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  هل مير بنقطة حتول؟–نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج 

يتيح : " الصادر عن األونكتاد هذا اليوم     )1(التحول حنو اخلدمات  : 2004تقرير االستثمار العاملي    يقـول    
 النامية ويعود أيضاً بفوائد على البلدان اليت تصبح         إنـتاج اخلدمـات إىل اخلـارج فرصاً تصديرية جديدة للبلدان          

ويكمن التحدي يف احلفاظ على بيئة تتحقق       ".  إذا ووجه التحدي على النحو الصحيح      –مستوردة هلذه اخلدمات    
 .فيها الفوائد للجميع

اط فهو ميثل آخر تطور يف حتول عاملي يف النش        . ومـا زال نقـل إنـتاج اخلدمات إىل اخلارج يف بداياته            
ويتوقع األونكتاد أن يكون التوجه حنو نقل       . اإلنـتاجي وينشـأ عنه تقسيم عاملي جديد للعمل يف إنتاج اخلدمات           

حمورية سيتفجر منها سيل فياض من عمليات       " نقطة حتّول "إنـتاج اخلدمات إىل اخلارج على وشك االقتراب من          
 .نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج

 يف التقسيم العاملي للعمل ثورة أخرى –الصورة الكبرية 

غري أن ما   . جـرت العـادة على إنتاج اخلدمات يف نفس املكان والزمان اللذين جيري فيهما استهالكها               
حيدث اليوم من تطورات جديدة يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال يعين أنه من املمكن جتزئة اخلدمات القائمة                

زاء املكونة هلا واالجتار هبا بنفس الطريقة اليت من املمكن طويالً           عـلى االسـتخدام الكثـيف للمعلومات إىل األج        
                                                        

 *  *   جهــــة االتصـــال :. org.press@unctad, 41 22 917 5828+Press Office, 
Fredriksson,.  or Torg.sauvant@unctad.Kart, 41 22 917 5707+Sauvant, . P.; Kpress/org.unctad.www 

wir/org.unctad.www, org.trobjorn,fredriksson@unctad, 41 22 917 2143+. 
 

 حظر
ال ُيسمح باقتباس محتويات هذا التقرير أو تلخيصه في الصحافة أو 

 00/17الساعة اإلذاعة والتلفزة أو بالوسائط اإللكترونية قبل 
 2004سبتمبر / أيلول22بتوقيت غرينتش، يوم 

 بتوقيت00/19.ك والساعة  ظهًرا بتوقيت نيو يور00/13 الساعة(
سبتمبر،/ أيلول23 بتوقـيت نيو دلهي ويوم 30/22جنيف والســاعة 

 )الساعة الثانية صباحًا بتوقيت طوآيو
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متكّن من توزيع إنتاج اخلدمات على صعيد العامل يف         " الثورة يف القابلية لالجتار   "وهذه  . اتـباعها مع االجتار بالسلع    
شركات تابعة  ويتم ذلك إما داخل الشركات، عن طريق إنشاء         . أماكن تقع خارج حدود بلدان املوطن للشركات      

، أو خارجها بإسناد إنتاج خدمة من اخلدمات        ")إنتاج اخلدمات األسري املنقول إىل اخلارج     "تسمى أحياناً   (أجنبية  
 لالطالع على بعض 1انظر اجلدول "). (إسناد إنتاج اخلدمات إىل طرف يف اخلارج     ("إىل طـرف ثالث يف اخلارج       

ففي اهلند، . وسيلة مهمة من وسائل نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج وميثل االستثمار اخلارجي املباشر     ). الـتعاريف 
 يف املائة من الصادرات من اخلدمات القائمة على استخدام          60مـثالً، توحـي تقديرات السوق بأن ما يصل إىل           
 .تكنولوجيا املعلومات توردها شركات تابعة أجنبية

 

 –ذه آخذة يف إفراز تقسيم عاملي جديد للعمل         وأنشـطة التفتيت والتخصص وجتارة اخلدمات املتزايدة ه        
ولعل . شـبيه بالـتحول العاملي الذي حدث يف اإلنتاج الصناعي والتجارة خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات              

