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Abstract 

Foreign investment in Jordanian small establishments 
Reality and emption 

 
The latest open commercial markets among countries, shift of capitals, and rise of mass economic, 

large international organizations, and international contracts leaded to a great increase of competition 
among countries for attracting capital for investments, specially among under developing countries which 
had bad economic situation, and which thinks that investment is the best solution to solve their old 
economic problems. 
Developing small, and medium establishments in all economic sectors became the main economic force 
and natural resources for the development and growth of under developing countries. Small and medium 
establishments became the majority of any country establishments, and the past international experience 
shows that most of the developed, and under developing countries seek all ways to increase the number of 
small, and medium establishments. It is believed that those kind of establishments are too important 
because of the main roll they play in fulfilling the resources, increasing the added value, and achieving 
vertical accumulation required in any economy. 

This research will deal with the concept of foreign investments, its nature, types, environmental 
elements, and by taking a close look at Jordanian experience in this matter for the period between 1970 
and 2004, in away to point out the main elements and variables that encourage attracting foreign 
investments to this country.  

  
  امللخـــص 

إن االنفتاح الكبري بني الدول وسهولة التبادل التجاري وانتقال رؤوس األموال وظهور التكتالت االقتصادية واملنظمـات العامليـة                    
واملعاهدات الدولية ، أدى إىل تزايد التنافس بني الدول يف جذب رؤوس األموال لالستثمار ضمن حدودها وعلى وجه اخلـصوص الـدول                      

  "هذا من جانب . " ت االقتصاديات املتعثرة واليت جتد يف هذا االستثمار سبيالً للخالص من املشكالت االقتصادية اليت تعاين منها النامية ذا
من جانب آخر ، أن منو وانتشار املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كافة القطاعات االقتصادية جعلتها القوة احملركة القتـصاديات                     

ليدي لنموها وتطورها ، كما أن عدد هذه املؤسسات يشكل نسبة كبرية باملقارنة مع عدد املؤسسات الكلي يف أي بلـد                     الدول واملصدر التق  
يف العامل ، باالضفاة لذلك فإن التجربة الدولية تبني أن معظم بلدان العامل املتقدم والنامي ظلت تبحث يف السنوات القليلة املاضية عن كافـة                        

حيث تلعب  . ة عدد هذه املؤسسات نظراً ألمهيتها الالمتناهية وقدرا على تعبئة املوارد وحتقيق أعلى قيمة مضافة منها                 الطرق والوسائل لزياد  
  . هذه املؤسسات دوراً مهماً يف أحداث التراكم الرأسي املطلوب ألي اقتصاد 

 املؤسسات الصغرية األردنية ، حيث سيتم التعـرف         وعليه تتناول هذه املداخلة أحد املواضيع اهلامة إال وهو االستثمار األجنيب يف             
من خالل استعراض جتربة    ) املناخ االستثماري   ( على مفهوم االستثمارات األجنبية وطبيعة االستثمارات وأنواعها والتطرق إىل العوامل البيئية            

ات اليت تساعد يف جذب االستثمارات األجنبية يف         حمددين بذلك أهم العوامل واملتغري     2004 ولغاية   1970األردن يف هذا اال للفترة من       
  . البلد املضيف 

  : مشكلة الدراسة وأمهيتها 
 ، فعند حدوث نقص يف االستمثارات الوطنية وتدين مـستوى           الوطينيشكل االستثمار األجنيب ركناً أساسياً من أركان االقتصاد           

. إىل االستثمارات األجنبية كأحد مصادر التمويل اخلارجي لتغطية هذا العجـز            األداء االقتصادي واخنفاض النمو بشكل عام ، تلجأ الدولة          
وعلى الرغم من أمهية هذا النشاط االقتصادي إال أنه من أكثر األنشطة مثار للجدل ، نظراً موعة األثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية                     

   . اليت يفرزها هذا النشاط سواء االجيابية منها أو السلبية
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ضوء على أمهية هذا النشاط يف رفع عجلة        تأيت أمهية الدراسة من أمهية املوضوع ، حيث تسعى الباحثة يف هذه الدراسة إىل تسليط                  
د وأهم املتغريات االقتصادية اليت حت    ) املضيفة  ( التنمية االقتصادية ، والتعرف على العوامل البيئية اليت تساعد يف جذب االستثمارات يف الدولة               

  ) 1(. املباشرةمن الطلب على هذه االستثمارات وذلك من خالل عرض وحتليل واقع جتربة األردن يف االستثمارات األجنبية 
  : اخللفية النظرية للدراسة 

ستثمار يتم خارج موطنه حبثا عن دولة مضيفه ، سعياً وراء حتقيق حزمه من األهداف االقتصادية                أكل  " يعرف االستثمار األجنيب      
   )2(. " واملالية والسياسية 

االستثمار الناشئ عرب احلدود نتيجة النتقال رؤوس األموال االستثمارية وشىت املـوارد         " بينما يعرف العزام  االستثمار األجنيب بأنه عبارة عن          
   ) 3(. " االقتصادية بني البلدان املختلفة ، دف جين األرباح ، وحتقيق املنافع املتحققة 

ا سبق أن االستثمار األجنيب يعد أحد مصادر التمويل اخلارجي فهو كل استخدام جيري يف اخلارج ملوارد مالية ميلكها بلد        ويتضح مم   
  . فإنه ميكن التمييز بني نوعني من االستثمار األجنيب ، ) املضيف ( يف بلد آخر ، وبغض النظر عن كيفية توظيف تلك األموال يف البلد 

  :  املباشر االستثمار األجنيب. 1
ويلية ، حبيث يرافق هذا النوع      حويتمثل يف ممارسة املال األجنيب لنشاط يف بلد أخر سواء كان ذلك يف الصناعة االستخراجية أو الت                  

ـ                     شروع من االستثمار انتقال للتكنولوجيا واخلربات التقنية إىل البلد اآلخر ، من خالل ممارسته لسيطرة واشراف مباشرين على النشاط يف امل
  . املعين 

صـندوق  (%  25إن النسبة املئوية واليت اذا زاد عندها االستثمار يعترب استثمار مباشر وهي نسبة تتراوح حبسب املنظمات بـني                     
  .)  OCDEاملنظمة املشتركة للتنمية ( % 50 وبني ) F.M.Iالنقد الدويل  

  : االستثمار األجنيب غري املباشر . 2
قصد املضاربة واالسـتفادة مـن فـروق        ب) املضيف  (  لألسهم والسندات اخلاصة او احلكومية يف البلد          االجانب ويتمثل بإمتالك   

وز األجانب من األسهم ما خيـوهلم حـق   لثابتة أو األسهم ، بشرط أن ال حياألسعار ، أو احلصول على أرباح تدرها السندات ذات الفائدة ا         
ر بأنه قصري األجل ويوفر للمستثمرون رأس املال النقدي الذي يتم من خالله شراء حـصص                ويتميز هذا النوع من االستثما    . ادارة املشروع   

ستثمارات من قبل مؤسسات التمويل كـالبنوك ، وصـناديق          وتتم مثل هذه األ   . كة يف ادارا    من دون املشار  ) أسهم أو سندات    ( شركة  
  . )4(االستثمار أو املستثمرين املؤسسني 

