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1 )  

الوحدة الثالثة

اال�صتثمار

هل �صمعت يوًما عن م�صروعات ا�صتثمارية؟ ما هي؟ �
ر اإجابتك. � هل حتلم اأْن تكون ُم�صتثِمًرا يف االأردن؟ برِّ
هل ُي�صِهم اال�صتثمار يف تن�صيط االقت�صاد الوطني؟ �
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ُتَعدُّ التنمية القت�سادية اإحدى الأول�يات التي ت�سعى الدول املختلفة اإىل حتقيقها. وبالرغم   
من اأنَّها ُتثِّل اأكرب التحديات التي ت�اجه اقت�ساديات دول العامَل النامي, فاإنَّ ال�سيا�سة القت�سادية 
قات,  ب عينيها حتقيق التنمية القت�سادية, وم�اجهة ما يتعلَّق بها من ُمع�ِّ لهذه الدول و�سعت ُن�سْ
والعمل على تر�سيخ مرتكزاتها, وربطها بتطلُّعات اأفراد املجتمع كافًة؛ لذا يتعنيَّ على هذه الدول اأْن 
ت�سع خطًطا للتنمية القت�سادية ُتنا�ِسب اإمكاناتها وم�اردها الطبيعية والب�سرية, وُت�سِهم يف تعزيز 
من�ها القت�سادي, مبا يف ذلك دعم امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة, واإن�ساء امل�سروعات املختلفة, 

وفتح املجال اأمام ال�ستثمار يف امل�سروعات الإنتاجية لتنمية القت�ساد ال�طني.
ويف هذا ال�سياق, ي�سعى الأردن اإىل ت�سجيع ال�ستثمارات املختلفة بهدف حتقيق التنمية    
ذات  عمل  فر�ص  وا�ستحداث  التناف�سية,  وتعزيز  العاملية,  الأ�س�اق  اإىل  والنفاذ  القت�سادية, 
للُم�ستثِمرين  والت�سهيالت  احل�افز  من  متكاملة  م جمم�عة  ُيقدِّ جعله  ما  عالية؛  م�سافة  قيمة 
املتعاقبة  الأردنية  احلك�مات  اتخذت  وقد  الأمثل.  ال�ستثماري  املناخ  ت�فري  ت�سمل  املُحتَملني, 
م  ُتنظِّ التي  واملالية  القان�نية القت�سادية  الأُطر  وتعزيز  ة ملراجعة  الإجراءات اجلادَّ عدًدا من 
التنمية  وتعزيز  القت�سادي,  النم�  لزيادة  املتاحة  الفر�ص  اغتنام  ُبْغَيَة  ال�ستثمارية؛  العملية 

القت�سادية يف خمتلف حمافظات اململكة.
ز هذه ال�حدة على ت��سيح بع�ص املفاهيم واملبادئ الأ�سا�سية املُتعلِّقة بال�ستثمار,  ُتركِّ  
واأن�اعه, وم�سادره, وع�ائده, وهيئة ال�ستثمار يف الأردن, وطبيعة عملها, وجمالتها, ودورها 

يف ت�سجيع ال�ستثمار املحلي والأجنبي.

نتاجات التعلُّم من الوحدة.
ع من الطالب بعد درا�سة هذه ال�حدة اأْن يك�ن قادًرا على: ُيت�قَّ

-  ت��سيح مفه�م ال�ستثمار.
رة يف املناخ ال�ستثماري. -  ا�ستنتاج الع�امل املُ�ؤثِّ

-  تييز مزايا املناخ ال�ستثماري يف الأردن.
-  حتديد املبادئ التي يق�م عليها القرار ال�ستثماري.

-  التمييز بني جمالت ال�ستثمار واأدواته.
-  تييز املخاطر ال�ستثمارية.
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-  تعرُّف ح�ساب العائد على ال�ستثمار.
-  حتديد مزايا �سناديق ال�ستثمار.

ف قان�ن ال�ستثمار يف الأردن. -  تعرُّ
-  حتديد مهام هيئة ال�ستثمار يف الأردن.
-  ا�ستنتاج خدمات النافذة ال�ستثمارية.

ة يف الأردن. -  حتديد املناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ
-  تييز قطاعات ال�ستثمار يف الأردن.

-  حتديد الفر�ص ال�ستثمارية يف الأردن لكل قطاع ا�ستثماري.
-  اإدراك اأهمية ال�ستثمار يف تنمية القت�ساد ال�طني.
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الدر�س االأول 
اال�صتثمار

ُتَعدُّ امل�سروعات ال�سغرية اأو املت��سطة الع�سب الرئي�ص لنم� اقت�ساد اأيِّ دولة؛ �س�اء اأكانت متقدمة, اأم   
نامية؛ وذلك لقدرة هذه امل�سروعات على ت�فري فر�ص العمل, وعدم حاجتها اإىل راأ�ص مال مرتفع, واإ�سهامها 
املعي�سة  لأيِّ دولة, وحت�سني م�ست�ى  ال�طني  القت�ساد  تنمية  ُي�سِهم يف  ما  الدخل؛  ثم  الإنتاجية,  زيادة  يف 
الدول  �سيما  ول  امل�سروعات,  هذه  يف  ال�ستثمار  اإىل  ه  الت�جُّ اأجمع  العامَل  دول  على  ُيحتِّم  وهذا  لأفرادها. 
ة اقت�ساديًّا؛ ما  ة يف ظلِّ الظروف والأو�ساع غري املُ�ستِقرَّ النامية التي تعاين الي�م م�سكالت اقت�سادية ِعدَّ
ن من اللحاق بركب  ع يف جمالته؛ لتتمكَّ ه نح� ال�ستثمار, والت��سُّ يدفعها اإىل تط�ير قطاع القت�ساد, بالت�جُّ
م والرقي. وتاأ�سي�ًسا على ذلك, ت�سعى خمتلف الدول جاهدًة اإىل ال�ستثمار يف امل�سروعات الإنتاجية  التقدُّ
لني عن العمل؛ ما ُيقلِّل من معدلت  التي ُت�سِهم يف تنمية القت�ساد ال�طني, وت�فري فر�ص عمل جديدة للُمتعطِّ

البطالة.
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الن�صاط 
)١(

الهدف

التعليمات

مفهوم اال�ستثمار.

ف مفهوم اال�ستثمار. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�  �ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.
لع على اجلدول )3-1(: ماذا تعرف عن ال�ستثمار؟ �  اطَّ

ن يف العم�د الأول ما تعرفه عن ال�ستثمار. �  َدوِّ
ن يف العم�د الثاين ما تريد اأْن تعرفه عن ال�ستثمار. �  َدوِّ

�  اترك العم�د الثالث )ماذا تعلَّْمُت عن ال�ستثمار؟( فارًغا, ول تالأه اإل يف نهاية الدر�ص.
ل اإليه من نتائج.  �  ناِق�ص زمالءك يف ما تت��سَّ

ناِق�ص املعلِّم يف املعل�مات التي تعرفها عن ال�ستثمار.  �
ناِق�ص املعلِّم يف املعل�مات التي تريد معرفتها عن ال�ستثمار.  �

ْغ تعريًفا ملفه�م ال�ستثمار بناًء على املعل�مات  �سُ  �
املُتداَولة بهذا اخل�س��ص.
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ماذا تعلَّْمُت؟
)what have I Learned(

ماذا اأريد اأن اأعرف؟
 )What do I want to Know(

ماذا اأعرف؟
)what do I Know(

           

اجلدول )3-1(: ماذا تعرف عن ال�ستثمار؟



11

الن�صاط 
)2(

الهدف

التعليمات

م�سادر اال�ستثمار.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على متييز م�سادر اال�ستثمار  بع�سها من 
بع�ض.

�  �ستجل�ص يف دائرة �سمن حلقة نقا�سية.
�  �ساِرك املعلِّم يف مناق�سة الأ�سئلة الآتية:

رت يف ذلك.   رت ي�ًما اأْن ت�ستثمر يف م�سروع ما؟ اذكر م�سروعك يف حال فكَّ 1- هل فكَّ
رت اأْن ت�ستثمر يف هذا امل�سروع؟ ٢- ملاذا  فكَّ

3- هل يت�افر لديك املال الالزم لال�ستثمار يف هذا امل�سروع؟ 
4- كيف ُيِكنك احل�س�ل على املال الالزم لال�ستثمار؟ 

5- ما م�سادر التم�يل الالزمة لال�ستثمار التي ُيِكن للُم�ستثِمر اللج�ء اإليها؟  
6- براأيك, ما م�سدر الأم�ال التي يف البن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية؟ 

7- براأيك, كيف يك�ن الدخار؟ 
8- براأيك, ما العالقة بني الدخار وال�ستثمار؟ وما عالقتهما بالدخل؟ 
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ليزيد هذه  ا  ُين�ِسئ م�سروًعا خا�سًّ اأْن  ر  دينار, فقرَّ بلغت100000  اأنَّ مدخراته قد  رامي  وجد 
دة َتبنيَّ له اأنَّ اأفراد املنطقة التي يعي�ص فيها يعان�ن م�سكلة ال��س�ل  الأم�ال. وبعد  درا�سات ُمتعدِّ
اإىل املحال التجارية البعيدة للح�س�ل على حاجاتهم املتن�عة, مثل: امل�اد التم�ينية, واخل�سار, 
ر ا�ستثمار اأم�اله يف اإن�ساء جممع جتاري  والف�اكه, وم�اد التنظيف, والأدوات املنزلية املختلفة, فقرَّ
يح�ي جمم�عة من املحال التجارية يف و�سط املنطقة؛ ليك�ن قريًبا من اجلميع, وي�سهل ال��س�ل 

اإليه, ويت�افر فيه كل ما َيلزم املنزل والأفراد من حاجات ومتطلَّبات.
الأيدي  ا�ستقطب  لتم�يل امل�سروع, ثم  راأ�ص املال الالزم  لُيكِمل  املال   اقرت�ص رامي مبلًغا من 
لني عن العمل. وبعد  ًرا بذلك فر�ص عمل للعديد من الأفراد املُتعطِّ العاملة من �سّكان املنطقة, ُم�فِّ
ع رامي املجمع التجاري بفتح حمال جتارية اأُخرى  مرور �سنة,  وجناح امل�سروع يف جني الأرباح, و�سَّ
الألبان  اإنتاج  يف  �سني  ُمتخ�سِّ اأفراد  مع  يتعاقد  جعله  ما  والأجبان؛  الألبان  ببيع  بع�سها  يخت�صُّ 
والأجبان الطازجة, ويخت�صُّ بع�سها الآخر ببيع املالب�ص اجلاهزة؛ ما تطلَّب منه التعاقد مع بع�ص 

�سة يف ت�سميم واإنتاج املالب�ص املتن�عة لالأطفال والن�ساء والرجال. امل�سانع املُتخ�سِّ

الن�صاط 
)3(

الهدف

التعليمات

اأهمية اال�ستثمار.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على بيان اأهمية اال�ستثمار.

�  �ستعمل �سمن جمم�عة.
�  ادر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك احلالة )3-1(: م�سروع رامي.

�  ناِق�ص اأفراد جمم�عتك يف هذه احلالة ل�ستنتاج اأهمية ال�ستثمار.
ل�ن اإليها اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى. �  اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك النتائج التي تت��سَّ
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ل�ن اإليها.    ناِق�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك املعلِّم يف النتائج التي تت��سَّ

احلالة )3-1(: م�سروع رامي.

ة وجيزة اقرتح عليه بع�ص الأع�ساء من فريق العمل ا�ستعمال التطبيقات الإلكرتونية للرتويج   بعد مدَّ
�سني لإن�ساء �سفحة رئي�سة للمجمع التجاري  والت�س�يق ملُنَتجات هذه املحال, فتعاقد مع ُمربجِمني ُمتخ�سِّ
مها املجمع التجاري, ف�ساًل عن اإمكانية  ج فيها لل�سلع واخلدمات التي ُيقدِّ يف م�قع للت�ا�سل الجتماعي, ُيروَّ
رون الفائ�ص  ده الزب�ن. وبعد مرور 3 �سن�ات اأ�سبح رامي وفريق العمل ُي�سدِّ ت��سيلها اإىل املكان الذي ُيحدِّ
نتهم لحًقا من �سراء  من ُمنَتجاتهم اإىل الأ�س�اق اخلارجية؛ ما اأ�سهم يف ت�فري الُعْمالت الأجنبية التي مكَّ
ع يف العمل, وتنمية راأ�ص املال, وزيادة الرواتب والأج�ر  الآلت واملعدات الالزمة لزيادة الإنتاجية, والت��سُّ
اأُخرى ا�ستقطب  يِّ 4 �سن�ات  ن و�سعهم املعي�سي, وزاد من قدرتهم ال�سرائية. وبعد ُم�سِ للعاملني؛ ما ح�سَّ
رامي جمم�عة من املُ�ستثِمرين لال�ستثمار يف املنطقة نف�سها؛ نظًرا اإىل ارتفاع معدلت دخل الأفراد فيها, 

وه� ما اأّدى اإىل م�ساعفة الإنتاج يف املنطقة, وزيادة الدخل الق�مي.
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الن�صاط 
)4(

الهدف

التعليمات

دوافع اال�ستثمار.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ا�ستنتاج دوافع اال�ستثمار. 

�  �ستعمل �سمن جمم�عة.
ز اأنَت واأفراد جمم�عتك ورقًة وقلًما. �  جهِّ

ن اأنَت واأفراد جمم�عتك رقم املجم�عة يف راأ�ص ال�رقة. �  َدوِّ
   تخيَّل نف�سك ُم�ستثِمًرا,  ثم بنيِّ لبقية اأفراد املجم�عة الأ�سباب التي دفعتك اإىل ال�ستثمار.

ن�ها يف ال�رقة. �  ناِق�ص اأفراد جمم�عتك يف هذه الأ�سباب, ثم َدوِّ
�  تبادل اأنَت واأفراد جمم�عة اأُخرى ورقتي الن�ساط. 

نه اأفراد املجم�عة الأُخرى, م�سيفني ما ترونه منا�سًبا. لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ما دوَّ �  اطَّ
ِلع جميع اأفراد املجم�عات على  �  ا�ستكمل وجمم�عتك تبادل الأوراق مع املجم�عات الأُخرى, بحيث َيطَّ

كل ورقة. 
�  انظر اأنَت واأفراد جمم�عتك يف املالحظات التي كتبها اأفراد املجم�عات الأُخرى على ال�رقة اخلا�سة 

مبجم�عتك.
ل�ن اإليه. �  ناِق�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك املعلِّم واأفراد املجم�عات الأُخرى يف اأهمِّ ما تت��سَّ
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 مفهوم اال�صتثمار:
حت�يل راأ�ص املال من �سكله النقدي اإىل �سكله الإنتاجي؛ لإنتاج ال�سلع, اأو تقدمي اخلدمات يف    
, بهدف احل�س�ل على مكا�سب مالية م�ستقباًل, ُت�سِهم يف زيادة الرثوة, اأو الإ�سافة اإىل  وقت ُمعنيَّ

راأ�ص املال.
م�صادر اال�صتثمار: 

ها: ة, اأهمُّ يح�سل الفرد على الأم�ال الالزمة لال�ستثمار من م�سادر ِعدَّ  
مدخرات الأفراد ال�سخ�سية يف املجتمع؛ �س�اء اأكانت معهم, اأم م�َدَعًة يف البن�ك وامل�ؤ�س�سات   -1

املالية.
القرتا�ص: قد يك�ن القرتا�ص من:  -٢

الأقارب, والأ�سدقاء, اأو اأم�ال ال�سركاء. اأ  - 
البن�ك, وامل�ؤ�س�سات املالية. ب- 

العالقة بني الدخل، واالدخار ، واال�صتثمار:
ت�جد عالقة وطيدة بني الدخل, والدخار, وال�ستثمار, وهي عالقة طردية؛ فكلَّما زاد الدخل   
زاد  الدخار  زاد  وكلَّما  الدخار,  زيادة  اإىل  ي�ؤدي  ما  ال�ستهالك؛  حجم  على  الفائ�ص  قيمة  زادت 
ه اإىل ال�ستثمار. وعند زيادة ال�ستثمار يف م�سروعات ُمرِبحة, فاإنَّ الأرباح التي ت�ساف اإىل  الت�جُّ

الدخل تزداد, فريتفع الدخل. 
اأهمية اال�صتثمار:

ة تع�د بالنفع على الأفراد خا�سًة, وعلى املجتمع ب�جه عام. وهذه الف�ائد  لال�ستثمار ف�ائد ِعدَّ  
تتمثَّل يف ما ياأتي:

ن  1- زيادة الإنتاج والإنتاجية؛ ما ي�ؤدي اإىل زيادة الدخل الق�مي, وارتفاع مت��سط دخل الفرد, وحت�سُّ
م�ست�ى معي�سة امل�اطنني.

٢- ت�فري اخلدمات الالزمة للم�اطنني واملُ�ستثِمرين.
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3- وج�د الفنيني والإداريني الأْكفاء والعمالة املاهرة؛ ما ُي�سِهم يف ت�فري فر�ص العمل, وتقليل ن�سبة 
البطالة.

دة. 4- زيادة راأ�ص مال املُ�ستثِمرين, واإعادة ا�ستثماره يف جمالت ُمتعدِّ
5- اإنتاج ال�سلع التي َتلزم امل�اطنني.

ر الُعْمالت الأجنبية الالزمة ل�سراء الآلت واملعدات,  6- زيادة الت�سدير اإىل الأ�س�اق اخلارجية؛ ما ُي�فِّ
وزيادة راأ�ص املال.

دوافع اال�صتثمار: 
 : يف ما ياأتي اأهمُّ الأ�سباب التي تدفع املُ�ستثِمر اإىل ال�ستثمار يف جمال ُمعنيَّ

1- زيادة الدخل؛ اإذ ي�ستطيع املُ�ستثِمر زيادة دخله من الأرباح التي يجنيها من ال�ستثمار.
٢- ال�ستفادة من املدخرات وتنميتها عن طريق ال�ستثمار يف امل�سروعات الإنتاجية؛ ما يزيد من 

الأرباح, وُينّمي راأ�ص املال.
3- تاأمني احلياة م�ستقباًل, وتنمية املدخرات, وجني الرثوات التي ُت�سِهم يف تاأمني ال�ستقرار املادي 

للُم�ستثِمر.
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ح املق�صود مبفهوم اال�صتثمار.  ١- و�صِّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ة، اذكر اثنني منها.  2- يح�صل الفرد على االأموال الالزمة لال�صتثمار من م�صادر ِعدَّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

 3- علِّل ما ياأتي: 
اأ- يوؤدي اال�ستثمار اإىل حت�سني م�ستوى معي�سة املواطنني.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- ُي�سِهم اال�ستثمار يف زيادة راأ�ض املال.

  ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

اأ�صئلة الدر�س

. 4- اذكر اأربعة اأ�صباب تدفع املُ�صتثِمر اإىل اال�صتثمار يف جمال ُمعنيَّ
  ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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الن�صاط 
)١(

مفهوم املناخ اال�ستثماري.

ف مفهوم املناخ اال�ستثماري. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�  �ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.

الدر�س الثاين
املناخ اال�صتثماري 

ر فرد يف ال�ستثمار واإن�ساء م�سروع اإنتاجي, فمن ال�اجب عليه اأوًل اإعداد جمم�عة من الدرا�سات  اإذا فكَّ  
التي ُتبنيِّ جدوى هذا ال�ستثمار اقت�ساديًّا, ومدى حتقيقه الأهداف املن�س�دة, ودرجة مالءمة املناخ ال�ستثماري 
اجلاذب  ال�ستثماري  املناخ  ُتثِّل  التي  الع�امل  وما  ال�ستثماري؟  باملناخ  املق�س�د  فما  الإنتاجي.  مل�سروعه 

لال�ستثمار؟

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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اقراأ احلالة االآتية:
�سراء  على  غالًبا  ُيقِبل�ن  اأنَّهم  لحظ  وقد  كثرًيا,  ال�سّياح  يرتادها  منطقة  يف  ع�سام  ي�سكن   
الأ�سكال  ذات  الأدوات اخلزفية  لإنتاج  م�سروع  اإن�ساء  ر  فقرَّ ال�سعبية,  والألب�سة  الأدوات اخلزفية 
�سني الذين اأََعّدوا  والت�ساميم املتن�عة التي تلّبي رغبات ال�سّياح. وبعد اأِن ا�ست�سار بع�ص املُتخ�سِّ
ع�سام  بداأ  الأرباح,  وحتقيقه  امل�سروع,  جناح  واأظهرت  مل�سروعه,  اقت�سادية  جدوى  درا�سة  له 
ط له. ومل َي�ِص وقت ط�يل حتى ا�ستطاع ع�سام  ذ م�سروعه يف تلك املنطقة وفًقا ملا ه� خُمطَّ ُينفِّ
حتقيق ربح, وقد دفعه هذا ال�ستثمار الناجح اإىل ت��سيع نطاق عمله, بحياكة الألب�سة ال�سعبية ذات 

الت�ساميم اجلاذبة, ثم بيعها لل�سّياح.
امتدَّ امل�سروع لي�سمل مناطق �سياحية اأُخرى؛ ما اأ�سهم يف جذب ا�ستثمارات جديدة. وملّا �ساأله    
�س�ن عن �سبب جناح م�سروعه اأجاب باأنَّ املناخ ال�ستثماري يف هذه املنطقة كان مالئًما  املُتخ�سِّ
لال�ستثمار. فم�قع املنطقة اجلغرايف اأ�سهم يف ازدياد عدد مرتاديها من ال�سّياح؛ اإذ تتاز بت�افر 
اإىل  ي�ساف  ال�سّياح.  َتلزم  التي  ووج�د اخلدمات  ال�ستهالكية,  الأ�س�اق  من  وقربها  امل�ا�سالت, 
ذلك اأنَّ الق�ى العاملة التي اأ�سهمت يف جناح امل�سروع كانت من احلرفيني املهرة من �سّكان املنطقة, 
ة ال�سرائية للفئة  �ا تدريًبا جيًدا على �سناعة اخلزف وحياكة املالب�ص. ول �سكَّ يف اأنَّ الق�َّ الذين تلقَّ

املُ�ستهَدفة )ال�سّياح( كانت جيدة؛ ما �ساعد على بيع املُنَتجات باأ�سعار منا�سبة للجميع.
 وملّا كان معدل ال�سريبة املفرو�سة اأقل من معدل العائد على ال�ستثمار, فاإنَّ ع�ساًما مل ُي�سطرَّ 
اإىل زيادة التكاليف, اأو حتى زيادة الأ�سعار على املُنَتجات, وبخا�سة اأنَّ البيئة الت�سريعية والقان�نية 
والإدارية للدولة �ساعدت على ا�ستقرار هذا امل�سروع وجناحه.  لقد اأ�سهمت هذه الع�امل كلها يف 
اإيجاد مناخ ا�ستثماري جاذب لال�ستثمار يف هذه املنطقة, وزيادة اأعداد الزبائن املُقِبلني على �سراء 

ُمنَتجات امل�سروع, فازدادت مبيعاته, وكان الربح والنجاح حليفيه.
�ساِرك املعلِّم يف مناق�سة الأ�سئلة الآتية:

1- ما فكرة امل�سروع الذي اأراد ع�سام تنفيذه؟
٢- كيف ا�ست�حى هذه الفكرة؟

3- ما الذي اأ�سهم يف جناح م�سروعه؟
4- ما املق�س�د باملناخ ال�ستثماري؟
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الن�صاط 
)2(

العوامل املُوؤثِّرة يف املناخ اال�ستثماري.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ا�ستنتاج العوامل املُوؤثِّرة يف املناخ 
اال�ستثماري.

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
رة يف املناخ ال�ستثماري. لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )3-1(: الع�امل املُ�ؤثِّ اطَّ  �

رة يف املناخ  نتها ورقة العمل, ثم ا�ستنتج�ا الع�امل املُ�ؤثِّ ناِق�ص اأفراد جمم�عتك يف امل�اقف التي ت�سمَّ  �
ال�ستثماري.

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات

رة يف املناخ اال�صتثماري العوامل املُوؤثِّ
املوقف االأول:

اإدارة امل�سروعات  �سات يف  , وقد ا�ست�سارت اإحدى املُتخ�سِّ تريد لبنى ال�ستثمار يف م�سروع ُمعنيَّ
الزبائن,  من  وقربه  مل�سروعها,  امل�قع اجلغرايف  ق من مالءمة  بالتحقُّ عليها  فاأ�سارت  الإنتاجية, 

وت�افر امل�ا�سالت فيه, و�سه�لة اإي�سال املُنَتجات اإىل الزبائن.
املوقف الثاين:

يريد املُ�ستثِمر العربي عماد ال�ستثمار يف منطقة غنية بامل�ارد الطبيعية, وقد ا�ست�سار بع�ص امل�س�ؤولني 
يف املنطقة, فن�سح�ه بال�ستثمار يف الأردن ل�ج�د الف��سفات.

املوقف الثالث:
�سني, فاأ�ساروا  ترغب �سلمى يف اإن�ساء م�سروع للِحرف والأ�سغال اليدوية, وقد ا�ست�سارت بع�ص املُتخ�سِّ

بة من ذوي امل�هبة, والإبداع, والبتكار. عليها ب�سرورة اختيار الق�ى العاملة اخلبرية واملُدرَّ
املوقف الرابع:

ة  ه وجد بعد درا�سة املنطقة والفئة املُ�ستهَدفة اأنَّ الق�َّ ر ف�ؤاد يف اإن�ساء م�سروع مبنطقة ما, لكنَّ فكَّ



21

ة ال�سرائية لأفرادها  ر ال�ستثمار يف منطقة اأُخرى َتبنيَّ له فيها اأنَّ الق�َّ ال�سرائية لديها منخف�سة, فقرَّ
جيدة, واأنَّه ي�جد طلب ُمتزاِيد على ن�ع ُمعنيَّ من ال�سلع التي ُتنَتج يف اإحدى الدول املجاورة, فدفعه 
ذلك اإىل اإن�ساء م�سروع ل�سترياد هذه ال�سلع, ثم بيعها لالأفراد. اأّما �سمري فاأن�ساأ م�سروًعا لإنتاج 
ال�سلع وت�سديرها اإىل الأ�س�اق اخلارجية؛ نظًرا اإىل انخفا�ص تكلفة امل�اد اخلام الالزمة لإنتاج 

هذه ال�سلع, وانخفا�ص الأج�ر يف تلك املنطقة؛ ما اأ�سهم يف انخفا�ص تكلفة الإنتاج.
املوقف اخلام�ض:

البلد,  املُطبَّق يف  ال�سريبي  النظام  اأوًل عن  �ساألت  اإن�ساء م�سروعها اخلا�ص  اإيان  ر  ُتقرَّ اأْن  قبل 
اأعلى من معدل  اإذا كان معدل ال�سرائب املفرو�سة  ه  اأنَّ تاأثريه يف عائدات امل�سروع, وراأت  ومدى 

ر يف اإن�سائه. العائد من ال�ستثمار يف م�سروعها فلن ُتفكِّ
املوقف ال�ساد�ض:

يريد مراد ال�ستثمار يف م�سروع �سمن اأحد القطاعات ال�سناعية. ولأنَّه �سيقرت�ص راأ�ص املال من 
اأحد البن�ك؛ فقد �ساأل عن �سعر الفائدة التي �سيدفعها اإىل البنك املانح القر�ص. وملّا وجده مرتفًعا 

ه اإىل ال�ستثمار يف قطاع اآخر, اأ�سعار الفائدة فيه اأقل. َعَدَل عن ال�ستثمار فيه, وت�جَّ
املوقف ال�سابع:

تريد �س�زان ال�ستثمار يف م�سروع ما, فا�ستف�سرت اأولًّ عن مدى �سيادة القان�ن يف الدولة, وت�افر 
البيئة الت�سريعية القان�نية, واجلهاز الق�سائي النزيه؛ لت�سمن الأمان مل�سروعها.

املوقف الثامن:
امل�سروع  لتاأ�سي�ص  الإجراءات الالزمة  تنفيذ  بداأ  اإْن  . وما  ُمعنيَّ يرغب بالل ال�ستثمار يف م�سروع 
حتى ا�ستغرق ذلك منه وقًتا ط�ياًل, وتطلَّب العديد من الإجراءات الروتينية املُِملَّة غري املرنة؛ ما 

ه اإىل ال�ستثمار خارجه. جعله ُيْحِجم عن ال�ستثمار داخل البلد, والت�جُّ

رة يف املناخ ال�ستثماري. ورقة العمل )3-1(: الع�امل املُ�ؤثِّ

ل�ن اإليها اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى.    اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك النتائج التي تت��سَّ
ناِق�ص املعلِّم يف هذه النتائج.    

ه  اإنَّ املناخ ال�ستثماري اجلاذب لال�ستثمار يتطلَّب وج�د تلك الع�امل جُمتِمعًة؛ حلفز املُ�ستثِمرين على الت�جُّ
الق�انني  �َسنُّ  يجب  الأردن؛  يف  جاذبة  ا�ستثمارية  بيئة  ولإيجاد  الإنتاجية.  امل�سروعات  يف  ال�ستثمار  اإىل 

والت�سريعات التي تنحها العديد من املزايا. فما مزايا املناخ ال�ستثماري يف الأردن؟
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اأراد ُم�ستثِمر اأجنبي ال�ستثمار يف اإحدى الدول العربية؛ لذا در�ص املناخ ال�ستثماري يف خم�ص دول, 
من بينها الأردن. وبعد حتليله نتائج الدرا�سة وجد اأنَّ الأردن ه� البلد الأف�سل ل�ستثماره؛ ملا يت�سف 
الأماكن  اأكرث  عن  بحثه  اأثناء  ففي  واملزايا.  زات  املُحفِّ من  العديد  ت�س�ده  ا�ستثماري  مناخ  من  به 
ُمنا�َسبًة مل�سروعاته, َتبنيَّ له اأنَّ الأردن بلد �سياحي كغريه من البلدان الأُخرى من حيث وج�د العديد 
ال�ستقرار  ه�  غريه  من  زه  ُييِّ ما  اأنَّ  بيد  ال�سّياح,  يرتادها  التي  والأثرية  التاريخية  الأماكن  من 
الأمني الذي يجذب اإليه مزيًدا من ال�سّياح, والعالقات اجليدة مع دول اجل�ار بف�سل جه�د القيادة 
الها�سمية احلكيمة الر�سيدة, ف�ساًل عن ت�افر الق�ى العاملة يف هذا البلد الذي ي�سعى دائًما اإىل 

اإعداد ال�سباب ل�س�ق العمل, ويحر�ص على تعليمهم وتدريبهم يف خمتلف جمالت احلياة.
ه�  الأردن  مال  راأ�ص  اأنَّ  انتباهه  لفت  املزايا,  هذه  يف  �سني  املُتخ�سِّ املُ�ستثِمر  مناق�سة  اأثناء  يف 
م�ارده الب�سرية, وما تت�سف به من معرفة وعلم, واقت�ساده القائم على القت�ساد املعريف )نظاما 
ز على الإبداع, واملعرفة التقنية,  الإنتاج وال�ستهالك املُعتِمدان على راأ�ص املال الفكري( الذي ُيركِّ
والتكن�ل�جيا؛ وهي ع�امل اإنتاجية ل تن�سب, خالًفا للدول التي تعتمد يف اقت�سادها على راأ�ص املال 
والعمل فقط اأ�سا�ًسا لالإنتاج؛ اأْي على امل�ارد املادية التي قد تن�سب ي�ًما ما, فتت�قف عجلة التنمية 

امل�ستدامة.  

الن�صاط 
)3(

مزايا املناخ اال�ستثماري يف االأردن.

ف مزايا املناخ اال�ستثماري يف  �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ
االأردن.

ادر�ص احلالة )3-1(: املناخ ال�ستثماري يف الأردن.  �
ن اأهمَّ ما ت�ستنتجه من احلالة عن املناخ ال�ستثماري يف الأردن ومزاياه. َدوِّ  �

ل اإليه من نتائج, ثم اتفقا على النقاط املُ�سرَتكة بينكما. ناِق�ص زميلك يف ما تت��سَّ  �
الن اإليه. �ساِرك اأنَت وزميلك بقية الطلبة يف ما تت��سَّ  �

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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دة املُت�اِفرة  ه البنية التحتية احلديثة اإىل التكن�ل�جيا والطاقة املُتجدِّ ا بدء ت�جُّ لفت انتباهه اأي�سً
بيئة حا�سنة  ُيَعدُّ  الأردن  اأنَّ  اإىل ذلك  ي�ساف  اإليه.  املُ�ستثِمرين  يزيد من جاذبية  ما  الأردن؛  يف 
لالأعمال؛ اإذ يتيح ال��س�ل اإىل اأكرث من مليار ُم�ستهِلك نتيجًة للعديد من ال�سيا�سات والتفاقيات 

التجارية والقت�سادية املختلفة. 
ا لإقامة م�سروعاته  هت اأنظار املُ�ستثِمر الأجنبي اإىل اختيار الأردن مقرًّ بعد هذه النتائج كلها ت�جَّ

ال�ستثمارية.

احلالة )3-1(: املناخ ال�ستثماري يف الأردن.

ل اإليها اأنَت وزميلك.    ناِق�ص املعلِّم يف النتائج التي تت��سَّ
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الن�صاط 
الدرا�سات املُتعلِّقة بامل�سروعات اال�ستثمارية.)4(

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد الدرا�سات املُتعلِّقة بامل�سروعات 
اال�ستثمارية.

اجل�ص اأنت وزومالئك يف حلقة دائرية.  �
ناِق�ص املعلِّم يف الأ�سئلة الآتية:  �

عة لأيِّ م�سروع ل يقرتن بطلب ا�ستهالكي على ُمنَتجاته؟ وملاذا؟  1- ما النهاية املُت�قَّ
٢- اإلَم ي�ستند اأيُّ ا�ستثمار عند اإن�سائه؟ 

ر اإجابتك.  3- هل ُتَعدُّ احلاجة الجتماعية فقط دافًعا اإىل ال�ستثمار واإن�ساء امل�سروع؟ برِّ
4- ما الدرا�سات الرئي�سة التي ت�ساعد املُ�ستثِمر على تقرير مدى جناعة فكرته؟ 

دها اإْن ُوِجدت.  5- هل يتعنيَّ على املُ�ستثِمر عمل درا�سات اأُخرى؟ حدِّ

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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فنا �سابًقا اأنَّ ال�ستثمار ُي�سِهم يف حت�يل روؤو�ص الأم�ال من �سكلها النقدي اإىل م�سروعات  تعرَّ  
اإنتاجية �سلعية اأو خدمية؛ ُبْغَيَة حتقيق الأرباح, وتنمية الرثوة, ولكنَّ ال�س�ؤال الذي يت�ارد اإىل الذهن  
ه�: اإذا ت�افر املناخ ال�ستثماري اجلاذب لال�ستثمار, فهل ي�ستطيع الأفراد ال�ستثمار يف اأيِّ جمال 

ط له؟ من دون ال�ستناد اإىل واقع علمي مدرو�ص وخُمطَّ
املناخ اال�صتثماري: 

البيئة املحيطة بامل�سروعات الإنتاجية التي ُي�ستثَمر فيها. واملناخ ال�ستثماري اإّما اأْن يك�ن جاذًبا؛ اأْي 
ًرا اأو طارًدا؛ اأْي غري ُمالِئم لال�ستثمار. ُمالِئًما لال�ستثمار, واإّما اأْن يك�ن ُمنفِّ

رة يف املناخ اال�صتثماري: العوامل املُوؤثِّ
ر اإيجاًبا يف املناخ ال�ستثماري, وجتعل البيئة ال�ستثمارية  ت�جد جمم�عة من الع�امل التي ُت�ؤثِّ   

جاذبة لال�ستثمار, وهذه اأبرزها:
اإىل  ال��س�ل  واإمكانية  ال�ستهالكية,  الأ�س�اق  من  بقربه  اقت�ساديًّا  يتاز  الذي  اجلغرايف  امل�قع   -1
امل�ارد الطبيعية ب�سه�لة واأقل التكاليف, وت�افر اخلدمات املُتعلِّقة بامل�سروع, مثل: �سبكة الإنرتنت, 

والكهرباء, واملاء, وامل�ا�سالت.
املنطقة الغنية بامل�ارد الطبيعية, مثل: النفط, والغاز, والف��سفات؛ وامل�اد الأولية اخلام, مثل:   -٢

اخل�سب, واحلديد, والأملني�م.
بة: اإذ تعتمد العديد من ال�ستثمارات على العقل الب�سري القادر  الق�ى العاملة اخلبرية واملُدرَّ  -3

على البتكار, والإبداع, والإنتاج.
ة �سرائية جيدة  ة ال�سرائية اجليدة, اأو الأج�ر املنخف�سة: فاملجتمعات التي يتلك اأفرادها ق�َّ الق�َّ  -4
ز على ا�سترياد ال�سلع من اخلارج؛ اإذ يزداد  زة اإىل ال�ستثمار يف امل�سروعات التي ُتركِّ ُتَعدُّ بيئات حُمفِّ
الطلب على هذه ال�سلع. اأّما املجتمعات التي تنخف�ص فيها الأج�ر فاإنَّ امل�سروعات ال�ستثمارية فيها 
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ة للت�سدير؛ نظًرا اإىل ِقلَّة الطلب عليها حمليًّا ب�سبب انخفا�ص القدرة  ز على اإنتاج ال�سلع املُعدَّ ُتركِّ
ال�سرائية الناجمة عن انخفا�ص الأج�ر. 

5- النظام ال�سريبي؛ اإذ ُتَعدُّ ال�سرائب من اأهمِّ الإيرادات التي ل ُيِكن لأيِّ دولة ال�ستغناء عنها, 
ة ال�ستثمار؛ لأنَّها ُتقلِّل من م�ست�ى العائد على امل�سروع.  وهي ُت�سِهم اإ�سهاًما فاعاًل يف ت�جيه دفَّ
فاإذا كان معدل العائد على امل�سروع اأعلى من معدل ال�سرائب, فاإنَّ قطاع ال�ستثمار ي�سهد تط�ًرا 
وازدهاًرا م�ستمرين. اأّما اإذا زادت ال�سرائب, وقلَّ العائد على امل�سروع, فاإنَّ البيئة ت�سبح طار 

فه. دة لال�ستثمار, اأو ت�ؤدي اإىل ت�قُّ
يف ما ياأتي بيان الأثر ال�صريبة ال�صلبي يف اال�صتثمار:

عند فر�ص ال�سرائب على ع�امل الإنتاج, اأو املُنَتجات نف�سها, فاإنَّ تكاليف الإنتاج تزداد,  اأ  - 
ة التناف�سية للُمنَتجات ب�سبب زيادة اأ�سعارها, فيقلُّ الطلب على �سرائها. فت�سعف الق�َّ

ر تاأثرًيا مبا�سًرا يف العائدات,  عند فر�ص ال�سرائب على الدخل, اأو الأرباح, فاإنَّ ذلك ُي�ؤثِّ ب- 
فر�ص  فاإنَّ  العائدات؛  وزيادة  الأرباح  حتقيق  ه�  ال�ستثمار  هدف  ولأنَّ  منها.  ُيقلِّل  بحيث 

ال�سرائب عليها �سيحدُّ من الإقبال على ال�ستثمار. 
6- النظام امل�سريف وت�سريعاته: اإذ يعتمد ال�ستثمار على راأ�ص املال الالزم لتم�يل امل�سروع الإنتاجي. 
القرو�ص,  التي تنح  امل�سرفية  امل�ؤ�س�سات  اإحدى  من  القرتا�ص  اإىل  املُ�ستثِمر  ه  ت�جَّ ويف حال 
فنا يف  فهذا يعني اأنَّه �سي�سطرُّ اإىل التعامل مع البن�ك التجارية, اأو البن�ك الإ�سالمية. وقد تعرَّ

مها كلٌّ من هذه البن�ك, والفروق بينها. �سف�ف �سابقة اخلدمات التي ُتقدِّ
ل كلفة ُت�سّمى الفائدة, وهي  فاإذا جلاأ املُ�ستثِمر اإىل القرتا�ص من البن�ك التجارية, فاإنَّه �سيتحمَّ  
يدفعها  التي  النقدي  املال  راأ�ص  ا�ستثمار  كلفة  الفائدة ه�  �سعر  اأنَّ  يعني  بال�سعر. وهذا  تقا�ص 

املُ�ستثِمر اإىل امل�ؤ�س�سات املانحة القرو�ص.
ُي�سِهم �سعر الفائدة بفاعلية يف ت�جيه ال�ستثمار, �ساأنه يف ذلك �ساأن ال�سرائب؛ فعندما تريد   
, فاإنَّها تلجاأ اإىل تخفي�ص اأ�سعار الفائدة على  الدولة ت�جيه ال�ستثمار يف قطاع اقت�سادي ُمعنيَّ
هة اإىل  قرو�ص ال�ستثمار املمن�حة لال�ستثمار يف هذا القطاع, يف حني ترفعها على القرو�ص املُ�جَّ

ال�ستثمار يف القطاعات الأُخرى.
ل املُ�ستثِمر التعامل مع البن�ك الإ�سالمية اخلا�سعة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية التي  وقد ُيف�سِّ  
مها البن�ك التجارية, غري اأنَّها ل تتعامل بالفائدة املُخاِلفة  م خدمات م�سرفية كتلك التي ُتقدِّ ُتقدِّ
ب�سريكه,  ال�سريك  اأ�سا�ص عالقة  على  بالعمالء  تت�سم عالقتها  بل  الإ�سالمية,  ال�سريعة  لأحكام 
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م الأم�ال لعمالئها باأ�ساليب خمتلفة, مثل: امل�ساركة, وامل�ساربة, والإجارة املنتهية بالتمليك,  فُتقدِّ
د بها بيع الب�ساعة بال�سعر نف�سه الذي ا�سرتاها به البائع,  واملرابحة؛ وهي ن�ع من اأن�اع البي�ع, ُيق�سَ
د �سلًفا )الثمن(, ُيدَفع للبنك يف �س�رة اأق�ساط ُمتََّفق عليها بني البنك  م�ساًفا اإليه ربح معل�م حُمدَّ

واملُ�ستثِمر.
ة للمناخ ال�ستثماري. فاملُ�ستثِمر  7- البيئة الت�سريعية والقان�نية؛ اإذ ُتَعدُّ هذه البيئة اأحد الع�امل املُِهمَّ
زه اإىل ال�ستثمار براأ�ص املال  بحاجة اإىل ال�سع�ر بالأمان, ول �سيء يبعث يف نف�سه هذا ال�سع�ر, وُيحفِّ
فه, والثبات يف الت�سريعات  �س�ى الق�انني التي حتفظ حقه, واجلهاز الق�سائي العادل الذي ُيْن�سِ

والق�انني, وعدم تعديلها يف اأوقات متقاربة.
وتاأ�سي�ًسا على ذلك, فاإنَّ �سيادة القان�ن, ووج�د بيئة ت�سريعية وقان�نية ثابتة يحرتمها اأفراد املجتمع   
كافًة, واعتماد جهاز ق�سائي واأمني كفء وذي خربة عالية ومهنية حمرتفة؛ كل ذلك ُيَعدُّ من الع�امل 

ة اجلاذبة لال�ستثمار.   املُِهمَّ
كة يف التجمعات  ففي الأردن - مثاًل- تت�ىّل وحدة حماية املُ�ستثِمر ن�سر دوريات اأمنية ثابتة وُمتحرِّ  
ال�سناعية وح�لها بح�سب املقت�سيات الأمنية, ف�ساًل عن اجلانب ال�ستخباراتي يف جمع املعل�مات 
ق منها, والتحقيق فيها, واتخاذ الإجراءات احلازمة بخ�س��سها,  الأمنية مبختلف الطرائق, والتحقُّ

�ص وال�سارم يف ال�سكاوى والق�سايا التي َتِرُد من بع�ص املُ�ستثِمرين. والتعامل املبا�سر واملُتخ�سِّ
8- النظام الإداري: اإذ ُي�سِهم النظام الإداري يف الدولة اإ�سهاًما كبرًيا يف جذب ال�ستثمار. فاملُ�ستثِمر 
ه اأْن تك�ن الإجراءات الإدارية وا�سحة ومرنة, بعيًدا عن دّوامة الروتني  �ساحب راأ�ص املال يهمُّ
يف احل�س�ل على امل�افقات والرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املختلفة, مثل: وزارة ال�سناعة 
هذه  متابعة  م�سقة  يتجنَّب  اأْن  ا  اأي�سً ه  ويهمُّ والبلديات.  الكهرباء,  و�سركة  والتم�ين,  والتجارة 
اإلكرتونية واحدة �سمن مكتب ال�ستثمار ملتابعة الإجراءات جميعها.  نافذة  بت�فري  الإجراءات 
وبهذا, فاإنَّ اجلهاز الإداري الكفء والفاعل يزيد من جاذبية املناخ ال�ستثماري, خالًفا للجهاز 

ل الذي ُيَعدُّ �سبًبا رئي�ًسا يف تديّن هذه اجلاذبية, وطرد ال�ستثمار.   الإداري املرُتهِّ
مزايا املناخ اال�صتثماري يف االأردن: 

د املزايا, وهذه اأبرزها: يحظى الأردن مبناخ ا�ستثماري ُمتعدِّ
الأمان وال�ستقرار.    -1

العالقات اجليدة بدول اجل�ار على امل�ست�ى الإقليمي.  -٢
بة. ت�افر الق�ى العاملة اخلبرية واملُدرَّ  -3
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اأهمَّ  ب��سفها  التقنية  واملعرفة  والتكن�ل�جيا  الإبداع  يق�م على  الذي  املعريف  القت�ساد  اعتماد   -4
ع�امل الإنتاج, خالًفا لالقت�ساد العادي الذي يعتمد راأ�ص املال والعمل اأ�سا�ًسا لعملية الإنتاج.