غري أن نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج ينطوي أيضاً         . وأشـهر مثال على ذلك هو مراكز املكاملات اهلاتفية الدولية         
، والتحليل  )الفوترة(ر على أنشطة أكثر تعقيداً وذات قيمة مضافة عالية مثل احملاسبة، وإعداد الفواتري              يف واقع األم  

وهو يشمل كامل نطاق    . املايل، واستحداث الربجميات، والتصميم املعماري، واالختبار، وأنشطة البحث والتطوير        
 اهلند مرة أخرى، فإن اخلدمات القائمة على        وباستخدام مثال . (املهـارات على اختالفها ويتخلل مجيع القطاعات      

تكنولوجـيا املعلومـات ومراكز اخلدمة املشتركة كانت أهم من حيث عدد املشاريع املتصلة باالستثمار األجنيب                
 ).3انظر اجلدول ) (املباشر من مراكز املكاملات

وبشكل أكثر  . مات إىل اخلارج  ويشري هذا النطاق العريض من األنشطة إىل التأثري احملتمل لنقل إنتاج اخلد            
حتديداً، توجد أوالً يف مجيع قطاعات االقتصاد وليس فقط يف قطاع اخلدمات مهام خدمات ميكن نقل إنتاجها إىل                  

ثالثاً، فإن احملتوى من املهارات يف      . ثانـياً، فإن وترية التغيري أسرع مما كانت عليه بالنسبة إىل التصنيع           . اخلـارج 
بتعبري آخر، فهذه بداية    . جتار مرتفع وهو ما يعين أن األمر يهم هذه املرة ذوي الياقات البيضاء            اخلدمات القابلة لال  

مـا قد يغدو حتوالً جذرياً يف التقسيم الدويل للعمل يف جمموعة واسعة من األنشطة اليت مل يكن من املمكن االجتار                     
 .هبا حىت اآلن

 ولكن هذه ليست ظاهرة من ظواهر العالقات بني الشمال واجلنوبالتنبؤ بنمو سريع، وال سيما يف البلدان النامية 

وبالقيمة الدوالرية، قُدر أن اخلدمات املنقول إنتاجها إىل        . مـن الصعب حتديد حجم هذا االجتاه اجلديد        
، وُيتوقَّع خبصوص اخلدمات القائمة على تكنولوجيا املعلومات        2001 مليار دوالر يف عام      32اخلـارج قد بلغت     

ـ   مليار دوالر   24 إىل   2002نقول إنـتاجها إىل اخلارج أن تزداد قيمتها هي وحدها من مليار دوالر يف عام                وامل
 .ولكن رمبا تكون أكرب من ذلك بكثري. 2007حبلول عام 
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وعـلى صعيد فرص العمل، قّدر البنك الدويل يف منتصف التسعينات أن نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج                  
وبالنسبة .  يف املائة من جمموع العمالة يف بلدان جمموعة الدول الصناعية الكربى السبع            5و 1كان يستوعب ما بني     

 ماليني فرصة عمل يف 3.4 أن (Forrester Research)إىل الواليات املتحدة، قدرت مؤسسة فوريستر للبحـوث 
مؤسسة ديلويت للبحوث   ؛ وقدرت   2015قطاع اخلدمات ميكن أن تنتقل إىل البلدان املنخفضة الدخل حبلول عام            

(Deloitte Research) أنه ستنشأ يف جمال اخلدمات املالية وحده مليونا فرصة عمل من تلك اليت يتيحها نقل إنتاج 
 ماليني فرصة   4اخلدمات إىل اخلارج، وأن العدد الكلي لفرص العمل املعنية جلميع الصناعات ميكن أن يكون قرابة                

إذ توضح بيانات صادرة عن وزارة العمل يف الواليات         . رقام يف إطارها الصحيح   بيد أنه ينبغي وضع هذه األ     . عمل
 2004 يف املائة فقط من مجيع فرص العمل اليت فُقدت خالل الربع األول من عام                2.5املـتحدة األمريكـية أن      

