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 الفصل الثاني

 الدرس األوؿ: ))اإلستثمار((

 

تحويل رأس المال من شكمو النقدؼ إلى شكمو اإلنتاجي إلنتاج السمع أو تقديم تعريف االستثمار: 
. بيدف الحصول عمى مكاسب مالية مستقباًل تسيم في زيادة الثروة أو اإلضافة الخدمات في وقت معين

 . إلى رأس المال

 من عدة مصادر أذكرىا؟يحصل الفرد عمى األموال الالزمة لإلستثمار   مصادر االستثمار:

 .مدخرات األفراد الشخصية في المجتمع -أ

 مودعة في البنوك والمؤسسات المالية. أو    سواء كانت معيم

 من األقارب واألصدقاء أو أموال الشركاء          االقتراض:-ب

 . ليةالبنوك والمؤسسات الما               

 العالقة بين الدخل / اإلدخار /االستثمار 

*يوجد عالقة طردية بين الدخل واإلدخار واالستثمار بمعنى كمما زاد الدخل زاد قيمة الفائض عمى حجم 
االستيالك مما يؤدؼ إلى زيادة اإلدخار وكمما زاد اإلدخار زاد التوجو إلى االستثمار وكمما زاد 

 بحة فإن األرباح تضاف لمدخل فيرتفع الدخل.االستثمار في المشروعات المر 

 

 زاد حجم االستيالك وبالتالي زيادة اإلدخار                                          الدخل زاد

 زاد         االستثمار   زاد                  االستثمار في المشروعات المربحة زاد

 

 

 الفصل الثاني
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 ))أىمية االستثمار((
 

 ثمار عمى الفرد والمجتمعفوائد االست

وتحسف مستوى معيشة زيادة اإلنتاج واإلنتاجية مما يؤدؼ إلى زيادة الدخل القومي ودخل الفرد -1
 عمل .      المواطف

 . توفير الخدمات الالزمة لممواطنين والمستثمرين-2

  .وتقميل البطالةعمل وجود الفنيين واإلداريين األكفاء والعمالة الماىرة مما يسيم في توفير فرص ال-3

 . زيادة رأس مال المستثمرين وا عادة استثماره في مجاالت عدة-4

 إنتاج السمع التي تمزم المواطنين-5

زيادة التصدير إلى األسواق الخارجية مما يوفر العمالت األجنبية الالزمة لشراء اآلآلت والمعدات -6
 .                . وزيادة رأس الماؿ

 

 ما ىي أىم األسباب التي تدفع المستثمرين إلى االستثمار في مجال معين؟ : تثماردوافع االس

 زيادة الدخل نتيجة األرباح من االستثمار يستطيع المستثمر زيادة الدخل .1
 اإلستفادة من المدخرات وتنميتيا عن طريق االسثتمار في المشروعات اإلنتاجية وزيادة األرباح .2
 ة المدخرات وجني الثروات.تأمين الحياة مستقباًل وتنمي .3

 
 
 
 
 
 
 

 علل

 علل
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  أسئمة الدرس األوؿ:
 
 .: وضح المقصود باالستثمار 1س
 
 
 
 . :يحصل الفرد عمى األموال الالزمة لإلستثمار من عدة مصادر، أذكرىا2س
 
 

 

   : عمل كل مما يمي:3س
 
 . يؤدي االستثمار إلى تحسيف مستوى معيشة المواطنيف-أ

 . اج واإلنتاجية وزيادة الدخل القومي و دخل الفردإلنو يؤدؼ إلى زيادة اإلنت
 
 . ُيسيـ اإلستثمار في زيادة رأس الماؿ-ب

إلنو يعمل عمى زيادة التصدير إلى األسواق الخارجية مما يوفر العمالت األجنبية لشراء اآلآلت 
 والمعدات وزيادة رأس المال.

 
اد أي دولة سواء صنمو اقتتعد المشروعات الصغيرة أو المتوسطة العصب االرئيسي ل-ج

 أو نامية .  متقدمة
لقدرة ىذه المشروعات عمى توفير فرص العمل وعدم حاجتيا لرأس مال مرتفع وتسيم في زيادة 

 اإلنتاجية 
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 :اذكر األسباب التي تدفع المستثمر إلى االستثمار في مجاؿ معيف.4س
 
 زيادة الدخل -1
 ريق االسثتمار في المشروعات اإلنتاجيةاإلستفادة من المدخرات وتنميتيا عن ط -2
 تأمين الحياة مستقباًل وتنمية المدخرات وجني الثروات. -3
 
 
 

 الدرس الثاني
 

 ))المناخ االستثماري((
 

ىو البيئة المحيطة بالمشروعات اإلنتاجية التي يستثمر فييا والمناخ  اري:مالمناخ االستث
 ستثمارأأو طاردًا ومنفرًا )أؼ يير مالئم لالستثمارأاالستثمارؼ إما أن يكون جاذبًا )مالئم لإل

 
 :العوامل المؤثرة في المناخ االستثماري 

 
*توجد مجموعة مف العوامل التي تؤثر  إيجابًا في المناخ االستثماري وتجعل البيئة 

 اإلستثمارية جاذبة لإلستثمار وىي:
 يجب أن يكون )يمتازأ ب: الموقع الجغرافي:-1
 . سواق اإلستيالكيةقربو من األ-أ
 .إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية بسيولة وأقل التكاليف -ب
 .  توافر الخدمات المتعمقة بالمشروع مثل )االنترنت/الكيرباء/المياه/المواصالتأ-ج
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/المواد األولية الخام مثل  /الفوسفات /الغاز : مثل)النفطالمنطقة الغنية بالموارد الطبيعية-2
 . والحديد واأللمنيومأ/  الخشب

العديد من االستثمارات تعتمد عمى العقل البشرؼ القادر  القوى العاممة الخبيرة والمدربة:-3
 . عمى االبتكار واإلبداع واإلنتاج

 
 الّقوة الشرائية الجيدة أو األجور المنخفضة: -4
ة محفزة لإلستثمار أما المجتمعات التي يمتمك أفرادىا قوة شرائية جيدة )أجورىا عاليةأ تعد بيئ-

كز عمى إنتاج السمع المجتمعات التي تنخفض فييا األجور فإن المشروعات االستثمارية فييا تر  
المعدة لمتصدير نظرًا لقمة الطمب عمييا محميًا بسبب انخفاض القوة الشرائية الناجمة عن 

 انخفاض األجور.
  النظاـ الضريبي:-5
التي ال ُيمكف ألي دولة االستغناء عنيا وىي ًتسيـ إسيامًا ُتعد الضرائب مف أىـ اإليردات -

 .  فاعاًل في توجيو دفة االستثمار
 

إلنيا تقمل من مستوػ العائد عمى المشروع بحيث إذا كان معدل العائد عمى المشروع أعمى من 
زدىارا  . معدل الضرائب فإن قطاع االستثمار يشيد تطورًا وا 

شروع أقل من الضرائب فإن البيئة تصبح طاردة لإلستثمار أو إذا كان معدل العائد عمى الم
 تؤدؼ إلى توقفو.

 
 أثر الضريبة السمبي عمى االستثمار

 
 عوامل اإلنتاج )المنتجات نفسيا(. يؤدي إلى:فرض الضرائب عمى -1
 زيادة تكاليف اإلنتاج -أ
 شرائيا. ضعف القوة التنافسية لممنتجات بسبب زيادة األسعار ويقل الطمب عمى -ب
 

 علل
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 فرض الضرائب عمى الدخل أو األرباح يؤدي إلى:-2
 يقمل من العائدات ويقمل من األرباح وسيحد من اإلقبال عمى االستثمار.-أ
 
 النظاـ المصرفي وتشريعاتو:-6

            يعتمد االستثمار عمى رأس المال الالزم لتحويل المشروع اإلنتاجي.
                                                                               من المؤسسات المصرفية التي تمنح القروض وىيقد يتوجو المستثمر إلى االقتراض 

 بنوك تجارية  

 بنوك إسالمية  
 *إذا لجأ المستثمر إلى البنوك التجارية لإلقتراض فإنو سيتحمل كمفة الفائدة وىي تقاس بالسعر

. 
))ىو كمفة استثمار رأس المال النقدؼ التي يدفعيا المستثمر إلى المؤسسات *سعر الفائدة: 

 .  مانحة القروضأأ
 
 سعر الفائدة ي سيم بتوجيو االستثمار مثل الضرائب*
 

عندما تريد الدولة توجيو االستثمار في قطاع اقتصادؼ معين فإنيا تخفض أسعار الفائدة عمى 
في ىذا القطاع، في حين ترفعيا عمى القروض  قروض االستثمار المحفوظة لإلستثمار

 . الموجية إلى االستثمار في القطاعات األخرػ 

التي قد تقدم خدمات مصرفية كتمك التي تقدميا البنوك  البنوك اإلسالمية*ي فضل المستثمر التعامل مع 
مع العمالء عمى أساس  التجارية إلى أنيا ال تتعامل بالفائدة المخالفة لألحكام التشريعية بل تتعامل

 :عالقة الشريك بشريكو فتقدم األموال لمعمالء بأساليب مختمفة منيا

االيجار المنتيي بالتمميك   المرابحة   المضاربة   المشاركة 
   

 مهم



 0770310770                                                                                        : عبد الكريم أبو الحاج األستاذ 
 المالية الثقافة 

7 
 

 :ي اشتراىا بو البائع مضافًا ىي نوع من أنواع البيع وىي بيع البضاعة بالسعر نفسو الت المرابحة
)الثمنأ ي دفع إلى البنك في صورة أقساط متفق عميو بين البنك معموم محدد سمف ربح   اإليي

 . والمستثمر
 .اإليجار المنتيي بالتمميك 

 البيئة التشريعية والقانونية:-7

 .إذ تعد ىذه البيئة أحد العوامل الميمة لممناخ االستثمارؼ 

 . إلن المستثمر بحاجة إلى الشعور باألمان -1
 . ه لالستثمار بدًا من المالوجود القوانين التي تحفع حقو يحفز  -2
وجود جياز قضائي عادل وينصفو والثبات في التشريعات والقوانين وعدم تعديميا في أوقات  -3

 . متقاربة ًيحفزه إلى االستثمار 

 

 النظاـ اإلداري: -8

 .في الدولة إسيام كبير في جذب االستثمار  النظام اإلدارؼ يسيم 

اضحة ومرنة مثل الحصول عمى الموافقات والتراخيص من اإلجراءات اإلدارية يجب أن تكون و -1
 .جيات مختمفة مثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الكيرباء والبمديات 

تجنب مشقة متابعة ىذه اإلجراءات بتوفير نافذة الكترونية واحدة ضمن مكتب االستثمار لمتابعة -2
 . ءات جمعيياااإلجر 

 

 

والفاعل يزيد مف جاذبية المناخ االستثماري أما الجياز اإلداري المترىل فإنو  الجياز اإلداري: الكفء
 يؤدي إلى طرد االستثمار وتدني الجاذبية االستثمارية.

 

 علل

 علل
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 مزايا المناخ االستثماري في األردف
 

 يحظى األردف بمناخ استثماري متعدد المزايا ،اذكرىا:

 . األمان واالستقرار-1

 .  الجوار عمى المستوػ اإلقميميقات الجيدة بدول الالع-2

 .  ػ العاممة والخبيرة والمدربةو توافر الق-3

 .  اعتماد االقتصاد المعرفي الذؼ يقوم عمى اإلبداع والتكنولوجيا والمعرفة التقنية-4

توافر البنى التحتية المناسبة مثل )أنظمة النقل المتعددة/التطور التكنولوجي واالعتماد عمى الطاقة -5
 . ددةأالمتج

 . ضنة لألعمال وجود بيئة حا-6

 

 الدراسات المتعمقة بالمشروعات االستثمارية 

إف المشروعات االستثمارية ىي مشروعات إنتاجية وتتطمب دراسات جدوى اقتصادية لمختمف 
 عناصرىا وىي تتمثل في ثالث دراسات رئيسية وىي:

 الدراسة السوقية وتشمل العناصر اآلتية:-1

 العرض والطمب . 
 خصائص الفئة المستيدفة وطبيعتيا . 
 الدخل والقدرة الشرائية. 
 سعر السمعة . 
  المنافسون . 
 منافذ البيع والشراء .  
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 الدراسة الفنية وتشمل العناصر اآلتية:-2

 موقع المشروع . 
  توافر الخدمات الضرورية لممشروع. 
  توافر المواصالت. 
 سيولة الوصول إلى المنتجات . 
 لمعدات توافر اآلآلت وا . 
 توافر المواد الخام. 
 توافر األيدؼ العاممة المدربة والخبيرة . 