دة, اإ�سافًة اإىل التط�ر التكن�ل�جي, وبدء  ت�افر البنى التحتية املنا�سبة, مثل: اأنظمة النقل املُتعدِّ  -5
يف  الأجانب  املُ�ستثِمرين  عدد  زيادة  يف  ُي�سِهم  ما  دة؛  املُتجدِّ الطاقة  على  العتماد  اإىل  ه  الت�جُّ

الأردن.
نتيجًة  ُم�ستهِلك؛  مليار  من  اأكرث  اإىل  ال��س�ل  للُم�ستثِمرين  تتيح  لالأعمال,  حا�سنة  بيئة  وج�د   -6

للعديد من ال�سيا�سات والتفاقيات التجارية وال�ستثمارية  والقت�ساديه املختلفة .
الدرا�صات املُتعلِّقة بامل�صروعات اال�صتثمارية:

اإنَّ عدم وج�د طلب ا�ستهالكي على املُنَتجات يعني عدم اإقبال الزبائن على �سرائها؛ ما ُيقلِّل الكمية 
ف�سله ب�س�رة  اأو  اإىل خ�سارته,  ي�ؤدي  ما  للم�سروع, وه�  عة  املُت�قَّ الإيرادات  فتنخف�ص  املبيعة منها, 

كاملة.
�سها وعي املُ�ستثِمر يف  ب�جه عام, يبداأ ال�ستثمار بفكرة تت�لَّد نتيجًة حلاجة اجتماعية معينة, يتلمَّ
الأطعمة  لإنتاج  معماًل  املُ�ستثِمر  اإن�ساء  مثاًل-   - املجدي  اإذ من غري  الربح؛  له  ق  ُيحقِّ د  �سكل حُمدَّ

البحرية يف منطقة ل يتناول فيها الأفراد اللح�م والأ�سماك.
واحلقيقة اأنَّ الدافع اإىل ال�ستثمار واإن�ساء امل�سروعات ل يتمثَّل فقط يف احلاجة الجتماعية وحدها؛ 
اإذ ت�جد العديد من احلاجات الجتماعية التي تتطلَّب من الأفراد املُ�ستهَدفني امتالك املال الالزم 
ة  لل�فاء بها, ثم اإ�سباعها, واإيجاد الطرائق املنا�سبة لت�فريها. وهذا يق�د املُ�ستثِمر اإىل درا�سة الق�َّ
ها م�ستقباًل؛ فمن غري املعق�ل - مثاًل- اإن�ساء م�سروعات لإنتاج  ال�سرائية املت�افرة, واحتمال تغريُّ

�سيارات فاخرة يف بلد فقري قلَّما ي�ستطيع م�اطن�ه احل�س�ل على لقمة العي�ص.
اإنَّ امل�سروعات ال�ستثمارية هي م�سروعات اإنتاجية ُتاِثل تلك التي در�ستها يف ال�سف�ف ال�سابقة, 

وتتطلَّب درا�سات جدوى اقت�سادية ملختلف عنا�سرها, وهي تتمثَّل يف ثالث درا�سات رئي�سة:
الدرا�سة ال�سوقية:   -1

ت�سمل درا�سة العنا�سر الآتية:
العر�ص والطلب. اأ  - 

خ�سائ�ص الفئة املُ�ستهَدفة وطبيعتها. ب- 
الدخل والقدرة ال�سرائية. جـ- 

�سعر ال�سلعة. د- 
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املناف�س�ن. هـ- 
منافذ البيع وال�سراء. و- 

2- الدرا�سة الفنية: 
ت�سمل درا�سة العنا�سر الآتية:

م�قع امل�سروع. اأ  - 
ت�افر اخلدمات ال�سرورية للم�سروع. ب- 

ت�افر امل�ا�سالت. جـ- 
�سه�لة ال��س�ل اإىل املُنَتجات. د - 

ت�افر الآلت واملعدات. هـ- 
ت�افر امل�اد اخلام. و- 

بة. ز- ت�افر الأيدي العاملة اخلبرية واملُدرَّ
3- الدرا�سة املالية: 

ت�سمل درا�سة العنا�سر الآتية:
اأ- ح�ساب التكاليف.

ب- حتديد حجم التم�يل الالزم.
ع الإيرادات. جـ- ت�قُّ

تقييم جدوى امل�سروع املالية. د- 
ا درا�سة امل�سروعات ال�ستثمارية اجتماعيًّا, بحيث ت�سمل ما ياأتي:  -يتعنيَّ على املُ�ستثِمر اأي�سً

ق الأهداف الجتماعية املن�س�دة. بيان مدى حتقُّ اأ  - 
حتديد طبيعة املنافع التي �ست�ستفيد منها فئات املجتمع جميعها. ب- 

بة على امل�سروع, والفئات التي قد ت�ستفيد من امل�سروع ب�س�رة غري مبا�سرة.  ف الآثار املرُتتِّ جـ-تعرُّ
التي  الأ�سجار  زراعة  اإىل  املُزاِرعني  بع�ص  حتفيز  ُيِكن  للكربيت  م�سروع  اإن�ساء  عند  فمثاًل, 
ُت�ستخَدم يف اإنتاج اأع�اد الكربيت. وعند الهتمام بتعبيد الطرق واملناطق الأثرية والتاريخية 
ال�سياحي  القطاع  فين�سط  �ستزداد,  ال�سّياح  اأعداد  فاإنَّ  فيها,  الأ�سا�سية  اخلدمات  وت�فري 

دة. با�ستقطاب املُ�ستثِمرين الذين ي�سارع�ن اإىل اإن�ساء م�سروعات �سياحية ُمتعدِّ
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ن درا�صة اجلدوى االقت�صادية للم�صروعات العديد من الدرا�صات التي يقوم   ١- تت�صمَّ
ق من جدوى فكرته:  بها املُ�صتثِمر للتحقُّ

اأ- اذكر ثالث درا�سات رئي�سة منها.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- ما العنا�سر الرئي�سة لكل درا�سة من هذه الدرا�سات؟

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

2- �صع اإ�صارة )✓( اإزاء العبارة ال�صحيحة، واإ�صارة )✗( اإزاء العبارة غري ال�صحيحة 
يف ما ياأتي: 

كلَّما كان اجلهاز االإداري ُكْفًئا وفاعاًل زادت جاذبية املناخ اال�ستثماري.  )     ( اأ  - 
عند فر�ض ال�سرائب على عوامل االإنتاج اأو املُنَتجات نف�سها، فاإنَّ تكاليف االإنتاج تزيد، فتزداد  ب- 

ة التناف�سية للُمنَتجات.   )     ( القوَّ
ه و�سوح االإجراءات االإدارية.  )     ( املُ�ستثِمر �ساحب راأ�ض املال ال يهمُّ جـ- 

من مزايا املناخ اال�ستثماري يف االأردن االعتماد على االقت�ساد املعريف.  )     (   د- 

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

اأ�صئلة الدر�س



31

 3- علِّل ما ياأتي: 
زة اإىل اال�ستثمار يف  ة �سرائية جيدة ُتَعدُّ بيئات ُمفِّ املجتمعات التي ميتلك اأفرادها قوَّ اأ- 

ز على ا�سترياد ال�سلع من اخلارج. امل�سروعات التي ُتركِّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- ُي�سِهم النظام ال�سريبي اإ�سهاًما فاعاًل يف توجيه اال�ستثمار.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ر  برِّ املناخ اال�صتثماري؟  رة يف  املُوؤثِّ العوامل  اأحد  املوقع اجلغرايف  ُيَعدُّ  4- براأيك، هل 
اإجابتك. 

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

٥- براأيك، ملاذا ُيَعدُّ املناخ اال�صتثماري يف االأردن بيئة حا�صنة لالأعمال؟ 
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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الدر�س الثالث 
القرار اال�صتثماري 

د اأنَّ قراره ال�ستثماري �سائب, واأنَّه �سيع�د عليه  عند ال�ستثمار يف قطاع ما يتعنيَّ على املُ�ستثِمر اأوًل التاأكُّ  
رة فيه,  ف الع�امل املُ�ؤثِّ ن من اتخاذ هذا القرار, يجب عليه تعرُّ ع. وحتى يتمكَّ ق له العائد املُت�قَّ بالنفع, وُيحقِّ
قات التي تعرت�ص �ُسُبل حتقيقه, ف�ساًل عن املقارنة بني الفر�ص ال�ستثمارية املت�افرة, ثم  وال�سع�بات  واملُع�ِّ
ق من مالءمتها للفئة املُ�ستهَدفة, واإمكانية التن�يع يف اأكرث من جمال اأو  اختيار الفر�سة املنا�سبة بعد التحقُّ
فر�سة ا�ستثمارية, يف ما ُيعَرف مببادئ القرار ال�ستثماري. فما املبادئ التي حتكم القرار ال�ستثماري؟ وما 

قه؟ رة فيه؟ وما ال�سع�بات التي ُتع�ِّ طبيعة الع�امل املُ�ؤثِّ
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الن�صاط 
)١(

الهدف

التعليمات

مبادئ القرار اال�ستثماري.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد مبادئ القرار اال�ستثماري.

�ستعمل �سمن جمم�عة من املجم�عات الرباعية.  �
�سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات الأُم.  �

ع املعلِّم على كل طالب يف املجم�عة ال�احدة من املجم�عات الأُم بطاقًة حتمل رقًما من )1( اإىل  �سُي�زِّ  �
.)4(

ع يف جمم�عة  �سيطلب املعلِّم اإىل الطلبة الذين يحمل�ن الرقم نف�سه تْرك جمم�عاتهم الأُم, والتجمُّ  �
جديدة فرعية.

الرقم  يحمل�ن  الذين  الطلبة  ُيثِّل  بحيث  املجم�عات اخلبرية,  ا�سم  املجم�عات  �سُنطِلق على هذه   �
)1( املجم�عة الأوىل, والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )٢( املجم�عة الثانية, والطلبة الذين يحمل�ن 

الرقم )3( املجم�عة الثالثة, والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )4( املجم�عة الرابعة.
�سُيوزِّع املعلِّم بطاقات اخلرباء )3-1( على املجموعات كاالآتي:
� املجم�عة الأوىل: بطاقة اخلبري رقم )1(: مبداأ الختيار.
� املجم�عة الثانية: بطاقة اخلبري رقم )٢(: مبداأ املقارنة.

� املجم�عة الثالثة: بطاقة اخلبري رقم )3(: مبداأ املالءمة. 
� املجم�عة الرابعة: بطاقة اخلبري رقم )4(: مبداأ التن�يع.

ة )10( دقائق. �ستعمل يف جمم�عتك اخلبرية مدَّ  �
بعد انتهاء ال�قت �سيطلب اإليك املعلِّم الع�دة اإىل جمم�عتك الأُم.  �
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�ستعمل داخل جمم�عتك الأُم على:  �
• نقل املعل�مات التي اكت�سبتها - يف اأثناء عملك خبرًيا �سمن املجم�عات اخلبرية- اإىل زمالئك يف 

املجم�عة الأُم.
• مناق�سة اأفراد جمم�عتك يف هذه املعل�مات.

• الإجابة عن ال�ستف�سارات والت�ساوؤلت التي يطرحها زمالوؤك يف املجم�عة الأُم.
   ينح املعلِّم كل خبري )3( دقائق لنقل خربته اإىل اأفراد املجم�عة, وت��سيح الالزم لهم, بدًءا بخرباء 

ة مناق�سة بطاقة اخلبري )1(, ثم خرباء املجم�عة الثانية  املجم�عة الأوىل الذين اأُ�سِندت اإليهم َمَهمَّ
ة مناق�سة بطاقة اخلبري )٢(, وهكذا حتى ُيكِمل بقية اخلرباء نقل خرباتهم,  الذين اأُ�سِندت اإليهم َمَهمَّ

وتكتمل امل��س�عات داخل املجم�عات الأُم.
ل اإليها. �سيناق�سك املعلِّم يف اأهمِّ املعل�مات التي تت��سَّ  �
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مبداأ االختيار
دة, ثم يختار اأن�سبها لي�ستثمر فيها مدخراته بدًل  يبحث املُ�ستثِمر عن الفر�ص ال�ستثمارية املُتعدِّ
�سني من ذوي  من ت�ظيفها يف اأول فر�سة ا�ستثمارية تتاح له, وهذا ُيحتِّم عليه ا�ست�سارة املُتخ�سِّ

ر اخل��ص فيه. اخلربة يف جمال ال�ستثمار الذي قرَّ

مبداأ املقارنة
يتعنيَّ على املُ�ستثِمر املقارنة بني البدائل ال�ستثمارية لختيار اأكرثها منا�سبة له, وذلك بدرا�ستها, 

وحتليلها, واملفا�سلة بينها بناًء على نتائج التحليل. 

مبداأ التنويع
ة؛ ُبْغَيَة ت�زيع راأ�ص املال املُ�ستخَدم يف ال�ستثمار, للحد  يلجاأ املُ�ستثِمر اإىل ال�ستثمار يف جمالت ِعدَّ

من املخاطر ال�ستثمارية.

مبداأ املالءمة
يختار املُ�ستثِمر جمال ال�ستثمار الذي يرغب فيه بناًء على رغباته, ومي�له, وراأ�ص ماله, وعمره, 
د درجة اهتمامه بالعنا�سر  له, وُيحدِّ وطبيعة عمله, وحالته الجتماعية. فلكل ُم�ستثِمر منط معني ُيف�سِّ
الأ�سا�سية لقرار ا�ستثماره يف جمال معني. وهذه العنا�سر هي: معدل العائد على ال�ستثمار, ودرجة 

املخاطرة التي يت�سف بها ال�ستثمار, ومقدار ال�سي�لة لدى املُ�ستثِمر.

بطاقة اخلبري رقم )1(: مبداأ الختيار.

بطاقة اخلبري رقم )٢(: مبداأ املقارنة.

بطاقة اخلبري رقم )4(: مبداأ التن�يع.

بطاقات اخلرباء )3-1(: مبادئ القرار اال�ستثماري.

بطاقة اخلبري رقم )3(: مبداأ املالءمة.
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ورقة العمل )3-٢(: العائد على ال�ستثمار.

الن�صاط 
)2(

العائد على اال�ستثمار.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ح�ساب العائد على اال�ستثمار.

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
ناِق�ص اأفراد جمم�عتك يف املعادلة الريا�سية الآتية التي ُتبنيِّ كيفية ح�ساب العائد على ال�ستثمار:  �

لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )3-٢(: العائد على ال�ستثمار, ثم اأجيب�ا عن ال�س�ؤال  اطَّ  �
املطروح فيها. 

اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك اإجابة ال�س�ؤال اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى.  �
ناِق�ص املعلِّم يف اإجابة ال�س�ؤال.  �

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات

العائد على ال�ستثمار =
قيمة ال�ستثمار النهائية - قيمة ال�ستثمار الأولية  

قيمة ال�ستثمار الأولية

ق  ا�ستثمر اأحد املُ�ستثِمرين يف م�سروع اإنتاجي, بتكلفة مقدارها ٢0000 دينار. وبعد مرور �سنة حقَّ
امل�سروع اإيرادات بلغت 50000 دينار.

املطلوب: 
 ح�ساب العائد على ال�ستثمار.

 %100 x
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الن�صاط 
)3(

العوامل املُوؤثِّرة يف القرار اال�ستثماري.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على متييز العوامل املُوؤثِّرة يف القرار 
اال�ستثماري.

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
رة يف القرار  ت�سلَّم اأنَت واأفراد جمم�عتك البطاقة واحدة من البطاقات )3-1(: الع�امل املُ�ؤثِّ  �

ال�ستثماري.
ذ اأنَت واأفراد جمم�عتك املطل�ب يف البطاقة. نفِّ  �

اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك ما قمتم به اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى.  �
ناِق�ص املعلِّم يف ذلك.  �

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات

املخاطرة 
ع العائد من ال�ستثمار )ربح امل�سروع(, واخل�ف من اخل�سارة. ن من ت�قُّ عدم التمكُّ

املطلوب:
 اإعداد م�سهد تثيلي ُيبنيِّ كيفية تاأثري عن�سر املخاطرة يف املُ�ستثِمر عند اتخاذه القرار ال�ستثماري.

البطاقة رقم )1(.
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الفر�س البديلة 
اإن�ساء م�سنع لإنتاج الألبان والأجبان, اأو اإنتاج املُعلَّبات.

املطلوب:
كتابة تقرير �سحفي عن تاأثري الفر�ص البديلة يف املُ�ستثِمر عند اتخاذه القرار ال�ستثماري.

العوامل البيئية 
تقلُّبات الطق�ص, وتغريُّ املناخ.

املطلوب:
ر الع�امل البيئية يف املُ�ستثِمر عند اتخاذه القرار ال�ستثماري. ت�سميم اإعالن تلفزي�ين ُيبنيِّ كيف ُت�ؤثِّ

م�صادر التمويل 
ه اإىل القرتا�ص. عدم كفاية املدخرات ال�سخ�سية, والت�جُّ

املطلوب:
ر م�سادر التم�يل يف املُ�ستثِمر عند اتخاذه القرار ال�ستثماري. اإعداد ن�سرة اإخبارية ُتبنيِّ كيف ُت�ؤثِّ

البطاقة رقم )٢(.

البطاقة رقم )3(.

البطاقة رقم )4(.
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درجة املناف�صة 
وج�د عدد كبري من املناف�سني يف ال�س�ق املُ�ستهَدفة الذين ي�سنع�ن املُنَتج نف�سه الذي يراد 

ال�ستثمار يف اإنتاجه.
املطلوب:

ر درجة املناف�سة يف املُ�ستثِمر عند اتخاذه القرار ال�ستثماري. عمل ر�سم كاريكاتريي ُيبنيِّ كيف ُت�ؤثِّ

الوقت 
هات مبرور الزمن. التط�ر التكن�ل�جي, وتغريُّ ال�سل�كات والت�جُّ

املطلوب:
ر عن�سر ال�قت يف املُ�ستثِمر عند اتخاذه القرار ال�ستثماري. تنظيم جل�سة تدريبية ُتبنيِّ كيف ُي�ؤثِّ

البطاقة رقم )5(.

البطاقة رقم )6(.

البطاقات )3-1(: العوامل املُوؤثِّرة يف القرار اال�ستثماري.
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الن�صاط 
)4(

دات اال�ستثمار. ُمدِّ

دات اال�ستثمار. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على بيان ُمدِّ

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
قائمتني,  ن  يت�سمَّ الذي  ال�ستثمار,  دات  حُمدِّ  :)1-3( اجلدول  على  جمم�عتك  واأفراد  اأنَت  لع  اطَّ  �

دات ال�ستثمار. دات ال�ستثمار, والقائمة )ب(: اأمثلة على حُمدِّ هما: القائمة )اأ(: حُمدِّ
د ال�ستثمار املنا�سب من القائمة )اأ(, ثم اكتبه اإزاء كل مثال يف القائمة )ب(. اخرت حُمدِّ  �

اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك اإجابة ال�س�ؤال اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى.  �
ناِق�ص املعلِّم يف اإجابة ال�س�ؤال.  �

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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دات اال�صتثمار. القائمة )اأ(: ُمدِّ

دات مالية. دات اإدارية.ُمدِّ دات �سيا�سية.ُمدِّ دات فنية.ُمدِّ دات اأُخرى.ُمدِّ ُمدِّ

دات اال�صتثمار دات اال�صتثمارالقائمة )ب(: اأمثلة على ُمدِّ ُمدِّ

ال�سرائب.

د االجتاهات ال�سيا�سية. تعدُّ

الروتني.

عدم اال�ستقرار االأمني.

دوران العمالة. 

تغريُّ ال�سيا�سات.
التقليد واملحاكاة )اإن�ساء م�سروع م�سابه مل�سروع 

موجود(.

نق�ض اأحد عنا�سر االإنتاج.

نق�ض اخلربة االإدارية.

الر�سوم.

نق�ض االأيدي العاملة اخلبرية واملُدرَّبة.

د االإجراءات.  تعدُّ

ندرة راأ�ض املال.

نق�ض اخلربة لدى املُ�ستثِمر.

عدم القيام بدرا�سات اجلدوى. 

دات ال�ستثمار. اجلدول )3-1(: حُمدِّ
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مبادئ القرار اال�صتثماري:
يف ما ياأتي املبادئ التي يتعنيَّ على املُ�ستثِمر مراعاتها عند اتخاذ قرار ا�ستثماري:  

دة, ثم يختار اأن�سبها لي�ستثمر  مبداأ الختيار: يبحث املُ�ستثِمر عن الفر�ص ال�ستثمارية املُتعدِّ  -1
فيها مدخراته بدًل من ت�ظيفها يف اأول فر�سة ا�ستثمارية تتاح له, وهذا ُيحتِّم عليه ا�ست�سارة 

ر اخل��ص فيه. �سني من ذوي اخلربة يف جمال ال�ستثمار الذي قرَّ املُتخ�سِّ
مبداأ املقارنة: يتعنيَّ على املُ�ستثِمر املقارنة بني البدائل ال�ستثمارية لختيار اأكرثها منا�سبة   -٢

له, وذلك بدرا�ستها, وحتليلها, واملفا�سلة بينها بناًء على نتائج التحليل. 
ة؛ ُبْغَيَة ت�زيع راأ�ص املال املُ�ستخَدم  مبداأ التن�يع: يلجاأ املُ�ستثِمر اإىل ال�ستثمار يف جمالت ِعدَّ  -3

يف ال�ستثمار, للحدِّ من املخاطر ال�ستثمارية.
مبداأ املالءمة: يختار املُ�ستثِمر جمال ال�ستثمار الذي يرغب فيه بناًء على رغباته, ومي�له,   -4 
له,  وراأ�ص ماله, وعمره, وطبيعة عمله, وحالته الجتماعية. فلكل ُم�ستثِمر منط معني ُيف�سِّ
د درجة اهتمامه بالعنا�سر الأ�سا�سية لقرار ا�ستثماره يف جمال معني. وهذه العنا�سر  وُيحدِّ

هي: 
على  امل�سروفة  القيمة  بني  العالقة  عن  ُيعربِّ  مقيا�ص  ال�ستثمار:  على  العائد  معدل  اأ- 
ق  ال�ستثمار يف الأعمال والقيمة التي متَّ احل�س�ل عليها ب��سفها عائًدا؛ بهدف التحقُّ

من جدوى ال�ستثمارات.
ُيح�َسب العائد على ال�ستثمار بطرح قيمة ال�ستثمار الأولية )تكلفة ال�ستثمار الإجمالية(    
الإيرادات(, ثم تق�سيمها على قيمة ال�ستثمار  النهائية )اإجمايل  من قيمة ال�ستثمار 

الأولية, ثم �سرب الناجت يف 100:
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العائد على ال�ستثمار =
                                                                  

ب- درجة املخاطرة التي يت�سف بها ال�ستثمار.
جـ- مقدار ال�سي�لة لدى املُ�ستثِمر.

قيمة ال�ستثمار النهائية - قيمة ال�ستثمار الأولية
قيمة ال�ستثمار الأولية

اإجابة �صوؤال ورقة العمل )2-3(: 
ق امل�سروع  ا�ستثمر اأحد املُ�ستثِمرين يف م�سروع اإنتاجي, بتكلفة مقدارها ٢0000 دينار. وبعد مرور �سنة حقَّ

اإيرادات بلغت 50000 دينار.
املطلوب:

ح�ساب العائد على ال�ستثمار.

ق ربًحا مقداره 15 قر�ًسا, مبا ن�سبته %150.  اإذن: كل دينار ا�سُتثِمر يف امل�سروع حقَّ
رة يف اتخاذ القرار اال�صتثماري:  العوامل املُوؤثِّ

لها ال�سكل )3-1(, وهذه اأبرزها: ر يف اتخاذ املُ�ستثِمر قراره ال�ستثماري, وُيثِّ ة ُت�ؤثِّ ت�جد ع�امل ِعدَّ
عدم  اأْي  ال�ستثماري؛  للم�سروع  عة  املُت�قَّ والع�ائد  الفعلية  الع�ائد  بني  التباين  بها  د  ُيق�سَ املخاطرة:   -1
ع على ال�ستثمار. فكلما زادت درجة املخاطرة يف جمال ال�ستثمار قلَّ الإقبال  ق من العائد املُت�قَّ التحقُّ

على ال�ستثمار فيه.
 مثال:

اأراد اأحـد املُ�ستثِمرين ال�ستثمار يف م�سروع لإنتاج املالب�ص الريا�سية لطلبة املدار�ص اخلا�سة, وقد وجد 
دت اأنَّ  اأنَّ اإقـبـال الـفـئـة املُ�ستهَدفة على هذا الن�ع من  املالب�ص كبري, غري اأنَّ الدرا�سات التي قام بها اأكَّ
دة, اأو غري معروفة؛ ما يزيد  ر تغيري ت�سميم املالب�ص الريا�سية يف اأوقات غري حُمدَّ املدار�ص اخلا�سة ُتقرِّ

من درجة املخاطرة م�ستقباًل, ولهذا غريَّ املُ�ستثِمر قراره ال�ستثماري.

العائد على ال�ستثمار =

= 150% اأو 0.15

 %100 x   ٢0000  -  50000
٢0000

 %100 x
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عة التي �سيفقدها امل�سروع من البديل الذي مل ُيْخرَت نتيجة اختيار بديل  ٢- الفر�ص البديلة: املنافع املُت�قَّ
اأف�سل. 
 مثال:

يلك �سخ�ص قطعة اأر�ص ثمنها 50000 دينار, وُيِكنه اإن�ساء م�سروع جتاري عليها, مثل: حمطة وق�د, 
ع �سكني, ومطعم. وقد كان هدفه من ال�ستثمار حتقيق ربح ن�سبته 15% زيادًة على قيمة الأر�ص,  وجُممَّ

فماذا يختار؟ 
ع �سكني, فاإنَّه �سيخ�سر العائد الذي قد يح�سل عليه يف حال  ا- بناء جُممَّ ر هذا ال�سخ�ص - فر�سً اإذا قرَّ
ق عائًدا اأقل من تلك الن�سبة  ع ال�سكني حقَّ اختياره اإن�ساء حمطة وق�د اأو مطعم. واإذا افرت�سنا اأنَّ املُجمَّ
ع ال�سكني عائًدا اأعلى, فاإنَّه يك�ن  ق املُجمَّ عة, فاإنَّه �سيخ�سر فر�سة بناء حمطة ال�ق�د. اأّما اإذا حقَّ املُت�قَّ

ده. قد اأح�سن الختيار بح�س�له على العائد الذي حدَّ
ر الع�امل البيئية املختلفة يف اتخاذ القرار ال�ستثماري, مثل: التغريُّ املناخي, وتقلُّبات  3- الع�امل البيئية: ُت�ؤثِّ
دة, وق�انني حماية  الطق�ص, ومعدلت تل�ُّث اله�اء واملاء, واإعادة التدوير, وامل�اقف من الطاقة املُتجدِّ

البيئة من التل�ُّث, وحماية البيانات, واأمن املعل�مات, وغري ذلك.
 مثال:

اأراد ُم�ستثِمر ال�ستثمار يف م�سروع لت�ليد الطاقة الكهربائية من الرياح, وَتبنيَّ له اأنَّ اإن�ساء امل�سروع يف 
املناطق ذات املناخ احلار, مثل منطقة الأغ�ار, غري ُمِكن, واأنَّه يتعنيَّ عليه اإن�ساوؤه يف املناطق اجلبلية 

العالية ذات املناخ البارد حيث تت�افر الرياح.
ر م�سادر التم�يل تاأثرًيا كبرًيا يف القرار ال�ستثماري. م�سادر التم�يل: ُت�ؤثِّ  -4

 مثال:
 اأراد ُم�ستثِمر اإن�ساء حمطة �سحن لل�سيارات الكهربائية با�ستخدام الطاقة البديلة, وكان حجم التم�يل 
الالزم لذلك 100000 دينار, يلك منها 40000 دينار؛ ما ي�ِجب عليه اقرتا�ص بقية املبلغ. ونظًرا اإىل 
ر عليه  اإل على 30000 دينار فقط, وتعذَّ عدم وج�د �سمانات كافية لديه, فاإنَّه مل ي�ستطع احل�س�ل 

تاأمني املبلغ الالزم للتم�يل؛ لذا فاإنَّه �سُيغريِّ قراره, اأو قد يبحث عن م�سادر ت�يل بديلة اإْن اأمكن.
يف  ر  ُي�ؤثِّ كبرية,  ب�س�رة  مُنَتجاتهم  �سراء  على  الأفراد  واإقبال  ة,  ِعدَّ مناف�سني  وج�د  املناف�سة:  درجة   -5

القرار ال�ستثماري. 



45

 مثال:
 اإذا اأراد ُم�ستثِمر اإن�ساء م�سروع لإنتاج الأطعمة البحرية يف مدينة العقبة, وَتبنيَّ له وج�د العديد من 
ر اأْن ي�ستثمر يف جمال اآخر,  ر يف قراره, ويجعله ُيفكِّ امل�سروعات الناجحة يف هذا املجال, فاإنَّ ذلك �سُي�ؤثِّ

اأو يف منطقة اأُخرى.
ات  ال�قت: يتعنيَّ على املُ�ستثِمر اأْن يراعي عامل ال�قت عند اتخاذه قراًرا ا�ستثماريًّا, وكذلك مدى التغريُّ  -6

التي قد حتدث من حلظة اتخاذ القرار اإىل وقت تنفيذ ال�ستثمار فعليًّا.
 مثال:

 اإذا اأراد ُم�ستثِمر ال�ستثمار يف م�سروع لإنتاج اله�اتف املحم�لة ذات امل�ا�سفات واملزايا التي يرغبها 
التكن�ل�جي  التط�ر  ب�سبب  م�ستقباًل  امل�ا�سفات  يرغب�ن يف هذه  ل  قد  اأنَّهم  له  وَتبنيَّ  الي�م,  الأفراد 
ا يتطلَّع�ن اإىل اقتناء ه�اتف حمم�لة ذات م�ا�سفات اأف�سل؛ فاإنَّ ذلك  املت�سارع على مرِّ الأيام, واإمنَّ

ر يف قراره ال�ستثمار يف هذا املجال. �سُي�ؤثِّ

رة يف القرار ال�ستثماري.  ال�سكل )3-1(:الع�امل املُ�ؤثِّ

املخاطرةم�صادر التمويل

الوقت

الفر�س البديلةدرجة املناف�صة

رة يف  العوامل املُوؤثِّ
القرار اال�صتثماري

العوامل البيئية
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دات اال�صتثمار:  ُمدِّ
دات )ال�سع�بات( التي حتدُّ من ال�ستثمار:  من املُحدِّ

اإمكانية احل�س�ل على  ق  ُيع�ِّ ما  التم�يل, وكل  املالية, وم�سادر  ال�س�ؤون  بها  د  ُيق�سَ املالية:  دات  املُحدِّ  -1
عة, مثل: زيادة ال�سرائب والر�س�م, وندرة راأ�ص املال, و�سع�بة ت�فريه. العائدات ال�ستثمارية املُت�قَّ

امل�سروعات  اإن�ساء  اأو  اأوجه ال�ستثمار,  التي حتدُّ من  الإدارية  ال�س�ؤون  بها  د  ُيق�سَ الإدارية:  دات  املُحدِّ  -٢
د الإجراءات الإدارية وعدم مرونتها, ونق�ص اخلربات الإدارية لدى  ال�ستثمارية, مثل: الروتني, وتعدُّ
القائمني على ال�ستثمار واملُ�ستثِمر نف�سه, وامل�سكالت الإدارية مثل دوران العمل؛ وه� تغريُّ عدد العاملني 

يف املن�ساأة نتيجة تركهم العمل يف وقت ما.
مثل:  وتقلُّباتها,  املنطقة,  يف  ال�سائدة  ال�سيا�سية  والأح�ال  الظروف  بها  د  ُيق�سَ ال�سيا�سية:  دات  املُحدِّ  -3
د الجتاهات ال�سيا�سية, وعدم ال�ستقرار  حتديد احلدِّ الأدنى لالأج�ر, وم�اقع امل�سروعات اجلديدة, وتعدُّ

ال�سيا�سي.
ق ال�ستثمار يف جمال معني, مثل: نق�ص اخلربات  د بها الأم�ر التقنية التي ُتع�ِّ دات الفنية: ُيق�سَ 4- املُحدِّ
بة, ونق�ص اأحد عنا�سر الإنتاج, مثل: امل�اد اخلام, والعمالة الالزمة,  والأيدي العاملة اخلبرية واملُدرَّ

وكـذلـك عـدم اإجراء درا�سات اجلدوى القت�سادية للم�سروعات ال�ستثمارية ب�س�رة �سحيحة.
د بها اجل�انب الأمنية, والثقافية, والعادات والتقاليد املُتََّبعة يف الدولة التي  دات الأُخرى: ُيق�سَ 5- املُحدِّ
قت جناًحا يف اأماكن واأزمنة  حتدُّ من اأوجه ال�ستثمار, وكذلك التقليد واملحاكاة مل�سروعات معينة حقَّ
دات  خمتلفة من دون النظر اإىل اإمكانية جناحها يف اأماكن واأزمنة اأُخرى, انظر ال�سكل )3-٢( حُمدِّ

ال�ستثمار.
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دات  ُمدِّ
اال�صتثمار

دات  ُمدِّ
فنية

الر�صوم.

التقليد واملحاكاة.

الروتني.

نق�س االأيدي العاملة       
اخلبرية واملُدرَّبة.

ال�صرائب.

العادات والتقاليد.

م�صكالت اإدارية.

د االإجراءات. تعدُّ

د االجتاهات ال�صيا�صية. تعدُّ

نق�س اأحد عنا�صر االإنتاج.

ندرة راأ�س املال.

عدم القيام بدرا�صات اجلدوى.

نق�س اخلربة االإدارية.

نق�س اخلربة لدى املُ�صتثِمر.

تغريُّ  ال�صيا�صات.

دات  ُمدِّ
مالية

دات  ُمدِّ
اأُخرى

دات  ُمدِّ
�صيا�صية

دات  ُمدِّ
اإدارية

دات ال�ستثمار. ال�سكل )3-٢(: حُمدِّ
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ح املق�صود بكلٍّ مّما ياأتي:   ١- و�صِّ
اأ- معدل العائد على اال�ستثمار.  

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- املخاطرة.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

2- اذكر املبداأ الذي جتاهله املُ�صتثِمر يف كلٍّ مّما ياأتي، ومل ُيراِعه عند اتخاذ قراره 
اال�صتثماري:

اأ- ا�ستثمار االأموال يف اأول فر�سة ا�ستثمارية اأُتيحت له.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ب- اختيار اأحد بدائل اال�ستثمار من دون املفا�سلة بني نتائج حتليل كل بديل بعد درا�سته.    

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

اأ�صئلة الدر�س
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 جـ- ا�ستثمار االأموال جميًعا يف جمال ا�ستثماري واحد.      

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

د- اال�ستثمار يف م�سروع ُيواِفق رغباته وميوله، ويفوق حدود دخله وطبيعة عمله.             

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

3- ا�صتثمر ُم�صتثِمر اأردين يف م�صروع اإنتاجي بلغت تكلفته 996٥0 ديناًرا. وبعد مرور 
ق امل�صروع اإيرادات قيمتها١20٥00 دينار. �صنة حقَّ

املطلوب:    
ح�صاب العائد على اال�صتثمار.  

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ر يف اتخاذ القرار اال�صتثماري يف احلاالت االآتية: 4- اذكر العامل املُوؤثِّ
ن تقدمي دورات تدريبية على املهارات احلياتية لطلبة املدار�ض  اأ  اأراد ُم�ستثِمر اإن�ساء م�سروع يت�سمَّ
اخلا�سة. وقد اأظهرت الدرا�سات التي قام بها اأنَّ هذه املدار�ض �ست�ستحدث مناهج تدريبية على 

املهارات احلياتية بعد 3 �سنوات.     

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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ا �سغرًيا، وكانت خيارات اال�ستثمار فيه هي: فتح �سيدلية، اأو افتتاح  ب- ا�سرتى ُم�ستثِمر مبًنى جتاريًّ
ر اإن�ساء  مكتب �سياحي لتاأجري ال�سيارات، اأو متجر لبيع اأجهزة الهاتف املحمول و�سيانتها، وقد قرَّ

عة من اخليارات االأُخرى.   �سيدلية ُمتجاِهاًل املنافع املُتوقَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ن اإنتاج اخلزف واالأ�سغال اليدوية يف منطقة �سياحية.  جـ- اأراد ُم�ستثِمر اال�ستثمار يف م�سروع يت�سمَّ
وبعد درا�سة املنطقة َتبنيَّ له اأنَّها حتوي العديد من املحال التجارية التي اأحرزت �سهرة كبرية 

ر تغيري ا�ستثماره.     يف اإنتاج اخلزف واالأ�سغال اليدوية، فقرَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

دات اال�صتثمار االآتية: د من ُمدِّ ٥- اأعِط مثااًل واحًدا على كل ُمدِّ
دات �سيا�سية.  اأ- ُمدِّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

دات اإدارية.  ب- ُمدِّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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دات فنية.         جـ- ُمدِّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

دات مالية.          د- ُمدِّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------



52

الن�صاط 
)١(

التمييز بني جماالت اال�ستثمار واأدواته.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على متييز جمال اال�ستثمار من اأداة 
اال�ستثمار.

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
ادر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك احلالة )3-٢(: ا�ستثمار م�سطفى, ثم اأجيب�ا عن ال�س�ؤال الذي يليها.  �

�ساِرك اأفراد جمم�عتك يف ت��سيح الفرق بني جمال ال�ستثمار واأداة ال�ستثمار.  �
ل�ن اإليها اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى. اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك النتائج التي تت��سَّ  �

ناِق�ص املعلِّم يف هذه النتائج.  �

الدر�س الرابع
جماالت اال�صتثمار واأدواته  

نظًرا اإىل ما ي�سهده العامَل الي�م من تط�ر �سريع يف نظام الت�سالت وعامَل الإنرتنت والتكن�ل�جيا   
دون كثرًيا يف اختيار  واأ�ساليب الإنتاج, والتغريُّ امل�ستمر يف اأذواق املُ�ستهِلكني ورغباتهم؛ فاإنَّ املُ�ستثِمرين يرتدَّ
جمال ال�ستثمار املنا�سب, واأداة ال�ستثمار املثلى التي تتيح لهم حتقيق اأكرب عائد �سمن م�ست�ى معني من 
املخاطرة. فما الفرق بني جمال ال�ستثمار واأداة ال�ستثمار؟ وما العالقة بينهما؟ وما الأداة املثلى التي ُتَعدُّ 

ق لهم اأكرب م�ست�ى من العائدات باأقل ن�سبة من املخاطرة؟ اأكرث ا�ستقطاًبا من املُ�ستثِمرين, وحُتقِّ

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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يرغب م�سطفى ا�ستثمار ٢5000 دينار يف اإن�ساء م�سروع اإنتاجي يع�د عليه بالنفع والفائدة, ويزيد 
�سني, ودار بينهما احل�ار الآتي: ثروته باأقل خماطرة مكنة, فا�ست�سار اأحد املُتخ�سِّ

م�سطفى: معي مبلغ ٢5000 دينار اأريد ا�ستثماره يف م�سروع اإنتاجي ُمرِبح.
لذلك  �ستختارها  التي  ال�ستثمار  اأداة  وما  فيه؟  �ست�ستثمر  الذي  املجال  يف  رت  فكَّ هل  امل�ست�سار: 

املجال؟
م�سطفى: ما الفرق بني جمال ال�ستثمار واأداة ال�ستثمار؟

ُيْعنى مباهية  فالأول  ال�ستثمار؛  اأداة  مفه�م  واأ�سمل من  اأعمُّ  ال�ستثمار  مفه�م جمال  امل�ست�سار: 
ال�ستثمار الذي ترغبه ون�عه, والثاين ُيثِّل ال��سيلة املُ�ستخَدمة يف تنفيذ هذا ال�ستثمار.

م�سطفى: هل ُيِكن ت��سيح ذلك مبثال؟
د ن�عه  د ماهية ال�ستثمار: هل ه� حملي اأم خارجي؟ اأو ُيحدِّ امل�ست�سار: نعم, جمال ال�ستثمار ُيحدِّ
اإّما باإنتاج ال�سلع, واإّما بتقدمي اخلدمات, واإّما بال�سعي اإىل حتقيق الربح عن طريق التعامل بالأوراق 
املالية من دون اإنتاج ال�سلع اأو تقدمي اخلدمات. اأّما اأداة ال�ستثمار فُتبنيِّ ال��سيلة املُ�ستخَدمة يف 
املالية غري  الأ�س�ل  مالية يف  ا�ستثمارات  اأم  قائمة  واأعمال  م�سروعات  ال�ستثمار: هل هي  تنفيذ 

احلقيقية ُمثَّلًة يف الأ�سهم, اأو ال�سندات, وغريها؟
م�سطفى: ح�سًنا, اأنا اأودُّ ال�ستثمار يف م�سروع لإنتاج ورق اجلدران.

ق, ولكن يتعنيَّ عليك اأوًل عمل درا�سة جدوى اقت�سادية للم�سروع, راجًيا لك  امل�ست�سار: اختيار ُم�فَّ
كل الت�فيق.

م�سطفى: �سكًرا جزياًل على هذه الن�سائح.  

�ساِرك املعلِّم يف مناق�سة ال�س�ؤال الآتي: 
ما الفرق بني الأ�سل احلقيقي, والأ�سل املايل, والأ�سل غري امللم��ص؟

احلالة )3-٢(: ا�ستثمار م�سطفى.
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الن�صاط 
)2(

جماالت اال�ستثمار.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على متييز جماالت اال�ستثمار وفًقا للمعيار 
اجلغرايف، والنوعي، وامللكية.

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )3-٢(: جمالت ال�ستثمار, ثم اأجيب�ا عن الأ�سئلة  اطَّ  �

ال�اردة فيها.
اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك اإجابات الأ�سئلة اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى.  �

ناِق�ص املعلِّم يف اإجابات الأ�سئلة.  �

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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1- �سنِّف االأمثلة االآتية على جمال اال�ستثمار وفًقا للمعيار اجلغرايف )املحلي، واخلارجي، واالأجنبي(:
جمال اال�صتثماراملثال

اأ- �سراء ُم�ستثِمر عربي عقاًرا يف االأردن بهدف املتاجرة.
ب- اإن�ساء ُم�ستثِمر اأردين م�سنًعا يف االأردن الإنتاج االألبان.

جـ- �سراء جمموعة من املُ�ستثِمرين االأردنيني ح�سة يف �سركة عاملية. 
د- �سراء ُم�ستثِمر اأردين جمموعة من االأ�سهم ل�سركة اأردنية ت�ستثمر 

اأموالها يف بلد اأجنبي.
هـ- �سراء ُم�ستثِمر عربي اأ�سهًما ل�سركة اأردنية.
و- �سراء ُم�ستثِمر اأردين اأ�سهًما ل�سركة اأردنية.

2- �سنِّف االأمثلة االآتية على جمال اال�ستثمار وفًقا للمعيار النوعي )احلقيقي، واالقت�سادي، واملايل(:
جمال اال�صتثماراملثال

اأ- اإن�ساء ُم�ستثِمر م�سنًعا الإنتاج ال�سوكوالتة.
ًة يف اإحدى �سركات البور�سة. ب- �سراء ُم�ستثِمر اأ�سهًما ِعدَّ

جـ- ا�ستثمار ُم�ستثِمر اأمواله يف اإحدى ال�سركات التمويلية لقاء 
جمموعة من ال�سندات.

د- �سراء ُم�ستثِمر م�سنًعا الإنتاج املُعلَّبات.
هـ- �سراء ُم�ستثِمر جمموعة �سندات من البنك املركزي.

3- �سنِّف االأمثلة االآتية على جمال اال�ستثمار وفًقا ملعيار امللكية )اخلا�ض، والعام، واملختلط(:
جمال اال�صتثماراملثال

اأ- اإن�ساء ُم�ستثِمر  متجًرا )�سوبر ماركت(. 
ب- تاأ�سي�ض جمموعة من املُ�ستثِمرين �سركة لتجارة االأدوات املنزلية. 

جـ- اإن�ساء احلكومة �سركة طريان. 
د- تاأ�سي�ض احلكومة وجمموعة من املُ�ستثِمرين �سركة تنقيب عن النفط.  

ورقة العمل )3-2(: جماالت اال�ستثمار.
-  �ساِرك املعلِّم يف مناق�سة ال�س�ؤال الآتي: 

ما الأدوات ال�ستثمارية التي ُت�ستخَدم يف كل جمال من جمالت ال�ستثمار؟
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الن�صاط 
)3(

اأدوات اال�ستثمار.

املنا�سبة لكل  اأدوات اال�ستثمار  الن�ساط على حتديد  �سي�ساعدك هذا 
جمال من جماالت اال�ستثمار.

