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امللخص:
هدفت الدراسة إلى كشف أثر الخيارات االستراتيجية الدولية على حجم االستثمارات األجنبية في األردن ،تنأولت الدراسة الخيارات االستراتيجية
الدولية التالية( :التراخيص ،االمتياز ،العقود) ،أثرها على حجم االستثمارات األجنبية في األردن من حيث (حجم الصادرات ،حجم الواردات ،حجم األرباح)،
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،تكون مجتمع الدراسة من موظفي الشركات األجنبية التي تمارس نشاطاتها التجارية اململكة األردنية
الهاشمية ،استخدمت الدراسة العينة املالئمة ،تم تصميم استبانة خاصة الستطالع اراء عينة الدراسة وجمع بيانات الدراسة ،وزعت الدراسة ()410
استبانة على موظفي الشركات األجنبية العاملة في األردن ،وقد جاء هذا التحديد بناء على دراسة استطالعية أجراها الباحث لتحديد عينة الدراسة ،وللتأكد
من مدى تمثيل العينة وتخصصها في موضوع الدراسة ،وقد تم استرجاع ( )391استبانة ،وبعد تفحصها وتدقيقها تبين أن جميعها صالح للمعالجة
االحصائية ،ما نسبته ( )%95من مجموع االستبانات التي تم توزيعها ،تم استخدام حزمة  SPSSوالطرق واألساليب االحصائية التي تتناسب مع بيانات
الدراسة ،وبعد إجراء املعالجات االحصائية األزمة أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج من بينها :أن معدل املتوسطات الحسابية ترأوحت قيمها ما بين
( )4.121 – 4.501وهي جميعها تأتي ضمن درجة (مرتفع) ،وأن أعلى متوسط حسابي في الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية كان لعامل
(العقود) حيث بلغ متوسطة الحسابي ( )4.501وبهذه القيمة تكون درجة عامل العقود " درجة مرتفع" ،وأن أقل متوسط حسابي في الخيارات االستراتيجية
الدولية لدخول األسواق الدولية كان لعامل (االمتياز) حيث بلغ متوسطها الحسابي ( )4.121وهو بدرجة (مرتفع) بالرغم من أنه أقل قيمة من قيم الخيارات
االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية ،كما بينت الدراسة أعلى متوسط حسابي لعوامل املتغير التابع – حجم االستثمارات األجنبية  -كان لعامل
ً
(الصادرات) حيث بلغت قيمته ( )4.351وهذه القيمة تصنف وفقا للمقياس املعتمد (مرتفع) ،وأن عامل حجم األرباح جاء في املرتبة األخيرة بمتوسط
ً
حسابي مقداره ( )3.781علما بأن هذه القيمة هي قيمة مرتفعة ولكنها هي األقل من بين قيم عوامل املتغير التابع .وعلى ضوء نتائج الدراسة فقد تم صياغة
التوصيات التالية :ضرورة اهتمام ورعاية الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة بتسهيل االجراءات القانونية واالدارية واالقتصادية لتشجيع وجذب
االستثمارات األجنبية لألردن ،وتسهيل القيود واالجراءات بجميع أنواعها أمام حركة الصادرات والواردات من  /إلى األردن للدول االخرى حيث أثبتت الدراسة
أهمية هذا الجانب ،واهتمام الشركات األجنبية في املنتجات الدولية التي يتم انتاجها في األردن لجعلها منتجات منافسة في األسواق الدولية ،حيث أثبتت
الدراسة مستوى عالي لهذا الجانب.
الكلمات املفتاحية :الخيارات االستراتيجية الدولية؛ التراخيص ،االمتياز؛ العقود؛ االستثمارات األجنبية؛ الصادرات؛ الواردات؛ حجم األرباح.

