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 البحث ممخص
     بعددددددد اهددددددور ادددددد ارع لمعوم دددددد  ود ددددددو  لمعدددددد م       

حر وتع يق لالند  ج لالقتصد دي لمعد م ي في تن فس 
فدددي لقتصددد د ودددوني  وحدددد اهدددرل ح  ددد  دو  لمعددد م  
إمدددددد  رووس ل ددددددول  مدددددددفد لمتن يدددددد  فددددددي لقتصدددددد دا  
لمضدددددددعي   وبددددددددل تنددددددد فس ادددددددذ  لمددددددددو  فدددددددي  دددددددذ  
لالسددتا  رلل لن نبيدد  لم ب لددرع م دد  فيددك حدد  م  لدد و  
لم تعاددددددددرع فددددددددي لمتن يدددددددد  و دددددددد  ل  لمدددددددددو  لم صدددددددددرع 

       و نددددددل  سددددددتعدع مددددددذم  معدددددددع لسددددددب  مالسددددددتا  رلل 
 ددد  لا هددد    دددا توددد ميت لعنتددد ج ولمتندددو  لم وددد ني 
ولالسدددددتلال  م ادددددرولل لمنبيعيددددد ي و ددددد  لمددددددو  لمتدددددي 
تندددد فس ج دددد   ددددذ  لالسددددتا  رلل لن نبيدددد  لم   ودددد  
لنردني  لمه ل ي  ومن س لنسب   لمس بق . مقد روزل 

ر ج د  اذ   لمدرلسد  ج د  لالسدتا  ر لن نبدي لم ب لد
رفدددد  عدددد  ن دددو لمنددد تق لم ح دددي لمحقيقدددي ولن  ددد ا 
 عدددددالل لمبن مدددد  وزيدددد دع لمصدددد درلل ب عضدددد ف  إمدددد  

 ت  يت لمع ز في لم يزل  لمت  ري.
 

 دددددد  اددددددذل لم نن ددددددق قددددددد  لالسددددددتا  ر لن نبددددددي      
لم ب لدددددر إمددددد  لنرد   ددددد  دو    ت  ددددد  و دددددرج  ددددد  

 فترع ال ددددددلنرد  لستا  رلل إم  دو    ت    وذم   
 ولمتدددي تبدددي  ل  لمتددددفق 5005-5002 لمدرلسددد   ددد 

     مالسدددددددتا  رلل إمددددددد  لنرد   ددددددد  زل  دو  لم ن دددددددو  
فدددي ضددد  لمحدددولفز لموايدددرع مالسدددتا  ري و ددد  تبدددي  ل  
لالستا  ر لن نبي لم ب لر و   ضعيت لمتأاير ج   
و     لمن و ولمبن م  ولمص درلل  د  ح فاتك ج د  

ن ددو فددي لمندد تق لمحقيقددي جالقدد  نرديدد   ددد ودد   دد  لم
ولمص درلل ب عض ف  إم  جالق  جوسي   د  عدالل 
لمبن مدد . وتوصدد ل لمدرلسدد  إمدد  جدددد  دد  لمنتدد  ق  دد  
لبرزاددددددد  ل  نوجيددددددد  لالسدددددددتا  ر لمقددددددد د  م    وددددددد  مددددددد  
يستحدث فرص ج   و في  ول  ادذل لالسدتا  ر قصدد 
بدددك فقدددن  لمسدددوق لم ح دددي ف ددد  يدددودي إمددد  زيددد دع فدددي 

  حدوا و د  ل  ح د  لالسدتا  ر مد   لمصد درلل بلدو 
 يوار وايرل" في زي دع لمن و لالقتص دي .

ن ددو  -لالسددتا  ر لن نبددي لم ب لددر الكمماا ت اللالاا  
 عددددالل  -لمصددد درلل -لمنددد تق لم ح دددي لمحقيقدددي

 لمبن م 
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Abstract 

After the appearance of  the phen-

omenon of globalization, the world's en-

tering in a free competition and dee-

pening the participation in the global 

economy in a unified global economy, 

the need of the world countries to ca-

pitals to push the development in their 

weak economy has appeared and the 

competition among these countries to 

attract the direct foreign investment has 

increased as it has solutions to a lot of 

the complex problems of development 

.The countries exporting to investments 

were ready for this for many reasons 

such as :reducing the costs of produc-

tion, the place diversity and exploiting 

the natural wealth. One of the countries 

which compete to attract the foreign in-

vestments is Jordan to the same previ-

ous reasons. This study has concent-

rated on the role of the direct foreign 

investments in raising the growth of the 

real local production, reducing the une-

mployment rates, increasing exports,th-

us reducing the shortage in the comm-

ercial scales . 

 

 

 

 From this attitude, the direct fo-

reign investment came to Jordan from 

different countries and also many in-

vestments have got out of Jordan to 

different countries through the period 

between 2005-2012 which shows that 

the flow of investments to Jordan is still 

unsatisfying despite the several motives 

to investment . It also shows that the di-

rect foreign investment was of little 

effect on both growth rates in produ-

ction and the rates of unemployment 

and the exports on the subordinate ch-

ange (the size of the direct foreign inve-

stment) the study has reached a lot of 

results such as :the type of investment 

coming to Jordan doesn't create enough 

work chances and this investment is 

only intended for the local market  so it 

doesn't lead to the increase in exports 

remarkably .Also the size of investm-

ents doesn't affect the increase of eco-

nomic growth greatly. 

The related words: the direct foreign 

investment  ـ the growth of real local  

production ـ ـ exports ـ ـ unemployment 

rates.   
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  اااااامقلم
تزليددددد لالات دددد    ب السددددتا  ر لن نبددددي لم ب لددددر      

وغير لم ب لر    قب  لمواير    لمددو  حيدث تند    
تدفق رلس لم د   إمد  لموايدر  د  دو  لمعد م  و  صد  
لنرد ي حيدددث تسدددد بقل لموايددددر  ددد  دو  لمعدددد م  إمدددد  

لصددبب بينهدد  تندد فس  ددذ  لالسددتا  رلل إمدد  ب دددلنه  و 
قدددوي ج ددد   دددذ  لالسدددتا  رلل لن نبيددد  ل دددال" في ددد  
ي ودد  ل  تحققددك  دد  فول ددد  ادد  لم سدد ا   فددي تددرلو  
رلس لم دد  ي نقدد  لمتونومو يدد  و لم سدد ا   فددي تنددوير 

 وتلددددد يد تحريدددددر سي سددددد  تعتبدددددرلمقددددددرلل لعدلريددددد . 
    لن نبي لم ب لر لالستا  ر و صوص  لالستا  ر
 لمتن فسددددي  لم يددددزع زيددد دع ج دددد  تع ددد  لمتددددي لمسي سددد ل

 لم ب لدددر لن نبدددي لالسدددتا  ر يدددوفر  م ددد  وذمددد  م دومددد 
 وتونومو يد  وتسدويقي  إدلريد  و بدرلل   ميد   ولرد   

 ب منه يد  ولمدذي مهدذ  لالسدتا  رلل لم ستضدي   م دومد 
 ي يدد حيدث لن ددي نوي د  لناددلت تحقيدق    ي ونه 
 ب السدددتا  ر لسدددتع نل لمتدددي لمددددو  ل  لمع  دددي لمولقدددد

  رت عد ي لقتصد دي ن دو  عددالل حققدل قدد لن نبدي
 لالسدتا  ر وتدوني  لسدتقن   إ  .وبيدرع تن فسدي  وقوع

 ل  يتن د   لد د لسدتا  ري  ند خ   دق لو لن نبدي
 لمقن ج ل مو ف  لم تو     ب مل ومي  إميك لمنارع تتس 

 فن د ح لن دول ي رووس وحرود  ب السدتا  ر لم تع قد 
 لمسددددددد د إج ددددددد   ج ددددددد  فقدددددددن يقتصدددددددر ال لالسدددددددتا  ر
 ليضد  يعندي وموندك يلم صددرع لو لم ستوردع ولم د  ل

اددددذل لي ددددر يتن دددد  لمالز دددد ي و  لمتحتيدددد  لمبندددد  تددددوفر
تودددددريس  هدددددود  ضدددددني  مددددديس فقدددددن فدددددي لسدددددتقن   
لالسددددتا  رلل بدددد  ليضدددد " مالسددددت  دع  نددددك فددددي زيدددد دع 

 دد   لمو دد  ع ولمددذي يتن دد  تددولفر لمقدددرلل لالسددتيع بي 
توفر بي   تحتي  قويك ب عض ف  إم  توفر إدلرع س ي   

 مالقتص د لمو ي.

 لمحدولفز لنردنيد  لمحوو د  قدد ل فقدد اند  و د      
 فدي صددرل فقدد لمصن جي ي مالستا  رلل ولمتسهيالل

لالسددددتا  رللي  ج دددد  اددددذ  تح ددددز قددددولني  جدددددع لنرد 
 يتن سد  ب د   تالحقد  فتدرلل فدي لمقدولني  اذ  وجدمل

 وتو يدددد  لمسدددد ح  ج دددد  تنددددرل لمتددددي لم سددددت دلل  ددددد
   صدددددد  ولالسددددددتا  رلل لن ددددددول  رووس السددددددتقن  
 إمددددد  لمصدددددن جيي ب عضددددد ف  م قنددددد    نهددددد  لن نبيددددد 
 لم ند نق و وسسد  لمصدن جي  لم دد   وسسد  قدولني 
 وقد نو  لم  صد  لالقتصد دي  لمعقبد  و ننقد  لمحدرعي
 لنرد  وتوقيد لم ن فس ي وق نو  لمونني لعنت ج ح  ي 
 تلد يد قد نو  يأتي لمحرعي لمت  رع لت  قي ل    م عديد

 ل تيدددد زلل ميعنددددي 5000معدددد   وتعديالتددددك لالسددددتا  ر
  دال   د  لم سدتا ر لن نبدي لم د   مدرلس   ديد 

 يلال ت  جيددددد  ولم دددددد  ل لمدددددد   ضدددددريب  إج ددددد  لل
ج د  لل  ناد   إقدرلر تد  وودذم  لم  د ر ي ضدريب  ول 
 (25) لنردنيدددددددددي  رقددددددددد  غيدددددددددر لسدددددددددتا  رلل تنادددددددددي 
 لو  سد ا   نسد  تحديدد إمد  لمهد دت 5000مسدن 
 لمقن جد ل   ت دت فدي لنردندي غير لم ستا ر   وي 

 تلدد يد قدد نو  جدد  وت  ددا .لالقتصدد دي  ولننلددن 
 وإندد ر لالسددتا  ر تلدد يد  وسسدد  تأسدديس لالسددتا  ر
 ادذل .لنرد  فدي لالسدتا  رلل بتل يد  عني  وسسي

