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م;س: مش#-9 "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة: "لب-#صة "لع#ب4ة ت0فئ "لب0الة -تج+* "الستثما#"!
"لم=اج#>

 

قا< م;س: مش#-9 "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة سف# "لحا#ثي CD "لب-#صة ستك-C «حاضنة لمش#-عا! "لتكام<

C44لع#بي -ت-ف# مال" C0-لتنم4ة في "ل" C44"#ش I+4ة تغKم#ك <L4ة(..) -قاعL4لع#بي "لب4ني ب-سائ< غ4# تقل" ILالقتصا"

ف#T "لعم< ما 4س=S بإ0فاء "لب0الة "لع#ب4ة "لمت#"كمة».

-WضاY في ح-"# مع «"ل-CW «C0 «"لب-#صة ت+ل< صع-با! -مع-قا! "الستثما# "لتقل4L4ة -ت4س# تLفV #;-: "ألم-"<

"لع#ب4ة -"إلقل4م4ة -"لL-ل4ةZ -تج+* #;-: "ألم-"< "لع#ب4ة "لم=اج#> لتمن4ة مش#-عا! "الستثما# في 9 ق0اعا! #ئ4سة

ب4ن=اZ "ستصال[ "أل#"ضيZ "إلسكاZC "لتجا#>Z "لصناعةZ "لس4احةZ "لبن4ة "لتحت4ةZ "لK#"عةZ "لخLما!Z -"لتكن-ل-ج4ا».

Z ^"#Lألن_مة -"لتش#4عا! -معا44# "ل0#[ "إل" L4ت-ح Zف=ا "لمش#-عا! "لصغ4#> -"لمت-س0ة"L=ن_4#"ت=ا باست Cع K4لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة تتم"» CW لىD #شاW-

ت-حL4 تقن4ا! -ق-"عW- L-قا! "لتL"-< -"لمتاج#> Z ت-حL4 عملة "لتa- >-"Lل4ا! "لمقاصة -"لتس-4ة Z ت-ف4# مصف-فة مLW C-"! "لتم-4< "إلسالم4ة بما 4تماشى مع

C44ع "لمخا0# بK-تن-9 خ4ا#"! ت- Z لع#بي "لمشت#كة" ILمش#-عا! "لتكام< "القتصا ^"#Lمنح "أل-ل-4ة إل Zلما< "لعالم4ة "ل#ئ4سة" Kلمعا44# "لمتبعة في م#"ك"

مش#-عا! -ق0اعا! -مناV0 جغ#"ف4ة مختلفة».

ما L -d-# #جا< "ألعما< "لع#* في "لت=4ئة ل_=-# "لمش#-9؟

ناeL "لعL4L مdW C< "الختصاT -خب#"ء "القتصاL -#جا< "لما< "ألعما< -"لعلماء "لع#* -"لمفكC4# -كتا* "ل#IW على مW eLكث# مC عقL بض#-#> ق4اS ب-#صة ع#ب4ة

مشت#كة تناف: عالم4ا في ج+* "الستثما#"!Z في مقLمت=ZS "لش4خ عبL"ل#حمC "لج#4سي WحSdW L #جا< "لما< -"ألعما< في "لخل4جL- Z.فا#-V "لباK صاح* مش#-9 مم#

Z Y-#لمع" IL-لسع" ILلمحل< "القتصا" L4Lلج" Lمحم.L- Z ILلمفك# "القتصا"- hبة "لباح"-L Y#شW.L- ZY-#لمع" ILلمفك# "القتصا" I-لببال" SKحا.L- Zلتنم4ة"

Lتحا" Sعا C4مW غي"L <#لب#-ف4س-# علي "لق"- Zلع#بي" ILلتكام< "القتصا" hبحاW في iح4ات Cء" كب4#" مKك#: ج I+ع-4: "ل S4d"#بD #4=لش" Lالقتصا" Sب#-ف4س-# عل-

.C4علماء "لمسلم

ما dي فك#> "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة؟ -ما+" تت-قع CW 4قLمi "لمش#-9؟

"لمش#-9 4تخلT في Dنشاء ب-#صة س-V ما< ع#ب4ة مشت#كة مC "لق0ا9 "لخاT تخSL جم4ع Wس-"V "لL-< "لع#ب4ةZ -ت-لي "لمش#-عا! "لصغ4#> -"لمت-س0ة #عا4ة

خاصة.