 الدراسة المالية: وتشمل العناصر التالية:-3

 حساب التكاليف 
 تحديد حجم التحويل الالزم 
 توقع اإليرادات 
  تقييم جدوػ المشروع المالية 

 

تشمل ما يمي  )الدراسة عمى المستثمر دراسة المشروعات اإلستثمارية اجتماعيا حيث *يتعيف 
 : اإلجتماعية لممشروعات تشتمل عمى العناصر اآلتية(

 بيان مدػ تحقق األىداف االجتماعية المنشودة . 
  تحديد طبيعة المنافع التي ستستفيد منيا فئات المجتمع جمعييا. 
 ير التعرف عمى اآلثار المترتبة عمى المشروع واألفراد التي قد تستفيد من المشروع بصورة ي

 مباشرة.
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   ))أسئمة الدرس الثاني((  

 

: تتضمف دراسة الجدوى االقتصادية لممشروعات العديد مف الدراسات التي يقـو بيا المستثمر 1س
 لمتحقق مف جدوى فكرتو:

 . اذكر ثالث دراسات رئيسية منيا-أ

 

 العناصر الرئيسية لكل دراسة من ىذه الدراسات؟ ما-ب

 

 

شارة غمط إزاء العبارة الغير صحيحة فيما ما يمي::ضع إشارة صح إزاء 2س  العبارة صحيحة وا 

 . أ    )   كمما كان الجياز اإلدارؼ كفئًا وفاعاًل زادت جاذبية المناخ االستثمارؼ -أ

عند فرض الضرائب عمى عوامل اإلنتاج أو المنتجات نفسيا فإن التكاليف اإلنتاج تزيد فتزداد القوة -ب
 . )     أالتنافسية لممنتجات 

 . المستثمر صاحب رأس المال ال ييمو وضوح اإلجراءات اإلدارية    )   أ-ج

 . من مزايا المناخ االستثمارؼ  في األردن اإلعتماد عمى االقتصاد المعرفي )    أ-د
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  :عمل مايمي:3س

 

ر في المشروعات المجتمعات التي يمتمؾ أفرادىا قوة شرائية جيدة تعد بيئات محفزة إلى االستثما-أ
 . التي تركز عمى استيراد السمع في الخارج

 

 

 .يسيـ النظاـ الضريبي إسيامًا فاعاًل في توجيو االستثمار -ب

 

 

  ؟المؤثرة في المناخ اإلستثماري  : برأيؾ، ىل يعد الموقع الجغرافي أحد العوامل4س

 

 

 

 نة لألعماؿ؟: برأيؾ، لماذا يعد المناخ االستثماري في األردف بيئة حاض5س

 

 

 

 

 

؟ برر 
 إجابتؾ
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 ؟ الدرس الثالث

 القرار اإلستثماري 

 

مبادئ القرار  .عند اتخاذ قرار استثمارؼ يتعين عمى المستثمر مراعاة مجموعة من المبادغ اذكرىا 
 . االستثماري 

 

استشارة المتخصصين من ذوؼ الخبرة في مجال االسثتمار ينص عمى المستثمر  مبدأ اإلختيار:-1
بداًل من توظيفيا في أول فرصة استثمارية تتاح رص االستثمارية ليستثمر فييا مدخراتو اختيار أنسب الف

 لو.

 يجب عمى المستثمر المقارنة بين البدائل االستثمارية الختيار أكثرىا مناسب لو عن  مبدأ المقارنة:-2

 طريق دراستيا وتحميميا والمفاضمة بينيا.

مر توزيع رأس المال المستخدم في مجاالت عدة لمحد من ينص أنو يجب عمى المستث مبدأ التنويع:-3
 المخاطر االستثمارية 

 مبدأ المالءمة: اختيار المستثمر مجاؿ االستثمار الذي يرغب فيو بناءًا عمى:-4

 . حالتو االجتماعية   -. ه  طبيعة عممو-د.   عمره-ج.   رأس مالو-ب.      ريباتو وميولو-أ
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 لقرار االستثمار لممستثمر في مجاؿ معيف(( *))العناصر األساسية

 

مقياس يعبر عن العالقة بين القيمة المصروفة عمى االستثمار في  معدؿ العائد عمى االستثمار:-أ
 .األعمال والقيمة التي تم الحصول عمييا بوصفيا عائدا بيدف التحقق من جدوػ االستثمارات 

 .درجة المخاطرة التي يتصف بيا االستثمار -ب

 . مقدار السيولة لدى المستثمر-ج

 

 قيمة االستثمار األولية –قيمة االستثمار النيائية         =العائد عمى االستثمار

 قيمة االستثمار األولية         

 

دينار وبعد مرور  22222استثمر أحد المستثمريف في مشروع إنتاجي في تكمفة مقدارىا ؿ : مثا
  .  دينار 52222 سنة حقق المشروع إيرادات بمغت

 المطموب: حساب العائد عمى االستثمار 

 

 الحل:

 %111قيمة االستثمار األولية      * –قيمة االستثمار النيائية     =العائد عمى االستثمار   

 قيمة االستثمار األولية       

 

                                       51111 – 21111                        *111% 

              21111    
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                                          31111                                 *111% 

            21111    

                                          311                                 111% 

              2     

 1.15% أو 151    =                                                                    

 %152قرشًا بما نسبتو  15أي أف كل دينار استثمر في المشروع حقق ربحًا مقداره 

وبعد مرور سنة حقق  99652: استثمر مستثمر أردني في مشرروع إنتاجي بمغت تكمفتو 2مثاؿ
 . 122522المشروع إيرادات قيمتيا 

 المطموب: حساب العائد عمى االستثمار 

 قيمة االستثمار األولية –قيمة االستثمار النيائية         مار=العائد عمى االستث

 قيمة االستثمار األولية         

                                       121511 –99651                  *111% 

              99651    

 

                                               21851                    *111% 

              99651    

 

                                               2185111                     %=  21 % 

              99651    
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 ))العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار االسثتماري((

 

 ماىي العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار االسثتماري؟

 ويقصد بيا التباين بين العوائد الفعمية والعوائد المتوقعو لممشروع مثال: رة:المخاط-1

أراد أحد المستثمرين اإلسثتمار في إنتاج المالبس الرياضية لطمبة المدارس الخاصة وقد وجد أن إقبال 
ارس الفئة المستيدفة عمى ىذا النوع من المالبس كبير، يير أن الدراسات التي قام بيا أكدت أن المد

الخاصة تقرر تغيير تصميم المالبس الرياضية في أوقات يير محددة أو يير معروفة مما يزيد من 
 درجة المخاطرة في المستقبل فيذا يير قراره االستثمارؼ.

ره نتيجة اختيار اافع المتوقعة التي سييفقدىا المشروع من البديل الذؼ لم يختنالم الفرص البديمة:-2
 .بديل أفضل 

 

 دينار ويمكنو إنشاء مشروع تجارؼ عمييا مثل: 51111مك شخص قطعة أرض ثمنيا مثال: يم

 . مطعم -3.    مجمع سكني-2.     محطة وقود-1

 

 % زيادة عمى قيمة األرض15وكاف ىدفو مف االستثمار تحقيق ربح تسبتو 

حال إذا قرر ىذه الشخص فرضًا بناء مجمع سكني فإنو سيخسر العائد الذؼ قد يحصل عميو في 
ذا افترضنا أن المجمع السكني حقق عائدًا أقل من تمك النسبة  إختياره إنشاء محطة وقود أو مطعم وا 
المتوقعة فإنو سيخسر فرصة بناء محطة وقود أما إذا حقق المجمع السكني عائدًا أعمى فإنو يكون قد 

 أحسن االختيار بحصولو عمى العائد الذؼ حدده.
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المناخي وتقمبات الطقس ومعدالت تموث اليواء والماء وا عادة التدوير التغير  العوامل البيئية:-3
والمواقف من الطاقات المتجددة وقوانين حماية البيئة من التموث وحماية البيانات وأمن المعمومات ىذه 

 جميعيا عوامل بيئية تؤثر في اتخاذ القرار االستثمارؼ.

طاقة الكيربائية من الرياح وتبين لو أن إنشاء ىذا أراد مستثمر اإلستثمار ؼ مشروع لتوليد ال مثاؿ:
المشروع في المناطق الحارة )األيوارأ يير ممكن لذا يتعين عميو إنشاؤه في المناطق الجبمية العالية 

 ذات المناخ البارد وحيث الرياح.

 تؤثر مصادر التحويل في قرار المستثمر اإلستثمارؼ  مصادر التحويل:-4

دينار فقط ولم يستطع  51111دينار وكان يممك  111,111نشاء مشروع بتكمفةمثال: أراد مستثمر إ
دينار من الجيات الممولة )البنوكأ لذا سيتعين عميو تغير  31111أن يوفر من المبمغ المتبقي سوػ 

 .قراره االستثمارؼ 

قبال األفراد عمى شراء منتجاتيم بصورة كبيرة ي درجة المنافسة:-5 ؤثر في القرار وجود منافسين عدة وا 
 .االستثمارؼ 

في عمان وتبين لو وجود العديد من  أراد مستثمر إنشاء مشروع إلنتاج منسف بالكاسة مثاؿ:
المشروعات الناجحة في ىذا المجال فإن ذلك سيؤثر في قراره ويجعمو يفكر في أن يستثمر في مجال 

 . أخر أو مطعم آخر

 .لوقت عند اتخاذ قرار استثمارؼ يجب عمى المستثمر أن يراعي عامل ا الوقت:-6

أراد مستثمر االستثمار في مشروع إلنتاج اليواتف المحمولة ذات المواصفات والمزايا التي يريبيا  مثاؿ:
مستقباًل بسبب التطور التكنولوجي األفراد اليوم وتبين لو أنيم قد ال يريبون في ىذه المواصفات 

نما يتطمعون إل ى إقتناء ىواتف محمولة ذات مواصفات أفضل بأن ىذا المتسارع عمى مر األيام وا 
 سيؤثر في قراره االستثمارؼ.
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 ))محددات اإلستثمار((                                   

 

 ؟  ما ىي المحددات )الصعوبات( التي تحد مف االستثمار

ل عمى العائدات االستثمارية لالستثمار ويقصد بيا كل ما يعوق إمكانية الحصو  المحددات المالية:-1
 ويلأ مثل:مبيا )الشؤون المالية ومصادر الت

 .ندرة رأس المال وصعوبة توفيره-ج  .       الضرائب-ب.     الرسوم -أ

الشؤون اإلدارية التي تحد من أوجو االستثمار أو إنشاء المشروعات االستثمارية  المحددات اإلدارية:-2
 مثل:

 .تعدد اإلجراءات اإلدارية وعدم مرونتيا -ب                                  .    الروتين-أ

 . المشكالت اإلدارية مثل دوران العمل-د.       نقص الخبرات اإلدارية لدػ المستثمر-ج

 .ىو تغيير عدد العاممين في المنشأة نتيجة تركيم العمل في وقت ما  دوراف العمل:

 صد بيا الظروف واألحوال السياسية وتقمباتيا في المنطقة مثل:يق المحددات السياسية:-3

 .تعدد االتجاىات السياسية-ب                    .تحديد الحد األدنى لألجور-أ

 . مواقع المشروعات الجديدة-د .                 عدم االستقرار السياسي-ج

 

 العوامل المؤثرة في القرار االستثماري

مصادر  الوقت

 التحويل 

 المخاطرة

درجة 

 المنافسة
الفرص 

 البديلة

 البيئيةالعوامل 
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 وق االستثمار في مجال معين، مثل:ويقصد بيا األمور التقنية التي تع المحددات التقنية:-4

 نقص أحد عناصر اإلنتاج مثل المواد الخام-ب.       نقص األيدؼ العاممة الخبيرة والمدربة-أ

 . عدم إجراء دراسات الجدوػ االقتصادية لممشروعات-ج

ولة التي ويقصد بيا الجوانب األمنية والثقافية والعادات والتقاليد المتبعة في الد :المحددات األخرى -5
 تحد من أوجو االستثمار.