 جددددد تندددور لالسدددتا  ر تلددد يد قددد نو  جددد  ندددتق وقدددد
  ت دت لمقن جد ل  فدي لالسدتا  رلل وح د  لم لد ريد

 .(5000) وسس  تل يد لالستا  ري 
 اللراس  مشكم 

 البحث كم  يمي  إشك لي  تبرز
لم ب لددددر  دددد   لن نبددددي لالسددددتا  رادددد  يعتبددددر 

لمن دددددو  وزيدددد دعلموسدددد    لم ع مدددد  فددددي تحقيددددق لمتن يدددد  
  درلل؟لمص  وزي دعلالقتص دي ولمت  يت    لمبن م  
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 اللراس  أىلاف
تهددددت لمدرلسددد  إمددد  توضددديب تدددأاير لالسدددتا  ر 
لم ب لر ج   و   د  لمن دو ولمبن مد  ولمصد درلل فدي 

  د و   لار  دى قي س"لنرد ؛ لن ر لمذي يتض   
 مندددددد تقفددددددي ل لمن ددددددولم سددددددتق   ) عدددددددالل  رلللم تليدددددد

لم تليدددر لمتددد بد  ج ددد ( ولمصددد درللو عددددالل لمبن مددد  
 لم ب لر(. لن نبي لالستا  ر)ح   

 اللراس  أىمي 
 لم سدددتا ري لا يددد  لمبحدددث فدددي تعريدددت  تو ددد 

  دد يلنرد  فدي لالسدتا  ر ب ند خ ولم ح يي  لن  ن 
لمدددور لمدذي ي ودد  ل  تقددو  بدك لالسددتا  رلل فددي  إبدرلز

ج ددد  سدددوق لمع ددد  ولمن دددو  أايراددد وت بددد نرد لمتن يددد  
 ولم يزل  لمت  ري.

 فروض اللراس 
ت ترا لمدرلس  ل  لالستا  ر لن نبي لم ب لر 
مددددك تددددأاير قددددوي ج دددد  ن ددددو لمندددد تق وت  دددديا  عددددد  

  لمبن م  وزي دع  عدالل لمص درلل.
 متغيرات اللراس 

( Yتنحصر  تليرلل لمدرلس  في لم تلير لمتد بد )     
فدددي لمتليدددر لمسدددنوي فدددي ح ددد  لالسدددتا  رلل  ولم ت اددد 

   لم ب لددددرع  فددددي لنرد  ولم تليددددرلل لم سددددتق   لم ت ا دددد  
 في و    : 

 ( لمتلير لمسنوي في ن و لمن تقX1.) 

 (  لمتلير لمسنوي في  عدالل لمبن مX2.) 

 ( لمتلير لمسنوي في  عد  لمص درللX3.) 

 ألوات ومق ييس اللراس 
نغرلا إاب ل لو ن ي صدح  فرضدي ل لمبحدث      

سدديت  لالجت دد د ج دد  لسدد و  لمتح يدد  لم دد مي لواًل  دد  

 دددال  درلسددد  لالت  اددد ل )لمتح يددد  لنفقدددي( م  تليدددر 
لمتددد بد وم  تليددددرلل لم سدددتق  ي وليضددددً  سددديت  لسددددت دل  

( Rلمتح يدددد  لعحصدددد  ي محسدددد    ع  دددد  لالرتبدددد ن )
ي  لم تليدددددرلل لمدددددذي يحددددددد قدددددوع ونبيعددددد  لمعالقددددد  بددددد

لم سددددتق   ولم تليدددددر لمتددددد بدي وليضدددددً   ع  ددددد  لمتحديدددددد 
(R2  متح يددد   ددددى تدددأاير وددد   تليدددر  سدددتق  ج ددد )

( Bلم تليدددر لمتدددد بد بلدددو   ن ددددرد و ع  ددد  لالنحدددددلر)
مدرلسدد   دددى تددأاير لم تليددرلل لم سددتق   ج دد  لم تليددر 
لمتددد بدي  وذمددد  ب سدددت دل  لمتح يددد  لعحصددد  ي بهددددت 

 بحث. لموصو  إم  ادت لم
 مجتمع وعين  اللراس 

يتدأمت   ت ددد لمدرلسد   دد  لالسدتا  رلل لن نبيدد       
لم ب لددرع  فددي لنرد  م  تددرع لمز نيدد  م درلسدد  لمتددي ت تددد 

 (.5005 –5002   لجول  )
 أسموب جمع البي ن ت

تدددد  لالجت دددد د ج دددد  لمتقدددد رير لمسددددنوي  م وسسدددد       
تل يد لالسدتا  ر فدي لنرد  وتقد رير لمبند  لم رودزي 

لعحصدددد  لل لمع  دددد  ووزلرع لمع دددد   لنردنددددي وتقدددد رير
ولمتقدددددددددد رير لمعربيدددددددددد  ونغددددددددددرلا لمتح يدددددددددد  لم دددددددددد مي 

 (.5005-5002ولعحص  ي م  ترع ) 
 اللراس ت الس بق  والخمفي  النظري 

 س ت الس بق اللرا أوال 
( بعنااوان  2002لراساا  ىياال عجمااي جمياال    -1

 –"االساااااتثم ر األجنباااااي المب شااااار فاااااي األرلن 
حيدث قد   لمب حدث بعدد إ درل   حجمو ومحللاتاو" 

درلسددددد  إحصددددد  ي  ج ددددد  لمعول ددددد  لم دددددوارع ج ددددد  
لالسددتا  ر لن نبددي لم ب لددر و دد  تبذمددك لمحوو دد  
لنردنيددد  فدددي إي ددد د  نددد خ  ن سددد  مالسدددتا  رللي 
وتوصددد  لمب حدددث بدددأ  ح ددد  لالسدددتا  ر و  صددد  
لن نبدددي  ددد  زل  دو  لم سدددتوى وادددذل ير دددد إمددد  
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ر ول  لمندد تق لموضددد لمسدد  د فددي لمعددرلق ولمحصدد 
لم ح ددددددددي لوبددددددددر ج  دددددددد  يع دددددددد  ج دددددددد   ددددددددذ  
لالسددددتا  رللي ولوصدددد  لمب حددددث بتددددوفير لم نددددد خ 

 لمسي سي ولالقتص دي م ذ  لالستا  رلل.
( بعناوان  2002لراس  سارمل كوكاب الجميال   -2

"االستثم ر األجنباي المب شار فاي الالول العربيا  
ي قدددددد   لمب حددددددث بدرلسدددددد  وسااااااب م ت المن فساااااا "

 نبيددد  فدددي لمددددو  لمعربيددد  ورودددز لالسدددتا  رلل لن
ج دددددددددد  إبددددددددددرلز لم ولندددددددددد  لالي  بيدددددددددد  ولمسدددددددددد بي  
مالسددددتا  رلل ولمقددددولني  لمتددددي ترتوددددز ج يهدددد  فددددي 
 ذ  لالستا  رلل وبعد ذمد  رتد  لمددو  لمعربيد  
حسدددد  ح دددد  لالسددددتا  رلل وتوصدددد  إمدددد   دددددى 
 لعضرلر لمبي ي  لمن ت   ج  اذ  لالستا  رلل. 

ثم ر فااي األرلن لراساا  مسسساا  تشااجيع االساات -3
( بعنااوان  "مناا س االسااتثم ر فااي األرلن 2002 

ي ادذ  لمدرلسد  ق  دل ج د  لسدتنال  رلي ومصر"
جددد  دد  لم سدتا ري  لمددذي  قد  ول ب السددتا  ر فددي 
  هوري   صر لمعربي  ج  لنسب   لم ح زع في 
لمتو دددددك إمددددد   صدددددر وجددددد  و هددددد  نادددددرا  جددددد  
لالسدددتا  ر فدددي لنرد  وتعددددد لنسدددب   فدددي جدددد  
لمتو دك إمدد  لنرد  ولمتددي ود    دد  لبرزادد  لرت دد   

لمضددددرل   ولمرسددددو  لم  رويدددد  وجددددد  تددددوفر بنيدددد  
تحتيد   ن سددب  ب عضدد ف  إمدد  صددعوب  لع ددرل لل 

 لمحوو ي .
( بعنوان  2009لراس  بثين  محمل المحتسب   -4

"أثاار االسااتثم ر المب شاار فااي النمااو االمتصاا ل  
روزل لمب حاك في اذ  لمدرلس  ج   ي في األرلن"

لا يد  لالسددتا  رلل لال نبيدك وتندد فس لمددو  ج دد  
 ددذ  اددذ  لالسددتا  رلل ولي دد د لم ندد خ لم ن سدد  
مهدد  وروددزل ج دد  دلمدد  لنتدد ج وددو  دوغددالس فددي 

وتوصددددد ل لمددددد  تح يددددد   Y= ALα Kβلالنتددددد ج 
لمدلمددد   دددد ربنهددد  ب السدددتا  ر لال نبدددي لم ب لدددر 
وضددددرورع لي دددد د لمبي دددد  لم  ذبدددد  مالسددددتا  ر فددددي 

 لالرد .
 الخمفي  النظري  ث ني  

 م ىي  االستثم ر األجنبي المب شر
لالسددتا  ر: يعنددي تلددلي  لن ددول  فددي  لدد ريد      

  ت   ي بهدت تحقيق تدرلو  رلسد     ديددي وتحقيدق 
لنربددد حي ورفدددد لمقددددرع لعنت  يددد . ويقسددد  لالسدددتا  ر 
لن نبي إم  نوجي  و د  ادو  وضدب فدي  ددو  رقد  

(0.) 

 (  أنواع االستثم ر.2جلول رمم  
 يٍ حيث األطزاف نوسائميٍ حيث ا

 خاص حكويي غيز يباشز يباشز

وادددو لالسددددتا  ر فدددي   يددددد 
لندددددول  لم لددددد ريد لم قصدددددود 
بهددددددددددد  تدددددددددددرلو  رلس لم ددددددددددد   

 ولمربب.

وادددددو لالسدددددتا  ر لمدددددذي يدددددت  
جددددددددد  نريدددددددددق لدددددددددرل  لورلق 
  ميددددد  ملدددددرو ل تسددددده  فدددددي 
لمنلدد ن لالقتصدد دي لم ب لددر 
بهدددددددت لمددددددربب جدددددد  نريددددددق 

 لمبيد.

لمحوددددددو ي واددددددو لالسددددددتا  ر 
لم تع دددددددددق ب ندددددددددن لمتن يددددددددد  
لالقتصدددددددددد دي  ولال ت  جيدددددددددد  
م دومددددد ي ولالت ددددد   لمسي سددددددي 

 ولم وري لمق    فيه .

