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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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 الزرقاء جامعةبدعم من عمادة البحث العلمي في نشر هذا البحث  *   

 الملخص
لددد  التنميدددة ع المباشدددر  األجنبيدددةقيددداس ا دددر اثسدددت مارات المباشدددر واشدددواللك ووددد ل   األجنبددد مفهدددوال اثسدددت مار إلددد  التعدددرذ  دراسدددةال ههددددذ  ددد ت

 . وتنميتل كاثقتصاد الوطن  حفيزف  ت ومدى مسا متها كاثقتصادية ف  األردن
تال إتباع المدنه  اليياسد  التحليلد  مدن خدلل تحليدل البياندات و (ك ك وفرضياتهاهاا دافو ك تهامشولو )ا مية الدراسةك  تناول منهجية الدراسة ضمنتوت

وتوصددلت نتددال  الدراسددة إلدد  وجددود ا ددر  و (. 2008-1996وحجددال اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر  للفتددر  ) كالمتعليددة بالنددات  اإلجمددال  المحلدد  األردندد 
 المباشر  عل  التنمية اثقتصادية ف  األردن.    األجنبيةدثلة إحصالية للست مارات 

 اثقتصددادتفعيددل اداء بددالترويز علدد  اثسددتمرار فدد  تطبيددت التشددريعات الوفيلددة بتعميددت دور اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر  فدد  لدراسددة وصدد  اتو 
والمعرفة الفنية  كوتوجيل   ه اثست مارات نحو تنمية وافة اليطاعات اثقتصاديةك واستيطاب التونولوجيا كاألردن  من خلل اإلعفاءات الضريبية المجزية

عدداد  الناددر بدداألطر الممسسددية المتعليددة بتشددجيا اثسددت مار مددن خددلل التنسدديت بددين  دد ه  للواقددا اثقتصدداد المللمددة  وتوسدديا  كالممسسدداتاألردندد ك واا
 انشطتها عل  الصعيد الدول .

  األردن.ك التنمية اثقتصادية اإلجمال كالنات  المحل  ك اثست مارات األجنبية المباشر : الكلمات المفتاحية 

 المقدمة:
علددد   اثسدددت مار األجنبددد  المباشدددر تزايدددد اث تمددداال بدراسدددة ا دددر 

  تدفت راس المال خلل النمو اثقتصاد  للبلدان المضيفةك حيث تنام
العيدددددين األخيددددرين علدددد  الدددددول الناميددددةك وتسددددابيت دول العددددالال علدددد  
اجت اب اثست مارات األجنبية المباشر ك من خلل تهيلة البيلدة المللمدة 

 كواإلعفددددداءات الجمرويدددددة كوالتسدددددهيلت كللسدددددت مارك وتيدددددديال الحدددددوافز
  ا ميددددة دور والضددددماناتك وتشددددير الدراسددددات الحدي ددددة إلدددد كوالضددددريبية

اثسدددت مار األجنبددد  المباشدددر فددد  تحفيدددز النمدددو اثقتصددداد  مدددن خدددلل 
والتسددددويت  كواإلنتدددا كالتونولوجيدددا المتطدددور ك واسدددتخداال اسددداليب اإلدار  
وزيداد  الندات  المحلد   كالحدي ةك وتدوفير فدرت تشدييلية للعمالدة المحليدة

 إجمال . 

ة المتعاقبة   ه األوضاع فيد اتخ ت الحوومات األردني واماال
حزمة  من اإلجراءات لمعالجة الصعوبات الت  قد تعترض اليطاعات 

والهيول   كاثقتصاديةك حيث تال العمل ببرنام  التصحيح اثقتصاد 
ال    دذ إل  تخفيذ العجز ف  الميزان التجار ك وضبط اإلنفات 

والحد من التضخالك واستيطاب اثست مارات العربية واألجنبيةك  كالعاال

عميت اثندما  ف  اثقتصاد العالم ك وتعزيز تنافسية اثقتصاد وت
األردن ك و ل  من خلل تشجيا اليطاع الخات عل  اثست مار ف  

و ات قيمة مضافة عاليةك وو ل   كقطاعات اقتصادية إنتاجية مختلفة
 العمل عل  تحييت اثستيرار النيد  من خلل السياسة النيدية المتبعة.    

صدانا اليددرار اثقتصداد  فدد  األردن ا ميدة اثتفاقيددات  ليدد ادر 
ةك حيددث تددال يدداثقتصددادية التدد  تربطددل بتوددتلت اقتصددادية إقليميددة ودول

من اثتفاقيات مدن ا مهدا اتفاقيدة الشدراوة األردنيدة األوروبيدة  عددتوقيا 
ك واتفاقيددددة إنشدددداء منطيددددة تجددددار  حددددر  عربيددددة وبددددرى عدددداال 1997عدددداال 

ك 1997مناطت صناعية مم لة فد  األردن عداال  ك واتفاقية إقامة1997
ك واتفاقيددددة 2000وانضددددماال األردن إلدددد  منامددددة التجددددار  العالميددددة عدددداال 

بهدددذ اثنفتددا   2001تجدار  حددر  مددا الوثيددات المتحدد  األمريويددة عدداال 
والتحديات الت  تواجدل  كوالتيلب عل  مشولة صير السوت كعل  العالال

والصدددادرات  كت  ددد ه اثتفاقيددداتقطددداع الصدددناعة األردنيدددةك حيدددث وفدددر 
 األردنية ميز  تنافسية ف  األسوات العالمية خاصة السوت األمريوية. 

ن التطورات السريعة ف  التجار  الدولية ادت إل  حدوث آ ار إ
وانتيال عناصر اإلنتا ك حيث   كوالخدمات كيجابية عل  تبادل السلاإ
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نخفض إنتا  ايرك و زاد إنتا  السلعة الت  تعتمد عل  العنصر الوف
السلعة الت  تعتمد عل  العنصر النادرك وبما ان األردن يمتاز بتنافسية 

وتطوره من حيث توفر العمالة  أعالية ف  تراوال راس المال البشري
 اوتتياض  اجور  اوالمدربة الت  تمتل  خبرات فنية واسعة االما ر 

ت مارات اثسن  ل  ادى إل  استيطاب إبمعدثت ميبولة نسبيًاك ف
واألجنبية المباشر  ليطاعات اقتصادية إنتاجية مختلفةك حيث  كالعربية

تعد   ه الميز  إحدى ا ال الميزات الت  جعلت األردن يروز عل  
 اثست مار بالعنصر البشر ك ال   يعد احد ا ال موارده اثقتصادية. 

وما قامت الحوومات األردنية المتعاقبة بتو يذ الجهود ف  
ك لمواوبة التطورات   ماوتطوير  ديث اليوانين والتشريعاتعملية تح

ن تدفت اثست مار إاثقتصادية عل  الصعيد العالم ك ورغال  ل  ف
األجنب  المباشر ث يزال دون مستوى الطمو ك حيث يحتا  األردن 

ومحدودية السوت  كللموارد األجنبية بسبب تدن  حجال المدخرات
 األردنية. 

