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 الدول المتلقيةاقتصاد  أثرىا علىو  نقل التكنولوجياأىداف الشركات المتعددة الجنسيات من  الثالث:الفصل  

  تمهيد : 

مت التعرؼ على ماىية الشركات اؼبتعددة اعبنسيات ك على مراحل تطورىا ك االسًتاتيجيات اليت تنتهجها ك الثاين األكؿ  ُتيف الفصل
 يسعت كباقًتاهنا بالعوؼبة كزكاؿ اغبواجز االقتصادية ك اؼبنافسة الشديدة أصبحت ىذه الكيانات ،كعلى دكرىا يف االقتصاد العاؼبي 

دائمة البحث على أسواؽ تستوعبها لذا فهي تصطدـ مع  أضحتكما ،كتطويرىا  جاىده إذل خلق منافذ جديدة لتصريف منتجاهتا
فمن الدكؿ من تسعى جاىدة للظفر خبدمات ىذه الكيانات كمنها من ،كىنا تتضارب اؼبصاحل  ،الدكؿ اليت تريد الدخوؿ إليها 

ؽبا فمنهم من يرل أهنا دينصورات عمبلقة نبها كىذا حبسب رؤيتو ،هباهبا بعراقيل كقيود كلكل من الفريقُت كجهة نظر يرتكز عليها  
الوحيد يكمن يف امتصاص ك هنب ك استغبلؿ ثركات الدكؿ النامية كفرض سيطرهتا عليها كمنهم من يرل أهنا أدكات دافعة لعجلة 

 االقتصادم.ك على كل من استطاع انتهاز الفرصة ك اغتنامها كتسخَتىا بغية اللحاؽ بركب التقدـ كالرقي ،النمو 

اعبنسيات أضحت من أىم معادل االقتصاد العاؼبي خاصة يف معظم الدراسات االقتصادية إرل أف الشركات اؼبتعددة  تلقد أشار 
 على الدكؿ  ا اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة تأثَتاهتالوقت الراىن كىذا ما جعل  منها  تكتسب دكرا مؤثرا على الساحة الدكلية ناىيك عن 

تأثَتىا على  ،كمن بُت ىذه اآلثار ك األدكار،سلبية كمنها ما يتسم بال اهبايبما ىو منها أما فما ىبص ىذه التأثَتات  ف،اؼبضيفة ؽبا 
ثبلث مباحث ك اليت سيتم  إذلمو يعن  طريق تقسؼبها يف ىذا الفصل اك اليت سنحاكؿ إبراز أىم مع ،  عملية نقل التكنولوجيا

  استعراضها على النحو التارل:

 اؼببحث األكؿ: التكنولوجيا كدكرىا يف التنمية االقتصادية

 اؼبفهـو كالطرؽ. اؼببحث الثاين: نقل التكنولوجيا

 الدكؿ اؼبتلقيةاقتصاد  أثره علىك  نقل التكنولوجياأىداؼ الشركات اؼبتعددة اعبنسيات من  :اؼببحث الثالث
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 التكنولوجيا ودورىا في التنمية االقتصادية  :المبحث األول

أصبح مصطلح التكنولوجيا يف كقتنا اغبارل دليبل على الرقي ك التقدـ كىذا ؼبا خلفتو من أثار مباشرة ك غَت مباشرة على شىت جوانب 
اليت أضحت من ،يف بعض األحياف كىذا لعدـ القدرة على االستغناء عن بغض إفرازاهتا  ةضركري اإذل غاية اعتبارى تبل كصل،اغبياة 

كبارتباطها بالتطبيقات اؼبعاصرة للعلـو يف شىت جوانب  ،مقومات اغبياة يف كقتنا الراىن   كالكهرباء ك التلفاز ك كسائل اؼبواصبلت  
بوأ مكانو مرموقة كذات أنبية شديدة على مستول اغبياة اليومية ك االقتصادية ككذا اقًتاهنا دبا يعرؼ باؼبوجة الثالثة أضحت تت،اغبياة 

ج كىذا إلسهامها الكبَت يف نشر اؼبعرفة الفنية ك االبتكار ككذا تطوير كسائل ك آليات كنظم إنتاج تتسم بالسرعة ك اؼبركنة ككفرة اإلنتا 
 ك اعبودة الشديدة.

 
 .اوأنواعهتعريف التكنولوجيا لمطلب األول ا

ك كرغم ىذا التعدد اؽبائل  لكن،ىذا اؼبصطلح تكنولوجية تعددت كتنوعت التعريفات اليت عنت بتفسَت لانطبلقا من األنبية البالغة ل
فهنالك من يعترب ،القًتاف ىذه الكلمة بعدة جوانب كالعلم ك التجديد ك التكنيك   وقف كىذايزاؿ سيد اؼب الغموض ال أف إال

باالستخداـ  اللصيقة الشائعة الصناعية كمنهم من يعدىا كل  اؼبنتجاتالتكنولوجيا مرادفا للعلم كمنهم من يرل أهنما ـبتلفاف 
لذا  كىنا يكمن اػبلط بُت التكنولوجيا ك منتجاهتا،كالتلفزيوف  اؼبذياع ك الطائرة، كالسيارة القطاركالكمبيوتر ك   العهد كاغبديثة العادم

 كجب علينا الوقوؼ عند ىذه الكلمة كؿباكلة إزالة الغموض الذم وبيط هبا من خبلؿ تعريفها ك إبراز كنهها .
 

 الفرع األول :تعريف التكنولوجيا
اف سائدا ككىذا ىو اؼبفهـو الذم   ،آرلعمل  إذلالعمل اليدكم الذىن ىو ربويل  إرلدر اأكؿ ما يتبفاف عند ظباع كلمة تكنولوجيا 

اث ك الطواحُت اؼبائية كاؽبوائية احملر ك  عدىم على ذلك اتسل آلالتاتسخَت الطبيعة ك ابتكار  أسبلفنا حاكؿعندما األكذل يف العصور 
على أ دل يعد لو القدرة على التعبَت عن معٌت ىذا اؼبصطلح السيما بعد التطور السريع الذم طر  فهو لبساطة ىذا اؼبفهـوك لكن ،

 .االصطبلحي كذا ك غومللذا كجب علينا تناكؿ اؼبفهـو بدقة يف جانبو ال،العلم ك التكنولوجيا يف كقتنا الراىن 

اؼبنبثقة من اللغوية  أصوؽبا إرلالعودة كىذا من خبلؿ لقد حاكؿ الكثَتكف تعريف التكنولوجيا انطبلقا من الًتصبة اغبرفية للكلمة 
 TechnoIogieمة ذات شقيُت أم أف لقبد أهنا كاليت تعد ذات أصوؿ يونانية فعند استعراضنا للكلمة  ،اإلغريقيةك البلتينية 

 أم أما الشق الثاين يعٍت الفن كالصناعة،   techno تكنوأف الشق األكؿ من الكلمة  حيث، Iogieك Technoتنقسم إرل 
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الدراسة "اليت بدكرىا تعٍت  TechnoIogieكبدؾبنا للمصطلحُت نتحصل على كلمة تكنولوجيا ،يقصد بو العلم ك  logia لوجيا
 .لم التقانةعأم دبعٌت أخر ،1"الرشيدة للفنوف ك علي كجو اػبصوص الفنوف الصناعية 

فظ لحيث يعد ال Technique تكنيك بلفظ ترتبط TechnoIogieأما إذا عدنا إذل معاجم الغلة الفرنسية فاف الكلمة 
 عملية أك عمل إقباز يف اإلنساف هايستخدم الذم اليت الطريقة أك يقصد بو األسلوبالذم ك نسبيا مقارنة بالفظ الثاين  اثحدي األكؿ

 .2الصنعة أك اؼبهنة أداء أم أسلوب ما
 3الصنعة. يدرس الذم باالقبليزية فتختلف سباما عنها فهي تعٍت العلم أما 

 كالتصميم كطرؽ اإلنتاج اآلالت تطوير يتطلبها اليت الفنية كاؼبهارات العلمية اؼبعرفة أنواع صبيع"يبكن القوؿ باف التكنولوجيا ىي  كمنو
 4".االقتصادية للقواعد طبقا السلع كإنتاج
  5".اآلالت ك اؼبعدات منها تصنع اليت اؼبادة كدراسة خصائص كاؼبهن الفنوف علم" أهناعلى  أيضا كتعرؼ

 
 يتم حيث اػبدمات إنتاج ؾباؿ يف تقدـ من حاليا وبدث عما يعرباف اللكن يشوب ىذين التعريفُت قليبل من النقض ألهنما 

ميادين  عن امتدد استخداـ التكنولوجيا إذل ناىيك السلع، إنتاج يف اؼبستخدمة تلك عن أنبية تقل ال متطورة توظيف تكنولوجيا
حيث يضيق التعريفاف ؾباؿ ،بكثَت من اؼبعارؼ ك التقنيات اعبديدة ك اؼبتطورة بدكرىا  ظي كاليت ربالرياضة كاألدب  الفنك أخرل 

أما التعريف اؼبواذل فهو  .اؼبلموسة فقط اؼبنتجات كالسلعب استخداـ اؼبعارؼ ك التكنولوجيا كهبعلها تنحصر يف التطبيقات اؼبتعلقة 
 يبكن اليت كاإلدارية كاؽبندسية العلمية اؼبعرفة"بأهنا  فوزم العكش يعرفها حيث يدرج اػبدمات ضمن ؾبمل تطبيقات التكنولوجيا 

 6. "ـبتلفة كخدمات مواد كإنتاج كتوزيع كتطوير كتصميم تصور بواسطتها
 
 يستخدمها اليت الوسائل ؾبموع"أهنا ك أكسع نطاقا من سابقيو العتباره التكنولوجيا على مشولية  أكثرالتعريف اؼبوارل فيعد  أما 

 كالكساء الغذاء يف اؼبتمثلة احتياجاتو كإشباع ػبدمة مواد كطاقة من فيها ما لتطويع بو احمليطة البيئة على سلطتو لبسط اإلنساف
  تدعى األخَتة ىذه كمعارؼ، على أدكات الوسائل ىذه كتشتمل ".رغدة متحضرة آمنة حياة لو توفر اليت السبل كؾبموع كالتنقل

 
 

                                                           
1
 18 .،مرجع سابق ،ص) الدولي التبادل مجال في التكنولوجيا نقل عقود سعدم، بوصبعة نصَتة 

، انطونيوس 2   .25،ص1982نوفمرب كاآلداب، كالفنوف للثقافة الوطٍت جمللسا :الكويت) 59 العدد اؼبعرفة، عادل سلسلة ،)التكنولوجيا تحديات أمام العرب كـر
 كالفنوف للثقافة الوطٍت لسجملا :الكويت 50 العدد اؼبعرفة(، عادل )سلسلة ،العربي .الوطن في الزراعية والتنمية الحديثة التكنولوجيا السبلـ، عبد السيد ؿبمد 3

 54 .ص 1982 فيفرم، كاآلداب،
 األردف التجارية ،عماف، اإلدارية مطابع الدستور للعلـو العربية اؼبنظمة منشورات ،النامية الدول من نظر وجهة التنمية وعملية التكنولوجيا نقل قاسم، صبيل قاسم 4
 27 .،ص1984 ،

  .26-25صص ،مرجع سابق ، كـر ، انطونيوس 5
 27 .ص سابق، مرجع قاسم صبيل قاسم، 6
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 اقبازات" تسمى كإمبا بعينها التكنولوجيا ىي ليست التعريف يف كصفو مت عما ك اؼبنتجات اليت تتولد التكنولوجيا، قاعدة أك أساس
 1".تكنولوجية

هبمع عليو الفقهاء يف سعيهم لتعريف  انو من الواضح عدـ كجود اتفاؽ على تعريف شامل كدقيق إالالذكر  السالفةغم التعاريف ر  
إذل ربطها باػبلفية  يلجؤفبل ،ها بطريقة تقليدية كحصرىا يف بضع كلمات فما جعل البعض منهم يرفضوف تعري التكنولوجيا كىذا

غبضارة شعب ما يف حقبو العاكسة  ةآاؼبر الذم يعد يف نظرىم ، الطريقة األنسب لتعريف ىذا اؼبصطلح أهناالتارىبية ك اليت يعتقدكف 
 أكالىارائهم بعدة مراحل كخطوات تتمثل آحبسب  التكنولوجياكسبر  .فيو كتطورت ظهرت الذم تمعجملبازمنية ؿبددة كىذا الرتباطها 

 الًتاكم ىذا ينظم مث اإلثراء، ذلك سبنع اليت العوائق كإزالة معُت جملتمع اؼبعريف اؼبخزكف إثراء إذل تؤدم اليت الوسيلة البحث  كىو)يف 
اؼبوالية ك اليت   اؼبرحلة تأيتالعلم ك الذم يعد ثاين مراحل تطور التكنولوجيا مث  إليو يشَت الذم اؼبعٌت كىو منهجية بطريقة اؼبعريف

دكر االخًتاع ػبلق معارؼ  يأيت مثالفن، تعريف بالتحديد كىو معُت، بأسلوب باإلنتاج لقياـاؼبرحلة السابقة ل نتاجفيها  يستخدـ
 . 2(بالتجديداليت تعرؼ ك  اإلنتاجيف عملية تليها مرحلة التطبيق العلمي لتلك اؼبعارؼ ،جديدة 

 
  ؾبموعة :بأهنا التكنولوجيا  (WIPO)3الويبو ؼبنظمة العاؼبي اؼبكتب يعرؼكما  

 4.كاػبدمات البضائع إنتاج سبكن اليت اؼبنظمة اؼبعلومات
أما األمم اؼبتحدة كككاالهتا اؼبتخصصة فتعرؼ التكنولوجيا بأهنا )ؾبموع اؼبعارؼ كاألساليب العملية التطبيقية اليت تتيح ربقيق ىدؼ 
ؿبدد على أساس التمكن من اؼبعارؼ العلمية األساسية( كبصيغة أخرل )ؾبموع اؼبعارؼ اؼبقركنة باألساليب العلمية التطبيقية اليت 

فالتكنولوجيا تنطوم على البعد اغبضارم الذم يصاحب  اؼبعرفة اؼبختصة بو(. إتقافن اقباز ىدؼ ؿبدد على أساس ذبعل من اؼبمك
 5لتشمل دبفهومها العاـ: اإلنتاجاستخداـ العدد كالطرؽ اؼبتبعة يف 

 كاؼبعدات. باألجهزةرأس اؼباؿ كاألساس اؼبادم اؼبتمثل  -
 التعامل مع اآللة كتسلسل العمليات كترابط التقنيات مع بعضها.التكنيك )التقنية( الذم يعٍت بأسلوب  -

                                                           
 54-55.ص سابق، مرجع السبلـ، د ؿبمد السيد عبد  1
غَت  ،مذكرة ماجستَت الفكرية ذات العالقة بالتجارة الدولية وإشكالية نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية دراسة حالة الصين الملكيةاتفاقيات ليلى شيخو،  2

 .49ص،،2007-2006باتنة ،اعبزائر، -رض،جامعة اغباج ػبمنشورة 
3 World Intellectual Property Organization  

4 “Technology is a systematic and organized set of information that enables the production of 
goods and services”, The international bureau of WIPO, Effective protection and 

enforceability of industrial property rights as an incentive for transfer of technology, Paper 
presented at WIPO national seminar on licensing and transfer of technology, Dammam\KSA, 

March 20 and 21, 2001, available at: 
http://www.wipo.int/mdocsarchives/wipo_lic_dmm_01/wipo_lic_dmm_01_9_e.pdf, accessed 

:(20/10/2012. 23 :40). 
 .4ص  اؼبرجع السابقنفس  5
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ؾبموع اؼبعلومات فيما ىبص اػبربات كاؼبعارؼ كالدراية الفنية ذات الصلة بالتقنية إضافة إذل اؼبعلومات حوؿ اغباجة  -
 كالكلف كاالقتصاد.

 ة.كالفنية كاالرتباطات التقني كاإلدارية اإلنتاجيةالنظاـ أك النمط من حاالت  -
 

 :استنباط ك استخبلص ما يلي بإمكاننابعد استعراضنا للتعاريف السابقة أضحى 
  
 . العلم نتائج يستخدـ الذم التعريف القائل على أهنا اعبهد إرلىي مرادفة للفن كىذا بالرجوع  التكنولوجيا أف -
 
أما   how whayذا اؼب معرفةالتكنولوجيا ليست العلم كىذا ؼبا ؽبما من فوارؽ جوىرية ذبعل لكل منها معٍت ـبتلف فالعلم ىو  -

 أساليب ربوؽبا إذل كالتكنولوجيا العامة كالقوانُت بالنظريات يأيت العلم أفكما ، how knowالتكنولوجيا فهي معرفة الكيف أم 
 .االقتصادية كاالجتماعية النشاطات ـبتلف يف خاصة كتطبيقات

 ساحة باعبنود يف كللتكنولوجيا العسكرم بالقائد كتشبهو للعلم » فنتشي دم ليوناردك«كيف ىذا الصدد يبكننا االستدالؿ دبا قالو
 .1القتاؿ

 إف التكنولوجيا تتضمن التقنية أما التحديث أك التطور التكنولوجي فينتج عنو: -
 نوع من السلع اعبديدة. إنتاج -
 ربديث طريقة أك كسيلة اإلنتاج. -
 تقليل تكاليف اإلنتاج. -
 2* إستخداـ مدخبلت جديدة، ... اخل -
 

الكمبيوتر  حيث يعد ها عملية خلق كإفراز ىذه اؼبنتجات التكنولوجيا ليست استعماؿ الكمبيوتر كاألجهزة اغبديثة ،ك لكن إف -
نتيجة من نتائج التكنولوجيا ,كىذا ما هبعل منها تعٍت االستخداـ األمثل للمعرفة العلمية كتطبيقاهتا كتطويعها ػبدمة اإلنساف 

 كرفاىيتو
فهي ال تقتصر على الوسائل بل  اؼبعنوم ك الغَت ؿبسوس بلوجيا على الصفة اؼبادية فقط بل تتعداىا إذل اعبانو ال تقتصر التكن -

 .تتعداىا إرل جعل الفكر اإلنساين يف حد ذاتو عمبل تنجم عنو إفرازات تكنولوجية 
كالتنقل بل تتعدم  كالكساء الغذاء يف احتياجات اإلنساف اؼبتمثلة إشباععملية تؤدم إرل  ال تقتصر التكنولوجيا على كوهنا دكما  -

التكنولوجيا اغبربية  ك اليت تدمَتىا كىذا ما ينطبق علي  أخرل أك حىت  تمعاتجمل التكنولوجية القدرات ذلك لتصبح أداه  ؼبنافسة
 أف نواتج التكنولوجيا ليست دكما أم تؤذم البشرية ك ال تنفعها كاألسلحة الكيميائية )اعبمرة اػببيثة ( أك أسلحة الدمار الشامل 

                                                           
 .27ص ،مرجع سابق ،كـر انطونيوس 1
، يف كالتكنولوجيا العلم بُت الفرك قات عن أكثر تفاصيل أنظرانظر  ح:ا ضاإليؼبزيد من  2   26 .ص سابق، مرجع كـر
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ىي تنطوم على أمور سلبية قد تؤدم بالبشرية إرل شفَت اؽببلؾ أم أهنا سبلح ذك حدين كأفضل ما يبكن  حىتبل  هبابيةإ

 .مدمرةغراض سلمية يبكن استخدامها ألغراض حربية تكنولوجيا الطاقة النوكية اليت تستخدـ أل أف ستدالؿ بو ىنااإل

 التكنولوجيا أنواع :الفرع الثاني
التفريق بينها فبا يتيح للمالك ك اؼبستخدـ قصد تقسم معظم الدراسات التكنولوجيا حبسب طبيعتها أك عن طريق مكوناهتا ، كىذا 

 معرفة القيمة اؼبضافة اليت تقدمها التكنولوجيا 
  التقسيم بحسب الطبيعة-ا

ك اؼبقصود بالطبيعة اجملاؿ اؼبوجهة لو ككذا الدكر الذم تلعبو ،كمدل  ،ةيرئيس أقساـ ثبلثة إذل طبيعتها حسب التكنولوجيا تقسم
  1:كاأليت ىيتوفرىا ككفيت نقلها ك 

 المشاعة التكنولوجيا -1
 كاللقاءات البعثات إيفاد طريق عن تنقل كىذه كالدكريات كاجملبلت كاألحباث الكتب يف تاـ بوضوح اؼبوجودة التكنولوجيا ىي
 . العلمية راتسبؤ كاؼب
 التجارية التكنولوجيا -2

 عن بصفة القانوف كذلك ؿبمية تكوف ما كغالبا ، خاصة شركط إذل كاستخدامها كتنقلها حركتها يف زبضع اليت التكنولوجيا ىي
 كلفة رسـو كدفع مسبق إذف اخذ بدكف هبا التصرؼ القانوين اغبق صاحب لغَت يبكن كال متخصصة مكاتب يف تسجيلها طريق
 . االستشارية اؼبكاتب كخدمات االمتياز كحقوؽ االخًتاع براءات مثل
 اإلستراتيجية التكنولوجيا -3
 يف كربتكر سرم طابع ذات غالبيتها كتكوف متخصصة مكاتب يف تسجل كال الدكريات أك الكتب يف تنشر ال التكنولوجيا ىذه إف

 الفضاء كبحوث أنبية األكثر كالتكنولوجية العلمية للثورة كاالبتكارات االكتشافات احدث على كتشمل خاصة كمؤسسات ىيئات
 التخصص من عالية درجة على معينة مؤسسات أخذت حيث ، كغَتىا اؼبعلومات كتكنولوجيا العسكرية كالتقنية الذرية كالطاقة

 اؼباؿ رأس دبصاحل الدكلة جهاز اندماج عن كتعبَت اؼبؤسسات جانب إذل الدكؿ فيها تشًتؾ اليت كالتطوير البحث دبهمة كاالضطبلع
 .كالتكنولوجية العلمية الثورة مظاىر أىم من كىو التكنولوجي للتقدـ مؤسسي طابع ىناؾ أصبح أم
 
 
 
 

                                                           
بغداد للعلـو االقتصادية اعبامعية العدد اػبامس ، ؾبلة كلية نقل وتوطين التكنولوجيا وأثرىا في تنمية الموارد البشرية دراسة نظرية تطبيقيةعباس الفياض،  1

 .9، ص2010كالعشركف، 
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 التصنيف بحسب المكونات :-ب
كما انو يهتم باؼبكونات ،كيقسمها إذل قسمُت اؼبكونات الصلبة ك اللينة ك اليت تكوف    تويعد ىذا التصنيف ،األكثر تداكال لبساط

 :1كالتارل 
 اؼبعدات– اإلنتاج :أدكات يف اؼبتجسدة التكنولوجيا ىي:  (hardware technology ) الصلبة  التكنولوجيا-1

 كدراسة كاؼبعدات األجهزة فك طريق عن الكشف عنها اؼبستوردة الدكؿ كبإمكاف ، اعباىزة كاؼبعامل الوسيطة السلع-كاآلالت
 مراحل مع شعارىا كاف كاليت الصلبة التكنولوجيا نقل عملية يف مبدعا الياباف مبوذجا كتعد ، تركيبها أعادة مث األصلية أجزائها
 .(احمللي باإلنتاج كالثانية باالستَتاد األكذل اؼباكنة)األكؿ  التصنيع

 
 كاؼبؤسسات األجنبية اػبربات استخداـ خبلؿ من تأيت : ( software technology)اللينة  التكنولوجيا -2

 (عناصرىا بعض أك) اكتساهبا اؼبمكن من كلكن كالكتب كاجملبلت االلكًتكين اغباسب كبرامج االخًتاع براءات شراء أك االستشارية
،   كاؼبهٍت العلمي كالتدريب التأىيل على الوطنية كالقدرة االقتصادم التطور من مستول توفر العملية إذا كاؼبمارسة التعليم خبلؿ من

 التكنولوجيا كتطوير كاستخداـ كصيانة معرفة يف تتمثل أم) فيو تنشأ الذم اغبضارم اإلطار من يتجزأ ال جزأ تشكل أهنا كما
 اعبدير من . االقتصادية النشاطات يف مفيدة كعلمية تطبيقات عملية إذل اؼببتكرة العلمية البحوث خبلصات كتتحوؿ الصلبة