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
ت�سلَّم اأنَت واأفراد جمم�عتك بطاقة واحدة من بطاقات اخلرباء )3-٢(: اأدوات ال�ستثمار.  �

نة يف البطاقة. ادر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك املعل�مات اخلا�سة بكل اأداة من اأدوات ال�ستثمار املُدوَّ  �
اأفراد املجم�عات الأُخرى على  اأمام  اأنَت واأفراد جمم�عتك هذه املعل�مات, ثم اعر�س�ها  �ص  خلِّ  �

نحٍ� اإبداعي ُيبنيِّ مفه�م الأداة, وكيفية ا�ستخدامها, وجمال ال�ستثمار خا�ستها, ومزاياها.
ل�ن اإليها اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى. اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك النتائج التي تت��سَّ  �

ناِق�ص املعلِّم يف هذه النتائج.  �

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات

العقار 
ُيَعدُّ ال�ستثمار يف العقار اأحد اأهمِّ اأن�اع ال�ستثمارات, واأكرثها �سي�ًعا؛ اإذ ُيِكن للُم�ستثِمر اإن�ساء 
عات التجارية, و�سراء  اأو للتاأجري(, واإن�ساء الفنادق, واملنتجعات, واملُجمَّ املباين ال�سكنية )للبيع, 

الأرا�سي ثم بيعها عند ارتفاع �سعرها م�ستقباًل.
من مزايا ال�ستثمار يف العقار: 

اأ- وج�د درجة عالية من الأمان.
ب- ا�ستثمار ط�يل الأجل.

جـ- ت�فري دخل معق�ل وم�ستقر للُم�ستثمر. 

البطاقة رقم )1(.
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ال�صلع 
�سة على  لبع�ص ال�سلع مزايا خا�سة جتعلها �ساحلة لال�ستثمار, وقد تن�ساأ لها اأحياًنا اأ�س�اق ُمتخ�سِّ
غرار اأ�س�اق الأوراق املالية, مثل: �س�ق القطن يف ني�ي�رك, و�س�ق الذهب يف لندن, و�س�ق الُبِّ يف 

الربازيل, و�س�ق )ب�ر�سة( الأزهار يف عّمان, و�س�ق ال�ساي يف �سرييالنكا.
يك�ن التعامل يف اأ�س�اق ال�سلع با�ستخدام قيد خا�ص ُي�سّمى العقد امل�ستقبلي؛ وه� عقد بني طرفني؛ 
د املُنِتج لل�كيل بت�سليمه كمية معينة من ال�سلعة يف  اأحدهما ُمنِتج ال�سلعة, والآخر ال�كيل. وفيه يتعهَّ
د بن�سبة معينة من قيمة العقد.  د م�ستقباًل لقاء ح�س�له على تاأمني, اأو تغطية مالية حُتدَّ تاريخ حُمدَّ
فمثاًل, يتَّفق املُزاِرع�ن مع وكالء البيع يف �س�ق )ب�ر�سة( الأزهار يف العا�سمة الأردنية عّمان على 
ن�سبًة من  ب��سفه  د  ُيحدَّ املال  لقاء مبلغ من  د  تاريخ حُمدَّ الأزهار يف  ت�سليمهم كميات معينة من 

اإجمايل املبلغ املُتََّفق عليه يف العقد.

امل�صروعات االقت�صادية 
ُتَعدُّ امل�سروعات القت�سادية من اأكرث اأدوات ال�ستثمار احلقيقي انت�ساًرا؛ لأنَّها ُت�سِهم يف ت�ظيف 

جزء من العمالة ال�طنية؛ ما يجعلها م�سدًرا للدخل.
 تتن�ع امل�سروعات القت�سادية من حيث الأن�سطة, مثل: الأن�سطة التجارية, وال�سناعية, والزراعية, 

�ص بع�سها يف جتارة ال�سلع, اأو �سناعتها, اأو تقدمي اخلدمات. واخلدمية, وقد يتخ�سَّ
 من مزايا ال�ستثمار يف امل�سروعات القت�سادية:

ت�فري عائد معق�ل وم�ستقر للُم�ستثِمر. اأ  - 
فتك�ن  ذاتية,  قيمة  لها  اأ�س�ًل حقيقيًة  لأنَّه يتلك  للُم�ستثِمر؛  الأمان  عالية من  درجة  وج�د  ب- 

ا. درجة املخاطرة منخف�سة جدًّ
جـ - املالءمة؛ اإذ ُيِكن للُم�ستثِمر اختيار امل�سروعات وفًقا لرغبته واهتماماته.

منح املُ�ستثِمر احلق يف اإدارة اأ�س�له بنف�سه, اأو تف�ي�ص غريه بذلك.  د- 
ق اإ�سباًعا حقيقيًّا لبع�ص الأفراد, اأو فئات املجتمع كافًة. اإنتاج �سلع وخدمات حُتقِّ هـ- 

البطاقة رقم )٢(.

البطاقة رقم )3(.
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املعادن النفي�صة 
ة يف الآونة الأخرية, وهي  د بها الذهب, والف�سة, والبالتني. وقد �سهدت اأ�سعارها تقلُّبات حادَّ ُيق�سَ

ُتثِّل مالًذا اآمًنا للُم�ستثِمرين, ول �سيما يف الأزمات القت�سادية.
ها:   دة, اأهمُّ  يتَِّخذ ال�ستثمار يف املعادن النفي�سة �س�ًرا ُمتعدِّ

ال�سراء والبيع املبا�سران.  اأ- 
اإيداع الذهب يف البن�ك لقاء ف�ائد منخف�سة ن�سبيًّا. ب- 

االأ�صهم 
م راأ�ص مال ال�سركات اإىل ح�س�ص  دة؛ اإذ ُيق�سَّ اأوراق مالية ُتثِّل حق امللكية, وحتمل قيمة ا�سمية حُمدَّ
مت�ساوية, ُت�سّمى كلٌّ منها �سهًما, وبذلك ُتَعدُّ الأ�سهم اأداة ا�ستثمار ُتثِّل حق مالكها بح�س�ص معينة 

يف �سركة ما, وُتثَبت ب�سندات قان�نية ُيِكن تداولها بيًعا و�سراًء يف الأ�س�اق املالية.
 ُت�سنَّف الأ�سهم بح�سب احلق�ق والمتيازات املُ�ستَحقة ل�ساحبها اإىل ن�عني رئي�سني, هما:

الأ�سهم العادية: اأ�سهم تنح مالكها حق امل�ساركة يف انتخاب اأع�ساء جمل�ص الإدارة لل�سركة,  اأ- 
وحق احل�س�ل على اأرباح يف نهاية كل �سنة مالية عند حتقيق ال�سركة الأرباح, وت�زيعها على 
ال�سهم  حامل  من  اأكرث  للمخاطر  ُعْر�سة  ه�  العادي  ال�سهم  حامل  باأنَّ  علًما  الأ�سهم,  حملة 

املمتاز؛ فه� ل يح�سل على حقه اإل بعد حامل ال�سهم املمتاز يف حال ت�سفية ال�سركة. 
الأ�سهم املمتازة: اأ�سهم يحظى اأ�سحابها مبزايا خا�سة مقارنًة بحملة الأ�سهم العادية. وب�جه  ب- 
عام, ُت�سِدر ال�سركات اأ�سهًما متازًة عند حاجتها اإىل م�سادر ت�يل اأو �سي�لة نقدية ل ُيِكن 

ت�فريها من طرح الأ�سهم العادية؛ نظًرا اإىل عدم وج�د طلب عليها.
 يتمتع حملة الأ�سهم املمتازة بحق احل�س�ل على ن�سب ثابتة من الأرباح يف نهاية كل �سنة مالية, 
هم ل ي�سارك�ن يف انتخاب اأع�ساء  ِبَغ�صِّ النظر عن حتقيق ال�سركة اأرباًحا, اأو تكبُّدها خ�سائر, ولكنَّ
اأقل ُعْر�سًة للمخاطر مقارنًة بحملة الأ�سهم العادية؛ فهم يح�سل�ن  باأنَّهم  جمل�ص الإدارة, علًما 

على حق�قهم قبل حملة الأ�سهم العادية يف حال ت�سفية ال�سركة.

البطاقة رقم )4(.

البطاقة رقم )5(.
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ال�صندات 
اأْي  للُم�ستثِمرين؛  وتبيعها  ال�سندات,  ُت�سِدر  التي  ال�سركة  اإىل  بالن�سبة  اقرتا�ص  اأداة  ال�سند  ُيَعدُّ 

دة, وله �سعر فائدة ثابت.  ا ط�يل الأجل, ي�ستحق الدفع يف اأوقات حُمدَّ قر�سً
ا, اأو كل �ستة اأ�سهر  تلتزم ال�سركة بدفع قيمة ال�سند عند ال�ستحقاق, ف�ساًل عن دفع الف�ائد �سن�يًّ
)القيمة  ال�سمية  ال�سندات  قيمة  ردُّ  ال�سندات  ُت�سِدر  التي  ال�سركة  على  ويتعنيَّ  التفاق.  بح�سب 
نة على ال�سند( حلملة ال�سندات )اأِي املُ�ستثِمرين( يف تاريخ ا�ستحقاقها الذي ي�سل اإىل خم�ص  املُدوَّ

�سن�ات فاأكرث يف معظم احلالت. 
يختلف ال�سند عن القر�ص يف اأنَّه ينح حامله حق تداوله وبيعه يف ال�س�ق املايل, وتغريُّ قيمته تبًعا 
نة فيه التي ُتثِّل  للظروف ال�سائدة يف ال�س�ق املايل؛ ما يعني اأنَّ قيمته ال�سمية ُتثِّل القيمة املُدوَّ
ال�سند  ُتثِّل قيمة  ال�سند يف م�عد ال�ستحقاق, يف حني  ال�سركة بدفعه حلامل  تلتزم  الذي  املبلغ 
ة التي ي�ستحقها ال�سند يف ال�س�ق املايل عند رغبة مالكه يف بيعه قبل م�عد  ال�س�قية القيمة املُتغريِّ

ا�ستحقاقه.
َبعة با�ستخدام اأداة ال�سندات: من طرائق ال�ستثمار املُتَّ

املايل,  ال�س�ق  يف  اأ�سعارها  تقلُّبات  من  اأرباح  وحتقيق  بها,  املتاجرة  بهدف  ال�سندات  �سراء  اأ  - 
وُيطَلق على هذا الن�ع من ال�سندات ا�سم ال�سندات الق�سرية الأجل.

�سراء ال�سندات, والحتفاظ بها حلني ال�ستحقاق )ل للمتاجرة بها(؛ بهدف احل�س�ل على  ب- 
الف�ائد التي تدفعها ال�سركة املُ�سِدرة لها كل �سنة, اأو كل �ستة اأ�سهر, وُيطَلق على هذا الن�ع من 

ال�سندات ا�سم ال�سندات الط�يلة الأجل.

البطاقة رقم )6(.
بطاقات اخلرباء )3-2(: اأدوات اال�ستثمار.
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جمال اال�صتثمار:
ف فيه املُ�ستثِمر اأم�اله يف القطاعات املختلفة؛ اإذ تتن�ع جمالت  د به طبيعة الن�ساط الذي ُي�ظِّ ُيق�سَ
ال�ستثمار تبًعا لأهدافها, بحيث ت�سمل ال�ستثمارات العقارية, وال�سياحية, وال�سناعية, والزراعية, 

والتعليمية, والطبية, والتكن�ل�جية, وامل�سرفية, والت�سالت, وغري ذلك. 
د اأدواته املت�افرة يف كل جمال, ينح املُ�ستثِمر بدائل ا�ستثمارية  اإنَّ اختالف جمالت ال�ستثمار, وتعدُّ

دة تتيح له اختيار ما ُينا�ِسبه منها. ُمتعدِّ

اأداة اال�صتثمار:
اأ�ساًل  اأو   ,)... �سلعة  اأ�ساًل حقيقيًّا )عقار,  لتنفيذ ال�ستثمار, وقد تك�ن  املُ�ستثِمر  و�سيلة يختارها 
ماليًّا )اأ�سهم, �سندات, ودائع يف البن�ك, متاجرة بالُعْمالت الأجنبية ...(, اأو اأ�ساًل غري ملم��ص 
)براءات اخرتاع, اأنظمة معل�مات, حق�ق ملكية فكرية ...( يح�سل عليه املُ�ستثِمر لقاء املبلغ 

الذي ي�ستثمره. وُيطَلق اأحياًنا على اأدوات ال�ستثمار ا�سم و�سائط ال�ستثمار.
اأدوات اال�صتثمار:

ُت�سنَّف اأدوات ال�ستثمار اإىل ثالثة اأن�اع رئي�سة, هي:

اأواًل: االأ�سول احلقيقية.
اأ�س�ل مادية لها قيمة كبرية نظًرا اإىل خ�سائ�سها, وهي ت�سمل املعادن النفي�سة, وال�سلع, والعقارات, 

والأرا�سي, واملعدات, وامل�ارد الطبيعية.
 من مزايا االأ�سول احلقيقية:

وج�د كيان مادي ملم��ص لها, مثل: الأرا�سي, واملباين, والعقارات. اأ  - 
تاأجري  اأو  تقدمي اخلدمات,  اأو  ال�سلع,  اإنتاج  ا�ستخدامها يف  منها عن طريق  املنفعة  ح�س�ل   ب- 

املباين والأرا�سي وال�سيارات.



61

ا ُيْف�سي اإىل زيادة الدخل الق�مي, وُي�سِهم يف تك�ين راأ�ص مال الدولة. تثيلها ا�ستثماًرا حقيقيًّ جـ - 
ومن عيوبها:

اأ  - وج�ب دفع نفقات النقل والتخزين يف حالة ال�سلع.
ب- احلاجة اإىل ال�سيانة يف حالة العقار.

اأدوات اال�صتثمار التي ُت�صنَّف �صمن االأ�صول احلقيقية:
1- العقار: ُيَعدُّ ال�ستثمار يف العقار اأحد اأهمِّ اأن�اع ال�ستثمارات, واأكرثها �سي�ًعا؛ اإذ ُيِكن للُم�ستثِمر 
عات التجارية,  اإن�ساء املباين ال�سكنية )للبيع, اأو للتاأجري(, واإن�ساء الفنادق, واملنتجعات, واملُجمَّ

و�سراء الأرا�سي ثم بيعها عند ارتفاع �سعرها م�ستقباًل.
من مزايا ال�ستثمار يف العقار: 

وج�د درجة عالية من الأمان. اأ  - 
ا�ستثمار ط�يل الأجل. ب- 

ت�فري دخل معق�ل وم�ستقر للُم�ستثمر.  جـ- 
اأ�س�اق  اأحياًنا  لها  تن�ساأ  وقد  لال�ستثمار,  �ساحلة  جتعلها  خا�سة  مزايا  ال�سلع  لبع�ص  ال�سلع:   -2
�سة على غرار اأ�س�اق الأوراق املالية, مثل: �س�ق القطن يف ني�ي�رك, و�س�ق الذهب يف  ُمتخ�سِّ
لندن, و�س�ق الُبِّ يف الربازيل, و�س�ق )ب�ر�سة( الأزهار يف عّمان, و�س�ق ال�ساي يف �سرييالنكا.
يك�ن التعامل يف اأ�س�اق ال�سلع با�ستخدام قيد خا�ص ُي�سّمى العقد امل�ستقبلي؛ وه� عقد بني   
د املُنِتج لل�كيل بت�سليمه كمية معينة  طرفني؛ اأحدهما ُمنِتج ال�سلعة, والآخر ال�كيل. وفيه يتعهَّ
د بن�سبة  د م�ستقباًل لقاء ح�س�له على تاأمني, اأو تغطية مالية حُتدَّ من ال�سلعة يف تاريخ حُمدَّ
معينة من قيمة العقد. فمثاًل, يتَّفق املُزاِرع�ن مع وكالء البيع يف �س�ق )ب�ر�سة( الأزهار يف 
د لقاء مبلغ  العا�سمة الأردنية عّمان على ت�سليمهم كميات معينة من الأزهار يف تاريخ حُمدَّ

د ب��سفه ن�سبًة من اإجمايل املبلغ املُتََّفق عليه يف العقد. من املال ُيحدَّ
3- امل�سروعات االقت�سادية: ُتَعدُّ امل�سروعات القت�سادية من اأكرث اأدوات ال�ستثمار احلقيقي انت�ساًرا؛ 

لأنَّها ُت�سِهم يف ت�ظيف جزء من العمالة ال�طنية؛ ما يجعلها م�سدًرا للدخل.
وال�سناعية,  التجارية,  الأن�سطة  مثل:  الأن�سطة,  حيث  من  القت�سادية  امل�سروعات  تتن�ع   
�ص بع�سها يف جتارة ال�سلع, اأو �سناعتها, اأو تقدمي اخلدمات. والزراعية, واخلدمية, وقد يتخ�سَّ
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 من مزايا اال�صتثمار يف امل�صروعات االقت�صادية:
ت�فري عائد معق�ل وم�ستقر للُم�ستثِمر. اأ  - 

ذاتية,  قيمة  لها  حقيقيًة  اأ�س�ًل  يتلك  لأنَّه  للُم�ستثِمر؛  الأمان  من  عالية  درجة  وج�د  ب- 
ا. فتك�ن درجة املخاطرة منخف�سة جدًّ

املالءمة؛ اإذ ُيِكن للُم�ستثِمر اختيار امل�سروعات وفًقا لرغبته واهتماماته. جـ- 
منح املُ�ستثِمر احلق يف اإدارة اأ�س�له بنف�سه, اأو تف�ي�ص غريه بذلك. د- 

ق اإ�سباًعا حقيقيًّا لبع�ص الأفراد, اأو فئات املجتمع كافًة. اإنتاج �سلع وخدمات حُتقِّ هـ- 
ة يف  د بها الذهب, والف�سة, والبالتني. وقد �سهدت اأ�سعارها تقلُّبات حادَّ 4- املعادن النفي�سة: ُيق�سَ

الآونة الأخرية, وهي ُتثِّل مالًذا اآمًنا للُم�ستثِمرين, ول �سيما يف الأزمات القت�سادية.
ها:   دة, اأهمُّ  يتَِّخذ ال�ستثمار يف املعادن النفي�سة �س�ًرا ُمتعدِّ

ال�سراء والبيع املبا�سران. اأ- 
اإيداع الذهب يف البن�ك لقاء ف�ائد منخف�سة ن�سبيًّا. ب- 

ثانًيا: االأ�سول املالية.
حق�ق تعاقدية بني طرفني؛ اأْي اإنَّها ُتثِّل عقًدا يعطي مالكه حق احل�س�ل على نقد )مثل ال�سندات(, 
اأو اإثبات ملكية, اأو حق�ق يف �سركات اأُخرى )مثل الأ�سهم(, بحيث يح�سل حامل ال�سهم على اأرباح 

نقدية, اأو على نقد عند بيع ال�سهم يف ال�س�ق املايل.  
من مزايا االأ�سول املالية:

اأ- عدم وج�د كيان مادي ملم��ص لها, مثل: ال�سندات, والأ�سهم.
ب- عدم وج�د م�سروفات للنقل والتخزين وال�سيانة.

جـ- منح مالكها حق املطالبة بالفائدة )عند ال�ستثمار يف ال�سندات(, اأو الأرباح )عند ال�ستثمار 
يف الأ�سهم(.

د- �سراء الأ�س�ل املالية, ول �سيما الأ�سهم وال�سندات, من �س�ق الأوراق املالية الذي ُي�سّمى الب�ر�سة, 
عن طريق �سركات و�ساطة مالية ُيطَلق عليها ا�سم ال�سما�سرة.

ا. هـ- ذات �سي�لة كبرية؛ اإذ ُيِكن حت�يلها اإىل نقد ببيعها يف �س�ق عّمان املايل يف وقت ق�سري جدًّ
ومن عيوبها:

اأ  - ارتفاع درجة املخاطرة فيها؛ نظًرا اإىل تذبذب اأ�سعارها نتيجة الع�امل القت�سادية وال�سيا�سية.
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اأدوات اال�صتثمار التي ُت�صنَّف �صمن االأ�صول املالية:
راأ�ص مال  م  ُيق�سَّ اإذ  دة؛  ا�سمية حُمدَّ امللكية, وحتمل قيمة  ُتثِّل حق  اأوراق مالية  االأ�سهم:   -1
ال�سركات اإىل ح�س�ص مت�ساوية, ُت�سّمى كلٌّ منها �سهًما, وبذلك ُتَعدُّ الأ�سهم اأداة ا�ستثمار 
ُتثِّل حق مالكها بح�س�ص معينة يف �سركة ما, وُتثَبت ب�سندات قان�نية ُيِكن تداولها بيًعا 

و�سراًء يف الأ�س�اق املالية.
 ُت�سنَّف الأ�سهم بح�سب احلق�ق والمتيازات املُ�ستَحقة ل�ساحبها اإىل ن�عني رئي�سني, هما:

اأ- االأ�سهم العادية: اأ�سهم تنح مالكيها حق امل�ساركة يف انتخاب اأع�ساء جمل�ص الإدارة لل�سركة, 
وحق احل�س�ل على اأرباح يف نهاية كل �سنة مالية عند حتقيق ال�سركة الأرباح, وت�زيعها على 
حملة الأ�سهم, علًما باأنَّ حامل ال�سهم العادي ه� ُعْر�سة للمخاطر اأكرث من حامل ال�سهم 

املمتاز؛ فه� ل يح�سل على حقه اإل بعد حامل ال�سهم املمتاز يف حال ت�سفية ال�سركة. 
ب- االأ�سهم املمتازة: اأ�سهم يحظى اأ�سحابها مبزايا خا�سة مقارنًة بحملة الأ�سهم العادية. وب�جه 
عام, ُت�سِدر ال�سركات اأ�سهًما متازًة عند حاجتها اإىل م�سادر ت�يل اأو �سي�لة نقدية ل 

ُيِكن ت�فريها من طرح الأ�سهم العادية؛ نظًرا اإىل عدم وج�د طلب عليها.
 يتمتع حملة الأ�سهم املمتازة بحق احل�س�ل على ن�سب ثابتة من الأرباح يف نهاية كل �سنة 
هم ل ي�سارك�ن يف  مالية, ِبَغ�صِّ النظر عن حتقيق ال�سركة اأرباًحا, اأو تكبُّدها خ�سائر, ولكنَّ
اأقل ُعْر�سًة للمخاطر مقارنًة بحملة الأ�سهم  باأنَّهم  اأع�ساء جمل�ص الإدارة, علًما  انتخاب 

العادية؛ فهم يح�سل�ن على حق�قهم قبل حملة الأ�سهم العادية يف حال ت�سفية ال�سركة.

وتبيعها  ال�سندات,  ُت�سِدر  التي  ال�سركة  اإىل  بالن�سبة  اقرتا�ص  اأداة  ال�سند  ُيَعدُّ  ال�سندات:   -٢
دة, وله �سعر فائدة ثابت.  ا ط�يل الأجل, ي�ستحق الدفع يف اأوقات حُمدَّ للُم�ستثِمرين؛ اأْي قر�سً
ا, اأو كل �ستة  تلتزم ال�سركة بدفع قيمة ال�سند عند ال�ستحقاق, ف�ساًل عن دفع الف�ائد �سن�يًّ
اأ�سهر بح�سب التفاق. ويتعنيَّ على ال�سركة التي ُت�سِدر ال�سندات ردُّ قيمة ال�سندات ال�سمية 
نة على ال�سند( حلملة ال�سندات )اأِي املُ�ستثِمرين( يف تاريخ ا�ستحقاقها الذي  )القيمة املُدوَّ

ي�سل اإىل خم�ص �سن�ات فاأكرث يف معظم احلالت. 
ال�س�ق املايل, وتغريُّ  اأنَّه ينح حامله حق تداوله وبيعه يف  القر�ص يف  ال�سند عن  يختلف 
القيمة  ُتثِّل  ال�سمية  قيمته  اأنَّ  يعني  ما  املايل؛  ال�س�ق  يف  ال�سائدة  للظروف  تبًعا  قيمته 
نة فيه التي ُتثِّل املبلغ الذي تلتزم ال�سركة بدفعه حلامل ال�سند يف م�عد ال�ستحقاق,  املُدوَّ
ة التي ي�ستحقها ال�سند يف ال�س�ق املايل  يف حني ُتثِّل قيمة ال�سند ال�س�قية القيمة املُتغريِّ

عند رغبة مالكه يف بيعه قبل م�عد ا�ستحقاقه.
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َبعة با�صتخدام اأداة ال�صندات: من طرائق اال�صتثمار املُتَّ

اأ�سعارها يف ال�س�ق املايل,  اأرباح من تقلُّبات  اأ  - �سراء ال�سندات بهدف املتاجرة بها, وحتقيق 
وُيطَلق على هذا الن�ع من ال�سندات ا�سم ال�سندات الق�سرية الأجل.

ب- �سراء ال�سندات, والحتفاظ بها حلني ال�ستحقاق )ل للمتاجرة بها(؛ بهدف احل�س�ل على 
الف�ائد التي تدفعها ال�سركة املُ�سِدرة لها كل �سنة, اأو كل �ستة اأ�سهر, وُيطَلق على هذا الن�ع 

من ال�سندات ا�سم ال�سندات الط�يلة الأجل.
ثالًثا: االأ�سول غري امللمو�سة.

اأ�س�ل غري مادية تلكها ال�سركة, وت�ستخدمها يف مار�سة الن�ساط, وينتج منها اإيرادات مرتفعة 
ا اإذا كانت ناجحة, مثل: العالمات التجارية, وامل�اقع الإلكرتونية مثل م�قع اأمازون, وبرامج  جدًّ

احلا�س�ب والتطبيقات مثل برنامج ويندوز. 
   من مزايا االأ�سول غري امللمو�سة:

اأ  - عدم وج�د كيان مادي ملم��ص لها. 
لة لدى اجلهات احلك�مية. ب- اإثباتها فقط يك�ن عن طريق امللكية القان�نية املُ�سجَّ

ة ملجالت ال�ستثمار. وهذه اأهمُّ الت�سنيفات املُتعاَرف عليها:   ت�جد ت�سنيفات ِعدَّ
1- املعيار اجلغرايف:  

ُت�سنَّف جمالت ال�ستثمار بح�سب املعيار اجلغرايف اإىل ما ياأتي:
اأ  - ال�ستثمار املحلي: ي�سمل جميع الفر�ص املت�افرة لال�ستثمار يف ال�س�ق املحلي, مثل ا�ستثمار 

اأحد املُ�ستثِمرين الأردنيني يف م�سروع اإنتاجي داخل الأردن.
الأ�س�اق  يف  لال�ستثمار  املت�افرة  الفر�ص  جميع  ي�سمل  الأجنبي:  اأو  اخلارجي  ال�ستثمار  ب- 
اخلارجية اأو الأجنبية, التي ُيقِبل عليها الأفراد وامل�ؤ�س�سات املالية ب�س�رة مبا�سرة اأو غري 
مبا�سرة. فه� ُيثِّل ا�ستثمار اأفراد اأو �سركة يف دولة اأُخرى غري الدولة الأُم؛ �س�اء اأكان ذلك 
ب�س�رة مبا�سرة مثل تلُّك الأ�س�ل اأو اإحدى ال�سركات, اأم ب�س�رة غري مبا�سرة مثل تلُّك 

اأ�سهم ال�سركات يف ال�س�ق املايل. 
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٢- املعيار الن�عي لأداة ال�ستثمار: 
ُت�سنَّف جمالت ال�ستثمار بح�سب املعيار الن�عي لأداة ال�ستثمار اإىل ما ياأتي:

اأ  - ال�ستثمار احلقيقي اأو القت�سادي؛ اأِي ال�ستثمار يف الأ�س�ل احلقيقية.
ب- ال�ستثمار املايل؛ اأِي ال�ستثمار يف الأ�س�ل املالية.

جـ- ال�ستثمار يف الأ�س�ل غري امللم��سة )املعن�ية(, مثل: اأنظمة املعل�مات, والربامج.
معيار امللكية:  -3

 ُت�سنَّف جمالت ال�ستثمار بح�سب معيار امللكية اإىل ما ياأتي: 
اأ  - ال�ستثمار اخلا�ص: ا�ستثمار يق�م به فرد )م�ؤ�س�سة فردية( اأو جمم�عة اأفراد ب�س�رة قان�نية 

�سمن �سركة خا�سة.  
ب- ال�ستثمار العام: ا�ستثمار تق�م بها �سركات مل�كة للدولة, مثل �سركات النفط والغاز يف 

بع�ص الدول. 
ال�ستثمار املختلط: ا�ستثمار ل�سركات من القطاع اخلا�ص والقطاع العام مًعا, مثل ال�سراكة  جـ- 
بني اإحدى �سركات القطاع اخلا�ص يف دولة ما و�سركة من القطاع العام يف دولة اأُخرى؛ 
فقد تتعاقد �سركة اأجنبية من القطاع اخلا�ص يف دولة ما مع �سركة البرتول ال�طنية يف 

الأردن للقيام باأعمال التنقيب والبحث عن النفط والغاز يف مناطق معينة من اململكة. 
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١- �صنَِِّّّف اأدوات اال�صتثمار االآتية اإىل اأ�صل حقيقي، واأ�صل مايل، واأ�صل غري ملمو�س: 
حقوق امللكية الفكرية. اأ  - 

املباين. ب- 
الودائع يف البنوك. جـ- 

االأ�سهم.  د- 
براءات االخرتاع. هـ- 

االأرا�سي. و- 
املتاجرة بالُعْمالت االأجنبية. ز- 

ال�سلع. ح- 
ط- ال�سندات.

اأنظمة املعلومات. ي- 

االأ�صل غري امللمو�ساالأ�صل املايلاالأ�صل احلقيقي

له كل خ�صي�صة من خ�صائ�س االأ�صول االآتية:  د طبيعة االأ�صل الذي ُتثِّ 2- حدِّ
وجود كيان مادي ملمو�ض لها.    اأ- 

ا. ذات �سيولة كبرية؛ اإذ مُيِكن حتويلها اإىل نقد ببيعها يف �سوق عّمان املايل يف وقت ق�سري جدًّ ب- 
منح مالكها حق املطالبة بالفائدة، اأو االأرباح. جـ- 
وجود م�سروفات للنقل والتخزين وال�سيانة. د- 

ارتفاع درجة املخاطرة فيها؛ نظًرا اإىل تذبذب اأ�سعارها نتيجة العوامل االقت�سادية  هـ- 
وال�سيا�سية.

اأ�صئلة الدر�س
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و- ح�سول املنفعة منها عن طريق ا�ستخدامها يف اإنتاج ال�سلع، اأو تقدمي اخلدمات.
لة لدى اجلهات احلكومية. ز- اإثباتها فقط يكون عن طريق امللكية القانونية املُ�سجَّ

3- �صنِّف اال�صتثمارات االآتية اإىل اأنواعها بح�صب املعيار النوعي الأداة اال�صتثمار: 
ا�ستثمار اأحمد يف اإحدى ال�سركات ب�سراء جمموعة من االأ�سهم.     اأ  - 

ا�ستثمار �سهى يف جمموعة من العقارات.     ب- 
ا�ستثمار علي اأمواله يف اأحد برامج االألعاب االإلكرتونية.   جـ- 

4- هاِت مثااًل واحًدا على كل نوع من نوعي اال�صتثمار االآتيني: 
اأ- اال�ستثمار املحلي.

 ------------------------------------------------------------------------
ب- اال�ستثمار االأجنبي اأو اخلارجي.   

 ------------------------------------------------------------------------

ة، اذكرها.  ٥- لال�صتثمار يف امل�صروعات االقت�صادية خ�صائ�س ِعدَّ
  ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

د نوع اأداة اال�صتثمار يف كلٍّ من اال�صتثمارات االآتية:  6- حدِّ
�سوق )بور�سة( االأزهار يف العا�سمة االأردنية عّمان.      اأ- 

ة يف منطقة �سياحية.                اإن�ساء فنادق ِعدَّ ب- 
جـ- املتاجرة بالف�سة.                                   

د- بور�سة الُبِّ يف الربازيل.                          
تاأجري املباين.                                        هـ- 

اإيداع الذهب يف البنوك لقاء فوائد منخف�سة.           و- 
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رات التي ي�صري كلٌّ منها اإىل احلقوق واالمتيازات التي  7- يف ما ياأتي جمموعة من املُوؤ�صِّ
رها االأ�صهم العادية واالأ�صهم املمتازة حلامليها:  ُتوفِّ

عدم م�ساركة حملة االأ�سهم يف انتخاب اأع�ساء جمل�ض االإدارة لل�سركة.        اأ- 
منح حملة االأ�سهم حق امل�ساركة يف انتخاب اأع�ساء جمل�ض االإدارة لل�سركة.    ب- 

اإ�سدار ال�سركات اأ�سهًما عند حاجتها اإىل م�سادر متويل اأو �سيولة نقدية ال مُيِكن توفريها من  جـ- 
طرح االأ�سهم العادية؛ نظًرا اإىل عدم وجود طلب عليها.

�ض حملة االأ�سهم ملخاطر كثرية. تعرُّ د- 
متتُّع حملة االأ�سهم بحق احل�سول على ن�سب ثابتة من االأرباح يف نهاية كل �سنة مالية، ِبَغ�ضِّ  هـ- 

النظر عن حتقيق ال�سركة اأرباًحا، اأو تكبُّدها خ�سائر.
منح مالكي االأ�سهم احلق يف احل�سول على اأرباح يف نهاية كل �سنة مالية عند حتقيق ال�سركة  و- 

االأرباح، وتوزيعها على م�ستحقيها.
�ض حملة االأ�سهم ملخاطر اأقل.     تعرُّ ز- 

املطلوب: 
ر.  كتابة نوع االأ�سهم بجانب كل ُموؤ�سِّ

8- ما الفرق بني ال�صندات الق�صرية االأجل وال�صندات الطويلة االأجل من حيث هدف 
املُ�صتثِمر من �صرائها؟  

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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الن�صاط 
)١(

قطاعات اال�ستثمار يف االأردن.

ف قطاعات اال�ستثمار يف االأردن. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�ستعمل �سمن جمم�عة من املجم�عات اخلما�سية.  �
�سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات الأُم.  �

ع املعلِّم على كل طالب يف املجم�عة ال�احدة من املجم�عات الأُم بطاقًة حتمل رقًما من )1(  �سُي�زِّ  �
اإىل )5(.

ع يف جمم�عة  �سيطلب املعلِّم اإىل الطلبة الذين يحمل�ن الرقم نف�سه تْرك جمم�عاتهم الأُم, والتجمُّ  �
جديدة فرعية.

الدر�س اخلام�س
قطاعات اال�صتثمار يف االأردن

والرعاية  وال�سناعة,  الزراعة,  قطاع  اأبرزها  ة,  ِعدَّ قطاعات  يف  لال�ستثمار  جاذًبا  مركًزا  الأردن  ُيَعدُّ   
ر اململكة الأردنية الها�سمية بيئة تناف�سية  دة؛ اإذ ُت�فِّ ال�سحية, وتكن�ل�جيا املعل�مات, وال�سياحة, والطاقة املُتجدِّ

اإقليمية لالبتكار والبحث والتط�ير, ما ُي�سِهم يف جذب كثري من ال�ستثمارات الأجنبية اإليها.

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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   �سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات اخلبرية, بحيث ُيثِّل الطلبة الذين يحمل�ن الرقم )1( 
املجم�عة الأوىل, والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )٢( املجم�عة الثانية, والطلبة الذين يحمل�ن الرقم 
)3( املجم�عة الثالثة, والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )4( املجم�عة الرابعة, والطلبة الذين يحمل�ن 

الرقم )5( املجم�عة اخلام�سة.
ع املعلِّم بطاقات اخلرباء )3-٢( على املجم�عات كالآتي:    �سُي�زِّ

دة. � املجم�عة الأوىل: بطاقة اخلبري رقم )1(: قطاع الطاقة والطاقة املُتجدِّ
� املجم�عة الثانية: بطاقة اخلبري رقم )٢(: قطاع ال�سياحة.

� املجم�عة الثالثة: بطاقة اخلبري رقم )3(: قطاع الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات. 
� املجم�عة الرابعة: بطاقة اخلبري رقم )4(: قطاع ال�سحة والرعاية ال�سحية.

� املجم�عة اخلام�سة: بطاقة اخلبري رقم )5(: قطاع ال�سناعة.
ة )10( دقائق.    �ستعمل يف جمم�عتك اخلبرية مدَّ

   بعد انتهاء ال�قت �سيطلب اإليك املعلِّم الع�دة اإىل جمم�عتك الأُم.
   �ستعمل داخل جمم�عتك الأُم على:

� نقل املعل�مات التي اكت�سبتها - يف اأثناء عملك خبرًيا �سمن املجم�عات اخلبرية- اإىل زمالئك 
يف املـجـمــ�عــة الأُم.

�  مناق�سة اأفراد جمم�عتك يف هذه املعل�مات.
� الإجابة عن ال�ستف�سارات والت�ساوؤلت التي يطرحها زمالوؤك يف املجم�عة الأُم.

   ينح املعلِّم كل خبري )3( دقائق لنقل خربته اإىل اأفراد املجم�عة, وت��سيح الالزم لهم, بدًءا بخرباء 

ة مناق�سة بطاقة اخلبري )1(, ثم خرباء املجم�عة الثانية  املجم�عة الأوىل الذين اأُ�سِندت اإليهم َمَهمَّ
ة مناق�سة بطاقة اخلبري )٢(, وهكذا حتى ُيكِمل بقية اخلرباء نقل خرباتهم,  الذين اأُ�سِندت اإليهم َمَهمَّ

وتكتمل امل��س�عات داخل املجم�عات الأُم.
ل اإليها.    �سيناق�سك املعلِّم يف اأهمِّ املعل�مات التي تت��سَّ
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دة  قطاع الطاقة والطاقة املُتجدِّ
ه  اإنَّ اإذ  دة؛  املُتجدِّ البديلة  الطاقة  قطاع  يف  لال�ستثمار  اجلاذبة  الدول  طليعة  يف  الأردن  ُيَعدُّ   
. فم�قع اململكة  ة جعلته وجهة لال�ستثمار يف هذا القطاع احلي�ي املُِهمِّ يتمتع مبزايا ا�ستثمارية ِعدَّ
دول  بقية  اإىل  ع  الت��سُّ ترغب  التي  الدولية  لل�سركات  انطالق  نقطة  جعلها  املنطقة  يف  اجلغرايف 
دة يف اململكة,  املنطقة والعامَل. ي�ساف اإىل ذلك وج�د العديد من م�سادر الطاقة البديلة املُتجدِّ

مثل: الرياح, والطاقة ال�سم�سية.
من الأمثلة على الفر�ص ال�ستثمارية يف هذا القطاع:

  اأ- ت�سنيع اخلاليا ال�سم�سية.
ب- م�سروعات حتلية املياه.

جـ-  ت�ليد الكهرباء من الطاقة احلرارية الأر�سية, اأو طاقة الرياح, اأو الطاقة ال�سم�سية.
 د- ا�ستغالل ال�سخر الزيتي.

قطاع ال�صياحة 
ة التي تتاز بالنم� ال�سريع, وُيَعدُّ الأردن وجهة �سياحية  ُتثِّل ال�سياحة اأحد القطاعات املُِهمَّ  
وا�ستقراره,  املنطقة,  املت��سط يف  ال�سرتاتيجي  م�قعه  اإىل  نظًرا  ال�سّياح؛  من  كثري  لدى  لة  ُمف�سَّ
)اإحدى  البرتا  ب�ج�د  املنطقة  الأُخرى يف  الدول  ده عن  تفرُّ اإىل  اإ�سافًة  املعتدل,  ومناخه  واأمنه, 

عجائب الدنيا ال�سبع اجلديدة(, وغريها من الأماكن ال�سياحية والأثرية والدينية والتاريخية.
من الأمثلة على الفر�ص ال�ستثمارية يف هذا القطاع:

املنتجعات الطبية ال�سياحية. اأ  - 
الفنادق ال�سياحية. ب- 

مدن الت�سلية والرتفية. جـ- 
مراكز امل�ؤترات واملعار�ص. د- 

بطاقة اخلبري رقم )1(.

بطاقة اخلبري رقم )٢(.
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قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات 
اأ�سبح  بحيث  تط�يره,  على  وعمل  املعل�مات,  وتكن�ل�جيا  لالت�سالت  قطاًعا  الأردن  اأن�ساأ   
ُيناِف�ص قطاع الت�سالت يف العديد من الدول املتقدمة يف هذا املجال, وغدا من القطاعات الرائدة 
على م�ست�ى منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا, وه� ُيثِّل ثالث اأكرب ُم�ساِهم يف الناجت املحلي 
رت اآلف ال�ظائف لالأفراد ب�س�رة مبا�سرة وغري  د �سركاته التي وفَّ الإجمايل, ول �سيما يف ظلِّ تعدُّ

مبا�سرة.
املنطقة,  لدول  ق�يًّا  ُمناِف�ًسا  اململكة  يف  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الت�سالت  قطاع  يزال  وما   
وبخا�سة بعد اإطالق العديد من املبادرات الفاعلة التي اأ�سهمت يف تط�ير هذا القطاع, حتى �سار 
ا ي�ستقطب ال�سركات العاملية ال�ساعية اإىل تاأ�سي�ص بّ�ابة اإقليمية خلدمة املنطقة.  الأردن مركًزا ُمِهمًّ

من الأمثلة على الفر�ص ال�ستثمارية يف هذا القطاع:
بة. التعلُّم الإلكرتوين للمحت�يات املُعرَّ اأ  - 

كة. ا�ست�دي�هات الت�سميم لالألعاب والر�س�م املُتحرِّ ب- 
جـ- حل�ل تكن�ل�جيا املعل�مات يف القطاع املايل.

قطاع ال�صحة والرعاية ال�صحية 
اإحدى الدول الرائدة  ُتَعدُّ اململكة الأردنية الها�سمية - مب�قعها املُتميِّز يف ال�سرق الأو�سط-   
اإقليميًّا واخلام�سة عامليًّا ب��سفها  فت يف املرتبة الأوىل  نِّ اإنَّها �سُ اإذ  يف جمال ال�سياحة العالجية؛ 

ًدا لل�سياحة العالجية. َمق�سِ
ُيقلِّل  الذي  التناف�سي  التكلفة  نظام  القطاع:  هذا  يف  الأردن  ز  ُتيِّ التي  الرئي�سة  مات  املُق�ِّ من   
خماطر ال�ستثمار ل�سركات اخلدمات الطبية يف اأ�س�اق ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا, والقدرات 

والإمكانات الفريدة لهذه ال�سركات يف جمال البح�ث والتجارب.
من الأمثلة على الفر�ص ال�ستثمارية يف هذا القطاع:

املنتجعات الطبية والعالجية. اأ  - 
�سة, وامل�ست�سفيات. املراكز الطبية املُتخ�سِّ ب- 

بطاقة اخلبري رقم )3(.

بطاقة اخلبري رقم )4(.
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قطاع ال�صناعة 
اأُن�ِسئت  فقد  الها�سمية؛  الأردنية  اململكة  يف  ال�اعدة  القطاعات  اأكرث  اأحد  ال�سناعة  قطاع  ُيَعدُّ 
ُتْعنى بدعم ال�سناعات املت��سطة, م�ستفيدًة  العديد من املدن ال�سناعية واملناطق التنم�ية التي 

عتها اململكة مع العديد من دول العامَل.  ة التي وقَّ من اتفاقيات التجارة احُلرَّ
من ال�سناعات التي �سهدها الأردن يف ال�سن�ات الأخرية:

ال�سناعات ال�ستخراجية التي ت�سمل ا�ستخراج العديد من املعادن, وحت�يلها اإىل �سلع قابلة  اأ  - 
للتداول, مثل كرب�نات الكال�سي�م التي ُت�ستخَدم يف �سناعة الأ�سمنت.

ال�سناعات التح�يلية املعدنية التي ت�سمل الأ�سمدة. ب- 
من الأمثلة على الفر�ص ال�ستثمارية يف هذا القطاع:

ال�سناعات الغذائية. اأ  - 
�سناعة م�ستح�سرات البحر امليت. ب- 

جـ- �سناعة الأدوية والعقاقري.

بطاقة اخلبري رقم )5(.

بطاقات اخلرباء )3-2(: قطاعات اال�ستثمار يف االأردن.
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قطاعات اال�صتثمار يف االأردن
ر للُم�ستثِمر العديد من الفر�ص ال�ستثمارية يف الأردن: القطاعات التي ُت�فِّ

دة. 1- قطاع الطاقة والطاقة املُتجدِّ
دة؛ اإذ اإنَّه يتمتع  ُيَعدُّ الأردن يف طليعة الدول اجلاذبة لال�ستثمار يف قطاع الطاقة البديلة املُتجدِّ
اململكة  فم�قع   . املُِهمِّ احلي�ي  القطاع  هذا  لال�ستثمار يف  وجهة  ة جعلته  ِعدَّ ا�ستثمارية  مبزايا 
ع اإىل بقية دول  اجلغرايف يف املنطقة جعلها نقطة انطالق لل�سركات الدولية التي ترغب الت��سُّ
دة يف اململكة,  املنطقة والعامَل. ي�ساف اإىل ذلك وج�د العديد من م�سادر الطاقة البديلة املُتجدِّ

مثل: الرياح, والطاقة ال�سم�سية.
من الأمثلة على الفر�ص ال�ستثمارية يف هذا القطاع:

ت�سنيع اخلاليا ال�سم�سية. اأ  - 
ب- م�سروعات حتلية املياه.

جـ- ت�ليد الكهرباء من الطاقة احلرارية الأر�سية, اأو طاقة الرياح, اأو الطاقة ال�سم�سية.
د- ا�ستغالل ال�سخر الزيتي.

