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  الملخص:
ويف الدول النامية خاصة، من حيث كونه عامة        تستمد أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف االقتصاد العاملي 

أصبح أهم املصادر الداعمة للتنمية ملا له من دور يف دفع عجلة التنمية والتطوير، وتوفري موارد مالية مكملة 
 احلديثة، إذ أن احلالة نتاجيةواألساليب اإلاملرافقة هلا  واملهارات التكنولوجيالالدخار الوطين واملسامهة يف نقل 
فتح سوى ترك هلا الكثري من احللول واخليارات البديلة يمل  واالستعجال النقاذها االقتصادية املتدهورة للدول النامية

.  لتمويل التنمية االقتصاديةاقتصادياهتا أمام األشكال املختلفة لالستثمار األجنيب املباشر
 أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق التنمية يتمثل هدف هذه املداخلة يف إبراز ومن هذا املنطلق     

املنشودة يف الدول النامية. 
   االستثمار األجنيب املباشر، التنمية االقتصادية، الدول النامية.الكلمات المفتاحية :

 
Abstract : Derive the importance of foreign direct investment in the world economy  in 

general and especially in developing countries, in terms of being it has become the most 
important sources of support for development because of its role in promoting growth and 
development wheel, providing financial resources complementary national savings and 
contribute to the transfer of technology and skills associated with modern production 
methods, as the deteriorating economic situation of developing countries did not leave them a 
lot of solutions and alternative options , their only choice to open their economies to the 
different forms of foreign direct investment to finance economic development. 
    In this sense The goal of this paper to highlight the importance of FDI in achieving the 
development in developing countries. 
Key words: Foreign Direct Investment, Economic Development, Developing Countries. 
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المقدمة :  
تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس األموال األجنبية بني خمتلف الدول املتقدمة والنامية   

على حد سواء، وذلك نتيجة للدور اهلام الذي يلعبه االستثمار األجنيب املباشر يف توفري التمويل املطلوب إلقامة 
املشاريع اإلنتاجية ونقل التكنولوجيا واملسامهة يف رفع مستويات املداخيل واملعيشة وخلق املزيد من فرص العمل 

وحتسني املهارات واخلربات اإلدارية، وحتقيق ميزات تنافسية يف جمال التسويق والتصدير. 
ونقص زمات األ   وحيتل االستثمار األجنيب املباشر أمهية ِاستثنائية يف الدول النامية، اليت تعاين من تفاقم 

 ، ويف ظل تصاعد مؤشرات املديونية لديها لتمويل خمتلف مشاريع التنمية مصادر مما صعب اجياد ، املوارد املالية
نتيجة اِقرتاضها من العامل اخلارجي، فإن مصادر التمويل اليت تبقى متاحة أمامها تنحصر يف العمل على جذب 

االستثمار األجنيب املباشر من جهة وتنشيط االستثمار احمللي من جهة أخرى. 
   من هذا املنطلق ِاشتد التنافس بني هذه الدول على جذب االستثمار األجنيب املباشر من خالل توفري 

آراء وذلك رغم تباين املناخ املالئم له، بدءاً بإزالة احلواجز والعراقيل اليت تعيق طريقه، ومنحه احلوافز لتشجيعه.
 ه هذمن خاللاالقتصاديني حول جدوى هذا النوع من االستثمار يف الدول النامية ، لذلك سوف حناول 

 وذلك بعد  عرض وجهة النظر املؤيدة واملعارضة ، مث نستخرج أمهيته يف الدول النامية من الواقع العمليداخلةامل
. التعرف على أهم خصائص هذه الدول

 إن دراسة التنمية واقتصاديات الدول النامية تكشف الخصائص األساسية القتصاديات الدول النامية :أوال : 
عن وجود بعض اخلصائص املشرتكة لظاهرة التخلف اليت تعاين منها الدول النامية رغم تعددها واختالفها فيما 

بينها. 
       وجتدر اإلشارة إىل أن خصائص التخلف االقتصادي هذه تتعلق بكافة مظاهر احلياة االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية وغريها، غري أنه ليس من الضروري أن تتوفر كل هذه اخلصائص يف دولة معينة حىت تتصف بالتخلف 
بل يكفي أن تتوفر بعضها بالشكل الذي يضفي عليها صفة التخلف االقتصادي.                                 

وعلى الرغم من تعميم مجيع اخلصائص على كافة الدول النامية إال أنه ميكن حتديد بعض اخلصائص العامة        
اليت تشرتك فيها هذه الدول، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة نتناوهلا فيما يلي : 

 وتردي الفقر حبالة النامية الدول شعوب معيشة مستويات  تتأثرانخفاض مستويات الدخل والمعيشة :  -1

يبلغ سكان الدول  إذ املختلفة، اخلدمات وكافة والصحة التعليم مستويات مث ومن والناتج، الدخل مستويات

 وهم  % من سكان العامل،90 مليار نسمة أي ما يعادل 6,9 حوايل 2015النامية وفقا إلحصائيات سنة 

% فقط من الدخل أو الناتج القومي العاملي ، يف حني حيصل سكان الدول املتقدمة ونسبتهم 13حيصلون على 

 . ومتثل املستويات املنخفضة للمعيشة يف الدول النامية انعكاسا )1( % من الناتج القومي العاملي87% على 10

لعدد من العوامل واملؤشرات من أمهها:  
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معدل الدخل الفردي مؤشرا اقتصاديا هاما لقياس مستوى رفاهية ومعيشة  يعدأ. انخفاض الدخل الفردي : 
الشعوب، ومعيارا للتفرقة بني الدول الغنية والدول الفقرية. فقد حدد االقتصاديون احلد الفاصل من الدخل الذي 
مييز التقدم عن التخلف على أنه ذلك املستوى من الدخل الذي يضمن للفرد احلد األدىن من ضروريات احلياة " 
حد الكفاف ". وينخفض نصيب الفرد من الدخل القومي يف الدول النامية مقارنة مبثيله يف الدول املتقدمة. ففي 

 دوالر سنويا وفقا 58810حني جند أن متوسط دخل الفرد يف أغىن دولة متقدمة يف العامل وهي النرويج حوايل 
 ضعفا ملتوسط دخل الفرد يف أفقر دولة يف العامل وهي زمبابوي ب 334 أي ما يعادل 2014إلحصائيات 

 دوالر سنويا. وتنطبق هذه املقارنة على الدول العربية النامية فيما بينها، حيث أن متوسط دخل الفرد يف 176
 2051 ضعفا ملتوسط دخل الفرد يف السودان واملقدر ب 38 دوالر سنويا أي ما يعادل 79426قطر يبلغ 

 )2(دوالر سنويا. 
إن ظاهرة التفاوت يف توزيع الدخل بني الدول الغنية والفقرية ظاهرة خطرية،  ب. سوء توزيع الدخل القومي : 

تفوقها خطورة تلك املوجودة بني أغنياء وفقراء الدولة الواحدة، حيث تزداد حدة التفاوت وعدم العدالة يف توزيع 
الدخل القومي يف الدول النامية عنها يف الدول املتقدمة. 

