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Abstract 
The government of Jordan had introduced intensive effort to stimulate direct foreign investments in 
Jordan. To encourage foreign investments, much legislation was issued. In addition, other procedures 
such as privatization, economic reforms, and current account transactions were facilitated. 
Despite that, essential increases of foreign investments with in Jordanian firms were not observed. The 
reasons behind that were related to factors such as political and economic instability over the region, 
market limitation of Jordan, and the weakness of the GDP. 
The results of the study show that among nine variables, the GDP had the main impact on the direct 
foreign investments, the flow of Arab and foreign finance over the period 1985-1999. Therefore, 
increasing foreign investments require political and economic stability conditions which are 
considered as external variables. 

   
  املقدمة
هذه التـدفقات مـن       اخلاصة خالل عقد التسعينات وحتولت       األموال رؤوساتسم منط التدفقات املالية حنو البلدان النامية بتزايد               

 اخلاص يف جمال استبعاد األجنيبجذب االستثمار   حثيثة لغرض جهودا األردن ل مباشر وغري مباشر ،ويبذاستثمارا جنيبقروض جتارية اىل 
 رأس املال وسيلة هامة لزيادة تراكم       رأس داستريا باعتبار ان    األجانبللمستثمرين    ومنح حوافز سخية     األمواليود على حركة رؤوس     الق

   .ذي موارد مالية حمدودة دف التطوير االقتصادي عموماً ويف متويل املؤسسات الصغرية  املال احلقيقي يف بلد نامي 
 للمـوارد   األردنوحاجـة    ص حبجم االستثمار الـوطين      \ص قياسا \ حمدودا لألردن املباشر   األجنيبار  ومع ذلك فال زال تدفق االستثم     

 وحالة عدم االستقرار على مستوى االقتصاد       األردنية  هذا االستثمار املباشر ، ويعود ذلك حملدودية السوق          تدفقات مع   ومقارنة األجنبية
 كـثرياً    يتأثر  ال األردن املباشر يف    األجنيب العامة ،ووجد ان االستثمار      املوازنةيف   العجز  الكلي واملتعلق يتواضع معدل النمو االقتصادي و      

منـاطق    لالستثمار يف    األجانب ناملستثمري وتوجهاحمللية ،وهذا يعين ان الظروف السياسية غري املستقرة يف املنطقة             االقتصادية   باملتغريات
 اىل حتـسني    األجنيبمن االستثمار     ، ولذلك حيتاج االردن جلذب املزيد        األردن يف   جنيباأل حالت دون توسع االستثمار      أخرىجغرافية  

 املال البشري   رأس حترراً وخلق مؤسسات ترفع من مستوى        أكثر  استثمار وإطار املصرفية وتنمية مناسب     األنظمة وتقوية   األساسيةالبنية  
   :هدف البحث    . النظام القضائي واحلد من الفسادوإصالح

 األجنيبوحجم االستثمار     فيه ةاملؤثر املباشر من حيث طبيعته واجتاهاته والعوامل        األجنيب على االستثمار    التعرفيهدف البحث اىل         
واملؤسسات الفردية وحتليل املتغريات االقتصادية املـؤثرة علـى           األردنية املستثمرة يف الشركات     األموال رؤوس   فيه مبا   األردناملباشر يف   
  .األجنبية جلذب االستثمارات األردناجلهود املبذولة يف   مع التطرق اىل األردن يف األجنيباالستثمار 
   : الدراسةمشكلة

  :تنبع مشكلة الدراسة من التساؤالت التالية
  ؟األردن املباشر يف األجنيبهو حجم االستثمار  ما .1
 ؟ردناأل املباشر يف األجنيبهو التوزيع القطاعي لالستثمار  ما .2
   يف األردن؟ املباشرةاألجنيبو طبيعة العالقة بني املتغريات االقتصادية واحمللية واالستثمار هما .3

  :فرضيات الدراسة
   :تتضمن فرضيات الدراسة حبث طبيعة العالقة بني املتغريات التالية

    .ألردنا املباشر يف األجنيب هناك عالقة بني معدل النمو االقتصادي وتدفق االستثمار أن  .1 
    .األردن يف راملباش األجنيبهناك عالقة اجيابية بني االستثمار اخلاص وحجم االستثمار   .2 
   . املباشر األجنيب احلكومية وبني االستثمار الرأمسالية تالتدفقاهناك عالقة اجيابية بني   .3 
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   .ألردنا يف األجنيبهناك عالقه اجيابية بني الصادرات الوطنية واالستثمار   .4 
    .لألردن املباشر األجنيبهناك عالقة اجيابية بني االنفتاح االقتصادي وتدفق االستثمار   .5 
   .لألردن املباشر األجنيب االستثمار تدفقهناك عالقة سلبية بني تدهور معدل التبادل التجاري   .6 
   .دن  لالراألجنيبهناك عالقة سلبية بني معدل التضخم وتدفق االستثمار   .7 

   :منهجية الدراسة 
الوطنية املؤثرة على     االقتصادي الدراسة منوذجاً لتشخيص املتغريات      تتقوم هذه الدراسة على املنهج الوصفي والكمي حيث وضع               

 املالية لـصندوق    ءاتاإلحصايف النشرات الرمسية      البيانات املتوفرة    واقع من   التغرياتيد هذه   د ، ومت حت   لألردن املباشر   األجنيباالستثمار  
 حول اثر العوامل االقتصادية     تاستنتاجا االقتصاد القياسي للوصول اىل      أساليب  النموذج باستخدام    متغرياتالنقد الدويل ، وقد مت تقدير       

عرض القـسم   ، يف حني اسـت األول املباشر يف القسم األجنيب ، وقد تناول البحث مضامني االستثمار األردن  يف األجنيبعلى االستثمار  
 ،  األجنيبموضوع االستثمار     املباشر ، وناقش القسم الثالث الدراسات السابقة اليت تناولت           األجنيبالثاين العوامل املؤثرة على االستثمار       

 جـنيب األبينما تناول القسم اخلامس تطور حجم االستثمار          ،   لألردن األجنيب الوطنية جلذب االستثمار     اجلهودواستعرض القسم الرابع    
 واملتغريات االقتصادية الكليـة واختتمـت       األجنيبمنوذج لقياس العالقة بني االستثمار        القسم السادس فقد تضمن      أما ،   لألردناملباشر  

   .فيها   ألهم ما جاءالدراسة باستنتاجات 
    :األجنيبمضامني االستثمار : أوال

   . املال والتكنولوجيا ورأس عرب الدول مبا فيها العمل نتاجاإل عوامل حبركة األجنيبهتتم نظرية االستثمار          
توسيع املشاريع القائمة  سواء       مشاريع جديدة او     إنشاء مباشر ، ويتضمن االستثمار املباشر       أجنيب اىل استثمار    األجنيبوينقسم االستثمار   

 علية ،ويرافـق    ةوالرقاب املشروع   إدارةكتساب احلق يف    ا  احد الشركات مع     ألسهم امتالكه او   األجنيب رللمستثمكانت مملوكة بالكامل    
   .)1(أملضيف متكاملة يف البلد إنتاجيةبعمليات  االستثمار املذكور انتقال التكنولوجيا واملوارد والقيام 

نسبة املسامهة غـري    وحىت لو كانت      يف املشروع    األجنيب نسبة مسامهة املستثمر     أساس حيدد االستثمار املباشر على      األحيانويف كثري من    
 وقادرة بنفس الوقت على تزويده      األوليةوتزويده بالتكنولوجيا واملواد      املشروع   إدارة متلك صالحيات يف     أجنبيةمتاحة ، فان وجود هيئة      

عمـل االسـتثمار     وي )2( مباشر أجنيب راستثمااملشاريع الوطنية يف البلد املضيف ميكن اعتباره على انه            عالقات وثيقة مع     وإقامةبالتمويل  
   .)3(عملياهتا يف بلدان عديدة   اجلنسية هي يف الغالب مشاريع كبرية متارس ةاملتعدداملباشر يف سوق منافسة غري تامة الن املشاريع   األجنيب
ني دون اكتساب احلق    مع  والسندات دف حتقيق معدل عائد       كاألسهم املالية   باألوراق أملتاجرهاما االستثمار غري املباشر فيشري اىل             

   . املشروع والرقابة عليهإدارةيف 
استثمارية يف عدد من البلدان      على املستوى الوطين ،من خالل القيام بعمليات        ع   املباشر بديال لنمو املشرو    األجنيبويعترب االستثمار         
 ، فعلى سبيل املثال كان      األجنبية األسواق للنفاذ اىل    األجنيب  متخطياً القيود احلكومية كالرسوم واحلصص والرقابة على الصرف          األجنبية

 اىل تزايـد االسـتثمارات      أدت مهمة عوامل   األوربية العمالت   أماموارتفاع قيمة الدين الياباين       األوربية أموعهمنو احلماية يف داخل     
 املباشر  األجنيب  تعترب التراخيص بديالً عن االستثمار       اناألحي، ويف بعض    )4( يف اململكة املتحدة   وباألخص األوربيةالسوق   اليابانية يف دول    

 يستلزم كمية قليلة من االسـتثمار       ألنةاملاحنة    األجنبية الصورة هو مفيد للشركات      ذه مبنح الترخيص    األجنبية،حيث تقوم الشركات    
 يف ظل   عختفيض املخاطر املالية والسياسية اليت ترتف      ويساهم يف    األجنبية  األسواق للنفاذ اىل    األجنبيةويعترب بنفس الوقت فرصة للشركات      

   .بصورة مباشرة  بتنفيذ هذه العمليات األجانبقيام 
الذي الخيلق الـدين ،      لبلدان النامية بضرورة زيادة اعتمادها على التمويل        لوبدالً من االعتماد على التمويل املصريف هناك نصائح               

الذي ينطوي على الديون املـصرفية مـصاريف          املباشرة، ففي الوقت     األجنبية تاالستثماراظة وتدفق   وهذا ينطبق على االستثمار باحملف    
 ،  األعبـاء فان االستثمار املباشر وغري املباشر الينطويان عليهما مثل هذه            ،   وأخرى اليت يتم تعديلها بني فترة       األجنبيةفائدة ثابتة بالعملة    

 ملصانع وموجودات اخرى من الصعوبة حتريكها مما جيعل اكثر استقرار من اشكال التدفقات              األجانب ويتضمن االستثمار املباشر امتالك     
التدفقات املصاحبة للمحفظـة     االخرى الن من الصعوبة اجياد مشتري للموجودات الثابتة على املدى القصري وبالتايل الينجم عنه نفس                 

   .على صعيد االقتصاد الكلي املالية وذلك عندما تسود حاالت من عدم االستقرار 
املخاطر املرتبطـة بـالقروض      ويرى املستثمر األجنيب على خالف الدول املضيفة ان املخاطر املرتبطة باالستثمار املباشر تفوق تلك                    

 فـان اغلـب   بالتأكيـد وللتعويض عن املخاطر املرتفعة ،   املذكور يكون عالياً راملستثم يطلبهاملصرفية ، ولذلك فان معدل العائد الذي    
 تتراوح بنسب   األجلحتدد عوائد  مبعدالت تفوق العوائد على االستثمارات القصرية           الشركات العاملية اليت تقوم بتنفيذ االستثمار املباشر        

