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Abstract:

This study aims at identifying the concept of foreign direct investment and its forms, as well as measuring

the impact of foreign direct investment on the economic development in Jordan and the extent of its contribution
to the stimulation and development of the national economy.

The study methodology contains the (study importance, study problem, study objectives, and the

hypotheses), followed by econometrics analytical approach through the data related to the Jordanian GDP

analysis and the size of foreign direct investments for the period (1996-2008). The results of the study findings:
There exist a statistically significant impact of the foreign direct investment on economic development in Jordan

The study recommends focusing on the continued application of the legislation to ensure the deepening of

the role of foreign direct investment in the activation of the performance of the Jordanian economy through tax
exemptions rewarding, and directing these investments towards the development of all economic sectors, and
attract technology and technical knowledge appropriate to the reality of Jordan's economic and reconsider

institutional frameworks related to investment promotion through coordination between these institutions and the
expansion of its activities at the international level.
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الملخص

تهدددذ د ه الد ارسددة التعددرذ إل د مفه دوال اثسددت مار األجنب د المباشددر واشددواللك وو د ل قيدداس ا ددر اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر عل د التنميددة

اثقتصادية ف األردنك ومدى مسا متها ف تحفيز اثقتصاد الوطن ك وتنميتل.

وتضمنت منهجية الدراسة تناول (ا مية الدراسةك ومشولتهاك وا دافهاك وفرضياتها)ك وتال إتباع المدنه اليياسد التحليلد مدن خدلل تحليدل البياندات

المتعليددة بالنددات اإلجمددال المحل د األردند ك وحجددال اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر للفتددر ( .)2008-1996وتوصددلت نتددال الد ارسددة إل د وجددود ا ددر و

دثلة إحصالية للست مارات األجنبية المباشر عل التنمية اثقتصادية ف األردن.

وتوص د الد ارسددة بددالترويز عل د اثسددتمرار ف د تطبيددت التش دريعات الوفيلددة بتعميددت دور اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر ف د تفعيددل اداء اثقتصدداد

األردن من خلل اإلعفاءات الضريبية المجزيةك وتوجيل

ه اثست مارات نحو تنمية وافة اليطاعات اثقتصاديةك واستيطاب التونولوجياك والمعرفة الفنية

المللمددة للواقددا اثقتصدداد األردن د ك اواعدداد الناددر بدداألطر الممسسددية المتعليددة بتشددجيا اثسددت مار مددن خددلل التنسدديت بددين د ه الممسسدداتك وتوسدديا

انشطتها عل الصعيد الدول .

الكلمات المفتاحية :اثست مارات األجنبية المباشر ك النات المحل اإلجمال ك التنمية اثقتصاديةك األردن.
وتعميت اثندما

المقدمة:

األردن ك و ل من خلل تشجيا اليطاع الخات عل اثست مار ف

ت ازي ددد اث تم دداال بد ارس ددة ا ددر اثس ددت مار األجنبد د المباش ددر علد د

قطاعات اقتصادية إنتاجية مختلفةك و ات قيمة مضافة عاليةك وو ل

النمو اثقتصاد للبلدان المضيفةك حيث تنام تدفت راس المال خلل

العمل عل تحييت اثستيرار النيد من خلل السياسة النيدية المتبعة.

العيد دددين األخي د درين عل د د الد دددول الناميد ددةك وتسد ددابيت دول العد ددالال عل د د

ليدد ادر صدانا اليدرار اثقتصداد فد األردن ا ميدة اثتفاقيددات

اجت اب اثست مارات األجنبية المباشر ك من خلل تهيلة البيلدة المللمدة

اثقتصددادية الت د تربطددل بتوددتلت اقتصددادية إقليميددة ودولي دةك حيددث تددال

للس د ددت مارك وتي د ددديال الحد د دوافزك والتس د ددهيلتك واإلعف د دداءات الجمروي د ددةك

توقيا عدد من اثتفاقيات مدن ا مهدا اتفاقيدة الشدراوة األردنيدة األوروبيدة

والضد دريبيةك والضد ددماناتك وتشد ددير الد ارسد ددات الحدي د ددة إل د د ا ميد ددة دور

عد دداال  1997ك واتفاقيد ددة إنشد دداء منطيد ددة تجد ددار حد ددر عربيد ددة وبد ددرى عد دداال

اثسددت مار األجنب د المباشددر ف د تحفيددز النمددو اثقتصدداد مددن خددلل

1997ك واتفاقية إقامة مناطت صناعية مم لة فد األردن عداال 1997ك

التونولوجي ددا المتط ددور ك واس ددتخداال اس دداليب اإلدار كواإلنت ددا ك والتس ددويت

وانض ددماال األردن إلد د منام ددة التج ددار العالمي ددة ع دداال 2000ك واتفاقي ددة

الحدي ةك وتدوفير فدرت تشدييلية للعمالدة المحليدةك وزيداد الندات المحلد

تجدار حددر مددا الوثيددات المتحدد األمريويددة عدداال  2001بهدددذ اثنفتددا

إجمال .

واماال

عل العالالك والتيلب عل مشولة صير السوتك والتحديات الت تواجدل

ه األوضاع فيد اتخ ت الحوومات األردنية المتعاقبة

قط دداع الص ددناعة األردني ددةك حي ددث وف ددرت د د ه اثتفاقي دداتك والص ددادرات

حزمة من اإلجراءات لمعالجة الصعوبات الت قد تعترض اليطاعات

األردنية ميز تنافسية ف األسوات العالمية خاصة السوت األمريوية.

اثقتصاديةك حيث تال العمل ببرنام التصحيح اثقتصاد ك والهيول

ال

دذ إل

تخفيذ العجز ف

ف

اثقتصاد العالم ك وتعزيز تنافسية اثقتصاد

إن التطورات السريعة ف التجار الدولية ادت إل حدوث آ ار

الميزان التجار ك وضبط اإلنفات

إيجابية عل تبادل السلاك والخدماتك وانتيال عناصر اإلنتا ك حيث

العاالك والحد من التضخالك واستيطاب اثست مارات العربية واألجنبيةك
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ا ر اثست مارات األجنبية المباشر عل التنمية اثقتصادية ف األردن -دراسة قياسية تحليلية للفتر ()2008-1996

العنصر الوفيرك وانخفض إنتا

تعتمد عل

زاد إنتا

السلعة الت

عالية ف

تراوال راس المال البشريأ وتطوره من حيث توفر العمالة

مشكلة الدراسة:

السلعة الت تعتمد عل العنصر النادرك وبما ان األردن يمتاز بتنافسية

الما ر ا والمدربة الت

خبرات فنية واسعةا وتتياض

تمتل

ادى إل

بمعدثت ميبولة نسبياًك فإن ل

عل

فاعل ف

اجور
ا

تعد

استيطاب اثست مارات

اليدرات اإلنتاجيةك ورفا معدثت النمو اثقتصاد

تأ ير ا عل

المستوى المعاش

دفا

زياد

دور ا ف

للدولك وبالتال

لألفرادك ورفا ية المجتمعاتك إث ان

جعلت األردن يروز عل

تدفت اثست مارات األجنبية المباشر ما زال محدودا نسبياك وو ل فإن

وما قامت الحوومات األردنية المتعاقبة بتو يذ الجهود ف

اليرارك

اثست مار بالعنصر البشر ك ال

يعد احد ا ال موارده اثقتصادية.

