تقديم حهافز وتدهيالت لالسثتمارات

الحهافز

الخاصة يقدم قانهن االستثمار رقم ( )30لعام  2014العديد من الحهافز والسزايا

باالعفاءات

الجمركية للسذاريع االستثسارية داخل السشاطق التشسهية و السشاطق الحرة  ،أو خارجيا

والتدهيالت الضريبية.

بحدب الشذاط االقترادي والسهقع الجغرافي ليذه السذاريع.
اليهجد قيهد عمى ندب تممك المدتثمر في المناطق التنمهية والحرة.
امكانية منح الجندية األردنية عن طري ق االستثمار ،وذلك حدب الذروط
التالية:

 .1ايداع وديعة بقيسة مليهن دوالر لدى البشك السركزي دون فائدة لسدة 3
سشهات وعدم الدحب مشيا خالل ىذه الفترة وشراء سشدات الخزيشة العامة

بقيسة مليهن دوالر أمريكي لسدة  6سشهات بفائدة يحددىا البشك السركزي.

 .2شراء أسيم  /حرص في شركات اردنية بسبلغ ال يقل عن مليهن دوالر
واالستثسار بالذركات الرغيرة والستهسظة بسبلغ  750ألف دوالر على أن
ال يتم التررف باألسيم  /الحرص لسدة ال تقل عن ثالث سشهات.

 .3إنذاء وتدجيل مذروع  /مذاريع استثسارية في أي من القظاعات
()2

الحهافز

استثمارية أخرى:

ومزايا

االقترادية االنتاجية وفقًا لشظام تشظيم استثسارات غير االردنيين بإجسال
راسسال مدفهع ال يقل عن مليهن ونرف السليهن دوالر  ،داخل حدود
محافظة العاصسة أو انذاء وتدجيل مذروع بسا ال يقل عن مليهن دوالر

خارج ال عاصسة  ،شريظة تهفير مل ال يقل عن  20فرصة عسل ألردنيين
في العاصسة او  15فرصة عسل لالردنيين خارج العاصسة مدجلين
بالزسان االجتساعي ويسشح جهاز سفر مؤقت لسدة ثالث سشهات ويعامل

بسهجبو معاملة االردني  ،باستثشاء الحقهق الدياسية  ،على أن يسشح

الجشدية بعد مزي  3سشهات للسذروع شريظة االلتزام بالذروط الدابقة
لسدة ثالث سشهات.

 .4في حال كان االستثسار قائم في أي من القظاعات االقترادية االنتاجية
وفقًا لشظام تشظيم استثسارات غير االردنيين بإجسال راسسال مدفهع ال يقل
عن مليهن دوالر  ،داخل حدود محافظة العاصسة أو مذروع قائم بسا ال
يقل عن  700,000دوالر خارج العاصسة  ،شريظة تهفير مل ال يقل

عن  20فرصة عسل ألردنيين في العاصسة او  15فرصة عسل لالردنيين
خارج العاصسة مدجلين بالزسان االجتساعي ويسشح جهاز سفر مؤقت

لسدة ثالث سشهات ويعامل بسهجبو معاملة االردني  ،باستثشاء الحقهق

الدياسية  ،على أن يسشح الجشدية بعد مزي  3سشهات للسذروع شريظة
االلتزام بالذروط الدابقة لسدة ثالث سشهات.
إمكانية منح االقامة لمدة  5سنهات عن طريق العقار:
يتم مشح السدتثسر أو الذخص العادي من غير السدتثسرين اإلقامة لسدة خسس
سشهات ،وبغض الشظر عن مدة إقامتو الدابقة في السسلكة عشد شراء عقار
سكني أو أكثر بسجسهع قيم ال تقل عن  200ألف ديشار حدب تخسين دائرة
األراضي والسداحة واالحتفاظ بو /بيم لسدة ال تقل عن خسس سشهات بدون

التررف بو /بيم أو رىشو /رىشيم .ويتم مشح االقامة للزوجة و االبشاء األقل من

 24عاماً على أن يتم تقديم الظلب في ىيئة االستثسار قبل شراء العقار.