قياسـاً   االستثمار املباشر يعترب اقل خطـورة        أسلوببالطبع يتناقض مع وجهة نظر الدول املضيفة اليت ترى ان            ، وهذا   %25-20بني  
   .)5( األجنيب اليشكل عبئا على احتياطات الصرف ألنه املصريف باإلقراض 

   :ات د وسنأسهموحتدد بعض الدراسات امليزات التالية لالستثمار املباشر واالستثمار غري املباشر على شكل 
الديون وذلك باملقارنة مع     ز عن تسديد     املالية والعج  األزمات املباشر تقلل من احتمال حدوث       األجنيبان تدفقات االستثمار      .1 

    .األجلتدفقات الديون قصرية 
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املخاطر الشاملة اليت تواجـه      ته، ولكن تقل تلك     ايتحمل املستثمر االجنيب املخاطر التجارية وغري التجارية اليت تواجه استثمار           .2 
   .األجنيبالية اكرب ومستوى اعلى من االستثمار م  املباشر ومن مث يستطيع حتمل تدفقات األجنيبالبلد املضيف لالستثمار 

املضيف ويرفع مـن معـدالت        والتكنولوجيا مما يؤدي اىل حتقيق فوائد للبلد         اإلدارة هاملباشر مع  األجنيبيصطحب االستثمار     .3 
 بعـض   أشارتاليف اكرب ، فقد      قد حيمل البلد املضيف تك     باألسهم  ، ولكن التمويل     إنتاجية تاستثماراالعائد على املشروع اليت تتخذ      
الفائـدة    أسعار املباشر يزيد عن     األجنبية على   األجنيب املستثمر   يطلبهطويلة تبني ان متوسط العائد الذي        الدراسات انه عرب فترات زمنية      

   .)6(على الدين
املذكور ختلق يف البلدان زيادة      ار  ان االستثمار املباشر يؤثر بصورة  مؤقتة على الصرف احلقيقي ،وذلك الن تدفقات االستثم               .4 

 ويترتب على ذلك ارتفاع مؤقـت يف        أسعارهامما يؤدي اىل ارتفاع       ،   األولية الوطين كالعمالة واملواد     اإلنتاجيف الطلب على مستلزمات     
وحتـسني   املـال احمللـي      رأس املباشر يزيد من خمزون      األجنيباملضيف ، وبنفس الوقت مادام االستثمار        سعر الصرف احلقيقي يف البلد      

   .)7( احلدية للعمالة ، فهذا يعين ضمنا ارتفاع سعر الصرف احلقيقياإلنتاجية
 اليت تتطلب   اإلنتاجيةاالستثمارات   قد تصبح ظروف ميزان املدفوعات اكثر تعقيدا يف حالة تدفقات االستثمار املباشر لتمويل                .5 

 الذي يزيد   اإلنتاجيمن االستثمار اليثري القلق النه يعكس االستثمار         سطية ولكن هذا النوع      والو الرأمسالية كمية كبرية من السلع      استرياد
 من السلع االستهالكية ، ففي الوقت الذي ميكن حتقيـق تـوازن بـني               للورداتالعجوزات املصاحبة     على خالف    اإلنتاجيةمن الطاقة   

حملياً ، فان ذلك قد اليتحقق على صعيد          أنتاجهاصدير السلع اليت مت      ت وإعادةاملستوردات والصادرات عن طريق خلق صادرات جديدة         
 االستثمار املباشر يعتمد على نـسبة العوائـد   ألثر املناسب مالتقيي ، ولكن األجنبية الواقع العملي ، مما يؤدي اىل نقصان يف االحتياطات   

   .)8( باالستثمار املباشرةاحملفزوالصادرات  ونسبة املستوردات 
   :األجنيبالعوامل املؤثرة على االستثمار : ياًثان

 األجـنيب يتعلق بسلوك املستثمر      املباشر اليتخذ منطا واحداً ، فالعوامل املؤثرة فية متعددة ومتغرية وبعضها             األجنيبإن تدفقات االستثمار    
 بتنويع  املتعلقة عليها، وتلعب العوامل اهليكلية      ريالتأثقياسها او    الذي حتكمه دوافع خمتلفة قد تصل اىل دوافع اجتماعية وحضارية الميكن            

ولية دوراً مهمـاً يف  د اله تكاليف النقل واالتصاالت وازدهار التجار   واخنفاضوالتغري التكنولوجي    احملافظ االستثمارية واالبتكارات املالية     
البلدان اليت متتلك بـرامج      هب حنو   ذل اخلاص كانت ت    اخلاصة حنو البلدان النامية ، فمعظم تدفقات راس املا         األجنبيةاالستثمارات   حفز  

واليت يرتفع فيها معدل العائد على االستثمار وتلـك    على صعيد القطاع املايل واهليكلي     وإصالحات الكلي   داالقتصااستقرار على صعيد    
 بداية التسعينات عامالً مهماً يف تسارع       احلواجز على حركة رؤوس االموال يف      اليت متلك برامج خصخصة فعالة ، وكان التقدم ازاء الغاء           

   .)9(فيها االستثمار االجنيب املباشر صوب البلدان النامية  التدفقات املالية اخلاصة مبا 
 نالبلـدا جنحت بعـض      طريقة لتحسني ظروف مناخ االستثمار ، وقد         أفضل القيود على حركة الرساميل      داستبعاضيف البعض على    يو

 ، وتتضمن هذه احلـوافز      ةرقاملستاالقتصادية غري    ستثمار املباشر وذلك مبنح حوافز خمتلفة للتعويض عن السياسات          النامية يف اجتذاب اال   
   .)10(وتبين نظم جتارة وصرف اكثر مرونة  اجلمركية واإلعفاءاتبرامج خمتلفة من احلوافز الضريبة 

قاطعه وقوية ان احلـوافز       شواهد التوجد   انهابيا يف تشجع االستثمار ، اال        عامالً اجي  األجنيب للمستثمر   املمنوحة احلوافز كانت         وإذا
منحت حوافز مالية    ) أخرى وبلدان عربية    كاألردن(  فهناك بلدان عديدة    . املباشر على املدى الطويل      األجنيبالضريبة تزيد من االستثمار     

  .)11 (حض عن ذلك زيادة مقابلة يف االستثمار املذكور  يتمملولكن   املباشر األجنيبوتنازالت سخية الجتذاب االستثمار 
 خلق ضغوط داخلية    إىل وتويل الشركات املتعددة اجلنسية أمهية كبرية ملخاطر عدم االستقرار السياسي واالجتماعي واللذان يؤديان                    

 كقيود املكـون    األجنبية وقيود على الشركات     الصرف  مناحي متعدد كالرقابة على      تأخذ اقتصادية   أثارن املخاطر املذكورة هلا     ألوذلك  
 كالقطاع الـصناعي    اإلستراتيجيةديد النفاذ اىل القطاعات     ورقابة على الواردات وحت    فتراض احمللي وفرض ضرائب     آلاحمللي وقيود على ا   

)12(.   
 واملواد  األسواقكالبحث عن    بلدان املضيفة    من قبل ال   املمنوحة من احلوافز    أمهية أكثر أخرى حبوافز   األجنيب حركة االستثمار         وتتأثر
 الطلب احمللي   إشباع يكون بدافع    األسواقفالبحث عن     . إنتاجها السياسي والبحث عن مناطق لرفع كفاءة        واألمان والتكنولوجيا   األولية

 هو بدافع سد الطلب احمللي      باوورأ يف   السيارة، فتواجد املشاريع االمركية لصناعة        من غري سوق البلد املضيف       أخرى ألسواق والتصدير
االسـتثمارات    فضالً عن حتـرك      األخرى من املناطق    األولية على املواد    احلصولافع  د ب يتحرك االستثمار االجنييب    ، كما    املنطقةيف هذه   
نتاجيتها ، فاملنتجات كثيفـة     قياساً بإ   من خالل االستثمار يف بلدان تتمتع باخنفاض تكاليف العمل           اإلنتاجية بدافع رفع الكفاءة     األجنبية

، )وصناعات املنسوجات قد متركزت يف اهلنـد ومـصر      (  االستخدام للعمل كصناعة الساعات قد انتقلت من اليابان اىل تايون وماليزيا            
 بـشراء  األملـان   كقيام املستثمريناألجنبيةيعترب احد العوامل احملركات لالستثمارات  وبنفس الوقت فان البحث عن املعرفة التكنولوجيا       

   .)13( املتقدمة التكنولوجياالواليات املتحده دف احلصول على  مشاريع االلكترونات يف 
املفروضـة علـى التجـارة      يف اخلارج كان دف حتاشي القيود الوطنية األجنبية حركة االستثمارات تزايديف حني يرى البعض ان      

وفورات احلجم وبسبب عوامل دوريـة قـصري         بب ازدهار االقتصادات الوطنية والستغالل      الدولية وبسبب عوامل التجارة الدولية وبس     
 يف عدد من البلدان جاء انعكاس 1993االجنيب للواليات املتحدة يف عام   وهناك شواهد عملية تثبت ذلك، فالزيادة يف االستثمار األجل
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 يف ظل جنـاح     األوربية يف عدد من البلدان      اإلصالحاكا الالتينية وتوقعات    الباسيفيك واجزاء من امري     يف دول    يملعدل يف النمو االقتصاد   
الـيت منحـت      وجمموعة احلوافز والتـسهيالت      باوأورية واالستمرار يف التحرير االقتصادي يف دول شرق         ده نق دباقامة وح    بنيواالور

   .)14(للمستثمرين 
ذلك عـامال حامسـا يف     ان يكون   بالضرورة ، ولكن ليس     األجنبيةص العمالة    بدافع االستفادة من رخ    األجنيبكما حترك االستثمار        

 قضية رخص   حتضطويلة بني الدول املتقدمة ومل        املباشر ظل لفترة     األجنيبمن االستثمار   % 80 ، فحوايل    األجنبيةحركة االستثمارات   
الهتتم برخص العمالة ولكن هتتم مبعجل كلفـة العمالـة قياسـاً             األجنبيةالشركات    على تغيري اجتاهاته الن      التأثريالعمالة بدور مهم يف     

   .)15( بإنتاجيتها
جزئيا من منافسة شـركاء    وذلك لتمكني اليابان سريعة املباشر لليابان بصورة األجنيب من الثمانينات ارتفع االستثمار      األولويف النصف   

اسواق هذه البلدان هو ان تكون الـصناعات اليابانيـة            إىللوحيد للنفاذ    الطريق ا  وأصبح وامريكا الشمالية يف قطاع السيارات       أوربايف  
 الزدهـار  األرجح املذكور وذلك على     العقد يف النصف الثاين من      أكثر الياباين  هذه البلدان ، وتسارع االستثمار       أسواقمنتجة بداخل   