خباصيتني ، األوىل   يتميز  القول أن االستثمار األجنيب املباشر ، يعد من االستثمارات طويلة األجل ، كما أنه               بناء على ذلك ، ميكن        
ة املباشرة من جانب املستثمر األجـنيب       فوجود الرقاب ، أما اخلاصية الثانية     ) املضيف  (   تصدير رؤوس األموال من جانب أصحاا إىل البلد         

  . على املشروع 
  : تصنيف االستثمارات حسب صفة القائم بعمل االستثمار إىل كما وميكن   

  . وهو الذي يقوم به فرد أو شركة أو هيئة خاصة : االستثمار األجنيب اخلاص  .1
 ) 5(  .وهو االستثمار الذي جتريه دولة أو مجاعة أو جهة ذات كيان عمومي قومي: االستثمار األجنيب العام  .2
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 )1(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  جذب االستثمارات األجنبية يفالعوامل البيئية املؤثرة 
 تشكل مبجموعها مناخ استثماري يساهم يف توجيه االسـتثمارات إىل           اليتإن الطلب على االستثمار يتحدد مبجموعة من العوامل           

ل بالتداخل الكبري فيما بينها حيث تشكل وحدة واحدة ال ميكن جتاوزها أو التغاضي عنها ملا هلا من تـأثري         تتسم هذه العوام  و. بلد دون أخر    
  : وتتمثل هذه العوامل بـ سامها بالتغري وعدم االستقرار تأمباشر على جممل النشاط االستثماري ، باالضافة إىل 

  . العوامل االقتصادية  .1
 العوامل السياسية  .2
  اعية العوامل االجتم .3
  : العوامل االقتصادية . 1

حتديد حجم ضيفة ويف استقطاب االستثمارات األجنبية يف الدولة املتأثري تؤكد معظم الدراسات التطبيقية ، بأن للعوامل االقتصادية           
  . هذه االستثمارات وتوزيعها بني القطاعات املختلفة داخل تلك االقتصاديات 

القـدرة  واالنفتاح االقتـصادي ،     وحجم الناتج احمللي االمجايل ،      / ادية منها على سبيل املثال      وهناك العديد من املؤشرات االقتص      
شروط التبادل التجاري ،    ومستلزمات االنتاج ومدى توفر األيدي العاملة ،        وتقلبات سعر الصرف ،     والتضخم ،   والتنافسية للدولة املضيفة ،     

فـرص  فـإن  ،  وواضحة وتدار بطريقة مدروسـة ومنظمـة   ةات االقتصادية لبلد ما مستقر البنية األساسية لالقتصاد وكلما كانت السياس     و
االستثمارات األجنبية يف ذلك البلد تكون كبرية ألن ضعف تلك السياسات وعدم استقرارها يضعف ثقة املـستثمرين األجانـب يف تلـك                      

   )7(. ها علهم يتجاوزون املنافع واملزايا االستثمارية القائمة فيجياالقتصادات و
  : العوامل السياسية . 2

فطبيعة النظام السياسي ومدى االستقرار والـتغريات       . م العوامل اليت تؤثر على قرار املستثمر األجنيب         هيعد العامل السياسي من أ      
االعتبار ، فعدم استقرار النظـام      ية من أكثر العوامل اليت يأخذها املستثمر بنظر         احملتملة احلدوث يف املستقبل وكذلك الظروف األقليمية والعامل       

 يأخذ املستثمر األجنيب بعني االعتبار عند استثماره يف بلد مجله مـن املخـاطر               ما وك .املخاطرة يف االستثمار    والسياسي يعين له عدم التأكد      
ى منافسة هـذه القطاعـات      املتمثلة يف مدى التدخل احلكومي يف النشاط االقتصادي من خالل متلك القطاع العام ملعظم املشروعات ومد               

حجم وإمكانات منو هذا القطاع ، كذلك املخاطرة املتمثلة         ، إضافة إىل    للقطاع اخلاص وبالتايل التأثري السليب على املوارد واالمكانات املتاحة          
  ) 8. (نها الدولة ومدى استقرارهاأضف إىل ذلك القوانني والتشريعات اليت تس. بالتأميم ومصادره امللكيات اخلاصة

  )6(األشكال املختلفة لالستثمارات األجنبية 

  االستثمارات األجنبية غري املباشرة   االستثمارات األجنبية املباشرة 

 استثمار مشترك    كامل   استثمار مملوك بال

االستثمار يف األوراق املاليةالتصدير والبيع والتسويق    استثمارات يف جمال االنتاج  

عقود االنتاج 
الدويل من الباطن   

عقود االدارة 
 والتصنيع

عمليات تسليم 
 املفتاح    

ترخيص العالمات الترخيص    
التجارية واخلربات   

املعارض املوزعني   الوكالء   
  الدولية 

السنداتاألسم    
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  : العوامل االجتماعية . 3
خر على سلوك املـستثمر     عراف واللغة اليت تؤثر بشكل أو بآ      هناك العديد من العوامل االجتماعية كالعادات والتقاليد والدين واال          

  .  اقتصادي دون اآلخر كما أن هذه املتغريات االجتماعية قد توجه املستثمر يف االستثمار يف جمال. األجنيب يف االستثمار يف بلد دون غريها 
  : أسلوب الدراسة 

تعتمد الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي ، حيث مت االعتماد يف اجلانب النظري على جمموعة من املراجع املتاحة حول املوضوع                     
ات االحـصائية الـيت مت      أما يف اجلانب العملي فقد أستخدم أسلوب التحليل املنطقي للبيان         . من مقاالت ونشرات احصائية وحبوث وتقارير       

  . احلصول عليها من اجلهات املعنية باالستثمار يف األردن 
  :  الدراسات السابقة 

وامل متغريات جذب االستثمار عهناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت موضوع االستثمار األجنيب دف حتديد              
  :  األجنيب ومنها لى حمددات الطلب على االستثمارلوقوف ع وكذلك ا ،األجنيب يف الدول املضيفة

    )9(. " مدى فاعلية السياسات املالية يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشر يف بعض الدول العربية  ) " 2003اخلطيب ( دراسة . 1
يف ) ن ، املغرب ، ُعمان ، تونس        مصر ، األرد  ( ار مدى فاعلية السياسات املالية يف بعض الدول العربية          بكان هدف الدراسة اخت     

ختبار العالقات من خالل بناء منوذج رياضي افترض فيه اعتماد االسـتثمار            مت ا .  املباشر خالل فترة التسعينات      استقطاب االستثمار األجنيب  
  : األجنيب املباشر على عدد من املتغريات اليت تعكس البيئة االقتصادية وهي 

  .  الفترة السابقة مستوى االستثمار األجنيب يف -1
 . معدل النمو احلقيقي من الناتج احمللي االمجايل  -2
 مستوى االنفتاح االقتصادي  -3
  : باالضافة إىل افتراض اعتماد االستثمار األجنيب املباشر على عدد من املتغريات اليت تعكس السياسات املالية يف االقتصاد وهي    

