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  -: المقدمة

 ومررر  ،19 كوفيررع تررعااي   نتيجرر  التبرر    م حلررر  فرر  األر نرر  االقتصرر   يمرر 

 للحرررع الحكومررر  وتسررر   ،االقتصررر   ركررر    فررر  هيكليررر  اخرررت ال  مررر  سرررب   

 مررر  الت ررر ف  م حلررر  إلررر  االقتصررر   ون ررر  االقتصررر  ي ، الج  حررر  ترررعااي   مررر 

 .الُسك ن م  ممك  اع  ألكب  الل  ح   ءإاط  خ ل

ا  أهرررر  أحررررع هررررو االسررررت م ر فرررر ن األر ن، فرررر  الطبي يرررر  المرررروار  ل لرررر  ونظرررر  

تنفيذذمجمومة ذذ ج حرر ل فرر  خ لرر  مرر  ب القتصرر   الن ررو  يمكرر  الترر  الجوانرر 

المح يذذذذ جةالتذذذذمةياجلفيذذذذت م مج ذذذذ ججفمنشذذذذ مذذذذججاءوذذذذماتافجالمعت فذذذذ جلذذذذ   جال

ج.خ رجي   المم ك 

 جةالمما ذذذذمجالمف مذذذذ جةوذذذذة جال نيذذذذ جالتحتيذذذذ جالمت ذذذذةم جنيذذذذ ي ج زجاألم جةمذذذذ جيميذذذذ

هذذذذةجاألك ذذذذمجمفتمذذذذ جمذذذذججحيذذذذ جالمعذذذذ  مجكمذذذذ جألججاألم جججلأل مذذذذ تجالتو ميذذذذ  ج

االقتصذذذذ  ي  جةالمعذذذذ  مجاألمنيذذذذ ج يذذذذيجألقذذذذتجمذذذذججالمن  يذذذذيججاءق يميذذذذيججا عذذذذميجج

 جظذذذذتج  ذذذذرجالذذذذمت جمذذذذججالتحذذذذ ي فجاليي يذذذذي جةاألمنيذذذذ جالميذذذذتمم ج ذذذذ جالمن  ذذذذ 

 .  جوما  ج جايت م مي جمض ج ج عني ي  جةلهماجي جج االقتص  جاألم ن جممن ج

 فررر  االسررر تم ري  الفررر   أبررر   مررر  مجمواررر  يرررعيك  بررري  الجم يررر  وتضررر 

جيمكذذذذنك   ذذذذرج مايذذذذ فجالوذذذذ ة جالع صذذذذ ج هذذذذ ج ولإل رررر   ال ط ارررر  ، شررررت 

  جج1.المةقعجالميم جلهي  جااليت م مجاألم ني زي م ج
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 القطاع السياحي 