تعاين معظم الدول النامية من سوء التغذية وعدم حصول نسبة عالية من السكان على القدر ج. سوء التغذية : 
الكايف من الغذاء، وما يرتتب على ذلك من تفشي لألمراض واألوبئة. فعلى الرغم من حتسن مستوى اخلدمات 
الصحية، إال أن معدل العمر املتوقع يف الدول النامية مازال منخفضا مقارنة بالدول املتقدمة، إذ يقدر متوسط 

  سنة68 ب 2015 و2010 خالل الفرتةة املمتدة مابني عمر الفرد املتوقع عند الوالدة يف الدول النامية 
يف الدول املتقدمة، ويرجع ذلك إىل  سنة للذكور 82لإلناث و سنة 76، يف حني يبلغ  سنة للذكور 72لإلناث و

حرمان معظم سكان الدول النامية من اخلدمات الصحية األساسية والتغذية السليمة، وما يرتتب على ذلك من 
تفشي األمراض واألوبئة وارتفاع  معدالت الوفيات خاصة بني  األطفال، حيث تسجل يف الدول النامية األكثر 

 طفل قبل بلوغ السنــــة اخلامسة، بينمـــــــــــــــا تسجل الدول النـــــــــــامية األخرى 1000 حالة وفاة لكل 122فقرا  
. )3(.1000حاالت/7، ويف الدول املتقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة 1000 حالة وفاة/67

يغلب على مناهج التعليم بالدول النامية الطابع النظري مفتقرة إىل الطابع املهين د. ارتفاع نسبة األمية : 
واألساليب احلديثة يف البحث والدراسات العلمية، ومن مث جند أن املناهج هبذه الصورة ال تنسجم مع احتياجات 

التنمية يف هذه الدول. فعلى الرغم من االجنازات امللموسة اليت حققتها الكثري من الدول النامية يف جمال توفري 
اخلدمات التعليمية وخاصة يف مراحل التعليم االبتدائي وحمو األمية بني الكبار، إال أن نسبة األمية تصل إىل 

% يف الدول 1% من الدول النامية األخرى، مقارنة بأقل من 36% من إمجال سكان الدول األكثر فقرا، و73
 . )4(.املتقدمة
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تتسم اقتصاديات الدول النامية باخنفاض مستوى اإلنتاجية إذا ما قورن باالقتصاديات انخفاض اإلنتاجية :  -2

املتقدمة، حيث أن انتاجية العمل منخفضة بشكل واضح يف كافة جماالت النشاط االقتصادي، ففي القطاع 

% يف الناتج احمللي 14الزراعي مثال ورغم تركز السكان واإلنتاج يف هذا القطاع حيث تساهم الزراعة بنسبة 

% فقط يف الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول النامية ألن االنتاجية الزراعية منخفضة 3اإلمجايل، بينما تساهم بنسبة 

 مليون 195 مليون عامل من افريقيا وآسيا يف القطاع الزراعي وال يوفرون سوى 685هناك حيث يشتغل حوايل 

 مليون 60 مليون عامل يف القطاع الزراعي من أمريكا الالتينية حوايل 4.5دوالر  كناتج سنوي، يف حني يوفر 

. ويعود  هذا االخنفاض يف االنتاجية إىل أن أغلبية الدول النامية تعتمد على طرق )5(دوالر  من الناتج الكلي

تقليدية وتقنيات بدائية يف ممارسة النشاط الزراعي املوجه أساسا إىل الزراعات املعيشية خلدمة االستهالك الشخصي 

دون التوجه إىل الزراعات االسرتاتيجية. 

      أما يف قطاع الصناعة ونظرا إىل أن أغلب الدول النامية ال تعتمد بشكل متطور على التصنيع فال يكاد يبلغ 
مستوى االنتاجية فيها مخس ما هو عليه يف الدول املتقدمة، حيث يلزم مخس عمال من الدول النامية إلنتاج نفس 
الكمية من السلع اليت يستطيع أن ينتجها عامل أمريكي مبفرده، ويف الزراعة قد تصل هذه النسبة إىل العشر، نظرا 

. وميكن تفسري اخنفاض مستويات انتاجية العمل يف الدول النامية بعدة )6(لشدة كثافة العماىل يف القطاع الزراعي
عوامل منها : 

- نقص عوامل اإلنتاج األخرى املكملة لرأس املال والتنظيم الكفء. أ
- نقص املدخرات واالستثمارات العامة خاصة يف جمايل الصحة والتعليم. ب
- تفشي مظاهر الكسل والالمباالة وعدم االنتماء بني معظم العمال. ج
، ويتوقع 2007 مليار نسمة سنة 6.7 قدر التعداد اإلمجايل لسكان الكرة األرضية حبوايل الزيادة السكانية : -3

% من هذا العدد يف الدول النامية 90، ويعيش أكثر من 2050 مليار نسمة سنة 9.1أن يصل هذا العدد إىل 

وهو ما يعكس الزيادة السكانية السريعة اليت تسود هذه الدول. ويعد هذا التناقض بني عدد السكان واملستوى 

التنموي الذي تعيشه الدول النامية من بني أهم ما مييزها عن الدول املتقدمة ، حيث جند أن الدول املتقدمة ال 

ترتفع هبا الكثافة السكانية رغم قدرهتا على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية البشرية اليت حددت معايريها 

 مليار نسمة)، واليت ال 1.33اهليئات الدولية. على عكس الدول النامية اليت يرتفع هبا عدد السكان (الصني:

 )7( تستطيع حىت توفري أدىن متطلبات التنمية البشرية كالغذاء والرعاية الصحية.
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      وال شك أن  مشكلة التضخم السكاين من العقبات اهلامة اليت تعرقل التنمية يف الدول النامية، فارتفاع 
املتصلة باألمن معدل زيادة السكان عن معدالت زيادة اإلنتاج يؤدي إىل ظهور الكثري من املشكالت االقتصادية 

الغذائي واخنفاض الدخل املتوسط للفرد ، وزيادة االستهالك مع ارتفاع األسعار وتدهور املرافق العامة إىل جانب 
املشكالت االجتماعية سواء تلك املتصلة باجلرمية أو الصحة العامة والبطالة وانتشار األمية. 