2- قطاع ال�سياحة.
�سياحية  وجهة  الأردن  وُيَعدُّ  ال�سريع,  بالنم�  التي تتاز  ة  املُِهمَّ القطاعات  اأحد  ال�سياحة  ُتثِّل 
لة لدى كثري من ال�سّياح؛ نظًرا اإىل م�قعه ال�سرتاتيجي املت��سط يف املنطقة, وا�ستقراره,  ُمف�سَّ
ده عن الدول الأُخرى يف املنطقة ب�ج�د البرتا )اإحدى  واأمنه, ومناخه املعتدل, اإ�سافًة اإىل  تفرُّ
عجائب الدنيا ال�سبع اجلديدة(, وغريها من الأماكن ال�سياحية والأثرية والدينية والتاريخية.

من الأمثلة على الفر�ص ال�ستثمارية يف هذا القطاع:
املنتجعات الطبية ال�سياحية. اأ  - 

ب- الفنادق ال�سياحية.
جـ- مدن الت�سلية والرتفية.

د- مراكز امل�ؤترات واملعار�ص.
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3- قطاع االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات.
اأن�ساأ الأردن قطاًعا لالت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات, وعمل على تط�يره, بحيث اأ�سبح ُيناِف�ص 
قطاع الت�سالت يف العديد من الدول املتقدمة يف هذا املجال, وغدا من القطاعات الرائدة 
الناجت  ُم�ساِهم يف  اأكرب  ثالث  ُيثِّل  اإفريقيا, وه�  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  على م�ست�ى منطقة 
ال�ظائف لالأفراد ب�س�رة  اآلف  رت  التي وفَّ د �سركاته  تعدُّ الإجمايل, ول �سيما يف ظلِّ  املحلي 

مبا�سرة وغري مبا�سرة.
وما يزال قطاع الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات يف اململكة ُمناِف�ًسا ق�يًّا لدول املنطقة, وبخا�سة 
بعد اإطالق العديد من املبادرات الفاعلة التي اأ�سهمت يف تط�ير هذا القطاع, حتى �سار الأردن 

ا ي�ستقطب ال�سركات العاملية ال�ساعية اإىل تاأ�سي�ص بّ�ابة اإقليمية خلدمة املنطقة.  مركًزا ُمِهمًّ
من الأمثلة على الفر�ص ال�ستثمارية يف هذا القطاع:

بة. التعلُّم الإلكرتوين للمحت�يات املُعرَّ اأ  - 
كة. ا�ست�دي�هات الت�سميم لالألعاب والر�س�م املُتحرِّ ب- 

جـ- حل�ل تكن�ل�جيا املعل�مات يف القطاع املايل.
4- قطاع ال�سحة والرعاية ال�سحية.

ز يف ال�سرق الأو�سط- اإحدى الدول الرائدة يف  ُتَعدُّ اململكة الأردنية الها�سمية - مب�قعها املُتميِّ
اإقليميًّا واخلام�سة عامليًّا ب��سفها  فت يف املرتبة الأوىل  نِّ اإنَّها �سُ اإذ  ال�سياحة العالجية؛  جمال 

ًدا لل�سياحة العالجية. َمق�سِ
ُيقلِّل  الذي  التناف�سي  التكلفة  القطاع: نظام  الأردن يف هذا  ز  ُتيِّ التي  الرئي�سة  مات  املُق�ِّ  من 
اإفريقيا,  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  اأ�س�اق  يف  الطبية  اخلدمات  ل�سركات  ال�ستثمار  خماطر 

والقدرات والإمكانات الفريدة لهذه ال�سركات يف جمال البح�ث والتجارب.
من الأمثلة على الفر�ص ال�ستثمارية يف هذا القطاع:

اأ- املنتجعات الطبية والعالجية.
�سة, وامل�ست�سفيات. ب- املراكز الطبية املُتخ�سِّ
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5- قطاع ال�سناعة.
اأُن�ِسئت  الها�سمية؛ فقد  الأردنية  ال�اعدة يف اململكة  اأكرث القطاعات  اأحد  ُيَعدُّ قطاع ال�سناعة 
العديد من املدن ال�سناعية واملناطق التنم�ية التي ُتْعنى بدعم ال�سناعات املت��سطة, م�ستفيدًة 

عتها اململكة مع العديد من دول العامَل.  ة التي وقَّ من اتفاقيات التجارة احُلرَّ
من ال�سناعات التي �سهدها الأردن يف ال�سن�ات الأخرية:

ال�سناعات ال�ستخراجية التي ت�سمل ا�ستخراج العديد من املعادن, وحت�يلها اإىل �سلع قابلة  اأ- 
للتداول, مثل كرب�نات الكال�سي�م التي ُت�ستخَدم يف �سناعة الأ�سمنت.

ب- ال�سناعات التح�يلية املعدنية التي ت�سمل الأ�سمدة.
من الأمثلة على الفر�ص ال�ستثمارية يف هذا القطاع:

ال�سناعات الغذائية.  .1
٢. �سناعة م�ستح�سرات البحر امليت.

3. �سناعة الأدوية والعقاقري.
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١- ما مزايا كل قطاع من القطاعات االآتية التي جعلت االأردن وجهة للُم�صتثِمرين 
الراغبني اال�صتثمار فيها:  

اأ- قطاع ال�سناعة.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- قطاع االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

  جـ- قطاع ال�سياحة.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

 د- قطاع ال�سحة والرعاية ال�سحية.  

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

اأ�صئلة الدر�س
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دة. هـ- قطاع الطاقة والطاقة املُتجدِّ

 ----------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

رها كل قطاع من القطاعات  2- هاِت مثااًل واحًدا على الفر�س اال�صتثمارية التي ُيوفِّ
االآتية يف االأردن:  

اأ- قطاع ال�سناعة.  

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- قطاع االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

  جـ- قطاع ال�سياحة.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

 د- قطاع ال�سحة والرعاية ال�سحية.  

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

دة. هـ- قطاع الطاقة والطاقة املُتجدِّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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الن�صاط 
)١(

مفهوم املخاطر اال�ستثمارية.

ر مفهوم املخاطر اال�ستثمارية. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تذكُّ

القرار ال�ستثماري يف م�سروع ما.  املُ�ستثِمر عند اتخاذه  ر يف  ُت�ؤثِّ ة  ِعدَّ فنا �سابًقا وج�د ع�امل  تعرَّ  �
رها. �ساِرك املعلِّم يف مراجعة هذه الع�امل, وتذكُّ

ناِق�ص املعلِّم يف ال�س�ؤال الآتي:  �
ر املق�س�د مبفه�م املخاطرة ال�ستثمارية؟ اأيُّكم يتذكَّ  �

الدر�س ال�صاد�س
املخاطر اال�صتثمارية

الذي  ال�ستثمار  على  العائد  ولكنَّ  املُ�ستثَمر,  ماله  راأ�ص  وزيادة  الأرباح,  حتقيق  اإىل  املُ�ستثِمر  ي�سعى   
ط لها, وقد ل حتدث, ما يجعل  عات مدرو�سة قد حتدث كما ه� خُمطَّ د؛ فه� مبني على ت�قُّ عه غري ُم�ؤكَّ يت�قَّ
اأهداف املُ�ستثِمر يرتبط  ق  اأو راأ�ص ماله عند ال�ستثمار يف م�سروع ما. ولأنَّ حتقُّ املُ�ستثِمر ُيخاِطر برثوته 
ع احل�س�ل عليها من ال�ستثمار؛ فاإنَّ املخاطر قد تن�ساأ عن  ارتباًطا وثيًقا بالع�ائد النقدية امل�ستقبلية املُت�قَّ
بع�امل خارج  ُمرتِبط  العائد  ق  ولأنَّ احتمال حتقُّ ق.  �سيتحقَّ ال�ستثمار  ع على  املُت�قَّ العائد  اأنَّ  د  التاأكُّ عدم 

نطاق �سيطرة املُ�ستثِمر؛ فاإنَّ افرتا�ص احل�س�ل عليه بن�سبة 100% ه� اأمر غري ُمِكن.
ُيذَكر اأنَّ عن�سري املخاطرة والعائد على ال�ستثمار ُمرتِبطان مًعا بعالقة طردية؛ فكلَّما كان العائد املطل�ب 
اأعلى ب�سبب عدم احتمال  ل خماطر  ُيهيِّئ نف�سه لتحمُّ اأْن  املُ�ستثِمر  ا�ستثمار معني مرتفًعا وجب على  على 
ا كانت درجة خماطرة املُ�ستثِمر  ق هذا العائد, وكلَّما كان العائد املطل�ب على ا�ستثمار معني منخف�سً حتقُّ

اأقل.

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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الن�صاط 
)2(

اأنواع املُ�ستثِمرين.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على التمييز بني اأنواع املُ�ستثِمرين.

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
اأجيب�ا عن ال�س�ؤال  اأن�اع املُ�ستثِمرين, ثم  اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )3-3(:  لع  اطَّ  �

املطروح فيها.
اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك اإجابة ال�س�ؤال اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى.  �

ناِق�ص املعلِّم يف اإجابة ال�س�ؤال.  �

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات

رات ُتبنيِّ دافعيتهم اإىل  ن الثانية ُموؤ�سِّ يف ما ياأتي قائمتان، ت�سري االأوىل اإىل اأنواع املُ�ستثِمرين، وتت�سمَّ
اال�ستثمار بح�سب نظرتهم اإىل عن�سري العائد واملخاطرة:

ر الدافعية اإىل اال�صتثمار بناًء على عن�صري العائد واملخاطرةنوع املُ�صتثِمر ُموؤ�صِّ

ظ  ع عائًدا اأعلى على املُ�ستثِمر املُتحفِّ عدم اهتمام املُ�ستثِمر باملخاطر من ال�ستثمار, وكلَّما ت�قَّ
ال�ستثمار تناق�ص اهتمامه بهذه املخاطر.

املُ�ستثِمر املُحاِيد
العائد واملخاطر من ال�ستثمار؛  اإىل عن�سري  املُ�ستثِمر بحذر �سديد  نظُر 
فح�سا�سيته جتاه هذه املخاطر مرتفعة, وتقبُّله لدرجة مرتفعة منها رْهن 

عاته يف احل�س�ل على عائد اأعلى. بت�قُّ

املُ�ستثِمر املُخاِطر
ات�ساف �سل�ك املُ�ستثِمر باجلم�د يف ما يخ�صُّ املخاطر من ال�ستثمار؛ اأْي 
العائد على ال�ستثمار  ا كان معدل  اأيَّ لها  التي �سيتحمَّ ثبات درجة املخاطر 

عه. الذي يت�قَّ
املطلوب: 

ر الدافعية يف القائمة الثانية ترتيًبا �سحيًحا ُينا�ِسب نوع املُ�ستثِمر يف القائمة االأوىل. ترتيب ُموؤ�سِّ

ورقة العمل )3-3(: اأن�اع املُ�ستثِمرين.
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الن�صاط 
)3(

اأنواع املخاطر اال�ستثمارية.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على التمييز بني اأنواع املخاطر اال�ستثمارية.

ناِق�ص املعلِّم يف الن�ص الآتي:  �

عة؛ فكلَّما زاد هذا التباين  تن�ساأ املخاطر ال�ستثمارية نتيجة التباين بني الع�ائد الفعلية والع�ائد املُت�قَّ
زادت املخاطر ال�ستثمارية, غري اأنَّ هذه املخاطر ل ُتْف�سي اإىل خ�سارة بال�سرورة. فمثاًل, اإذا ا�سرتى 
ع احل�س�ل على دخل �سن�ي مقداره 5000 دينار, ولكنَّ هذا الدخل  ُم�ستثِمر اأداة ا�ستثمارية معينة, وت�قَّ
�ص املُ�ستثِمر ملخاطر ا�ستثمارية؛ لأنَّ الفرق بني  بلغ 4000 دينار بعد حيازته الأداة, فاإنَّ هذا يعني تعرُّ
ع(, ولكنَّ  ع ه� -1000 دينار )اأْي اإنَّه نق�ص مبقدار األف دينار عن املُت�قَّ العائد الفعلي والعائد املُت�قَّ

هذا ل يعني اأنَّ املُ�ستثِمر قد خ�سر 1000 دينار.
�ستعمل �سمن جمم�عة.  �

لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )3-4(: اأن�اع املخاطر ال�ستثمارية. اطَّ  �
ادر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك اأن�اع املخاطر ال�ستثمارية ال�اردة يف ورقة العمل, ثم قارن�ا بني اأن�اع   �
املخاطر  اأن�اع  بني  املقارنة   :)٢-3( اجلدول  يف  ال�اردة  املقارنة  اأوجه  وفق  ال�ستثمارية  املخاطر 

ال�ستثمارية.
ل�ن اإليها اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى. اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك النتائج التي تت��سَّ  �

ناِق�ص املعلِّم يف هذه النتائج.  �

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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ُت�سنَّف املخاطر اال�ستثمارية اإىل نوعني، هما: املخاطر اال�ستثمارية النظامية، واملخاطر اال�ستثمارية 
غري النظامية. ويف ما ياأتي تف�سيل لكلٍّ منهما:

املخاطر اال�صتثمارية غري النظاميةاملخاطر اال�صتثمارية النظامية

- ُت�سّمى املخاطر العامة, اأو املخاطر العادية, اأو 
خماطر ال�س�ق.

وترتبط  ال�س�ق,  يف  ر  ُت�ؤثِّ ع�امل  من  َتنتج   -
والجتماعية,  وال�سيا�سية  القت�سادية  بالأو�ساع 
مثــــل: الإ�سـرابــــات العامـــة, وحــــالت الك�ســـاد, 
والتغريُّ  واأ�سعارها,  الفائدة  ومعدلت  م,  والت�سخُّ

يف اأ�سعار �سرف الُعْمالت.
اأو  معينة,  مالية  اأداة  على  تاأثريها  يقت�سر  ل   -
بهذه  تتاأثَّر  ال�ستثمارات  فجميع  د؛  حُمدَّ قطاع 

الع�امل, ولكن بدرجات متفاوتة.
ُتنِتج  التي  ال�سركات  يف  املخاطر  درجة  ترتفع   -
و�سناعة  احلديد,  �سناعة  مثل:  اأ�سا�سيًة,  �سلًعا 
الآلت. وكذلك يف ال�سركات التي تت�سف اأعمالها 

بامل��سمية, مثل �سركات الطريان. 
- ُيِكن احلد من اأثر هذه املخاطر عن طريق التنبُّ�ؤ 
بها, واأخذ احليطة واحلذر منها, مثل الدخ�ل يف 
عق�د م�ستقبلية مع البن�ك ل�سراء ُعْمالت اأجنبية 

ع ارتفاع اأ�سعار ال�سرف. عند ت�قُّ

- ُت�سّمى املخاطر غري ال�س�قية, اأو املخاطر اخلا�سة 
بال�سركة.

- َتنتج من ع�امل تتعلَّق ب�سركة معينة, اأو قطاع 
د. حُمدَّ

رة يف خمتلف  املُ�ؤثِّ الع�امل  م�ستقلة عن  تك�ن   -
الع�امل:  هذه  ومن  القت�سادي.  الن�ساط  اأوجه 
حدوث اإ�سراب عّمايل يف قطاع معني, اأو يف �سركة 
اخرتاعات  وظه�ر  الإدارية,  والأخطاء  دة,  حُمدَّ
جديدة, وتغريُّ اأذواق املُ�ستهِلكني, وظه�ر ق�انني 

دة. ر يف ُمنَتجات �سركة حُمدَّ جديدة ُت�ؤثِّ
- ترتفع درجة املخاطر يف ال�سركات التي ُتنِتج �سلًعا 
ال�سركات  هذه  مبيعات  تعتمد  ل  اإذ  ا�ستهالكيًة؛ 
على م�ست�ى الن�ساط القت�سادي, اأو حالة ال�س�ق 

املايل. 
دة بطبيعة ال�سلعة  - تتاأثَّر درجة املخاطر ل�سركة حُمدَّ
التي ُتنِتجها, والتغريُّ يف طبيعة اأ�س�ل هذه ال�سركة 
ناتها, ودرجة ا�ستخدام القرتا�ص م�سدًرا  اأو ُمك�ِّ
للتم�يل, وزيادة املناف�سة يف جمال ن�ساطها, وانتهاء 

عق�د معينة, وحدوث تغريُّ اأ�سا�سي يف الإدارة.
طريق  عن  املخاطر  هذه  اأثر  من  احلدُّ  ُيِكن   -

التن�يع يف جمالت العمل, والنت�سار اجلغرايف.

ورقة العمل )3-4(: اأنواع املخاطر اال�ستثمارية.
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وجه املقارنةالرقم
املخاطر اال�صتثمارية 

النظامية
املخاطر اال�صتثمارية غري 

النظامية

يات الأُخرى:1 املُ�سمَّ
الع�امل التي ُتْف�سي اإىل ٢

حدوث هذه املخاطر:
الأثر يف ال�س�ق 3

وخمتلف اأوجه الن�ساط 
القت�سادي:

اأمثلة على ال�سركات التي 4
يزداد فيها اأثر درجة 

املخاطرة: 
اإجراءات احلدِّ من اأثر 5

هذه املخاطر: 

اجلدول )3-2(: املقارنة بني اأنواع املخاطر اال�ستثمارية.
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الن�صاط 
)4(

م�سادر املخاطر اال�ستثمارية.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد م�سادر املخاطر اال�ستثمارية.

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
اأَن�ِسئ اأنَت واأفراد جمم�عتك جمم�عتني خبريتني )اأ, ب(.  �

املخاطر  م�سادر  )3-3/ب(:  و  )3-3/اأ(  اخلرباء  بطاقات  على  جمم�عتك  واأفراد  اأنَت  لع  اطَّ  �
)اأ(  اخلبرية  املجم�عة  لع  تطَّ بحيث  ال�ستثمارية,  املخاطر  م�سادر  على  واأمثلة  ال�ستثمارية, 
لع  وتطَّ ال�ستثمارية )3-3/اأ(,  املخاطر  ُتثِّل م�سادر  التي  الأخ�سر  بالل�ن  املل�نة  البطاقات  على 
املجم�عة اخلبرية )ب( على البطاقات املل�نة بالل�ن الأ�سفر التي حت�ي مثاًل على م�سادر املخاطر 

ال�ستثمارية )3-3/ب(.
طاِبق اأنَت واأفراد جمم�عتك بني البطاقات املل�نة بالل�ن الأخ�سر وما ُينا�ِسبها من البطاقات املل�نة   �

بالل�ن الأ�سفر.
ل�ن اإليها اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى. اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك النتائج التي تت��سَّ  �

ناِق�ص املعلِّم يف هذه النتائج.  �

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات



85

خماطر التغريُّ يف اأ�سعار الفائدة اأو تذبذبها.

ة ال�سرائية ل�حدة النقد. خماطر الق�َّ

املخاطر ال�س�قية.

خماطر الإدارة.

خماطر ال�سناعة.

املخاطر الناجتة من التط�ر التكن�ل�جي وتغريُّ اأذواق املُ�ستهِلكني.

املخاطر الناجمة عن وج�د مناف�سة.

خماطر الرفع املايل.

البطاقة رقم )1(.

البطاقة رقم )2(.

البطاقة رقم )3(.

البطاقة رقم )4(.

البطاقة رقم )5(.

البطاقة رقم )6(.

البطاقة رقم )7(.

البطاقة رقم )8(.
بطاقات اخلرباء )3-3/اأ(: م�سادر املخاطر اال�ستثمارية.
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ع احل�س�ل على دخل ثابت  ا�سرتى ُم�ستثِمر �سنًدا - ب��سفه اأداة ا�ستثمارية- ب�سعر فائدة معني, وت�قَّ
وم�ستمر, ولكنَّ اأ�سعار ال�ستثمار تتاأثَّر عك�سيًّا بالتغريُّ يف اأ�سعار الف�ائد؛ فاإذا زاد �سعر الفائدة يف 
ال�س�ق على �سعر الفائدة من ال�سند, ماَل �سعر ال�سند اإىل النخفا�ص, والعك�ص �سحيح؛ فعندما يقل 

�سعر الفائدة يف ال�س�ق عن �سعر الفائدة من ال�سند, فاإنَّ قيمة ال�سند ال�س�قية ترتفع.

د   اأن�ساأ اأحد املُ�ستثِمرين م�سروًعا اإنتاجيًّا مببلغ 100000 دينار اقرت�سه من البنك؛ على اأْن ُي�سدِّ
ع اأْن يجني ع�ائد نقدية قيمتها  ة 5 �سن�ات, فقد ت�قَّ منه كل �سنة مبلغ 30000 دينار من الأرباح مدَّ
القت�سادية,  اإىل تده�ر احلالة  اأّدى  ما  اأُ�سيب بحالة ك�ساد؛  ال�س�ق  ولكنَّ  �سن�يًّا,  دينار   40000

عة من امل�سروع اإىل 10000 دينار. فانخف�ست الع�ائد املُت�قَّ

ن اإدارة اأحد امل�سروعات ال�ستثمارية من حلِّ امل�سكالت املُتفاِقمة لنق�ص الإنتاجية نتيجة  مل تتمكَّ
وعدم  الإدارة,  ف  ت�سرُّ �س�ء  اأدى  وقد  الأج�ر.  بزيادة  ومطالبتهم  العمل,  عن  العّمال  اإ�سراب 
ع من امل�سروع. اتخاذها التدابري املنا�سبة يف هذه احلالة الطارئة, اإىل انخفا�ص معدل العائد املُت�قَّ

ًعا ح�س�له على 3000 دينار من عائد ا�ستثماره بعد �سنة,  ا�ستثمر ُم�ستثِمر مبلغ 5000 دينار, ُمت�قِّ
القيمة  اختلفت  اإذ  ة؛  املدَّ هذه  اأثناء  يف  ا�ستثماره  يف  اأثَّرت  القت�سادي  الت�سخُّم  معدلت  ولكنَّ 
ة من بدء العمل يف هذا ال�ستثمار. فاإذا  احلقيقية ل�حدة النقد يف بداية ال�ستثمار عنها بعد مدَّ
القيمة  انخفا�ص  نتيجة  ال�ستثمار  لع�ائد  احلقيقية  القيمة  انخف�ست  م  الت�سخُّ معدلت  ارتفعت 
احلقيقية للنق�د؛ ما ي�ؤدي اإىل انخفا�ص معدل العائد على ال�ستثمار, وانخفا�ص املعدل ال�سمي 
م, فاإنَّ القيمة احلقيقية لع�ائد ال�ستثمار ترتفع  الت�سخُّ اإذا انخف�ست معدلت  اأّما  العائد.  لهذا 
نتيجة ارتفاع القيمة احلقيقية للنق�د, ما ي�ؤدي اإىل ارتفاع معدل العائد على ال�ستثمار, وارتفاع 

املعدل ال�سمي لهذا العائد.

البطاقة رقم )1(.

البطاقة رقم )3(.

البطاقة رقم )4(.

البطاقة رقم )2(.
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ع اأْن يبلغ العائد ما   اأن�ساأ ُم�ستثِمر م�سنًعا لإنتاج املالب�ص القطنية يف العا�سمة الأردنية عّمان, وت�قَّ
ن�سبته 50% من ال�ستثمار, ولكنَّ عدم ح�س�له على امل�اد الأولية )القطن( التي ي�ست�ردها من بلدان 

ع من امل�سنع.  اأُخرى يف الأوقات املنا�سبة اأّدى اإىل انخفا�ص حجم الإنتاج, فانخف�ص العائد املُت�قَّ

د  ُي�سدِّ اأْن  على  البنك؛  من  اقرت�سه  دينار   50000 مببلغ  اإنتاجيًّا  م�سروًعا  املُ�ستثِمرين  اأحد  اأن�ساأ 
نقدية  ع�ائد  يجني  اأْن  ع  ت�قَّ فقد  �سن�ات,   3 ة  مدَّ الأرباح  من  دينار   ٢0000 مبلغ  �سنة  كل  منه 
قيمتها 30000 دينار �سن�يًّا, ولكنَّ العائد الفعلي بلغ 10000 دينار؛ ما ا�سطره اإىل القرتا�ص من 
مـ�ؤ�س�سـات مـاليـة اأُخرى ل�سدِّ حاجات م�سروعه, وزيادة قدرته املالية, فزاد اعتماد امل�سروع على 
لأنَّه  ال�ستثمار؛  �سُتدَفع من عائدات  التي  املُقرَت�سة  الأم�ال  تكلفة  زيادة  اإىل  اأّدى  ما  القرتا�ص؛ 
ع منه. ويف حال اأخفق يف  ق امل�سروع العائد املُت�قَّ جُمرَب على �سداد اأق�ساط القر�ص حتى ل� مل ُيحقِّ
ق معدل عائد يزيد على تكلفة هذه الأم�ال, فاإنَّ امل�سروع  ا�ستثمار الأم�ال املُقرَت�سة على نحٍ� ُيحقِّ

�ص للخطر, فتزداد خ�سائره.    �سيتعرَّ

ع اأْن يبلغ العائد ٢000 دينار �سهريًّا.  اأن�ساأ ُم�ستثِمر مركًزا ريا�سيًّا, وو�سع فيه اأجهزة عادية, وت�قَّ
ه�ن اإىل مركز ريا�سي اآخر اأُن�ِسئ قبل �سهرين, وه�  وبعد مرور 5 اأ�سهر اأخذ جميع الزبائن يت�جَّ

ع من املركز. ز باأحدث الأجهزة؛ ما اأّدى اإىل انخفا�ص العائد املُت�قَّ جُمهَّ

من  العديد  وج�د  من  بالرغم  وبيعها,  الإلكرتونية  الأجهزة  باإنتاج  ُيْعنى  م�سروًعا  ُم�ستثِمر  اأن�ساأ 
امل�سروعات التي ت�سنع املُنَتجات نف�سها للفئة املُ�ستهَدفة نف�سها من الزبائن يف ال�س�ق املُ�ستهَدف 

ع نتيجة املناف�سة ال�سديدة.  نف�سه, خُماِطًرا بذلك بالعائد املُت�قَّ

البطاقة رقم )5(.

البطاقة رقم )8(.
بطاقات اخلرباء )3-3/ب(: اأمثلة على م�سادر املخاطر اال�ستثمارية.

البطاقة رقم )6(.

البطاقة رقم )7(.
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مفهوم املخاطر اال�صتثمارية:
ق من املردود  عة للم�سروع ال�ستثماري؛ اأْي عدم التحقُّ  التباين بني الع�ائد الفعلية والع�ائد املُت�قَّ

ع على ال�ستثمار. )العائد( املُت�قَّ
اأنواع املُ�صتثِمرين:

 لكل ُم�ستثِمر هدف معني ي�سعى اإىل حتقيقه من ال�ستثمار, وهذا الهدف يجعله ُيقِبل على ال�ستثمار, 
ع. وبناًء على نظرة املُ�ستثِمر اإىل عن�سري العائد واملخاطرة, فاإنَّه  وُيخاِطر فيه لتحقيق العائد املُت�قَّ

ت�جد ثالثة اأن�اع من املُ�ستثِمرين, هي: 
ظ: ينظر هذا املُ�ستثِمر بحذر �سديد اإىل عن�سري العائد واملخاطر من ال�ستثمار؛  1- املُ�ستثِمر املُتحفِّ
عاته يف احل�س�ل  فح�سا�سيته جتاه هذه املخاطر مرتفعة, وتقبُّله لدرجة مرتفعة منها رْهن بت�قُّ

على عائد اأعلى.
٢- املُ�ستثِمر املُحاِيد: يت�سف �سل�ك هذا املُ�ستثِمر باجلم�د يف ما يخ�صُّ املخاطر من ال�ستثمار؛ اأْي 

عه. لها اأيًّا كان معدل العائد على ال�ستثمار الذي يت�قَّ ثبات درجة املخاطر التي �سيتحمَّ
ع عائًدا اأعلى على  3- املُ�ستثِمر املُخاِطر: ل يهتم هذا املُ�ستثِمر باملخاطر من ال�ستثمار, وكلَّما ت�قَّ

ال�ستثمار تناق�ص اهتمامه بهذه املخاطر.
املخاطر اال�صتثمارية:

عة؛ فكلَّما زاد هذا التباين  تن�ساأ املخاطر ال�ستثمارية نتيجة التباين بني الع�ائد الفعلية والع�ائد املُت�قَّ
اإذا  فمثاًل,  بال�سرورة.  خ�سارة  اإىل  ُتْف�سي  ل  املخاطر  هذه  اأنَّ  غري  ال�ستثمارية,  املخاطر  زادت 
ع احل�س�ل على دخل �سن�ي مقداره 5000 دينار, ولكنَّ  ا�سرتى ُم�ستثِمر اأداة ا�ستثمارية معينة, وت�قَّ
�ص املُ�ستثِمر ملخاطر ا�ستثمارية؛  هذا الدخل بلغ 4000 دينار بعد حيازته الأداة, فاإنَّ هذا يعني تعرُّ
ع ه� -1000 دينار )اأْي اإنَّه نق�ص مبقدار األف دينار عن  لأنَّ الفرق بني العائد الفعلي والعائد املُت�قَّ

ع(, ولكنَّ هذا ل يعني اأنَّ املُ�ستثِمر قد خ�سر 1000 دينار. املُت�قَّ
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اأنواع املخاطر اال�صتثمارية:
ُت�سنَّف املخاطر ال�ستثمارية اإىل ن�عني, هما: املخاطر ال�ستثمارية النظامية, واملخاطر ال�ستثمارية 

غري النظامية. ويف ما ياأتي تف�سيل لكلٍّ منهما:
خماطر  اأو  العادية,  املخاطر  اأو  العامة,  املخاطر  ُت�سّمى  النظامية:  ال�ستثمارية  املخاطر   -1
ر يف ال�س�ق, وترتبط بالأو�ساع القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية,  ال�س�ق, وَتنتج من ع�امل ُت�ؤثِّ
م, ومعدلت الفائدة واأ�سعارها, والتغريُّ يف  مثل: الإ�سرابات العامة, وحالت الك�ساد, والت�سخُّ
فجميع  د؛  حُمدَّ قطاع  اأو  معينة,  مالية  اأداة  على  تاأثريها  يقت�سر  ول  الُعْمالت.  �سرف  اأ�سعار 

ال�ستثمارات تتاأثَّر بهذه الع�امل, ولكن بدرجات متفاوتة. 
و�سناعة  مثل: �سناعة احلديد,  اأ�سا�سيًة,  �سلًعا  ُتنِتج  التي  ال�سركات  املخاطر يف  ترتفع درجة 
وُيِكن  الطريان.  �سركات  مثل  بامل��سمية,  اأعمالها  تت�سف  التي  ال�سركات  وكذلك يف  الآلت. 
احلدُّ من اأثر هذه املخاطر عن طريق التنبُّ�ؤ بها, واأخذ احليطة واحلذر منها, مثل الدخ�ل يف 

ع ارتفاع اأ�سعار ال�سرف. عق�د م�ستقبلية مع البن�ك ل�سراء ُعْمالت اأجنبية عند ت�قُّ
اخلا�سة  املخاطر  اأو  ال�س�قية,  غري  املخاطر  ُت�سّمى  النظامية:  غري  ال�ستثمارية  املخاطر   -٢
د, وتك�ن م�ستقلة عن الع�امل  بال�سركة, وَتنتج من ع�امل تتعلَّق ب�سركة معينة, اأو قطاع حُمدَّ
عّمايل يف  اإ�سراب  الع�امل: حدوث  ومن هذه  القت�سادي.  الن�ساط  اأوجه  رة يف خمتلف  املُ�ؤثِّ
دة, والأخطاء الإدارية, وظه�ر اخرتاعات جديدة, وتغريُّ اأذواق  قطاع معني, اأو يف �سركة حُمدَّ

دة. ر يف ُمنَتجات �سركة حُمدَّ املُ�ستهِلكني, وظه�ر ق�انني جديدة ُت�ؤثِّ
مبيعات  تعتمد  ل  اإذ  ا�ستهالكيًة؛  �سلًعا  ُتنِتج  التي  ال�سركات  يف  املخاطر  درجة  ترتفع   
هذه ال�سركات على م�ست�ى الن�ساط القت�سادي, اأو حالة ال�س�ق املايل. وتتاأثَّر درجة املخاطر 
ناتها,  دة بطبيعة ال�سلعة التي ُتنِتجها, والتغريُّ يف طبيعة اأ�س�ل هذه ال�سركة اأو ُمك�ِّ ل�سركة حُمدَّ
ودرجة ا�ستخدام القرتا�ص م�سدًرا للتم�يل, وزيادة املناف�سة يف جمال ن�ساطها, وانتهاء عق�د 
معينة, وحدوث تغريُّ اأ�سا�سي يف الإدارة. وُيِكن احلدُّ من اأثر هذه املخاطر عن طريق التن�يع 

يف جمالت العمل, والنت�سار اجلغرايف.
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م�صادر املخاطر اال�صتثمارية: 
1- خماطر التغريُّ يف اأ�سعار الفائدة اأو تذبذبها: خماطر ناجمة عن احتمال حدوث اختالف 
عة م�ستقباًل لأداة مالية؛ نتيجة تغريُّ اأ�سعار الفائدة يف ال�س�ق  بني الع�ائد الفعلية والع�ائد املُت�قَّ
ة ال�ستثمار. فمثاًل, اإذا كان اأحد املُ�ستثِمرين يلك �سندات قيمتها 100 دينار, وفائدتها  خالل مدَّ
ال�سن�ية ثابتة مبا ن�سبته 8 %, فانَّ العائد ال�سن�ي ه� 8 دنانري. ويف حال ارتفع �سعر الفائدة 
ال�س�قي يف وقت لحق لي�سل اإىل ما ن�سبته 1٢ %, فاإنَّ هذه ال�سندات ت�سبح غري مرغ�بة؛ لأنَّ 

�ص املُ�ستثِمر للخ�سارة. ن�سبة عائدها فقط 8% �سن�يًّا, فينخف�ص �سعرها يف ال�س�ق, ويتعرَّ
ة ال�سرائية ل�حدة  ة ال�سرائية لوحدة النقد: خماطر تنتج من انخفا�ص الق�َّ 2- خماطر القوَّ
وفقدان  ال�س�ق,  يف  النقدية  الأوراق  عدد  )زيادة  اقت�سادي  م  ت�سخُّ حدوث  حال  ففي  النقد. 
قيمة  فاإنَّ  واخلدمات(,  ال�سلع  اأ�سعار  وارتفاع  ال�سرائية,  القدرة  وانخفا�ص  قيمتها احلقيقية, 

النق�د تقل ب�سبب ارتفاع الأ�سعار. 
ق ا�ستثماره يف نهاية  ة عام واحد, ثم حقَّ فمثاًل, اإذا ا�ستثمر ُم�ستثِمر مبلغ 1000 دينار مدَّ  
العام عائًدا مقداره 150 ديناًرا؛ اأْي ما ن�سبته 15%, فاإنَّ قيمة املبلغ املُ�ستثِمر مع العائد ت�سبح 
ة ال�سرائية  ة اأّدى اإىل انخفا�ص الق�َّ م اقت�سادي يف هذه املدَّ 1150 ديناًرا, ولكنَّ حدوث ت�سخُّ
ته ال�سرائية بنح� ٢50 ديناًرا, فاأ�سبحت  ل�حدة النقد بن�سبة  ٢5 %؛ ما اأفقد املبلغ املُ�ستثَمر ق�َّ
قيمة ال�ستثمار ال�س�قية 750 ديناًرا بدًل من 1000 دينار. ولأنَّ قيمة العائد بلغت 150 ديناًرا؛ 
فاإنَّ قيمة ال�ستثمار مع العائد اأ�سبحت بعد عام 900 دينار بدًل من 1150 ديناًرا. وهذا يعني اأنَّ 
املُ�ستثِمر خ�سر 100 دينار, ُتثِّل الفرق بني املبلغ الذي بداأ به ال�ستثمار واملبلغ الذي ح�سل عليه 
م  بعد ال�ستثمار؛ اأْي بن�سبة  10 %. وُيِكن ح�ساب هذه الن�سبة باإيجاد الفرق بني ن�سبة الت�سخُّ
القت�سادي ون�سبة العائد على ال�ستثمار؛ اأِي الفرق بني ٢5 % و 15 % . ولذلك يطلب املُ�ستثِمرون 
ا لتع�ي�ص اخل�سائر الناجتة  ًما اقت�ساديًّ عائًدا مرتفًعا على ال�ستثمار يف الدول التي تعاين ت�سخُّ

م.  من الت�سخُّ
عة يف ال�س�ق, مثل حالت الك�ساد  3- املخاطر ال�سوقية: خماطر ُتراِفق وق�ع اأحداث غري ُمت�قَّ

عة. التي ت�ؤدي اإىل تباين كبري بني ع�ائد ال�ستثمار الفعلية والع�ائد املُت�قَّ
4- خماطر االإدارة: خماطر قد حتدث نتيجة الأخطاء الإدارية يف �سركة معينة, فُت�سبِّب اختالف 
ة املركز املايل لل�سركة,  ع من ال�ستثمار, بالرغم من ق�َّ معدل العائد الفعلي عن معدل العائد املُت�قَّ
الطارئة,  املنا�سبة يف احلالت  التدابري  اتخاذ  وعدم  ف,  الت�سرُّ �س�ء  مثل:  ُمنَتجاتها,  وج�دة 
ن عليها,  كاأزمات الطاقة, واإ�سرابات العّمال؛ واخل�سارة الناجتة من حريق الب�ساعة غري املُ�ؤمَّ

وعدم حماية م�ج�دات ال�سركة من ال�سرقة, وعدم القدرة على اإدارة الأزمات. 
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ر ب�س�رة وا�سحة ملم��سة يف قطاع �سناعي  5- خماطر ال�سناعة: خماطر ناجمة عن ع�امل ُت�ؤثِّ
معني من دون اأْن يك�ن لها تاأثري ُمِهمٌّ خارج هذا القطاع, مثل: املخاطر التي حتدث نتيجة عدم 
قد  التي  البيئة  ق�انني حماية  مثل  معينة,  �سناعات  التي ت�صُّ  والق�انني  الأولية,  امل�اد  ت�افر 
يك�ن لها تاأثري يف ال�سركات املُنِتجة لل�رق, وم�سايف النفط, وم�سانع احلديد, وغري ذلك من 

ثة للبيئة. ال�سناعات التي ينجم عنها كميات كبرية من املُخلَّفات, اأو النفايات املُل�ِّ
6- املخاطر الناجتة من التطور التكنولوجي وتغريُّ اأذواق املُ�ستهِلكني: خماطر حتدث نتيجة 
ت�قُّف الأفراد عن ا�ستخدام ُمنَتج معني ب�سبب ظه�ر ُمنَتج اآخر اأكرث تط�ًرا, واأحدث من املُنَتج 
ال�سلع  على  والإقبال  القدية,  وال�سلع  املُنَتجات  على  الطلب  انخفا�ص  اإىل  ي�ؤدي  ما  القدمي؛ 
�ص الطلب على اأقل اله�اتف  اجلديدة, مثل ظه�ر ه�اتف حمم�لة اأكرث تط�ًرا با�ستمرار؛ ما ُيخفِّ

املحم�لة تط�ًرا.
التي  الأجنبية  املناف�سة  ب�سبب  الناجمة عن وجود مناف�سة: تظهر هذه املخاطر  املخاطر   -7
بها وج�د العديد من ال�سركات التي  ر �سلًبا يف ال�سناعة املحلية, ف�ساًل عن املخاطر التي ُي�سبِّ ُت�ؤثِّ
ت�سنع املُنَتج نف�سه, وتتعامل مع الفئة املُ�ستهَدفة نف�سها من الزبائن يف ال�س�ق املُ�ستهَدف نف�سه, 
ب�سبب  الألبان  ُمنَتجات  اأ�سعار  يف  املناف�سة  وكذلك  والإلكرتونيات.  ال�سيارات,  �سناعات  مثل: 

وج�د �سركات عديدة يف قطاع ت�سنيع الألبان. 
من  القرتا�ص  على  ت�يلها  يف  ال�سركة  اعتماد  من  تنتج  خماطر  املايل:  الرفع  خماطر   -8
املالية.  ل�سدِّ حاجاتها, وزيادة قدرتها  الإقرا�ص(  البن�ك, وم�ؤ�س�سات  دة )مثل:  ُمتعدِّ م�سادر 
ق معدل عائد  ن ال�سركة من ا�ستثمار الأم�ال املُقرَت�سة ا�ستثماًرا منا�سًبا ُيحقِّ ويف حال مل تتمكَّ

د كثرًيا من اخل�سائر.  يزيد على تكلفة هذه الأم�ال, فاإنَّ ال�سركة �ستتكبَّ
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ح املق�صود باملخاطر اال�صتثمارية.   ١- و�صِّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

2- اذكـر نـوع املُ�صتثـِمر يف كلٍّ من احلاالت االآتية:
ات�ساف �سلوك املُ�ستثِمر باجلمود يف ما يخ�ضُّ املخاطر من اال�ستثمار؛ اأْي ثبات درجة املخاطر  اأ- 

عه.   ا كان معدل العائد على اال�ستثمار الذي يتوقَّ لها اأيًّ التي �سيتحمَّ

 ------------------------------------------------------------------------
ع عائًدا اأعلى على اال�ستثمار تناق�ض  ب- عدم اهتمام املُ�ستثِمر باملخاطر من اال�ستثمار، وكلَّما توقَّ

اهتمامه بهذه املخاطر.  

 ------------------------------------------------------------------------
عاته يف احل�سول على عائد اأعلى.    ل املُ�ستثِمر درجة مرتفعة من املخاطر رْهن بتوقُّ جـ- تقبُّ

 ------------------------------------------------------------------------

يات االأُخرى لكلٍّ مّما ياأتي: 3- اذكر املُ�صمَّ
اأ- املخاطر النظامية.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

اأ�صئلة الدر�س
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ب- املخاطر غري النظامية. 
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

4- كيف ُيِكن احلدُّ من املخاطر االآتية:
 اأ- املخاطر النظامية. 

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- املخاطر غري النظامية. 
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

٥- قارن بني املخاطر اال�صتثمارية النظامية واملخاطر اال�صتثمارية غري النظامية من 
حيث:

اأ- اأثرها يف ال�سوق وخمتلف اأوجه الن�ساط االقت�سادي.
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- اإجراءات احلدِّ من تاأثريها.
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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6- اذكر م�صدر املخاطر اال�صتثمارية يف احلاالت االآتية:
ع من  اأ- ا�ستثمر ُم�ستثِمر يف �سركة معينة، ثم اختلف معدل العائد الفعلي عن معدل العائد املُتوقَّ
ة املركز املايل لل�سركة، وجودة ُمنَتجاتها-؛ نتيجة عدم اتخاذ التدابري  اال�ستثمار - بالرغم من قوَّ

ن عليها.  املنا�سبة لتجنُّب اخل�سارة الناجمة عن حريق الب�ساعة غري املُوؤمَّ

 ------------------------------------------------------------------------
ع اختلف  ب- ا�ستثمر ُم�ستثِمر يف م�سروع الإنتاج احلوا�سيب املحمولة ال�سغرية، ولكنَّ العائد املُتوقَّ
كثرًيا عن العائد الفعلي؛ نظًرا اإىل اإعرا�ض الزبائن عن �سراء هذه املُنَتجات، ورغبتهم يف احل�سول 

على ُمنَتجات اأُخرى اأكرث جودة، وذات اإ�سافات اأكرث.    

 ------------------------------------------------------------------------
جـ- ا�سرتى ُم�ستثِمر جمموعة من االأ�سهم، وكان �سعر الفائدة وقتئٍذ 15%. وبعد �سهر تراجع �سعر 

الفائدة يف ال�سوق اإىل %10.    

 ------------------------------------------------------------------------
ع اأْن يح�سل على  د- ا�ستثمر ُم�ستثِمر يف م�سروع مببلغ 6800 دينار يف بداية العام، وكان من املُتوقَّ
ة  م اقت�سادي اأّدى اإىل انخفا�ض القوَّ عائد مقداره 1200 دينار يف نهاية ال�سنة، ولكن حدث ت�سخُّ

ال�سرائية للنقود املُ�ستخَدمة يف اال�ستثمار.  

 ------------------------------------------------------------------------
هـ- ا�ستثمر ُم�ستثِمر يف �سركة معينة، وقد اعتمد يف متويلها على االقرتا�ض من البنوك، ولكنَّه مل 
ق معدل عائد يزيد على تكلفتها؛ ما اأّدى  يتمكَّن من ا�ستثمار االأموال املُقرَت�سة على نحٍو ُيحقِّ

د ال�سركة خ�سائر كبرية.     اإىل تكبُّ

 ------------------------------------------------------------------------
ع ب�سبب عدم  و- ا�ستثمر ُم�ستثِمر يف م�سروع اإنتاجي، ولكنَّ العائد الفعلي اختلف عن العائد املُتوقَّ

توافر املواد االأولية الالزمة، ما اأثَّر يف االإنتاج.   

 ------------------------------------------------------------------------
�ست املنطقة حلاالت ك�ساد يف ال�سوق اأدَّت اإىل  ة تعرَّ ز-  ا�ستثمر ُم�ستثِمر يف م�سروع اإنتاجي. وبعد مدَّ

عة.   حدوث تباين كبري بني عوائد اال�ستثمار الفعلية والعوائد املُتوقَّ

 ------------------------------------------------------------------------
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الن�صاط 
)١(

هيئة اال�ستثمار االأردنية.