دور اثست مار األجنب

اثقتصادية عل
األجنب

الصعيد العالم ك ورغال ل

والباح ين عل

للموارد األجنبية بسبب تدن

اآلتية:

فإن تدفت اثست مار

المباشر ث يزال دون مستوى الطمو ك حيث يحتا

سعت الدول النامية إلد تبند النمدا

األردن

والناريدات التنمويدة قصدد

أهداف الدراسة:

تتلخت ا داذ

 .5التعرذ إل اشوال اثست مارات األجنبية المباشر .

اثقتصاديةك وتعبلة ول الطاقات المحلية لتحييت التنميدةك لودون المدوارد

 .3قياس ا ر اثست مارات األجنبية المباشر عل

ه الدول تتسال بالمحدوديةك والندر الوبير ميارنة بالدول المتيدمة.

ف األردن.

ضوء ما تيدالك تشول اثست مارات األجنبية محور

العربيةك واألردن سع

إل

لبلوغ الدراسة ا دافها قاال الباحث بوضا فرضية واحد بصيية

ه اثست ماراتك

اإل بات مفاد ا (يوجد ا ر و دثلة إحصالية عند مستوى المعنوية (α

تعزيز

) = 0.05للست مارات األجنبية المباشر عل التنمية اثقتصادية ف

البيلة اثست مارية الجا بة للست مارات بما فيها اثست مارات العربية.
ومن اجل ل

األردن).

فيد سعت الحوومات األردنية المتعاقبةك من خلل

ممسسة تشجيا اثست مار عل

الطرق المستخدمة في الدراسة:

تحسين المناخ اثست مار ك وج ب

 .0صياغة نمو

اثست ماراتك وتسويت البيلة اثست مارية األردنيةك من خلل إعاد

 .5استخداال بعض طرت التيدير اإلحصال للوصول إل النتال
المطلوبةك بما يحيت ا داذ الدراسة.

األموال العربية واألجنبية.

 .3استخداال بعض اثختبارات اإلحصاليةك واليياسية للوقوذ عل

أهمية الدراسة:

صلحية النمو

توتسب الدراسة ا ميتها ف وونها:

ودور ا ف النمو اثقتصاد للدول.
إل

خلت مناخ است مار

ار ليرض ج ب المزيد من
ملءمةك واستير ا
بهدذ تعزيز متطلبات التنمية اثقتصادية.

اليياس .

الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة:

 .0تعد إ راء معرفيا لمفهوال اثست مارات األجنبية المباشرك
 .5سع

قياس ليرض قياس ا ر اثست مارات األجنبية

المباشر عل التنمية اثقتصادية ف األردن.

يولة الو ير من اليوانينك واألنامةك اواجراء اإلصلحات التشريعية
لتحييت المزيد من الحرية اثقتصاديةك اوازالة الييود اماال حروة رموس

اثقتصاد األردن

التنمية اثقتصادية

فرضيات الدراسة:

عدد من دول العالالك وخاصة الدول

واستيطابها من خلل التسهيلت والتشريعاتك والعمل عل

ه الدراسة باآلت :

 .0التعرذ إل واقا اثست مارات األجنبية المباشر ف األردن.

المعيش لمواطنيهاك إل استيرار األسدعارك وتطدوير مختلدذ اليطاعدات

اث تماال بج ب م ل

حد سواءك وستحاول الدراسة اإلجابة عل

األسللة

ف األردن؟

اثقتصادية من زياد النات اليوم ك وتحسين الدخل الفرد ك والمسدتوى

اث تماال بالنسبة للحوومات ف

لدى الو ير من متخ

 .5ما ا ر اثست مارات األجنبية المباشر عل التنمية اثقتصادية

بلوغ مستويات التنميدة اثقتصدادية المنشدود ك وتحييدت ا دداذ سياسداتها

وف

تحفيز النمو اثقتصاد

ما زال

 .0ما اشوال اثست مار األجنب المباشر ف األردن؟

حجال المدخراتك ومحدودية السوت

األردنية.

المباشر ف

دون مستوى الطمو ك ومحل ش

عملية تحديث اليوانين والتشريعات وتطوير ما ك لمواوبة التطورات

ف

تنمية اقتصاديات الدولك وث احد ينور ا ميتها ف

عجلة التنمية اثقتصاديةك واثجتماعية للدولك و ل

العربيةك واألجنبية المباشر ليطاعات اقتصادية إنتاجية مختلفةك حيث
ه الميز إحدى ا ال الميزات الت

الرغال من ان اثست مارات األجنبية المباشر تلعب دو ار

ليد ددد تناولد ددت عد ددد د ارسد ددات تطبيييد ددة سد ددابية اد ددا ر اثسد ددت مار

األجنبد د المباشد در فد د ال دددول النامي ددةك ومنه ددا ال دددول العربي ددةك واألردن

او ر

بش ددول خ دداتك وبين ددت ان للعوام ددل اثقتص ددادية والسياس ددية ت ددأ ي اًر وبيد د اًر

ه اثست ماراتك
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عل د انتيددال رموس األم دوال إل د البلدددان المضدديفةك ومددا بينددت د ارسددات

دددفت الد ارس ددة إلد د قي دداس ا ددر اثس ددت مار األجنبد د المباش ددرك

البلدددان المضدديفةك وسنسددتعرض تل د الد ارسدداتك ومددا توصددلت إليددل مددن

ب ددين اثس ددت مار األجنبد د المباش ددرك وراس الم ددال البش ددر ك واثس ددت مار

اخددرى ا ددر اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر علد النمددو اثقتصدداد لدددى

نتال ك و

والتجددار عل د النمددو اثقتصدداد وتحليلهمدداك وفحددت العلقددة التفاعليددة

المحل د ك ف د تحسددين النمددو اثقتصدداد ك او زيادتددل ف د الدددول الناميددةك

عل النحو اآلت :

وشملت الد ارسدة ( )66دولدة ناميدة للفتدر ( .)2000 -1971وتوصدلت

 -1دراسة (وسيم جبر:)2007 ،

النتد ددال إل د د ان اثسد ددت مار األجنب د د المباشد ددرك والتجد ددار يسد ددهمان ف د د

بعنوان " :دراسة العوامل المؤثرة على عملية اجتذاب االستثمار

تحسين النمو اثقتصاد ك وما اودت الدراسة العلقة اليوية للتفاعدل مدا

األجنبيييي المباشييير ،وتحليلهيييا :دراسييية مقارنييية (حالييية األردن ومصييير

بين اثست مار األجنب المباشدرك والتجدار ك وان اثسدت مار األجنبد يعدد

واليمن) ".