  رسوم الواردات  .1
 الضرائب على أرباح الشركات  .2
 االنفاق الرأمسايل  .3
كما توصل الباحث إىل    . أظهرت النتائج عدم فاعلية السياسات املالية يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشر خالل فترة الدراسة               و   

  . ضرورة مراجعة الدول املعنية للسياسات املالية دف حفز املستثمرين األجانب لالستثمار يف هذه الدول 
 :") 1999-1970(                                االستثمار األجنيب يف األردن جماله وحمدداته للفترة من          ) "2002 آغا(دراسة  . 2
)10(    

هدف الدراسة التعرف على جماالت وحمددات االستثمار األجنيب يف االردن من خالل دراسة العوامل االقتـصادية واالجتماعيـة                    
م العقبات اليت تقف أمام االستثمار األجنيب يف األردن ، فوجد هناك عالقة اجيابية بني تدفق االستثمارات                 وتوصل الباحث إىل أه   . والسياسية  

  . األجنبية وكل من معدل النمو االقتصادي ومنو السوق احمللي وهناك عالقة سلبية بني االستقرار السياسي وتدفق االستثمارات األجنبية 
    ) Chakrabarti ، 2001 (  :)11( دراسة . 3

ا من أكثر العوامل اليت تؤثر علـى  مهواالنفتاح التجاري ) للدولة املضيفة (  إىل أن حجم السوق احمللي  Chakrabartiتوصل   
ال يوجد هلا أي تأثري أو أن       فأما العوامل األخرى مثل تكلفة العمالة وسعر الصرف وميزان املدفوعات ،            . تدفقات االستثمار األجنيب املباشر     

  . ثريها قليل تأ
 االستثمارات األجنبية ، هذا املتغري يعكس درجة التشدد         يف يف هذه الدراسة ادخال متغري جديد لدراسة املشاكل احلكومية           كما مت   

   :هي  والعوامل اليت مت دراستها .على حرية التجارة العاملية واليت تؤثر على قدرة الشركات على االستثمار يف تلك الدول ) القيود ( 
  .  لسياسات االستثمار وإجراءات القيام باالستثمار وجود قواعد أو قوانني .1
 . تشجيع االستثمار األجنيب من خالل املعاملة العادلة واملساوية لكل املستثمرين  .2
 . القيود واحملددات لدخول التبادل األجنيب  .3
 . ألجانب املساواة يف املعاملة من قبل القانون لكل من املستثمرين احمللليني وا .4
 . القيود على الدفع وحمددات رأس املال  .5
 . القيود على امتالك األجنيب لبعض الصناعات  .6
  . ة من بلد آلخر تويتباين تأثري هذه العوامل الس، استنتج الباحث وجود عالقة بني هذه العوامل الستة وجذب االستثمار األجنيب و 

      )12( ." حالة اليمن        : االقتصادية ألجنبية املباشرة يف التنميةدور االستثمارات ا )"2000املسيبلي ( دراسة . 4
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 التنمية االقتصادية يف اجلمهورية اليمنية من خالل اسـتعراض          يفمعرفة أثر االستثمارات األجنبية املباشرة      إىل   هذه الدراسة    تهدف  
وصل الباحث إىل أن حجم االستثمار األجـنيب متواضـع وأن دوره يف             ولقد ت . املناخ االستثماري السائد يف اليمن ومعوقات االستثمار فيه         

 .  وذلك بسبب عدم يئة املناخ االستثماري جلذب هذه االستثمارات ،التنمية االقتصادية ضعيف
  :خلفية تارخيية عن البيئة االقتصادية والسياسية يف األردن

قتصادية والسياسية اليت تشهدها املنطقة العربية بشكل خاص ومنطقة         اعتمد االقتصاد األردين وبشكل كبري على جممل التطورات اال        
الشرق األوسط بشكل عام وذلك جبكم موقعه اجلغرايف، فهو يعيش يف بيئة تتسم بعدم االستقرار االقتصادي والسياسي وكذلك الرتباطـه                    

تشكل املصدر الرئيسي للمساعدات اخلارجية وسوق لتـصريف        الوثيق مع الدول هذه املنطقة ال سيما الدول النفطية العربية، فهي بالنسبة له              
  .منتجاته وتوظيف العمالة املاهرة

من هنا ميكن متييز مراحل النمو والتطور الذي حدث باالقتصاد األردين من خالل تتبع األحداث االقتصادية والسياسية اليت شهدا                   
  .املنطقة

، مستفيد من االنتعاش    )1984-1975(خالل األعوام من    %) 25.9إىل  % 7.5(حقق االقتصاد األردين منو مرتفع تراوح بني        
االقتصادي الذي شهدته املنطقة يف أعقاب الثورة النفطية مما أدى إىل ارتفاع حصيلة املوارد املالية اليت وردت لألردن من هذه الدول علـى                       

  )13( .  ارتفاع يف مستوى األداء االقتصادي واملايلأدى هذا إىل. صورة مساعدات وحوالت من العاملني األردنيني يف تلك الدول
حصل اختالل يف االقتصاد األردين بسبب ظروف الكساد اليت أصابة املنطقة عقب انتهاء احلقبة              ) 1985(يف منتصف الثمانينات    

جه عنـه ضـعف يف      دي األردين نتي   النمو االقتصا  النفطية فتراجعت عوائد التصدير يف األردن واخنفضت حواالت العاملني مما أدى إىل تباطؤ            
واليت متثلت بدعم القطاع الزراعي وتشجيع قطاع الصناعة وتقدمي         ،  املوازنة العامة اختذت األردن جمموعة من اإلجراءات ملعاجلة هذه األزمة           

ل التجـاري لتـصدير الـسلع        توقيع عدد من اتفاقيات التباد     متاحلوافز ملستثمري القطاع اخلاص من خالل تقدمي اإلعفاءات الضريبية، كما           
 تهسجل العجز املـايل مـا نـسب       إذ  ا استمرت األوضاع املالية واالقتصادية بالتدهور،       مت القيام   وبالرغم من كل اإلجراءات اليت      . الصناعية

  . من الناتج احمللي اإلمجايل1987 سنة%) 13.1(
، للتقليل من اآلثار السلبية احلاصلة يف هيكل اقتصادها الوطين          يف اية الثمانينات تبنت األردن جمموعة من السياسات واإلجراءات          

ـ فـاق احلكـومي وتقي     صرف الدينار األردين وجتميد االن      أبرز رفع معدالت الضرائب القائمة وفرض ضرائب جديدة وتعومي أسعار          ومن د ي
إال أن العمل ذا الربنامج توقـف       ،  ) 1992-1989 ( الفترة ىتصحيح االقتصادي غط  ل برناجماً شامالً ل    تبين ،اضافة إىل   السياسة االئتمانية   

اخنفـاض العجـز    إىل  اإلجراءات  وأدت هذه   ). 1998-1992( الفترة من    غطىمت وضع برنامج آخر     و. 1990بسبب أزمة اخلليج عام     
 من حجم   1999ة  سندينار  مليون  ) 1339.5( من الناتج احمللي إىل      1993سنة  دينار  مليون  ) 1589(التجاري حبيث تراجع العجز من      