 نقلو. يسهل ماديا شيئا ليست ، التكنولوجيا إف باإلشارة
 

سوؼ كباكؿ إبراز دكرىا يف التنمية االقتصادية ك اليت تعد مبتغى اإلنساف من اجل ك أنواعها بعد أف أكضحنا معٍت التكنولوجيا 
 .سعيها إرل بلوغ مصاؼ التقدـ ك الرقيسبيل الوصوؿ إذل اغبياة الرغدة كما أهنا الوسيلة األمثل بالنسبة للدكؿ النامية يف 

 
 و التنمية االقتصادية  التكنولوجياالمطلب الثاني 

 
بطريقة التقانة  علم  اليت قامت باستغبلؿلقد أؽبمنا التاريخ ك أعطانا دركسا قيمة فالدارس للحضارات القديبة سوؼ يرل أف األمم 

فالبابليوف ك الفراعنة كاإلغريق كالركماف كمن بعدىم اغبضارة اإلسبلمية كلهم بنو حضاراهتم  تُت،حققت ثركة كسلطة كبَت قد فعالة، 
كما أف التاريخ يوضح لنا أيضا أف ىذه اؼبعارؼ ك التقنيات كانت تتوارث بُت ،يف كالزراعة ، كالبناء كالنقل  ة على أساس اؼبعرف

لسابقتها فضبل عليها ك األمثلة على ذلك كثَتة كلعل أبرزىا ما قاـ بو األكركبيوف  ك فما من حضارة قامت إال،اغبضارات اؼبتعاقبة 
 اؼبضي يف تشييد حضارهتم . ةبغيعلي علـو ك تقنيات األندلس اليت كانت تعد يف تلك العصور منارة للتقدـ ك الرقي  كارتكز االذين 

 
كالياباف  أؼبانياكل من قامت  العصر اغبديث، أيضا من الطرؽ اؼبنتهجة من طرؼ األمم الستعادت أؾبادىا الغابرة ففي كما أهنا تعد 

 .التكنولوجيةقوهتما عن طريق إعادة بناء قدراهتم  باسًتداد
 
 

                                                           
 .10،ص مرجع سابق  ،الفياض عباس  1
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دل توليها اىتماما كبَتا حيث كانت تشَت إذل أف رأس اؼباؿ كالعماؿ  الكبلسيكيةرغم ما ذكرناه سابقا إال أف النماذج االقتصادية  
أف العلم كالتكنولوجيا ىي بذكر  ذلإ، يف حُت أف النهج اعبديد يشَت كاؼبوارد الطبيعية ىم األسس للحفاظ على النمو االقتصادم 

 لةك أىم العوامل اؼبسؤ  من كاحدا يشكل التكنولوجي "التقدـ بُت العلماء اؼبهتمُت بأف إصباع شبوكىذا لوجود ، النمو كخلق الثركات
االقتصادم كىذا النمو سوؼ وباكؿ الباحث إبراز دكر التكنولوجيا يف   لذا ،1اإلطبلؽ" على يكن أنبها دل إف االقتصادم النمو عن

 .ك إدراج النظريات اليت عنت بدراسة ىذه الظاىرة  ومن خبلؿ تعريف النم
 

 االقتصادي النمو تعريف الفرع األول 
 

أما  ،نقوؿ مبى اؼباؿ أم ازداد كربا ككثر كأف  ،آخر موضع إذل موضعو من الشيء ارتفاع أمالفعل مبى  منلغة النمو  كلمة  تشتق
فالدارس ؽبذا اؼبصطلح ،من طرؼ ـبتصُت يف علـو ـبتلفة  اصطبلحا فمفهومها يثَت كثَتا من اعبدؿ ال لشيء إال لكوهنا عرفت

لذا سوؼ ،مؤلفات لكل منها ميدانو ,فالعلـو السياسية ك االجتماعية ك االقتصادية كلها تتطرؽ ؽبذه الكلمة  سوؼ هبده يف عدة 
 صادم تفاديا للجدؿ اغباصل .نقتصر على تعريفها االقت

 
كدل يبسس اؼبعٍت اإلصبارل علي لقد اختلف الفقهاء االقتصاديُت يف تعريفهم للنمو االقتصادم لكن ىذا االختبلؼ خص الفركع 

 متوسط يف مستمرة زيادة "حدكثىوالنمو بداية بالتعريف القائل باف  ،العمـو كىذا ما سنلحظو عند سردنا للتعاريف اؼبختلفة 
ىذا األخَت سوؼ  ألفمتوسط الدخل الفردم اعتمد القائلوف هبذا التعريف على حيث  ،2الزمن" مركر اغبقيقي مع الفردم الدخل

 االدخار االستهبلؾ، العمالة، الوطٍت، الناتج كالدخل الوطٍت، لبلقتصاد الكلية اؼبتغَتات يؤثر بطريقة إما مباشرة أك غَت مباشرة يف
فيما  ،االقتصاد ىذا ألفراد الرفاىية قيقفالزيادة فيو تؤدم حتما إرل ارتفاع معدالت تلك اؼبتغَتات كبالتارل رب ,اؼباؿ رأس كتكوين

 الذم ىذا األخَت النقدم كليس اغبقيقي الفردم الدخل يف زيادة حدكثىو  االقتصادم النمو" أفب القوؿ إذلذىب البعض األخر 
 اػبدمات مقابل سنة كاحدة تكوف ما عادة معينة زمنية فًتة خبلؿ الفرد عليها يتحصل اليت النقدية الوحدات عدد إذل يشَت

 اػبدمات ك السلع كمية يف اؼبستمرة الزيادة باف النمو ىو "القائل أرو  جون كىذا ما يتفق مع تعريف ، 3 "يقدمها  اليت اإلنتاجية
 4."معُت اقتصادم يف ؿبيط الفرد طرؼ من اؼبنتجة

 
 نصيب متوسط يف زيادة دبا وبقق القومي الدخل إصبارل أك احمللي الناتج إصبارل يف زيادة " حدكثايعرفونو على اهنكما يوجد من 

 .5اغبقيقي" الدخل من القرد
 

 يبكن استنباط ك استخبلص بعض من اػبصائص اليت يتسم هبا النمو االقتصادم كىي كاأليت من التعاريف السالفة الذكر 

                                                           
  41انطونيوس كـر ،مرجع سابق،ص 1
 11 .،ص 2003 ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ، للتنمية حديثة اتجاىات عطية، القادر عبد ؿبمد القادر عبد 2
 12 ص المرجع، نفس 3

4 Jean Arrous, les théories de la croissance, paris, éditions du seuil, 1999, p 9. 
 51 ص ، 2000 ، باإلسكندرية التجارة كلية ، االقتصاد ،قسم"وتطبيقية نظرية دراسات االقتصادية التنمية "، ناصف ظيةع إيباف ، عجمية العزيز عبد ؿبمد 5
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ىو الزيادة اؼبستمرة يف معدؿ الدخل اغبقيقي الفردم الف ىذا األخَت ىو اؼبقياس اؼبتعارؼ علية لداللة على االقتصادم النمو  -
 اؼبستول اؼبعيشي الذم تتمتع بو دكلة ما.

 الفرد دخل ارتفاع يف  زيادةالبل هبب أف تصاحب تلك ،احمللي ال تعٌت بالضركرة النمو االقتصادم  الناتج إف الزيادة يف إصبارل -
السكاف يفوؽ  "الف يف حاؿ ما كاف معدؿ عدد،السكاين  دبعٌت أف تفوؽ الزيادة يف معدؿ الدخل الكلي معدؿ النمو،اغبقيقي 

ك بالتارل لن يتحقق النمو  1اغبقيقي " الفرد دخل متوسط يف احمللي فلن تكوف ىناؾ زيادة الناتج معدؿ الزيادة يف إصبارل
  2 :بَت عليو باؼبعادلة التالية .كىذا ما يبكن التعاالقتصادم

 .السكاني النمو معدل – القومي الدخل النمو معدل = االقتصادي النمو معدل      
 
 من فرد كل أف تعٍت ال الدخل كاليت متوسط يف اغبقيقي  بقدر ما يهتم بالزيادة الدخل توزيع هبيكلال يهتم النمو االقتصادم  -

 كربـر الكلي الدخل يف الزيادة كل كربصل ىي على األغنياء من قليلة تنحصر تلك الزيادة يف طبقة فقد ، دخلو زاد قدجملتمع ا أفراد
 الفردم كىذا ما ينطبق على عدة دكؿ كاؽبند ك الربازيل مثبل. الدخل متوسط يزداد ذلك من الفقراء كبالرغم من العريضة الطبقة منها

 
أف استخداـ معدؿ الدخل اغبقيقي الفردم للتعبَت عن النمو االقتصادم عوضا عن الدخل النقدم ال هبعل من ىذا األخَت  -

معدؿ الدخل النقدم ىو  أفبل ىو عنصر فعاؿ يف اؼبعادلة حيث انو بالرجوع للتعاريف قبد  الظاىرةديد معادل يف ربعنصرا ىامشيا 
 لؤلسعار العاـ إذل اؼبستول النقدم الدخل نسبة"يساكم  الف ىذا األخَت ،عدؿ الدخل اغبقيقي طرؼ يف اؼبعادلة اليت تعرب عن م

 .3"معينة زمنية فًتة خبلؿ النقدم دخلو إنفاؽ من الفرد عليها اليت وبصل كاػبدمات السلع لكمية يشَتأم انو (  التضخم )معدؿ
 العاـ نسبة الزيادة اليت وبققها معدؿ اؼبستول النقدم ؼبا تكوف مقركنة بنفس اف الزيادة يف نسبة الدخلذلك يبكن القوؿ بضوء علي 

كيف  ،الفرد  معيشة مستول يف س على مستول الدخل اغبقيقي كذبعلو ثابتا فبا يًتتب عليو عدـ حدكث ربسنكلؤلسعار سوؼ تنع
مستول  كيتدىور ينخفض سوؼ للفرد اغبقيقي لالدخ فإف األسعار يف الزيادة من معدؿ أقل دبعدؿ النقدم الدخل زاد حاؿ ما إذا

 ، 4التضخم معدؿ من النقدم أكرب الدخل يف الزيادة معدؿ كاف إذا إال ،قتصادم االنمو الربقيق ال يبكن ك  بالتارل معيشتو 
 

  5 :كمنو فاف اؼبعادلة اليت تعرب عن النمو االقتصادم تصبح كالتارل
  

 .التضخم معدل – النقدي الفردي الدخل في الزيادة =الحقيقي االقتصادي النمو معدل   
 
كانت ظبة االستمرارية   إذاال يعد مبوا اقتصاديا إال  وحيث أن ،النمو القتصادم ليس بتلك الظاىرة الظرفية أك اؼبؤقتةف إذف -

فهذه الزيادة  معينة ؼبدة اهفي اغبقيقي الدخل مستول من لتزيد لدكلة فقَتة، قدمت إعانة غنية دكلة أففلو فرضنا مثبل " ، مصاحبة لو
 .1االقتصادم ألهنا تبقى ظاىرة ظرفية كتنقصها االستمرارية " اؼبؤقتة ال تعرب عن النمو
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لؤلفراد كمتزايد  مرتفع معيشي تتسم باالستمرارية بغية ربقيق كتوفَت مستولفبا سبق يبكننا القوؿ باف النمو االقتصادم ىو ظاىرة  

 .ذات النوعية الفضلى  ، كاػبدمات السلع من اؼبزيد من اغبصوؿ على كىذا ما سيمكنهم
 

كىذا ما ،ثانية  جهة من اإلنتاجية احمللية كالطاقة جهة من االقتصادم التطور مستويات كما انو يعد من أىم اؼبؤشرات الدالة على
 االستثمارم، قرارىم ازباذ يف فك اؼبستثمر  يستخدمها اليت اؼبؤشرات أىم ألنو يعد  أحد،هبعل منو امرأ ضركريا يف اقتصاديات الدكؿ 

 2سوؼ ينعكس سلبا على اؼبناخ االستثمار ألم دكلو كهبعل اؼبستثمر األجنيب ينفر منها . االقتصادم للنمو الضعيف فاألداء
 

االقتصادم  للنمو عناصرربقيق ىذا النمو الذم تطمح إلية كل دكلة هبب توافر عدة موارد إنتاجية ك اليت يعدىا البعض ك ألجل 
 كاؼبتمثلة فيما يلي 

 
 كضوء ، كاؼبياه اؼبعادف : مثل اػباـ كاؼبواد األرض تشمل هنابأ الطبيعية اؼبوارد االقتصاديوف يعرؼ :الطبيعية الموارد عنصر-ا

بَتة بغية ضركريا بنسبة كيعد  ف ىذا العنصر الإاقتصادية ف معجزاتذكرنا بعض ذبارب الدكؿ اليت تعد ام إذالكن  3،الشمس كالنفط
تحقيق نسب عالية من لاليابانية دل تعتمد علية  اؼبعجزة أففالدارس للتاريخ االقتصادم سوؼ يصادؼ  ،ربقيق النمو االقتصادم

  ةيقتصاديات العاؼباإل أقولمن تعد هي فسبتلك موارد طبيعية غنية مقارنو ببعض الدكؿ النامية كرغم ذلك  ال ألهناالنمو االقتصادم 
 
 كاػبدمات السلع إنتاج يف استخدامها لئلنساف يبكن اليت كالثقافية الفيزيائية القدرات ؾبموع يف يتمثل كالذم:العمل عنصر-ب

 بدرجة تتحدد العمل عنصر كإنتاجية للعمالة، النوعي التطوير من يزيد كالتعليم التدريب استمرار أف حيث حاجياتو، لتلبية الضركرية
 العمليات يف اإلنتاج عناصر استخداـ كفاءة عليو تعتمد الذم التكنولوجي كالتأىيل كاػبربة، كالتدريب كالتعليم العمر حسب كبَتة

 4اإلنتاجية.
 
 اؼبعدات الرأظبالية، ك اليت تشمل اؼبصانع كنوعية كمية يف الزيادة على كبَتة بدرجة الناتج يعتمد ربسُت :المال رأس عنصر-ج

 على تساعد أهناكاؼبعدات فتوافرىا يف اقتصاد ما سوؼ يؤدم توفَت السلع ك اػبدمات ذات النوعية اؼبميزة كما  كاؼبؤف كاألدكات
 5. االقتصادم لنموا ا من عناصرالتقٍت ك بالتارل فهي تعد عنصر أساسي التقدـ ربقيق

 

                                                                                                                                                                                         
 .13ص،مرجع ،سابق ، عطية القادر عبد ؿبمد القادر عبد 1
 األىراـ، مطابع ترصبة الدكرل، البنك كالتنمية، التمويل ؾبلة ،الخاصة األموال رؤوس من المزيد جذب تستطيع كيف الصحراء جنوب إفريقيا كآخركف، عمر هباتا 2

 .4 ص ، 1997 .جانفي  القاىرة،
 34 ص ، 2008 ، األردف ، األكذل الطبعة ،كالتوزيع للنشر أسامة دار ،الدولي االقتصاد ، حرب أبو عثماف 3
 .34،ص  2001القاىرة، القاىرة، دار :والمفهوم النظرية االقتصادي النمو خليفة، حسن ناجي ؿبمد 4
 306 .ص النشر، سنة بدكف لبناف  ،بَتكت، للًتصبة العربية عبود ،اؼبنظمة ليلى ترصبة ،النمو نظرية ركبرت، سولو 5
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 بطريقة كاليت توظف اؼبتاحة للموارد فاعلية األكثر باالستخداـ يسمح لئلنتاج جديد تنظيمد بو" صكيق:التقني التقدم عنصر-د
كاؼبخًتعات أما مؤشر قياسها فهو مقدار  األعماؿ ؾباؿ يف كالبحث العلمي كىي باختصار تشَت إذل البحث ،1"كفاءة أكثر

 كالتطوير الذم تعتمده كل دكلو .  البحث على الكلي اإلنفاؽ
 

عريف التنمية كىذا تنعرج على  أفعناصره كقبل اػبوض يف النظريات اؼبفسرة لو كجب علينا  أىم كأبرزناتعرضنا لتعريف النمو  أفبعد 
 .مشل من النمو أك  أعمقنها اصطبلحا تعد كالتنمية لغة تشتق من النمو ل إفاعبوانب اليت سبيزىا عن النمو حيث  إيضاحبغية 

 
 تعريف التنمية االقتصادية الفرع الثاني :

 
 بأنبية ربظى كىي النمو من أكسع اؼبوجودة بينهما، فالتنمية الفوارؽ لطبيعة النمو عن االقتصادم الفكر يف التنميةىبتلف مفهـو 

 بإبراز تالتعاريف اليت عن كتنوعت تعددتلذا  ،2الدكؿ النامية يف كباألخص العادل أكباء صبيع يف االقتصاديُت نشاط يف بالغة
 حيث الوطٍت أك الفردم سواء اػباـ الدخل لزيادة كسيلةانطبلقا من اعتبارىا فمنهم من يعرفها االقتصادية  الظاىرةمفهـو ىذه 

 اغبقيقية االقتصادية مواردىا إستغبلؽبا النمو يف اؼبستكملة غَت الدكلة تستخدمها اليت العملية هناأ على االقتصادية التنمية اعتربت
 حالة االنتقاؿ من دبقتضاىا ربدث عملية   اليت تلك"العملية أهناكمنهم من يعدىا على  ،اغبقيقي الوطٍت دخلها زيادة ؼهبد

 .3االقتصادم" اؽبيكل يف كاعبوىرية التغَتات اعبذرية من العديد إحداث يقتضي االنتقاؿ ىذا أف حيث التقدـ، حالة إذل التخلف
 
كذلك  تتضمن بل معينة اقتصادية تغيَتات على فقط تنطوم أهنا الأم يد حمنو فاف التنمية ال تقتصر على معدؿ النمو كمؤشر ك ك 

النشاط  أكجوحضارية شاملة ؼبختلف انتقاؿ "عملية كىذا ما هبعل منها ،كالتنظيمية  كاؽبيكلية االجتماعية اجملاالت يف ىامة تغيَتات
لقدراتو  كإطبلؽلكفاءاتو  الو كتطوير  اكربرير  اإلنسافبناء على  أيضاتنطوم ك النتيجة ،ككرامتو اإلنسافيف اجملتمع دبا ىبص رضاء 

القادرة على  اإلنتاجيةؽبا من اجل بناء الطاقة  األمثلكىي كذلك اكتشاؼ ؼبوارد اجملتمع ك تنميتها ك االستخداـ ،للعمل البناء
كىذا ما جعل االقتصاديوف يقًتحوف مؤشرات كمقاييس جديدة زبتلف عن مؤشر مبو الدخل القومي الذم كاف  ،4"رالعطاء اؼبستم

كقع يف "ك الذم اثبت عجزه علي التعبَت لوحدة على التنمية يف اقتصاد بلد ما ك ابسط مثاؿ ما ،يعد كمقياس لتقدـ الدكؿ كتنميتها
باؼبئة يف حُت عم التفاكت الطبقي ك الفقر صبيع أرجاء  9ربقق معدؿ مبو قدر ب الربازيل يف شبانينيات القرف اؼبنصـر حيث كانت

ك الذم أدرج فركعا أخرل  ASHAكمؤشر للداللة على التنمية االقتصادم   أخرلباقًتاح مقاييس لذا قاـ االقتصاديُت ،القطر 
قامت اؼبتحدة  األمم منظمة أفكما ،5"كمتوسط العمرمن اؼبؤشرات ربتو كمعدؿ األمية ك البطالة ك العناية الصحية ك معدؿ الوالدة 

 لؤلمم اؼبتحدة البشرية التنمية دليل يف اؼبتمثل ك1990ظهور لو يف سنة  أكؿباستحداث مقياس جديد للتنمية ك الذم كاف قامت 
 عند اؼبتوقع بالسن عنو اؼبعرب(HDI) الصحي اؼبستول يف متمثلة أساسية معايَت ثبلث يشمل كىو ،  (PNUD)  ،للتنمية 
 الدليل ىذا إذل باإلضافة اؼبعدؿ، اغبقيقي الدخل دبستول اؼبعرب عنو اؼبعيشة مستول الثالث العامل ك ، التعليمي اؼبستول ك ، اؼبيبلد

                                                           
 58 .ص سابق، مرجع خليفة، حسن ناجي ؿبمد 1
 05 ص ، 2008 األكذل، الطبعة القاىرة، الفجر، دار ،االقتصادية التنمية لتمويل الذاتية اإلستراتيجية داكدم، الطيب 2
 .55ص ناصف،مرجع سابق ، غطية إيباف ، عجمية العزيز عبد ؿبمد 3
 .79 ص،1986،،دار الطليعة، بَتكت  العلم و التكنولوجيا و التنمية البديلةسليماف رشيد سلماف ، 4
 75نفس اؼبرجع ص 5
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السابقة  الثبلثة اؼبعايَت إذل باإلضافة اإلناث ك الذكور بُت البشرية القدرات توزيع يف العدالة االعتبار عدـ بعُت يأخذ آخر دليل ىناؾ
 1للجنس. اؼبعدؿ البشرية التنمية دليل يف اؼبقياس ىذا كيتمثل ، اؼبذكورة

 1997 لسنة البشرية التنمية العاؼبي حوؿ التقرير إذل استعمالو يرجع الذم التنموم الفقر مؤشر يف يتمثل للتنمية األخَت الدليل أما
 حرماف يف يتمثل التنموم الفقر أف حيث التمنية، عناصر أك مكوناتنفس  يف النقائص ك باالختبلالت أساسا اؼبؤشر ىذا كيهتم ،

 عاـ مقبوؿ معيشي كمستول مرضي تعليمي مستول ك جيدة صحية رعاية يف اؼبتمثلة ك البشرية األساسية للتنمية العناصر من الفرد
 2ما. غبد

 :ستخبلص ما يلي إيبكننا كفبا سبق 
 
 .التقدـ حالة إذل التخلف عملية انتقالية تتم دبوجبها نقل اجملتمع من حالةالتنمية ىي  -
 
 الوطٍت دخلها زيادة ؼهبد اغبقيقية االقتصادية الوسيلة الفضلى اليت تتبناىا الدكلة بغية االستفادة من مواردىاالتنمية ىي  -

 .اغبقيقي
 
 اك الثقافية.أك االجتماعية  ةاالقتصاديالتنمية ىي الرقي باجملتمع يف شىت اؼبيادين سواء  -
 
 فبكن، حد إذل أقصى اإلنتاج يف الزيادة خبلؿ من الطيبة اؼبعيشة مستويات بأعلى يتمتع ؾبتمع إقامة إذل االقتصادية التنمية تصبو -

 3االجتماعية. الرفاىية جانب إذل االقتصادية الوفرة كربقيق العامة أك اػباصة جبهوده سواء فرد لكل الكفاية كربقيق
 
للثركة على طبقات اجملتمع اؼبختلفة بغية ربقيق العدالة االجتماعية  األمثل عيز زبتلف التنمية عن النمو بكوهنا هتتم دبشكل التو  -
 االقتصادية  الفرص كضعف كالطغياف كالفقر منها التخلف لبقاء الرئيسية اؼبصادر صبيع إزالةعلى تعمل  أهناكما ,
 
 اإلستغبلؿ على باالعتماد اؼبتقدمة الدكؿ كبُت بينها الفجوة كتقليص النامية للدكؿ االقتصادم االستقبلؿ إذل ربقيقترمي التنمية  -

 4اؼبتاحة. الذاتية األمثل للموارد
 
 
 
 

                                                           
 كعلـو االقتصادية العلـو كلية ، غَت منشورة، االقتصادية العلـو يف الدكتوراه .شهادة  لنيل أطركحة ، النامية الدول في الدولية والتجارة النمو صواليلي، الدين صدر 1

 60ص2006 التسيَت،
 192 ص ، 2005 مارس ، اعبزائر ، تلمساف جامعة ، 04 العدد كاؼبناصبنت، االقتصاد ؾبلة ،االقتصادية التنمية على أثارىا و الفقر ظاىرة ،رجم نصيب 2
 2006 األكذل، الطبعة القاىرة، كالتوزيع، للنشر اعبامعية اؼبؤسسة ،أساليب – معوقات – عطاءات – مفاىيم اإلسالمي الفكر في التنمية العسل، حسُت إبراىيم 3
 .28-27ص ،

 كعلـو االقتصادية العلـو كلية منشورة، غَت دكتوراه رسالة ،آسيا شرق جنوب دول اقتصاديات حالة التنمية واستراتيجيات االقتصادي النمو ،مصطفى زيركين 4
 .14ص ،2000 جامعة اعبزائر، التسيَت،
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  التكنولوجي:الفرع الثالث نظريات النمو باالعتماد على العامل 
 
الكبلسيك  االقتصاديُتمع علماء التكنولوجي  باالعتماد على اؼبتغَت لقد بدأت الدراسة اعبدية لكيفية حصوؿ النمو االقتصادم  

كاعيا نو كاف أيبلحظ ظبيث فبالرجوع إرل تصورات ادـ ،(كمالتوس  كريكاردك ظبيث الشاغل لركادىا )ادـ الشغل تحأضحيث 
 يةالرفاى توفَت إذلالعماؿ ك الذم سوؼ يؤدم بدكره  إنتاجيف رفع  التكنولوجيةالتحسينات  تلعبوجدا إرل الدكر الرئيس الذم 

سوؼ  اليتكتعميم الوفرة  إحبلؿ إذليف ؾبتمع ؿبكـو جيدا سوؼ يؤدم  اؼبختلفة شكالوأب اإلنتاجتكاثر  أفحيث يرل  ةجتماعياإل
يسرع من عملية سوؼ الذم ك يف كتاباتو بالفضل الذم ينجم عن تقسيم العمل  أشادكما انو ،من الشعب  األفقرسبس الطبقات 

تقسيم العمل  مبدأ إرل،اليت تسهل كتوجز العمل  اآلالتالفضل يعود يف اخًتاع كل ىذه  أف" يبدك : ؿقاحيث  التكنولوجيالتقدـ 
أم ىدؼ عندما يكوف تركيزه كلو موجها كبو ىذا اؽبدؼ فقط  إذلللوصوؿ  كأفضل أسهلطرؽ  اكتشاؼقادر على  فاإلنساف،

كدل تتوقف تصوراتو عند ىذا اغبد بل كصلت إذل غاية  التنبؤ بظهور ما ندعوه  اليـو ،1"كثَتة أمورمشتتا بُت يكوف  أفعوضا من 
يعرؼ بعامل تراكم رأس اؼباؿ الذم  احملسنة للعمل بعامل االستثمار أك ما اآلالت إهبادربط ظبيث ،حيث  دبخابر البحث ك التطوير

 اؼبلكية :أنبها عموما فقد استندت النظرية الكبلسيكية على فرضيات أما 2،يف االقتصاد القائم على الربح األعماؿرجاؿ  إليوينزع 
 اعتمدكا على أسلوب أهنمكما  ، النشاط فبارسة يف الفردية كاغبرية للموارد التاـ االستخداـ حالة كسيادة التامة كاؼبنافسة اػباصة
أما بالنسبة الفًتاضاهتم حوؿ العملية  ،الوطٍت الدخل يف األمد طويل يف دراستهم ألسباب النمو االقتصادم اعبزئي التحليل

مع شبو تقليل من أنبية ، تعتمد على ثبلثة عوامل رئيسة، ىي العمل كرأس اؼباؿ كاألرض )اؼبوارد الطبيعية(اإلنتاجية فهم يقلوف أهنا 
 عامل التكنولوجيا.