قنددا ثنسددياب التونولوجيددا المتطددور للبلدددان الناميددةك باإلضددافة إل د ان

دفت الدراسة إل بناء تصدور متوامدل عدن العوامدل المدم ر فد

اثسد ددت مار األجنب د د يحفد ددز اثسد ددت مار المحل د د ك وان انخفد دداض معد دددل

اسددتيطاب اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر ف د وددل مددن األردن ومصددر

واليمنك وتسليط الضوء عل التحدياتك ونياط الضعذ الت تواجل

التضدخالك والعددبء الضدريب ك والنفيدات الحووميددة يددمد إلد تيدددال النمددو

ا

اثقتصاد .

النوع من اثست مارات بهدذ اقت ار المعالجات المناسبة لهدا .وتوصدلت

 -4دراسة ( :)Choong , et al. , 2004

الدراسة إل بعض النتال ك ن ور منها ما يأت :
ا-

بعنوان " :االستثمار األجنبي المباشر ،النمو االقتصادي

توجد علقة ات دثلة إحصالية عند مستوى الدثلدة (0.05

وتطور القطاع المالي (دراسة مقارنة) ".

≤ )ك ب د ددين العوام د ددل اثقتص د دداديةك والسياس د دديةك والتشد د دريعية

ددفت د ه الد ارسدة بحددث نمدو اليطدداع المدال المحلد ك وتطددورهك

والبني ددة التحتي ددةك والبيل ددة اإلداري ددةك وب ددين اثس ددت مار األجنبد د

من خلل نيل التونولوجيا الحدي ة إل بلدان مختار  .وتوصدلت الد ارسدة

المباشر ف ول من األردنك ومصرك واليمن.

إل بعض النتال ن ور منها ما يأت :

ب -عدال وجود علقدة ات دثلدة إحصدالية بدين العوامدل ال يافيدةك

ا-

واثسددت مار األجنب د المباشددر ف د وددل مددن األردنك ومصددرك
واليمن.

إيجابياً عل

المدى الطويل فيط ف

اثست مارات المحلية.

 -2دراسة (زياد أبو ليلى:)2005 ،

ب -ومن دراسة نما

بعنوان " :أثر االستثمار األجنبي المباشير ،والمسيتوردات عليى

سلو

النمو االقتصادي في األردن للفترة (." )2003 -1976

حالة تحييت تيدال ف

المدى اليصير للبلدان المدروسةك تبين ان

اثست مار األجنب

اثقتصاد ك يمد

د دددفت الد ارس د ددة التع د ددرذ إلد د د ا مي د ددة اثس د ددت مارات األجنبي د ددة

إل

المباشرك وا ره عل

إموانية نمو اليطاع المال

مختلذ البلدان األخرىك رغال اثختلذ ف

المباشر ك والمستورداتك وما دفت إل قياس ا ر اثست مارات األجنبية

النمو

العاال ف

السياسات المالية

والنمو الصناع ك إضافة إل األبعاد المحلية األخرى.

المباشددر ك والمسددتوردات عل د النمددو اثقتصدداد ف د األردنك باسددتخداال

 -5دراسة (:)AL-massaied, 2004

طريية المربعات الصيرى اثعتياديدة ()OLSك ومتجدل اثنحددار الد ات

بعن يوان " :االسييتثمار األجنبييي المباشيير ،االسييتثمار المحلييي،

( .)VARوتوصلت الدراسة إل بعض النتال ك ن ور منها ما يأت :
ا-

إن تدفيات اثست مار األجنب

المباشر ،تخلت تيدماً تونولوجياً

والنمو االقتصادي (الدليل من رابطة شعوب جنوب شرق آسيا." )5-

او د د دددت الد ارس د د ددة علد د د د ان اثس د د ددت مارات األجنبي د د ددة المباش د د ددر ك

دفت الدراسة إل معرفة محددات اثسدت مار األجنبد المباشدرك

والمس ددتوردات تس ددا ال بش ددول وبي ددر فد د النم ددو اثقتص دداد فد د

اوال د قيدداس ا ددر اثسددت مار المحل د ك واثسددت مار األجنب د عل د النمددو

األردن.

اثقتص د د اد لرابطد ددة شد ددعوب جند ددوب شد ددرت آسد ددياك وشد ددملتأ ندونيسد ددياك

ب -توجددد علقددة سددببية متبادلددة بددين اثسددت مار األجنب د المباشددرك

وماليزي دداك والفلب ددينك وتايلن دددك وس ددنيافور فد د الفت ددر ()2002-1961ك

والمسدتورداتك واحاديددة اثتجدداه مدن اثسددت مار األجنبد المباشددر

باإلضددافة إل د قيدداس ا ددر العوامددل المحليددة عل د النمددو اثقتصدداد ف د

باتجاه راس المال المحل ك ومدن المسدتوردات باتجداه راس المدال

تل البلدانك وقد استخدمت الد ارسدة منهجيدة اثنحددار الد ات المتبداط

المحل .

زمنياً ).Auto Regressive Distributed Lag (ARDL

 -3دراسة (:)Shiva G. and Agapi Somwaru, 2004
بعنوان " :تأثير االستثمار األجنبي المباشر والتجارة على النمو

وتوصددلت نتددال الد ارسددة إل د ان اثسددت مارات المحليددةك وج د ب

االقتصادي (الدليل من الدول النامية)".

اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر يسددهمان ف د تحفيددز النمددو اثقتصدداد ك

وان السياسات التصديريةك والوساطة المالية تعززان اثسدت مار األجنبد
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ا ر اثست مارات األجنبية المباشر عل التنمية اثقتصادية ف األردن -دراسة قياسية تحليلية للفتر ()2008-1996

المباشرك واثست مار المحل ك والنمو اثقتصاد ك وان التطور فد راس

إل د د حجد ددال نمد ددو نشد دداط اثسد ددت مارات األجنبيد ددة ف د د األردنك ومعدثت د دل

النموك خصوصاً ف سنيافور ك وماليزيا.

ف التنمية اثقتصادية ف األردن وانت ضليلة.

ومجاثتل ك وقد خلصت الدراسة إل ان مسدا مة اثسدت مارات األجنبيدة

المددال البشددر يددمد إل د ج د ب اثسددت مار األجنب د المباشددرك وتحفيددز

 -01دراسة (: (Yanrui, 2000

 -6دراسة (حميد الجميلي:)2002 ،
بعنوان " :تدفقات االستثمارات األجنبيية المباشيرة فيي االقتصياد

بعنوان" :محاولة لقياس أثير االسيتثمار األجنبيي المباشير عليى

د د دددفت الد ارسد د ددة إل د د د بي د د دان األبعد د دداد واثنعواسد د ددات لتد د دددفيات

حيث اخ ت الدراسة ف اعتبار ا ان اثست مار األجنب المباشر

النمو االقتصادي في الصين خالل الفترة (.")1995 -1983

العالمي -األبعاد واالنعكاسات ".