متثل التبعية االقتصادية جوهر التخلف الذي تعاين منه الدول النامية، وهي تعين احلالة التبعية االقتصادية :  -4

املشروطة اليت تكون فيها اقتصاديات دول معينة حمكومة بالنمو أو االنكماش الذي حيدث يف دول أخرى كما هو 

حال الدول النامية، إذ على الرغم من حصوهلا على استقالهلا السياسي أعقاب احلرب  العاملية الثانية وانفصاهلا 

عن النظام االستعماري، إال أ�ا بقيت يف حالة تبعية لالقتصاد الرأمسايل العاملي، وذلك بفعل عاملني مها:  

- نظام التخصص وتقسيم العمل الدويل الذي ورثته هذه الدول من مرحلة االستعمار الذي فرض عليها هيكل أ
اقتصادي مشوه من خالل اعتماده على تصدير املواد األولية للسوق الرأمسايل العاملي واسترياد املنتجات املصنعة. 

- طبيعة التشكيالت االجتماعية اليت تكونت يف ظل االستعمار واليت تتميز بتعدد أمناط اإلنتاج وتوجهها إىل ب
األسواق اخلارجية بشكل عام. 

       وعليه فإن التبعية االقتصادية جتد جذورها يف نظام التخصص وتقسيم العمل الذي جعل اهلياكل 
االقتصادية للدول التابعة أجزاء متكاملة مع االقتصاديات الرأمسالية  خاصة وأن شروط التبادل التجاري متيل دائما 
يف غري صاحل الدول النامية اليت تصدر سلعا أولية منخفضة السعر لتستورد سلعا مصنعة أسعارها أعلى بكثري  من 

أسعار املواد األولية. 
دور االستثمار األجنبي المباشر في تنمية اقتصاد الدول النامية – اإلطار النظري- ثانيا : 

جتدر اإلشارة إىل أن هناك جدال مستمرا بني االقتصاديني حول جدوى االستثمارات األجنبية املباشرة، 
وسنعرض هنا وجهيت نظر املدرسة التقليدية واملدرسة احلديثة حىت نتمكن من احلكم على الدور الذي تلعبه 

االستثمارات األجنبية املباشرة يف حتقيق التنمية االقتصادية يف الدول النامية املضيفة. 
فوجهة النظر التقليدية تشري إىل أن معظم الفوائد تعود على االستثمار األجنيب املباشر ممثال يف الشـــــركات 

 )8(متعددة اجلنسيـــــة - باعتبارها أكثر األشكال انتشارا-، وتستند يف تأكيد ذلك على املبـــــررات اآلتيـة : 
إن حجم روؤس األموال اليت تغادر الدول النامية بسبب عملية حتويل األرباح، أكثر من حجم رؤوس  -أ

األموال اليت تتدفق إليها يف شكل استثمارات أجنبية مباشرة، األمر الذي يؤدي إىل تزايد حاجة الدول 
النامية للتمويل، فتضطر إىل االقرتاض وبذلك ترتفع مديونيتها. 

إن الشركات متعددة اجلنسية تكرس ظاهرة االزدواج يف االقتصاد الوطين،حيث يقسم إىل مشروعات  -ب
جديدة أجنبية تعمل بأحدث التقنيات ويتقاضى عماهلا أجور عالية، وأخرى وطنية تقليدية مبرتبات 

 منخفضة، مما يرتتب عليه زيادة الفجوة بني الفقراء واألغنياء نتيجة سوء توزيع الدخل القومي.
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إن طبيعة التقنية املستخدمة من قبل الشركات متعددة اجلنسية ال تتالءم مستوياهتا مع ظروف الدول  -ت
ميكن نقل بعضا  النامية، وذلك أل�ا –أي التقنية- اخرتعت وجددت لتتالءم وظروف الدول الصناعية، وال

منها إىل الدول النامية إال بتكاليف باهضة وبشروط قاسية تعجز الدول النامية عن الوفاء هبا، باالضافة إىل 
 صعوبة استيعاهبا من قبل العناصر البشرية يف الدول املضيفة نظرا حملدودية التكوين والتأهيل.

إن طبيعة السلع واخلدمات اليت جتذب الشركات متعددة اجلنسية هي تلك اليت حتقق الربح الوفري، وتتناسب  -ث
مع حاجات وأذواق املستهلكني ذوي الدخول املرتفعة، األمر الذي قد يتسبب يف تشويه أمناط االنتاج 

واالستهالك لشرحية عريضة من األفراد، كما قد يؤدي إىل تناقص القدرة على االدخار نتيجة زيادة االنفاق 
 االستهالكي.

تتسبب أنشطة الشركات متعددة اجلنسية اليت تتوطن يف الدول النامية يف تفاقم مشكلة البيئة، خاصة يف  -ج
الصناعات االستخراجية النفطية، والتعدينية، والصناعات البرتوكيماوية وصناعة االمسنت، وذلك أل�ا 
تستعمل تقنيات ومصانع متقدمة حمظورة يف دوهلا األصلية نتيجة لزيادة االهتمام بتوفر املعايري البيئية 

 والصحية، يف حني ال يوجد ذلك االهتمام بنفس الدرجة يف الدول النامية.
إن وجود الشركات متعددة اجلنسية قد يؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولة املضيفة واستقالهلا من خالل  -ح

: 
 اعتماد التقدم التكنولوجي يف الدول املضيفة على دول أجنبية. •
 خلق التبعية االقتصادية هلذه الدول جتاه الدولة األم للشركات األجنبية.  •
قد متارس الشركات متعددة اجلنسية الكثري من الضغوط على املؤسسات السياسية يف الدولة  •

 املضيفة.
 ويرتتب على العوامل السابقة خلق التبعية السياسية. •
يف حالة االقتصاديات الصغرية يصعب السيطرة على السياستني النقدية واملالية يف الدول  •

املضيفة، ملقدرة الشركات متعددة اجلنسية على توفري أمواال طائلة من اخلارج تؤثر سلبا على 
 ميزان املدفوعات وسعر الصرف ومعدالت التضخم.

