رؤيــة
إستراتيجيـة لتطبيق نظام

التأجير التمويلي
كأحد أساليب اخلصخصة
البنَى التحتية للرياضة
فى مجال تطوير ِ

فى السودان

د /آمال محمد إبراهيم بابكر
أستاذ مشارك  /رئيس قسم اإلدارة الرياضية
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ـ ـ كلية التربية البدنية والرياضة
www.sustech.edu/sudannewar

ت ـقــديـ ـ ــم
يعتبر اإلنفاق احلكومي على الرياضة في السودان هو املصدر األساسي
والوحيد  ,لتمويل الرياضة نتيجة لضعف الهيكل اإلقتصادى وعدم كفاية املصادر
األخرى كالتسويق في املجال الرياضي واالستثمار في مجال السياحة الرياضية  ,التي
ترتبط باستضافة البطوالت واملنافسات الدولية  ,ألنها تعتمد على البنية التحتية في
املقام األول  ,ومن جهة ُأخرى يأتى اإلنفاق على الرياضة فى زيل قائمة األولويات بسبب
نقص اخلدمات األساسية األخرى كاألمن والتعليم والصحة .

وتعتبر املوازنة العامة للدولة والتي تشرف
عليها وزارة املالية واالقتصاد الوطني هى
مصدر اإلنفاق الرئيس ويتم إعداد موازنة
الدولة عبر عشر مراحل من خالل تبويب
محدد يشمل تعويضات العاملني (املرتبات