ددو اح ددد مح ددددات النم ددو اثقتص دداد ك ومص دددر للتونولوجي ددا الحدي ددةك

اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر ك وا ميتهددا فد تنميددة اثقتصدداد العددالم .
وتوصلت الدراسة إل بعض النتال ك ن ور منها ما يأت :
ا.

والبحددثك والتطددويرك وقددد اسددتخدال الباحددث دالددة وددوب دووددلس لفحددت
العلقة بين المتييرات اآلتية (العمدل ك واثسدت مار المحلد ك واثسدت مار

ييدددر ان توددون عشددر مددن الدددول المتيدمددة فد نمو ددا قددد تسددلمت

األجنب )ك حيث بينت د ه الد ارسدة ان التطدور الد

( )%74من تدفيات اثست مارات األجنبية المباشر .

ب .إن العام ددل الرليسد د لزي دداد اثس ددت مار األجنبد د المباش ددر علد د

تحيدت فد الصدين

وان نتيجة للتونولوجيا الحدي ةك ووفداء اسدتخداال راس المدالك ومعددثت
اإلنتا ك والبنية التحتية المتطور .

مستوى العالالك يعود إل عمليات الدم ك والتمل عبر الحدود.

 -11دراسة (:) Momni , 1991

 -7دراسة (هبل عجمي جميل:)2002 ،
بعنييييوان " :االسييييتثمار األجنبييييي المباشيييير فييييي األردن حجميييي

بعنوان " :أثر رأس المال األجنبي على االستهالك والنمو

دددفت الد ارس ددة التع ددرذ إلد د اثس ددت مار األجنبد د المباش ددر فد د

تحليل ا ر راس المال األجنب ك

االقتصادي في األردن ".

ومحددات ".

دفت

األردنك مد ددن حيد ددث طبيعتد ددلك واتجا اتد ددلك والعوامد ددل المد ددم ر فيد ددلك مد ددا

واستيصالل عل

الدراسة ف نتالجها إل ان رموس األموال العربيةك واألجنبية المست مر

منها ما يأت :

التطددرت إل د جهددود األردن لج د ب اثسددت مارات األجنبيددةك وقددد اشددارت

ه الدراسة إل

ول من اثستهل ك والنمو اثقتصاد

للفتر ( .)1987-1968وتوصلت الدراسة إل

بعض النتال

ن ور

ف د د األردن قد ددد اتجهد ددت نحد ددو قطد دداع  :الصد ددناعةك والتجد ددار بالدرجد ددة

ا.

اثست مارات األجنبية المباشر .

ب .تدن إنتاجية راس المال األجنب ك و ل بسبب تحويل جزء من

الرليس د دديةك وان الن د ددات المحلد د د اإلجم د ددال و د ددان ل د ددل ا د ددر وبي د ددر علد د د

و دثلة إحصالية لراس المال األجنب عل

ول من اثستهل ك والنمو اثقتصاد ف األردن.

تدفيات راس المال األجنب إل اغراض استهلوية.

 -8دراسة (يونس مفيد وآخرون:(2002 ،
بعنوان " :تأثير التمويل الخارجي على التنميية االقتصيادية فيي

األردن".

يوجد ا ر إيجاب

ف

األردن

اإلطار النظري والمفاهيمي:
أوال :مفهوم االستثمار األجنبي المباشر:

د دددفت الد ارس د ددة إلد د د اختي د ددار التموي د ددل الخ د ددارج ممد د د لً فد د د

اختلف ددت النا ددر إلد د ت دددفيات اثس ددت مار األجنبد د المباش ددر فد د

(اليددروضك واثسددت مار األجنب د المباشددر) عل د التيي درات الهيوليددة ف د

الناريددة الحدي ددة للنمددو اثقتصدداد ك حيددث اصددبح يناددر إليددل عل د انددل

األردنك وتوصد ددلت الد ارسد ددة إل د د ت ازيد ددد اعتمد دداد األردن عل د د التمويد ددل

يمون ان يم ر ليس فيط عل مستوى النات للفردك اوانما ف معدل نمدو
د د ا الن ددات ك و لد د بع دددما و ددان الني ددو ولس ددي ث يعول ددون و يد د ار علد د

الخددارج ف د معالجددة مشددولتل اثقتصدداديةك وبالتددال ت ازيددد خدددماتهاك

وااهر التحليل التجريب للدراسة عدال قدر التمويل الخدارج ممد لً فد

إموانية ان يم ر اثست مار األجنب المباشر عل معدل نمو الندات فد

اليددروضك واثسددت مار األجنب د المباشددر ف د تحييددت التيي درات الهيوليددة

األجددل الطويددلك حيددث ان ل د مر ددون بتندداقض اليلددة ف د راس المددال

المطلوبة ف اثقتصاد األردن .

اإلنتدداج ك وانددل يموددن ان يدم ر علد مسددتوى النددات دون ان يددم ر علد

 -9دراسة (عبد المنعم السيد علي ،سعد حسين:)2001 ،

معدلل.

بعنييييوان " :االسييييتثمار األجنبييييي فييييي األردن ،حجميييي وهيكليييي

واتجاهات وأثاره التنموية (." )1999 -1970

ويموددن ان يحفددز اثسددت مار األجنب د المباشددر معدددل نمددو دخددل

الفددرد ف د البلددد المضدديذك حي دث انددل يعمددل عل د التوسددا ف د اسددتخداال

د دددفت الد ارسد ددة إل د د معرفد ددة الموقد ددذ األردن د د مد ددن اثسد ددت مار

المدواد الخدداال المحليددةك واسددتخداال اسدداليب اإلدار الحدي ددة باإلضددافة إل د

األجنب ك والتسهيلت اليانونيةك واثمتيازات األخدرى التد قددمها األردن

ان التدددفيات الخارجيددة تسددمح بتمويددل العجددز ف د الحسدداب الجددار  .وث

للمسددت مر األجنب د لج بددل للسددت مار ف د األردنك ومددا تطرقددت الد ارسددة

يخف ان تدفيات اثست مار األجنب المباشدر ث يترتدب عليهدا مديونيدةك
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ومددن ا ددال د ه األشددوال مددا يددأت (مصددطف بددا بوددر ك 5111ك

وث توجد التزامات بسداد مبالغ محددد ومدا فد الددين الخدارج ك إضدافة

ت:)01-01

إلد انددل يموددن ان يسداعد فد تنميددة المدوارد البشدريةك وتدددريبهاك وتحفيددز
اثست مار ف البحوثك والتطوير.