   أما التوجه احلديث فيعارض وجهة النظر التقليدية بشأن جدوى االستثمار األجنيب املباشر باعتبار أن 
هذا االستثمار حتكمه املصاحل املشرتكة مع الدول املضيفة حيث حيصل كل طرف على عوائــــــــــــــــد أو منافع معينة، 
غري أن حجم ونوع هذه املنافع اليت حتصل عليها األطراف يتوقف أساسا على السياسات املنتهجة من الطرفني، 

ويرى أصحاب هذا االجتاه أن لالستثمار األجنيب املباشر أمهية بالغة يف حتقيق التنمية االقتصادية يف الدول 
 )9(النامية وذلك من خالل : 

االستغالل األمثل واالستفادة من املوارد املادية والبشرية املتوفرة يف الدولة املضيفة.  -أ
 خلق فرص جديدة للعمالة وختفيض نسبة البطالة يف الدول النامية املضيفة. -ب
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 املسامهة يف تدريب اليد العاملة احمللية. -ت
 نقل التقنيات التكنولوجية يف جماالت اإلنتاج والتسويق وممارسة األنشطة والوظائف اإلدارية وغريها. -ث
املسامهة يف خلق عالقات اقتصادية بني قطاعات اإلنتاج واخلدمات داخل الدولة املضيفة، مما يساعد يف  -ج

 حتقيق التكامل االقتصادي هبا.
خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتايل خلق وتنمية عالقات اقتصادية بدول أخرى واحلد من الواردات يف  -ح

 نفس الوقت.
املسامهة يف حتسني ميزان املدفوعات للدول املضيفة عن طريق زيادة احتماالت فرص التصدير وتقليل  -خ

 الواردات وتدفق رؤوس األموال األجنبية.
تنمية املنافسة احمللية حيث أن وجود الشركات متعددة اجلنسية-مع بقاء العوامل األخرى ثابتة- ميكن أن  -د

يساهم يف كسر االحتكار احمللي لبعض الشركات الوطنية وبالتايل تزداد درجة املنافسة بني الشركات 
 العاملة سواء كانت وطنية أو أجنبية.

    مما سبق نالحظ بأن االقتصاديني قد اختلفوا حول جدوى االستثمارات األجنبية املباشرة بني مؤيد  
ومعارض هلا ، غري أن الواقع يؤكد رأي املدرسة احلديثة الذي مفاده أن االستثمار األجنيب املباشر يساهم يف حتقيق 

التنمية املنشودة يف الدول املضيفة، وهذا ما جعل هذه الدول تتنافس فيما بينها خللق مناخ استثماري مالئم 
جلذب هذا االستثمار وعيا منها بأمهيته يف حتقيق التنمية خاصة يف الدول النامية منها. 

 كما أن الدالئل العملية تشري إىل أن انتشار هذا النوع من االستثمارات يف الدول النامية يوفر مزايا عديدة 
أمهها :  إشباع حاجة السوق احمللي، وإجياد فائض للتصدير وبالتايل حتسني رصيد ميزان مدفوعاهتا، واملسامهة يف 

التحديث التكنولوجي، وبذلك ميكن للدول النامية أن تعمل على تعظيم هذه املزايا ، والتقليل من املخاطر املتعلقة 
باالحتكار والتبعية االقتصادية والسياسية، وذلك من خالل وضع ضوابط من شأ�ا توجيه هذه االستثمارات وفقا 

ألولوياهتا. 
أهمية االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية من الواقع العملي : ثالثا: 

كان االعتقاد السائد يف الدول النامية أن االستثمار األجنيب املباشر وسيلة لتحويل املوارد االقتصادية من 
الدول املضيفة إىل الدول األم هلذا االستثمار، ولكن الواقع احلايل أثبت أن معظم الدول النامية أصبحت تدرك 

أمهية هذا االستثمار لذلك اجتهت إىل حتسني مناخها االستثماري سعيا وراء اجتذابه وعيا منها بدوره االجيايب يف 
تطوير اقتصادياهتا الوطنية، ولعل أهم ما يؤكد ذلك : 

 قيام معظم الدول النامية بتبين عدد من اإلصالحات االقتصادية، املالية واهليكلية، وتكثيف اجلهود ألجل أ-
االستمرار فيها واختاذ خمتلف التدابري ألجل متكني اقتصادياهتا من التكّيف مع التحديّات العاملية اجلديدة، و من مث 

بناءها على أسس متينة لتمكينها من التعامل بكفاءة و إجيابية مع تلك التحديات.  
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 قيام معظم الدول النامية بتحرير السياسات العامة واّختاذ تدابري أكثر حتررية ومالئمة الجتذاب االستثمار ب-
األجنيب املباشر، وذلك من خالل سعي الكثري منها بشكل متفاوت إىل تكثيف اجلهود من أجل حتسني املناخ 
االستثماري فيها وجعله آمنا و مستقرا، لكون أّن هذا األخري له أثر مهم على القرارات املتعلقة باختيار مواقع 
االستثمار من قبل االستثمار األجنيب املباشر، إىل جانب فتح األسواق املالية وإعطاء احلرية الكاملة للشركات 

األجنبية.  
 إبرام عدد من االتفاقيات املتعلقة بتشجيع االستثمار األجنيب املباشر ومحايته من املخاطر اليت قد تواجهه يف ج-

هذه الدول. 
و يف هذا السياق سنحاول بشكل جوهري أن نوضح أمهية االستثمار األجنيب املباشر بالنسبة للدول النامية  

من خالل النقاط اآلتية : 
 املسامهة يف متويل التنمية. •
 أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف تدعيم التجارة اخلارجية. •
 .استخدامهاأمهية االستثمار األجنيب املباشر يف نقل التكنولوجيا ومؤهالت  •
 املسامهة يف احلد من البطالة. •
 املسامهة يف حتسني وضعية ميزان املدفوعات. •
 إن مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف سد فجوة املوارد احمللية :  المساهمة في تمويل التنمية -1

تعد معيارا مهما لقياس جدوى هذا االستثمار، ويقاس هذا األثر من خالل دوره  وفجوة التكنولوجيا واملهارات

يف سد الفجوة بني املوارد الوطنية املطلوبة وحجم املوارد احمللية الفعلية، إضافة إىل دوره يف سد فجوة املهارات 

الفنية ونقل التكنولوجيا إىل الدول املضيفة ، حيث يعترب هذا النوع من االستثمار اخلط الناقل لرؤوس األموال 

 )10((.)10( واخلربة الفنية والتقنية

 ففي ،وتتمثل املوارد األجنبية احملولة إىل الدول املضيفة  يف رؤوس األموال األجنبية و اخلربة الفنية والتقنية
 فإنه يشكل جزء مهما من رؤوس األموال ،احلاالت اليت يتجه فيها االستثمار األجنيب املباشر حنو قطاع معني