تنمويدة قصدد الناريدات النمدا   و الإلد  تبند  سعت الدول النامية 
وتحييدت ا دداذ سياسداتها  كبلوغ مستويات التنميدة اثقتصدادية المنشدود 

والمسدتوى  كوتحسين الدخل الفرد  كاثقتصادية من زياد  النات  اليوم 
وتطدوير مختلدذ اليطاعدات  كالمعيش  لمواطنيهاك إل  استيرار األسدعار

المدوارد  لودوناقات المحلية لتحييت التنميدةك وتعبلة ول الط كاثقتصادية
 والندر  الوبير  ميارنة بالدول المتيدمة.  كف    ه الدول تتسال بالمحدودية

وف  ضوء ما تيدالك تشول اثست مارات األجنبية محور  
وخاصة الدول  كمن دول العالال عدداث تماال بالنسبة للحوومات ف  

 كم ل   ه اثست ماراتبج ب اث تماال إل  العربيةك واألردن سع  
من خلل التسهيلت والتشريعاتك والعمل عل  تعزيز  هاواستيطاب

 البيلة اثست مارية الجا بة للست مارات بما فيها اثست مارات العربية.
ومن اجل  ل  فيد سعت الحوومات األردنية المتعاقبةك من خلل 

وج ب  كار تحسين المناخ اثست م اثست مار عل ممسسة تشجيا 
إعاد  من خلل اثست ماراتك وتسويت البيلة اثست مارية األردنيةك 

جراء اإلصلحات التشريعية  كواألنامة ك يولة الو ير من اليوانين واا
زالة الييود اماال حروة رموس  لتحييت المزيد من الحرية اثقتصاديةك واا

 األموال العربية واألجنبية.

 أهمية الدراسة:
 ا ميتها ف  وونها: توتسب الدراسة

 كلمفهوال اثست مارات األجنبية المباشر  اتعد إ راء معرفي  .0
 ودور ا ف  النمو اثقتصاد  للدول.

خلت مناخ است مار  او ر إل  اثقتصاد األردن    سع  .5
ليرض ج ب المزيد من   ه اثست ماراتك  اواستيرار  كمةءمل

 بهدذ تعزيز متطلبات التنمية اثقتصادية.

   الدراسة:مشكلة 
عل  الرغال من ان اثست مارات األجنبية المباشر  تلعب دورا 
فاعل ف  تنمية اقتصاديات الدولك وث احد ينور ا ميتها ف  دفا 

واثجتماعية للدولك و ل  دور ا ف  زياد   كعجلة التنمية اثقتصادية
ورفا معدثت النمو اثقتصاد  للدولك وبالتال   كاليدرات اإلنتاجية

ورفا ية المجتمعاتك إث ان  كلمعاش  لألفرادا ير ا عل  المستوى تأ
  نإنسبياك وو ل  ف اتدفت اثست مارات األجنبية المباشر  ما زال محدود

دور اثست مار األجنب  المباشر ف  تحفيز النمو اثقتصاد  ما زال 
 كومحل ش  لدى الو ير من متخ   اليرار كدون مستوى الطمو 

ك وستحاول الدراسة اإلجابة عل  األسللة   حد سواءوالباح ين عل
 اآلتية:
 ؟المباشر ف  األردن األجنب اشوال اثست مار ما  .0
المباشر  عل  التنمية اثقتصادية  األجنبيةاثست مارات  ما ا ر .5

 ؟ف  األردن

 أهداف الدراسة:
 :باآلت الدراسة  هتتلخت ا داذ   

 المباشر  ف  األردن.ل  واقا اثست مارات األجنبية إالتعرذ  .0
 ل  اشوال اثست مارات األجنبية المباشر . إالتعرذ  .5
قياس ا ر اثست مارات األجنبية المباشر  عل  التنمية اثقتصادية  .3

 ف  األردن.

 فرضيات الدراسة:
لبلوغ الدراسة ا دافها قاال الباحث بوضا فرضية واحد  بصيية 

 α)عند مستوى المعنوية   و دثلة إحصاليةاإل بات مفاد ا )يوجد ا ر 
المباشر  عل  التنمية اثقتصادية ف   األجنبيةللست مارات  (0.05 =
    (.األردن

 الطرق المستخدمة في الدراسة:
نمو   قياس  ليرض قياس ا ر اثست مارات األجنبية  صياغة .0

 عل  التنمية اثقتصادية ف  األردن.المباشر  
لوصول إل  النتال  استخداال بعض طرت التيدير اإلحصال  ل .5

   المطلوبةك بما يحيت ا داذ الدراسة.
عل   واليياسية للوقوذ كاستخداال بعض اثختبارات اإلحصالية .3

                    صلحية النمو   اليياس . 

 الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة:
ليدددددد تناولدددددت عدددددد  دراسدددددات تطبيييدددددة سدددددابية ادددددا ر  اثسدددددت مار 

واألردن  كومنهددددا الدددددول العربيددددة كر فدددد  الدددددول الناميدددةاألجنبددد  المباشدددد
بشدددول خددداتك وبيندددت ان للعوامدددل اثقتصدددادية والسياسدددية تدددأ يرًا وبيدددرًا 
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علدد  انتيددال رموس األمددوال إلدد  البلدددان المضدديفةك ومددا بينددت دراسددات 
اخددرى ا ددر اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر  علدد  النمددو اثقتصدداد  لدددى 

ومددا توصددلت إليددل مددن  كنسددتعرض تلدد  الدراسدداتالبلدددان المضدديفةك وس
 : آلت و   عل  النحو اك نتال 
 (:2007دراسة )وسيم جبر،  -1

بعنوان: " دراسة العوامل المؤثرة على عملية اجتذاب االستثمار 
: دراسييية مقارنييية )حالييية األردن ومصييير هييياوتحليل ،األجنبيييي المباشييير

 واليمن( ". 
ن العوامدل المدم ر  فد   دفت الدراسة إل  بناء تصدور متوامدل عد

اسددتيطاب اثسددت مارات األجنبيددة المباشدددر  فدد  وددل مددن األردن ومصدددر 
ونياط الضعذ الت  تواجل   ا  كواليمنك وتسليط الضوء عل  التحديات

النوع من اثست مارات بهدذ اقترا  المعالجات المناسبة لهدا. وتوصدلت 
 الدراسة إل  بعض النتال ك ن ور منها ما يأت : 

 0.05علقة  ات دثلة إحصالية عند مستوى الدثلدة )توجد  -ا
≤ والتشددددددريعية  كوالسياسددددددية ك(ك بددددددين العوامددددددل اثقتصددددددادية

والبيلدددة اإلداريدددةك وبدددين اثسدددت مار األجنبددد   كوالبنيدددة التحتيدددة
 واليمن. كومصر كالمباشر ف  ول من األردن

 كعدال وجود علقدة  ات دثلدة إحصدالية بدين العوامدل ال يافيدة -ب
 كومصدددر كسدددت مار األجنبددد  المباشدددر فددد  ودددل مدددن األردنواث

 واليمن.
 (:2005دراسة )زياد أبو ليلى،  -2

والمسيتوردات عليى  ،بعنوان: " أثر االستثمار األجنبي المباشير
 ( ".2003 1976-النمو االقتصادي في األردن للفترة )

ا ميدددددة اثسدددددت مارات األجنبيدددددة  إلددددد  ددددددفت الدراسدددددة التعدددددرذ  
وما  دفت إل  قياس ا ر اثست مارات األجنبية  تورداتكوالمسك المباشر 
والمسددتوردات علدد  النمددو اثقتصدداد  فدد  األردنك باسددتخداال  كالمباشددر 

(ك ومتجدل اثنحددار الد ات  OLSطريية المربعات الصيرى اثعتياديدة )
(VAR: وتوصلت الدراسة إل  بعض النتال ك ن ور منها ما يأت  .) 
 كسدددددددت مارات األجنبيدددددددة المباشدددددددر اوددددددددت الدراسدددددددة علددددددد  ان اث -ا

شددددول وبيددددر فدددد  النمددددو اثقتصدددداد  فدددد  بوالمسددددتوردات تسددددا ال 
 األردن.  

