األردن إل ا فيه دول بم وألهمية المناطق الحرة في تنمية وتطوير األنشطة االقتصادية عمدت آثير من ال
اطق ال                      ة من المن رة    المناطق والتوسع فيها حتى بلغ عددها على مستوى العالم إلى أآثر من ألفي منطق حرة الكبي

  . والصغيرة المنتشرة على امتداد قارات العالم 
ز  ي المتمي ة الجغراف ان األردن بموقع ا آ ى –ولم ورات عل ة التط شدة بكاف أثر ب ة يت ين دول المنطق  ب

ضمام األردن                       د ان ا ، خاصة بع الصعيدين اإلقليمي والدولي ، اصبح لزامًا دراسة أثر طرق التكيف واالستفادة منه
ة ى منظم ي إل ة ف ارة العالمي ة 11/4/2000 التج شراآة األردني ة ال ع اتفاقي ام – وتوقي ة ع  1997 األوروبي

 ،  2001 وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية عام            1/5/2002ودخولها حيز التنفيذ في     
د          وتفعيل اتفاقية التجارة العربية البينية إضافة الى توقيع اتفاقيات منطقة            رى مع العدي ة الكب التجارة الحرة العربي

ة       1998من الدول العربية والتي بدأت في عام       اطق المملك د من من ة في العدي  وإنشاء المناطق الصناعية المؤهل
  .  واعتبار العقبة منطقة اقتصادية خاصة قبل حوالي خمسة سنوات 

  
صادية ا  داف االقت ق األه و تحقي ة نح زات هام كلت مرتك ا ش ذه آله سفة ه ع الفل سجامًا م ة وإن لوطني

ة               ة واألجنبي صاد وجذب االستثمارات المحلي ارة واالقت والتوجهات االقتصادية األردنية التي تقوم على تحرير التج
ادي                       دور الري ه ال وتقليص دور الدولة في الحياة االقتصادية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص األردني ليكون ل

أن إيجاد            في العملية االقتصادية ب    ًا ب ه شرائح المجتمع علم ى آاف النفع عل ود ب ة ليع حيث يكون أآثر تأثيرًا وفاعلي
ًا        المناخ االستثماري المناسب هو مسؤولية وطنية مشترآة للقطاعين العام والخاص ويتطلب تعاونًا مؤسسيًا وثيق

ان تسهم في نهاية األمر في تطوير     بين آافه المؤسسات االستثمارية ذات العالقة لكًال القطاعين والتي من شأنها            
  .سياسة تنموية ذات أبعاد إيجابية وفي التنمية االقتصادية بشكل عام في األردن 
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ام      ي ع شائها ف ذ إن ة ومن رة األردني اطق الح د قامت مؤسسة المن ستقلة 1976وق ة م  آمؤسسة حكومي
اء وسحاب                ة والزرق ي ساهمت             إداريًا وماليًا بإنشاء المناطق الحرة في العقب دولي ، والت اء ال ة علي ومطار الملك

وتسهم منذ إنشاءها في إعطاء النشاطات االقتصادية واالستثمارية في البالد دفعة قوية لألمام ودفع عجلة التنمية             
اطق            االقتصادية بشكل عام ، من حيث خلق فرص عمل لأليدي العاملة األردنية والتوسع في إنشاء العديد من المن

وال                          الحرة الخاص  رؤوس أم ًا ب ة وأحيان ة وأخرى محلي وال أجنبي رؤوس أم ا ب ة منه شطة مختلف ة في مجاالت وأن
سماح                        شاط ومن ضمنها ال ذا الن دمًا في ه مشترآة حيث شجعت التسهيالت الممنوحة للمستثمرين على المضي ق

ر                  املين غي ه وأجور الع ى خارج       بتحويل رأس مال المستثمر في المنطقة الحرة واألرباح الناشئة عن ين إل  األردني
المملكة باإلضافة إلى معاملة المستثمر األجنبي معاملة المستثمر األردني فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة            

  .على االستثمار في المناطق الحرة 
   -:أهداف الدراسة 

اءات المتاحة للمستثمرين               -1 دافها والحوافز واإلعف ى   التعرف على ماهية المناطق الحرة وأه  إضافة إل
  .اإلجراءات المتبعة فيها 

دفوعات األردني             -2 زان الم ى مي ة عل اطق الحرة األردني ة للمن ار اإليجابي التعرف بشكل واضح على اآلث
  . وإمكانية استغالل الموارد البشرية المتاحة ةوخلق فرص عمل جديدة للعمالة األردني

تثمار    -3 ذب االس ي ج ة ف رة الخاص اطق الح ى دور المن رف عل شجيع  التع ا وت تالف أنواعه ى اخ ات عل
  .القطاع الخاص على االستثمار فيها 

ذا المجال                -4 التعرف على التشريعات والقوانين السارية المفعول والفرص الممنوحة للمستثمرين في ه
 .إضافة إلى إدارة االستثمار في المناطق الحرة 

  
  -:أسلوب الدراسة 

ة من           سيتم اعتماد األسلوب المكتبي والتحليلي لهذه      ات المطلوب ة المراجع والمعلومات والبيان  الدراسة وجمع آاف
رة     اطق الح سة المن ن مؤس صادرة ع شرات ال ع والن شهرية والمراج سنوية وال ارير ال دة آالتق صادر معتم م

  .والمؤسسات االستثمارية األخرى ذات العالقة 
  

  :التعريف والمفهوم للمناطق الحرة وأهدافها   :اوًال 
  : هوم التعريف والمف -1

ذاب               المناطق الحرة هي مناطق معفاة من الرسوم الجمرآية وقيود االستيراد توفر بيئة تفضي إلى اجت
االستثمارات وترويج الصادرات ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وغير ذلك من األنشطة بما في            

  .والشحن والتخزين والتوزيع ) تجارة الترانزيت( ذلك المرور العابر 
رات        وشهد م  وانئ الحرة تغي فهوم المناطق الحرة مع مرور الزمن والذي يعتبر تطورًا من مفهوم الم

  .عديدة واتخذ أشكاًال مختلفة في شتى بقاع العالم 
وأضيفت حواجز أخرى لتعظيم االستفادة من المناطق الحرة برصفها أداة للنهوض بخدمات التجارة                  

ر      والنمو الصناعي ومبدئيًا آانت أنشطة الموا    شحن ، غي شطة ال ى أن نئ الحرة مقتصرة في األصل عل
الموانئ وبالمطارات                             ر ب ى حد آبي صلة إل ة ال ا وثيق د منفصلة ولكنه ا بع أن المناطق الحرة ظلت فيم
ًا                   ة عامًال هام ات الطرق الدولي الدولية ويمثل القرب من الميناء والمطار إضافة إلى القرب من مفترق

  . ة في استمرار نجاح المنطقة الحر
ا                     ضائع وتخزن فيه ا الب رد إليه اطق مستودعات ت والمناطق الحرة أو المناطق التجارية الحرة هي من
ا       ب وأآثره م الجوان وهري وأه ل ج دون تحوي ارج ب ى الخ ضيف أو إل د الم ى البل صديرها إل اد ت ويع

شحن البض   ن إن ت ة ويمك دفقات النقدي زون وإدارة الت ز المخ ة تعزي وافر إمكاني و ت ة ه ى جاذبي ائع إل
  .سوق المقصد أو تخزن بالقرب منه ويعاد تعبئتها ثم توزيعها عندما ينشأ الطلب عليها 

ة                  وثبت أن انجح المناطق التجارية الحرة هي التي تقام في مواقع تمثل مراآز طبيعية للتجارة اإلقليمي
ار/و اء وسحاب ومط ة في الزرق اطق الحرة األردني ي المن ال ف ا هو الح ة آم اء أو الدولي ة علي  الملك

  .الدولي 
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د            تثمارات تعتم ف االس ضل لتوظي ان المف ون المك أن تك رة ب اطق الح اح المن إن نج ر ف ى آخ وبمعن
تقرار    ل االس ة أخرى مث ل هام ى عوام ة عل ة للدول زات المكاني ر أعاله من المي ا ذآ ى م باإلضافة إل

ذه ال دمها ه ي تق وافز الت اءات والح ة واإلعف صادي للدول سياسي واالقت ضرائب ال ال ال ي مج اطق ف من
وانين      ود ق ى وج افة إل ية إض دمات أساس ق وخ ن مراف ة م ة التحتي وافر البني ة وت وم الجمرآي والرس
ال أو     ث إدخ ن حي واء م ا س ة فيه راءات المتبع ساطة اإلج هولة وب ة وس ات عادل شريعات وتنظيم وت

ا من اإلجر                  سجيل وغيره رخيص والت ضائع أو إجراءات االستثمار والت ي     إخراج الب اءات األخرى الت
  .تجعل المناطق الحرة نقطة جاذبية للمستثمرين المحليين أو األجانب على حد سواء 

 
  :أهداف المناطق الحرة -2

اطق               ة المن ا من وراء إقام ة المضيفة لتحقيقه سعى الدول ي ت سية الت ا زال من األهداف الرئي آان وم
 االقتصاد الوطني ويقاس مدى نجاح أو  الحرة هي تحقيق ربح وعائد تجاري واقتصادي على مستوى     

  .فشل المنطقة في ضوء نتائج تحقيق هذا الهدف 
الم     ي الع تهالك ف دمات واالس اج والخ االت اإلنت ف مج ي مختل ة ف سريعة والمتالحق ورات ال ع التط وم
اطق الحرة وبحسب  صيلية للمن داف التف ضًا األه ة ، تطورت اي اذج التنمي دول ونم ة ال سفة وظيف وفل

ى  خصوصية ا عل ي معظمه ق ف ي تنطب داف والت ذه األه م ه ل من أه تثمار ولع ة المضيفة لالس  الدول
   -:أهداف المناطق الحرة األردنية هي ما يلي 

تثمارية   -1 شاطات االس ي الن بالد ف ا داخل ال ة وتوظيفه ة واألجنبي وال المحلي جذب رؤوس األم
  .المختلفة 

  .لحديثة  إدخال التكنولوجيا والمهارات الفنية والتقنيات ا -2
شاطات    -3 ف الن ارة ومختل صناعة والتج ي ال تثمارها ف ة واس دخرات المحلي ف الم توظي

