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%لثالثاء 10 3ب1ع %أل.- 1434 ,ـ - 22 يناير 2013& - %لعد! 16283

حج9 'لتجا72 'لع2ب"ة 'لب"ن"ة ال 6'5 مت)ن"اً مقا2نة بالتكتال- 'القتصا)"ة 'لعالم"ة

'لم?'FG 'لع2بي "علC DمالB على 'لقمة 'لتنم?"ة بإعا)7 بناء 'لتكام5 'القتصا);

%لريا= – «فريق %لمتابعة»

'HI (لتي تعق' Jفعال"ا- 'ل)?72 'لثالثة للقمة 'لع2ب"ة 'القتصا)"ة ?'الجتماع"ة ?'لتنم?"ة Mبالعاصمة 'ل2"ا NمO -لقGن'    
'لعا9 في 5T تح?ال- س"اس"ة كب"O 72لق- بTاللSا على مجم5 'ل?ضع 'لع2بي 'القتصا); 'لH; با- مثقال بأعباء كث"72
تتGلV جS?)' مضاعفة لمكافحة 'لفق2 ?'لبGالة ?'لعم5 على خلD فX2 عم5 للشباV ?6"ا)7 مع)ال- 'لتنم"ة ?تع6"6

مست?"ا- 'لتجا72 'لب"ن"ة 'لع2ب"ة.

?مF 'لمقFO 22 تبح] 'لقمةJ 'لتي تستم2 "?م"JF ع))' مF 'لم?ض?عا- 'القتصا)"ة ?'الجتماع"ةO JبI62ا 'ل2فع مF ?ت"72
'لمبا)ال- 'لتجا2"ة 'لع2ب"ة 'لب"ن"ة.

?"علD 'لم?'FG 'لع2بي CمالB على HI\ 'لقمة بإعا)7 بناء تكام5 'قتصا); "بنى على OسN ج)")7 "جمع HI\ 'ل)?5 خاصة
في 5T 'نتشا2 ?تنامي Tا72I 'لتكتال- 'القتصا)"ة في 'لعالJ9 ?تك?F مF ب"I' F)'فB تشج"ع 'لتبا)5 'لتجا2; ب"F 'ل)?5
'لع2ب"ة ?'لحفاT على مصالحSا Oما9 'لتكتال- 'لعالم"ةJ ح"] تلعV 'لتجا72 'إلجمال"ة )?2'ً كب"2'ً في تس2"ع ?ت"72 'لتنم"ة
'القتصا)"ة للبل)'F ?6"ا)7 مع)ال- نم? ن?'تجSا 'إلجمال"ةJ خاصة مع 'تجا\ 'لعال9 نح? تح2"2 'لتجا72 ?'ألس?'D ?فتحSا
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Oما9 مختل_ 'لسلع نت"جة لالتفاق"ا- 'لتجا2"ة 'لعالم"ة ?'إلقل"م"ة.

?بالن2T للجS?) 'لع2ب"ة في HI' 'لمجا5 فق) ت9 ?بمبا)72 مF ?26'ء 'القتصا) لك5 مF 'لمملكة ?مص2 ت9 في عا9 91995
'عتما) 'لعم5 على مشc?2 ب2نامج تنف"H; التفاق"ة ت"س"2 ?تنم"ة 'لتبا)5 'لتجاa" J;2); `لى منGقة 'لتجا72 'لع2ب"ة 'لح72
'لكبd2 ?"2'عي O?ضاc 'ل)?5 'لع2ب"ة ?"نسج9 مع متGلبا- 'لتجا72 'لعالم"ةJ ح"] "عتب2 حج9 'لتجا2"ة 'لع2ب"ة 'لب"ن"ة

مت?'ضعاH` Jً ال ت6") حصة 'لتجا72 'لب"ن"ة `لى 'إلجمال"ة في OحسF 'ألح?'5 عF نسبة %10.