التارخيية تركزت االستثمارات اليابانية بعـد احلـرب الثانيـة يف           الياباين وارتفاع قيمة الني ومن الناحية        االقتصادات املضيفة لالستثمار    
 ااورة بانـة    األسيوية  للشركات اليابانية يف البلدان      أتاح العاملة ، مما     لأليدياملوارد الطبيعية يف الصناعات كثيفة االستخدام        استخراج  

تفقد امليزة النسبية فيها كما اقترنت الزيـادة يف          بان بصدد ان     يف قطاعات كانت اليا    اإلنتاجساهم يف دعم الشركات اليابانية بتحريك       
 الدويل وسعر الصرف الـذي      ةالفائد يف سعر    كالتقلبات األجنيباالستثمار    على حركة    اإلنفاق املباشر بنمو سريع يف      األجنيباالستثمار  

   .)16(االجنيب املباشر  يؤثر على تكاليف وعائد االستثمار 
   :السابقة الدراسات : ثانياً

العوامل علـى     هذه الدراسات    وأكدت املباشر   األجنيبلقد تناولت العديد من الدراسات العوامل املؤثرة على تدفقات االستثمار                  
 تـشاريا   عمر ا تا  " ، ففي دراسة اىل      األجنيب  على التوزيع اجلغرايف لالستثمار      التأثري العوامل االقتصادية والسياسية واحلضارية يف       أمهية

 واسـتقرار   اإلمجـايل الذي يقاس حبصة التجارة اخلارجية اىل الناتج احمللي           احمللي واالنفتاح االقتصادي     اإلنتاجتبني ان منو    )17( وآخرون
 األجـنيب  املال   رأسالدين اخلارجي وارتفاع معدل االستثمار احمللي قد سامهت بصورة اجيابية يف تدفق               ضاحلقيقية واخنفا  الصرف   أسعار

حني ان العاملني االخرييـن       املباشر من قبل البلد املضيف ، يف         األجنيب يف جذب االستثمار     هحامس األوىل الثالث   العواملاخلاص وكانت    
   .وبشكل خاص يف احلصول على القروض االجنبية اخلاصة  يعتربان مهمني ) اخنفاض الدين اخلارجي وارتفاع معدل االستثمار احمللي (

على تدفق االسـتثمار     بفحص اثر السكان ومعدل النمو يف الناتج واالنفتاح االقتصادي يف البلدان املضيفة              ( )18( وآخرون  هافبريوقام  
 األجـنيب  تدفق االسـتثمار     ىاملؤثر عل املهم   ، ووجد ان العامل     1990،1985،1980 للسنوات   وأمريكا واليابان   أملانيا من   األجنيب

 شركاءها  يزيد من االستثمار االجنيب  املباشر         يف% 1السكان بنسبة    شركائها هو متغري السكان ، فزيادة       املباشر من هذه البلدان اىل      
املباشر مبعدل    األجنيبيف الناتج احمللي يف شركاءها يزيد من االستثمار         % 1وبصورة مشاة فان زيادة مبعدل      % 1  من اكرب مبعدل  

 هـو   انفتاحـا  األكثرذلك فان البلد      اىل   األجنيب ،باإلضافة  جذباً لالستثمار    األكثرة هي    الكبرية والغني  األسواق ولذلك فان    ،% 1,5
 وجد إذا والدولية ،  اإلقليمية بسياسة احملاور    تأثرد  ق املباشر   األجنيب   املباشر ، كما ان االستثمار        األجنيب احتماال جلذب االستثمار     األكثر

 ثقافية وحضارية واجتماعية وعلمية     بعالقاتاجتهت صوب البلدان الصناعية ذاهتا واليت ترتبط         د   البلدان الصناعية ق   اتاستثمارهافبري ان   
كذلك يف شـرق      ومتركزت االستثمارات اليابانية     وأوربا الشمالية   أمريكا اجتهت يف الغالب حنو      أمريكا تفاستثماراة ،   قوثي واقتصادية  

 يفـضل االسـتثمار يف      األملايناملستثمر   حليل ان   ت ووجد من ال   إقليمية أسسك على    كذل األملانية وتوجهت االستثمارات    وأمريكا أسيا
هافبري كل من متغريي السكان ومستوى الدخل يف البلدان املضيفة           كما ربط   . )19( الشمالية ويف اوربا وخيشى االستثمار يف اسيا         أمريكا

يف السكان يف البلد املضيف تؤدي اىل زيـادة         % 1 نسبة   ووجد ان  ،   أملانياو واليابان   أمريكا  الوارد اليها من     األجنيببتدفق االستثمار   
يف معدل النمـو يف     % 1وزيادة ،وباملثل فان   من الواليات املتحدة    % 0،6من اليابان و  % 0،3 يف تدفق االستثمار االجنيب مبعدل      

، ولكن هذه   %2،6اىل  % 1،2ريكا  من ا مو%0،6مبعدل   ين   احلقيقي يف البلدان املضيفة يزيد من االستثمار اليابا        اإلمجايل احمللي   الناتج
   .)20(العالقة ليست مستقرة بصورة مستمرة 

صرف الـني اليابـاين       احمللي وبسعر    ستثمارالبا يتأثر املباشر لليابان    األجنيب ان االستثمار    )21( متيم وحابرييل ليبوودث  كما وجد         
يف االستثمار احمللي الياباين يؤدي اىل زيادة يف         % 3،5 احمللي وامتداد له ،فزيادة مقدرها       نتاجلإل مكمال   األجنيبوذلك باعتبار االستثمار    

الزيادة يف االستثمار احمللي يف البلد املضيف تؤثر على االسـتثمار            ان اثر               يف حني   % 10 املباشر له مبعدل     األجنيباالستثمار  
 اخنفاض املباشر ، فقد وجد ان       األجنيب، وتوثر التغريات يف سعر الصرف على سلوك االستثمار           قل   املباشر لليابان ولكن بدرجة ا     األجنيب

الن اخنفاض  %10   جتاه الني يؤدي اىل زيادة يف االستثمار االجنيب املباشر لليابان مبعدل             %6العملة الوطنية للبلد املضيف بنسبة       يف قيمة   
 املباشـر   األجنيب ، مما جيعل االستثمار      األصلي  يف البلد    بالتكلفةالستثمار يف البلد املضيف قياسا       وا اإلنتاجقيمة العملة بقلل من تكاليف      

 االستثمار  أن أال املباشر لليابان ،     األجنيب قد ادى اىل نقصان االستثمار       1995   رحبية ، ورغم اخنفاض قيمة الني منذ منتصف عام           أكثر
   .أسيار احمللي يف اليابان ولدى شركاءها وخاصة يف دول شرق  االستثمابنمو  حتفيزه قد جرى راملذكو
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 ثقافيـة  ألسباب  فيما بينها تتزايد للدول الصناعية قد األجنبية ان االستثمارات    وأشار اىل نفس النتيجة     )22( ليندرتوقد ذهبت          
 هم من اململكة املتحـدة وكنـدا        أمريكا رئيسني يف    واملستثمرين ال  أوربا قد توجد يف     األمريكي ، فنصف االستثمار     وإقليميةوحضارية  

 اقل  األجنبيةاقليمية وعرقية وثقافية وثيقة ، مما يعين ان االستثمارات           ا اليت ترتبط فيما بينها بعالقات       يواليابان توجهت اىل بلدان شرق اس     
 بعـدد   يتأثر  ويل ان االستثمار االحنيب   دصندوق النقد ال  واشار خرباء   .هلا من قبل البلدان النامية        املمنوحةمرونة يف استجابتها للحوافز     

جـذب   يكون عامل    سلكية ،وغالبا ما  ال وخاصة يف جمال االتصاالت السلكية ول      ةالسياسيالبلد االستيعابية وحتسني البنية      السكان وطاقة   
 سعر اىل جانب اثر     اإلنتاجيةالزيادة يف    سريع واستمرار    الكبرية هو العوائد املرتفعة على االستثمار املرتبط بالتصنيع ال         الرأمساليةالتدفقات  

اجتذاب نسبة كبرية من االستثمار االجنيب املباشر وغري املباشـر ، ممـا               راس املال احمللي متيل اىل       إنتاجيةالصرف احلقيقي ، فالزيادة يف      
تحرير املايل ازاء االستثمار االجنيب كاستبعاد الرقابـة         واهليكلي وسياسات لزيادة ال    ياملؤسس باإلصالح يتطلب حتسني السياسات املتمثلة     

، وبالفعل حـصلت    )23(احمللي  لتسهيل النفاذ اىل االئتمان      وإجراءاتحركة راس املال وحترير القيودة على االستثمار االجنيب املباشر           على  
فترة التسعينات عن غريها من التـدفقات الن لـديها          املباشر يف    األجنيببلدان شرق اسيا السريعة النمو على نصيب اكرب من االستثمار           

   .)24 (األجنيب  االستثمار أمامات ومفتوحة د والسنلألسهماسواق كبرية 
 االجـنيب يف االقتـصاد االردين للفتـرة    االسـتثمار  حول حمددات الطلب على هشام غرايبة ونضال عزام   ويف دراسة قام ا              
 فترات عدم االستقرار السياسي واالقتصادي وتـدفق االسـتثمار االجـنيب            سلبية بني جود عالقة   ، توصل فيها اىل و     1972-1992

 القياسية لتكاليف املعيشة    األرقام  ، يف حني لتطور      لف بفترة سنه واحدة موجبة مع االستثمار املذكور       تخوارتباط الناتج احمللي اإلمجايل امل    
للدخول الفردية ودخول املشروعات يؤدي اىل اخنفاض مـستوى           القوة الشرائية    تأكلن   ال لكذواثر سليب على صايف االستثمار املباشر       

 ارتباطـا   أبدى بصورة اجيابية على صايف االستثمارات املباشرة الذي         األردنيةاثرت الصادرات    ، ولكن   إرباح املشروعات من    ختصصةام
اليت حتل حمـل      لالستثمار يف الصناعات     األجنيب راملستثملواردات جتذب    ا أسعار الواردات الن ارتفاع     ألسعارالرقم القياسي    اجيابيا مع   

من املتغريات الـيت    % 90املذكورة تفسر    الواردات الرتفاع عائد االستثمار االجنيب يف هذه الصناعات ووجدت الدراسة ان املتغريات             
   .)25( األجنيبتطرا على االستثمار 

   :ر االجنيب اجلهود الوطنية جلذب االستثما: ثالثاً
االقتصادية لالستثمار املذكور     باألمهية إميانا املباشر   األجنيب سياسات رشيدة جلذب االستثمار      إتباعجلات الدول يف الفترة احلالية اىل           

  ، كمـا حـدث     1999 بلد عام    63 اىل   1991عام    بلد   35 االستثمار من    أنظمة التغريات يف    أدخلتفقد ارتفع عدد البلدان اليت      
 ، وخالل النـصف     1999 املباشر يف عام     األجنيببتحرير القيود على االستثمار       تغيريا يتعلق    131 تغيريا يف قوانني االستثمار و     140

 واتفاقيـات   ةالـصناعي ان  لد من الب  العديد عقدت اتفاقيات التجارة احلرة واتفاقيات االستثمار بني         1999   وعام   1998الثاين من عام    
   .)26( وبلدان من العامل الثالث األوربية التجارة احلرة بني اموعة ومناطق التعاون 