 
يف دفع  توقعات ادـ ظبيث القائلة باف األشخاص اؼببدعوف كمنظمات البحث ك التطوير اؼبتخصصة سوؼ تساىم من رغم على ال

حيث كاف ، ؼبا يقارب القرنُت لك الوقت تاه إال أف الفكر الذم كاف سائدا يف ذ،لتغيَت التكنولوجي ك النمو االقتصادم إذل اإلماـ ا
منذ كقت ليس ك  الفا أما،التكنولوجي لتغَتايركز أكثر من البلـز على عبلقات اإلنتاج اليت كاف يغيب عليها عامل التغَت ك خاصة 

ليس فقط كعامل ،التكنولوجيا اغبديثة بالبعيد طور االقتصاديوف شيئا فشيئا نظرة جديدة للنمو االقتصادم اخذين بعُت االعتبار 
قاـ بو سولو عندما ظهرت  احملاكالت ما ابرز تلككتعد  3،كوهنا تتأثر كثَتا دبتطلبات السوؽ ك السعي كراء الربح  مهم كلكن أيضا

ك اليت كانت رائده  Théorie de  la croissance exogène »اػبارجية  النمو نظرية"تعرؼ ب كاليتالنمو  يف نظريتو
ركيزة أساسية يف عملية النمو ك بالتارل مهدت الطريق لنشوء ما يعرؼ بنظريات النمو كجعلو يف عصرىا بإدراجها لعامل التكنولوجيا 

ك اليت أعطت لنظريات النمو بعدا أخر باعتمادىا على متغَتات  Théories de la croissance endogèneاػبارجي 
ك االعتماد على البحث ك  العلمية اؼبعلومات كنشر كتطوير البشرم اؼباؿ رأس يف كالقياـ باالستثمار اغبديثة، جديدة كاالبتكارات

 . ( Rebello،  Romer   ، Lucas) التطوير ك التعليم كمن ابرز ركادىا
 
 

                                                           
،ترصبة علي أبو عشمو ،مكتبة العبيكاف ،الرياض ،اؼبملكة العربية السعودية  ،نظرة جديدة إلي النمو االقتصادي و تأثره باالبتكار التكنولوجيفريدريك ـ شرر  1
 .19ص2002،

 .20صنفس اؼبرجع،  2
 .77نفس اؼبرجع ،ص 3
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 ناتج رأس المال عمل

 : خارجينظريات النمو ال: أوال
وجيا عامل خارجي يف معادلة النمو االقتصادم ك من ابرز ركادىا ركبرت ولتعرؼ ىذه النظرية بنظرية النمو اػبارجي العتبارىا التكن

 .صولو،الذم يعترب أكؿ من ادخل عامل التغَت التكنولوجيا على  نظريات النمو 
 
 :نموذج سولو -ا

 
 اليت ألقاىا . قدمة اؼبستهل القوؿ بعد الذم إبرة سولو ك اؼبكاف قاعة احملضرات احملاضر ر 1987من ديسمرب الثامن تاريخ لا
,ككذلك دل تنتهي هبما فهي ردبا تكوف 1957ك1956يف الفكر االقتصادم من مقااليت يف  عامي  تبدأنظرية النمو دل  أفالواقع  "

تتبع اػبط الذم مت  إذلظبيث من سبقو يف ىذا اجملاؿ .يف اػبمسينيات فقد سعيت  ألدـ أف"كمن احملتمل األمةمع "ثراء  بدأتقد 
لويس يف ظركؼ تارىبية زبتلف عن تبلؾ اليت  آرثرالنمو بواسطة ركم ىاركلد ك افسي دكمار ,ككذلك  مسالةربديده يف شاف 
 .1كحاكلت إبراز ىذا االنزعاج ك التخفيف من حدتو "،بعدـ االرتياح يف شاف ىذا اػبط  تكقد شعر ،عاشها ادـ ظبيث 

 
 التطوير بذكر يف طياتو  ضبل إسهاـأكؿ  االقتصادم لنموا ظاىرة بتفسَت اػباص النيوكبلسيكي R. Solow سولو مبوذجيعد 

بإدخاؿ عامل التقدـ التكنولوجي على النظرية الكبلسيكية اعبديدة للنمو االقتصادم فقبل قيامو ، النمو يف  للنظرية النيوكبلسيكية
كما سبق الذكر تعتمد على ثبلثة عوامل رئيسة، ىي العمل كرأس اؼباؿ   اإلنتاجيةكانت العملية ، 1956يف حبثو اؼبنشور عاـ 

يف مبوذجو للنمو فهو يعد التقدـ التكنولوجي )إضافة إذل رأس اؼباؿ كالعمل( اؼبصدر األساس للنمو  أما،كاألرض )اؼبوارد الطبيعية( 
 .النموذج باستعراض تفاصيل  ذكرهكىذا ما سيحاكؿ الباحث .االقتصادم يف األجل الطويل 

  
  2:سولو الرياضي  نموذجال-ب 

 يف ظل فرض ثبات الغلة مع اغبجم: اإلنتاجقائم على دالة  1956عاـ Solowالنموذج الذم اقًتحو سولو 

 
              

 

 

 * ينمو العمل)خارجيا(بنفس معدؿ مبو السكاف:

 

                                                           
 .13صولو ركبرت،مرجع سابق ،ص 1
 ، اؼبعهد العريب لتخطيط متوفرة على اؼبوقع :وذج صولونمد اضبد الكواز ، 2

http://www.arab-api.org/course34/c34_outline.htm:(25/01/2013. 13:30).                      . 
 

http://www.arab-api.org/course34/c34_outline.htm
http://www.arab-api.org/course34/c34_outline.htm
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 معدل النمو السكاني

Lt=1/Lt=1+n 

 

 

 * يًتتب على فرض ثبات الغلة مع اغبجم أف تكوف :

                    

يبكن إعادة  كتابة دالة اإلنتاج اؼبشار إليها أعبله ، على أساس حصة  f(K)=F(K,I)ك (K=K/L) ك(y=Y/L)بعد تعريف 
 حبيث تصبح كالتارل: Intesive Formالفرد من العمل 

Y=f(k) 

أم أف الناتج يعتمد فقط على رأس (k)( ىي دالة يف حصة العامل من رأس اؼباؿ yحصة الناتج للعامل) فالصياغة أك تقوؿ ىذه 
 اؼباؿ، بغض النظر عن اغبجم اإلصبارل لبلقتصاد.

 (،أم :S* يفًتض مبوذج سولو أيضا باستثمار نسبة ثابتة من الناتج )

S=sY 

 (.dدثر بنسبة)كما يفًتض أف رأس اؼباؿ اغبارل يستهلك أك ين

 

 ك بناء على ذلك يبكن كتابة التوازف التنافسي لنموذج سولو كالتارل :

 [                  ] Kt+1-kt=  

   
 

 تقرأ اؼبعادلة التوازنية )اقتصاديا( أعبله كالتارل :

أف التغَت يف حصة العامل من رأس اؼباؿ )اعبانب األيسر من اؼبعادلة( يتحدد على أساس عاملُت )يف اعبانب األيبن(:حصة العامل 
، ك ذلك االستثمار الذم هبب أف يستثمر للمحافظة على حصة العامل اغبالية من رأس اؼباؿ أك نقطة تعادؿ sf(k)من االستثمار، 

 k (d+n)االستثمار،

  Steady-Stateدما تكوف يف اغبالة اؼبستقرة * ك عن

Kt+1=kt   sk(Kt)=(d+n)kt 
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فإف حصة العامل من رأس اؼباؿ  kt+1>0ك يف حالة زيادة حصة العامل من رأس اؼباؿ الفعلية عن نقطة تعادؿ االستثمار ،أم 
(kt.ترتفع حىت تصل إذل نقطة  االستقرار، ك العكس صحيح) 

يف األجل الطويل عندما يغطي االقتصاد مستول حصة العامل من رصيد رأس اؼباؿ البلـز غبالة االستقرار، * ك تسود اؼبعادلة أدناه 
 (،أم :nك عندما ينمو الناتج بنفس معدؿ النمو السكاين )

Yt+1/Lt+1=yt/L  yt+1/yt=Lt+1/Lt=(1+n) 

 ك يف ظل الفرضيات التالية للنموذج ك اؼبشار إليها أعبله:

 معدالت مبو معدؿ االدخار. ثبات -

 ثبات معدؿ النمو السكاين. -

 ثبات الغلة مع اغبجم.-

 فإف مبوذج سولو يقرر أف النمو يف اؼبتغَتات االقتصادية الكلية األساسية يتحدد دبعدؿ النمو السكاين.

ابت ، ك يتم إدخاؿ متغَت التغَت (ك الذم يفًتض أنو ينمو دبعل ثAك قد كسع سولو مبوذجو األساسي بإضافة التغَت التكنولوجي )
)أك ما يطلق عليو بتفعيل مدخل العمل أك زيادة فعالية Multiplicativelyالتكنولوجي، ك العمل يف دالة اإلنتاج تفاعليا 

Augmenting  Labour-   أكHarrod Natutal:) 

Yt=F(Kt,Lt) 
 إدخاؿ اتغَت التكنولوجي ،يتحدد بػ: ك كفقا لسولفو فإف النمو باألجل الطويل،بعد

 معدؿ النمو السكاين

 معدؿ مبو التغَت التكنولوجي

Yt+1/yt=At+1/Lt+1/ At Lt=(1+n) (1+g) 

  يصنف كبل من النموذجُت لسولو )مع ك بدكف التغَت التكنولوجي( باعتبارنبا مباذج خارجيةExogenous 

Grouwth Models. 

  ينبأ مبوذج سولو بأف التحسينات الطويلة األجل يف مستويات اؼبعيشة تعتمد على اؼبقومات الرئيسية لبلقتصاد ك ىي

 شاملة 
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 معدؿ النمو السكاين. 

 معدؿ االدخار  

 معدؿ التغَت التكنولوجي  

 معدؿ اندثار رأس اؼباؿ  

 اإلقتصادية يتطلب : ك بناء على ذلك فإف تطبيق النموذج ىيكليا من كجهة نظر السياسة 

 

 خفض معدؿ النمو السكاين.  

 تشجيع االدخار.  

 ربفيز التطور التكنولوجي.  

 خفض معدؿ اندثار رأس اؼباؿ  

 .يلعب تراكم رأس اؼباؿ الدكر احملورم يف مبوذج سولو باعتباره متغَت عامل اإلنتاج )الداخلي(الوحيد 

  الذم يتحدد، بدكره )خارجيا(. االدخارتراكم رأس اؼباؿ يتحدد دبعدؿ  أفإال 

 االرتفاع حبصة العامل الناتج.     االرتفاع يف معدؿ االدخار       
 

ف دل وبدث مبو يف زيادة إك  حىتإصبارل الناتج الكلي قد ينمو بشكل مستمر إذا كاف ىناؾ تطوران تقنيان ستخبلص أف إفبا سبق يبكن 
قتصاد النمو النمو االقتصادم يف الناتج اإلصبارل على العمل كرأس اؼباؿ فقط لن وبقق لئل عتمادإكبالتارل فإف  ،رأس اؼباؿ أك العمل

لذا هبب االستثمار يف التقنية من أجل احملافظة على نسبة العائد اؼبتحقق على رأس  ،اؼبستمر بسبب قانوف تناقص اإلنتاجية اغبدية
نية كالذم ينتج عنو انعداـ النمو يف التقنية سوؼ يؤدم إذل البفاض النمو عدـ االستثمار يف التقحيث أف  ،اؼباؿ كالعمل أك زيادتو

  1االقتصادم نظران لتناقص اإلنتاجية يف رأس اؼباؿ كالعمل اليت ال يبكن احملافظة عليها إال من خبلؿ التطور التقٍت.
 

                                                           
لعربية ا، معهد الدراسات الدبلوماسية الرياض، اؼبملكة ، أثر التطور التقني على النمو االقتصادي: حالة المملكة العربية السعوديةرجا بن مناحي اؼبرزكقي البقمي 1

 . 2ص بدكف سنة ، السعودية ،
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 نظريات النمو الجديدة  ثانيا:
 

 أنو إذل كتوصل كالدكؿ  الفقَتة، الغنية الدكؿ بُت اغباصل التفاكت أسباب عنطرحو إرل البحث   كراء من "سولو" يهدؼ كاف
 العكس كاف ككلما التطور ساعدىا على ضعيف سكاين مبو أك/ك كبَتين تقٍت تطور أك/ك رأظبارل تراكم ما دكلة يف كاف كلما

 أف يبكن أين الدكؿ بُت التقارب فكرة يف تتمثل "سولو" مبوذج إليها توصل اليت األخرل كالنتيجة الفقر، حيز يف البقاء على ساعدىا
 "سولو" نتيجة أف إال ، مثبل الرأظبارل كالًتاكم العوامل اؼبعينة بعض توفرت إذا البعيد اؼبدل يف الغنية بالدكؿ النامية الدكؿ تلحق

 بنماذج يعرؼ  ما بعد فيما أسسوا كالذين االقتصاديُت منثلة  يد على شديدة انتقادات إذل األخرل ىي تعرضت إليها توصل اليت
 الواقعدحض  حيث اؼباضي، القرف من الثمانينات عقد يف اؼبيدانية اؼبشاىدات منكلقد نبعت ىذه االنتقادات  الداخلي، النمو
 1الفقَتة، كالدكؿ الدكؿ ىذه بُت تزداد اؽبوة كأصبحت كغٌت تطورنا زادت الغنية الدكؿ أف لوحظ أين التقارب فكرة

عند عرضة  "سولو" يقم  دل حيث خارجي، كمتغَت التقٍت الرقي وافًتاض فكرة  هوف "سولو" نظرية إذل كجو الذم الثاين االنتقادأما  
 يف ركمر بوؿقاـ لذا  االقتصادم، النمو عوامل أىم من اعتباره رغم العامل ىذا تطور كطريقة لكيفية تفسَتنابتقدمي  نموذجول

الداخلي ك الذم يعد التكنولوجيا كمتغَت  النمو ستحداث مبوذجا جديدا عرؼ بعد ذلك مبوذجإاؼبنقضي بالقرف  شبانينيات منتصف
بل ،الكلية اإلنتاج دالة شكل اإلنتاج أم أسلوب تغيَت على يقتصر ال التكنولوجي التغَت أف،حيث اعترب عكس مبوذج سولوبداخلي 

 دالة كـبرجات كشكل مدخبلت من كل يف متزامنة تغيَتات إحداث إذل الغالب سوؼ تؤدم التكنولوجية يف يرل أف التغيَتات
 2.(k)تغيَت مواصفات  جديدة ظهور آالت إذل األحياف غالب يف يؤدم جديد إنتاجي أسلوب فاكتشاؼ ،الكلية اإلنتاج

 
 فإف اإلبداع نوع كاف فمهما إبداع، كل أصل ىي برأيو كالفكرة الفكرة، مفهـوكدل يقتصر ركمر يف مبوذجو على ما سبق بل ادخل 

 بصورة سبيزىا دبواصفات قيمة(كلكن )لديها السلع سباما مثل مثلها اقتصادم معرفة كجعل ؽبا كياف إذل بعد فيما تتحوؿ كراءه فكرة
 اػبضوع قابلية عدـ كىي : حيث تتلخص ميزاهتا يف ثبلث عناصر،معا أك االثنُت العامة أك اػباصة التقليدية السلع عن جذرية

 كىذا ،مردكدية متزايدة بوجود جوىريا كترتبط األخرل، السلع عن جذريا كىذا ما جعلها زبتلف كالًتاكمية التنافسية، كعدـ للسيطرة
 لقانوف الطويل اؼبدل على زبضع )ال ذاتيا تتولد يبكنها أف اؼبادم اؼباؿ رأس تراكم عكس كعلى اؼبعرفة تراكم أف بالقوؿ ؽبم ظبح ما

 3اؼبتناقصة(. اؼبردكدية
 

 عن التعلم عامل إدخاؿ يف اؼبتمثلة طريق الفرضية عن كىذا ، النيوكبلسيكية للنظرية جديد نفس إعطاء من سبكن ركمركما أف 
 اإلهبايب األثر كىذا ، فعالية بأكثر اإلنتاج من الوقت نفس يف تتعلم اؼبادم رأس ماؽبا من ترفع اليت اؼبؤسسة أف حبيث ، التمرف طريق

 اؼبكتشفة اؼبعرفة يف أف متمثلة الثانية الفرضية فإف ذلك إذل باإلضافة ، االستثمار طريق عن بالتمرف يوصف ، على اإلنتاجية للخربة
 .4االقتصاد  كل يف آنيا تنتشر

 
                                                           

 Les،  حالة االقتصاد الجزائري-مداخلة يعنوان قياس أثر التطور التكنولوجي على النمو االقتصاديالبشَت عبد الكرمي ، دضباف بواعلي ظبَت، ، 1
deuxièmes Journées Scientifiques du FEM 22ص، 2008اعبزائر ، -عة الشلف، جام. 

،جامعة غَت منشورةرسالة دكتورة ،اإلصالحات االقتصادية وإشكالية النمو االقتصادي في دول المغرب العربي )تونس ،الجزائر ،المغرب( ،فطيمة حفيظ،   2
 .112،ص2012اغباج ػبضر باتنة ،اعبزائر، 

 114-113ص،ص. نفس اؼبرجع السابق ، 3
 .50ص ، سابق مرجع صواليلي، الدين صدر 4
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    1 ا :نب قناتُت خبلؿ من على النمو كفقا لو فاف ىذا العامل يؤثر
 االستثمار خيارات مبذجة خبلؿ من كذلك اإلنتاج، دالة يف inputكمدخل  ظاىريا مدمج البشرم اؼباؿ رأس إف أكال،  -

 .البشرم اؼباؿ لرأس اػبارجي األثر خبلؿ من ككذا الفردية التعليمي
 إما كذلك البشرم، اؼباؿ رأس دبخزكف كاضح بشكل مرتبطة التقٍت( التقدـ )ربديدا الداخلي للنمو اؼبسببة العوامل إف ثانيا، -

 البحث قطاع يف أساسي مدخل انو أك اعبديدة اؼبعرفة أك التكنولوجيا (R&D) مباشرة ينتج البشرم اؼباؿ رأس أف بافًتاض
 .جديدة معرفة أك تكنولوجيا يبتكر الذم كالتطوير

 
 نظرية تمثل يفاؼبىذا التوجو رغم كجود عده ؿباكالت سابقة لنموذجو ك  أبواؼباؿ البشرم فيعترب لوكس ىو  رأسفيما ىبص عامل  أما

 بسوؽ مرتبطة البداية النظرية يف ىذه ككانت( Becker: 1964 (  (كبيكر1961سنة  Shultz اؼباؿ البشرم لشولتز ) رأس
 األطفاؿ كتعليم تكوين يف الوقت ىذا زبصيص عن الناتج اؼبستقبلي بالعائد للعمل الوقت اؼبخصص عائد دبقارنة أم الشغل

 الذم ذلك ىو مباشرة بصفةالنمو  يف البشرم اؼباؿ رأس لدكر مفصبل تطرؽ مبوذج أىمكلكن يبقى  ،البشرم اؼباؿ برأس كاالىتماـ
 النيوكبلسيكي النمو مبوذج يف اؼباؿ البشرم رأس إلدراج ؿباكلة ىناؾ كانت ذلك قبل كلكن, 1988 عاـ ( Lucas') لوكا قدمو
 2(.MRWك الذم يعرؼ بنموذج )1992سنة  ككايل ركمور مانكيو، من قدمها كل سولو مبوذج أم
 
 
    3: 1811لوكاس   روبرت :نموذجا
 حدية عوائد على كاحملافظة البشرم، اؼباؿ زيادة رأس يبكن اؼبادم اؼباؿ رأس عكس على القائلة بأنو الفرضية على لوكاس اعتمد لقد 

 : النحو التارل على دكجبلس-كوب دالة من انطبلقا توقف، دكف االقتصادم النمو يسمح باستمرار فبا تناقصها عن عوضا ثابتة،
 

                      
 
 
 

 :أف حيث
 y :يبثل اإلنتاج. 

 k: اؼباؿ رأس العيٍت 
 U:الوقت اؼبخصص للعمل
 H:يعرب عن عنصر العمل  

                                                           
 .32، ص.2010-2009تلمساف سنة  –،  جامعة أيب بكر بلقايد غَت منشورة  دكتورة، رسالة العائد من التعليم في الجزائرفيصل بوطيبة ،   1
، األكاديبية للدراسات االجتماعية  2212-1894دراسة قياسية في الفترة  -دور رأس المال البشري في النمو االقتصادي في الجزائر:شريفي براىيم،   2

 .35ص8العدد  2012جامعة الشلف اعبزائر، -كاإلنسانية
جامعة اغباج ػبضر باتنة ، اعبزائر، غَت منشورة ،مذكرة  ماجستَت ،االستثمار األجنبي و النمو االقتصادي دراسة حالة) تونس الجزائر،المغرب(،رفيق نزارم  3