  .الناتج احمللي
 األردن سلسلة مـن االتفاقيـات       توقيعأن توجه األردن حنو االنفتاح االقتصادي وحترير التجارة اخلارجية من القيود اجلمركية، و            

، األمر الذي أدى     استعادة مقومات االستقرار  دأ ب بف ساعد هذا بتحسني االقتصاد االردين     )14. (طته بتكتالت اقتصادية عاملية     االقتصادية رب 
كما ،  )% 2.3  (و%) 1(معدالت منو حقيقية بلغت حوايل      حصلت   1991  و   1995 إىل حتقيق منو يف الناتج احمللي اإلمجايل ففي سنة        

على التوايل وكان الـسبب      1994،  1993،  1992للسنوات  %) 17،  %6،  %8(حقق االقتصاد األردين معدالت منو مرتفعة بلغت        
رزا حرب اخلليج الثانية وأمهها عودة جانب كبري من مدخرات العاملني يف دول اخلليج وتوظيفها يف معظم                 النتائج اليت أف  مو  الرئيسي هلذا الن  

 سنةمن الناتج احمللي    ) % 40( حيث شكلت نسبة االستثمارات احمللية        ، ساعد يف دفع عجلة االستثمار    مما  ،   األنشطة والفعاليات االقتصادية  
1994.  

 سـنة   مليـون دينـار      )10.5( إىل   1992 سنة%) 4(باالرتفاع حيث ارتفع من     العجز املايل   استمر  من كل اجلهود    وبالرغم  
ويأيت هذا التحسن يف أداء املوازنة نتيجة لتزايد اإليرادات الكليـة           ،   1999 مليون دينار سنة  ) 7.5( أن هذا العجز تراجع إىل       غري. 1997

 مليـون ) 1554.3( البيانات اإلحصائية إىل أن حجم االستثمارات احمللية قد اخنفض بشكل حاد من              كما وتشري . واخنفاض النفقات الكلية  
  .1999 دينار سنةمليون ) 1088( إىل 1995 سنة دينار

 احلاصل يف االقتصاد األردين كان مرتبط مبجمل التطورات واألحداث اليت            القول بأن التغريات   من خالل االستعراض السابق ميكن    
  . حة احمللية والعربية والدولية  الساتشهدها
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  )15( )2003-1992(خالصة املوازنة العامة خالل الفترة       )1(جدول رقم 

  كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل
 السنـــــة 

  البيــان

92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

إمجــايل اإليــرادات  

  واملساعدات

35.8 34.5 33.7 32.9 33.7 30.3 30.1 31.2 30.9 31.4 30.2 33.7 

 24.1 26.2 27.1 26.9 27.7 26.5 26.4 28.7 29.1 29.7 30.4 32  اإليرادات احمللية

 15.4 14.9 15.7 16.1 15.4 15.2 15.4 16.9 15.9 15.8 16.4 17.5  إيرادات ضريبية

 8.1 10.2 10.1 10.0 12.3 11.3 11 11.8 13.2 13.9 14 14.5  إيرادات فري ضريبية

 9.7 4.0 3.9 4.0 3.5 3.6 9.3 5 3.8 4 4.2 3.8  املساعدات اخلارجية

إمجايل االتفاق وصـايف    

  االقتراض

36.2 34.6 34.8 34.5 34.5 36.7 36.4 35.1 34 34.6 34.3 36.1 

 29.2 27.7 28.2 28.8 28.7 29.1 29.4 27.2 27.4 27.5 28.5 28  النفقات اجلارية

 6.9 6.6 6.4 5.6 5.2 6.5 5.5 7.2 6.5 6.7 7.6 7.5  النفقات رأمسالية

 0.7- 0.0 0.0 0.4- 1.1 0.8 1.8 0.2- 0.1- 0.8 0.6- 0.7  صايف القرض

الـوفر الكلـي    /العجز

  باستثناء املساعدات

-4.1 -4.3 -5.1 -5.4 -5.8 -10.3 -9.9 -7.4 -2.9 -7.5 -8.1 -12 

الوفر متـضمناً   / العجز  

  املساعدات

-0.4 -0.1 -1.1 -1.5 -0.8 -6.4 -6.3 -3.9 -3.1 -3.2 -4.1 -2.4 

الـوفر الكلـي    /العجز

ــضمناً  ــساعدات مت امل

ــد   ــتثناء الفوائ وباس

  احملجدولة

1.8 1.8 1 0.3 0.3 -5.1 -5.3 -2.5 -2.0 -2.5 -3.0 -0.9 
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قيمة العجز مليون دينار 

  )1(شكل 
  ون مساعدات  بدرسم بياين للعجز الكلي

  

  .يب املباشر يف األردناالستثمار األجن
ويقصد باملناخ االستثماري جمموعة العوامل . توفر املناخ االستثماري على ضيف ح االستثمار األجنيب يف البلد امليتوقف جنا

  .البيئة االستثمارية اليت يتم فيها االستثمار فعالًمبجموعها االقتصادية والسياسية والقانونية واالجتماعية اليت تكون 
عض فالعوامل الداخلية هي جممل األوضاع االقتصادية واالجتماعية الببعضها بالعوامل تكون داخلية وخارجية وهي مرتبطة إن هذه 

وتتميز هذه العوامل بإمكانية التحكم ا والسيطرة عليها وإن أي حتسني يطرأ عليها يعين ، ضيف والسياسية والقانونية السائدة يف البلد امل
ضيف كاإلضرابات السياسية أو املخاطر امل السائدة يف إقليم البلد املأما العوامل اخلارجية فهي مجلة العو. تثماريحتسني مناخها االس

إطار السيطرة بالنسبة للدولة العسكرية وبالتايل فإن هذه العوامل ال ميكن التحكم ا أو التخفيف من أثارها السلبية نظراً لكوا تقع خارج 
  ) 16. (املضيفة 

 ما يسود حميطه اإلقليمي مبجملن املناخ االستثماري األردين ال خيتلف كثرياً عن باقي بلدان العامل من حيث تأثره سلباً أو إجياباً إ
  .من أحداث أو تغيريات اقتصادية

  اجلهات املعنية باالستثمار يف األردن
  :على النحو التايلردن يف االكن تصنيف اجلهات الرمسية ذات العالقة بالعملية االستثمارية ومي  

  .وزارة الصناعة والتجارة .1
  .مؤسسة تشجيع االستثمار .2
  .مؤسسة املدن الصناعية .3
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  .املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية .4
  .مؤسسة املناطق احلرة .5
  .هيئة التأمني .6
  .وزارة السياحة واآلثار .7
  .هيئة تنشيط السياحة .8
 .هيئة تنظيم قطاع االتصاالت .9

  تثمار يف األردن عالقة باالسال ذاتليت أهم القوانني ا
  .قانون تشجيع االستثمار .1
  .قانون تنظيم االستثمارات العربية واألجنبية .2
  .قانون مراقبة العملة وتعليمات مراقبة العملة األجنبية الصادرة مبوجب هذا القانون .3
  .قانون ضريبة الدخل .4
 ) 17. (كات األردين قانون الشر .5
  1995لسنة ) 16(رقم انون تشجيع االستثمار  ق-