ف هيئة اال�ستثمار االأردنية. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.  �
ال�ستثمار يف  معل�مات عن هيئة  وما حت�يه من  الأردنية,  ال�ستثمار  ادر�ص احلالة )3-3(: هيئة   �

الأردن, ثم �ساِرك املعلِّم والزمالء يف مناق�سة الأ�سئلة التي تليها.

الدر�س ال�صايع
هيئة اال�صتثمار

ُي�سِهم ال�ستثمار اإ�سهاًما فاعاًل يف النظام القت�سادي العام مبختلف دول العامَل؛ لذا ت�سعى معظم الدول, 
دة. والأردن  وبخا�سة النامية منها, اإىل جذب ال�ستثمارات, ول �سيما ال�ستثمارات الأجنبية يف جمالت ُمتعدِّ
رت البيئة املالئمة جلذب ال�ستثمارات؛ نظًرا اإىل اأهميتها الكبرية, وقد عملت  ه� من اأوائل الدول التي وفَّ

احلك�مة الأردنية على تعديل الت�سريعات القان�نية, واإ�سدار قان�ن ال�ستثمار.

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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هيئة اال�صتثمار االأردنية 
القت�سادية  التنمية  حتقيق  ُبْغَيَة  ال�ستثمارات؛  ت�سجيع  على  الها�سمية  الأردنية  اململكة  حتر�ص 
عمل  فر�ص  وا�ستحداث  التناف�سية,  وتعزيز  العاملية,  الأ�س�اق  اإىل  والنفاذ  امل�ستدامة,  ال�ساملة 
والت�سهيالت  احل�افز  من  متكاملة  جمم�عة  الأردن  م  قدَّ احلر�ص,  هذا  من  وانطالًقا  جديدة. 
احلك�مات  اتخذت  وقد  الأمثل.  ال�ستثماري  املناخ  ت�فري  ذلك  يف  مبا  املُحتَملني,  للُم�ستثِمرين 
ة ملراجعة وتعزيز الأُطر القان�نية القت�سادية واملالية  الأردنية املتعاقبة عدًدا من الإجراءات اجلادَّ
وتعزيز  القت�سادي,  النم�  لزيادة  املتاحة  الفر�ص  اغتنام  ُبْغَيَة  ال�ستثمارية؛  العملية  م  ُتنظِّ التي 

التنمية القت�سادية يف خمتلف حمافظات اململكة.
لال�ستثمارات,  الناظمة  الت�سريعية  الأُطر  من  اجلديدة  املرحلة  م�سارف  على  الي�م  الأردن  يقف 
وذلك بت�جيهات �سامية من جاللة امَللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم - حفظه اهلل ورعاه- 
الذي اأَْوىل ُجلَّ اهتمامه جلذب ال�ستثمارات الأجنبية, وحت�سني البيئة الت�سريعية اخلا�سة بذلك, 
لته ال�سلطة الت�سريعية بهدف  ف�سدر قان�ن ال�ستثمار اجلديد رقم )30( ل�سنة ٢014م, الذي عدَّ

جذب ال�ستثمارات الأجنبية.
ُيثِّل قان�ن ال�ستثمار اإطاًرا ت�سريعيًّا مالئًما جلذب ال�ستثمارات الأجنبية, وحتفيز ال�ستثمارات 
ن العديد من املزايا واحل�افز وال�سمانات لق�انني ال�ستثمار على م�ست�ى الإقليم,  املحلية؛ اإذ ت�سمَّ
م  مثل: اإن�ساء املجل�ص الأعلى لال�ستثمار برئا�سة رئي�ص ال�زراء, واإن�ساء النافذة ال�ستثمارية التي ُتقدِّ
دة, مثل: قطاع ال�سناعة  اإعفاءات جمركية و�سريبية للم�سروعات ال�ستثمارية يف قطاعات ُمتعدِّ
واملن�ساآت  �سة,  املُتخ�سِّ الطبية  واملراكز  وامل�ست�سفيات  احلي�انية,  والرثوة  والزراعة,  واحِلرف, 
الفندقية وال�سياحية, ومدن الت�سلية والرتويح ال�سياحي, ومراكز الت�سال, ومراكز البحث العلمي 
املياه  وا�ستخراج  واملعار�ص,  امل�ؤترات  ومراكز  والإعالمي,  الفني  والإنتاج  العلمية,  واملختربات 

والغاز وامل�ستقات النفطية, ونقلها, وت�زيعها.  
قات  لقد مثَّل هذا القان�ن نقلة ن�عية يف جمال تط�ير البيئة ال�ستثمارية يف اململكة, واإزالة املُع�ِّ
املعنية  الهيئات  ت�حيد خمتلف  على  اإذ عمل  فيها؛  ال�ستثمارات  قطاع  ُت�اِجه  كانت  التي  املختلفة 
الأردنية,  ال�ستثمار  هيئة  هي  لال�ستثمارات,  واحدة  مرجعية  نقطة  باإيجاد  وذلك  بال�ستثمارات, 
ف�ساًل عن منح النافذة ال�ستثمارية �سالحيات اإ�سافية؛ ُبْغَيَة تب�سيط الإجراءات املُتعلِّقة بامل�سروعات 
باع اأحدث املعايري الدولية يف جمال  ن الهيئة من م�اكبة اأف�سل املمار�سات, واتِّ ال�ستثمارية التي ُتكِّ

تب�سيط اإجراءات ال�ستثمار.
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نها قانون اال�ستثمار:  من املزايا واحلوافز التي ت�سمَّ
وال�سريبة  اجلمركية  الر�س�م  من  واحلرفية  ال�سناعية  للم�سروعات  الإنتاج  مدخالت  اإعفاء  اأ- 

العامة على املبيعات.  
دة من الر�س�م اجلمركية وال�سريبة العامة على  اإعفاء ال�سلع الالزمة لأن�سطة اقت�سادية حُمدَّ ب- 

املبيعات.
اإعفاء م�ستلزمات الإنتاج وامل�ج�دات الثابتة ذات ال�ستخدام املُزدَوج من الر�س�م اجلمركية  جـ- 
وال�سريبة العامة على املبيعات؛ اإذ ُيْعفى املُ�ستثِمرون وال�سركات من دفع ر�س�م جمركية على 
امل�اد التي تدخل يف اإنتاج ال�سلع, ف�ساًل عن اإعفاء الآلت واملعدات من الر�س�م اجلمركية؛ 
�ص تكلفة الإنتاج, ويتيح لل�سركات قدًرا اأكرب من املناف�سة, وت�سدير املُنَتجات باأ�سعار  ما ُيخفِّ

مناف�سة.
هات �ساحب اجلاللة الها�سمية امَللك عبد اهلل  جاء اإن�ساء هيئة ال�ستثمار الأردنية ا�ستجابًة لت�جُّ
الثاين ابن احل�سني املعظم - حفظه اهلل ورعاه- التي جعلت النه��ص بالقت�ساد اأُوىل الأول�يات 
ال�طنية. وهذه الهيئة حك�مية م�ستقلة ن�ساأت مب�جب قان�ن ال�ستثمار رقم )30( لعام ٢014م؛ 
املمن�حة  احل�افز  وتعزيز  بها,  املعم�ل  الأنظمة  حت�سني  طريق  عن  ال�ستثمار  قطاع  دعم  ُبْغَيَة 
للعمل,  الالزمة  الرتاخي�ص  على  واحل�س�ل  امل�سروعات  اإن�ساء  اإجراءات  وتب�سيط  للُم�ستثِمرين, 
ال�احد الذي ي�سم ُمثِّلني عن خمتلف  ُيعَرف بخدمة املكان  اأو ما  النافذة ال�ستثمارية,  باإن�ساء 
املحلية  ال�ستثمارية  للم�سروعات  والرتخي�ص  الت�سجيل  خدمات  لت�فري  احلك�مية؛  اجلهات 

والأجنبية يف الأن�سطة القت�سادية جميعها.
والرتقاء بجاهزيته وكفاءته  التحتية,  ال�ستثمار  بنية  اإىل تط�ير  الأردنية  ال�ستثمار  ت�سعى هيئة 
ج لال�ستثمار وال�سادرات وبناء  عن طريق الت�سريعات الناظمة, وو�سع اخلطط املدرو�سة التي ُتروِّ

ال�سراكات حمليًّا ودوليًّا, وزيادة فاعلية النافذة ال�ستثمارية. 

احلالة )3-3(: هيئة ال�ستثمار الأردنية.
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�ساِرك املعلِّم يف مناق�سة الأ�سئلة الآتية:
ع الأردن ال�ستثمار فيه؟   1- ملاذا ُي�سجِّ

٢- اذكر ثالثة من ت�سهيالت احلك�مة الأردنية جلذب ال�ستثمار. 
3- يف اأيِّ عام بداأ ت�سجيع ال�ستثمار يف الأردن؟

4- كيف مثَّل قان�ن ال�ستثمار الأردين لعام ٢014م نقلة ن�عية يف جمال ال�ستثمار؟ 
5- ما املق�س�د بهيئة ال�ستثمار؟

6- ما املق�س�د بالنافذة ال�ستثمارية؟ 
ع هيئة ال�ستثمار الأردنية ال�ستثمار يف الأردن؟  7- كيف ُت�سجِّ

8- ما القطاعات التي �سملتها النافذة ال�ستثمارية لتقدمي الإعفاءات اجلمركية وال�سريبية؟
نها قان�ن ال�ستثمار؟ 9- ما اأهمُّ املزايا واحل�افز التي ت�سمَّ
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الن�صاط 
)2(

اأهداف هيئة اال�ستثمار االأردنية.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد اأهداف هيئة اال�ستثمار االأردنية

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
ا؛ اأْي م�سدًرا للمعل�مات. د اأنَت واأفراد جمم�عتك فرًدا راك�سً حدِّ  �

ز اأنَت واأفراد جمم�عتك ورقًة وقلًما. جهِّ  �
ل يف اأنحاء غرفة ال�سف بحًثا عن املعل�مات الالزمة ملجم�عته  يتعنيَّ على الفرد الراك�ص اأْن يتج�َّ  �
ِبًعا  من البطاقات املُعلَّقة يف اأرجاء الغرفة )بطاقات اخلرباء )3-4(: اأهداف هيئة ال�ستثمار(, ُمتَّ

التعليمات الآتية:
ة. اأ- اإح�سار معل�مة واحدة يف كل مرَّ

ا اإىل اأفراد جمم�عته. ب- نقل املعل�مة �سف�يًّ
نة يف البطاقة من دون مل�سها. جـ- قراءة املعل�مة املُدوَّ

�س�ها يف ال�رقة. ناِق�ص اأفراد جمم�عتك يف املعل�مات التي َتِرُد من م�سدر املعل�مات, ثم خلِّ  �
ل�ن اإليها اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى. اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك النتائج التي تت��سَّ  �

ناِق�ص املعلِّم يف هذه النتائج.  �

الهدف:

التعليمات

الهدف:

التعليمات
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ة يف اململكة, وتط�يرها. تنظيم الأحكام اخلا�سة باملناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ

و�سع اخلطط والربامج لتحفيز ال�ستثمارات املحلية والأجنبية, وترويجها, وتنفيذها.

اإقامة املعار�ص, وفتح الأ�س�اق, وتنظيم البعثات التجارية.

التعريف بالفر�ص ال�ستثمارية يف اململكة, وت�فري املعل�مات والبيانات للُم�ستثِمرين.

اإ�سدار جداول التعليمات والتنظيمات اخلا�سة باإعفاءات الر�س�م اجلمركية .

البطاقة رقم )1(.

البطاقة رقم )2(.

البطاقة رقم )5(.

بطاقات اخلرباء )3-4(: اأهداف هيئة اال�ستثمار.

البطاقة رقم )3(.

البطاقة رقم )4(.
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الن�صاط 
)3(

اأهداف النافذة اال�ستثمارية.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد اأهداف النافذة اال�ستثمارية.

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
ت�سلَّم اأنَت واأفراد جمم�عتك بطاقة واحدة من بطاقات اخلرباء )3-5(: اأهداف النافذة ال�ستثمارية.  �
ة  ن يف البطاقة؛ على األ تتجاوز مدَّ ح الهدف املُدوَّ ا ُي��سِّ اأَِعدَّ اأنَت واأفراد جمم�عتك م�سهًدا تثيليًّ  �

عر�ص امل�سهد دقيقتني. 
ل�ن اإليها اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى. اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك النتائج التي تت��سَّ  �

ناِق�ص املعلِّم يف هذه النتائج.   �

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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تقدمي جميع الت�سهيالت للُم�ستثِمر, بدًءا مبرحلة ما قبل ترخي�ص امل�سروع وت�سجيله, وانتهاًء بح�س�ل 
املُ�ستثِمر على جميع امل�افقات الالزمة لذلك.

ت�فري  طريق  عن  ال�ستثمارية  بالبيئة  الثقة  وتعزيز  وترخي�سها,  ال�ستثمارية  امل�سروعات  ت�سجيل 
البيانات واملعل�مات والت�سهيالت الالزمة لإقامة هذه امل�سروعات.

مة للُم�ستثِمرين, مثل: تقلي�ص ال�قت الالزم لت�سجيل امل�سروعات  الرتقاء مب�ست�ى اخلدمات املُقدَّ
ال�ستثمارية وترخي�سها, والتحديد املُ�سَبق جلميع اإجراءات التنفيذ التي يتعنيَّ على املُ�ستثِمر اللتزام بها. 

الإ�سهام يف تكني ال�ستثمارات املحلية والأجنبية وحتفيزها عن طريق متابعتها, وجتاوز امل�سكالت 
قات التي ُت�اِجهها )اإْن ُوِجدت(, وت�فري الدعم املنا�سب لإدامتها. واملُع�ِّ

قات  قات التي ُت�اِجهها, واإعداد ت��سيات وحل�ل لهذه املُع�ِّ ف املُع�ِّ متابعة امل�سروعات القائمة, وتعرُّ
بالتن�سيق والت�ساور مع اجلهات املعنية.

البطاقة رقم )1(.

البطاقة رقم )2(.

البطاقة رقم )5(.
بطاقات اخلرباء )3-5(: اأهداف النافذة اال�ستثمارية.

البطاقة رقم )3(.

البطاقة رقم )4(.
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الن�صاط 
)4(

خدمات النافذة اال�ستثمارية.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ا�ستنتاج خدمات النافذة اال�ستثمارية.

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ورقة العمل )3-5(: خدمات النافذة ال�ستثمارية. اطَّ  �

مها النافذة  ناِق�ص اأفراد جمم�عتك يف امل�اقف ال�اردة يف ورقة العمل؛ ل�ستنتاج اخلدمات التي ُتقدِّ  �
ال�ستثمارية للُم�ستثِمرين.

ل�ن اإليها اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى. اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك النتائج التي تت��سَّ  �
ناِق�ص املعلِّم يف هذه النتائج.   �

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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املوقف االأول 

ه اإىل النافذة  �س�ن بالت�جُّ  اأراد املُ�ستثِمر اأين اأْن ُين�ِسئ م�سروعه الإنتاجي, فاأ�سار عليه املُتخ�سِّ
على  م�ساعدته  ثم  الفنية,  وامل�س�رة  املعل�مات  على  احل�س�ل  خدمة  من  لال�ستفادة  ال�ستثمارية 
ت�سجيل ن�ساطه القت�سادي وفًقا لأحكام قان�ن ال�سركات, واحل�س�ل على امل�افقات والرتاخي�ص 

الالزمة من بّ�ابة واحدة.

املوقف الثاين 

بع�ص  ت�ظيف  اأرْدَن  وقد  ال�س�ك�لتة,  لإنتاج  م�سنًعا  الأردنيات  ال�سيدات  من  جمم�عة  اأن�ساأت 
ْهَن  العّمال غري الأردنيني؛ لأنَّهم يتلك�ن املهارات واخلربات الالزمة لت�سنيع ال�س�ك�لتة, فت�جَّ

اإىل النافذة ال�ستثمارية للح�س�ل على ت�ساريح العمل, وامل�افقة على ا�ستقدام هذه العمالة.

املوقف الثالث 

ه مديرها اإىل النافذة ال�ستثمارية  اأرادت اإحدى ال�سركات ت�سدير ُمنَتجاتها اإىل دول اجل�ار, فت�جَّ
للح�س�ل على رخ�سة ا�سترياد وت�سدير.

املوقف الرابع 

فر�ص  ت�فري  ُبْغَيَة  الأردن؛  القت�سادية يف  امل�سروعات  اإن�ساء جمم�عة من  اأجنبي  ُم�ستثِمر  اأراد   
ه اإىل النافذة ال�ستثمارية للح�س�ل على  عمل للعديد من ال�سباب, وتنمية القت�ساد الأردين, فت�جَّ

تاأ�سرية دخ�ل واإقامة يف الأردن؛ لكي يبداأ ا�ستثماره وفًقا لقان�ن ال�ستثمار الأردين.

ورقة العمل )3-5(: خدمات النافذة ال�ستثمارية.
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اال�صتثمار يف االأردن:  
حتر�ص اململكة الأردنية الها�سمية على ت�سجيع ال�ستثمارات؛ ُبْغَيَة حتقيق التنمية القت�سادية 
التناف�سية, وا�ستحداث فر�ص عمل  العاملية, وتعزيز  الأ�س�اق  اإىل  امل�ستدامة, والنفاذ  ال�ساملة 

جديدة. 
مها احلك�مة الأردنية جلذب ال�ستثمار يف ما ياأتي:  تتمثَّل الت�سهيالت التي ُتقدِّ

1- ت�فري جمم�عة متكاملة من احل�افز والت�سهيالت للُم�ستثِمرين املُحتَملني.
٢- ت�فري املناخ ال�ستثماري الأمثل.

ة ملراجعة وتعزيز الأُطر القان�نية القت�سادية واملالية التي  3- اإدخال عدد من الإجراءات اجلادَّ
م العملية ال�ستثمارية. ُتنظِّ

بداأ ت�سجيع ال�ستثمار يف الأردن باإقرار قان�ن ال�ستثمار الأردين رقم )30( لعام ٢014م, وقد 
ت اإىل: مثَّل هذا القان�ن نقلة ن�عية يف جمال ال�ستثمار اأدَّ

1- تط�ير البيئة ال�ستثمارية يف اململكة.
قات املختلفة التي كانت ُت�اِجه قطاع ال�ستثمارات يف اململكة. اإزالة املُع�ِّ  -٢

ت�حيد خمتلف الهيئات املعنية بال�ستثمارات, وذلك باإيجاد نقطة مرجعية واحدة لال�ستثمارات,   -3
هي هيئة ال�ستثمار الأردنية.

منح النافذة ال�ستثمارية �سالحيات اإ�سافية؛ ُبْغَيَة تب�سيط الإجراءات املُتعلِّقة بامل�سروعات   -4
باع اأحدث املعايري الدولية يف  ن الهيئة من م�اكبة اأف�سل املمار�سات, واتِّ ال�ستثمارية التي ُتكِّ

جمال تب�سيط اإجراءات ال�ستثمار.
نها قانون اال�ستثمار: من املزايا واحلوافز التي ت�سمَّ

اأ- اإعفاء مدخالت الإنتاج للم�سروعات ال�سناعية واحلرفية من الر�س�م اجلمركية وال�سريبة العامة 
على املبيعات.  
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املُ�ستثِمرون وال�سركات من دفع ر�س�م جمركية  ُيْعفى  اإذ  العامة على املبيعات؛  وال�سريبة 
الر�س�م  من  واملعدات  الآلت  اإعفاء  عن  ف�ساًل  ال�سلع,  اإنتاج  يف  تدخل  التي  امل�اد  على 
وت�سدير  املناف�سة,  اأكرب من  قدًرا  لل�سركات  ويتيح  الإنتاج,  تكلفة  �ص  ُيخفِّ ما  اجلمركية؛ 

املُنَتجات باأ�سعار مناف�سة.
مفهوم هيئة اال�صتثمار:

هيئة حك�مية م�ستقلة ن�ساأت مب�جب قان�ن ال�ستثمار رقم )30( لعام ٢014م؛ ُبْغَيَة دعم قطاع 
للُم�ستثِمرين,  املمن�حة  احل�افز  وتعزيز  بها,  املعم�ل  الأنظمة  حت�سني  طريق  عن  ال�ستثمار 

وتب�سيط اإجراءات اإن�ساء امل�سروعات.
مفهوم النافذة اال�صتثمارية:

خدمة املكان ال�احد الذي ي�سم ُمثِّلني عن خمتلف اجلهات احلك�مية؛ لت�فري خدمات الت�سجيل 
جميعها.دور  القت�سادية  الأن�سطة  يف  والأجنبية  املحلية  ال�ستثمارية  للم�سروعات  والرتخي�ص 

هيئة ال�ستثمار الأردنية يف ت�سجيع ال�ستثمار باململكة: 
ها: ة, اأهمُّ تعمل هيئة ال�ستثمار الأردنية على حتفيز ال�ستثمار يف اململكة بطرائق ِعدَّ

1- حت�سني الأُطر والأنظمة املعم�ل بها, وتعزيز احل�افز املمن�حة للُم�ستثِمرين.
٢- تب�سيط اإجراءات اإن�ساء امل�سروعات واحل�س�ل على الرتاخي�ص الالزمة للعمل باإن�ساء النافذة 

ال�ستثمارية.
3- تط�ير البنية التحتية لال�ستثمار, والرتقاء بجاهزيته وكفاءته.

4- و�سع الت�سريعات الناظمة لال�ستثمار.
ج لال�ستثمار وال�سادرات. 5- و�سع اخلطط املدرو�سة التي ُتروِّ

6- بناء ال�سراكات حمليًّا ودوليًّا.
7- زيادة فاعلية النافذة ال�ستثمارية.     

العامة  الر�س�م اجلمركية وال�سريبة  دة من  ال�سلع الالزمة لأن�سطة اقت�سادية حُمدَّ اإعفاء  ب- 
على املبيعات.

اإعفاء م�ستلزمات الإنتاج وامل�ج�دات الثابتة ذات ال�ستخدام املُزدَوج من الر�س�م اجلمركية  جـ- 
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اأهداف هيئة اال�صتثمار االأردنية: 
اأُن�ِسئت هيئة ال�ستثمار الأردنية لت�حيد الت�سريعات ومراجع ال�ستثمار؛ ُبْغَيَة رفع م�ست�ى الأداء, 
يف  الروتني  من  واحلدِّ  وال�سالحيات,  واملهام  الأدوار  يف  والتداخل  الزدواجية  على  والق�ساء 

الإجراءات احلك�مية.
 تتمثَّل اأهداف الهيئة يف ما ياأتي:

ة يف اململكة, وتط�يرها. 1- تنظيم الأحكام اخلا�سة باملناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ
٢- و�سع اخلطط والربامج لتحفيز ال�ستثمارات املحلية والأجنبية, وترويجها, وتنفيذها.

3- التعريف بالفر�ص ال�ستثمارية يف اململكة, وت�فري املعل�مات والبيانات للُم�ستثِمرين.
4- اإ�سدار جداول التعليمات والتنظيمات اخلا�سة باإعفاءات الر�س�م اجلمركية.

5- اإقامة املعار�ص, وفتح الأ�س�اق, وتنظيم البعثات التجارية.
اأهداف النافذة اال�صتثمارية: 

ر بيئة منا�سبة لال�ستثمار: ت�سعى النافذة ال�ستثمارية اإىل حتقيق الأهداف الآتية التي ُت�فِّ
تقدمي جميع الت�سهيالت للُم�ستثِمر, بدًءا مبرحلة ما قبل ترخي�ص امل�سروع وت�سجيله, وانتهاًء   -1

بح�س�ل املُ�ستثِمر على جميع امل�افقات الالزمة لذلك.
ال�ستثمارية عن طريق  بالبيئة  الثقة  وتعزيز  وترخي�سها,  ال�ستثمارية  امل�سروعات  ت�سجيل   -٢

ت�فري البيانات واملعل�مات والت�سهيالت الالزمة لإقامة هذه امل�سروعات.
متابعتها, وجتاوز  والأجنبية وحتفيزها عن طريق  املحلية  ال�ستثمارات  الإ�سهام يف تكني   -3

قات التي ُت�اِجهها )اإْن ُوِجدت(, وت�فري الدعم املنا�سب لإدامتها. امل�سكالت واملُع�ِّ
لهذه  وحل�ل  ت��سيات  واإعداد  ُت�اِجهها,  التي  قات  املُع�ِّ ف  وتعرُّ القائمة,  امل�سروعات  متابعة   -4

قات بالتن�سيق والت�ساور مع اجلهات املعنية. املُع�ِّ
لت�سجيل  الالزم  ال�قت  تقلي�ص  مثل:  للُم�ستثِمرين,  مة  املُقدَّ اخلدمات  مب�ست�ى  الرتقاء   -5
امل�سروعات ال�ستثمارية وترخي�سها, والتحديد املُ�سَبق جلميع اإجراءات التنفيذ التي يتعنيَّ 

على املُ�ستثِمر اللتزام بها. 
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خدمات النافذة اال�صتثمارية: 
م النافذة ال�ستثمارية العديد من اخلدمات للُم�ستثِمرين.  ُتقدِّ

ويف ما ياأتي خدمات النافذة ال�ستثمارية املُتعلِّقة بالأن�سطة القت�سادية: 
ت�سجيل الأن�سطة القت�سادية وفًقا لأحكام قان�ن ال�سركات.  -1

خدمات �س�ؤون العمل, مبا يف ذلك منح ت�ساريح العمل, وامل�افقة على ا�ستقدام العّمال غري   -٢
الأردنيني. 

منح رخ�ص ال�سترياد والت�سدير.  -3
منح تاأ�سريات الدخ�ل والإقامة للُم�ستثِمرين.   -4

منح امل�افقات والرتاخي�ص.   -5
تقدمي املعل�مات وامل�س�رة الفنية للُم�ستثِمرين.  -6 
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ح املق�صود مبفهوم هيئة اال�صتثمار.  ١- و�صِّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ة،  ِعدَّ بطرائق  االأردن  يف  اال�صتثمار  ت�صجيع  على  االأردنية  اال�صتثمار  هيئة  تعمل   -2
اذكر اأربًعا منها.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

3- اأكمل الفراغ مبا هو منا�صب يف ما ياأتي:
م النافذة اال�ستثمارية جميع الت�سهيالت للُم�ستثِمر، بدًءا مبرحلة ---------------،  ُتقدِّ اأ- 

وانتهاًء  بح�سول ----------------------------------------.
مها النافذة اال�ستثمارية االأردنية: خدمات �سوؤون العمل، مبا يف ذلك ---- من اخلدمات التي ُتقدِّ ب- 

-------------------------------، و---------------------------------.

ح كيف ُيِكن لهيئة اال�صتثمار االأردنية حتقيق كلٍّ من االأهداف االآتية: 4- و�صِّ
 -------------------------------- مة للُم�ستثِمرين.  اأ- االرتقاء مب�ستوى اخلدمات املُقدَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

اأ�صئلة الدر�س
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ب- االإ�سهام يف متكني اال�ستثمارات املحلية واالأجنبية وحتفيزها.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

جـ- ت�سجيل امل�سروعات اال�ستثمارية وترخي�سها، وتعزيز الثقة بالبيئة اال�ستثمارية. 

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

٥- علِّل ما ياأتي:
اأ- منح �سالحيات اإ�سافية للنافذة اال�ستثمارية.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- ت�سجيع االأردن اال�ستثمار فيه.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

جـ- متثيل قانون اال�ستثمار االأردين رقم )30( لعام 2014م نقلة نوعية يف جمال اال�ستثمار.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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الن�صاط 
)١(

ة. املناطق التنموية واملناطق احُلرَّ

ة. ف املناطق التنموية واملناطق احُلرَّ �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
ة. ادر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك احلالة )3-4(: املناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ  �

الدر�س الثامن
ة يف االأردن املناطق التنموية واملناطق احُلرَّ

فت �سابًقا اأنَّ ال�ستثمار ه� عن�سر رئي�ص يف عملية التنمية القت�سادية, واأنَّه يجب ت�سجيع ال�ستثمار,  تعرَّ  
اخلارج,  من  ال�ستثمارات  جذب  على  ت�ساعد  التي  الإ�سالحات  بتنفيذ  التنمية,  عملية  يف  اإ�سهامه  وزيادة 
فما  ال�ستثمار.  عملية  له  ر  ُتي�سِّ التي  ة  احُلرَّ واملناطق  التنم�ية  املناطق  باإن�ساء  الأردين,  املُ�ستثِمر  وت�سجيع 

ة؟ وما الفرق بينهما؟ املق�س�د باملناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات
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بينما كان بالل ي�ساهد التلفاز مع والده ظهر على ال�سريط الإخباري خرب مفاده اأنَّ احلك�مة ت�سعى 
جاهدة اإىل ت�سجيع ال�ستثمار يف الأردن, عن طريق اإن�ساء العديد من املناطق التنم�ية واملناطق 

ة, ف�ساأل والده عن املق�س�د بذلك, ودار بينهما احل�ار الآتي: احُلرَّ
ة؟ وهل ي�جد فرق بينهما؟ بالل: ما املناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ

ال�الد: نعم يا ولدي, ي�جد فرق بينهما �ستعرفه عند بيان املق�س�د بكلٍّ منهما. فاملناطق التنم�ية 
دت  ة. وقد ُحدِّ هي مناطق تقع �سمن النطاق اجلمركي للمملكة, داخل حدودها, وخارج املناطق احُلرَّ
هذه املناطق وفًقا لأحكام القان�ن, وُتاَر�ص فيها الأن�سطة القت�سادية جميعها؛ �س�اء التجارية, 
اأو ال�سناعية, اأو الزراعية, اأو ال�سياحية, اأو الإعالمية, اأو اخلدمية, اأو املهنية, اأو احلرفية. وهي 

د تبًعا لكل منطقه تنم�ية. حُتدَّ
ر بحاجز فا�سل, وفيه ت��سع الب�سائع  د وُم�س�َّ ة فهي جزء من اأرا�سي اململكة, حُمدَّ اأّما املناطق احُلرَّ
اجلمركية  والر�س�م  ال�سرائب  من  التقليل  طريق  عن  للبلد,  القت�سادي  الن�ساط  تعزيز  بهدف 
ة للت�سدير,  واملتطلَّبات التنظيمية لت�سجيل الأعمال التجارية, ف�ساًل عن تط�ير ال�سناعات املُعدَّ

واإيجاد فر�ص العمل. وُتعاَمل هذه الب�سائع على اأ�سا�ص اأنَّها خارج اململكة.
ة قرب امل�انئ الرئي�سة, واملطارات الدولية, واملناطق احلدودية.  وب�جه عام, ُتن�َساأ املناطق احُلرَّ

ة لال�ستثمار, فما اأهدافها؟ ة ُتثِّل بيئة ُمِهمَّ بالل: اإذن, املناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ
ال�الد: هذا �سحيح, فهي ُتَعدُّ مناطق جاذبة لال�ستثمار, وُيِكن اإجمال اأهداف اإن�ساء هذه املناطق 

يف ما ياأتي:
حتقيق العدالة الجتماعية بت�زيع مكت�سبات التنمية على خمتلف حمافظات اململكة.  اأ - 

اإيجاد ن�اة  لالأن�سطة القت�سادية والجتماعية والعلمية بناًء على املزايا التناف�سية يف كل منطقة,  ب- 
واملفا�سلة بينها.

اإيجاد فر�ص العمل لالأردنيني, وتعزيز املهارات واخلربات الفنية. جـ- 
حتقيق النم� القت�سادي, وحت�سني الظروف الجتماعية والقت�سادية وامل�ست�ى املعي�سي للم�اطنني,  د- 

واحلدُّ من الفقر. 
جذب روؤو�ص الأم�ال املحلية والأجنبية يف خمتلف الأن�سطة القت�سادية. هـ- 

اإدخال اأدوات التكن�ل�جيا املتط�رة واملهارات التقنية. و- 
غات اإن�ساء هذه املناطق؟ بالل: ولكن, ما ُم�س�َّ
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اإىل حتفيز  ة,  التنم�ية واملناطق احُلرَّ بتاأ�سي�سها املناطق  الأردنية,  ال�الد: ت�سعى هيئة ال�ستثمار 
التنمية القت�سادية باإيجاد بيئة ا�ستثمارية جاذبة ل�ستثمارات ن�عية ذات عائد اقت�سادي مرتفع, 
واإعداد خطط وبرامج تط�ير رئي�سة وتنفيذها لزيادة قيمة امل�ارد الطبيعية املُ�ستخَدمة, وت�ظيفها 
على النح� الأمثل, ا�ستناًدا اإىل اإطار ت�سريعي وم�ؤ�س�سي يتيح اإيجاد بيئة اأعمال متط�رة ومي�سرة, 

ز دور امل�ارد الب�سرية املحلية وقدراتها. ُتعزِّ
بالل: وَمن ُي�سِرف على هذه املناطق؟

�سركات  بع�ص  مع  بالتعاون  املناطق,  هذه  على  الإ�سراف  الأردنية  ال�ستثمار  هيئة  تت�ىّل  ال�الد: 
ة عن طريق اإن�ساء امل�سروعات الإنتاجية  التط�ير التي ُتْعنى بتط�ير املناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ

املختلفة, وي�سمل ذلك الإ�سراف ما ياأتي:
اإعداد املخططات ال�سم�لية )خمططات ذات روؤية م�ستقبلية متكاملة جلميع الأق�سام والفروع على  اأ- 
رة يف مار�سة الن�ساط ال�ستثماري(. م�ست�ى املنطقة, وكذلك خمتلف القطاعات احلي�ية واملُ�ؤثِّ

اإعداد درا�سات اجلدوى القت�سادية. ب- 
ا�ستقطاب املُ�ستثِمرين من خمتلف القطاعات القت�سادية. جـ- 

ت�فري الأرا�سي عن طريق التاأجري, اأو البيع. د- 
ت�فري خدمات البنية التحتية. هـ- 

ت�فري م�اقع ومرافق لإدارة اخلدمات البلدية, وتقديها. و- 
اإيجاد �سراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص. ز- 

التحتية,  البنية  ت�فري  اأْي  امل�سروع؛  تنفيذ  اأثناء  يف  التجارية  لالأعمال  متط�رة  بيئة  ت�فري  ح- 
وخدمات املياه, والكهرباء, وتكن�ل�جيا املعل�مات مثل �سبكة الإنرتنت.

ف بع�ص املناطق التنم�ية يف الأردن يا والدي. بالل: اأريد اأْن اأتعرَّ
ال�الد: ح�سًنا, ي�جد العديد من املناطق التنم�ية يف الأردن, مثل:

�سناعية,  تنم�ية  مدينة  وهي  املفرق,  التنم�ية يف حمافظة  بن طالل  امَللك احل�سني  منطقة  اأ - 
ُتْعنى بتقدمي اخلدمات الإ�سكانية والتجارية. 

منطقة اإربد التنم�ية يف حمافظة اإربد, وهي ُتْعنى بتقدمي خدمات تكن�ل�جيا املعل�مات, والرعاية  ب- 
ال�سحية.
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جـ- منطقة عجل�ن التنم�ية )املمرُّ التنم�ي ال�سياحي( يف حمافظة عجل�ن, وهي ُتْعنى بال�سياحة.
 وهذه بع�ص املناطق التنم�ية التي مل يكتمل اإن�ساوؤها بعُد:

منطقة جر�ص التنم�ية يف حمافظة جر�ص, وهي ُتْعنى بال�سناعة.  .1
منطقة املحمدية التنم�ية يف حمافظة الطفيلة, وهي مربع �سحي للما�سية.  .٢

منطقة البحر امليت التنم�ية يف حمافظتي البلقاء وماأدبا, وهي ُتْعنى بال�سياحة.  .3
مة؛ فقد اأفادتني كثرًيا. بالل: �سكًرا يا والدي على هذه املعل�مات القيِّ

ة. احلالة )3-4(: املناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ

�ساِرك املعلِّم يف مناق�سة االأ�سئلة االآتية:
ًحا مفه�م كلٍّ منهما. ر اإجابتك, ُم��سِّ ة يف ما بينها؟ برِّ 1- هل تت�سابه املناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ

ة؟ ٢- اأين ُتقام املناطق احُلرَّ
ة؟ 3- ما الهدف من اإن�ساء املناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ

ة؟ 4- ما ا�سم اجلهة التي تت�ىّل عمليتي املتابعة والإ�سراف على املناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ
ة؟ 5- ما دور �سركات التط�ير يف الإ�سراف على املناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ

6- اذكر بع�ص الأمثلة على املناطق التنم�ية يف الأردن.
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الن�صاط 
)2(

ة يف االأردن. املناطق احُلرَّ

ة يف االأردن. ف املناطق احُلرَّ �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
ة يف الأردن. ت�سلَّم اأنَت واأفراد جمم�عتك بطاقة واحدة من البطاقات )3-6(: املناطق احُلرَّ  �

نة يف البطاقة. ادر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك املعل�مات املُدوَّ  �
اأفراد املجم�عات الأُخرى على  اأمام  اأنَت واأفراد جمم�عتك هذه املعل�مات, ثم اعر�س�ها  �ص  خلِّ  �

نحٍ� اإبداعي. 
ل�ن اإليها اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى. اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك النتائج التي تت��سَّ  �

ناِق�ص املعلِّم يف هذه النتائج.  �

الهدف:

التعليمات

الهدف

التعليمات

ة يف الزرقاء  املنطقة احُلرَّ
مات  زت مُبق�ِّ رت وُجهِّ اأُن�ِسئت هذه املنطقة على �سبكة طرق دولية تربط الأردن بدول اجل�ار, وقد ُط�ِّ
ت�سمل تخزين  التي  التجارية  الأن�سطة  ال�ستثمار يف  لل�فاء بطلبات  بنية حتتية متكاملة وحديثة؛ 
و�سناعة  الغذائية,  ال�سناعات  مثل:  ال�سناعية,  الأن�سطة  وكذلك  وامَلركبات.  الب�سائع  خمتلف 
الألب�سة؛ والأن�سطة اخلدمية, مثل: خدمات التخلي�ص على الب�سائع والتاأمني, وخدمات الت�سال 

احلديثة التي تربطها بالعامَل اخلارجي.
ة يف الزرقاء مركًزا اإقليميًّا لتجارة ال�سيارات اجلديدة واملُ�ستخَدمة, وت�زيعها,  ُتَعدُّ املنطقة احُلرَّ

واإعادة ت�سديرها اإىل العديد من الدول العربية والإفريقية والآ�سي�ية.

البطاقة رقم )1(.



116

ة اجلديدة يف مطار امللكة علياء الدويل  املنطقة احُلرَّ
اأُن�ِسئت هذه املنطقة وفق اأف�سل امل�ا�سفات العاملية يف حرم مطار امللكة علياء الدويل؛ لتك�ن مركًزا 
اخلفيفة,  ال�سناعات  وبخا�سة  القت�سادية,  القطاعات  خمتلف  يف  وال�ستثمار  للتجارة  ا  حم�ريًّ
واخلدمات  التخزينية,  التجارية  الأن�سطة  عن  ف�ساًل  الإلكرتونيات,  و�سناعة  الأدوية,  و�سناعة 

امل�ساندة.
املعرب  اإىل  املُْف�سي  ال�سحراوي  الطريق  من  الغربية(  اجلهة  )من  بقربها  املنطقة  هذه  تتاز    
البحري )ميناء العقبة(, وتلبيتها متطلَّبات خدمات ال�سحن الدويل ال�سريع م�ستفيدًة من حركة 
الطريان يف ال�سحن اجل�ي, وت�فريها حزمة متكاملة من اخلدمات الل�ج�ستية الداعمة لال�ستثمار 
والت�سدير؛ ُبْغَيَة جذب ا�ستثمارات ن�عية ذات قيمة م�سافة عالية على القت�ساد ال�طني, وزيادة 

حجم ال�سادرات وفر�ص الت�سغيل. 

البطاقة رقم )٢(.

ة يف املوقر  املنطقة احُلرَّ
ة يف �سحاب التي  اأُن�ِسئت هذه املنطقة لتلبية طلب املُ�ستثِمرين املتزايد على خدمات املنطقة احُلرَّ
ر ت��سيعها لعدم وج�د اأر�ص جماورة لها. وهي تتاز بقربها من العا�سمة الأردنية عّمان, ومن  تعذَّ
مطار امللكة علياء الدويل, ومن اخلط الدويل امل�ؤدي اإىل احلدود ال�سع�دية واحلدود العراقية. وهي 
ا بتن�ُّع الأن�سطة التي ُي�سَمح مبزاولتها, مثل: الأن�سطة التجارية, وال�سناعية, واخلدمية. تتاز اأي�سً

البطاقة رقم )3(.
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ة يف �صحاب  املنطقة احُلرَّ
اأُن�ِسئت هذه املنطقة يف مدينة امَللك عبد اهلل الثاين ال�سناعية؛ خلدمة املُ�ستثِمرين ال�سناعيني, 
دة  املُتعدِّ املُنَتجات  �سناعة  ي�ستخدم�نها يف  ثم  ي�ست�ردونها,  التي  الأولية  امل�اد  تخزين  ُمثَّلًة يف 

باملدينة ال�سناعية.
ا عدد من ال�سناعات, مثل �سناعة الك�ا�سف الطبية )اآلت فح�ص  ة اأي�سً  ي�جد يف املنطقة احُلرَّ
ر اإىل العديد من دول الأمريكيتني, والدول الأوروبية, والدول العربية, والدول  املر�سى( التي ُت�سدَّ

الآ�سي�ية.

ة يف الكرك  املنطقة احُلرَّ
اأُن�ِسئت هذه املنطقة داخل مدينة احل�سني بن عبد اهلل الثاين ال�سناعية؛ لتنظيم اأن�سطة املناطق 
ة اخلا�سة يف اإقليم اجلن�ب ومراقبتها, ف�ساًل عن تقدمي خدمات التخزين للُم�ستثِمرين يف  احُلرَّ

مدينة احل�سني بن عبد اهلل الثاين ال�سناعية.

البطاقة رقم )4(.

البطاقة رقم )5(.

ة يف الكرامة  املنطقة احُلرَّ
اأُن�ِسئت هذه املنطقة يف حمافظة املفرق قرب احلدود العراقية؛ ُبْغَيَة مزاولة العديد من الأن�سطة, 

مثل: الأن�سطة التجارية, وال�سناعية, واخلدمية.

البطاقة رقم )6(.

ة يف االأردن. البطاقات )3-6(: املناطق احُلرَّ
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املناطق التنموية:
وقد  ة.  احُلرَّ املناطق  وخارج  حدودها,  داخل  للمملكة,  اجلمركي  النطاق  �سمن  تقع  مناطق 
دت هذه املناطق وفًقا لأحكام القان�ن, وُتاَر�ص فيها الأن�سطة القت�سادية جميعها؛ �س�اء  ُحدِّ
اأو  اأو املهنية,  اأو اخلدمية,  اأو الإعالمية,  اأو ال�سياحية,  اأو الزراعية,  اأو ال�سناعية,  التجارية, 

د تبًعا لكل منطقه تنم�ية. احلرفية. وهي حُتدَّ
ة: املناطق احُلرَّ

تعزيز  بهدف  الب�سائع  ت��سع  وفيه  فا�سل,  بحاجز  ر  وُم�س�َّ د  حُمدَّ اململكة,  اأرا�سي  من  جزء 
واملتطلَّبات  اجلمركية  والر�س�م  ال�سرائب  من  التقليل  طريق  عن  للبلد,  القت�سادي  الن�ساط 
ة للت�سدير, واإيجاد  التنظيمية لت�سجيل الأعمال التجارية, ف�ساًل عن تط�ير ال�سناعات املُعدَّ

فر�ص العمل. وُتعاَمل هذه الب�سائع على اأ�سا�ص اأنَّها خارج اململكة.
ة قرب امل�انئ الرئي�سة, واملطارات الدولية, واملناطق احلدودية. ُتن�َساأ املناطق احُلرَّ

ة:  اأهداف اإن�صاء املناطق التنموية واملناطق احُلرَّ
حتقيق العدالة الجتماعية بت�زيع مكت�سبات التنمية على خمتلف حمافظات اململكة.  -1

اإيجاد ن�اة  لالأن�سطة القت�سادية والجتماعية والعلمية بناًء على املزايا التناف�سية يف كل منطقة,   -٢
واملفا�سلة بينها.