أ -االستثمار المشترك:

وال ميص د ددود باثس د ددت مار األجنبد د د المباش د ددر د ددو انتي د ددال رموس

اثسددت مار المشددتر

األموال األجنبية للست مار فد الخدار بشدول مباشدر للعمدل فد صدور

ددو احددد مشددروعات األعمددال ال د

يمتلوددلك

او يشددار في ددل طرف ددانك او او ددر م ددن دولت ددين مختلفتددين بص ددفة دالم ددةك

وحد دددات صد ددناعيةك او تمويليد ددةن او إنشد دداليةك او زراعيد ددةك او خدميد ددةك

والمشدداروة نددا ث تيتصددر عل د الحصددة ف د راس المددال للمشددروعك بددل

ويم د ددل ح د ددافز الد د دربح المح د ددر الرليسد د د لهد د د ه اثس د ددت مارات األجنبي د ددة

تتعد ددداه ايضد ددا إل د د اإلدار ك والخبد ددر ك وب د دراءات اثخت د دراع ك والعلمد ددات

ويعددرذ وددل مددن صددندوت النيددد الدددول ( )IFMومنامددة التعدداون

 .0اثتفددات طويددل األجددل بددين طددرفين اسددت ماريين احددد ما وطن د ك

المباشر .

التجارية .وينطو

اثقتصددادين والتنميددة ()DECDك اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر عل د

ا النوع من اثست مار عل الجوانب اآلتية:

واآلخد ددر اجنب د د لممارسد ددة نشد دداط إنتد دداج داخد ددل دولد ددة الطد ددرذ

انهد ددا اثسد ددت مارات ف د د مشد ددروعات داخد ددل دولد ددة مد دداك ويسد دديطر عليهد ددا

المضيذ.

تعريفل له ا النوع من اثست مارات بأنل يجب ان تزيد حصة المست مرين

العاالك او الخات.

األسهال ف يد شخت واحددك او جماعدة واحدد منامدة مدن المسدت مرين

وطنيددة قالمددة قددد يددمد إل د تحويددل د ه الشددروات إل د شددروات

المييمون ف دولدة اخدرى .وقدد اوضدح صدندوت النيدد الددول فد مجدال

 .5ان الط ددرذ ال ددوطن ق ددد يو ددون شخص ددية معنوي ددة تابع ددة لليط دداع

األجانددب عددن ( )%50مددن راس المددالك او يتروددز ( )%25فددأو ر مددن

 .3ان قي دداال اح ددد المس ددت مرين األجان ددب بشد دراء حص ددة فد د ش ددروات
است مار مشتر .

بمددا يترتددب عليددل ان توددون لهددال سدديطر فعليددة عل د سياسددات المشددروعك

 .1ان يوون لول طرذ مدن اطدراذ اثسدت مار الحدت فد المشداروة

وق ارراتل.

وحسددب تعريددذ اثونوتدداد ف دإن اثسددت مار األجنب د المباشددر ددو

ل د اثسددت مار ال د

ف إدار المشروع.

وب شد ددول عد دداال إ ا احسد ددن تناد دديال اثسد ددت مار المشد ددتر ك اوادارتد ددل

يفض د إل د علقددة طويلددة األمدددك ويعوددس منفعددة

سيسدهال فد زيداد تدددفت رموس األمدوال األجنبيددةك والتنميدة التونولوجيددةك

وسيطر دالمتين للمست مر األجنب ك او الشروة األال ف فرع اجنب قالال

وخلدت فددرت جديدد للعمددلك وتحسدين ميدزان المددفوعاتك وتنميددة قدددرات

فد دولددة مضدديفة غيددر تلد التد ينتميددان إلد جنسدديتها .وألغدراض د ا

الو د دوادر الوطنيد ددةك وخلد ددت علقد ددات توامد ددل اقتصد ددادية مد ددا النشد دداطات

التعريددذ يوددون الحددد الفاصددل لتعريددذ للسددت مار األجنبد المباشددر ددو

اثقتصاديةك والخدمية بالدول المضيفة.

ملويددة حصددة فد راس مددال الشددروة التابعددة لليطددر المسددتيبل تسدداو او

تفوت ( )%10من األسهال العاديةك او اليو التصويتيةك وتسدم الشدروة

ب -االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي:

اثسددت مار األجنب د المباشددر ملويددة حصددة ف د راس المددال عددن طريددت

او د ددر ان د دواع اثسد ددت مارات األجنبيد ددة تفضد دديل لد دددى الشد ددروات متعد دددد

تعد دد اثس ددت مارات التد د يملوه ددا المس ددت مر األجنبد د بالوام ددل م ددن

المحليد ددة المسد ددت مر فيهد ددا بالوحد ددد التابعد ددةك او الفد ددرع .وب د د ل يتضد ددمن

شراء اسهال الشروات التابعةك اواعاد اسدت مار األربدا غيدر الموزعدةك و

الجنس دديةك وتتم ددل فد د قيد داال د د ه الش ددروات بإنش دداء ف ددروع ل نت ددا ك او

من الباطنك وعيود اإلدار ك وحيوت اثمتيازك والتدرخيت إلنتدا السدلاك

ه اثست مارات خوفدا

اثقتراضك واثلتمدان ايضدا مدن الشدروة األالك والشدروة التابعدةك والتعاقدد

التسددويتك او غير م دا مددن ان دواع النشدداط اإلنتدداج ك او الخدددم بالدولددة

المضيفة .وتتردد الدول و ي ار ف التصديت لم ل

والخدمات (مصطف بابورك 5111ك ت .)3-5

مددن التبعيددة اثقتص دداديةك وزيدداد احتوددارات الش ددروات متعدددد الجنس ددية
ألسد دواقهاك إث ان ال دددثلل العلميد ددة تش ددير إل د د انتش ددار د د ا الن ددوع مد ددن

ثانيا :أشكال االستثمار األجنبي المباشر:

اثسددت مارات ف د الدددول الناميددةك واسددتخدامل ووسدديلة لج د ب المزيددد مددن

يأخ اثسدت مار األجنبد المباشدر عدددا مدن األشدوالك و تختلدذ

ب دداختلذ الي ددرض الد د

اثسددت مارات األجنبيددة ومددا ث توجددد دثلددل وافيددة لتأييددد تخددوذ ال دددول

تس ددع إلي ددل د د ه اثس ددت ماراتك وفيم ددا يد دأت

الناميددة بشددأن اآل ددار السياسدديةك واثقتصددادية السددلبية لم ددل د ا الشددول

عددرض لهد د ه األغ دراض (الممسس ددة العربي ددة لضددمان اثس ددت مارك الس ددنة

من اثست مارات األجنبية.

ال انيةك إصدار0111/0ك ت :)2-1

وله ا النوع مزايا تتم ل ف ان زياد تددفيات راس المدال األجنبد

 -0اثست مار الباحث عن ال روات الطبيعية.

تمد إل وبر حجال المشروع للمسا مة الجيد ف إشباع حاجة السوت

 -5اثست مار الباحث عن األسوات.

المحل د ك اوايجدداد فددالض للتصدددير ممددا يترتددب عليددل تحسددن ف د مي دزان
الم دددفوعاتك والمس ددا مة فد د التح ددديث التونول ددوج علد د نط ددات وبي ددرك

 -3اثست مار الباحث عن الوفاء ف األداء.