بل ويشكل أيضا جزء قد يكون مهما من االستثمار الكلي للدولة. وهكذا تبقى ، املستثمرة يف هذا القطاع
االستثمارات اجلديدة يف بعض الدول النامية كالصني وإندونيسيا ممولة باألصل من موارد أجنبية، األمر الذي يدل 
على أن هذا االستثمار يؤدي دورا رئيسيا يف متويل بعض القطاعات االقتصادية يف الدول النامية كالطاقة والنقل 

 )11(1والصناعات التحويلية.
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كما يظهر األثر االجيايب لالستثمار األجنيب املباشر على صعيد التمويل، عندما ختلق املوجة األوىل من 
هذا االستثمار تيارا الحقا من االستثمار جتاه الدولة املضيفة، ألن جناح جتربة االستثمار األوىل حيفز رأس املال 

على االستثمار يف هذه الدولة، وخاصة يف حالة الدول اليت متتاز بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي.  2اخلاص
وقد أكدت التجارب العملية على أن النجاح ألول مشروع يدفع املستثمر األساسي إىل توسيع استثماراته 

 )12(من جهة، وتشجيع املستثمرين اآلخرين على إتباع الطريق ذاته من جهة أخرى.
        كما أن جناح االستثمار األجنيب ذاته يف دولة معينة ميثل عامال حمفزا للطبقات الغنية يف هذه الدولة على 

املسامهة يف املشروعات األجنبية أو إقامة مشروعات مماثلة أو إقامة مشروعات مكملة لتلك الشركات 
 )13(األجنبية.

  تعترب التجارة اخلارجية احدى القنوات أهمية االستثمار األجنبي المباشر في تدعيم التجارة الخارجية : -2

الرئيسية اليت ينتقل من خالهلا تأثري االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي.وحيدث ذلك عند تدفق 

روؤس األموال األجنبية إىل الدول املضيفة مصطحبة معها مجلة من التكنولوجيات وشبكات االنتاج والتسويق 

الدولية إضافة إىل العالمات التجارية. 

        وللتعرف على تأثري االستثمار األجنيب املباشر على التصدير ينبغي التفرقة بني مسألتني مها :
: ويتمثل يف زيادة القدرات التصديرية لفروع الشركات متعددة اجلنسية إىل األسواق اخلارجية، األثر المباشر -أ

نظرا ملا تتمتع به من امكانيات تؤهلها الجراء العمليات التصنيعية على املواد األولية، وابرام عقود التصدير 
 للخارج، باالضافة إىل مهاراهتا التسويقية ، وبالتايل تغيري اسرتاتيجية التصنيع لرتقية الصادرات.

 : ينشأ نتيجة توفر جمموعة من املزايا املصاحبة لالستثمار األجنيب املباشر بالنسبة للشركات األثر غير المباشر -ب
 متعددة اجلنسية، وذلك من خالل:

نقل التكنولوجيا احلديثة يف جمال االنتاج التصديري إىل الشركات احمللية، وبالشكل الذي يؤدي إىل تغيري  ♦
 اخلصائص التكنولوجية للمنتجات احمللية وعناصر االنتاج.

  إىل الدول املضيفة.املهنيةنقل املهارات  ♦
استفادة الشركات احمللية خاصة يف إطار املشروعات املشرتكة من حلقات االتصال اليت متلكها الشركات  ♦

 متعددة اجلنسية يف األسواق اخلارجية.
       أما عن تأثري االستثمار األجنيب املباشر على واردات الدول املضيفة، فمن املتوقع أن تنخفض خاصة 

بالنسبة للمنتجات النهائية، وذلك نتيجة انتاجها من قبل فروع الشركات متعددة اجلنسية. أما الواردات من السلع 
الوسيطية فيتوقع زيادهتا خاصة يف حالة عدم توفرها داخل أسواق الدول املضيفة. 
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        ويف هذا السياق أثبتت العديد من الدراسات التطبيقية فعالية الشركات متعددة اجلنسية يف زيادة القدرات 
التصديرية للدول املضيفة، ولعل من أهم هذه الدراسات نذكر : 

اليت هدفت إىل دراسة   Adnan Mohammed Eladari  ، "2009" ، " عدنان محمد العذاري- دراسة "
أثر االستثمار األجنيب املباشر يف االقتصاد األردين ، وتوصلت إىل أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر قد 

 )14(سامهت يف منو قطاع التجارة .
اليت توصلت إىل وجود عالقة قوية   Hoekman" ، "Djankov " 1996"، " هوكمان" و" جانكوف- دراسة "

بني تدفق االستثمار األجنيب املباشر وبني منو صادرات دول شرق أوروبا خاصة بعد انفتاحها على االستثمار 
 )15(األجنيب املباشر والشركات متعددة اجلنسية.

  :استخدامهاهمية االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا ومؤهالت أ -3

لقد أّكد الكثري من اخلرباء يف هذا الشأن أّن االستثمار األجنيب املباشر هو الوسيلة احلقيقية اليت مبوجبها 
 استخدامها.يتسىن للدول املستقطبة له من إمكانية احلصول على خمتلف املعارف التكنولوجية واكتساب مؤّهالت 

  أهمية االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا: 1.3
       توجد تعاريف متنوعة للتكنولوجيا نورد بعضها على النحو اآليت : 

يقصد بالتكنولوجيا مجلة املواد املصنعة والسلع الرأمسالية من اآلالت والتجهيزات مع ما يلزمها من أعمال  -
التصميم والتنفيذ، إضافة إىل اخلربات ، والرباءات، والوثائق، والرسومات، وبرامج التشغيل، وتعليمات 
الصيانة، وأعمال التدريب والتعليم. ومتثل التكنولوجيا الطريقة اليت يتم بواسطتها مزج عناصر اإلنتاج 

 )16( للحصول على كمية أكرب من االنتاج ، أو اكتشاف منتجات جديدة.

 )17(التكنولوجيا هي جمموعة املعارف واملهارات الالزمة لتصنيع منتج معني، وإقامة اآللية املالئمة إلنتاجه. -

التكنولوجيا عبارة عن مجيع االخرتاعات واإلبداعات الالزمة لعملية التطور االقتصادي واالجتماعي واليت  -
 )18(تتم خالل مراحل النمو املختلفة.

ولقد أصبح من املسلم به أن عملية االخرتاع وتطبيق االخرتاعات شاقة وطويلة ومرتفعة التكاليف، فهي 
تتطلب توظيف أموال طائلة، وتستلزم توفر عدد كبري من العلماء والباحثني الفنيني واليد العاملة املاهرة، فضال 

عن ضرورة توفر البيئة املالئمة. وال تتوفر هذه املقومات اهلامة جمتمعة وبالقدر الكايف إال يف الدول املتقدمة، أما 
 )19(الدول النامية فيقتصر دورها يف معظم األحيان على استرياد التكنولوجيا.

