االستثمار في األردن
اٌزفبطً١
أطاللب ِٓ اٌمٕبعخ ثأْ اإلؽبه اٌزشو٠ع ٟاٌفعّبي ٠عيى كٚه اٌمطبع اٌقبص ،فمل أكهن األهكْ اٌؾبعخ إٌ ٝإ٠غبك أؽو ِشغعخ ٌألعّبي
اٌزغبه٠خ رؼُ ؽٛافي ل٠ٛخ ٌٍّجبكهاد اٌو٠بك٠خٌ .مل ؽلك عالٌخ اٌٍّه عجل هللا ى٠بكح االٍزضّبه وٙلف ٚؽٕ ،ٟمٌه أْ االٍزضّبه األعٕجٟ
اٌّجبشو إٌ ٝعبٔت االٍزضّبه اٌّؾٍ٠ ٟشىالْ اٌّؾون األػّٓ ٌزؾم١ك رّٕ١خ الزظبك٠خ َِزلاِخٚ .عجو رأٍِ ٌ١ؤٍَخ رشغ١ع االٍزضّبه
عبَ ٚ 5995فطٛاد عٍّ١خ أفو ٜرٍزٙب ِٛعٙخ ٌزعي٠ي ث١ئخ االٍزضّبه ،فزؼ األهكْ الزظبكٖ ٚلبَ ثزؾو٠و اٌزغبهح ٚاٌعٍّخ االعٕج١خ ٚرطج١ك
ثواِظ ؽّٛؽخ ٌٍقظقظخ ٚمٌه ف ٟاؽبه ٍعٌ ٗ١الٔلِبط ف ٟااللزظبك اٌعبٌّ.ٟ
ٚرّٕؼ ِؤٍَخ رشغ١ع االٍزضّبه ؽٛافي عناثخ ٍٚق١خ ٌٍَّزضّو ٓ٠األهكٔٚ ٓ١١غ١و األهكٔ ٓ١١عٍ ٝؽل ٍٛاء ،رزّضً ف ٟاإلعفبء ِٓ
اٌوٍ َٛاٌغّوو١خ ٚاإلعفبءاد ِٓ ػو٠جز ٟاٌلفً ٚاٌقلِبد االعزّبع١خ ٚرؾ ً٠ٛغ١و ِم١ل ٌوأً اٌّبي ٚاألهثبػ .إْ رطج١ك ٘نا اٌمبْٔٛ
ِٕبؽ ثّؤٍَخ رشغ١ع االٍزضّبه اٌّؤٍَخ اٌَّؤٌٚخ عٓ رشغ١ع االٍزضّبه ف ٟاألهكْ .وّب ٠ؤول اٌمبٔ ،ْٛثشىً ال هعٛع عٕٗ ،عٍِ ٝعبٍِخ
اٌَّزضّو اٌّؾٍٚ ٟاألعٕج ٟثبٌّضً.
عشوح أٍجبة ٌالٍزضّبه ف ٟاألهكْ:
ِٛ .5لع ِزّ١ي ٚاٍزوار١غ:ٟ
٠ .مع عٕل اٌزمبء أٚهٚثب ٚاٍ١ب ٚأفو٠م١ب.
٠ .زٍٛؾ ِٕطمخ اٌشوق األٍٚؾ.
ٔ .فبم إٌ ٝاٌجؾو األؽّو عجو فٍ١ظ اٌعمجخ ِٛٚأئ أفو ٜف ٟكٚي ِغبٚهح.
 .2ث١ئخ ٍ١بٍ١خ َِزموح:
 .ل١بكح ِزفبٔ١خ ِٚزئخ رزّضً ف ٟاٌؾىُ اٌٙبشِّ ٟلعّخ ثجوٌّبْ ٕ٠زقت ثشىً كّ٠مواؽ.ٟ
 .ػّبْ ؽو٠خ اٌّعزمل ٚاٌزعج١و ٚاٌظؾبفخ ٚرأٍ ٌ١اٌغّع١بد ٚؽّب٠خ اٌٍّى١خ اٌقبطخ.