 كتوجدددد علقدددة سدددببية متبادلدددة بدددين اثسدددت مار األجنبددد  المباشدددر -ب
والمسدتورداتك واحاديددة اثتجدداه مدن اثسددت مار األجنبدد  المباشددر 

مدال باتجاه راس المال المحل ك ومدن المسدتوردات باتجداه راس ال
 المحل .

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

 االقتصادي )الدليل من الدول النامية(".

 ك ددددفت الدراسدددة إلددد  قيددداس ا دددر اثسدددت مار األجنبددد  المباشدددر 
قددة التفاعليددة وفحددت العل همدداكوتحليلوالتجددار  علدد  النمددو اثقتصدداد  

واثسددددت مار  البشددددر كبددددين اثسددددت مار األجنبدددد  المباشددددرك وراس المددددال 
 الدددول الناميددةكفدد   تددلاو زياد كالنمددو اثقتصدداد المحلدد ك فدد  تحسددين 

توصدلت (. و 2000 -1971( دولدة ناميدة للفتدر  )66وشملت الدراسدة )
والتجددددار  يسددددهمان فدددد   كإلدددد  ان اثسددددت مار األجنبدددد  المباشددددر النتددددال 

تحسين النمو اثقتصاد ك وما اودت الدراسة العلقة اليوية للتفاعدل مدا 
والتجدار ك وان اثسدت مار األجنبد  يعدد  كبين اثست مار األجنب  المباشدر

قنددا  ثنسددياب التونولوجيددا المتطددور  للبلدددان الناميددةك باإلضددافة إلدد  ان 
 اثسددددت مار األجنبدددد  يحفددددز اثسددددت مار المحلدددد ك وان انخفدددداض معدددددل

والنفيدات الحووميددة يددمد  إلد  تيدددال النمددو  كوالعددبء الضددريب  كالتضدخال
 اثقتصاد . 

 (: Choong , et al. , 2004دراسة ) -4
بعنوان: " االستثمار األجنبي المباشر، النمو االقتصادي 

 وتطور القطاع المالي )دراسة   مقارنة( ".
وتطددورهك  كالمحلدد   ددفت  دد ه الدراسدة بحددث نمدو اليطدداع المدال 
وتوصدلت الدراسدة  من خلل نيل التونولوجيا الحدي ة إل  بلدان مختار .

 منها ما يأت : النتال  ن ورإل  بعض 
تخلت تيدمًا تونولوجيًا ، إن تدفيات اثست مار األجنب  المباشر -ا

جابيًا عل  المدى الطويل فيط ف  حالة تحييت تيدال ف  إي
  اثست مارات المحلية.

اليصير للبلدان المدروسةك تبين ان ومن دراسة نما   المدى  -ب
وا ره عل  النمو  كسلو  اثست مار األجنب  المباشر

اثقتصاد ك يمد  إل  إموانية نمو اليطاع المال  العاال ف  
مختلذ البلدان األخرىك رغال اثختلذ ف  السياسات المالية 

 والنمو الصناع ك إضافة إل  األبعاد المحلية األخرى.     
 (:AL-massaied, 2004دراسة ) -5

األجنبييي المباشيير، االسييتثمار المحلييي،  بعنييوان: " االسييتثمار 
 ( ".5-والنمو االقتصادي )الدليل من رابطة شعوب جنوب شرق آسيا

 دفت الدراسة إل  معرفة محددات اثسدت مار األجنبد  المباشدرك 
لددد   اثسدددت مار األجنبددد  علددد  النمدددو و  كاثسدددت مار المحلددد  قيددداس ا دددرواا

ندونيسدددددياك أ اد  لرابطدددددة شدددددعوب جندددددوب شدددددرت آسدددددياك وشدددددملتاثقتصددددد
(ك 1961-2002سدددنيافور  فددد  الفتدددر  )و تايلنددددك و الفلبدددينك و ماليزيددداك و 

إلدد  قيدداس ا ددر العوامددل المحليددة علدد  النمددو اثقتصدداد  فدد   باإلضددافة
تل  البلدانك وقد استخدمت الدراسدة منهجيدة اثنحددار الد ات  المتبداط  

 .Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)زمنيًا 
وجدد ب  كالدراسددة إلدد  ان اثسددت مارات المحليددة توصددلت نتددال و  

اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر  يسددهمان فدد  تحفيددز النمددو اثقتصدداد ك 
والوساطة المالية تعززان اثسدت مار األجنبد   كوان السياسات التصديرية
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ك وان التطور فد  راس والنمو اثقتصاد  كواثست مار المحل  كالمباشر
وتحفيددز  كإلدد  جدد ب اثسددت مار األجنبدد  المباشددر البشددر  يددمد المددال 

 وماليزيا.ك النموك خصوصًا ف  سنيافور 
 (:2002لجميلي، ادراسة )حميد  -6

بعنوان: " تدفقات االستثمارات األجنبيية المباشيرة فيي االقتصياد 
 األبعاد  واالنعكاسات ". -العالمي

ان األبعدددددداد  واثنعواسددددددات لتدددددددفيات  دددددددفت الدراسددددددة إلدددددد  بيدددددد
وا ميتهددا فدد  تنميددة اثقتصدداد العددالم .  كاثسددت مارات األجنبيددة المباشددر 

 وتوصلت الدراسة إل  بعض النتال ك ن ور منها ما يأت :
ييدددر ان توددون عشددر مددن الدددول المتيدمددة فدد  نمو ددا قددد تسددلمت  .ا

 ( من تدفيات اثست مارات األجنبية المباشر .%74)
امدددل الرليسددد  لزيددداد  اثسدددت مار األجنبددد  المباشدددر علدددد  إن الع .ب

 والتمل  عبر الحدود.  كمستوى العالالك يعود إل  عمليات الدم 
 (:2002دراسة )هبل عجمي جميل،  -7

االسييييتثمار األجنبييييي المباشيييير فييييي األردن حجميييي  "  بعنييييوان: 
  ومحددات  ".

