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#لعد': 7046   1434/3/13   #لمو#فق: 25-01-2013
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حامد #لش0ر. من #لدما*

كشE لـ «'القتصا."ة» مس?<= مص$في $ف"ع: 19 مبا.$8 خا.5 'لح$م"1 'لش$"ف"1 'لمل0 عب. 'لل, في 'لقمة 'لع$ب"ة
Gلمال"ة <'لش$كا' G9م<'= 'لم?سسا H>?$ 8.ا"Iب :Jا 'لثالثة في 'ل$"اLلتنم<"ة 'القتصا."ة <'الجتماع"ة في .<$ت'
'لع$ب"ة 'لمشت$كة 'لقائمة: بنسبة ال تق= ع1 50 في 'لمائة: ستخلO ك"اناG <مشا$"ع 'قتصا."ة بق"مة 30 مل"ا$ .<ال$:
م?ك.' VWX 19 'لمشا$"ع ستت$كI في قUاعاG تنم<"ة تس5L في خلO ف$T عم= للشباS <تسعى Rلى 'ل<ص<= Rلى

'الكتفاء 'لW'تي م1 بعJ 'لصناعاG 'لتح<"ل"ة.

<9ك. ع.نا1 "<سE: $ئ"H 'تحا. 'لمصا$E 'لع$ب"ة: 19 'لمصا$E 'لع$ب"ة تت$كI ف"Lا نح< 3.1 ت$"ل"<1 .<ال$: <25
في 'لمائة تل0 'لم<ج<.'G 9ص<= سائلة ل5 تستغ=: معتب$'ً حج5 'لم<ج<.'G "شك= 90 في 'لمائة م1 حج5 'القتصا.
GاعاUنشاء 9<ع"ة 'ستثما$"ة في 'لعال5 'لع$بي في قR 5.ال 19 عR :\$كب =>. G'.ل$ق5 تق<5 عل", 'قتصا' 'WX> :لع$بي'

.E$1 'لمصاX$ ='>ألم' VWX 1>5 في 19 تكLح"<"ة: 9س

ً 'لماض"ة <'عتب$ 19 'لقمة 'لع$ب"ة 'لتنم<"ة 'لتي 'نعق.G في 'ل$"اJ كانG مختلفة ع1 سابقاتLا: ح"_ 1R 'لـ 60 عاما
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كانG 'لقم5 'لع$ب"ة تتنا<= 'لشأ1 'لس"اسي: .<1 19 "ك<X 1نالU 0$` عم"O لملفاG 'قتصا."ة <'جتماع"ة: Rال 19 'ل.<8$
GبقاUفي س. 'لفج<8 ب"1 'ل :Uلمت<س'> =">U5 على 'لم.""1 'لLس"س bWل' :`$Uل' 'WX 8 فيI"مم Gلحال"ة كان'

'الجتماع"ة.

في ما"لي مI". م1 'لتفاص"=:

كشE مس?<= مص$في $ف"ع 19 مبا.$8 خا.5 'لح$م"1 'لش$"ف"1 'لمل0 عب. 'لل, ب1 عب. 'لعc I"I= سع<. في 'لقمة
'لع$ب"ة 'لتنم<"ة 'القتصا."ة <'الجتماع"ة في .<$تLا 'لثالثة في 'ل$"اJ بI"ا.H>?$ 8 9م<'= 'لم?سساG 'لمال"ة
<'لش$كاG 'لع$ب"ة 'لمشت$كة 'لقائمة بنسبة ال تق= ع1 50 في 'لمائة: ستخلO ك"اناG <مشا$"ع 'قتصا."ة بق"مة 30
مل"ا$ .<ال$ <تت$كVWX I 'لمشا$"ع في قUاعاG تنم<"ة تس5L في خلO ف$T عم= للشباS <تسعى Rلى 'ل<ص<= Rلى

'الكتفاء 'لW'تي م1 بعJ 'لصناعاG 'لتح<"ل"ة.