 العادات والتقاليد.-2                    .     التقميد والمحاكاة-1مثل : 

 تعدد االتجاىات السياسية -محددات سياسية: أ-  1             محددات االستثمار:

  تغيير السياسيات -ب                                                        

 . الروتين-أ       محددات إدارية:-2                                 

 . المشكالت اإلدارية -ب                                                         

 . نقص الخبرات اإلدارية-ج                                                         

                        . تعدد اإلجراءات -د                                                         

 . نقص الخبرة لدػ المستثمر -ه                                                        

 . الرسوم-أ    محددات مالية:- 3                                  

 . الضرائب-ب                                                        

 .ندرة رأس المال   -ج                                                        

 . نقص األيدؼ العاممة المدربة-أ   محددات فنية: -4                                  

 .نقص أحد عناصر اإلنتاج -ب                                                       

 . عدم القيام بدراسات الجدوػ -ج                                                       

 العادات والتقاليد-ب.   التقاليد والمحاكاة-أ    محددات أخرػ:-5                                  
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 :د بكل مما يميوضح المقصو  :1س

مقياس يعبر عن العالقة بين القيمة المصروفة عمى االستثمار في  معدؿ العائد عمى االستثمار:-أ
 . األعمال والقيمة التي تم الحصول عمييا بوصفيا عائدا بيدف التحقق من جدوػ االستثمارات

 . ممشروع االستثمارؼ ويقصد بيا التباين بين العوائد الفعمية والعوائد المتوقعو ل المخاطرة:-ب

 

 :اذكر المبدأ الذي تجاىمو المستثمر في كل مما يأتي ولـ يراع عند اتخاذ قراره االستثماري:2س

 .استثمار األمواؿ في أوؿ فرصة استثمارية أتيحت لو-أ

 مبدأ االختيار   

 . اختيار أحد بدائل االستثمار مف دوف مفاضمة بيف نتائج تحميل كل بديل بعد دراستو-ب

  مبدأ المقارنة

 .استثمار األمواؿ جميعًا في مجاؿ استثماري واحد -ج

 مبدأ التنويع

 االستثمار في مشروع يوافق رغباتو وميولو ويفوؽ حدود دخمو وطبيعة عممو.-د

 مبدأ المالؤمة

دينار وبعد مرور سنة حقق  99651فتو :استثمر مستثمر أردني في مشروع إنتاجي بمغت تكم3س
 دينار  121511إيرادات قيمتيا المشروع 

 .حساب العائد عمى االستثمار                  المطموب
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 :اذكر العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار االستثماري في الحاالت اآلتية:4س

أراد مستثمر إنشاء مشروع يتضمن تقديم دورات تدريبية عمى الميارات الحياتية لطمبة المدارس الخاثة -أ
رت الدراسات التي قام بيا أن ىذه المدارس ستستحدث مناىج تدريبية عمى الميارات الحياتية وقد أظي

 .سنوات 3بعد 

 المخاطرة

 اشترػ مستثمر مبنى تجارؼ صغير وكانت خيارات االستثمار في ىي:-ب

نتيا فتح صيدلية أو افتتاح مكتب سياحي لتأجير السيارات أو متجر لبيع أجيزة الياتف المحمول أو صيا
 وقد قرر إنشاء صيدلية متجاىاًل المنافع المتوقعة من الخيارات األخرػ 

 الفرص البديمة 

أراد مستثمر االستثمار في مشروع يتضمن إنتاج الخزف واألشغال اليدوية في منطقة سياحية وبعد -ج
في إنتاج الخزف دراسة المنطقة تبين لو أنيا تحوؼ العديد من المحال التجارية التي أحرزت شيرة كبيرة 

 . واألشغال اليدوية فقرر تغيير استثماره

 درجة المنافسة 

 :اعط مثااًل واحدًا عمى كل محدد من محددات االستثمار اآلتية:5س

 .تعدد االتجاىات السياسية  محددات سياسية:-أ

  . الروتين محددات إدارية:-ب

 .نقص األيدؼ العاممة المدربة  محددات فنية:-ج

 .الرسوم  لية:محددات ما-د
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 :: فيما يمي قائمتين تمثل6س 

                     

 

 

 

 

                                                     

                                    

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 محددات االستثمار أمثمة عمى محددات اإلستثمار 
 محددات مالية الضرائب
 االتجاىات السياسية                                  محددات سياسية تعدد 

 
                    الروتين                                                   

 محددات إدارية
  

 محددات سياسية االستقرار األمني   معد
  دوران العمالة

                                                               
 محددات إدارية

 محددات أخرػ                                           أوالمحاكاة)إنشاء مشروع مشابو لمشروع موجود التقميد
 

 محددات فنية  أحد عناصر اإلنتاج نقص
 محددات مالية ندرة رأس المال

 محددات فنية  عدم القيام بدراسات الجدوػ 
 محددات إدارية  تعدد اإلجراءات 
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 الدرس الرابع:

 مجاالت االستثمار وأدواتو

ي قصد بو طبيعة النشاط الذؼ يوظف فيو المسثتمر أموالو في القطاعات المختمفة إذ  مجاؿ االستثمار:
تتنوع مجاالت االستثمار تبعًا ألىدافيا بحيث تشمل االستثمارات العقارية والصناعية والزراعية والتعميمية 

 والمصرفية واالتصاالت ويير ذلك. والطبية والتكنولوجية

وسيمة يختارىا المستثمر لتنفيذ  االستثمار وقد تكون أصاًل حقيقيًا )عقار، سمعة..أ أو  أداة االستثمار:
أصل يير ممموس)براءة اختراع، حقوق ممكية فكرية، أنظمة معمومات،...أ أو أصال ماليًا )أسيم، ودائع 

 .عمالتأاجرة بالفي البنوك، مت

يحصل عميو المستثمر لقاء المبمغ الذؼ يستثمره ويطمق أحيانا عمى أدوات االستثمار اسم وسائط 
 االستثمار.

 أنواع رئيسية اذكرىاأأ 3*))تصنيف أدوات االستثمار إلى 

 أصول مادية ليا قيمة كبيرة وىي تشمل المعادن النفيسة/السمع/ العقارات/األراضي/ أصوؿ حقيقة:-1
 المعدات/الموارد الطبيعيةأأ

             مزايا األصوؿ الحقيقية: 

 . ليا كيان ممموس )أراضي، مباني، عقاراتأ .1
حصول المنفعة فييا عن طريق استخداميا في إنتاج السمع أو تقديم الخدمات أو تأجير المباني  .2

 .واألراضي والسيارات 
 .ويسيم في تكوين رأس مال الدولة تمثل استثمار حقيقي يفضي إلى زيادة الدخل القومي .3

 عيوب األصوؿ الحقيقة: 

 . وجود دفع نفقات النقل والتخزين في صالة السمع .1
 . الحاجة إلى الصيانة في حالة العقار .2
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 ))أدوات اإلستثمار التي تصنف ضمن األصول الحقيقية أأ

 

 ))أنواع األصول الحقيقية أأ

 .ىم أنواع االستثمارات وأكثرىا شيوعاً يعد االستثمار في العقار أحد أ  العقار:-1

نشاء الفنادق والمنتجعات والمجمعات  إلنو يمكن لممستثمر إنشاء المباني السكنية ))لمبيع أو التأجيرأأ وا 
 التجارية وشراء األراضي ثم بيعيا عند ارتفاع سعرىا مستقباًل.

 

 مزايا االستثمار في العقار:

 توفير دخل معقول ومستقر لممستثمر-3  ستثمار طويل األجلا-2.   وجود درجة عالية من األمان-1
. 

 

لبعض السمع مزايا خاصة تجعميا صالحة لالستثمار وقد تنشأ ليا أحيانًا أسواق متخصصة  السمع:-2
 . /سوق الذىب/البن /األزىارأعمى يرار األسواق الحالية )سوق القطن

 .قبميالسمع باستخداـ العقد المستويكوف التعامل في أسواؽ 

 

كيل ىو عقد بين طرفين أحدىما منتج السمعة واألخر الوكيل وفيو يتعيد المنتج لمو  العقد المستقبمي:*
في تاريخ محدد مستقباًل لقاء حصولو عمى تأمين أو تغطية مالية تحدد  ةبتسميمو كمية معينة من السمع
 بنسبة معينة من قيمة العقد.

 

 .  )عمل(  ثر أدوات االستثمار الحقيقي إنتشاراً ت عد من أكالمشروعات اإلقتصادية: -3

 .إلنيا تسيم في توظيف جزء من العمالة الوطنية مما يجعميا مصدرًا لمدخل 
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 تتنوع الشمروعات االقتصادية مف حيث األنشطة مثل:

 .األنشطة التجارية/الصناعية/الزراعية/الخدمية/تجارة بعض السمع أو صناعتيا أو تقديم الخدمات

 

 ا االستثمار في الشمروعات اإلقتصاديةمزاي 

 . توفير عائد معقول ومستقر لممستثمر-1

توفير درجة عالية من األمان لممستثمر )إلنو يممك أصول حقيقية ليا قيمة ذاتية فتكون درجة -2
 . المخاطرة قميمةأ

 . إذ يمكن لممستثمر اختيار المشروعات وفقًا لريباتو واىتماماتو  المالءمة:-3

 .ح المستثمر الحق في إدارة أصولو بنفسو أو تفويض ييره بذلكمن-4

 . إنتاج سمع وخدمات تحقق اشباعًا حقيقًا لبعض األفراد أو المجتمع كافة-5

 

 يقصد بيا الذىب والفضة والبالتين المعادف النفيسة:-4

 . وتمثل مالذًا آمنًا لممستثمرين وال سيما في األزمات االقتصادية

 

 في المعادف النفيسية صور متعددة أىميا((االستثمار ))

 

 . إيداع الذىب في البنوك لقاء فوائد منخفضة نسبياً -2.   الشراء والبيع المباشر لو-1

حقوق تعاقدية بين طرفين أؼ أنيا تمثل عقدًا يعطي مالكو حق الحصول عمى نقد  األصوؿ المالية:-2
رػ مثل السيم بحيث يحصل حامل السيم عمى مثل السندات أو إثبات ممكية أو حقوق في شركات أخ

 المالي. سوق وعمى نقد عند بيع السيم في الأرباح نقدية 
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 مزايا األصوؿ المالية  

 .عدم وجود كيان مادؼ ممموس ليا مثل السندات واألسيم -1

 . عدم وجود مصروفات لمنقل والتخزين والصيانة-2

  ار في السندات أو األرباح عند اإلستثمار في األسيممنح مالكيا حق المطالبة بالفائدة عند االستثم-3

األصول المالية وال سيما األسيم والسندات من سوق األوراق المالية الذؼ يمسى البورصة عن شراء -4
 . طريق شركات وساطة مالية يطمق عمييا اسم السماسرة