وهلذا تعمل الدول النامية على جلب االستثمار األجنيب املباشر هبدف اكتساب التكنولوجيا احلديثة 
بدال من العمل على توفري متطلبات التكنولوجيا السابق ذكرها واليت من العسري على هذه الدول توفريها خاصة 

يف األجل القصري. 
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وهناك عدة طرق ميكن بواسطتها نقل التكنولوجيا من دولة إىل أخرى  منها : استرياد السلع الرأمسالية، 
الرتاخيص من قبل مالك التكنولوجيا، واالستثمار األجنيب املباشر. ويعترب هذا األخري من أهم هذه الطرق 

 )20(لألسباب اآلتية :
إن التكنولوجيا احلديثة قد ال تكون متاحة جتاريا، إذ قد تفرض الشركات املبتكرة بيع تكنولوجيتها عن طريق  •

اتفاقيات الرتاخيص. كما أن التكنولوجيا املنقولة بواسطة فروع الشركات متعددة اجلنسية تكون أكثر حداثة 
 عن تلك املباعة عن طريق اتفاقيات الرتاخيص.

يساعد االستثمار األجنيب املباشر على إجياد منافسة بني فروع الشركات األجنبية والشركات احمللية، وتعترب  •
هذه املنافسة ضرورية النتشار التكنولوجيات، وبصفة خاصة يف ظل محاية الشركات احمللية من منافسة 

 الواردات.
تقدم الشركات األجنبية شكال من تدريب العمالة، واليت ال ميكن أن يتوفر يف الشركات احمللية أو عن طريق  •

 شراء التكنولوجيا من اخلارج .
       ويتم نقل التكنولوجيا بواسطة االستثمار األجنيب املباشر عن طريق تقدمي حزمة كاملة تشمل نظم وأساليب 

 )21(التخطيط والتنظيم واإلنتاج والتسويق واملعرفة الفنية ورأس املال.
      ولقد أكد املؤيدون لالستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية أن هذا النوع من االستثمار سوف جيلب 
معه التكنولوجيا احلديثة ويساهم يف توطينها حيث استقر. ألن جميء هذا االستثمار يفرض منافسة بينه وبني 

املنتجني احملليني مما يدفع هؤالء إىل تقليد منتجات املستثمرين األجانب من حيث اجلودة والنوعية، و هذا 
يستدعي حتسني املستوى التكنولوجي املستخدم و/أو البحث عن تكنولوجيا أكثر تطوران وبالتايل حيفز االستثمار 

األجنيب املباشر املستثمرين احملليني على الزيادة يف أنشطة البحوث والتطوير بالشكل الذي يسمح بتوطني 
التكنولوجيا املستوردة وإنتاج تكنولوجيا حملية، و هذا بفعل أثر احملاكاة.  

       هلذا  تعمل الدول النامية على جلب االستثمار األجنيب املباشر باعتباره ميثل مصدرا مكمال لرأس املال 
البشري والتغري التكنولوجي يف االقتصاديات النامية، ألنه حيفز على استخدام واستحداث تكنولوجيا أكثر حداثة 

بواسطة الشركات احمللية، باإلضافة إىل دوره يف  تدريب العمالة مبا يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاج 
   )22(وحتفيز النمو االقتصادي يف تلك الدول. 

       ولقد أكدت الدراسات اليت تطرقت إىل موضوع التكنولوجيا على العالقة القائمة بني النمو االقتصادي 
 الذي بني أن زيادة إنتاجية االقتصاد )Solow  ،1957صولو، والتكنولوجيا بصفة عامة، ومن بينها دراسة ( 

اط ــــــــــاألمريكي خالل السنوات بعد احلرب كانت نتيجة اللجوء إىل استعمال العامل التكنولوجي يف النش
 )23(االقتصادي . 

        كما أكدت العديد من الدراسات التطبيقية على أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف نقل التكنولوجيا إىل 
 شركات 6ة، وــــ شركة أورويب16 شركة أمريكية، 43 شركة أجنبية (منها 56الدول املضيفة ، ومنها دراسة مشلت 
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يابانية) متارس نشاطها يف اهلند، واملكسيك، والربازيل، ومصر، وجنوب إفريقيا، وتايوان، وهونغ كونغ ، توصلت 
 )24(  :إىل أن
معظم هذه الشركات متارس أنشطة البحوث والتطوير ذات الطابع التطبيقي يف الدول النامية وخاصة يف  •

 الدول املذكورة سابقا.
% يف كافة األنشطة املتعلقة بالبحوث 100مجيع هذه الشركات تقوم بتوظيف العمالة الوطنية بنسبة  •

 والتطوير.
الشركات الوطنية يف الدول املضيفة مثل هونغ كونغ وتايوان استطاعت تنمية منتجاهتا وأساليب إدارهتا على  •

 النحو املطبق تقريبا يف نظريهتا األجنبية عن طريق التقليد.
الشركات األجنبية تقوم بتنظيم دورات تدريبية ملوردي املواد األولية والنصف مصنعة لتنمية مهاراهتم يف النقل  •

 والتخزين والتوزيع، هذا باإلضافة إىل دعم الكثري من جامعات الدول النامية ماديا وتكنولوجيا.
     كما أثبتت العديد من الدراسات أن لتدفق االستثمار األجنيب املباشر آثارا اجيابية فيما يتعلق بزيادة انتاجية 

عناصر االنتاج وتأهيل رأس املال البشري، نذكر منها : 
اليت أجريت على قطاع الصناعة يف   Harrison" ، "Haddad " 1993"، " هاريسون" و" حداد- دراسة "

املغرب ، وتوصلت إىل أن هناك داللة معنوية بني ارتفاع انتاجية عناصر اإلنتاج يف الصناعات احمللية والقطاعات 
اليت يتزايد فيها االستثمار األجنيب املباشر.كما أكدت الدراسة أن درجة التأثري هذه تتوقف على حتسني 

 )25(التكنولوجيا يف الشركات املستقبلة هلذا النوع من االستثمار.
اليت توصلت إىل أن فروع الشركات   Kokko" ، "Blomstrom  "1996"، " كوكو" و" بلوم ستروم- دراسة "

متعددة اجلنسية تقدم خمتلف أنواع التدريب للعمالة احمللية العاملة لديها، وذلك من خالل عقد دورات تدريبية، إذ 
 )26(يفيد ذلك عند انتقال هذه الكفاءات للعمل لدى الشركات احمللية.

