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[ افتتاحية ]

David Appia بيا"  �أ "د�فيد
ال�سفري املفو�ض لال�ستثمارات الدولية
رئي�ض وكالة اال�ستثمار يف فرن�سا

يف املناف�سة جلذب اال�ستثمارات الدولية الواعدة بالوظائف وبالقيمة امل�سافة واملواهب، تعود االأف�سلية اإىل البلدان 
ذات "باقة اجلاذبية" الكاملة واملتينة.

وهي حال فرن�سا، اأحد البلدان القلة املجهزة يف اأوروبا بكّم كبري من املوؤهالت البنيوية.
وقد اأعطت االأزمة هذه املوؤهالت وزنًا متجددًا، اأكان بالن�سبة للخدمات العامة الفعالة اأو البنى التحتية املتميزة 
اأو جلهة وجود قاعدة تكنولوجية متنوعة وعمالة موؤهلة ومنتجة ومنو �سكاين من االأكرث ديناميكية يف اأوروبا، وهي 

عالمة ثقة بامل�ستقبل.
واإذ ُيعرتف لفرن�سا بنوعية احلياة فيها، فقد اختارها ما معدله ثالث ع�سرة �سركة اأجنبية يف كل اأ�سبوع، ال�ستثمارات 
جديدة توجد فر�ض عمل. وهي حتتل املرتبة االأوىل يف اأوروبا ال�ست�سافة اال�ستثمارات االأجنبية يف االأن�سطة ال�سناعية.
والأن املناف�سة بني املناطق تتحّدد يف ميادين القدرة التناف�سية والفعالية االإدارية واال�ست�سافة، فـ"امليثاق الوطني 
من اأجل النمو والتناف�سية والعمالة" الذي اأعلنه رئي�ض الورزاء يف 6 نوفمرب/ت�سرين الثاين الفائت، كما امل�سرف 
العام لال�ستثمار، واالتفاق  اخلا�ض بتاأمني العمالة الذي تبّناه ال�سركاء االجتماعيون يف 11 يناير/كانون الثاين 

2013، تعزز موقع فرن�سا يف �سميم احللبة االأوروبية.

"الوقائع  اأي�سًا م�ساألة �سورة وت�سورات. عّل هذه الوثيقة االآتية على �سكل جمموعة من  اأن اجلاذبية تبقى  اإال 
واالأرقام" املتعلقة باجلاذبية الفرن�سية، بر�سم امل�ستثمرين االأجانب، اأن ت�ساهم يف تقلي�ض الفوارق بني ت�سورات 

د يف قلب ال�سوق االأوروبية. الواقع وبني حقيقته، وذلك بنقل �سورة عن فرن�سا، �سورة بلد منفتح وتناف�سي وجمدِّ
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Ü أولوجهةلال�صتثمار�ت�لأجنبيةيف�ل�صناعة�
)Baromètre de l’attractivité européenne، Ernst & Young، 2012(

Ü لأوىلمنحيثدعم�لبحثو�لتطوير�
)KPMG، Choix concurrentiels، 2012(

Ü أولوجهة�صياحية�
)OMT، 2012(

Ü لأوىلمنحيث�إن�صاء�ل�صركات�
)Eurostat(

Ü لثانيةمنحيثنوعية�حلياة�
)International living، 2011(

Ü لثانيةمنحيث��صت�صافة�لطالب�لأجانب�
)Campus France، Commission européenne، Unesco، 2012(

Ü لر�بعةمنحيث�إنتاجية�صاعة�لعمل�
)Conference Board، 2012(

Ü حل�صولعليها�لأوىلمنحيثنوعية�لكهرباءوتوفرهاو�صهولة�
)KPMG et Institut Choiseul، 2012(

فرن�سا
فـي املراتـب الأولـى

فـي اأوروبـا
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فيقلب�أول�صوقفي�لعالم،توفرفرن�صاقاعدةمثلى
للنفاذ�إلى�لأ�صو�ق�لأوروبية،لكن�أي�صاً�إلى�أ�صو�ق

�أفريقياو�ل�صرق�لأو�صط.

خيـــــــار النفتــــــاح على 
اأوروبـــــا والعالــــم
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اقت�ساد عايل الأداء يف قلب اأوروبا
�قت�صــــــــــادقــــــــــــويومتنــــــــــوع

�قت�صادو�صوقديناميكيان
Ü ثاين اقت�ساد يف اأوروبا، واخلام�ض يف العامل )امل�سدر : �سندوق النقد الدويل، 2012( ؛
Ü ؛  )Eurostat، 2012 : ثاين �سوق يف اأوروبا، مع 65 مليون ن�سمة  )امل�سدر
Ü املنظمة العاملية لل�سياحة، 2012( ؛ OMT : اأول وجهة �سياحية يف العامل، مع 79.5 مليون زائر )امل�سدر
Ü ثاين معدل خ�سوبة يف اأوروبا ؛ متثل فرن�سا اأكرث من ن�سف فائ�ض النمو الك�ساين الطبيعي يف 

 االحتاد االأوروبي )امل�سدر : Eurostat، 2012( ؛
Ü  بلد له ح�سور يف جميع املحيطات، بف�سل اأقاليمه ما وراء البحار ؛ ثاين منطقة اقت�ساد خال�سة يف العامل 

 )11 مليون كم2( بعد منطقة الواليات املتحدة.

قطاعات�صناعيةمتميزة
Ü  املرتبة االوىل يف اأوروبا يف �سناعة الطائرات، ويف املجالني اجلوي الف�سائي والذري 

)امل�سدران : Eurostat، 2012 ؛ PWC، 2011( ؛ 
Ü  املرتبة الثانية يف اأوروبا يف ال�سناعة الزراعية الغذائية وال�سناعة الكيميائية 

)امل�سدران :Eurostat 2012  ؛ UIC 2012( ؛
Ü  املرتبة الثالثة يف اأوروبا يف قطاَعي تكنولوجيات االإعالم والتوا�سل، واالأدوية 

.) LEEM 2012 ؛ EITO، 2010 : امل�سادر( 

�صركاتفرن�صيةغالباًر�ئدةيفقطاعها
Ü )26 : 32 �سركة فرن�سية من بني الـ500 االأوىل )اأملانيا : 32 ؛ املمكلة املتحدة
Ü ؛ )Fortune Global 500، 2012 : حتتل فرن�سا املرتبة الرابعة يف العامل بالتوازي مع اأملانيا )امل�سدر
Ü Thomson دة الـ100 االأوىل يف العامل )ت�سنيف "13 �سركة اأو موؤ�س�سة فرن�سية من بني الكيانات املجدِّ

 Reuters 2012(. فرن�سا يف املرتبة االأوىل يف اأوروبا، اأمام ال�سويد )3(، �سوي�سرا )3(، واأملانيا )1(.

 يفقلب�أولقوة�قت�صاديةيف�لعامل

Ü  يتجاوز جمموع النواجت املحلية االإجمالية للدول االأع�ساء الـ27 يف االحتاد االأوروبي، الناجت املحلي االإجمايل 
 للواليات املتحدة )امل�سدر : �سندوق النقد الدويل، 2012( ؛ لل�سوق االأوروبية املوحدة اأكرث من 500 مليون 

م�ستهلك ذوي قدرة �سرائية عالية ؛
Ü  االأحتاد االأوروبي اأي�سًا اأول منطقة جاذبة لال�ستثمارات الدولية : 425.3 مليار دوالر من اال�ستثمارات 

 االأجنبية املبا�سرة الوافدة يف 2011، اأي ما يناهز �سعف رقم الواليات املتحدة. وقد  ا�ستمال %14 من 
 اال�ستثمارات الواردة من البلدان النا�سئة )جمموعة الربازيل ورو�سيا والهند وال�سني وجنوب 

اأفريقيا(، مقابل %5 للواليات املتحدة )امل�سدر : CNUCED، 2012( ؛
Ü  قوة تكنولوجية تعد مليونًا ون�سف املليون من الباحثني، اأي ما يفوق بـ100.000 عدَدهم يف الواليات 

 املتحدة، ويوازي اأكرث من �سعف عددهم يف اليابان. تبقى ح�سة نفقات البحث والتطوير من 
 الناجت املحلي االإجمايل يف االحتاد االأوروبي دون ما هي عليه يف الواليات املتحدة اأو يف

  اليابان، لكن عدد اإيداعات براءات االخرتاع الثالثية )حماية موؤمنة يف اأوروبا 
 واأمريكا ال�سمالية واليابان( من ال�سركات االأوروبية ي�ساهي فيه العدد 

 فيهما )امل�سدر : OCDE منظمة التعاون والتنمية يف  امليدان االقت�سادي، 2010 و2011( ؛
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Ü  اأوروبا العازمة على تعميق االحتاد االقت�سادي والنقدي وتخفي�ض العجز العام )التوازن يف حدود 
 العام 2017 لفرن�سا(، والتي حت�سد الدعم للميثاق من اأجل النمو )120 مليار يورو( 

 الذي تبناه املجل�ض االأوروبي يف 2012.