واألجور) واملصروفات اجلارية وتشمل (التسيير
واملشاركات اخلارجية) وهى ميزانية ممركزة
لدى وزارة املالية وكذلك ميزانية التنمية التي
تشمل البنيات األساسية واإلنشاءات اجلديدة .و
ميزانية الشباب والرياضة تعتبر ضعيفة إذا ما
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ُقورنت مبيزانيات اخلدمات والتنمية هذا على
اعتبار أن الرياضة خدمة تقدمها الدولة ولكن
َجعل اإلنفاق على البنى التحتية واألساسية من
منشآت رياضية وصيانتها  ,والنهوض بالرياضة
من صميم عمل الدولة  ,عمِ ق مشكالت الرياضة,
بسبب ضعف الهيكل اإلقتصادى  .بعدم مواكبة
التطور العاملي في مجال للبنى التحتية واملنشآت
الرياضية ,مما يؤكد حاجتنا لبحث بدائل للتمويل
احلكومي إلنعاش اقتصاديات الرياضة بصورة
عامة وفى اجلانب اآلخر يأتى دعم القطاعني
األهلي والذاتي متقطعاً لضعف املوارد املالية
املستقطبة من القطاع اخلاص ومن املشاركات
لتمويل األنشطة املتنوعة (عادل عبد العزيز
 2008ص.)1
والرياضة نشاط ذا أبعاد اجتماعية
وثقافية ملا لها من دورِ بارز فى إحداث التوازن
اإلجتماعى  ,والثقافي ,والبُعد اجلماهيري الذى
يتفوق على اهتمامات اجلماهير بالفواصل
االجتماعية او اإلثنوغرافية  ,لذا أخذت جانباً
كبيراً من اهتمامات الدول ومتثل ذلك فى تنظيم
التشريعات التى حتكم عمل الرياضة وتنظيم
العمل فى مؤسسات وهيئات الرياضة ودعم
أنشطتها املختلفة بهدف تطويرها  ( ,خالد
ابوزيد 2010ص.)3
لذا  ,ميكننا القول أن عدم إستمرارية التمويل
وعدم إيفائه بحاجات الرياضة ,وما ينتج عنها
من حاجات متجددة للبنى التحتية واملعدات والتى
يعبر عنها اقتصاديا( بجانب الطلب demand
 )sideواجلهود املبذولة لسد هذه االحتياجات
اقتصاديا والتى يعبر عنها ( بجانب العرض
 )supply sideأثبت وجود فجوة بني العرض
والطلب مما يُبرز إقتصاديا حاجتنا لتطبيق
مفاهيم جديدة للتمويل ,وتطويره من حيث
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الشكل واملضمون وفق رؤى وفلسفات جديدة
بإيجاد أوعية وروافد تضمن إستمراريته وتوفره (
آمال ابراهيم وعبد املنعم ابراهيم 2010ص.)7
مما دفع بالباحثني فى إقتصاديات
الرياضة لتبنى إستراتيجية تطبيق خصخصة
األندية الرياضية .ولكن هذه الرؤية جتاذبها
رأيان أحدهما سلبي يعتبر أن القطاع اخلاص
يهتم بالربح مما يقلل فرص توسيع قاعدة
املمارسني الناشيئن للرياضة وإمكانية فقدان
األندية الرياضة لطابعها اإلجتماعى الوطنى
والثقافى ,والتخُ وف من إرتباط احلركة الرياضية
باحلركة اإلقتصادية ركوداً وانتعاشاً بينما يرى
الفريق اآلخرأنها ,تسهم ايضاً فى رفع املستوى
الفنى للتمثيل املُشرف للفرق القومية و ُ
متكن
من تسريع اخلطى ملواكبة التطور ورفع مستوى
جودة اخلدمات واملنشآت و املسئوليني يترددون
فى أخذ قرارات اإلستثمار فى هذا املجال
واحلصيلة فى جميع االحوال تأثير الرفد املتقطع
للتمويل,سلباً على حتقيق إجنازات املنتخبات
الوطنية فى احملافل الدولية رغم ثراء السودان
بخريطة جغرافية أكسبت املوارد البشرية أمناطاً
بدنية اذا مت الصرف عليها بتدريبها ميكنها
من اإلجنازبالصعود ملنصات التتويج فى كثير
من املناشط الرياضية.لذلك نشطت األفكار
اإلقتصادية واملقترحات الداعية لتمويل األلعاب
األخرى التى ال تتميز بشعبية كرة القدم ولكن لها
روادها ومنلك مواردها البشرية (امال محمد
ابراهيم  2009ص)13
’لذا نشط الباحثون فى إقتصاديات الرياضة
لدراسةإدخال القطاع اخلاص لرعاية الرياضة
التنافسية.لكن األساس االذى يحكم القطاع
اخلاص هو دافع الربح دون النظر إلى اإلعتبارات
التربوية واإلجتماعية التى .ميثلها القطاع
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الرياضي ,والسؤال املُهم كيف ميكن حتقيق
املعادلة الصعبة التى حتقق الشراكة احلقيقية
املدرة للدخل املستقر وحتافظ على القيم
اإلجتماعية والتربوية والثقافية للقطاع الرياضي
وفى اجلانب اآلخر يتيح للحكومة تبنى رؤى
الرياضة للجميع والفصل بني املفاهيم املختلطة
التى اعتبرت من اهم العوائق فى تطوير مفاهيم
اإلستثمار واإلحتراف والرياضة التنافسية .على
الرغم من أن املفاهيم االقتصادية ال تقصي
أو تثتثنى الرياضة للجميع عن جنى الفوائد
املستقبلية ولكنها ال تتبناها وال تستهدفها.
وقد أكد حسن احمد الشافعى  2006ص) 210
أن التأجير التمويلي يعتبر حال بدي ً
ال مرناً لإلئتمان
طويل األجل فى الوفاءبإحتياجات املشروعات
متوسطة وطويلة األجل وخاصة فى القطاعات
الصناعية والبناء والتشييد وإعادة البناء واالمن
الغذائي كما تقوم بدوراً متويلياً قد تصل نسبته
الى  %100ويتغلب على نقص السيولة واالستفادة
من اخلصم الضريبي الذى يجعل من سعر الفائدة
املخصومة أقل مقارنة بالقروض البنكية وهو أحد
أدوات التمويل االسالمى مما يجعل منه بدي ً
ال
مقبوالً وناجحاً يُطبق فى الدول اإلسالمية.
لذا فكر الباحثان فى تبني رؤية لتطبيق نظام
التأجير التمويلي كبديل للتمويل احلكومى لتطوير
املنشآت الرياضية فى السودان على أن يتم ذلك
فى إطار شراكة ذكية بني مؤسسات الرياضية
والبنوك التجارية والشركات التى تتبنى سياسات
اإلنشاء والتمويل واإلسترداد عن طريق تشغيل
املنشأة لفترة سداد يتفق عليها الطرفان وبضمان
الطرف الثالث ( املؤسسات احلكومية التى تدير
الرياضة ومتولها حالياً) وذلك بطرح الرؤية ملعرفة
نقاط القوة والضعف واملهددات والفرص وجهة
نظر اخلبراء واملتخصصني واملستفيدين