 . يذات سيولة كبيرة ويمكن تحويميا إلى نقد ببيعيا في سوق عمالو المال-5

 عيوبيا:

 . ارتفاع درجة المخاطرة: بسبب تذبذب األسعار نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية -1

 

 ))أدوات األستثمار التي تصنف ضمف األصوؿ المالية((

 

أوراق مالية تمثل حق الممكية وتحمل قيمة اسمية محددة، إذ يقسم رأس مال االشركات إلى  األسيـ:
ًا وبذلك  تعد  األسيم أداة استمثار تمثل حق مالكيا بحصص حصص متساوية تسمى كل منيا سيم

 بيعًا وشراء في األسواق المالية.معينة في الشركة وتثبت بسند قانونية يمكن تداوليا 
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 تصنف األسيـ بحسب الحقوؽ واالمتيازات المستحقة لصاحبيا إلى نوعيف رئيسيف ىما:

اركة في انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة لمشركة وحق أسيم تمنح مالكيا من المش األسيـ العادية:-أ
 .  ألرباح وتوزيعيا عمى حممة األسيمالحصول عمى أرباح في نياية كل سنة مالية عند تحقق ا

 . أسيم يحظى أصحابيا بمزايا خاصة مقارنة بحممة األسيم العادية األسيـ الممتازة:-ب

صادر تمويل أو سيولة نقدية يمكن توفيرىا من متى تصدر الشركات أسيم ممتازة؟ )عند حاجتيا إلى م
 .طرح األسيم العادية نظرًا لعدم وجود طمب عمييا 

   *يتمتع حممة األسيـ الممتازة:

حصول عمى نسب ثابتة من األرباح في نياية كل سنة مالية بغض النظر عن الشركة حققت حق ال-1
 .أرباج أو خسائر 

 .دارة اليشاركون في انتخاب أعضاء مجمس اإل-2

أقل عرضة لممخاطر مقارنة بحمل السيم العادية )إلنيم يحصمون عمى حقوقيم قبل حممة األسيم -3
 . العادية في حالة تصفية الشركة

 

يعد السند أداة اقتراض بالنسبة إلى الشركة التي تصدر السندات وتبيعيا لممستثمرين أؼ     السندات:
محددة ولو سعر فائدة ثابت تمتزم الشركة بدفع قيمة السند قرض طويل األجل يستحق الدفع في أوقات 

 . عند اإلستحقاق فضاًل عن دفع فوائد سنويًا أو كل ست شيور بحسب االتفاق

 

يتعين عمى االشركة التي تصدر السندات رد قيمة السندات االسمية )القيمة المدونة عمى السند لحممة 
 يا الذؼ يصل إلى خمس سنوات فأكثر في الغالب.السندات )أؼ المستثمرينأ في تاريخ استحقاق
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 بيف السند والقرض:الفرؽ 

 . يمنح السند حاممو حق تداولو وبيعو في السوق المالي -1

 . تغيير قيمتو تبعًا لمظروف السائدة في السوق المالي -2

شركة بدفعو لحامل السند لمسند تمثل القيمة المدونة فيو التي تمثل المبمغ الذؼ تمتزم ال  القيمة االسمية))
في حين تمثل قيمة السند السوقية المتغيرة التي يتسحقيا السند في السوق المالي في موعد االستحقاق 

 .عند ريبة مالكو في بيعو قبل موعد استحقاقو

 ))طرائق )طرؽ( االستثمار المتبعة باستخداـ أداة السندات((

ي السوق المالي حقيق األرباح بسبب تقمبات األسعار فاليدف ت شراء السندات بيدؼ المتاجرة بيا:-أ
 . ات قصيرة األجلأندويسمى ىذا النوع من السندات )الس

شراء السندات واالحتفاظ بيا لحين االستحاق )ليس لممتاجرةأ بيدف الحصول عمى الفوائد التي -ب
 .ات طويمة األجلأتدفعيا الشركة المصدرة ليا كل سنة أو كل ست شيور وتسمى ىذه السندات )سند

 األصوؿ غير الممموسة:  -3

أصول يير مادية تمتمكيا الشركة وتستخدميا في ممارسة النشاط وينتج عنيا إيرادات مرتفعة جدًا إذا 
 . كانت ناجحة

 أمثمة عمى األصوؿ غير الممموسة:

والتطبيقات مثل البرامج الحاسوب -3.  المواقع اإللكترونية )مواقع األمازونأ-2.    عالمة تجارية-1
  برنامج ويندوز

 

 مزايا األصوؿ الغير ممموسة:

 . عدم وجود كيان مادؼ ممموس-1

 . إثباتيا فقط يكون عن طريق الممكية الفكرية القانونية المسجمة لدػ الجيات الحكومية-2
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 )معايير االستثمار(أىـ ىذه التصنيفات  و يوجد تصنيفات عدة لمجاالت االستثمار

 

 تصنف مجاالت االستثمار حسب المعيار الجغرافي إلى:-1 الجغرافي: المعيار-أ

وىي االستثمار في السوق المحمي )مثل استثمار أحد المستثمرين األردنيين في  استثمار محمي:-1
 . مشروع إنتاجي داخل األردنأ

رجية أو يشمل جميع الفرص المتوفرة لالستثمار في األسواق الخا االستثمار الخارجي)االجنبي(:-2
 . األجنبية )بمعنى استثمار أفراد أو شركة في دولة يير الدولة األمأ

 المعيار النوعي ألداء االستثمار:-ب

 تصنف مجاالت االستثمار بحسب المعيار النوعي ألداء االستثمار إلى:

 . أو اقتصادؼ )أؼ االستثمار في األصول الحقيقيةأ استثمار حقيقي:-1

 . برامج نويةأ مثل أنظمة المعمومات وال)المع غير ممموسةاالستثمار في األصوؿ -2

 تصنف مجاالت االستثمار بحسب معيار الممكية إلى: معيار الممكية:-ج

استثمار يقوم بو فرد )مؤسسة فرديةأ أو مجموعة أفراد بصورة قانونية ضمن  االستثمار الخاص:-1
 .شركة خاصة 

 .ممموكة لدلولة مثل شركة النفط والغاز في بعض الدول استثمار تقوم بو شركات االستثمار العاـ:-2

 .استثمار الشركة من القطاع الخاص والقطاع العام معًا  االستثمار المختمط:-3

 مثل: )الشراكة بين إحدػ شركات القطاع الخاص في دولة ما وشركة القطاع العام في دولة أخرػ.

مع شركة البترول الوطنية في األردن لمتنقيب عن )تعاقد شركة اجنبية من القطاع الخاص في دولة ما 
 . النفط والغازأ
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 أسئمة الدرس الرابع

 :صنف أدوات االستثمار األتية إلى أصوؿ حقيقية وأصل مالي /وأصل غير ممموس:1س

 . براءة االختراع-5.   األسيم-4.  الودائع في البنوك-3.   المباني-2.  حقوق الممكية الفكرية-1

  .أنظمة المعمومات-11.  السندات-9.  السمع-8. المتاجرة بالعمالت األجنبية-7.  األراضي-6

 الحل:

 

 أصل يير ممموس أصل مالي  أصل حقيقي 
   
   
   
   
 

 : حدد طبيعة األصل الذي تمثمو كل خصيصة مف خصائص األصوؿ اآلتية:2س

 .وجود كيان مادؼ مموس ليا-أ

 .يميا إلى نقد ببيعيا في سوق عمان المالي في وقت قصير جداذات سيولة كبيرة إذ يمكن تحو -2

 .منح مالكيا حق المطالبة بالفائدة أو األرباح-3

 .وجود مصروفات لمنقل والتخزين والصيانة-4

 .ارتفاع درجة المخاطرة فييا نظرًا إلى تذبذب األسعار نتيجة العوامل االقتصادية والسياسية-5

 .ق استخدميا في إنتاج السمع أو تقديم الخدماتحصول المنفعة فييا عن طري-6

 .إثباتيا فقط يكون عن طريق الممكية القانونية المسجمة لدػ الجيات الحكومية-7
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 :صنف االستثمارات التالية إلى أنواعيا بحسب المعيار النوعي ألداء االستثمار:3س

 .استثمر أحمد في إحدػ الشركات بشراء مجموعة من األسيم-1

  .مجموعة من العقارات مار سيى فياستث-2

 .استثمار عمي أموالو في أحد برامج األلعاب االلكترونية-3

 

 : أذكر مثاؿ عمى كل نوع مف نوعي االستثمار اآلتييف:4س

 .استثمار محمي-أ

  .استثمار أجنبي أو خارجي-ب

 

 : لإلستثمار في المشروعات االقتصادية خصائص عدة أذكرىا.5س

 

 

 اة االستثمار في كل مف االستثمارات اآلتية:: حدد نوع أد6س

 .سوق )بورصةأ األزىار في العاصمة األردنية عمان -1

 .إنشاء فنادق عدة في مناطق سياحية-2

 .ة بالفضةر المتاج-3

 .بورصة البن في البرازيل -4

 .تأجير المباني-5

 .ايداع الذىب في البنوك لقاء فوائد منخفضة -6
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مف المؤشرات التي يشير كل منيا إلى الحقوؽ واالمتيازات التي توفرىا  : في ما يأتي مجموعة7س
 .األسيـ العادية واألسيـ الممتازة لحامميا، اكتب نوع األسيـ بجانب كل مؤشر

 .عدم مشاركة حممة األسيم في انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة لمشركة-أ

 .رة لمشركةفتح حممة األسيم حق المشاركة في انتخاب أعضاء مجمس اإلدا-ب

إصدار الشركات أسيمًا عند حاجتيا إلى مصادر تمويل أو سيولة نقدية ال يمكن توفيرىا من طرح -ج
 .األسيم العادية نظرًا إلى عدم وجود طمب عمييا

 .تعرض حممة األسيم لمخاطرة كبيرة-د

غض النظر تمتع حممة األسيم بحق الحصول عمى نسب ثابتة من األرباح في نياية كل سنة مالية ب-ه
 .عن تحقيق الشركة أرباحا أو تكبدىا خسائر

منح مالكي األسيم الحق في الحصول عمى أرباح في نياية كل سنة مالية عند تحقيق الشركة -و
 .األرباح وتوزيعيا عمى مستحقييا 

 .تعرض حممة األسيم لمخاطرة أقل-ز

 

ل مف حيث ىدؼ المستثمر في : ماالفرؽ بيف السندات القصيرة األجل والسندات الطويمة األج8س
 شرائيا.
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 الدرس الخامس

 ))قطاعات االستثمار في االردف( (

  .اذكر قطاعات االستثمار في االردف

 .المعمومات لوجياو كنوت . االتصاالت3    السياحة.   .2     . الطاقة والطاقة المتجددة .1

 . لصناعةا .5    . الصحية والرعاية الصحة .4

 قطاع الطاقة والطاقة المتجددة:

 

 يعد االردن في طميعة الدول الجاذبة لالستثمار في قطاع الطاقة البديمة المجددة     

 . مكة الجغرافي في المنطقةمبسبب موقع الم .1
 . وجود العديد من مصادر الطاقة البديمو والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية .2

  ي قطاع الطاقة والطاقة المتجددةاذكر امثمة عمى فرص استثمارية ف

 . تصنيع الخاليا الشمسية .1
 . او طاقة الرياح او الطاقة الشمسية توليد الكيرباء من الطاقة الحرارية االرضية .2
 . استغالل الصخر الزيتي .3

 قطاع السياحة : 

 تمثل السياحة احد القطاعات الميمة التي تمتاز بالنمو السريع ويعد االردن وجية سياحية 

 لالسباب االتية: ضل لدػ الكثيرمن السياحمف

 . . أمنو3استقراره .  .2. موقعو االستراتيجي المتوسط في المنطقة .1
 .السياحية االماكن من وييرىا البتراء بوجود الدول باقي عن . تفرده5المعتدل .   المناخ .4