باري�س�أولمركزمايليفمنطقة�ليورو
Ü  اأول �سوق لالأوراق املالية واملدخل الرئي�سي اإىل اأ�سواق اليورو ويف املرتبة الثانية يف اأوروبا من حيث تواجد ال�سركات املالية 

االأجنبية )500 م�سرف وموؤ�س�سة مالية( )امل�سدر : Paris Europlace، 2012( ؛
Ü  ثاين مركز يف العامل الإدارة االأ�سول املالية )2.600 مليار يورو قيد االإدارة(، حيث ُتعد اأربع موؤ�س�سات فرن�سية الإدارة

 Amundi، AXA Investment Managers، BNP Paribas : االأ�سول من بني املوؤ�س�سات الع�سرين االأف�سل يف العامل
Investment Partners، Natixis AM )امل�سدر : Paris Europlace، 2012( ؛

Ü  Global Finance 4 موؤ�س�سات مالية فرن�سية من �سمن اأف�سل 50 موؤ�س�سة من االأكرث اأمانًا يف العامل بح�سب جملة
Magazine )اأغ�سط�ض/اآب 2012(، وهي : Caisse des Dépôts et Consignations )�سندوق االأمانة واالإيداعات( 
 BNP ،)43 املرتبة( La Banque Postale ،)36 املرتبة( Banque Fédérative du Crédit Mutuel ،)6 املرتبة(

Paribas )املرتبة 47(.
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وجهة يف املرتبة الأوىل 
لال�ستثمارات واملواهب الأجنبية

و�إذهي�لوجهة�ملف�صلةلال�صتثمار�ت�لأجنبية،فقدكيّفت�أنظمتها
لت�صهل��صت�صافة�ملهار�تو�ملو�هب�لأجنبية.

�قت�صادمنفتحوجذ�ب
�نفتاحمنزمنطويلعلى�ل�صتثمار�ت�لأجنبية

Ü  D. Haviland اإيطاليا( يف 1832 ؛( Generali : ا�ستقرت ال�سركات االأجنبية يف فرن�سا منذ القرن التا�سع ع�سر. منها مثاًل
 Nestlé بلجيكا( يف 1872 ؛( Solvay يف 1868 ؛ )الواليات املتحدة( JP Morgan يف 1842 ؛ )الواليات املتحدة(

)�سوي�سرا( يف 1868 ؛ Ciba )�سوي�سرا( يف 1876 ؛ Mitsui & Co )اليابان( يف 1878 ؛ Bosche )اأملانيا( يف 1899 ؛ 
Ü  : منذ ذلك احلني، مل يكّف هذا التواجد يف فرن�سا عن التو�ّسع ويف كافة القطاعات، ومن 132 بلدًا، حيث ا�ستقرت فيها مثاًل

IBM )الواليات املتحدة( يف 1914 ؛ Barclays Bank )اململكة املتحدة( يف 1917 ؛ Castrol )اململكة املتحدة، جمموعة 
 The Walt Disney Company الواليات املتحدة( يف 1933 ؛( Coca-Cola يف 1930 ؛ )اإيطاليا( Fiat يف 1920 ؛ )BP
)الواليات املتحدة( يف 1951 ؛ Ferrero )اإيطاليا( يف 1959 ؛ Mitsubishi )اليابان( يف 1960 ؛ Ajinomoto )اليابان( 
يف 1974 ؛ General Electric )الواليات املتحدة( يف 1974 ؛ IKEA )ال�سويد( يف 1981 ؛ Toyota )اليابان( يف 1998.

ا�ستقبلت �سركة Disneyland-Paris منذ ا�ستقرارها يف قلب اأوروبا يف 1992 اأكرث من 250 مليون زائر. �
� .Valenciennes اأكرث من 900 مليون يورو يف م�سنعها يف مدينة Toyota 1999 ا�ستثمرت  منذ 

من�أكرث�لبلد�ن�نفتاحاًعلى�ل�صتثمار�ت�لأجنبية
Ü  Ernst & Young، : يف اأوروبا، حتتل فرن�سا املرتبة االأوىل من حيث اال�ستثمارات االأجنبية يف القطاع ال�سناعي )امل�سدر

Baromètre de l'attractivité، 2012 موؤ�سر اجلاذبية ، 2012(؛
Ü  حتتل فرن�سا املرتبة الرابعة يف العامل وراء الواليات املتحدة وال�سني واململكة املتحدة، من حيث خمزون اال�ستثمارات االأجنبية

املبا�سرة الوافدة ؛ )امل�سدر : CNUCED، World Investment Report  تقرير اال�ستثمار العاملي، 2012(؛ ومن حيث 
ن�سبة خمزون اال�ستثمارات املبا�سرة االأجنبية اإىل الناجت املحلي االإجمايل، حتتل )%39( موقعًا متقدمًا على الواليات املتحدة 

)CNUCED، 2012 : 23( واأملانيا )%20( واليابان )%4( ؛ )امل�سدر%(
Ü  اإن الواليات املتحدة واأملانيا اأول بلدين من البلدان م�سادر اال�ستثمار االأجنبي الذي يوِجد فر�ض العمل يف فرن�سا، حيث

 Rapport 2012 sur les investissements : اختارت  149 �سركة اأمريكية و120 �سركة اأملانية فرن�سا يف 2011. )امل�سدر
)AFII ،تقرير 2012 حول اال�ستثمارات االأجنبية يف فرن�سا étrangers en France"

�صركات�أجنبيةديناميكيةيففرن�صا
Ü ؛ )INSEE، 2012 : يعمل اأكرث من 20.000 �سركة حتت �سيطرة اأجنبية يف فرن�سا )امل�سدر
Ü  5.000 لهذه ال�سركات تواجد كبري يف فئة ال�سركات ذات احلجم الكبري )%32 من ال�سركات التي ت�ستخدم اأكرث من 

ETI موظف يف فرن�سا هي من اأ�سل اأجنبي( والفئة ذات احلجم االأو�سط 
)INSEE، 2012 : 28 من هذه االأخرية التي ت�ستخدم ما بني 250 و5.000 اأجري هي فروع ل�سركات اأجنبية( ؛)امل�سدر% (

Ü  واإن كانت ال�سركات االأجنبية امل�ستقرة يف فرن�سا ال متثل �سوى %1 من جممل ال�سركات النا�سطة يف فرن�سا، فهي توظف ما
يقارب مليوين �سخ�ض )اأي %13 من جمموع االأجراء(، وتوؤمن ثلث ال�سادرات الفرن�سية وحتقق ن�سبة %20 من اإجمايل 

)INSEE، 2012 : البحث والتطوير يف ال�سركات النا�سطة يف فرن�سا.)امل�سدر
Ü .توظف املجموعات االأجنبية اخلم�سون االأوىل املتواجدة يف فرن�سا معًا حوايل 500.000 �سخ�ض
Ü  Fiat، General Electric، Volvo : من بني ال�سركات االأجنبية الع�سرين التي يعد كل منها اأكرث من 10.000 اأجري يف فرن�سا

.Trucks، The Walt Disney Company، United technologies، Kingfischer، ISS"
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لت�صهيل�لتنقل�لدويل،ت�صاريح
�إقامةمتعددة�ل�صنو�ت

Ü  بطاقة"�ملهار�تو�ملو�هب" : ت�سريح اإقامة �سالح لثالث �سنوات وقابل للتجديد، ومينح وفقًا ل�سروط معّينة لالأجنبي الذي
ُعنّي مديرًا ل�سركة فرعية يف فرن�سا. ومُتنح عائلته املرافقة ت�سريح اإقامة "احلياة اخلا�سة والعائلية" ال�سالح ملدة ثالث 

�سنوات ؛
Ü  .ت�صريح�إقامة"�لأجرييفمهمة" : ت�سريح �سالح ملدة 3 �سنوات وقابل للتجديد، وهو مر�سود خا�سة للتنقل داخل املجموعة

ومُينح وفقًا ل�سروط معينة لالأجراء املوؤقتني اأو املتعاقدين مع الفرع يف فرن�سا. ومُتنح العائلة املرافقة ت�سريح اإقامة "احلياة 
اخلا�سة والعائلية" املتعدد ال�سنوات ؛

Ü  لأوروبي" : ت�سريح مدته 3 �سنوات وهو خم�س�ض لالأجراء ذوي التاأهيل العايل )ويف جعبتهم على االأقل� �لأزرق "�لت�صريح
3 �سنوات من الدرا�سات العليا اأو 5 �سنوات من اخلربة املهنية، ويتقا�سون اأجرًا �سافيًا يعادل اأو يفوق 4.300 يورو يف ال�سهر(. 

وميكن حلامل الت�سريح االأزرق االأوروبي املمنوح من دولة ع�سو اأن يتقدم بعد فرتة 18 �سهرًا بطلب للح�سول على ت�سريح 
 مماثل يف دولة ع�سو اأخرى.

من الرتتيبات املت�سمنة يف "امليثاق الوطني من اأجل النمو والتناف�سية والعمالة" املعَلن يف نوفمرب/ت�سرين الثاين 2012، "جواز 
�سفر املواهب" الذي �سي�سهل ا�ستقبال املهارات اال�ستثنائية الوافدة من اخلارج، وكذلك �لرتقاءبطرق�إ�صد�ر�لتاأ�صري�ت�إىل

�أف�صل�ملعايري�لأوروبية.