اهلادفـة اىل جـذب       حزمة من التشريعات االقتصادية      األردنية احلكومة   أصدرت األجنيبوضمن اجلهود احلثيثة لتشجيع االستثمار          
 ، وقد تضمن قـانون      األردنيةاالستثمارات غري     ونظام    قانون تشجيع االستثمار وقانون ضريبة الدخل      أصدرت ، فقد    األجنيباالستثمار  

 باملشاركة ، ومبوجـب قـانون تـشجيع         أوء بالتملك   وااملستثمر الوطين س    نفس معاملة    األجنيبتشجيع االستثمار اىل معاملة املستثمر      
 منـة باسـتثناء     أجزءأي مشروع او     ان ميلك كامل     األردين اجاز للمستثمرين غري     1997عام    الصادرة يف    األردنية غري   تاالستثمارا

واالتـصاالت   من املشروع وذلك يف قطاع النقل واملقاوالت والتجارة والبنوك والتامني           % 50له ان ميلك مايزيد عن       قطاعات الجيوز   
 يف الشركة األردينلكية غري  ان تزيد موأجاز،   اىل االستثمار يف احملافظ املالية يف سوق عمان املايل باإلضافة الزراعية واملتوجاتوالتعدين 

 مـن   أكثـر  الـشركات املـسامهة      أهم يف   باالكتتا إغالق عند   األردنية  كانت نسبة امللكية غري       أذا ، اال %50املسامهة العامة على    
50%)27(.   
 دف  2001-1999   االقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدويل خالل الفترة          لإلصالحوباشرت احلكومة تطبيق برنامج جديد          

 والذي يهدف  اىل تقليـل القيـود         1998لسنة    20ن اجلمارك رقم    و تطبيق قان  1999مواصلة عملية التكيف اهليكلي ، وشهد عام        
% 30اىل  % 40، حيث مت ختفيض احلد االعلى للتعريفـة مـن            ولية  د اىل منظمة التجارة ال    دخولهالتجارية لكي تنسجم مع متطلبات      

مع االبقاء على النسب تقل عن تلك ومت ختفيض الرسوم اجلمركية عل عدد             % 10الصناعي اىل     اإلنتاجدخالت  وختفيض الرسوم على م   
 االسـتراتيجة   أقراراملذكور    فرص االستثمار من خالل برامج اخلصخصة ، ومت يف العام            األردنوعرضت  % 5السلع الكمالية بنسبة     من  

 تـأجري  حلمامات معني من خالل اتفاقيـة        املعدنية واملياه صة الشركة الوطنية للسياحة     الوطنية للتخاصية من قبل جملس الوزراء وخصخ      
 وفيما )28( أردنيةئتالف من شركة فرنسية متخصصة وشركة االكربى بني احلكومة   وجماري عمان مياه إلدارة عقد أجنز ، كما   رواستثما

تعريف   وافريقية دف    وأسيوية وأوربية مشلت بلدان عربية     األجنبيةملعارض   يف العديد من ا    األردنفقد شاركت    يتعلق باجلهود التروجيية    
 واملعدنيـة يف جمال الصناعات الغذائية       غربية   تلقاءا والترويج لفرص االستثمار وشارك يف       األردن بالبيئة االستثمارية يف     األجنيباملستثمر  

تروجيية مشلت دول شرق اسيا مبا فيها اهلند وتايون واليابان وهونج            م بزيارات    اىل القيا  باإلضافةوالصناعات الدوائية يف ابوظيب والقاهرة      
 ومـستثمرين   أعمال بعثات رجال    ةاستضافاالردنني بزيارة كل من اليمن واجلزائر اىل جانب            والصناعيني األعمالكونج وقيام رجال    
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 واملطبوعـات   العديد من النـشرات      اصدراة تشجيع     دف التعرف على فرص االستثمار الوطنية كما واصلت مؤسس          وعرب   أجانب
    .لألردن الزائر األجنبيةوالوفود    األردن يف األجنبية يف اخلارج والسفارات األردنيةللترويج لالستثمار وتوزيعها عل السفارات 

 الثاين  ف،ويف النص  اهليكلية يف الثمانيات     باإلصالحات االقتصاد اهليكلي والقيام     أوضاعوقد بدا االردن بتنفيذ برامج شاملة لضبط               
 احلكومي من خـالل     األنفاقاملايل وخفض     تقيم استراتيجة السياسات املتبعة وحاولت معاجلة مركزها         بإعادة األردن قام   تالثمانينامن  

من التشوهات مبا يف ذلك ضـريبة       واستخدام ضرائب التؤدي اىل قدر كبري         نظمها الضريبية    وإصالح والرأمسالية اجلارية   تالتدفقاتقييد  
 كمتوسـط للفتـرة     اإلمجـايل من الناتج احمللـي     % 14املالية اىل اخنفاض حاد يف عجز امليزانية من          املبيعات وقد ادى تشديد السياسة      

اىل 1985-1981للفترة  % 9 ، وقد ادت هذه السياسات اىل حتسني ملموس يف التضخم من             1999لعام% 4 اىل   1985  -1981
اليعترب مظهـر مـن مظـاهر        بتاع السياسات املالية واالنكماشية ملعاجلة العجز الداخلي واخلارجي         إ ، ولكن    )29(1999لعام  % 0،6

التجارة والتحويالت اخلارجية ولن يكن القطر يف حالة          جيب ان يتم يف ظل وضع ثابت من القيود على            األخرياالستقرار االقتصادي الن    
   . على التجارة والتحويالت اخلارجيةأخرى أضافية دومنا قيود همدفوعا تالتوازن  ادر على احلفاظ على توازن خارجي اذا مل يكن ق

هامة لتحرير التجـارة      التنظيمي وخطوات    اإلطار وإصالح واسعة لتحرير هيكل احلوافز      إجراءات األردن اختذاويف جانب العرض          
 احمللية كمـا مت البـدء بـربامج    األسعارالرقابة على   إلغاء الكمية تقليل احلماية الفعلية قيودال إلغاءلتعزيز الصادرات واملنافسة من خالل   

 الفائـدة   أسعار العامة وبنفس الوقت مت حترير       اإلدارة عن   األعباءيف ختفيف    خصخصة طموحة لتوسيع نطاق القطاع اخلاص واملساعدة        
 إلغراض من حتقيق قابلية حتويل احلساب اجلاري        اإلجراءات من خالل هذه     األردن واجتهالتشريعات    السقوف االئتمانية وحتديث     وإلغاء

   .)30( األجل لاجلاري طوي التدرجيية للقيود املفروضة على معامالت احلساب اإلزالةاملعامالت اخلارجية مع  
االنـضمام اىل  منظمـة        اتفاقية   أمهها يباألجن توقيع عدد من االتفاقيات اليت تساهم يف دعم االستثمار           1999 عام   األردنوشهد       

 وسورياالكربى واتفاقية جتارية مع قطر وتونس واجلزائر          واتفاقية منظمة التجار العربية      األوربية األردنيةالتجارة العاملية واتفاقية الشراكة     
 هذه تؤديومن املتوقع ان .  مع الواليات املتحدة االردن اتفاقية القامة منطقة جتارة حرة والعراق واتفاقية مناطق صناعية مؤهلة مع توقيع      

   .)31(األردن املباشرة اىل األجنبيةمناخ مالئم جلذب االستثمارات  االتفاقية اىل خلق 
    :األردن املباشر يف األجنيبتطور حجم االستثمار : رابعا

   : التالية األطرافاىل  املباشر اخلاص يف االردن من خالل تقسيمه األجنيبسيتم تناول حجم االستثمار 
   .لصندوق النقد الدويل   املالية اإلحصاءات كما ورد يف البيانات الصادرة عن األردن املباشر يف األجنيباالستثمار   .1 
 والصادرة بياناهتـا عـن      األردن  الفردية يف    واملؤسسات املسامهة يف الشركات اخلاصة      واألجنبية العربية   األموالتدفق رؤوس     .2 
    .األردن ديرية املعلومات واحلاسوب يف وزارة الصناعة والتجارة يف م
، اذا  2000-1985خالل الفترة     األردن املباشر يف    األجنيباىل تدين االستثمار    ) 1(يشري اجلدول رقم     :  املباشر األجنيباالستثمار  -1 

، وكذلك هذه التدفقات حمدودة خالل      1985 دينار عام    ونملي   10 مقابل   1998 مليون دينار عام     8،8 هلذه التدفق    األعلىبلغ احلد   
 ان االستثمار املباشر قد بد بالتزايد منذ بدايـة التـسعينات       مما يعين  من الفترة السابقة له ،       أعلى  ولكنها كانت    1994-1991الفترة  
املدفوعات واملوازنة العامة     كاالستقرار يف ميزان     الهتمام احلكومة جبذب االستثمار اهلادفة اىل حتقيق االستقرار الداخلي واخلارجي          نتيجة  

 مليون  28، اذا ارتفع من     1999-1995املذكور خالل الفترة      زيادة واضحة على االستثمار      طرأتواستقرار األسعار احمللية وبالفعل     
لفترة املاضية وتعود هذه القفزات يف       ولكنه ظل عاليا مقارنة با     )32(1998 مليون دينار عام     219  فض قليال اىل     مث اخن  1997دينار عام   

االمسنت واليت متت مـن خـالل عـام           املباشر اىل صفقة شراء الفارج الفرنسية جلانب من حصة احلكومة يف شركة              األجنيباالستثمار   
ء مـشاريع   بـشرا األجانب التشري اىل قيام األرقام هذه ولكن  ، )33( احلكومي ضمن عمليات اخلصخصة اليت يشهدها القطاع   1998

 ومل يتعـدى    2000-1985 ظل حمدودا خالل الفترة      األردن املباشر يف    األجنيباالستثمار    ، وعموما فان     باألصلوطنية كانت قائمه    
 مليار عام   40والبالغ    1999 املباشر يف الصني لعام      األجنيب االستثمار   أمجايلمن  % 0،004االستثمار املباشر يف تايلند و     من  % 2،6

1999)34(.   
 األردنيـة املستثمرة يف الشركات     ظلت االستثمارات العربية     : العربية املسامهة يف الشركات واملؤسسات الفردية      األموالرؤوس   -2 

 ، يف حـني     1986 مليون دينار كحد اعلى  يف عـام        18،03  اىل تاالستثمارا ضئيلة اذ وصلت هذه      1989-1985خالل الفترة   
 مليـون  65 بدات بالتزايد حىت وصلت اىل     تاالستثمارا، غري ان هذه     1987 مليون دينار عام     0,367   تدنت هذه االستثمارات اىل     

 لـالردن ،    األجنبية األموالرؤوس   ، ولكن هذه االستثمارات   تعترب حمدوده قياسا باحلوافز واجلهود املبذولة جلذب              2000دينار عام    
 املستثمرة يف الشركات خالل الفترة      األردنية األموالمن رؤوس   % 12   تتجاوز   فنسبة االستثمارات  العربية يف الشركات يف االردن مل        