اثسدددت مار األجنبددد  المباشدددر فددد   إلددد  التعدددرذ  ددددفت الدراسدددة 
والعوامددددل المددددم ر  فيددددلك مددددا  كواتجا اتددددل كألردنك مددددن حيددددث طبيعتددددلا

اشدددارت التطددرت إلدد  جهدددود األردن لجدد ب اثسددت مارات األجنبيدددةك وقددد 
واألجنبية المست مر   كالدراسة ف  نتالجها إل  ان رموس األموال العربية

والتجددددار  بالدرجددددة  كالصددددناعة :فدددد  األردن قددددد اتجهددددت نحددددو قطدددداع 
ودددددان لدددددل ا دددددر وبيدددددر علددددد   جمدددددال إلالندددددات  المحلددددد  ا ناو  الرليسددددديةك

 اثست مارات األجنبية المباشر .  
 2002):    ، مفيد وآخرون دراسة )يونس -8

" تأثير التمويل الخارجي على التنميية االقتصيادية فيي بعنوان: 
 .األردن"

 دددددددفت الدراسددددددة إلدددددد  اختيددددددار التمويددددددل الخددددددارج  ممدددددد ًل فدددددد  
المباشددر( علدد  التييددرات الهيوليددة فدد  اثسددت مار األجنبدد  و )اليددروضك 
الدراسدددددة إلددددد  تزايدددددد اعتمددددداد األردن علددددد  التمويدددددل  توصدددددلتاألردنك و 

وبالتدددال  تزايدددد خددددماتهاك  كالخدددارج  فددد  معالجدددة مشدددولتل اثقتصدددادية
وااهر التحليل التجريب  للدراسة عدال قدر  التمويل الخدارج  ممد ًل فد  

فدد  تحييددت التييددرات الهيوليددة  اثسددت مار األجنبدد  المباشددرو اليددروضك 
 المطلوبة ف  اثقتصاد األردن . 

 (:2001دراسة )عبد المنعم السيد علي، سعد حسين،  -9
االسييييتثمار األجنبييييي فييييي األردن، حجميييي  وهيكليييي   بعنييييوان: "

  ( ".1970- 1999واتجاهات  وأثاره التنموية )
 دددددفت الدراسددددة إلدددد  معرفددددة الموقددددذ األردندددد  مددددن اثسددددت مار 

واثمتيازات األخدرى التد  قددمها األردن  كك والتسهيلت اليانونيةاألجنب 
للمسددت مر األجنبدد  لج بددل للسددت مار فدد  األردنك ومددا تطرقددت الدراسددة 

 لومعدثتدددد كنشدددداط اثسددددت مارات األجنبيددددة فدددد  األردنإلدددد  حجددددال نمددددو 
ك وقد خلصت الدراسة إل  ان مسدا مة اثسدت مارات األجنبيدة  لومجاثت

 ثقتصادية ف  األردن وانت ضليلة.                                      ف  التنمية ا
 ,Yanrui) :    2000دراسة ) -01

االسيتثمار األجنبيي المباشير عليى أثير محاولة لقياس "بعنوان: 
 . ("1983- 1995النمو االقتصادي في الصين خالل الفترة )

لمباشر حيث اخ ت الدراسة ف  اعتبار ا ان اثست مار األجنب  ا
 كللتونولوجيدددا الحدي دددة ومصددددر كالنمدددو اثقتصددداد  دددو احدددد محدددددات 

والتطددويرك وقددد اسددتخدال الباحددث دالددة وددوب دووددلس لفحددت  كوالبحددث
اثسدت مار و اثسدت مار المحلد ك و ية )العمدل ك تالعلقة بين المتييرات اآل

األجنب (ك حيث بينت  د ه الدراسدة ان التطدور الد   تحيدت فد  الصدين 
ومعددثت  كووفداء  اسدتخداال راس المدال كيجة للتونولوجيا الحدي ةوان نت
 والبنية التحتية المتطور .  كاإلنتا 
 (: Momni , 1991دراسة ) -11

بعنوان: " أثر رأس المال األجنبي على االستهالك والنمو 
 االقتصادي في األردن ".

 ك دفت   ه الدراسة إل  تحليل ا ر راس المال األجنب 
والنمو اثقتصاد  ف  األردن  ك  ول من اثستهل عل للواستيصا
(. وتوصلت الدراسة إل  بعض النتال  ن ور 1968-1987للفتر  )

 منها ما يأت :
يجاب   و دثلة إحصالية لراس المال األجنب  عل  إيوجد ا ر  .ا

 ف  األردن. والنمو اثقتصاد  كول من اثستهل 
بب تحويل جزء من و ل  بس كتدن  إنتاجية راس المال األجنب  .ب

 تدفيات راس المال األجنب  إل  اغراض استهلوية. 

 النظري والمفاهيمي: اإلطار
 مفهوم االستثمار األجنبي المباشر:  أوال:

اثسددددت مار األجنبددد  المباشددددر فدددد   اختلفدددت الناددددر  إلددد  تدددددفيات
الناريددة الحدي ددة للنمددو اثقتصدداد ك حيددث اصددبح يناددر إليددل علدد  انددل 

نما ف  معدل نمدو  كليس فيط عل  مستوى النات  للفرديمون ان يم ر  واا
و لددد  بعددددما ودددان النيدددو ولسدددي  ث يعولدددون و يدددرا علددد   ك ددد ا الندددات 

إموانية ان يم ر اثست مار األجنب  المباشر عل  معدل نمو الندات  فد  
حيدددث ان  لدد  مر دددون بتندداقض اليلدددة فدد  راس المدددال  كاألجددل الطويددل

م ر علدد  مسددتوى النددات  دون ان يددم ر علدد  وانددل يموددن ان يدد كاإلنتدداج 
 معدلل.

ويموددن ان يحفددز اثسددت مار األجنبدد  المباشددر معدددل نمددو دخددل 
انددل يعمددل علدد  التوسددا فدد  اسددتخداال  ثالمضدديذك حيددالفددرد فدد  البلددد 
واسددتخداال اسدداليب اإلدار  الحدي ددة باإلضددافة إلدد   المحليددةكالمددواد الخدداال 

لعجددز فدد  الحسدداب الجددار . وث ان التدددفيات الخارجيددة تسددمح بتمويددل ا
 كيخف  ان تدفيات اثست مار األجنب  المباشدر ث يترتدب عليهدا مديونيدة
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إضدافة  كوث توجد التزامات بسداد مبالغ محددد  ومدا فد  الددين الخدارج 
وتحفيددز  هاكوتدددريب كفدد  تنميددة المدوارد البشددرية ان يسداعدإلد  انددل يموددن 

 .والتطوير كاثست مار ف  البحوث
ميصددددددود باثسددددددت مار األجنبدددددد  المباشددددددر  ددددددو انتيددددددال رموس وال

األموال األجنبية للست مار فد  الخدار  بشدول مباشدر للعمدل فد  صدور  
 كاو خدميددددة كاو زراعيددددة كاو إنشددددالية ناو تمويليددددة كوحدددددات صددددناعية

ويم دددددل حدددددافز الدددددربح المحدددددر  الرليسددددد  لهددددد ه اثسدددددت مارات األجنبيدددددة 
  .المباشر 

( ومنامددة التعدداون IFMالنيددد الدددول  )ويعددرذ وددل مددن صددندوت 
اثسددت مارات األجنبيددة المباشددر  علدد   ك(DECDوالتنميددة ) ناثقتصددادي