 .90،ص 2007-2008
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 تراكم عملية هبا تتم صيغة ربديد مت حيث أكثر إنتاجية الفرد أصبح كلما البشرم اؼباؿ رأس تراكم كلما أنو على تدؿ اؼبعادلة ىذه
 :النحو التارل على البشرم اؼباؿ رأس

                    
 

         :حيث
 

   للدراسة اؼبخصص الزمن من مدخبلهتا تتكوف، البشرم اؼباؿ رأس إلنتاج دالة أهنا على (2 ) رقم اؼبعادلة قراءة كمنو يبكن

 ( أف2 رقم ) اؼبعادلة من كيتضح إنتاجها، مدخبلت يف متزايدة بعوائد اإلنتاج دالة ،كتتصف تراكمو مت الذم اؼباؿ رأس كمن ،  
 الذم الوقت على يعتمد البشرم رأس اؼباؿ على العائد معدؿ أم        تساكم  البشرم اؼباؿ لرأس اغبدية اإلنتاجية
 للدراسة. ىبصص

 
إذل  األساس يف يرجع الدكؿ ـبتلف بُت كالفقر الغٌت درجة يف اختبلؼ كجود سبب أف نلمس اف ىذا النموذج يسمح لناأف 

 أعطت األنبية ألهنا كذلك جيدة تنموية دبعدالت سبتاز الشماؿ دكؿ أف فنجد كالتعليم، للتكوين اؼبسخرة الزمنية اؼبدة اختبلؼ
 أفرادىا أك اىتماـ اىتمامها لعدـ كذلك ضعيفة تنموية دبعدالت سبتاز اعبنوب دكؿ أف قبد حُت يف للتكوين الكايف كالوقت الكبَتة

 ؽبا يكوف سوؼ -تراكم اؼبعارؼ تفضيل– دائم بشكل التكوين كقت من الرفع على القدرة ؽبا اليت السياسة فإف كىكذا بالتكوين،
 .1االقتصادم.( النمو على إهبايب أثر
 
 
  1990 2 رومر بول نموذج-ب
 كأكد اػبارج، من أساسا ناتج التكنولوجي أف التقدـ اعترب كالذم سولو من الصادرة األفكار بدراسة 1990 ركمر بوؿ قاـ لقد

 جهود أصبحت  )اؼبعرفة (األخَتة ىذه ازدادت فكلما اؼبعرفة، ـبزكف مع تفاعلو خبلؿ من يصبح منتجا البشرم اؼباؿ رأس أف ركمر
 .أكثر منتجة البشرم اؼباؿ رأس على اؼبعتمدة كالتطوير البحث
 النهائية. السلع إنتاج كقطاع الوسيطة، إنتاج السلع قطاع كالتطوير، البحث قطاع :قطاعات ثبلث على ركمر مبوذج كيعتمد
  .والتطوير البحث قطاع -1-
 :الشكل من اؼبعرفة تراكم معادلة على اعتمدت كاليت

Ά       
 

  .البحث فعالية معلمة كىي  >0حيث 
 A : ـبزكف األفكار

    : عدد الباحثُت 
األفكار اعبديدة مقدار  : Ά 

                                                           
 .16البشَت عبد الكرمي ، دضباف بواعلي ظبَت،مرجع سابق ،ص1

 .92رفيق نزارم، مرجع سابق،ص 2
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Άالشكل من فتكوف األفكار مبو معدؿ أما

 
 .اؼبعرفة من ـبزكف ستزيد من الباحثُت إضافية كحدة كل أف ( ، أم          

 
  .الوسطية السلع قطاع  2-

 
 السلع قطاع عن التعبَت كيتم كالتطوير، البحث قطاع من هاؼبشًتا االخًتاع براءة طريق عن    الوسطية  السلع إنتاج كيعتمد

 :باؼبعادلة الوسطية
 

 

  ∫       
 

 

 

 
  .اؼباؿ رأس من نوع كل من اؼبوجودة الكمية      اؼبادم اؼباؿ رأس    حيث

 
  

 قطاع اإلنتاج النهائي :3
 : التالية اؼبعادلة على كيعتمد

    
   ∫ [    ]  

     
 

 

 

 
 سوؼ الشركات أف ركمر كأعترب اؼباؿ، رأس يف التجانس عدـ خاصية اغبسباف يف تأخذ كاليت ثابتة حجم بغلة الدالة ىذه كتتميز

 قبل من اؼبستخدـ اؼباؿ رأس فإف كبالتارل السلع من ̅     كتنتج متساكية أسعارىا هبعل بشكل السلع ىذه بطلب تقـو
̅      النهائية  ىو السلع قطاع يف العاملة الشركات  السلع تنتج اليت الشركات  ىو العدد الذم يدؿ على  Aحيث  ،    
      : كما يليكتابتها   يبكن القطاع ؽبذا اإلنتاج دالة فإف األساس ىذا كعلى الوسيطة،

      
     ̅       

 
 .اإلنتاج عوامل من عامبل كليس معلمة يعترب x يعترب كأف االقتصادم للنمو ؿبور يعتب Aاؼبعرفة  ـبزكف أف عن تعرب كاليت

 
 كيرل اغبكومية، اؼبخابر يف أك األكاديبي البحث أثناء يف علمية مكتشفات شكل على تأيت التكنولوجية التغَتات أف ركمر عتربإ لقد
 لتوليد الصناعية الدكؿ استخدمتها اليت األفكار تطبيق على القدرة لديهم ليس مواطنيهم ألف فقراء أهنم ىي اليـو النامية الدكؿ أف

 :إذل تنقسم كالفقَتة الغنية الدكؿ بُت اؼبوجودة الفجوة أف كأكد اقتصادية، قيمة
 .اغبديثة كاآلالت كالطرؽ اؼبصانع كتتضمن مادية فجوة -
 اؼبخزكف يف كالتحكم كالتوزيع األسواؽ عن اؼبعرفة على ربتوم كاليت فكرية، فجوة -



 الدول المتلقيةاقتصاد  أثرىا علىو  نقل التكنولوجياأىداف الشركات المتعددة الجنسيات من                   الفصل الثالث

 
 

117 

 لنموذج فباثلة بعضها فكانت اإلنتاجية، زيادة يف العلمي كالبحث اؼبعرفة دكر إثبات حملاكلة ركمر مبوذج بتطبيق االقتصاديوف قاـ كقد
 .عنها ـبتلف كاألخرل ركمر

 
النمو  مستول نظرياتعلى  التكنولوجياعامل  ستخداـإتعد رائدة يف ؾباؿ  ألهناقتصر الذكر على بعض النظريات دكف غَتىا إلقد 

ندرة رؤكس  دبعضلةيعرؼ  ما إرلحيث دحضت ىذه النظريات الفكرة السائدة يف السابق ك اليت ترجع نقص التنمية ،قتصادم اإل
عتماد علية كركيزة لعملية النمو دل تعد ذبدم كتسبها عنصر رأس اؼباؿ من خبلؿ اإلإحيث برىنت على أف األكلوية اليت ، األمواؿ

كمن أىم ىذه ،بلوغ معدالت عالية من نسب النمو  أريدأثبتت أف ىناؾ  عناصر أخرل هبب أف تكوف مرافقت لو إذا ما بل ،
الدكؿ النامية كحبكم موقعها االقتصادم بقيت  ىتمت الدكؿ اؼبتقدمة هبا كقامت بتطويرىا ك خلقها لكنإلذا ،العناصر التكنولوجيا 

 . اقتصادياهتإدكرا مفصليا يف اؼبعركة اليت زبوضها الذم أصبح يلعب ،تفتقر ؽبذا العامل 
 

بل حىت كسيلة للحفاظ على السيادة الوطنية عن ،فشل اػبطط التنموية  أكعوامل ربديد قباح   أىممن أصبحت اليـو كما أهنا 
 ػأجعل الدكؿ النامية تلج،فبا ك كذا ؾباؿ الطاقة الصناعات اغبربية ك الدكاء الصناعات اغبساسة كقطاع كتساب تكنولوجيا إطريق 

اليت سوؼ  تتيح ؽبا فرصو  نافذصبلة من اؼبعن طرؽ كىذا  ،سد الفجوة بينها ك بُت الدكؿ الرائدة كتساب التكنولوجيا كإ إرل ؿباكلة
قتصاديا كمن بُت ىذه الطرؽ ك إمصاؼ الدكؿ اؼبتقدمة  إذلالوصوؿ جل أمن كحىت ؿباكلة خلقها كتوطينها  التكنولوجياكتساب إ

ستقطاب إك توطينها عن طريق  التكنولوجياجملاالت البحث ك التطوير ككذا ؿباكالهتا جلب ك نقل ك سبويلها تشجيعها ،اؼبناىج 
 .عالية ك كذا مراكز رائدة يف البحث ك التطوير لتكنولوجيامتبلكها إالشركات اؼبتعددة اعبنسيات ك اليت تتمتع ب

 
 التنمية أقصر طرؽ ىي اغبديثة فالتقنية كالفقَتة، النامية العادل لدكؿ الرئيسة األىداؼ أحد ستظل التكنولوجيا نقلعملية  إف

 التكنولوجيانو سيحاكؿ ربط أكما نقلها   طرؽ إذلك  التكنولوجياماىية نقل  إذللذا سوؼ يتطرؽ الباحث يف ما يلي  ، زدىاركاإل
 التابعة ؽبا .الشركات اؼبتعددة اعبنسيات الدكؿ اؼبتقدمة كخاصة عن طريق سًتاتيجيات إالدكؿ اؼبتلقية ؽبا ككذا  سًتاتيجياتإب
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 المفهوم والطرق. التكنولوجيانقل  :المبحث الثاني

كىذا ما يفسر الدكر اؼبهم الذم ،لقد أصبح مفهـو نقل التكنولوجيا الشغل الشاغل للدكؿ النامية ك اؼبتقدمة على شكل سواء 
ك لدحض الغموض الذم وبيط ،أضحى يلعبو ىذا العنصر )العلم كالتكنولوجيا( على مستول التنمية االقتصادية ك األعماؿ الدكلية  

تغَت بعض بقصد هبالتو على ىذا اؼبصطلح كجب الوقوؼ على معٌت كتعريف ىذا اؼبصطلح الذم ىبتلف من مؤلف ألخر،ككذا 
 .كاثبت الواقع بطبلهنا،ىيم اػباطئة كاعتبار استَتاد اآلالت ك اؼبعدات كنقل للتكنولوجيا ك اليت سادة يف حقبة زمنية سابقة اؼبفا

  التعريف  األولالمطلب 

نتقاؿ غرض معُت من شخص إذل شخص إانطلقنا من التعريف البسيط لعملية نقل التكنولوجيا ك القائل بأهنا عملية "إذا ما 
مع االعتقاد الذم يعترب التكنولوجيا سلعة تباع ك تشًتل كأم سلعة أخرل ك الذم دفع بالدكؿ سوؼ نبلحظ انو يتفق . 1أخر"

لكن إذا ما أمعنا النظر جيدا يف ،النامية إذل اقتناء اؼبعدات ك اآلالت كحىت اؼبصانع اعباىزة يف سبيل سعيها إذل نقل التكنولوجيا 
نتقاؿ إلكن ،ه ببعض التعاريف األخرل سوؼ قبد أف نقل التكنولوجيا يف اغبقيقة ىي عملية انتقاؿ التعريف السابق ك إذا ما دعمنا

على ىذا الطرح نرجع إرل التعريف القائل بأهنا عملية "نقل العلـو ك التكنولوجيا  كلئلجابة ؟ كمن من ك إذل من أك إذل أين   ماذا
  2رجاء العادل اؼبختلفة".أمن بلد إذل أخر أك من منطقة إذل أخرل أك تبادؽبا بُت 

دات التكنولوجية ك اؼبع كاآلالت اؼبعرفةىذا ما هبيب على شق من  الطرح السابق كمنو فهي عملية يقتضى دبوجبها انتقاؿ  كتبادؿ 
أساليب صناعة كسائل اإلنتاج "ك للمزيد من التفصيل يرل التعريف التارل على أهنا عملية نقل ، من مناطق الوفرة إذل مناطق اغباجة

كدمج تلك األساليب كذلك الفن يف صميم البيئة اؼبعنية عن طريق ربويل بيئتها االجتماعية ،كفن تلك الصناعة إذل بيئة غَت مصنعة 
 .3ويبل نوعيا كتثوير مبط اغبياة االقتصادية فيها بصوره متناسقة كمتكاملة "رب

ف أمنظمة األمم اؼبتحدة ك القائل بفبا سبق تتضح لنا أهنا عملية نقل ألساليب ك فنوف الصناعة ك اإلنتاج كىذا ما يدعمو تعريف 
كعملية تقدمي الطلبات أك  ،ستخدامها يف عملية إنتاج السلعإقصد  أهعملية النقل ىي عبارة عن " نقل صبلت من اؼبعارؼ إذل اؼبنش

كتساب ما سينقل فاؼبثل يقوؿ فاقد الشيء ال يعطيو لذا وبب البحث عن إلكن لكي تتم عملية النقل هبب أكال ، 4تقدمي خدمة "
  قبازاتاإل "ربويلأهنا عملية ك التعريف التارل يبكننا من إهباد ذلك اؼبنبع حيث يعرؼ ىذه العملية على ،منبع تلك األساليب 

 

                                                           
1Silvere seurat , Réalités du transfert de technologie,2 édition .MASSON .PARIS  1978. p34. 

 .27ابق،صمرجع سالنامية، الدول من نظر وجهة التنمية وعملية التكنولوجيا نقل قاسم، صبيل قاسم 2
 .28مرجع سابق، ص قاسم، صبيل قاسم 3

4 Daniel rouach et joseph klatzmann, que sais- je ? les transferts de technologie, Presses universitaires 
de France, 1993, p 10. 
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 كاستهبلكية، ككسيطة سلع رأظبالية إذل ربويلها من أجل األعماؿ قطاع إذل كاعبامعات اؼبختلفة البحث مراكز يف احملققة العلمية
 .1للتكنولوجيا" الرأسي بالنقل أيضا العملية ىذه كتعرؼ

اؼبراد نقلو ىو االقبازات العلمية أم اؼبعرفة أما اؼبتلقي يف ىذه اغبالة ىو إذا فاؼبنبع ىو مراكز البحث ك التطوير كاعبامعات ك الغرض 
قطاع األعماؿ أك الدكؿ األقل تقدما ك اليت دل تنجح يف إهباد ما يعرؼ بالنقل الراسي ,كحبسب ىذا التعريف فاف عملية النقل 

كىذا عن طريق النقل الراسي العمودم أك النقل األفقي  تكوف إما داخلية كعلى اؼبستول الوطٍت كما أهنا يبكن تكتسب طابع الدكلية
كالذم يعرؼ على انو نقل اؼبعدات ك اآلالت ك اػبربات من الدكؿ اليت حققت النقل الراسي إذل الدكؿ اليت دل تستطع ربقيقو أك 

 الدكؿ النامية اليت ال سبتلك التكنولوجيا .

 
يتم داخل  الذمللتكنولوجيا، كىو  الداخليللتكنولوجيا ، األكؿ : ىو النقل  رلالدك ـبتلفُت للنقل  كما يبكننا التميز بُت نوعُت

أماكن متفرقة من العادل ، أك فيما  يفاؼبشركع ، كالنقل داخل اؼبشركع متعدد القوميات من الشركة األـ إذل شركاهتا الوليدة اؼبنتشرة 
للتكنولوجيا ألنو ال يتضمن نقبل حقيقيا  الداخلياؼبباشر النقل  بُت ىذه الشركات الوليدة . كيطلق على ىذا النوع من االستثمار

للتكنولوجيا كىو  اػبارجيفهو النقل  الثاينأما النوع ،قبضة اؼبشركع كسيطرتو كال زبرج منو  يفللتكنولوجيا، بل تظل التكنولوجيا 
القوميات من الشركة األـ أك شركاهتا الوليدة إذل يتم بُت اؼبشركع الناقل كمشركع آخر مستقل عنو، كالنقل من اؼبشركع متعدد  الذم

 2دكؿ أخرل. يفمشركعات أخرل مستقلة 
 

 :ىي  التكنولوجيامن التعاريف السابقة يبكن القوؿ باف عملية نقل 

طرؽ ىي عملية "ترصبت البحوث اليت ذبرل يف ـبابر كمعامل البحث العلمي إذل كسائل متقدمة تدخل يف عملة اإلنتاج أك تقدمي  -
 سي على اؼبستول الوطٍت.  أكىذا ما يعرؼ بالنقل الر ،"3متقدمة كمتطورة للخدمات اؼبساعدة

 
 التكنولوجيا من مناطق الوفرة إذل مناطق اغباجة أم ىي نقل للمعرفة كاآلالت اؼبعرفة ىي تلك العملية اليت يوجب دبقتضاىا نقل -

فشلت يف ربقيق "النقل الراسي" كما يبكن ؽبذا النقل أف يكوف أفقيا أم نقل أخرل اقل تقدما لكنها  دكؿ إذل اؼبتقدمة الدكؿ من
4 التكنولوجيا من الدكؿ اؼبتقدمة إرل الدكؿ النامية"

 أم ىي عملية تتسم بطابع الدكلية   ،
 

                                                           
 29قاسم صبيل قاسم ،مرجع سابق،ص .1

 بالتعاكف الويبو) الفكرية للملكية العاؼبية اؼبنظمة ،تنظمها  الفكرية اؼبلكية عن الوطنية الويبو ندكة ، التكنولوجياترخيص الملكية الفكرية ونفل حساـ الدين الصغَت،  2
 .   2ص ،2004 آذار/مارس 24ك 23 ،مسقط، الشورل كؾبلس  كالصناعة التجارة كزارة مع
  115، ص  1981، دار اآلفاؽ اعبديدة ،بَتكت ، العرب والتكنولوجياظبَت عبد،,  3
،مرجع سبق ذكره، ص  4  58انظر انطونيوس كـر
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)اآلالت الفعلية أك اؼبعدات  اؼبعلومات التكنولوجية أك اػبربة الفنية( بنقل التكنولوجيا اؼباديةىي عملية ربط نقل اؼبعرفة العلمية ) -
 .1اؼبادية األخرل( لتفادم الوقوع يف ما يعرؼ )بالنقل اػبارل من التكنولوجيا (

 
 إهباد على يعمل األخَت ىذا ألف ؽبا الرأسي للتكنولوجيا بالنقل األفقي النقل يتبع دل إذا مثمرة"ال تكوف عملية نقل التكنولوجيا  -

 .2إليو" نقلت الذم للمجتمع اؼبعريف الًتاكم كبُت خصائص أفقيا اؼبنقولة األجنبية التكنولوجيا بُت باؼبزج الكفيلة السبل

اػبربة ك اؼبعرفة ك اليت بنقل التكنولوجيا ال يقتصر على نقل اؼبعدات ك اآلالت بل هبب أف يتعدل ذلك إذل نقل ما يعرؼ إف  -
 Savoir faire)اليت يتضمن ضبلة من اؼبضامُت األخرل كالدراية التقنية  ك  (savoir- faire )تعرؼ دبصطلح
technique)  اؼبعرفة التجارية,(Savoir faire commercial )إدارة اؼبعرفة,  (Savoir faire de gestion.).3 

 
 يسهل بشكل التقنية اؼبعلومات تبادؿ يعٍت ككذا دبا أف نقل التكنولوجية ىي عملية ربويل للمعارؼ ك اػبربات ك اآلالت ك اؼبعدات 

 .الذم يريد تلقيها  إذلقنوات ك سبل لكي تصل  إذلربتاج بالتارل فهي بُت البلداف  علميا تطبيقها معو
 

  التكنولوجياقنوات نقل :المطلب الثاني 
 

 ؟النامية الدكؿ التكنولوجيا إذل توصل اليت القنوات ىي ماعند التكلم عن قنوات نقل التكنولوجيا يتبادر إذل الذىن السؤاؿ التارل 
شقُت  إذلتنقسم  أهنايرل البعض  اليتك  ،التكنولوجياالطرؽ اليت تنقل هبا  أنواععلى ىذا السؤاؿ هبب التفريق بُت  اإلجابةلكن قبل 

 .كما وبلو للبعض تسميتها اؼبباشر ك الغَت مباشر   أكالنقل الداخلي ك النقل اػبارجي ال كنبا أ
 

اؼبفهـو القدمي للتجارة يعٍت بيع كشراء السلع كاألغذية كاؼبواد األكلية، كالوقود، كمنتوجات التكنولوجيا فاف ىناؾ نوعان  لقد كاف
اآلف يبثل الشغل الشاغل  كأصبحجديدان من )البضائع( يف التجارة الدكلية بدأ يتخذ أنبية متزايدة من هناية اغبرب العاؼبية الثانية 

( كالتصاميم TRADE MARKؼبختلف اغبكومات عرب العادل كىو يتمثل باالذبار برباءات االخًتاع كالعبلمات اؼبسجلة )
اػباصة، كأسرار كيفيات الصنع، كاصبح ىذا النوع، من التجارة يلعب دكران ىامان فيما يسمى باغبركة العاؼبية للتكنولوجيا 

INTERNATIONALk MOVEMENT OF TECHNOLOY  )حيث يقصد من مفهـو )اغبركة
( النقل الدكرل للتكنولوجيا عرب القنوات االقتصادية كالصناعية أصبح يعد TRANSFERانو يبثل اؼبعٌت األعم ؼبفهـو )النقل 

حيث تتنوع ىذه 4اليت يطرحها.اؼبؤشر الرئيسي يف العبلقات الدكلية بسبب اؼبشاكل كالقضايا السياسية كاالقتصادية كاألمنية اؽبامة 
 القنوات ك اليت يبكن ذكر أنباىا كأبرزىا فيما يلي. 