المشكلة التى تطرحها الدراسة:
أن واقع التمويل الرياضى فى السودان
يعتمد على الدولة بنسبة كبيرة وعلى التمويل
الذاتى بنسبة ضئيلة ألن دعم الدولة غير مستقر
وال يفى بكافة احلاجات  .والرعاية من قبل
الشركات الكبيرة تعتمد على عقلية االداريني
لذا فهى عرضة لتغير السياسات بتغير األفراد
ألنه ال توجد خطط طويلة املدى او رؤي تتبنى
فتح قنوات لضمان إستمرارية رفد التمويل
,بنا ًء على ما سبق فان واقع متويل الرياضة
فى السودان يبني انه من أضخم املشكالت
التى تعيق التطورومواكبة املتعيرات واملؤثرات
التكنولوجية فى املجال الرياضى.عليه فقد اتفق
الباحثون فى مجال إقتصاديات الرياضة بأن
طبيعة ومنط التمويل  ,يؤثر على مستوى االداء
والتمثيل واستقرار وجناح املواسم الرياضية رغم
أن معظم األندية واإلحتادات الرياضية لديها
أُصول منقولة ضخمة متكن من إستثمارها
بطريقة آمنة للطرفني.ولكنها غير مستثمرة.
( أمال محمد ابراهيم وعبد املنعم ابراهيم
2010ص.)3
تصبح هذه الرؤى واقعاً إذا ما متت اإلستفادة
من قوانني اإلستثمار التى وردت فى قانون
الرياضة للعام  2003الذى يحدد وسائل احلصول
على املوارد املالية ويسمح بالتربح واإلستثمار
ويحمى إمتالك األندية واإلحتادات ملنشآتها
وأموالها العقارية املنقولة أو بالتقادم وال يسمح
بحجز ممتلكاتها إلستيفاء الضرائب والرسوم
املستحقة للخزينة العامة وفى البند ( )27تتمتع
باإلعفاءات من الرسوم اجلمركية على العقارات
واألدوات واملعدات واألجهزة املستوردة ويشمل
ذلك الضرائب واخلدمات( منشورات وزارة
الثقافة والشباب والرياضة )2007
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وعلى اساس هذه املعطيات يسعى الباحثان
إلى وضع سياسة عامة إلقرار مبدأ اإلستفادة
من مزايا التمويل التأجيري واملزايا التى
مينحها قانون الرياضة  2003واقتراح آليات
تنفيذ وإجراءات بغرض إعداد دراسة فنية
تشجع متخذى القرار واملشاركني في صناعته
واملؤثرين عليه ل تعجيل اخلطى للحاق بركب
التكنولوجيا فى مجال منشأت الرياضة.لهذا
ُطرحت هذه الدراسة بعنوان رؤية إستراتيجية
لتطبيق نظام التأجير التمويلي كأحد أساليب
اخلصخصة فى مجال تطوير البنى التحتية
للرياضة فى السودان.