-'H Vا"ة سنة 2004 ?ب)'"ة سنة 2005 كان- 'ل2س?9 'لجم2ك"ة ?'لض2'ئSمع ن? Bلتق2"2 'القتصا); 'لم?ح) فإن' Vحس?
'ألث2 'لمماث5 مع)?مةJ ح"] بلغ- ق"مة 'لصا)2'- 'لع2ب"ة 'لب"ن"ة Cنf'H 48.3 مل"ا2 )?الJ2 مقاب5 44.1 مل"ا2 2"ا5 ق"مة

'ل?'2)'- في ما بلغ- ق"مة 'لتجا72 'لب"ن"ة10.5% مF 'جمالي 'لتجا72 'إلجمال"ة 'لع2ب"ة.

?تG?2- ق"مة 'لمبا)ال- 'لتجا2"ة 'لب"ن"ة خال5 'لخمN سن?'- 'لتي تل- Hلf 'لتا2"خ ح"] بلغ- ق"مة 'لصا)2'- 'لع2ب"ة
'لب"ن"ة مع نSا"ة سنة 2010 ما ق"متB 77.7مل"ا2 )?ال2 مقاب5 76.8 مل"ا2 )?ال2 ق"مة 'ل?'2)'- 'لب"ن"ة لتبلغ ق"مة
2?Gتضح لنا ت" F""لتال' F"خال5 'لج)?ل Fم? Jجمالي 'لتجا72 'إلجمال"ة 'لع2ب"ة` Fلتجا72 'لع2ب"ة 'لب"ن"ة 10.2%م'

'لصا)2'- ?'ل?'2)'- 'لب"ن"ة 'لع2ب"ةJ ?مع)ال- نم? 'لتجا72 'لب"ن"ة 'لع2ب"ة.

?بال2غ9 مF 'نع)'9 'ل2س?9 'لجم2ك"ة ?'لض2'ئH V'- 'ألث2 'لمماث5 'بت)'ء مF 1/1/2005 ما 6'ل- نسبة 'لتجا72 'لع2ب"ة
'لب"ن"ة `لى 'لتجا72 'لع2ب"ة 'إلجمال"ة ضع"فة ?في ح)?) (09% -10%). كما FO حج9 'لتبا)5 'لتجا2; ال "6'5 "ت9 في
غالب"تB بالت2ك"6 ب"F 'ل)?5 'لع2ب"ة 'لمجا?72 لبعضSاFO? J 'لجS?) 'لمبH?لة لتح2"2 'لتجا72 'لب"ن"ة بق"- محص?72 في

تجا72 'لسلع.

ً مقا2نة بالتكتال- 'القتصا)"ة ?تaك) 'ل)2'سا- ?'لتقا2"2 'القتصا)"ة FO حج9 'لتجا72 'لع2ب"ة 'لب"ن"ة (10%) ال 6'5 مت)ن"ا
'لعالم"ةI FO? Jناf تفا?تا ب"F 'ل)?5 'لع2ب"ة مF ح"] O)'ئSا في 'لتجا72 'لب"ن"ة بشك5 ملم?JN ح"] تتجB تجا72 )?5
'لمغV2 في غالب"تSا نح? )?5 'التحا) 'أل?2?بيH` J تبلغ تجا72 ت?نN مع HI\ 'ل)?J%70 5 في ما تتجا?6 'لج6'ئ2
في2009 مع)555% حسV `حصائ"ا- م)"2"ة 'لجماJf2 في ح"F تتجB تجا72 )?5 مجلN 'لخل"ج 'لع2بي في غالب"تSا نح?