�لفرن�صي �ملوحد" للمكتب ""�ل�صباك
OFIIلالغرت�بو�لدمج

Ü  "املكتب الفرن�سي لالغرتاب والدمج نقطة االت�سال الوحيدة حلاملي تراخي�ض "االأجري يف مهمة" و"املهارات واملواهب
Paris، Hauts-de-Seine، Yvelines، Rhône، Haute- : و"الت�سريح االأزرق االأوروبي" يف املقاطعات الثماين التالية

؛  Garonne، Isère، Nord، Puy-de-Dôme
Ü  ،املكتب الفرن�سي لالغرتاب والدمج املحاور الوحيد يف كافة املعامالت املتعلقة باالغرتاب )االإذن بالعمل، زيارة الطبيب

 واإعطاء ت�سريح االإقامة(.

ترتيبات�أخرى
Ü  للمهمات الق�سرية املدة : ميكن لل�سركات التي تنّقل اأجراءها ب�سكل منتظم داخل فروعها يف فرن�سا طلب اإذن بالعمل �سالح 

ملدة 12 �سهرًا، مرفق بتاأ�سرية اإقامة ق�سرية املدة �ساحلة لعدة زيارات ولنف�ض مدة االإذن. والتاأ�سرية واالإذن بالعمل ي�سمحان 
بفرتات اإقامة ملدة 3 اأ�سهر يف فرن�سا ملزاولة ن�ساط مهني، وذلك على فرتات 6 اأ�سهر ؛

Ü  لالإقامة الطويلة املدة : حت�سل فئات معينة من الرعايا االأجانب كالطالب اأو العمال املوؤقتني، على تاأ�سرية اإقامة طويلة املدة
�ساحلة كت�سريح اإقامة ملدة ترتاوح بني 3 اأ�سهر و12 �سهرًا. وتعفى هذه الفئات من احل�سور اإىل مركز املحافظة يف ال�سنة 

االأوىل لطلب ت�سريح اإقامة ؛
Ü  ميكن للطالب حَملة �سهادة معادلة للما�سرت على االأقل، احل�سول بعد انتهاء �سالحية ت�سريح اإقامة "الطالب" على اإذن

باالإقامة املوؤقتة �سالح ملدة 6 اأ�سهر، ي�سمح مبزاولة عمل على عالقة مبا ح�سلوا عليه من تدريب يف فرن�سا. وميكنهم اأي�سًا 
 التقدم بطلب لال�ستفادة من و�سع "االأجري" بعد انتهاء �سالحية ت�سريح اإقامة "الطالب".

من الرتتيبات املت�سمنة يف "امليثاق الوطني من اأجل النمو والتناف�سية والعمالة" املعَلن يف نوفمرب/ت�سرين الثاين 2012، 
اإطالق "ميزة فرن�سا" الهادفة اإىل تعزيز االمتياز الفرن�سي، كورقة رابحة يف ميدان اجلاذبية االقت�سادية وال�سياحية 

الفرن�سية.
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حميط مالئم لل�سركات
قررت�حلكومةيف19دي�صمرب/كانون�لثاين2012مبا�صرة�إعادة

�لنظركلياًيف�لعمل�لعام،ب�صكلمنظمومتما�صكوذكي.وهيعملية
تندرجيف�ل�صتمر�ريةو�حرت�م�حلكومةلتعهد�تهايفجمال�ملالية
�لعامة.وهنايكمن�لرهانعلىور�صة"حتديث�لعمل�لعام"،�لتي
�صت�صمححتديد�ًبتب�صيط�ملعايريلل�صركاتوتوظيف�لتكنولوجيا

�لرقميةيفخدمةفعالية�لعمل�لعام..

تب�صيط�لإجر�ء�ت�لإد�ريةلل�صركات
Ü ط املعايري املعمول بها، عرب برنامج ممتد على عدة �سنوات ؛ �ستب�سَّ
Ü للحد من الت�سخم املعياري، �سيلغى معيار مقابل معيار ُين�ساأ ؛
Ü  ا�ستحداث اإطار دائم ال�ست�سارة ال�سركات، وجمموعة م�سرتكة بني الوزارات لتن�سيق عمليات التب�سيط لل�سركات، بهدف جمع

التدابري التب�سيطية وبلورتها وتوجييها ؛
Ü ت�ساريح اجتماعية موحدة من الف�سل االأول من 2013، مع ا�ستبدال 10 ت�ساريح بحلول 2016 ؛
Ü .2013 لقيا�ض نوعية اخلدمات العامة، �سُيطرح موؤ�سر م�ستقل بر�سم امل�ستخدمني )ومن �سمنهم ال�سركات( يف مار�ض/اآذار 

�حلكومة�لإلكرتونيةيفخدمة�ل�صركات
Ü  سيتم تدعيم مراكز املعامالت اخلا�سة بال�سركات لتح�سني اال�ستقبال� : "guichet-entreprise.fr" "بوابة "�سباك ال�سركة

عمليًا، مع مركز رقمي موحد لهذا اال�ستقبال ؛
Ü  وتتيح لل�سركات دفع �سرائبها عرب االإنرتنت. يف 2011، مت ا�ستيفاء قرابة %85 من �سريبة ،"  impots.gouv.fr " بوابة

القيمة امل�سافة وال�سريبة على ال�سركات اإلكرتونيًا )زيادة %10 مقارنة بـ2010(.
Ü  وتتيح لل�سركات ووكالئها اإجناز وت�سوية ،)Net-entreprises" )www.net-entreprises.fr"  "بوابة "ال�سركات على ال�سبكة

الت�سريحات االإجبارية لدى خمتلف الهيئات االجتماعية عرب االإنرتنت وبطريقة اآمنة ب�سيطة وجمانية ؛
Ü .تطوير االإجراءات االإلكرتونية بف�سل ا�ستحداث التوقيع االإلكرتوين يف امل�سرتيات العامة
Ü  قولوه لنا مرة واحدة" : دليل اأعِلن عنه يف نوفمرب/ت�سرين الثاين 2012، وهو من�ّسق ويحتوي على البيانات املطلوبة من" 

ال�سركات، والهدف من و�سعه اإعفاءها من وجوب اإعطاء نف�ض املعلومات عدة مرات الإدارات خمتلفة ؛
Ü .2013 ة للم�ساعدة" يف مار�ض/اآذار   "البوابة املوحدَّ



[ 11 ] فرن�سا، بلد منفتح على اال�ستثمارات واملواهب االأجنبية

1 خيار االنفتاح على اأوروبا والعامل

ديناميكيةقويةيف�إن�صاء�مل�صاريع
Ü 550.000 �سركة من�ساأة يف فرن�سا منها 290.000 حتت نظام اإن�ساء الن�ساط اخلا�ض يف 2011 ؛
Ü  )Eurostat، 2009 : اأول بلد اأوروبي من حيث اإن�ساء ال�سركات، بف�سل جناح نظام اإن�ساء الن�ساط اخلا�ض ؛ )امل�سدر

�صهولة�حل�صولعلىمتويلعايل�لأد�ءوحملي 
Ü  لل�سركات، ال �سيما ال�سركات ذات )Banque Publique d'Investissement (PBI "سيوّفر "امل�سرف العام لال�ستثمار�

احلجم ال�سغري واملتو�سط وال�سركات ذات احلجم االأو�سط، خدمة متويل حملية، عرب جمموعة مو�سعة من االأدوات املالية 
والن�سائح، وذلك يف خمتلف مراحل تطورها. للـ"م�سرف العام لال�ستثمار" قدرة على التدخل لغاية 42 مليار يورو.

Ü  500 سمانة عامة رتبها "امل�سرف العام لال�ستثمار" وجتلب لل�سركات ذات احلجم ال�سغري واملتو�سط نقدية من اأكرث من�
مليون يورو.

Ü  )Programme d'Investissements d'Avenir(PIA "تعبئة لتمويل التجديد : �سيح�سد "برنامج ا�ستثمارات امل�ستقبل
و�سائل جديدة ملرافقة ال�سركات يف متويل جتديدها وت�سنيع منتجاتها املتاأتية من البحث والتطوير.

Ü  برنامج جديد يف خدمة التجديد، منه جانب للتجديد القطعي، واملفرو�ض منه اأن ين�سئ خالل الع�سر �سنوات املقبلة وحول
م�ساريع تكنولوجية طموحة، قطاعات جديدة طليعية )الهند�سة اخللوية، التحكم االآيل، املواد املتقدمة اأو البطارية العاملة 

بالوقود مثاًل( قوية النمو وعالية النوعية التكنولوجية.

�صوقعملتتطورعرب�لتفاو�س
Ü  ميكن وفقًا ل�سروط معينة تثبيت مدة عمل االإداريني واالأجراء الذين لديهم ا�ستقاللية فعلية يف وظائفهم، على اأ�سا�ض ثابت

بال�ساعات اأو االأيام، اأ�سبوعيًا اأو �سهريًا اأو �سنويًا ؛
Ü  ميكن ل�سركة راغبة يف التوظيف ملدة حمدودة، وح�سب احلاالت، اال�ستعانة بوكالة للتوظيف املوؤقت اأو توقيع عقد حمدود املدة

CDD مع االأجري. وي�سمح العقد املحدود املدة ذو "الغر�ض املحدد" بتعيني اإداريني اأو مهند�سني الإجناز م�سروع اأو مهمة معينة 
ملدة ترتاوح بني 18 و36 �سهرًا ؛

Ü ميكن لرب العمل واالأجري اأن يتخذا بالتوافق قرار اإنهاء عقد العمل بالرتا�سي ؛
لقد مهد اتفاق 11 يناير/كانون الثاين 2013 املعقود بني ال�سركاء االجتماعيني بخ�سو�ض  تاأمني العمالة، ال�سبيل مل�سروع قانون 

هادف اإىل تاأمني التوازن بني االأمن ال�سروري لالأجراء وبني اإمكانات التكيف ال�سرورية لل�سركات كي حتافظ على الن�ساط 
 والعمالة.