 ، حيث وصلت حـصتها      األوىل العربية لالستثمار يف الشركات الصناعية بالدرجة        األموال رؤوس  ، وقد توجهت     )35(1985-200
 العربية املتدفقة حنو التجارة األموال رؤوس  ، يف حني جاءت 2000- 1985 العربية كمتوسط للفترة األموال رؤوس إمجايلمن 53%  

 يف الزراعة   ةاملستثمر العربية   األموالاما رؤوس   %  18،3الثالثة وبنسبة    ، واحتلت اخلدمات املرتبة     %20،5باملرتبة الثانية ووصلت اىل     
وهـذا   ت خالل الفترة املـذكورة ،   العربية املستثمرة يف كافة القطاعااألموال رؤوس أمجايلمن % 8سوى  فكانت حمدودة ومل تتعدى   
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 كمتوسط للفترة   األردنالشركات يف     لالستثمار يف    املتدفقة األموالمن رؤوس   % 73يشري بان قطاع الصناعة والتجارة استحوذ على        
1985-2000)36(.   
 بـدأت حيـث   1992 -1985  ترة   فظلت متدنية طيلة الف    األردن يف املؤسسات الفردية يف      ةاملستثمر العربية   األموالاما رؤوس          
 2واخنفـضت اىل    1995  دينار عام    مليون،3،5 واىل   1992 دينار عام    ألف 800  وارتفعت اىل  1985 الف دينار عام     20بقيمة  

 1999 عـام    201 وصاحب ذلك زيادة عدد الـشركاء اىل         2000عام    مليون دينار    7،4 ، مث قفزت اىل      1998مليون دينار عام    
 املـستثمرة يف  األمـوال  إمجـايل مـن  % 3،6 حمدودة ومل تتجاوز تاالستثماراذلك ظلت هذه  ، ولكن مع  1988 عام 12مقابل  

   .)36( من االستثمارات االردنية ابضماهن 200-1985الفردية للفترة  املؤسسات 
   : الفردية تواملؤسسا يف الشركات األجنبية االستثمارات -3 

 املستثمرة يف   العربية األموال  رؤوس   سلكته نفس االجتاه الذي     األردنيةاملستثمرة يف الشركات     األجنبيةلقد اخذت رؤوس االموال           
 3 و 1985 الف دينار عام     100 بني   وتراوحت 1990   -1985هذه الشركات ، فقد ظلت هذه االستثمارات حمدودة طيلة الفترة           

 القيـود   دالستبعافترة التسعينات وهي الفترة اتسمت باجتاه االردن         بالتزايد خالل    بدأت  األموال ، ولكن هذه     1989مليون دينار عام    
 1991دينار عام   مليون املستثمرة يف الشركات من  األجنبية األموالالفعل ارتفعت حركة رؤوس     ب و األجنبية األموال امام حركة رؤوس    

 االاهنا الزالـت ضـئيلة      األجنبية األمواليف تدفق     ، ورغم التزايد     1999 مليون دينار عام     58 واىل   1997 مليون دينار عام     41اىل  
اخلاصة املستثمر يف الشركات مبا فيها رؤوس االموال االردنيـة خـالل الفتـرة                 األموال رؤوس   أمجايلمن  % 7،8 سوى   وألتشكل
1985-2000)38(.   
 ، اذ بلغت حصة الـصناعة      الدرجة الرئيسية    والتجارة ب  ه املستثمر يف الشركات حنو الصناع     األجنبية األموالوقد توجهت رؤوس            

 امـا   األموالاحتلت التجارة احلصة املتبقية من هذه        ، بينما   2000-1985 كمجموعة للفترة    284 والبالغة   األموالمن هذه   %  56
-1990وع للفترة    مليون دينار كمجم   2،5الفردية فكانت حمدودة ومل تتعدى قيمتها         املستثمرة يف املؤسسات     األجنبية األموالرؤوس  
دينـار    مليون   2،1 وبقيمة   تالصناعاوتوجهت اغلبها حنو     . 1989 – 1985التدفقات معدومة خالل الفترة       وكانت هذه    2000

   .)39(واحلصة القليلة الباقية توجهت حنو التجارة 
 هـذه   أمجايلمن  % 54 ان   200   -1985 خالل الفترة    األردن املستثمرة يف    واألجنبية العربية   األموالويشري التوزيع اجلغرايف لرؤوس     

  أجنبية أموالمنها تعود اىل رؤوس     % 46 و واإلماراتولبنان وفلسطني     عربية من السعودية والعراق وسوريا       ألطرافاالستثمارات تعود   
   .)40(ند وكندا اهل وكوالد منار واليابان وتايون األمريكيةاملتحدة  غري عربية من الواليات 

 وصـلت رؤوس    1997،1999   العربية ففي عـام      األموال الشركات   املستثمر يف  األجنبيةيف بعض السنوات قامت رؤوس االموال       و
 29 مليون دينـار و      15،9 العربية   األموالحني مل تتجاوز رؤوس       مليون دينار على التوايل يف       59 مليون دينار و   42االموال االجنبية   

 مليون دينار لالجانب    28 مليون دينار يف مقابل      65 العربية    بلغت االستثمارات  2000ولكن عام    كورين ،   مليون دينار يف العامني املذ    
أجنبية ال تأخذ منط معني يف التزايد لتأثرها بظروف عدم االستقرار على مستوى االقتصاد               أو سواء كانت عربية     االستثمارات، وهذه   )41(

وعلى العموم فإن إمجايل االستثمارات العربية واألجنبية ظلت كذلك حمدودة خالل الفتـرة             الكلي وبظروف سياسية عامة غري مستقرة،       
  .)42(من إمجايل رؤوس األموال اخلاصة املستثمرة يف الشركات األردنية% 7.8و% 9 ومل تتجاوز سوى 1985-1999
  :متغريات الدراسة الداخلية يف النموذج: خامساً

امل املؤثرة على االستثمار األجنيب يف القسمني الثاين والثالث أمكن حتديد العوامل التالية املؤثرة علـى                بناء على الدراسات السابقة والعو    
  :االستثمار األجنيب يف األردن مبا يلي

ميثل معدل النمو يف الناتج احمللي أحد أهم املؤشرات اليت يستخدمها املـستثمرون يف اختـاذ قـرارهم                  : الناتج احمللي اإلمجايل   .1
ثماري، وقد كان السبب يف ظهور جمموعة االقتصاديات الناشئة وزيادة مقدرهتا يف جذب معدالت مرتفعـة مـن االسـتثمارات         االست

األجنبية املتدفقة صوب البلدان النامية باعتبار أن معدل النمو يف الناتج احمللي ميثل مظهر من مظاهر االستقرار االقتصادي وزيادته تعـين                     
ة بني الزيادة يف معدل النمو يف الناتج احمللي وتدفق االستثمار األجـنيب             بيتوقع وجود عالقة موج    واملداخل لذلك    زيادة يف الطلب الكلي   

  .املباشر
يعترب االستثمار اخلاص عنصراً يف تكوين الدخل القومي وزيادته تعطي حوافز قوية للمستثمرين األجانب              : االستثمار اخلاص  .2

ة مع االستثمار اخلاص ورمبا التغري يف االستثمار        ب ذلك أن االستثمار األجنيب املباشر يرتبط بعالقة موج         ومعىن لالستثمار يف البلد املضيف،   
 .األجنيب مكمالً لالستثمار اخلاص

هناك دالئل عديدة تشري بأن اخنفاض الصادرات أدت إىل اخنفاض االستثمار األجنيب، وتؤثر الصادرات              : الصادرات الوطنية  .3
 :جنيب بطريقتنيعلى االستثمار األ

أن زيادة حجم الصادرات تؤدي إىل زيادة الدخل القومي وزيادة رحبية قطاع التصدير وتكوين فجوة موارد إجيابية تعمل علـى                    : األوىل
  .زيادة االستثمار اخلاص الوطين الذي يكون بدوره حمفز جلذب االستثمار األجنيب املباشر
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 بأسعار الواردات يترتب عليه حتسني يف ميزان احلساب اجلاري، ممـا يـؤدي إىل إجـراءات                أن ارتفاع أسعار الصادرات قياساً    : الثانية
 .توسعية يف جمال زيادة االستثمار اخلاص مبا فيه االستثمار األجنيب املباشر

اليـة  يعترب اإلنفاق احلكومي مكمالً لالستثمار اخلاص وخاصة عندما تتجـه النفقـات الرأمس            : النفقات الرأمسالية للحكومة   .4
لزيـادة  لالستثمار يف مشاريع البنية التحتية كطرق النقل واملواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية واملاء والكهرباء وعليه ميكـن                 

 .االستثمار احلكومي أن جيذب املزيد من تدفق االستثمار األجنيب املباشر
عتبار سعر الصرف االمسي للعملة الوطنية مرجحـاً        سعر احلقيقي هو ذلك السعر الذي يأخذ بنظر اال        : سعر الصرف احلقيقي   .5

 :باألسعار األجنبية واألسعار احمللية، وميكن إبراز العالقة بني سعر الصرف احلقيقي وتدفق االستثمار األجنيب مبا يلي
درات الوطنية،  أن اخنفاض سعر الصرف احلقيقي للعملة الوطنية إزاء العمالت األخرى يؤدي إىل زيادة القدرة التنافسية للصا                 .  أ

  .حيث تصبح السلع الوطنية رخيصة الثمن من وجهة نظر املستورد األجنيب مما يترك أثراً إجيابياً على قطاع التصدير
 .أن اخنفاض سعر الصرف احلقيقي يترك أثراً سلبياً على املداخيل احلقيقية للصادرات الوطنية واالستثمار األجنيب املباشر  . ب
احلقيقي ينجم عنه ارتفاع يف سعر الفائدة احمللية ويرفع من أسعار السلع الرأمسالية املستوردة، وبالتايل يرفع                أن اخنفاض سعر الصرف     . ج

 .من تكلفة االستثمار يف البلد املضيف حبيث يؤدي ذلك إىل اخنفاض يف حجم االستثمار األجنيب املباشر
ترتفع فيه نسبة التجارة اخلارجية إىل الناتج احمللي اإلمجـايل،          االقتصاد املفتوح هو ذلك االقتصاد الذي       : االنفتاح االقتصادي  .6

 ويرى الكثري من االقتصاديني أن هناك عالقة إجيابية وثيقة بني حجم التجارة اخلارجية وخاصة الصادرات وبني االستثمار األجنيب املباشر                  
توزيع يف مناطق جغرافية تتمتع بنشاط متنامي يف جمـال          ويعزو ذلك أن ارتفاع حجم التجارة مينح الشركات األجنبية فرصة لإلنتاج وال           

 .التصدير واالسترياد وحتقق بالتايل عوائد مرتفعة
ماً خاصة مـن قبـل      مالقي حتليل العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر ومعدل التبادل التجاري اهت          : معدل التبادل التجاري   .7

 :لتايلالباحثني، وميكن حبث العالقة بينهما على الشكل ا
 معدل التبادل التجاري والناجم عن اخنفاض أسعار الصادرات الوطنية قياساً بأسعار الواردات يترك أثراً               أن تدهور   .  أ