ذب االستثمارات األجنبية وحتفيز جل إطاراً تشريعياً مالئماً 2000 وتعديالته لسنة 1995لسنة ) 16(يعترب قانون تشجيع االستثمار رقم 
 اإلعفاءات حيث يقدم، االستثمارات احمللية، فهو منافساً ملا تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانني االستثمار على مستوى اإلقليم 

مدن و والفنادق واملستشفيات والنقل البحري والسلك اجلديدة، رية ضمن قطاعات الصناعة والزراعةاجلمركية والضريبية للمشاريع االستثما
النفطية باإلضافة إىل قطاع خدمات استخراج ونقل وتوزيع املياه والغاز واملشتقات ،  السياحي ومراكز املؤمترات واملعارض جالتسلية والتروي
  . خبطوط األنابيب

  :  فهي أهم املزايا واحلوافز اليت يقدمها قانون تشجيع االستثمار األردينأما 
  اإلعفاءات اجلمركية-أ

ثاث األاآلالت واألجهزة واملعدات واآلليات والعدد املخصصة الستخدامها حصراً يف املشروع و(ة بتتعفى املوجودات الثا .1
  .من الرسوم والضرائب اجلمركية) املستشفياتفروشات ولوازم الفنادق واملو
ة اليت تلزمها بتمن قيمة املوجودات الثا% 15 ب اجلمركية على أن ال تتجاوز قيمة االعفاءتعفى قطع الغيار من الرسوم والضرائ .2

  .هذه القطع
ديد إذا ما أدى ذلك إىل جلتتعفى املوجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب اجلمركية لغايات التوسع أو التحديث أو ا .3

  .من الطاقة اإلنتاجية للمشروع% 25زيادة ال تقل عن 
 مشاريع الفنادق واملستشفيات إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب ملشترياا من األثاث واملفروشات واللوازم لغايات متنح .4

  .التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على األقل
ب الزيادة اليت تطرأ على قيمة املوجودات الثابتة املستوردة حلساب املشروع إذا كانت الزيادة ناجتة عن تعفى من الرسوم والضرائ .5

 .ارتفاع أسعار تلك املوجودات يف بلد املنشأ أو عن ارتفاع أجور شحنها أو تغيري يف سعر التحويل
   :التسهيالت الضريبية- ب
 واملستشفيات ركات العامة ضمن قطاعات التعدين والصناعة والفنادقلشالدخل من الدخل اخلاضع  لضريبة اتستوىف ضريبة  .1

للشركات %) 25(للشركات ضمن قطاعي البنوك والشركات املالية وبنسبة %) 35(وبنسبة %). 15(والنقل واملقاوالت اإلنشائية بنسبة 
  ).صفر( ضريبة الدخل للمشاريع الزراعية تبلغاألخرى كما 

 املشاريع االستثمارية ضمن القطاعات حسب التطور االقتصادي حبيث تتمتع) جأ،ب،(طق تنموية قسمت اململكة إىل ثالث منا .2
 املبينة بنسبهااملنصوص عليها يف قانون تشجيع االستثمار املقامة يف أي من هذه املناطق بإعفاءات من ضريبيت الدخل واخلدمات االجتماعية 

 .ريع ملدة عشر سنوات من تاريخ بدأ العمل ملشادناهأ
   :اخلدمات أو بدء اإلنتاج الفعلي للمشاريع الصناعية على النحو التايل

  ).    أ(إذا كان املشروع يف املنطقة التنموية % 25 .1
  ).    ب(إذا كان املشروع يف املنطقة التنموية % 50 .2
  ).ج(إذا كان املشروع يف املنطقة التنموية % 75 .3
يعفى املشروع من ضريبيت الدخل واخلدمات االجتماعية بواقع سنة واحدة إذا ما جرى توسيعه أو تطويره أو حتديثه وأدى ذلك  .3

 . أن ال تزيد مدة اإلعفاء على أربع سنواتشريطة% 25ة يف اإلنتاج ال تقل عن إىل زياد
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  ضمانات االستثمار- ج
ردين معاملة املستثمر األردين، حيث منحه احلق يف أن يستثمر يف اململكة بالتملك يعامل قانون تشجيع االستثمار املستثمرين غري األ .1

) 2000(لسنة ) 54(األردنيني رقم أو باملشاركة أو باملسامهة يف أي مشروع اقتصادي وفقاً للنسب احملددة يف نظام تنظيم استثمارات غري 
النقل و واملستشفيات والفنادقالزراعة وطاعات الصناعة، تكنولوجيا املعلومات كون له حرية التملك الكامل للمشاريع املقامة ضمن قتيث حب

مراكز املؤمترات واملعارض وخدمات استخراج ونقل وتوزيع املياه والغاز والسياحي ومدن التسلية والترويج البحري والسكك احلديدية 
  . أخرى عديدةباإلضافة إىل قطاعات اقتصادية، واملشتقات النفطية  خبطوط األنابيب 

  .ات املسامهة العامةكدينار باستثناء االستثمار يف الشر) 50.000(احلد األدىن الستثمار غري األردين يف أي مشروع  .2
  .للمستثمر مطلق احلق يف إدارة مشروعه باألسلوب الذي يراه وباألشخاص الذين خيتارهم هلذه اإلدارة .3
ناه استثماره من عوائد وأرباح وحصيلة جخله إىل اململكة لالستثمار فيها وما حيق للمستثمر إخراج رأس املال األجنيب الذي أد .4

  .تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو أسهمه
  .للعاملني الفنيني واإلداريني يف أي مشروع أن حيولوا رواتبهم وتعويضام إىل خارج اململكة .5
استثماره أن حييل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد اليت تترتب ضمن دولته أو مؤسسة رمسية تابعة هلا تللمستثمر الذي  .6

  .له إىل تلك الدولة أو املؤسسة حبيث حتل حمله
ال جيوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه ألية إجراءات تؤدي إىل ذلك إال باستمالكه ملقتضيات املصلحة العامة شريطة دفع  .7

  . قابلة للتحويلةعملبع التعويض التعويض العادل للمستثمر حبيث يدف
اع خالل مدة ال تزيد على ستة دنية ودياً وإذا مل تتم تسوية النـزسوى نزاعات االستثمار بني املستثمر واملؤسسات احلكومية األرت .8

اً بأن األردن قد صادق ، علم" املركز الدويل لتسوية نزاعات االستثمار" إىلاع ـزأشهر فألي من الطرفني اللجوء إىل القضاء أو إحالة الن
   .1972على اتفاقية االنضمام إىل عضوية هذا املركز يف عام 

 اإلعفاءات وفقاً ألحكام خاصة ة املعفاة أو بيعها أو التنازل عنها ملستثمر آخر مستفيد منبتللمستثمر إعادة تصدير املوجودات الثا .9
.)18(  

