 .3كافة لمةجةداةدالث لمة ةامةتة لمةجةاةتةد ال جةئة ةال جة لم ة ل ة
دلم ادم لماج كي .

 .4قطع لمةيةيةا مةوةجةداةدالث لمة ةامةتة جةئة ةال جة لمة اةدم
لماج كي .
قانون االستثمار رقم ( )01لسنة 8102
يئتم قاند لالات جا
جال جا ماذ

قم ( )33مان  4304تشة عةئةا

لالات جا لث لالانمي دتةفة ةاةس لالاةتة ةجةا لث

لمجفوي دعهاف لمى سعاال جئاالث لالات جا دلمتداةع فة
لمجشا عع لمقا ج دقا عجل لمقاند عوى -:
 .1تدفاا لمتش عئاث دج ائي لالات جا .
 .2تبايط لا لءلث ت خيص لمنشاطاث لالقتصااي .
 .3لعالا امال موت خيص .

اهم مـواد قـانـون االسـتـثـمـار رقـم ( )01لسـنـة 8102
المتعلقة بتشجيع االستثمار في القطاع الزراعي :
 .1لم ةجةةاال قةةم ( ) /4دت ةت ة ةج ة لم ةاةةالد لم ةخةةاص ة

المملكــــة األردنيــــة الهاشميــــة

بجاخةالث لالنةتةال لمةالسم مةجةجةا اة لمةنةشةا لمةس لعة

دلمت تئ ى ج لم ادم لماج كي د

عب لمجميئاث .

 .2لمجاال ( )2/4دتت ج لفقي جوكي لمجش دع لمةى ل
جا ةت ة ةج ة الخ ة جةةع لالا ةت ةج ة ل ف ة

لالا ةت ة ةةاال ج ة

لالع اءلث دلمجسليا لمججندف .
 .3لمجاال قم ( )03يةفةق ال

شةخةص اةاة ل انة أ

ياةتة ةجة فة لمةجةجةوةكة ديةئةةاجةةل جةئةةاجةوة لمةجةاةتة ةجة

لأل ان .

وزارة الــــــــــزراعة
قـطـــــاع المـــشاريع
مديرية تشجيع االستثمار وريادة األعمال
الزراعية
8102

 .4لعتجاا جماأ توقا ي لمفدلفس .
 .5تشايع لمجسعا ج لمجشا عع لمصيا ل دلمجتداط .
 .6جنح جسليا دفدلفس اج كي د

عمي .

 .7ج لعال جصامح لمجات ج .
 .8تشايع لالات جا ف لمجناطق لمنا ي .
اعــــــداد
م .خــــالد ذيـــــاب

وزارة الزراعة
هاتف + 16866626060 :
فاكس + 16866626001 :

م .رنــــــا نصيـــــــر
بإشـــراف
م .ايــــاد الحنيطــــي

ف

دء ائة

د لس ل لمةس لعة مةوةتةصةا

عوامل تشجيع االستثمار في القطاع الزراعي

مةوةتةفةايةاث

 .1تندع لمجناخ ججا اةدا
ج لمئام .

لمت تدلاه لمقطاع لمس لع ف ظةل لمةتةيةاة لث لالقةوةيةجةية
دلمادمي تم لاتةفةالم جةااة عة تشةاةيةع لالاةتة ةجةا د عةاال

 .2دادا تقنياث فاا يجك تمناها ميا .

لالعجا لمس لعي لمت تهاف لمى-:

 .3ناا لاةامةاة لالال ل لمةاةاةال مةوةجةفةاصةاةل دلمةتة تشةجةل
لمجكافف لمجتكاجو دلمس لع لمئ دي .

 .1لعالا لمخا طةه لالاةتة ةجةا عة لمةس لعةية عةوةى جاةتةد
لمجفافظاث دلعالا قدل م مو ص لالات جا ع لمجتةافة
ف لمقطاع لمس لع .
 .2د ع لمتدصياث لمخاص ماةئةل مةاة ة لالعةجةا فة
لمجناطق لمجاتهاف ااذبة مةالةاةتة ةجةا لث دجةتةابةئةتةهةا
جةع لمةاةهةةاث لمةجةئةنةية دلمةتةنةاةاةق جةع مةاة ة تشةاةيةةع
لالات جا موتأكا ج تمناها دفئاماةتةهةا فة لاةتةقةطةا
لمجات ج ع
 .3لمتنااةق جةع لمشة كةاء دلمةاةهةاث لمةجةانةفة دتةسدعةامةم
بةةأدمةةديةةاث لمةةاعةةم جة لمةمة لجةةة دلمةجةشةةا عةةع دجةتةةابةئة
تن اذما جع لمدفالث لمتنظيجي لمجختو
 .4ا لاة مةاة ة لالعةجةا لمةس لعةية دلقةتة ل لالاة لءلث
دسعاال لالات جا ف لمقطاع لمس لع
 .5لعالا دتطدع لمتش عئاث لمجتئوق متشايع لالات ةجةا
ف لمقطاع لمس لع