.F"لك?2"ت'? F"ن) ?'لصSل'? Fس"ا كال"اباC 5?(

FO? Jك5 'لسلعي للصا)2'- ?'ل?'2)'- 'لب"ن"ة"Sل' Fل?ق?) 'لمع)ني ?'لم?') 'لخا9 تمث5 'لحصة 'ألكب2 م' FO -ل)2'سا' F"تب?
fلH(2005 – 92010) في ح)?) (8%) ك Fبق"- خال5 'لفت72 م H` لصا)2'- 'لب"ن"ة ل9 ت2تفع `لى 'لصا)2'- 'لخا2ج"ة'
نفN 'لشيء بالنسبة لل?'2)'- في ح)?) J(%12) ح"] "عd6 في ج6ء منB `لى ضع_ 'لقاع)7 'إلنتاج"ة 'لع2ب"ة ?ع)9
'كتما5 'لبن"ة 'ألساس"ة للمنGقةJ ?مما2سة 'لع)") مF 'إلج2'ء'- 'لمق")7 للتجا72 'لب"ن"ة. ?بال2غ9 مF ?ج?) 'تفاق"ا-
لتح2"2 'لتجا72 ?تخف"M 'لتع2"فا- 'لجم2ك"ة `لى 'لصف2 ب"F 'ل)?5 'لمنضمة `لى منGقة 'لتجا72 'لح72 'لع2ب"ة 'لكبJd2 ال
"كفي بح) H'تB ?ال "عني بالض2?72 6"ا)7 تلقائ"ة في 'لتجا72 'لع2ب"ة 'لب"ن"ةJ فSناf جانV مF 'لمع?قا- ما 6'ل- تق_ في
سب"5 `نجاl 'لمنGقةO? Jبق- Oما9 مس"2تSا على م)'2 'لسن?'- 'لماض"ة مجم?عة 'لمشاك5 'لتي ?قف- حائال )?F 6"ا)7
VلGفي 'لم B"ما سنق_ عل 'HI? لفعلي لالتفاق"ة' H"لتنف'? D"بGث2 على 'لتaمست?"ا- 'لتجا72 'لع2ب"ة 'لب"ن"ة ?بالتالي ت

'لم?'لي.

`لى Hلf "عتب2 مشc?2 'لب?2صة 'لع2ب"ة 'لمشت2كة Oح) 9IO مشا2"ع 'لتكام5 'القتصا); 'لع2بي ح"] تمثHI 5\ 'لب?2صة
حاضنة لجVH 'الستثما2'- 'إلقل"م"ة ?'ل)?ل"ة `لى مشا2"ع 'لتكام5 'لع2بيJ ?تGمح مF خال5 'لشفاف"ة ?ح2"ة ?ع)'لة
'الستثما2 ?'لمسa?ل"ة 'الجتماع"ة `لى `"جا) س?D ما5 ع2ب"ة متH? 72?G'- كفاء7 عال"ة تعمD 'لثقة في 'الستثما2'-
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'لع2ب"ة ?تق)9 خ)ما- تم?"5 ?'ستثما2 ن?ع"ة تSت9 بالمسa?ل"ة 'الجتماع"ة ?تخ)O 9س?'D 'ل)?5 'لع2ب"ة.

?"aم5 'لم?'FG 'لع2بي في 'لب?2صة 'لمشت2كة H'- 'لم?'صفا- 'لعالم"ة في حاضنة متخصصة تض9 مشا2"ع ن?ع"ة تجس)
'لتكام5 'القتصا); 'لع2بي 'لمشتJf2 ?ت?ف"2 مالC HمF لN?a2 'ألم?'5 'لمحل"ة ?'إلقل"م"ة ?جN?a2 VH 'ألم?'5 'ألجنب"ة
?'لمSاجJ72 مع تق)"9 خ"ا2'- تم?"5 تلبي 'حت"اجا- 'لمشا2"ع 'لصغ"72 ?'لمت?سGة ?'لمساIمة في ت?ف"2 فX2 عم5

متنام"ة مF خال5 مشا2"ع 'لس?D 'لم)2جة. ?كHلf ت?F"G 'لتكن?ل?ج"ا في 'ألس?'D 'لع2ب"ة.
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