وع  الفرصة االستثمارية   الموقع  وصف المشر
حجم االستثمار 
 المتوقع)$( 

ةالمتوقع جدوىال  

معدل العائد 
 الداخلي 

داد رأس المال  ة إستر فتر
 المتوقعة 

تجمع سياحي طبيعي 
 ومركز مؤتمرات 

نجوم منتج  5-4فنادق 
 صحي ومؤتمرات

منطقة عجلون 
لتنموية ا  

80 m  15-17% 6 years 

ي سياحي 
 سوق تراث 

محالت عرض المنتجات 
اثية  التر

 m  19.00% 7,2 years 4,3 -3,6 البلقاء 

نجوم  3فندق   m  15.00% 6 years 5,7 مأدبا  فندق سياحي  

نجوم  4فندق   
إنشاء منتج سياحي مطاعم 

 ومقاهي 
منطقة البحر الميت 

 التنموية 
21 m   15.00% 6 years 

نجوم وشقق  3فندق 
 فندقية

شقق فندقية, محالت 
 تجارية, مطاعم ومقاهي 

 m  15.00% 6 years 5,7 العقبة 

نجوم  5فندق   
نجوم, منتج  5فندق 

 سياحي مطاعم ومقاهي 
منطقة البحر الميت 

 التنموية 
65 m  15.00% 6 years 

نجوم  5فندق   

طابق,  14نجوم ,  5فندق 
غرفة, قاعات  300
تمرات ومعارض, مؤ 

 مطاعم ومرافق تجارية

 m  15.00% 6 years 128,6 العقبة 

ي 
مخيم سياحي بيئ 
 مصنف 

ي 
مخيم سياحي بيئ 

مصنف, رحالت مغامرات, 
 ورحالت مسارات طبيعية

  m   23.00% 4.5 years 1,4 مأدبا 

 مدينة ألعاب ترفيهية
لعاب ترفيهيه , رياضات أ

 مائية, مطاعم ومقاهي 
 m   17.00% 6 years 14 العقبة 

وع ترفيهي سياحي   -مشر
 غمدان

ه ومركز مؤتمرات  ز منتر
 ومرافق ترفيهية

 m  15.00% 6 years 200 عمان 

 مطعم سياحي فاخر 
مطعم سياحي فاخر 

بإطاللة مرتفعة عىل جبال 
 البلقاء

 m   25.00% 7 years 1,4 البلقاء 

ي 
 منتج استشفاث 

اإلستفادة من المياه 
طقة, المعدنية بالمن

 , ي ي وعالح 
منتجع استشفاث 

 خدمات إقامة

 m  21.00% 6 years 5 الطفيلة 

 منتج سياحي طبيعي 
نجوم, سوق  3/4فنادق 

, أماكن ترفيهية ي
 تراث 

منطقة عجلون 
 التنموية 

75 m  17.00% 6 years 

زل فندقية
ُ
 ن

قامة فندق ومطعم إ
, ومقه ونادي  سياحي

 لياقة بدنية
 years 7 %18.00 598,000 عمان 
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 القطاع الصناعي 

وع  الفرصة االستثمارية   الموقع  وصف المشر
حجم االستثمار 
 المتوقع )$( 

  الجدوى المتوقعة

معدل العائد 
 الداخلي 

داد رأس المال  ة إستر فتر
 المتوقعة 

تصنيع المنتجات اإلنشائية 
ي 
كاثز  خفيفة الوزن من التف الت 

ي إلنتاج 
كاثز استخدام التف الت 

ب والبالط الطو   
 m  24.60% 6.5 years 3 المفرق 

 مصنع الزجاج المصقول
انتاج بسعة يومية قصوى تصل إىل 

طن من الزجاج المصقول 450  

منطقة معان 
 التنموية 

150 m  15.90% 8 years 

مصنع حامض الفسفوريك 
 عاىلي النقاء

تصدير منتجات المصنع إىل الهند 
ز ودول آسيوية أخرى   والصي 

ان منطقة مع
 التنموية 

70 m  15.10% 9 years 

مصنع تجميع رقائق 
 السيلكون الكهروضوئية

ميجا  35الطاقة االنتاجية للمصنع 
، ترتفع إىل  ز  50واط خالل أو عامي 
ي العام الخامس

ز
 ميجا واط ف

منطقة معان 
 التنموية 

11,5 m  22.10% 8 years 

 مصنع الشاميك 
انتاج بالط الشاميك الجدران 

ي قطاع واألرض
يات المستخدم فز

 اإلنشاء 

منطقة معان 
 التنموية 

64 m  21.70% 7 years 

 مصنع سليكا جل 
تلبية االحتياجات المتنامية 
 للقطاع الصناعي محلًيا وإقليميا

منطقة معان 
 التنموية 

2 m  21.00% 5 years 

 مصنع العبوات الزجاجية 
ز  تلبية االحتياجات المتنامية للسوقي 

قليمي المحىلي واإل  

منطقة معان 
 التنموية 

21 m   15.00% 4 years 

 مصنع سليكات 
تلبية االحتياجات المتنامية للقطاع 

 الصناعي محلًيا وإقليميا

منطقة معان 
 التنموية 

4 m  27.00% 4 years 

مصنع أمالح وإعادة تأهيل 
 حوض األزرق 

 m  27.00% 5 years 22,2 الزرقاء  انتاج الملح من حوض األزرق 

توسعة مصنع قطع غيار 
 للمعدات الثقيلة 

منصع قائم إلنتاج قطع غيار 
المعدات الثقيلة وتوسعته إلنتاج 
الفوالذ الخالص وإضافة خطوط 
 انتاج جديدة مثل اسنان البكت 