 .كانت نتيجة لنقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج)  تسريح182 000 من 4 600(

 أن نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج ليس ظاهرة من ظواهر العالقات بني الشمال              ومـن لــه أمهية أيضاًَ      
اليت صدَّرت خدمات منقول    (فالبلدان اليت حققت أكرب استفادة من هذا األمر حىت اآلن تضم آيرلندا             . واجلـنوب 

إذ مثلت هذه . ندوكندا وإسرائيل واهل )  وحده 2001إنـتاجها إىل اخلـارج تقدر بثمانية مليارات دوالر يف عام            
وعالوة على ذلك،   .  يف املائة من السوق الكلية للخدمات املنقول إنتاجها إىل اخلارج          70البلدان األربعة أكثر  من      

، فإن أغلبية مشاريع االستثمار األجنيب املباشر يف مراكز املكاملات واملقار الرئيسية            2وكمـا هو مبني يف اجلدول       
وواقع احلال، وإذا كان املاضي دليالً لنا، فإن البلدان املتقدمة   . تقدم ال يف العامل النامي    اإلقليمـية توجد يف العامل امل     

سـتبقى مشتركة يف اللعبة فهي ال تستضيف أكثر من ثلثي جمموع االستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات يف العامل                   
 .ىل اخلارجفحسب، بل إهنا تستضيف كذلك حالياً معظم اخلدمات اليت ُنقل إنتاجها إ

ومع ذلك، فإن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وكثرياً من البلدان النامية جتين على حنو مستمر مثار االجتاه                  
فنصيبها من العدد الكلي للمشاريع املتصلة باالستثمار األجنيب املباشر قد          . حنـو نقـل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج       

، بينما بلغ نصيبها من عدد فرص العمل        2003 و 2002ما بني عامي     يف املائة    51 يف املائة إىل     37ارتفـع من    
وقد ارتفعت صادرات اهلند من الربجميات واخلدمات القائمة على         .  يف املائة  57الـيت أوجدهتـا هـذه املشاريع        

-2003 مليار دوالر يف  12 مليار دوالر منذ عقد من الزمان إىل حنو          0.5تكنولوجـيا املعلومـات من أقل من        
2004. 

وحيـتمل أن يسـتمر نصيبها يف االرتفاع ألسباب ليس أقلها آثار االجتذاب حيث حتذو شركات أخرى                  
وتوجد بالفعل دالئل على أن التجربة كانت إجيابية بالنسبة إىل الشركات اليت خاضت             . حـذو الشركات الرائدة   

تابعون ملكتب روالند بريغر    فقـد توصـلت الـبحوث اليت أجراها األونكتاد واخلرباء االستشاريون ال           : غمارهـا 
 يف املائـة من كربيات الشركات األوروبية  83 إىل أن (Roland Berger Strategy Consultants)لالسـتراتيجية  

 يف املائة ممن أُجريت معهم مقابالت       44كانت راضية عن جتارهبا يف جمال نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج، وكان             
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وحيتمل أن يقنع هذا    . نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج يف السنوات املقبلة       خيططـون للقـيام مبـزيد من عمليات         
شـركات أخرى أيضاً، كبرية كانت أم صغرية، بالتفكري يف نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج ولو من أجل احلفاظ                   

 .على قدرهتا التنافسية النسبية

ففي حالة كثري من    . ري حمدودة ولكـن هـذا ال يعـين أن إمكانـيات نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج غ                
اخلدمـات، فإن اعتبارات القرب من األسواق والتفاعل مع العمالء والثقة واالطمئنان ترجح الفوائد احملتملة لنقل                

وفضالً عن ذلك، ما تزال توجد قيود تكنولوجية، إذ ليس باإلمكان رقمنة مجيع             . إنـتاج اخلدمـات إىل اخلارج     
وقد ترفع األنظمة والشروط    . وإسناد إنتاجها إىل الغري   ) ويلها إىل شكل رقمي   حت(األنشـطة املتصـلة باخلدمـات       