 .االقتصادية المقامة في المناطق الحرة 
 .تنشيط قطاع النقل والخدمات األخرى  -4
 .توفير فرص عمل للقوى العاملة وزيادة مهاراتهم وتطويرها وتنميتها  -5
  .ريع استثمارية فيها تطوير مناطق حرة جديدة من خالل إقامة مشا -6
 .تشجيع إقامة صناعات تصديرية وتنشيط تجارة الترانزيت  -7
اطق الحرة الخاصة والمشترآة               -8 شاء المن تعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص وتفعيلة في إن

 .التي تستعمل المواد األولية المحلية في مدخالت اإلنتاج 
  .المدفوعات رفد االقتصاد الوطني بالعمالت الصعبة ودعم ميزان  -9

تعزيز الترابط األمامي والخلفي للقطاعات اإلنتاجية السلعية والخدمية في المناطق الحرة مع            -10
صاد                        ة االقت ة لتنمي ددة في الدول صادية المتع شطة االقت اج في مختلف األن ما يكملها في اإلنت

 . الوطني 
صناعية       ة ال دة للتنمي م المتح ة األم دد منظم دو ( وتح ة   الغ) UNIDOاليوني ة إلقام ات العام اي

   -:المناطق الصناعية بما يلي   
  .الجتذاب المستثمرين األجانب " يمكن اعتبار المناطق الحرة حّالً  خطوة أولى  •
 .يمكن أن تتيح المناطق الحرة فرصة لتفادي العقبات البيروقراطية  •
  .يمكن النظر إلى المناطق الحرة آمصدر لمنتجات جديدة وتكنولوجيا جديدة  •
ى       يكم  • شرآات عل ًا في مساعدة ال دة وأن تلعب دورًا تعليمي ة جدي اطق الحرة معرف وفر المن ن أن ت

 .التكيف مع اقتصاد قوى السوق 
ى                   • دور تعليمي عل تؤثر المناطق الحرة تأثير صناعيًا وتكنولوجيا هامًا على البلد المضيف ، وقوم ب

  .أساليب وتنظيم العمل وتسويق الصادرات 
ر • اطق الح د المن ارج ترص ى الخ ة عل ارة والمنفتح ة بالتج ذاب ( ة المهتم ى اجت سعى ال ي ت الت

ًا         ) استثمارات جديدة وتطبيق تكنولوجيات جديدة       االتجاهات في السوق الدولية وتمثل مصدرًا دائم
 .لألفكار الجديدة التي تساعد على حفز االقتصاد المحلي 
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 .رآات والقوى العاملة الوطنية لقدرات ومنتجات الش" نافذة عرض " توفر المناطق الحرة  •
 .توفر المناطق الحرة مدخًال إلى عمليات تصنيع الصادرات  •
ة       ( تخلق المناطق الحرة فرص عمل بصورة مباشرة         • صناعة التحويلي ر    ) في مجال ال وبصورة غي

  .على السواء باإلضافة إلى تعليم المهارات الصناعية والتسويقية ) في مجال الخدمات( مباشرة 
 . المناطق الحرة من تطوير الموانئ وتزيد إيراداتها تعزز •
 .يمكن استخدام المناطق الحرة في استيراد المنتجات المستخدمة تكنولوجيًا الى البلد المضيف  •
  

صناعيـة            صادرات ال اطق معالجة ال صناعية أو من ـرة ال اطق الح ـإن المن  Export(إضافة إلــى ذلك ف
Processing Industrial Zones    (   صرًا ان مقت تمثل الجانب اإلنتاجي في نشاط المناطق الحرة الذي آ

ة        صادية واجتماعي داف اقت ق أه صناعية لتحقي رة ال اطق الح ام المن اء قي سابق وج ي ال اري ف ب التج ى الجان عل
ة           اطق بإقام ذه المن د تخصصت ه الم ، وق ي الع ة ف رة القائم اطق الح ن المن ى م سبة األعل شكل الن بحت ت وأص

ال          : ات الخفيفة والتحويلية التصديرية     الصناع مثل صناعة المالبس والبالستيك والمنتجات الرياضية ولعب األطف
ة              صناعات الغذائي ة وال ى آخره    .....واإللكترونيات والكهربائيات واألدوات الهندسية والصناعات الدقيقة والثمين إل

الم         تج               وتساهم مناطق معالجة الصادرات في التكامل االقتصادي الع صنيع أجزاء المن تم ت ي بتطور مستمر حيث ي
  .  الواحد في أآثر من بلد واحد وفي أآثر من مصنع واحد لمختلف الصناعات 

  
قد قامت برعاية   ) اليونيدو( ونود أن نشير في هذا السياق الى أن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية                

  إنشاء االتحاد الدولي لمناطق معالجة الصادرات 
World Export Processing Zones Association -WEPZA-  

  
ة وهو اآلن                1978وذلك في عام       ات المتحدة األمريكي ا في الوالي ة اريزون رئيس في والي ره ال  وجعلت مق

ضم في عضويته                  ة وي اتحاد دولي خاص لمناطق معالجة الصادرات ومكرس نشاطه في مجال الصناعات التحويلي
صادرات    اطق معالجة ال اطق الحرة العامة والخاصة     من اذج أخرى من المن ووصل عدد أعضاءه في عام   . ونم

ر من      ) 50( إلى ما يتجاوز الخمسين عضوًا       2000 ى أآث ة المنضمة      ) 40(ينتمون إل دول العربي ة وضمن ال دول
اد   ذه االتح سودان     ( له صر وال دة وم ة المتح ارات العربي مية واإلم ة الهاش ة األردني ن  ) المملك يكون م د وس أح

توصيات هذه الدراسة الحقًا في هذا السياق هو العمل على إعادة التواصل وفتح القنوات بشكل مكثف مع االتحاد     
اطق                         ات المن سجامها مع أهداف وتطلع شرها ومدى ان اد بن ام االتح المذآور أعاله والتعرف على الدراسات التي ق

  .الممكنة من ذلك الحرة األردنية وما يمكن االستفادة منه وتحقيق الفوائد 
ويهدف االتحاد هذا إلى تحسين فعالية مناطق معالجة الصادرات عبر التبادل الدوري للمعلومات وعقد ورش عمل                
ين                       ا ب رابط م ق منظومة من االتصاالت للت ل وخل سويق والتحوي وندوات ومؤتمرات والدراسات واألبحاث في الت

دريب إدارات م   ل وت ائن وتأهي ضاء والزب صانع األع رة    م اطق الح صالح المن ل م صادرات وتمثي ة ال اطق معالج ن
صاد                        ة االقت ة ومساعدة الحكومات في وضع سياسات واستراتيجيات لتنمي ات الدولي ام الهيئ ومناطق التصدير أم

  .وبناء الشبكة العالمية لمناطق معالجة الصادرات 
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  نشأة المناطق الحرة األردنية وتطورها : ثانيًا 
ي  ع الجغراف ة      ان الموق دول العربي ة ال من منظوم ون ض ه ألن يك ه األردن يؤهل ع ب ذي يتمت ط ال  المتوس

اج واالستهالك               ين أسواق اإلنت األخرى ويشكل جسرًا بين أوروبا وأفريقيا وآسيا ويتيح له ان يكون نقطة التقاء ب
.  

ام   ة الهاشمية ع ة األردني ي المملك رة ف اطق الح ة المن دأت تجرب اء1973ب ي مين ث أقيمت ف ة  حي  العقب
ة تجارة الترانزيت حيث بلغت مساحتها                         ة وخدم ة الدولي ادالت التجاري ة المب ) 2195(منطقة حرة صغيرة لتنمي

   -:دونمًا والتي آانت موزعة على ستة مواقع ضمن حدود منطقة العقبة وذلك آما يلي 
  .خزين بضائع دونم مقام عليها مبنى إدارة المنطقة باإلضافة الى مستودعي ت) 19(موقع الميناء   -أ  
 .دونم يشتمل على ساحات ومستودعات الستقبال البضائع ) 241(موقع المقص بمساحة   -ب  
ات          ) 300(دونم تم تطوير     ) 1625(موقع ساحة المطار بمساحة       -ج  ستخدم آساحات تخزين آلي م ت دون

 . ومعدات ثقيلة 
ضائع التي ت             ) 10(موقع العائم     -د  ات تخزين الب ة الحرة     دونم بميناء الحاويات مخصصة لغاي رد للمنطق

 .ضمن حاويات مغلقه 
) تجميد وتبريد ( دونم مقام عليها مخازن تبريـد لتخزيـن المواد التموينية         ) 50(موقع مخازن التبريد      -ه 

 .الف طن ) 6(بطاقة استيعابية حوالي 
شرآة        ) 250(موقع الشاطئ الجنوبي      -و  ة للمواشي    / دونم وهي مؤجرة ل ة الدولي ذا  ) مكيرش (العقب ه

م  د ت ام وق ي ع ة ف ل العقب ا ) 2000(تحوي ة الحرة إليه صادية خاصة وضمت المنطق ة اقت ى منطق ال
  .وتعمل اآلن تحت مظلة مفوضية المنطقة االقتصادية الخاصة 

  :المنطقة الحرة الزرقاء 
) الزرقاء/ المنطقة الحرة (  قامت المؤسسة بإنشاء منطقة حرة الى الشرق من مدينة الزرقاء 1983في عام 
الف دونم ، تم منذ إنشائها ولغاية ) 5ر2(بكة طرق دولية تربط األردن بالدول المجاورة وقد خصص لها على ش

دونم لتلبية طلبات االستثمار في األنشطة التجارية والصناعية ) 4000( تطوير حوالي 2005نهاية عام 
ء وخدمات بنكيه وخدمات والخدمية وتزويدها بالبنية التحتية المتكاملة من طرق وصرف صحي وماء وآهربا

  .إتصال حديثة تربطها بالعالم الخارجي ومرافق عامة مناسبة إلستخدامها لغايات إنشاء صناعات مختلفة عليها 
الزرقاء تخزين البضائع وتخزين السيارات وعرضها ، اما األنشطة / وتشمل األنشطة التجارية فـي المنطقة الحرة
 والمطاعم وخدمات اإلتصال البضائــع وشرآات المناولة والبنوكالخدمية فتشتمل علــى شرآات تخليص 