أهمية الدراسة :
تاتى اهمية هذه الدراسة فى تناولها جلانب
هام وهو إقتصاديات الرياضة وتتلخص هذه
األهمية فيما يلي:
* اإلستفادة من بيانات الواقع احلالى للتمويل
فى املجال الرياضى ,لوضع رؤية واضحة
املعالم مبنية على االساس العلمى تسهل
التجاوب مع جتربة اخلروج من إطار التمويل
احلكومى للمؤسسات الرياضية.
* ربط التمويل الرياضي بالدراسات العلمية
األكادميية له أثرة في االرتقاء مبستوي
التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقومي في
مجال تطبيق السياسة االدارية لإلستثمار
وإدارة الشراكة الذكية.
* دراسة كيفية هيكلة إدارة املؤسسات الرياضية
في ظل آليات اقتصاد السوق احلر الذى يتجه
نحو االتفاقات التجارية الدولية .

أهدف الدراسة :
يهدف هذا البحث الي دراسة رؤية اخلبراء
واملتخصصني واملستفيدين فى إتخاذ نظام
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التأجير التمويلي كأحد البدائل لنظام التمويل
احلكومى فى مجال املنشآت الرياضية وذلك من
خالل :
* التعريف بنظام التأجير التمويلي ومبررات
إستخدامه .
* دراسة إستعداد مؤسسات الرياضة لتطبيق
سياسات التأجير التمويلي من خالل دراسة
ميدانية واقعية معاصرة .
* دراسة نقاط القوة والضعف واملهددات
واملخاطر لتطبيق السياسات اإلدارية املتعلقة
بتطبيق نظام التأجير التمويلي لتطوير
املنشآت فى املجال الرياضي .وإستغالل
االراضى املخصصة لألندية الرياضىة
واإلحتادات.
* دراسة واقع الهيكل االدارى فى املؤسسات
الرياضية وإستعدادها لتطبيق سياسات
التأجير التمويلي.

تساؤالت الدراسة :
* ما هى رؤية اخلبراء واملتخصصني
واملستفيدين فى تطبيق التمويل التأجيرى
 .بإستغالل األراضى املخصصة لألندية
الرياضىة واإلحتادات.كأحد البدائل لنظام
التمويل احلكومى؟
* ما هى مبررات إستخدام نظام التأجير
التمويلي وإستغالل األراضى املخصصة
لألندية الرياضىة واإلحتادات ؟ من وجهة
نظر اخلبراء واملتخصصني واملستفيدين؟
* ماهى التحديات التى تواجه تطبيق نظام
التأجير التمويلي وإستغالل األراضى
املخصصة لألندية الرياضىة واإلحتادات
من وجهة نظر اخلبراء واملتخصصني
واملستفيدين؟
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* ما هى نقاط القوة والضعف لتطبيق
السياسات اإلدارية املتعلقة بتطبيق التأجير
التمويلي فى املجال الرياضي  .وإستغالل
األراضى املخصصة لألندية الرياضىة
واإلحتادات.من وجهة نظر اخلبراء
واملتخصصني واملستفيدين ؟
* ماهو واقع الهيكل اإلدارى فى املؤسسات
الرياضية ومدى إستعدادها لتطبيق سياسات
التأجير التمويلي .

منهج الدراسة :
استخدم الباحثان املنهج الوصفى ملناسبته
ملوضوع الدراسة واهدافها.

مجتمع الدراسة والعينة:
مت إختيار عينة البحث بطريقة العينة
املقصودة وبلغ عددها ()40الشكل التالى يوضح
تفاصيل عينة الدراسة حسب النسب

تفاصيل عينة الدراسة

خبراء اقتصاديني أساتذة تربية رياضية

أعضاء مجلس األوملبية

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
أو ً
ال الرؤية واألهداف:
 /1ميكن تبنى رؤية ان التمويل التأجير كأحد
اساليب اخلصصة كوسيلة لتحسني مستوى
األداء والكفاءة واجلودة فى مجال متويل
املنشآت الرياضية ويتم صياغة الرؤية كما
يلي ( :استضافة البطوالت الرياضية الدولية
بحلول  )2030لتحقق االهداف التالية :
( )1حتقيق جودة عالية ومواصفات دولية
فى منشآت الرياضة تمُ كن من استضافة
البطوالت الدولية

(ب) ضمان الرفد املتواصل للتمويل

مناصب عليا الوزارة

قيادات احتادات رياضية

(ج) تقليص الظل احلكومى فى الرياضة املالى
واإلدارى:

(ذ) تخفيف العبء على التمويل احلكومى
وترشيد الصرف احلكومى .