سلبياً على القيمة احلقيقية للصادرات الوطنية ويؤدي بالتايل إىل عجز يف ميزان احلساب اجلاري وسيفضي ذلك إىل اتبـاع سياسـات                     
  .الستثمار األجنيب املباشر من شأهنا احلد من اانكماشية

 ويفضي ذلك إىل اتباع سياسات توسعية من شأهنا أن          إن حتسني املعدل املذكور يترك أثراً إجيابياً على ميزان احلساب اجلاري            . ب
 .تعمل على حتفيز النشاط االقتصادي وجذب املزيد من االستثمارات األجنبية

م االستقرار الداخلي، وارتفاع معدالت التضخم خيلق حالة من عـدم           يعترب التضخم مظهراً من مظاهر عد     : أسعار املستهلك  .8
 حول استقرار املعامالت اجلارية والرأمسالية ويؤدي إىل نتائج سلبية على صعيد استقطاب االستثمارات األجنبية، وأشـار بايـت                   التأكد

معدل التضخم يزيد من األجور ومـن تكـاليف         وإجنن أن التضخم يؤثر على تدفقات رؤوس األموال األجنبية بصورة سلبية، فارتفاع             
العمليات وبالتايل يرفع من أسعار السلع النهائية ورمبا يكون االرتفاع يف األسعار أعلى من االرتفاع يف تكاليف اإلنتاج ويصبح البلد أقل                     

وبعد ) 43(ب يف أسعار العملة الوطنية    منافسة يف األسواق الدولية باإلضافة إىل ذلك فإن ارتفاع معدل التضخم سيؤدي إىل مزيد من التقل               
 :إدخال العوامل السابقة يف النموذج القياسي أمكن التوصل إىل النتائج التالية

لقد مت استخدام النموذج التايل لقياس  أثر العوامل االقتصادية الكلية على تدفق االستثمار األجنيب إىل األردن وقياس مـدى                     .1
 :1999-1985معنوية ذلك األثر خالل الفترة 

DF1= a+B1X1+ B2X2+ B3X3+ B4X4+ B5X5+ B6X6+ B7X7+ B8X8+ B9X9 
 :حيث أن

DF1 =االستثمار األجنيب املباشر يف األردن.  
X1 =    ،الناتج احمللي اإلمجايلX2 =   ،االستثمار اخلاصX3 =    ،النفقات الرأمسالية للحكومةX4 =   ،الصادرات الوطنيةX5 =

  .أسعار الواردات= X9أسعار الصادرات، = X8أسعار املستهلك، = X7رف احلقيقي، سعر الص= X6االنفتاح االقتصادي، 
  :وباستخدام طريقة املربعات الصغرى يف تقدير معلمات النموذج توصلنا إىل النتائج التالية

FD1= -490.7+ 0.256X1- 0.29X2- 0.5X3- 0.217X4……… )1( 1 
 (-1.199) (1.377) (-1.175) (-1.412) (-0.677) 
 +8.506X5- 0.0027X6- 0.040X7- 2.53X8- 314X9 
 (0.949)      (-0.174)      (-0.004)    (-0.396)   (-0.325) 
 R2= 0.848   D.W= 2.369 
                                                           

  %.1تشير إلى مستوى داللة *** 
  %.5تشير إلى مستوى داللة ** 
  %.10تشير إلى مستوى داللة * 
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 R2= 0.775   F= (3.101) 
ة إحـصائية   وتشري النتائج أعاله أن بعض العوامل االقتصادية املذكورة املؤثرة على االستثمار األجنيب املباشر ليست ذات دالل               

  : مت التوصل إىل النتائج التالية(Stepwise)وغري معنوية وبالتايل ال ميكن قبوهلا، وبعد استخدام طريق 
DF1= -93.852+ 0.111X1- 0.196X2- 0.31X3……… (2) 
 (-1.395)  (4.634)*** (-2.613) **(   2،412 - )* 
 R2= 0.79  D.W= 2.425 
 R2= 0.733  F= (13.782) 

اقتصادية ذكرت سابقاً قد أثرت علـى      متغريات  ) 9(يرات املذكورة يف النموذج أن هناك ثالث متغريات فقط من بني            وتشري التقد 
االستثمار األجنيب املباشر يف األردن، وهي الناتج احمللي اإلمجايل، االستثمار اخلاص، النفقات الرأمسالية للحكومة، ويتضح من التقديرات                 

 (B1)لة  دجود عالقة إجيابية واضحة بني الناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار األجنيب املباشر حسب ما أظهرته املع              و) 2(الواردة يف املعادلة    
وهو ما يتفق مع العديد من الدراسات اليت توصلت إىل نفس النتيجة، فزيادة الناتج احمللي اإلمجايل يف البالد هو                   % 1عند مستوى داللة    

قتصادي ألهنا تؤدي إىل تعظيم أرباح املستثمرين وزيادة الطلب الكلي وبالتايل تصاعد إمكانات الشركات              مظهر من مظاهر االستقرار اال    
يؤدي إىل زيادة االستثمار األجنيب املباشـر مبعـدل         % 1على توسيع االستثمار يف اإلنتاج، وتشري النتائج أن زيادة الناتج احمللي مبعدل             

 حني كان لتطور االستثمار اخلاص يف األردن أثر سليب على االستثمار األجـنيب املباشـر يف   وهذا يتفق مع الفرضية األوىل يف  % 0.11
تؤدي إىل اخنفاض االستثمار    % 1، فالزيادة يف االستثمار اخلاص مبعدل       %5 معنوية ذلك التأثري عند      (t)االقتصاد األردين وأثبت اختبار     

ية الثانية بوجود عالقة إجيابية بينهما، كما تتناقض مع النظرية االقتصادية الـيت   وهذا يتناقض مع الفرض   % 0.2األجنيب يف األردن مبعدل     
 وامتداداً له ولكن على افتراض أن تكون هذه االستثمارات مالءمة وحتت            ترى أن تطور االستثمار اخلاص يكون حمفزاً لالستثمار األجنيب        

ثمار اخلاص واالستثمار األجنيب راجعة إىل املنافسة بني االسـتثمار احمللـي            االستثمارات األجنبية، وقد تكون العالقة السلبية بني االست       
واألجنيب، وكما هو غري متوقع فقد ارتبطت النفقات الرأمسالية للحكومة مع االستثمار األجنيب املباشر بعالقة سلبية ذات داللة إحصائية                   

 بوجود عالقة إجيابية بينهما، وميكن تربير ذلك بأن النفقات الرأمسالية      وهذا يتناقض مع الفرضية الثالثة اليت تشري      % 5عند مستوى معنوية    
 األساسية اجلاذبة لالستثمار األجنيب وأن هناك خلل يف ختصيص النفقات الرأمساليـة املؤديـة إلزالـة                 للحكومة مل تواكب تطوير البنية    

مـن  % 80 أن املتغريات املستقلة الثالث فسرت حنو        (R2)االضطراب اهليكلي على مستوى االقتصاد الكلي، ويشري معامل التحديد          
 إىل عدم وجود مشكلة االرتبـاط     (D.W)، كما يشري معامل داربن واتسون       )االستثمار األجنيب املباشر  (التغري احلاصل يف املتغري التابع      

   .الذايت
 (FDA)تثمرة يف الـشركات يف األردن       وللوصول إىل أمهية العوامل املؤثرة على تدفق رؤوس األموال العربية واألجنبية املس            .2

 :وذلك باستخدام طريقة املربعات الصغرى يف التقدير، فقد مت الوصول إىل النتائج التالية
DFD= -54.64+ 0.023X1+ 0.057X2

_ 0.061X3
_ 0.064X4……….. )3(  

t      : (-0.499)   (0.456)     (0.844)    (-0.647)    (-0.986) 
        + 0.44X5- 0.0007X6+ 1.73X7- 0.534X8- 0.942X9 
         (0.148)     (-0.17)         (.631)     (-0.313)    (-0.364) 
R2= .885    D.W= 2.804 
R2= 0.679    F= 4.292  

 وبـني   عدم وجود عالقة ذات إحصائية بني تدفق رؤوس األموال العربية واألجنبية لألردن           ) 3(وتشري النتائج يف املعادلة رقم      
  :، فقد أمكن التوصل للنتائج التالية(Stepwise)التسع املذكورة ولكن باستخدام طريقة   املتغريات

DFD= -34.38+ 0.0196X1……… )4(  
t:         (-3.301)***  (6.991)*** 
R2= 0.79  D.W= 2.331   F= (48.88) *** 
R2= 0.771 

 عالقة موجبة بني الناتج احمللي اإلمجايل ورؤوس األموال العربية واألجنبية           مرة أخرى إىل وجود   ) 4(وتشري النتائج يف املعادلة     
األمر الذي يشري إىل أمهية حتقيق زيادة مستمرة يف الناتج احمللي           % 1 عند مستوى معنوية     1999-1985املتدفقة لألردن خالل الفترة     

يف الناتج احمللـي اإلمجـايل      % 1هر معامل املرونة أن زيادة مبعدل       ، وقد أظ   له من أثر إجيايب جلذب رؤوس األموال املذكورة        ااإلمجايل مل 
 أن التغري يف الناتج احمللي      (R2)ويشري معامل التحديد    % 0.2تؤدي إىل زيادة يف تدفق رؤوس األموال العربية واألجنبية لألردن مبعدل            

جنبية املستثمرة يف األردن، كما يشري معامـل داربـن          من التغري احلاصل يف تدفق رؤوس األموال العربية واأل        % 80اإلمجايل فسر حنو    
  . إىل عدم وجود مشكلة االرتباط الذايت(D.W)واتسون 
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 أمكن التوصل (FDA)  والختيار أثر املتغريات املذكورة على تدفق رؤوس األموال العربية املستثمرة يف الشركات األردنية .3
 :إىل النتائج التالية

FDA= 25.255+ 0.0008X1+ 0.037X2+ 0.12X3+ 0.009X4…….. )5(  
 (0.274)   (0.018)      (0.668)       (1.525)    (0.124) 
 -1.738X5+ 0.0013X6

_ 1.543X7
_ 0.01X8+ 3.020X9 

 (-0.863)     (0.363)       (-0.669)    (-0.703)   (1.389) 
R2= 0.708  D.W= 3.059 
R2= 0.183  F= (1.347)  

 أن النتائج كانت غري معنوية وبالتايل ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تدفق رؤوس األمـوال                  وتشري معلمات النموذج  
ارات العربية تتجه لالستثمار خارج املنطقة العربيـة        مالعربية املستثمرة يف الشركات األردنية وبني املتغريات االقتصادية، فأغلب االستش         

  .لغايات حتقيق اآلمان والعائد
 وبني املـتغريات    (FDF) التوصل إىل العالقة بني تدفق رؤوس األموال األجنبية املستثمرة يف الشركات األردنية              كما أمكن  .4