المختلفة اما النشاط الصناعي فيشتمل على صناعات غذائية ألبسة قطع غيار ، معدات زراعية مواد بناء أثاث 
  .منزلي 

  
  :سحاب / المنطقة الحرة 

دونم في مدينة سحاب ) 62(سحاب على أرض مساحتها /  تم إفتتاح المنطقة الحرة 1997في منتصف عام 
الصناعية لخدمة المستثمرين فيها سواء لتخزين المواد األولية أو المنتجات للصناعات العاملة في المدينة 

  .الصناعية هذا وتشمل المنطقة الحرة آذلك على أنشطة صناعية مثل صناعة الكواشف الطبية
  

  المطار   / المنطقة الحرة 
ضائع عن          ) 20( الحرة في مطار الملكة علياء بمساحة          تم إفتتاح المنطقة   1998في عام    ك لتخزين الب م وذل دون

  .طريق المطار 
  

  الكرك / المنطقة الحرة 
ة من    2001تم افتتاح هذه المنطقة في عام      سهيالت المطلوب  وتم تزويد المناطق العاملة المذآورة سابقًا بكافة الت

  .رين تسيير العملية االستثمارية وتلبيه خدمات المستثم
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   الكرامه/ المنطقة الحرة 
ة    دود األردني ى الح ع عل ي تق ة الت ذه المنطق ى من ه ة األول اح المرحل م افتت ام –ت ة ع ي نهاي ة ف  2004 العراقي

  .ألف دونم آمناطق حرة عامة وخاصة ) 15(دونم وتبلغ مساحتها اإلجمالية ) 500(بمساحة 
  

صادي        دور االقت ل ال ل تفعي ن اج رى وم ة أخ ن ناحي ذا      وم ة به ات الحكومي ي والتوجيه اص األردن اع الخ للقط
شغيلها                              ا وت ى إدارته ي يشرف عل اطق الحرة الخاصة والت شاء المن ى إن رة بالعمل عل د جاءت الفك الخصوص فق
ك                             اطق الحرة وذل سيب من مجلس إدارة مؤسسة المن وزراء وبتن ة رئاسة ال ك بموافق اطق وذل أصحاب هذه المن

تثمارات ذا ف االس دف توظي ن   به د م ة والح ة الوطني تيعاب العمال ي اس ساهم ف ي ت رة الت وال الكبي ت رؤوس األم
رر مجلس              د ق ة فق ة التنمي ى لجن اءًا عل ذا الخصوص وبن اج وبه البطالة واستغالل المواد األولية المحلية في اإلنت

   -: على ما يلي 6/3/1997تاريخ ) 3146(الوزراء األردني بقراره رقم 
  .ص على إنشاء وإدارة مناطق حرة خاصة الموافقة للقطاع الخا •
ة                 • ة وإصدار التعليمات واألنظمة الالزم تفويض مؤسسة المناطق الحرة باستكمال اإلجراءات المطلوب

  .لتنظيم عمل مثل هذه المناطق والعمل تحت مظلة قانون مؤسسة المناطق الحرة 
د       الحصول على الموافقة النهائية لعمل هذه المناطق من رئاسة الوزرا          • ء وإقرارها وفي هذا السياق فق

ى                          ا إل ة منه ي وصل عدد العامل اطق الحرة الخاصة والت ) 21(تم الموافقة على إقامة العديد من المن
. منطقة حره خاصة   ) 13( والبعض اآلخر تحت اإلنشاء     2005منطقة حرة خاصة وحتى نهاية عام       

صناعي في      ومن المتوقع ارتفاع معدالت النمو في مختلف األنشطة االقتص         ادية وخاصة في القطاع ال
ة      هذه المناطق في حالة إنتاج المشاريع بطاقتها القصوى مستقبًال وبالتالي تحقيق معدالت نمو مرتفع

  .في الناتج المحلي اإلجمالي 
  

  -:الحوافز والمزايا والتسهيالت : ثالثًا 
  -:الحوافز والتسهيالت العامة   -أ 

سر م  ثهم عن أي ي بح ستثمرون ف سعى الم يًا  ي ًا وسياس ستقرة أمني ة م ى بيئ ا إل ل به رة للعم ة ح نطق
رة االستثمار                      ة لالستثمار طوال فت شديد واستمرارية القواعد الناظم ومي ال متحررة من التدخل الحك
سواق             ع االستراتيجية والقرب من ال ى المواق ا يتطلعون إل اخ االستثماري اإليجابي آم واألمن والمن

  .ءة االتصاالت وتوافر الخدمات الدائمة وآفا
وثمة عوامل تحفز المستثمر هي توافر العمالة الماهرة والعالية التدريب بكلفة مناسبة جنبًا إلى جنب                 
ا للمستثمرين في                    د من الحوافز التي تتيحه اك العدي ك هن مع وجود بيئة عمل جاذبة باإلضافة إلى ذل

  .المنطقة الحرة في البلد المضيف 
 اطق الحرة األردنية اإلعفاءات التي تتيحها المن  -ب  

  .تتمتع المؤسسة بجميع اإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية  -1
ة مجلس اإلدارة          -2 اطق الحرة بموافق يسمح بتعاطي أعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المن

  -:ويشترط في ذلك أن تتوفر فيها واحدة او أآثر من الخصائص التالية 
  .ت الجديدة غير القائمة محليًا والتي تعتمد على إنتاج تكنولوجي حديث متقدم الصناعا  -أ  
ًا   -ب   صنعة محلي راء الم ة او األج ة المحلي واد األولي ا الم وفر له ي تت صناعات الت ال

 .والصناعات المتكاملة مع الصناعات المحلية 
 الصناعات التي ترفع مستوى مهارات اليد العاملة وتسهم في تقدمها الفني   -ج 
ى                    -د  اد عل ل من االعتم ساعد في التقلي الصناعات التي تلبي حاجات االستهالك المحلي وت

  .االستيراد من خارج المملكة 
انون                          -3 ذا الق ام ه ة الحرة بمقتضى أحك ا في المنطق سمح بإقامته ي ي صناعات الت ات ال تحدد فئ

 .بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيبات مجلس اإلدارة 
ة               يتمتع الشخص المسج   -4 اءات التالي اطق الحرة باإلعف ل الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا في المن

:- 
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تم          -أ   ي ي ضائع الت دخل للب ريبة ال ن ض صادي م شاط االقت ن الن ة م اح المتأتي اء األرب إعف
ع او      ن البي ة م اح المتأتي ت واألرب ارة الترانزي ذلك تج ة وآ ارج المملك ى خ صديرها إل ت

اط   دود المن ل ح ضائع داخ ن الب ازل ع اح   التن اء األرب ك اإلعف ن ذل ستثنى م رة وي ق الح
  .المتأتية من البضائع عند إدخالها السوق المحلي 

ام في               -ب   املين في المشاريع التي تق ين الع ر األردني إعفاء رواتب وعالوات الموظفين غي
 .المنطقة الحرة من ضريبتي الدخل والخدمات االجتماعية 

رة او   -ج  ة الح ستوردة للمنطق ضائع الم اء الب ي من إعف سوق المحل ر ال ا لغي المصدرة منه
ا باستثناء           ة عليه رسوم االستيراد والرسوم الجمرآية وسائر الضرائب والرسوم المترتب

 .بدالت الخدمات واألجور 
رخيص                         -د  ة الحرة من رسوم الت ام في المنطق ي تق ة الت شاءات العقاري ة واإلن إعفاء األبني

 .ومن ضريبتي األبنية واألراضي 
ل  -ه  سماح بتحوي ى    ال ه إل ئة عن اح الناش رة واألرب ة الح ي المنطق ستثمر ف ال الم  رأس الم

 .خارج المملكة وفقًا لألحكام المعمول بها فيها 
ي          -و  تهالك ف عها لالس د وض رة عن اطق الح ي المن صناعية ف شاريع ال ات الم اء منتج إعف

ة  السوق المحلية من الرسوم الجمرآية في حدود قيمه المواد والتكاليف والنفقات المحل            ي
ة                             ام او نائب دير الع ة برئاسة الم ل لجن ة من قب در القيم ى ان تق الداخلة في صنعها ، عل

ة  ارة ووزارة المالي صناعة والتج ل من وزارة ال ل عن آ وزير / وممث ه ال ارك يعين الجم
 .المختص 

اءات      -5 ضع اإلعف ضاه تخ صادرة بمقت ات ال ة والتعليم انون واألنظم ذا الق ام ه اة أحك ع مراع م
ة الحرة                      المنصوص عل  رخيص بإقامة مشاريع االستثمار في المنطق ادة والت ذه الم ا في ه يه

  .للشروط والضمانات التي يضعها مجلس اإلدارة 
يوجه المستثمرون في إقامة الصناعات في المناطق الحرة العامة والخاصة والمشترآة بحيث           -6

ة من      يتم تصدير منتجاتهم الصناعية إلى خارج المملكة وللمجلس السماح بإدخ          ال نسبة مئوي
 .هذه المنتجات إلى السوق المحلي وذلك بحسب الحاجة 

صدر     (      م  : الم رة رق اطق الح سة المن انون مؤس ام ) 32(ق ات 1984لع ة والتعليم  واألنظم
  )      وتعديالته     الصادرة بموجبة 

ات إدخ             د      وتسهيًال إلنجاز المعامالت واتمام اإلجراءات الخاصة بالمستثمرين لغاي ا فق ضائع واخراجه ال الب
از                         ل جه امالت من قب ك المع ة إلنجاز تل ساحات الالزم قامت مؤسسة المناطق الحرة بتوفير األماآن والمكاتب وال

ة               ارة ،   ( جمرآي متكامل في آل منطقة حرة باإلضافة إلى تأمين تواجد مندوبي الدوائر ذات العالق صناعة والتج ال
دولي     الزراعة ، الصحة والترخيص واالنت     ول ال اطق              ) رب ة داخل حرم المن امالت الجمرآي ا يضمن إنجاز المع وبم

ارك           رة الجم ن دائ ل م دى آ ستخدمة ل راءات الم ة اإلج بة آاف م حوس أخير وت دون ت ة ب سرعة الممكن رة بال الح
  .ومؤسسة المناطق الحرة وتوحيد أنظمة الحاسوب 