انهددددا اثسددددت مارات فدددد  مشددددروعات داخددددل دولددددة مدددداك ويسدددديطر عليهددددا 
المييمون ف  دولدة اخدرى. وقدد اوضدح صدندوت النيدد الددول  فد  مجدال 

زيد حصة المست مرين أنل يجب ان تباثست مارات  ا النوع منتعريفل له 
( فددأو ر مددن 25%( مددن راس المددالك او يتروددز )%50األجانددب عددن )

األسهال ف  يد شخت واحددك او جماعدة واحدد  منامدة مدن المسدت مرين 
 كالمشددروعبمددا يترتددب عليددل ان توددون لهددال سدديطر  فعليددة علدد  سياسددات 

 . لوقرارات
ن اثسددت مار األجنبدد  المباشددر  ددو إوحسددب تعريددذ اثونوتدداد فدد

ويعوددس منفعددة  ك لدد  اثسددت مار الدد   يفضدد  إلدد  علقددة طويلددة األمددد
او الشروة األال ف  فرع اجنب  قالال  كوسيطر  دالمتين للمست مر األجنب 

لدد  جنسدديتها. وألغددراض  دد ا إفد  دولددة مضدديفة غيددر تلدد  التد  ينتميددان 
التعريددذ يوددون الحددد الفاصددل لتعريددذ للسددت مار األجنبدد  المباشددر  ددو 

فدد  راس مددال الشددروة التابعددة لليطددر المسددتيبل تسدداو  او ملويددة حصددة 
وتسدم  الشدروة  كاو اليو  التصويتية ك( من األسهال العادية10%تفوت )

او الفددددرع. وبدددد ل  يتضددددمن  كالمحليددددة المسددددت مر فيهددددا بالوحددددد  التابعددددة
اثسددت مار األجنبدد  المباشددر ملويددة حصددة فدد  راس المددال عددن طريددت 

عاد  اسدت مار األربدا  غيدر الموزعدة كشراء اسهال الشروات التابعة و  كواا
والتعاقدد  كوالشدروة التابعدة كن الشدروة األالمد اايضد واثلتمدان كاثقتراض
 كوالتدرخيت إلنتدا  السدلا كوحيوت اثمتياز كوعيود اإلدار  كمن الباطن

 (.3-5ك ت 5111 والخدمات )مصطف  بابورك

 ا: أشكال االستثمار األجنبي المباشر:  نيثا
و تختلدذ  كاثسدت مار األجنبد  المباشدر عدددا مدن األشدوال يأخ 

  أتوفيمددددا يدددد كبدددداختلذ اليددددرض الدددد   تسددددع  إليددددل  دددد ه اثسددددت مارات
عدددرض لهددد ه األغدددراض )الممسسدددة العربيدددة لضدددمان اثسدددت مارك السدددنة 

 :(2-1ك ت 0/0111صدارإ ال انيةك
  .اثست مار الباحث عن ال روات الطبيعية -0
  .سواتاأل اثست مار الباحث عن -5
  .الوفاء  ف  األداء اثست مار الباحث عن -3
  .ستراتيجيةااثست مار الباحث عن اصول  -1

 ك5111ا ددال  دد ه األشددوال مددا يددأت  )مصددطف  بددا بوددر ك مددن و  
 (:01-01ت
 االستثمار المشترك:  -أ

 كاثسددت مار المشددتر   ددو احددد مشددروعات األعمددال الدد   يمتلوددل
ن مختلفتدددين بصدددفة دالمدددةك او او دددر مدددن دولتدددي كاو يشدددار  فيدددل طرفدددان

بددل  كوالمشدداروة  نددا ث تيتصددر علدد  الحصددة فدد  راس المددال للمشددروع
والعلمددددات ك بددددراءات اثختددددراع و الخبددددر ك و تتعددددداه ايضددددا إلدددد  اإلدار ك 

 التجارية. وينطو    ا النوع من اثست مار عل  الجوانب اآلتية: 
 كاثتفددات طويددل األجددل بددين طددرفين اسددت ماريين احددد ما وطندد  .0

واآلخددددر اجنبدددد  لممارسددددة نشدددداط إنتدددداج  داخددددل دولددددة الطددددرذ 
 المضيذ. 

ان الطدددرذ الدددوطن  قدددد يودددون شخصدددية معنويدددة تابعدددة لليطددداع  .5
 الخات.  او كالعاال

ان قيددداال احدددد المسدددت مرين األجاندددب بشدددراء حصدددة فددد  شدددروات  .3
وطنيددة قالمددة قددد يددمد  إلدد  تحويددل  دد ه الشددروات إلدد  شددروات 

 است مار مشتر . 
ل طرذ مدن اطدراذ اثسدت مار الحدت فد  المشداروة ان يوون لو .1

 ف  إدار  المشروع. 
دارتدددددل كشدددددول عددددداال إ ا احسدددددن تناددددديال اثسدددددت مار المشدددددتر وب  واا

 كوالتنميدة التونولوجيددة كيسدهال فدد  زيداد  تدددفت رموس األمدوال األجنبيددةس
تنميددة قدددرات و تحسدين ميددزان المددفوعاتك و  وخلدت فددرت جديدد  للعمددلك

لددددت علقددددات توامددددل اقتصددددادية مددددا النشدددداطات وخ كالوددددوادر الوطنيددددة
 والخدمية بالدول المضيفة. كاثقتصادية

 االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي: -ب
اثسدددت مارات التددد  يملوهدددا المسدددت مر األجنبددد  بالوامدددل مدددن  دتعددد

او دددددر اندددددواع اثسدددددت مارات األجنبيدددددة تفضددددديل لددددددى الشدددددروات متعددددددد  
او  كاال  ددد ه الشددددروات بإنشددداء فددددروع ل نتددددا وتتم ددددل فددد  قيدددد كالجنسدددية
او الخدددم  بالدولددة  كا مددن انددواع النشدداط اإلنتدداج مدداو غير  كالتسددويت

د الدول و يرا ف  التصديت لم ل   ه اثست مارات خوفدا دالمضيفة. وتتر 
وزيددداد  احتودددارات الشدددروات متعددددد  الجنسدددية  كمدددن التبعيدددة اثقتصدددادية

علميددددة تشددددير إلدددد  انتشددددار  دددد ا النددددوع مددددن ألسددددواقهاك إث ان الدددددثلل ال
واسددتخدامل ووسدديلة لجدد ب المزيددد مددن  كاثسددت مارات فدد  الدددول الناميددة

اثسدددت مارات األجنبيدددة ومدددا ث توجدددد دثلدددل وافيدددة لتأييدددد تخدددوذ الددددول 
واثقتصددادية السددلبية لم ددل  دد ا الشددول  كالناميددة بشددأن اآل ددار السياسددية
 من اثست مارات األجنبية. 