املقدمة:
تعتبر األسواق الدولية فرص استثمارية وتسويقية كبيرة للشركات التي تسعى لزيادة حجم الصادرات ،والواردات ،واألرباح ،والتوسع الدولي
واالستثماري خارج الحدود الدولية ،وأن دخول األسواق الدولية يحتاج إلى خيارات استراتيجية وأدوات تسويقية دولية مختلفة عن األسواق املحلية ،وذلك
الختالفات تتعلق في تغير البيئات الدولية ،فبعض املنظمات يرى أن خيار الترخيص الدولي يعبر الخيار األفضل لنشاطاته التجارية الدولية ،والبعض
األخرى يرى أن خيار االمتياز هو الخيار األنسب ،وفي الحقيقة أن هناك بعض الظروف التي تحكم أي من الخيارات يعتبر األفضل في مجال االستثمارات
الدولية.
إزاء ظهور تكنولوجيا املعلومات ودخولها بشكل أساس ي وجوهري في حياة منظمات األعمال في كافة نشاطاتها السلعية والخدمية ،وتميزها
بالديناميكية العالية وسرعة التطوير والتغيير فقد بات يحكم املؤكد أن تهتم منظمات األعمال الدولية في األسواق الدولية ،وكشف الفرص التسويقية
الدولية ،وكيفية الدخول اليها واالستثمار فيها ،وحصولها على موقع متقدم في املنافسة الدولية.
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ومن خالل التطورات املستمرة واملتزايدة في النشاطات التجارية واإلنتاجية والصناعية جعلت منظمات األعمال الدولية تفكر في الخروج خارج حدود
الدولة التي تعمل بها ،فظهر مفهوم التسويق الدولي بشكله الحالي حيث ساعد على ذلك التطور التكنولوجي واملعلوماتي حيث أصبح التسويق الدولي ذو
طابع فكري متكامل يرقى بأن يكون فلسفة حياة للمنظمات واملستهلين الدوليين ،وأصبحت منظمات األعمال الدولية تسعى إلشباع حاجات ورغبات األسواق
في الدول التي تجد فيها فرصة للمنافسة سواء في األسواق الحالية أو املتوقعة ،األمر الذي يوفر للمنظمات حالة نمو وازدهار عالية وذلك بتدويل أسواقها
كما أن التسويق الدولي يعتبر من بين عوامل النجاح ملنظمات األعمال الربحية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ً
نظرا للظروف االقتصادية والسياسية وغيرها من الظروف التي تمر بها دول العالم في وقتنا الحاضر ،وتطور تفكير املنظمات الدولية في توسيع
نشاطاتها التجارية خارج حدود الدولة املنتجة ،وتوجه املنظمات الدولية إلى دول أخرى تجد فيها فرصة للمنافسة وتحقيق نمو في مبيعاتها وزيادة حجم
أرباحها ،ومع توفر وسائل تكنولوجيا املعلومات ووسائل التواصل االجتماعي فقد نشطت التجارة والتسويق الدولي بين الدول بشكل ملحوظ مقارنة في
الوقت السابق ،وأن األردن من بين الدول التي تقصدها املنظمات الدولية في نشاطاتها التجارية ملا تتمتع به من بيئة اقتصادية جاذبه وبيئة آمنة ومستقرة
ً
ً
سياسيا وأمنيا اال ان حجم االستثمارات األجنبية قد تراجعت بنسبة  %6.6للربع األول من العام الحالي ،وأن ما قام به بعض الباحثون من دراسات سبقت
هذه الدراسة منها (:دراسة بوشمال 2012 ،و حسين )2010 ،قد كشفت وشخصت مواطن القوة والضعف ،ومن هنا فقد أرتى الباحث بأن يقوم بدراسة
الخيارات االستراتيجية الدولية املؤثرة على حجم االستثمارات األجنبية في األردن .ولغايات تحقيق أهداف الدراسة فقد تم صياغة اسئلة وتساؤالت الدراسة
كما يلي:
السؤال الرئيس :ما أثر الخيارات االستراتيجية الدولية التالية( :التراخيص ،االمتياز ،العقود) ،على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم
الصادرات ،حجم الواردات ،حجم األرباح) في األردن؟ وينبثق عن السؤال الرئيس ثالث تساؤالت فرعية هي:
 .1ما أثر الخيارات االستراتيجية الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الصادرات) في األردن؟
 .2ما أثر الخيارات االستراتيجية الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الواردات) في األردن؟
 .3ما أثر الخيارات االستراتيجية الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم األرباح) في األردن؟
أهمية الدراسة:
تتمتع هذه الدراسة بأهمية خاصة تتمثل في الجوانب التالية:
ا
أوال :االهمية العلمية :سلطت الدراسة الحالية الضوء على بعض املفاهيم املهمة في مجال الدراسة ،فقد تنأولت مفهوم تسويقية دولية :الخيارات
االستراتيجية الدولية ،التراخيص ،االمتياز ،العقود ،األسواق الدولية ،وحجم االستثمارات األجنبية ،وحجم الصادرات ،وحجم الواردات ،وحجم األرباح
وغيرها من املفاهيم واألدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة.
ا
ثانيا :االهمية العملية :تساهم الدراسة في تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات والت قد تساهم في تلسيط الضوء على بعض الخيارات االستراتيجية
الدولية التي لها أثر في زيادة حجم االستثمارات األجنبية في األردن ،كما أن الدراسة تقدم بعض التوصيات واالقتراحات للجهات الحكومية والخاصة ذات
ً
العالقات في موضوع الدراسة والتي قد تساهم أيضا في زيادة فاعلية وكفاءة االستثمارات األجنبية في األردن ،كما أنها ستنير الطريق أمام أصحاب القرار
فيما يتعلق في التسويق الدولي وزيادة حجم االستمارات األجنبية في األردن.
فرضيات الدراسة
ً
استنادا إلى مشكلة الدراسة وأسئلتها تم صياغة الفرضيات على النحو اآلتي:
الفرضية الرئيسة :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية (التراخيص ،االمتياز ،العقود) ،على حجم
االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الصادرات ،حجم الواردات ،حجم األرباح) في األردن .وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات التالية:
 .1ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الصادرات)
في األردن.
 .2ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الواردات)
في األردن.
 .3ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم األرباح) في
األردن.
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الخيارات االستراتيجية الدولية املؤثرة على حجم االستثمارات األجنبية في األردن
أنموذج الدراسة:
ً
وفقا ألسئلة الدراسة وفرضياتها ،وبالرجوع للدراسات السابقة فقد تم تطوير وصياغة أنموذج الدراسة على النحو اآلتي:
املتغير التابع
املتغير املستقل
الخيارات االستراتيجية الدولية

حجم االستثمارات االجنبية

التراخيص
االمتياز
العقود

حجم الصادرات

•
•
•

حجم الواردات
حجم األرباح

املرجع :من اعداد الباحث باالعتماد على:
املتغيرات
& Zeidman,( 2014),
املتغير املستقل
املتغير التابع

املرجع
& Kimberly Amadeo (2018), & Canalicho, (2016),
Horn&Chen, 2008
الضمور ( & )2010العمر))Kimberly, 2018) & )2007