-"لب-#صة "لع#ب4ة حاضنة #"ئL> في ج+* "الستثما#"! "إلقل4م4ة -"لL-ل4ة Dلى مش#-عا! "لتكام< "القتصاIL "لع#بي "لمشت#Zj -تسعى إل4جاL س-V ما< ع#ب4ة مت0-#>

>-Lل" V"-سW جم4ع SLتخ- Zبالمس;-ل4ة "الجتماع4ة Sت=ت- Zما! تم-4< -"ستثما# ن-ع4ةLخ SLتق- Zلثقة في "الستثما#"! "لع#ب4ة" Vتعم Zكفاء> -شفاف4ة عال4ة !"+ Z

"لع#ب4ة. ق4منا -dي: "ل0م-[Z "لشفاف4ةZ ح#4ة -عL"لة "الستثما#Z "لمس;-ل4ة "الجتماع4ة.

Cم=ا منافسة "لب-#صا! "لعالم4ة على "قت0ا9 حصة مdW لع#ب4ة" >-Lل" V"-الست#"ت4ج4ة ألس" !"K4لمم" Cم L4Lلب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة "لع" Y4تض CW لمت-قع" Cم-

تLفقا! "الستثما# "لعالم4ة مC خال< ت-ف4# ب4ئة "ستثما# ع#ب4ة جا+بة تتغل* على مع-قا! "الستثما# "لتقل4L4ة عب# -سائ< "لتقن4ة "لح4Lثة الستق0ا* "ل#سام4< "إلقل4م4ة

-"لL-ل4ة عC بعD Lلى "ل-C0 "لع#بي.

حLثنا عY"LdW C "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة؟

ILلتكام< "القتصا" Lمش#-عا! ن-ع4ة تجس Sت-ف4# حاضنة متخصصة تض- Zما< ع#ب4ة مشت#كة بم-"صفا! عالم4ة V-إلقامة ب-#صة س YL=لب-#صة "لع#ب4ة ت"

VفL4ثة لت4س4# تLلى تسخ4# -سائ< "لتقن4ة "لحD YL=كما ت Z<#ج+* "ل#سام4< "ألجنب4ة -"لم=اج- Zل#;-: "ألم-"< "لمحل4ة -"إلقل4م4ة Cمa +ت-ف4# مال- Zj#لع#بي "لمشت"

"الستثما#"! عC بعZL -نق< ف#T "الستثما# "لكامنة Dلى Wس-"V "لما< "لعالم4ة -تقS4L خ4ا#"! تم-4< تلبي "حت4اجا! "لمش#-عا! "لصغ4#> -"لمت-س0ةD Zضافة Dلى

"لمساdمة في ت-ف4# ف#T عم< متنام4ة مC خال< مش#-عا! "لس-V "لمL#جة.



1/20/13 5:18 PMمؤسس مشروع البورصة العربية ا(شتركة: البورصة العربية تطفئ البطالة وتجذب ا1ستثمارات ا(هاجرة - مباشر

Page 2 of 4http://www.mubasher.info/portal/DFM/getDetailsStory.html?storyId=2229060&goToHomePageParam=true

-4عم< "لمش#-9 على ت-ف4# حاضنة عالم4ة لمنتجا! "لتم-4< "إلسالمي تقLW SL-"! تم-4< -منتجا! "ستثما# غ4# تقل4L4ة تت-"فV مع "لمعا44# "لمتبعة في م#"كK "لما<

"لعالميZ -تعمV4 "لمصالح "لمشت#كة بC4 "لL-< "لع#ب4ة -Wس-"V "لما< "لعالم4ة Z -تعK4K "الستفاL> "لقص-e مC "لمK"4ا "لنسب4ة في "ل-C0 "لع#بي.