  :نشطة التالية أو يساهم فيها بصورة كلية أو جزئية ومنهاال جيوز لغري األردين أن ميتلك أي من املشاريع أو األ
  . مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بسيارات األجرة والباصات والشاحناتققل الركاب والبضائع على الطرنخدمات   .أ 
  .ام املستعملة ألغراض البناءكمقالع رمل البناء وحجر البناء والر  .ب 
   .خدمات التحريات واألمن  .ج 
  . مبا فيها تنظيم األحداث الرياضية باستثناء مراكز اللياقة والصحة البدنيةالنوادي الرياضية  .د 

  )19. (من هذا النظام ) 3(من املادة ) د(التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة .هـ
  )2(جدول 

  )20(2004-1996االستثمارات األجنبية املستفيدة من قانون تشجيع االستثمار بالدينار من 
  بالدينار االردين

نسبة االستثمار العريب واألجنيب   اموع  االستثمار العريب واألجنيب  االستثمار احمللي  ةالسن
  إىل االستثمار احمللي

نسبة االستثمار العريب 
 واألجنيب إىل االستثمار الكلي

96  271.875.273  75.785.109  347.660.382  27.86%  21.80%  
97  255.560.035  123.683.845  37.924.880  48.40%  32.61%  
98  326.818.977  154.854.675  481.673.652  47.38%  32.15%  
99  364.694.990  184.186.191  548.881.181  50.50%  33.56%  

2000  354.895.964  438.378.862  793.274.826  123.52%  55.26%  
2001  472.252.675  409.101.192  881.353.687  86.62%  46.42%  
2002  169.638.002  131.393.530  301.031.522  77.45%  43.64%  
2003  177.945.533  83.714.925  261.660.458  47.04%  31.99%  
2004  322.674.046  95.652.803  418.326.849  29.64%  22.86%  

  %41.67  %62.46 4.071.787.437  1.696.751.132 2.716.355.495  اموع
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  )3(جدول 

  )21( القتصاديةرؤوس األموال األجنبية موزعة حسب القطاعات ا
  بالدينار األردين

نقل حبري   املستشفيات  الزراعة  الفنادق  الصناعة  السنة
  وسكك حديد

مراكز 
املؤمترات 
 واملعارض

مدن التسلية 
والترويج 
  السياحي

  اموع

96  51566009  18170000  5649100  400000  0  0  0  75785109  
97  63605220  51640000  4865000  0  0  0  3573625 123683845  
98  45477218  86623332  3556000  7589000  10046125 0  1563000 154854675  
99  165666191  16770000  1750000  0  0  0  0  184186191  

2000 95928862  340500000 250000  0  0  0  1700000 438378862  
2001 379461192  19100000  3278000  5150000  0  0  2112000 409101192  
2002 125114399  0  2245000  4034131  0  0  0  131393530  
2003 81764925  1200000  750000  0  0  0  0  83714925  
2004 76677931  1600000  11212872 6162000  0  0  0  95652803  

 1696751132 8948625  0 10046125 23335131 33555972 535603332 1085261947 اموع
  )4(جدول 

  )22( التنموية عة حسب املناطقاالستثمارات األجنبية واحمللية موز
  بالدينار األردين

  إمجايل  -  ج  ب  أ  السنة
96  162023400  64223880  84563000  36850102  347660382  
97  162710657  41865000  121665000  53003223  379243880  
98  215910510  49192000  111462330  105108812  481673652  
99  124385325  137886304  139052200  147557352  548881181  

2000  114751896  58578805  532390426  87553699  793274826  
2001  166752338  36626431  175056000  502919098  881353867  
2002  68295494  161996444  23818147  46921447  301031532  
2003  90023191  67546632  25815500  78275135  261660458  
2004  100984166  96807533  74354300  146180850  418326849  

  4413106627  1204369718  1288176903  714723029  1205836977  اموع
 

  )2(شكل 
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  تذبذب االستثمارات األجنبية واحمللية

  
ون ملي) 75( بلغ 96يب يف سنة ، حيث جند أن االستثمار األجن هناك تذبذب يف االستثمارات األجنبية بأن) 2(يبني اجلدول رقم 

من االستثمار % ) 27.86( أي أن االستثمار األجنيب يشكل ما نسبته دينار مليون ) 271(االستثمار احمللي لنفس السنة بلغ بينما دينار 
) 364( االستثمار احمللي بلغ بينما دينار مليون ) 184( إىل  99 ليصل سنة 98 و 97 يتالستثمار األجنيب باالرتفاع لسنواستمر ا. احمللي 
سنة أنه حصل يف ومن امللفت للنظر . %) 50.50(  ما نسبته  االستثمار األجنيب إىل االستثمار  احمللي هلذه السنةكما شكل، دينار يون مل

ذا تكون نسبة دينار مليون ) 354( االستثمار احمللي كان بينما دينار مليون ) 438(  بلغ االستثمار األجنيب ، اذنوعية قفزة  2000
  : ، ويعود سبب ذلك إىل %) 123.52(   االجنيب إىل االستثمار احمللي االستثمار

واليت أصبحت هدفاً لالستثمارات يف حمافظة العقبة من قبل احلكومة دف تشجيع االستثمارات ) 2000(فتح منطقة العقبة اخلاصة عام . 1
رخص هلا مبمارسة أي نشاط اقتصادي يف املنطقة وفقاً لقانون ، حيث حتصل أي مؤسسة مسجلة ومالعربية واألجنبية نظراً ملوقعها املتميز 

  )23 (.اتعلى العديد من االمتيازات واالعفاء) 2000 لسنة 32رقم ( منطقة العقبة االقتصادية اخلاص 
لن انضمام االردن وقد أُع.  التجارة العاملية منظمة على طلب لالنضمام إىل 17/12/1999االنفتاح االقتصادي حيث وقع االردن بتاريخ . 2

   . لة عربية تنظم رمسياً إىل املنظمة وبذلك اصبح االردن سادس دو11/4/2000اليها رمسياً اعتباراً من تاريخ 
  .  وما تضمنه من اعفاءات ضريبة وامتيازات للمستثمرين األجانب 1995تعديل قانون تشجيع االستثمار لسنة . 3

 
 ، وميكن أن يعزى ذلك لعدم االستقرار يف البيئة احمليطة ، فعدم 2004 ولغاية 2001فترة من ونالحظ تراجع االستثمارات األجنبية لل

  . االستقرار السياسي الذي تعيشه املنطقة واألوضاع الساخنة الدائرة منها كلها عوامل ال تساعد يف جذب االستثمارات 
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  )24( )عربية وأجنبية ( رؤوس األموال األردنية واخلارجية                                             )5(جدول رقم 
  الشركات املسامهة ذات مسؤولية حمدودة وشركات التضامن وشركات التوجيه( املستثمرة يف الشركات 

  القيمة بالدينار األردين )           2004- 1970( للفترة من ) واملؤسسات الفردية 
  األموال اخلارجيةرؤوس   رؤوس األموال األردنية  السنة