اإيجاد فر�ص العمل لالأردنيني, وتعزيز املهارات واخلربات الفنية.  -3
حتقيق النم� القت�سادي, وحت�سني الظروف الجتماعية والقت�سادية وامل�ست�ى املعي�سي للم�اطنني,   -4

واحلدُّ من الفقر. 
جذب روؤو�ص الأم�ال املحلية والأجنبية يف خمتلف الأن�سطة القت�سادية.  -5

اإدخال اأدوات التكن�ل�جيا املتط�رة واملهارات التقنية.  -6
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ة, اإىل حتفيز التنمية  ت�سعى هيئة ال�ستثمار الأردنية, بتاأ�سي�سها املناطق التنم�ية واملناطق احُلرَّ
القت�سادية باإيجاد بيئة ا�ستثمارية جاذبة ل�ستثمارات ن�عية ذات عائد اقت�سادي مرتفع, واإعداد 
خطط وبرامج تط�ير رئي�سة وتنفيذها لزيادة قيمة امل�ارد الطبيعية املُ�ستخَدمة, وت�ظيفها على 
ز  النح� الأمثل, ا�ستناًدا اإىل اإطار ت�سريعي وم�ؤ�س�سي يتيح اإيجاد بيئة اأعمال متط�رة ومي�سرة, ُتعزِّ

دور امل�ارد الب�سرية املحلية وقدراتها.
تت�ىّل هيئة ال�ستثمار الأردنية الإ�سراف على هذه املناطق, بالتعاون مع بع�ص �سركات التط�ير التي 
املختلفة,  الإنتاجية  امل�سروعات  اإن�ساء  ة عن طريق  احُلرَّ واملناطق  التنم�ية  املناطق  بتط�ير  ُتْعنى 

وي�سمل ذلك الإ�سراف ما ياأتي:
طات ذات روؤية م�ستقبلية متكاملة جلميع الأق�سام والفروع على  طات ال�سم�لية )خُمطَّ اإعداد املُخطَّ  -1
رة يف مار�سة الن�ساط ال�ستثماري(. م�ست�ى املنطقة, وكذلك خمتلف القطاعات احلي�ية واملُ�ؤثِّ

اإعداد درا�سات اجلدوى القت�سادية.  -٢
ا�ستقطاب املُ�ستثِمرين من خمتلف القطاعات القت�سادية.  -3

ت�فري الأرا�سي عن طريق التاأجري, اأو البيع.  -4
ت�فري خدمات البنية التحتية.  -5

ت�فري م�اقع ومرافق لإدارة اخلدمات البلدية, وتقديها.  -6
اإيجاد �سراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص.  -7

التحتية,  البنية  ت�فري  اأْي  امل�سروع؛  تنفيذ  اأثناء  يف  التجارية  لالأعمال  متط�رة  بيئة  ت�فري   -8
وخدمات املياه, والكهرباء, وتكن�ل�جيا املعل�مات مثل �سبكة الإنرتنت.

املناطق التنموية يف االأردن: 
1- منطقة امَللك احل�سني بن طالل التنم�ية يف حمافظة املفرق, وهي مدينة تنم�ية �سناعية, ُتْعنى 

بتقدمي اخلدمات الإ�سكانية والتجارية. 
منطقة اإربد التنم�ية يف حمافظة اإربد, وهي ُتْعنى بتقدمي خدمات تكن�ل�جيا املعل�مات, والرعاية   -٢

ال�سحية.
منطقة عجل�ن التنم�ية )املمرُّ التنم�ي ال�سياحي( يف حمافظة عجل�ن, وهي ُتْعنى بال�سياحة.  -3

وهذه بع�ص املناطق التنم�ية التي مل يكتمل اإن�ساوؤها بعُد:
منطقة جر�ص التنم�ية يف حمافظة جر�ص, وهي ُتْعنى بال�سناعة.  -1
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منطقة املحمدية التنم�ية يف حمافظة الطفيلة, وهي مربع �سحي للما�سية.  -٢
منطقة البحر امليت التنم�ية يف حمافظتي البلقاء وماأدبا, وهي ُتْعنى بال�سياحة.  -3

ة يف االأردن:  املناطق احُلرَّ
بدول  الأردن  تربط  دولية  �سبكة طرق  املنطقة على  اأُن�ِسئت هذه  الزرقاء:  ة يف  احُلرَّ املنطقة   -1
مات بنية حتتية متكاملة وحديثة؛ لل�فاء بطلبات ال�ستثمار يف  زت مُبق�ِّ رت وُجهِّ اجل�ار, وقد ُط�ِّ
الأن�سطة التجارية التي ت�سمل تخزين خمتلف الب�سائع وامَلركبات. وكذلك الأن�سطة ال�سناعية, 
مثل: ال�سناعات الغذائية, و�سناعة الألب�سة؛ والأن�سطة اخلدمية, مثل: خدمات التخلي�ص على 

الب�سائع والتاأمني, وخدمات الت�سال احلديثة التي تربطها بالعامَل اخلارجي.
واملُ�ستخَدمة,  اجلديدة  ال�سيارات  لتجارة  اإقليميًّا  مركًزا  الزرقاء  يف  ة  احُلرَّ املنطقة  ُتَعدُّ    

وت�زيعها, واإعادة ت�سديرها اإىل العديد من الدول العربية والإفريقية والآ�سي�ية.
اأف�سل  وفق  املنطقة  هذه  اأُن�ِسئت  الدويل:  علياء  امللكة  مطار  يف  اجلديدة  ة  احُلرَّ املنطقة   -2
للتجارة  ا  حم�ريًّ مركًزا  لتك�ن  الدويل؛  علياء  امللكة  مطار  حرم  يف  العاملية  امل�ا�سفات 
و�سناعة  اخلفيفة,  ال�سناعات  وبخا�سة  القت�سادية,  القطاعات  خمتلف  يف  وال�ستثمار 
الأدوية, و�سناعة الإلكرتونيات, ف�ساًل عن الأن�سطة التجارية التخزينية, واخلدمات امل�ساندة. 
تتاز  هذه املنطقة بقربها )من اجلهة الغربية( من الطريق ال�سحراوي املُْف�سي اإىل املعرب 
من  م�ستفيدًة  ال�سريع  الدويل  ال�سحن  خدمات  متطلَّبات  وتلبيتها  العقبة(,  )ميناء  البحري 
حركة الطريان يف ال�سحن اجل�ي, وت�فريها حزمة متكاملة من اخلدمات الل�ج�ستية الداعمة 
لال�ستثمار والت�سدير؛ ُبْغَيَة جذب ا�ستثمارات ن�عية ذات قيمة م�سافة عالية على القت�ساد 

ال�طني, وزيادة حجم ال�سادرات وفر�ص الت�سغيل.
اأُن�ِسئت هذه املنطقة لتلبية طلب املُ�ستثِمرين املتزايد على خدمات  ة يف املوقر:  املنطقة احُلرَّ  -3
ر ت��سيعها لعدم وج�د اأر�ص جماورة لها. وهي تتاز بقربها  ة يف �سحاب التي تعذَّ املنطقة احُلرَّ
من العا�سمة الأردنية عّمان, ومن مطار امللكة علياء الدويل, ومن اخلط الدويل امل�ؤدي اإىل 
ا بتن�ُّع الأن�سطة التي ُي�سَمح مبزاولتها,  احلدود ال�سع�دية واحلدود العراقية. وهي تتاز اأي�سً

مثل: الأن�سطة التجارية, وال�سناعية, واخلدمية.
ال�سناعية؛  الثاين  امَللك عبد اهلل  املنطقة يف مدينة  اأُن�ِسئت هذه  ة يف �سحاب:  احُلرَّ املنطقة   -4
ثم  ي�ست�ردونها,  التي  الأولية  امل�اد  تخزين  يف  ُمثَّلًة  ال�سناعيني,  املُ�ستثِمرين  خلدمة 

دة باملدينة ال�سناعية. ي�ستخدم�نها يف �سناعة املُنَتجات املُتعدِّ
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الطبية )اآلت  الك�ا�سف  ال�سناعات, مثل �سناعة  ا عدد من  اأي�سً ة  احُلرَّ املنطقة  ي�جد يف   
والدول  الأوروبية,  والدول  الأمريكيتني,  العديد من دول  اإىل  ر  ُت�سدَّ التي  املر�سى(  فح�ص 

العربية, والدول الآ�سي�ية.
الثاين  بن عبد اهلل  املنطقة داخل مدينة احل�سني  اأُن�ِسئت هذه  الكرك:  ة يف  احُلرَّ املنطقة   -5
ة اخلا�سة يف اإقليم اجلن�ب ومراقبتها, ف�ساًل عن  ال�سناعية؛ لتنظيم اأن�سطة املناطق احُلرَّ

تقدمي خدمات التخزين للُم�ستثِمرين يف مدينة احل�سني بن عبد اهلل الثاين ال�سناعية.
ة يف الكرامة: اأُن�ِسئت هذه املنطقة يف حمافظة املفرق قرب احلدود العراقية؛  املنطقة احُلرَّ  -6

ُبْغَيَة مزاولة العديد من الأن�سطة, مثل: الأن�سطة التجارية, وال�سناعية, واخلدمية.
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ة. �صنِّف يف  ز املنطقة التنموية من املنطقة احُلرَّ ١- يف ما ياأتي بع�س العبارات التي ُتيِّ
ة:    جدول العبارات الدالَّة على املنطقة التنموية، وتلك الدالَّة على املنطقة احُلرَّ

منطقة تقع �سمن النطاق اجلمركي للمملكة. اأ- 
ر بحاجز فا�سل، وفيه تو�سع الب�سائع.  د وُم�سوَّ ب- جزء من اأرا�سي اململكة، ُمدَّ

جـ- يتمُّ اإعالنها وفق اأحكام القانون ملمار�سة الن�ساط اخلا�ض فيها.  
د- ُتن�َساأ لو�سع الب�سائع فيها؛ ُبْغَيَة تعزيز الن�ساط االقت�سادي يف البلد. 

2- ما االأن�صطة التي ُي�صَمح مبمار�صتها يف املنطقة التنموية؟
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ة، اذكر ثالثة منها. ة لتحقيق اأهداف ِعدَّ 3- ُتقام املناطق التنموية واملناطق احُلرَّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

اإعداد  وتتوىّل  ة،  احُلرَّ واملناطق  التنموية  املناطق  على  التطوير  �صركات  ُت�صِرف   -4
ط ال�صمويل؟ طات ال�صمولية. ما املق�صود باملُخطَّ املُخطَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

اأ�صئلة الدر�س
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ة التي ُياَر�س فيها كل ن�صاط من االأن�صطة االآتية: ٥- اذكر ا�صم املنطقة احُلرَّ
ر اإىل العديد من دول االأمريكيتني،  اأ- �سناعة الكوا�سف الطبية )اآالت فح�ض املر�سى( التي ُت�سدَّ

والدول االأوروبية، والدول العربية، والدول االآ�سيوية.

  -------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------

ة اخلا�سة يف اإقليم اجلنوب ومراقبتها.   ب- تنظيم اأن�سطة املناطق احُلرَّ

  -------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------

جـ- مركز اإقليمي لتجارة ال�سيارات اجلديدة واملُ�ستخَدمة، وتوزيعها، واإعادة ت�سديرها اإىل العديد 
من الدول العربية واالإفريقية واالآ�سيوية.

  -------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------

د- ال�سناعات اخلفيفة، و�سناعة االأدوية، و�سناعة االإلكرتونيات.

  --------------------------------------------------------------------          
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ة االآتية: 6- اذكر هدف اإن�صاء كلٍّ من املناطق احُلرَّ
ة يف الزرقاء.  اأ- املنطقة احُلرَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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ة اجلديدة يف مطار امللكة علياء الدويل.  ب- املنطقة احُلرَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ة يف املوقر.  جـ- املنطقة احُلرَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ة يف �سحاب.  د- املنطقة احُلرَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ة يف الكرك. هـ- املنطقة احُلرَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ة يف الكرامة.  و- املنطقة احُلرَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------



125

ة االآتية: ز كالًّ من املناطق احُلرَّ 7- اذكر اأهمَّ ما ُييِّ
ة اجلديدة يف مطار امللكة علياء الدويل. اأ- املنطقة احُلرَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ة يف املوقر. ب- املنطقة احُلرَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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اأ�صئلة الوحدة

ال�صوؤال االأول: اذكر امل�صطلح اأو املفهوم الدالَّ على كلٍّ مّما ياأتي:
البيئة املحيطة بامل�سروعات الإنتاجية التي ُي�ستثَمر فيها.  )                        ( اأ- 

مقيا�ص ُيعربِّ عن العالقة بني القيمة امل�سروفة على ال�ستثمار يف الأعمال والقيمة التي متَّ احل�س�ل  ب- 
ق من جدوى ال�ستثمارات.  )                        ( عليها ب��سفها عائًدا؛ ُبْغَيَة التحقُّ

املردود  من  ق  التحقُّ عدم  اأْي  ال�ستثماري؛  للم�سروع  عة  املُت�قَّ والع�ائد  الفعلية  الع�ائد  بني  التباين  جـ- 
ع على ال�ستثمار.  )                        ( )العائد( املُت�قَّ

ف فيه املُ�ستثِمر اأم�اله يف القطاعات املختلفة.  )                        ( طبيعة الن�ساط الذي ُي�ظِّ د- 
ا�ستثمار يق�م به فرد )م�ؤ�س�سة فردية( اأو جمم�عة اأفراد ب�س�رة قان�نية �سمن �سركة خا�سة.)           ( هـ- 

د املُنِتج لل�كيل بت�سليمه كمية معينة  عقد بني طرفني؛ اأحدهما ُمنِتج ال�سلعة, والآخر ال�كيل. وفيه يتعهَّ و- 
د بن�سبة معينة من  د م�ستقباًل لقاء ح�س�له على تاأمني, اأو تغطية مالية حُتدَّ من ال�سلعة يف تاريخ حُمدَّ

قيمة العقد.  )                        (
ال�صوؤال الثاين:  علِّل ما ياأتي: 

اأ- العالقة بني الدخل, والدخار, وال�ستثمار هي عالقة طردية. 
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- ال�ستثمار ُيقلِّل من ن�سبة البطالة.
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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ز على اإنتاج ال�سلع  جـ- يتَِّجه ال�ستثمار يف املجتمعات التي تنخف�ص فيها الأج�ر اإىل امل�سروعات التي ُتركِّ
ة للت�سدير. املُعدَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

بة.  رة يف املناخ ال�ستثماري وج�د الق�ى العاملة اخلبرية واملُدرَّ د- من الع�امل املُ�ؤثِّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ة.  هـ- يلجاأ املُ�ستثِمر اإىل ال�ستثمار يف جمالت ِعدَّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

و- ُيَعدُّ قطاع الت�سالت وتكن�ل�جيا املعل�مات ثالث اأكرب ُم�ساِهم يف الناجت املحلي الإجمايل.
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ال�صوؤال الثالث:  �صع دائرة حول رمز االإجابة ال�صحيحة يف ما ياأتي: 
1- واحدة من الآتية ل ُتَعدُّ من ف�ائد ال�ستثمار: 
اأ- ت�فري اخلدمات للم�اطنني واملُ�ستثِمرين.

ب- ت�فري فر�ص العمل, وتقليل ن�سبة البطالة.
ج- نق�ص راأ�ص املال للُم�ستثِمرين.

د- اإنتاج ال�سلع واخلدمات التي ت�سبع حاجات امل�اطنني.
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٢- واحدة من الآتية ُتَعدُّ من الع�امل الطاردة لال�ستثمار:
ز اقت�ساديًّا بقربه من الأ�س�اق ال�ستهالكية. اأ- امل�قع اجلغرايف املُتميِّ

بة. ب- الق�ى العاملة اخلبرية واملُدرَّ
ة ال�سرائية اجليدة. جـ- الق�َّ

د- ارتفاع اأ�سعار الفائدة.
3- اإحدى الآتية ل ُتْعنى الدرا�سة ال�س�قية بدرا�ستها:

اأ- العر�ص والطلب.
ب- ت�افر الآلت واملعدات.

جـ- خ�سائ�ص الفئة املُ�ستهَدفة وطبيعتها.
د- منافذ البيع وال�سراء.

4- واحدة من الآتية ل ُتَعدُّ من العنا�سر الأ�سا�سية لقرار ال�ستثمار يف جمال معني:
اأ- معدل العائد على ال�ستثمار.

ب- درجة املخاطرة التي يت�سف بها ال�ستثمار.
جـ- مقدار ال�سي�لة التي يتلكها املُ�ستثِمر.

د- اخلربة يف جمال ال�ستثمار املراد َتبّنيه.
عة التي �سيفقدها امل�سروع من البديل الذي مل ُيْخرَت نتيجة اختيار بديل اأف�سل ُتثِّل عن�سر: 5- املنافع املُت�قَّ

اأ- ال�سي�لة.
ب- املخاطرة.

جـ- الفر�ص البديلة.
د- املناف�سة.

رة يف اتخاذ القرار  6- تغريُّ رغبة الأفراد يف �سراء ن�ع معني من ال�سلع م�ستقباًل ُيعربِّ عن اأحد الع�امل املُ�ؤثِّ
ال�ستثماري, وه�:

اأ- ال�قت.
ب- املخاطرة.

جـ- الفر�ص البديلة.
د- درجة املناف�سة.
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والغاز يف بع�ص  النفط  للدولة, مثل �سركات  بها �سركات مل�كة  الذي تق�م  7- ت�سري عبارة »ال�ستثمار 
الدول« اإىل مفه�م ال�ستثمار: 

اأ- اخلا�ص.
ب- العام.

جـ- املختلط.

د- احلقيقي.
8- اإحدى الآتية ل ُتعربِّ عن ال�سندات ب��سفها اأداة ا�ستثمار:

اأ- يختلف ال�سند عن القر�ص يف اأنَّه ينح حامله حق تداوله وبيعه يف ال�س�ق املايل.
ب- ُيِكن اأْن تتغريَّ قيمة ال�سند بح�سب الظروف ال�سائدة يف ال�س�ق املايل.

ة التي ي�ستحقها ال�سند يف ال�س�ق املايل عند رغبة مالكه  جـ- ُتثِّل قيمة ال�سند ال�سمية القيمة املُتغريِّ
يف بيعه قبل م�عد ا�ستحقاقه.

ا  د- ُيَعدُّ ال�سند اأداة اقرتا�ص بالن�سبة اإىل ال�سركة التي ُت�سِدر ال�سندات, وتبيعها للُم�ستثِمرين؛ اأْي قر�سً
دة, وله �سعر فائدة ثابت. ط�يل الأجل, ي�ستحق الدفع يف اأوقات حُمدَّ

9- من الع�امل التي ت�ؤدي اإىل حدوث املخاطر النظامية:
اأ- ظه�ر اخرتاعات جديدة.

ب- حدوث اإ�سراب عّمايل يف قطاع معني.
ر يف ُمنَتجات �سركة معينة. جـ- ظه�ر ق�انني جديدة ُت�ؤثِّ

د- الإ�سرابات العامة.
ال�صوؤال الرابع:  اأكمل الفراغ مبا هو منا�صب يف العبارات االآتية: 

الفائدة, وهي  ُت�سّمى  ل كلفة  فاإنَّه �سيتحمَّ التجارية,  البن�ك  اإىل القرتا�ص من  املُ�ستثِمر  1- يف حال جلاأ 
تقا�ص بــ -----------------.

زه اإىل ال�ستثمار براأ�ص  ٢- املُ�ستثِمر بحاجة اإىل ال�سع�ر بالأمان, ول �سيء يبعث يف نف�سه هذا ال�سع�ر, وُيحفِّ
فه.  املال �س�ى ----------------- التي حتفظ حقه, و ----------------- الذي ُيْن�سِ

3- القت�ساد املعريف يق�م على -----------------, و -----------------, و ---------
------- ب��سفها اأهمَّ ع�امل الإنتاج, خالًفا لالقت�ساد العادي الذي يعتمد --------------, 

و ----------------- اأ�سا�ًسا لعملية الإنتاج.
�سها  4- يبداأ ال�ستثمار بـ ----------------- تت�لَّد نتيجًة لـ ----------------- معينة, يتلمَّ

ق له -----------------. د ُيحقِّ وعي املُ�ستثِمر يف �سكل حُمدَّ



130

دات -----------------: ندرة راأ�ص املال, و�سع�بة ت�فريه.  5- من املُحدِّ
6- املتاجرة بالُعْمالت الأجنبية هي مثال على اأ�سل -----------------.

فة وفًقا ملعيار -----------------. 7- ال�ستثمار املختلط ه� من اأن�اع ال�ستثمار املُ�سنَّ
8- َتنتج املخاطر النظامية من ع�امل ----------------- , يف حني َتنتج املخاطر غري النظامية من 

ع�امل ----------.
ال�صوؤال اخلام�س: �صع اإ�صارة )✓( اإزاء العبارة ال�صحيحة، واإ�صارة )✗( اإزاء العبارة 

غري ال�صحيحة يف ما ياأتي:
لة له.   ) (    1- كلَّما قلَّت ال�سرائب انخف�ص العائد على امل�سروع, واأ�سبحت البيئة طاردة لال�ستثمار, اأو ُمعطِّ
البيئة  وت�سبح  تقل,  ال�ستثماري  املناخ  جاذبية  فاإنَّ  وفاعليته,  الإداري  اجلهاز  كفاءة  انخف�ست  اإذا   -٢

طاردة لال�ستثمار.   )       (   
ر تاأثرًيا مبا�سًرا يف العائدات؛ ما ُيقلِّل منها, ويحدُّ من الإقبال  3- فْر�ص ال�سرائب على الدخل اأو الأرباح ُي�ؤثِّ

على ال�ستثمار.   )       (   
4- ُتْعنى الدرا�سة املالية بدرا�سة �سعر ال�سلعة.   )       (      

هذه  على  بة  املرُتتِّ الآثار  ف  ليتعرَّ اجتماعي؛  منظ�ر  من  ال�ستثمارية  امل�سروعات  املُ�ستثِمر  يدر�ص   -5
امل�سروعات, وَمن �سي�ستفيد منها ب�س�رة غري مبا�سرة.   )       (    

6- مبداأ الختيار يعني اختيار املُ�ستثِمر جمال ال�ستثمار الذي يرغب فيه بناًء على رغباته, ومي�له, وراأ�ص 
ماله, وعمره, وطبيعة عمله, وحالته الجتماعية.   )       (   

7- اأنظمة املعل�مات هي مثال على اأ�سل حقيقي.   )       (     
فة وفًقا للمعيار الن�عي لأداة ال�ستثمار.   ) (    8- ُيَعدُّ ال�ستثمار احلقيقي اأحد جمالت ال�ستثمار املُ�سنَّ

ال�سندات ال�سمية حلملتها وقت ا�ستحقاقها الذي  ال�سندات ردُّ قيمة  التي ُت�سِدر  ال�سركة  9- يتعنيَّ على 
ي�سل اإىل 3 �سن�ات.   )       (    

ة ال�سرائية  م اقت�سادي ي�ؤدي اإىل انخفا�ص قيمة النق�د ب�سبب ارتفاع الأ�سعار؛ فتقل الق�َّ 10- حدوث ت�سخُّ
ل�حدة النقد.   )       (    

11- من مهام هيئة ال�ستثمار يف الأردن زيادة فاعلية النافذة ال�ستثمارية.   )       (   
ة فقط على املنافذ احلدودية.   )       (        1٢- ُتقام املناطق احُلرَّ
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ال�صوؤال ال�صاد�س: اذكر ا�صم القطاع  اال�صتثماري الذي تنتمي اإليه كل فر�صة ا�صتثمارية 
من الفر�س االآتية:
1- �سناعة الأدوية.       

 ------------------------------------------------------------------------
٢- املنتجعات الطبية والعالجية.      

 ------------------------------------------------------------------------
               

3- م�سروعات حتلية املياه.            

 ------------------------------------------------------------------------
                 

4- مراكز امل�ؤترات واملعار�ص.     

 ------------------------------------------------------------------------
             

5- ا�ست�دي�هات الت�سميم لالألعاب والر�س�م املتحركة.   

 ------------------------------------------------------------------------

ال�صوؤال ال�صابع: ما طبيعة ال�صركات التي تكون فيها درجة املخاطر النظامية مرتفعة؟

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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مها احلكومة االأردنية جلذب اال�صتثمار؟ ال�صوؤال الثامن: ما الت�صهيالت التي ُتقدِّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ة يف تعزيز الن�صاط االقت�صادي يف  ال�صوؤال التا�صع: براأيك، كيف ُت�صِهم املناطق احُلرَّ
اململكة؟

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ال�صوؤال العا�صر: تعمل هيئة اال�صتثمار، بالتعاون مع �صركات التطوير، على توفري بيئة 
ح ذلك. متطورة لالأعمال التجارية يف اأثناء تنفيذ امل�صروع. و�صِّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ال�صوؤال احلادي ع�صر: اأذكر مثااًل على كلٍّ مّما ياأتي:
1- منطقة تنم�ية قائمة.  

 ------------------------------------------------------------------------
٢- منطقة تنم�ية يف مرحلة الإن�ساء. 

 ------------------------------------------------------------------------
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ة. 3- منطقة ُحرَّ

 ------------------------------------------------------------------------

ال�صوؤال الثاين ع�صر: ما االأن�صطة اخلا�صة بكل منطقة من املناطق التنموية واملناطق 
ة االآتية: احُلرَّ

1- منطقة امَللك احل�سني بن طالل التنم�ية يف حمافظة املفرق. 

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

٢- منطقة اإربد التنم�ية يف حمافظة اإربد.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

3- منطقة عجل�ن التنم�ية )املمرُّ التنم�ي ال�سياحي( يف حمافظة عجل�ن.  

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

4- منطقة جر�ص التنم�ية يف حمافظة جر�ص.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

5- منطقة املحمدية التنم�ية يف حمافظة الطفيلة. 

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------





ال�صمان االجتماعي

هل �صمعت بال�صمان االجتماعي؟ �
هل ي�صرتك اأحد اأفراد عائلتك يف ال�صمان االجتماعي؟ �
ملاذا نحتاج اإىل ال�صمان االجتماعي يف حياتنا؟ �
مها موؤ�ص�صة ال�صمان االجتماعي؟ � هل لديك فكرة عن اخلدمات التي ُتقدِّ

الوحدة الرابعة
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هل ي�ستطيع الإن�سان العمل مدى احلياة ِبَغ�صِّ النظر عن الظروف؟
حياة  يعي�س�ا  اأْن  واأُ�سرته  نه  ُتكِّ �سحية  وخدمات  نقدي,  دخل  على  يح�سل  اأْن  الفرد  حق  من 
اجتماعية كرية. ومن هذا املنطلق ن�ساأت فكرة ال�سمان الجتماعي التي تق�م على ت�فري الأمان 
الجتماعي والقت�سادي للنا�ص, ورعاية �س�ؤونهم يف حالت العجز, واملر�ص, وال�سيخ�خة, وعدم 
القدرة على العمل, وغري ذلك من املخاطر الجتماعية, يف اإطار تكافلي يراعي اأق�سى درجات 
العدالة الجتماعية, وفًقا لظروف الأ�سخا�ص, واأو�ساعهم, وما ي�اجه�نه من خماطر يف مراحل 
حياتهم املختلفة؛ فالتكافل ه� اأ�سا�ص نظام ال�سمان الجتماعي, واحلماية هي الهدف واملُْبتغى 

الرئي�ص لهذا النظام. 
ت املادة ٢٢ من الإعالن العاملي حلق�ق الإن�سان ل�سنة 1948م على ما ياأتي: وقد َن�سَّ

ر له,   »ولكل �سخ�ص, ب��سفه ع�سً�ا يف املجتمع, حق يف ال�سمان الجتماعي, ومن حقه اأْن ُت�فِّ
يتَِّفق مع هيكل كل دولة وم�اردها, احلق�ُق  الدويل, ومبا  والتعاون  الق�مي  من خالل املجه�د 

ية.« القت�سادية والجتماعية والثقافية التي ل غنى عنها لكرامته, ولتنامي �سخ�سيته يف حِرّ

نتاجات التعلُّم من الوحدة.
ع من الطالب بعد درا�سة هذه ال�حدة اأْن يك�ن قادًرا على: ُيت�قَّ

ت��سيح مفه�م ال�سمان الجتماعي.   -
ا�ستنتاج اأهداف ال�سمان الجتماعي يف الأردن.  -

ف قان�ن ال�سمان الجتماعي. تعرُّ  -
تييز الفئات التي ي�سملها قان�ن ال�سمان الجتماعي من تلك التي ل ي�سملها هذا القان�ن.  -

قة. ا�ستنتاج منافع امل�سرتكني من التاأمينات املُطبَّ  -
ال�عي باأهمية ال�سمان الجتماعي يف احلياة.  -
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الدر�س االأول
مفهوم ال�صمان االجتماعي واأهدافه

املت�سارع؛ فه� ينح  ال�سكاين  النم�  الي�م �سرورة حتمية يف ظلِّ  برنامج احلماية الجتماعية  اأ�سبح   
الأطفال,  وتربية  والبطالة,  والعجز,  بال�سيخ�خة,  املُتعلِّقة  الطارئة  احلالت  يف  الأمان  من  ن�ًعا  الأفراد 

ف�ساًل عن ت�فريه الرعاية الطبية العالجية اأو ال�قائية.

ُيَعدُّ هذا الربنامج �سمام اأمان وا�ستقرار لأبناء املجتمع الأردين, وركًنا اأ�سا�سيًّا من اأركان الأمان الجتماعي 
نات العملية التنم�ية لأيِّ جمتمع, ب��سفها  يف اململكة؛ �س�اء جليل الي�م, اأو جيل امل�ستقبل. وه� يدخل يف ُمك�ِّ
القت�سادية,  التنمية  ا يف  ُمِهمًّ دوًرا  وت�ؤدي  والقت�سادي,  الجتماعي  ال�ستقرار  تر�سيخ  اإىل  تهدف  ُنُظًما 
اأركان  من  ركًنا  وُيثِّل  الأ�سا�سية,  الإن�سان  حق�ق  منظ�مة  �سمن  ا  اأي�سً يدخل  وه�  العمل.  �س�ق  وحتفيز 
حتقيق التما�سك والعدالة الجتماعية, وُيَعدُّ اأداة فاعلة للحدِّ من الفقر, وتعزيز الإن�ساف, وا�ستدامة النم�ِّ 

ف. القت�سادي املُْن�سِ
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الن�صاط 
)١(

الن�صاط 
)2(

مفهوم ال�سمان االجتماعي.

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي.

ف مفهوم ال�سمان االجتماعي.  �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

ف املوؤ�س�سة العامة لل�سمان  �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ
االجتماعي.

ن ر�سم دائرة على منت�سف الل�ح, ثم كتابة عن�ان الن�ساط  م املعلِّم جل�سة ع�سف ذهني تت�سمَّ ُينظِّ  �
فيها )مفه�م ال�سمان الجتماعي(. 

م للمعلِّم كلمات مفتاحية تتعلَّق مبفه�م ال�سمان الجتماعي. قدِّ  �
ْغ تعريًفا وا�سًحا ملفه�م ال�سمان الجتماعي, م�ستعيًنا بالكلمات املفتاحية املكت�بة على الل�ح. �سُ  �

اعر�ص اأنَت واأفراد املجم�عة هذا التعريف اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى.  �
ناِق�ص املعلِّم يف هذا التعريف.  �

�ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.  �
ز ورقًة وقلًما. جهِّ  �

اأجب عن ال�س�ؤال الآتي:  �
   ماذا تعرف عن امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي؟

ناِق�ص املعلِّم والزمالء يف اإجابة ال�س�ؤال.  �

الهدف

الهدف

التعليمات

التعليمات
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الن�صاط 
اأهداف ال�سمان االجتماعي.)3(

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ا�ستنتاج اأهداف ال�سمان االجتماعي.

�ستعمل �سمن جمم�عة ثنائية.   �
اأجب اأنَت وزميلك عن ال�س�ؤال الآتي:   �

ما اأهداف ال�سمان الجتماعي؟  
ناِق�ص اأنَت وزميلك - يف خم�ص دقائق- جمم�عة اأُخرى يف اإجابة ال�س�ؤال.  �

ل�ن اإليه من اإجابة لل�س�ؤال. �ساِرك�ا اأفراد جمم�عة رباعية اأُخرى يف ما تت��سَّ  �
ل�ن اإليه من اإجابة لل�س�ؤال. ناِق�ص اأنَت وزمالوؤك املعلِّم يف ما تت��سَّ  �

الهدف

التعليمات
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كانت بدايات ن�ساأة ال�سمان الجتماعي بت�جيهات ملكية �سامية من املغف�ر له باإذن اهلل امَللك 
احل�سني بن طالل - طيَّب اهلل ثراه- �سنة 1977م, حني قال: »اإنَّ ال�قت قد حان لإيجاد اإطار 
د فيه �سمان اجتماعي, يكفل للفرد العامل وامل�اطن ال�سالح الراحة والطماأنينة  ت�سريعي يتج�سَّ
يف حالة مر�سه, وعجزه, و�سيخ�خته, وُيهيِّئ لأفراد اأُ�سرته العي�ص الكرمي« وقد تبع ذلك �سدور 
ق  ُطبِّ الذي  1978م  ل�سنة  الجتماعي  ال�سمان  قان�ن  على  بامل�افقة  ال�سامية  امللكية  الإرادة 
امل�ؤ�س�سة  مب�جبه  فاأُن�ِسئت  العمل,  اإ�سابات  وتاأمني  وال�فاة,  والعجز  ال�سيخ�خة  تاأمني  مب�جبه 
للقان�ن   الفعلي  التطبيق  وبداأ   , وماليًّا م�ستقالًّ اإداريًّا  تنظيًما  ب��سفها  لل�سمان الجتماعي,  العامة 

بتاريخ 1980/1/1م.
ال�صمان االجتماعي:

القان�ن  د  وُيحدِّ واقت�ساديًّا,  اجتماعيًّا  عليهم  ن  املُ�ؤمَّ اإىل حماية  يهدف  عام  تكافلي  تاأميني  نظام 
مثل:  الأ�سخا�ص,  لها  �ص  يتعرَّ التي  الجتماعية  املخاطر  من  يحدُّ  وه�  ت�يله.  وم�سادر  مزاياه 
ل هذه املزايا من ا�سرتاكات  ل عن العمل. وُت�َّ ال�سيخ�خة, والعجز, وال�فاة, واإ�سابات العمل, والتعطُّ

ن عليهم, واأ�سحاب العمل.  لها الأ�سخا�ص املُ�ؤمَّ يتحمَّ
د كلٌّ  َيتبنيَّ من التعريف ال�سابق اأنَّ ال�سمان الجتماعي ه� جمم�عة من التاأمينات الجتماعية, ُيحدِّ
اأو حاجاته, وي�ستجيب لها يف اإطار ت�سريع ُيبنيِّ اللتزامات واحلق�ق, وير�سم  منها حاجة امل�اطن 

معادلة الت�ازن بينهما. 
املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي: 

ق نظاًما تاأمينيًّا تكافليًّا يق�م على ال�سراكة مع اجلهات  م�ؤ�س�سة وطنية ذات �سخ�سية اعتبارية, ُتطبِّ
الجتماعي  الأمن  وُي�سِهم يف حتقيق  واملن�ساآت,  عليهم  ن  املُ�ؤمَّ مع حاجات  وين�سجم  العالقة,  ذات 

والتنمية القت�سادية للمملكة.
ال�سخ�سية العتبارية: جمم�عة من الأ�سخا�ص والأم�ال, يت�افر لها كيان ذاتي م�ستقل, وتهدف اإىل 
ال�سخ�سية  ا�سم  الغر�ص. ويك�ن  القان�نية يف حدود هذا  بال�سخ�سية  وتتمتع  حتقيق غر�ص معني, 
لل�سمان الجتماعي,  العامة  امل�ؤ�س�سة  الن�ساط, مثل:  الغالب- من طبيعة  ماأخ�ًذا - يف  العتبارية 

و�سركة النقل اجل�ي. 
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اأهمُّ اأهداف ال�صمان االجتماعي:
ن عليه ولأفراد اأُ�سرته, وذلك بت�فري دخل منتظم وم�ستمر له  1- تاأمني احلاجات الأ�سا�سية للُم�ؤمَّ

تة اأو دائمة. يف اأثناء انقطاعه عن العمل ب�س�رة ُم�ؤقَّ
ن عليه, ب��سف ذلك حافًزا اإىل مزيد من العمل  ٢- الإ�سهام يف حتقيق ال�ستقرار ال�ظيفي للُم�ؤمَّ

املخل�ص البّناء.
3- ت�طيد عالقة العمل بني العامل و�ساحب العمل. 

اجليل  اأفراد  بني  الدخل  وت�زيع  ال�احد,  املجتمع  اأبناء  بني  الجتماعي  التكافل  قيم  تعميق   -4
ال�احد. 

عليه  ن  للُم�ؤمَّ الدخل  الأدنى من  بت�فري احلدِّ  املجتمع,  الفقر يف  تقلي�ص جي�ب  الإ�سهام يف   -5
ولأفراد اأُ�سرته.

وحت�سينها؛  الأعمال  بيئات  ت�سجيع  طريق  عن  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  يف  الإ�سهام   -6
ن من النجاح, واإيجاد فر�ص عمل.  لتتمكَّ

مات من� اإيجابية يف  7- اإيجاد اآلية ادخارية ُت�سِهم يف ت�يل امل�سروعات ال�ستثمارية؛ لتحقيق ُمق�ِّ
الدخل الق�مي, تنعك�ص اإيجاًبا على معي�سة الق�ى العاملة يف املجتمع واأُ�سرهم.
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ح املق�صود بكلٍّ مّما ياأتي:   ١- و�صِّ
 اأ- ال�سمان االجتماعي.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- ال�سخ�سية االعتبارية.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

د مراحل ن�صاأة ال�صمان االجتماعي يف االأردن. 2- عدِّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

3- علِّل ما ياأتي:  
ن عليه والأفراد اأُ�سرته حاجاتهم االأ�سا�سية. ر ال�سمان االجتماعي للُموؤمَّ اأ- ُيوفِّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- مُيثِّل برنامج احلماية االجتماعية �سرورة حتمية يف ظلِّ النمو ال�سكاين املت�سارع.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

اأ�صئلة الدر�س
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الدر�س الثاين
قانون ال�صمان االجتماعي

له,  الكرمي  العي�ص  �ُسُبل  وت�فري  العامل,  بالإن�سان  الهتمام  ب�سرورة  الها�سمية  قيادتنا  من   اإياًنا   
وانطالًقا من مق�لة جاللة املغف�ر له امَللك احل�سني بن طالل: "الإن�سان اأغلى ما منلك"؛ فقد ا�ستمرت 
الرعاية امللكية ال�سامية للم�اطن  يف ظلِّ جاللة امَللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم - حفظه اهلل 
امل�ؤ�س�سة  اأنهت  وقد  الجتماعي.  ال�سمان  مِبظلَّة  اأردين  م�اطن  كل  �سم�ل  ب�سرورة  ه  وجَّ الذي  ورعاه- 
م�سروع ت��سعة ال�سم�ل بال�سمان الجتماعي, فاأ�سبحت مب�جبه جميع الق�ى العاملة حتت ِمظلَّة ال�سمان 

الجتماعي.
ت�سعى امل�ؤ�س�سة الي�م اإىل ترجمة ت�جيهات جاللة امَللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم - حفظه اهلل 
ورعاه- لل��س�ل بامل�ؤ�س�سة اإىل امل�ست�ى النم�ذج الفريد واملُميَّز يف خمتلف جمالت عملها؛ اإ�سهاًما بدورها 

الرائد يف حتقيق التنمية ال�ساملة, والرتقاء بال�طن وامل�اطن اجتماعيًّا واقت�ساديًّا.
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الن�صاط 
مرتكزات قانون ال�سمان االجتماعي يف االأردن.)١(

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على تو�سيح اأهمِّ مرتكزات قانون ال�سمان 
االجتماعي يف االأردن.

�ستعمل �سمن جمم�عة من املجم�عات اخلما�سية.  �
�سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات الأُم.  �

ع املعلِّم على كل طالب يف املجم�عة ال�احدة من املجم�عات الأُم بطاقًة حتمل رقًما من )1(  �سُي�زِّ  �
اإىل )5(.

ع يف جمم�عة  �سيطلب املعلِّم اإىل الطلبة الذين يحمل�ن الرقم نف�سه تْرك جمم�عاتهم الأُم, والتجمُّ  �
جديدة فرعية.

�سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات اخلبرية, بحيث ُيثِّل الطلبة الذين يحمل�ن الرقم   �
)1( املجم�عة الأوىل, والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )٢( املجم�عة الثانية, والطلبة الذين يحمل�ن 
الرقم )3( املجم�عة الثالثة, والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )4( املجم�عة الرابعة, والطلبة الذين 

يحمل�ن الرقم )5( املجم�عة اخلام�سة.
ع املعلِّم بطاقات اخلرباء )4-1( على املجم�عات كالآتي: �سُي�زِّ  �

املجم�عة الأوىل: بطاقة اخلبري رقم )1(: ذاتية التم�يل.  �
املجم�عة الثانية: بطاقة اخلبري رقم )٢(: ال�سم�لية.   �

املجم�عة الثالثة: بطاقة اخلبري رقم )3(: طردية العالقة.  �
املجم�عة الرابعة: بطاقة اخلبري رقم )4(: الإلزامية.  �

املجم�عة اخلام�سة: بطاقة اخلبري رقم )5(: اإجبارية الدخار.  �
اأحد  على  بطاقة  كل  حتت�ي  اإذ  بكم؛  اخلا�سة  اخلبري  بطاقة  على  جمم�عتك  واأفراد  اأنَت  لع  اطَّ  �

الهدف

التعليماتالتعليمات
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املرتكزات التي يق�م عليها نظام ال�سمان الجتماعي.
ال�ارد ذكرها يف بطاقة اخلبري  التعليمات  باع  اتِّ يتعنيَّ على كل جمم�عة من املجم�عات اخلبرية   �

خا�ستها.
ة )10( دقائق. �ستعمل يف جمم�عتك اخلبرية مدَّ  �

بعد انتهاء ال�قت �سيطلب اإليك املعلِّم الع�دة اإىل جمم�عتك الأُم.  �
�ستعمل داخل جمم�عتك الأُم على:  �

نقل املعل�مات التي اكت�سبتها - يف اأثناء عملك خبرًيا �سمن املجم�عات اخلبرية- اإىل زمالئك   �
يف املجم�عة الأُم.

�  مناق�سة اأفراد جمم�عتك يف هذه املعل�مات.
الإجابة عن ال�ستف�سارات والت�ساوؤلت التي يطرحها زمالوؤك يف املجم�عة الأُم.  �

بدًءا  لهم,  الالزم  وت��سيح  املجم�عة,  اأفراد  اإىل  خربته  لنقل  دقائق   )3( خبري  كل  املعلِّم  ينح   �
ة مناق�سة بطاقة اخلبري )1(, ثم خرباء املجم�عة  بخرباء املجم�عة الأوىل الذين اأُ�سِندت اإليهم َمَهمَّ
ة مناق�سة بطاقة اخلبري )٢(, وهكذا حتى ُيكِمل بقية اخلرباء نقل  الثانية الذين اأُ�سِندت اإليهم َمَهمَّ

خرباتهم, وتكتمل امل��س�عات داخل املجم�عات الأُم.

ل اإليها. �سيناق�سك املعلِّم يف اأهمِّ املعل�مات التي تت��سَّ  �
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اأفراد  اإىل  خربتكم  لنقل  تفا�سيله؛  ومناق�سة  الآتي,  امل��س�ع  درا�سة  عليكم  يتعنيَّ  اخلرباء,  اأيُّها 
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا. 
ذاتية التمويل

ن عليهم,  ل نظام ال�سمان براجمه ت�ياًل ذاتيًّا اعتماًدا على ال�سرتاكات املُقتَطعة من املُ�ؤمَّ  ُي�ِّ
وريع ا�ستثمارها.

اأفراد  اإىل  الآتي, ومناق�سة تفا�سيله؛ لنقل خربتكم  اأيُّها اخلرباء, يتعنيَّ عليكم درا�سة امل��س�ع   
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا. 
ال�سمولية

النظر عن جن�سياتهم,  ِبَغ�صِّ  كافًة,  املجتمع  اأفراد  �سم�ل  ال�سمان يف  نظام  ال�سم�لية يف  تتمثَّل   
بنظام ال�سمان الجتماعي يف الأردن.  

اأفراد  اإىل  خربتكم  لنقل  تفا�سيله؛  ومناق�سة  الآتي,  امل��س�ع  درا�سة  عليكم  يتعنيَّ  اخلرباء,  اأيُّها 
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا. 
طردية العالقة

 من مرتكزات نظام ال�سمان طردية العالقة بني الراتب التقاعدي ومعدلت الأج�ر؛ اإذ اإنَّ معدل 
ة اخل�س�ع لل�سمان زاد  د مقدار الراتب. فكلَّما زاد هذا املعدل يف اأثناء مدَّ الأج�ر ه� الذي ُيحدِّ

ن عليه. الراتب التقاعدي املُ�ستَحق للُم�ؤمَّ

بطاقة اخلبري رقم )1(: ذاتية التمويل.

بطاقة اخلبري رقم )2(: ال�سمولية.

بطاقة اخلبري رقم )3(: طردية العالقة.
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اأفراد  اإىل  خربتكم  لنقل  تفا�سيله؛  ومناق�سة  الآتي,  امل��س�ع  درا�سة  عليكم  يتعنيَّ  اخلرباء,  اأيُّها 
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا. 
االإلزامية

 ال�سرتاك يف نظام ال�سمان اإلزامي للفئات املُ�ستهَدفة مب�جب ت�سريع قان�ين �سادر عن ال�سلطات 
ذات ال�سالحية يف الدولة. 

اأفراد  اإىل  خربتكم  لنقل  تفا�سيله؛  ومناق�سة  الآتي,  امل��س�ع  درا�سة  عليكم  يتعنيَّ  اخلرباء,  اأيُّها 
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا. 
اإجبارية االدخار

 يق�م نظام ال�سمان الجتماعي على مبداأ الإجبارية يف الدخار عن طريق القتطاع ال�سهري من 
رواتب العّمال امل�سم�لني بال�سمان؛ لتاأمينهم من املخاطر الجتماعية.

بطاقة اخلبري رقم )4(: االإلزامية.

بطاقة اخلبري رقم )5(: اإجبارية االدخار.