 :االقتصادية من خالل املعادلة التالية
FDF= -74.715+ 0.022X1+ 0.019X2

_ 0.183X3
_ 0.093X4………. )6(  

t    :  (-1.398)    (0.843)      (0.544)     (-3.704)++  (-2.091) ++ 
        -0.002X6+ 3.276X7+ 0.477X8- 3.965X9 
        (-0.914)     (2.291)+    (0.536)     (-2.942) ** 
R2= .943  D.W= 2.7  F= (7.848) 
R2= 0.815   

 من املتغريات   وتتفق نتائج تقديرات هذا النموذج مع النتائج اليت مت التوصل إليها سابقاً، حيث أظهر النموذج عدم داللة عدداً                 
 أمكن التوصل (Step Wise)االقتصادية يف التأثري على حركة رؤوس األموال األجنبية املستثمرة يف األردن، ولكن باستخدام طريقة 

  :إىل املعادلة التالية
FDF= -28.794+ 0.013X1……….. )7(  
t    :   (-3.606)    (6.050) *** 
R2= 0.738   D.W= 2.746 
R2= 0.718 **   F= (36.602)* 

لسلوك االستثمارات العربية واألجنبية من حيث ارتباطهـا        تطابقاً مع التقديرات السابقة املفسرة      ) 7(وأظهرت املعادلة رقم    
، ويشري معامل املرونة أن زيادة يف النـاتج         %1 معنوية تلك العالقة عند مستوى       (t)بالتغري يف الناتج احمللي اإلمجايل، وقد اثبت اختبار         

وأن الناتج احمللي اإلمجايل قد % 0.13يؤدي إىل زيادة يف تدفق رؤوس األموال األجنبية املستثمرة يف الشركات مبعدل % 1لي مبعدل احمل
 إىل عدم وجود مـشكلة ارتبـاط ذايت،         (D.W)من التغري احلاصل يف تدفق رؤوس األموال املذكورة، كما يشري معامل            % 74فسر  

قتصادي املتمثل بزيادة الناتج احمللي اإلمجايل أثبت أنه العامل املهم يف التأثري على حركة رؤوس األموال األجنبية                 وميكن القول أن األداء اال    
  .1999-1985لألردن خالل الفترة 

  :االستنتاجات: سادساً
  :توصلت هذه الدراسة إىل االستنتاجات التالية

ن املضيفة من أشكال االستثمارات األجنبية األخرى، ألنه يتضمن امتالك          أن االستثمار األجنيب املباشر أكثر استقراراً يف البلدا        .1
األجانب ملصانع وموجودات من الصعوبة حتريكها ومن الصعوبة إجياد مشتري هلذه املوجودات على املدى القصري، مما ينجم                 

جنبية وذلك عندما تسود حاالت من عـدم        عنه تدفقات مالية أقل تقلباً من التدفقات املصاحبة لالستثمار يف احملافظ املالية األ            
االستقرار، ويترتب على ذلك أن تدفق االستثمار املباشر للبلدان املضيفة يقلل من احتمال تعرضها لألزمات املالية والعجز عن                  

  .تسديد الديون باملقارنة مع تدفقات رؤوس األموال قصرية اآلجل
ر األجنيب وابتعادها عن األيدلوجيات اليت تركز على دور الدولـة فإهنـا مل              رغم انفتاح السوق األردنية أبواا على االستثما       .2

جتلب سوى استثمارات أجنبية حمدودة ألسباب سياسية وأمنية، فاملستثمرون األجانب يعتربون أن عدم االستقرار الـسياسي                
الناتج احمللي وزيادة البطالة وصغر     على املستوى اإلقليمي وضعف أساسيات االقتصاد الكلي املتمثل باخنفاض معدل النمو يف             

 .السوق احمللية واالنكماش يف الطلب الكلي هي عوائق مهمة تقف يف طريقهم
وعلى مستوى تطور االستثمارات األجنبية يف األردن، ظل االستثمار األجنيب املباشر وتدفق رؤوس األموال العربية واألجنبية                 .3

 نتيجة لقيام احلكومة    1999-1997، ولكنه ارتفع خالل الفترة      1996 عام   لالستثمار يف الشركات األردنية حمدوداً حىت     
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خبصخصة بعض مشاريعها وبيع حصة منها للشركات األجنبية، ومع ذلك ظلت هذه االستثمارات حمدودة قياسـاً حبجـم                  
 اكالـصني وتايلنـد   االستثمار احمللي أو حبجم تدفق رؤوس األموال للبلدان النامية اليت جذبت استثمارات أجنبية ضـخمة                

 .وإندونيسيا
لقد توجهت رؤوس األموال العربية واألجنبية املستثمرة يف األردن حنو الصناعة والتجارة بالدرجة الرئيسية، ويشري التوزيـع                  .4

 .تعود إىل رؤوس أموال أجنبية غري عربية% 46من هذه األموال تعود ألطراف عربية و % 54اجلغرايف هلذه األموال أن 
وهو الناتج احمللي اإلمجايل كان له أثراً مهمـاً علـى           االختبارات السابقة أن هناك عامالً واحداً من بني تسع عوامل           تبني من    .5

 وهـذا   1999-1985االستثمار األجنيب املباشر وتدفق رؤوس األموال العربية واألجنبية املستثمرة يف األردن خالل الفترة              
القة موجبة بني املتغريين املذكورين وكذلك تتفق مع الدراسـات الـسابقة الـيت       يتفق مع الفرضية األوىل اليت ترى وجود ع       

توصلت إىل األثر املوجب للناتج احمللي اإلمجايل على تدفق رؤوس األموال األجنبية إىل البلدان املضيفة األمر الذي يـشري إىل                    
 .ي اإلمجايل يف البالدأمهية تكريس عوامل االقتصاد الكلي لتحقيق زيادة مستمرة يف الناتج احملل

أن تشجيع االستثمار األجنيب املباشر يف األردن يتطلب تنمية قاعدة سليمة من املستثمرين احملليني وتعزيز الصناديق املشتركة،                  .6
وسيكون ختفيض تكاليف إجراءات صفقات األعمال وإقامة نظام فعال لتداول وتسويق األوراق املالية وإزالة الفـساد مـن                  

 .امة اليت يركز عليها املستثمر األجنيب باعتبار وجود مثل هذه الظواهر تزيد من تكاليف الصفقاتاألمور اهل
إن التحرير املايل والتجاري الذي يقوم به األردن بشكل منعزل عن اإلصالحات األخرى جلذب االستثمار األجنيب ليس مـن             .7

ير القيام بإصالحات جوهرية، ففي أسيا متخض عن التحريـر  املرجح أن يعزز التنمية بل يعوقها، مما يستوجب أن يسبق التحر        
ألن اإلصالحات االقتصادية بدأت فيها بوقت مبكر، بينما األزمة املالية يف املكسيك مل حتدد علتها إال من خالل                  نتائج إجيابية   

 .بصورة كاملةترسيخ اخلصخصة وانفتاح السوق 
عد التنظيمية وتسهيالت البنية األساسية واخنفاض تكلفة اإلنتاج واالسـتقرار          إذا كان التحرير االقتصادي وقلة اللوائح والقوا       .8

السياسي واالقتصادي كلها عوامل مهمة يف جذب االستثمار األجنيب، فإن اجتماع هذه العوامل من الصعب حتقيقه يف بلـد                   
و البطيء والسوق املالية الصغرية وعدم     كاألردن الذي حتيطه ظروف سياسية واقتصادية غري مواتية، فالصراعات اإلقليمية والنم          

وجود موارد كافية والبنية األساسية الضعيفة والتطور املتواضع يف اجلهاز املصريف كلها عوامل حتـول دون توسـع قاعـدة                    
 .االستثمار األجنيب فيه يف الوقت احلايل

 جذب رؤوس أموال أجنبية كافية مستقبالً إال من         ال جمال حلماية السوق األردنية من االهنيارات املالية والنقدية إن متكنت من            .9
خالل العمل على حتقيق التوازن بني االستثمار يف القطاع اخلاص والعام وبني االستثمار قصري اآلجل وطويـل اآلجـل دون                    

 . يف األردنتناسي تأهيل اخلربات واالعتماد على رؤوس األموال الوطنية والعربية بالدرجة األوىل يف متويل التنمية والتطور
ال توجد بيانات دقيقة ومفصلة عن االستثمار األجنيب املباشر يف األردن سوى البيانات املنـشورة يف اإلحـصاءات املاليـة                     .10

القطاعات والدول، أما البيانات الواردة     لصندوق النقد الدويل، وهي بيانات إمجالية ويف بعضها غري دقيقة وغري موزعة حسب              
لبنك املركزي األردين وبالتحديد يف ميزان املدفوعات فهي خالية من أية إشارة لالستثمارات األجنبيـة               يف النشرة اإلحصائية ل   

املباشرة وغري املباشرة، لذلك يتطلب من البنك املركزي أن يعيد تنظيم ميزان املدفوعات حبيث يظهر فيه بيانات تفصيلية عن                   
  .ة مفصلة حسب الدول وحسب القطاعات االقتصاديةحجم االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر وبصور

  :التوصيات: سابعاً
  :بناء على التحليل السابق ميكن التوصل إىل التوصيات التالية

ضرورة تغيري هيكل االعتماد على التمويل األجنيب من االعتماد على القروض األجنبية إىل االعتماد على االستثمار األجـنيب                   .1
مويل التنمية االقتصادية وذلك للمزايا اليت يتمتع ا هذا النوع من االستثمار كونه أكثر اسـتقراراً                املباشر كمصدر رئيسي لت   

وال يعرض البلد ألزمات مالية مفاجئة وال يترتب عليه أعباء ثابتة ويصاحبه بنفس الوقت تدفق للتكنولوجيا واملعرفة العلميـة                   
  .واإلدارية قياساً باالستثمارات األجنبية األخرى

الفاعلية لتحقيق زيادة ملموسة يف الناتج احمللي اإلمجايل ملا له مـن دور كـبري يف       ضرورة اتباع السياسات االقتصادية الوطنية       .2
 :جذب رؤوس األموال األجنبية، وميكن أن يتم ذلك من خالل

ة موجهـة وحتـسني     توفري بيئة استثمارية مالءمة لتحقيق زيادة يف حجم االستثمار عن طريق تبين سياسة استثماري               .  أ
وذا الصدد جيب العمل على حتقيق االنسجام بني القطاع العام واخلاص يف جمال وضـع               . جودة املنتجات الوطنية  

  .السياسة االستثمارية الوطنية واإلشراف على تنفيذها مبا يضمن االستغالل األمثل للموارد االقتصادية
ل تقدمي الدعم الفين والتمويلي لتمكينها من توسيع قاعدة اإلنتاج          تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية من خال        . ب

 .وحتسني اجلودة
زيادة الصادرات الوطنية من خالل تعزيز قدرة املنتجات الوطنية للمنافسة يف األسواق الدولية يف جمـال      العمل على   .  ج

 .اجلودة والسعر والعمل على ترويج الصادرات الوطنية
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أن هناك قدراً كبرياً    ة بداية لالستثمار يف داخل األردن بدالً من التوجه للخارج، إذ تشري املعلومات              حث االستثمارات الوطني   .3
من االستثمارات األردنية مستثمرة يف البالد العربية واألجنبية وهي تفوق حجم رؤوس األموال األجنبية املتدفقة حنو األردن،                 