  
  إدارة االستثمار في المناطق الحرة : رابعًا 

سبب              تع:مقدمة   رات وب ه من متغي ا تتفاعل مع رة م رًا لكث د نظ ة من التعقي تبر إدارة المؤسسات على درجة عالي
لة        ة المتواص دائم وبالحرآ التطور ال صف ب رات تت ذه المتغي ا وألن ه ا بينه رة فيم داخل الكبي شابك والت ة الت درج

ذا التصرف                  ار ه ا ضرورة اختي ره ،   والتغير المستمر وحيث يتوقف على محصلة تفاعله سلوك دون غي او ذاك ال
ا                  ا واختالفاته ة أنواعه ى آاف ة ،         ( آان ال بد من أن تتصف إدارة المؤسسات عل صادية ، استثمارية ، إجتماعي اقت

ستطيع النجاح            ) الخ....  ًا آي ت ًا هادف ًا وإداري بالعمق وبالحكمة وبالحيوية وبالتطور الدائم وان يكون عملها واعي
ا وتحقيق أ       ه سليمة وصحيحة                     في أداء مهامه ام ب ار التصرف المزمع القي ة اختي ا تكون عملي دار م دافها وبمق ه

  .بمقدار ما تزداد فرص النجاح امام المؤسسة واإلدارة وبمقدار ما تقل المخاطر التي تواجهها 
ر              اين آثي اط تتب إن المؤسسات تتصرف وفق أنم ًا وعلى الرغم من أن نفس األسباب ال تحدث دائمًا نفس النتائج ف

من حيث الجوهر مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وأيًا آانت ظروفها وبيئتها وذلك ألنها تسعى إلى غايات وأهداف                 
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امًال                  ًال متك ومرام متشابهه وَتْستخدم مبادئ وُأُسس ومفاهيم إدارية علمية مجربة واحدة فلكي تشكل المؤسسات آ
 مع المجموع ولكي تستطيع التأقلم والتالئم مع التطورات   ومترابطًا ولكي يصبح آل جزء منها متجانسًا ومنسجماً   

يح                           ة او يت ي وصلت إلي ا وأوضاعها في المستوى الت التي تحدث في بيئتها بما يسمح لها بالمحافظة على موقعه
 اإلدارةلها تطويرها وتحسينها بالنسبة للمنافسين او بالنسبة لما آانت عليه في الماضي فإنها تلجأ الى ما يسمى ب                 

ة                   االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي     ر عمومي رارات المستقبلية ضمن سياقها األآث سمح بوضع الق  آوسيلة ت
ين                    رابط ب شكل ُيحدث الت ين حاضرها ومستقبلها ب ا وب ين المؤسسة وبيئته وشمولية ولكي تكون صلة الوصل ب

ة مع          مختلف األنشطة والوظائف والفعاليات وُتحدث التكامل فيما بينها ويجعله         سجام ومواءم ا في حالة توافق وان
اإلدارات أو بالمؤسسات                          ام او الخاص ب ة وسواء تعلق العمل اإلداري بالقطاع الع التطورات التي تحدث في البيئ
ًال                    فإنه يمكن أن يكون مليئًا بالتوقد الذهني واإلبداع والعطاء وتحقيق النتائج الباهرة أو أن يكون عمًال روتينيًا مم

سة                  يقتل روح    ا تعي د يجعله سعادة او ق المبادرة واإلبداع فقد يجعل من حياة المرؤوسين غنية ومليئة بالرضى وال
د                          ديرين او ق راد والم ة لألف ة والمتع ار الشخصي والرفع وشقية ال تطاق آما يمكن أن يجلب العمل اإلداري االزده

ة            يكون تجربة ضحلة رديئة آما وقد يفجر العمل اإلداري المقدرة التحلي           ة الخالق وة الترآيبي ة ويفجر الق ة الالمع لي
  .فيطلق ملكات العطاء واإلبداع للممارسة وقد يكون عكس ذلك تمامًا 

فاإلدارة إذا هي نشاط مميز يرافق أي عمل جماعي في المؤسسات او المنشآت وهي عملية إدارية واعيه تسعى 
  .لتحكم بها بأقل الطرق سوءًا الى قيادة المنظمات او الجماعات على نحو أفضل وتوجيهها وا

  
  
  

دم    ) استخالص النتائج ( ويمكن النظر إلى اإلدارة على أنها المقدرة على الحصول على النتائج               وإحداث تق
ل المدخالت               ى تحوي درة عل ى  Inputsاو نمو وتحسن في المنظمة ، من خالل ديناميكية فاعلة تتجلى في المق  ال

ى       وفي تنشيط األفراOutputsمخرجات   ذلك من الحصول عل د وتحفيزهم وقيادتهم الوجهه الصحيحة ويمكن آ
ل من                        د لك ردود وعائ ة وم أقصى النتائج وأفضلها بأقل جهود وتكاليف الزمه بحيث يمكن معه تحقيق أقصى منفع

  .صاحب العمل والعاملين مع تقديم أفضل خدمة ممكنة للمجتمع 
  

الي     ي بالت ر تع  ) أي اإلدارة(وه ة األم ي نهاي ي ف راد      : ن ين األف ل ب سجام والتكام داث االن سيق وإح التن
ين األشياء                    سجام ب واألنشطة والوظائف بقصد تحقيق األهداف المحددة للبنية التنظيمية أي أنها تعنى بإحداث االن
داع                            ق واإلب اج والخل ة الستخدام عناصر اإلنت ة مشترآة أو هي طريق ى غاي ك للوصول إل المختلفة المتكاملة وذل

أي عمل                            بشكل   ام ب ة القي ة تنظيمي ة بني ه ال يمكن ألي ذي بدون شاط ال أآفأ وأفضل بغية تحقيق هدف محدد فهي الن
  .منسجم وهادف 

  
تعُلم                    ة من التفاعل وال ويمكن اعتبار اإلدارة ايضًا أنها عملية مواآبة التطور وهي آذلك مسألة حياة طويل

ات                والتأقلم معقدة غير بسيطة متغيرة ال مستقرة دينامي        ومي لعالق اتي الي ع الحي ى الواق كية في تغيرها ، تتطرق إل
ات               الرؤساء بالمرؤوسين وعالقات األنظمة التحتية ببعضها وآذلك فإنها تعنى بعالقة المؤسسة باألسواق والتجمع
ة                            اغم بغي ل متناسق ومتن ا في آ ة له ة بالمؤسسة وًتحرك اإلجراءات المكون والمنظمات وهي التي تبعث الحيوي

  .صول إلى الهدف المنشود والمرجو تحقيقه منها الو
  

ا عن           ين                 إدارة االستثمار  ونظرًا ألن حديثنا هن ان من ب ة االستثمار يحظي أن موضوع االستثمار وعملي  ف
ة                      ة التنمي الزم لتحقيق عملي ال وال العديد من الفعاليات االقتصادية بأهمية آبيرة آونه يمثل العنصر الحيوي والفع

ة والظروف المناسبة                           االقتصادية وا  ة البيئ دة لتهيئ ا األردن تعمل جاه ا فيه دول بم ع ال إن جمي ذلك ف ة آ الجتماعي
دخرات                             ى استقطاب الم ساعد عل ي يمكن أن ت شريعات االستثمارية الت وانين وإصدار الت سواء من خالل سن الق

صادية       الوطنية او االستثمارات األجنبية فيها آما أن أهمية االستثمار في عالمنا المع            اصر وإقامة المؤسسات االقت
  .الكفوءة أصبحت المحرك الرئيسي للنمو والتنمية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي 
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نفس                         ين من المخاطرة وب ومن ناحية أخرى يمكن القول أن آل عملية استثمار ال بد وان يرافقها مستوى مع
ان األمر آذلك فإن عملية االستثمار ال بد وان تخضع للدراسة      الوقت ال بد وان تحقق مستوى معين من العائد وإن آ          

اد مستوى                               ه تخفيف درجة المخاطرة وإيج ليم وُيمكن من خالل تثماري س رار اس ى ق والتحليل من اجل الوصول إل
  .معين من األمان لألموال المستثمرة 

 من الظروف المحيطة باالحتماالت وسواء      وأما المخاطرة التي ترافق عملية االستثمار فإنها تظهر نتيجة لعدم التأآد          
تثمار                وع من االس تحقق ام لم يتحقق العائد المتوقع على األموال المستثمرة وعلى هذا األساس يمكن القول ان لكل ن
ين                              ة أو التوافق ب ى مدى الموازن تثمار عل د مجال االس ة من المخاطرة ويعتم مستوى معين من العائد ودرجة معين

  .ودرجة المخاطرة العائد المتوقع 
ومن هنا فإن االستثمار آغيرة من الشؤون االقتصادية يجب ان يتضمن هدفًا ويحمل في طياته سياسة عامة واضحة                  
تثمارات    ن جذب االس ا م ة م ق غاي دول لتحقي ا وأن سياسات ال شود ، آم دف المن ق اله ى تحقي ساعد عل ستقرة ت وم

ي             وتنميتها ال يشكل عامًال مساعدًا ما لم تكن ال         ة والت ة القائم وسائل المتوافرة والمعتمدة وال سيما ضمن البيئة العالمي
  .تتصف باالستثمارات الكبرى وبالمخاطر الكبيرة وبالمنافسة الشديدة على قدر عالي من الكفاءة والتأهيل 

  -:ويمكننا أخيرًا ان نلخص اإلدارة على أنها 
ا      التحول او التبادل او التكامل التي تتم بين عناص        شأن قيادته دخل اإلداري ب ة الت ر اإلنتاج ومستلزماته آما هي عملي

  .وتوجيهاتها ومكافأتها وذلك آي تسير جميعها آكل منسجم ومتناسق بما يخدم تحقيق أهدافها المحددة بوضوح 
لى إيجاد  إن اإلدارة التي تستطيع تحقيق األهداف بجدية وبكلفة أقل وزمن أقصر هي اإلدارة الحصيفة التي تقوم ع                " 

ام                            صالح الع دم ال ة تق ؤة ونزيه ة آف ادات إداري ا قي وفر له ق الواحد وتت مؤسسات متخصصة فاعلة تعمل بروح الفري
داني                  ى العمل المي داع وترآز عل ادرة واإلب ة والمب ار آخر وتتصف بالعدال ل    " على أي اعتب وتتصدى للمعاضل قب