التعريفات االجرائية:
قدمت الدراسة مجموعة من املفاهيم االجرائية ذات العالقة بطبيعتها واملتمثلة في املتغيرات املستقلة واملتغيرات التابعة وذلك على النحو اآلتي:
• التراخيص :تشير مجموعة االجراءات التي تكتمل فيما بينها ومنها ترخيص العالمات التجارية ،وإسم تجاري ،وغيرها من االصول غير امللموسة ،حيث
م
م
تسمح الشركة املرخصة للمنظمة املرخص لها باستخدام تلك األدوات على منتجاتها مقابل قيمة مالية معينة تدفعها املنظمة املرخص لها للمنظمة
صاحبة الترخيص ،وقد تم قياسها من خالل فقرات االستبانة من (.)11-5
• االمتياز :أسلوب يتم بموجبه تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للشركة املمنوحة االمتياز للحفاظ على مركز منتجها في األسواق وذلك من خالل
تقليل تكاليف االنتاج ،والتكاليف األخرى ،مقابل تبادل املنافع بين املنظمتين .وقد تم قياسها من خالل فقرات االستبانة من (.)20-12
• العقود :وهي مجموعة من التفاهمات واالتفاقيات بين منظمتين تقوم أحدهما بتقديم عقود صناعية مثل عقد الصيانة والخدمات والصناعة
وغيرها مقابل مردود يتفق عليه الطرفان وتوضيحه شروط وبنود العقد .وقد تم قياسها من خالل فقرات االستبانة من (.)28 -21
ً
ً
• حجم الصادرات :مجموع املنتجات التي تصدرها الشركات الدولية خارج األردن إلى الدول الخارجية سواء كانت تلك املنتجات مصنعة كليا أو جزئيا
أو منتجات اعادة البيع .وقد تم قياسها من خالل فقرات االستبانة م(.)36-29
• حجم الواردات :مجموع املنتجات التي تدخلها الشركات االستثمارية إلى االراض ي األردنية سواء كانت مواد خام أو منتجات مصنعة وتلحق بها
الخدمات املساندة بمختلف انواعها .وقد تم قياسها من خالل فقرات االستبانة من (.)45 -37
• حجم األرباح :وهي مجموع اإليرادات مخصوم منها مجموع التكاليف والناتجة عن العمليات االنتاجية والبيعية لنشاطات الشركات الدولية في األردن.
وقد تم قياسها من خالل فقرات االستبانة من (.)54 - 46
محددات الدراسة وحدودها:
 .1محددات الدراسة:
واجهة الدارسة مجموعة من التحديات يمكن اجمالها بما يلي:
• حداثة املوضوع وعدم توفر دراسات في نفس املجال.
• سرية بعض املعلومات التي تنأولتها الدراسة.
• ضعف استجابة وحدة املعاينة على االستبانة الخاصة بالدراسة.
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 .2حدود الدراسة:
• الحدود املكانية :شملت مجموعة من الشركات الدولية التي تمارس نشاطها التجاري والتجاري داخل األردن.
• الحدود الزمانية :غطت الدراسة الفترة الزمنية ما بين شهر تموز عام  2019ولغاية شهر شباط لعام .2020
• الحدود العلمية :تنأولت بعض املفاهيم التسويقية ذات العالقة في التسويق الدولي ،كما غطت الدراسة التعاريف االجرائية ملتغيرات الدراسة
واملتمثلة في الخيارات االستراتيجية الدولية (التراخيص ،االمتياز ،العقود) وحجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الصادرات ،حجم
الواردات ،حجم األرباح).