لزرقاء ا  6.5 m  22.00% 3.5 years 

توسعة مصنع إلنتاج 
 األسمدة العضوية 

توسعة خط إلنتاج األسمدة 
لعضوية المصنعة من المخلفات ا

الزراعية والبقايا الصلبة من روث 
 الحيوانات والدواجن 

نطقة المفرق م
 التنموية 

750,000 18-25% 3-9 years 

ي   مصنع أثاث طئ 

اقامة مصنع إلنتاج األرّسة الطبية 
للمستشفيات باإلضافة إىل أجهزة 

ات واألثاث ال ي بشكل المختت  طئ 
 عام 

المدن 
 الصناعية 

2-4 m  18-25% 3-9 years 
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 القطاع الخدمي 

الفرصة 
 االستثمارية 

وع   الموقع  وصف المشر
حجم االستثمار 
 المتوقع )$(

  الجدوى المتوقعة

معدل العائد 
 الداخلي 

داد رأس  ة إستر فتر
 المال المتوقعة 

 أرض المعارض 
مركز معارض, مسارح وقاعات 

تمرات, مساحات عرض دائمة مؤ 
 ومؤقتة

  m  20-24% 5 years 28 - 20 عمان 

تجمع مراكز 
 تعليمية 

البوليفارد -عمان مراكز تعليمية   20-26 m  20-24% 5 years  

 حي البنوك 
مجمع بنكي عرصي يقدم مختلف 
 الخدمات المرصفية المتطورة 

  m  20-24% 5 years 9-7 عمان 

حي عبدون 
ي 
 السكئز

ل سكنية, مالعب أطفال فل
 ومناطق ترفيهية

  m  20-24% 5 years 20-15 عمان 

 قرص المؤتمرات 
تعزيز سياحة المؤتمرات لتلبية كافة 
المستويات المحلية واإلقليمية 

 والعالمية
 m  15-17% 6 years 35.7 العقبة 

ي 
 سكن وشقق سكنية للطالب  مجمع سكئز

منطقة اربد 
 التنموية 

108 m   20-24% 5 years  

انشاء مدرسة 
 خاصة 

مدرسة نموذجية حديثة تقدم 
ي 
 خدمات التعليم, منهاج وطئز

 m  18.70% 6.4 years 1.4 - 1 الزرقاء

انشاء مدرسة 
 خاصة 

ز  خدمات التعليم للمرحلتي 
االبتدائية والثانوية حسب 
ي 
 الدوىلي والوطئز

ز  المنهاجي 
  m  20.60% 5 years 2.9 جرش 

مدينة األلعاب 
ألولومبية ا  

ملعب دوىلي لكرة القدم, مسابح 
ي  أولومبية, مجمع إداري وطئ 

 وفنادق 
  m   20-24% 5 years 125 العقبة 

 -مدينة السيارات
 الماضونة 

تجمع وكاالت السيارات الجديدة 
ي عمان 

 والمستعملة فز
  m   20-24% 5 years 64-50 عمان 

مراكز تجاية 
 مساندة 

 مركز تجاري, مول تجاري 
منطقة اربد 
 التنموية 

30 m   20-24% 5 years  

 مركز مؤتمرات 
مركز مؤتمرات لجذب مؤتمرات  
ى وإلقامة أنشطة ترفيهية  كت 

 وسياحية واجتماعية 

منطقة إقليم 
اء   البتر

12.5 m  14-18% 8.5 years 

منطقة سويمة 
 اللوجستية 

مرافق تعليمية, مستشفيات , 
 مرافق صحية 

منطقة البحر 
ت المي  

197 m   15- 17 % 6 years 

مواقف سيارات 
 اتوماتيكية

مواقف سيارت اوتوماتيكية عىل 
شكل طوابق طولية مجهزة بأنظمة 

 وتقنيات حديثة 
  m   20-24% 5 years 4.3 - 3.6 عمان 
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ي بوك بارك 
 ميئز