النوع مزايا تتم ل ف  ان زياد  تددفيات راس المدال األجنبد   وله ا
تمد  إل  وبر حجال المشروع للمسا مة الجيد  ف  إشباع حاجة السوت 

يجدداد فدددالض للتصدددير ممدددا يترتددب عليددل تحسدددن فدد  ميدددزان  كالمحلدد  واا
 كوالمسدددا مة فددد  التحدددديث التونولدددوج  علددد  نطدددات وبيدددر كالمددددفوعات
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وغيدر المباشدر ك امدا عيدوب  د ا  كالمباشدر وخلدت فدرت للعمالدة  كوفعال
والتنميدة  كالنوع فتتم ل ف  خشدية الددول المضديفة مدن اخطدار اثحتودار

ومددا يترتددب علدد   لدد  مددن آ ددار سياسددية سددلبية فدد  حالددة  كاثقتصددادية
 .وبين الشروات المعنية كتعارض المصالح بينها

 :    أو عمليات التجميع مشروعات  -ج
 كشددددول اتفاقيددددة بددددين الطددددرذ األجنبدددد  تأخدددد   دددد ه المشددددروعات

والطرذ الوطن  يتال بموجبهدا قيداال الطدرذ األول بتزويدد الطدرذ ال دان  
ومدا ييدوال الطدرذ  كانهاليد اليصدبح منتجد ؛بموونات منت  معين لتجميعدل
او المعرفدددة اللزمدددة الخاصدددة بالتصدددميال  كاألجنبددد  ايضدددا بتيدددديال الخبدددر 

والتجهيدزات  كوالصديانة كتخدزينوال كعمليات التشدييلو  الداخل  للمصناك
الراسمالية ميابل عالد ماد  متفدت عليدل. وقدد تأخد  مشدروعات التجميدا 

او شدددول التملددد  الوامدددل للمشدددروع للطدددرذ  كشدددول اثسدددت مار المشدددتر 
لمشدددددددروع ا  مشددددددداروة لاو اتفاقيدددددددة  اكاو ث يتضدددددددمن عيدددددددد كاألجنبددددددد 

سدت مار مشدابها وبالتدال  يودون اث كللمست مر األجنب  ف  إدار  المشروع
  .ألشوال اثست مار غير المباشر ف  مجال اإلنتا 

 االستثمار في المناطق الحرة:   -د
 كيهدددذ  ددد ا الندددوع مدددن اثسدددت مارات إلددد  إنشددداء المنددداطت الحدددر 

 دد ا اليددرض  تحييددت اجددلمددن تشددجيا إقامددة الصددناعات التصددديريةك و و 
من خلل  و ل  كبة للست ماراتا تسع  الدول لجعل المناطت الحر  ج
 كوالمزايدددددددا كمدددددددن الحدددددددوافز عدددددددددامدددددددنح المشددددددداريا اثسدددددددت مارية فيهدددددددا 

 .واإلعفاءات

 الجانب التطبيقي:
 : وتحليل أوال: تقدير النموذج القياسي

 تنميدددددددةالمباشدددددددر  علددددددد  ال األجنبيدددددددة اتاثسدددددددت مار  لييددددددداس ا دددددددر
(ك استخدمنا له ا اليرض 2008-1996ف  األردن للفتر  ) ةاثقتصادي
 اليياس  اآلت : النمو  

I                                    ……. (1)FDI +  1+  0GDP =  
 حيث ان:

GDP      . النات  المحل  اإلجمال : 
FDI      المباشر  : اثست مارات األجنبية 

          I . حد الخطأ العشوال : 
(ك تدددددال 1ولتحليدددددل النمدددددو   اليياسددددد  الدددددوارد فددددد  العلقدددددة رقدددددال )

 Variance Auto(VARتخداال اسددلوب متجددل اثنحدددار الدد ات  )اسد
Regressive  ك ولتيددير معلمدات النمدو   اليياسد  السدابت اسدتخدمنا

 (.OLSله ا اليرض طريية المربعات الصيرى اثعتيادية )
وللتحيدددت مدددن صدددلحية النمدددو   اليياسددد  ينبيددد  إجدددراء بعدددض 

مليدددة تيددددير معلمدددات واإلحصدددالية قبدددل إجدددراء ع كاثختبدددارات اليياسدددية
 النمو  ك وعل  النحو اآلت :

 Unit Root  :جذر الوحدة الستقرار السالسيل الزمنييةاختبار  .1
Test of Stationary 

غالبا ما تعدان  بياندات السلسدل الزمنيدة فد  الدراسدات التطبيييدة 
 -اختبددار ديودد مددن مشددولة جدد ر الوحددد ك ولمعالجددة  لدد  تددال اسددتخداال 

. ويمودن Augment Dickey and   Fuller( ADF) فدولر الموسدا
 توضيح   ا اثختبار من خلل العلقة اآلتية:

i                    ……(2)ε+ 1 -tY   ∑+  1-tY 1α+ 0 α= t Y  
 حيث ان:

 .تم ل الفرت األول : 
( الدوارد  1996-2008وباعتماد بيانات السلسلة الزمنية للفتدر  )

( تدال Microfit, E-viewsالبرمجيات ) (ك واستخداال1ف  الملحت رقال )
فددددد   (ADFفدددددولر الموسدددددا ) -نتدددددال  اختبدددددار ديوددددد  الحصدددددول علددددد 

( لمتييددددرات First Difference( والفددددرت األول )Levelالمسددددتوى )
 ( يوضح  ل :1والجدول رقال ) (.FDI, GDPالدراسة )

 ,FDI( لمتغيرات الدراسة )First Differenceوالفرق األول ) (Level( في المستوى )ADFفولر الموسع ) -نتائج اختبار ديكي: (1الجدول )
GDP) 

 
 المتييرات

 * (First Differenceالفرت األول ) (Levelالمستوى )
 بدون قاطا واتجاه قاطا واتجاه قاطا بدون قاطا واتجاه قاطا واتجاه قاطا

GDP 1.45- 1.12- 1.62- ***59.3- ***31.4- ***3.43- 
FDI 2.17- 1.88- 0.97- ***72.4- ***67.4- ***50.3- 

 
 الييال الحرجة

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- 

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

 

ان متييدرات ( السدابتك 1يتضح من النتدال  الدوارد  فد  الجددول )
( وعلد  Levels( غيدر مسدتير  عندد مسدتوياتها )FDI, GDPالدراسدة )

 جميدددا مسدددتويات الدثلدددةك إث انهدددا اصدددبحت متييدددرات سددداونة )مسدددتير (

(ك ممدددا يعنددد  %1لدددة )( وعلددد  مسدددتوى الدث1عندددد اخددد  الفدددرت األول )
( فدد  الدراسددة.VARإموانيددة اسددتخداال اسددلوب متجددل اثنحدددار الدد ات  )
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 Co-integration Testاختبار التكامل المشترك:    .2
وعلقة واحد  عل  األقل طويلة  كللتحيت من وجود حالة توازن

-األمد فيما بين بيانات السلسلة الزمنيةك تال استخداال منهجية جو انسن
وونل  كللتوامل المشتر  Johansen and Juselius( JJ) سليسو ج

والجدول  من او ر اثختبارات شيوعا ف  الدراسات اثقتصادية الحدي ة.
 (:JJ ك يوضح نتال  اختبار التوامل المشتر  لد)ت( اآل2رقال )