  )عربية وأجنبية ( 
  نسبة رؤوس األموال  اموع الكلي

  األردنية/ اخلارجية 
نسبة رؤوس األموال 
  اخلارجية إىل الكلي

1970  5656435  7733  5664168  0.136  0.137  
1971  4637190  57750  4694940  1.245  1.230  
1972  15745042  31533417  47278459  200  66.697  
1973  14355642  908060  15263702  6.325  5.949  
1974  14822334  1038774  15861108  7.008  6.549  
1975  21413765  516345  21930110  2.411  2.354  
1976  89766372  41277369  131043741  45.983  31.498  
1977  37203617  1004495  38208112  2.699  2.629  
1978  54957796  5242415  60200211  9.538  8.708  
1979  41717199  782362  42499561  1.875  1.840  
1980  53953723  1697815  55651538  3.146  3.050  
1981  54339431  6067683  60407114  11.166  10.044  
1982  62425370  1414781  63840151  2.267  2.216  
1983  81399951  4562042  85961993  5.604  5.307  
1984  66617518  1473831  68091349  2.212  2.164  
1985  71338904  2774472  74113376  3.889  3.743  
1986  56278271  18470716  74748987  32.820  24.710  
1987  69939188  308222  70247410  0.440  0.438  
1988  52584710  8538413  61123123  16.237  13.969  
1989  101350806  2527738  103878544  2.494  2.433  
1990  64235735  24785493  89021228  38.585  27.842  
1991  183870048  11137147  195007195  6.057  5.711  
1992  262550354  53153458  315703812  20.245  16.836  
1993  202192989  63739267  265932251  31.523  23.968  
1994  284285316  43968490  328253806  15.466  13.394  
1995  324781550  59581304  384362854  18.345  15.50  
1996  265080948  49836453  314917401  18.800  15.825  
1997  259900555  58615969  318516524  22.553  18.402  
1998  250544475  47268578  297813053  18.866  15.871  
1999  298215564  91584018  389799582  30.710  23.495  
2000  64235735  57955062  122190797  90.22  47.430  
2001  83180461  54084462  137264923  39.401  39.402  
2002  29879274  17442027  47321301  58.375  36.858  
2003  31342525  11067376  42409901  35.311  26.093  
2004  57834354  12645601  70479955  21.865  17.942  
  629.332  823.619  4419702280  787069138  3632633142  اموع
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  )6(جدول 
  )25( األمهية النسبية لالستثمارات األجنبية املباشرة

  )2004- 1970(يف املؤسسات الفردية والشركات يف االقتصاد األردين خالل الفترة 
  االردينبالدينار 

ة يف املؤسسات الفردية لالعام) أجنبية-عربية(إمجايل رؤوس األموال األجنبية   السنة
  والشركات

  الناتج احمللي اإلمجايلنسبة االستثمارات األجنبية إىل

1970  7733  0.003  
1971  57750  0.02  
1972  31533417  11.2  
1973  908060  0.3  
1974  1038774  0.27  
1975  516345  0.12  
1976  41277369  7.5  
1977  1004495  0.15  
1978  5242415  0.67  
1979  782362  0.08  
1980  1697815  0.14  
1981  6067683  0.41  
1982  1414781  0.08  
1983  4562042  0.25  
1984  1473831  0.07  
1985  2774472  0.14  
1986  18470716  0.85  
1987  308222  0.01  
1988  8538413  0.37  
1989  2527738  0.11  
1990  24785493  0.93  
1991  11137147  0.4  
1992  53153458  2.13  
1993  63739267  1.65  
1994  43968490  1.04  
1995  59581304  1.31  
1996  49836453  1.06  
1997  58615969  1.19  
1998  47268578  0.19  
1999  91584018  1.73  
2000  57955062  0.096  
2001  54084462  0.085  
2002  17442027  1.765  
2003  11067376  0.156  
2004  12645601  0.159  
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   : 1980 ولغاية 1970الفترة من عام * 
ار السياسي االقتصادي على الصعيدين احمللي واالقليمي بسبب الصراع العريب االسرائيلي حيث متيزت هذه الفترة بعدم االستقر

( نسبة رؤوس االموال االجنبية املستثمرة إىل رؤوس االموال الكلية فقد بلغت هلذا الصراع تأثري سليب على خطط التنمية االقتصادية ، كان 
ية باستثناء سنة  يف االستثمارات األجنبتباطؤ النموتشري هذه النسب إىل ) 5 جدول رقم ( 1974 سنة 6.549 و 1970سنة ) 0.137
ية الالزمة القامة فعدم توفر البنية األساس، االضافة إىل العوامل السياسية كان للعوامل االقتصادية تأثري سليب أيضاً ب ف ،1976 وسنة 1972
ايل واالقتصادي لالردن والعجز املايل والتجاري كل هذه العوامل حالت دون  حمدودية الطلب وصغر حجم السوق وضعف املركز املاملشاريع

على التوايل ، ) 31.498(و ) 66.697( واليت بلغت 1976 و 1972 يف االستثمار سنة أما النمو احلاصل.جذب االستثمارات األجنبية
جيابية نتيجة لالرتفاع الكبري الذي حصل يف اسعار النفط يف بداية إىل أن االقتصاد االردين يف تلك الفترة بدأ يتأثر بظروف اقتصادية افريجع  

انعكس ذلك بشكل اجيايب على مؤشرات االقتصاد االردين مما  لالردن من دول اخلليج ، الواردة إذ ارتفعت حصيلة املوارد املالية 1974سنة 
إىل الناتج )  1976 و 1972 سنةباستثناء (عربية واالجنبية إال أن حجم االستثمارات ال، الستثمار من حتسن ا ورغم ما طرأ على حركة .

  ) . 6(رقم جدول كما يبني ذلك % ) 2( االمجايل مل يتجاوز 
   : 1990 ولغاية 1980الفترة * 

 املنطقة عدم استقرار سياسي ، فاندالع ، كما شهدتشهد االقتصاد االردين ركود حيث هذه الفترة انتهاء احلقبة النفطية رافقت 
 املنطقة طابع االستقرار السياسي الذي حيتاجه االستثمار الناجح ، كما تعرض  والصراع العريب االسرائيلي أفقدحلرب العراقية االيرانيةا

مالت باالضافة إىل اخنفاض العملة احمللية أمام الع،  إىل أزمة اقتصادية مما أدى إىل ارتفاع العجز املايل والتجاري 1988االقتصاد االردين عام 
كما شهدت املنطقة مطلع التسعينات أزمة اخلليج الثانية بني العراق والكويت . أدى إىل وصول الدين اخلارجي ملستويات قياسية مما األجنبية 

  . وال خيفى ملا هلذه العوامل من انعكاسات على االقتصاد األردين . كل هذه العوامل انعكست على االقتصاد األردين . 
ت فقد تراجع. الصعود واهلبوط بني  ربية واألجنبية سلكت مسار متذبذبباه ، أن تدفق االستثمارات العامللفت لالنتو

( من الناتج احمللي االمجايل %) 8(ونسبة ) 5جدول رقم (       من رأس املال الكلي ) 2.267( شكلت نسبة  ف1982االستثمارات سنة 
   . 1986من الناتج احمللي سنة % ) 85(نسبة  إذ بلغت 1986 ت سنة وارتفعتمث عاد ) . 6جدول 