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اإلطارالنظري:
التسويق الدولي:
املفهوم :يعتبر التسويق الدولي من املفاهيم التسويقية التي تبنتها منظمات األعمال الكبيرة وقد عرفت جمعية التسويق األمريكية التسويق الدولي على أنه
"مجموعة من العمليات الدولية لتخطيط وترويج وتسعير ونقل وعرض املنتجات الدولية لخلق نوع من التبادل يحقق أهداف مشتركة بين املنظمات
واألفراد"( ،الخطبة.)2000 ،
أهمية التسويق الدولي:
يحتل التسويق الدولي مكانة مهمة تستفيد منها الدول جميعا ويمكن إيجاز هذه األهمية بما يلي(عفيفي:)2003،
 .1الفائدة من الصادرات :ال تتحدد الفائدة من الصادرات على توفير مورد أو موردين لالستثمارات ،بل يعمل على دفع وتنمية النشاطات اإلنتاجية
ً
ً
والتجارية املحلية ،كما ويعمل التصدير أيضا على خفض تكاليف اإلنتاج وإتاحة الفرصة للتحكم باألسعار وأسعار السلع املحلية أيضا ،كما أن
التصدير قد يعمل على تحسين القدرة الشرائية للمستهلك للمنتجات املحلية وخلق فرص عمل جديدة.
 .2الفائدة من الواردات :تتعدى الفوائد من الواردات إلى الحصول على منتجات أعلى جودة وأقل سعر مقارنة مع عدم وجود واردات في الدولة ،وكذلك
سد عجز العملية اإلنتاجية املحلية عن طريق استيراد املنتجات لسد حاجات املستهلكين وخلق توازن بين كميات املنتجات املعروضة ومقدار الطلب
وبالتالي تحقيق توازن في األسعار والقدرة الشرائية.
ً
ً
 .3االستفادة من االستثمارات األجنبية :وهنا تتحقق الفائدة عندما تقوم الشركات بتصدير رؤوس أموالها كليا أو جزئيا إلى دول أخرى لغايات االستثمار
ً
ألجل طويل حيث أن الفائدة تتحقق للدول املضيفة وللشركات العاملية معا.
أهمية دخول األسواق العاملية:
تناولت العديد من الدراسات والكتب العلمية واملقاالت العوامل واملتغيرات العاملية التي تؤثر حجم االستثمارات األجنبية ،بقصد تحديد ما ستجنيه
املنظمات فيما إذا قررت التوجه إلى األسواق الدولية ،فقد ذكر )Zhou, et al,2012( ،بعض العوامل التي لها ارتباط في موضوع الدراسة الحالية ،وذلك
على النحو التالي:
 .1االقتصاد الكلي :وهنا تأتي أهمية االشارة إلى أن يتمتع اقتصاد الدولة بثقة املنظمات الدولية ،وأن تكون العوامل االقتصادية العامة جاذبة ومؤهلة
لعمل املنظمات الدولية التي ترغب في االستثمارات الدولية.
 .2تحسين جودة املنتج :عنما تقرر املنظمات الدولية انتاج أو بيع منتجاتها في جول أخرى يتطلب ذلك رفع مستوى جودة املنتجات للمستوى الذي يؤهلها
إليجاد فرصة استثمارية في الدول املستهدفة ،حيث أن تلك األسواق الدولية ستكون فيها املنافسة ذات طابع يختلف عن املنافسة داخل الدولة
املنتجة.
 .3زيادة األرباح ونسبة التغطية :عندما تقرر املنظمات الدولية الدخول لألسواق الدولية ،فإن ذلك سوف يزيد نسبة املبيعات والذي ينعكس على مستوى
األرباح ،كما أن املنظمات الدولية تزيد من عدد وحجم أسواقها وبالنتيجة ينعكس على زيادة نسبة التغطية بوجود أسواق ومستهلكين دوليين جدد.
 .4توزيع نسبة املخاطر :جميع االستثمارات تحمل نسبة مخاطرة معينة تزداد وتقل حسب ظروف املنظمة والبيئة التي تعمل بها ،ولكن في الظروف الدولية
تأخذ نسبة املخاطر ونوعيتها خصوصية أخرى حيث تنعكس ظروف األسواق الدولية على نشاطات املنظمات مما يعزز موقف املنظمة في التخلص
من بعض املخاطر التي كانت تواجهها قبل دخولها لألسواق الدولية.
الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق العاملية
تختلف خيارات دخول األسواق الدولية من منظمة إلى أخرى ،فكل منظمة تختار ما يناسبها من خيارات للدخول لألسواق الدولية ،فقد ذكر Canalichio,
) Pete, (2016أهم هذه الخيارات على النحو اآلتي:
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 .1الترخيص :عرف ) Canalichio, Pete, (2016هو تأجير أصل غير ملموس أو استئجاره ،فقد تستأجر أو تؤجر املنظمات العالمة التجارية واالسم
التجاري ،وتشير العالمة التجارية إلى األصل الالملموس في املنتج ،وأن املنظمات تلجأ إلى التراخيص عندما ال تسمح قدراتها الفنية والتكنولوجية على
تحقيق براءات االختراع الالزمة ،وعند استئجار املنظمة للعالمة التجارية فأنه يسمح لها في تطبيق الذي تم استئجاره من الشركات األخرى ،ويحكم
العالقة شروط الترخيص وبنود االتفاقية بين جميع األطراف.
على الشركات التي تتوجه إلى عملية التصدير املباشر أو غير املباشر أن تقرر طرق توزيع منتجاتها في األسواق الدولية ،ففي حال التصدير املباشر
يتعامل املسوق الدولي مع وسيط بين الشركات املصدرة واملستوردة ،وفي حال التصدير املباشر فأن املسوق الدولي يتولى مسؤولية توزيع منتجاته
للمستهلك االجنبي مباشرة أو عن طريق ممثل محلي له في السوق املستهدف (.)Czinkota,M. R.&Ronkainenm 2004
 .2االمتياز :عرف ) (Zeidman, 2014بأنه وسيلة املنظمات املانحة لالمتياز في توسع منتجاتها بأسلوب موحد وتحت رقابتها النسبية ،من خالل مساهمة
ً
واستثمار املنظمات سالسل التوزيع عوضا عن اعتماها على ذاتها مواردها .في حين أن ) (Laher, 2010يرى أن االمتياز يشمل إشراف الجهة املانحة
على تنظيم عمليات االنتاج والرقابة عليها وعلى العمليات التشغيلية ،وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للحفاظ على مكانة وسمعة منتجاتها ،وقد
ً
تفرض شروطا لضمان نوعية املنتجات لتحقيق رضا العمالء وزيادة نسبة املبيعات.
 .3العقود :عرف ) (Horng, C., & Chen, W. 2008العقود على أنها اتفاق يحصل بين املنظمات املتطورة في املجاالت التكنولوجية والعملياتية مع
منظمات أخرى ال تمتلك نفس مستوى التطور ،مقابل حصول األولى جزء من أرباح التكنولوجيا واملنظمة الثانية تحصل على أرباح مقابل تقديمها
ً
منتجات متطورة وأفضل لألسواق ،وقد تتخذ العقود صيغ مختلفة مثل عقد الصيانة ،عقد الجودة ،وقد ظهر هذا الخيار حديثا حيث يركز على
توفير مرونة عالية ال توفرها الخيارات األخرى ،وتقوم العقود على املشاركة في الربح والخبرات واألسواق واالدارة وغيرها من املجاالت املهمة.
تلجأ بعض الشركات الدولية إلى اختيار أسلوب العقود كمدخل لألسواق الخارجية عنما تكون االجراءات السياسية والقانونية في الول غير مناسبة
لخيارات الدخول االخرى مثل التصدير أو االمتياز ،واملفروض أن العقود يجب أن ال تستخدم كخيار لدخول األسواق األجنبية إال في حال إجبار
الشركات األجنبية بيع ملكيتها للمشاريع( ،قدو.)2009،