                                                           
 .28قاسم ،مرجع سبق ذكره،ص  صبيل أم نقل تكنولوجيا اؼبعرفة دكف أف تنقل معها سلعا رأس مالية، انظر قاسم 1
2 ،  57 .ص سابق، مرجع انطونيوس كـر

3 Daniel rouach et joseph klatzmann, que sais je ? les transferts de technologie,op.cité, p16-17. 
  2000نيساف  44ؾبلة النبأ العدد   التكنولوجيا واالقتصاد في خدمة اإلنسان والتنميةؿبمد آدـ،  4

http://annabaa.org/nba44/taknolngi.htm15  .(12/09/2012. 23 :40)     
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 النقل الغير مباشر: – أوال
 
كما ذكرنا سابقا فاف أكؿ مرحلة تلجا إليها الشركات اؼبتعددة اعبنسيات ىي مرحلة التصدير :الوكالة (  التصدير)عقد عقود -ا
دكما ما تلجا يف البداية إذل عملية التصدير بأنواعها  الدكلية األسواؽ كاقتحاـ التوسع يف ترغب اليت الصناعية كىذا الف  اؼبؤسسات،

 .؟عن طريق التصدير التكنولوجيالكن كيف تنقل ،أم اؼبباشرة كغي اؼبباشرة  بغيت غزك األسواؽ الدكلية 
 

,فعند اقتناء اآلالت ك اؼبعدات ك السلع االستهبلكية ك اليت تعد ذبسيدا للتكنولوجيا  صور عدة التصدير أثناء التكنولوجيا نقل يتخذ
 أجزائها كاألجهزة إذل اآلالت شىت من بينها فك اليت أنتجت هبا يصبح بإمكاف الدكؿ اؼبقتنية ؽبذه اؼبخرجات االستفادة منها بطرؽ

باإلضافة إذل الطريقة ،بقصد اكتساب التقنية ك اؼبعرفة دكف التقليد ,1قبل من بنجاح الياباف فعلت كما تركيبها كإعادة كدراستها
، الفنية للمعرفة نقبل كالًتكيب سبثل االستعماؿ طريقة تشرح كاليت اؼبعقدة لآلالت اؼبصاحبة التشغيل تعليمات كتيبات السابقة فاف"

 كاغبواسيب كالتلفاز كالثبلجات االلكًتكنية ؤلجهزةلتكوف مرافقة  اليت الدارات على ـبططات اغباالت من كثَت يف كىذا ما ينطبق 
ككل ىذا يتيح للدكلة اؼبستوردة فرصة ،2كنسبها" للدكاء الكيميائية على اؼبركبات ربتوم كاليت لؤلدكية اؼبصاحبة النشرات جانب إذل

اقب عليها القانوف الدكرل ,أما العيب ىو تفشى ظاىرة التقليد اليت يعاقتناء التكنولوجيا ك اكتساهبا لكن ما يعاب على ىذا اؼبنفذ 
   كما أف النشرات،كاالستهبلكية  الرأظبالية السلع ىذه مثل كإعادة تركيب تفكيك الثاين ىو عدـ امتبلؾ الدكؿ النامية القدرة على

الف اؼبنتج دكما ما  اإلنتاجعملية اؼبستعملة يف  التكنولوجياكخبايا  أسرارنكشف  آفيبكن ؽبا  ك الكتيبات ككذا عمليات التفكيك ال
ظر الباحث فاف عملية نقل نبغية خلق التميز كاالحتكار لذا فمن كجهة  التكنولوجياتبسيط من تلك  كعبزء إخفاءوباكؿ 

 كما أهنا تأخذ الكثَت من الوقت . ،تقل جزئ ؽبابل ىي  للتكنولوجياعن طريق االستَتاد ال تعد نقبل كامبل  التكنولوجيا
 
 على دكلية معارض بإقامة النامية الدكؿ قياـ طريق عن األسلوب ىذا دبوجب التكنولوجيا نقل يتم : الصناعية المعارض -ب

 البلد يقـو مث ، كاألجهزة كاؼبعدات اآلالت من الصناعية منتجاهتا  لعرض األجنبية كالشركات كاؼبؤسسات الدكؿ كدعوة أراضيها
 للجهات اؼبشاركة التكنولوجي التطور على كالتعرؼ اؼبعركضات على لبلطبلع الفنية كجهاتو زيارات ؼبهندسيو بتنظيم اؼبضيف
 نقل من تتمكن كبالتارل زىيدة بأسعار اآلالت كاؼبعدات بعض بشراء اؼبضيفة الدكلة تقـو كقد ، كخرباهتا معارفها نقل كؿباكلة

 اؼبعٍت البلد يف علمية كخربات فنية كفاءات توفر ضركرة ىو األسلوب عيوب ىذا من إال أف . باىظة تكاليف دكف التكنولوجيا
 رباكؿ القدمي الذم النوع من تكوف قد اؼبعركضات معظم إف إذل إضافة نقلها أك تقليدىا كؿباكلة التكنولوجيا األجنبية لفحص

 3منها. التخلص الشركات
 
 
 

                                                           
 .58كـر ،مرجع سابق ،صانطونيوس    1
 .54،ص  مرجع سابق ، الملكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة الدولية وإشكالية نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية دراسة حالة الصيناتفاقيات  ليلى شيخو، 2
 اػبامس العدد اعبامعة االقتصادية للعلـو بغداد كلية ،ؾبلة تطبيقية نظرية البشرية دراسة الموارد تنمية في وأثرىا التكنولوجيا وتوطين نقلعباس الفياض،  3

 11ص2010 كالعشركف
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  Turn-Key Contractsالمفتاح  تسليم عقود -ج
كاقباز كإقامة اؼبشركع  بُت طرفُت األكؿ أجنيب ك الثاين ك طٍت حيث يوجب العقد الطرؼ األجنيب بتصميمىو عبارة عن عقد يرـب 

 االستثمارم كاإلشراؼ عليو حىت بداية التشغيل، كما أف يصل اؼبشركع إذل مرحلة التشغيل يتم تسليمو إذل الطرؼ الثاين .
 من أقبز الذم األجنيب الطرؼ إذل بو يتعلق ما ككل اؼبشركع تسليم دبسئولية العقود من النوع ىذا توقع اليت الشركات تلتـزحيث 

 باستمرار اؼبفتاح تسليم عقود كتتميز ،كاؼبعدات باآلالت التزكيد إذل االتفاؽ يبتد أف كيبكن،عليو متفق مبلغ مقابل كتشغيلو أجلو
 أقبز الذم األساسي العقد عن مستقلة عقود كفق األحياف غالب يف تتم لكنها كالتدريب كاإلدارة كالصيانة التسليم بعد ما خدمات

  2تية:ىذا العقد باػبصائص اآل كيتميز،1اؼبشركع دبوجبو
 

تقـو الدكلة اؼبضيفػة أك اؼبستثمر الوطٍت بدفع أتعاب للطرؼ األجنيب مقابل قيامو بوضع أك تقدمي التصميمات أف   -

 .تواػباصة باؼبشركع كالطرؽ البلزمة للقياـ هبذا اؼبشركع كطرؽ إدار 

 تتحمل الدكلة اؼبضيفة تكلفة اغبصوؿ على التجهيزات كاآلالت للطرؼ األجنيب أك اؼبورد.أف   -

 .بلد اؼبضيفبعد إجراء ذبارب التشغيل كاإلنتاج يتم تسليم اؼبشركع لل -          
 
 كترـب ،مشاريع إنشاء كإمبا ملموسة سلعا فيها التعاقد موضوع يكوف ال خاص نوع من تصدير عملية ىي اؼبفتاح تسليم عقود إف

 كؿبطات كالصيدلة الكيمياء ميداف يف خاص بشكل معركفة كىي كالبناء التصاميم يف اؼبتخصصة اؼبنظمات طرؼ من العقود ىذه
 ،الدكؿ عبميع متاحة كغَت كمعقدة مكلفة الصناعات اليت ربتاج إذل تكنولوجيا أنواع ككل( التعدين)اؼبعادف كمعاعبة النفط تكرير
 تنظر اليت الدكؿ يف للتسويق جاىزة تكنولوجيا سبلك اليت ية للمؤسساتجملز ا العوائد على للحصوؿ ضركرية العقود ىذه كتعترب

 بعدـ تتميز أك اقتصادية ألزمات دائم بشكل تتعرض اليت تلك أك الًتدد، اػبوؼ ككثَت من من بشيء اؼبباشر األجنيب لبلستثمار
 بدء اؼبتطورة التكنولوجيا لنقل متكامبل عقدا يعد الشركط، كل استوىف إذا اؼبفتاح تسليم عقد كيظهر جليا أف،السياسي االستقرار

 3بالتدريب. كانتهاء الفنية كاؼبعرفة اآلالت إذل اؽبياكلمن 
 

 انتقل مث كالتشييد، البناء ؾباؿ يف أكال ظهرت اليت العقود منيعد   اؼبفتاح تسليم عقدكما أف 
 خطط تنفيذل كأداة الدكؿ التكنولوجي بُت التعاكف قنوات إحدل من العقد ىذا يعد أصبح حبيث التصنيع، ؾباؿ إذل حديثا
 يف خاص تشريعي بتنظيم وبظ دل أنو إال التكنولوجيا، كنقل التنمية ؾباؿ  يف العقد ىذا يؤديو الذم الدكر من الرغم كعلىية،التنم
 .4الوطٍت اجملاؿ

                                                           
 .42 -41،ص،ص،2001ؾبموعة النيل العربية، القاىرة،  اقتصاد المعرفة.اػبضَتم، ؿبسن أضبد، 1

 314-313 ، ص، ص،2001بَتكت: الدار اعبامعية، إدارة األعمال الدوليةعبد السبلـ أبو قحف،   2
 .54ليلى شيخة ،مرجع سابق ،ص 3
جامعة األزىر  ،ؾبلةلتقييم التنظيم القانوني لنقل التمكين التكنولوجي في ظل الجهود الدولية ومشروع قانون التجارة الفلسطيني محاولةضبدم ؿبمود باركد،   4

 .870،ص 1، العدد 12، اجمللد  2010بغزة، سلسلة العلـو اإلنسانية 
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حيث كحسب ،بقدر ماىية نقل لتقنية  للتكنولوجيايعدكهنا عملية نقل  ال ألهنمالنقل  أنواعىناؾ من يعارض ىذا النوع من لذا 

حيازة اؼبؤسسات لتقنية  إذلفتؤدم ، اؼبنشىءاؼبقدمة من  األدكاتفاف ىذه العقود تسمح بنقل التقنية اليت تتضمنها اؼبواد ك  رائهم
يعدكف ىذا النمط على انو ال يساعد بناء  أهنمكما ، التكنولوجيةدرة على السيطرة عليها لعدـ توافر اؼبعارؼ اكاف دل تكن ق،متقدمة 

كىذا ما ،ال وبقق نقبل فعاال للتكنولوجيا إال إذا توفر بُت الطرفُت تقارب يف اؼبستول التكنولوجي  ألنو نولوجيةالتككتطور القاعدة 
إذل إبراـ عقود أخرل ك اليت  ألذا فمنها من أصبح يلج،هبعل الدكؿ النامية بعيدة عن ربقيق اؽبدؼ اؼبرجو من إبراـ ىذه العقود

 1كمن بُت ىذه الدكؿ اعبرائر .تعرؼ بعقود تسليم اإلنتاج يف اليد 
 

كما ذكرنا آنفا فاف الدكؿ ك باألخص تلك النامية منها أضحت تتجو إذل ما يعرؼ بعقود تسليم اإلنتاج ك اليت تعد امتدادا لعقود 
  2تسليم اؼبفتاح لكنها تتميز عنها يف جوانب عدة ك اليت يبكن حصرىا فيما يلي:

 
 عقود لتدريب العاملُت ك تقدمي اؼبساعدة الفنية بينما عقد تسليم اؼبفتاح يبدك كعقد كاحد كمتعدد يصبحوقد  األخَتىذا  أف -

 ال يلـز نفسو بعملية التدريب . أفحيث يبكن للمورد ، االلتزامات
 هبنبفبا  اإلنتاجالعقد كتسليم  إبراـمن استمرارية تدفق اؼبعلومات الفنية بُت مرحليت ضي التكنولوجياتنوع التزامات مورد  إف-

 اؼبشركع عدـ مبلحقة التطورات التكنولوجية 
على الرغم  إذ،تتسم يف الواقع العملي باعبمود كما ىو شاهنا يف عقود تسليم اؼبفتاح  الشركط العقدية اؼبتعلقة دبدة التنفيذ ال إف -

يسبق ذلك مفاكضات  إذ اقبازىاتيكية دبجرد اة اتومانو ال يتم تسليم اؼبراحل اؼبختلفة بصور  إال،من كجود جداكؿ زمنية متفق عليها 
 .بالنسبة لكل مرحلة من مراحل تشييد اؼبشركعك دراسات ذبرم بُت الطرفُت 

 
 كالتكلفة،نتقادات اؼبوجهة لو ض اإلعال ىبلو من ب ه اؼبزايا اليت يتوفر عليها ىذا النوع من العقود مقارنة بسابقيو إال انوكل ىذ
ك اليت تتجلى يف  تكنولوجيةككذا ما وبملو ىذا العقد يف طياتو من تبعية ،ىذا العقد  إبراـمن خبلؿ  التكنولوجيالنقل  الباىظة

  3طيلة حيات اؼبشركع ك الذم يزيد من التبعية . األجنبيةالتواجد الدائم ك اغباجة اؼبستمرة للخربات الفنية 
 

ترافق  صورة دكما ما باألحرلكىي  أخرللتزامات إ ظهرتفقد  اإلنتاجغاية ضماف  إذل األعلىيف  رأيناكما   لتزاماتاإلبعد تطور 
مؤقتا بغية مساعدة طالب  أكدائما  إماك التسويق كىذا االلتزاـ دكما يكوف  اإلنتاجلتزاـ بتسليم كىي اإل اإلنتاجعقود تسليم 

 التكنولوجياغاية ضماف مقدـ  إذلاللتزاـ دائما فقد يصل كاف ا  إذا أما،يتمكن من ذلك بنفسو  حىت اإلنتاجيف توزيع  التكنولوجيا
للدكلة اؼبتعاقدة يف الشبكة التجارية للمورد .بل  اإلنتاجيةالوحدة  بإدماجلصناعية كىذا االوحدة  إنتاجبيع كتصدير جزء من ؿبدد من 

  4 .تكنولوجيةؽبا من نقلو ما كلي مقابل   أك جزئيلك على الدكلة كتعويض ذاؼبورد قد يفرض  إف
 

                                                           
 .78-77ص،ص، ، مرجع سابقعقود نقل التكنلوجيا )تنازع القوانين وتسوية النزاعات (،صبلح الدين صباؿ الدين ، 1
 .80نفس اؼبرجع ص 2
 .81نفس اؼبرجع ص 3
 .85اؼبرجع اؼبذكور أعبله،ص سنف .4
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ما يعاب على ىذا األسلوب ىو السماح ؼبورد التكنولوجيا من زيادة نسب تدخلو يف أساليب اإلنتاج حبجة ضماف  لكن 
لئلنتاج  البلزمةكما انو يسمح لو بالتحكم ك اإلشراؼ عن النواحي التكنولوجية ،اؼبواصفات اؼبناسبة للمنتج الذم يتوذل ىو تسويقو 

 عقد إنشاء الشركات اؼبشًتكة ك اليت سيتطرؽ إليها الباحث من ذلك متحوال إذل لعقد ليصبح أكثر كقد يتطور ىذا ا،
 
  Manufacturing Contractsالتصنيع  عقود -د
 

تعددة اعبنسيات كإحدل الشركات الوطنية )عامة أك خاصة( بالدكلة اؼبعقود التصنيع ىي عبارة عن اتفاقيات مربمة بُت الشركة 
أف حيث  1دبقتضاىا يقـو الطرؼ الثاين نيابة عن الطرؼ األكؿ بتصنيع كإنتاج سلعة معينة أم أهنا اتفاقيات إنتاج بالوكالة،اؼبضيفة، 

 طويلة، تكوف ما من الزمن عادة لفًتة هنائي( منتوج أك غيار )قطع ما سلعة تصنيع ىذا العقد ىبوؿ للشركة األجنبية إيكاؿ مهمة
 أجزاء إنتاج ذلك كمثاؿ األخَت، ؽبذا العبلمة التجارية ربت األكؿ الطرؼ إذل السلعة تلك بتصدير الثاين الطرؼ يقـو حيث

 2األمريكية. اؼبتحدة يف الواليات شركات لفائدة اؽبند يف السيارات غيار قطع أك الكمبيوتر
 

 نصف منتجات أك الثاين قطعا الطرؼ إذل العقد من األكؿ الطرؼ يرسل عندما العقود من النوع ىذا يف التكنولوجيا نقل كيتجسد
 السوؽ يف مصنع النصف أك النهائي من اؼبنتوج قسما الثاين الطرؼ يطرح عندما أك التصنيع، بطريقة مرفقة األكلية اؼبادة أك مصنعة
 .3احمللي

 
  Management Contracts4: رية ااإلد العقود -ه
لفًتة زمنية ك اػبربة الفنية  مر ااإلد كاإلشراؼأجنيب   لطرؼ اػباصة اػبدمات بعض بتقدمي اؼبؤسسة"بقياـ  اإلجراءيتمثل ىذا  

,حيث تقدر قيمتها مسبقا أك تكوف على أساس  Royaltyؿبدكدة مقابلة إتاكة مالية يدفعها الطرؼ الثاين من العقد تعرؼ ب
 ستثمار حقيقي بل ىي إلب عقود ال ربتوم على أما فيما ىبص فبيزات ىذا النوع من العقود فهي يف الغا ،نسبة معينة من اؼببيعات 

 ك اؽبياكل الصناعية لتكنولوجيايكوف يف األغلب فبتلكا لكاإلدارية للطرؼ الثاين ك الذم  الفنية اؼبعرفة عبارة عن عملية تقدمي تقدـ
 .هتا كىنا تكمن عملية النقل التكنولوجي ك الذم يتمثل يف نقل اػبربة كاؼبعرفة اإلدارية إلدار  اؼبناسبة الطريقة إذل يفتقر لكنو اؼبتطورة

 
  عقود امتيازات اإلنتاج والتصنيع الدولي من الباطن -و
 

اإلنتاج الدكرل من الباطن ىو عبارة عن اتفاقية بُت كحدتُت إنتاجيتُت )شركتُت أك فرعُت من فركعها مثبل(، دبوجبها  متيازإعقد أك 
يقـو أحد األطراؼ بإنتاج كتوريد أك تصدير قطع الغيار أك اؼبكونات األساسية اػباصة بسلعة معينة للطرؼ األكؿ )األصيل( الذم 

أف يقـو األصيل بتزكيد اؼبقاكؿ  علىاالتفاقية ىذه بصورهتا النهائية كبعبلمتو التجارية، كقد تنطوم يقـو باستخدامها يف إنتاج سلعة 
 من الباطن باؼبواد اػباـ البلزمة لتصنيع مكونات السلعة مث يقـو بعد ذلك بتوريدىا لؤلصيل.

                                                           
 .415، 414، مرجع سابق ،ص،ص، إدارة األعمال الدوليةعبد السبلـ أبو قحف،  1
 42 .ص سابق، مرجع اػبضَتم، 2
 .55ليلى شيخة ،مرجع سابق ،ص  3
 .55،ص نفس اؼبرجع  4
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 1:أربع أمباط رئيسية كىيتشتمل عقود اإلنتاج كالتصنيع الدكرل على 
يبثل اتفاقية بُت طرفُت لبلستثمار يتمتعاف باالستقبلؿ التاـ عن بعضها البعض، كيقعاف يف بلدين ـبتلفُت  النمط األكؿ -

 أحدنبا دكلة متقدمة )الدكلة األـ األصلية( كاألخرل دكلة نامية أك مضيفة.
ل الدكلة اؼبضيفة، حيث النمط الثاين يبثل اتفاقية بُت أحد فركع شركة متعددة اعبنسيات كبُت شركة ؿبلية كطنية داخ -

تقـو الشركة احمللية )مقاكؿ الباطن( بتصنيع مكونات السلعة كتوريدىا إذل الفرع الذم يقـو بدكره أما بتصديرىا للمنتج 
 نهائي للسوؽ اػبارجي أك بيعها يف السوؽ احمللي بالدكلة اؼبضيفة أك تصديرىا للدكلة أك الشركة األـ.ال

تفاؽ بُت فرعُت من الفركع يكوف أحدنبا تابع للشركة اؼبتعددة اعبنسيات أما اآلخر يكوف النمط الثالث كفيو يتم اال -
  .ف يف بلد كاحد مضيفاف الفرعاتابع لشركات أخرل متعددة اعبنسيات، ال هبب أف يقع ىذ

فرعُت من فركع ىذه كبُت أحد فركعها أك بُت عبنسيات تعددة ااؼبتتم بُت إحدل الشركات فيبلتفاقية لأما النمط الرابع  -
مقاكرل الباطن بالدكلة باعتبارىا كيف ظل ىذا النمط تستبعد الشركات الوطنية احمللية . الشركة يف بلدين ـبتلفُت

 اؼبضيفة.
  Licensingعقد الترخيص  -ز
 

يشتق فاصطبلح الًتخيض جذكرىا االتنية  إذا أماعنو، النهي بعد فيو لو أذف :كذا يف أك كذا لو رخص اإلذف، :يعٍت لغة الًتخيص
 أكفيما ىبص تعريف الًتخيص  أما 2.ك حرية التصرؼ اإلذفكىذا ما يعٍت منح   libertyكمعناه اغبرية   licentioمن اؼبصطلح 

  اإلذف "بأنو  (ITC)العاؼبي التجارة كمركز (WIPO)العاؼبية الفكرية اؼبلكية منظمةعلى تعريف  يفو باالعتمادتعر فيمكن ،العقد 
 كلفًتة معينو، منطقة يف معُت، كلغرض عليها، متفق شركط على بناء الستخدامو آلخر الفكرية اؼبلكية حق حائز قبل من اؼبمنوح

 .3"عليها متفق زمنية
كتابة   أكللحق( سواء كاف شفاىة  األصليمن طرؼ يطلق عليو اؼبرخص )اغبائز  إذفمشل فهو "أما أردنا اعتماد تعريف  إذا أما

ك اليت قد  لؤلكؿاؼبملوكة  الرخصة(,باستغبلؿ  إليويطلق علية )اؼبرخص  أخرضمنا  ,لصاحل طرؼ  أك,دبقابل اك دكف مقابل ,صراحة 
باالشًتاؾ مع  أـك اؼبعرفة الفنية ك اؼبساعدات الفنية ,فردية كانت  التأليفتغطي براءات لبلخًتاع ك للعبلمات التجارية ك حقوؽ 

 تلجأ ما غالبا ك  , 4"يسمح فيو باستغبلؿ الًتخيصغَت قصرم من حيث الزماف كاؼبكاف أك كاف ترخيص قصرم   اءسو  آخرين ,ك
 عندما أك ؿبدكدة مواردىا تكوف اليت تلك اػبربة على مستول األسواؽ الدكلية أك إذل تفتقر اليت األعماؿ منظمات الًتاخيص إذل

  5.كالتكلفة السبل لتقليل اػبطر الطريقة تعد من أقبع ىذه البيئة الدكلية لكوفمن التغَتات يف  اؼبرِخصة اؼبؤسسة زبشى

                                                           
 131-128،مرجع سابق ، ص ص. التسويق الدوليد.عبد السبلـ أبو قحف،  1
 51صبلح الدين صباؿ ،مرجع سابق ،ص  2

3 Exchanging value-negotiating technology licenses, a training manual agreed period of time”. 
published jointly by the World Intellectual Property organization(WIPO) and the International 
Trade Center (ITC),2005, page.14     http://www.wipo.int/tools/en/ ( 22/01/2013. 03:30. ) 

 52صبلح الدين صباؿ ،مرجع سابق  ص 4
 40 .ص سابق، مرجع اػبضَتم، 5

http://www.wipo.int/tools/en/
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للتكنولوجيا ، كىو يتضمن أساسا نقل اؼبعرفة الفنية من اؼبرخص إذل اؼبرخص لو.  الدكرلكيعترب عقد الًتخيص األداة الرئيسية للنقل 

أك عبلمة ذبارية إذل  صناعيغَت أف الًتخيص قد يشمل باإلضافة إذل اؼبعرفة الفنية نقل اغبق ىف استغبلؿ براءة اخًتاع أك تصميم 
ىا على حق من حقوؽ اؼبلكية الفكرية ، كجب أف يتضمن أحد عناصر  يفاؼبرخص لو . فإذا كانت التكنولوجيا ؿبل العقد تشتمل 

يتضمن نقل تكنولوجيا ؿبمية عن طريق حقوؽ اؼبلكية  الذمكمن مث فإف عقد الًتخيص  ،العقد أحكاما خاصة تنظم استغبلؽبا 
د كاألحكاـ اؼبتعلقة الفكرية يعترب عقدا مركبا إذ تسرل عليو قواعد كأحكاـ عقود نقل التكنولوجيا من جانب ، كما ىبضع للقواع

 1.باستغبلؿ حقوؽ اؼبلكية الفكرية من جانب آخر
 أشكاؿ ك صور يبكن تتخذ عدة عقود الًتاخيص من التعريف أعبله يبكن استخبلص اف 

 2:حصرىا فيما يلي 
استغبلؿ الرباءة أك العبلمة أك غَت ذلك من  يفكدبقتضاه يقتصر اغبق :    exclusive license يستئثار اإلالترخيص -1

يرظبها العقد ، كىذا النوع من الًتخيص يسلب حق  اليتحقوؽ اؼبلكية الفكرية على اؼبرخص لو دكف سواه داخل اغبدكد اعبغرافية 
ة أك العبلمة أك غَت وبدده العقد ، غَت أف اؼبرخص ال يفقد حق ملكيتو للرباء الذم اعبغرايفاالستغبلؿ داخل النطاؽ  يفاؼبرخص 

يرظبها  اليتاالستغبلؿ داخل اغبدكد اؼبكانية  يفذلك من حقوؽ اؼبلكية الفكرية ، كما ال هبوز للمرخص أف يرخص لشخص آخر 
 . مستئثار اإلعقد الًتخيص 

كدبقتضاه يبتنع على اؼبرخص أف يبنح ترخيصا آخر لغَت اؼبرخص لو داخل اغبدكد  :  sole license الترخيص الوحيد-2
 يفيرظبها العقد . غَت أف صاحب الرباءة أك العبلمة أك غَت ذلك من حقوؽ اؼبلكية الفكرية وبتفظ لنفسو باغبق  اليتاعبغرافية 

 استغبلؽبا داخل ىذه اغبدكد دكف قيد .
 