 -1اثست مار الباحث عن اصول استراتيجية.
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وفعالك وخلدت فدرت للعمالدة المباشدر ك وغيدر المباشدر ك امدا عيدوب د ا

)……. (1

النوع فتتم ل ف خشدية الددول المضديفة مدن اخطدار اثحتودارك والتنميدة

اثقتصدداديةك ومددا يترتددب عل د

حيث ان:

 :GDPالنات المحل اإلجمال .

ل د مددن آ ددار سياسددية سددلبية ف د حالددة

تعارض المصالح بينهاك وبين الشروات المعنية.

 :FDIاثست مارات األجنبية المباشر
 : Iحد الخطأ العشوال .

ج -مشروعات التجميع أو عمليات :
تأخ د د

ولتحليد ددل النمد ددو

د د ه المشد ددروعات شد ددول اتفاقيد ددة بد ددين الطد ددرذ األجنب د د ك

اليياس د د ال د دوارد ف د د العلقد ددة رقد ددال ()1ك تد ددال

اسدتخداال اسددلوب متجددل اثنحدددار الد ات (Variance Auto )VAR

والطرذ الوطن يتال بموجبهدا قيداال الطدرذ األول بتزويدد الطدرذ ال دان

Regressiveك ولتيددير معلمدات النمدو

بموونات منت معين لتجميعدل؛ ليصدبح منتجدا نهاليداك ومدا ييدوال الطدرذ

اليياسد السدابت اسدتخدمنا

له ا اليرض طريية المربعات الصيرى اثعتيادية (.)OLS

األجنب د ايضددا بتيددديال الخبددر ك او المعرفددة اللزمددة الخاصددة بالتصددميال

وللتحي ددت م ددن ص ددلحية النم ددو

الداخل للمصناك وعمليات التشدييلك والتخدزينك والصديانةك والتجهيدزات

اليياسد د ينبيد د إجد دراء بع ددض

اثختب ددارات اليياس دديةك واإلحص ددالية قب ددل إجد دراء عملي ددة تي دددير معلم ددات

الراسمالية ميابل عالد ماد متفدت عليدل .وقدد تأخد مشدروعات التجميدا

النمو ك وعل النحو اآلت :

شددول اثسددت مار المشددتر ك او ش ددول التمل د الوامددل للمشددروع للط ددرذ
األجنب د د د ك او ث يتض د د ددمن عيد د ددداك او اتفاقي د د ددة للمشد د ددروع ا مش د د دداروة

 .1اختبار جذر الوحدة الستقرار السالسيل الزمنييةUnit Root :

للمست مر األجنب ف إدار المشروعك وبالتدال يودون اثسدت مار مشدابها

Test of Stationary

ألشوال اثست مار غير المباشر ف مجال اإلنتا .

غالبا ما تعدان بياندات السلسدل الزمنيدة فد الد ارسدات التطبيييدة

د -االستثمار في المناطق الحرة:

مددن مشددولة ج د ر الوحددد ك ولمعالجددة ل د تددال اسددتخداال اختبددار ديو د -

يهدددذ د ا النددوع مددن اثسددت مارات إل د إنشدداء المندداطت الحددر ك

فدولر الموسدا (Fuller )ADF

وتشددجيا إقامددة الصددناعات التصددديريةك ومددن اجددل تحييددت د ا اليددرض

توضيح

تسع الدول لجعل المناطت الحر جا بة للست ماراتك و ل من خلل

 Yt = α0 + α1 Yt-1 + ∑   Yt-1 + εi

حيث ان:

واإلعفاءات.

 .Augment Dickey andويمودن

ا اثختبار من خلل العلقة اآلتية:

)……(2

م د د ددنح المش د د دداريا اثس د د ددت مارية فيه د د ددا ع د د ددددا م د د ددن الحد د د دوافزك والم ازي د د دداك

 : تم ل الفرت األول.

وباعتماد بيانات السلسلة الزمنية للفتدر ( )2008-1996الدوارد

الجانب التطبيقي:

ف الملحت رقال ()1ك واستخداال البرمجيات ( )Microfit, E-viewsتدال

أوال :تقدير النموذج القياسي وتحليل :

الحص د ددول علد د د نت د ددال اختب د ددار ديود د د  -ف د ددولر الموس د ددا ( )ADFفد د د

لييد د دداس ا د د ددر اثسد د ددت مارات األجنبي د د ددة المباشد د ددر عل د د د التنمي د د ددة

المس ددتوى ( )Levelوالف ددرت األول (Difference

اثقتصادية ف األردن للفتر ()2008-1996ك استخدمنا له ا اليرض

النمو

GDP = 0 + 1 FDI + I

 )Firstلمتييد درات

الدراسة ( .)FDI, GDPوالجدول رقال ( )1يوضح ل :

اليياس اآلت :

الجدول ( :)1نتائج اختبار ديكي -فولر الموسع ( )ADFفي المستوى ( )Levelوالفرق األول ( )First Differenceلمتغيرات الدراسة ( FDI,
)GDP
الفرت األول ()First Difference

المستوى ()Level
المتييرات

قاطا

قاطا واتجاه

بدون قاطا واتجاه

***

الييال الحرجة

قاطا

قاطا واتجاه

*

بدون قاطا واتجاه

GDP

-1.45

-1.12

-1.62

-3.95

-4.31

-3.43

FDI

-2.17

-1.88

-0.97

***-4.72

***-4.67

***-3.05

1%

-3.69

-4.12

-2.74

-3.69

-4.12

-2.74

5%

-3.18

-3.67

-1.96

-3.18

-3.67

-1.96

10%

-2.78

3.28

-1.65

-2.78

3.28

-1.65

***

***

(*) تم استخدام فترتي تباطؤ الختبار ديكي -فولر الموسع (.)ADF
(***) تشير إلى أن نتائج االختبار معنوية عند مستوى الداللة (.)1%

عن ددد اخد د الف ددرت األول ( )1وعلد د مس ددتوى الدثل ددة ()1%ك مم ددا يعند د

يتضح من النتدال الدوارد فد الجددول ( )1السدابتك ان متييدرات

إموانيددة اسددتخداال اسددلوب متجددل اثنحدددار الد ات ( )VARف د الد ارسددة.