�إن�صاء�ل�صركاتيف�أوروبا
Eurostat، 2009 : مل�صدر�
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نظام�صريبيمكّيفمعو�صع�أجر�ء�لأجانبو�ل�صركات
غري�ملقيمة

Ü  اإعفاء من ال�سريبة على العالوات ذات ال�سلة بو�سع االأجري االأجنبي وح�سة االأجر ذات ال�سلة بالن�ساط املزاول يف اخلارج
ولغاية %50 من اإجمايل االأجر، وذلك لالأجراء املتنقلني داخل املجموعة اأو املوظفني مبا�سرة يف اخلارج، وملدراء ال�سركات، 

ووفقًا ل�سروط معينة لغري االأجراء ؛
Ü  اإعفاء االأجراء االأجنبيني املعنيني من ال�سريبة الت�سامنية على الرثوة لفرتة 5 �سنوات، فيما يخ�ض املمتلكات اأو االأ�سول

الواقعة خارج فرن�سا ؛
Ü تخفي�ض ال�سريبة )بن�سبة %50( على ريع املداخيل كاأرباح االأ�سهم والفوائد واأرباح بروؤو�ض اأموال اأجنبية امل�سدر ؛
Ü .خدمة ا�ستقبال �سريبي موحدة" يف ت�سرف ال�سركات غري املقيمة"  

تفعيل�لعر�س�للغويمنخالل�لأق�صام�لدولية
Ü  306 اأق�سام دولية مت فتحها يف املوؤ�س�سات الرتبوية، وتوفر م�سارًا درا�سيًا مزدوجًا ي�سمل درو�سًا باللغات االأجنبية يعطيها

مدر�سون مولودون يف البلدان الناطقة بها ؛
Ü  Lyonو Aix-Marseille يف 2011، واأق�سام باللغة العربية مت فتحها يف Montpellier جديد : درو�ض يف اللغة ال�سينية يف 

وMontpellier وVersailles ؛ االإعالن عن فتح ق�سم باللغة الربتغالية )الربازيلية( يف Créteil، وق�سم باللغة الرتكية يف 
 �سرتا�سبورغ، وق�سم باللغة الكورية يف Paris قبل 2014، واأق�سام باللغة االإجنليزية يف ما تبقى من اأكادمييات تفتقد اإليها.

نوعيةحياةلت�صاهىيففرن�صا
Ü  االأوىل مرتبًة يف بلدان "منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقت�سادي" من حيث نوعية احلياة
Ü ؛ )International Living، 2011 : امل�سدر(
Ü  الثالثة مرتبًة يف اأوروبا واخلام�سة مرتبًة يف العامل من حيث تالءم البنى التحتية املتعلقة بال�سحة مع احتياجات املجتمع

)اأملانيا يف املرتبة 12 ؛ اململكة املتحدة يف املرتبة 25(
Ü )IMD، 2012 : امل�سدر(
Ü )ال�ساد�سة مرتبًة يف العامل من حيث االأجل املتوقع عند الوالدة )81.5 عامًا
Ü .)PNUD، 2012 : امل�سدر(
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 اأقطاب التناف�سية
دة 71قطباًتناف�صياًونظاماًبيئياًمنفتحةوجمدِّ

Ü  71 قطبًا تناف�سيًا حيث تقود �سركات وموؤ�س�سات عامة للتدريب وخمتربات للبحوث م�ساريع ت�ساركية. �سرتكز على منتجات اأو
مناذج اأولية خم�س�سة يف النهاية لالأ�سواق، وتتموقع على امل�ستوى الدويل يف القطاعات الطليعية والتكنولوجيات االأ�سا�سية، 

وت�ست�سيف ال�سركات الدولية النا�سطة يف القطاع ال�سناعي. 
Ü  اأكرث من 5.700 م�سروع بحث وتطوير ت�ساركي منذ 2005 ؛ ما يناهز 600 �سركة اأجنبية م�ستقرة يف فرن�سا هي اأع�ساء يف

)DGCIS، 2011 : مراكز ؛)امل�سدر
Ü  مبلغ 2.7 مليار يورو ممنوح من الدولة واملجتمعات املحلية منذ 2008*، اإ�سافة اإىل 3 مليارات يورو م�سدرها اأق�سام البحث

 والتطوير لدى �سركاء امل�ساريع ؛
)امل�سدر : DGCIS Rapport sur l'évaluation des pôles de compétitivité تقرير حول تطور مراكز التناف�سية، 

يونيو/حزيران 2012(
*. ،OSEO والوكالة الوطنية للبحث، و�سركة التمويل العام ،)FUI( "اإجمايل متويل "ال�سندوق املوحد بني الوزارات  

 والربنامج من اأجل التجديد اال�سرتاتيجي ال�سناعي واالأقاليمي، يف اإطار مناق�سات "ال�سندوق املوحد بني الوزارات" اخلا�سة بامل�ساريع.
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�أقطاب�لتناف�صيةيففرن�صا
)�مل�صدر:DGCIS/ DATAR�ملديرية�لعامةللتناف�صية
و�ل�صناعةو�خلدمات/�لهيئة�ملفو�صةللتهيئة�لإقليمية

و�لعمل�ملناطقي(
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ح�سد الدعم للبحث والتجديد
برنامج�ل�صتثمار�ت�مل�صتقبلية

Ü  مبلغ 35 مليار يورو لزيادة كامن النمو، عن طريق حتثيث البحث العام والت�ساركي وحتثيث اال�ستثمار يف قطاعات متقدمة
وفروع �سناعية متميزة ؛

Ü  خم�ض اأولويات : التعليم العايل والتدريب، والبحث العلمي والتكنولوجي، والفروع ال�سناعية املتميزة، وال�سركات ذات احلجم
دة، والتكنولوجيات البيئية واالقت�ساد الرقمي ؛ ال�سغري و املتو�سط املجدِّ

Ü  وهي هيئة مو�سوعة ،)CGI( "تقييم امل�ساريع املر�سحة من هيئات اختيار دولية ؛ االإدارة من "املفو�سية العامة لال�ستثمار
حتت �سلطة رئي�ض الوزراء ويديرها منذ يونيو/حزيران 2012 ال�سيد "لوي غالوا" Louis Gallois الرئي�ض ال�سابق للـ"�سركة 

.EADS "االأوروبية لل�سناعات اجلوية والدفاعية والف�سائية
Ü  12 مليار يورو منها اأكرث من مت اختيار 933 م�سروعًا بوا�سطة 91 مناق�سة، ُت�سرك اأكرث من 2000 �سركة، ُخ�س�ست لها 26.9 

مليار يورو كانت مو�سع اتفاقيات، ومت دفع 2.3 مليار يورو من اأ�سلها
)امل�سدر : CGI - Rapport 2011-2012 relatif à la mise en oeuvre du programme des investissements d’avenir تقرير 2012-2011 املتعلق باإ�سغال برنامج 

اال�ستثمارات امل�ستقبلية(.

توزع�ل�صتثمار�ت�مل�صتقبلية
)مبليار�ت�ليورو(

امل�سدر : ملحق م�سروع قانون املوازنة لـ2012
التقرير املت�سل باإ�سغال ومتابعة اال�ستثمارات امل�ستقبلية

�صريبي حافز بالبحث"، �خلا�س �ل�صريبي "�لت�صهيل
لمثيللهيف�أوروبا

Ü  ت�سهيل �سريبي على %30 من تكاليف البحث والتطوير لغاية 100 مليون يورو، و%5 ما فوق هذا املبلغ ؛ ون�سب اأكرث مالءمة
)%40 فـ%35( يف ال�سنتني االأوليني :

Ü  دة ثانويًا مع هيئات عامة حُت�سب لغاية %200، ما يعني م�ساعفة الت�سهيل رافعة قوية للبحث الت�ساركي، مبا اأن التكاليف املتعهَّ
ال�سريبي )لغاية 12 مليون يورو( ؛

Ü  تلجاأ 17.700 �سركة منها 2000 �سركة م�ستقرة يف فرن�سا، اإىل الت�سهيل ال�سريبي اخلا�ض بالبحث. وقد بلغت الفائدة
 ال�سريبية لل�سركات 5 مليارات يورو يف 2010

 )امل�سدر : وزارة التعليم العايل والبحث، 2012(.