كىذا النوع  من الًتخيص ال يبنع اؼبرخص من منح تراخيص  : non-exclusive licenseيالترخيص غير االستئثار -3

عدد يشاء من األشخاص، كما يكوف من حقو االستغبلؿ بنفسو .كىف صبيع األحواؿ ال هبوز للمرخص لو  ألمأخرل باالستغبلؿ 
العقد ، كهبب على اؼبرخص لو أف يتبع تعليمات اؼبرخص يرظبها  اليتاستعمالو للرباءة أك العبلمة أك غَت ذلك اغبدكد  يفأف يتجاكز 

 وبددىا العقد ، كما يلتـز بدفع اإلتاكة اؼبتفق عليها. اليتكوبًـت الطرؽ كاألساليب التجارية 
  

 3 :كىي كألتاملًتخيص  متعددة ات ك تصنيف أخرل أشكاؿمبيز  أفالسابق يبكن  إذل  باإلضافة
 
 كيقـو. licenseeلو   اؼبرخص ىو أجنيب كطرؼ licenorصاؼبرخ بُت يعقد اؼبدة ؿبدكد اتفاؽ كىو :الرئيسي الترخيص-

 التجارية كالعبلمة التجارم كاالسم كرباءة االخًتاع حقوقو باستخداـ الثاين للطرؼ األكؿ الطرؼ يسمح أف أساس على العقد
 للطرؼ الثاين الطرؼ يدفعها إتاكة مقابل اؼببتكرة كالعمليات أنواع االخًتاعات كـبتلف الكيميائية كالًتاكيب الصناعية كالتصاميم

 .كشَتاتوف ىيلتوف فنادؽ كسلسلة كوكاكوال الرئيسية للًتاخيص اؼباكبة األعماؿ أشهر منظمات كمن العقد, من األكؿ

                                                           
 .3مرجع سابق،ص، ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجياحساـ الدين الصغَت ، 1

 . 4ص، نفس اؼبرجع السابق  2
 .55ليلى شيخة ،مرجع سابق ،ص3
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 اؼبرخص يسمح ذبارية، حيث قيمة كؽبا ما ؾباؿ يف كسرية مهمة معلومة بل اخًتاعا ليس موضوعها بأف تتميز :المعرفة اتفاقية-

 ..اؼبعلومة سرية على الثاين الطرؼ أف وبافظ على العقد يف عليو االتفاؽ مت ما حدكد يف اؼبعلومة من باالستفادة لو للمرخص
 
 اؼبرخص خدمة أك سلعة ببيع لو اؼبرخص بقياـ االمتياز كيتعلق :  -Franchising Contractsاالمتياز عقود-ح

 عند لو اؼبرخص دبراقبة للمرخص اغبق منح يف تتمثل خباصية االمتياز عقد كينفرد .التجارم كاظبو التجارية عبلمتو كاستعماؿ
 مع التعامل كيفية كيف اإلدارة إسًتاتيجية يف بالتدخل الرقابة ىذه كتتعلق.كرقابتو لقوانينو اػبضوع على كإجباره الًتخيص استغبلؿ

 .االمتياز عقود عن الشهَتة األمثلة من ماكدكنالدز كيعد عليها، االتفاؽ يتم من القضايا العديد كيف الًتكيج كأساليب الزبائن
 

ك الذم يشيع  التكنولوجي اإلنتاجكما انو يعد من مقاييس ،  للتكنولوجياالنقل الغَت مباشر  أمباط أىمعقد  الًتخيص من  يعترب
انو ال ىبلو من العيوب غَت استخدامو يف قياس التدفقات التكنولوجية على اؼبستول الدكرل ,كما انو ينطوم على صبلة من اؼبزايا 

  1:كىي كالتارل
 المزايا  -1
على  احملا فضةك بالتارل  اإلنتاجية كأنشطتواؼبشركع  إدارةيف  أكالدكؿ اؼبضيفة  أسواؽالتخلص من صاحب الًتخيص يف  إمكانية -

 االستقبلؿ السياسي ك االقتصادم 
 ذبب خطر التبعية التكنولوجية للدكؿ األجنبية  -
 إمكانية تنمية التكنولوجيا الوطنية  -
 العيوب-2
 اغبديثة إذا رفض الطرؼ األجنيب منح الًتخيص اػباص هبا.التكنولوجيا  أنواعقد ربـر الدكلة اؼبضيفة من بعض  -
 االمتياز يف بعض األحياف  أكارتفاع تكاليف اغبصوؿ على الًتاخيص  -
 البفاض تدفقات رؤؤس األمواؿ األجنبية . -
 ؾبديا.يهدد إمكانية استغبلؿ براءة االخًتاع اؼبعينة استغبلؿ  اؼبضيفة قدعدـ توفر الكفاءات الفنية ك اإلدارية يف الدكؿ  -
 

ستقبلليتها ك اغبد من التبعية للدكؿ إعلى  اإلبقاءتتيح للدكلة النامية  اليتك  التكنولوجياالطرؽ لنقل  أىمتعترب عقود الًتاخيص من 
 اؼبنتهجةالدكؿ  تستطاعإ كىذا يف حاؿ ما التكنولوجياكتساب كمن مث خلق ك تطويع إالطرؽ كبو أبرز تعد من  أهناكما   األجنبية

 ؽبذه الطريقة من تفادم عيوهبا .
 

 النقل المباشر ثانيا:
 

يف ىذه ف اؼبانح للتكنلوجيا اؼبباشر بالنقل اؼبباشر إل األجنيبستثمار اإل بأنواع كذلكيشًتط يف ىذا النوع من الطرؽ  ك اليت تعرؼ  
اغبالة يكوف طرفا مباشرا يف اؼبعادلة ،حيث يشًتط تواجده على ارض الدكلة اؼبضيفة عكس الطرؽ العقدية كالًتاخيص مثبل ،كما 

                                                           
  . 44-43ص 1989,مؤسسة شباب اعبامعة ,اإلسكندرية , السياسات واألشكال المختلفة لالستثمارات األجنبيةعبد السبلـ ابو قحف, 1
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،كما أف ىذا النوع من أمباط النقل يعد مكلفا مقارنة باألنواع  نو يصبح مطالبا بالنقل اؼبباشر بغيت اغبفاظ على مصاحل الشركةأ
 . األخرل، كينقسم بدكره إذل نوعُت رئيسُت كنبا كاأليت  

 
 : Joint-ventures  االستثمار المشتـرك -أ

 كيتم النشاط دكلية .شركة  خبلؿ من ـبتلفتُت دكلتُت من أكثر أك طرفاف فيو يشًتؾ استثمار كل أنو على اؼبشًتؾ االستثمار يعرؼ
أف االستثمار  ،"  Koldeولدل "يرل ككما   ،1كمالية كتسويقية إنتاجية عمليات على كينطوم اقتصادية مشركعات شكل يف

اؼبشًتؾ ىو أحد مشركعات األعماؿ الذم يبتلكو أك يشارؾ فيو طرفاف )شخصيتاف معنويتاف( أك أكثر من دكلتُت ـبتلفتُت بصفة 
, كما 2دائمة كاؼبشاركة ىنا ال تقتصر على اغبصة كرأس اؼباؿ بل سبتد أيضا إذل اإلدارة كاػبربة كبراءات االخًتاع أك العبلمات التجارية

 بلد يف مشًتؾ مشركع قبازإل أكثر أك شريكُت كاف االتفاؽ بُت اؿ ماحيف  اإلسًتاتيجية التحالفات أشكاؿ من و يعد كشكلان
 ىذا كيرـب ،األصلية( لو)الشركات اؼبنشئة الكيانات عن قانونيا ـبتلفا كمنفصبل اؼبشركع ىذا كيكوف الشركاء أحد إليو ينتمي ثالث
 كأغلب شريك كل حصة على االتفاؽ العقد ىذا يف كيتم .اؼبشًتكة اؼبتاحة الفرص كاستغبلؿ اؼبشًتكة ىتماماتااللًتقية  العقد

 عندما اغبصص تغيب كقد Equity Joint-Venturesكتسمى  كاألرباح التكاليف متساكية ىي االستثمارات اؼبشًتكة
 أقيم قد اؼبشًتؾ اؼبشركع كاف إذا السوؽ عن البلزمة اؼبعلومات يقدـ عندما أك اؼباؿ رأس بدؿ الفنية باػبربة األطراؼ يساىم أحد

 اؼبتطورة كاآلالت الطرؼ الوطٍت باؽبياكل األجنيبيزكد الشريك  عندما الصنف ىذا يف التكنولوجيا نقل كجو كيكمن .أرضو على
  3التطوير.يبارس عمليات البحث ك  عندما أك الفعالة التسويق كاسًتاتيجيات اغبديثة اإلدارة كأساليب

 التكنولوجيانقل  أنواعمن ىذا النوع من  هبعلعنصرا مهما ستثمار اؼبشًتؾ وبتوم لنا مبلحظة أف اإلمن التعاريف السابقة يبكن 
 إدارة يف اؼبشاركة يف طرؼ أال كىو منح اغبق لكل،اؼبفتاح تسليم مشركعات أك التصنيع كاتفاقيات اإلدارة هبا على عقوديتميز 

 نقل يف مسانبتو الكبَتة  إرلباإلضافة  ما يصب يف مصلحة الدكؿ اؼبتلقية للتكنولوجيا باإلضافة إرل عدة مزايا أخرل اؼبشركع كىذا
كىذا ما ينعكس بشكل اهبايب على اعبانب االقتصادم ك االجتماعي للدكلة  جديدة عمل خلق فرص التكنولوجيا، فهو يساىم يف

 اإلنتاجنطبلؽ عمليات إنو ك بأكما  ،بو االجتماعية اؼبرتبطة كاؼبشاكل الفقر على القضاء البطالة، اؼبضيفة كىذا خبفضو ؼبستويات
ك اليت سوؼ ربسن ،اغبد من االستَتاد بل يبكن حىت النتقاؿ إرل مراحل التصدير  إذلكربقيق االكتفاء الذم سوؼ يؤدم حتما 

 ذكم الوطنيُت األعماؿ سوؼ ىبلق طبقة جديدة من رجاؿ قلو عبملة من اؼبعارؼنكما أنو ك ب، اؼبدفوعات حتما من كضع ميزاف
 أساسي. أك رئيسي كهدؼ االقتصادم النمو ربقيق كبالتارل احمللية االستثمارات تنافسية إذل رفع يؤدم فبا كاحًتافية كفاءة

 
يف العاؼبية كخاصة يف حاؿ فشلها  األسواؽاليت سبكنها من اخًتاؽ  االسًتاتيجياتفهو يعد من صبلة  األجنبيةبالنسبة للشركات  أما

كالتعدين  الكهرباء صناعة أك الت ك القطاعات اغبيوية كالبًتكؿجملاا بعض يف إقناع الدكؿ اؼبضيفة باالستثمار الكامل كخاصة 
الدكؿ فبا هبعل باب سبلك اؼبشاريع  ىذه يف االستثمار على القائمة اؽبيئات كما انو يسمح للشركات باف تكتسب ثقة،  للحفاظ

ف كجود طرؼ ؿبلي مع إباإلضافة إذل ما ذكر ف قباحو ك ربقيقو لؤلىداؼ اؼبرجوة منو. خاصة يف حالة،ك بفتح على مصراعيو 

                                                           
 184 ص بق ،امرجع ستها ،تداعيا ،تهاشركا منظماتها،) االقتصادية العولمة اؼبطلب، عبد اغبميد عبد 1
 .364ص. ابق،س ، مرجعالدوليةإدارة األعمال  قحف، أبوعبد السبلـ  2
 .56ليلى شيخة، مرجع سابق ص 3
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 اليت كالثقافية اجتناب اؼبشكبلت االجتماعيةيبكنها من الشركات األجنبية سوؼ يسهل عليها عمليات التواصل مع العماؿ ككذا 
 اؼبعنية. للشركة الوظيفية األنشطة كافة اقباز تواجو

 
ىذا النوع ينطوم على عدة عيوب  إال أف األجنبيةالشركات  أكبالنسبة للدكؿ اؼبضيفة  سواءمن صبلة اؼبزايا اؼبذكورة  بالرغملكن 

 تلقي بظبلؽبا على اعبانبُت .
 

 كطٍت طرؼ أم عدـ مشاركة على األجنيب الطرؼ أصر إذا السابقة اؼبزايا من اؼبضيفة حيث يبكن أف وبـر االستثمار اؼبشًتؾ الدكؿ
 كاؼبالية كاإلدارية الفنية القدرات الوطٍت على الطرؼ توفر مدل على يتوقف عدمو من السابقة اؼبنافع ربقق أف كما .االستثمار يف

 فقد الوطٍت، للمستثمر اؼبالية القدرة البفاض الحتماؿكنظرا  النامية، الدكؿ يف خاصة اؼبشًتؾ االستثمار مشركعات يف للمشاركة
 احمللي السوؽ حاجات كإشباع التوظيف، مثل الدكلة أىداؼ يف ربقيق إسهاماتو من يقلل فبا اؼبشركع حجم صغر إذل ىذا يؤدم

 .كىذا بالنسبة للدكلة اؼبضيفة ،1األجنبية العمبلت تدفق كالبفاض اؼبنتجات، من
 
 األجنيب الطرؼ إقصاء إذل الوطٍت الطرؼ سعىاػبوؼ من ؿباكلة  ىو ذكرهفالعيب اؼبمكن  األجنيبتكلمنا عن الشريك  ما إذا أما
 يف كاالستقرار كالنمو البقاء يف األجنيب اؼبستثمر أىداؼ مع يتعارض ما كىو التجارم، اػبطر درجة زيادة يعٍت كىذا زمنية فًتة بعد
 وبوؿ ما كالتصدير،كىو األرباح كربويل التوظيف على صارمة شركطا تفرض فقد اغبكومة ىو الوطٍت الطرؼ كاف كإذا السوؽ، ىذه
 (التكاليف منخفضة األكلية باؼبواد اإلمداد)كالتموينية (األرباح ربويل) التمويلية أىدافها كربقيق األـ الشركة إسًتاتيجية انتهاج دكف

 اؼبستثمر جانب إذل كطٍت مستثمر بوجود خصوصا األـ للشركة الفكرية للملكية هتديدا األشكاؿ أكثر بُت من يعترب,كما انو 
  2.األـ بالشركة اػباصة االخًتاع كبراءات . الفكرية اؼبلكية على اغبفاظ صعوبة إذل يؤدم فبا األجنيب،

 
 Wholly Owned Subsidiariesبالكامل  المملوكة المشروعات-ب
 

 رأس من جزء باستثمار تقـو حيث اعبنسيات متعددة الشركات لدل تفضيبل األنواع أكثر اؼبشاريع اؼبملوكة بالكامل من إنشاءيعترب 
 كاإلنتاجية اإلدارية العمليات عن اؼبسؤكلة كىي بالكامل، ؽبا فبلوكة خدمية أك إنتاجية مشركعات خبلؿ من دكلة أخرل يف ماؽبا

 استثمارية امتبلؾ مشاريع الدكلية الشركات كتستطيع اؼبشًتؾ، باالستثمار مقارنة نسبيا عالية اؼبخاطرة درجة ىنا كتكوف كالتسويقية
 إذا- فيها اؼبوجودة العمالة اإلنتاجية كاستخداـ ك تقاناهتا كخطوطها هتابتجهيزا قائمة ؿبلية شركة شراء طريق عن اؼبضيف البلد يف

 اؼبضيف البلد يف بالكامل جديدة شركة بإنشاء الشركة الدكلية قياـ طريق عن أك -بذلك اؼبضيف البلد يف السائدة األنظمة ظبحت
 3االستثمار. أك اإلنشاء اهبذ كاػباصة اؼبنجزة االقتصادية اعبدكل دراسات إذل استنادا

 
 اؼبضيفة الدكؿ يف لبلستثمار اعبنسيات متعددة تعد ىذه الطريقة من أىم كابرز أمباط نقل التكنولوجيا ألنو كدبجرد دخوؿ الشركة

 الشركة ,أم تواجد اعبديدة اإلنتاجاألجنيب تبدأ تدفقات اآلالت ك اؼبعدات  كطرؽ  للمستثمر بالكامل اؼبملوؾ االستثمار بصيغة
                                                           

 .18-17ص، ص مرجع سابق ،األجنبية،  لالستثمارات المختلفة والسياسات األشكال قحف، أبو السبلـ عبد 1
 154 بق ، ص.ا، مرجع سالعام اإلطار :الدولية األعمال إدارة ،عباس علي 2
 .52 ص ، 2007 األكذل، الطبعة دمشق، رسبلف، دار ،الدولية العمال إدارة اػبضر، إبراىيم علي 3
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إرل  اليت هتدؼ التسويقية البحوث كالدراسات إجراء عملية من التسريع سوؼ يساىم يفك الذم ككوادرىا  ىياكلها بكامل
 ةالتكنولوجي البنية  كربديث ساىم بشكل مباشر يف بناءتكىذا ما هبعل منها ،كاؼبستهلكُت السوؽ الحتياجات السريعة االستجابة

,كما أف ىذه اؼبشاريع سوؼ تساىم بشكل كبَت يف دفع  اؼبباشرة غَت كخاصة األجنبية بلستثماراتل األخرل باألشكاؿ مقارنة
 أك أثناء اؼبشركع إنشاء مراحل يف سواء مباشرة غَت أك مباشرة للعمل فرص ضيفة عن طريق خلقعجلة االقتصاد الوطٍت للدكؿ اؼب

 ميزاف على باإلهباب كما أهنا  كبتوفَتىا للسلع ك اػبدمات كيف  حاؿ بلوغها لتكوين قاعدة تصديرية فهي سوؼ تنعكس التشغيل
 .ىبص الدكؿ اؼبضيفة  ,كىذا يف ما االجتماعية  كاألكضاع اؼبضيفة الدكلة مدفوعات

 
من أفضل الطرؽ اليت تنتهجها عند ؿباكلتها اخًتاؽ األسواؽ العاؼبية بالنسبة للشركات متعددة اعبنسيات ككما ذكرنا سابقا فهي  أما

 اإلنتاج خبلؿ ربوؿ ىذه الشركات إذل  من الواردات على اؼبضيفة الدكؿ تضعها اليت كاعبمركية كزبطي العقبات ك اغبواجز التجارية
من تدين تكلفة اليد العاملة خاصة يف الدكؿ ة داستفاالسبكنها من ،كما أهنا اؼبباشر ك االقًتاب أكثر فأكثر من مواطن اؼبواد األكلية 

 النشاط يف كالتحكم اإلدارة التامة يف متع باغبريةتتلتعطي الشركات اغبق  اإلسًتاتيجية أكىذا النمط  أفك األىم من ذالك  ،النامية 
 الناصبة اؼبشاكل معظم على التغلب يف يساعدىا فبا للشركة، الوظيفي النشاط أكجو دبختلف األعماؿ اؼبرتبطة كسياسات اإلنتاجي

 ،اؼبباشر األجنيب لبلستثمار األشكاؿ األخرل عن
اؼبيزات التنافسية على  أىمتعد من  اليتكالتطوير  البحث نتائج سرية كذا ضماف اغبفاظ على كاحتكارىا، التكنولوجيا ك التحكم يف

 الدكرل.مستول الصعيد 
 

نو تشوبو صبلة من العيوب ك كىذا لكونو يعمل يف بيئة متقلبة ألكن رغم ما وبققو ىذا النوع من مزايا للشركات كالدكؿ اؼبضيفة إال 
 عدـ عن الناصبة التدمَت أك اعبربية كالتصفية كاؼبصادرة كالتأميم التجارية غَت لؤلخطار عرضة ،ذبعلوسوؼ  اليتك خارج كطنو ك 

 بالصناعات ما يعرؼ إطار يف كاف ؾباؿ أعماؿ الشركات يقع إذا خاصة ، األىلية اغبركب أك االجتماعي أك السياسي االستقرار
نسحاب اإل ةاػبسائر تكوف معتربة يف حال أفأم ،ضخمة  أمواؿ ك اليت تتطلب رؤكس،كاألدكية  كاألسلحة البًتكؿ مثل اإلسًتاتيجية
 أك الفشل.

 
ض اؼبخاكؼ لدل عاغبرية الكاملة اليت تكتسبها الشركات اؼبتعددة اعبنسيات عند انتهاجها ىذا النمط أدت إذل خلق ب أفكما 

كىذا ما التبعية االقتصادية كما يًتتب عليها من آثار سياسية على الصعيدين احمللي كالدكرل، ك النابعة من فكرة الدكؿ كخاصة النامية 
,كما أهنا تتذرع تعددة اعبنسيات ألسواؽ الدكؿ النامية اؼبدفعها إذل اغبيطة ك اغبذر من احتماالت سيادة حالة احتكار الشركات 

التكنولوجيا اؼبتقادمة، لتربير عدـ تفضيل كثَت من دكؿ العادل الثالث  من للتخلص باعتبار اؼبشركع اؼبملوؾ بالكامل كوسيلة
 ملوكة بالكامل للمستثمر األجنيب, كىذا ما يعده البعض العيوب اؼبًتتبة على االستثمارات اؼبملوكة بالكامل .لبلستثمارات اؼب

 
ىذه القاعدة كقامت دبنح فرصا للشركات اؼبتعددة اعبنسيات بتملك فركعها سبلكا كامبل كوسيلة  تغَت أف بعض الدكؿ  النامية كسر 

 –سنغافورة  –دكؿ شرؽ آسيا )كوريا اعبنوبية فعبذب اؼبزيد من االستثمارات األجنبية يف الكثَت من ؾباالت كاألنشطة االقتصادية، 
ىذا ما دحض الفكرة السابقة ككسر قاعدة الًتدد ك اػبوؼ اؼببالغ فيو ك الذم ال  ،كتايواف( كأمريكا البلتينية كالربازيل كاؼبكسيك

 1توجد دالئل عملية كافية لتأييده.
                                                           

 246 ، مرجع سابق، ص.مقدمة في إدارة األعمالعبد السبلـ أبو قحف،  1
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من أىم ك ابرز الطرؽ اليت تعتمد الشركات األجنبية التصدير  كعقود اؼبباشر كغَت اؼبباشر األجنيب لبلستثمار اؼبختلفة تعد الصور

برز أكما أهنا تعد من الثاين ،األصلية كىذا ما أكضحو الباحث يف الفصل  اؼبواطن خارج النشاط رسةكفبا أجنبية دكلة للدخوؿ سوؽ
ما جعل منها موضعا  أما،كلكل طريقة ما يبيزىا ك ما يؤخذ عليها ،سبل نقل التكنولوجيا إذل البلداف النامية ك اليت ذكرناىا سابقا 

ك الذم جعل منها أداة فعالت لتحقيق األىداؼ ،دخوؿ عامل التكنولوجيا كاالبتكارات يف اؼبعًتؾ االقتصادم مهما فهو 
كىذا ما جعل من الدكؿ تزيد يف ،بالنسبة للشركات اؼبتعددة اعبنسيات أك الدكؿ ك خاصة النامية بغية ربقيق النمو  اإلسًتاتيجية 

اسًتاتيجيات الدخوؿ كت أصبحت تعتمد على ىذا العامل لوضع اسًتاتيجياهتا خاصة  طلبها على نقل التكنولوجيا كما أف الشركا
يث تكوف ىذه اإلشكاؿ مًتابطة كمتكاملة يف بعض األحياف فاؼبؤسسة اليت تود نقل التكنولوجيا حب ،إذل األسواؽ ك اإلنتاج كتدكيلو

 ئة الدكلة اليت سوؼ تتم عملية نقل التكنولوجيا إليها .كبي،يبكن أف زبتار أسلوبا أك أكثر يتبلءـ مع إسًتاتيجيتها اؼبسطرة 
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 الدول المتلقية اقتصاد  أثره علىو  نقل التكنولوجيامن أىداف الشركات المتعددة الجنسيات  :المبحث الثالث

 
هبب إيضاح بعض اؼبعادل ك اليت أشار  قبل اػبوض يف أىداؼ الشركات اؼبتعددة اعبنسيات من استخدامها عامل نقل التكنولوجيا

متبلؾ الشركات ؼبيزة التكنولوجيا ك البحث العلمي ،حيث أف جل اؼببلحظات ك إك باألخص عامل  إليها الباحث يف الفصل األكؿ،
ا جعل الدراسات تعد أف الشركات اؼبتعددة اعبنسيات من ابرز ؿبركات عمليات البحث ك التطوير على اؼبستول العاؼبي ك ىذا م

،ك تقٍت معترب تقدـ خلق من يبكنها ما النامية بالدكؿ مقارنة عارل عموما التكنولوجي منها اكرب رافد للتكنولوجيا الف مستواىا
كهبعلها مؤسسات ذات طابع قيادم بفضل هبعلها تعتمد على ىذه التطور التقٍت ك التكنولوجي الذم يبنحها اؼبيزة التنافسية ك 

 االبتكارات ،كما يعد كرقة راحبة فيما ىبص موقع تفاكضها كغزكىا لؤلسواؽ . 
 