إمكانية تطبيق نظام التأجير التمويلى فى إطا
ردراسة بدائل التمويل احلكومى بإستغالل
اراضي االندية واالحتادات

ثاني ًا املبررات:
كما يتضح ايضا من اجلداول رقم ( )6واخلاص
مببررات تطبيق نظام التمويل التأجيرى ان
اهم املبررات تتلخص فيما يلي:

 /1نقص ميزان املدفوعات فى الرياضة
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 /2عدم وجود بنية حتتية للرياضة مواكبة
للمواصفات الدولية
 /3عدم توظيف االمكانات املتاحة لتطوير البنى
التحتية
 /4دخول االستثمار ضمن اخلطة اخلمسية للدولة
 /5عدم وجود امكانية إلستضافة اى نوع من
البطوالت الدولية
 /6ضعف الهيكل االقتصادى للرياضة
كما يتضح ايضا من مراجعة اجلدول رقم ()7
النتائج التالية واخلاصة بالتحديات:
ثالث ًا التحديات:
 /1احلصار االقتصادى.
 /2عدم وضوح االهداف ومعايير اإلستثمار فى
املجال.
 /3قلة وجود املختصني في اقتصاديات الرياضة.
 /4إنقسام اجلنوب يؤثر على املوارد االقتصادية.
 /5عدم حتديد رؤية واضحةاهداف لتطبيق نظام
التأجير التمويلى فى خطط االندية الرياضية
واالحتادات.
 /6ضعف مراقبة االداء اإلدارى واخللط في
املمارسات االدارية بني ما هو فنى وما هو إدارى.
 /7وضع االهداف من قبل الشركاء باجتاة املصلحة
الشخصية على حساب املصلحة العامة.
 /8شح املوارد وارتفاع التكاليف .وعدم وضوح
االهداف ومعايير العمل.
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رابع ًا نقاط القوة والضعف :
(أ) نقاط القوة:
 /1يعتبر التأجير التمويلي من البنود خارج امليزانية.

 /2الطرح مواكب لنهج الدولة السياسي
واإلقتصادي نحو تقوية اإلقتصاد القومي
الوطني ودفع عجلة القطاع اخلاص وتنويع
مصادر الدخل ترشيداإلنفاق علي الرياضة
وخدماتها املختلفة

 /3إرتباطها باجلودة وحتسني بيئة املمارسة
الرياضية.
 /4امكانية االنتفاع باالصول الثابتة

(ب) نقاط الضعف
/1ان العاملني فى مجال الرياضة لم يستوعبوآليات
اخلصخصة املرتبطة بالتمويل التأجيري.

 ./2ضعف تشريعات وقوانني الرياضة التى تخدم
إستراتيجية تنفيذ اخلصخصة فى املجال
الرياضى

 /3عدم إستغالل وسائل االعالم الرياضية
للترويج والتعريف بأساليب ورؤى تطبيق
اخلصخصة فى املجال الرياضى
/4عدم التعريف مبفاهيم واهداف وآليات تطبيق
اخلصخصة فى املجال الرياضى

 /5وضع االهداف من قبل الشركاء باجتاة املصلحة
الشخصية على حساب املصلحة العامة.
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التوصيـ ـ ـ ـ ــات
*

أن تهتم اجلهات احلكومية املسئؤولة عن الرياضية بتفعيل اإلستراتيجية املقترحة حسب
البيئة والعوامل املؤثرة في مدى تنفيذه وحتديثها وفق ًا للرؤى التى تخدم تطبيق سياسات
اخلصخصة الرياضية ومحاولة معاجلة املهددات واملخاطر .وعليه ال بد من إتخاذ هذه
اإلجراءات واخلطوات املهمة ما يلي - :