بطاقات اخلرباء )4-1(: مرتكزات قانون ال�سمان االجتماعي يف االأردن.
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الن�صاط 
)2(

اخلا�سعون اإلزاًما الأحكام قانون ال�سمان 
االجتماعي.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد اخلا�سعني اإلزاًما الأحكام قانون 
ال�سمان االجتماعي.

�ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.  �
ز ورقًة وقلًما. جهِّ  �

اأجب عن ال�س�ؤال الآتي:  �
َمن يخ�سع اإلزاًما لأحكام قان�ن ال�سمان الجتماعي؟

ن مالحظاته عليها. تبادل اأنَت وزميلك ورقتي الإجابة, ثم ليقراأ كلٌّ منكما ما كتبه الآخر, ثم ُيدوِّ  �
ِلع اجلميع على كل ورقة.  ا�ستكمل تبادل الأوراق مع بقية الزمالء, بحيث َيطَّ  �

انظر يف املالحظات التي كتبها الزمالء يف ورقتك.  �
�ساِرك املعلِّم يف مناق�سة ال�س�ؤال الآتي:   �

َمن املق�س�د ب�ساحب العمل يف قان�ن ال�سمان الجتماعي؟

الهدف

التعليمات
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الن�صاط 
)3(

�سروط �سمول العامل اإلزاميًّا باأحكام 
قانون ال�سمان االجتماعي.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد �سروط �سمول العامل اإلزاميًّا 
باأحكام قانون ال�سمان االجتماعي.

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
ز اأنَت واأفراد جمم�عتك ورقًة وقلًما. جهِّ  �

من  الجتماعي  ال�سمان  قان�ن  باأحكام  ا  اإلزاميًّ العامل  �سم�ل  �سروط  يف  جمم�عتك  اأفراد  ناِق�ص   �
ن�ها يف ال�رقة. وجهة نظركم, ثم َدوِّ

تبادل اأنَت واأفراد جمم�عة اأُخرى ورقتي الن�ساط.   �
نه اأفراد املجم�عة الأُخرى, م�سيفني ما ترونه منا�سًبا. لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ما دوَّ اطَّ  �

ِلع جميع اأفراد املجم�عات على  ا�ستكمل وجمم�عتك تبادل الأوراق مع املجم�عات الأُخرى, بحيث َيطَّ  �
كل ورقة. 

انظر اأنَت واأفراد جمم�عتك يف املالحظات التي كتبها اأفراد املجم�عات الأُخرى يف ما يتعلَّق ب�سروط   �
ا باأحكام قان�ن ال�سمان الجتماعي. �سم�ل العامل اإلزاميًّ

ل�ن اإليه. ناِق�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك املعلِّم واأفراد املجم�عات الأُخرى يف اأهمِّ ما تت��سَّ  �

الهدف

التعليمات
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ت�سمل  بحيث  ال�سمان,  ِمظلَّة  بت��سيع  اإل  الأردين  املجتمع  يف  الجتماعية  احلماية  تعزيز  ُيِكن  ل 
جميع العاملني يف املن�ساآت, واأ�سحاب العمل, والعاملني حل�سابهم اخلا�ص. وقد األزم قان�ن ال�سمان 
لة ر�سميًّا لدى اجلهات ذات العالقة, اأو حا�سلة على ترخي�ص مبمار�سة  الجتماعي كل من�ساأة ُم�سجَّ
وبح�سب  لديها,  العاملني  و�سم�ل  ال�سمان,  م�ؤ�س�سة  بالت�سجيل يف  فاأكرث؛  وت�ستخدم عاماًل  العمل, 

اأج�رهم احلقيقية.
مرتكزات قانون ال�صمان االجتماعي: 

ق اأعلى درجات الأمان  ن قان�ن ال�سمان الجتماعي جمم�عة من الق�اعد والأ�س�ص التي حُتقِّ يت�سمَّ
والعجز,  ال�سيخ�خة,  مثل:  العامل,  الفرد  ي�اجهها  قد  التي  املخاطر  من  والقت�سادي  الجتماعي 
اإىل  ل عن العمل. ولهذا القان�ن عدد من املرتكزات التي تهدف  وال�فاة, واإ�سابات العمل, والتعطُّ

ن عليهم, وهي: ت�فري احلماية الجتماعية للُم�ؤمَّ
ل نظام ال�سمان براجمه ت�ياًل ذاتيًّا اعتماًدا على ال�سرتاكات املُقتَطعة من  ذاتية التم�يل: ُي�ِّ  -1

ن عليهم, وريع ا�ستثمارها. املُ�ؤمَّ
النظر عن  ِبَغ�صِّ  كافًة,  املجتمع  اأفراد  �سم�ل  ال�سمان يف  ال�سم�لية يف نظام  تتمثَّل  ال�سم�لية:   -٢ 

جن�سياتهم, بنظام ال�سمان الجتماعي يف الأردن.  
التقاعدي ومعدلت  الراتب  العالقة بني  ال�سمان طردية  العالقة: من مرتكزات نظام  طردية   -3 
ة  د مقدار الراتب. فكلَّما زاد هذا املعدل يف اأثناء مدَّ الأج�ر؛ اإذ اإنَّ معدل الأج�ر ه� الذي ُيحدِّ

ن عليه. اخل�س�ع لل�سمان زاد الراتب التقاعدي املُ�ستَحق للُم�ؤمَّ
الإلزامية: ال�سرتاك يف نظام ال�سمان اإلزامي للفئات املُ�ستهَدفة مب�جب ت�سريع قان�ين �سادر   -4 

عن ال�سلطات ذات ال�سالحية يف الدولة.         
الإجبارية يف الدخار عن طريق  ال�سمان الجتماعي على مبداأ  يق�م نظام  اإجبارية الدخار:   -5 

القتطاع ال�سهري من رواتب العّمال امل�سم�لني بال�سمان؛ لتاأمينهم من املخاطر الجتماعية.
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الفئات اخلا�صعة الأحكام قانون ال�صمان: 
ن اأكمل اأفرادها �سنَّ ال�ساد�سة ع�سرة, من  يخ�سع لأحكام القان�ن اإلزاًما كلٌّ من الفئات الآتية, مَّ

دون تييز ب�سبب اجلن�سية:
جميع العّمال اخلا�سعني لأحكام قان�ن العمل النافذ.  -1

الفئات العاملة غري امل�سم�لة بُنُظم وق�انني تقاعدية اأُخرى, مثل: التقاعد املدين, والتقاعد   -٢
الع�سكري.

الأردني�ن العامل�ن لدى البعثات الإقليمية والدولية, والبعثات ال�سيا�سية والع�سكرية العربية   -3
والأجنبية العاملة يف اململكة, وامللحقيات, واملراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.

العامل�ن حل�سابهم اخلا�ص, واأ�سحاب العمل, وال�سركاء املت�سامن�ن العامل�ن يف م�ؤ�س�ساتهم,   -4
بدًءا من تاريخ ٢015/1/1م. 

ا ن�صَّ على �سم�ل الفئات املذك�رة  ز القان�ن بني العاملني امل�سم�لني بال�سمان لأيِّ �سبب, واإمنَّ مل ُييِّ
ا كانت طبيعة الأجر  ة العقد و�سكله, واأيَّ اآنًفا من دون تييز ب�سبب اجلن�سية, وِبَغ�صِّ النظر عن مدَّ
وقيمته, و�س�اء اأكان اأداء العمل داخل اململكة اأم خارجها, من دون الإخالل بالتفاقيات الدولية 

م ق�اعد الزدواج يف التاأمني. التي ُتنظِّ
�ساحب العمل يف قانون ال�سمان االجتماعي: كل �سخ�ص طبيعي, اأو جهة ُتثِّل �سخ�سية اعتبارية, 

وت�ستخدم عاماًل اأو اأكرث من اخلا�سعني لأحكام هذا القان�ن.
اال�سرتاكات: مبالغ نقدية ُتقتَطع من اأجر العامل اخلا�سع لأحكام قان�ن ال�سمان الجتماعي لقاء 

ال�ستفادة من خدمات تاأمينات ال�سمان الجتماعي.
ن�سب اال�سرتاكات امل�ستحقة: َتقتطع املن�ساأة ن�سب ال�سرتاكات امل�ستحقة من الأجر اخلا�سع لالقتطاع 

ح�سب الآتي:

ن�صبة االقتطاعاجلهة
14.25%�ساحب العمل:

ن عليه)راتب العامل(: 7.5%املُوؤمَّ
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ا باأحكام قانون ال�صمان االجتماعي: �صروط �صمول العامل اإلزاميًّ
ا باأحكام قان�ن ال�سمان الجتماعي: ُي�سرَتط ت�افر العنا�سر الآتية جُمتِمعًة ل�سم�ل العامل اإلزاميًّ

العمل يف من�ساأة.  -1
ت�سلُّم اأجر من املن�ساأة.  -٢

العمل بت�جيه من املن�ساأة, وباإ�سرافها, واإدارتها.  -3
العمل يف املن�ساأة بانتظام.   -4

تك�ن عالقة العامل ب�ساحب العمل منتظمة وفًقا للحالت الآتية:

العامل باملياومة: العمل 16 ي�ًما فاأكرث يف ال�سهر ال�احد. اأ- 
العامل بال�ساعة, اأو القطعة, اأو النقلة: العمل 16 ي�ًما فاأكرث يف ال�سهر ال�احد, ِبَغ�صِّ النظر  ب- 

عن عدد �ساعات العمل, اأو عدد القطع, اأو عدد النقالت يف الي�م ال�احد.
ال�احد,  ال�سهر  يف  عمله  اأيام  عدد  عن  النظر  ِبَغ�صِّ  ا,  �سهريًّ اأجًرا  يتقا�سى  الذي  العامل  جـ- 
با�ستثناء ال�سهر الأول من التحاقه بالعمل: ُي�سرَتط ل�سم�له يف ال�سهر الأول اأْن يك�ن قد عمل 

16 ي�ًما فاأكرث, واإّل كان �سم�له من ال�سهر التايل.
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ث  ١- لقانون ال�صمان االجتماعي يف االأردن عدد من املرتكزات التي يقوم عليها، حتدَّ
عن واحد منها. 

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ح ذلك. 2- يقوم قانون ال�صمان االجتماعي على مبداأ االإجبارية يف االدخار. و�صِّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ا الأحكام قانون ال�صمان االجتماعي.   د الفئات التي تخ�صع اإلزاميًّ 3- عدِّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

4- �صع اإ�صارة )✓( اإزاء العبارة ال�صحيحة، واإ�صارة )✗( اإزاء العبارة غري ال�صحيحة 
يف ما ياأتي:

اأ- مل مُييِّز قانون ال�سمان االجتماعي بني العاملني امل�سمولني يف ال�سمان الأيِّ �سبب.  )     (
باأحكام قانون ال�سمان  اإلزاميًّا  باملن�ساأة لل�سمول  العامل منتظمة  اأْن تكون عالقة  ُي�سرَتط  ب- ال 

االجتماعي.  )      (
جـ- من احلاالت التي تكون فيها عالقة العامل ب�ساحب العمل منتظمة العمُل 16 يوًما فاأكرث يف 

ال�سهر الواحد.  )      (

اأ�صئلة الدر�س
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الدر�س الثالث
اإ�صابات العمل، وتقاعد ال�صيخوخة

التي  والقت�سادية  الجتماعية  الت�سريعات  منظ�مة  يف  الجتماعية  والتاأمينات  ال�سمان  ُنُظم  تدخل   
واحلماية  الجتماعي  الأمان  تعزيز  على  العمل  اإطار  يف  الي�م,  العامَل  دول  خمتلف  على  نف�سها  فر�ست 
ر يف املركز القت�سادي للفرد, باإنقا�ص دخله,  لالأفراد. وقد ارتبط ذلك بفكرة اخلطر الجتماعي الذي ُي�ؤثِّ
اأو وقفه؛ لت�افر اأ�سباب طبيعية, مثل: ال�فاة, واملر�ص, والعجز, وال�سيخ�خة, اأو اأ�سباب ذات �سلة بال�اقع 

القت�سادي, مثل: البطالة, والفقر, وغالء املعي�سة, اأو اأيِّ اأ�سباب اأُخرى.

الن�صاط 
اأهمُّ تاأمينات قانون ال�سمان االجتماعي.)١(

نها  التاأمينات التي ت�سمَّ اأهمِّ  ا�ستنتاج  الن�ساط على  �سي�ساعدك هذا 
قانون ال�سمان االجتماعي. 

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
ع املعلِّم �س�رة من ال�س�ر الآتية على كل جمم�عة: �سُي�زِّ  �

الهدف

التعليمات
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ال�سورة: )1-4(.

ال�سورة: )3-4(.

ال�سورة: )2-4(.

ال�سورة: )4-4(.

انظر اأنَت واأفراد جمم�عتك اإىل ال�س�رة, ثم ناِق�س�ا مًعا تفا�سيلها, وعالقتها مب��س�ع الدر�ص.   
له ال�س�رة خا�ستكم اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى.    عربِّ اأنَت واأفراد جمم�عتك عّما ُتثِّ
ل اإليه جمم�عتك.    ناِق�ص املعلِّم يف ما تت��سَّ
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الن�صاط 
مفهوم اإ�سابة العمل.)2(

ف مفهوم اإ�سابة العمل. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.  �
ز ورقًة وقلًما. جهِّ  �

اأجب عن الأ�سئلة الآتية:   �
1- ما املق�س�د ببيئة العمل؟ 

٢- براأيك, كيف يك�ن مكان العمل اآمًنا؟
�ص لها العامل يف اأثناء عمله. 3- �َسمِّ بع�ص املخاطر التي قد يتعرَّ

�ص العّمال لإ�سابات يف مكان العمل؟ 4- هل يتعرَّ
5- ما املق�س�د باإ�سابات العمل؟

ناِق�ص املعلِّم والزمالء يف اإجابات الأ�سئلة.  �

الهدف

التعليمات

اأواًل: تاأمني اإ�صابات العمل. 
األزم قان�ن ال�سمان الجتماعي املن�ساآت وامل�ؤ�س�سات اخلا�سعة لأحكامه بت�فري متطلَّبات ال�سالمة وال�سحة 

املهنية يف م�اقع العمل؛ حلماية العاملني من ح�ادث العمل, والتقليل من اإ�ساباتها.
تطبيقها,  على  الجتماعي  ال�سمان  م�ؤ�س�سة  التي حتر�ص  التاأمينات  اأهمِّ  اأحد  العمل  اإ�سابات  تاأمني  ُيَعدُّ 
�ص لإ�سابة عمل, ول� يف  وتتمثَّل يف تاأمني العامل, وحمايته, وت�فري الرعاية الطبية الكاملة له يف حال تعرَّ
دة لال�ستفادة من هذا التاأمني, كما  الي�م الأول من التحاقه بالعمل, دون ا�سرتاط ل�ج�د ُمَدد ا�سرتاك حُمدَّ

قة. فما املق�س�د باإ�سابات العمل؟ ه� حال بقية التاأمينات الأُخرى املُطبَّ
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الن�صاط 
اإجراءات املن�ساأة والتزاماتها.)3(

وقوع  حال  يف  املن�ساأة  اإجراءات  متييز  على  الن�ساط  هذا  �سي�ساعدك 
ن عليه. حادث عمل للُموؤمَّ

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
ادر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك احلالة )4-1(: اإجراءات املن�ساأة.  �

اأجب اأنَت واأفراد جمم�عتك عن الأ�سئلة الآتية:  �
1- ما الإجراءات التي ينبغي اأْن تق�م بها املن�ساأة؟ 

بة على م�ؤ�س�سة ال�سمان يف هذه احلالة؟ ٢- ما اللتزامات املرُتتِّ
3- اإذا مل َتتَّخذ املن�ساأة هذه الإجراءات, فماذا �سيحدث؟

اعر�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك اإجابات الأ�سئلة اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى.  �
ناِق�ص املعلِّم يف هذه الإجابات.  �

الهدف

التعليمات

اأثناء  يف  دة.  املُتجدِّ الطاقة  لأنظمة  مهند�ًسا  ال�سم�سية  اخلاليا  ل�سناعة  �سركة  يف  وليد  يعمل   
�ص حلروق ب�سيطة نتيجة حدوث تا�ص كهربائي اأّدى اإىل  اإ�سالحه اأحد خط�ط الإنتاج بال�سركة تعرَّ
�ص عامل اآخر حلروق من الدرجة الثانية؛ ف�سارع الزمالء اإىل تقدمي  غيابه عن ال�عي, يف حني تعرَّ
اإْن و�سل العامل اإىل امل�ست�سفى  الإ�سعافات الأولية لهما, ثم ُنِقال اإىل امل�ست�سفى لتلّقي العالج. وما 
ة اأ�سب�عني.  مت الرعاية الطبية الالزمة ل�ليد, ثم اأُعِطي ا�سرتاحة مدَّ حتى وافته املنية, يف حني ُقدِّ

احلالة )4-1(: اإجراءات املن�ساأة.
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الن�صاط 
�سروط ا�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخوخة.)4(

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد �سروط ا�ستحقاق راتب تقاعد 
ال�سيخوخة.

�ستعمل �سمن جمم�عة ثنائية.   �
ابحث اأنَت وزميلك يف اأيِّ م�سدر مت�افر عن �سروط ا�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخ�خة.  �

الن اإليها. ناِق�ص اأنَت وزميلك املعلِّم يف النتائج التي تت��سَّ  �
�ساِرك اأنَت وزميلك املعلِّم يف مناق�سة ال�س�ؤال الآتي:  �

ة ال�سرتاك الالزمة ل�ستحقاق راتب  ن عليه الذي مل ُيكِمل مدَّ كيف تنظر م�ؤ�س�سة ال�سمان اإىل املُ�ؤمَّ
تقاعد ال�سيخ�خة بعد بل�غ ال�سنِّ القان�نية )60 عاًما للذكر, و55 عاًما لالأنثى(؟

ناِق�ص زميلك يف اأهمِّ ال�ثائق الالزمة للح�س�ل على راتب تقاعد ال�سيخ�خة.  �
الن اإليها. ناِق�ص اأنَت وزميلك املعلِّم يف النتائج التي تت��سَّ  �

الهدف

التعليمات

ثانًيا: تقاعد ال�صيخوخة. 
ات ج�سدية, ونف�سية, واجتماعية, ول يرُّ  مة من حياة الإن�سان, حتدث فيها تغريُّ ال�سيخ�خة مرحلة ُمتقدِّ
بها النا�ص كافًة يف ال�قت نف�سه. وهي مرحلة ي�سعب حتديدها, وتبداأ عالماتها بتناق�ص قدرة ال�سخ�ص 
ن عليه راتب تقاعد ال�سيخ�خة  على مار�سة العمل وال�اجبات التي اعتاد القيام بها. وفيها ي�ستحق املُ�ؤمَّ

ة ال�سرتاك الالزمة وال�سنَّ املطل�بة ل�ستحقاق هذا الراتب. اإذا اأكمل مدَّ
اآٍن مًعا؛ الأول: حماية العامل من خماطر فقدانه القدرة  اأن�اع من احلماية يف  التاأمني ثالثة  ي�سمل هذا 
�ص له راتب تقاعد ي�اجه به تكاليف احلياة ومتطلَّباتها.  على الك�سب عند بل�غه �سنَّ ال�سيخ�خة, فُيخ�سَّ

ع على امل�ستحقني من ورثته بعد وفاته. ن عليه حيًّا, وُي�زَّ وي�ستمر �سرف هذا الراتب ما دام املُ�ؤمَّ
ن عليه يف اأيِّ وقت, ولأيِّ  والثاين: احلماية من اآثار حالة العجز الطبيعي وخماطره التي قد ي�اجهها املُ�ؤمَّ
�ص له يف هذه احلالة التي ُتقِعده عن الك�سب راتب اعتالل �سهري دائم ي�ستفيد  �سبب من الأ�سباب, فُيخ�سَّ

به لإعالة نف�سه واأُ�سرته. 
اأّما الن�ع الثالث فه� حماية حق الأُ�سرة التي فقدت معيلها يف العي�ص بكرامة, براتب تقاعد ال�فاة الذي 

ن عليه. �ص للم�ستحقني من ورثة املُ�ؤمَّ ُيخ�سَّ
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تاأمني اإ�صابات العمل: 
ُيَعدُّ تاأمني اإ�سابات العمل اأحد اأهمِّ التاأمينات التي حتر�ص م�ؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي على 
�ص  تطبيقها, وتتمثَّل يف تاأمني العامل, وحمايته, وت�فري الرعاية الطبية الكاملة له يف حال تعرَّ
دة  لإ�سابة عمل, ول� يف الي�م الأول من التحاقه بالعمل, دون ا�سرتاط ل�ج�د ُمَدد ا�سرتاك حُمدَّ

قة. لال�ستفادة من هذا التاأمني, كما ه� حال بقية التاأمينات الأُخرى املُطبَّ
وقد األزم قان�ن ال�سمان الجتماعي املن�ساآت وامل�ؤ�س�سات اخلا�سعة لأحكامه بت�فري متطلَّبات 
والتقليل من  العمل,  العاملني من ح�ادث  العمل؛ حلماية  املهنية يف م�اقع  وال�سحة  ال�سالمة 

اإ�ساباتها.
مفهوم اإ�صابة العمل: 

ن عليه يف اأثناء اأدائه العمل, اأو ب�سببه, مبا يف ذلك اأيُّ حادث  اإ�سابة ناجمة عن حادث وقع للُم�ؤمَّ
�ص له يف اأثناء ذهابه اإىل عمله اأو ع�دته منه؛ �سرط اأْن يك�ن ذلك على النح� املعتاد؛ اأو اأْن يك�ن  يتعرَّ
الطريق الذي �سلكه م�ساًرا مقب�ًل للذهاب اإىل العمل, اأو الإياب منه؛ اأو الإ�سابة باأحد اأمرا�ص املهنة 
ال�سمان  م�ؤ�س�سة  اإدارة  ر جمل�ص  ُيقرِّ اآخر  اأيِّ مر�ص  اأو  الجتماعي,  ال�سمان  قان�ن  اعتمدها  التي 

الجتماعي اعتماده. 
بيئة العمل: 

كل ما ه� م�ج�د يف م�قع العمل )املكان, والظرف(, مثل: ت�سميم البناء, وتخطيط اأماكن املعدات 
ر يف العمل, مثل: الته�ية, والإنارة, واحلرارة. ويف اأحيان  وت�زيعها يف م�اقع العمل؛ والع�امل التي ُت�ؤثِّ
باملر�ص  ُيعَرف  ما  ُيار�ِسها, يف  التي  واملهنة  العمل  نتيجة طبيعة  ما  العامل مبر�ص  ي�ساب  كثرية 

املهني.
ت�صريعات ال�صمان االجتماعي املُتعلِّقة بال�صالمة وال�صحة املهنية:

واأدواتها  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  متطلَّبات  بت�فري  املن�ساأة  الجتماعي  ال�سمان  قان�ن  اإلزام   -1
يف م�اقع عملها, وفًقا لأحكام الت�سريعات ال�طنية الأردنية النافذة, مثل: حتديد املن�ساأة اأهمَّ 
مثل  عليها,  وال�سيطرة  م  والتحكُّ ال�قاية  وتدابري  العامل�ن,  لها  �ص  يتعرَّ التي  املهنية  املخاطر 
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معدات ال�قاية ال�سخ�سية, ول �سيما الزي املنا�سب للعامل, ولطبيعة عمله.
ل جميع  يف حال ثبت اأنَّ اإ�سابة العمل حدثت ب�سبب خمالفة املن�ساأة لهذه الأحكام, فاإنَّها تتحمَّ  -٢

تكاليف الرعاية الطبية التي دفعتها امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي.
بة على اإ�سابة العمل,  �سق�ط حق امل�ساب يف البدل الي�مي, ويف تع�ي�ص الدفعة ال�احدة املرُتتِّ  -3
يف حال خالف امل�ساب التعليمات اخلا�سة بالعالج, اأو بال�سالمة املهنية املُعَلن عنها, وال�اجب 

باعها, وكانت هذه املخالفة �سبًبا مبا�سًرا لالإ�سابة, اأو ذات اأثر ُمِهمٍّ يف وق�عها. اتِّ
ن عليهم.  التزام املن�ساأة بدفع ا�سرتاكات تاأمني اإ�سابات العمل مبا ن�سبته ٢% من اأج�ر املُ�ؤمَّ  -4
وللم�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي احلق يف زيادة هذه الن�سبة لت�سبح بحد اأعلى 4%, تبًعا 

ملدى التزام املن�ساأة بتطبيق متطلَّبات ال�سالمة وال�سحة املهنية.
ن عليه حلادث عمل: �س املُوؤمَّ اإجراءات املن�صاأة يف حال تعرُّ

تقدمي الإ�سعافات الأولية للم�ساب, ثم نقله اإىل امل�ست�سفى اإذا تطلَّب و�سعه ال�سحي ذلك.   -1
اإبالغ املركز الأمني عن احل�ادث اجلنائية, وح�ادث ال�سري, واحل�ادث العامة, مثل: احلرائق,   -٢
ن عليه خالل  48 �ساعة من تاريخ وق�عها, وتزويد م�ؤ�س�سة  واحل�ادث التي ت�ؤدي اإىل وفاة املُ�ؤمَّ
ط احلادث املروري يف ح�ادث ال�سري, وحتقيق  ال�سمان بن�سخة عن حتقيق ال�سرطة وخُمطَّ

ال�سرطة يف بقية احل�ادث املذك�رة.
ة  الأويل يف مدَّ الطبي  التقرير  واإرفاق  ًيا,  ال�سمان الجتماعي باحلادث خطِّ اإ�سعار م�ؤ�س�سة   -3
ل املن�ساأة ما ن�سبته 15% من نفقات  ل تزيد على 14 ي�م عمل من تاريخ احلادث, واإّل تتحمَّ

املعاجلة الطبية, وكامل البدل الي�مي امل�ستحق وفًقا لأحكام قان�ن ال�سمان الجتماعي.
تزويد امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي بن�سخ اأ�سلية من التقارير الطبية, وف�اتري املعاجلة,   -4

لًة, وخمت�مًة. وتقارير �س�ر الأ�سعة والفح��ص الطبية, ومرفقاتها؛ ُمف�سَّ
االإجراءات الواجب اتخاذها يف حال مل تلتزم املن�صاأة مبا �صبق:

ة  ن عليه وذويه احلق يف اإ�سعار امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي باإ�سابة العمل يف مدَّ للُم�ؤمَّ  -1
ل تتجاوز 4 اأ�سهر من تاريخ وق�عها اإذا مل ُتباِدر املن�ساأة اإىل اإ�سعار امل�ؤ�س�سة بها.

عن  الناجمة  ال�فاة  ورواتب  العتالل  رواتب  الجتماعي  لل�سمان  العامة  امل�ؤ�س�سة  تتحّمل   -٢
الإ�سابة فقط يف حال اأُبِلغت باإ�سابة العمل بعد 4 اأ�سهر من تاريخ وق�عها.
التزامات موؤ�ص�صة ال�صمان االجتماعي جتاه اإ�صابات العمل:

العناية والرعاية الطبية:  -1
 ت�سمل العناية والرعاية الطبية ما ياأتي:
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اأ- تكاليف املعاجلة الطبية والإقامة يف امل�ست�سفى حتى ي�سفى امل�ساب, ويع�د اإىل عمله.
ب- نفقات انتقال امل�ساب من مكان عمله اأو �سكنه اإىل املكان الذي ُيعاَلج فيه, والع�دة منه. 

جـ- اخلدمات والتجهيزات الطبية التاأهيلية, مبا يف ذلك الأطراف ال�سناعية.
٢- البدلت الي�مية:

للم�ساب يف حال عجزه عن مار�سة عمله ب�سبب اإ�سابة العمل احلق يف بدل ي�مي عن كل 
ل فيه, مبا ن�سبته 75% من اأجره الي�مي الذي اتُِّخذ اأ�سا�ًسا لت�سديد ا�سرتاكه ي�م  ي�م يتعطَّ
ل املن�ساأة اأجر الأيام الثالثة الأوىل  وق�ع الإ�سابة حتى تاريخ ع�دته اإىل مكان عمله )تتحمَّ

من تاريخ وق�ع الإ�سابة(.
3- الرواتب والتع�ي�سات:

راتب اعتالل عجز الإ�سابة اجلزئي الدائم: ي�ستحق امل�ساب هذا الراتب اإذا ن�ساأ عن  اأ- 
الإ�سابة عجز جزئي دائم ل تقل ن�سبته عن 30%, وُيح�َسب باملعادلة الآتية:

 X  )%75( X   راتب اعتالل عجز الإ�سابة اجلزئي الإجمايل = ن�سبة العجز اجلزئي  
الأجر امل�سم�ل وقت وق�ع احلادث )ي�ساف اإليها 40 ديناًرا(.  

راتب اعتالل عجز الإ�سابة الكلي الدائم: اإذا جنم عن اإ�سابة العمل املُعتَمدة من م�ؤ�س�سة  ب- 
اعتالل  راتب  ي�ستحق  فاإنَّه  دائم,  كلي  بعجز  عليه  ن  املُ�ؤمَّ اإ�سابة  الجتماعي  ال�سمان 
اإ�سابة �سهري يعادل ما ن�سبته 75% من اأجره الذي اتُِّخذ اأ�سا�ًسا لت�سديد ا�سرتاكه ي�م 
�ص هذا الراتب من تاريخ ا�ستقرار حالة امل�ساب, ويزاد بن�سبة  وق�ع الإ�سابة, وُيخ�سَّ
٢5% منه اإذا كان امل�ساب بحاجة اإىل َمن يعينه على القيام باأعباء حياته الي�مية؛ �سرط 
 ٢٢0( النافذ  العمل  قان�ن  لأحكام  وفًقا  املُعتَمد  الأدنى  الأج�ر  حدَّ  الزيادة  تتجاوز  اأّل 
ن  للُم�ؤمَّ د  حُتدِّ التي  عامًة )اجلهة  زيادًة  ديناًرا   40 الراتب  اإىل هذا  وي�ساف  ديناًرا(, 
عليه ن�سبة العجز, ومدى ا�ستقرار حالته ال�سحية اأو عدم ا�ستقرارها, وحاجته اإىل َمن 
ال�سمان  م�ؤ�س�سة  يف  ال�ستئنافية  الطبية  اللجنة  اأو  الأولية,  الطبية  اللجنة  هي  يعينه؛ 

الجتماعي(.
جـ- تع�ي�ص الدفعة ال�احدة: اإذا كانت ن�سبة العجز النا�سئة عن اإ�سابة العمل اأقل من %30, 
اعتالل  راتب  العجز من  ن�سبة ذلك  يعادل  واحدة  دفعة  تع�ي�ص  ي�ستحق  امل�ساب  فاإنَّ 

العجز الكلي م�سروًبا يف 36 �سهًرا.
تع�ي�ص الدفعة ال�احدة بدل ن�سبة عجز الإ�سابة مع ا�ستمرار العامل يف عمله =   

.)36 X %75 X ن�سبة العجز X الراتب امل�سم�ل وقت الإ�سابة(  
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ه  ن عليه, فاإنَّ د- راتب ال�فاة النا�سئة عن اإ�سابة العمل: اإذا ن�ساأ عن اإ�سابة العمل وفاة املُ�ؤمَّ
اخلا�سع  اأجره  من   %75 ن�سبته  مبا  الإ�سابة  عن  الناجمة  ال�فاة  تقاعد  راتب  ي�ستحق 
عامًة,  زيادًة  ديناًرا   40 الراتب  هذا  اإىل  ي�ساف  اأْن  على  الإ�سابة؛  وق�ع  ي�م  لالقتطاع 

ع على ال�رثة امل�ستحقني من بداية ال�سهر الذي حدثت فيه ال�فاة. وُي�زَّ
تقاعد ال�صيخوخة: 

ات ج�سدية, ونف�سية, واجتماعية,  مة من حياة الإن�سان, حتدث فيها تغريُّ ال�سيخ�خة مرحلة ُمتقدِّ
ول يرُّ بها النا�ص كافًة يف ال�قت نف�سه. وهي مرحلة ي�سعب حتديدها, وتبداأ عالماتها بتناق�ص 
ن عليه  قدرة ال�سخ�ص على مار�سة العمل وال�اجبات التي اعتاد القيام بها. وفيها ي�ستحق املُ�ؤمَّ
ة ال�سرتاك الالزمة وال�سنَّ املطل�بة ل�ستحقاق هذا الراتب. راتب تقاعد ال�سيخ�خة اإذا اأكمل مدَّ
ي�سمل هذا التاأمني ثالثة اأن�اع من احلماية يف اآٍن مًعا؛ الأول: حماية العامل من خماطر فقدانه 
تكاليف  به  ي�اجه  تقاعد  راتب  له  �ص  فُيخ�سَّ ال�سيخ�خة,  �سنَّ  بل�غه  عند  الك�سب  على  القدرة 
ع على امل�ستحقني  ن عليه حيًّا, وُي�زَّ احلياة ومتطلَّباتها. وي�ستمر �سرف هذا الراتب ما دام املُ�ؤمَّ

من ورثته بعد وفاته.
اأيِّ  ن عليه يف  املُ�ؤمَّ التي قد ي�اجهها  اآثار حالة العجز الطبيعي وخماطره  والثاين: احلماية من 
�ص له يف هذه احلالة التي ُتقِعده عن الك�سب راتب اعتالل  وقت, ولأيِّ �سبب من الأ�سباب, فُيخ�سَّ

�سهري دائم ي�ستفيد به لإعالة نف�سه واأُ�سرته. 
اأّما الن�ع الثالث فه� حماية حق الأُ�سرة التي فقدت معيلها يف العي�ص بكرامة, براتب تقاعد ال�فاة 

ن عليه. �ص للم�ستحقني من ورثة املُ�ؤمَّ الذي ُيخ�سَّ
�صروط ا�صتحقاق راتب تقاعد ال�صيخوخة:

ن عليه ال�سنَّ القان�نية )60 عاًما للذكر, و55 عاًما لالأنثى(. 1- بل�غ املُ�ؤمَّ
ن عليه عن 180 ا�سرتاًكا, منها 84 ا�سرتاًكا فعليًّا. ة ال�سرتاك للُم�ؤمَّ ٢- اأّل تقل مدَّ

ة ال�سرتاك الالزمة ل�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخ�خة  ن عليه قد اأكمل مدَّ ويف حال مل يكن املُ�ؤمَّ
يف  ال�ستمرار  ي�ستطيع  فاإنَّه  لالأنثى(,  عاًما  و55  للذكر,  عاًما   60( القان�نية  ال�سنِّ  اإكمال  بعد 
ة امل�جبة ل�ستحقاق الراتب. اأّما اإذا ا�ستمر يف العمل  ال�سم�ل بال�سمان اختياريًّا حتى اإكمال املدَّ
, فاإنَّ هذه املن�ساأة تك�ن ُملَزمة ب�سم�له بال�سمان الجتماعي, ودفع  باإحدى املن�ساآت بعد هذه ال�سنِّ

بة على ذلك. ال�سرتاكات املرُتتِّ
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ر؛ �سرط اإكمال  ويف املقابل, ُيِكن مَلن اأكمل 50 عاًما )ذكر, واأنثى( ا�ستحقاق راتب التقاعد املُبكِّ
ة ال�سرتاكات  ة ا�سرتاك فعلي ل تقل عن ٢5٢ ا�سرتاًكا للذكر, و٢٢8 ا�سرتاًكا لالأنثى, اأو بل�غ مدَّ مدَّ

ن عليه )ذكر, واأنثى( 300 ا�سرتاك فعلي؛ �سرط اإكماله 45 عاًما على الأقل. للُم�ؤمَّ
وثائق ا�صتحقاق راتب تقاعد ال�صيخوخة:

من�ذج الإيقاف ال�سادر عن املن�ساأة, واملُعتَمد من امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي.   -1
ن عليه من اآخر من�ساأة ا�سرتك فيها باأحكام القان�ن, ما مل تكن  كتاب اإنهاء خدمات للُم�ؤمَّ  -٢
مغلقة ر�سميًّا, اأو م�ق�فة عن الن�ساط, اأو مرَّ على انتهاء خدماته 60 �سهًرا لغايات �سمِّ �سن�ات 

اخلدمة.
�سهادة ال�لدة )لالأردين, وغري الأردين( ال�سادرة عن دائرة الأح�ال املدنية واجل�ازات يف   -3

اململكة الأردنية الها�سمية.
�سهادة ال�لدة ال�سادرة من خارج اململكة الأردنية الها�سمية, اأو ج�از ال�سفر �ساري املفع�ل   -4

لغري الأردين.
الأح�ال  دائرة  عن  ال�سادرة  الأردين(  وغري  )الأردين,  عليه  ن  للُم�ؤمَّ ال�سخ�سية  البطاقة   -5
املدنية واجل�ازات, اأو ج�از ال�سفر �ساري املفع�ل لغري الأردين الذي مل يح�سل على بطاقة 

�سخ�سية.
البطاقة ال�سخ�سية ال�سادرة من مديرية الأمن العام, بالتعاون مع مف��سية الأمم املتحدة   -6
ن عليه من اجلن�سية ال�س�رية املقيم داخل اأرا�سي اململكة الأردنية  ل�س�ؤون الالجئني,  للُم�ؤمَّ

الها�سمية.
ن عليه, اأو ل�كيله. رقم ح�ساب بنكي للُم�ؤمَّ  -7
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ح املق�صود بكلٍّ مّما ياأتي:   ١- و�صِّ
اأ- ال�سيخوخة.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ب- اإ�سابة العمل.
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

2- من التزامات موؤ�ص�صة ال�صمان االجتماعي جتاه اإ�صابات العمل تقدمي بدل يومي للعامل 
ح ذلك.   بن�صبة معينة من اأجره اليومي. و�صِّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

3- ما �صرطا ا�صتحقاق راتب ال�صيخوخة؟ 
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

اأ�صئلة الدر�س
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4- �صع اإ�صارة )✓( اإزاء العبارة ال�صحيحة، واإ�صارة )✗( اإزاء العبارة غري ال�صحيحة 
يف ما ياأتي:

دة لال�ستفادة منه.  )       ( اأ  -  ُي�سرَتط لتاأمني اإ�سابات العمل وجود ُمَدد ا�سرتاك ُمدَّ
ن عليه اأو ذويه اإ�سعار  يًّا، فاإنَّه يحق للُموؤمَّ اإذا مل ُت�سِعر املن�ساأة ال�سمان االجتماعي باحلادث خطِّ ب- 

ة ال تتجاوز 5 اأ�سهر.  )       ( موؤ�س�سة ال�سمان بذلك يف مدَّ
ن عليه، فاإنَّ ورثته ي�ستحقون راتب تقاعد الوفاة الناجمة  اإذا ن�ساأ عن اإ�سابة العمل وفاة املُوؤمَّ جـ- 
عن االإ�سابة مبا ن�سبته 75% من اأجره، وي�ساف اإىل هذا الراتب 40 ديناًرا زيادًة عامًة.  )       (
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الدر�س الرابع
 العجز الطبيعي الدائم الكلي 

واجلزئي، وتقاعد الوفاة الطبيعية

ر تاأمني العجز وتاأمني ال�فاة حماية للعامل املُ�سرِتك من خماطر العجز الطبيعي واآثاره التي قد  ُي�فِّ  
ن عليه عندما  �ص لها يف اأثناء حياته؛ �س�اء اأكان العجز كليًّا, اأم جزئيًّا, ف�ساًل عن حماية اأُ�سرة املُ�ؤمَّ يتعرَّ

ز الأمان الجتماعي, وينح العاملني مزيًدا من احلماية. تفقد معيلها ب�سبب ال�فاة؛ ما ُيعزِّ
اأواًل: العجز الطبيعي الدائم الكلي واجلزئي. 

م للم�ؤ�س�سة, وه� على راأ�ص عمله, طلًبا لفح�سه  ن عليه الذي يعمل يف اأحد القطاعات اأْن ُيقدِّ ُيِكن للُم�ؤمَّ
اأو عجًزا جزئيًّا طبيعيًّا  اإذا كان يعاين عجًزا كليًّا طبيعيًّا دائًما,  ُبْغَيَة حتديد  اللجنة الطبية الأولية؛  من 

ه قان�ن ال�سمان الجتماعي والأنظمة التاأمينية ال�سادرة مب�جبه. دائًما, وه� ما اأقرَّ
ناِق�ص املعلِّم والزمالء يف ال�س�ؤالني الآتيني: 

1-  ماذا نق�سد بالعجز الكلي الطبيعي الدائم, والعجز اجلزئي الطبيعي الدائم؟ 
 ٢-  ما �سروط كلٍّ منهما؟



167

الن�صاط 
)١(

�سروط راتب اعتالل العجز  الطبيعي 
الدائم الكلي واجلزئي.

العجز   اعتالل  راتب  �سروط  ا�ستنتاج  على  الن�ساط  هذا  �سي�ساعدك 
الطبيعي الدائم الكلي واجلزئي.

�ستعمل �سمن جمم�عة من املجم�عات الرباعية.  �
�سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات الأُم.  �

ع املعلِّم على كل طالب يف املجم�عة ال�احدة من املجم�عات الأُم بطاقًة حتمل رقًما من )1(  �سُي�زِّ  �
اإىل )4(.

ع يف جمم�عة  �سيطلب املعلِّم اإىل الطلبة الذين يحمل�ن الرقم نف�سه تْرك جمم�عاتهم الأُم, والتجمُّ  �
جديدة فرعية.

�سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات اخلبرية, بحيث ُيثِّل الطلبة الذين يحمل�ن الرقم   �
)1( املجم�عة الأوىل, والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )٢( املجم�عة الثانية, والطلبة الذين يحمل�ن 

الرقم )3( املجم�عة الثالثة, والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )4( املجم�عة الرابعة.
ع املعلِّم بطاقات اخلرباء )4-1( على املجم�عات كالآتي: �سُي�زِّ  �

ن عليه. املجم�عة الأوىل: بطاقة اخلبري رقم )1(: انتهاء خدمة املُ�ؤمَّ  •
املجم�عة الثانية: بطاقة اخلبري رقم )٢(: طلب تخ�سي�ص راتب العتالل.  •

املجم�عة الثالثة: بطاقة اخلبري رقم )3(: ال�سرتاكات الفعلية.  •
املجم�عة الرابعة: بطاقة اخلبري رقم )4(: ثب�ت حالة العجز.  •

ال�ارد ذكرها يف بطاقة اخلبري  التعليمات  باع  اتِّ املجم�عات اخلبرية  يتعنيَّ على كل جمم�عة من   �
خا�ستها.

ة )10( دقائق. �ستعمل يف جمم�عتك اخلبرية مدَّ  �
بعد انتهاء ال�قت �سيطلب اإليك املعلِّم الع�دة اإىل جمم�عتك الأُم.  �

�ستعمل داخل جمم�عتك الأُم على:  �

الهدف

التعليمات
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نقل املعل�مات التي اكت�سبتها - يف اأثناء عملك خبرًيا �سمن املجم�عات اخلبرية- اإىل زمالئك   •
يف املجم�عة الأُم.

مناق�سة اأفراد جمم�عتك يف هذه املعل�مات.  •
الإجابة عن ال�ستف�سارات والت�ساوؤلت التي يطرحها زمالوؤك يف املجم�عة الأُم.  •

بدًءا  لهم,  الالزم  وت��سيح  املجم�عة,  اأفراد  اإىل  خربته  لنقل  دقائق   )3( خبري  كل  املعلِّم  ينح   �
ة مناق�سة بطاقة اخلبري )1(, ثم خرباء املجم�عة  بخرباء املجم�عة الأوىل الذين اأُ�سِندت اإليهم َمَهمَّ
ة مناق�سة بطاقة اخلبري )٢(, وهكذا حتى ُيكِمل بقية اخلرباء نقل  الثانية الذين اأُ�سِندت اإليهم َمَهمَّ

خرباتهم, وتكتمل امل��س�عات داخل املجم�عات الأُم.
ل اإليها, ثم يطلب اإليك البحث عن الفرق بني اللجنة  �سيناق�سك املعلِّم يف اأهمِّ املعل�مات التي تت��سَّ  �

الطبية الأولية واللجنة الطبية ال�ستئنافية.
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اأفراد  اإىل  خربتكم  لنقل  تفا�سيله؛  ومناق�سة  الآتي,  امل��س�ع  درا�سة  عليكم  يتعنيَّ  اخلرباء,  اأيُّها 
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا. 
ن عليه انتهاء خدمة املُوؤمَّ

ن عليه, اأو اإيقاف ال�سرتاك الختياري, واإح�سار كتاب اإنهاء اخلدمة من اآخر   انتهاء خدمة املُ�ؤمَّ
من�ساأة عمل فيها قبل ال�سرتاك الختياري.

اأفراد  اإىل  خربتكم  لنقل  تفا�سيله؛  ومناق�سة  الآتي,  امل��س�ع  درا�سة  عليكم  يتعنيَّ  اخلرباء,  اأيُّها 
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا.
طلب تخ�سي�ض راتب االعتالل

اأو  اأ�سهر من تاريخ انتهاء اخلدمة,  ة ل تتجاوز 6  م بطلب تخ�سي�ص راتب العتالل يف مدَّ التقدُّ
اإيقاف ال�سرتاك الختياري.