 .اٌزياَ هاٍـ ثبٌزٛعٗ ٔؾ ٛاٌقظقظخ.
 .3الزظبك ِٛعٗ ٌٍَٛق اٌؾو:
٠ .ظٕف رمو٠و اٌزٕبفَ١خ اٌعبٌٌٍّّٕ ٟزل ٜااللزظبك ٞاٌعبٌٌّ ٟعبَ  5999األهكْ األٚي ف ٟإٌّطمخ ِٓ ؽ١ش ِؤشواد إٌّ ٛااللزظبكٞ
عجو إٌَٛاد  2222إٌٍ 2228 ٝبثمب وال ِٓ إٍوائِٚ ً١ظو ،ف ٟؽ٠ ٓ١ؾً األهكْ ف ٟاٌّورجخ اٌضبٔ١خ ِٓ ؽ١ش اٌزٕبفَ١خ ػّٓ كٚي
إٌّطمخ ونٌه.
١ٍ .بٍبد الزظبك٠خ لبئّخ عٍ ٝل١بكح اٌمطبع اٌقبص ٚرؾو٠و اٌزغبهح ٚاالٔلِبط ف ٟااللزظبك اٌعبٌّ.ٟ
 .فظقظخ َِزّوح ٌّشبه٠ع وجو ٜرٍّىٙب اٌلٌٚخ.
 .رملَ ٍِّ ًٛف ٟاإلطالؽبد اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌ١ٙىٍ١خ.
 .4ؽيِخ ِٓ اٌؾٛافي ٚاإلعفبءاد ٌزشغ١ع االٍزضّبه:
 .رعف ٝاٌّشبه٠ع ِٓ ػو٠جز ٟاٌلفً ٚاٌقلِبد االعزّبع١خ ثٛالع  25%أ 52% ٚأٌّٚ 75%ٚلح عشوح ٍٕٛادٚ ،ثٕبء عٍِٛ ٝلع ٚلطبع
اٌّشوٚع.
 .إعفبء ٌٍّٛ %522عٛكاد اٌضبثزخ اٌَّزٛهكح ِٓ اٌوٍٚ َٛاٌؼوائت اٌغّوو١خ.
 .إعفبء عٍ ٝلطع غ١به اٌّٛعٛكاد اٌضبثزخ اٌَّزٛهكح ِٓ اٌوٍٚ َٛاٌؼوائت اٌغّوو١خ ٠ظً إٌ ِٓ %55 ٝاٌمّ١خ اٌىٍ١خ ٌٍّٛعٛكاد اٌضبثزخ.
ِٕ .ؼ إعفبءاد إػبف١خ ِٓ اٌوٍٚ َٛاٌؼوائت اٌغّوو١خ ٚػو٠جز ٟاٌلفً ٚاٌقلِبد االعزّبع١خ ٌغب٠بد ر١ٍٛع أ ٚرؾل٠ش أ ٚرط٠ٛو
اٌّشبه٠ع اٌمبئّخ.
 .ثئِىبْ اٌفٕبكق ٚاٌَّزشف١بد شواء أصبس ِٚؤْ ِعفبح ِٓ هٍ َٛاٌغّون ِوح وً ٍجع ٍٕٛاد ٚألغواع اٌزغل٠ل.
ٔ .5فبم إٌ ٝأٍٛاق ك١ٌٚخ وجو:ٜ
ٔ .فبم إٌٍٛ ٝق اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ عجو إٌّبؽك اٌظٕبع١خ اٌّؤٍ٘خ ٚثشىً ِعف ِٓ ٝاٌوٍٚ َٛاٌؼوائت اٌغّوو١خ ٚك ْٚرطج١ك
ٌّجلأ اٌَمٛف (اٌؾظض).