*

وضع استراتيجية واضحة في التوجه نحو التخصيص مع حتديد أهدافه مثل :جتويد

*

حتديد اخلطوات املرحلية بحيث يأخذ وقته الكافي  ،وتعيني البرنامج الزمني لكل مرحلة
مع التنسيق والتكامل في هذه املراحل واخلطوات على مستوى اإلقتصاد الوطني  ،وفي كل
قطاع على حدة لتهيئة جناح التخصيص باختيار جهات وهيئات ومؤسسات القطاع االرياضى
املتوقع انهااألكثر ربحية ومالءمة للتخصيص  ،وإبراز النماذج الناجحة له  ،وكذلك التعلم
من األخطاء التي تقع أثناء تنفيذ التخصيص ومعاجلة أية مشاكل أو سلبيات في وقتها .

*

أستخدام وسائل متنوعة للدعاية واإلعالن لتهيئة املسؤولني وكل املعنيني وذوي العالقة بإدرة
الرياضة واالندية الرياضية و االهتمام باإلعالم كأحد اجنح واهم الوسائل املساعدة علي جناح
عمليات اخلصخصة  ..وتأكيد وجود الرقابة الرشيدة في حسن اإلشراف واملتابعة  ،مع التزام

املنشآت الرياضية و رفع الكفاءة  ،وحتسني األداء  ،رفع القدرة التنافسية إلستضافة
البطوالت  ،وجذب اإلستثمارات

* تعديل القوانني واألنظمة والتشريعات ووضع اللوائح والتعليمات وتوضيح كل اإلجراءات
والنماذج ذات العالقة بالتخصيص مبا فيها قانون أو نظام التخصيص وقوانني وأنظمة
ودستور ولوائح الرياضة والنظام االساسى لالندية  .وكذلك آليات تطبيقها دون تعقيد
أو إزدواجية ،ومن ثم مراجعة هذه القوانني واألنظمة  -بعد التطبيق  -وتالفي السلبيات
التي قد تنشأ أثناء التنفيذ.

املوضوعية في أداء العمل على الوجه املطلوب الذي يحقق األهداف  ،وحتقيق العائد املعقول الذي
ال يأتي منه أي ضرر أو خسارة أو إهدار للطاقات أو الكفاءات أو الفرص أو اإلمكانيات أو الوقت  ،مع
تنظيم البرامج التدريبية والندوات وورش العمل واحللقات واللقاءات واملؤمترات املالئمة .

* االستعانة بالتجارب اخلارجية الناجحة في مجال اخلصخصة مع مراعاة عادتنا وتقاليدنا.

*

إعادة الهيكلة اإلدارية والوظيفية مبا يسمح لكادر الرياضة بدراسة اقتصاديات السوق
احلر وأن تتاح الفرص إلعادة النظر فى مناهج اإلدارة الرياضية بحيث تستوعب احلداثة
واملعاصرة وترتبط بنظريات إقتصاديات الرياضة وتواكب التحديات.