�لتعليم�لعايلو�لتدريب
�ملهني

11

�لتنمية�مل�صتد�مة
7,9

�ل�صناعاتو�ل�صركات
ذ�ت�حلجم�ل�صغريو�ملتو�صط

6,5 

�لتنمية�مل�صتد�مة
5,1

�لقت�صاد�لرقمي
4,5



[ 19 ] فرن�سا، بلد منفتح على اال�ستثمارات واملواهب االأجنبية

2 خيار التجديد واالمتياز التكنولوجي

جامعاتومعاهدبحوثمنفتحةعلى
�ل�صر�كاتمع�ل�صركات

Ü  ميكن للجامعات الفرن�سية عقد �سراكات مع ال�سركات وح�سد االأموال من خالل موؤ�س�سات جامعية واإن�ساء فروع جتارية الإدارة
حمافظ براءات االخرتاع ؛

Ü  ل �ستن�سئ "مبادرات االمتياز" من 5 اإىل 10 اأقطاب للتعليم العايل والبحث متعددة االخت�سا�سات وذات مرتبة عاملية. ومتوَّ
امل�ساريع لغاية 6.35 مليار يورو يف اإطار برنامج اال�ستثمارات امل�ستقبلية ؛ 

Ü  ا�ستحداث  23 "قطبًا للبحوث والتعليم العايل" ت�سم قرابة 60 جامعة ومراكز ا�ست�سفائية وموؤ�س�سات للتعليم العايل وموؤ�س�سات
للبحث )ENSAM، Institut de Physique de Grenoble، Institut de Physique du Globe de Paris، اإلخ...( ؛

Ü  املهارات يف ال�سناعة والبحوث العامة من منظور ا�ستثمار م�سرتك بني القطاعني )IRT("جتمع "معاهد البحث التكنولوجي
العام واخلا�ض. وُتخ�ض هذه املعاهد مب�ساعدة عامة قدرها مليارا يورو. 

اإيداعات براءات الخرتاع
  حتتل فرن�سا املرتبة الثانية يف اأوروبا واملرتبة الرابعة يف العامل من حيث /

 اإيداع براءات االخرتاع
"7.664 براءة اخرتاع دولية يف 2011 )امل�سدر : OMPI املنظمة  /

 العاملية للملكية الفكرية، 2012(.

 براءة اخرتاع اأوروبية موحدة

�سيتاح من 2014  لكل خمرتع، التقدم لدى "املكتب الوطني لرباءات االخرتاع OEB بطلب للح�سول على براءة اخرتاع اأوروبية موحدة، توؤمن له احلماية يف 25 دولة ع�سو.  /
�سيتم توحيد احلماية وتخفي�ض التكاليف. وميكن تقدمي الطلبات باللغة الفرن�سية. و�ست�ست�سيف مدينة باري�ض مقر "املحكمة االأوروبية لرباءات االخرتاع".

Saclay املركز الكبري للبحث والتطوير يف فرن�سا،  يف  اال�ستثمار  لنا  “يتيح 
فر�سة العمل ب�سكل وثيق مع الو�سط اجلامعي والتعاون مع �سركات اأجرى 

والولوج اإىل تكنولوجيات ال منلكها يف الداخل.” ()Chuck Davis "ديفي�س "ت�صك
نائب رئي�ض البحث والتطوير يف 

Kraft Foods Europe
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 الأولوية لالقت�ساد الرقمي 
والنمو امل�ستدام

كا�لتجديدو�لنموو�لعمالة، �لقت�صاد�لرقميو�لنمو�لأخ�صرحمرِّ
وهمايف�صلب�لطموح�ل�صناعيو�لتكنولوجي�لفرن�صي.

فرن�صا�ملنخرطةكلياًيف�لقت�صاد�لرقمي
Ü  ميثل االقت�ساد الرقمي %3.7 من العمالة يف فرن�سا و%5.2 من الناجت املحلي االإجمايل و%7.9 من جممل القيمة امل�سافة يف

 القطاع اخلا�ض، واأكرث من ربع اأن�سطة البحث والتطوير يف القطاع اخلا�ض
)امل�سدر : Rapport Mc Kinsey، 2011 - Impact d'Internet sur l'économie française، تقرير "ماك كين�سي، 2011 - وقع 

االإنرتنت على االقت�ساد الفرن�سي( ؛
Ü  ،"دعمًا لهذه التنمية : �سبكات لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية من بني االأف�سل يف العامل، وا�ستثمارات يف "احلو�سبة ال�سحابية

 Cap Digital، Images et réseaux،( ومنو بن�سبة %25 يف ال�سنة للتجارة االإلكرتونية، و5 مراكز تناف�سية خم�س�سة
Minalogic، SCS، Systematic( ؛

Ü  Ad Ultima، Yahoo، Brightcove UK Ltd، Celum France، Intel، : من بني ال�سركات امل�ستقرة يف ال�سوق الفرن�سية
 GlamMedia، Neovini، Jovent، Microsoft، Peppercan، Google، Teamquest Corp، Wave Software،

"TurboHercules، 360 Innovation، Experian Cheetahmail، eCairn France ؛
 ب�سط النطاق الرقمي العري�ض جدًا على كافة الأرا�سي الفرن�سية

يف فرباير/�سباط 2013، �سيتم حتديد خمطط لب�سط النطاق الرقمي العري�ض جدًا ب�سكل حم�سو�ض، مربمج يف الزمن ويف 
 اجلغرافية، ومن�سق بني جممل اجلهات الفاعلة )امل�سغلون، املجتمعات املحلية، الدولة(.

�لنتقال�لبيئيو�لطاقي
�لإطار�لت�صريعيو�لنظامي

Ü  2008، تخفي�ض انبعاثات يف  االأوروبي  االحتاد  اعتمدها  يف "رزمة الطاقة-املناخ" "paquet Energie-Climat" التي 
الغازات الدفيئة بن�سبة %20 بحلول 2020، زيادة الفعالية الطاقية والطاقات املتجددة بن�سبة %20 يف جممل اال�ستهالك 

الطاقي يف االحتاد االأوروبي.
Ü  يف "Grenelle 2" "2 2009 و"غرينيل حددت فرن�سا هدفًا اأكرث طموحًا من خالل قوانني "غرينيل Grenelle 1" "1" يف 

2010، وهو بلوغ ن�سبة %23 يف ح�سة الطاقات املتجددة يف اال�ستهالك الطاقي الوطني بحلول 2020 ؛
Ü  2012 م�ساورات على ال�سعيد الوطني متعلقة خا�سة باإدارة االنتقال �سبتمرب/اأيلول  يف  وبداأت عرب "املوؤمتر البيئي" املنطلق 

 الطاقي واحلفاظ على التنوع البيولوجي. �سُيطرح خالل 2013 م�سروع قانون لربجمة النتقال الطاقي.
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�صوقجذ�بة
Ü  دة اأو باملركبات املزال كربونها اأو بال�سبكات الذكية اأو بو�سائل دة وواعدة، اأكان االأمر متعلقًا بالطاقات املتجدِّ �سوق فرن�سية جمدِّ

النقل اأو بالبنى التحتية امل�ستدامة. 7 مراكز تناف�سية خم�س�سة للتكنولوجيات البيئية، و9 مراكز للطاقة ؛
Ü  Siemens،و General-Electric ح�سور قوي للمجموعات االأجنبية يف ال�سوق الفرن�سية للطاقة والتكنولوجيات البيئية، مثل

Enercon، Vestas Sunpower، Siemens وBombardier، Johnson Controls اأو Toshiba ؛
Ü  رابع بلد يف العامل من حيث امل�ستوى املنخف�ض النبعاثات الغازات الدفيئة بالن�سبة للناجت املحلي االإجمايل ؛ ب�سمة كربونية دون

ب�سمات بلدان اأوروبية اأخرى من حيث امل�ستوى، منها اأملانيا اأو اململكة املتحدة
 )امل�سدر : IMD World Competitiveness Yearbook حولية التناف�سية العاملية للـ"معهد الدويل لتنمية االإدارة"، 2012(.

بنىخم�ص�صةوحتفيز�تلتن�صيط�ل�صر�كات
بني�ل�صناعةو�لبحث

Ü  اأحد ع�سر "معهدًا متميزًا للطاقات املزال كربونها" لدعم ال�سراكات الطويلة االأمد بني موؤ�س�سات التعاليم العايل والبحث وبني
ال�سركات )920 مليون يورو كتحفيزات يف اإطار اال�ستثمارات امل�ستقبلية( ؛

Ü  املعني بالـ"�سبكات Grenoble ؛ مركز مدينة )INES( "مراكز للبحوث متميزة عامليًا، منها "املعهد الوطني للطاقة ال�سم�سية
الذكية" اأو وحدة البحوث PROMES التابعة للـ"مركز الوطني للبحث العلمي" CNRS  واملخت�سة بالطاقة ال�سم�سية احلركية 

احلرارية يف مدينة Perpignan ؛
Ü  ،دة ؛ قر�ض دون فوائد لتمويل اأ�سغال التجديد احلراري تعرفات خا�سة مل�سرتيات الكهرباء املنتجة بوا�سطة م�سادر متجدِّ

قابلية االقتطاع ال�سريبي على بع�ض االأ�سغال الهادفة اإىل حت�سني الفعالية الطاقية )�سريبة على القيمة امل�سافة مبعدل 
خمف�ض و/اأو ت�سهيل �سريبي خم�س�ض( ؛ "قرو�ض خ�سراء" مدعومة وم�سمونة للـ"�سركات ذات احلجم ال�سغري واملتو�سط" ؛

Ü  مبلغ 2.8 مليار يورو خم�س�ض يف اإطار برامج اال�ستثمارات امل�ستقبلية، لال�ستثمارات يف جمهود الرتويج للطاقات املزالة
الكربون والكيمياء اخل�سراء ومركبات امل�ستقبل وال�سبكات الكهربائية الذكية واالقت�ساد الدائري ؛

Ü .2012 تطوير املركبات الكهربائية والهجينة بدعم من "خطة ال�سيارات" التي با�سرتها احلكومة الفرن�سية يف يوليو/متوز
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تاأتيفرن�صابالبرهانعلىجاذبيتها:�أكثرمن600م�صتثمر
�أجنبييوّطنونفيهاكل�صنة��صتثمار�تجديدةتوِجدفر�س
�لعمل،ويجدونفيها�لظروف�لتناف�صية�لمو�تيةلتثبيت

ن�صاطهمومز�ولته.

