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 ل تصنيفي أوأنماط االستثمار العالمي ف التكنولوجيا الرقمية تحدث تغييراً جذرياً في
قمية رشركة  100في المائة من أكبر  75من نوعه، يبين تقرير األونكتاد أن نسبة 

  متعددة الجنسيات تتركز في ثالثة بلدان

 

م تكن موجودة في عام -  2017حزيران/يونيه  7جنيف،  ي ل )، Instagram(؟ انستاغرام 2007  ما هي األشياء الت
المي تقرير االستثماما يرد في شركة رقمية متعددة الجنسيات، حسب  100من بين أكبر  30و) Uber( وأوبير ر الع

رير ق سريع. والتقوهي تنمو بنسإن التكنولوجيا الرقمية آخذة في النمو، . : االستثمار واالقتصاد الرقمي2017لعام 
ا ال ر التكنولوجي درس أث اول بال اد) يتن ة (األونكت ارة والتنمي دة للتج م المتح ؤتمر األم د لم ى الجدي ة عل اط أرقمي نم

  ا. شركة رقمية متعددة الجنسيات ويبرز مدى تأثيره 100االستثمار العالمي ويكشف قائمة بأسماء أكبر 

 

ة ووتتوسع المؤسسات الرقمية المت ارة اإللكتروني الشركات عددة الجنسيات، كمنصات اإلنترنت وشركات التج
  معدل توسع الشركات األخرى المتعددة الجنسيات. ذات المحتوى الرقمي، بمعدالت تفوق بكثير 

 

يات  مؤسسة رقمية متعددة 100قائمة جديدة بأسماء أكبر  2017تقرير االستثمار العالمي لعام ويتضمن  الجنس
تعرض يات بل ويس ددة الجنس ة المتع ض الشركات الرقمي ف أن بع ين كي المي، ويب عيد الع ى الص ا عل ت أثره غ

  حجماً هائالً في سنوات قليلة فقط. 
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ي الخارج، وال ت 70وتنجز المؤسسات الرقمية المتعددة الجنسيات زهاء  ا ف تجاوز نسبة في المائة من مبيعاته
و 40أصولها الموجودة خارج البلدان األصلية  ذه المؤسسات س ذلك، ال تحدث ه ة. ونتيجة ل ل في المائ ى القلي

ا وم به ي تق  المؤسسات من الوظائف المباشرة في البلدان المضيفة. ومع ذلك، يمكن أن تفضي االستثمارات الت
  الرقمية المتعددة الجنسيات إلى زيادة في القدرة التنافسية وأن تساهم في التنمية الرقمية. 

 

عدد شركات  مؤسسة متعددة الجنسيات على نطاق العالم ويبين أن 100أيضاً قائمة بأسماء أكبر ويتضمن التقرير 
ين  ة، 65. وزادت أصول هذه الشركات بنسبة 2015و 2010التكنولوجيا زاد بأكثر من الضعف ب ي المائ ي  ف ف

ا ارتفاعاً بنحو  ل اتجاهات متراخي 30حين شهدت عائداتها وعدد موظفيه ة مقاب ي المائ خرى أ ة في مؤسساتف
  مؤسسة.  100متعددة الجنسيات ضمن أكبر 

 

تثمار نماط االسأومن النتائج المترتبة عن انعدام التنوع اإلقليمي من حيث امتالك الشركات الرقمية، تركٌز في 
ن ال 100في المائة بين أكبر  60العالمي. فأكثر من  ي مؤسسات م يات ه ددة الجنس ات مؤسسة رقمية متع والي

ا. المتحدة األمريكية تليها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآ م ألماني ذا التركويرلندا الشمالية ث ر حدة ه ز أكث
يات اإل ددة الجنس ية المتع ة الرئيس ت: فعشر من أصل المؤسسات الرقمي بكة اإلنترن حدى في حالة منصات ش

  عشرة في التصنيف، هي مؤسسات من الواليات المتحدة. 