 في استخدام التكنولوجيا وورش أهمية االستثمار األجنبي المباشر  في نقل مؤّهالت اإلدارة  والتنظيم 2.3
 )27( االنتاج والمصانع :

         ال شك أن كل من اإلدارة والتنظيم يلعبان دورا رئيسيا يف حتقيق التنمية االقتصادية، وهذا ما أثبتته الكثري
من النتائج امليدانية يف معظم دول العامل ، اليت أكدت أن هناك ارتباطا وثيقا بني عامل التنظيم واإلدارة من جهة 

وبني حتقيق التنمية االقتصادية من جهة أخرى، إذ أن التنظيم احملكم واإلدارة الفّعالة تساهم يف حتقيق التنمية 
االقتصادية والعكس صحيح. 

واملالحظ خبصوص الدول النامية أّن الكثري منها تغيب فيها فّعالية اإلدارة والتنظيم وعدم كفاءهتما نتيجة 
غياب األساليب احلديثة لإلدارة والنقص الفادح يف الربامج التكوينية ، إضافة إىل عدم االهتمام برأس املال البشري 

، األمر الذي ساعد على بطء وترية التنمية فيها. 
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مث إّن عملية اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر متّكن الدول املضيفة من االستفادة من عّدة مزايا يف هذا 
الشأن لعل أمهها ما يلي : 

أن االستثمار األجنيب املباشر هو عامل من عوامل نقل مؤهالت اإلدارة و التنظيم، إذ عن طريق اجتذابه  •
 ميكن للشركات األجنبية أن تساهم يف إقحام أساليب إدارية حديثة و متطورة.

أن االستثمار األجنيب املباشر يساهم يف تنمية املهارات اإلدارية للمؤسسات الوطنية يف حال احملاكاة أو  •
 عرب إثارة محاسها يف تنمية املهارات اإلدارية فيها حىت تكون قادرة على منافسة الشركات األجنبية.

        وتوجد العديد من الشواهد الواقعية اليت تثبت استفادة اقتصاديات بعض الدول النامية مثل : الصني، 
ودول جنوب شرق آسيا من األساليب اإلدارية والتنظيمية األمريكية واليابانية، واليت طبقت بنجاح فائق. 

 : المساهمة في الحد من البطالة -4
 تعاين الدول النامية من ارتفاع معدالت البطالة فيها، لذلك تسعى إىل اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر 

وعيا منها بقدرته على امتصاص جزء منها أو على األقل احلد من تفاقمها. 
 )28(و ميكن أن يساهم هذا االستثمار يف خلق فرص للعمل من خالل ما يلي: 

إن االستثمار األجنيب املباشر الذي يتم يف شكل شركات متعددة اجلنسية يؤدي إىل خلق عالقات  -أ
تكامل بني أوجه النشاط االقتصادي يف الدولة املضيفة، وذلك من خالل تشجيع املواطنني على إنشاء 
مشروعات لتوفري املواد األولية هلذه الشركات، إضافة إىل تقدمي اخلدمات املساعدة األخرى، األمر الذي 

 يؤدي إىل زيادة عدد املشروعات الوطنية اجلديدة ومن مث خلق فرص جديدة للعمل .
 إن الضرائب اليت تدفعها الشركات متعددة اجلنسية سوف تؤدي إىل زيادة موارد الدولة ومن مث  -ب

تؤدي هذه الزيادة- بافرتاض ثبات العوامل األخرى- إىل التوسع يف إنشاء املشروعات االستثمارية 
 املختلفة، األمر الذي ينتج عنه خلق فرص جديدة للعمل . 

إن قيام الشركات متعددة اجلنسية بإنشاء املشروعات املوجهة للتصدير واملشروعات كثيفة العمالة  -ت
 سوف يؤدي إىل خلق فرص جديدة للعمل .

إن توسع الشركات متعددة اجلنسية يف أنشطتها مع انتشارها اجلغرايف سوف يؤدي إىل خلق  -ث
 فرص عمل جديدة يف املناطق النائية واملتخلفة اقتصاديا داخل الدولة.

أن لالستثمار األجنيب املباشر أثرا اجيابيا يف توفري فرص  )ILO وقد أكد تقرير منظمة العمل الدولية (
 )29(العمل يف الدول النامية .

وفضال عن مسامهة االستثمار املذكور يف خلق فرص جديدة للعمل فإنه يساهم أيضا يف تنمية وتدريب 
املوارد البشرية يف الدول النامية، مما يؤدي إىل رفع مستوى إنتاجية العمالة، وهذا ما أكدته إحدى الدراسات اليت 

 % 62 فرعا من فروع الشركات متعددة اجلنسية اليت تعمل يف أمريكا الالتينية، حيث أظهرت أن 310مشلت 
  )30(من هذه الفروع تقوم بعقد برامج تدريب بصفة منتظمة.
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  :المساهمة في تحسين وضعية ميزان المدفوعات - 5
يرافق تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل الدولة املضيفة تدفقا يف املوارد األجنبية املتمثلة أساسا يف رؤوس 
األموال ، وينعكس ذلك اجيابيا على ميزان حساب رأس املال، وذلك عند جلوء الشركات األجنبية إىل بيع عمالهتا 
األجنبية هبدف احلصول على العملة الوطنية الالزمة لتمويل عملياهتا. ويف املرحلة التالية يساهم هذا االستثمار يف 
ختفيف نقص النقد األجنيب يف حالة توجهه إىل القطاعات اليت حتل حمل الواردات ، حيث يسـاهم بذلك يف سد 

  حاجـة السوق الوطنية.
كما يساهم هذا النوع من االستثمار يف حتسني ميزان مدفوعات الدولة املضيفة من خالل مسامهته يف 

توسيع حجم الصادرات إىل دول العامل، خاصة وأن شركاته- االستثمار املتدفق يف شكل شركات متعددة 
 1)31( اجلنسية- متتاز بسمعتها اجليدة ومعرفتها باألسواق اخلارجية.

       وقد يفوق هذا األثر من حيث أمهيته األثر السليب الذي يرتكه حتويل رأس املال واألرباح على ميزان 
 ، "Ilm Edine Banka"، " علم الدين بانقا" و" يعقوب جانقيدراسة "املدفوعات، وهذا ما أكدته 

"Yaekoub Janki " 2006  اليت توصلت إىل أن لتدفق االستثمار األجنيب املباشر أثرا اجيابيا على ميزان
 )332(املدفوعات يف السودان.