* ضرورة حتسني اإلدارة والكفاءة كما أصبحت الهيئات الرياضية مؤسسات تدار باألسلوب
العلمي بوضع استراتيجيات صغيرة ومحدودة للخصخصة علي مستوي االحتادات،
األندية  ،الشركات وتدريب وتأهيل كوادر في مجال اخلصخصةالرياضية..
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املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
أو ًال المصادر باللغة العربية
 - 1احمد حسن الشافعى  )2006التمويل والتمويل التأجيري فى التربية الرياضية ( املوسوعة العلمية
الرياضية إلقتصاديات الرياضة /الناشر دنيا الوفاء للطباعة والنشر /مصر االسكندرية
 - 2احمد حسن الشافعى  )2006اإلستثمار والتسويق فى التربية الرياضية ( املوسوعة العلمية الرياضية
إلقتصاديات الرياضة /الناشر دنيا الوفاء للطباعة والنشر /مصر االسكندرية
 - 3امال محمد ابراهيم وعبد املنعم ابراهيم  ,دراسة حتليلية خلصصة اندية كرة القدم بالسودان من
وجهة نظر بعض املختصني(مجلة العلوم والتقانة العدد ( )39يوليو 2010
 - 4امال محمد ابراهيم بحث رؤية استراتيجية للمخاطر واملهددات خلصخصة بعض اندية كرة
القدم بالوطن العربي املجلد االول املؤمتر العلم الرياضى السادس للرياضة والتنمية نظرة استشراقية
نحو االلفية الثالثة ص 41-28ابريل 2009
 - 5امال محمد ابراهيم ,ورقةالتسويق وتشغيل االندية على اساس شركات مساهمة عامة ص(.)8-2
ورشة عمل دور رجال االعمال واملمولني فى االستثمار الرياضى أكادميية كرة القدم اخلرطوم
السودان(4)2009
 - 6حامد االمني احمد.ورشة عمل دور رجال االعمال واملمولني فى االستثمار الرياضى ورقة حتويل
الرياضة الى صناعة وتوفير فرص العمل واملوارد( )9نوفمبر ()2008
 - 7فتح الرحمن على محمد صالح ورقة,آليات حشد املوارد املالية لنمويل قطاع الرياضة فى السودان.
ورشة إقتصاديات الرياضة واالستثمار الرياضى (ص )8-3إحتاد أصحاب العمل نوفمبر ()2008
اخلرطوم السودان
 - 8عادل عبد العزيز العلى .ورشة عمل دور رجال االعمال واملمولني فى االستثمار الرياضى ,ورقةاالنفاق
احلكومى على الرياضة فى السودان(ص )5أكادميية كرة القدم اخلرطوم السودان 4نوفمبر ()2008
 - 9محمد صبحي االتربي  ،مدخل إلى دراسة الشركات االحتكارية املتعددة اجلنسيات ،دار الثورة
للصحافة والنشر ،بغداد  ،1977 ،ص.35-25
 - 10مايكل تانزر وأخرون  ،من االقتصاد القومي إلى االقتصاد الكوني -دور الشركات املتعددة اجلنسيات،
ترجمة عفيف الرزاز ،مؤسسة االبحاث العربية  ،بيروت . 123 ، 1981 ،
 - 11بول هيرست ،وغراهام طومسون ،ما العوملة  :االقتصاد العاملي وإمكانات التحكم  ،ترجمة فالح عبد
اجلبار  ،سلسلة عالم املعرفة  ،مطابع السياسة  ،الكويت.2001 ،
 - 12منى قاسم  ،الشركات املتعددة اجلنسيات واهميتها في االقتصاد العاملي  ،النشرة االقتصادية ،
بنك مصر  ،السنة( ، )41العدد ( ،1988 ، )1ص. 54-53
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تابع المصادر باللغة العربية
 - 13جون إدملان سبيرو ،سياسات العالقات االقتصادية الدولية  ،ترجمة خالد قاسم ،دار الكتاب
األردني ،عمام  ، 1987ص . 114
 - 14محمد السيد سعيد واخرون ،حوار الشمال واجلنوب وأزمة تقسيم العمل الدولي والشركات
املتعددة
 - 15عمر الفاروق البرزي  ،مطالعة حول االستثمار األجنبي املباشر ونقل التكنولوجيا  ،مجلة التعاون
الصناعي في اخلليج العربي  ،العدد( ، )86أكتوبر  ، 2001 ،ص . 187
 - 16جنم الدين املرضى ورشة التخطيط االستراتيجى للرياضة فى السودان ورقة مؤشرات اخلطة الربع
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ثاني ًا المصادر باللغة األجنبية
17- Shapiro, v, Financial Balance in DFI, Canadian Journal of Economics, June 1998.
18- Obalk ,C .G; Direct Investment Flows, Economic and Statistics journal ,Vol 18 No
25, 1999.
 -19مجلة علوم انسانية السنة الرابعة :العدد  :32ك( 2يناير) 2007
- 4th Year: Issue 32, Jan WWW.ULUM.NL
20 - Pierre Guislain, The Privitization Challenge, World Bank Regional & Sectoral
Studies Washington, D.C., U.S.A., 1997.
21- Short, John Rennie & Kim, Yeong Hyun, Globalization & the City, New York,
U.S.A.

47