وادددو لالسدددتا  ر لمدددذي يقدددو  
بددددك لم ددددرد لو    وجدددد   دددد  
ر د   لنج د   وبعدد اهدور 
لمعوم   لصدبب ان مد  حريد  
تنقددددددددددددددددد  رووس لن دددددددددددددددددول  
فأصبب  ز   ندك لالسدتا  ر 

 لن نبي.
 (:5ستا  ر لن نبي لم ب لر إم  جدع لقس   و   اي  وضح  في لم دو  رق  )اذل ويقس  لال 
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 (  أمس م االستثم ر األجنبي المب شر2جلول رمم  
 عقول التصنيع والتجميع االستثم ر الممموك ب لك مل االستثم ر المشترك

يعددددرت ج دددد  لنددددك " لددددرو  لنج دددد   
لمذي يل ر  فيك لو ي ت وك نرفد   لو 

دومتددددي    ت  تددددي  بصددددد   لواددددر  دددد  
دل    وجد دع يودو  لحدد لنندرلت  د  

 لمدوم  لم ستضي   بحس  لمقولني .

لحت دد ا لم سددتا ر لن نبددي بحددق   ويدد  
لم لدددددددرو  لالسدددددددتا  ري   ويددددددد  و   دددددددد  

 ولحت  اك بحق إدلرتك ولمتحو  فيك.

ل  تقدددددو  لدددددرو ل ب متع قدددددد  دددددد دو  
ج دددددددد  ت هيددددددددز  ددددددددز   دددددددد  لم نددددددددتق 

ى مالسدددت  دع وت  يعدددك فدددي دومددد  ل دددر 
    لن   ا لمتو ميت.

          
وسدددددوت يدددددت  لمترويدددددز فدددددي ادددددذ  لمدرلسددددد  ج ددددد  
لالسددددتا  ر لن نبددددي لم ب لددددر لمددددذي ودددد   مددددك لمدددددور 
لموبيدددر فدددي تن يددد  بعدددا دو  لمعددد م  لما مدددث ولمددددو  
لم سددتق   جدد  لالتحدد د لمسددوفيتي حيددث إ  اددذ  لمدددو  
و نددددل ت تقددددر مددددرلس لم دددد   فددددي لمتن يدددد  لالقتصدددد دي . 

نبدددددي لمعديدددددد  ددددد  لم  ددددد اي  مالسدددددتا  ر لن وان مددددد  
 لم ب لر.

ويقصددددد بددددك: : االسااااتثم ر األجنبااااي المب شاااار -0
ت  دددددد  لم سددددددتا ر لن نبددددددي م ددددددز   دددددد  لو ودددددد  
لالستا  رلل في لم لرو  لم عدي ي ادذل ب عضد ف  
إمددددد  قي  دددددك ب م لددددد رو  فدددددي إدلرع لم لدددددرو   دددددد 
لم ستا ر لمدونني فدي ح مد  لالسدتا  ر لم لدتر ي 

ي دددددددددددلو سدددينرتك لمو   ددد  ج ددد  لعدلرع ولمتنادددي  ف
  ويتك لم ن ق  م لرو  لالستا  ري فضال"   ددددح م

جددد  قيددد   لم سدددتا ر لن نبدددي بتحويددد  و يددد   ددد  
لم دددولرد لم  ميددد  ولمتونومو يددد  ولم بدددرع لمتقنيددد  فدددي 
  يد لم   الل إم  لمدو  لم ضي   )لبدو قحدتي 

5000.) 
ويقصد بك: ج   : األجنبي المب شر االستثم ر -5

سدتا  ر لمددومي لمدذي يعودس لنك نو     لنول  لال
ادددت حصددو  ويدد    قددي  فددي لقتصدد د  دد  ج دد  
 صددد ح  دل  ددد  فدددي  وسسددد   قي ددد  فدددي لقتصددد د 
 آ ري وتننوي اذ  لم ص ح  ج   و ود جالق  

 
نوي ددد  لن ددد  بدددي  لم سدددتا ر لم ب لدددر ولم وسسددد ي 
ب عض ف  إم  ت تد لم ستا ر لم ب لدر بدر د  وبيدرع 

 (.  5002قديي     لمن وذ في إدلرع لم وسس  )
وتعرف المنظم  الع لميا  لمتجا رة االساتثم ر  -2

بأندددددك ج  يدددددد  يقدددددو  بهدددددد   :األجنباااااي المب شاااااار
لم سددتا ر لم تول ددد فددي ب ددد  دد  )لمب ددد لن ( حيددث 
يسدددددددتع   لصدددددددومك فدددددددي ب ددددددددل  ل دددددددرى )لمددددددددو  

 (.  5002لم ضي  (  د ني  تسييرا  )بوزي  ي 
ويعااااارف ماااااستمر األمااااام المتحااااالة لمتجااااا رة  -5

االسااااتثم ر األجنبااااي  UNCTADوالتنمياااا  
ج   لندك ذمد  لالسدتا  ر لمدذي ينندوي  المب شر 

ج   جالق  نوي   لم دىي تعوس  ص مب دل   ي 
و قدددددرع ج دددد  لمددددتحو  لعدلريي بددددي  لددددرو  فددددي 
لمقندر لن  تنت ددي إميددكي ولددرو  لو وحدددع إنت  يدد  

 (.5005في قنر آ ر)ج يي 
 نبدي وي و  صي غ  تعريت ل    مالستا  ر لن     

لم ب لددري بأنددك ذمدد  لمنددو   دد  لنددول  لالسددتا  ر لمدددومي 
لمددددذي يعوددددس حصددددو  ويدددد    قددددي  فددددي لقتصدددد د  دددد  
)لم ستا ر لم ب لدر( ج د   صد ح  دل  د  فدي  وسسد  
لقتصددددددد ديك ل دددددددرى ) وسسددددددد  لالسدددددددتا  ر لم ب لدددددددر(ي 
ولم صدددد ح  لمدل  دددد  اددددي جالقدددد  نوي دددد  لن دددد  بددددي  

مدددد  ت تددددد لم سددددتا ر لم ب لددددر ولم وسسدددد  ب عضدددد ف  إ
لم سددتا ر بدر دد  وبيددرع  دد  لمن ددوذ فددي إدلرع لم وسسدد ي 
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ويلدد   لالسدددتا  ر لم ب لدددر ليضددد    يدددد  لم عددد  الل 
لمالحق  بينه   و  يد لم ع  الل في   بي  لم وسسد ل 
لم نتسددددب ي سددددول  و نددددل  سدددد ا   لو غيددددر  سدددد ا  ي 
و  يدددد لم عددد  الل لمتدددي تدددودي إمددد  إنلددد   لو إملددد   

ا ج ددددد  لسدددددت رلريته  لو توسددددديد لسدددددتا  رلل لو لمح ددددد 
نن قهددددددد  لو تصددددددد يته  )لم وسسددددددد  لمعربيددددددد  مضددددددد    

 (.5000لالستا  ري 
 خص ئص االستثم ر األجنبي

يت يدددز ادددذل لمندددو   ددد  لالسدددتا  رلل )لالسدددتا  ر      
لن نبددددي لم ب لددددر( ب معديددددد  دددد  لم صدددد  ص نددددذور 

  نه : 
لالسددددتا  ر لن نبددددي لم ب لددددر بنبيعتددددك لسددددتا  ر  -0

 نتقي فهو ب مضرورع لستلال  ل اد  م د  يسدتع  ك 
    ولردي حيث ال يقد  لم ستا ر لن نبدي ج د  
لسددتا  ر ل ولمددك و برلتددك فددي لمدددو  لم سددتقب   إال 
بعددددد درلسدددد ل  ع قدددد  جدددد  لم دددددوى لالقتصدددد دي  

 م  لرو . 
ي ج  يددد  يسددد ا  لالسدددتا  ر لن نبدددي لم ب لدددر فددد -5

لمتن يددد  لالقتصددد دي ي وذمددد   ددد   دددال  لم لددد ريد  
لالقتصدددددد دي  و دددددد  يترتدددددد  ج يهدددددد   دددددد  لم ندددددد فد 

                                                                                     لال ت  جي  لمتي تتحقق نتي   متول د .                                                                                         
يقدددو  لالسدددتا  ر لن نبدددي لم ب لدددر بددددج  لم يدددزل   -2

لمت دددددددد ري  وزيدددددددد دع نسددددددددب  لمصدددددددد درلل م دومدددددددد  
 لم ستضي   مالستا  ر.

يعتبدددر لالسدددتا  ر لن نبدددي لم ب لدددر لدددوال بدددديال  -5
م  ديونيدد ي إذ ال يترتدد  جنددك ليدد  لمتزل دد ل ب مدددفد 

 ج   ج تق لمدوم  لم ستضي  . 
يعتبددر اددذل لالسددتا  ر  تنددور  دد  حيددث لم عرفدد   -2

 ولمتقني . 
قدددددرع اددددذل لالسددددتا  ر ج دددد  لالسددددت رلري  ومددددذلم   -6

 يس   لستا  ر نوي  لن  . 

ر  ادد   ج  ددي ج دد  لالن تدد ح اددذل لالسددتا   يعتبددر -2
لالقتص دي ولالندد  ج فدي لالقتصد د لمعد م ي  د  

  ال  لم ن فس  في لنسولق لمع م ي .
 أىلاف االستثم ر األجنبي المب شر

تعتباااار ىااااهه ماااان األىاااالاف المتومعاااا  لماااالول      
   لالستثم ر األجنبي وىي كم  يميالمستضيف

لمصد درلل دج  لم يزل  لمت  ري  د   دال  زيد دع  -0
 ولمحد    لمولردلل.

زي دع لعنت ج وتحقيدق  عددالل  رت عد   د  لمن دو  -5
 لالقتص دي.

زي دع  عدالل لمع  م ي وتق ي  لمبن م  ج  نريدق  -2
 لستيع   وتدري  لمقوع لمع    .

تنويدددد ايوددد  لعنتددد ج ولمصددد درلل ولموصدددو  إمددد   -5
لمتنددددددددو  ولمتن سدددددددد  فددددددددي لعنتدددددددد ج فددددددددي   يددددددددد 

 لمقن ج ل. 
لم عرفدد  لم نيدد  ولمتقنيدد  ولنفودد ر  لوتسدد   جنصددر -2

 لمري دي  ولمتونومو ي  لمحديا .
ي ددددد د  -6 لم سددددد ا   فدددددي تندددددوير لمبنيددددد  لمتحتيددددد  ول 

 لدددددد ريد تن ويدددددد  فددددددي لم ددددددد  لم  ت  دددددد  ومدددددديس 
 لمعولص  فقن.