ٔ .فبم إٌ ٝأٍٛاق االرؾبك األٚهٚثٚ ٟثشىً ِعف ِٓ ٟاٌوٍ َٛاٌغّوو١خ.
ٔ .فبم إٌ ٝاوضو ِٓ عشو كٚي عوث١خ ٚفمب الرفبل١خ اٌزغبهح اٌؾوح اٌعوث١خ.
 .ارفبل١بد صٕبئ١خ ٚثوٚرٛوٛالد رفؼ١ٍ١خ ِع أوضو ِٓ  22كٌٚخ.
 .عؼ ٛفٚ ٟوبٌخ ػّبْ االٍزضّبه ِزعلكح األؽواف (.)MIGA
 .6إٌّبؽك اٌؾوح ٚاٌّلْ اٌظٕبع١خ:
 .رل٠و ِؤٍَخ إٌّبؽك اٌؾوح فٌّ ِٕبؽك ؽوح عبِخ وبٍِخ اٌزشغ ً١رمع ف ٟعّبْ ٚاٌعمجخ ٚاٌيهلبء.
 .رَع ِٕبؽك ؽوح فبطخ ف ٟاألهكْ رٛظف أوضو ِٓ  4آالف شقض ف ٟطٕبعخ اٌىّ١ب٠ٚبد ٚاألٍّلح ٚرٛػ١ت اٌٍؾ.َٛ
 .رل٠و ِؤٍَخ اٌّلْ اٌظٕبع١خ صالس ِلْ طٕبع١خ وبٍِخ اٌزشغ ً١ف ٟعّبْ ٚاهثل ٚاٌىون.
ِ .لْ طٕبع١خ فبطخ فزؾذ ؽل٠ضب ِ٘ ٟلٕ٠خ اٌزغّعبد ٚاٌؼٍِٚ ً١عجو األهكْ ٚاٌّعزّلح وّٕبؽك طٕبع١خ ِؤٍ٘خ.
ِ .7ظبكه ثشو٠خ ِٕبفَٗ ِٚؤٍ٘خ:
 .ل ٜٛعبٍِخ ِلهثخ ِٚؤٍ٘خ.
 .شعت فزِ ٟزعٍُ.
 ِٓ % 87 .اٌَىبْ ِزعٍُ.
 ِٓ % 57 .اٌَىبْ ٠زٍم ٝرعٍ ُ١عبٌ.ٟ
ِ .علالد هٚارت ِٕبفَخ.
 .8ارظبالد ٚثٕ١خ رؾز١خ ماد َِز ٜٛعبٌّ:ٟ
 .رعًّ شووخ االرظبالد اٌزبثعخ ٌٍلٌٚخ ثشىً رغبهٚ ٞرعٛك ٍِى١خ  ِٓ 42%أٍّٙٙب إٌ ٝاٌمطبع اٌقبص.
 .ف١بهاد ِٓ فلِبد اإلٔزؤذ اٌزبثعخ ٌٍمطبع اٌقبص.
 .هؽالد ِجبشوح ٌٍقطٛؽ اٌغ٠ٛخ اٌٍّى١خ إٌِ 47 ٝلٕ٠خ هئَ١خ ف ٟأٚهٚثب ٚاٌشوق األٍٚؾ ٚاٌشوق األلظٚ ٝشّبي أفو٠م١ب ٚأِو٠ىب
اٌشّبٌ١خ ،ثبالػبفخ إٌ )26( ٝشووخ فطٛؽ ٔمً ع٠ٛخ ك١ٌٚخ.
 .شجىخ ؽوق ٍو٠عخ ؽل٠ضخ.
 .فطٛؽ وجوٌٍَ ٜفٓ ٚاٌؾب٠ٚبد رؼّٓ رلفك اٌٍَع ٚاٌّٛاك اٌقبَ اٌ ٝفٍ١ظ اٌعمجخ ِٓ ِٛأئ اٌلٚي اٌّغبٚهح ٚاٌّٛأئ اٌعبٌّ١خ ٚثبٌعىٌ.
٠ .عًّ فٍ١ظ اٌعمجخ األهكٔ ٟوجٛاثخ اٍزوار١غ١خ إٌ ٝاألهكْ ِٕٚطمخ اٌجؾو األؽّو إٌبِ١خ ٚاٌشوق األٍٚؾ وىً.
ِٕ .9بؿ اٍزضّبه عناة:
 .اعفبءاد ِٓ ػو٠جز ٟاٌلفً ٚاٌقلِبد االعزّبع١خ رظً إٌ )52( ٝعشو ٍٕٛاد.
 .إعفبء وبًِ ِٓ اٌوٍٚ َٛاٌؼوائت اٌغّوو١خ عٍ ٝاٌّٛعٛكاد اٌضبثزخ اٌَّزٛهكح.
ٌٍٛٙ .خ إعواءاد اٌزَغٚ ً١اٌزوف١ض.
 .إعفبء ِٓ ػو٠جز ٟاٌلفً عٍ ٝعٛائل اٌظبكهاد.
 .علَ فؼٛع اٌّٛاك اٌقبَ اٌَّزٛهكح ٚاٌَّزقلِخ ف ٟاٌظٕبعبد اٌزظل٠و٠خ ٌٍوٍ َٛاٌغّوو١خ.
 .ؽو٠خ رؾ ً٠ٛهأً اٌّبي ٚاألهثبػ ٚاٌوٚارت إٌ ٝاٌقبهط ٚثعٍّخ لبثٍخ ٌٍزؾ.ً٠ٛ
ٛٔ .52ع١خ ؽ١بح عبٌ١خ:
 .رّزع اٌَّزضّو ثَّزِ ٜٛع١ش ٟعبٌِّٕ ٟقفغ اٌزىبٌ١ف َٔج١ب.
ٚ .عٛك رعٍ ُ١فبص ٚؽى ِٟٛمَِ ٞز ٜٛعبٌ ٟثبٌٍغخ اٌعوث١خ ٚاإلٔغٍ١ي٠خ ٚاٌفؤَ١خ.
ٚ .فوح اٌقلِبد اٌظؾ١خ ماد اٌّعب١٠و اٌل١ٌٚخ ثأٍعبه ِعمٌٛخ.
ِ .واوي صمبف١خ ٚعّع١بد أعّبي ِؾٍ١خ ٚك١ٌٚخ ٔشطٗ ِٚغزّع رٛاطً ِزطٛه.
ِٙ .وعبٔبد رمٍ١ل٠خ ٚروف ٗ١صمبفٚ ٟصوٚح ِٓ اٌّٛالع األصو٠خ.
ِ .طبعُ ٛٔٚاك ٞروف١ٙ١خ ِّزبىح.