الد ارسدة ( )FDI, GDPغيدر مسدتير عندد مسدتوياتها ( )Levelsوعلد

جميددا مسددتويات الدثلددةك إث انهددا اصددبحت متيي درات سدداونة (مسددتير )
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المتييرين نالية اثتجاهك و يمود ل قديال ( )Fالمحسدوبة فد الحدالتينك

 .2اختبار التكامل المشتركCo-integration Test :

و

للتحيت من وجود حالة توازنك وعلقة واحد عل األقل طويلة

معنوية عند مستوى الدثلة (.)5%

األمد فيما بين بيانات السلسلة الزمنيةك تال استخداال منهجية جو انسن-

 .4نتائج تقدير معلمات نموذج الدراسة:

من او ر اثختبارات شيوعا ف الدراسات اثقتصادية الحدي ة .والجدول

الوحد ثسدتيرار السلسدل الزمنيدةك واختبدار التوامدل المشدتر ك واختبدار

بعد ان تال التحيت من اثختبارات ال ل ة المتم لة بدد(اختبار جد ر

جوسليس ( Johansen and Juselius )JJللتوامل المشتر ك وونل
رقال ( )2اآلت ك يوضح نتال اختبار التوامل المشتر لد(:)JJ

السببية) ،اصبح باإلموان تطبيت طرييدة المربعدات الصديرى اثعتياديدة

( )OLSلتيددير معلمددات النمددو

الجدول ( :)2نتائج اختبار ()Johansen and Juselius

( .)1والجدول رقال ( )4يوضح نتال تيدير معلمات نمو

للتكامل المشترك

فرضية
العدال

الييمة ال اتية
Eigen

نسبة اإلموان األعاال

Null

Value

Likelihood Ratio

5%

R=0

0.91

***97.25

64.12

72.13

R≤1

0.62

***56.42

43.15

36.58

R≤2

0.47

22.84

25.64

19.38

R≤3

0.29

6.17

11.67

7.19

الدراسة:

الجدول ( :)4نتائج تقدير معلمات نموذج الدراسة باستخدام طريقة

الييال الحرجة ()CV
1%

اليياسد للد ارسدةك والدوارد فد العلقددة

()OLS

يتضددح مددن النتددال ال دوارد ف د الجدددول ( )2السددابتك ان نددا

علقتددين توددامليتين طددويلت األمددد فيمددا بددين المتيي دراتك ا ان التوامددل

Variables

Sig.

t-test

GDP

0.000

15.735

7380.246

)Constant (0

0.000

5.138

4.094 E-06

FDI

0.000

-

26.404

F

-

-

0.706

R2

-

-

2.04

D.W.

يتضح من النتال الوارد ف الجدول ( )4السابتك ما يأت :

المشتر يعد من الدرجة ال انية ( I)2ك إن ما يدعال لد ان قيمدة نسدبة

 .0ص د ددلحية النمد د ددو ك ومعنويت د ددلك إن مد د ددا ي د دددعال ل د د د قيمد د ددة ()F

عند مستوي الدثلةك وعليل سديتال رفدض فرضديت العددال ( R ≤ 1 , R

( )Sig.البالية ( )0.000و

اقل مدن مسدتوى المعنويدة (.)5%

)Run Relationshipك و د ه النتيجدة تسداعدنا علد اثنتيدال للمرحلدة

المباشددر ( )FDIعل د النمددو اثقتصدداد المتم ددل بالنددات المحل د

اإلموان األعاال ( )Likelihood Ratioد اوبدر مدن اليديال الحرجدة

المحس ددوبة البالي ددة ( )26.404وود د ل قيم ددة الدثل ددة اإلحص ددالية

 .)= 0و ا يعن بأن نا علقة توازن ف األمدد الطويدل (Long-

و ا يعن انل قد اصبح باإلموان قياس ا ر اثست مارات األجنبيدة

فد د األم دددين اليص دديرك

اإلجم ددال ( )GDPم ددن جه ددةك وود د ل اص ددبح باإلمو ددان اعتم دداد

ال اني ددةك و د د مرحل ددة تي دددير معلم ددات النم ددو
والطويل (.)Long and short Run

النمددو

 .3اختبار السببيةCausality Test :

انية.

يس د ددتخدال اخت ب د ددار الس د ددببية لتحدي د ددد ن د ددوع العلق د ددة الس د ددببية ب د ددين

المتييراتك و ل

 .5تأو د ددد ب د ددوت معنوي د ددة معام د ددل انح د دددار ( )1اثس د ددت مار األجنبد د د

احادية اثتجاه اال ناليةك او انل ليس ندا علقدة

سببية بين متييرات الدراسة؟ ولتحييت

ألغ دراض التنبددم بددالنمو اثقتصدداد ف د األردن مددن جهددة

المباش ددر ()FDIك إن م ددا ي دددعال لد د قيم ددة ( )tالمحس ددوبة البالي ددة

ا اليرض تدال اسدتخداال اختبدار

( ) 5.138وود د د د ل قيم د د ددة الدثل د د ددة اإلحص د د ددالية ( )Sig.البالي د د ددة

اختبدار سدببية سدايمز ( )Sims Testمدن اسدهل اختبدارات السدببيةك وث

يوجد ددد ا د ددر و دثلد ددة إحصد ددالية للسد ددت مارات األجنبيد ددة المباشد ددر

سايمز ( )Sims Testللسببية بين اثست مار األجنب المباشدر ()FDI

المحل اإلجمال ( )GDPعند مستوى المعنوية (.)5%

سددببية سددايمز ( )Sims Testال د

يعتمددد عل د إحصدداء ( .)Fويعددد

( )0.000و

يتطلددب سلس ددلة زمنيددة وبي ددر  .والجدددول رق ددال ( )3يوضددح نت ددال اختب ددار

( )FDIعل د د النم د ددو اثقتص د دداد فد د د األردنك والمتم د ددل بالن د ددات

والنات المحل اإلجمال (:)GDP

وف ضوء النتال السابيةك يمون وتابة النمدو

الجدول ( :)3نتائج اختبار سايمز ( )Sims Testللسببية
معامل

معامل

قيمة ()F

شول الدالة

اتجاه العلقة

التحديد

غير المييد

التحديد
المييد

المحسوبة

)GDP= f(FDI

FDI→GDP

0.91

0.89

*20.16

)FDI= f(GDP

GDP→FDI

0.87

0.84

*18.25

اقل مدن مسدتوى المعنويدة ( .)5%و د ا يعند اندل

عل النحو اآلت :

اليياسد التنبدم

GDP = 7380.246 + 4.094 E-06 FDI

ثانيا :مناقشة النتائج:

FSims

اسفرت نتال تيدير النمو

اليياس ك وتحليلل للدراسةك عل ما يأت :

 .0إن متيي درات الد ارسددة ( )FDI, GDPسدداونة (مسددتير ) عنددد اخ د

يتضددح مددن النتددال ال دوارد ف د الجدددول ( )3السددابتك بددأن اتجدداه

الفرت األول ( )1وعل مستوى الدثلدة ()1%ك ممدا يعند إموانيدة

السببية و من اثست مار األجنبد المباشدر ( )FDIإلد الندات المحلد

استخداال اسلوب متجل اثنحدار ال ات ( )VARف الدراسة.