Eع.نا1 "<س

<9ك. لـ '''القتصا."ة'' ع.نا1 "<سE $ئ"H 'تحا. 'لمصا$E 'لع$ب"ة 19 'لمصا$E 'لع$ب"ة تت$كI ف"Lا نح< 3.1 ت$"ل"<1
.<ال$: <25 في 'لمائة تل0 'لم<ج<.'G 9ص<= سائلة ل5 تستغ= معتب$'ً حج5 'لم<ج<.'G "شك= 90 في 'لمائة م1 حج5
'القتصا. 'لع$بي: <WX' 'ل$ق5 تق<5 عل", 'قتصا.'G .<= كب$\ Rال 19 ع.R 5نشاء 9<ع"ة 'ستثما$"ة في 'لعال5 'لع$بي في

.E$1 'لمصاX$ ='>ألم' VWX 1>5 في 19 تكLح"<"ة 9س GاعاUق

ً 'لماض"ة <'عتب$ 19 'لقمة 'لع$ب"ة 'لتنم<"ة 'لتي 'نعق.G في 'ل$"اJ كانG مختلفة ع1 سابق"Lا: ح"_ 1R 'لـ 60 عاما
كانG 'لقم5 'لع$ب"ة تتنا<= 'لشأ1 'لس"اسي .<1 19 "ك<X 1نالU 0$` عم"O لملفاG 'قتصا."ة <'جتماع"ة: Rال 19 'ل.<8$
'لحال"ة كانG مم"8I في WX' 'لU$` 'لbW س"س5L على 'لم.\ 'لU<"= <'لمت<سU في س. 'لفج<8 ب"1 'لUبقاG 'الجتماع"ة.

V.9م$ ت?ك >X>'' :لع$بي' b.لتكام= 'القتصا' E'.X9 O"فعا= في تحق $>. Sلع$ب"ة على لع' E$لى ق.$8 'لمصاR $9شا>
'أل$قا5 <'إلحصاء'G 'لصا.$8 ع1 'تحا. 'لمصا$E 'لع$ب"ة: 'لتي تش"$ Rلى تI'". 9ع.'. 'لمصا$E 'لع$ب"ة 'لتي تسعى
لفتح قن<'G للعم= خا$f ح.<.Xا 'ل<Uن"ة <X< م?ش$ ج". ".= على <ج<. $غبة حق"ق"ة لعكH ت<ص"اG 'لقمة

.''b.لتكام= 'القتصا' >X> S>لUلح. 'أل.نى 'لم' O"لة م1 9ج= تحق>Wلمب' .>Lمة في 'لجXلمسا'>

Jة 'إلقل"م"ة 9< 'لع$ب"ة باستثناء بعU"$القتصا."ة 'لع$ب"ة على 'لخ' Gع.5 <ج<. ت<سع للك"انا Eنتق. "<س'>
'لمصا$E: 'لتي كا1 لLا <ج<. على 'مت.'. 'ل<1U 'لع$بي: ''لكنLا م?سساG تق= 9< تI". قل"ال ع1 9صابع 'ل". 'ل<'ح.8
G">لع$بي 'لل"بي 'لخا$جي: بن0 'لك' E$كمجم<عة 'لب$كة 'لمص$ف"ة: بن0 'لم?سسة 'لع$ب"ة: 'لبن0 'لع$بي: 'لمص
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'ل<Uني: <'لمصا$E 'للبنان"ة: <بعJ م1 'لمصا$E 'إلسالم"ة''.

VWL5 لXألم<'=: ''لك1 'لم?ش$ 'أل' H>?$> G'$لع$ب"ة: ما "ساع. على نق= 'لخب' E$9ما5 'لمصا O'>بفتح 'ألس SالU>
'لح$كة X< تحق"E.X O تخف"J تكلفة 'لتم<"= <تسL"= 'ل<ص<= Rل", <X< س"ساع. 'لقUاعاG 'القتصا."ة 'ألضعE مث=
'لمنشآG 'لصغ"$8 <'لمت<سUة على 'لمساXمة بفعال"ة في 'لنم< 'القتصا.b <في محا$بة 'لبUالة <تقل"= مع.الG 'لفق$ Rلى

.''U9ق= مست<\ ممك1 على 'لم.\ 'لمت<س

<تابع: ''$غ5 'لح$'0 <'لنشاU 'لمالي 'لالفG في 9جI'ء كب"$8 م1 'لعال5 'لع$بي <'لتG'$>U 'القتصا."ة <'لمال"ة 'ل.<ل"ة
(مث= I9مة 'ل."<1 'أل<$<ب"ة): فإ1 'لقUاj 'لمص$في 'لع$بي بشك= عا5 ال "I'= في <ضع ج".: <ل5 "تأث$ بشك= كب"$: كما

ح._ للقUاعاG 'القتصا."ة 'ألخ$\''.