قانون تشجيع االستثمار
ٌعتبر لانون تشجٌع االستثمار إطارا ً تشرٌعٌا ً مالئما ً لجذب االستثمارات األجنبٌة وتحفٌز االستثمارات
المحلٌة ،فهو منافسا ً لما تضمنه من مزاٌا وحوافز وضمانات لموانٌن االستثمار على مستوى اإلللٌم ،حٌث

ٌمدم اإلعفاءات الجمركٌة والضرٌبٌة للمشارٌع االستثمارٌة ضمن لطاعات :الصناعة ،الزراعة ،الفنادق،
المستشفٌات ،النمل البحري والسكن الحدٌدٌة ،مدن التسلٌة والتروٌح السٌاحً ومراكز المؤتمرات
والمعارض.
وفٌما ٌلً أهم المزاٌا والحوافز التً ٌمدمها لانون تشجٌع االستثمار األردنً للمشارٌع االستثمارٌة:
اإلعفاءات الجمركٌة :تعفى الموجودات الثابتة (اآلالت األجهزة والمعدات واآللٌات والعدد المخصصة
الستخدامها حصرا ً فً المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفٌات) من الرسوم والضرائب
الجمركٌة.
تعفى لطع الغٌار من الرسوم والضرائب الجمركٌة على أن ال تتجاوز لٌمتها  %11من لٌمة الموجودات
الثابتة التً تلزمها هذه المطع.
تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب الجمركٌة لغاٌات التوسع أو التحدٌث أو التجدٌد
إذا ما أدى ذلن إلى زٌادة ال تمل عن  %21من الطالة اإلنتاجٌة للمشروع.
تمنح مشارٌع الفنادق والمستشفٌات إعفاءات إضافٌة من الرسوم والضرائب لمشترٌاتها من األثاث
والمفروشات واللوازم لغاٌات التحدٌث والتجدٌد مرة كل سبع سنوات على األلل.
 .تعفى من الرسوم والضرائب الزٌادة التً تطرأ على لٌمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع
إ ذا كانت الزٌادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلن الموجودات فً بلد المنشأ أو عن ارتفاع أجور شحنها أو
تغٌر فً سعر التحوٌل.
التسهٌالت الضرٌبٌة:
 .تستوفى ضرٌبة الدخل الخاضع للضرٌبة للشركات العاملة ضمن لطاعات التعدٌن ،الصناعة ،الفنادق،
المستشفٌات ،النمل والمماوالت االنشائٌة بنسبة ( ،)%11وبنسبة ( )%31للشركات ضمن لطاعات
البنون ،المؤسسات المالٌة ،شركات التأمٌن ،شركات الصرافة وشركات الوساطة ،كما تبلغ ضرٌبة الدخل
 %21للشركات األخرى وصفر للمشارٌع الزراعٌة.
 .لسمت المملكة إلى ثالث مناطك تنموٌة (أ ،ب ،ج) حسب درجة التطور االلتصادي بحٌث تتمتع
المشارٌع االستثمارٌة ضمن المطاعات المنصوص علٌها فً لانون تشجٌع االستثمار الممامة فً أي من
هذه المناطك بإعفاءات من ضرٌبة الدخل (المذكورة آنفاً) وضرٌبة الخدمات االجتماعٌة لمدة عشر سنوات
من تارٌخ بدء العمل لمشارٌع الخدمات أو اإلنتاج الفعلً للمشارٌع الصناعٌة على النحو التالً:
 %21 .1إذا كان المشروع فً المنطمة التنموٌة (أ).
 %10 .2إذا كان المشروع فً المنطمة التنموٌة (ب).
 %51 .3إذا كان المشروع فً المنطمة التنموٌة (ج).
ٌ .عفى المشروع من ضرٌبتً الدخل والخدمات االجتماعٌة بوالع سنة واحدة إذا ما جرى توسٌعه أو
تطوٌره أو تحدٌثه ،وأدى ذلن إلى زٌادة فً اإلنتاج ال تمل عن  %21شرٌطة أن ال تزٌد مدة اإلعفاء
اإلضافٌة على أربع سنوات.
ضمانات االستثمار:
 .عامل لانون تشجٌع االستثمار المستثمر غٌر االردنً معاملة المستثمر األردنً حٌث منحه الحك أن
ٌستثمر فً المملكة بالتملن أو بالمشاركة أو بالمساهمة فً أي مشروع التصادي ،على أنه ال ٌجوز أن
ٌتملن كامل المشروع ضمن بعض لطاعات الخدمات التجارٌة والمماوالت االنشائٌة.
 .الحد األدنى الستثمار غٌر األردنً فً أي مشروع ( )10000خمسون ألف دٌنار باستثناء االستثمار فً
الشركات المساهمة العامة.
 .للمستثمر مطلك الحك فً إدارة مشروعه باألسلوب الذي ٌراه وباألشخاص الذٌن ٌختارهم لهذه اإلدارة.
ٌ .حك للمستثمر إخراج رأس المال األجنبً الذي أدخله إلى المملكة لالستثمار فٌها وما جناه استثماره من
عوائد أو أرباح وحصٌلة تصفٌة استثماره او بٌع مشروعه أو حصته أو أسهمه.
 .للعاملٌن الفنٌٌن واإلدارٌٌن فً أي مشروع أن ٌحولوا رواتبهم وتعوٌضاتهم إلى خارج المملكة.
 .للمستثمر بموافمة لجنة تشجٌع االستثمار المشكلة بموجب لانون تشجٌع االستثمار ،إعادة تصدٌر