االستثمارات األجنبية
املفهوم:
 .1عرف (مردواي ) 2004 ،بأن االستثمار األجنبي هو عمليو توظيف مؤقته لألموال بقصد الحصول على عوائد وفوائد في املستقبل.
 .2كما عرف (صيام )1997 ،بأن االستثمار األجنبي مجموعة من العمليات التي تهدف إلى تحقيق في زيادة الدخل ورأس املال األصلي ناتجة عن تدفقات
مالية في املستقبل.
 .3وقد عرف (النجار) 2000 ،االستثمار األجنبي املباشر بأنه أي استثمار يتم خارج الوطن في دول مضيفة من أجل تحقيق مجموعة من األهداف
واملنافع ألجل محدود.
 .4وعرفه( الهادي ) 2010،بأنه شكل من أشكال االستثمار يكون في دولة مضيفة تعود ملكيته إلى فرد أو شركة غير وطنية.
خصائص االستثمارات األجنبية:
يتميز االستثمار األجنبي املباشر بمجموعة من الخصائص يمكن ذكرها على النحو اآلتي (أبو قحف:)2010 ،
 .1يحقق روابط دائمة مع مؤسسات في دولة أجنبية.
 .2يحقق ضمان الرقابة والسلطة في عملية اتخاذ القرارات وإدارة االستثمارات.
 .3قيمة االستثمار األجنبي هي رأس مال املستثمر األجنبي.
 .4االستثمار األجنبي ال يقتصر على نوع من أنواع املنتجات بل يتنأول جميع أنواع املنتجات التي ممكن أن يكون له فرصة استثمارية فيها.
آثاراالستثمارات األجنبية:
تؤثر االستثمارات األجنبية في عدة مجاالت منها:
ً
 .1التجارة :تؤثر النشاطات التجارية على مستوى التدفقات النقدية الداخلية الناتجة عن التدفق املالي األجنبي ،كما أنها تؤثر على أيضا على مقدار
التدفقات النقدية إلى الخارج من أجل استيراد املستلزمات الصناعية واإلنتاجية واملواد الخام وغيرها( ،أبو قحف.)2010 ،
 .2العمالة :تساعد االستثمارات املباشرة في معالجو قضايا البطالة ونسب التشغيل حيث تفتح فرص التشغيل في البلد املستضيف ،وتوفر فرص عمل
في مختلف التخصصات والنشاطات( ،أبو قحف.)2010 ،
 .3التكنولوجيا :يعتبر التقدم التكنولوجي من العناصر املهمة التي تتمايز بها الدول عن بعضها البعض ،وأن هناك فروقات في مستوى التقدم
التكنولوجي فيما بين الدول ،وان وجود استثمارات أجنبية في دولة ما يساعد على رفع املستوى التكنولوجي وإدخال أساليب تكنولوجية جديدة في
الدول املستضيفة( .براكاش ،و عساف.)2001 ،
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أشكال االستثمارات األجنبية:
تأخذ االستثمارات األجنبية أشكاال وأنواع مختلفة وذلك للعديد من االعتبارات املختلفة ،وحيث أن هذه االعتبارات ديناميكية تختلف من نظام آلخر ومن
دولة ألخرى ،منها:
 .1حجم الصادرات الدولية :هو مجموع املنتجات من سلع وخدمات التي تنتجها دولة معينة وتثوم بشرائها من قبل املستهلكين في دول أخرى.
) ،)Kimberly, 2018يأخذ التصدير نمطين فقد تختار إدارة املنظمات نمط التصدير املباشر أو التصدير غير املباشر ،وأن االختيار بين هاتين
الطريقتين يعتم على أساس كيفية تدفق املنتجات والعمليات التجارية إلى املستورد األجنبي .كما أن القنوات التصديرية تتأثر بمجموعة من العوامل:
تحديد نوع قناة التوزيع ،طريقة اختيار القناة التسويقية الدولية ،إدارة العالقات واملنظمات التسويقية ،البدائل املتاحة لقنوات التصدير
(الضمور.)2010 ،
 .2حجم الواردات :هي نقل املنتجات من مصدر خارج الدولة إلى داخل الدولة ،حيث أن الواردات تعتبر مصدر مهم للتجارة الدولية ،ويمكن استخدام
الواردات كمقياس للتوازن التجاري ،ففي حال تجأوزت نسبة الواردات للدولة على نسبة الصادرات هذا يعني أن حالة التوازن بهذه الظروف سلبية
(.) www.businessdictionary.com.
 .3حجم األرباح :هو مقدار املنفعة املالية املتحققة من قيمة اإليرادات من خالل نشاط تجاري معين خالل فترة زمنية معينة موزعة على املصاريف
ً
والتكاليف ،وتحقيق الربح املستمر هو هدف كل شركة ،نتيجة لذلك يعتمد أصحاب األعمال على الربحية بجميع أشكالها املتعددة
(.)www.accountingcoach.com
الدراسات السابقة:
• دراسة حسين ( ،)2010التسويق الدولي ودوره في اقتحام األسواق الدولية :استهدفت الدراسة بيان مفهوم التسويق الدولي بشكل خاص ،قامت
الدراسة بتناول التجارة اإللكترونية واألعمال الدولية ومفهوم التصدير واستراتيجياته وبعد اجراء وتحليل وتدقيق معلومات وبيانات الدراسة فقد
تبين أنه ال يوجد اختالف بين مفهوم التسويق والتسويق الدولي من حيث املبدأ وأن االختالف يأتي في مجال النطاق ،وبنظرة الشركات الدولية
للمسته لكين األجانب ،وأن سلوك املستهلك الدولي يتشابه في الحاجات األساسية ،أوصت الدراسة بزيادة االهتمام في دور التسويق الدولي في امارة دبي
لتتمكن تلك الشركات من مواكبة األسواق الدولية على أكمل وجه.
• دراسة بوشمال ( ،)2012التسويق الدولي وتأثيره على تدفق االستثمار األجنبي املباشر– دراسة حالة الجزائر :هدفت الدراسة إلى محأولة ابراز
أهمية التسويق الدولي في املؤسسات والشركات اإلنتاجية في الجزائر في ظل املنافسة الدولية ،ومعرفة مدى تشجيع وجلب االستثمارات األجنبية
املباشرة ،استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة حيث تم تطبيق الدراسة على الشركات واملؤسسات في دولة الجزائر ،وقد خرجت الدراسة بمجموعة
من النتائج منها أن التسويق الدولي في الجزائر ال يؤدي الدور املناسب واملأمول منه ،وجود ضعف على واقع التسويق الدولي في الشركات الجزائرية،
أوصت الدراسة بضرورة االهتمام في التسويق الدولي والوصول إلى األسواق الدولية أينما كانت .
• دراسة الديو جي ،)2018( ،أثرأنموذج األعمال في الخيارات االستراتيجية للدخول للسواق العاملية – اختباردورالوسيط الستراتيجية التسويق
الدوائي :سعت الدراسة إلى كشف أثر اختبار دور الوسيط استراتيجية التسويق الدوائي لدى الشركات الصناعية الدوائية في األردن واملدرجة في
سوق عمان املالي وبيان أثر عناصر الخيارات االستراتيجية في دخول األسواق العاملية على الشركات موضوع الدراسة ،شملت الدراسة ( )6شركات،
وقد تكون مجتمع الدراسة من ( )1800مفردة ،طبقت الدراسة العينة العشوائية ،بلغت العينة ( )317مفردة ،مستوى االدارة العليا والوسطى،
ً
خلصت الدراسة ( )307استبيان ،بينت الدراسة أن درجة توافر عناصر أنموذج االعمال كان مرتفعا ،وأن الشركات تهتم في عناصر األنموذج بشكل
متباين ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني الشركات أنموذج االعمال بكافة عناصره ،وتطوير استراتيجية التسويق الدوائي.
الطريقة واإلجراءات:
•

منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،حيث أنه املنهج األنسب إلجراء مثل هذه الدراسات.

•

مجتمع الدراسة :تمثل مجتمع الدراسة في موظفي الشركات األجنبية العاملة في األردن والبالغ عدده ( )710شركة ،حسب سجالت وزارة الصناعة
والتجارة والتموين عام .2020

•

عينة الدراسة :تم استخدام العينة املالئمة في الدراسة ،حيث تم استطالع آراء ( )391موظف من موظفي الشركات األجنبية العاملة في األردن،
وذلك من خالل استبانة تم تصميمها لهذه الغاية.
أداة الدراسة :استخدمت الدراسة االستبيان كأداة لجمع بياناتها من عينة الدراسة ،وقد تكونت االستبانة من جزأين ،الجزء األول يختص في
خصائص عينة الدراسة ،والجزء الثاني احتوى على مجموعة من الفقرات تجيب على أسئلة الدراسة وموجهه إلى عينة الدراسة.

•
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أساليب جمع املعلومات والبيانات:
اعتمدت الدراسة على نوعين رئيسيين من مصادر جمع املعلومات والبيانات هما:
 .1البيانات الثانوية :تم الرجوع إلى االدبيات ذات العالقة واملتوفرة في املكتبات العلمية واملواقع اإللكترونية املوثوق ،حيث تم االستعانة ببعض الكتب
العلمية املحكمة ،والدراسات واالبحاث ،واملقاالت العلمية املحكمة ،والرسائل الجامعية الرصينة ،واملواقع االلكترونية العلمية.
 .2البيانات األولية :استخدمت الدراسة االستبيان لجمع بياناتها من عينة الدراسة ،حيث تطوير تم وتصميم استبيان متخصص لهذه الغاية.
• لغايات تحديد مستوى درجة املوافقة لعينة الدراسة التي استخدمتها الدراسة في جمع بياناتها من عينة الدراسة ،فقد تم استخدام مقياس ليكرت
الخماس ي ،وعلى النحو االتي:
جدول ( :)1مستوى درجة املو افقة على أسئلة االستبيان
موافق بشده

درجة املوافقة

5

موافق

محايد

غير موافق

4

3

2

غير موافق بشده
1

• حددت الدراسة مستوى طول الفئة حسب املقياس التالي:
جدول ( :)2مستوى طول الفئة
طول الفئة

مستوى

2.33 – 1

ضعيف

3.66 – 2.34

متوسط

5 – 3.67

عالي

صدق أداة الدراسة وثباتها:
 .1الصدق الظاهري :إلثبات مدى صدق اداة الدراسة الظاهري ،عرض الباحث االستبانة على مجموعة متخصصة من الباحثين ،واالساتذة
الجامعيين ،وذوي الخبرة واملعرفة في مجالها ،وقد تم االخذ بآرائهم العلمية وتنقيح االستبانة حتى وصلت إلى مرحلتها النهائية.
 .2ثبات االستبانة :تم تطبيق معامل كرونباخ ألفا للتيقن من درجة ثبات فقرات أداة الدراسة (االستبانة).
جدول( :)3قيمة كرونباخ ألفا ملتغيرات الدراسة
الرقم

معامل كرونباخ الفا

عامل

0.882
0.806

1
2

التراخيص
االمتياز

3

العقود

0.877

4
5

حجم الصادرات
حجم الواردات

0.888
0.800

6

حجم األرباح
املعدل العام للثبات

0.871
0.854

بدراسة وتحليل جدول ( )3أعاله ،يظهر أن جميع قيم كرونباخ ألفا الخاصة في االستبانة ،قد ترأوحت قيمتها ما بين ( ،)0.800 - 0.888وتعتبر جميع
هذ القيم مقبولة ألنها أكبر من ( )%70حسب )( Sekaran & Bougie, 2016وهذا مؤشر يؤكد على ارتفاع قيم كرونياخ ألفا ،مما يعني أن قيمة الثبات
ملتغيرات الدراسة عالية.
خصائص العينة:
بعد تفريغ بيانات الدراسة التي تم جمعها من العينة فقد ظهرت خصائص العينة املستجيبة كما يلي:
جدول ( :)4خصائص العينة
املتغير
النوع االجتماعي

الفئة العمرية

ذكر
انثى
املجموع
 30عام وأقل
من  40 – 31عام
من  50 – 41عام
من  60 – 51عام
أكثر من  61عام

التكرار

النسبة %

311
80
391
36
124
62
84
87

80
20
%100
9
32
16
21
22
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املجموع

مستوى الدخل بالدينار األردني

391
184
113
32
28
19
15
391
التكرار
217
101
73
391

أقل من  1000دينار
من 2000- 1001
من 3000 – 2001
4000-3001
5000 – 4001
أكثر من  5001دينار
املجموع

الجنسية
أردني
عربي
أجنبي
املجموع

%100
47
30
8
7
5
3
%100
النسبة%
55
26
19
%100

بدراسة وتفسير نتائج الجدول ( )4نجد ان عدد الذكور املستجيبين في الدراسة ( )311مستجيب بنسبة ( )%80ومن االناث ( )80مستجيبة بنسبة
( ،)%20وان عدد املستجيبين حسب الفئة العمرية فقد أظهرت الدراسة أن اعلى فئة هي (  )40-31حيث بلغ تكرارها ( )124مستجيب ،بنسبة  ،%32أما
بخصوص عامل مستوى الدخل فقد كان اعلى تكرار لفئة الدخل ( أقل من  1000دينار) ،وأن أقل تكرار كان لفئة الدخل أعلى من  5001دينار حيث بلغ
تكرارها  184بنسبة  ،%9ومن حيث عامل الجنسية فقد بلغ أعلى تكرار للجنسية األردنية حيث كان تكرارها  217بنسبة  ،%55وأن أقل تكرار كان للجنسية
األجنبية حيث بلغت قيمة التكرار  73بنسبة .%19
وبتحليل وتفسير خصائص العينة حسب ما هو مبين بأعاله نجد ان تلك الخصائص تتوافق مع اهداف الدراسة ويمكن االعتماد عليها في استخراج
نتائج الدراسة.
التحليل االحصائي لبيانات الدراسة
 .1اختبارمالئمة أنموذج الدراسة () VIF
يتم استخدام هذا النوع من االختيارات للتأكد من درجة ومدى تداخل عوامل املتغير املستقل ،وبتطبيق اختبار  VIFتبين ،ن قيمه كانت أقل من
( )5مما يؤكد مدى صالحية مكونات املتغير املستقل ،والجدول رقم ( )5يوضح ذلك.
جدول ( :)5اختبارمالئمة أنموذج الدراسة ()VIF
أبعاد املتغير املستقل

