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وقد االستثمار األجنبي غير المباشر في أداء بورصة عمان هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر 

ما بين عامي الدراسة على القوائم المالية للشركات األردنية المدرجة في بورصة عمان  اعتمدت

ة هي التابعات المتغير فيما كانت  سهماأل المستقل وهو المتغير تستخدما وقد(، 2013، 1997)

 (SPSS)االحصائي تحليل برنامج ال استخدامتم حجم البورصة، درجة السيولة، ودرجة التركز، حيث 

الجداول ذات وذلك من خالل  والنتائج تم عرض التقديراتلتحليل البيانات واختبار الفرضيات كما و 

في تحليل مجاالت العلوم  ستخداماإلواسع هو برنامج  SPSSالـبرنامج حيث أن (، 18-1األرقام )

 .بشكل خاص االقتصادياإلنسانية بشكل عام، والتحليل 

الستثمار األجنبي غير المباشر على حجم اللة إحصائية لأثر ذو د وجودأظهرت النتائج  لقد

البورصة كما وأظهرت وجود أثر ذو داللة إحصائية لالستثمار األجنبي غير المباشر على سيولة 

البورصة باإلضافة إلى عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لالستثمار األجنبي غير المباشر على 



بعدة نقاط  فيما يتعلق باالستثمار األجنبي ةأوصت الدراسكما درجة تذبذب عائد الورقة المالية، 

ضرورة العمل على تشجيع االستثمارات األجنبية بشكل عام من قبل الحكومة بطرق مختلفة، أهمها 

كما أنه يجب على متخذي القرار والمسؤولين في سوق األوراق المالية العمل على تسهيل عملية 

ولذلك تأثيره االيجابي على مؤشرات األداء بشكل عام، مما يساعد االستثمار األجنبي في السوق، 

لمتعلقة بفتح اعن طريق تيسير المعامالت المصرفية و  على بناء سوق أوراق مالية قوي وذو كفاءة

سهولة تمويل قروض عمليات االستثمار والتداول ول أول مرة إلى السوق كمستثمر، و الحسابات للدخ

وجود باألردن بضمانات أقل، كما وفرض رقابة أعلى إدارية المصرفي الم بالبورصة من قبل النظام

مشبوهة تغريم التعامالت العلى سلوك وتعامل المتداولين ببورصة عمان والحد و  مالية بسقف أعلىو 

 اإلفصاح.مالت القائمة على عدم الشفافية و التعاكتعامالت تفريغ الحمولة و 

أمكن وتوفير بيئة ومناخ خصب ومريح لالستثمار وخصوصا  ار السوق مااستقر المحافظة على أمن و 

ارات غيرر المباشرررة فري بورصررة عمرران، الررذي يعرد بطريقررة غيرر مباشرررة مفترراح جرذب لالسررتثمالمياشرر و 

سررتدعاء رؤوا األمرروال مررن الخررار  وترروفير عررروض وبئيررة اسررتثمارية مشررجعة خصرربة العمررل علررى او 

إيجرابي علرى  ثمار األجنبري المباشرر ممرا يرنعكا بشركلسرتمنخفضرة الرسروم لالوخالية من الضرائب و 

ي التعررامالت الماليررة داخررل سالسررة فررا يررراه المسررتثمر مررن سررهولة ويسررر و االسررتثمار غيررر المباشررر لمرر

علرى  ا  موجبر ا  ترأثير غيرر المباشرر األجنبري  سرتثمارلاليكون حسب النظرية االقتصادية األردن، وبذلك و 

نراتج القرومي ومسرتوخ دخرل الرفع حجم االردن مما يعمل على جمالي في معدل نمو الناتج القومي اإل

  .الفرد
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Abstract 

 

The aim of this study is to identify the impact of indirect foreign 

investment on the performance of Amman stock exchange. The study relied 

on financial lists for a sample of Jordanian registered companies on Amman 

stock 1997 until 2013. The Independent variables were the stocks and the 

bonds, and the dependent were the stock exchange volume, liquidity, and 

investor’s concentration. 

 

Results were gathered through the data analysis schedules, through the 

program (SPSS) also has the high ability in analyzing social sciences in 

general, and economical analysis in specific. According to the abilities of 

this program the study were shown that there is obvious statistics 



effectiveness for the foreign indirect investment on Amman stock exchange 

volume and liquidity. However, other hand, there is no statistic effectiveness 

for the indirect foreign investment on the level of fluctuation in the return of 

the financial securities. 

 

The study has recommends to develop and improve the techniques and the 

ways in dealing in Amman stock exchange using modern aids and high 

technology such as: buying, selling from home, or from work using personal 

computers as well as mobile applications, in addition they should provide a 

secure and comfortable environment for the investor through calling the 

foreign capitals from outside Jordan and decreasing fees, taxes and issuing 

laws and legislations to exempt the capital foreign investment.   

 