 أىداف الشركات المتعددة الجنسيات من نقل التكنولوجيا األول:المطلب 
 
النشاط ك حسب اسًتاتيجياهتا  قطاع حسب ىبتلف التكنولوجيا نقل تسهيل يف اعبنسيات متعددة الشركات تلعبو الذم الدكر أف

كىذا ما هبعلها تتبع يف عملية نقلها ،السائد على اؼبستول العاؼبي ك على مستول الدكؿ اؼبضيفة  االقتصادم كاؼبناخ ،العامة 
 الركابط ليُت،احمل اؼبوردين مع العمودية الركابط :ىي أساسية آليات أربع كنشرىا اؼبضيفة النامية االقتصاديات إذل للتكنولوجيا اغبديثة

 متعددة الشركات من اؼبؤىلة البشرية اؼبوارد ىجرة النشاط، قطاع نفس إذل اؼبنتمية اؼبكملة أك اؼبنافسة احمللية الشركات مع األفقية
 متعددة الشركات لفركع اؼبضيفة الدكؿ إذل اؼبتقدمة الدكؿ من كالتطوير البحث مشاريع كتدكيل احمللية الشركات إذل اعبنسيات
 ة النقل العمودم.يك الذم يعرؼ كما ذكرنا سالفا بعمل، اعبنسيات

 
 على العاؼبي مبا اإلنفاؽ حيث العاؼبي، الصعيد على كالتطوير البحث ؼبشاريع الرئيسي احملرؾ اعبنسيات متعددة الشركات تعترب

 بلداف عشرة أكرب ضمن يرد انو ال باؼببلحظة كاعبدير ، 2002 سنة دكالر مليار 677 كبو إذل ليصل سريعا مبوا كالتطوير البحث
 % 91 إذل كصل نصيب على اؼبتقدمة الدكؿ كتستحوذ ،اعبنوبية ككوريا الصُت نبا ناميُت بلدين سول كالتطوير البحث على منفقة
 فاف الواقع كيف كالتطوير، البحث على العاؼبي اإلنفاؽ النصف من قرابة اعبنسيات متعددة الشركات نصيب بلغ فيما 2002 سنة

 :كىي شركات 6 قامت اؼبثاؿ سبيل فعلى كالتطوير، البحث على من البلداف الكثَت تنفقو ما يفوؽ الكربل الشركات بعض إنفاؽ
 . 2003 سنة كالتطوير البحث على دكالر مليار طبسة من أكثر بإنفاؽ موتورز كجنراؿ تويوتا سيمًت، كرايزلر،-دايبلر فايزر، فورد،
 1كتايوف. اعبنوبية كوريا الصُت، الربازيل، عدا النامية الدكؿ جل .إليو  تصل دل الذم اؼببلغ كىو

 
ك  أىدافهاىذا ما جعل منها قوة اقتصادية بامتبلكها ىذا العنصر الفعاؿ الذم أصبح يندرج ربت صبلة أكلوياهتا يف خضم صياغتا 

 :اسًتاتيجياهتا ك اليت يبكن تبياهنا فيما يلي 
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نظرية دكرة حياة  أبرزتوات اؼبتعددة اعبنسيات نقل التكنولوجيا كوسيلة إلطالة منتجاهتا كحىت طرؽ إنتاجها كىذا ما تستخدـ الشرك
   .اؼبنتج بالتفصيل

ابرز الوسائل اؼبعتمدة لفتح كغزك كاخًتاؽ األسواؽ اؼبغلقة أماـ منتجات الشركات اؼبتعددة نقلها من  التكنولوجيا كعمليةتعد ذبارة 
 عن طريق الصور اؼبختلفة لنقلها اعبنسيات

 كفبارسة أجنبية دكلة لدخوؿ سوؽ ـبتلفة طرقا الواقع يف تعد اليتالتصدير ك  كعقود اؼبباشر كغَت اؼبباشر األجنيب كاالستثمار  
 .األصلية اؼبواطن خارج النشاط

 
 أف دكف كالصيانة التسيَت تكنولوجيا تصدير من مكاسب اؼبفتاح كىذا لتحقق تسليم تستخدـ الشركات اؼبتعددة اعبنسيات عقود

كما أهنا ،أم ربقيق عوائد مادية دكف اؼبخاطرة ،عليها  حكرا كإبقائها فيها التحكم اؼبهنية كىذا لسهولة على تسرب أسرارىا زبشى
 أك اؼبشركع تشغيل يف صعوبات ظهرت كلما األجنبية تسمح ؽبا بربط كتقييد الطرؼ اؼبتلقي ك الذم يبقى يف احتياج للخربات

 اإلنتاج. مراحل من مرحلة تنفيذ
 

 تضمن كما كاحتكارىا، التكنولوجيا يف التحكم من بالكامل ألهنا سبكنها اؼبملوكة تفضل الشركات اؼبتعددة اعبنسيات اؼبشركعات
إذل اؼبشاريع اؼبشًتكة مع مراعاة جانب  أستعصى عليها التملك فإهنا تلجإك يف ما  ،كالتطوير البحث نتائج سرية على احملافظة اؽب
 من ؿبلي منافس أم أك احمللي سبنع الشريك اليت بالدرجة ردعيا الفكرية اؼبلكية حقوؽ ضباية مستول فيها يكوف نتقاء الدكؿ  اليتإ
 األجانب حقوؽ نتهاؾإ

كجيزة، فإهنا تعتمد  فًتة يف كتقليدىا فكها يصعب يف حاؿ ما إذا كانت منتجات الشركات اؼبتعددة اعبنسيات ربوم تكنولوجيا 
 ربمل بدؿ مرضية اغبماية مستويات كانت ؿبلي إذا منتج إذل تكنولوجيتو كما أهنا تفضل ترخيص،على التصدير بشىت أنواعو 

 جديد. مشركع إنشاء تكاليف
 

من اجل ربقيق اسًتاتيجياهتا ك اغبفاظ أم أف الشركات اؼبتعددة اعبنسيات تعمد إذل نقل التكنولوجيا ك كذا زبتار الوسيلة األنسب 
 على ميزهتا التنافسية. 

 
على  ككضعها التكنولوجيا إلنتاج البلزمةتكاليف  الك  األعباءكوسيلة لنقل   التكنولوجياتستعمل الشركات اؼبتعددة اعبنسيات نقل 

البحث ك التطوير كاليت ك اليت  أنشطةكىو سبويل  أال أخر اسًتاتيجيإربقق ىدفا ّ  أهناكما ،من غَت اؼبسانبُت  أخرل إطراؼعاتق 
 .األسواؽهبا مراكزىا االحتكارية يف  تضمنسوؼ 

 
 ما كىو بالبلداف اؼبضيفة، كالتطوير البحث أنشطة من كثَت يف أخرل ىامة بأدكار اعبنسيات متعددة الشركات فركع حيث تضطلع

 مستول على الفركع جانب كالتطوير من البحث على اإلنفاؽ ارتفع حيث ،كالتطوير البحث مشاريع تدكيل يف دكرىا زيادة يعكس
 ىذه من ىامة بنسبة النامية الدكؿ ستفردتإك  دكالر، مليار 67 إذل دكالر مليار 30 من 2002 ك 1993 عامي بُت العادل
 1996 عامي بُت % 18 إذل %2 من كالتطوير البحث ميزانيات  من النامية الدكؿ يف اؼبتوطنة الفركع نصيب ازداد حيث الزيادة

  2002.1ك
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حيث دل يعد ؾبرد كسيلة لتقوية كتنمية قدراهتا على ضباية  ،اإلنتاجمن عملية تدكيل  أساسيشرطا  التكنولوجيانقل  أصبحكما 

حد أيعد ،فاف نقل التكنولوجيا باعتباره جزءا من تدكيل رأس اؼباؿ  أخرلكسيلة مباشرة لتحقيق ذلك كبعبارة  كإمبا, ابتكارىا
  1األسباب الرئيسة خلف مبو اإلنتاج الدكرل ك توزيع كتقسيم اؼبعلومات الفنية ك العلمية .

 طرؼ الشركات اؼبتعددة اعبنسيات  كل ىذا يبكن حصر يف اعبدكؿ التارل ك الذم يربط بُت طرؽ النقل ك االسًتاتيجيات اؼبتبعة من
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 تفاعل االستراتيجيات مع طرق نقل التكنولوجيا )1 -3 (الجدول رقم  
 
 5االستراتٌجٌة  4االستراتٌجٌة   3االستراتٌجٌة    2االستراتٌجٌة  1االستراتٌجٌة  

اإلنتهازٌة و   الخصائص 
 التفاعلٌة 

التعاقدٌة و 
 الهجومٌة 

اإلستثمار و 
 الملكٌة 

التعاٌش  اإلمتٌاز و الشراكة 
التكنولوجً 

 بحسب المشروع 

طريقة نقل 
 التكنولوجيا 

التخلً عن التكنلوجٌا 
عن طرٌق المفتاح فً 

 الٌد 

 التقنٌة المساعدة
نقل المعرفة توفٌر 

عن طرٌق  التدرٌب
 االمتٌاز ترخٌص

 الباطن من التعاقد

 شراكة بأقلٌة 
 شراكة بأغلبٌة
 إنشاء فروع 

  محددة اتفاقات العقود الصناعٌة 
  تخص بحث 

 التراخٌص تبادل

 مدى
 التخطيط 

المدة مربوطة  المدى الطوٌل  المدى المتوسط المدى المتوسط المدى القصٌر
بدورة حٌاة المنتج 

 لتكنولوجٌة ا

مدى 
المراقبة 

المفروضة 
من طرف 

 الناقل 

البحث عن الرقابة  جد معتبرة  معتبرة  متوسطة  ضعٌفة 
الدائمة و 

 اإلستقرار .

مدى مشاركة 
الناقل في 

طرق 
 التسيير 

 معتبرة و دائمة  معتبرة  جد معتبرة  معتبرة  ضعٌفة 

مدى 
المشاركة 

برأس المال 
من طرف 

 الناقل 

 بشكل وتعتمد قوٌة متوسطة  معتبرة  جدا منخفضة منخفضة
نوع  على كبٌر

 المشروع

SOURCE : Daniel rouach et joseph klatzmann, que sais- je ? les transferts de technologie, Presses 
universitaires de France, 1993. P92. ترجمة الباحث   
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 أف يبلحظاؼبتبعة من طرؼ الشركة اؼبتعددة اعبنسية كما  اإلسًتاتيجيةرتباط كثيق بُت طريقة النقل ك إكجود  إذل أعبلهيشَت اعبدكؿ 

إلسًتاتيجية العامة جل اسًتاتيجيات الدخوؿ إذل األسواؽ تعد نفسها طرؽ النقل لذا يبكن القوؿ أف طريقة النقل تؤثر ك تتأثر با
ربقيق األىداؼ اليت تسطرىا يف اؼبدل القصَت ك الطويل ك اليت تعود عليها بالنفع ك الفائدة عليها ،كما أهنا  قصد للشركة كىذا 

 كلة اؼبتلقية .تعود دبنافع على الد
 

 كما يبكن االستدالؿ باعبدكؿ اؼبوارل ك الذم يظهر كل إسًتاتيجية ك نوع السوؽ الذم تستعمل لدخولو 
 األسواؽ يف ىذهك اؼبخاطر احملتمل مواجهتها يف خاؿ نقل التكنولوجيا 

 
 اإلستراتيجية ونوع السوق الموجهة لو. 2-3الجدول رقم  

 
 

 الرئٌسٌة المخاطر المستهدف  السوق االسترتٌجٌة  

 األولوٌة المنعدمة ذات األسواق االنتهازٌة
 المنخفضة ذات القدرة األسواق
 التكمٌلٌة األسواق
 إلٌها الوصول ٌصعب أسواق

التكنولوجٌا نقل: ٌرتد تأثٌر  
 مستقبلً الً منافس

 الحواجز ارتفاع مع األسواق التعاقدٌة 
  الجمركٌة
 غٌر الحواجز مع األسواق

  الجمركٌة
 الحاجة مع العتاد تصدٌر أسواق

 لنقل
 التقنً التوجٌه و التكنولوجٌة  

 نشر فً فً التحكم عدم
االتقان و التكنولوجٌة  

قدرة  مع األولوٌة ذات األسواق اإلستثمارٌة 
 استٌعاب عالٌة

 ذات القدرة الحقٌقٌة األسواق
  الشراكة التً تتطلب األسواق
 اإلجبارٌة

 عالٌة تنافسٌة قدرة ذات أسواق

 تاقلمه عدم و الشرٌك اختٌار سوء

الهامة األسواق االمتٌاز  
 المتاحة األسواق

 تسٌٌر صعوبة و الشبكة انقطاع
           التراخٌص 

 قدرة ذات العالمٌة ألسواق التعاٌش و التحالف 
  عالٌة تنافسٌة
المهمة ذات الطابع  األسواق
 األساسً

 

الشراكة التكنولوجٌة و التنافس 
 علً الصعٌد التجاري و المالً 

 
SOURCE : Daniel rouach et joseph klatzmann, que sais- je ? les transferts de technologie, 
Presses universitaires de France, 1993 P92.ترصبة الباحث 
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ا بالسوؽ هتىي يف حد ذا تتأثر أهنااؼبستعملة للدخوؿ تؤثر يف طريقة النقل كما  اإلسًتاتيجية أفيبكن استخبلص  أعبلهمن اعبدكؿ 
،كما انو يوضح جل اؼبخاطر اليت تعدىا ناجعة بالنسبة ؽبا  اإلسًتاتيجيةاؼبراد اقتحامو لذا فالشركات اؼبتعددة اعبنسيات زبتار دكما 

 اليت تصاحب اإلسًتاتيجية اؼبتبعة ك طريقة النقل .
 

اعبنسية ك اليت  متعددة الشركات تتبناىا اليت التكنولوجيا نقل أمباط اؼببلحظات اليت زبص ما ذكر سابقا فهنالك بعض إذل باإلضافة
  1:السلبيات بالنسبة للدكؿ اؼبتلقية للتكنولوجيا  كىي كالتارل ةيبكن تنصيفها يف خان

 اؼبضيفة، النامية الدكؿ أخرل يف عبهات توفره دبا مقارنة فركعها، إذل إنتاجية كأكثر أحدث تكنولوجيا بنقل الشركات ىذه تقـو -
 السوؽ؛ اقتصاد إذل االنتقاؿ إذل تسعى كاليت
 ربصل فبا اعبنسية، الشركة متعددة من كحداثة تعقيدا األكثر التكنولوجيات على ربصل تقدما األكثر الدكؿ فإف عامة بصورة -

 تقدما؛ األقل الدكؿ عليو
 كلفة أكثر مبطا فإنو يشكل إنتاجية، ك حداثة األكثر التكنولوجيا نقل من يبكن اؼبباشر األجنيب االستثمار أف من الرغم على -

 نقل يكوف عندما بالطبع ىذا مثبل، التكنولوجيا،  كالًتخيص لنقل إليها اللجوء يبكن األخَتة ىذه األخرل، باألمباط مقارنة
 الًتخيص بواسطة نقلها اعبنسية متعددة الشركات تقبل اليت فإف التكنولوجيا عامة، كبصفة .فبكنا الًتخيص بواسطة التكنولوجيا

 اؼبباشر؛ األجنيب االستثمار طريق عن نقلو تقبل فبا إنتاجية حداثة ك أقل الغالب يف تكوف
 اعبهة كيف يع اؼبشًتكةاؼبشار  جهة من يضم نسبيا، متسع ؾباؿ عرب اإلسًتاتيجية، للتحالفات أساسا اؼبألوفة العبلقات تتفاكت -

 .التعاقدية االتفاقيات يضم أنو قبد اؼبقابلة
 بُت التعامل على تقتصر ما غالبا اإلسًتاتيجية التحالفات أف إال التكنولوجيا، لنقل فعالة أداة -األحياف معظم يف-التحالف كيشكل
 باستيعاب ؽبا تسمح تكنولوجية قواعد بناء يف قبحتاألخَتة  ىذه تقدما، األكثر النامية الدكؿ من أك اؼبتقدمة الدكؿ شركات

  .التحالف نتيجة اؼبتاحة التكنولوجية اؼبعارؼ كاستثمار
 

كمنو فاف عملية نقل الشركات اؼبتعددة القوميات للتكنولوجيا أصبح امرأ جوىريا ك ال مناط منو سواء بالنسبة للشركة اليت تعده من 
ذك  تفاكضيتتمكن من ازباذ موقع هبعلها اكتساهبا ؽبذه اؼبيزة  أفحيث  ،مواطن القوة التفاكضية  ابرز ميزاهتا التنافسية ككذا من أىم

من  أىدافهافيمكن حصر  للتكنولوجيافيما ىبص الدكؿ الطالبة  أما ،ترحب هبا  قوه خاصة مع الدكؿ اليت تشكك يف نوايها ك ال
 . يليعملية التوطُت ك الطلب يف ما 

 
 
 
 
 

                                                           
 االقتصادية اللجنة دكؿ يف التكنولوجي التجديد ك التكنولوجيا نقل ،اإلسكوا : في المباشر األجنبي االستثمار أنماط و التكنولوجيا نقل البزرم، الفاركؽ عمر 1
 20،21 ص، ،ص 2001 الرياض، آسيا، لغريب كاالجتماعية .
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 للدول الطالبة  بالنسبة التكنولوجيانقل الثاني :المطلب 
من أىم اؼبؤثرات االهبابية للشركات اؼبتعددة اعبنسيات على االقتصاديات الدكؿ  التكنولوجيات نقل االقتصادية، تعد األدبيات 

 العادل يف حث كالتطويرالب لعمليات األساسي اؼبصدر ىي اعبنسيات متعددة الشركات لكوف نظرا  النامية اؼبضيفة ؽبا ك خاصة 
 .اؼبتقدـ

 .ل التكنولوجياقيا نامز  :الفرع األول
إف عملية نقلل التكنولوجيا أصبحت من حتميات الوصوؿ إذل تطوير االقتصاد ك الدفع بعجلة النمو إذل األماـ حبكم عدـ قدرت 

اعبوانب االهبابية اليت يبكن للدكلة اؼبتلقية الدكؿ النامية من سد الفجوة التكنولوجية عن طريق خلقها لذا كجب الًتكيز على 
 الشركات ما ذبنيو الدكؿ النامية من عملية نقلها للتكنولوجيا ىي استفادة ابرزمن  للتكنولوجيا أف ذبنيها عن طريق توطينها كجلبها،

   1 ا:منه اهبابيات عدة من احمللية
 التكنولوجيا كنقل اؼبضيفة، الدكؿ إذل اإلدارية اؼبهارات اؼبضيفة  تقـو بنقلالدكؿ  إذل اعبنسياتدبجرد دخوؿ الشركات اؼبتعددة  -

 احمللية للمنتجات التكنولوجية اػبصائص كتغيَت ربسُت على يساعد الذم احمللية، كبالشكل الشركات إذل التصديرمحملاؿ ا يف اغبديثة
 .اإلنتاج كعناصر

 متعددة الشركات تطبقها اليت كاإلدارية اإلنتاجية اؼبمارسات األخَتةىذه  تبٍت خبلؿ من احمللية الشركات إنتاجية ك أداء ربسن  -
 .اعبنسيات

 العماؿ إذل اغبديثة كاإلدارية العملية اؼبعارؼ انتقاؿيضمن  احمللية الشركات إذل اعبنسيات متعددة الشركات من العماؿ انتقاؿ  -
  .احمللية لشركاتالتابعُت ل

 فبا الوسيطية السلع على اؼبطبقة اعبودة معايَت احًتاـ معهم التعامل عند احملليُت مورديها على اعبنسيات متعددة الشركاتتفرض   -
 .اؼبقدمة اػبدمات كنوعية اؼبوردة السلع جودةينعكس باإلهباب على 

 على خبلؿ زبليها من احمللية الشركات إنتاجية على باإلهباب ينعكس فبا اؼبنافسة درجة من اعبنسيات متعددة الشركات ترفع  -
 .,ك ؿباكلة إهباد ميزات تنافسية خاصة هبا اإلنتاجية العملية خبلؿ الفعالة غَت اؼبسارات

ميدانية  تستفيد الدكؿ من اػبربات العلمية عند نقل الشركات اؼبتعددة اعبنسيات ؼبراكز البحث ك التطوير ؽبا كىذا ما أبرزتو دراسة -
 يف تعمل (يابانية شركات 2 ك أكركبية، شركة 16 ك أمريكية األصل، شركة 34 منها  للقارات عابرة شركة 56 على أجريت

  2:التالية  النتائجب كونغ،ك اليت خرجت  ىونغ ،مصر،تايواف، أفريقيا ،جنوب ،اؽبند الربازيل اؼبكسيك،
 خارج يف الوطنية األنشطة من غَتىا ك التسويق ك للمنتجات التنمية ك البحوث أنشطة بعض دبمارسة أمريكية شركة 31 تقـو -

 .األـ الدكلة
 تنمية ك حبوث أنشطة سبارس دراستها مت اليت األكركبية الشركات صبيع أف -

 .األـ الدكلة خارج
                                                           

1 OECD, L’impact de l'investissement direct étranger sur les salaires et les conditions de travail, 
, Centre des conférences de l'OECD, Paris, France23-24 juin 2008, p 14. 

 451 ص2006 األكذل الطبعة العامرية، للطباعة اعببلؿ شركة اعبامعي، ،.الفكر  دار األجنبية، لالستثمارات االقتصادية اآلثار مربكؾ، اؼبقصود عبد نزيو 2
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 ،كبصفة النامية الدكلة من دكلة 30 يف تتم األكركبية األمريكية ك الشركات هبا تقـو اليت التنمية ك البحوث أنشطة معظم أف -
 .اعبنوبية كوريا ك إفريقيا، ،جنوب الربازيل اؼبكسيك، تايواف،اؽبند، كىونغ كونغ، مصر، يف خاصة

 .التطبيقي الطابع عليها يغلب النامية البلداف يف ذبرم اليت البحوث معظم أف -
 . كالتنمية بالبحوث اػباصة األنشطة كافة يف % 100 بنسبة الوطنيُت بتوظيف تقـو دراستها مت اليت الشركات صبيع أف -
 .للوطنيُت تدريبية برامج بتنفيذ دراستها مت اليت األكركبية ك األمريكية الشركات تقـو -

ك الشكل اؼبوارل يوضح بعض اؼبكتسبات اليت يبكن للدكلة اؼبتلقية أف ربضي هبا عن ىناؾ اهبابيات اخرل يبكن ذكرىا  أفكما 
 للتكنولوجيا ؽبا معتمدتا على طريقة االستثمار اؼبباشر .طريق نقل الشركات اؼبتعددة اعبنسيات 

 ( االيجابيات التي تتحصل عليها الدول المستضيفة للشركات المتعددة الجنسيات عن   طرق االستثمار األجنبي المباشر 2-3الشكل رقم)
 الشركات اؼبتعددة اعبنسيات                                                    

 
 

 فرع الشركات اؼبتعددة اعبنسيات/ األجنبية
 

 
 
 

  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث .بتصرؼ  51 :ص , ،مرجع سابق  الدكلية األعماؿ إدارة قحف، أبو السبلـ عبد :المصدر
 

 

 أو الحذيثت، الطرق يتعلمىن -

    .الحاليت الطرق يطىرون

 اإلوتاجيت الطالت تىميت -
 

  .مه الصادراث وتيجت الضرائب، مه متحصالث

 .البىيت  األساسيت مشروعاث وتطىير تىميت

 .المرتفعت واألجىر المحليت المهاراث تىميت

 ارتفاع و المىتجاث أسعار اوخفاض

 األجىبيت األمىال رؤوش تذفك جىدتها،

 
 

 اإلوتاجيت لرفع الحماش إثارة

 ألوشطت االهتمام مه المسيذ وإعطاء

 زيادة واالبتكار، والتطىير التىميت

 المطاعاث مه العذيذ تىميت الربخ،

 .المىافست تىميت السىليت،

 المخترعاث وتعذد اإلوتاجيت وزيادة ارتفاع

 والتىميت، البحىث أوشطت وتىشيظ تىميت الحذيثت،

 األرباح على الحصىل

 

 جذيذة وأوماط طرق يتعلمىن المستهلكىن .