-ما dي dWم4ة تشغ4< "لمش#-9 مC "لق0ا9 خاT؟

L4ة 0م-حة تجسLقامة مش#-عا! "قتصاD لىD لع#بي" C0-4ت0لع "لم ZSلع#ب4ة بشك< عا" >-Lل" V"-سW في غالب4ة ILل-ضع "القتصا" IL#نة -تd"#ل" Y-#_في _< "ل

"لتكام< "القتصاIL "لع#بي "لمشت#j الس4ما بعL تعث# تنف4+ مش#-9 "لس-V "لع#ب4ة "لمشت#كة على مW eL#بعة عق-L. -مd C+" "لمن0لV ت_=# "لعL4L مC "ألسبا*

"لج-d#4ة "لتي تجع< "لخ4ا# "ألمث< لنجا[ "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة D -dقامت=ا مC قب< "لق0ا9 "لخاZT مع بقاء L-# "لج=ا! "لحك-م4ة في "ل#قابة -"إلش#"Y على

سالمة "لتعامال! "لتي تتS في k+d "لس-V. -مما L4ع- Dلى ق4اL> "لق0ا9 "لخاT في "لعالS "لع#بي ل=+" "لمش#-9 "ل0م-[ ضعY تنف4+ غالب4ة "التفاقا! "القتصا4Lة على

مeL نصY ق#C مما WضعY ثقة "لعامة في "لمباL#"! "ل#سم4ةZ -"عتما4d Lاك< "القتصا4Lا! "لع#ب4ة على مش#-عا! "القتصاL "ل#4عيZ -"ختالW Y-ل-4ا! صانعي "لق#"#

"القتصاIL "لع#بيZ -ضعY "الdتماS "ل#سمي بإقامة مش#-عا! "قتصا4Lة ع#ب4ة مشت#كةZ -ضعY "ست4عا* م;سسا! "لتم-4< "ل#سم4ة لمباL#"! "ألعما< "لشابة

-"البتكا#"! -"لم;سسا! "لصغ4#> -"لمت-س0ةZ -تنامي نف-+ #W: "لما< "ألجنبي في "لب-#صا! "لتقل4L4ةZ -"ستنY"K س4-لت=ا "لنق4Lة بالمضا#با! "لعش-"ئ4ةD Zضافة Dلى

تقل4L4ة "لج=ا! "ل#سم4ة تجاk تس-V4 ف#T "الستثما# "لكامنةZ -0م-[ م;سسي "لمش#-9 في تحkL44 عIW C تجا+با! س4اس4ة -"لت#كK4 على تشج4ع "لتكام<

"القتصاIL مC خال< Dقامة مش#-عا! مشت#كة.

ما "ل+I 4مK4 "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة عC ن_4#"ت=ا "لحك-م4ة؟

>-"Lقا! "لت-W- Lق-"ع L4ت-ح- Z]#0لتش#4عا! -معا44# "ل" L4ت-ح- Z ف=ا "لمش#-عا! "لصغ4#> -"لمت-س0ة"L=ن_4#"ت=ا باست Cع K4لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة تتم"

ً بأL-"! "لتم-4< "إلسالم4ة بما 4تماشى مع "لمعا44# "لمتبعة في م#"كK "لما< "لعالم4ة "ل#ئ4سةZ -منح -"لمتاج#>Z -عملة "لتa- >-"Lل4ا! "لمقاصة -"لتس-4ةZ -تتم4W K4ضا

"أل-ل-4ة إلL#"^ مش#-عا! "لتكام< "القتصاIL "لع#بي "لمشت#كةZ -تن-9 خ4ا#"! ت-4Kع "لمخا0# بC4 مش#-عا! -ق0اعا! -مناV0 جغ#"ف4ة مختلفة.

ما dي aل4ا! "إلفصا[ -"لشفاف4ة "لتي ستتبع=ا "لب-#صة "لع#ب4ة؟

"لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة ستقSL خ4ا#"! متa- <#-0ل4ا! Dفصا[ ن-ع4ة ل#فع مست-e "لشفاف4ة في "لمش#-عا! "لمL#جة كخLمة "لبh "لمباش# مC م-قع ت#4-0

"لمش#-9 على مL"# "لساعةD Zضافة Dلى عL"L تصاعIL 4-ضح عم# "لمش#-9 بالسنة -"لش=# -"لS-4 -4نعك: بشك< تلقائي في حا< تأخ# "لمش#-W 9ثناء م#حلة

SdL-بال-فاء ب-ع C4#-0لم" S"Kلت" Cم KKس4ع I+جة "ألم# "ل#Lسن-4ة ت-ضح "ل-"قع "لفعلي للمش#-عا! "لم Y4ة #بع -نص#-L ]فصاD #4#لى نش# تقاD ضافةD Z#4-0لت"

"الستثما#4ة -DنجاK ت0-4# "لمش#-عا! حس* "لخ00 "لKمن4ة "لتي تقLم-" ب=ا عنLD L#"^ تلj "لمش#-عا! في "لب-#صة.