النظريااااا ت المفسااااارة لنشااااا ة االساااااتثم ر 
 األجنبي المب شر 

 دددد ل دددتالت و هددد ل لمنادددر فدددي ت سدددير نلدددأع      
لالستا  ر لن نبي لم ب لر إال لنه  تت ق ج   لمرغب  
فدددي لمتوسدددد م لدددرو ل لموبدددرى وتحقيدددق لربددد ح لوبدددري 
و دددد  لمناريدددد ل لم  سددددرع منلددددأع لالسددددتا  ر لن نبددددي 

 لم ب لر    ي ي: 
  (2933النظري  الكالسيكي  الحليث   أولين، -2

لمناريدد  ل  لنسددولق لم  ميدد   يددرى لصددح   اددذ       
اي لسولق  نعزمد ي وب متد مي فدإ  توسدد لمددو   تعدددع 
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ي قه     لمدوم  لن  إم  دو  ل رىلم نسي ل في لسول
وب متحديدددد لمددددو  لمن  يددد ي يعندددي ب مضدددرورع زيددد دع فدددي 

( ,Vinitaرلس لم ددددددددد   لم سدددددددددتا ر  ج ددددددددد  لنربددددددددد ح
 2010 . 

 (2960ميزة االحتك ري   ى يمر نظري  ال -2
لم بدل لنسد س لمدذي تقدو  ج يدك ادذ  لمناريد  ادو      

ل  لمدومددددددددددد  لم ستضدددددددددددي   تدددددددددددوفر  يدددددددددددزلل   صددددددددددد  
مالسددددددتا  رلل لن نبيدددددد  ال تت تددددددد بهدددددد  لالسددددددتا  رلل 
لم ح يددد ي و ددد  لنهددد  ترتودددز ج ددد  لم  دددوع فدددي لم عرفددد  
لمتونومو يدددد  بددددي  لملددددرو ل لمع م يدددد  ولملددددرو ل فددددي 

ادددذ  لملدددرو ل  ددد   لمدومددد  لم ستضدددي  ي مدددذل سدددتت و 
لم ن فسدد  فددي ت دد  لنسددولق بقددوع  ددد ضدد  ن ل ميسددل 

 Chatterjee)  ضعي   بتحقيق  ستوى  يد مألرب ح
and Wernerfelt, 2006. 

  (ProfitabilityTheory)نظري  الربحي   -3
   لم بددددل لنسددد س لمدددذي تقدددو  ج يدددك ادددذ  لمناريددد      

(ي وذمد  maximizationاو  بددل تعادي  لنربد ح )
ج دد  لسدد س توايددت لم عرفدد  لمواي دد  لم ت وقدد . حيددث 
تعت ددددددد ادددددددذ  لملدددددددرو ل ج دددددد  لم  دددددددوع لمتونومو يددددددد  
ولم عرفيدد  وآميددد  تواي هددد  فدددي لمت دددوق ج ددد  لملدددرو ل 
لم ح يدددد  فددددي لمدومدددد  لم ستضددددي   مهدددد . و دددد  ل  اددددذ  
لمناريددد  ت تدددرا بحدددث لملدددرو  لن نبيددد  ج ددد  دو  

ودددد  لسددددت دل ه  ذلل  ددددولرد  دددد  ي و ددددولرد بلددددري  ي 
بحيددددث تق دددد   دددد  لمتو  دددد  لمنه  يدددد  م  نددددتقي وب متدددد مي 

 تعاي  لرب حه  
) Diversificationنظري  تنويع الموامع  -4

)Theory 
   لم بدددددل لنسدددد س لمددددذي تقددددو  ج يددددك اددددذ  لمناريدددد       

ادددددو زيددددد دع ن دددددو لملدددددرو   دددددد ن دددددو لنسدددددولق. لي ل  
لملدددددرو  لن  تنتقدددددي لمددددددو  ذلل لنسدددددولق فدددددي ندددددور 
لمن وي  دد لن دذ بعدي  لالجتبد ر لم   ضد   بدي  فدرص 

لالسدددتا  ر ولال تيدددد زلل لم قد دددد   دددد  لمدددددو  لم  ت  دددد  
م  ستا ر لن نبي في ت   لمدو  بهددت زيد دع لنربد ح 

يددد  لم  ددد نرع فدددي ادددذل لم توقعددد  وفدددي لموقدددل ذلتدددك تق 
 (.0992 يلالستا  ر )صي  

نظرياااااااااااا  لورة حياااااااااااا ة المنااااااااااااتج  -5
 Product Life Cycle Theory)  
نلددأل اددذ  لمناريدد  بعددد لمحددر  لمع م يدد  لما نيدد        

مت سددير توسددد لملددرو ل لن ريويدد  فددي لوروبدد . وتعت ددد 
اددذ  لمناريدد  ج دد  ت  دديا لمن قدد ل  دد   ددال  إن دد ز 
بعددا  رلحدد  لعنتدد ج فددي لمدددو  لمن  يدد ي ادد  لسددتو    

يعد ت سير السدتا  ر و دورع حي ع لم نتق في لمدوم  لن  
 (.0992نيد )صي  ي في جقود لمت  يد ولمتص

الوامع األرلني من حيث االستثم ر األجنباي المب شار 
 والنمو االمتص ل  ومعلالت البط ل  والص لرات 

لقل أوجالت حكوما  المممكا  األرلنيا  الي شامي       
بيئ  من سب  لجهب االساتثم ر األجنباي المب شار مان 

 علة جوانب، ومن أىم ىهه الجوانب م  يمي 
 ويدد   ت رقدد  فددي لم   ودد  ولمتددي إي دد د  ندد نق تن -1

تحتدددددددوي ج ددددددد  بنيددددددد  تحتيددددددد   ددددددد ازع السدددددددتقب   
 لم ل ريد.

إجددددددلد ودددددولدر وقدددددوى ج   ددددد  حسددددد   تن بددددد ل  -2
 لم رلح  لم  ت   .

لمدجوع في لم ح ف  لمدومي  م نار مألرد  وو هد   -3
  صب  مالستا  رلل لم ستقب ي .

ج ددد   لعنددد ر لمقددد نوني لم ن سددد  م تلددد يدإي ددد د  -4
وتح يدددددددز   ويعتبدددددددر قددددددد نو  تلددددددد يد لالسدددددددتا  ر 

وتعديالتدددددك  0992( مسدددددن  06لالسدددددتا  ر رقددددد  )
تلددددددريعيً   ال  ددددددً  م ددددددذ   ل"إندددددد ر  5000مسددددددن  

لالسدددددددتا  رلل لن نبيددددددد  )لمحوو ددددددد  لالموترونيددددددد  
 لنردني (.
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وفيماا  يمااي أىاام المزاياا  والحااوافز التااي يقاالمي       
ماااااا نون تشااااااجيع االسااااااتثم ر األرلنااااااي لممشاااااا ريع 

  الحكوم  االلكتروني  األرلني ( االستثم ري 
  أ( اإلعف ءات الجمركي 

تع دددددددد  لم و ددددددددودلل لما بتدددددددد  )ليالل ولن هددددددددزع  -0
ولم عدددددددددددددلل وليميدددددددددددد ل ولمعدددددددددددددد لم  صصدددددددددددد  

اددددددددد ث السدددددددددت دل ه  حصدددددددددرًل فدددددددددي لم لدددددددددرو  ول
و  رولددددد ل ومدددددولز  لم نددددد دق لم ستلددددد ي ل(  ددددد  

 لمرسو  ولمضرل   لم  روي .
تع دددددد  قندددددددد لمليددددددد ر  ددددددد  لمرسدددددددو  ولمضدددددددرل    -5

%  دد  02لم  رويدد  ج دد  ل  ال تت دد وز قي تهدد  
 قي   لم و ودلل لما بت  لمتي ت ز ه  اذ  لمقند.

تع ددد  لم و دددودلل لما بتددد  م  لدددرو   ددد  لمرسدددو   -2
لمتوسددد لو لمتحددديث ولمضدرل   لم  رويدد  مل يدد ل 

  لو لمت ديددددد إذل  دددد  لدى ذمدددد  إمدددد  زيدددد دع ال تقدددد  
 %(    لمن ق  لعنت  ي  م  لرو .52ج  )

ت ددددنب  لدددد ريد لم ندددد دق ولم ستلدددد ي ل إج دددد  لل  -5
إضددد في   ددد  لمرسدددو  ولمضدددرل   م لدددتري ته   ددد  
لنادددد ث ولم  رولدددد ل ولم ددددولز  مل يدددد ل لمتحددددديث 

 لنق .ولمت ديد  رع و  سبد سنولل ج   
تع ددد   ددد  لمرسدددو  ولمضدددرل   لمزيددد دع لمتدددي تندددرل  -2

ج د  قي دد  لم و ددودلل لما بتد  لم سددتوردع محسدد   
لم لددددرو  إذل و نددددل لمزيدددد دع ن ت دددد  جدددد  لرت دددد   
لسدددع ر ت ددد  لم و دددودلل فدددي ب دددد لم نلدددأ لو جددد  
لرت دد   ل ددور لددحنه  لو تليددر فددي سددعر لمتحويدد  

 )لمحوو   لالموتروني  لنردني (.
 الت الضريبي   ب( التسيي

تسددددتوف  ضددددريب  د دددد   دددد  لمددددد   لم  ضددددد       
م ضددريب  م لددرو ل لمع   دد  ضدد   قن جدد ل لمتعدددي ي 
لمصدددن ج ي لم نددد دقي لم ستلددد ي لي لمنقددد  ولم قددد والل 

%( م لدددرو ل 22%( وبنسدددب  )02لعنلددد  ي  بنسدددب  )

ضدددد   قندددد جي لمبنددددو  ولملددددرو ل لم  ميدددد ي وبنسددددب  
 ددض ضددريب  لمددد   %( م لددرو ل لن ددرى و دد  تب52)

 م  ل ريد لمزرلجي  )ص ر(.
قسددد ل لم   وددد  إمددد  ادددالث  نددد نق )لي  ي ج(      

حسدددددد  در دددددد  لمتنددددددور لالقتصدددددد دي بحيددددددث تت تددددددد 
لم لددد ريد لالسدددتا  ري  ضددد   لمقن جددد ل لم نصدددوص 
ج يهددد  فدددي قددد نو  تلددد يد لالسدددتا  ر لم ق  ددد  فدددي لي 
 دددد  اددددذ  لم ندددد نق بإج دددد  لل  دددد  ضددددريبتي لمددددد   

لال ت  جي  بنسبه  لم بين  لدن   م دع جلدر ولم د  ل 
سددنولل  دد  تدد ريا بددد  لمع دد  م لدد ريد لم ددد  ل لو 
بددد  لعنتدد ج لم ع ددي م  لدد ريد لمصددن جي  ج دد  لمنحددو 

 لمت مي:
 52.)إذل و   لم لرو  في لم ننق  لمتن وي  )ل % 
 20  إذل وددددد   لم لدددددرو  فدددددي لم ننقددددد  لمتن ويدددددد %

.) ( 
 22 لم ننق  لمتن وي  )ج(.% إذل و   لم لرو  في 

يع ددد  لم لدددرو   ددد  ضدددريبتي لمدددد   ولم دددد  ل      
لال ت  جيدد  بولقددد سددن  ولحدددع إذل  دد   ددرى توسدديعك لو 
تنوير  لو تحدياكي ولدى ذم  إمي زي دع في لعنتد ج ال 

% لددرين  ل  ال تزيددد  دددع لعج دد   ج دد  52تقد  جدد  
 لربد سنولل )لمحوو   لالموتروني  لنردني (.