 

 علل
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 :في قطاع السياحة  اذكر امثمة عف فرص االستثمار

 . السياحية . الفنادق2.   احيةالمنتجعات الطبيعية والسي .1

 .مراكز المؤتمرات والمعارض. 4.  مدن التسمية والترفيو.3

 :قطاع الصحة والدعاية الصحية 

 نتيجة موقعيا جيةلعالاحدػ الدول الرائدة في مجال السياحة إ يةموالياش صنفت المممكة االردنية

 ا بوصفيا مقصدا لمسياحة العالجيةالمتميز حيث تحتل المرتبة االولى اقميميا والخامسة عالمي

  ؟  في ىذا القطاعات يتميز االردف تيالالرئيسية  (سباباأل)ماىي المقومات 

سواق الشرق أفي  نظام التكمفة التنافسي الذؼ يقمل مخاطر االستثمار لشركات الخدمات الطبيو .1
 . وسط وشمال افريقيااأل

 . ةال البحوث والتجار القدرات واالمكانات الفريدة ليذه الشركات في مج .2

 مثمة عمى الفرص االستثمارية لفطاع الصحة والرعاية الصحية(أ)

 استغالل الصخر الزيتي .1
 المراكز الطبيو المتخصصة والمستشفيات .2
 المنتجعات الطبيو العالجية .3

 لوجيا المعمومات و قطاع االتصاالت وتكن 

 جماليكبر مساىم في الناتج المحمي االأيمثل قطاع االتصاالت ثالث 

 : مثمة عمى الفرص االستثمارية في ىذا القطاعمف األ

 .التعمم االلكتروني لممحتويات المعربة .1
 .استوديوىات التصميم اللعاب الرسوم المتحركة .2
 .في القطاع المالي لوجيا المعموماتو حمول تكن .3
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 قطاع الصناعة: 

 .قطاع الصناعة احد اكثر القطاعات الواعدة في االردن يعد

 .الصناعات التي شيدىا االردف في السنوات االخيرة*اذكر 

)استخراج العديد من المعادن وتحويميا إلى سمع قابمو لمتداول مثل كربونات الصناعة االستخراجية-1
 .الكالسيوم)تستخدم في صناعة االسمنتأ

 .ةالمعدنيو التي تشمل االسمد ةالصناعات التحويمي-2

 طاع الصناعةفي ق ةاريثممثمة عمى الفرص االستأ

 .ةالصناعة الغذائي .1
 .صناعة مستحضرات البحر الميت .2
 .صناعة االدوية والعقاقير .3

 

 

 اسئمة الدرس:

ما مزايا كل قطاع مف القطاعات االتيو التي جعمت االردف وجية لممستثمريف الراغبيف في االستثمار 
 .فييا

 .   لممعمومات اوتكنولوجي االتصاالت . قطاع2                  .  قطاع الصناعة .1

 .المتجددة والطاقة الطاقة قطاع .5.  الصحية والرعاية الصحة قطاع.4.    السياحة قطاع .3

 :ىات مثاال واحدا عمى الفرص االستثمارية التي يوفرىا كل قطاع مف القطاعات االتية2س

  .في االردف

 قطاع الصناعة .1
 لوجيا لممعمومات و قطاع االتصاالت وتكن .2
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 .قطاع السياحة .3
  .قطاع الصحة والرعاية الصحية .4
 .قطاع الطاقة والطاقة المتجددة .5

 الدرس السادس

 ))المخاطر االستثمارية((

ائد المتوقعة لممشروع االستثمارؼ )أؼ عدم و لتباين بين العوائد الفعمية والعا المخاطر االستثمارية:
 .التحقق من المردود )العائدأ المتوقع عمى االستثمارأ

 

 مريفأنواع المستث

 

ينظر ىذا المستمثر بحذر شديد إلى عنصرؼ العائد والمخاطر ن االستثمار  المستثمر المتحفظ:-أ
مى عائد عفحساسيتو تجاه ىذه المخاطر مرتفعة وتقبمو لدرجة المخاطرة مرىون بتوقعاتو في الحصول 

 .أعمى

ستثمار أؼ إثبات يتصف ىذا المستثمر بالجمود فيما يخص المخاطر من اال المستثمر المحايد:-ب
 .درجة المخاطرة التي سيتحمميا أيًا كان معدل العائد من االستثمار الذؼ يتوقعو 

ال ييتم ىذا المستثمر بالمخاطر من االستثمار وكمما توقع عائدًا أعمى عمى  المستثمر المخاطر:-ج
 .االستثمار تناقص اىتمامو بالمخاطر

ستثمار مرتبطان بعالقة طردية بمعنى كمما كان االعائد عنصرؼ المخاطرة والعائد عمى اال  :مالحظة
المطموب عمى استثمار معين مرتفعاص وجب عمى المستثمرين أن يييئ نفسو لتحمل المخاطر أعمى 
بسبب عدم احتمال تحقق ىذا العائد وكمما كان العائد المطموب عمى استثمار معين منخفض كانت 

 درجة مخاطرة المستثمر أقل.
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 لمخاطر االستثمارية: أنواع ا 

تسمممى )العامممةأ )المخمماطر العاديممةأ )مخمماطر السمموقأ وتنممتج مممن  المخػػاطر االسػػتثمارية النظاميػػة:-1
عواممممممل تمممممؤثر فمممممي السممممموق وتمممممرتبط باألوضممممماع االقتصمممممادية /السياسمممممية/ االجتماعيمممممة مثمممممل اإلضمممممرابات 

عار صممممرف العمممممالت وال  العامممممة/حاالت اكسمممماد/ التضممممخم /معممممدالت الفائممممدة وأسممممعارىا /التغيممممر فممممي أسمممم
 .تأثيرىا أو أداة مالية معينة بل تتأثر جميع االستثمارات بيذه العوامل بصورة متفاوتةيقتصر 

*ترتفع درجات المخاطرة النظامية في الشركات التي تنتج سمعًا أساسية مثل صناعة الحديد صناعة 
 .ثل شركات الطيراناآلآلت وكذلك ترتفع في الرشكات التي تتصف أعماليا بالموسمية م

 *كيفية الحد مف ىذ المخاطر النظامية:

  .التنبؤ بيا-1

أخذ الحيطة والحذر منيا مثل الدخول في عقود مستقبمية مع البنوك لشراء عمالت أجنبية عند توقع -2
 .ارتفاع سعر الصرف

لشركةأ )تسمى المخاطر يير السوقية/المخاطر الخاصة با اطر االستثمارية غير النظاميةخالم-2
وتنتج من عوامل تتعمق بشركة معينة أو قطاع محدد ومستقمة عن العوامل المؤثرة في االقتصاد ومن 

 ىذه العوامل:

 .حدوث إضراب عمالي في قطاع معين أو شركة محددة .1
 .األخطاء اإلدارية .2
 .ظيور اختراعات جديدة .3
 .تغيير أذواق المستيمكين .4
 .حددةظيور قوانين جديدة تؤثر في منتجات شركة م .5

*ترتفع درجػة المخػاطرة فػي الشػركات التػي تنػتج سػمعًا اسػتيالكية إذ ال تعتمػد مبيعػات ىػذه الشػركات 
عمى مستوى النشاط االقتنصادي أو حالة السوؽ المالي وتتأثر درجة المخاطرة لشركة محددة بطبيعة 

خداـ االقتػػراض السػػمعة التػػي تنتجيػػا والتغييػػر فػػي طبيعػػة أصػػوؿ ىػػذه الشػػركة ومكوناتيػػا ودرجػػة اسػػت
مصػدر تحويػػل وزيػادة المنافسػػة فػي مجػػاؿ نشػاطيا وانتيػػاء عقػود معينػػة وحػدوث تغييػػر أساسػي فػػي 

 اإلدارة.
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 طرؽ الحد مف ىذه المخاطر: 

 .  االنتشار الجغرافي-2.   التنويع في مجاالت العمل-1

 مصادر المخاطر االستثمارية 

ي مخاطر ناجمة عن احتمال حدوث اختالف بين مخاطر التغير في أسعار الفائدة أو تذبذبيا: وى-1
العوائد الفعمية والعوائد المتوقعة مستقباًل ألداء حالية نتيجة تغير أسعار الفائدة في السوق خالل مدة 

 .االستثمار 

 مثاؿ: 

تغير سعر الفائدة عمى السندات ارتفاعًا حيث تصبح السندات القديمة يير مريوبة بسبب سعر الفائدة 
 .وتعرض المستثمر لمخسارة المنخفض 

 مخاطر ناتجة عن انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد ر القوة الشرائية لوحدة النقد:اطمخ-2

اقتصادؼ )زيادة النقد يؤدؼ إلى زيادة الطمب عن العرض وارتفاع  ممثال: في حال حدوث تضخ
 .تفاع األسعارأسعار وانخفاض القوة الشرائية لمنقد )انخفاض قيمة النقد بسبب ار اال

يطمب المستثمرون عائدًا مرتفعًا عمى االستثمار في الدول التي تعاني تضخمًا اقتصاديًا: لتعويض  :
 .الخسائر الناتجة من التضخم 

 دينار 151مدة وحقق ىذا االستثمار في نياية العام عائدًا مقداره  1111استثمر مستثمر تبمغ  مثاؿ:

 أ15+1111) 1151مغ المستثمر مع العائد %أ وبالتالي يصبح المب15)نسبة 

ولكن حدث تضخم مالي )اقتصادؼأ في ىذه المدة أدػ إلى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد بنسبة 
دينار فأصبحت قيمة االستثمار السوقية 251% مما أفقد المبمغ المستثمر قوتو الشرائية نحو 25
فإن قيمة االستثمار  151إلن قيمة العائد بمغت دينار و 1111دينار بداًل من  751أ = 1111-251)

% 11دينار أؼ 111وىذا يعني أن المستثمر خسر  1151بدال من  911أ=151+751مع العائد )
 المبمغ الذؼ حصل عميو بعد االستثمار –وتمثل الفرق بين المبمغ الذؼ بدأ بو االستثمار 

 علل
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االقتصادؼ ونسبة العائد عمى االستثمار أؼ ويمكن حساب ىذه النسبة بإيجاد الفرق بين نسبة التضخم 
 .  %أ15%و25الفرق بين )

 

مخاطر ترافق وقوع أحداث يير متوقعو في السوق مثل حاالت الكساد التي  المخاطر السوقية:-3
 تؤدؼ إلى تباين العوائد الفعمية والعوائد المتوقعة من االستثمار.

 

أ اقترضو من البنك عمى أن يسدد منو كل 111111) أنشأ أحد المستثمرين مشروع إنتاجي بمبمغ مثاؿ:
 41111من األرباح عمى مدة خمس سنوات فقط توقع أن يجني أرباح وعوائد نقدية  31111سنة 

دينار ولطن أصيب السوق في حالة كساد مما أدػ إلى تدىور الحالة االقتصادية فانخفضت العوائد 
 .دينار 11111المتوقعة لممشروع إلى 

 

وىي مخاطر ناتجة عن األخطاء اإلدارية في الشركة فتسبب اختالف معدل العائد  اإلدارة:طر مخا-4
الفعمي عن معدل العائد المتوقع من االستثمار بالريم من قوة المركز المالي لمشركة وجودة منتجاتيا 

 مثل:

 . عمييا الخسارة الناتجة من حريق البضاعة يير المؤمن-2.                    سوء التصرف -1

 . إضرابات العمال-4.   عدم اتخاذ التدابير المناسبة في الحاالت الطارئة )كأزمات الطاقةأ-3

 . عدم القدرة عمى إدارة األزمات-6 .  عدم حماية موجودات الشركة من السرقة-5

مخاطر تؤثر بصورة واضحة ممموسة في قطاع صناعي معين من دون أن يكون ليا  مخاطر الصناعة:
 ذا القطاع مثل: ر ميم خارج ىتاثي

 نقص المواد األولية .1
القوانين التي تمس صناعات معينة مثل قوانين حماية البيئة التي تؤثر في الشركات المنتجة  .2

 .لمورق ومصافي النفط والحديد إلنو ينتج منيا مخمفات ونفايات مموثة لمبيئة
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ستيمكين وىي مخاطر تحدث نتيجة توقف الم قوتغير أذوا المخاطر الناتجة مف التطور التكنولوجي-6
 األفراد عن استخدام منتج معين لسبب مثل ظيور ىواتف محمولة أكثر تطورًا من القديمة.