ت

قيمة اختبارVIF

1

التراخيص

4.08

2

االمتياز

4.11

3

العقود

3.89

 .2نتائج أسئلة الدراسة
استخرجت الدراسة املتوسطات الحسابية لكل عامل من عوامل الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية ،وحجم االستثمارات
األجنبية ،الجدول ( )6يظهر قيم املتوسطات الحسابية.
جدول ( :)6قيم املتوسط الحسابي للمتغير املستقل
اجابة عينة الدراسة على اسئلة املتغير املستقل (العوامل التسويقية الدولية )
املتوسط الحسابي

املستوى

1

التراخيص

4.221

مرتفع

2

االمتياز

4.121

مرتفع

3

العقود

4.501

مرتفع

4.281

مرتفع

املحور

ت

املتوسط العام

اجابة عينة الدراسة على اسئلة املتغير التابع (حجم االستثمارات األجنبية)
1

حجم الصادرات

4.351

مرتفع

2
3

حجم الواردات
حجم األرباح

4.011
3.781

مرتفع
مرتفع

4.047

مرتفع

املتوسط العام
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بدراسة وتحليل جدول ( )6أعاله ،يتبين لنا أن معدل املتوسطات الحسابية تراوحت قيمها ما بين ( ) 3.781-4.501وهي جميعها تأتي ضمن درجة
(مرتفع) ،كما أظهر ذات الجدول أن أعلى متوسط حسابي للمتغير املستقل  -الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية -كان لعامل (العقود)
حيث بلغ متوسطة الحسابي ( )4.501وهذا يؤشر على أن عامل "العقود" جاء بدرجة مرتفع ،في حين أن أقل متوسط حسابي كان لعامل (االمتياز) حيث
ً
بلغ املتوسط الحسابي (  )4.121وهو بدرجة ( مرتفع) أيضا ،ولكنه أقل قيمة بين عوامل املتغير املستقل .وبخصوص اجابات عينة الدراسة على فقرات
املتغير التابع  -حجم االستثمارات األجنبية  -فقد أظهر ذات الجدول أن أعلى متوسط حسابي كان لعامل (الصادرات) حيث بلغة قيمته ( )4.351وهذه
ً
القيمة تصنف وفقا للمقياس املعتمد (مرتفع) ،في حين أن عامل حجم األرباح جاء في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )3.781علما بأن هذه القيمة
هي قيمة مرتفعة ولكنها هي األقل من بين قيم عوامل املتغير التابع.
 .3اختبارفرضيات الدراسة:
قامت الدراسة باختباره فرضياتها الرئيسة والفرعية حسب قاعدة اتخاذ القرار التالية( :قاعدة القرار :تقبل الفرضية العدمية إذا كانت القيمة
املحسوبة أقل من القيمة الجدولية ،والقيمة املعنوية ( ،)SIGأكبر من  0.05ونرفض الفرضية العدمية إذا كانت القيمة املحسوبة أكبر من القيمة
الجدولية ،والقيمة املعنوية ( )SIGأقل من .)0.05
اختبارالفرضية الرئيسة:
ً
تم اختبار الفرضية الرئيسة وفقا للقاعدة أعاله ،والجدول رقم ( )7يبين نتائج االختبار.
جدول ( :)7نتائج اختبار الفرضية الرئيسية
 Fاملحسوبة

Sig F

R

R2

حالة الفرضية

46.77

0.000

0718

0.515

رفض

ً
ً
بدراسة جدول ( )7أعاله يظهر جليا أن قيمة ( )Fاملحسوبة هي ( )46.77وهي أكبر من القيمة الجدولية ،ووفقا لقاعدة القرار فأننا نرفض الفرضية
العدمية ونقبل الفرضية البديلة ،أي أنه يوجد تأثيرللخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات األجنبية،
ً
حيث أظهر االختبار أن قيمة بيرسون هي ( )0.718عند مستوى الدالة ( ،)0.05وبتطبيق القاعدة فان هذه القيمة مرتفعة ،مما يؤكد علميا وجود تأثير
بدرجة عالية للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية ( التراخيص ،االمتياز ،العقود ) على حجم االستثمارات األجنبية في األردن.
اختبارالفرضيات الفرعية:
ً
تم اختبار الفرضية الفرعية األولى وفقا للقاعدة السابقة ،والجدول رقم ( )8يبين نتائج االختبار.
جدول ( :)8نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى
 Fاملحسوبة

Sig F

R

R2

حالة الفرضية

51.25

0.000

0.733

0.537

رفض

ً
بدراسة جدول ( )8أعاله يظهر أن قيمة ( )Fاملحسوبة هي ( )51.25وهي أكبر من القيمة الجدولية ،ووفقا لقاعدة القرار فأننا نرفض الفرضية
العدمية ونقبل الفرضية البديلة ،أي أنه يوجد تأثير للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات األجنبية .وأن
ً
ً
قيمة بيرسون هي ( )0.733عند مستوى الدالة ( ،)0.05ووفقا للقاعدة فان هذه القيمة مرتفعة ،مما يؤكد علميا وجود تأثير بدرجة عالية للخيارات
االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الصادرات) في األردن.
اختبارالفرضية الفرعية الثانية:
ً
تم اختبار الفرضية الفرعية الثانية وفقا للقاعدة السابقة ،والجدول رقم ( )9يبين نتائج االختبار.
جدول ( :)9نتائج اختبارالفرضية الفرعية الثانية
 Fاملحسوبة
49.86

Sig F

R

R2

0.000

0.698

0.487

حالة الفرضية
رفض

ً
بدراسة جدول ( )9أعاله يظهر أن قيمة ( )Fاملحسوبة هي ( )49.86وهي أكبر من القيمة الجدولية ،ووفقا لقاعدة القرار فأننا نرفض الفرضية
العدمية ونقبل الفرضية البديلة ،أي انه يوجد تأثير للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية على حجم االستثمارات األجنبية .وأ قيمة
ً
ً
بيرسون هي ( )0.698عند مستوى الدالة ( ،)0.05ووفقا للقاعدة فان هذه القيمة مرتفعة ،مما يؤكد علميا وجود تأثير بدرجة عالية للخيارات االستراتيجية
الدولية لدخول األسواق الدولية على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم الواردات) في األردن.
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اختبارالفرضية الفرعية الثالثة:
ً
تم اختبار الفرضية الفرعية الثالثة وفقا للقاعدة السابقة ،والجدول رقم ( )10يبين نتائج االختبار.
جدول ( :)10نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
 Fاملحسوبة

