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منتد= 'لقطا> 'لخا: 'لعربي يطر7 23 مشر4عا على 'لقمة 'القتصا(ية 'لعرب"ة
بالريا@

- Jan 16, 2013 - 09:36

منتد/ (لقطا, (لخا* (لعربي / ب#ا! . 

(لرياA في 16 يناير / <(= / >علن (لب#ا! (لختامي لمنتد/ (لقطا, (لخا* (لعربي (لتحض#ر4
Aية <(الجتماع#ة (لتي ستعقد في (لرياFلثالثة للقمة (لعرب#ة (لتنموية (القتصا) KL>للد

(ألسبو, (لقاF= (! (لمنتد/ س#طرR على (لقمة جملة من (لمشر<عاO يبلغ عدMFا 23
مشر<عا.

<قاX (لب#ا! (لختامي للمنتد/ (لذ4 عقد مطلع (ألسبو, (لجا4L في (لرياA <صدL (ل#و= (!
(لمشر<عاO تتضمن مشر<, _نتا[ <تصن#ع <تسويق (للحو= (لحمر(ء في (لسوF(! <مشر<,
(لشركة (لعرب#ة (لقابضة لالستثماL (لزL(عي في (لسعوFية <مشر<, _نشاء شركة عرب#ة

إلنتا[ (لبذ<L <مشر<, تحس#ن _نتاج#ة (لقمح في (لد<X (لعرب#ة <(لمشر<, (إلقل#مي (لعربي
لسالمة (لغذ(ء <توح#د مو(صفاO (لسلع (لغذ(ئ#ة <مشر<, _قامة مناfق (قتصاFية عرب#ة

خاصة لتجاKL (لثر<K (لح#و(ن#ة <مشر<, (لبوLصة (لعرب#ة (لمشتركة <مشر<, (الستفاKF من
(لمخلفاO (لح#و(ن#ة <(لمنزل#ة.

<>ضاl (لب#ا! (! (لمشر<عاO (لمطر<حة على (لقمة (القتصاFية (لعرب#ة تتضمن مشر<,
(الستثماL (لعلفي (ألمثل للمخلفاO (لزL(ع#ة <مشر<, تدLيب <تشغ#ل مل#و! شاn عربي
qسو Xحو Oعلى (إلنترنت <مشر<, _نشاء مر(كز للمعلوما Kألنشطة (لمعتمد) Xفي مجا
(لعمل في (لغرl (لعرب#ة <مشر<, _نشاء مر(كز لر<(F (ألعماX في (لغرl (لعرب#ة <مشر<,
تطوير (لصناعاO (لصغ#رK <(لمتوسطة <مشر<, (لمصاFقة (إللكتر<ن#ة <مشر<, (لتوع#ة

بأMم#ة تقن#اO (لنانو.

كما تشمل (لمشر<عاO مشر<, _نترنت (لنطاq (لعريض (لمتنقل في (لمنطقة (لعرب#ة
<مشر<, (لسوq (لعرب#ة (إللكتر<ن#ة (لمشتركة <مشر<, (لتكنولوج#ا لخدمة (ألشخا* من
w<4 (الحت#اجاO (لخاصة <مباKLF (لمساعدK من >جل (لتجاKL للد<X (لعرب#ة <مشر<, (لتر<يج

X>في (لسكن (الجتماعي بالد Lلصناعة (لخضر(ء <مشر<, (الستثما) O)LFمبا> xFلمبا
(لعرب#ة <مشر<, _نشاء معzد عربي متخصص باالقتصاF (لمعرفي <تنم#ة (البتكاL <(إلبد(,

<مشر<, مباKLF (قر>.