ل أن تت  ا قب ل معه سهل التعام ن ال ون م ين يك ا أو ح اقم وقوعه د اهللا                                 "ف ك عب ة المل جالل
   .الثاني بن الحسين المعظم

تم                     ة ت اطق الحرة األردني ي المن تثمارية ف ة االس ذه العملي وعودة الى عملية االستثمار وإدارتها المذآورة أعاله فإن ه
  -:بما يلي من خالل اإلجراءات المطبقة بها 

ا اطع اإلجراء : أواله ازل عن المق رخيص والتن أجير االراضي والت ة بالمؤسسة لوحدها ومن ضمنها ت ات المتعلق
  .المؤجرة والموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة 

صناعة والتجارة                   ثانيها ارك ووزارة الصحة وال متعلق بالدوائر ذات العالقة بعمل المؤسسة ومن ضمنها دائرة الجم
ا وان لكل من      والزراعة واالنتربول وا   ضائع وإخراجه لترخيص ومؤسسة المواصفات والمقاييس من حيث إيداع الب

    .من هذه العالقة %) 80 - % 70( معين وتمثل دائرة الجمارك نسبة عملهذه الوزارات والدوائر حجم 
مجلس إدارة   وتتم إدارة االستثمار في المناطق الحرة بتطبيق السياسة العامة وتنفيذ القرارات التي يصدرها                 

ها بالوصف           نقوم باستعراض ي س سة والت ات المؤس ام وواجب ق مه ة لتطبي راءات العملي الل اإلج ن خ سة م المؤس
ع             ارك وحصر اإلجراءات في موق رة الجم والتحليل والتقييم لتبسيطها وتوحيد اإلجراءات المتشابهة وخاصة مع دائ

  .ت المحدد وبالكفاءة العالية والجهد القليل واحد من أجل إنجاز معامالت المستثمرين وتسهيالتها بالوق
  -*:إن مثل تلك اإلجراءات المذآورة أعاله تتمثل فيما يلي 

  .إجراءات تنظيم إصدار شهادة تسجيل شرآة  -1
 إجراءات تنظيم إصدار رخصة مزاولة النشاط االستثماري  -2
  .إجراءات التأجير والتنازل واالنسحاب واالنضمام  -3
  .اع البضائع او المرآبات إجراءات تنظيم طلب إيد -4
 .إجراءات تنظيم طلب إخراج البضائع والمرآبات  -5
 .إجراءات تنظيم التنازل عن البضائع والمرآبات  -6
 .إجراءات تنظيم الفك والترآيب واإلصالح  -7
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  .راض تفصيلي لإلجراءات المذآورة بأعاله وفيما يلي استع

  اإلجراءات المتبعة إلنجاز المعامالت في المناطق الحرة 
  :إجراءات تنظيم إصدار شهادة تسجيل شرآة  -1

شرآات         انون ال آانت الشرآات العاملة في المناطق الحرة تسجل في وزارة الصناعة والتجارة قبل صدور ق
م        ) 27( وأحكام المادة    1997لسنة  ) 22(رقم   سنة   ) 43(من نظام استثمار المناطق الحرة رق د   1987ل  فق

سنة   رة ل اطق الح ي المن راد ف شرآات واالف سجيل ال ات ت هادة 1998صدرت تعليم ا إصدار ش م بموجبه  ت
   -:تسجيل الشرآة بإتباع الخطوات التالية 

  .تقديم طلب تأسيس شرآة ) : 1(خطوة 
  -: بالمعلومات التالية تعبئة العقد التاسيسي للشرآة) : 2(خطوة 

  .اسم الشرآة   -أ 
 ) .في المناطق الحرة ( المرآز الرئيسي   -ب 
     .غايات الشرآة   -ج 
 .رأس مالها   -د 
 .اسماء المفوضين باإلدارة والتوقيع   -ه 
 .آيفية توزيع األرباح   -و 
ال    -ز  ي راس الم نهم ف ل م شرآات وحصة آ ماء ال ر ، ( اس ى العم ع باإلضافة إل التوقي

  ) .ورقم وثيقة إثبات الشخصية
ام آاتب     يتم التوقيع على العقد التأسيسي امام أمين سجل الشرآات في المؤسسة                -ح  او ام

 .العدل او امام أحد المحامين المجازين 
ة   تدقيق المعلومات في العقد التأسيسي من قبل أمين سجل الشرآات   -ط  د قيم وتحدي

 .الرسوم المقررة وتستوفى في المؤسسة 
     المؤسسةسجيل شرآة مصدقة من قبل أمين سجل الشرآات في يتم إصدار شهادة ت) : 3(خطوة 

ائق    ات والوث ب البيان ق بالطل رة يرف اطق الح ي المن ة ف روع عامل شرآات آف سجيل ال ات ت سبة لطلب ا بالن أم
  : )1(التالية 

 تأسيسها ونظامها األساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبة الشرآة او الهيئة في نسخة من عقد -1
  .ها بالد

ال          -2 ضى الح سب مقت ا ح شرآاء فيه ديرين او ال ة الم س اإلدارة او هيئ ضاء مجل ماء أع ة بأس قائم
 .وجنسية آل منهم واسماء األشخاص المفوضين بالتوقيع عنها 

شرآة                          -3 سجيل ال ًا لت ا شخصًا مقيم ة بموجبه ة او الهيئ شرآة األجنبي ي تفوض ال نسخة عن الوآالة الت
 .وتمثيلها وتولي اعمالها 

دقق حسابات  البيان -4 ل م ن قب سي مصدقة م ا الرئي ي مرآزه ة ف ة او للهيئ نة مالي ة آلخر س ات المالي
 .قانوني في بلدها 

  .غايات الشرآة األجنبية او الهيئة التي ترغب في ممارستها في المنطقة الحرة  -5
 .أية بيانات أخرى يرى المدير العام ضرورة تقديمها  -6
ان                 يقوم أمين السجل بدراسة الطلب والتنسيق      -7 ام اذا آ دير الع ى الم ام وعرضه عل ة اي  به خالل ثالث

 .مستكمًال للوثائق المذآورة أعاله 
ة                         -8 شرآة او الهيئ ذه ال سجيل ه ستكمل اإلجراءات لت ررة وت دالت المق ستوفى الب ة ت وفي حال الموافق

  .األجنبية ويصدر أمين السجل شهادة التسجيل الخاصة بها ويعلن عنها في الجريدة الرسمية 
 

ادة      ) 1( ام الم ضى أحك ادر بمقت رة ص اطق الح ي المن راد ف شرآات واالف سجيل لل ات الت انون  ) ب /7(تعليم ن ق م
م  شرآات رق سنة ) 22(ال ادة 1997ل ام الم م  ) 27( واحك رة رق اطق الح ي المن تثمار ف ام االس ن نظ سنة ) 43(م ل

  .األردن /  وزارة المالية 1987
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 -:ة النشاط االستثماري إجراءات تنظيم إصدار رخصة مزاول -2

يطلب من آل مستثمر في المنطقة الحرة سواء آان شخصيًا طبيعيًا او معنويًا ترخيص نشاطه 
   -:االستثماري سنويًا في المناطق الحرة بإتباع اإلجراءات التالية 

  .تقديم طلب ترخيص النشاط االستثماري لدى قسم الترخيص بمديرية خدمات المستثمرين  -1
قيمة بدالت الترخيص وذلك حسب النشاط المطلوب ترخيصه وتستوفى في المؤسسة يتم تحديد  -2

 . 
  يتم إصدار رخصة مزاولة النشاط االستثماري مصدقة -3

  
  
   .2006إجراءات التأجير، التنازل ،االنسحاب ،االنضمام في مؤسسة المناطق الحرة لعام  -3
   -:ماري في المناطق الحرة أسس تأجير األراضي لغاية مزاولة النشاط االستث) : اوًال ( 

 . يقدم طلب االستئجار على النموذج المعتمد في المؤسسة  -1
اري    -2 ناعي او تج ع ص أجير أي مقط ر بت ضائع (ال ينظ زين ب يارات/ تخ زين س ي  ) تخ دمات ف او خ

  . المناطق الحرة اال بناًء على تنسيب من لجنة االستثمار وموافقة المدير العام 
اريخ           ال ينظر بأي طلب إيجار ل      -3 د مضي سنة من ت من سبق وان تم فسخ عقده مع المؤسسة إال بع

  . الفسخ  
ال يتم النظر في الطلبات المقدمة من أشخاص تنازلوا عن مقاطعهم ألول مره اال بعد مرور عامين                -4

  . على التنازل وأربعة أعوام لمن تنازل اآثر من مره وبعد ذلك يعامل الطلب حسب األسس 
سجيل شرآة في سجل شرآات                   في حال قدم طلب اال     -5 شترط ت ستئجار من اآثر من شخص طبيعي ي

سجيل                       شترط ت اطق الحرة ي وي مسجل خارج المن المناطق الحرة وإذا تقدم الطلب من شخص معن
 .فرع للشرآة في المناطق الحرة وال يجوز انضمام أآثر من شرآة واحدة على نفس العقد 

  
  
  
    

  : المقدمة والمستوفية الشروط اآلتي تعتمد اللجنة للمفاضلة بين الطلبات  -6
ي   حجم راس المال المنوي استخدامه في المشروع ويعطي األولوية لراس المال   -أ   الفعل

ب   خمسين ألف دينار بحده األدنى ويتم ) 50(األعلى على ان ال يقل عن  ه بموج هادةإثبات  ش
  . بنكية او حرآة إيداع في المناطق الحرة 

ى األولوي   -ب   شاط وتعط وع الن اري ن ذلك التج صناعي وآ شاط ال ضائع (ة للن زين ب ) تخ
شروط   للغايات التصديرية على ان تتوفر في الغايات الصناعية شرط او اآثر من    ال

  . من قانون المؤسسة ) ب/13(المنصوص عليها بموجب المادة 
إنشاءات منوي    على مقدم الطلب إرفاق المراحل التنفيذية لبرنامج سير عمل المشروع من   -ج 