 وتطىير تىميت المىتجاث واستخذام لالستهالن

 .بالسلع الخاصت االستخذاماث

 المحليىن المىردون       

 الحكىمت،العمال، المحلياث  المستهلكيه،المستثمريه

 المحليت المىافست             
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 1 :ما ذكر سابقا ك اليت تتمثل يف إذل باإلضافة أخرلربقق مزايا  أفكما يبكن للدكلة النامية 
 
التقنية اغبديثة يف  إدخاؿيف ذباكز الفجوة بُت التقدـ  التخلف عن طريق  اإلسراع مأ التكنولوجيتوفَت الوقت عن طريق التحوؿ  -

 .بعمليات التنمية  اإلسراعشىت قطاعا ت اجملتمع اؼبختلفة ك 
تسرع من كتَتة مبوىا  أفذباكز اغبدكد الضيقة للصناعات الدكؿ النامية حبيث تستطيع ىذه الدكؿ  إمكانية التكنولوجيايوفر انتقاؿ  -

  دبجتمعاهتاربيط  اليتبتجاكزىا للحدكد 
 جديدة.التقليل منها عن طريق خلق فرص عمل  أكعلى البطالة  القضاء -
التفوؽ  أك ؿباكاةؿباكلة  إذلذا عن طريق دفع اػبربات الوطنية ,كىعلى االبتكار ك توفَت اؼبنافسة اؼبطلوبة  التكنولوجيايشجع نقل  -

 اؼبستوردة . التكنولوجياتاؼبتوفرة انطبلقا من  التكنولوجياربسُت أك 
 .من دكؿ الصدارة  أكثربؤرة التخلف ك االقًتاب  ذباكرمنها  الناميةللدكؿ كخاصة  التكنولوجيانقل  عمليةتتيح  -
 

 عملية نقل التكنولوجياعلي السلبيات المترتبة : الفرع الثاني
 
كدكرىا الكبَت يف التنمية  التكنولوجيا بأنبيةترسيخ الفكرة القائلة  إذلالرغم من تزايد الدعوات ك اؼبسلمات القائلة ك الداعية  يلع

برز اؼبزايا اليت سوؼ أت على ارض الواقع فسوؼ تعد من قما ربق إذاك اليت ، أعبلههبابية اليت ذكرت على اعبوانب اإل مرتكزين
ا االقتصادية ك ك معضبلهت هاشاكلؼبترل فيها ـبرجا ك حبل أضحت  اليتكخاصة الدكؿ النامية ك  ،الدكؿ اؼبتلقية  تكتسبها

لنامية أصبحت ترل فيها طوؽ ف الدكؿ اإف ،تأييد ىذا الرأم ك كدبا أف معظم الدراسات تلوح دبزايا نقل التكنولوجيا  ،االجتماعية 
بيد أف ىناؾ من ينادم كيرفع لواء الرفض  ك ينصب العداء لعملية ،غياىب  جب الفقر ك التخلف  يف ها زببطالنجاة من ؿبن 

اؼبتناسبة مع متطلبات التنمية ك التطور الطبيعي  اتية ذالًتكيز على التنمية ال إذلاغبديثة ك يدعوا  األجنبية التقنيةك التكنولوجيا  ستَتاد إ
قتصادم الذم ستعمار السياسي ك اإلبفكرة أهنا ذبرىم إذل التبعية ك اإلمتحججُت ،الوطنية ك اؼبرتكزة على تشجيع القدرات للدكلة 

يت يبكن أف تًتب على تبٌت ستدالؽبم بالسلبيات األخرل الإإضافة إذل ،أضحى يتنكر ربت قناع فتح األسواؽ ك نقل التكنولوجيا 
 2:ىذه الفكرة ك اليت يبكن سردىا يف ما يلي 

 
أهنا تثقل كاىل الدكلة اؼبستوردة  أك التكنولوجيااالحتياطية مقابل زبفيض سعر بيع  األدكات ةرفع قيم إذلتلجا بعض الشركات  -

  مرتفعة .للتكنولوجيا عن طريق فرض استخداـ خربائها لفًتة زمنية معينة مقابل أجور 
سنة ,كدبوجبو سبنع الدكؿ من  15اك 10طوؿ مدة االتفاؽ اك العقد اؼبلـز للدكلة اؼبتلقية للتكنولوجيا ك الذم قد يصل إذل  -

 سبتع الشركة دبكانة احتكارية  يف جل ما ىبص توريد األدكات ك اؼبواد الوسيطة ك االحتياطية . أم ،التعامل مع غَتىا من الشركات
درجة منعها من منافستها على اؼبستول الدكرل عن طريق  إذلات للدكؿ اؼبتلقية للتكنولوجيا عراقيل  ربد ك تصل خلق الشرك -

 اؼبتلقية ربديد نطاؽ اإلنتاج أك النشاط أك حىت األسعار . أكاشًتاطها على الدكلة اؼبستوردة 
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لكن ال هبب إلقاء اللـو فقط على الشركات اؼبتعددة اعبنسيات ك الدكؿ اؼبتقدمة  ك اليت بالطبع سوؼ تتبع ما يناسبها ك ما يعود 

يف اخطأ ت اليت ارتكبتها القيادات السياسية اليت  األخطاء تصحيحعليها بالنفع كالدعوة إذل االنقطاع التاـ بل هبب أيضا دراسة ك 
 اليتالتنمية بواسطتها ك  ربقيقاؼبتقدمة جدا بغرض الظهور ك التقليد ال هبدؼ  للتكنولوجيااستَتادىا  يف هتاارشدحقوؽ دكؽبا بعدـ 

ك اليت يبكن  للتكنولوجياكيف نوايا اؼبصدرين  اإلسًتاتيجيةاؼبشككُت يف ىذه  رألترتبت عنها نتائج غَت مرغوب هبا زادة من دعم 
  1:يف النقاط التاليةحصرىا 

,كما أف ذبايف تركيب   احملليةعدـ ربقيق األىداؼ التنموية ك األىداؼ اؼببتغاة نتيجة عدـ مواءمة التكنولوجيا اؼبنقولة للبيئة -1
البناء االقتصادم ؽبذه البلداف كمدل توافرا اػبربة الفنية لتشغيل أك استخداـ التكنولوجيا اغبديثة أك تنمية اؼبهارات خلق نتائج 

 .يف ارتفاع حجم البطالة ك غَتىا  عكسية سبثلت 
فيها كىذا ما  التكنولوجيااستخداـ  أكقد تزايدت بتفاكت  االستفادة الرئيسية يف اجملتمع االقتصادية  الفوارؽ بُت القطاعات  إف -2

 . األدمغة هبجرةما يعرؼ  ظهور إذل أدلعكس اضطرابات سياسية ك اجتماعية عميقة فبا 
من االقتصاد ك الًتكيز عليو خلق شبو إال نقل عزلة لقطاع كحيد ( يف قطاع معُت  التكنولوجيابلداف )نقل االستثمار يف بعض ال -3

  عن بقية القطاعات اليت نبشت فبا أدل إذل مبو غَت متوازف للقطاعات .
حمل تكاليف جد مرىقة اذباه معظم الدكؿ النامية إذل استَتاد تكنولوجيا رديئة ك ربتاج إذل صيانة مرتفعة جعلت منها تت -4

باألخص تلك اليت كانت حديثة االستقبلؿ ,كىذا إما لؤلسباب السياسية ك العبلقات الدكلية  اليت كانت تسود تلك اغبقبة أك 
 لنقص كعدـ كجود اػبربة للصناع القرار.

مثل استهبلكية  تكنولوجيااك اقتناء ملها احمللية حمرتفعة ال تستوعبها ك ال تت إنتاجيةذات طاقة  لتكنولوجياجلب بغض الدكؿ  -5
 الصناعية  اآلالتمثل  اإلنتاجية التكنولوجياعوض الًتكيز على  الكمالية األجهزةالتلفزيوف ك 

اؼبنقولة  للتكنولوجياالكامنة  اإلنتاجيةضمن قطاع معُت بدؿ االىتماـ باستغبلؿ الطاقة  التكنولوجيظهور ازدكاجية االستَتاد  -6 
 .بُت القطاعات ك اؼبؤسسات كىذا لنقص التنسيق ،سابقا 

 
ك تغيَت  األجنبيةلتحقيق السيطرة  جديدة أداةاغبديثة ك عملية نقلها مبط  ك  التكنولوجيايعدكف  اؼبفكرينكل ىذا جعل من بعض 

بالنقل العقبلين أم اؼبخطط كىذا  تطالب اليت األصواتظهرت بعض  لذا اهبابياهتاجل  متجاىلُت،لبلستعمار التقليدماؼبفهـو 
 "أم القياـ بنقل كتوطُت مث توليد التكنولوجيا ؿبليان االكتساب لبلوغ ىدؼ 

 
 الفرع الثالث المراحل المنهجية في عملية نقل التكنولوجيا 

 
قل نحبسب االقتصاديُت ك لتفادم األخطاء اليت كقعت فيها الدكؿ النامية كخصوصا يف سبعينيات القرف اؼبنصـر ،أثناء ؿباكلتها 

توطُت أك باالختيار العقبلين لنوع التكنولوجيا من مث   التكنولوجيا فأهنم يقًتحوف على الدكؿ السَت بطريقة منهجية ك منظمة تبدأ
تلك اؼبرحلة اليت يتمكن اؼبختصموف احملليوف أك الوطنيوف من فهم عمليات اإلنتاج كمواصفات ك اليت تعٍت " استيعاب التكنولوجيا

حبيث يبقى اؼبصنع هبارم التنافس العاؼبي ،اؼبواد اؼبستعملة مع اؼبقدرة على تطويرىا كربسينها لتجارم التطور العاؼبي ؽبذه لتكنولوجيا 

                                                           
 .50-49 صبيل قاسم، مرجع سابق ، ص 1
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ك اليت "توليد التكنولوجيا"  من مث تليها مرحلة،للمواد كللعمليات الداخلة يف تصنيع ىذا اؼبنتج اغباصل نتيجة التطور التكنولوجي
 1.ةعاؼبيالنافسة سبكنها من اؼبإهباد تكنولوجيات جديدة مبتكرة أك مطورة ؿبليان يبكن بواسطتها تصنيع منتجات مستحدثة يقصد هبا 

اؼبراحل علها عملية تنموية مثمره كتتمثل يف عبسبر بعدة مراحل  أفهبب  الدكؿ عملية نقل التكنولوجيا يف حيث كحسب أرائهم فاف 
 :التالية 

 
 التكنولوجيا  اختيار مرحلة -أوال
 

 اؼبنقولة التكنولوجيا مبلئمةحيث إف ، التكنولوجيا خلق مث كتطويع توطُتت عملية يف مرحلة كأكؿ التكنولوجيا اختيار مسألة تعد
نقل  بإدارةعرؼ يىذه اؼبرحلة تنطوم ربت ما  أف.كما إليو االقتصاد اؼبنقوؿ كموارد الحتياجات اؼبنقوؿ مبلئمة ضركرة إذل تشَت

 2:التكنولوجيا
 Selection اختيار التكنولوجيا  -

 Acquisition اقتناء التكنولوجيا -

 .Deployment استخداـ التكنولوجيا -   
 

 تقـو بنقلها أف قبل اؼببلئمة التكنولوجيا ض الشركط عند اختيارىاعاالهبابيات ك مراعاة بكإهباد  كدراسة الًتيثالدكؿ لذا هبب على 
  3:كتتمثل صبلة ىذه الشركط يف ما يلي

 اغبالية اإلنتاجية الطاقة دبوجب اؼبستوردة للتكنولوجيا االستيعابية الطاقات ربديد هبب .ا
 .كاإلنتاجية الصناعية للمؤسسات

 من البشرية اؼبوارد كتنمية كهتيئة اؼبادية الظركؼ تطوير خبلؿ من ؿبليا كاستيعاهبا اعبديدة التكنولوجيا نقل قباح شركط توفر . ب
 . اعبديدة التقانة كتطوير الستيعاب كالفنيُت اؼبهندسُت

 قصَتة زمنية فًتة خبلؿ تستوعب لكي التطويع سهلة اؼبستوردة التكنولوجيا اختيار يكوف أف .ج
 .احمللية الظركؼ مع يتناسب دبا استيعاهبا كبالتارل كتوطينها تطويعها كيسهل

 التكنولوجيا تفضل السكاف الكثافة ذات البلداف ففي النامي، البلد يف الصناعة كطبيعة يتوافق دبا اؼبنتجة التكنولوجيا نقل يفضل .د
 كثيفة التكنولوجيا التفضيل يتم البشرية اؼبوارد كقليلة الغنية البلداف يف العكس كعلى العمل كثيفة كالصناعة اإلنساف إذل  ربتاج اليت
 . اؼباؿ رأس

 استهبلكها يف االقتصادية التكنولوجيا اختيار ككذلك البيئة نظافة على اإلمكاف قدر ربافظ اليت التكنولوجيا اختيار يفضل . ق
 . الطبيعية اؼبوارد يف أىدار من يقلل كبالتارل للطاقة

 .اعبديدة التكنولوجيا تطوير على كالعمل للتشغيل كاستعدادىا كالفنية اؼباىرة احمللية العمالة توفر مدل .ك

                                                           
 مقاؿ متوفر على اؼبوقع :  4،ص الصناعة في ظل منافسة عالمية واقتصاد المعرفةالتطور التكنولوجي الستدامة ؿبمد مريايت،    1

http://www.mafhoum.com/syr/articles/mrayati/mrayati.htm .( 12/02/2013. 19:45.) 
 .5نفس اؼبرجع السابق، ص ؿبمد مريايت، 2
 .12،صسابق ،مرجع  تطبيقية نظرية البشرية دراسة تنمية الموارد في وأثرىا التكنولوجيا وتوطين نقلعاباس الفياض ،  3

http://www.mafhoum.com/syr/articles/mrayati/mrayati.htm%20.(%2012/02/2013
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 إدارة توطين التكنولوجيا أو استيعابها   -ثانيا

 تطويرىا على القدرة مث أكذل اؼبنقولة كخطوة التكنولوجيا أسرار من يسَت جانب عن كىي تلك العملية اليت يتم دبوجبها الكشف
يتمكن اؼبختصموف احملليوف أك الوطنيوف من  أفأم  ،1إليها التكنولوجيا نقلت اليت للدكلة التنمية كمتطلبات يتناسب دبا كربسينها

فهم عمليات اإلنتاج كمواصفات اؼبواد اؼبستعملة مع اؼبقدرة على تطويرىا كربسينها لتجارم التطور العاؼبي ؽبذه التكنولوجيا كحبيث 
 .2لعاؼبي اغباصل نتيجة التطور التكنولوجي للمواد كللعمليات الداخلة يف تصنيع ىذا اؼبنتج يبقى اؼبصنع هبارم التنافس ا

 كإعداد احمللية التكنولوجيا كتنمية القدرات لتهيئة اؼبهمة العمليات من النامية الدكؿ يف التكنولوجيا كتوطُت التكييف عملية كتعد
 كتشمل ،3احمللية  التكنولوجيا يف كتطويعها اؼبنقولة كاستيعاب التكنولوجيا اكتساب على القادرة كالفنية العلمية الكوادر

 
 اؽبندسة العكسية Reverse Engineering 4  
 التطويع التكنولوجي Local Development 
 فك اغبزمة التكنولوجية Unbundling5. 

 
 إذل ترقىكإهباد تكنولوجيات جديدة مبتكرة أك مطورة ؿبليان يبكن اف  ابتكار على القدرة بو كيقصد توليد التكنولوجيا: إدارة-ثالثا

 6 :كتتمثل يف  .أخرل دكؿ إذل نقلها موقع إذل التكنولوجيا استَتاد موقع من كتنقل الدكلة العاؼبية اؼبنافسة مستول
 البحث كالتطوير Research and Development 
 إدارة النظاـ الوطٍت لبلبتكار National Innovation System 
 براءات االخًتاع كحقوؽ اؼبلكية الفكرية  
   توليد مصانع أك شركات جديدةEntrepreneurship 
  توليد التكنولوجياTechnology Funding 

 
اكتساب التكنولوجيا احمللية  أما عملية االكتساب فهي شبرة السلسة اليت تبدأ بالنقل مث التوطُت ك االستيعاب مث التوليد كبعد ذالك

        ،,كاليت سوؼ سبكن الدكلة اؼبتلقية إذل التحوؿ من بلد مستورد كمتلقي للتكنولوجيا إذل بلد مصدر ك خالق ؽبذه التكنولوجيا
 ك بالتارل خلق كثبة نوعية كبو طريق النمو االقتصادم الذم تسعى إليو معظم األقطار العاؼبية منذ القدـ .

                                                           
 52شيخة ،مرجع سابق ،صليلى   1
 .4ؿبمد مريايت ،اؼبرجع السابق .ص 2
 .13عباس الفياض ،نفس اؼبرجع السابق،ص 3
، ككظيفتو كطريقة عملو. غالبا ما تتم ىذه العملية بتحليل نظاـ ما )آلة ميكانيكية، برنامج بنيتو من خبلؿ ربليل نظاـ أك آللة تعٌت باكتشاؼ اؼببادئ التقنية ىي آلية4 

  اليت يقـو هبا حاسويب، قطعة إلكًتكنية( إذل أجزاء أك ؿباكلة إعادة تصنيع نظاـ مشابو لو يقـو بنفس الوظيفة
 ، اؼبتخصصة الفنية الدراسات ، الصناعية االمتيازات ، الفنية اؼبساعدات مثل اؼبشركع أجزاء بقية عن كفصلها اؼبختلفة كمكوناهتا عناصرىا إذل التكنولوجية فك اغبزمة 5

 كالتنظيمية اإلدارية كالكفاءات اؼبتقدمة التكنولوجيا فبن يبلكوف الشركاء احد يكوف اف على آخرين شركاء مع الوطنية كالشركات كمؤسسات االخًتاع كمشاريع براءات
 11العالية .انظر عباس الفياص،مرجع سابق ، ص

 .4مرجع سابق،ص،ؿبمد مريايت  4 6
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9
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إذا  مالوطنية، لُو كل اؼبربرات ال سي ضركرة اىتماـ األقطار النامية يف استخداـ التكنولوجيا كإحدل الوسائل األساسية يف التنميةإف 

أخذنا بعُت االعتبار نتائج األحباث كالدراسات العلمية اليت أجريت حوؿ معرفة التأثَت العلمي كالتكنولوجي يف التطور االقتصادم 
التكنولوجي يف زيادة إنتاجية العمل، ففي الواليات اؼبتحدة األمريكية قبد أف تقدـ التكنولوجيا يساىم بنسبة تًتاكح  كمسانبة التقدـ

نستنتج من ذلك أف التقدـ التكنولوجي قد أثر على إنتاجية العمل، كأكلت الدكؿ ، % يف زيادة إنتاجية العمل90إذل  80ما بُت 
% من الدخوؿ القومية على البحوث العلمية 3.5إذل  2ؼبسألة فنجد أف ما ينفق يف اؼبتوسط ما بُت اؼبتقدمة االىتماـ البالغ ؽبذه ا

كالتكنولوجيا، كنستخلص القوؿ أف التطور العلمي كالتكنولوجي أدل إذل اخًتاعات جديدة كذلك للتخفيض من عبء العمل 
نية، كذلك ساعد يف تطوير كربديث اإلنتاج سواء الزراعي أك اعبسدم، بل ذباكز ىذا حىت إذل األدكات اليت سبارس العمليات الذى

الصناعي، كإذل تقدـ ملحوظ يف ؾباؿ التعليم كخصوصان الكوادر كالفنيُت، فبا يدفعهم إذل إهباد طرؽ كسائل التنمية، كعلى ىذا 
علمي كالتكنولوجي بالتعليم، كبذلك يتحتم على الدكؿ النامية أف هتتم بتهيئة اؼبستلزمات األساسية اؼبساعدة على ربط التقدـ ال

يصبح لُو خدمة لئلنتاج كقول اإلنتاج، كعلى البلداف النامية أف تطور البنية التكنولوجية لبلقتصاد الوطٍت بغية دعم كتعزيز معدالت 
 1مبوَّ إنتاجية العمل كرأس اؼباؿ كفقان ػبطة العلم كالتكنولوجيا على عدة مؤشرات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 بق .ا،مرجع س  التكنولوجيا واالقتصاد في خدمة اإلنسان والتنميةؿبمد آدـ ، 1
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 الثالث خالصة الفصل 
 

جيا ك تبياف ولو ،انطبلقا من تعريف التكن التكنولوجيااؼبعادل اليت زبص عملية نقل  أىمالضوء على  إلقاءلقد حاكلنا يف ىذا الفصل 
دكرىا خصوصا  إبرازك  خباياىا إظهار أىم معاؼبها ،بغيت  على الساحة االقتصادية كذلك عن طريق اػبوض يف أنبيتهاموقعها ك 

ك ابرز  ألىمقتصاديي الدكؿ النامية كىذا عن طريق التطرؽ إم ظغل الشاغل ؼبعشتعد ال أضحت  يف عملية التنمية االقتصادية اليت
احدث النظريات اليت  إذلككصوال  ظبيثانطبلقا من تصورات ادـ  التكنولوجياعامل  إدخاؿعلى  تفسَتاهتا اعتمدت النظريات اليت 

 .الوقت الراىن  غاية إذلطور تزاؿ تت ال
 

 أىم إظهار حاكلنا كتسبانباإك مدا  التكنولوجيرتباطا كثيقا بالتطور العلمي ك إقتصادم ترتبط عملية النمو اإل أف أظهرنا أفبعد 
بتعريف عملية نقل  أ،كىذا بد التكنولوجياكىو  أالاؼبعامل اؽباـ تهاجها لكي تكتسب ىذا نإالطرؽ اليت يبكن للدكؿ النامية 

 .مبينُت فبيزات ك عيوب كل نوع  قنوات نقلها  أىم ذكرالتكنولوجيا  ك 
 

اليت  االسًتاتيجيات أىم إبرازفقد حاكلنا ربطها باؼبوضوع ك  التكنولوجياالشركات اؼبتعددة اعبنسيات تعد  منابع ك مصادر  أفدبا 
ك اليت الدكلية  األسواؽخًتاؽ إللدخوؿ ك  كأدكاتك طرؽ نقلها   التكنولوجياستخداـ إ كيفيةك   األسواؽ إذلة دخوؽبا يتتبعها يف عمل

اػبطوات اليت تقـو هبا الدكؿ النامية من  أىم إبرازحاكلنا جاىدين  أننا،كما سًتاتيجيات الدخوؿ إرل األسواؽ إنا أهنا تتطابق ك يرائ
،كىذا ما سنحاكؿ تطبيقو على دكلة كانت يف ك خلقها  كتساهباإتوطينها ك ؼبا ال  ؿباكلةعن طريق نقلها ك  بالتكنولوجياجل الظفر أ

قتصاديات العاؼبية يف السنوات قتصادم أال كىي الدكلة اليت تفوقت على أعظم اإلالسابق نامية أما اآلف فهي يف غز عنفواهنا اإل
قتصادىا يف الفصل اؼبوارل مع إيت سنتطرؽ إذل دراسة أىم معادل كنقصد هبا الربازيل ك الؿبققتا معدالت مبو ال يستهاف هبا األخَتة 
   ذبربتها يف عملية نقل التكنولوجيا.على الًتكيز 

 
 