  اددذل لمقد نو  لم لدد د مالسددتا  ر   بددل اددوفدي      
لم   وددددد  جددددددد  ددددد  لالسدددددتا  رلل سددددد ا   فدددددي زيددددد دع 
لالسدددددددددتا  ر لمترلو دددددددددي وزلدل  ددددددددد  فدددددددددرص لمع ددددددددد  

يوضددب  قدددلر لالسدددتا  ر  2لم سددتحدا  ولم دددو  رقددد  
 00لمترلو ددددددي وفددددددرص لمع ددددددد  لمتددددددي وفرتهدددددد  لوبدددددددر 

لسددددددتا  رلل ل نبيدددددد   ب لددددددرع فددددددي لم   ودددددد  لنردنيدددددد  
ي ي حيدددددث وددددد   إ  ددددد مي لسدددددتا  رلته  يسددددد وي لمه لددددد 
فرصدد   1050  يدو  دوالر ووفددرل  دد  يقدد ر   5065

 ج    ديدع.
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شرك ت حسب فرص العمل المستحلث   20استثم رات أكبر (  3جلول رمم  
 .2024-2003ورأس الم ل المستثمر  األرلن( ب لمميون لوالر من 

إجم لي 
 االستثم رات

إجم لي فرص 
 العمل

علل 
 اسم الشرك  المصلر المش ريع

 Emaar properties لع  رلل 6 4877 1288
 Zain (mobile) لموويل 4 285 257
 Total فرنس  4 1105 157
 Kuwait projects(Kipco) لموويل 6 156 145
 Dubiislamicbank(DIB) لع  رلل 7 119 106

ووري   4 198 44
 LG لم نوبي 

 Hewett-packard(HP) ل ريو  3 452 23
 Alshaya لموويل 3 399 20
 Fawazalhokair group لمسعودي  4 485 18

-Travco group internati  صر 5 45 4
onal 

 (5005لمعدد لم ص ي لنو  )  رس  25لم وسس  لمعربي  مض    لالستا  رلل ول ت    لمص درلل لمسن  المصلر  
 

 
 
 

ل دد  بنسددب  م دددو  لمتددي تدددفقل لسددتا  رلته  م   ودد       
 02( يوضدددب لوبددددر 5فو ندددل   ت  ددد  ولم دددددو  رقددد  )

-5002دومدد  تدددفقل لسددتا  رلته  م   ودد   ددال  لم تددرع 
ونالحدددددا  ددددد  لم ددددددو  لمتذبدددددذ  فدددددي لمتددددددفق  5005

لالسددتا  ري م دومدد  لمولحدددع  ددال  سددنولل   ت  دد  ومدد  
 ددد  ل  لالسدددتا  رلل يوددو  بدددن ن  ندددتا  فددي لمتليدددري و

ق د دددددددد   دددددددد  دو  ت ت دددددددد  رووس لن ددددددددول  ولمتقنيدددددددد  
 دو  لمعربي   ا ددددددد ق ي  م دددددددددد تول دو عا ه  لروبي   

 
 
 
 
 

 

لم لدددر  وابددد ل ولنسدددح   مالسدددتا  رلل لمق د ددد   ددد  
قنري ولم الحا ل  لموالي ل لم تحدع لن ريوي  و ندل 

لنقند    دال  تقو  بضا لالستا  رلل ب سدت رلر دو  
 5005في ددد  جددددل سدددن   5005-5002فتدددرع لمدرلسددد  

(ي ل ددد  ب منسدددب  5و ددد  ادددو  وضدددب فدددي  ددددو  رقددد  )
م رنسدد  فوددد   تذبددذ  دو  لنقنددد   فددي ضدددا وسدددح  

 لالستا  رلل.
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لول  مستثمرة  27(  تطور تلفق االستثم رات األجنبي  المب شرة الوارلة إلى األرلن من اكبر4الجلول رمم  
  مميون لوالر(.

 (.5005)  رسلمعدد لم ص ي لنو   25لم وسس  لمعربي  مض    لالستا  رلل ول ت    لمص درلل لمسن  المصلر       

       

ل   ب منسب  مالسدتا  ر لم عد وس فيوضدب لم ددو  
( لالسدتا  رلل لنردنيد  فدي لم د رجي وفدي ادذ  2رق  )

دو  لسدددددتقب ل ادددددذ   00لمدرلسددددد  تددددد  ل تيددددد ر لوبدددددر 
لالسددتا  رلل وو دد  اددو  الحددا لنددك اندد   تذبددذ  فددي 

  5005-5002  لمتدفق  ال  لمسنولل لم  ت     

 د لمتنو  في لمدو  لم ستهدف  ف د  تود  لمددو  لمعربيد  
فقدن ومدديس فقددن  دد  دو  لمعدد م  لم تقد دد ي وذمدد  يووددد 
  هو  لمبحث ج  دو  ن  ي  مالست  دع    لعج   لل 

 وتق ي  لمتو ميت.
 
 
 
 

 الترتيب اللول  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 1 لين مي  * * * 258 13- 308 134 1

* 46 5 6 32 79 37 6 
لموالي ل لم تحدع 

 لن ريوي 
2 

 3 فرنس  22 21- 25 32 31 37- 28- 1
 4 لم  ني  5 6 8 1 * * * *
 5 ووري  لم نوبي  * 1- * 5 * * * *
 6 مووس بورغ 2- * 11 12- * * * *
 7 لم لر  * * * * 7 * * *
 8 تروي  * * * * 2 * 1 1
 9 ب  يوي  * * * * * * 1 3
 10 لمصي  1 6- 1 2- * * * 10
 11 إسرل ي  * 3 * * * * * *
 12 قبرص * * * * 3 * * *
 13 بومندل * * * * * * * 1
 14 لمدن  ر  24- 13 * * * * * *
 15 لمسويد 2- * * 1- 1- * * 2-
 16 لمي ب   * * 6 * 4 * 3- 46-
 17 قنر * * * * 140- * * *

 لم   و  لع   مي 6 31 130 313 101- 276 151 31-
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لول   20تطور تلفق االستثم رات األجنبي  المب شرة الص لرة من األرلن إلى أكبر(  5جلول رمم  
  مميون لوالر( مستقبم  

 انتزتيب اندونة 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 1 السعىديت 73 557 384 841 476 487 * *

 2 مصر 1 11 4 84 200 7 5 12

 3 سلطىت عمان * 15 29 33 36 40 2 *

 4 تركيا * * 102 44 * * 4 *

 5 المغرب 1 6 2 6 32 1 8 *

 6 تىوس * * * 27 * 1 * *

 7 الهىد * * * * * * * 28

 8 قبرص * * 7- 3 16 6 * *

 9 روماويا 2 4 10 * * * * 3-

 10 كىريا الجىىبيت 2 1 * * * * * *

 انًجًوع اإلجًاني 79 594 524 1038 760 542 19 37

 (5005لمعدد لم ص ي لنو  )  رس  25لم وسس  لمعربي  مض    لالستا  رلل ول ت    لمص درلل لمسن   المصلر      
 

م تدددددددفق لع  دددددد مي مالسددددددتا  رلل ل دددددد  ب منسددددددب       
لن نبيدد  لمددولردع م    ودد   دد  دو  لمعدد م   ددال  لم تددرع 

ولالستا  رلل لع   مي  لم  ر د   د   5002-5005
لم   و  إم  دو  لمع م   ال  ن س لم ترع  د توضديب 

نسدددب  لمتددددفق مالسدددتا  رلل م نددد تق لم ح دددي لع  ددد مي 
ل ونالحدددداي لن  دددد ا فددددي اددددذ  لمنسددددب  فددددي لمسددددنول

 (.6لن يرع  و   او  وضب في لم دو  رق  )

 تلفق االستثم رات األجنبي  المب شرة الوارلة والص لرة  األرلن(.(  6جلول رمم  
 انًؤشز 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1731 -1755 -1251 11939 24426 22550 -6507 2775 

األجىب        االس      ت مار 

المباش        ر م        ه دو  

 العالم )مليىن دوالر(

5.352 30.85 28.45 72.394 12.823 48.096 138.1 163.2 

االس      ت مار األجىب        

المباش  ر الص  ادر  ل    

دو  الع      الم )ملي      ىن 

 دوالر(

4.5 5.11 6.25 10.13 12.86 15.32 23.54 15.76 

االس      ت مار األجىب        

المباشر ال ىارد كىس بت 

المحل       م     ه الى     ات  

 اإلجمال  )%(

 (.5005لمعدد لم ص ي لنو  )  رس  25لم وسس  لمعربي  مض    لالستا  رلل ول ت    لمص درلل لمسن   المصلر 

 
 

ليضدد  جنددد لمحددديث جدد  لمن ددو لالقتصدد دي البددد      
ل  نوودددددد ج ددددد  لم دددددرق بدددددي  لمن دددددو لالسددددد ي ولمن دددددو 
لمحقيقدديي حيددث إ  لمن ددو لالسدد ي يعت ددد ج دد  لمزيدد دع 
فددي ح دد  لمندد تق لم ح ددي بسددعر لمسددوق واددذل ال يأ ددذ 

بعدددي  لالجتبددد ر لمتضددد   فدددي لنسدددع ر ويعندددي لرقددد   
 ددد ج دد  لمندد تق ج ميدد  فددي حددي  ل  لمن ددو لمحقيقددي يعت

لم ح دددي لمحقيقدددي وادددو لمدددذي يبدددي   قددددلر لمزيددد دع فدددي 
لعنتددددد ج  ددددد  لمسددددد د ولم دددددد  ل زيددددد دع حقيقيددددد  غيدددددر 
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 رتبن  في زي دع لنسع ر حيث إ  اذ  لنسع ر ا بت  
بأسع ر سن  لنس س لي ب نسدع ر لما بتد ي وي اد  فدي 

( لمنددددد تق لم ح دددددي لع  ددددد مي بسدددددعر 2لم ددددددو  رقددددد  )
ولمند تق لم ح ددي بسدعر لمسددوق لم دد ري  لنسد س لما بددل

ونالحدددا لم دددرق دل  ددد " مصددد مب  5005-5002م  تدددرع 
لمن تق بسعر لمسدوق ج د  لمند تق بسدعر لنسد س وذمد  

 بسب  زي دع لنسع ر لم ست رع. 