إذ يتطلب القانون يف بعض البلدان      . القانونـية تكاليف املعامالت فتحد بذلك من نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج           
 االعتراف الدويل   ويشكل عدم . أن تقـّدم الشـركات املنشأة حملياً بعض اخلدمات، كاألعمال املصرفية والتأمني           

وباإلضافة إىل . باملؤهِّل املهين عقبة أخرى شأنه يف ذلك شأن عدم وجود قوانني متفق عليها دولياً بشأن اخلصوصية            
ذلـك، تتباين نظرة الشركات عرب الوطنية املختلفة إىل املخاطر والفوائد املرتبطة بنقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج                 

 .وبعضها حيجم عن القيام بذلك

 الفوائد اليت تعود على البلدان املضيفة وبلدان املوطن

 يف املائة من الشركات اليت أُجريت       80 إىل   70تشـكل التكلفة حافزاً هاماً بطبيعة احلال، فقد ذكرت           
معهـا لقـاءات يف إطار دراسات خمتلفة اخنفاض التكاليف بوصفه السبب الرئيسي وراء نقل إنتاج اخلدمات إىل                  

 يف املائة، ليس فقط بسبب توافر عمالة أرخص         40 إىل   20ر بصورة عامة حدوث وفورات بنسبة       وُيذك. اخلارج
فهذا التجميع ميكّن الشركات من أن تصبح       . ولكـن أيضاً بسبب جتميع األنشطة يف أماكن أقل ووفورات احلجم          

أكثر فأكثر، ومن زيادة   أكـثر ختصصـاً، وميكّن العاملني من اكتساب مهارة أكرب، وميكّن من تنميط بعض املهام                
. ترشـيد عمليات حتديد مواصفات الوظائف والتعاقد بشأهنا، وذلك بفضل زيادة معرفة وخربة طريف الصفقة هبا               

وهـذه الفوائد ميكن أن حتسِّن النوعية يف ذات الوقت الذي ختفض فيه التكاليف وهو ما يفسر سبب حدوث نقل                    
 .ن املتقدمة والبلدان الناميةإنتاج اخلدمات إىل اخلارج يف كل من البلدا

فكثري . التكلفة هي العامل احملّرك الوحيد    "سوفان، مدير شعبة االستثمار باألونكتاد إن       . ويقول كارل ب   
مـن الـرواد يف جمال نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج فعلوا ذلك لالستفادة من املهارات وحتسني نوعية اخلدمات                   

 بغية اإلفادة من كامل نطاق الفوائد املتأتية من         – ويتوسعون فيه    –يف ذلك   وهـو وهـؤالء مستمرون      . املقدَّمـة 
 ".التقسيم الدويل للعمل يف جمال إنتاج اخلدمات

ولذا، فإن إمكانيات استفادة االقتصادات النامية وتلك اليت متر مبرحلة انتقالية من نقل إنتاج اخلدمات إىل                 
يسية اليت تعود على البلدان املضيفة زيادة حصائل التصدير وخلق فرص           ومن بني الفوائد الرئ   . اخلـارج تبدو كبرية   



UNCTAD/PRESS/PR/2004/023 
Page 5 

 

وميكن لالستثمار األجنيب املباشر يف جمال نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج           . عمـل وزيادة األجور وحتسني املهارات     
 وحتسني البنية األساسية    أن حيدث مزيداً من اآلثار التبعية اإلجيابية من حيث زيادة القدرة التنافسية للموارد البشرية             

كما أنه ال حيدث آثاراً تبعية سلبية ميكن ربطها باألنشطة االقتصادية           . لتكنولوجـيات املعلومـات واالتصـاالت     
 .األخرى، كالتلوث البيئي أو اإلفراط يف استغالل املوارد الطبيعية

ت إىل اخلارج يفيد بلدان املوطن      إنه يف الواقع حالة تعود باخلري على مجيع األطراف ألن نقل إنتاج اخلدما             
أوالً، بالنسـبة إىل الشـركات، يتيح نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج ختفيض التكاليف وحتسني النوعية                . كذلـك 