 .ذب االستثمارات األجنبية وتفشل يف توطني االستثمارات الوطنية لديهاومن غري املعقول أن تنجح السياسة الوطنية يف ج
إنشاء وحدات استثمار متخصصة يف البلدان األجنبية وتنظيم محالت تروجيية للمنتوجات األردنية ذات اجلودة العاملية واحلث                 .4

 .ت لضمان املنافسة يف األسواق الدوليةعلى استخدام تكنولوجيا حديثة واستخدام مواد أولية ذات جودة عالية وتنويع املنتجا
تبسيط كافة إجراءات العمل يف الدوائر واملؤسسات الرمسية ذات العالقة باالستثمار األجنيب املباشر، وضـرورة تـبين هـذه              .5

 .نياًالدوائر مفهوم احلكومة اإللكترونية حبيث يتم استقبال طلبات املستثمرين األجانب ودراستها ومن مث الرد عليها إلكترو
تكليف مؤسسة تشجيع االستثمار بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة للقيام بدور رئيسي لتعريف املستثمر األجـنيب بفـرص                   .6

االستثمار املتاحة واملساعدة يف دراسة جدوى املشاريع ملعرفة العوائد والتكاليف املترتبة على االستثمار منها وإنشاء قاعـدة                 
ة تابعة للمؤسسة لتوفري املعلومات والبيانات اليت يستفيد منها املستثمر األجنيب واحمللي على حد              معلومات استثمار مركزية فعال   

 .سواء
مراجعة وحتديث كافة التشريعات ذات األثر على االستثمار األجنيب وذلك من خالل تكوين فريق عمل من القطـاع العـام                    .7

نبية اليت تعمل يف قطاعات معينة كـصناعة األلبـسة والـصناعة            واخلاص ملراجعة التشريعات املؤثرة على االستثمارات األج      
 .اإللكترونية وقطاع تكنولوجيا املعلومات

أن يقوم البنك املركزي ومؤسسة تشجيع االستثمار والدوائر األخرى املعنية بنشر بيانات دقيقة وكافية عـن تـدفق رؤوس                    .8
رج موزعة على أساس هيكل هذه االستثمارات كوهنا مباشـرة أو           األموال األجنبية لألردن وتدفق االستثمارات األردنية للخا      

غري مباشرة ومصدر هذه االستثمارات حسب الدول والتوزيع القطاعي هلذه االسـتثمارات، وميكـن أن يـشتمل ميـزان                   
 .املدفوعات الواردة يف نشرة البنك املركزي األردين على بيانات تفصيلية عن االستثمارات األجنبية يف األردن

 
  )1(جدول رقم 

  *رؤوس األموال األردنية والعربية واألجنبية املستثمرة يف الشركات األردنية 
  2000-1985للفترة 

 )القيمة مليون دينار(

  5/4نسبة 

  رؤوس األموال

  غري األردنية 

  )العربية واألجنبية(

)5( 

إمجايل رؤوس 

  5+1األموال 

)4( 

عدد 

 الشركات

رؤوس األموال 

  األجنبية

)3( 

عدد 

 لشركاتا

رؤوس األموال 

  العربية

)2( 

عدد 

 الشركات

رؤوس 

األموال 

  األردنية

)1( 

االستثمار 

األجنيب 

  املباشر

** 

 السنة

3.6 2.6 72.3 6 0.853 45 1.75 4098 69.7 10.1 1985 
24.3 18.2 74.9 1 0.205 104 18.03 4000 56.7 6.6 1986 
0.007 0.47 70.8 1 0.103 58 0.367 4225 70.3 13 1987 
13.1 8.18 62.5 11 3 92 5.18 4486 53.9 8.8 1988 
2.5 2.61 102.1 5 0.618 74 1.99 4113 99.6 -10.3 1989 
26.9 24.42 90.5 24 0.869 172 23.55 5217 65.7 45.8 1990 
5.4 10.61 195.4 23 4.355 255 6.26 9946 184.1 -17.4 1991 
16.6 52.58 315.7 25 35.44 167 17.14 11271 263.1 30 1992 
23.4 61.5 262.3 41 7.808 198 53.66 11754 201.4 13.5 1993 
12.3 40.15 326.6 55 24.018 274 16.14 11147 286.4 18.2 1994 
14.6 56.4 386.3 47 23.568 286 32.85 11943 329.9 28.4 1995 
16 53.16 331.3 42 31.87 151 21.29 9238 278.1 41.7 1996 

17.9 57.4 320.2 83 41.915 413 15.5 9411 262.8 257.5 1997 
15 44.4 296.3 71 22.57 233 21.8 8596 251.9 219.8 1998 

23.3 87.4 374.2 61 58.032 270 29.4 6973 286.8 184 1999 
27.8 93.33 335.7 128 28.11 502 65.42 8632 242.4  2000 

0.1696  اموع 877.4 2716.4 113296 330.327  283.334  3617.1 613.41
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  2001وزارة الصناعة والتجارة، مديرية املعلومات واحلاسوب، : اجلدول مت إعداده من قبل الباحث اعتماداً على البيانات الواردة من : املصدر
  ينار اعتماداً على البيانات الواردة يفجرى استخراج األرقام اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر بعد حتويل قيمتها من الدوالر إىل الد** 

2000- 1990 IMF, International Financial Statistics,) صفحات متفرقة(  
   عدد الشركات املفسوخة-عدد الشركات املسجلة= عدد الشركات العاملة * 

 
  )2(جدول رقم 

  رؤوس األموال األردنية والعربية واألجنبية املستثمرة يف املؤسسات الفردية
  2000-1985للفترة 

 )القيمة مليون دينار(

 5/4نسبة 

إمجايل 
رؤوس 
األموال 

1+4  
)5( 

  رؤوس األموال
  غري األردنية 

العربية (
  )واألجنبية

)4( 

عدد 
 الشركات

رؤوس 
األموال 
  األجنبية

)3( 

عدد 
 الشركات

رؤوس 
األموال 
  العربية

)2( 

عدد 
 الشركات

رؤوس 
األموال 
  األردنية

)1( 

 السنة 

0.001 17.2 0.02   11 0.02 6103 17.1  1985 
1.31 86.3 0.266   12 0.266 5460 16.1  1986 

-1 19.6 -0.187   10 -0.187 6903 19.8  1987 
1 33.45 0.351   12 0.351 6048 32.8  1988 

-0.003 23.02 -0.081 -1 -0.003 16 -0.078 6068 23.1  1989 
1.5 28.35 0.435 1 0.05 15 0.385 6684 27.7  1990 
2 39.4 0.793 2 0.045 29 0.748 9439 38.6  1991 

1.3 61.02 0.818   26 0.818 10411 60.2  1992 
3.1 78.84 2.442 2 0.051 49 2.391 9512 76.4  1993 
3.3 103.54 3.44 4 0.151 84 3.288 10308 100.1  1994 
3.6 104 3.778 4 0.23 69 3.548 10731 100.2  1995 
5.1 62.21 3.21 2 0.2 30 3.01 10592 59  1996 
2.8 68.2 1.901 1 0.12 24 1.781 9356 66.3  1997 
5.4 44.3 2.399 6 0.4 37 1.999 8392 41.9  1998 
7 65.54 4.64 12 0.6 77 4.04 9743 60.9  1999 

13.1 61.8 8.108 13 0.65 201 7.458 14100 53.7  2000 
 اموع  793.9 121631 30.103  2.497  32.601 896.77 0.036354

  
  )1(نفس املصدر الوارد يف اجلدول رقم : املصدر

  )3(جدول رقم 
  التوزيع القطاعي لرؤوس األموال العربية واألجنبية املستثمرة يف الشركات األردنية

  2000-1985للفترة 
 )القيمة مليون دينار(

  خدمات  زراعة  جتارة  صناعة
  السنة

  
  األجنبية  العربية  األجنبية  العربية  األجنبية  العربية  األجنبية  يةالعرب

1985    1.098  0.215  0.876  0.639  13.335    -0.221    
1986    2.076  0.208  1.760  -0.0035  0.049    0.808    
1987    -0.645  0.030  0.331  0.075  0.001    0.631    
1988    3.610  2.455  1.130  0.508  0.542    4.360    
1989    1.010  0.533  0.341  0.085  0.015    0.964    
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1990    2.808  0.727  2.055  0.142      18.660    
1991    2.430  2.320  2.440  2.032  1.600  0.050  -1.4    
1992    11.880  34.580  2.050  0.813  0.060    1.590    
1993    44.470  6.468  5.450  1.887  0.337    3.660    
1994    9.400  16.960  5.150  7.060  0.025    1.220    
1995    13.580  17.770  4.271  5.790  8.000    14.970    
1996    2.060  12.350  8.740  19.740  0.089    2.5    
1997    8.230  9.340  3.800  32.570  3.100    3.370    
1998    6.790  11.905  7.550  10.660  0.007  0.100  4.271    
1999    16.940  31.088  10.530  26.844  0.005    1.930    
2000    49.850  12.760  11.670  15.350      3.505    
    62.439  0.150  27.165  124.195  68.14  159.71  176.23    اموع

النسبة من 
  اموع

  0.2851  0.2584  0.1103  0.2010  0.0440  0.0002  0.1010    

  .19/3/2001تجارة، مديرية املعلومات واحلاسوب مت إعداد اجلدول من قبل الباحث استناداً إىل البيانات الواردة من وزارة الصناعة وال: املصدر
  )4(جدول رقم 

  رؤوس األموال العربية واألجنبية املستثمرة يف املؤسسات الفردية موزعة حسب القطاعات
  2000-1985للفترة 

 )القيمة مليون دينار(
  الزراعة  اخلدمات  التجارة  الصناعة

  السنة
  

  األجنبية  العربية  األجنبية  يةالعرب  األجنبية  العربية  األجنبية  العربية
1985    0.018    0.0002    0.0015        
1986    0.030    -0.0085    0.204        
1987    -0.001    -0.185    0.0005        
1988    0.065    0.260    0.026        
1989    -0.069    -0.013  -0.003  0.007        
1990    0.371  0.050  0.004    0.010        
1991    0.682  0.015  0.032  0.030  0.033        
1992    0.699    0.058    0.061        
1993    1.954    0.075  0.001  0.362  0.050      
1994    2.397  0.100  0.225  0.001  0.635  0.050  0.030    
1995    2.835  0.150  0.212  0.080  0.500        
1996    2.900  0.200  0.098    0.010        
1997    1.791  0.100  0.0005  0.020  -0.010        
1998    1.801  0.300  0.016  0.100  0.182        
1999    3.618  0.550  0.092  0.050  0.080    0.250    
2000    5.376  0.600  0.0476  0.050  1.555    0.050    
    0.330  0.100  3.667  0.332  1.12  2.07  24.54    اموع

النسبة من 
  اموع

  0.7632  0.0642  0.0348  0.0103  0.1141  0.0031  0.0103    

  )1(فس املصدر الوارد يف جدول رقم ن: املصدر
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 املصادر واملراجع العربية واالحنبية
2  
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