 الن تج المحمي اإلجم لي بسعر األس س الث بت.(  7جلول رمم  
 الن تج المحمي اإلجم لي بسعر السوق  الث بت المحمي اإلجم لي بسعر األس س الث بتالن تج  السن 
2005 6404.2 7379.6 
2006 6919.597 7976.795 
2007 7419.862 8629.032 
2008 7914.367 9253.148 
2009 8083.357 9759.874 
2010 8358.172 9985.459 
2011 8635.169 10243.762 
2012 8854.61 10515.3 

 (.5002دل رع لعحص  لل لمع    لنردني  )لموت   لمسنوي لنردني  المصلر    
لمحقيقدددددددي م نددددددد تق ل ددددددد  ب منسدددددددب  م قددددددددلر لمن دددددددو      

-5002ب نسدددددع ر لما بتددددد  )لنسددددد س(  دددددال  لم تدددددرع 
فددددديالحا ل  ان مددددد  لن  ددددد ا فدددددي لمسدددددنولل  5005

 (.1لم دو  رق  ) لن يرع و   او في
  األرلن( %.2022-2005الن تج المحمي اإلجم لي الحقيقي خالل الفترة من  نمو( 8جلول رمم 

 المسشر 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.7 2.6 2.3 5.5 7.2 8.2 8.1 8.1 
ن و لمن تق لم ح ي 
 لع   مي لمحقيقي

(5002دل رع لعحص  لل لمع    لنردني  )لموت   لمسنوي لنردني المصلر  

 تعريف البط ل  -
لمبن مدددد  اددددي لنلدددد  ص لمقدددد درو  و لمرلغبددددو       

ولمب حاو  ج  ج    في س  لمع   وال ي دونك  دال  
 فترع لمدرلس  وج دع توو  سن  

 البط ل  عنل الملرس  الكالسيكي  -
ودددددددد   لالقتصدددددددد ديو  لموالسدددددددديويو  يقومددددددددو  ل       

لعنت ج يوو  بو  لمن ق لي إي ال يو د  ولرد  عن ك 
ويعتقددددو  فدددي ل  لمبن مددد  ح مددد   وقتددد ي ب عنددد  لنهددد  
  دد   وقددل سددرج    دد  تسددتنيد قددوى لمتددولز  لمتل دد  

جدددد دع لالقتصدددد د لمددددونني إمدددد  ح مدددد   لمبن مدددد  ج يهدددد  ول 
%ي ليضددددد " إ  ادددددذ  لم درسددددد  6-%5لم قبومددددد   ددددد  

ت ترا ل   نلأ لمبن م  ير د إم  زي دع لمن قد ل لمتدي 
تسببه  زيد دع لن دوري فدإذل  د  قبد  لمع د   ل دورًل لقد ي 

 ل و  توايت لمع ن ي  ج  لمع  .
 البط ل   الملرس  الكنزي ( -

للدددد ر لمتح يدددد  لموينددددزي إمدددد  ل  لمبن مدددد  صدددد        
ز دد  م تق بدد ل لالقتصددد دي ي و صوصددً  فددي  رح ددد   ال

لموسددد د لمتدددي قدددد ت تدددد م تدددرلل نوي ددد ي إ  مددد  تتدددد   
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لمدومدد  مرفددد  سددتوى لمن دد  لمو ددي. ويعددزو وينددز فوددرع 
لسددت رلر لمبن مدد  م تددرع نوي دد  ج دد  لسدد س ل  لمبن مدد  
 ز     جول   لعنت ج يعني لن   ا لمن د  لمو ديي 

 سددد    ميددد  لو نقديددد  و ددد  انددد   ددد   تدددد   لمدومددد  بسي
 .م ح  في و ود  لوالل  ا  لمتض   لو لموس د

ل   ب منسب  م بن م  فإ  لنرد  وب قي دو  لمعد م       
يعدد ني  دد  اددذ  لم لددو   لمتددي تعددد  دد  لادد  لمتحدددي ل 
لمتددي تول ددك لمحوو دد ل لم تع قبدد  و ح ومدد  لمحددد  نهدد  
فسددوق لمع دد  لنردنددي ال يسددتنيد تددوفير فددرص ج دد  

  دد  لدى إمدد  زيدد دع جدددد لم ددوا ي  فددي لمقندد    وايددرع

لمحودددددو ي ولمدددددذي لادددددر ج ددددد  لعنتددددد ج بسدددددب  لمتراددددد  
لعدلري لم ت ددد ق  فدددي دول دددر لمدومددد ي ويوضدددب لم ددددو  

(  عدددددالل لمبن مدددد  لمع  دددد   ددددال  لم تددددرع  دددد  9رقدددد  )
إال ل  لنرد  تول ددك  عدددالل  تب يندد   5002-5005

ن ث لوار       لمبن م  حس  لم نس فترت د جند لع
لمددذوور وت ت ددت حسدد  لم ندد نق لم لرلفيدد  فتقدد  فددي 
لمع صددد   وتدددزدلد فدددي لم ح فاددد ل و  صددد  لم نوبيددد  
ولملرقي  و   لم دو  و يتبي  ليضد "  د  ل   عددالل 
لمبن م   ال  فترع لمدرلس  م  تتب ي  بدر  ل حد دع بد  

 بقيل جند ن س لم ستوي.

 

  األرلن( %. 2022-2005معلالت البط ل  الع م   خالل الفترة من (  9جلول رمم  

 المسشر 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  عد  لمبن م  14.8 05.0 13.1 12.7 12.9 12.5 12.9 12.2

 (.5002دل رع لعحص  لل لمع    لنردني  )لموت   لمسنوي لنردني المصلر       

 الص لرات-
قبدد  لمتنددرق م وضددو  لمصدد درلل ي دد  توضدديب      

  هو  لم يزل  لمت د ريي فد م يزل  لمت د ري ي اد  لم درق 
بددددي  صدددد درلل ب ددددد  عددددي   ددددد لمددددولردلل فددددإذل و نددددل 
ذل  لمصدد درلل لوبددر  دد  لمددولردلل ودد   اندد   فدد  ا ول 

اند   ج دز و ندل لمدولردلل لوبدر  د  لمصد درلل ود   
وفي ح م  لمتس وي بدي  لمدولردلل ولمصد درلل نقدو  ل  

 ان   تولز  في لم يزل  لمت  ري.
ولمصدد درلل اددي لمسدد د ولم ددد  ل لمتددي تبدد    دد رج 
لمدوم  وتعود بتددفق ل   ميد  ج يهد  وبدذم  تودو  زيد دع 
لمص درلل ادت جند لي ب د    ل   زي دع لنرصددع 
    لمع الل لن نبي  وزي دع لمص درلل توو  بزي دع 

 

 
لعنت ج وتوفر فرص لمع د ي ل د  ب منسدب  مصد درلل 

وبيدددددددر  ددددددد  لمسددددددد د  لنرد  فتدددددددت  ص بعددددددددد مددددددديس
ولم دد  ل وذمد  بسدب  لدب لم دولرد لمنبيعد  لم تدوفرع 
فددي لم   ودد ي ويعددد لم وسدد  ل ولمبوتدد س ولندويدد   دد  
لا  ص درلل لم   و  لنردني  لمه ل ي  ولم ددو  رقد  

( يوضددب  لمع ددز ولم دد  ا فددي لم يددزل  لمت دد ري 00)
وو ددددد  ادددددو ولضدددددب فدددددإ   5005-5002م  تدددددرع  ددددد  

لمت ددد ري وددد   لنغ ددد  فدددي فتدددرع لمع دددز فدددي لم يدددزل  
لمدرلس   د تزليد     سن  إم  ل رى  د لنك لن  ا 

إال لندددك جددد ود لمصدددعود  دددرع ل دددرى  5009فدددي جددد   
 م ترع لمدرلس . 5005مل ي  سن   
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 .2022-2005(  إحص ءات التج رة الخ رجي  لألرلن لسنوات 20جلول رمم  

    الص لرات/ السن 
 ألف لين ر

 المستورلات / 
 ألف لين ر

 مع ل تصليره/
 ألف لين ر

 أو الف ئض العجز
 ألف لين ر /

2005 2570222 7438864 479339 -4389303 
2006 2929310 8187725 760571 -4497844 
2007 3183708 9722194 879934 -5658552 
2008 4431113 12060895 1201892 -6427890 
2009 3579166 10107696 947158 -5581372 
2010 4216949 11050125 773169 -6060007 
2011 4805873 13440215 878706 -7755636 
2012 4749570 14733752 849902 -9134280 

(.5005-5002لمبن  لم روزي )بي ن ل لمت  رع لم  ر ي  مسنولل  المصلر 
     

( صدد درلل لنرد   دد  00ليضدد " يبددي  لم دددو  رقدد  ) 
 ويالحا ل  ان م  صعود بدل في  5005-5002فترع 

 
 

 

اددد  جددد د إمددد    5009ولن  دددا فدددي سدددن   5001سدددن  
 م ترع لمدرلس .  5005لمصعود  رع ل رى مل ي  سن  

  األرلن(/ مميون لين ر. 2022 -2005الص لرات  خالل الفترة من (  22جلول رمم  
 المسشر 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

لمصددددددددددددددددددددددد درلل  47042 58147 66558 90127 78534 90538 97581 101583
   يو  دين ر

 (.5002دل رع لعحص  لل لمع    لنردني  )لموت   لمسنوي لنردني  المصلر          

 
 

  اإلط ر التحميمي لملراس 
إيج ل مع مال االرتبا ط ومع مال التحليال ومعللا   -2

االنحااااالار الخطاااااي باااااين االساااااتثم ر األجنباااااي 
 المب شر ونمو الن تج الحقيقي. 