نقطة تجمع العالمات التجارية 
فيهية  المحلية والعالمية والتر

بدون ع -عمان  11.4- 14.3 m  20-24% 5 years  

 .Masdrمنصة 
Info 

ي  ونية توفر محتوى عرث 
منصة إلكتر

عالمي عاىلي الجودة مع مرجع علمي 
من خالل نظام تفاعىلي وتشاركي 
فريد من نوعه, يتم تصمم المنصة 
ونية عىل  ا لمبدأ المتاجر اإللكتر

ً
وفق

 غرار سوق دوت.كوم 

 m  35.00% 3-4 years 1 اونالين 

منصة 
Mwrid.me 

اول منصة عربية لتسويق 
المنتجات الصناعية المحلية 

 عالمًيا 
 m  33.00% 3 years 1.5 اونالين 

المؤسسة 
األردنية إلدارة 
 المنشآت الطبية 

كة أردنية ذات رؤية عالمية  رسر
تطمح إىل إدارة المؤسسات الطبية 
ا 
ً
وصناعة الرعاية الصحية وفق
للكفاءات الوطنية المتاحة 

ة. واإلنجازات ا ز لطبية المتمت   

 m  40.00% 2-3 years 7.5 عمان 

سلسة متاجر 
Mini Malls  

ة عىل مبدأ  مراكز تسوق صغت 
االقتصاد التشاركي التاحة الفرصة 
ي انشاء 

ز االستمثار فز للمواطني 
اء  المراكز التجارية من خالل رسر

 األسهم 

جميع 
 المحافظات

5 m  28.00% 3-4 years 

سلسلة مدارس 
 حديثة 

س حديثة عىل مبدأ االقتصاد مدرا
ز  التشاركي التاحة الفرصة للمواطني 
ي هذه المدارس من 

االستثمار فز
اء األسهم   خالل رسر

جميع 
 المحافظات

15 m  30.00% 3-4 years 
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ي   القطاع الطب 

وع  الفرصة االستثمارية   الموقع  وصف المشر
حجم 

االستثمار 
 المتوقع )$(

  الجدوى المتوقعة

معدل العائد 
 الداخلي 

داد رأس  ة إستر فتر
 المال المتوقعة 

 القرية الطبية 
حاضنة طبية مبتكرة للمراكز 
والعيادات التخصصية, 

 مستشفز للجراحات الخاصة 
خلدا -عمان   36.6 m  22-25% 5 years 

 مركز أعادة تأهيل 

ي 
ز
ي متخصص ف مركز عالح 
تقديم أعىل مستويات 
تأهيل  الخدمات الطبية وإعادة

األشخاص الذين يعانون من 
 مختلف أنواع اإلدمان 

منطقة البحر 
 -الميت التنموية 
منطقة عجلون 

 التنموية 

12-16 m  12- 15% 6-8 years 

 منتجع الرعاية الصحية 

 5منتج رعاية صحية بخدمة 
ي م
نطقة طبيعية هادئة نجوم فز

والمحافظة  ئلتوفت  جو هاد
 عىل صحة الزوار 

 منطقة البحر 
 -الميت التنموية 
منطقة عجلون 

 التنموية 

12- 16 m  12- 15% 6-8 years 

ز  وهرة ج -مراكز التمت 
 المملكة 

طب األعصاب, أمراض القلب, 
األمراض الجلدية, األمراض 
البدنية والبديهية, طب 
 األسنان, طب العيون