وىي مخاطر بسبب المنافسة األجنبية التي تؤثر سمبًا في  المخاطر الناجمة عف وجود المنافسة:-7
يد من الشركات التي تصنع نفس المنتج الصناعة المحمية فضاًل عن المخاطر التي يسببيا وجود العد

حيث تتعامل مع الفئة المستيدفة نفسيا من الزبائن في السوق المستيدف نفسو مثل)صناعة 
  السيارات/اإللكترونيات/أسعار منتجات األلبان: بسبب وجود شركات عديدة في قطاع تصنيع األلبانأ

ي تمويميا عمى االقتراض من مصادر مخاطر تنتج من اعتماد الشركة ف مخاطر الدفع المادي:-8
قراضأ لسد حاجاتيا وزيادة قدرتيا المالية وفي حال لم تتمكن الشركة من متعددة )البنوك/مؤسسات األ

استثمار ىذه األموال المقترضة استثمار مناسب وتحقيق معدل عائد يزيد عمى تكمفة ىذه األموال فإن 
 الشركة ستخسر كثيرًا.

 

 أسئمة الدرس: 

 

 .ح المقصود بالمخاطر االستثماريةوض-1

 

 اذكر نوع المستثمر في كل الحاالت اآلتية:-2

اتصاف سموك المستثمر بالجمود في ما يخص المخاطر من االستثمار، أؼ ثبات درجة المخاطر -مأ
 التي سيتحمميا أيا كان معدل العائد عمى االستثمار الذؼ يتوقعو.

 

 

االستثمار، وكمما توقع عائدًا أعمى عمى االستثمار تناقص عدم اىتمام المستثمر بالمخاطر من -ب
 .اىتمامو بيذه المخاطرة
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 تقبل المستثمر درجة مرتفعة من المخاطر رىن بتوقعاتو في الحصول عمى عائد أعمى.-ج

 

 اذكر المسميات األخرى لكل مما يأتي:-3

 .المخاطر النظامية-أ

 

 . المخاطر يير النظامية-ب

 

 ف المخاطر اآلتية:كيف يمكف الحد م-4

 المخاطر النظامية.-أ

 

  .المخاطر يير النظامية-ب

 

 قارف بيف المخاطر االستثمارية النظامية والمخاطر االستثمارية غير النظامية مف حيث:-5

 . أثرىا في السوق ومختمف أوجو النشاط االقتصادؼ-أ

 

 . إجراءات الحد من تأثيرىا-ب
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 ة في الحاالت اآلتية:ذكر مصدر المخاطر االستثماريأ

استثمر مستثمر في شركة معينة، ثم اختمف معدل العائد الفعمي عن معدل العائد المتوقع من -أ
االستثمار بالريم من قوة المركز المالي لمشركة، وجودة منتجاتيا، نتيجة عدم اتخاذ التدابير المناسبة 

 .لتجنب الخسارة الناجمة عن حريق البضاعة يير المؤمن عمييا

 

استثمر مستثمر في مشروع إلنتاج الحواسيب المحمولة الصغيرة، ولكن العائد المتوقع اختمف كثيرًا -ب
عن العائد الفعمي، نظرًا إلى أعراض الزبائن عن شراء ىذه المنتجات وريبتيم في الحصول عمى 

 .منتجات أخرػ أكثر جودة وذات إضافات أكثر

 

 

% وبعد شير تراجع سعر الفائدة 15ان سعر الفائدة وقتئذ اشترػ مستثمر مجموعة من األسيم، وك-ج
 .% 11في السوق 

 

 

دينار في بداية العام، وكان من المتوقع أنى يحصل عمى 6811استثمر مستثنمر في مشروع بممغ -د
دينار في نياية السنة، ولكن حدث تضخم اقتصادؼ أدػ إلى انخفاض القوة  1211عائد مقداره 

  .تخدمة في االستثمارالشرائية لمنقود المس
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كنو لم يتمكن لويميا عمى االقتراض من البنوك، و متاستثمر مستثمر في شركة معينة، وقد اعتمد في -ه
من استثمار األموال المقترضة عمى نحو يحقق معدل عائد يزيد عمى تكمفتيا، ما أدػ إلى تكبد الشركة 

 خسائر كبيرة.

 

كن العائد الفعمي اختمف عن العائد المتوقع بسبب عدم توافر استثمر مستثمر في مشروع إنتاجي، ول-و
 .المواد األولية الالزمة ما أثر في اإلنتاج

 

 

استثمر مستثمر في مشروع إنتاجي، وبعد مدة تعرضت المنطقة لحاالت كساد في السوق أدت إلى -ز
 حدوث تباين كبير بين عوائد االستثمار الفعمية والعوائد المتوقعة.

 

 السابعالدرس 

 ))ىيئة االستثمار((

 تحرص المممكة األردنية الياشمية عمى تشجيع االستثمار بسبب:

 النفاذ إلى األسواق العالمية-2. تحقيق التنمية االقتصادية الشاممة المستدامة -1

 . استحداث فرص عمل جديدة-4.    تعزيز التنافسية-3

 شمية لجذب االستثمار: اذكر التسييالت التي تقدميا المممكة األردنية اليا

 توفير حوافز وتسييالت لممستثمرين المحتممين -1

 توفير المناخ االستثمارؼ األمثل-2

إدخال عدد من اإلجراءات الجتدة لمراجعة تعزيز األطر القانونية االقتصادية والمالية التي تنظم -3
 .العممية االستثمارية
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وقد مثل ىذا  2214( لعاـ32ف االستثمار األردني رقـ)*بدأ تشجيع االستثمار في األردف بإقرار قانو
 القانوف نقمة نوعية في مجاؿ االستثمار أدت إلى:

 . تطور البيئة االستثمارية في المممكة-1

  .إزالة المعوقات المختمفة التي تواجو قطاع االستثمار-2

ارات وىي )ىيئة االستثمار توحيد مختمف الييئات المعنية باالستثمارات )وجود مرجعية واحد لإلستثم-3
 .األردنيةأ

منح النافذة االستثمارية صالحيات إضافية لتبسيط اإلجراءات المتعمقة بالمشروعات االستثمارية التي -4
 تمكن الييئة من مواكبة أفضل المسارات واتباع المعايير الدولية في مجال تبسيط إجراءات االستثمار.

 .يا قانوف االستثماراذكر الحوافز والمزايا التي تضمن

إعفاء مدخالت اإلنتاج لممشروعات الصناعية والحرفية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة عمى -1
  .المبيعات

إعفاء السمع الالزمة ألنشطة اقتصادية محدودة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة عمى -2
 .المبيعات

بتة ذات االستخدام المزدوج من الرسوم الجمركية والضريبة إعفاء مستمزمات اإلنتاج والموجودات الثا-3
 .عمى المبيعات

)بعض المستثمرون والشركات من دفع رسوم جمركية عمى المواد التي تدخل في إنتاج السمع وا عفاء 
 اآلآلت والمعدات من الرسوم الجمركية مما يؤدؼ إلى انخفاض تكمفة اإلنتاج مما ينتج لمشركات 

 .ى المنافسة قدرة أكبر عم-1

 .تصدير المنتجات بأسعار تنافسية أ)-2

 



 0770310770                                                                                        : عبد الكريم أبو الحاج األستاذ 
 المالية الثقافة 

44 
 

 مفيـو ىيئة االستثمار: 

بغية دعم قطاع االستثمار  2114أ لعام 31ىيئة حكومية مستقمة نشأت ببموجب قانون االستثمار رقم )
عن طريق تحسين األنظمة المعمول بيا وتعزيز الحوفع الممنوحة لممستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء 

 .روعات المش

خدمة المكان الواحد الذؼ يضم ممثمين عن مختمف الجيات الحكومية لتوير  النافذة االستثمارية:
خدمات التسجيل والترخيص لممشروعات االستثمارية المحمية واألجنبية في األنشطة االقتصادية 

 جميعيا.

 ، اذكرىاتعمل ىيئة االستثمار األردنية عمى تحفيز االستثمار في المممكة بعدة طرؽ 

 اىزيتو وكفاءتو.تطوير البنية التحتية لالستثمار واالرتقاء بج .1
 .وضع الشتريعات الناظمة لالستثمار  .2
 .تحسين األطر واألنظمة المعمول بيا وتعزيز الحوافز لممستثمرين .3
 تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات والحصول عمى التراخيص لمعمل بإنشاء النافذة االستثمارية .4
 .المدروسة التي تروج لالستثمتار والصادرات وضع الخطط  .5
 .بناء الشراكات محميًا ودولياً  .6
 .زيادة فاعمية النافذة االستثمارية .7

 
 

 أىداؼ ىيئة االستثمار األردنية:
 .تنظيم األحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة وتطويرىا .1
 .ية وترويجيا وتنفيذىاوضع الخطط والبرامج لتحفيز االستثمارات المحمية واألجنب .2
 .التعريف بالفرص االستثمارية في المممكة وتوفير البيانات والمعمومات لممستثمرين .3
 .إصدار جدوال التعميمات والتنظيمات الخاصة بإعفاءات الرسوم الجمركية .4
 .إقامة المعارض وفتح األسواق وتنظيم البعثات الخارجية .5
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 أىداؼ النافذة االستثمارية:

التسيالت لممستثمر )بدءًا من مرحمة ما قبل الترخيص وانتياءًا بحصول تقديم جميع  .1
 .المستثمر عمى الموافقات الالزمة لممشروعأ

تسجيل المشروعات االستثمارية وترخيصيا وتعزيز الثقة بالبيئة االستثمارية عن طريق  .2
 .توفير البيانات الالزمة والمعمومات إلقامة ىذه المشروعات 

  .ن االستثارات المحمية واألجنبية وتحفيزىا عن طريق متابعتيااإلسيام في تمكي .3
ا عداد توصيات وحمول ليذه متابعة المشروعات القائمة وتعرف المعوقات التي تواجييا و  .4

  .المعوقات
االرتقاء بمستوػ الخدمات المقدمة لممستثمرين مثل تقميص الوقت الالزم لتسجيل  .5

حديد المسبق لجميع إجراءات التنفيذ التي يتعين المشروعات االستثمارية وترخيصيا والت
 .عمى المستثمر اإللتزام بيا

 

 ذة االستثمارية لممستثمريف((ف))الخدمات التي تقدميا النا

 الخاصة باألنشطة االقتصادية

  .تسجيل األنشطة االقتصادية وفقًا ألحكام القانون  .1
 .دام العمال يير األردنيينأخدمات شؤون العمل )منح تصاريح العمل/الموافقة عمى استق .2
 .منح رخص االستيراد والتصدير .3
 .منح تأشيرات الدخول واإلقامة لممستثمرين .4
 .قات والتراخيصفمنح الموا .5
 .تقديم المعمومات والمشورة الفنية لممستثمرين .6
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 أسئمة الدرس السابع:

 
 .وضح المقصود بمفيـو ىيئة االستثمار-1
 
ية عمى تشجيع االستثمار في األردف بطرائق عدة، اذكر أربعة تعمل ىيئة االستثمار األردن-2

 .منيا

 

 اكمل الفراغ بما ىو مناسب في ما يأتي:-3
---------------تقدم النافذة االستثمارية جميع التسييالت لممستثمر، بدءا بمرحمة  - أ

 .---------------وانتياء بحصول
 
-ألردنية: خدمات شؤون العمل، بما في ذلك من الخدمات التي تقدميا النافذة االستثمارية ا-ب

 -------------------------، و-----------------------
 
 وضح كيف يمكف لييئة االستثمار األردنية تحقيق كل مف األىداؼ اآلتية:-4
 
 .االرتقاء بمستوػ الخدمات المقدمة لممستثمرين-أ
 
  . وتحفيزىا اإلسيام في تمكين االستثمارات المحمية واألجنبية-ب
 
 .تسجيل المشروعات االستثمارية وترخيصيا، وتعزيز الثقة بالبيئة االستثمارية -ج
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  عمل ما يأتي:
 
 .منح صالحيات إضافية لمنافذة االستثمارية-أ

 

 .تشجيع األردن االستثمار فيو-ب

 

  .ثمارنقمة نوعية في مجال االست 2114أ لعام 31تمثيل قانون االستثمار األردني رقم )-ج

 

 
 الدرس الثامف

 المناطق التنموية و المناطق الحرة في األردف
 

 المناطق التنموية: 
مناطق تقع ضمن النطاق الجمركي لممممكة، داخل حدودىا، وخارج المناطق الحرة. وقد حددت 
ىذه المناطق وفقًا ألحكام القانون، وتمارس فييا األنشطة االقتصادية  جميعيا، سواء التجارية 
أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية أو اإلعالمية أو الخدمية أو المينية أو الحرفية وىي 

 تحدد تبعًا لكل منطقة تنموية.
 

