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 انًُبطك انخًُىَت 

 سؤَت يهكُت َسى ئزذاد َمهت َىػُت فٍ انًسُشة انخًُىَت 

 

 خهك بإس وَىاة

 نألَشطت االلخظبدَت واالخخًبػُت وانؼهًُت 

 انبُبء ػهً انًُضاث انخُبفسُت وانخفبػهُت

 فٍ كم يُطمت 

حىفُش فشص انؼًم وحسسٍُ انظشوف انًؼُشُت 
 نهًدخًؼبث انًسهُت
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 لبَىٌ انًُبطك انخًُىَت 

 طالزُبث واسؼت+ بُُت حسخُت + زىافض 

 

حؼضَض وحًكٍُ دوس 
انمطبع انخبص يٍ 
خالل يفهىو    

 انًطىس انشئُسٍ    

حًكٍُ انًشبسَغ 
االسخثًبسَه يٍ 
زُبصة األسع 
وانىطىل ئنً 

خذيبث                
 بُُه حسخُه يخطىسة

خهك                 
بُئت اسخثًبسَه خبربه 

ويُبفسه حخًخغ 
بسىافض وئػفبءاث 

و َفبرَت ئنً  ػشَبُت
األسىاق انؼبنًُت 

 وااللهًُُت

بُُت أػًبل شفبفت 
وبسُطت يٍ خالل 
طالزُبث واسؼت 
نههُئت ػهً أسبط 
 خذيت انًكبٌ انىازذ
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 : انخًُىَتانًُبطك زىافض 

 حهمبئُت ويسفضة

 
 ػشَبت انذخم

 على الذخل المتأتً من النشاط االلتصادي داخل المناطك التنمىٌت

نشسىو اندًشكُتا  
 على جمٍع المىاد والمعذاث واَالث والتجهٍزاث الذاخلت فً بناء وئنشاء وتجهٍز وتأثٍث المشارٌع 

 ػشَبت انًبُؼبث
 على السلع والخذماث التً  ٌتم شراؤها أو استٍرادها لغاٌاث ممارست النشاط االلتصادي

 ػشَبت انخذيبث االخخًبػُت
 على الذخل المتحمك ئلى المإسست داخل المنطمت التنمىٌت أو خارج المملكت

 ػشَبت حىصَغ أسببذ
 على الذخل المتحمك ئلى المإسست داخل المنطمت التنمىٌت أو خارج المملكت

 ال لُىد ػهً االسخثًبس األخُبٍ انًببشش
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 :  زىافض انًُبطك انسشة

 حهمبئُت ويسفضة

 
 ػشَبت انذخم

.على االرباح المتأتٍت من النشاط االلتصادي داخل المنطمت  

نشسىو اندًشكُتا  
 .على جمٍع البضائع المستىردة للمنطمت أو المصذرة منها لغٍر السىق المحلً

 ػشَبت االبُُت و االساػٍ و سسىو انخشخُض
.على جمٍع االبنٍت و االنشاءاث الممامت فً المنطمت  

 ػشَبت انخذيبث االخخًبػُت
 .على رواتب و عالواث المىظفٍن غٍر االردنٍٍن العاملٍن فً المشارٌع الممامت فً المنطمت

انسًبذ بخسىَم انؼًالث االخُبُت و االسببذ انُبشئت ػُهب يٍ انًُطمت وفك ازكبو 

.انخششَؼبث انُبفزة  

اخشاج االالث و انًؼذاث و انسهغ و انخدهُضاث انالصيت اللبيت اٌ يششوع فُهب 
.انً خبسج انًًهكت وفك ازكبو انخششَؼبث انُبفزة  
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 هُئت انًُبطك انخًُىَت
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 حخًخغ انهُئت ببسخمالل يبنٍ و اداسٌ 

 يشخؼُت يىزذة يٍ خالل حفىَغ طالزُبث نخُظُى األَشطت االلخظبدَت و انشلببت ػهُهب

 :َبفزة اسخثًبسَت يىزذة نخمذَى خذيبث  

 .حسدُم األَشطت و حشخُظهب  •

 .اطذاس انًىافمبث انخُظًُُت و سخض انبُبء •

 .اطذاسحظبسَر انؼًم •

 .يُر انًىافمبث انبُئُت •

 .حسظُم انؼشَبت و انشسىو انًسخسمت •

. 