ثانياً، ميكّن نقل   . وتقـدمي اخلدمات مما يعزز قدرهتا التنافسية مع ما لذلك من آثار إجيابية على اقتصاد بلد املوطن                
اخلارج بلدان املوطن من التحّول إىل أنشطة تكون أكثر إنتاجية وذات قيمة مضافة أكرب، تبعاً               إنتاج اخلدمات إىل    

وحيتمل أن يكون تأثري ذلك على فرص العمل مماثالً لتأثري التغيري           . لقدرهتـا عـلى التكيف مع تغّير امليزة النسبية        
ومما ينشئ وظائف أخرى عادة ما تكون       التكنولوجي ولكن بدرجة أقل مما جيعل بعض الوظائف زائدة عن احلاجة            

وختاماً، فإن البلدان املضيفة اليت تستفيد من نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج وحتقق             . مسـتويات أجورهـا أعلى    
 .بذلك حصيلة أكرب من النقد األجنيب تنفق بقدر أكرب على واردات املنتجات املتقدمة اليت تصدِّرها البلدان املصنِّعة

ـ        ذا االجتاه اجلديد يف التقسيم الدويل للعمل ينطوي على فوائد لكل من بلدان املوطن             وهكـذا فـإن ه
 .والبلدان املضيفة

  ولكن احلمائية ليست احلل–يتعني معاجلة أسباب القلق 

فجميع التحّوالت يف امليزة النسبية     . ومـع ذلك توجد حتديات على املدى القصري جيب أخذها يف االعتبار            
فلن تعود هناك حاجة إىل بعض الوظائف يف        . تتعلق بالتكيف على املستوى االقتصادي اجلزئي     تسـتتبع تكالـيف     

الشـركات اليت تتحوَّل إىل نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج، وحيتمل أن تكون هناك فترة انتقالية مؤملة يف الوقت                   
ى كثري من العاملني اكتساب     وقد يتعني عل  . الـذي يقـوم فيه العاملون املتأثرون بالبحث عن فرص عمل جديدة           

 .مهارات جديدة أو االنتقال إىل أماكن جديدة ليحصلوا على عمل

ويكمـن التحدي بالنسبة لبلدان املوطن يف خفض تكاليف التكيف االجتماعي والتقين هذه إىل أدىن حد                 
ولكن يكون  . هبا مباشرة وجعـل عملية االنتقال تتسم بأكرب قدر ممكن من السالسة والفعالية بالنسبة ملن يتأثرون               
فاملطلوب باألحرى، هو   . مـن قصر النظر اختاذ تدابري جترب على بقاء فرص العمل لقطاع اخلدمات يف أرض الوطن               

وباإلضافة إىل ذلك، لن تفيد اجلهود املبذولة لوقف عملية نقل . تشجيع التعليم والتدريب وأنشطة البحث والتطوير    
 تعزيز موقف منتقدي العوملة الذين حياجون بأن البلدان الغنية ال تؤيد العوملة إال إنـتاج اخلدمات إىل اخلارج إال يف      

 .حني جتين مثارها اآلنية
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وهكـذا، وبـدالً من تطبيق تدابري محائية، ميكن تقدمي املساعدة إىل العاملني أصحاب الياقات البيضاء يف                  
، )ن طريق إعادة التدريب وإجياد فرص عمل جديدة       وذلك، مثالً، ع  (الـبلدان املتقدمة املهددين بفقدان وظائفهم       

. عـلى حنو مماثل للمساعدة املتعلقة بالتكيف التجاري املقدمة إىل العاملني ذوي الوضع الضعيف يف جمال التصنيع                
إىل العاملني املنتقلني إىل مهن جديدة وذلك لتغطية جزء من          " تأمني على األجور  "فـرمبا يكـون باإلمكان تقدمي       

وتتطلب عملية التكّيف مع أي تغيري يف أمناط العمل قدرة أكرب على االنتقال             . ني أجورهم السابقة واملقبلة   الفارق ب 
أما لتجنُّب التكليف بسبب تكاليفه فلن يكون سوى ُمسكِّن قصري          . من أجل العمل وتغيريات يف املهارات املطلوبة      