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

فرضية 
 العدال
Null 

 مة ال اتيةاليي
Eigen 
Value 

 نسبة اإلموان األعاال
Likelihood Ratio 

 (CVالييال الحرجة )
5% 1% 

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 

تك ان  ندددا  ( السددداب2يتضدددح مدددن النتدددال  الدددوارد  فددد  الجددددول )
ا  ان التوامددل  توددامليتين طددويلت  األمددد فيمددا بددين المتييددراتك علقتددين

قيمدة نسدبة ان إن ما يدعال  لد   ك I(2المشتر  يعد من الدرجة ال انية )
اوبدر مدن اليديال الحرجدة   د ( Likelihood Ratio)اإلموان األعاال 

 R ≤ 1 , Rالعددال ) ت فرضدي ك وعليل سديتال رفدضعند مستوي  الدثلة
-Long(. و  ا يعن  بأن  نا  علقة توازن ف  األمدد الطويدل ) 0 =

Run Relationship د ه النتيجدة تسداعدنا علد  اثنتيدال للمرحلدة و (ك 
 كو ددد  مرحلدددة تيددددير معلمدددات النمدددو   فددد  األمددددين اليصدددير كال انيدددة

  .(Long and short Runوالطويل )
 Causality Testاختبار السببية:    .3

بدددددار السددددددببية لتحديدددددد ندددددوع العلقددددددة السدددددببية بددددددين يسدددددتخدال اخت
او انل ليس  ندا  علقدة  كالمتييراتك و ل    احادية اثتجاه اال  نالية

اختبدار  ولتحييت   ا اليرض تدال اسدتخداال ؟ سببية بين متييرات الدراسة
. ويعددد (Fحصدداء  )إعتمددد علدد  ي   ( الددSims Testسددببية سددايمز )

وث  ك( مدن اسدهل اختبدارات السدببيةSims Testاختبدار سدببية سدايمز )
( يوضدددح نتدددال  اختبدددار 3والجددددول رقدددال )يتطلدددب سلسدددلة زمنيدددة وبيدددر . 

( FDI( للسببية بين اثست مار األجنب  المباشدر )Sims Testسايمز )
 (: GDPل  اإلجمال  )حوالنات  الم

 ( للسببيةSims Testنتائج اختبار سايمز ): (3الجدول )

 لعلقةاتجاه ا شول الدالة
معامل 
التحديد 
 غير المييد

معامل 
التحديد 
 المييد

( Fقيمة )
 المحسوبة

SimsF 
GDP= f(FDI) FDI→GDP 0.91 0.89 20.16* 
FDI= f(GDP) GDP→FDI 0.87 0.84 18.25* 

( السددابتك بددأن اتجدداه 3يتضددح مددن النتددال  الددوارد  فدد  الجدددول )
لد  حإلد  الندات  الم( FDIالسببية  و من اثست مار األجنبد  المباشدر )

( وبدددددالعوسك و ددددد ا يعندددد  ان العلقدددددة السدددددببية بدددددين GDPاإلجمددددال  )

 ك( المحسدوبة فد  الحدالتينFيمود  ل  قديال ) والمتييرين  نالية اثتجاهك 
 (.%5و   معنوية عند مستوى الدثلة )

   نتائج تقدير معلمات نموذج الدراسة: .4
م لة بدد)اختبار جد ر بعد ان تال التحيت من اثختبارات ال ل ة المت

الوحد  ثسدتيرار السلسدل الزمنيدةك واختبدار التوامدل المشدتر ك واختبدار 
اصبح باإلموان تطبيت طرييدة المربعدات الصديرى اثعتياديدة  (،السببية

(OLSلتيددير معلمددات النمددو   اليياسدد  للدراسدة )فدد  العلقددة  والددوارد ك
      الدراسة: نمو   ( يوضح نتال  تيدير معلمات4(. والجدول رقال )1)

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

Sig. t-test GDP Variables 
0.000 15.735 7380.246 )0( Constant 
0.000 5.138 4.094 E-06 FDI 
0.000 - 26.404 F 
- - 0.706 2R 
- - 2.04 D.W. 

 ما يأت : السابتك( 4دول )يتضح من النتال  الوارد  ف  الج
( Fومعنويتددددددلك إن مددددددا يدددددددعال  لدددددد  قيمددددددة ) كصددددددلحية النمددددددو   .0

( وودددد ل  قيمددددة الدثلددددة اإلحصددددالية 26.404المحسددددوبة الباليددددة )
(Sig.( البالية )و   اقل مدن مسدتو 0.000 )(. %5المعنويدة ) ى

اصبح باإلموان قياس ا ر اثست مارات األجنبيدة انل قد و  ا يعن  
لدد  حالنددات  المالمتم ددل ب اثقتصدداد  نمددوعلدد  ال (FDIالمباشددر  )
مددددن جهددددةك وودددد ل  اصددددبح باإلموددددان اعتمدددداد  (GDPاإلجمددددال  )
مددن جهددة فدد  األردن غددراض التنبددم بددالنمو اثقتصدداد  النمددو   أل

  انية.
( اثسدددددت مار األجنبددددد  1تأودددددد  بدددددوت معنويدددددة معامدددددل انحددددددار ) .5

حسدددوبة الباليدددة ( المtقيمدددة ) (ك إن مدددا يددددعال  لددد FDIالمباشدددر )
( الباليدددددددة .Sig( ووددددددد ل  قيمدددددددة الدثلدددددددة اإلحصدددددددالية )5.138)
 اندل (. و د ا يعند %5المعنويدة ) ى( و   اقل مدن مسدتو 0.000)

يوجددددد ا ددددر  و دثلددددة إحصددددالية للسددددت مارات األجنبيددددة المباشددددر  
(FDIعلددددد  النمدددددو اثقتصددددداد  فددددد  األردن )والمتم دددددل بالندددددات   ك

 .(%5مستوى المعنوية )عند  (GDPالمحل  اإلجمال  )
م  وف  ضوء النتال  السابيةك يمون وتابة النمدو   اليياسد  التنبد

 عل  النحو اآلت :
GDP = 7380.246 + 4.094 E-06 FDI 

 ثانيا: مناقشة النتائج:
 للدراسةك عل  ما يأت :  لوتحليل كاسفرت نتال  تيدير النمو   اليياس 

مسددتير ( عنددد اخدد  ( سدداونة )FDI, GDPن متييددرات الدراسددة )إ .0
(ك ممدا يعند  إموانيدة %1( وعل  مستوى الدثلدة )1الفرت األول )

 ( ف  الدراسة.VARاستخداال اسلوب متجل اثنحدار ال ات  )
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وجددود علقتددين توددامليتين طددويلت  األمددد فيمددا بددين المتييددراتك ا   .5
ك و ددد ا يعنددد   I(2ان التوامدددل المشدددتر  يعدددد مدددن الدرجدددة ال انيدددة )

 Long-Runوازن فددددد  األمدددددد الطويدددددل )علقدددددة تددددد وجدددددود
Relationship ك و دد ه النتيجدددة تسددداعدنا علدد  اثنتيدددال للمرحلدددة)

و د  مرحلدة تيددير معلمدات النمدو   فد  األمددين اليصدير  كال انية
 (. Long and short Runوالطويل )

( إلد  FDIن اتجاه السببية  و مدن اثسدت مار األجنبد  المباشدر )إ .3
( وبدددددالعوسك و ددددد ا يعنددددد  ان GDPل  )الندددددات  المحلددددد  اإلجمدددددا

 العلقة السببية بين المتييرين     نالية اثتجاه.
( FDIإن وجود العلقة السدببية بدين اثسدت مار األجنبد  المباشدر ) .1

يجداب  علد  التنميدة إ(ك لدل تدأ ير GDPوالنات  المحل  اإلجمال  )
 اثقتصادية ف  األردن.