nم (لعرzلى تكريس (لتز(م_ nلعر) KFكو! في (لمنتد/ في (لب#ا! (لختامي (لقاLعا (لمشاF>
بتوف#ر (لمظلة (لس#اس#ة (لضر<Lية لتعزيز L>F (لقطا, (لخا* في مشاLيع (لتنم#ة <(لتكامل
(القتصا4F (لعربي مؤكدين >Mم#ة (تخاw خطو(O جديدK <فاعلة إل�(لة (لعقباO (لتي تو(جه
(لقطا, (لخا* في _fاL (لعمل (لعربي (القتصا4F (لمشترÅ <تنف#ذ (التفاقاO <(لبر(مج (لتي
Kونة بتأش#رMنا مرFب#ن بال Lلقطا, (لخا* كي ال تبقى حركة (الستثما) Çتجا Oتزيل (لعقبا

.Xلدخو)

<>كد (لب#ا! >Mم#ة توف#ر (إلKF)L (لس#اس#ة لتأم#ن (لتمويل <(لتغلب على مشكلة تأخر _نجا�
Oلعرب#ة معربا عن (ألمل في ق#ا= (لحكوما) X>يع (لربط ب#ن (لبنى (لتحت#ة <(لنقل للدLمشا

(لعرب#ة بتوف#ر (لبنى (لتشريع#ة <(آلل#اO <(لضماناO (لد(عمة للشر(كة ب#ن (لقطاع#ن
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(لحكومي <(لخا*.

<fالب بتعزيز جzوF تنف#ذ (لمباKLF (لتي >fلقت في قمة (لكويت (القتصاFية في شأ! Fعم
<تمويل مشاLيع (لقطا, (لخا* (لصغ#رK <(لمتوسطة <حث على (تخاw خطو(O عمل#ة إل�(لة
(لعقباO >ما= تدفق (لسلع <Ü>áL (ألمو(X ب#ن (لد<X (لعرب#ة خصوصا _قر(L (تفاq عربي

KLلتي تو(جه منطقة (لتجا) Oلعرب#ة <_�(لة (لعقبا) X>ب#ن (لد Xألعما) nصحا< Xل (نتقا#zلتس
Kتعزيز كفاء> O)إلجر(ء)> Oللمعامال qلعرب#ة (لكبر/ <تقل#ص (لوقت (لمستغر) Kلحر)

(الستثماL (لب#ني <حركة (لتجاKL (لعرب#ة (لب#ن#ة <(لنقل (لتجا4L عن fريق (ستكماX (لبنى
(لتشريع#ة <(لتحت#ة (لال�مة.

<Fعا (لب#ا! _لى ترك#ز (لقر(L (لرسمي (لعربي على <ضع س#اسة عرب#ة مشتركة للتنم#ة
(لزL(ع#ة <(لغذ(ئ#ة تستzدl تحق#ق (ألمن (لغذ(ئي (لعربي <<ضع (الستر(ت#ج#ة (لس#اح#ة
(لعرب#ة (لتي >قرO في قمة عرب#ة سابقة موضع (لتنف#ذ (لفعلي <تعزيز (لتكامل (لس#احي

(لعربي.

<>علن (لب#ا! _fالq (لقطا, (لخا* (لعربي مجموعة L(ئدK من (لمباO)LF <(لمشاLيع (لعرب#ة
(لخاصة (لمشتركة في عدF من (لمجاالO (لح#وية للتنم#ة (القتصاFية <(الجتماع#ة في

Kلصغ#ر) Oفي (لصناعا Lيب <(لتشغ#ل <(الستثماLية مثل (ألمن (لغذ(ئي <(لتدLمحو Oمجاال
<(لمتوسطة <(لمتقدمة (لصديقة للب#ئة <(الستثماL في (لنشاfاO (لمتعلقة بتكنولوج#ا
(التصاالO <(لمعلوماO <إلقامة مر(كز لدعم F)>L (ألعماX _ضافة _لى (لمباO)LF (ألخر/

لالستثماL في (لمشر<عاO (لسكن#ة <Fعم <تطوير (لتجاKL (لعرب#ة (لب#ن#ة <(لخاLج#ة للقطا,
(لخا* (لعربي.

/AL/لب/ 
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