خيـــــــار املواهــــــب 3
والتناف�سية
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تكاليف ذات بنية تناف�سية
تكاليف�ل�صتقر�رو�لت�صغيل

Ü  املتناولة توّطن ال�سركات على ال�سعيد الدويل، تكاليف KPMGخيارات تناف�سية" لـ" "Choix concurrentiels"  تقارن درا�سة
ا�ستقرار ال�سركات وعملها يف ت�سعة بلدان وخم�سة بلدان نا�سئة.

Ü .وتخ�ض فرن�سا مبوقع جيد متقدم على الواليات املتحدة واأملانيا واليابان واأ�سرتاليا واإيطاليا

Ü اإجمايل كلفة العمالة )االأجور واالأعباء االإلزمية وغريها( دون امل�ستوى املعاَين يف الواليات املتحدة اأو اأملانيا اأو هولندا اأو اليابان
)KPMG، خيارات تناف�سية، 2012( ؛

Ü  املرتبة االأوىل يف اأوروبا من حيث اأن�سطة البحث والتطوير، واملرتبة ال�ساد�سة من حيث االأن�سطة ال�سناعية فيما يتعلق بنظام
�سرائب ال�سركات وباالأخذ باحل�سبان االأ�س�ض ال�سريبية وقواعد اال�سهتالك واالإعفاءات والت�سهيالت ال�سريبية

)KPMG، خيارات تناف�سية، 2012( ؛

Ü  يورو/م2( منه يف Lyon )260 يورو/م2( اأو يف Marseille )240 كلفة ا�ستئجار املكاتب )باليورو/م2/�سنة( اأدنى يف
Francfort )480 يورو/م2( اأو يف اأم�سرتردام )423 يورو/م2( ؛ الكلفة اأدنى يف Paris - مركز االأعمال )875 يورو( منه يف 

"Londres-Westend )1978 يورو(
)امل�سدر : Cushman & Wakefield، Office space across the World قاب املكتب عرب العامل، 2012(.

قر�ر�صدر�أخري�ً:تخفيفكلفة�لعمل
�لو�قعةعلى�ل�صركات

Ü  من الرتتيبات املت�سمنة يف "امليثاق الوطني من اأجل النمو والتناف�سية والعمالة" املعَلن يف نوفمرب/ت�سرين الثاين 2012، تخفيف
كلفة العمل الواقعة على ال�سركات مبقدار 20 مليار يورو ؛

Ü  على اأ�سا�ض ن�سبة ك�سف املرتبات يف CICE "لذلك،  فمن 2013، �سُيح�سب "الت�سهيل ال�سريبي اخلا�ض بالتناف�سية والعمالة
ال�سركة وبا�ستثناء االأجور ما فوق 2.5 مرة احلد االأدنى لالأجور )%4 يف 2013 و%6 من 2014( ؛

Ü 

Ü  سيتاح من 2013 لل�سركات ذات احلجم ال�سغري واملتو�سط ولل�سركات ذات احلجم االأو�سط اال�ستفادة من "الت�سهيل ال�سريبي�
اخلا�ض بالتناف�سية والعمالة" يف اإطار اآلية للتمويل امل�سبق ؛

Ü صوقللطاقةمن�لأكرثتناف�صيةيف�لعامل�
Ü  تعرفة الكهرباء امل�ستخدمة �سناعيًا ومن دون ال�سرائب هي االأدنى يف اأوروبا الغربية )6.6 �سنتيم الكيلواط/�ساعة(، وهي

 اأدنى بكثري مقارنة باأملانيا )8.9 �سنتيم الكيلواط/�ساعة( واململكة املتحدة )9.9 �سنتيم الكيلواط/�ساعة(
)امل�سدر : Eurostat، 2012( ؛

Ü  4.6( منه يف اأملانيا )تعرفة الغاز الطبيعي امل�ستخدم �سناعيًا من دون ال�سرائب اأدنى يف فرن�سا )3.7 �سنتيم اجليغاجول
 �سنتيم اجليغاجول(، وتبقى دون م�ستوى معدل االأ�سعار يف اأوروبا

.)Eurostat، 2012 : امل�سدر(
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موؤ�صرتكاليف�ل�صتقر�ر
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)�لوليات�ملتحدة=100(
،KPMG:مل�صدر�

خيار�تتناف�صية،2012
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تو�صيع�لت�صهيل�ل�صريبيكيي�صمل�إنتاج
�أفالم�صينمادولية

Ü .2014 رفع �سقف الت�سهيل ال�سريبي البالغ ن�سبة %20، من 4 اإىل 10 ماليني يورو للفلم بحلول  

عمالة موؤهلة ومنتجة
و�إذهي�لوجهة�ملف�صلةلال�صتثمار�ت�لأجنبية،فقدكيّفت�أنظمتها

لت�صهل��صت�صافة�ملهار�تو�ملو�هب�لأجنبية.
ن�صبةمرتفعةمن�صهاد�ت�لتعليم�لعايل

Ü  املرتبة ال�ساد�سة يف بلدان االأحتاد االأوروبي بالن�سبة ل�سريحة ال�سباب ما بني الـ25 والـ34 عامًا حَملة �سهادة يف التعليم العايل  
 )فرن�سا : %43، اأملانيا : 26%(

)امل�سدر : OCDE، Regards sur l'éducation "منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�سادي"، نوافذ على التعليم، 
2012( ؛

Ü  اأعلى معدل يف االحتاد االأوروبي يف ال�سريحة دون �سن الـ29، من حَملة �سهادة يف ال�سنة ومتخرجني من دورة يف الدرا�سات
 العليا يف العلوم والتكنولوجيات يف 2009.

نظامتربويمعرتفبه
"European Business Schools Ranking مدار�ض  ت�سنيف  ثالث مدار�ض فرن�سية لتعليم التجارة يف "اأف�سل 10" بح�سب 

االأعمال االأوروبية يف �سحيفة الـFinancial Times : HEC Paris، INSEAD، وESSEC Business School ؛ وحتتل 
HEC املرتبة االأوىل لل�سنة ال�ساد�سة على التوايل ؛

Ü ع�سرون جامعة ومدر�سة عليا فرن�سية من بني اأف�سل 500 جامعة )ت�سنيف �سانغهاي، 2012( ؛
Ü  خم�ض وع�سرون موؤ�س�سة فرن�سية للتعليم العايل من بني املوؤ�س�سات الـ392 التي �ساهمت يف تدريب مدراء ال�سركات امل�سنفة يف 

"Fortune Global 500""
)Ecole des Mines - Classement international professionnel des établissements d'enseignement supérieur الت�سنيف الدويل 

املهني ملوؤ�س�سات التعليم العايل، 2011( ؛

Ü  رابع بلد يف العامل من حيث ا�ست�سافة الطالب االأجانب، بعد الواليات املتحدة واململكة املتحدة واأ�سرتاليا، مع اأكرث من
.)Campus France، 2011 : 285.000 ت�سجيل يف التعليم العايل )امل�سدر"

20،2فرن�سا

17،5اململكة املتحدة

13،5اأملانيا

13ال�سويد

عددحَملة�صهادةمتخرجنيمندورةيف�لدر��صات
�لعليايف�لعلومو�لتكنولوجياتيف2009)من�أ�صل
1000من�ل�صريحةمابني�صن�لـ20و�لـ29عاماً(

Eurostat، 2012
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عمالة�إنتاجية
Ü املرتبة الرابعة يف االحتاد االأوروبي من حيث االإنتجاية يف �ساعة العمل، بعد بلدان البنلوك�ض وقبل اأملانيا واململكة املتحدة 

 )Conference Board، 2012 : امل�سدر(
Ü مدة العمل الفعلية، املعدل االأ�سبوعي لالإداريني 44.6 �ساعة ولالأجراء 36.6 �ساعة، معدالن يفوقان املعدل االأوروبي

.)Eurostat، 2012 : امل�سدر(

�لإنتاجيةيف�ل�صاعة
The conference Board Total Economy Eurostat، 2012"

قاعدة البيانات، يناير/كانون االأول 2012

حدة
 املت

لكة
املم

منارك
لدا

ا
بية 

ورو
ن االأ

بلدا
ال

دمًا 
رث تق

االأك
 15

الـ
ويد

ال�س

ندا
نداهول

ك
ندا

فنل

ن�سا
فر

يكا
بلج

اليا
اإيط

انيا
اإ�سب

�سرا
�سوي

ندا
ي�سل

اآ

حدة
 املت

اليات
الو

ويج
الرن

ورغ
سمب

وك�
ل

انيا
اأمل

اليا
اأ�سرت

م�سا
الن

ندا
يرل

اآ

بان
اليا

0

10

20

30

40

50

60

70

�لبلد
معدل �ساعات عمل االأجراء العادية 

 يف االأ�سبوع )يف 2011(
Eurostat  2012 

37،1�إ�صبانيا
36،6فرن�سا

�لبلد�ن�لـ27يف
�لحتاد�لأوروبي

36،4

36،2�إيطاليا
36،1�ململكة�ملتحدة

35،9�ل�صويد
35،1بلجيكا
34،6�أملانيا

�لبلد
 معدل �ساعات عمل االإداريني العادية 

 يف االأ�سبوع )يف 2011(
Eurostat  2012 

44،6فرن�سا
43،8�ململكة�ملتحدة

43،2�إ�صبانيا
43�أملانيا
42،9�إيطاليا

�لبلد�ن�لـ27يف
�لحتاد�لأوروبي

42،8

42،6بلجيكا
39،7�ل�صويد

معدل�صاعات�لعمليف�لأ�صبوع)يف2011(

“اإن العمالة الفرن�سية على االأرجح ِمن اأنتج 
ما يتوفر لدينا. اإنها منبت عظيم للمواهب 

والتجديد.”
،Narayana Murthy "نارايانا مورثي""

Infosys رئي�ض)

(
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بنى حتتية متميزة
�إذحتظىفرن�صامبوقعجغر�يفحمّبذيفو�صط�أوروبا،فاإنهاتوفربنى
حتتيةفعالةومو��صالت�صهلةمع�لأ�صو�ق�خلارجيةوتوّطناًمثالياً

لالأن�صطة�للوج�صتية.