ات األجنبيددددة المباشددددر  يوجددددد ا ددددر  و دثلددددة إحصددددالية للسددددت مار  .2
(FDIعلددددد  النمدددددو اثقتصددددداد  فددددد  األردن )والمتم دددددل بالندددددات   ك

و ا (. %5( عندددددد مسددددتوى المعنويدددددة )GDPالمحلدددد  اإلجمددددال  )
( تسا ال فد  تحفيدز FDIيعن  بأن اثست مارات األجنبية المباشر  )

  التنمية اثقتصادية ف  األردن.
لددد   تدددال التحيدددت مدددن إموانيدددة تطبيدددت النمدددو   اليياسددد  للدراسدددة ا .6

 غراض التنبم بالنمو اثقتصاد  ف  األردن.صلحيتل أل
 التوصيات:   

بعدض توصلت إل   ف  ضوء النتال  الت  اسفرت عنها الدراسةك
 ما يأت : منهاك ن ور التوصيات والميترحات

است مار العلقات التاريخيدة لدألردن مدا الددول الشدييية والصددييةك  .0
باإلضددافة إلدد   األجنبيددة المباشدر  لددألردنكثسدتيطاب اثسددت مارات 

 كمددن حيددث الموقددا اثسددتراتيج  الميددزات اثسددت مارية فدد  األردنك
   وتعدد الفرت اثست مارية.

 كالسددددددع  للتوسددددددا فدددددد  توقيددددددا اثتفاقيددددددات اثقتصددددددادية ال ناليددددددة .5
تشددول جسددرا لعبددور الصددادرات األردنيددة  لودد  والدوليددةك كواإلقليميددة

                  لألسوات الخارجية.
اث تمدداال بالمندداطت الحددر  األردنيددةك والمندداطت الصددناعية المم لددةك  .3

واثقتصددادية الخاصددة مددن خددلل العمددل علدد   كوالمندداطت التنمويددة
 بددل شدد ن تلدد  المندداطت تسددا ال تطددوير البنيددة التحتيددة اللزمددةك أل
 واألجنبية المباشر . كف  استيطاب اثست مارات العربية

ل الدراسدة محدوديدة حجدال اثسدت مارات األجنبيدة فدد  تبدين مدن خدل .1
اثقتصددددددداد األردنددددددد ك وبالتدددددددال  تواضدددددددا مسدددددددا متها فددددددد  النمدددددددو 
اثقتصدداد  بددالرغال مددن وجددود ا ددر معنددو  للسددت مارات الخارجيددة 

 المباشر  عل  التنمية اثقتصادية ف  األردن.  
إجددراء دراسددات مما لددة يددتال اختيددار متييددرات اخددرى  تيتددر  الدراسددة .2

غيددر المتييددرات التدد  تناولتهددا دراسددتناك لييدداس ا ر ددا علدد  التنميددة 

اثقتصددددادية فددددد  األردنك واثسدددددت مار المحلددددد  اإلجمدددددال ك وراس 
عددددددداد الطلبددددددة فدددددد  المرحلددددددة ال انويددددددةك أالمددددددال البشددددددر  مياسددددددا ب
والخدددددماتك ونصدددديب الفددددرد مددددن النددددات   كوالصددددادرات مددددن السددددلا

 المحل  اإلجمال  ومتييرات مستيلة. 

 المصادر والمراجع:
 المصادر العربية:

ك  اثسدت مار األجنبدد  المباشددر  2002جميدلك  يددل عجمد ك .0
ربدد للبحدوث والدراسداتك إف  األردن: حجمدل ومحدداتدلك مجلدة 

 ربد ك األردن.إربد األ ليةك إك جامعة 1العدد 
ك تدفيات اثست مارات األجنبية 2002الجميل ك حميد جاسالك  .5

العددالم : األبعددداد واثنعواسدداتك مجلدددة  المباشددر  فدد  اثقتصددداد
(ك جامعددددددددة 69(ك العدددددددددد )2/24تنميددددددددة الرافدددددددددينك المجلددددددددد )

 الموصلك العرات.
ك اثسدددت مارات األجنبيدددة 5111الز رانددد  ك بنددددر بدددن سدددالال ك  .3

المباشدددر  ودور دددا فددد  النمدددو اثقتصددداد  فددد  المملودددة العربيدددة 
رسدددددددالة  5111-01191السدددددددعودية: دراسدددددددة قياسدددددددية للفتدددددددر  

 جامعة المل  سعودك السعودية.  اجستير غير منشور كم
ك قيدداس اآل ددار اثقتصددادية 5111السددميرانك محمددد مطددرودك  .1

للست مارات األجنبية المباشر  عل  اثقتصاد األردن كاطروحة 
 دوتوراه غير منشور ك جامعة دمشتك  سوريا.

اثسدددت مار ك 2001 عبدددد المدددنعال السددديد علددد ك سدددعد حسدددينك .2
األردنك حجمددل و يولددل واتجا اتددل وا دداره التنمويددة األجنبدد  فدد  

ك المددددمتمر العلمدددد  ال ددددان  حددددول ا ميددددة (1970- 1999)
اثسددت مارات الخارجيددة فدد  التنميددة وانعواسدداتها علدد  اثقتصدداد 

ك 2001( ايددددار 8-9ربددددد األ ليددددةك للفتددددر  )إاألردندددد ك جامعددددة 
 األردن.

ك 5100الفدددتلو ك وامدددل عدددلو ك والزبيدددد ك حسدددن لطيدددذك  .6
اثقتصدداد اثقتصدداد : الناريددة والتحليددلك دار صددفاء للطباعددة 

 والنشر والتوزياك عمانك  األردن. 
ك ا دددددر اثسدددددت مار األجنبددددد  2005ابددددو ليلددددد ك زيددددداد محمددددددك  .9

المباشر والمستوردات عل  النمو اثقتصداد  فد  األردن للفتدر  
(ك رسددددالة ماجسدددددتير غيددددر منشدددددور ك جامعدددددة 2003 1976-)

 ن.اليرمو ك األرد
ك تطدددددوير اثسدددددت مار األجنبددددد ك 2004بودددددرك  مصدددددطف  بدددددا .1

برنددددام  اعددددده المعهددددد العربدددد  للتخطدددديط بالوويددددت مددددا مروددددز 
ت  كالمعلومدددات ودعدددال اتخدددا  اليدددرار بمجلدددس الدددوزراء بمصدددر

 .31-51ك ت59ت 52ك ت01-01ك ت 5-3
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