ويف التحليل النهائي، ُيحتمل أن تضيِّع      . جل األطول األجـل بل ميكنه بالفعل أن يعوق منو الدخل والتشغيل يف األ           
 .التدابري احلمائية فرص العمل يف البلدان املستوِردة بدالً من إنقاذها

 الصادر عن األونكتاد على احلفاظ      2004تقرير االستثمار العاملي    ونظـراً إىل هذه االحتماالت، حيث        
ادة من املزايا اليت تتيحها الثورة املتمثلة يف قابلية اخلدمات          عـلى إطـار دويل ُمـؤاٍت يتيح جلميع البلدان االستف          

وينبغي للبلدان النامية بوجه خاص أن تواصل احلفاظ على قدرهتا على استخدام ميزهتا النسبية لالستفادة        . لالجتـار 
تعود التحّوالت  فنادراً ما   . من عوملة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات القائمة على هذه التكنولوجيات         

وإذا ُوضع ذلك يف االعتبار، فإن االقتصادات       . يف املـيزة النسبية بفوائد فورية وظاهرة على مجيع األطراف املعنية          
الـيت ُيـنقل منها إنتاج اخلدمات إىل اخلارج ينبغي أن تكفل حصول العاملني فيها على نصيب من املكاسب اليت                    

. قدرةً على املنافسة وأن حيصل العمالء على خدمات أفضل وأرخصتتمـتع هبـا مؤسسـات األعمال اليت تزداد      
وبالتايل، يتمثل التحدي يف احلفاظ على بيئة ميكن فيها أن حتقق فعالً الفوائد النامجة عن االستثمار األجنيب املباشر                  

التجارة يف اخلدمات يف جمال اخلدمات عموماً ومن نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج خصوصاً واالتفاق العام املتعلق ب       
 .املعقود يف إطار منظمة التجارة العاملية قد يكون ذا صلة يف هذا الصدد

 احلاشية

 من مكاتب مبيعات    )WIR04 (2004تقرير االستثمار العاملي     ميكـن احلصول على نسخة من      )1( 
: السعر. عديد من البلدان  األمـم املـتحدة عـلى العناوين املبينة أسفله أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف ال                

وينبغي . ويشمل السعر الكتاب والقرص املدمج    ).   دوالرا 30.00: لسـكان الـبلدان النامية    ( دوالرا   75.00
للراغـبني يف احلصول على الكتاب وحده أو على القرص املدمج وحده أو يف احلصول على السعر املعروض لشراء             

ى إرسال الطلبات أو االستفسارات من أوروبا وأفريقيا وغرب         يرج.  كمـيات كـبرية االتصال مبكاتب املبيعات      
 ,United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10آسـيا إىل  

Switzerland الربيد اإللكتروين+0027 917 22 41: ، الفـاكس ، :org.unpubli@un ؛ ومن األمريكيتني وشرق
، United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New-York, NY 10017, USAآسـيا إىل  
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: ، الـربيد اإللكـتروين  +3489 963 212 1: ، الفـاكس +9646 253 800 1 أو +8302 963 212 1: اهلـاتف 
org.publications@unاملوقع على اإلنترنت ، :publications/org.un.www://http. 

وقاعدة البيانات املتعلقة به متاح مباشرةً على اإلنترنت على          2004تقرير االستثمار العاملي    االطالع على    
جمموعة ميكن االطالع على    و. fdistatistics/org.unctad.wwwوwir/org.unctad.www://http :هذيـن العنوانني  

 املكتبة الرقمية   -كاملـة مـن أهـم منشورات األونكتاد  عن االستثمار األجنيب املباشر والشركات عرب الوطنية                 
 ./http://unctc.unctad.org على العنوان -لألونكتاد ومركز األمم املتحدة للشركات عرب الوطنية 

 

  بعض التعاريف–تاج اخلدمات إىل اخلارج وإسناد اإلنتاج إىل مصادر خارجية  نقل إن-1اجلدول 