  . الغاية   امتها ونشاط استثماري والتوقيع على النموذج المعد لهذه إق
  : يعتبر مقدم طلب االستئجار مستنكفًا في حال عدم استكمال اإلجراءات وعلى النحو التالي  -7

زين /  تخزين بضائع (خالل شهر من تاريخ موافقة المدير العام للنشاط التجاري  - تخ
  . ونشاط الخدمات ) سيارات
 . ن من تاريخ موافقة المدير العام للنشاط الصناعي خالل شهري -

 
ة             -8 ديم آفال د تق د إيجار او يجدد اال بع ع عق شرآات ذات المسؤولية المحدودة ال يوق ق بال ا يتعل فيم

  بنكية تحدد قيمتها لجنة االستثمار عند اإليجار وآذلك عند تجديد اإليجار  
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  -:جور في المناطق الحرة أسس التنازل وانسحاب شريك عن المأ) : ثانيًا ( 
أي تنازل لمقطع مستأجر يتم وفقًا لإلجراءات المحددة بقانون ونظام وتعليمات المؤسسة إضافة                -1

  .لهذه األسس ووفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية 
  .ال يقبل طلب التنازل إال  بعد دفع آافة مستحقات المؤسسة المالية نقدًا  -2
 . من المستأجر نفسه أو المفوض قانونيًا طلب التنازل يجب أن يكون موقعًا -3
 
 
 
 -:يجوز التنازل عن المأجور ضمن الشروط التالية  -4

ات التخزين و                -أ   او إجراء   / إذا أقام المتنازل إنشاءات على المقطع تمكن من استغالله لغاي
  . أي استصالحات للمقطع من اعمال حفر وتسويه وتزفييت وتعبيد وتسييج 

 .على عقد اإليجار سنه أن يكون مضى آحد أدنى   -ب  
ضائع        -ج  ه    , أن يكون المتنازل مستغًال للمقطع نشاط تجاري تخزين ب تخزين سيارات ولدي

 .و للغير  /إيداعات سواء له أو
روع أو العكس و             ) ب(بالرغم مما ورد في الفقرة        -د  ازل من األصول للف أو في   /يجوز التن

ر للورثة شريطة توفر الشروط     حال وفاة المستأجر لنقل حقوقه المترتبة على عقد اإليجا        
  .األخرى 

أن يكون المتنازل له شخص طبيعي أو معنوي مستوفيًا للشروط المطلوبة في المستثمر                -ه 
  .عند التأجير 

وفر        -و  د ت ه اال بع ازل عن وي التن ع المن ار المقط د إيج سخ عق م ف د ت ون ق سأن ال يك  أس
  .التأجير ومضي سنه على تاريخ الفسخ 

وا  -5 شروط ال ت ال د إذا تحقق دم    ) 4(ردة بالبن نح مق تثمار يم ة االس سيب لجن ى تن اًء عل اله وبن أع
ب          دم الطل ى مق ة عل ة المبدئي اريخ الموافق ن ت د م هر واح الل ش ة وخ ة المبدئي ب الموافق الطل
انع خارج                     الم يكن الم م تكن م ا ل ة اإلجراءات وآأنه ر آاف إستكمال اإلجراءات وبخالف ذلك تعتب

  .ة أو الجمارك عن إرادته بسبب المنطقة الحر
صفيتها إذا آانت هي                    -6 تم ت شرآات ي اطق الحرة والمسجلة في سجل ال ة في المن الشرآات العامل

 .المتنازله أو تحويلها لشرآة مودعة إذا توفرت فيها شروط الشرآة المودعة 
د شطبه أو   -7 راءات إال بع ستكمل اإلج رة الت ة الح زه المنطق ان مرآ ازل إذا آ اري للمتن االسم التج

  .ازل عنه أو تعديل عنوانه لخارج المنطقة الحرة التن
 .يوقع التنازل النهائي من المستأجر أو المفوض قانونيًا على أن يكون مرفقًا ببراءة ذمه  -8
ه       -9 ازل ل ه للمتن وب بمزاولت شاط المرغ ون الن شترط أن يك ناعي ي ع ص ن مقط ازل ع ات التن لغاي

ه م             ازل ل ل المتن صادية من قب ة األمور       صناعي وإرفاق جدوى إقت شاط وآاف وع الن ه ن وضحًا في
ة إذا آانت                ة الجهات الرسمية المعني صناعية إضافة لموافق ات ال ي والمخلف األثر البيئ المتعلقة ب

  .الصناعة المراد إقامتها صناعات غذائية  
د                    -10 ا ورد أعـاله وباستثناء البن ـات إضافة لم تطبق  ) ج/4(بخصوص المقاطـع المخصصة للخدم

شروط و  ا ال شروط        عليه ستوفيًا لل ه م ازل ل ون المتن ب أن يك دمات ويج ة بالخ ام الخاص األحك
  .المطلوبة 

 .من أسس التأجير على الشرآات ذات المسؤولية المحدودة عند التنازل ) 8(يطبق البند  -11
  
  
  
  
  



15  

  -:أسس انضمام شريك )  : ثالثَا ( 
عقد إيجار وأن     بآخر ال ينظر بطلب انضمام شريك إال بعد إنقضاء ثالث اشهر من التاريخ المحدد -1

  .يتحقق شرط اإلستغالل وإقامة اإلنشاءات 
رآات   يسمح بانضمام شريك على مقاطع الخدمات شريطة تسجيل شرآة أما مكاتب  -2 ش

  .التخليص فيتم النظر بها حسب مساحة المكتب 
  
  -:أحكام عامة ) : رابعًا ( 

ع   لة بحالتها الحاالت الخاصة يتم عرضها على لجنة االستثمار لدراسة آل حا -1 سيق م بالتن
 .المناسب   مديرية الشؤون القانونية والتنسيب بها للمدير العام التخاذ القرار 

وان      -2 ي دي سجيله ف د ت سحاب بع افة أو إن ديل أو إض ات تع دم لغاي ب يق أي طل ر ب ال ينظ
  .المؤسسة وحصوله على رقم وارد   

د   ة سبق وأن تم ال ينظر  بطلبات التأجير أو إنضمام شريك ألي شخص أو شرآ -3 سخ عق ف
م     من نظام استثمار ) 21(اإليجار في أي من الحاالت المذآورة في المادة  ه رق رة وتعديالت اطق الح المن

   .1987لسنة ) 43(
 .يطبق قانون ونظام وتعليمات المؤسسة على أية حالة لم ترد ضمن األسس  -4
 .يجب إعالم المستثمر بهذه األسس عند تقديم الطلب  -5
تنسيب   ير المذآورة والتي تنشأ من خالل الواقع العملي تتم معالجتها بناًء على الحاالت غ -6

 .من لجنة االستثمار 
  .يعاد النظر باألسس أعاله آلما اقتضت الحاجة لذلك  -7
 .يبدأ العمل بهذه األسس اعتبارًا من تاريخ موافقة المدير العام  -8

  
   .إجراءات تنظيم طلب إيداع البضائع او المرآبات -4

واد    مح بإدخال جميع البضائع مهما آان نوعها أو منشؤها على المناطق الحرة باستثناء يس   ض الم بع
ه      من نظام استثمار المناطق الحرة والتي يتطلب ) 5(التي نصت عليها المادة  ن الجه ة م ا موافق إدخاله

عاعية   المعنية مثل المخدرات ، األسلحة والذخائر ، المواد النتنه ،  واد اإلش شأ الم ضائع ذات المن ، الب
    -:البضائع أو المرآبات من خالل الخطوات التالية   المحظور التعامل معه وتتم إجراءات إدخال 

  :إجراءات تنظيم طلب إيداع بضائع   - أ
  ختم الوثيقة الجمرآية الوارد بموجبها البضاعة من موظف المنطقة الحرة  -1
  .والجمارك المتواجد على البوابة وتسجيلها   
 .آغم )1000( البضائع على القبان باستثناء البضائع المباشرة وألقل من توزين -1
تم                -2 ى أن يخ داع من شرآات التخليص عل تم شرآة   تنظيم النموذج الخاص بطلبات اإلي بخ

 .من مكاتبهم   التخليص المعنية وآل ذلك يحدث الكترونيًا وعبر شبكة االنترنت 
دة له         -3 اذج مع ى نم ت عل ضائع وتثبي ة الب داعات   معاين تثناء اإلي رض باس ذه الغ

 .المباشرة حيث تعتمد الوثيقة الجمرآية   
ا         تسلم     -4 د منه د التأآ ة المعلومات وبع داعات لمطابق تم إدخال   هذه الوثائق إلى مأمور االي ي

ا         وب وطباعته ي الحاس ة ف اذج المعاين ى نم واردة عل ات ال ب   المعلوم داع محوس ب إي بطل
  .يحتفظ بنسخة منه وتوقيعه وختمه بختم االيداعات و

  : إجراءات تنظيم طلب إيداع مرآبات   - ب
ختم الوثائق الوارد بموجبها المرآبات من قبل موظف الجمارك والمنطقة الحرة على  -1

  .البوابة وتسجيلها 
ى   -2 ة عل ائق الجمرآي ى الوث واردة عل ات ال غ المعلوم ة بتفري يص المعني وم شرآة التخل تق

 النموذج بختم شرآة التخليص المفوضه عن صاحب        النموذج المعد لهذه الغاية وختم هذا     
  .العالقة 
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تم إدخال             -3 ا ي د منه د التأآ ة المعلومات وبع داعات لمطابق ُتسلم هذه الوثائق إلى مأمور االي
داع محوسب  ا بطلب إي ي الحاسوب وطباعته ة ف اذج المعاين ى نم واردة عل المعلومات ال

  وتوقيعه وختمه بختم االيداعات ويحتفظ بنسخة منه 
  
  -:إجراءات تنظيم اخراج البضائع والمرآبات   -5

  -:إجراءات تنظيم إخراج بضائع   
وم                         -1 ة مخت ى مسؤولية صاحب العالق ة وعل تنظيم طلب إخراج عن طريق شرآة التخليص المعني

  .بختم شرآة التخليص وباستخدام شبكة االنترنت 
ى    يقوم موظف قسم محاسبة اإليرادات بحساب البدالت المستحقة وطباع      -2 اتورة عل ة اإلخراج والف