 .4دادا لمكدلا لم ني لمجدمو .
 .5دادا لممني لالاااي لمجنااب .
 .6لمجاسل لمنامي مإلنتال لمس لع لال ان .
ميزات البيئة االستثمارية في القطاع الزراعي االردني
تقام لمجناطق لمس لعي ف لال ا لمةى ةالم جةنةاطةق طةمةيةئةية
دجناخي ياي -:
 .1جنطق دلا لال ا دتجتا ج لمجنخ اث لمش قةية دفةتةى
لمفادا لماندبي مبفا ل طم عا ف لمشجا ل ةافة لمةى نةهة
لال ا دلمبف لمجةاةث دتةتةجةاةس بةامةتة بة لمةخةصةبة دجةنةاخةهةا
لم عا دتدف جيال لم فاها دا ااث لمف ل ل فاها لعوى جة
لمجناطق لمجفيط مب ةع ا اةاث جة ةدية طةدل لمةئةام جةجةا
يئطاها جاسل نامي ع لمجناطق لمجختو ف لمججوك .

 .6عجل ا لااث شاجو متقايم لمما لالات جا ع دتفااةا
لمجئدقاث لالاااي لمةتة تةدلاة لمةجةشةا عةع لمةس لعةية
دلمتنجدي ف لمجناطق لمس لعي ذلث لالدمدي .

 .2لمج ت ئاث لماموي دلمت تجتا جة دلا لال ا عةوةى نةهة
لما جدك ف لمشجا دفتى لمئقب دتنا لمةجةنةاطةق لمةس لعةية
لمج ت ئة لمةقةاةط لالكةمة جة مةطةد لالجةطةا فة لال ا
دت م جئظم لميطاء لمنبات ف لال ا فام تةكة ة س لعة
لشاا لمسعتد دلم اكه .

 .8لقت ل لمتدصياث لمجنااب مئجل لماجئياث لمةس لعةية
لمجتخصص اا لمتئادني .

 .3جناطق لمبااي لمش قي فام تتجاس با ت اع ا اةاث لمةفة ل ل
دقو لالجطا دتصوح مس لع لمجفاصال لمجختو ة لمةجة دية
ع ط عق لالبا لال تدلسع .

 .7جتابئ تااال لماجئياث لمس لعي لمجتخصص اةاة
لمتئادني .

لمةى لالنةتةال فة لدقةاث جةخةتةوة ة

 .7ق لال ا ج لجاك لالاتهالك لم ياةية فة لمةخةوةاةة
دلالادلق لالد دبي .
 .8لمما لمايااي لمجاتق ل.
 .9لمجناخ لالات جا

لماا ا ف لال ا .

 .10لالاةدلق لمةاةةااةةال دلمة ة ص لمةتةصةةااة عة لمةجة ةتةةدفة لجةةام
لمقطاع لمس لع .
 .11لالقتصاا لمجدا نفد لمادق لمف .
 .12سج ج لمفدلفس دلالع اءلث متشايع لالات جا .
 .13لمطو

لمجتسلاا عوى جنتااث لمقطاع لمس لع .

 .14دادا لمئااا ج لم ص لالات جا ع دخاص ف جاةا
لنةتةةال لمةخة ة دلث دلمة ةةاكةهة دت ة بةية لمةجةدلشة دس لع ة
لالعالف دلمتصنيع لميذل دلمتئم دلمتيواف .
الحوافز واالعفاءات لتشجيع االستثمار في القطاع الزراعي
عب لماخل لد جوةاةد ااةنةا جة جةمةيةئةاث
 .1يئ ى ج
لمشةخةةص لم ةط ةم ةي ةئ ة لم ةج ةتةةأت ةي ة ج ة نشةةا س لع ة الخةةل
لمججوك .
 .4يئ ى ج لم عب لد خجااة لمةف ااةنةا جة لمةاخةل
لمصاف موشخص لالعتبا لمجتةأتة الخةل لمةجةجةوةكة جة
لمنشا لمس لع .