 

زال مويالَحظ أن وجود أكبر المؤسسات الرقمية المتعددة الجنسيات في  ة، حدوداً للغاالقتصادات النامية ال ي اي
ن أ 100حيث إن أربع شركات فقط بين أكبر  ك، فم ى ذل ة. وعالوة عل ي دول نامي صل شركة توجد مقارها ف

راً  13مؤسسة رقمية متعددة الجنسيات، لم تتخذ سوى  100أكبر  بة مق ن الشركات المنتس ة م ي في المائ ا ف  له
ي تم ة والت ادات النامي اهز االقتص بة تن ل نس ة، مقاب ة انتقالي ى 30ر بمرحل بة إل ة بالنس ي المائ ات  ف المؤسس

  المتعددة الجنسيات عموماً.

 

ى ا ة عل ات هام ي تبع ي: "لالقتصاد الرقم ا يل اد، م ام لألونكت ين الع وي، األم ا كيت ال موخيس د ق تثمار،وق  الس
ن النامية رك البلدااف بالقول "ال يسعنا أن نتواالستثمار يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة إلى التنمية الرقمية". وأض

  لمي".متخلفة؛ وال بد لنا أن نبتكر سياسات تمكينية تفضي إلى سد الفجوة الرقمية في االستثمار العا

 

ل ال اذج العم تثمار نم ز االس ة لتعزي ة والسياسات الموجه دة التويجب أيضاً أن تراعي القواعد التنظيمي ي جدي
ة؛ ت بالرقمنتعددة الجنسيات في عملياتها عبر الحدود. وكثيرة هي الصناعات التي تأثرتعتمدها المؤسسات الم

ر  10فمن أصل أكبر  ا 10صناعات تقليدية األكثر تأثراً، تقابل خمس قطاعات أكب ي فيه ناعات تبق دان  ص البل
ي قطاعات تتوسع فعلى قيود على االستثمار (انظر الشكل). وقد أخذت المؤسسات الرقمية المتعددة الجنسيات 

ل ب ن أن تمث ا يمك ة كم ة بالي ة القديم د التنظيمي ن أن تصبح القواع ر أخرى تخضع لتنظيم شديد، ويمك كل غي ش
  مقصود عامالً معوقاً العتماد التكنولوجيا الرقمية. 

 

ن  ر م ة أكث ة الرقمي تراتيجيات التنمي ول اس اد ح ا األونكت ي أنجزه ائية الت ة االستقص ملت الدراس د. بل 100وش
ي  ام وتظهر النتائج المبينة ف المي لع ر االستثمار الع افي 2017تقري در الك الج بالق دة ال تع ، أن استراتيجيات عدي

ن  ل م تثمار. فأق ن االس ات م ات  25االحتياج ن متطلب يل ع من تفاص تراتيجيات يتض ذه االس ن ه ة م ي المائ ف



UNCTAD/PRESS/PR/2017/10 
Page 3 

 

ن ل م ية، وأق ى األساس ي البن تثمار ف م 5  االس ا يتض ة منه ي المائ ن ف ات م ن االحتياج يلية ع ات تفص ن معلوم
ة.  ة الصناعات الرقمي ة لتنمي االستثمار في مجاالت أخرى غير البنى األساسية، بما في ذلك االستثمارات الالزم

  يتم إشراك وكاالت تشجيع االستثمار في وضع استراتيجيات التنمية الرقمية.   وعالوة على ذلك، نادراً ما

 

لنامية االبلدان  مار في البنى األساسية الالزمة لتحقيق الربط الرقمي الكافي في معظموقد تكون متطلبات االستث
ا 100 أقل ضخامة مما هو مفترض في كثير من األحيان. فتقديرات األونكتاد تشير إلى أن الكلفة تقل عن ر ملي

  دوالر. 

 

ام وفي  المي لع تثما، 2017تقرير االستثمار الع اد سياسات اس رح األونكت أن تعزز اسيقت ة ب تراتيجيات ر كفيل
اظ علي ة والحف ة الشركات الرقمي ى تنمي ي يفضي إل تلز، هالتنمية الرقمية. وهذا يعني إنشاء إطار تنظيم  مويس

مل إ ن أن تش طة يمك م نش دابير دع اذ ت داثاتخ دمات ال ح اء خ ار؛ وإنش ا أو االبتك ز للتكنولوجي ة مراك حكوم
ج؛ ودعم التمويل من خالل رؤوس األموال المساهمة وغير ذدمات القائمةاإللكترونية أو تحسين الخ  لك من نه

  التمويل االبتكارية. 
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  صناعات تأثرت بالرقمنة وبالقيود المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر 10أكبر 
  (نسبة مئوية)
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