  .نفس النموذج ثم يقوم المدقق بتدقيق اإلخراج والفاتورة والتأآد من صحة المعلومات 
ى طلب                         -3 ان عل م البي ان الجمرآي وتثبيت رق سجيل البي ز الجمرك لت مراجعة شرآة التخليص مرآ

 .اإلخراج مختوم بختم الجمارك 
اتورة    -4 دفع ف الي ل سم الم يص الق رآة التخل ة ش الي   مراجع ل الم م الوص ت رق ًا وتثبي راج آلي  اإلخ

  .مختومًا على طلب اإلخراج 
 .توقيع طلب اإلخراج من المدير او من ينيبه  -5
تم تصريح الخروج           -6 ا بخ ة وختمه مراجعة شرآة التخليص قسم المعامالت المنجزة لتسليم المعامل

  .تمهيدًا لدخولها الساحة الجمرآية الخاصة بالبضائع 
  
  -:م تنازل البضائع والمرآبات إجراءات تنظي  -6

  -:إجراءات تنظيم تنازل مرآبات   - أ
ة        -1 ه آاف ت علي ازالت مثب اص بالتن وذج الخ يم النم ة بتنظ يص المعني رآة التخل وم ش تق

راءات      سريع اإلج ي ت سهل ف ا ي رة مم ت مباش بكة اإلنترن ر ش ة وعب ات الالزم المعلوم
  .المطلوبة إلنجاز المعاملة  

ائق الشخصية      مراجعة طرفي التنازل مأمو  -2 دقيق الوث ة بت ى الوثيق ر التنازل والتوقيع عل
  .لطرفي التنازل وتوقيع مأمور التنازل على الوثيقة 

اتورة                -3 ًا وطباعة الف يقوم موظف قسم المحاسبة اإليرادات بحساب البدالت المستحقة آلي
 .ثم يقوم المدقق بتدقيقها 

اتو            -4 دفع ف الي ل سم الم م     مراجعة مستخدم شرآة التخليص الق ًا وتثبيت رق ازل آلي رة التن
  .الوصل المالي مختومًا على وثيقة التنازل 

ة لألرشيف    -5 سخة من الوثيق ذ ن ن يفوضه وأخ دير أو م ازل من الم ة التن ع وثيق .توقي
    

  -:إجراءات تنظيم تنازل بضائع   - ب
ة            -1 ه آاف ت علي ازالت مثب اص بالتن وذج الخ يم النم ة بتنظ يص المعني رآة التخل وم ش تق

  .لالزمة وعن طريق شبكة اإلنترنت مباشرة المعلومات ا
ًا            -2 وم الحاسوب آلي تدقيق المعلومات من قبل مأمور التنازل إدخالها الى الحاسوب حيث يق

 .بتدقيق التفاوض والحجوزات وطباعة وثيقة التنازل 
مراجعة طرفي التنازل بالتوقيع على وثيقة التنازل بعد تدقيق الوثائق الشخصية الخاصة               -3

 .ع مأمور التنازل على الوثيقة بهم وتوقي
م                  -4 اتورة ث ًا وطباعة الف يقوم موظف قسم محاسبة اإليرادات بحساب البدالت المستحقة آلي

 .يقوم المدقق بتدقيقها 
الي        -5 مراجعة شرآة التخليص القسم المالي لدفع فاتورة التنازل آليًا وتثبيت رقم الوصل الم

 .مختومًا على وثيقة التنازل 
   فلتنازل من المدير او من يفوضه وأخذ نسخة من الوثيقة لألرشيتوقيع وثيقة ا -6
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  :   إجراءات تنظيم الفك والترآيب واإلصالح   -7

تم                       -1 ًا بخ ة مختوم ى مسؤولية صاحب العالق ة وعل تنظيم الطلب عن طريق شرآة التخليص المعني
 شرآة التخليص وعن طريق شبكة اإلنترنت مباشرة وبشكل إلكتروني 

  
  
  

وم المو -2 ًا    يق وم الحاسوب آلي ث يق ى الحاسوب حي ا عل ات إلدخاله دقيق المعلوم ظف المختص بت
سخة من الطلب لألرشيف                  بتدقيق التفاوض والحجوزات وطباعة الطلب وتوقيعه من قبله وأخذ ن

.  
 .توقيع الطلب من المدير او من ينيبه  -3

  
  -:وعات دور المناطق الحرة في االقتصاد الوطني ودعم ميزان المدف): خامسًا ( 

ي                 شجيع االستثمار المحل ة وت ى تنمي ة ال ة الهادف نشطت المؤسسة في المساهمة بفعالية في تنفيذ سياسة الحكوم
واألجنبي في المناطق الحرة والتوسع في إنشاء المزيد من المناطق الحرة في مواقع جغرافية مختلفة من المملكة              

ا للم         ردود               واالرتقاء بجودة خدماتها والمزايا التي تمنحه يم م ك بهدف تعظ ة وذل ى المستويات العالمي ستثمرين إل
  .النشاط االستثماري وآذلك المساهمة بشكل فاعل في دفع عجلة النمو االقتصادي في األردن 

    
دره استثماراتها من دخل                            ا ت اطق الحرة من حيث م ه مؤسسة المن وم ب ذي تق دور ال ومن اجل معرفة ال

ة   وبالتالي دورها في االقتصاد الو   سلة زمني طني ال بد من التطرق الى إيرادات ونفقات هذه المؤسسة من خالل سل
  .محددة وحجمها ومدى مساهمتها في الدخل القومي 

  
اطق   ى المن ارة من وإل ـى حجم التج سياق ضرورة التطرق إل ذا ال ي ه صحيح ف شكلها ال صورة ب ل ال ى تكتم وحت

ات       ) رجة   البضائع الداخلة والخا  ( الحــرة العامـة والخاصة     ارة المرآب ة والخارجة     ( وحجم تج ى    ) الداخل من وإل
  .المنطقة الحرة الزرقاء 
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  )1(جدول رقم 
  باأللف دينار) 2000 – 1995(إيرادات ونفقات المؤسسة خالل الفترة 

  
  

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنه/ البند 
10709 7813 6153 7211 7096 6407 4734 مالي اإليراداتإج

 3258 4022 3569 5848 4862 5438 4363  إجمالي النفقات
 2275 2693 2657 2288 2018 1988 1616  النفقات الجارية

 983 1329 912 3560 2844 3450 2747  النفقات الرأسمالية
 7447 3791 2584 1363 2234 969 371  العجز/ الوفر 

  
   2001رير السنوي لعام التق/ المصدر مؤسسة المناطق الحرة   *

  
  

إن مؤسسة                    وطني ف صاد ال واما بالنسبة للدور الكبير والفاعل الذي تلعبه المناطق الحرة األردنية في االقت
ل في                  ي تتمث دافها الت وطني من خالل تحقيق أه المناطق الحرة آمؤسسة عامة تقوم بواجبها في دعم االقتصاد ال

شجيع    صديرية وت صناعات الت شجيع إقامة ال وفير فرص     ت زان التجاري وت دعم المي ة ل ة الدولي ادالت التجاري  المب
ة األردني  دي العامل ل لألي ت    ةالعم ه قام وطني ، وعلي صاد ال م االقت ي دع ورة ف ة المتط ارات الفني سابها المه  وإآ

ل    2001مليون دينار من الفائض النقدي إلى خزينة الدولة في نهاية عام             ) 5ر3(المؤسسة بتحويل     )5ر1( مقاب
   .2000مليون دينار في نهاية عام 

  
ن     ا م ت إيراداته د ارتفع رة الخاصة فق اطق الح ق بالمن ا يتعل ام  ) 772(وفيم ار ع ف دين ى 2000ال  عل

اطق خاصة              %) 207(الف دينار أي بنسبة نمو مقدارها       ) 2372( شغيل شرآات من ى ت ك إل ويعود السبب في ذل
   .2001جديدة خالل عام 

  
  
  
  
  

  )2(جدول رقم 
  باأللف دينار) 2001 – 2000(دات المؤسسة حسب المنطقة للسنوات إيرا

  
األهمية النسبية لإليرادات في  نسبة النمو 2001 2000 المنطقة الحرة

  (%)2001إيرادات عام 
 71 38 7606 5516 الزرقاء
 4 46 383 263 سحاب
 1 21 111 92 المطار

 - -  *- 1171 *العقبة  /المناطق الحرة 
 24 237 2604 772 المناطق الحرة الخاصة

 100 37 10705 7813  المجموع 
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  )3(جدول رقم 
  باأللف دينار) 2001 – 2000(إيرادات المؤسسة حسب نوعها خالل عامي 

  
  نسبة النمو 2001 2000 اإليرادات

( % ) 
األهمية النسبية لإليرادات في 

  (%)2001إيرادات عام 
 17 38 1784 1295 بدل تخزين

 7 0 726 728 بدل خدمات عامة
 3 26 - 362 493 بدل تأمين

 21 7 -  2264 2438 أجور أراضي
 1 13 - 140 162 فوائد بنكية
 9 16 - 910 1080  بدل تنازل

 22 207 2372 772  المناطق الحرة الخاصة
 11 - 1140 -  أرباح بيع األسهم
 9 19 1005 846  إيرادات أخرى

 100 37 10705 7813  لياإلجما
  

     2001التقرير السنوي لعام / المصدر مؤسسة المناطق الحرة *  
ذه             وهناك إيرادات أخرى تشمل بدالت المناولة وأثمان المياه وإيراد تأجير المواد التخزينية وقد ارتفعت ه

دار  2001ألف دينار في عام     ) 1005( إلى   2000ألف دينار في عام     ) 846(اإليرادات من    ها  أي بنسبة نمو مق
)19 . (%  

  )4(جدول رقم 
  باأللف دينار) 2001 – 2000(إجمالي النفقات للمؤسسة حسب نوع االنفاق خالل عامي 

  
  نسبة النمو 2001 2000 المنطقة الحرة

( % ) 
األهمية النسبية لنفقات 

  (%)2001عام 
 النفقات الجارية

 42 16 - 946 1ر132 رواتب وأجور وعالوات
 49 17 - 1ر120 1ر349 نفقات تشغيلية
 9 2 - 197 201 نفقات تحويلية
 0 5-  11 12 نفقات أخرى