، وهي أعلى نسبة يصل % 93 بلغت نسبة االستثمارات األجنبية إىل الناتج احمللي االمجايل 1995من اجلدير بالذكر أنه يف سنة 
  . إليها االستثمار األجنيب يف األردن 

   : 2000 ولغاية 1990الفترة من * 
وبسبب أزمة ،  1992سنة  ولغاية 1989سنة  برنامج للتصحيح االقتصادي يغطي الفترة من ىنتب االردن قد يف هذه الفترة كان  

قد شهدت هذه الفترة باالضافة إىل و . 1998سنة  ولغاية 1992سنة خر يغطي الفترة من آاخلليج الثانية توقف العمل به ومت وضع برنامج 
نتيجة هلذه االصالحات أخذت االستثمارات ، عقد اتفاقيات دولية القانوين و الصعيد التشريعي و اصالحات على، االصالحات االقتصادية

 1993مليون دينار سنة ) 63(مليون دينار مث ارتفعت إىل ) 53( بلغت االستثمارات األجنبية 1992تتدفق إىل األردن ، ففي سنة األجنبية 
  . واستمرت بعد ذلك بالتذبذب البسيط بني االرتفاع واهلبوط . 
   : 2004 ولغاية 2000ترة من الف* 

دينار مليون ) 57(رأس املال املستثمر  بلغ 2000 ففي سنة يف حجم االستثماراتأيضاً التذبذب الواضح يف هذه الفترة حظ نال  
يعزى ودينار مليون ) 11 (2003 مث عاد باهلبوط ليبلغ سنة ، من الناتج احمللي االمجايل%) 8.5(وشكل نسبة من رأس املال االمجايل 

و  احمللي ينعلى الصعيدحيث مل تشهد املنطقة أي استقرار سياسي   ،السبب إىل عدم االستقرار السياسي يف املنطقة والصراعات الدائرة فيها
  . االقليمي 

   : االستنتاجات* 
حاولة  االردن كمكما تبينت. هذا العجز عن طريق املساعدات والقروضاالردن عاجل وييعاين االقتصاد االردين من عجز مزمن  .1
  .اري جلذب االستثمارات األجنبية يئة املناخ االستثمو التجارة اخلارجية علىعاجلة العجز التوجه حنو االنفتاح مل
 . كان لالوضاع غري املستقرة الدائرة يف املنطقة تأثري سليب على استقرار األوضاع االقتصادية واملالية يف االردن  .2
 .  داخلي مستقر بالرغم من احمليط السياسي املضطرب يتمتع االردن مبناخ سياسي .3
 عدم االستقرار يف املنطقة  و االستثمار اخلارجي املباشر يف االردن أكثر تأثر باألوضاع السياسية إن .4
 قدرة املستثمر العريب على التأقلمعلى وليس ألصل اجنيب وهذا مؤشر عريب معظم االستثمارات اخلارجية املشتركة تعود ألصل  .5

 . والتكيف للظروف واملتغريات البيئية 
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من جممل االستثمارات خالل فترة %) 80(شكلت نسبة ) 1999-1990(حجم االستثمارات األجنبية خالل الفترة من إن  .6
متيزت بتذبذت االوضاع وهي الفترة اليت ) 1990-1970( فقط مت استثمارها خالل الفترة % 12ن وإ، ) 2004-1970( لدراسة ا

 دية يف املنطقة االقتصا
تثمارات  ساهم يف منو تدفق االسممارر االقتصادي دف التغلب على حمدودية السوق احمللي ح االردن سياسة االنفتاح والتىنلقد تب .7

 . العربية واألجنبية اليه 
 ومنح الضمانات أخذ االردن بسياسة االصالح االقتصادي فتجه حنو استبعاد القيود أمام حركة األموال العربية واألجنبية .8

 . باالستثمارات األجنبية على االجراءات اخلاصة واالعفاءات الضريبية واصدار القوانني اجلديدة وادخال التعديالت 
 . أغلب االستثمارات األجنبية املباشرة توجه بالدرجة األوىل للصناعة والتجارة إن  .9

 ت ومىت ما توفر هذا املناخ كان،جتماعيةالسياسية واالقتصادية والل ايتحدد االطار املناخي لالستثمار األجنيب مبجموعة من العوام .10
 . فرصة جناح االستثمار يف البلد املضيف ناجحة 

هذا ة إىل ، اال ان تدفق االستثمارات األجنبيها االردن اعلى الرغم من االصالحات االقتصادية واملالية وسياسات االنفتاح اليت تبن .11
عدم االستقرار و املايل واالقتصادي ، هركزاحمللي ، ويعود ذلك إىل ضعف مساً حبجم االستثمار احمللي أو الناتج  ما زالت حمدودة قياالبلد

 .  االقليمي واحمللي ينيستواملالسياسي على 
  
  : التوصيــات * 
 احمللي ين من االنسجام مع التطورات االقتصادية على الصعيدمبا يضو وكذلك التشريعات االقتصادية 1995لسنة ) 16(املراجعة الدائمة لقانون تشجيع االستثمار رقم  .1

  . و االقليمي 
 . تبسيط االجراءات اجلمركية وإزالة التعقيدات االجرائية ذات الطابع الروتيين  .2
 .  أي اجتهاد فيها ملنعجيب أن تتسم اللوائح والتشريعات بالوضوح والشفافية وإن تكون حمددة بشكل واضح  .3
 .  لدى املستثمرين التوقع مستوى لتحسني على استقرار التشريعات والقوانني واالجراءات االدارية يف كافة ااالت االقتصادية ضرورة احملافظة .4
 . القطاع اخلاص من أجل خدمة املستثمر بالتعاون مع وتطوير نظم املعلومات االقتصادية وذلك بوضع استراتيجية متكاملة من قبل احلكومة  .5
 . سني املناخ االستثماري بالتعاون مع الدول العربية العمل على حت .6
 . األجنبية والتخطيط السليم الستقطاب االستثمارات العربية  .7
 . االردن يف الفرص االستثمارية املوجودة ب  واالجنيب االعالم األردين لتعريف اتمع العريبرحتسني دو .8
  

  : ش ــاهلوام
  . نيب غري املباشر ، إذ ال يوجد يف الواقع العملي هذا النوع من االستثمار يف االردن مل تتناول هذه الدراسة االستثمار األج .1
  . 7 ، ص1982، ترمجة علي مقلد ، منشورات عويد ، الطبعة الثانية ، بريوت، سنة " االستثمار الدويل " جيل يرتان ،  .2
 ، 13، جملة أحباث الريموك ، سلسلة العلم االنسانية واالجتماعية ، الد " القتصاد األردين حمددات الطلب على االستثمار األجنيب يف ا" هشام غرايبه ونضال عزام ،  .3

  .54-32 ، ص ص 1997، سنة ) ب (1العدد 
  339 ، ص1980، مطبعة اجلامعة املستنصرية ، بغداد ، سنة " االقتصاد الدويل " أمني كنونة ،  .4
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  . 17-16 ، ص ص 2004االقتصاد غري منشورة ، سنة 
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