 اإلنتاج املدخَّل أو املخرَّج
 املخرَّج

 مكان اإلنتاج املدخَّل )إسناد اإلنتاج إىل مصادر خارجية("

عَهد باإلنتاج إىل طرف ثالث يف الوطن مورِّد للخدمات  بلد املوطن ُيحتفظ باإلنتاج داخل الشركة يف الوطن ُي

 ُيعَهد باإلنتاج إىل طرف ثالث يف اخلارج مورِّد للخدمات يكون إما 
 ، مثلشركة حملية

 مع إنفوسيس (Bank of America)تعـاقد بـنك أمريكا    -
 (Infosys)ًيف اهلند على إ نتاج الربجميات خارجيا  

  مثلشركة أجنبية تابعة لشركة عرب وطنية،
ت املـتحدة مع شركة    تعـاقد شـركة تابعـة للواليـا        -

  يف غانا لتقدمي خدمات معاجلة البيانات(ACS) سي إس إي 

 :اإلنتاج من جانب شركة تابعة أجنبية، مثالً
ْبلن -   مركز إنفينيون يف َد
مركـز تكنولوجـيا املعلومـات التابع لشركة        - 
 يف براغ (DHL)إل . إيتش. دي  

بانغلورمراكـز املكاملات التابعة لربيتيش تيليكوم يف         - 
 وحيدر آباد  

نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج من الشركة األم إىل "
 )"شركة أسرية(الشركة التابعة 

 البلد األجنيب
 ")نقل إنتاج اخلدمات إىل اخلارج("

 .2004تقرير االستثمار العاملي  األونكتاد، :املصدر
 ير يف مراكز املكاملات ومراكز اخلدمات مشاريع االستثمار األجنيب املباشر املوجهة حنو التصد -2اجلدول 
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 2003-2002املشتركة، وخدمات تكنولوجيا املعلومات، واملقار اإلقليمية حسب الوجهة، 
 )بالعدد والنسبة املئوية(

 مراكز املكاملات مراكز اخلدمات املشتركة خدمات تكنولوجيا املعلومات املقار اإلقليمية
 النصيب من

 عدد املشاريع موعاجمل
 النصيب من
 عدد املشاريع اجملموع

 النصيب من
 عدد املشاريع اجملموع

 النصيب من
 االقتصاد/املنطقة عدد املشاريع اجملموع

 العامل 513 100 139 100 632 100 565 100
 البلدان املتقدمة 279 54 48 35 293 46 339 60
    ومنها        
    كندا 56 11 3 2 14 2 25 4
    فرنسا 13 3 2 1 16 3 11 2
    أملانيا 20 4 1 1 34 5 22 4
    آيرلندا 29 6 19 14 14 2 15 3

    اململكة املتحدة 43 8 7 5 73 12 64 11
    الواليات املتحدة 15 3 2 1 26 4 80 14
 االقتصادات النامية 203 40 72 52 315 50 209 37
 أفريقيا 7 1 1 1 10 2 4 -
مريكا الالتينيـة أ 29 6 5 4 22 3 10 2

    والكارييب
 آسيا واحمليط اهلادئ 167 33 66 47 283 45 195 35
    ومنها        
    الصني 30 6 4 3 60 9 38 7
   هونـغ كونغ،   2 - - - 14 2 37 7

       الصني
    اهلنـد 60 12 43 31 118 19 7 1
    ماليزيا 16 3 6 4 8 1 17 3
 لفلبني   ا 12 2 1 1 9 1 4 1
    سنغافورة 16 3 8 6 35 6 36 6
ــارات 13 3 - - 12 2 31 5    اإلمــ

     العربية املتحدة
أوروبـا الوسطى   31 6 19 14 24 4 17 3

    والشرقية
    ومنها        
ــة 9 2 6 4 5 1 - -    اجلمهوريـ

      التشيكية
    هنغاريا 11 2 7 5 4 1 4 1

 .2004االستثمار العاملي تقرير  األونكتاد، :املصدر
- - - - - 