الموجودات الثابتة المعفاة.
 .للمستثمر بموافمة اللجنة بٌع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها الى مستثمر آخر مستفٌد من احكام
المانون على ان ٌستعملها فً مشروعه.
 .للمستثمر بموافمة اللجنة بٌع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر أو مشروع آخر غٌر
مستوف ألحكام المانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحمة علٌها.
 .للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمٌة تابعة لها استثماره أن ٌحٌل ما ٌتعلك باستثماره من
التعوٌضات والعوائد التً تترتب له إلى تلن الدولة او المؤسسة بحٌث تحل محله.
 .ال ٌجوز نزع ملكٌة أي مشروع أو إخضاعه ألٌة إجراءات تؤدي إلى ذلن إال باستمالكه لممتضٌات
المصلحة العامة شرٌطة دفع التعوٌض العادل للمستثمر وٌدفع التعوٌض بعملة لابلة للتحوٌل.
 .تسوى نزاعات االستثمار بٌن المستثمر والمؤسسات الحكومٌة األردنٌة ودٌا ً وإذا لم تتم تسوٌة النزاع
خالل مدة ال تزٌد على ستة اشهر فألي من الطرفٌن اللجوء إلى المضاء أو إحالة النزاع على "المركز
الدولً لتسوٌة نزاعات االستثمار" ،علما ً بأن األردن لد انضم إلى عضوٌة هذا المركز فً عام .1752
الخالصة
ٌعتبر لانون تشجٌع االستثمار رلم ( )11لسنة  1771إطارا ً تشرٌعٌا ً مالئما ً لجذب االستثمارات األجنبٌة
وتحفٌز االستثمارات المحلٌة ،فهو منافسا ً لما تضمنه من مزاٌا وحوافز وضمانات لموانٌن االستثمار على
مستوى اإلللٌم ،حٌث ٌمدم اإلعفاءات الجمركٌة والضرٌبٌة للمشارٌع االستثمارٌة ضمن لطاعات:
الصناعة ،الزراعة ،الفنادق ،المستشفٌات ،النمل البحري والسكن الحدٌدٌة ،مدن التسلٌة والتروٌح السٌاحً
ومراكز المؤتمرات والمعارض.