Sig F

R

R2

حالة الفرضية

51.25

0.000

0.701

0.491

رفض

ً
بدراسة جدول ( )10أعاله يظهر أن قيمة ( )Fاملحسوبة هي ( )51.25وهي أكبر من القيمة الجدولية ،ووفقا لقاعدة القرار فأننا نرفض الفرضية
العدمية ونقبل الفرضية البديلة ،أي انه يوجد تأثير للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات األجنبية .وأن
ً
ً
قيمة بيرسون هي ( )0.701عند مستوى الدالة ( ،)0.05ووفقا للقاعدة فان هذه القيمة مرتفعة ،مما يؤكد علميا وجود تأثير بدرجة عالية للخيارات
االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية على حجم االستثمارات األجنبية من حيث (حجم األرباح) في األردن.

النتائج:
بعد االنتهاء من اجراء املعالجات االحصائية الضرورية لبيانات الدراسة ،فقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية:
نتائج اختباراسئلة الدراسة:
بعد اجراء املعالجات االحصائية أظهرت الدراسة النتائج التالية:
•
•
•
•

أن معدل املتوسطات الحسابية ترأوحت قيمها ما بين ( )4.121 – 4.501وهي جميعها تأتي ضمن درجة (مرتفع).
أعلى متوسط حسابي في الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية كان لعامل (العقود) حيث بلغ متوسطة الحسابي ( )4.501وبهذه
القيمة تكون درجة عامل العقود " درجة مرتفع".
أقل متوسط حسابي في الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية كان لعامل (االمتياز) حيث بلغ متوسطها الحسابي ( )4.121وهو
بدرجة (مرتفع) بالرغم من أنه أقل قيمة من قيم الخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية.
ً
أعلى متوسط حسابي كان لعامل (الصادرات) حيث بلغت قيمته ( )4.351وهذه القيمة تصنف وفقا للمقياس املعتمد (مرتفع).

• وبينت الدراسة أن عامل حجم األرباح جاء في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )3.781علما بأن هذه القيمة هي قيمة مرتفعة ولكنها هي األقل
من بين قيم عوامل املتغير التابع.
نتائج اختبارفرضيات الدراسة:
• وجود تأثير عالي ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية مجتمعة (التراخيص ،االمتياز،
العقود) على حجم االستثمارات األجنبية (حجم الصادرات ،حجم الواردات ،حجم األرباح) في األردن.
• وجود تأثير عالي ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات
األجنبية (حجم الصادرات) في األردن.
• وجود تأثير عالي ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات
األجنبية (حجم الواردات) في األردن.
• وجود تأثير عالي ذو داللة احصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05للخيارات االستراتيجية الدولية لدخول األسواق الدولية مجتمعة على حجم االستثمارات
األجنبية (حجم األرباح) في األردن.
التوصيات:
بناء على ما أفرزته الدراسة من نتائج تم صياغة التوصيات التالية:
• ضرورة اهتمام الجهات الحكومية والهيئات الخاصة بخيار (العقود) كأحد الخيارات االستراتيجية الدولية في االستثمارات األجنبية في األردن ،حيث
أثبتت الدراسة الحالية ان (خيار العقود) قد جاء في املرتبة األولى.
• زيادة االهتمام في (خيار االمتياز) كأحد الخيارات االستراتيجية لزيادة االستثمارات األجنبية في األردن ،حيث أثبتت هذه الدراسة أن (خيار االمتياز) قد
جاء في املرتبة األخيرة من بين الخيارات التي تم دراستها.
• ضرورة اهتمام ورعاية الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة بتسهيل االجراءات القانونية واالدارية واالقتصادية لتشجيع وجذب االستثمارات
األجنبية لألردن.
• تسهيل االجراءات بجميع انواعها أمام حركة الصادرات والواردات من  /إلى األردن للدول االخرى ،حيث أثبتت الدراسة أهمية هذا الجانب.
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• اهتمام الشركات األجنبية في املنتجات الدولية التي يتم انتاجها في األردن لجعلها منتجات منافسة في األسواق الدولية ،حيث أثبتت الدراسة مستوى
عالي لهذا الجانب.
• تشجيع االستثمارات الخارجية في األردن وذلك من خالل توفير البيئة االستثمارية املنافسة.
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Abstract: The study aimed to discover the impact of international strategic options on the size of foreign investment
in Jordan, the study examined the impact of following international strategic options: (licenses, concessions,
contracts), on the size of foreign investments in Jordan: (size of exports, size of imports, size of profits), the study
used the descriptive analytical method, study population consisted of foreign employees in that companies that
working in Jordan. convenience sample was used, special questionnaire was designed to survey the sample
opinions, and collect study data, the study distributed (410) questionnaires on the study sample, the study carried
out a survey study to ensure the representative sample, (391) questionnaires were retrieved, SPSS package and
statistical methods were used, the study showed a set of results, including: the arithmetic averages ranged were
between (4.501 - 4.121) and they all come within a (high) degree, and that the highest arithmetic mean in the
international strategic options for entering international markets was for the factor (contracts), the degree of the
“contract” factor was "a high", and that the lowest arithmetic mean in the international strategic options for entering
international markets was the “concession” factor with arithmetic average (4.121) which is (high) although, the
study also showed the highest mean of the dependent variable - the volume of foreign investments was “exports”
with value (4,351) and this value is classified according to the adopted scale is (high), and the profit size factor came
in the last rank with an arithmetic average of (3.781), in the light of the results of the study, the following
recommendations have been formulated: the necessity of attention and care of governmental and private
organizations to take care of facilitating legal, administrative and economic procedures to encourage and attract
foreign investment to Jordan, facilitating restrictions and procedures of all kinds in front of the movement of exports
and imports from / to Jordan, and increasing the interest of foreign companies in international products that are
produced in Jordan to make them competitive products in international markets..

Keywords: international strategic options; licenses; concessions; contracts; foreign investment; exports; imports;
volume of profits.
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