 المناطق الحرة: 
جزء من أراضي المممكة محدد ومسور بحاجز فاصل وفيو توضع البضائع بيدف تعزيز النشاط 

الرسوم الجمركية والمتطمبات التنظيمية االقتصادؼ لمبمد، عن طريق التقميل من الضرائب و 
يجاد فرص العمل  لتسجيل األعمال التجارية فضاًل عن تطوير الصناعات المعدة لمتصدير وا 

 وتعامل ىذه البضائع عمى أنيا خارج المممكة.
 

 عرف
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 تنشأ المناطق الحرة قرب الموانئ الرئيسية، والمطارات الدولية والمناطق الحدودية.
 

 اطق التنموية والمناطق الحرة:أىداؼ إنشاء المن
 .تحقيق العدالة االجتماعية بتوزيع مكتسبات التنمية عمى مختمف محافظات المممكة .1
إيجاد نواة لألنشطة االقتصادية واالجتماعية والعممية بناء عمى المزايا التنافسية في كل منطقة  .2

 .والمفاضمة بينيا 
  .الخبرات الفنيةإيجاد فرص العمل لألردنيين، وتعزيز الميارات و  .3
تحقيق النمو االقتصادؼ وتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية والمستوػ المعيشي  .4

 .لممواطنين والحد من الفقر
 .جذب رؤوس األموال المحمية واألجنبية في مختمف األنشطة االقتصادية  .5
 .إدخال أدوات التكنولوجيا المتطورة والميارات التقنية .6

األردنية بتأسيسيا المناطق التنموية والمناطق الحرة إلى تحفيز التنمية االقتصادية تسعى ىيئة االستثمار 
بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة الستثمارات نوعية ذات عائد اقتصادؼ مرتفع، وا عداد خطط وبرامج تطوير 

نادًا إلى إطار رئيسة وتنفيذىا لزيادة قيمة الموارد الطبيعية المستخدمة، وتوظيفيا عمى النحو األمثل است
 .تشريعي ومؤسسي يتيح إيجاد بيئة أعمال متطورة وميسرة تعزز دور الموارد البشرية المحمية وقدراتيا

 

التي  تتولى ىيئة االستثمار األردنية اإلشراف عمى ىذه المناطق بالتعاون مع بعض شركات التطوير
المشروعات اإلنتاجية المختمفة ويشمل تعنى بتطوير المناطق التنموية والمناطق الحرة عن طريق إنشاء 

 ذلك اإلشراف ما يأتي:

إعداد المخططات الشمولية )مخططات ذات رؤية مستقبمية متكاممة لجميع األقساط والفروع  .1
عمى مستوػ المنطقة، وكذلك مختمف القطاعات لحيوية والمؤثرة في ممارسة النشاط 

 االستثمارؼأ
 إعداد دراسات الجدوػ االقتصادية .2
 طاب المستثمرين من مختمف القطاعات االقتصاديةاستق .3
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 توفير األراضي عن طريق التأجير أو البيع .4
 توفير خدمات البنية التحتية .5
 توفير مواقع ومرافق إلدارة الخدمات البمدية وتقديميا .6
 العام والقطاع الخاص إيجاد شراكة بين القطاع  .7
لمشروع، أؼ توفير البنية التحتية، وخدمات توفير بيئة متطورة لألعمال التجارية في أثناء تنفيذ ا .8

 المياه والكيرباء وتكنولوجيا المعمومات مثل شبكة اإلنترنت.

 المناطق التنموية في األردف:

منطقة الممك الحسين بن طالل التنموية في محافظة المفرق، وىي مدينة تنموية صناعية تعنى  .1
 .بتقديم الخدمات اإلسكانية والتجارية

لتنموية في محافع إربد، وىي تعنى بتقديم خدمات تكنولوجيا المعمومات والرعاية منطقة إربد ا .2
 .الصحية

 .منطقة عجمون التنموية )الممر التنموؼ السياحيأ في محافظة عجمون وىي تعنى بالسياحة .3

 

 المناطق التنموية التي لـ يكتمل إنشاءىا بعد:

 . ناعةبالص  ش التنموية في محافظة جرش وىي تيتممنطقة جر  .1
 .منطقة الدمحمية التنموية في محافظة الطفيمة وىي مربع صحي لمماشية  .2
 . منطقة البحر الميت التنموية في محافظتي البمقاء ومأدبا وىي تعنى بالسياحة .3

 المناطق الحرة في األردن:

ار وقد طرق دولية تربط األردن بدول الجو قاء: أنشئت ىذه المنطقة عمى شبكة المنطقة الحرة في الزر -1
طورت وجيزت بمقومات بنية تحتية متكاممة وحديثة: لموفاء بطمبات االستثمار في األنشطة التجارية 

 الصناعات الغذائيةمثل:  وكذلك األنشطة الصناعية، تخزين مختمف البضائع والمركباتالتي تشمل 
وخدمات االتصال خدمات التخميص عمى البضائع والتأمين مثل:  وصناعة األلبسة واألنشطة الخدمية

 الحديثة التي تربطيا بالعالم الخارجي.

 أذكرها 
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تعد المنطقة الحرة في الزرقاء مركزًا إقميميا لتجارة السيارات الجديدة والمستخدمة وتوزيعيا وا عادة 
 .  تصديرىا إلى العديد من الدول العربية واإلفريقية واآلسيوية

 

  : أنشئت ىذه المنطقة وفق أفضل :الدوليالمنطقة الحرة الجديدة في مطار الممكة عمياء -2

 المواصفات العالمية في حرم مطار الممكة عمياء الدولي. 1

 تلتكون مركزًا محوريًا لمتجارة واالستثمار في مختمف القطاعات االقتصادية وبخاصة الصناعا .2
ية والخدمات الخفيفة وصناعة األدوية وصناعة اإللكترونيات فضاًل عن األنشطة التجارية التخزين

 المساندة.

إلى المعبر البحرؼ )ميناء  تمتاز ىذه المنطقة بقربيا من الجية الغربية من الطريق الصحرواؼ المفضي
العقبةأ وتمبيتيا متطمبات خدمات الشحن الدولي السريع مستفيدة من حركة الطيران في الشحن الجوؼ، 

لالستثمار والتصدير بغية جذب استثماراتنوعية  وتوفيرىا حزمة متكاممة من الخدمات الموجستية الداعمة
 ذات قيمة مضافة عالية عمى االقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات وفرص التشغيل.

أنشئت ىذه المنطقة لتمبية طمب المستثمرين المتزايد عمى خدمات  المنطقة الحرة في الموقر:-3
رض مجاورة ليا، وىي تمتاز بقربيا من المنطقة الحرة في سحاب التي تعذر توسيعيا لعدم وجود أ

العاصمة األردنية عمان ومن مطار الممكة عمياء الدولي، ومن الخط الدولي المؤدؼ إلى الحدود 
السعودية والحدود العراقية، وىي تمتاز أيضًا بتنوع األنشطة التي يسمح بمزوالتيا مثل: األنشطة 

 .التجارية والصناعية والخدمية

 لخدمة أنشئت ىذه المنطقة في مدينة الممك عبد هللا الثاني الصناعية في سحاب:المنطقة الحرة -4
دونيا ثم يستخدمونيا في صناعة المستثمرين الصناعيين، ممثمة في تخزين المواد األولية التي يستور 

 المنتجات المتعددة بالمدينة الصناعية.

لكواشف الطبية )آالت فحص يوجد في المنطقة الحرة أيضًا عدد من الصناعات مثل صناعة ا
 المرضىأ التي تصدر إلى العديد من دول العالم.
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داخل مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية  أنشئت ىذه المنطقةالمنطقة الحرة في الكرؾ:-5
لتنظيم أنشطة المناطق الحرة الخاصة في إقميم الجنوب ومراقبتيا، فضال عن تقديم خدمات التخزين 

 .ن في مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية لممستثمري

أنشئت ىذه المنطقة في محافظة المفرق قرب الحدود العراقية، بغية  المنطقة الحرة في الكرامة:-6
 .مزاولة العديد من األنشطة مثل: األنشطة التجارية والصناعية والخدمية

 

 أسئمة الدرس الثامف:

 

ي تميز المنطقة التنموية من المنطقة الحرة. صنف في جدول في ما يأتي بعض العبارات الت-1
 العبارات الدوالة عمى المنطقة التنموية، وتمك الدالة عمى المنطقة الحرة:

 .منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي لممممكة-أ

 .جزء من أراضي المممكة محدد ومسور بحاجز فاصل وفيو توضع البضائع-ب

 .نون لممارسة النشاط الخاص بيايتم إعالنيا وفق أحكام القا-ج

 تنشا لوضع البضائع فييا، بغية تعزيز النشاط االقتصادؼ في البمد.-د

 

 ماألنشطة التي يسمح بممارستيا في المنطقة التنموية؟-2

 

 تقاـ المناطق التنموية والمناطق الحرة لتحقيق أىداؼ عدةػ اذكر ثالث منيا.-3

 

لتنومية والمناطق الحرة، وتتولى إعداد المخططات تشرؼ شركات التطوير عمى المناطق ا-4
 مولي.المقصود بالمخطط الش الشمولية، ما
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 اذكر اسـ المنطقة الحرة التي يمارس فييا كل نشاط مف األنشطة التالية:-5

صناعة الكواشف الطبية )آالت فحص المرضىأ التي تصدر إلى العديد من دول األمريكتين والدول -أ
 العربية والدول اآلسيوية.األوربية والدول 

 

 .تنظيم أنشطة المناطق الحرة الخاصة في إقميم الجنوب ومراقبتيا-ب

 

مركز إقميمي لتجارة السيارات الجديدة والمستخدمة وتوزيعيا وا عادة تصديرىا إلى العديد من الدول -ج
 .العربية واإلفريقية واآلسيوية

 

 .لكترونياتالصناعات الخفيفة وصناعة األدوية وصناعة اإل-د

 

 اذكر ىدؼ إنشاء كل مف المناطق الحرة اآلتية:-6

 

 .المنطقة الحرة في الزرقاء-أ

 .المنطقة الحرة الجديدة في مطار الممكة عمياء الدولي-ب

 .المنطقة الحرة في الموقر-ج

 المنطقة الحرة في سحاب.-د

 .المنطقة الحرة في الكرك-ه

 .المنطقة الحرة في الكرامة-و
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 ـ ما يميز كال مف المناطق اآلتية:اذكر أى-7

 المنطقة الحرة الجديدة في مطار الممكة عمياء الدولي.-أ

 .المنطقة الحرة في الموقر-ب

 

 أسئمة الوحدة.