/http://www.jordan.gov.jo

الحوافز و المزايا االستثمارية في العقبة



تتمٌز سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة بإجراءات مبسطة لتسجٌل وترخٌص األنشطة االقتصادٌة المختلفة ومن خالل نافذة استثمارٌة واحدة،
حٌث أنه بإمكان المستثمر تأسٌس شركة أو مؤسسة أردنٌة من خالل مندوب وزارة الصناعة والتجارة المتواجد فً مدٌرٌة االستثمار ،والقٌام بتسجٌل
المؤسسة من خالل النافذة االستثمارٌة الواحدة لالستفادة من مزاٌا القانون للمؤسسات المسجلة .باإلضافة إلى التعرف على متطلبات تصرٌح مباشرة
العمل والسالمة العامة والصحة العامة والمتطلبات البٌئٌة الواجب التقٌد بها والبدء بعملٌة الحصول على التصارٌح والشهادات والموافقات الالزمة .كما
تتٌح هذه النافذة للمستثمر تقدٌم طلبات الحصول على األراضً وتصارٌح العمل واإلقامة للعمالة األجنبٌة.
عدم وجود قٌود على نسبة مساهمة االستثمار األجنبً فً كافة المجاالت السٌاحٌة والصناعٌة والتجارٌة.



مركز إقلٌمً للنقل متعدد الوسائط ٌضم مٌناءاً متكامل الخدمات ومطارا ً دولٌا ً.



5%ضرٌبة على الدخل الصافً ألي مشروع باستثناء التأمٌن والبنوك وخدمات النقل البري.



إعفاء كافة المستوردات إلى المنطقة من الرسوم الجمركٌة (باستثناء المركبات و التً ٌمكن إعفائها من الرسوم حسب نظام خاص.



إعفاء المؤسسات المسجلة من ضرٌبة األبنٌة واألراضً على العقارات المملوكة فً المنطقة.



عدم وجود قٌود على التعامل بالعمالت األجنبٌة.



عدم وجود قٌود على نقل األرباح ورأس المال إلى الخارج.



إجراءات مبسطة للعمالة والهجرة.



بٌئة متعددة االستخدامات فً التجارة والسٌاحة والسكن.



إعفاء من الضرائب باستثناء  % 7ضرٌبة مبٌعات على االستهالك النهائً لعشرة سلع وخدمات الفنادق والمطاعم وسٌارات االٌجار وضرٌبة
خاصة على منتجات التبغ والمشروبات الكحولٌة.



شهادة منشأ اردنً (صنع فً االردن) للمصانع داخل منطمة العمبة االلتصادٌة الخاصة.

موقع استراتيجي
تتمٌز منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة بموقع استراتٌجً ٌشكل نقطة التقاء لثالث قارات ومفترق طرق ألربع دول وهً تغطً منطقة العقبة
االقتصادٌة الخاصة الواقعة على الطرف الشمالً للبحر األحمر على مساحة  573كٌلومترا ً مربعا ً فً أقصى جنوب المملكة األردنٌة الهاشمٌة وبواجهة
بحرٌة طولها  77كـم ،وتمتد ما بٌن الحدود األرضٌة للمملكة العربٌة السعودٌة وإسرائٌل والمٌاه اإلقلٌمٌة لجمهورٌة مصر العربٌة