ً 19 مع5l 'لقUاعاG 'لمص$ف"ة 'لع$ب"ة تأقلمG مع 'ألح<'= 'لمستج.8: <ب.G9 تجا<I تأث"$'تLا: ألنLا حافGl على مض"فا
نسS $سملة ممتا8I: <نسS س"<لة ج".8: ح"_ عم.G مع5l 'لمصا$E 'لع$ب"ة Rلى ضبU مع.الG نم< 'إلق$'J ل."Lا:

<$غ5 'نخفاJ 9$با` ع.. م1 'لمصا$E 'لع$ب"ة ال تI'= تل0 'لمصا$E تحقO نسبا $بح"ة ج".8.

<بّ"1 "<سE 19 'إلنجاG'I <'لنجاحاG 'لع.".8 'لتي حققتLا 'لمصا$E 'لع$ب"ة كانG الفتة: ''لك1 ال تX ='Iنا0 خG'>U ال
ب. 19 ُتق.5 عل"Lا 'لمصا$E: 9ب$XIا 'ستكما= خUU 'لn$'>U: 'لتي 'عتم.تLا بالتعا<1 مع 'لمصا$E 'لم$كI"ة
<'لحك<ماG 'لع$ب"ة: <تفع"= 'لجL<. لم<'جLة 'لتG'$>U 'لس"اس"ة <'ألمن"ة <'القتصا."ة <'الجتماع"ة 'لجا$"ة'': مض"فاً
19 'لمصا$E تحت5 عل"Lا 'أل<ضاj 'ل$'Xنة 'تخاW مI". م1 'إلج$'ء'G 'الحت$'I"ة لم<'جLة 'ألIماG 'القتصا."ة 'لمحل"ة
Gل"اc Oمص$ف"ة ع$ب"ة <خل Gتكتال Oل.<= 'لع$ب"ة: <'لعم= على خل' Jلح$'0 'لقائ5 في بع'> Gبا'$Uلناتجة ع1 'الض'
تعا<1 9ق<\ لم<'جLة 9"ة I9ماG 9< تG'$>U مستقبل"ة: <'لعم= على 'لتأث"$ في ت<ج", 'الستثما$ 'لعالمي نح< 'ل.<=

'لع$ب"ة: <'لت<سع في .ع5 <تم<"= 'لمش$<عاG 'لصغ"$8 <'لمت<سUة.

<Wك$ 19 مجم<عة 'لب$كة 'لمص$ف"ة ق.مG خال= 'لقمة مبا.$8 بالتعا<1 مع 'لبن0 'ل.<لي إلنشاء صن.<O .<لي ل.ع5
قUاj 'لمنشآG 'لصغ"$8 <'لمت<سUة: <كWل0 قUاj 'لتم<"= 'ألصغ$.

<قا= 1R 'لمصا$E تحتاR fلى س"اساG <ض<'بU في URا$ $?"ة "ناU بLا Rح.'_ مناp صحي <مستق$ إلح.'_ 'لتنم"ة
19 ً 'القتصا."ة <'الجتماع"ة 'لمنش<.8 <"ضع 'لس"اساG 'لمالئمة للمصا$E كي تعم= في مجالLا 'لح"<b بفعال"ة: مض"فا
VWX 'لس"اساG تس5L بص<$8 غ"$ مباش$8 في عمل"ة Rنشاء 'لب<$صة 'لع$ب"ة 'لمشت$كة 'لمLمة 9"ضا لجSW 'لمI". م1

$?<H 'ألم<'= 'ل.<ل"ة Rلى .'خ= 'لمنUقة.

ال يوجد تعل$قا!
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