مو��صالت�صريعةوفعالةمع�لأ�صو�ق�خلارجية
Ü املرتبة الثانية يف اأوروبا من حيث خطوط �سكك احلديد العالية ال�سرعة 

)امل�سدر : Union Internationale des Chemins de Fer االحتاد الدويل ل�سكك احلديد، 2011( ؛

Ü اأول �سبكة طرقات يف اأوروبا 
)امل�سدر : Eurostat، 2012( ؛

Ü ثاين مركز لل�سحن يف اأوروبا وثاين مطار اأوروبي لنقل الركاب : Paris Charles de Gaulle مطار 
)امل�سدر : Airport Council International جمل�ض املطارات الدويل، 2012( ؛

Ü اأول مطار لالأعمال يف اأوروبا Le Bourget مطار 
)امل�سدر : ADP مطارات باري�ض، 2011( ؛

Ü  املرتبة( Le Havreو )املرتبة 5( Marseille : مرفاآن فرن�سيان من بني املرافئ االأوروبية الع�سرة االأوىل، من حيث احلمولة
"8()امل�سدر : Port de Rotterdam مرفاأ روتردام، 2012(.

توّطنممتازللمر�كز�لأوروبية
Ü  DHL ،)سوي�سرا�( Kuehn + Nagel عدة �سركات اأجنبية خمت�سة يف اللوج�ستية م�ستقرة يف فرن�سا، منها على �سبيل املثال

Supplychain )اأملانيا(، Wincanton )اململكة املمتحدة(، FEDEX )الواليات املتحدة( ؛
Ü اأول بلد يف اأوروبا من حيث ا�ست�سافة اال�ستثمارات االأجنبية يف اللوج�ستية 

)امل�سدر : Ernst & Young، Baromètre de l'attractivité européenne 2012 موؤ�سر اجلاذبية االأوروبية 2012(.
Ü  يف �سبتمرب/اأيلول 2012، و اأعلنت يف Bourgogneيف 2010، و Rhône-Alpes ،2007 يف Centre ثالثة مراكز لوج�ستية يف فرن�سا )منطقة Amazon اأقامت

.Nord Pas-de-Calais نوفمرب/ت�سرين الثاين اإن�ساء مركز لوج�ستي جديد خالل 2013 يف منطقة
Ü Paris-Roissy- يف مطار ،Memphisو Canton يف 1999 مركزها الأوروبا واأفريقيا وال�سرق االأو�سط وهو اليوم واحد من مراكزها العاملية الثالثة مع Fedex اأن�ساأت

.CDG
Ü .Fos-sur-Mer مركزًا لها يف IKEA اأقامت

بنىحتتيةلالت�صالت�ل�صلكيةو�لال�صلكيةعالية�لأد�ء
Ü معدل نفاذ االإنرتنت ال�سريع يف فرن�سا %35.9 يف 2011 ؛ 

)امل�سدر : OCDE، Broadband Statistics "منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�سادي"، اإح�ساءات النطاق العري�ض، دي�سمرب/كانون االأول 2011(

Ü  سوق اخلط ال�سريع وال�سريع جدًا يف تو�سع مطرد مع 23.1 مليون م�سرتك يف الف�سل االأول من 2012 ؛� 
)امل�سدر : ARCEP �سلطة تنظيم االت�ساالت االإلكرتونية والربيد، مايو/اأيار 2012(

Ü .2012 يف فرن�سا 69.5 مليون زبون يف خدمات الهاتف املحمول يف تاريخ 31 مار�ض/اآذار 
)DGCIS، 2012 : امل�سدر(

) بع�ض ) قبل  االإلكرتونية  للتجارة  جاهزة  فرن�سا  “كانت 
جريانها ؛ ومن هذا القبيل، فهي �سوق نا�سجة 

اأونيتو" Marc Onettoجدًا.” "مارك 
Amazon  نائب رئي�ض
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تنوع�أقاليميوكامنعقاري��صتثنائيان
Ü فرن�سا البلد االأول يف اأوروبا من حيث امل�ساحة ؛ مرة ون�سف املرة م�ساحة اأملانيا ومرتان ون�سف املرة م�ساحة اململكة املتحدة ؛
Ü  مناطق جذابة ومو�سولة ب�سبكات من البنى التحتية العالية االأداء. لقد ا�ست�سافت كافة املناطق الفرن�سية، ما عدا اأقاليم

اخلارج، ا�ستثمارات اأجنبية جديدة خالل ال�سنوات الثالث املا�سية ؛
Ü  تخ�س�سات �سناعية وتكنولوجية معززة حمليًا مبراكز التناف�سية ؛ مناطق وعوا�سم اأقاليمية فرن�سية منفتحة على اأوروبا

والعامل.
Ü  باري�ض اأول مدينة يف اأوروبا من حيث ا�ست�سافة مقرات ال�سركات امل�سنفة يف 

."Fortune Global 500"

م�صروع"باري�س�لكربى" :
�صبكةمو��صالتعامةجديدةبحلول2025

Ü  ذ البحث م�سروع للدفع قدمًا بالتنمية االقت�سادية امل�ستدامة والت�سامنية وموِجدة فر�ض العمل يف منطقة العا�سمة. �سيحبَّ
والتجديد وتثمني ال�سناعة �سمن مناطق ت�سم اليوم 80.000 باحث و7 مراكز تناف�سية و850 خمتربًا للبحوث ؛

Ü  ض مبلغ 20 مليار يورو بحلول 2025 لبناء مرتو اأوتوماتي عايل ال�سرعة مع �سبكة بطول اأكرث من 155 كم ت�سل املراكز� �سيخ�سَّ
االقت�سادية واحل�سرية الكبرية )57 حمطة جديدة(، ومبلغ 12.5 مليار يورو لتحديث ال�سبكة احلالية ؛

Ü .)جنوب باري�ض( Saclay مبلغ 2مليار يورو لتطوير اأول حرم جامعي علمي وتكنولوجي يف اأوروبا يف ه�سبة

عدد�ل�صركات�مل�صنفةح�صب�لرثوةيف�لبلد�ملدينة�ملرتبة
"Fortune 500 "

48�ليابانطوكيو1

44�ل�صنيبكني2

19فرن�ساباري�ض3

18�لوليات�ملتحدةنيويورك4

17�ململكة�ملتحدة�ململكة�ملتحدة5

 Classement Fortune « Global 500 », 2012 :  مل�صدر�
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4،اسنرف

AFIIتعملفي�صر�كةمع�لوكالت�لإقليمية�ل�صيقـــــــة
للتنميــــــة�لقت�صاديــــةفــيفرن�صــــا،لمر�فقــــة�ل�صركــــات
�لأجنبيةفيتنفيذ�لم�صاريع�ل�صتثماريةوتنميتهافي

فرن�صا.

4
هي الوكالة الوطنية القّيمة   AFII

على ترقية فرن�سا يف اخلارج، 
وا�ستجالب ال�ستثمارات الدولية 

وا�ست�سافتها
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الوكالة الفرن�سية لالإ�ستثمارات الدولية
اأوروبا

AFII FRANCE
•	Paris
David Appia, Président
71-77	boulevard	Saint-Jacques
75680	Paris	Cedex	14
Tel:	+	33	1	44	87	17	17
info@investinfrance.org
www.investinfrance.org

AFII ALLEMAGNE, AUTRICHE, SUISSE
•	Dusseldorf
Didier Boulogne, Directeur
Französische	Botschaft
Martin	Luther	Platz	26
D-40212	Düsseldorf
Tel:	+49	(0)	211	54	22	67	0
didier.boulogne@investinfrance.org

AFII BELGIQUE, LUXEMBOURG
•	Bruxelles
Frédérique Lefevre, Directrice
475,	avenue	Louise
B-1050	Brussels
Tel:	+32	2	646	59	40
frederique.lefevre@investinfrance.org

AFII PAYS-BAS
•	Amsterdam
Frédérique Lefevre, Directeur
French	Embassy
Stadionweg	137
1077	SL	Amsterdam
Tel:	+31	(0)20	662	20	39
frederique.lefevre@investinfrance.org

AFII ESPAGNE, PORTUGAL
•	Madrid
Sébastien Carbon, Directeur
Embajada	de	Francia
Marqués	de	la	Ensenada,	10
4ª	Planta
E-28004	Madrid
Tel:	+34	91	83	77	850
sebastien.carbon@investinfrance.org