اأفراد  اإىل  خربتكم  لنقل  تفا�سيله؛  ومناق�سة  الآتي,  امل��س�ع  درا�سة  عليكم  يتعنيَّ  اخلرباء,  اأيُّها 
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا. 
اال�سرتاكات الفعلية

ن عليه الفعلية عن 60 ا�سرتاًكا, منها ٢4 ا�سرتاًكا مت�ساًل. يجب األ تقل ا�سرتاكات املُ�ؤمَّ

ن عليه. بطاقة اخلبري رقم )1(: انتهاء خدمة املُوؤمَّ

بطاقة اخلبري رقم )2(: طلب تخ�سي�ض راتب االعتالل.

بطاقة اخلبري رقم )3(: اال�سرتاكات الفعلية.
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اأفراد  اإىل  خربتكم  لنقل  تفا�سيله؛  ومناق�سة  الآتي,  امل��س�ع  درا�سة  عليكم  يتعنيَّ  اخلرباء,  اأيُّها 
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا. 
ثبوت حالة العجز

ثب�ت حالة العجز بقرار من املرجع الطبي )اللجنة الطبية الأولية, اأو اللجنة الطبية ال�ستئنافية(.

بطاقة اخلبري رقم )4(: ثبوت حالة العجز.

بطاقات اخلرباء )4-1(: �سروط راتب اعتالل العجز الطبيعي الدائم الكلي واجلزئي.

ثانًيا: تقاعد الوفاة الطبيعية.
ن عليه املُ�سرِتك يف ال�سمان يف اأثناء خدمته, ِبَغ�صِّ النظر عن ال�سبب, ما عدا   ال�فاة الطبيعية: وفاة املُ�ؤمَّ

ال�فاة الناجمة عن الإ�سابة التي اأ�سرنا اإليها اآنًفا.
عليه,  ن  للُم�ؤمَّ الطبيعية  ال�فاة  تقاعد  راتب  تخ�سي�ص  بطلب  للم�ؤ�س�سة  م  التقدُّ امل�ستحقني  لل�رثة  ُيِكن 
ن عليه خارج اخلدمة امل�سم�لة بال�سمان ب�سبب  ويج�ز تخ�سي�ص هذا الراتب لهم حتى ل� كانت وفاة املُ�ؤمَّ
تركه العمل اأو ف�سله؛ �سرط اأّل تقل ا�سرتاكاته ال�سابقة بال�سمان الجتماعي عن 1٢0 ا�سرتاًكا فعليًّا, ومل 
ي�ِص على انقطاعه عن ال�سمان اأكرث من 60 �سهًرا عند حدوث ال�فاة. ولكن, ما اأهمُّ �سروط احل�س�ل 

على راتب تقاعد ال�فاة الطبيعية؟
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الن�صاط 
)2(

�سروط احل�سول على راتب تقاعد الوفاة 
الطبيعية.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على ا�ستنتاج �سروط احل�سول على راتب 
تقاعد الوفاة الطبيعية.

�ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.  �
ز ورقًة وقلًما. جهِّ  �

اأجب عن ال�س�ؤال الآتي:   �
براأيك, ما �سروط احل�س�ل على راتب تقاعد ال�فاة الطبيعية؟  �

ناِق�ص املعلِّم والزمالء يف اإجابة ال�س�ؤال.  �

الهدف

التعليمات
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�صروط ا�صتحقاق راتب اعتالل العجز الطبيعي الدائم الكلي واجلزئي: 
ن عليه, اأو اإيقاف اقتطاع ا�سرتاكه الختياري, واإح�سار كتاب اإنهاء اخلدمة  1- انتهاء خدمة املُ�ؤمَّ

من اآخر من�ساأة عمل فيها قبل ال�سرتاك الختياري.
ة ل تتجاوز 6 اأ�سهر من تاريخ انتهاء اخلدمة, اأو  م بطلب تخ�سي�ص راتب العتالل يف مدَّ ٢- التقدُّ

اإيقاف اقتطاع ال�سرتاك الختياري.
3- وج�ب األ تقل ا�سرتاكاته الفعلية عن 60 ا�سرتاًكا, منها ٢4 ا�سرتاًكا مت�ساًل.

4- ثب�ت حالة العجز بقرار من املرجع الطبي )اللجنة الطبية الأولية, اأو اللجنة الطبية ال�ستئنافية(.
ن عليه بدًءا من ال�سهر الذي انتهت فيه خدمته. �ص هذا الراتب للُم�ؤمَّ ملح�ظة: ُيخ�سَّ

ُيذَكر اأنَّ العامل الذي يت�سلَّم راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم ُي�ستثنى نهائيًّا من تطبيق 
مهنة  يف  العمل  اإىل  عاد  حال  يف  بال�سمان  �سم�له  ُيِكن  ول  الجتماعي,  ال�سمان  قان�ن  اأحكام 

باأجر؛ لذا, فاإنَّ راتب العتالل الطبيعي ل يت�قف اإذا عاد العامل اإىل العمل.
 اأّما العامل الذي يت�سلَّم راتب اعتالل العجز اجلزئي الطبيعي الدائم فيحق له اإذا عاد اإىل العمل 
باأحكام  امل�سم�ل  العمل  واأجره من  له,  امل�ستحق  ن�سبته 50% من راتب العتالل  اأْن يجمع بني ما 

دها امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي. القان�ن, وفًقا ل�سروط معينة حُتدِّ
ر اللجنة الطبية الأولية يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي مدى انطباق  ويف هذا ال�سياق, ُتقرِّ
ن عليه؛ �س�اء اأكان يعمل يف القطاع اخلا�ص, اأم يف القطاع العام,  مفه�م العجز على حالة املُ�ؤمَّ
باأنَّ  علًما  املختلفة.  الفح��ص  نتائج  على  والطالع  عليه,  ن  للُم�ؤمَّ اللجنة  اأطباء  بفح�ص  وذلك 
اأمام اللجنة الطبية  قرارها قابل لالعرتا�ص خالل 60 ي�ًما من الي�م التايل لتاريخ تبلُّغ القرار 

ال�ستئنافية.

مفهوم العجز الطبيعي الدائم الكلي واجلزئي 
مهنة  اأيِّ  اأو  فيها,  يعمل  التي  مهنته  مزاولة  من  عليه  ن  املُ�ؤمَّ ينع  دائم  جزئي  اأو  كلي  عجز  كل 
ب منه, مبا يف ذلك الأمرا�ص العقلية, والأمرا�ص املزمنة, والأمرا�ص امل�ستع�سية  اأو ن�ساط يتك�سَّ

املن�س��ص عليها يف القان�ن, بعد ثب�ت حالة العجز بقرار من املرجع الطبي.
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�صروط ا�صتحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:
1- حدوث ال�فاة يف اأثناء اخلدمة امل�سم�لة بال�سمان.

٢- اإكمال ٢4 ا�سرتاًكا فعليًّا, منها 6 ا�سرتاكات مت�سلة.
راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:

1- ُيح�َسب راتب تقاعد ال�فاة الطبيعية مبا ن�سبته 50% من مت��سط الأجر ال�سهري الذي ُعدَّ اأ�سا�ًسا 
ن عليه يف اآخر 1٢ ا�سرتاًكا لأول 1500 دينار من ذلك املت��سط, ومبا ن�سبته  لت�سديد ا�سرتاك املُ�ؤمَّ
30% من بقية املت��سط الذي يزيد على 1500 دينار. ويزاد الراتب بن�سبة ن�سف يف املئة عن كل �سنة 
ن عليه اإذا بلغ عدد ا�سرتاكاته 60 ا�سرتاًكا فاأكرث؛ على اأْن تزاد هذه الن�سبة  من �سن�ات ا�سرتاك املُ�ؤمَّ

اإىل واحد يف املئة اإذا بلغ عدد ا�سرتاكاته 1٢0 ا�سرتاًكا فاأكرث.
�ص من بداية ال�سهر الذي حدثت فيه  ٢- يزاد هذا الراتب مببلغ مقط�ع مقداره 40 ديناًرا, وُيخ�سَّ

م �سن�يًّا . ع على امل�ستحقني من اأُ�سرة املُت�ّفى, ويرتبط بالت�سخُّ ال�فاة, وُي�زَّ
ع راتب تقاعد ال�فاة الطبيعية على ال�رثة امل�ستحقني )الأرملة, الأرمل, الأبناء, الإخ�ة, ال�الدان,  3- ُي�زَّ

ن عليه. اجلنني حني ولدته حيًّا( بح�سب �سروط ال�ستحقاق, بدًءا من ال�سهر الذي ُت�يفِّ فيه املُ�ؤمَّ
ن عليه املُت�ّفى خارج اخلدمة  4- يجيز قان�ن ال�سمان الجتماعي يف الأردن للم�ستحقني من ورثة املُ�ؤمَّ
ة ا�سرتاكه عن 10 �سن�ات, ومل ي�ِص على انقطاعه عن ال�سمان  امل�سم�لة بال�سمان, الذي ل تقل مدَّ
م�ا مل�ؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي بطلب تخ�سي�ص راتب  اأكرث من 5 �سن�ات عند حدوث ال�فاة؛ اأْن يتقدَّ
م�ا فيه بطلب للح�س�ل على  تقاعد ال�فاة الطبيعية, الذي �سُي�سَرف لهم من بداية ال�سهر الذي تقدَّ

هذا الراتب.

تقاعد الوفاة الطبيعية:
ن عليه املُ�سرِتك يف ال�سمان يف اأثناء خدمته, ِبَغ�صِّ النظر عن ال�سبب,  الوفاة الطبيعية: وفاة املُ�ؤمَّ

ما عدا ال�فاة الناجمة عن الإ�سابة التي اأ�سرنا اإليها اآنًفا.
ن عليه,  م للم�ؤ�س�سة بطلب تخ�سي�ص راتب تقاعد ال�فاة الطبيعية للُم�ؤمَّ ُيِكن لل�رثة امل�ستحقني التقدُّ
ن عليه خارج اخلدمة امل�سم�لة بال�سمان  ويج�ز تخ�سي�ص هذا الراتب لهم حتى ل� كانت وفاة املُ�ؤمَّ
ب�سبب تركه العمل اأو ف�سله؛ �سرط األ تقل ا�سرتاكاته ال�سابقة بال�سمان الجتماعي عن 1٢0 ا�سرتاًكا 

فعليًّا, ومل ي�ِص على انقطاعه عن ال�سمان اأكرث من 60 �سهًرا عند حدوث ال�فاة. 

طلب  الدائم  الطبيعي  اجلزئي(  اأو  )الكلي,  العجز  اعتالل  راتب  و�ساحب  امل�ؤ�س�سة  من  لكلٍّ  ويحق 
اإعادة الفح�ص الطبي يف اأيِّ وقت من ال�سنتني التاليتني لتاريخ ثب�ت هذا العجز.
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ة،  ١- للح�صول على راتب اعتالل العجز الطبيعي الدائم الكلي واجلزئي �صروط ِعدَّ
اذكرها.  

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

راتب  تخ�صي�س  طلب  الورثة  من  االجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  ت�صتقبل   -2
اخلدمة  خارج  وفاته  من  بالرغم  امل�صتحق  عليه  ن  للُموؤمَّ الطبيعية  الوفاة  تقاعد 

ح هذه ال�صروط. دة، و�صِّ وفًقا ل�صروط ُمدَّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

3- �صع اإ�صارة )✓( اإزاء العبارة ال�صحيحة، واإ�صارة )✗( اإزاء العبارة غري ال�صحيحة 
يف ما ياأتي:

من �سروط ا�ستحقاق راتب اعتالل العجز الطبيعي الدائم الكلي واجلزئي ثبوت حالة العجز  اأ- 
بقرار من املرجع الطبي )اللجنة الطبية االأولية، اأو اللجنة الطبية اال�ستئنافية(.  )     (

�ض راتب اعتالل العجز الطبيعي الدائم الكلي واجلزئي بدًءا من ال�سهر الثاين النتهاء  ُيخ�سَّ ب- 
ن عليه.  )     ( خدمة املُوؤمَّ

ُيوزَّع راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على الورثة امل�ستحقني )االأرملة، االأرمل، االأبناء، االإخوة،  جـ- 
الوالدان، اجلنني حني والدته حيًّا( بح�سب �سروط اال�ستحقاق.  )     (

يزاد راتب تقاعد الوفاة الطبيعية زيادًة عامًة مقدارها 40 ديناًرا.  )      ( د- 

اأ�صئلة الدر�س
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الدر�س اخلام�س
ل عن  تاأمني االأمومة، وتاأمني التعطُّ

العمل 

قة يف قان�ن ال�سمان الجتماعي, وه� ُي�سِهم يف ارتفاع معدل  ُيَعدُّ تاأمني الأم�مة اأحد التاأمينات املُطبَّ  
اأنَّ  ذلك  الن�ساء؛  ت�سغيل  على  اخلا�ص  القطاع  يف  العمل  اأ�سحاب  ز  وُيحفِّ للمراأة,  القت�سادية  امل�ساركة 
ن عليها عند بدء اإجازة الأم�مة, بعد اأْن كان �ساحب العمل ُيْنهي خدمتها؛  ال�سمان ي�سرف الأجر للُم�ؤمَّ
ة انقطاعها عن العمل ب�سبب اإجازة الأم�مة. وقد ا�ستحدثت امل�ؤ�س�سة  للتخلُّ�ص من دفع اأجرها يف اأثناء مدَّ
ل عن العمل حلماية الطبقة العاملة, ول �سيما العاملني يف القطاع  العامة لل�سمان الجتماعي تاأمني التعطُّ

اخلا�ص.
تاأمني االأمومة.

الن�ساء؛  ت�سغيل  العمل على  لأ�سحاب  القطاع اخلا�ص, وحتفيًزا  العمل يف  �س�ق  املراأة يف  مل�ساركة  تعزيًزا 
القان�ن عن  باأحكام  امل�سم�لت  ن عليهن  املُ�ؤمَّ الأم�مة على جميع  تاأمني  بتاريخ ٢011/9/1م تطبيق  بداأ 
طريق املن�ساآت التي يعملن فيها, ِبَغ�صِّ النظر عن جن�سيتهن وعددهن يف هذه املن�ساآت, با�ستثناء املنت�سبات 
اختياريًّا, وم�ظفات الدوائر احلك�مية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والعامة؛ اإذ ُي�سِهم هذا التاأمني يف دعم ت�سغيل 

املراأة, وزيادة ن�سبة م�ساركتها القت�سادية التي ل تتجاوز %15.
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الن�صاط 
)١(

الن�صاط 
)2(

مفهوم تاأمني االأمومة.

�سروط ا�ستحقاق بدل اإجازة االأمومة.

ف مفهوم تاأمني االأمومة.  �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

اإجازة  ا�ستحقاق بدل  ا�ستنتاج �سروط  الن�ساط على  �سي�ساعدك هذا 
االأمومة.

ن ر�سم دائرة على منت�سف الل�ح, ثم كتابة عن�ان الن�ساط  م املعلِّم جل�سة ع�سف ذهني تت�سمَّ ُينظِّ  �
فيها )مفه�م تاأمني الأم�مة(. 

م للمعلِّم كلمات مفتاحية تتعلَّق مبفه�م تاأمني الأم�مة. قدِّ  �
ْغ تعريًفا وا�سًحا ملفه�م تاأمني الأم�مة, م�ستعيًنا بالكلمات املفتاحية املكت�بة على الل�ح. �سُ  �

اعر�ص اأنَت واأفراد املجم�عة هذا التعريف اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى.  �
�  ناِق�ص املعلِّم يف هذا التعريف.

�ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.   
ز ورقًة وقلًما.    جهِّ
اأجب عن ال�س�ؤال الآتي:    
براأيك, ما �سروط احل�س�ل على بدل اإجازة الأم�مة؟   
ناِق�ص املعلِّم والزمالء يف اإجابة ال�س�ؤال.   

الهدف

الهدف

التعليمات

التعليمات
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الن�صاط 
ل عن العمل.)3( مفهوم تاأمني التعطُّ

ل عن العمل. ف مفهوم تاأمني التعطُّ �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ

�ستعمل يف هذا الن�ساط على نحٍ� فردي.  �
ل عن العمل. لع على اجلدول )4-1(: تاأمني التعطُّ اطَّ  �

ل عن العمل. ن يف العم�د الأول ما تعرفه عن تاأمني التعطُّ َدوِّ  �
ل عن العمل. ن يف العم�د الثاين ما تريد اأْن تعرفه عن تاأمني التعطُّ َدوِّ  �

نهاية  اإل يف  فارًغا, ول تالأه  العمل؟(  ل عن  التعطُّ تاأمني  تعلَّْمُت عن  الثالث )ماذا  العم�د  اترك   �
الدر�ص.

ل اإليه من نتائج.  ناِق�ص زمالءك يف ما تت��سَّ  �
ل عن العمل. ناِق�ص املعلِّم يف املعل�مات التي تعرفها عن تاأمني التعطُّ  �

ل عن العمل. ناِق�ص املعلِّم يف املعل�مات التي تريد معرفتها عن تاأمني التعطُّ  �
ل عن العمل بناًء على املعل�مات املُتداَولة بهذا اخل�س��ص, ثم ناق�سه  ْغ تعريًفا ملفه�م تاأمني التعطُّ �سُ  �

مع املعلِّم.

الهدف

التعليمات
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ماذا تعلَّْمُت؟
)what have I Learned(

ماذا اأريد اأن اأعرف؟
 )What do I want to Know(

ماذا اأعرف؟
)what do I Know(

ل عن العمل. اجلدول )4-1(: تاأمني التعطُّ
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الن�صاط 
)4(

ل عن  حاالت عدم �سرف بدل التعطُّ
العمل.

ل  �سي�ساعدك هذا الن�ساط على ا�ستنتاج حاالت عدم �سرف بدل التعطُّ
عن العمل.

�ستعمل �سمن جمم�عة.  �
ز اأنَت واأفراد جمم�عتك ورقًة وقلًما. جهِّ  �

ل عن العمل. اكتب اأنَت واأفراد جمم�عتك اأهمَّ حالت عدم �سرف بدل التعطُّ  �
تبادل اأنَت واأفراد جمم�عة اأُخرى ورقتي الن�ساط.   �

نه اأفراد املجم�عة الأُخرى, م�سيفني ما ترونه منا�سًبا. لع اأنَت واأفراد جمم�عتك على ما دوَّ اطَّ  �
ِلع جميع اأفراد املجم�عات على  ا�ستكمل وجمم�عتك تبادل الأوراق مع املجم�عات الأُخرى, بحيث َيطَّ  �

كل ورقة. 
انظر اأنَت واأفراد جمم�عتك يف املالحظات التي كتبها اأفراد املجم�عات الأُخرى يف ما يتعلَّق بحالت   �

ل عن العمل. عدم �سرف بدل التعطُّ
ل�ن اإليه. �  ناِق�ص اأنَت واأفراد جمم�عتك املعلِّم واأفراد املجم�عات الأُخرى يف اأهمِّ ما تت��سَّ

الهدف

التعليمات
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تاأمني االأمومة: 
ن عليها وفًقا لآخر اأجر خ�سع لل�سمان عند بدء اإجازة الأم�مة,  م بدًل يعادل اأجر املُ�ؤمَّ تاأمني ُيقدَّ
النافذ )ع�سرة  الأردين  العمل  قان�ن  دة يف  املُحدَّ ة  املدَّ بح�سب  الإجازة  ة هذه  مدَّ كامل  وذلك عن 

اأ�سابيع(, وُي�سَرف هذا البدل دفعة واحدة بعد ال�لدة, وا�ستكمال ال�ثائق املطل�بة.
�صروط احل�صول على بدل اإجازة االأمومة: 

ن عليها بدل اإجازة الأم�مة, ِبَغ�صِّ النظر عن عدد ال�لدات, وفًقا لل�سرطني الآتيني: ت�ستحق املُ�ؤمَّ
ة ل تقل عن 6 اأ�سهر مت�سلة قبل كل حالة ولدة. 1- ال�سرتاك يف تاأمني الأم�مة مدَّ

املدنية  الأح�ال  دائرة  عن  ال�سادرة  ال�فاة  �سهادة  اأو  ر�سمية,  ولدة  ب�سهادة  ال�لدة  اإثبات   -٢
واجل�ازات للم�اليد املت�فني بعد ال�سهر ال�ساد�ص من احلمل.

بدل اإجازة االأمومة:
ن عليها بدًل يعادل اأجرها وفًقا لآخر اأجر خ�سع لالقتطاع عند بدء اإجازة الأم�مة,  ُي�سَرف للُم�ؤمَّ
دة يف قان�ن العمل الأردين النافذ )70 ي�ًما(:  ة املُحدَّ ة هذه الإجازة بح�سب املدَّ وذلك عن كامل مدَّ

اأْي ع�سرة اأ�سابيع. 
ُيح�َصب البدل على النحو االآتي:

ة   بدل اإجازة الأم�مة= )الأجر اخلا�سع عند بدء اإجازة الأم�مة / 30 )عدد اأيام ال�سهر( ×70 )مدَّ
دة يف قان�ن العمل الأردين النافذ(. اإجازة الأم�مة املُحدَّ

ن عليها بدل ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخ�خة, والعجز,  م من بدل اإجازة الأم�مة امل�سروف للُم�ؤمَّ ُيخ�سَ
ن عليها يف  ل �ساحب العمل دفع ن�سبة م�ستحقة عليه عن املُ�ؤمَّ ل عن العمل, ويتحمَّ وال�فاة, والتعطُّ
ة خدمة فعلية لغايات �سم�لها باأحكام  هذين التاأمينني؛ لأنَّ اإجازة الأم�مة التي حت�سل عليها ُتَعدُّ مدَّ

القان�ن.
ل عن العمل: تاأمني التعطُّ

تة  ن عليه يف حال خروجه من �س�ق العمل ب�سفة ُم�ؤقَّ ل عن العمل احلماية للُم�ؤمَّ ر تاأمني التعطُّ  ُي�فِّ
ل. ة التعطُّ باإرادته اأو اإقالته من �ساحب العمل, ويكفل ا�ستمرارية ا�سرتاكه بال�سمان يف اأثناء مدَّ
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ل عن العمل:  راتب بدل التعطُّ
نة  ل على اأ�سا�ص الن�سب املُبيَّ ة التعطُّ ن عليه يف اأثناء مدَّ ل عن العمل للُم�ؤمَّ ُيح�َسب راتب بدل التعطُّ

تالًيا من اآخر اأجر خ�سع لالقتطاع:
75% لل�سهر الأول.

 65% لل�سهر الثاين.
 55% لل�سهر الثالث. 

45% لكلٍّ من ال�سهر الرابع, واخلام�ص, وال�ساد�ص.
ل عن العمل 500 دينار �سهريًّا, وُيرَبط هذا احلدُّ  ملح�ظة: يك�ن احلدُّ الأعلى ل�سايف بدل التعطُّ

م �سن�يًّا. مبعدل الت�سخُّ
ل عن العمل: ن عليه بدل التعطُّ �صروط ا�صتحقاق املُوؤمَّ

1- اأّل يقل عدد ا�سرتاكاته باأحكام قان�ن ال�سمان عن 36 ا�سرتاًكا فعليًّا.
ل عن العمل, واأْن يك�ن م�سم�ًل يف هذا  ٢- اأْن يك�ن له ا�سرتاك واحد على الأقل يف تاأمني بدل التعطُّ

له عن العمل. التاأمني يف ال�سهر الأخري ال�سابق لتعطُّ
3- عدم بل�غه ال�سنَّ القان�نية )60 عاًما للذكر, و55 عاًما لالأنثى(.

التي ُي�سَرف فيها هذا  اأثناء الأ�سهر  ن عليه يف  املُ�ؤمَّ ل  اأْن يك�ن �سبب ال�ستحقاق قائًما؛ بتعطُّ  -4
ن عليه بعمل اآخر فيت�قف �سرف هذا البدل له. البدل. اأّما اإذا التحق املُ�ؤمَّ

ن عليه م�سم�ًل بتاأمني ال�سيخ�خة, والعجز, وال�فاة بدًءا من ال�سهر التايل لل�سهر الذي  املُ�ؤمَّ ُيَعدُّ 
ل  م فيـه بطلـب �سرف هذا البدل, بعد خ�سم ن�سبة التاأمني امل�ستحقة, وُي�سَرف له بدل التعطُّ َتقدَّ

عن العمل عن هذا ال�سهر يف نهايته, وكذلك يف نهاية كل �سهر من الأ�سهر الالحقة.
ل عن العمل: بدل التعطُّ

تني الآتيتني: ل عن العمل وفًقا للمدَّ ن عليه بدل التعطُّ  ُي�سَرف للُم�ؤمَّ
1- ثالثة اأ�سهر اإذا كان عدد ا�سرتاكاته باأحكام القان�ن اأقل من 180 ا�سرتاًكا.

٢- �ستة اأ�سهر اإذا كان عدد ا�سرتاكاته باأحكام القان�ن 180 ا�سرتاًكا فاأكرث.

ن عليهم امل�سم�لني باأحكام  بداأ تطبيق هذا الن�ع من التاأمني بتاريخ ٢011/9/1م على جميع املُ�ؤمَّ
الر�سمية  وامل�ؤ�س�سات  احلك�مية  الدوائر  وم�ظفي  اختياريًّا,  انت�ساًبا  املنت�سبني  با�ستثناء  القان�ن, 

والعامة, ومنت�سبي القّ�ات املُ�سلَّحة والأجهزة الأمنية.
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ن عليه:  ل عن العمل كاماًل، اأو اأيِّ جزء منه للُموؤمَّ حاالت عدم �صرف بدل التعطُّ
ا اأو مهنيًّا حل�سابه اخلا�ص. ن عليه اإىل العمل يف مهنة باأجر, اأو مزاولته عماًل جتاريًّ 1- ع�دة املُ�ؤمَّ

ر. ن عليه للم�ؤ�س�سة بطلب تخ�سي�ص راتب التقاعد املُبكِّ م املُ�ؤمَّ ٢- تقدُّ
ل. ة التعطُّ ن عليه يف اأثناء مدَّ 3- وفاة املُ�ؤمَّ

ن عليه  ل عن العمل يف ر�سيد احل�ساب الدخاري للُم�ؤمَّ 4- عدم وج�د ما يكفي ل�سرف بدل التعطُّ
غري الأردين. 

ة تزيد على 7 اأيام مت�سلة  ن عليه غري الأردين, اأو مغادرته اململكة مدَّ 5- انتهاء ت�سريح اإقامة املُ�ؤمَّ
ل عن العمل.  ة امل�ستحق عنها �سرف بدل التعطُّ قة يف اأثناء املدَّ اأو ُمتفرِّ
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١- اإالَم يهدف تاأمني االأمومة؟ 
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

2- ما �صروط احل�صول على بدل اإجازة االأمومة؟
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ل عن العمل؟ 3- فيَم ي�صتفاد من تاأمني التعطُّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

4- �صع اإ�صارة )✓( اإزاء العبارة ال�صحيحة، واإ�صارة )✗( اإزاء العبارة غري ال�صحيحة 
يف ما ياأتي:

ُي�سَرف بدل الأم�مة دفعة واحدة بعد ال�لدة, وا�ستكمال ال�ثائق املطل�بة.  )      ( اأ- 
تاأمني  ا�سرتاك يف  ة  ت�سبق كل حالة ولدة مدَّ اأْن  الأم�مة  اإجازة  ب  من �سروط احل�س�ل على بدل 

الأم�مة ل تقل عن 3 اأ�سهر مت�سلة.  )      (
ًتا. ن عليه حمايًة عند خروجه من �س�ق العمل ُم�ؤقَّ ل عن العمل املُ�ؤمَّ جـ- ينح تاأمني بدل التعطُّ

)      (   

اأ�صئلة الدر�س
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باأحكام  ا�سرتاكاته  عدد  جتاوز  اإذا  اأ�سهر   3 ة  مدَّ العمل  عن  ل  التعطُّ بدل  عليه  ن  للُم�ؤمَّ ُي�سَرف   د- 
القان�ن 180 ا�سرتاًكا.  )      (

ل لل�سهر الأول مبا ن�سبته 75% من الأجر اخلا�سع لل�سمان.  )       ( ُيح�َسب بدل التعطُّ هـ- 
ن عليه يف حال عاد اإىل العمل يف مهنة باأجر. ل عن العمل للُم�ؤمَّ ي�ستمر �سرف بدل التعطُّ و- 

)      (   
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الدر�س ال�صاد�س
اال�صرتاك االختياري يف ال�صمان 

االجتماعي 

امل�سم�لني  ت��سيع قاعدة  لل�سمان الجتماعي يف  العامة  للم�ؤ�س�سة  ه ال�سرتاتيجي  الت�جُّ ان�سجاًما مع   
مِبظلَّة ال�سمان, وتقديًرا لدور الأردنيني غري العاملني واملغرتبني خارج ال�طن يف خدمة وطنهم, ب��سفهم 
دعامة اأ�سا�سية من دعائم القت�ساد ال�طني, جاءت فكرة ال�سرتاك الختياري يف تاأمينات ال�سمان التي 
فكرة  وهي  لهم,  تقاعدية  رواتب  بتاأمني  واملغرتبني؛  العاملني  غري  لالأردنيني  الجتماعية  احلماية  ر  ُت�فِّ

ة ل�سريحة وا�سعة من اأبناء ال�طن. اأ�سبحت �سرورة وطنية ُمِلحَّ

الن�صاط 
)١(

مفهوم اال�سرتاك االختياري يف ال�سمان 
االجتماعي.

ف مفهوم اال�سرتاك االختياري يف  �سي�ساعدك هذا الن�ساط على تعرُّ
ال�سمان االجتماعي.

ن ر�سم دائرة على منت�سف الل�ح, ثم كتابة عن�ان الن�ساط  م املعلِّم جل�سة ع�سف ذهني تت�سمَّ � ُينظِّ
فيها )مفه�م ال�سرتاك الختياري يف ال�سمان الجتماعي(. 

م للمعلِّم كلمات مفتاحية تتعلَّق مبفه�م ال�سرتاك الختياري يف ال�سمان الجتماعي. � قدِّ
ْغ تعريًفا وا�سًحا ملفه�م ال�سرتاك الختياري يف ال�سمان الجتماعي, م�ستعيًنا بالكلمات املفتاحية  � �سُ

املكت�بة على الل�ح.
� اعر�ص اأنَت واأفراد املجم�عة هذا التعريف اأمام اأفراد املجم�عات الأُخرى.

� ناِق�ص املعلِّم يف هذا التعريف.

الهدف

التعليمات
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الن�صاط 
)2(

الفئات التي يحق لها اال�سرتاك 
االختياري يف ال�سمان االجتماعي.

�سي�ساعدك هذا الن�ساط على حتديد الفئات التي يحق لها اال�سرتاك 
االختياري يف ال�سمان االجتماعي.

�ستعمل �سمن جمم�عة من املجم�عات الرباعية.  �
�سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات الأُم.  �

ع املعلِّم على كل طالب يف املجم�عة ال�احدة من املجم�عات الأُم بطاقًة حتمل رقًما من )1(  �سُي�زِّ  �
اإىل )4(.

ع يف جمم�عة  �سيطلب املعلِّم اإىل الطلبة الذين يحمل�ن الرقم نف�سه تْرك جمم�عاتهم الأُم, والتجمُّ  �
جديدة فرعية.

�سُنطِلق على هذه املجم�عات ا�سم املجم�عات اخلبرية, بحيث ُيثِّل الطلبة الذين يحمل�ن الرقم   �
)1( املجم�عة الأوىل, والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )٢( املجم�عة الثانية, والطلبة الذين يحمل�ن 

الرقم )3( املجم�عة الثالثة, والطلبة الذين يحمل�ن الرقم )4( املجم�عة الرابعة.
ع املعلِّم بطاقات اخلرباء )4-٢( على املجم�عات كالآتي: �سُي�زِّ  �

املجم�عة الأوىل: بطاقة اخلبري رقم )1(: الفئة الأوىل.  •
املجم�عة الثانية: بطاقة اخلبري رقم )٢(: الفئة الثانية.  •
املجم�عة الثالثة: بطاقة اخلبري رقم )3(: الفئة الثالثة.  •

املجم�عة الرابعة: بطاقة اخلبري رقم )4(: الفئة الرابعة.  •
ال�ارد ذكرها يف بطاقة اخلبري  التعليمات  باع  اتِّ املجم�عات اخلبرية  يتعنيَّ على كل جمم�عة من   �

خا�ستها.
ة )10( دقائق. �ستعمل يف جمم�عتك اخلبرية مدَّ  �

الهدف

التعليمات
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بعد انتهاء ال�قت �سيطلب اإليك املعلِّم الع�دة اإىل جمم�عتك الأُم.  �
�ستعمل داخل جمم�عتك الأُم على:  �

نقل املعل�مات التي اكت�سبتها - يف اأثناء عملك خبرًيا �سمن املجم�عات اخلبرية- اإىل زمالئك   •
يف املجم�عة الأُم.

مناق�سة اأفراد جمم�عتك يف هذه املعل�مات.  •
الإجابة عن ال�ستف�سارات والت�ساوؤلت التي يطرحها زمالوؤك يف املجم�عة الأُم.  •

بدًءا  لهم,  الالزم  وت��سيح  املجم�عة,  اأفراد  اإىل  خربته  لنقل  دقائق   )3( خبري  كل  املعلِّم  ينح   �
ة مناق�سة بطاقة اخلبري )1(, ثم خرباء املجم�عة  بخرباء املجم�عة الأوىل الذين اأُ�سِندت اإليهم َمَهمَّ
ة مناق�سة بطاقة اخلبري )٢(, وهكذا حتى ُيكِمل بقية اخلرباء نقل  الثانية الذين اأُ�سِندت اإليهم َمَهمَّ

خرباتهم, وتكتمل امل��س�عات داخل املجم�عات الأُم.

ل اإليها. �سيناق�سك املعلِّم يف اأهمِّ املعل�مات التي تت��سَّ  �
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اأفراد  اإىل  خربتكم  لنقل  تفا�سيله؛  ومناق�سة  الآتي,  امل��س�ع  درا�سة  عليكم  يتعنيَّ  اخلرباء,  اأيُّها 
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا. 
الفئة االأوىل

اأيُّ اأردين؛ �س�اء اأكان مقيًما داخل اململكة, اأم خارجها؛ �سرط اإكمال �سنِّ ال�ساد�سة ع�سرة, وعدم 
ة. جتاوز العمر 60 عاًما للذكر, و55 لالأنثى يف حال كان ال�سرتاك يف ال�سمان الجتماعي اأول مرَّ

اأفراد  اإىل  خربتكم  لنقل  تفا�سيله؛  ومناق�سة  الآتي,  امل��س�ع  درا�سة  عليكم  يتعنيَّ  اخلرباء,  اأيُّها 
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا. 
الفئة الثانية

ن عليه الأردين الذي اأُوِقف منه القتطاع لأيِّ �سبب من دون اإكمال ال�سنِّ القان�نية )60 عاًما  للُم�ؤمَّ
ن عليه الأردين الذي اأُنِهيت خدماته لإكماله ال�سنَّ القان�نية, اأو  للذكر, و55 عاًما لالأنثى(, اأو املُ�ؤمَّ

ة امل�جبة ل�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخ�خة. جتاوزها لغايات ا�ستكمال املدَّ

اأفراد  اإىل  خربتكم  لنقل  تفا�سيله؛  ومناق�سة  الآتي,  امل��س�ع  درا�سة  عليكم  يتعنيَّ  اخلرباء,  اأيُّها 
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا. 
الفئة الثالثة

اأ�سحاب املن�ساآت الأردني�ن اخلا�سع�ن لأحكام اأيِّ نظام تاأمني اإلزامي مبقت�سى اأحكام الت�سريعات 
النافذة, مثل امل�سم�لني باأنظمة التقاعد يف بع�ص النقابات املهنية.

بطاقة اخلبري رقم )1(: الفئة االأوىل.

بطاقة اخلبري رقم )2(:  الفئة الثانية.

بطاقة اخلبري رقم )3(: الفئة الثالثة.
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اأفراد  اإىل  خربتكم  لنقل  تفا�سيله؛  ومناق�سة  الآتي,  امل��س�ع  درا�سة  عليكم  يتعنيَّ  اخلرباء,  اأيُّها 
�ص للن�ساط يف حتليل املعل�مات التي  جمم�عاتكم الأُم. ولهذا احر�س�ا على ا�ستثمار ال�قت املُخ�سَّ

بني اأيديكم, والإفادة منها جيًدا. 
الفئة الرابعة

ال�سرتاكات  واأكمل  لالأنثى(,  عاًما  و55  للذكر,  عاًما   60( ال�سيخ�خة  �سنَّ  اأكمل  الذي  الأردين 
ا  املطل�بة )180 ا�سرتاًكا فاأكرث (؛ �سرط تزويد امل�ؤ�س�سة بكتاب يطلب فيه ا�ستمرار �سم�له اختياريًّ

ة ل تتجاوز 6 اأ�سهر من تاريخ اإكماله �سنَّ ال�سيخ�خة. لزيادة راتبه التقاعدي, وذلك يف مدَّ

بطاقة اخلبري رقم )4(: الفئة الرابعة.

بطاقات اخلرباء )4-2(: الفئات التي يحق لها اال�سرتاك االختياري يف ال�سمان االجتماعي.

َناِق�ض املعلِّم يف ال�سوؤال االآتي: 

ما الفئات التي ل يحق لها ال�سرتاك الختياري يف ال�سمان الجتماعي وفق اأحكام القان�ن؟
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اال�صرتاك االختياري يف ال�صمان االجتماعي: 
ه� ا�سرتاك امل�اطن الأردين - ب�سفة �سخ�سية- يف تاأمني ال�سيخ�خة, والعجز, وال�فاة؛ لال�ستفادة 
التقاعد  راتب  على  احل�س�ل  يف  وتتمثَّل  الجتماعي,  ال�سمان  مها  ُيقدِّ التي  التاأمينية  املنافع  من 
ر, اأو راتب تقاعد ال�سيخ�خة, اأو راتب اعتالل العجز )الكلي, واجلزئي( الطبيعي الدائم, اأو  املُبكِّ

ر له ولأُ�سرته ِمظلَّة حماية اجتماعية مالئمة. راتب تقاعد ال�فاة الطبيعية, مبا ُي�فِّ
الفئات التي يحق لها اال�صرتاك االختياري يف ال�صمان االجتماعي: 

الأردين املقيم داخل اململكة اأو خارجها؛ �سرط اإكمال �سنِّ ال�ساد�سة ع�سرة, وعدم جتاوز ال�سنِّ   -1
القان�نية )60 عاًما للذكر, و55 عاًما لالأنثى( يف حال كان ال�سرتاك يف ال�سمان الجتماعي 

ة. اأول مرَّ
اإكمال ال�سنِّ القان�نية )60  اأُوِقف منه القتطاع لأيِّ �سبب من دون  ن عليه الأردين الذي  املُ�ؤمَّ  -٢
ال�سنَّ  لإكماله  اأُنِهيت خدماته  الذي  الأردين  عليه  ن  املُ�ؤمَّ اأو  لالأنثى(,  عاًما  و55  للذكر,  عاًما 

ة امل�جبة ل�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخ�خة. القان�نية, اأو جتاوزها لغايات ا�ستكمال املدَّ
اأ�سحاب املن�ساآت الأردني�ن اخلا�سع�ن لأحكام اأيِّ نظام تاأمني اإلزامي مبقت�سى اأحكام الت�سريعات   -3

النافذة, مثل امل�سم�لني باأنظمة التقاعد يف بع�ص النقابات املهنية.
الأردين الذي اأكمل �سنَّ ال�سيخ�خة )60 عاًما للذكر, و55 عاًما لالأنثى(, واأكمل ال�سرتاكات   -4
املطل�بة )180 ا�سرتاًكا فاأكرث (؛ �سرط تزويد امل�ؤ�س�سة بكتاب يطلب فيه ا�ستمرار �سم�له اختياريًّا 

ة ل تتجاوز 6 اأ�سهر من تاريخ اإكماله �سنَّ ال�سيخ�خة. لزيادة راتبه التقاعدي, وذلك يف مدَّ
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وفق  االجتماعي  ال�صمان  يف  االختياري  اال�صرتاك  لها  يحق  ال  التي  الفئات 
اأحكام القانون:

بهذه  القان�ن  باأحكام  �سم�له  ال�اجب  اأو  اإلزامية,  ب�سفة  القان�ن  باأحكام  امل�سم�ل  الأردين   -1
ال�سفة.

يت حق�قه با�ستحقاقه اأيًّا من املنافع التاأمينية الآتية: الأردين الذي �ُس�ِّ  -٢
راتب تقاعد ال�سيخ�خة. اأ  - 

ر. راتب التقاعد املُبكِّ ب- 
راتب اعتالل العجز )الكلي, واجلزئي( الطبيعي الدائم. جـ- 

عاًما  و55  للذكر,  عاًما   60( القان�نية  ال�سنِّ  اإكمال  ب�سبب  ال�احدة  الدفعة  تع�ي�ص  �سرف  د- 
لالأنثى(, اأو جتاوزها.

َرف تع�ي�ص الدفعة ال�احدة, ومل ُي�سَمل باأحكام القان�ن بعد ذلك, واأكمل  ن عليه الذي �سَ املُ�ؤمَّ هـ- 
ال�سنَّ القان�نية )60 عاًما للذكر, و55 عاًما لالأنثى(.

اإلكرتونيًّا من زاوية اخلدمات الإلكرتونية يف امل�قع الإلكرتوين  ُيِكن تقدمي طلب ال�سرتاك فقط 
مل�ؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي )www.ssc.gov.jo(؛ �سرط الت�سجيل اأوًل يف امل�قع من زاوية 
الت�سجيل اأعلى ال�سفحة الرئي�سة, ثم تعبئة الطلب من زاوية اخلدمات الإلكرتونية بعد دخ�ل 

امل�قع با�سم �ساحب الطلب.
رة لالنت�ساب الختياري لقاء تاأمني ال�سيخ�خة, والعجز, وال�فاة,  اأّما ال�سرتاكات ال�سهرية املُقرَّ

ن عليه مبا ن�سبته 17.5% من الأجر الذي ا�سرتك على اأ�سا�سه. فيدفعها املُ�ؤمَّ
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ح املق�صود مبفهوم اال�صرتاك االختياري يف ال�صمان االجتماعي.  ١- و�صِّ
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

2- علِّل ما ياأتي:
ة ل�سريحة وا�سعة  جاءت فكرة اال�سرتاك االختياري يف ال�سمان االجتماعي بو�سفها �سرورة ُمِلحَّ

من اأبناء الوطن.  
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

3- ما الفئات التي ال يحق لها اال�صرتاك االختياري يف ال�صمان االجتماعي وفق اأحكام 
القانون؟

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

اأ�صئلة الدر�س
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اأ�صئلة الوحدة

ال�صوؤال االأول: �صع دائرة حول رمز االإجابة ال�صحيحة يف ما ياأتي: 
�ص لها الأ�سخا�ص: 1- اإحدى الآتية لي�ست من املخاطر الجتماعية التي يتعرَّ

اأ- ال�سيخ�خة.
ب- الدرا�سة اجلامعية.

جـ- اإ�سابات العمل.
ل عن العمل.  د- التعطُّ

٢- من مرتكزات قان�ن ال�سمان الجتماعي يف الأردن:
اأ- العتماد احلك�مي يف التم�يل.

ب- الإلزامية.
جـ- الأمان الجتماعي.

د- الختيارية.
الناجمة عن  ال�فاة  تقاعد  راتب  ي�ستحق�ن  ال�رثة  فاإنَّ  عليه,  ن  املُ�ؤمَّ وفاة  اإىل  العمل  اإ�سابة  ت  اأدَّ اإذا   -3

الإ�سابة بن�سبة من اأجره اخلا�سع لالقتطاع ي�م وق�ع الإ�سابة, وهي:
اأ- %40.

ب- %50.

جـ- %65.
د- %75.

4- واحدة من الآتية لي�ست من �سروط راتب اعتالل العجز الطبيعي الدائم الكلي واجلزئي:
اأ- طلب تخ�سي�ص راتب العتالل.

ن عليه, وعدم انتهائها. ب- ال�ستمرار يف خدمة املُ�ؤمَّ
جـ- ثب�ت حالة العجز.

د- عدد ال�سرتاكات الفعلية ل يقل عن 60 ا�سرتاًكا, منها ٢4 ا�سرتاًكا مت�ساًل.
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ح املق�صود بكلٍّ مّما ياأتي: ال�صوؤال الثاين: و�صِّ
 اأ- امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

 ب- قان�ن ال�سمان الجتماعي.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

 جـ- �ساحب العمل.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

 د- ال�سرتاكات. 

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

هـ- العجز الطبيعي الدائم الكلي واجلزئي.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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ن عليها بدل اإجازة االأمومة ِبَغ�سِّ النظر عن عدد الوالدات  ال�صوؤال الثالث: ت�صتحق املُوؤمَّ
دة، اذكرها. وفًقا ل�صروط ُمدَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ال�صوؤال الرابع: علِّل ما ياأتي:
اأ- ُتَعدُّ ال�سم�لية اأحد اأهمِّ مرتكزات قان�ن ال�سمان الجتماعي يف الأردن.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

ن عليها بدل ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخ�خة, والعجز,  م من بدل اإجازة الأم�مة امل�سروف للُم�ؤمَّ ب- ُيخ�سَ
ن عليها يف هذين  ل �ساحب العمل دفع ن�سبة م�ستحقة عليه عن املُ�ؤمَّ ل عن العمل, ويتحمَّ وال�فاة, والتعطُّ

التاأمينني.

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------

حها. ن تاأمني ال�صيخوخة ثالثة اأنواع من احلماية يف اآٍن مًعا، و�صِّ ال�صوؤال اخلام�س: يت�صمَّ

 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------
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