 

 السؤاؿ األوؿ: اذكر المصطمح أو المفيـو الداؿ عمى كل مما يأتي:

 .أالبيئة المحيطة بالمشروعات اإلنتاجية التي يستثمر فييا )         -أ

مقياس يعبر عن العالقة بين القيمة المصروفة عمى االستثمار في األعمال والقيمة التي تم -ب
 .الحصول عمييا بوصفيا عائدًا بغية التحقق من جدوػ االستثمارات   )         أ

التباين بين العوائد الفعمية والعوائد المتوقعة لممشروع االستثمارؼ، أؼ عدم التحقق من المردود -ج
 .العائدأ المتوقع عمى االستثمار  )         أ)

 .طبيعة النشاط الذؼ يوظف يو المستثمر أموالو في القطاعات المختمفة )         أ-د

 أاد بصورة قانونية ضمن شركة خاصة. )      استثمار يقوم بو فرد )مؤسسة فرديةأ أو مجموعة أفر 1ه

وكيل وفيو يتعيد المنتج لموكيل بتسميمو كمية معينة عقد بين طرفين، أحدىما منتج السعة زاآلخر ال-و
من السمعة في تاريخ محدد مستقباًل لقاء حصولو عمى تأمين أو تغطية مالية تحدد بنسبة معينة من 

 .قيمة العقد  )         أ
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 السؤاؿ الثاني: عمل مما يأتي:

 .العالقة بين الدخل واالدخار واالستثمار ىي عالقة طردية-أ

 

 .ستثمار يقمل من نسبة البطالةاال-ب

 

يتجو االستثمار في المجتمعات التي تنخفض فييا األجور إلى المشروعات التي تركز عمى إنتاج -ج
 .السمع المعدة لمتصدير

 

 .من العوامل المؤثرة في المناخ االستثمارؼ وجود القوػ العاممة الخبيرة والمدربة-د

 

 .االت عدةيمجأ المستثمر إلى االستثمار في مج-ه

 

  .يعد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ثالث أكبر مساىم في الناتج المحمي اإلجمالي-و

 

 السؤاؿ الثالث: ضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة في مما يأتي:

 .واحدة من اآلتية ال تعد من فوائد االستثمار-1

 .توفير الخدمات لممواطنين والمستثمرين-أ

 .عمل وتقميل نسبة البطالةتوفر فرص ال-ب

 . نقص رأس المال لممستثمرين-ج

 .إنتاج السمع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين
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 واحدة مف اآلتية تعد مف العوامل الطاردة لالستثمار:-2

 .الموقع الجغرافي المتميز اقتصاديًا بقربو من األسواق االستيالكية-أ

 .القوػ العاممة الخبيرة والمدربة-ب

 .القوة الشرائية الجيدة-ج

 .ارتفاع أسعار الفائدة-د

 إحدى اآلتية ال تعنى الدراسة السوقية بدراستيا:-3

 .توافر اآلالت والمعدات -ب           .                العرض والطمب-أ

 .منافذ البيع والشراء -د       .خصائص الفئة المستيدفة وطبيعتيا-ج

 

 قرار االستثمار في مجاؿ معيف:واحدة مف اآلتية ال تعد مف العناصر األساسية ل-4

 . درجة المخاطرة التي يتصف بيا االستثمار-ب           .معدل العائد عمى االستثمار-أ

 . الخبرة في مجال االستثمار المراد تبنيو-د   .مقدار السيولة التي يمتمكيا المستثمر-ج

 

ل أفضل تمثل المنافع المتوقعة التي سيفقدىا المشروع مف البديل الذي لـ يختر نتيجة اختيار بدي-5
 عنصر:

 المنافسة-د         . الفرص البديمة-ج          .المخاطرة-ب           .  السيولة-أ

 

تغير ريبة األفراد في شراء نوع معين من السمع مستقبال يعبر عن أحد العوامل المؤثرة في اتخاذ -6
 القرار االستثمارؼ وىو: 

 .درجة المنافسة-د    . الفرص البديمة-ج        .المخاطرة-ب       .  الوقت-أ
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الذؼ تقوم بيا شركات ممموكة لمدولة، مثل شركات النفط والغاز في بعض  تشير عبارة ))االستثمار-7
 الدولأأ إلى مفيوم االستثمار:

 .  الحقيقي-د      .المختمط-ج      .العام-ب      .الخاص-أ
 

 إحدى اآلتية ال تعبر عف السندات بوصفيا أداة استثمار:-8

 .يختمف السند عن القرض في أنو حاممو حق تداولو وبيعو في السوق المالي -أ

 .يمكن أن تتغير قيمة السند بحسب الظروف السائدة في السوق المالي-ب

تمثل قيمة السند االسمية القيمة المتغيرة التي يتسحقيا السند في السوق المالي عند ريبة مالكو في -ج
 .بيعو قبل موعد االستحقاق

مرين، أؼ قرضا طويل يعد السند أداة اقتراض بالنسبة إلى الشركة التي تصدر السندات وتبيعيا لممستث-د
 .األمد يستحق الدفع في أوقات محددة ولو سعر فائدة ثابت

 

 مف العوامل التي تؤدي إلى حدوث المخاطر النظامية:-9

  . حدوث إضراب عمالي في قطاع معين-ب                          . ظيور اختراعات جديدة-أ

 .اإلضرابات العامة -د  . ظيور قوانين جديدة تؤثر في منتجات شركة معينة -ج

 

 أكمل الفراغ بما ىو مناسب في العبارات اآلتية:: السؤاؿ الرابع

في حال لجأ المستثمر إلى االقتراض من البنوك التجارية فإنو سيتحمل كمفة تسمى الفائدة وىي -1
 .--------------تقاس ب 

المستثمر بحاجة إلى الشعور باألمان، والشيء يبعث في نفسو ىذا الشعور، ويحفزه إلى االستثمار -2
 الذؼ ينصفو. ---------التي تحفع حقو، و ----------ل سوػ برأس الما
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--------و --------------و  ----------------االقتصاد المعرفي يقوم عمى -3
---و--------------بوصفيا أىم عوامل اإلنتاج خالفًا لالقتصاد العادؼ الذؼ يعتمد  ----

 . أساسًا لعممية اإلنتاج ---------------

معينة يتممسيا وعي  ------------------تتولد نتيجة ل  ------ستثمار بيبدأ اال-4
 . ---------المستثمر في شكل محدد يحقق لو 

 .: ندرة رأس المال وصعوبو توفيره------------من المحددات -5

 .------------المتاجرة بالعمالت األجنبية ىي مثال عمى أصل -6

 .------------تثمار المصنفة وفقًا لمعياراالستثمار المختمط ىو من أنواع االس-7

ؼ حين تنتج المخاطر يير  -----------------تنتج المخاطر النظامية من  عوامل -8
 .  -------------------------النظامية من عوامل 

 

 

شارة خطأ إزاء العبارة غير صحيحة في ما  السؤاؿ الخامس:ضع إشار صح إزاء العبارة الصحيحة وا 
 يأتي:

 ما قمت الضرائب انخفض العائد عمى المشروع وأصبحت البيئة طاردة لالستثمار أو معطمة لو كم-1

 . )            أ

إذا انخفضت كفاءة الجياز اإلدارؼ وفاعميتو فإن جاذبية المناخ االستثمارؼ تقل، وتصبح البيئة -2
 .طاردة لالستثمار  )            أ

ؤثر تاثيرًا مباشرًا في العائدات ما يقمل منيا ويحد من فرض الضرائب عمى الدخل أو األرباح ي-3
 .اإلقبال عمى االستثمار  )            أ

 . تعنى الدراسة المالية بدراسة سعر السعة )            أ-4
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يدرس المستثمر المشروعات االستثمارية من منظور اجتماعي ليتعرف اآلثار المترتبة عمى ىذه -5
 .ورة يير مباشرة )            أالمشروعات ومن سيستفيد بص

مبدأ االختيار يعني اختيار المستثمر مجال االستثمار الذؼ يريب فيو بناء عمى ريباتو، ويمولو، -6
 .ورأس مالو وعمره وطبيعة عممو وحالتو االجتماعية )            أ

 .أنظمة المعمومات ىي مثال عمى أصل حقيقي )            أ-7

         .رمعيار النوعي ألداة االستثماقيقي أحد مجاالت االستثمار المصنفة وفقا  لميعد االستثمار الح-8
 . أ    )  

يتعين عمى الشركة التي تصدر السندات رد قيمة السندات االسمية لحممتيا وقت استحقاقيا الذؼ -9
 . سنوات )            أ 3يصل إلى 

د بسبب ارتفاع األسعار فتقل القوة الشرائية حدوث تضخم اقتصادؼ يؤدؼ إلى انخفاض قيمة النقو -11
 .  لوحدة النقد )            أ

 .من ميام ىيئة االستثمار في األردن زيادة فاعمية النافذة االستثمارية )            أ-11

 . تقام المناطق الحرة فقط عمى المنافذ الحدودية )            أ-12

 

ي الذي تنتمي إليو كل فرصة استثمارية مف الفرص السؤاؿ السادس: اذكر اسـ القطاع االستثمار 
 اآلتية:

 .صناعة األدوية-أ

 . المنتجعات الطبية والعالجية-ب

 .مشروعات تحميو المياه-ج

 .مراكز المؤتمرات والمعارض-د

 .وم المتحركةرسوال باستوديوىات التصميم لأللعا-ه
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 رجة المخاطر النظامية مرتفعة؟السؤاؿ السابع: ما طبيعة الشركات التي تكوف فييا د

 

 

 السؤاؿ الثامف: ما التسييالت التي تقدميا الحكومة األرددنية لجذب االستثمار؟

 

 

 السؤاؿ التاسع: برأيؾ، كيف تسيـ المناطق الحرة في تعزيز النشاط االقتصادي في المممكة؟

 

 

ير عمى توفير بيئة متطورة لألعماؿ السؤاؿ العاشر: تعمل ىيئة االستثمار بالتعاوف مع شركات التطو 
 .التجارية في أثناء تنفيذ المشروع، وضح ذلؾ

 

 السؤاؿ الحادي عشر: اذكر مثاال عمى كل مما يأتي:

 .منطقة تنموية قائمة -1

 .منطقة تنموية في مرحمة اإلنشاء-2

 .منطقة حرة-3
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 موية والمناطق الحرة اآلتية:السؤاؿ الثاني عشر: ماألنشطة الخاصة بكل منطقة مف المناطق التن

 

 .منطقة الممك الحسين بن طالل التنموية في محافظة المفرق -1

 

 .منطقة إربد التنموية في محافظة إربد-2

 

 .منطقة عجمون التنموية )الممر التنموؼ السياحيأ في محافظة عجمون -3

 

 .منطفة جرش التنموية في محافظة جرش-4

 

 .ية في محافظة الطفيمةمنطقة الدمحمية التنمو -5

 

 

 

 

 بحمد هللاإنتيت 
 



077-61-30-970

تحتوي الدوسية على 
شرح مفصل للمادة 

اسئلة الكتاب و الوزارة والحلول

اسئلة على نمط الضع دائرة

 متوفر شرح المادة على موقع وتد التعليمي 
الفصلين ( الفصل االول و الفصل الثاني )  

مالحظة :

فقط بـبطاقة 35 دينار
مفعلة لغاية االمتحان الوزاري 

صفحة االستاذ عبد الكريم ابو الحاج

ابو الحاج لديكم الخوف عليكم

وال
ترضى بغير  القمِم

كن عالي الهمِم