اإلجمد ددال ( )GDPوبد ددالعوسك و د د ا يعن د د ان العلقد ددة السد ددببية بد ددين
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اثقتصد ددادية ف د د األردنك واثسد ددت مار المحل د د اإلجمد ددال ك وراس

 .5وجددود علقتددين توددامليتين طددويلت األمددد فيمددا بددين المتيي دراتك ا

ان التوامددل المشددتر يعددد مددن الدرجددة ال انيددة ( I)2ك و د ا يعن د

وج د ددود علق د ددة تد د دوازن فد د د األم د ددد الطوي د ددل (

الم د ددال البش د ددر مياس د ددا بأعد د ددداد الطلب د ددة فد د د المرحل د ددة ال انويد د ددةك

والص ددادرات مد ددن الس ددلاك والخد دددماتك ونصد دديب الف ددرد مد ددن الند ددات

Long-Run

)Relationshipك و د ه النتيجددة تسدداعدنا عل د اثنتيددال للمرحلددة
ال انيةك و د مرحلدة تيددير معلمدات النمدو
والطويل (.)Long and short Run

المحل اإلجمال ومتييرات مستيلة.

فد األمددين اليصدير

المصادر والمراجع:
المصادر العربية:

 .3إن اتجاه السببية و مدن اثسدت مار األجنبد المباشدر ( )FDIإلد

.0

الن د ددات المحلد د د اإلجم د ددال ( )GDPوب د ددالعوسك و د د د ا يعند د د ان

العلقة السببية بين المتييرين

نالية اثتجاه.

 .1إن وجود العلقة السدببية بدين اثسدت مار األجنبد المباشدر ()FDI

.5

والنات المحل اإلجمال ()GDPك لدل تدأ ير إيجداب علد التنميدة

اثقتصادية ف األردن.

( )FDIعل د د النم د ددو اثقتص د دداد فد د د األردنك والمتم د ددل بالن د ددات

.3

المحل د د اإلجمد ددال ( )GDPعند ددد مسد ددتوى المعنويد ددة ( .)5%و ا

يعن بأن اثست مارات األجنبية المباشر ( )FDIتسا ال فد تحفيدز
 .6إمواني ددة تطبي ددت النم ددو

اليياسد د للد ارس ددة الد د

ف األردن :حجمدل ومحدداتدلك مجلدة إربدد للبحدوث والد ارسداتك

العدد 1ك جامعة إربد األ ليةك إربد ك األردن.

الجميل ك حميد جاسالك 2002ك تدفيات اثست مارات األجنبية

المباشددر ف د اثقتصدداد العددالم  :األبعدداد واثنعواسدداتك مجلددة
تنميد د د ددة ال ارفد د د دددينك المجلد د د ددد ()24/2ك العد د د دددد ()69ك جامعد د د ددة

 .2يوجد ددد ا د ددر و دثلد ددة إحصد ددالية للسد ددت مارات األجنبيد ددة المباشد ددر

التنمية اثقتصادية ف األردن.

جميدلك يددل عجمد ك 2002ك اثسدت مار األجنبد المباشددر

الموصلك العرات.

الز ارند د ك بن دددر ب ددن س ددالال ك 5111ك اثس ددت مارات األجنبي ددة

المباش ددر ودور ددا فد د النم ددو اثقتص دداد فد د المملو ددة العربي ددة
الس د د ددعودية :د ارس د د ددة قياس د د ددية للفت د د ددر  5111-01191رس د د ددالة

ت ددال التحي ددت م ددن

.1

صلحيتل ألغراض التنبم بالنمو اثقتصاد ف األردن.

التوصيات:

ف ضوء النتال الت اسفرت عنها الدراسةك توصلت إل بعدض

.2

التوصيات والميترحاتك ن ور منها ما يأت :

 .0است مار العلقات التاريخيدة لدألردن مدا الددول الشدييية والصددييةك

ماجستير غير منشور ك جامعة المل سعودك السعودية.

السددميرانك محمددد مطددرودك 5111ك قيدداس اآل ددار اثقتصددادية

للست مارات األجنبية المباشر عل اثقتصاد األردن كاطروحة

دوتوراه غير منشور ك جامعة دمشتك سوريا.

عب ددد الم ددنعال الس دديد علد د ك س ددعد حس ددينك 2001ك اثس ددت مار

األجنب د ف د األردنك حجمددل و يولددل واتجا اتددل وا دداره التنمويددة

(-1970

ثسدتيطاب اثسددت مارات األجنبيددة المباشدر لددألردنك باإلضددافة إلد

)1999ك المد ددمتمر العلمد د ال د ددان حد ددول ا ميد ددة

اثسددت مارات الخارجيددة ف د التنميددة وانعواسدداتها عل د اثقتصدداد

المي دزات اثسددت مارية ف د األردنك مددن حيددث الموقددا اثسددتراتيج ك

األردن د د ك جامعد ددة إربد ددد األ ليد ددةك للفتد ددر ( )9-8ايد ددار 2001ك

وتعدد الفرت اثست مارية.

 .5السد د ددع للتوسد د ددا ف د د د توقيد د ددا اثتفاقيد د ددات اثقتصد د ددادية ال ناليد د ددةك

.6

واإلقليميددةك والدوليددةك لود تشددول جسد ار لعبددور الصددادرات األردنيددة

لألسوات الخارجية.

 .3اث تمدداال بالمندداطت الحددر األردنيددةك والمندداطت الصددناعية المم لددةك

.9

والمندداطت التنمويددةك واثقتصددادية الخاصددة مددن خددلل العمددل عل د

تطددوير البنيددة التحتيددة اللزمددةك ألن تلد المندداطت تسددا ال بددل شد

األردن.

الفددتلو ك وام ددل عددلو ك والزبي ددد ك حسددن لطي ددذك 5100ك

اثقتصدداد اثقتصدداد  :الناريددة والتحليددلك دار صددفاء للطباعددة

والنشر والتوزياك عمانك األردن.

ابد ددو ليل د د ك زيد دداد محمد دددك 2005ك ا د ددر اثسد ددت مار األجنب د د

المباشر والمستوردات عل النمو اثقتصداد فد األردن للفتدر

()2003 -1976ك رسد ددالة ماجسد ددتير غيد ددر منشد ددور ك جامعد ددة

ف استيطاب اثست مارات العربيةك واألجنبية المباشر .

 .1تبدين مدن خدلل الد ارسدة محدوديدة حجدال اثسدت مارات األجنبيدة فد

.1

اثقتصد د دداد األردن د د د ك وبالتد د ددال تواضد د ددا مسد د ددا متها ف د د د النمد د ددو

اثقتصدداد بددالرغال مددن وجددود ا ددر معنددو للسددت مارات الخارجيددة

اليرمو ك األردن.

مص د ددطف ب د ددا بو د ددرك 2004ك تط د ددوير اثس د ددت مار األجنبد د د ك

برند ددام اعد ددده المعهد ددد العرب د د للتخطد دديط بالوويد ددت مد ددا مرود ددز

المعلوم ددات ودع ددال اتخ ددا اليد درار بمجل ددس ال ددوزراء بمص ددرك ت

المباشر عل التنمية اثقتصادية ف األردن.

3-5ك ت 01-01ك ت 52ت59ك ت.31-51

 .2تيتددر الد ارسددة إج دراء د ارسددات مما لددة يددتال اختيددار متيي درات اخددرى
غيددر المتيي درات الت د تناولتهددا د ارسددتناك لييدداس ا ر ددا عل د التنميددة
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