 70 16 - 2275 2693  مجموع النفقات الجارية
 النفقات الرأسمالية

 - - - 4  لوازم
 1 57 - 7 17  دراسات وابحاث

 14 11 - 136 154  معدات وآالت وأجهزة
 2 - 22 -  مرآبات وآليات

 53 47 - 525 984  وإنشاءاتاشغال 
 16 3 - 160 165 صيانة وإصالحات المباني والمرافق

 14 2617 133 5  تجهيز وتأثيث
 30 26 - 3258 1329  مجموع النفقات الرأسمالية

 100 19 - 3258 4023  إجمالي النفقات 
  

  2001التقرير السنوي لعام / مؤسسة المناطق الحرة : المصدر *  
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  : الخالصة 
ا             صادية المستدامه بم يمثل االستثمار رآيزة أساسية هامة في دعم االقتصاد الوطني وتحقيق التنمية االقت

ينسجم ومصالح األردن العليا ويحقق له االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي واألمني المنشود من خالل                
ين اال رابط ب ل الت سية  تفعي درة التناف ز المق ة وتعزي ه متكامل ع بمنظوم ة والمجتم ات األخرى للدول صاد والمكون قت

ة                    دي العامل األردنية في مجاالت اإلنتاج واإلدارة والتسويق وخفض معدالت البطالة والفقر وخلق فرص عمل لألي
ادة اله  تثمار وإع شجيع االس ة لت تراتيجية وطني م اس ه األردن لرس د توج ة ويع صادي األردني ة واإلصالح االقت يكل

وتحرير التجارة واإلنتاج على مناطق التجارة اساسًا لتوفير البيئة االستثمارية المالئمة لتشجيع وجذب االستثمار     
  .وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامه 

وات       ) األردن(وال شك بأن معظم الدول ومنها          ق قن ى أراضيها بهدف خل تسعى الى إنشاء مناطق حرة عل
اطق الحرة في              إستث ى عاتق المن دور الملقى عل ا وأن ال دول آم ك ال صاديات تل مارية جديدة قادرة على تحفيز اقت

ي تعترض مسيرة                      صادية الت الوقت الحاضر اصبح آبيرًا ويتمثل في مساهمة تلك المناطق في حل المشكالت االقت
شكل إحدى األدوات ا اطق الحرة ت ل واصبحت المن دول ، ب ك ال صادية النمو في تل ذ استراتيجيات اقت ة لتنفي لهام

ل                         ة وتأهي ا الحديث وطين التكنولوجي ل وت ة في نق معينة في الدول المختلفة آما يعول على هذه المناطق أهمية فائق
العمالت                     ة ب ة الدول د خزين الكوادر المحلية بهذا المجال وتشغيل اليد العاملة باإلضافة إلى مساهمتها في تغذية ورف

  .جة عن الخدمات المقدمة لمستثمريها األجنبية النات
  

ى تطويره                       وقد تناول الحديث في هذه الدراسة االستثمار في المناطق الحرة األردنية وبما يمكن العمل عل
وتوفير األطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل ) المحليين والعرب واألجانب على حد سواء    ( وجذب المستثمرين   

ع                  تشجيع االستثمار فيها وإع    ة وشاملة عن واق ى قاعدة معلومات دقيق تماد التخطيط االقتصادي واالستثماري عل
ل دور القطاع الخاص                      ى تفعي ه إضافة ال االستثمار في المناطق الحرة األردنية وحجم وهيكلية االستثمار ومدخالت

ة في     في إقامة المزيد من المناطق الحرة الخاصة وتفعيل دور المؤسسات والمجالس واللجان االق             تصادية والوطني
ة                          ة والدراسات الواقعي ام والخاص في مجال التخطيط االستراتيجي لالستثمار وفق األصول العملي القطاعين الع
ى المدى المتوسط                      بغض النظر عن تبدل الحكومات حفاظًا على إستمرارية التخطيط االقتصادي واالستثماري عل

  .والبعيد 
  

    -:بما يلي وفي هذا السياق توصي هذه الدراسة 
اطق الحرة بهدف تحسين                      -1 ي تواجه المستثمرين في المن ة للمشاآل الت ة ودوري إجراء دراسة مقارن

ا                      ى استمرارية تواصل الحوار م ه إضافة ال ة وجودت اآلداء وتطوير االنتاج واالرتفاع بمستوى نوعي
صادي                 اطق الحرة وتطوير االستراتيجيات االقت ة مستثمري المن ة واالستثمارية   بين المؤسسة وجمعي

والتطويرات التشريعية المتعلقة باالستثمار في المناطق الحرة والتعرف على المشاآل التي تقف حجر             
ي   صعوبات الت ذليل ال ا وت ى حله ل عل ين الحين واآلخر والعم تثماراتهم ب بيل تطوير اس ي س رة ف عث

  .تعترضهم بما يكفل سير االستثمار بالشكل المطلوب والمنظم 
 قيام المؤسسة بنشر وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتسهيالت والحوافز واالستثمارات في              استمرارية -2

ة                     ة والدولي ة والعربي صادية المحلي ز االقت ة في الخارج والمراآ المناطق الحرة على السفارات األردني
ر                  دولي والت اون ال شؤون التع ى ب ة تعن ويج بهدف جذب االستثمارات الخارجية إليها واستحداث مديري

ارة  صناعة والتج رف ال رار غ ى غ سة وعل ي المؤس ًا ف ًا ودولي رة اقليمي اطق الح سويق للمن والت
  .والمؤسسات االستثمارية األردنية ذات العالقة 

ارة      -3 ة ومه ن نوعي ع م ات ترف ي سياس صاصه وتبن ل حسب اخت ا آ وادر المؤسسة وتأهيله دريب آ ت
 .والتزام الكوادر البشرية في المؤسسة 

ادل الخب -4 ي   تب اد عرب شاء اتح ة إن راح إمكاني ة واقت دول العربي ي ال رة ف اطق الح ع المن رات واآلراء م
ي                    ة األخرى الت دول المتقدم للمناطق الحرة في إطار جامعة الدول العربية وتبادل الخبرات ايضًا مع ال
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ع   صاالت م ة االت ـى تقوي ا ، إضافة إل تفادة من خبراته ال واالس ذا المج ي ه خطت خطوات واسعة ف
صادرات       اطق معالجة ال دولي لمن اد ال  WEPZA - World Export Processing( االتح

Zones Association(   ذا ي ه أن المؤسسة هي عضو ف ًا ب ه اآلن ، علم و علي ا ه ر مم  أآث
  .االتحاد منذ عدة سنوات 

 واسعة  إناطة القرار االستثماري بمؤسسة استثمارية واحدة أو هيئة عليا لالستثمار تتمتع بصالحيات     -5
ع المؤسسات                          ا جمي ربط به ر من القطاع الخاص المعني باالستثمار ت ل آبي واستقالل جوهري بتمثي

 .االستثمارية ذات العالقة في المملكة 
اطق                  -6 ارك ومؤسسة المن رة الجم استمرارية العمل على حوسبة اإلجراءات المستخدمة لدى آل من دائ

راءا ا ودمج إج ة الحاسوب فيه د أنظم رة وتوحي ا  الح د من أجل إخراجه راء واح ي إج ا ف ل منه ت آ
  .وتنفيذها بشكل مختصر ومتكامل 

ة                    -7 دول المتقدم اطق الحرة في ال إجراء دراسات مقارنة بين المناطق الحرة األردنية ومثيالتها في المن
ل           صين ،             ( والتي خطت خطوات واسعة في هذا المجال مث ة المتحدة ، سنغافورة ، ال ارات العربي اإلم

  .بهدف االستفادة منها آمرجع أساسي للباحثين والدارسين بهذا الشأن ) الخ ...... األوروبي االتحاد
ذا                       -8 وطني وه صاد ال ان مع االقت در االمك ا ق دافها يتطلب تكامله ان نجاح المناطق الحرة في تحقيق أه

 .يتطلب سياسات اقتصادية آلية مستقرة 
شرآات        إن أهمية المناطق الحرة مستقبال ستكون في مجال          -9 أن ال استقطاب التكنولوجيا الحديثة علمًا ب

شاءها في داخل                           اطق الحرة عن إن ة في المن ة عالي شاء مصانع ذات تقني المتعددة الجنسية تفضل إن
  .البلد المضيف وخاصة في ظل عدم وجود قوانين واضحة وفاعلة في مجال حماية الملكية الفكرية 

مناطق الحرة بسيطة ومتيسرة واالبتعاد عن البيروقراطية العمل على أن تكون شروط االستثمار في ال        -10
رف            و األع ستثمر ه دأ أن الم ن مب ًا م د انطالق ل البل تثمارات داخ ي إدارة االس دة ف ة المعتم اإلداري

  .واألدرى باستثماراته وهو األحرص على تحقيق نجاحها 
  . ضرورة أخذ اآلثار البيئية إلنشاء المناطق الحرة بعين االعتبار  -11
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  :المراجع 

  
ه  1984لسنة ) 32(قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم   -1  واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة وتعديالت

.  
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  .المناطق الحرة األردنية 
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  2000 عمان –الطبعة األولى / فالح حسن الحسيني . تأليف د . اإلدارة االستراتيجية  -4
 . زآريا مطلك الدوري ويعرب عدنان حسين السعيدي  -5

 ) .مدخل أخالقيات األعمال لإلدارة االستراتيجية ( 
ة     " سادس ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي ال    ع المعرف ال ومجتم ات األعم " اخالقي

   األردن – عمان 2006نيسان ) 19 – 17/ (جامعة الزيتون األردنية الخاصة 
) شعاع (آتب المدير ورجال األعمال الصادرة عن الشرآة العربية لإلعالم العلمي     " خالصات  " نشرة   -6

  المؤسسة الموجهة استراتيجيًا / 
  ي قياس التوازن واألولويات االستراتيجية  ف" نورتون " طريقة آابالن و 

The strategy focused Organization 
Robert S. Kaplan / David P . Nortan 

  ) 196(العدد /  العدد الرابع – السنة التاسعة 2001) شباط (  فبراير 
صادرات          -7 اطق معالجة ال صادرة عن اال    ) / WEPZA(االتحاد الدولي لمن اد  الدراسات واإلبحاث ال تح

   ) .2004 – 1999( في السنوات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  