ارع ابن ش -عمان 
 خلدون

5-10 m  25.00% 5 years 

 مركز رعاية صحية 
ز اسعاف للحوادث مراك

 والحاالت الطارئة 
منطقة اربد 
 التنموية 

500,000 20-24% 5 years 

منتجع صحي لعالج 
 األمراض الجلدية 

خمسة عيادات لعالج األمراض 
الجلدية والعالج الطبيعي 

 وخدمات االقامة
 m  24.60% 5.3 years 5.7-5 البلقاء

ي 
ي واستشفاث  اليوغاخدمات العالج الطبيعي و  منتج عالح   m  20.00% 5 years 2.9-2.1 عجلون  
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 القطاع الزراعي 

وع  الفرصة االستثمارية   الموقع  وصف المشر
حجم االستثمار 
 المتوقع )$(

  الجدوى المتوقعة

معدل العائد 
 الداخلي 

داد رأس المال  ة إستر فتر
 المتوقعة 

وع زراعة النخيل  مشر
 المجهول 

التمور وتعبئتها  مصنع لتصنيع وإنتاج  m  21.00% 5- 7 years 1.7-1 وادي األردن  

وع تجفيف الفواكة  مشر
وات  والخرصز

 والمحاصيل الزراعية 

االعتماد عىل مجفف شمسي مطور 
عالمًيا بحيث يمكن من خالله التحكم 

ي درجات الرطوبة والحرارة 
فز

والحصول عىل منتجات مجففة 
بشكل صحيح وتتوافر فيها الجوانب 

حية والشكلية المطلوبة الص  

منطقة المفرق 
 التنموية 

564,000 18-22% 4-6 years  

 مزرعة أسماك دينيس 
بية اسماك دينيس  مزرعة لتر

باستخدام أحواض زراعية مصنوعة 
جالس   من فايت 

 m  23.10% 5 years 2.1 العقبة 

 الزراعة بدون تربة 

مزرعة لزراعة الخيار والشعت  والزعتر 
 -الهايدروبونيك -مائيةالزراعة ال

الزراعة  -الزراعة الهوائية اإليروبونيك
البوزوالنا -باستخدام وسط  

 m  21.80% 5.4 years 4.3-4 عمان 

انتاج وزراعة تقاوي 
 البطاطا 

ي انتاج تقاوي 
منشأة متخصصة فز

دة/ وحدة انسجة  البطاطا/ مخازن مت 
 زراعية 

 m  40.00% 3 years 2.9 - 2.1 العقبة 

تجميع وتسويق  مركز 
 حليب األغنام 

د توفت  وسائل نقل  وحدة تحميل مت 
د   مت 

 m  25.60% 6 years 1.4 - 1.1 الكرك 

مزرعة تربية النحل 
 وإنتاج العسل 

وحدة انتاج تعبئة  200انتاج العسل 
 بعبوات فاخرة 

 years 7 %21.10 400,000 الطفيلة 

وع زراعة وصناعة  مشر
بندوة مجففة ومعجون 

دورة البن  

مزراع إلنتاج البندورة، خط انتاج 
البندوة المجففة، خط انتاج معجون 

 البندورة 
 m  33.30% 3 years 5 -4.3 معان

 مصنع اعالف دواجن 
خط انتاج اعالف الدواجن ، مخازن 

 مخصصة 
 m  32.00% 5 years 1.4-1.1 اربد 

 مصنع األسمدة 
انتاج األسمدة المركبة لغايات 

ي 
القطاع الزراعي استخدامها فز  

منطقة معان 
 التنموية 

37,6 m  21.60% 7 years 

 ، مزرعة اسماك ) بلطي
 شبوط، دينيس(

ي جنوب 
انشاء مزرعة اسماك فز

المملكة لتغطية الطلب المحىلي من 
ي 
 األسماك وتحقيق االكتفاء الذاثر

 m  23.00% 5 years 1.4 العقبة 