عي ددددد د  ع  ددددد  لالرتبددددد ن نالحدددددا ل  لالرتبددددد ن      
و ع  دددددد   0.225 و دددددد  نددددددردي ضددددددعيت بقي دددددد  

   دددددددددد  0.0521لي إ   0.052( قي تك R2)لمتحديد 
 

 
     لمتليدددددددر فدددددددي ح ددددددد  لالسدددددددتا  ر لن نبدددددددي لم ب لدددددددر 
      سدددددببك تليدددددر وحدددددددع ولحددددددع  ددددد  لمن ددددددو فدددددي لمندددددد تق

( تسدددددددد وي (B  لم ح ددددددددي فددددددددي حددددددددي  و نددددددددل قي دددددددد 
و ع دمددددد  لالنحددددددلر لصدددددبحل و ددددد  ي دددددي  0566.69

(Y=705.14+1466.69X)   وادددددددذل يدددددددد  ج دددددددد
 و ود جالق  ضعي   بي  لم تليرلل. 
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 عالم  االستثم ر األجنبي المب شر في نمو الن تج الحقيقي.(  22جلول رمم  
 زـــــانًؤش 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1731 -1755 -1251 11939 24426 22550 -6507 2775 

االس     ت مار األجىب       المباش     ر 

الصادر م ه دو  الع الم )ملي ىن 

 دوالر(.

2.7 2.6 2.3 5.5 7.2 8.2 8.1 8.1 
مع  د  الىم  ى ل    الى  ات  المحل    

 الحقيق .

 (.1( ولم دو  ) 6لم دو  ) المصلر        

  ع    لالرتب ن  0.354
  ع    لمتحديد 0.125
Y=-705.149+1466.693X  ع دم  لالنحدلر  

 

إيج ل مع مل االرتب ط ومع مال التحليال ومع للا   -2
االنحااااالار الخطاااااي باااااين االساااااتثم ر األجنباااااي 

 معلل البط ل .المب شر و 
وان  نالحا ل  لالرتب ن س م  جوسي ضعيت بقي   

لي  0.022( قي تددك R2)و ع  دد  لمتحديددد  0.522-
 دد  لمتليددر فددي ح دد  لالسددتا  ر لن نبددي  0.022ل  

لم ب لددر سددببك تليددر وحدددع ولحدددع  دد   عددد  لمبن مدد  

 3570.188( تسدددددد وي (Bفددددددي حددددددي  و نددددددل قي دددددد  
-Y=54393.35)و ع دمدددددد  لالنحددددددددلر لصدددددددبحل 

3570.188772X)  ي واذل يد  ج د  و دود جالقد
 ضددددددعي   بددددددي  لم تليددددددرلل مودددددد  لالرتبدددددد ن لمعوسددددددي 
لمسددد م  يوضدددب ل  زيددد دع لالسدددتا  رلل سدددتوار ج ددد  

   ا  عدالل لمبن م  مو  اذل لالن   ا بسين.

 (  عالم  االستثم ر األجنبي المب شر في معلالت البط ل 23جلول رمم  

 (.9( والجلول رمم  6جلول رمم   لم صدر:    
 

  ع    لالرتب ن 0.275-
  ع    لمتحديد 0.075
Y=54393.35-2220.011225x ع دم  لالنحدلر  

 
 

 
 
 
 
 

 زـــــشؤانً 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1731 -1755 -1251 11939 24426 22550 -6507 2775 
االس  ت مار األجىب    المباش  ر الص  ادر 

 مه دو  العالم )مليىن دوالر(

 معدالث البطالت  14.8 14 13.1 12.7 12.9 12.5 12.9 12.2
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إيج ل مع مل االرتب ط ومع مال التحليال ومع للا   -3
االنحااااالار الخطاااااي باااااين االساااااتثم ر االجنباااااي 

 المب شر و الص لرات. 
واند  نالحددا ل  لالرتبد ن  و دد  ندردي ضددعيت 

 0.505( قي تددك R2)و ع  دد  لمتحديدد  0.525بقي د  
 دددددد  لمتليددددددر فددددددي ح دددددد  لالسددددددتا  ر  0.505لي ل  

لن نبدددددي لم ب لددددددر سددددددببك تليددددددر وحدددددددع ولحدددددددع  دددددد  
( تسدددددددد وي (Bلمصدددددددد درلل فددددددددي حددددددددي  و نددددددددل قي دددددددد 

و ع دمددد  لالنحددددلر لصدددبحل و ددد  ي دددي  1.374681
Y=83.92375+1.374681X)  وادددذل يدددد  ج ددد )

 جالق  ضعي   بي  لم تليرلل.

 .عالم  االستثم ر األجنبي المب شر  في الص لرات(  24جلول رمم  
 زـــــانًؤش 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1731 -1755 -1251 11939 24426 22550 -6507 2775 
االست مار األجىب  المباش ر 

الص    ادر م    ه دو  الع    الم 

 )مليىن دوالر(

 الصادراث )مليىن ديىار( 4704.2 5814.7 6655.8 9012.7 7853.4 9053.8 9758.1 10158.3

 (.00( و  دو  رق  )6لم صدر:   دو  رق  ) 

  ع    لالرتب ن  0.452
  ع    لمتحديد 0.204
Y=83.92375+1.374681X  ع دم  لالنحدلر  

 

  اللراس تحميل وتفسير عالم ت  
يتبي  مند  ل  لمعالقد  ضدعي   بدي  لم تليدر لمتد بد      

ولم تليرلل لم ستق   لماالث وت ت ت    حيث نبيع  
لالت دد   فو نددل نرديدد   ددد لمن ددو فددي لمندد تق لم ح ددي 

( فدددددي 0.525 دددددد لمصددددد درلل )  ( ونرديددددد0.225)
( -0.522حددي  و نددل جوسددي   ددد  عدددالل لمبن دد  )

ول ت  ددل فددي لمقي دد  ليضدد " فددال ياهددر تددأاير ولضددب 
م عددد  لمتدددفق فددي لالسددتا  ر لن نبددي لم ب لددر ج دد  
وددد   دددد  لمن دددو فددددي لمنددد تق لم ح ددددي و عدددد  لمبن مدددد  

رفيق ندزلري ولمص درلل وتت ق اذ  لمدرلس   د درلس  
سدددددددددتا  ر لن نبدددددددددي لم ب لدددددددددر ولمن دددددددددو بعندددددددددول  "لال

لالقتصدد ديي درلسدد  ح مدد  تددونسي لم زل ددري لم لددر " 
ولمتددي بينددل ضددعت لمعالقدد  بددي  لالسددتا  ر لن نبددي 
لم ب لددددر ولمن ددددو لالقتصدددد دي وودددد   لمسددددب  بحسدددد  

لمدرلسد  ل  لمتددفق ل فدي لالسدتا  ر لن نبدي لم ب لددر 
لتل    ج  ي  لم ص ص  م  ل ريد لمع    في دو  

مدرلسدددد  مددددذم  مدددد  تسدددد ا  فددددي رفددددد  عدددددالل لمن ددددو  ل
 (.5001)نزلريي 

ل دددد  ب منسددددب  م بن مدددد  فيعددددود اددددذل لمضددددعت فددددي      
لمعالقدد  إمدد  نوجيدد  لمتدددفق ل فددي لالسددتا  ر لمتددي مدد  
تروددز فددي لسددتحدلث فددي فددرص لمع دد  حيددث يوضددب 

( ل  لوبدددددر جلدددددر لسدددددتا  رلل فدددددي 2لم ددددددو  رقددددد  )
م سدددتحدا  وادددي لم   وددد  مددد  تت ددد وز فدددرص لمع ددد  ل

فرص  ج   فقن ل   لالت    لمس م  ولمعالق   1050
صحيح  وذم  نتي   م عالق  لمعوسي  بدي  لالسدتا  ر 

 لن نبي لم ب لر و عدالل لمبن م . 
ل دددددد   دددددد  حيددددددث لمضددددددعت فددددددي لمعالقدددددد  بددددددي       

لالسدددتا  ر لن نبدددي لم ب لدددر ولمصددد درلل فيعدددود إمددد  
  و  حيث و نل نبيع  لم ل ريد لمتي لستض فته  لم 
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تقد   د  ته  دل   لم   و  ومد  ترودز ج د  لمتصددير 
لسدتا  رلل 00( لمدذي ياهدر لوبدر2ف ي لم دو  رق  )

ن ددد ل  لددرو  لتصدد الل زيدد  وبندد  دبددي لعسددال ي 
( ج   سبي  لم ا   تقد   د  ل دل  ي  LGولرو  )

 وميسل  عدع م تصدير. 
بدددددي   وب منتي ددددد  لمنه  يددددد  فددددد   لت ددددد   لمعالقددددد ل     

لالسددددددتا  ر لن نبددددددي ولمن ددددددو فددددددي لمندددددد تق لمحقيقددددددي 
و عدددددددالل لمبن مدددددد  ولمصدددددد درلل صددددددحيب ل دددددد  قددددددوع 

وتعدد ضدعي   وادذل ند تق  0.2لمعالق ل فهي لق   د  
جددد  جول ددد  نوجيددد  ل ددددرى وددد    ددد  لا هددد  لمحددددر  
لمعرلقي  وح م  جد  لالسدتقرلر لمتدي تبعتهد   دال  فتدرع 

 .5005-5002لمدرلس     
 

 اس توصي ت اللر 
   توصاااامت اللراساااا  إلااااى عاااالل ماااان التوصااااي ت      

 وىي كم  يمي 
قيدد   لمحوو دد  بتحددديث لمبنيدد  لمتحتيدد  السددتقب    -0

لالستا  رلل,  د  لدبو ل ندرق و دولني بحريد  
وتحسي  في لم د  ل وذم  بت صديص  و وي 

دجدددددد   ب لددددددر  دددددد  لم زيندددددد  عجدددددددلد  ندددددد نق 
 لستا  ري  تس جد في     لالستا  رلل. 

ج   جد   روج لالسدتا  رلل لم ح يد   لمتل يد -5
فدددددددددي ضددددددددد  جدددددددددد  لمتددددددددددفق لم ددددددددد ر ي  ددددددددد  
لالسددددددددتا  رلل لن نبيدددددددد  وتلدددددددد يد لم سددددددددتا ر 
لم ح ددددددددددددي وتقدددددددددددددي  لمحددددددددددددولفز ولمتسددددددددددددهيالل 
ولعج ددددد  لل مهددددد  وذمددددد  معدددددد  ادددددرو  رووس 

 لن ول  م   رج.
لمترويز ج د  لمتدرويق لالقتصد دي فدي لم ح فد   -2

ردنيددد  فدددي لمدوميددد   دددد دور فعددد   م سددد  رلل لن
لم ددددد رج ولمتلددددد يد ج ددددد   دددددذ  لالسدددددتا  رلل 
ولدددددرح لم زليددددد  ولمحدددددولفز م  سدددددتا ر ولمدج يددددد  
ولعجدددال  فدددي لمددددو  لمتدددي مهددد  لات   ددد ل فدددي 

لم ننقددد  وذمددد  فدددي ضددد  لمتن فسدددي  فدددي   ددد  
 لالستا  رلل.  

