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 في الصين قرارات جديدة إلرشاد توجه االستثمار األجنبي

فبراير أمر مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية بررق   21وقع تشو رونغ جي رئيس مجلس الدولة 
لغررهل ر 2002بررالن ن رقرررار درشررهد توجررا ااألررتيمهر اءجنبررير وبرردل تنريرر   مررن أو   بريرر   346 ، وا 

 1995يونيرررو  7ألرررتيمهر اءجنبرررير الررر ل وافرررة مجلرررس الدولرررة نليرررا القررررار الم قرررد درشرررهد توجرررا اا
وأنلنترررا لجنرررة الدولرررة للتة ررري  ولجنرررة الدولرررة ل قتصرررهد والتجرررهري وولاري التعرررهون ااقتصرررهدل والتجرررهري 

 في نرس الوقد.  1995يونيو  20الةهرجية 

 أنواع: 4يقأل  القرار الجديد مشرونهد ااألتيمهر اءجنبي  لى 

 المشجع، 

 لمألموح لا، ا 

 المحدود، 

 الممنوع. 

 وتشم  المشرونهد المشجعة:

أوا، التكنولوجيرره اللرانيررة الحدييررة، ااألررتغ   اللرانرري الشررهم ، ال هقررة والمواصرر د والمررواد الةرره   
 الههمة؛ 

يمكنهره  يهنيه، التكنولوجيه العهلية الحديية، التكنولوجيه المتقدمة المنهألربة، اءجهرلي والمرواد الجديردي التري
أن تحألن مواصرهد المنتجهد ورفع العوائد ااقتصهدية لتكنولوجيهد الم ألألهد ادنتهجية أ  تنرت  مره 

 ليس بداة  لب د قدري كهفية دنتهجا؛ 

يهليه، ال ل ينهألب حهجة الألوة، ال ل يمكنا أن يرفع مألرتو  المنتجرهد واكتشرهو ألروة جديردي ليرهدي 
 القدري المنهفألة العهلمية؛ 
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، الرررر ل ينتمرررري  لررررى التكنولوجيرررره واءجهررررلي الحدييررررة، والرررر ل يمكنررررا ترررروفير ال هقررررة والمررررواد الةرررره  رابعرررره
واألتةدا  الموارد والموارد المتجددي شهم  والوقهية من التلوث؛ ال ل يمكن  ظههر التروة البشرل وفري 

 جية. الموارد للمنه ة الوأل ى والغربية ويترة وأليهألهد الدولة لمةتلو الصنهنهد ادنته

 لى جهنب  لك تعتبر مشرونهد ااألتيمهر اءجنبي المألرموح بالقهمتهره مشررونهد ااألرتيمهر اءجنبري 
 المشجعة. 

لررى جهنررب المشرررونهد  يشررير القرررار  لررى أنررا فيمرره يتعلررة بمشرررونهد ااألررتيمهر اءجنبرري المشررجعة، وا 
التي تتمتع بهلمعهم د الترضيلية التي تحددهه القوانين اددارية، يمكن للمشررونهد التري تمرهرس بنرهل 

كبيرررري ومررردي وتشرررغي  ال هقرررة والمواصررر د وادنشرررهلاد اءألهألرررية فررري المررردن والتررري قيمرررة األرررتيمهرهه 
 األترجهع ااألتيمهر  ويلة أن توألع مجهاد أنمهلهه بهلموافقة. 

يشررير البنررد اليهلررث مررن القرررار  لررى أن لجنررة الدولررة لتة رري  التنميررة ولجنررة الدولررة ل قتصررهد والتجررهري 
وولاري التعرهون ااقتصررهدل والتجررهري الةهرجيررة تضررع معره رقهئمررة  رشررهد مشرررونهد ااألررتيمهر اءجنبررير 

فهرس المشرونهد  اد تروة ل ألرتيمهر اءجنبري فري المنره ة الوألر ى والغربيرةر، ير  يعلنرهن بعرد  ور
موافقة مجلرس الدولرة.  نهمره أألرهس للموافقرة نلرى مشررونهد ااألرتيمهر اءجنبري والأليهألرهد المنهألربة 

 لمشرونهد ااألتيمهر اءجنبي. 

 / 2002فبراير  28شبكة الصين / 

 مدير مكتب ااألتيمهر                                                                 

 الدكتور مص رى العبد اهلل الكررل                                                            

 

 

 

 

 