 الخاتمة : 
يعترب االستثمار األجنيب املباشر أحد املصادر اخلارجية لتمويل األنشطة االقتصادية يف الدول املختلفة . 

غري أن أهم ما مييز هذا النوع من االستثمار عن مصادر التمويل اخلارجي األخرى هو خلوه من حتميل الدول 
املضيفة أعباء املديونية كالقروض اخلارجية، كما أنه ال يقرتن بالتزامات سياسية كما هو احلال لبعض املنح 

واإلعانات األجنبية. لذلك اجتهت كافة الدول خاصة النامية منها إىل هتيئة املناخ االستثماري املالئم جلذبه نظرا 
للنقص املالحظ يف مواردها املالية الداخلية بالنسبة للتكلفة العالية املقدرة لتنفيذ براجمها التنموية، ووعيا منها مبزاياه 
اليت أصبحت واضحة من خالل جتارب إمنائية الفتة يف دول كثرية كالصني واهلند وماليزيا وغريها من الدول، واليت 

، وخلق فرص عمل،  املطلوبة الستخدامها احلديثةوالكفاءاتتتمثل أساسا يف اكتساب التكنولوجيا واألساليب 
وتنمية وتنويع الصادرات وتنمية القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين. 

 الهوامش :
 .127، ص  2015، "2015 العالم سكان حالة "صندوق األمم المتحدة للسكان ،  : )1(
. 2014 : الجداول اإلحصائیة للتنمیة البشریة لسنة)2(
 .، مرجع سابق"2015 العالم سكان حالة " صندوق األمم المتحدة للسكان ،  :) 3(

)4 ( : United Nations Development Programme, Report 2011. 
، 2006دار المریخ، السعودیة، "، التنمیة االقتصادیة" : میشیل تودارو ، تعریب ومراجعة : محمود حسني ومحمود حامد، )5(

. 108ص 
) 6 ( )1 (.40، ص 1988الدار الجامعیة، بیروت، "، التنمیة االقتصادیة" ، كامل بكري:   
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  : Microsoft Encarta 2009,Microsoft Corporation.)7 (

. 230-219" ، مرجع سابق ، صاقتصادیات االستثمار الدوليعبد السالم أبو قحف ، ": )8(
 " ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستثمار األجنبي الخاص في الدول النامیة : الحجم واالتجاه والمستقبلهیكل عجمي جمیل ، "  : )9(

 .54 ، ص 1999  ، الطبعة األولى ،32اإلستراتیجیة ، العدد 

 .46  " ، مرجع سابق ، صاالستثمار الدولي: جیل برتان ، "  )10( 
 مرجع "،الحجم واالتجاه والمستقبل:االستثمار األجنبي المباشر الخاص في الدول النامیة هیكل عجمي جمیل،":  )11( 

 .55سابق ، ص
. 55 : نفس المرجع السابق ، ص )12(

، 2009، مصر، 46 " ، بحوث اقتصادیة عربیة، العدد أثر االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد األردني: عدنان محمد العذاري، "   (13)

 .176ص
" ، أطروحة دكتوراه تحلیل واقع االستثمارات  األجنبیة المباشرة وآفاقها في البلدان النامیة مع االشارة إلى حالة الجزائر: محمد قویدري ، "   ( 14)

 .47، ص 2004/2005في العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 .100، ص1985، أبریل 74"، مجلة المستقبل العربي، العدد ترشید الفهم العربي لنقل التكنولوجیا: محرم محمد رضا ، "  )15( 

، 437/438" ، مجلة مصر المعاصرة، العددان االستثمارات األجنبیة المباشرة والتنمیة : بحث في النظریةخلیل محمود خلیل عطیة ، "  :  )16( 
 .149-146، ص 1997 القاهرة،

 ،2003، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،   " المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة: عبد المجید قدي ، "   )17(
. .253- 252ص 

 ، ندوة مشكالت التنمیة ومعوقات التكامل االقتصادي العربي، جامعة الیرموك، األردن، دور التكنولوجیا في التنمیة العربیة": بشار خضر ، "  )18(
 .178، ص 1980

ندوة مشكالت التنمیة ومعوقات التكامل االقتصادي العربي، جامعة   " ،التكنولوجیا ودورها في التنمیة العربیة الشاملة: أدیب حداد ، "  )19( 
 .224، ص 1980الیرموك، األردن، 

 .178، ص مرجع سابق ، دور التكنولوجیا في التنمیة العربیة": بشار خضر ، "  )20(
، أطروحة "  دراسة تطبیقیة على االقتصاد المصري:تأثیر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي : جمال محمود عطیة ، " )21(

 .133 ص ، 2000كلیة التجارة وٕادارة األعمال ، جامعة حلوان، مصر ،  ، دكتوراه

 .267 ، ص2002، بیت الحكمة ، بغداد ، " جاذ الصین نمو:االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولیة  ، " هناء عبد الغفار:  )22( 
 . 452- 451 " ، مرجع سابق، صاآلثار االقتصادیة لالستثمارات األجنبیة : نزیه عبد المقصود مبروك ، " )23 (

(24) : Haddad.M, Harrison.A, “ Are there positive spillovers from Foreign Direct Investment ? : Evidence from Panel 
data for Morocco”, Development Economics Journal, Volume 42, North Holland,1993,P52-71.  
(25 ) : Blomstrom.M,Kokko.A, «  The impact of Foreign Investment on Host countries : a review of the empirical 
evidence » , Policy research working, Washingtom, 1996, P16-18. 

. 313-312" ، مرجع سابق ، صاقتصادیات االستثمار الدوليعبد السالم أبو قحف ، " : )26( 
 .420-419  " ، مرجع سابق ، صاآلثار االقتصادیة لالستثمارات األجنبیة: نزیه عبد المقصود مبروك ، "  )27(

(28)   :  ILO , " Employment effects of Multinational Entreprises in developing countries", Geneva , 1983 , P30-
33. 

. 210  " ، مرجع سابق ، صنظریات التدویل وجدوى االستثمارات األجنبیةعبد السالم أبو قحف ، "  : )29(
 .57 مرجع سابق ، ص" ،الحجم واالتجاه والمستقبل  :االستثمار األجنبي المباشر الخاص في الدول النامیة هیكل عجمي جمیل ، "  : )31( ، )30(
"، تقییم تجربة السودان في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر وانعكاسها على الوضع االقتصادي یعقوب جانقي، علم الدین بانقا ، "   :)32(

.23ورقة عمل مقدمة في مؤتمر  التمویل واالستثمار: االستثمار األجنبي المباشر، مصر، ص   
 

 

15 
 