لمقيدد   ب رل عدد  دوريدد  متحددديث وتنددوير قددولني   -5
تلدددددد يد لالسددددددتا  ر وبددددددرل ق لمن فددددددذع لمولحدددددددع 
م رل عدددددد  لم سددددددتا ر ولمبعددددددد جدددددد  لع ددددددرل لل 
لمبيروقرلني  وتندوير لمود در لعدلري لمحودو ي 
و  صددد  لمصدددت لماددد ني فدددي لعدلرع ووددد   ددد  

 يتع    بلو   ب لر  د لم ستا ري . 
لمتلد يد ج دد  لمتبد د  لمعربددي فدي لالسددتا  رلل  -2

زلمدد  لمقيددود ل دد   لم سددتا ري  لمعددر  لو تددوفير  ول 
ى لمت ددد رع لمبينيددد  بدددي  حدددولفز مهددد  ورفدددد  سدددتو 

لمدو  لمعربي  ولالسدت  دع  د  لمتندو  فدي لمدون  
لمعربدددددي وتدددددوفر رووس لن دددددول  و  صددددد  دو  

 لم  يق لمعربي. 
لمحدددد  ددد  لم لددد و  لالقتصددد دي   اددد  لمتضددد    -6

وبددددددن  لمن ددددددو لالقتصدددددد دي ولمتددددددي تعددددددد  دددددد  
لنسب   لم ن رع مالستا  رلل و  ص  إذل و نل 

عد   ددد لمع د  ج دد  لج د   د  لم سددتوي ل لمنبي
رفدددد لمنددد تق لم ح ددددي وت  ددديا لمدددرق  لمقي سددددي 
مألسددع ر متددوفير حيدد ع وري دد  م  ددولنني  م قدددرع 
ج دددددد  لالسددددددتهال  وزيدددددد دع فددددددي ن ددددددو لمن دددددد  
و  ص  م  ل ريد لم عددع مالسدت  دع  د  لمسدوق 

 لمدل  ي. 
 ولوبددددد  لمتندددددور لمتقندددددي و  صددددد  فدددددي   ددددد    -2

لالتصدددددد الل حتدددددد  يددددددت  لمت  جدددددد   ددددددد لمعدددددد م  
 دد ر ي بلددو  صددحيب ورفددد  سددتوى لمتقنيددد  لم

فددي لمقن جدد ل لم  ت  دد  ج دد  لسدد س لمتن فسددي  
 في لنسولق لمع م ي .

لالات دددد   بنوجيدددد  لالسددددتا  رلل وتقدددددي  حددددولفز  -1
لوبر مالستا  رلل لمتي تسدتحدث واد  ت لوبدر 
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  زي دع  عدالل لمبن م  نتي   جد  قددرع افي 
 لمسوق لم ح ي ج   إي  د فرص لمع  . 

ترويددددز ج دددد  لالسددددتا  رلل لمتددددي تزيددددد لمقي دددد  لم -9
لم ضددددد ف  م صدددددن ج ل لم ح يددددد  و  صددددد  فدددددي 
قنددددددد   لمتعددددددددي  ولمتدددددددي بددددددددورا  سدددددددتزيد  ددددددد  
لمص درلل و  ا لمع دز فدي لم يدزل  لمت د ري 

 لمذي يت  ق  ج   بعد ج  .
لمترويددز ج دد  لم لدد ريد لمتن ويدد  لمتددي تزيددد  دد   -00

و ددد  ع لنيددددي لمع   ددد  وتددددريبه  ج ددد   هددد رلل 
 ديدع م س جدته  في لم ن فس  في سوق لمع   
ولمتددي سددتعتبر  دد ذ   هدد  مالسددتا  رلل وتددوفر 

 لنيدي لمع     لم  ارع.
ت  يا سدعر لم   ددع لمسد  د فدي لمسدوق ولمدذي  -00

يعدد ذو جالقد  جوسدي   دد لالسدتا  ر لمترلو ددي 
فو  دد  قدد  سددعر لم   دددع زلد لالسددتا  ر لمترلو ددي 

  نبي لم ب لر. ولمذي    ض ن  لالستا  ر لن
بندددددد   لمدومددددددد  م لدددددد ريد وتأسيسددددددده  وجرضددددددده   -05

م  ص ص  مالست  دع    لملري  لالسترلتي ي 
فددي تنويرادد  واددذ  لمنريقدد   عت دددع فددي بعددا 
دو  لوروب  لملرقي  ونريق  متلد يد لالسدتا  ر 

 ولمتعريت ب م زلي  لالستا  ري .
 عااااااااااالمراج

 أوال  المراجع ب لمغ  العربي 
ي لالسدددددددتا  ر 5005ايددددددد  ج  ددددددديي    يددددددد ي -1

ح  ددددددددددك  –لن نبدددددددددي لم ب لددددددددددر فددددددددددي لنرد  
و حددلتددددكي إربددددد م بحددددوث ولمدرلسدددد لي لم   ددددد 

 .22-0لمرلبدي لمعدد لما نيي إربدي ج   ي ص
(ي  حددددددلل 5005ج ددددي جبددددد لمقدددد در ج ددددي  ) -2

لالسددددددتا  ر لن نبددددددي لم ب لددددددري    دددددد   سددددددر 
ي لم عهددد لمعربددي م ت نددين ي 25لمتن يدد ي لمعدددد

 وويل.لم

لم وسسد  لمعربيد  مضد    لالسدتا  رلل ول ت دد    -3
لمعددددددد لم صددددد ي لنو   25لمصددددد درلل لمسدددددن  

 .(5005)  رس
(ي  ه تير 5001لمعبيدي س ير جبد لمرسو  )  -4

 ح دددددددد لنن دددددددوذج ولمت ربددددددد ي    ددددددد  بحدددددددوث 
 .  55-52لقتص دي  جربي ي جددل  

(ي لالسددددددددتا  ر 5001قددددددددبال  فريددددددددد لح ددددددددد )  -5
مدددددو  لمعربيدددد ي لمولقددددد لن نبددددي لم ب لددددر فددددي ل

ولمتحدددددددددي لي درلسدددددددد   ق رندددددددد ي دلر لمنهضدددددددد  
 لمعربي ي لمق ارع.

(ي تقريددددددر 5005لم عهددددددد لمعربددددددي م ت نددددددين ) -6
 ي لموويل. 5005لمتن فسي  لمعربي 

(ي لمبي   لالسدتا  ري  فدي 5001لمنسور  ع  )  -7
لنرد  بدددددي  لمولقدددددد ولمن دددددوحي  رودددددز لمقددددددس 

 م درلس ل لمسي سي ي لنرد .
(ي لمت نين ولمتن يد  5005ح  حسي  ) لمنالف -8

فددددددي لمدددددددو  لمعربيدددددد ي    دددددد   سددددددر لمتن يدددددد ي 
ي لم عهددددددددددد لمعربددددددددددي م ت ندددددددددديني 002لمعدددددددددددد
 .25لموويل.

رفيددددددق نددددددزلري. لالسددددددتا  ر لن نبددددددي لم ب لددددددر  -9
ولمن دددددددو لالقتصددددددد ديي درلسددددددد  ح مددددددد  تدددددددونسي 
لم زل ري لم لر . رسد م      سدتير فدي لمع دو  

 .5001-5002ب تن لالقتص دي ي    ع  
 (-.www دل رع لعحص  لل لمع  د  لنردندي -11

dos.gov.jo). 
  .www.mol.gov.jo) وزلرع لمع   لنردني  -11
ي لالسدددددتا  ر 5005لم  يددددد ي سدددددر د وووددددد ي  -12

لن نبددي لم ب لددر فددي لمدددو  لمعربيدد  وسددب ق ل 
 لم ن فس ي      لعدلري. 

http://www.mol.gov.jo/
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.www.mop- لمت ندددددددددددددددددين لنردنيددددددددددددددددد وزلرع  -13
gov.jo5005 ي  عهدددددددددددددددد لعدلرع 11ي لمعددددددددددددددددد

 .25-52لمع   ي  سقني ج   ي ص
).oJ www-لمحوو دد  لنردنيددد  لالموترونيددد    -14

)rdan.gov.jo 
-www.cbj)لمبنددددددددددد  لم رودددددددددددزي لنردندددددددددددي  -15

.gov.jo) 
ي درلسددددددد  5000 ريددددددددع لمدددددددرلي لالقتصددددددد ديي  -16

 ق رنددددد  مرصدددددد  نددددد خ لالسدددددتا  ر فددددددي لنرد  
 .ي ج   ي لنرد 00559و صري لمعدد 

(ي 5005لمزارلندددددددددددددي بنددددددددددددددر بددددددددددددد  سددددددددددددد م .)  -17
لالستا  رلل لن نبي  لم ب لرع ودورا  في لمن و 
لالقتصددددد دي فدددددي لم   وددددد  لمعربيددددد  لمسدددددعودي  

لالقتص د  ي رس م     ستير في0920-5000
)غيدددددددددر  نلدددددددددورع(ي    عددددددددد  لم  ددددددددد  سدددددددددعودي 

 لمسعودي .
(ي لادددددددددددر 5009لم حتسدددددددددد  باينددددددددددد   ح دددددددددددد.) -18

لالسددددددددتا  ر لال نبددددددددي لم ب لددددددددر فددددددددي لمن ددددددددو 
لالقتصدد دي فددي لالرد ي    دد  درلسدد ل لمع ددو  

 .5ي لمعدد 26لالدلري ي لم   د 
( " بدددددددددد د  0992صددددددددددي  ي لح ددددددددددد زوريدددددددددد . ) -19

 : لالسدددددتا  ر". دلر لم نددددد اق م نب جددددد ي ج ددددد 
 (.0992لنرد ي )

 
 
 
 
 
 
 

(ي ناريدددد ل 5000لبددددو قحددددت جبددددد لمسددددال .)  -21
لمتدوي  و دوى لالستا  رلل لن نبيد ي  وسسد  

 لب   لم   ع ي لعسوندري ي  صر.
(ي لم دددددد   إمددددد  5002قددددددي جبدددددد لم  يدددددد.)  -21

سي سددد ل لالقتصددد دي  لمو يدددد ي "درلسددد  تح ي يدددد  
تقيي يددددددددك"ي ديددددددددول  لم نبوجدددددددد ل  لم   عيددددددددد ي 

 لم زل ر.
دور لمسي سددددد   ( ي5002بوزيدددد   جبدددددد لمب سدددددن.)  -22

لم  مي  في لستقن   لالستا  ر لن نبدي لم ب لدري 
(ي  ددددذورع 5005-0995درلسدددد  ح مدددد  لم زل ددددر )

   سددتير فددي لمع ددو  لالقتصدد دي  )غيددر  نلددورع(ي 
    ع  حسيب  ب  بوج يي لمل ت.
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