AFII ROYAUME-UNIS, IRELANDE
•	Londres
Fabrice Etienvre, Directeur
Haymarket	House
28/29	Haymarket
London	SW1Y	4RX
Tel:	+44	(0)	20	7024	3672
fabrice.etienvre@investinfrance.org

AFII ITALIE
•	Milan
Hervé Pottier, Directeur
Ambasciata	di	Francia
Via	Cusani,	10
I-20121	Milano
Tel:	+39	02	72	02	25	43
herve.pottier@investinfrance.org

AFII PAYS NORDIQUES
•	Stockholm
Gilles Debuire, Directeur
French	Embassy
Kungsgatan	58
S-11122	Stockholm
Tel:	+46	8	545	850	40
gilles.debuire@investinfrance.org

اآ�سيا
AFII CHINE
•	Pékin
Pascal Gondrand, Directeur
French	Embassy
1606,	N°60,	Tianzelu	Liangmaqiao,	3rd	
Embassy	District,	Chaoyang	District
Beijing	100600
Tel	:	+86	(10)	8531	2344	
pascal.gondrand@investinfrance.org

•	Shanghai
Pascal Gondrand, Directeur
Suite	202
Hai	Tong	Securities	Building
689,	Guang	Dong	Lu
Shanghai
Tel:	+86	(21)	6135	2040
pascal.gondrand@investinfrance.org	

•	Hong Kong
Morgan Jacquat, Directeur
25/F,	Admiralty	Center,	Tower	II
18	Hourcourt	Road
GPO	Box	N°	24	21	Hong	Kong
Tel:	+	(852)	37	52	91	70
morgan.jacquat@investinfrance.org

AFII COREE DU SUD
•	Seoul
Benoît Gauthier, Directeur
Samheug	Building
8th	FI	705-9	Yeoksam-Dong
Kangnam-Ku
135	-	711	Seoul
Tel:	+822	564	0419
benoit.gauthier@investinfrance.org

AFII INDE
•	New Delhi
Dominique Frachon, Directeur
2/50	E	Shantipath	Chanakyapuri
110	021	New	Delhi
Tel:	+91	11	2419	6300
dominique.frachon@investinfrance.org

AFII JAPON
•	Tokyo
Christophe Grignon, Directeur
4-11-44	Minami-Azabu
Minato-ku
Tokyo	106-8514
Tel:	+81	3	5798	6140
christophe.grignon@investinfrance.org

AFII SINGAPOUR

•	Singapour
Hubert Testard, Directeur
Ambassade	de	France
101-103	Cluny	Park	Road
259595	Singapore
Tel:	+65	68	80	78	78
hubert.testard@investinfrance.org

AFII RUSSIE

•	Moscou
Daniel Maitre, Directeur
Jérôme Clausen, Project Directeur
Bolchaïa	Iakimanka	45
119049	Moscow
Tel:	+7	(495)	937	24	00
daniel.maitre@dgtresor.gouv.fr
jerome.clausen@investinfrance.org

AFII TURQUIE

•	Ankara
Pierre Coste, Directeur
Consulat	de	France
B.P.	n°	1
Iran	Caddesi,	Karum	Is	Merkezi	n°21,
Asansör	E,	n°444,	Kat.6,	Kavaklidere
06680	Ankara
Tel:	(90	312)	428	31	75
pierre.coste@dgtresor.gouv.fr

Géraldine Filippi
Directrice de projets
Istiklal	cad.	142
Odakule	10th	étage
BP	46	–	34430	Beyoglu
Istanbul
Tel:+90	212	243	10	11/13
geraldine.filippi@investinfrance.org

 ال�سرق الأو�سط
AFII EMIRATS ARABES UNIS

•	Dubai
Jacques De Lajugie, Directeur
Embassy	of	France	in	the	UAE
Al	Habtoor	Business	Tower,	24th	floor,	
Marina
Po	Box	3314	–	Dubai
Tel	:	+971	(0)	4	408	49	52
jacques.delajugie@dgtresor.gouv.org	

AFII ISRAEL

•	Tel Aviv
Didier Wisselmann, Directeur
7	Havakuk	HaNavi
63505	Tel	Aviv
Tel:	+972	(0)	3	546	65	35
didier.wisselmann@dgtresor.gouv.fr
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اأمريكا 
 اجلنوبية

AFII BRESIL
•	Brasilia
Louis-Michel Morris, Directeur
S.E.S.	Avenida	das	Nações
Lote	04	-	Quadra	801
70404-900	Brasilia	DF
Tel:	+55	61	312	92	47
louis-michel.morris@dgtresor.gouv.fr

François Removille
Project Directeur
Av.	Paulista,	1842
Torre	Norte,	14º	Andar
01310-923,	São	Paulo	–	SP
Tel:	(55	11)	33	71	54	00
francois.removille@investinfrance.org

اأمريكا 
 ال�سمالية

Philippe Yvergniaux,
Directeur AFII Amerique du Nord

AFII ETATS UNIS
•	New York
Philippe Parfait, Directeur
810	Seventh	Avenue,
Suite	3800
New	York,	NY	10019
Tel:	+1	(212)	757	93	40
philippe.parfait@investinfrance.org

•	Chicago
Michel Gilbert, Directeur
French	Embassy
205	North	Michigan	Avenue
Suite	3750
Chicago,	IL	60601
Tel:	+1	312	628	1054
michel.gilbert@investinfrance.org

•	San Fransisco
Stéphane Lecoq, Directeur
88	Kearny	Street
Suite	700
San	Francisco,	CA	94108
Tel:	+1	415	781	0986
stephane.lecoq@investinfrance.org

AFII CANADA
•	Toronto
Jean-Pierre Novak, Directeur
154	University	St.,	suite	400
Toronto	ON	M5H	3Y9
Tel:	+1	416	977	12	57
jean-pierre.novak@investinfrance.org

AFRIQUE DU SUD
Inanda	Greens	Business	Park
Augusta	House
54	Wierda	Road	West
Wierda	Valley
Sandton
2196	Johannesburg
Tel:	+27	11	303	71	50
raphael.pequignot@dgtresor.gouv.fr

AUSTRALIE
6	Perth	Avenue
Yarralumla	Act	2600
Canberra
Tel:	+61	(0)2	6216	0116
agnes.romatet@dgtresor.gouv.fr

MEXIQUE
La	Fontaine	32
Col.	Polanco
11560
Mexico	-	D.F.
Tel:	(00	52)	(55)	91	71	98	89
emilio.piriz@dgtresor.gouv.fr

مرا�سلني الوكالة

Ü  ح�سد اخلربات : تعطي الوكالة معلومات عن النظام
ال�سريبي وقانون العمل واغرتاب االأجراء االأجانب وكافة 

االأنظمة املنطبقة على م�سروع اال�ستثمار ؛
Ü  البحث عن مكان اال�ستقرار : الدعم يف حتديد املواقع

املالئمة وتنظيم الزيارات مع ال�سركاء االإقليميني ؛
Ü  ترتيب االت�ساالت : ت�سهل الوكالة اأو تنظم االت�ساالت

بال�سلطات العامة، على امل�ستويني الوطني واملحلي ؛
Ü  تقييم امل�ساعدات واملحفزات : ميكن للوكالة اأن حت�سي

امل�ساعدات الوارد احل�سول عليها لتحقيق امل�سروع، وذلك 
على امل�ستويات االإقليمية اأو الوطنية اأو االأوروبية ؛

Ü .معلومات عن الفر�ض املتاحة من اأقطاب التناف�سية
Ü  ومن جهة اأجرى، تتوىل الوكالة اإنتاج وتوزيع املعلومات عن

مزايا فرن�سا وجاذبيتها وتدفقات اال�ستثمار الدويل املتنقل، 
دات اجلاذبية. وتو�سي ال�سلطات الفرن�سية  وعلى حمدِّ

باتخاذ التدابري التي من �ساأنها اأن تعزز جاذبية فرن�سا.

تقدموكالة�ل�صتثماريففرن�صاجمموعةكبريةمن
�خلدماتللم�صتثمرين
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وكالة ال�ستثمار يف فرن�سا 
برج احلبتور التجاري الطابق 24

االإمارات العربية املتحدة 
دبي �ض.ب 3314 

الهاتف : 52 49 408 4 971 +

FRANCE 
WELCOMES TALENT 
AND INVESTMENT

اإن وكالة اال�ستثمار يف فرن�سا )AFII( هي الوكالة الوطنية القّيمة على ترقية فرن�سا 
يف اخلارج، وا�ستجالب اال�ستثمارات الدولية وا�ست�سافتها. وهي اأي�سًا الهيئة املرجعية 

فيما يتعلق بجاذبية فرن�سا و�سورتها االقت�سادية. ت�ستند الوكالة اإىل �سبكة دولية قوامها 
23 مكتب "Invest in France" "ا�ستثمروا يف فرن�سا". وتعمل يف اإطار �سراكة 
وثيقة مع الوكاالت االإقليمية للتنمية االقت�سادية يف فرن�سا، ملوؤازرة ال�سركات االأجنبية يف 

حتقيق م�ساريعها اال�ستثمارية وتطويرها يف فرن�سا.

ميكنكم متابعتنا على تويرت وعلى املجموعة التالية
LinkedIn Invest in France Agency 

للمزيد من املعلومات
www.investinfrance.org 

فرن�سا،بلد منفتــــح على 
اال�ستثمارات واملواهــــب 

جنبيـــــة االأ