 اخشاءاث يُسشة و يبسطت الَشبء انًشبسَغ و بذء يًبسست األػًبل

 زىكًت سشُذة



 ششكت انخطىَش انشئُسٍ 

 يىلغ كفإ و يسخذاواداسة 
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 اػذاد يخططبث حُظًُُت و دساسبث اندذوي االلخظبدَت و انمُبو ببألَشطت انخشوَدُت

 سهىنت فٍ حىفُش األسع يٍ خالل انخأخُش أو انبُغ

 حىفُش خذيبث انبُُت انخسخُت و حسهُم اخشاءاث انشبط ػهُهب

 يُظىيت يخكبيهت إلداسة و ئدايت انًشافك انًشخشكت و حمذَى انخذيبث انبهذَت

 حىفُش بُئت زبػُت نالػًبل طُهت يذة زُبة انًششوع



 انىػغ انسبنٍ              



 انًُبطك انخًُىَت 

 بُُت حسخُت يخخظظت حخذو يُضاث كم يُطمت 

 

 ئسبذ

 سػبَت طسُت•

 حكُىنىخُب يؼهىيبث•

 يؼبٌ

 طُبػبث•

 طبلت يخدذدة•

 يذَُت زدبج•

 انًفشق

 طُبػبث•

 نىخسخُبث•

 

 ئسبذ يؼبٌ انًفشق

دوَى 21,000 دوَى 9,000  دوَى 3,200   
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 انًُبطك انخًُىَت 

 حًُض ػبنٍ ػهً يسخىي انًُطمت وانؼبنى فٍ انسُبزت وانخذيبث

 

 ئسبذ

 لطبػبث انًؼشفت•

خذيبث األػًبل •
 اإللهًُُت وانذونُت

 يؼبٌ

 سُبزت بُئُت•

 فُبدق•

 انًفشق

 يشبسَغ سُبزُت•

 يُخدؼبث ػالخُت•

 

 يدًغ األػًبل خبم ػدهىٌ انبسش انًُج

دوَى 40,000 دوَى 2,300  دوَى 1,400   
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 انًذٌ انظُبػُت

 انًذٌ انظُبػُت انؼبيت

ًّبٌ/ يذَُت ػبذ اهلل انثبٍَ ابٍ انسسٍُ  انظُبػُت•  (  دونم 2500) ػ

 (دونم 1860) انكشن/ يذَُت انسسٍُ بٍ ػبذ اهلل انثبٍَ انظُبػُت •

 %(65دونم مشغل منها  1180) ئسبذ/ يذَُت انسسٍ انظُبػُت •

 (دونم 2500) انًىلش/ يذَُت انًّىلش انظُبػُت •

 



 انًُبطك انسشة

سُبزُت، خذيُت، : االَشطت االسخثًبسَت:انًُبطك انسشة 

 طُبػُت، حدبسَت

 
 انًُبطك انسشة

 (دوَى 5200)انًُطمت انسشة انضسلبء •

 (دوَى 70) سسبة / انسشة انًُطمت •

 (دوَى 35) يطبس انًهكت ػهُبء انذونٍ / انًُطمت انسشة •

 (دوَى 2000)انكشايت / انًُطمت انسشة •
 

 



ديح األَشطت االلخظبدَت انمبئًت فٍ انًذٌ 

انظُبػُت وانًُبطك انسشة حسج يظهت 

 انهُئت





ًارـكـش  