-مC شأC ت-ف4# تلj "لحل-< "لمساdمة في #فع مست-e "لشفاف4ة -كفاء> "الستثما# في "ألس-"V "لع#ب4ة --ضع "لمستثم# -صانع "لق#"#- على "لحالة "لحق4ق4ة للمش#-9

قب< "تخا+ ق#"#k "الستثما#d- ZI- ما س4نعك: 4Dجاباً على "لنجا[ في ج+* "لمL4K مC تLفV "الستثما#"! -"ل#سام4< "ألجنب4ة -"لم=اج#> Dلى "ل-C0 "لع#بي.

ما dي aل4ا! ت0-4# ب4ئة "الستثما# "لع#بي "لب4ني؟

Cلع#بي م" ILخال< نق< مش#-عا! "لتكام< "القتصا C4ة تم-4< "لمش#-عا! "لع#ب4ة "لمشت#كة مL4تقل K-ح4ا< تجا ً "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة ستلع* L-#"ً ج-d#4ا

-سائ< "لت#-4ج "لتقل4L4ة Dلى صناعة "ستثما# عالم4ة باستخS"L "ل0ف#> "لتقن4ة -"لفن4ة في صناعة "لب-#صا! "لمتخصصة. -مC "لمت-قع CW تع0ى W-ل-4ة "الستثما# في

مش#-عا! "لس-V "لمL#جة ل#;-: "ألم-"< "لمحل4ة -"لم=اج#> في "لمقاS "أل-< لتشج4ع=ا للع-D <Lلى -0ن=ا "ألZS كما س4تا[ لل#سام4< "ألجنب4ة عنL "لحاجة ف#صة

.S-4ل" Sلعال" >-L Cم L4Lفي "لع C4#لمستثم" Cكث4#"ً م iعن hما 4بح -d- للمشا#كة في "الستثما#"! "لع#ب4ة C#لم" VفLلت"

فضالً عC +لj س4تS #فع ج-L> ف#T "الستثما# "لع#ب4ة Dلى معا44# "ل0#[ "لعالمي "لمعم-< ب=ا في م#"كK "لما< "لعالم4ة "ل#ئ4س4ةZ -تح-4< "الستثما#"! -"ألص-< غ#4

.Lبع Cتنف4+ عمل4ا! "الستثما# ع Cس-"ء م Lلع#* -"ألجان* على ح" C4#لمستثم" C4تمك- Z<#لمتاج"- >-"Lلكت#-ن4ة س=لة "لتD Vلى -ثائD لمنق-لة"

d >dناW j-ل-4ا! للمش#-عا!؟

مC خال< k+d "لحاضنة س4تD Sع0اء "أل-ل-4ة "لقص-e لمش#-عا! "القتصاL "لحق4قي -"لتكام< "لع#بي Z -ت-س4ع قاعL> "لصناعا! "لتح-4ل4ة بما 4تالءS مع "حت4اجا!

"ل-C0 "لع#بي -ما 4متلكi مC مقL#"! -مK"4ا نسب4ة.

لما+" ب-#صة ع#ب4ة مشت#كة "آلC؟

L4Lلع" V4م4ة تحقdبأ S=ستشعا#"ً من" L-عق <Lلع#بي "لب4ني من+ ع" ILلتكام< "القتصا" L0الب-" بإنشاء ب-#صة ع#ب4ة مشت#كة لتجس C4لباحث"- Lعلماء "القتصا Cم L4Lلع"

Zت-ف4# ب4ئة "ستثما#4ة جا+بة- Z<Lحاضنة "ستثما# ع#ب4ة م-ح Cضم >-"Lلت"- ^"#Lج#"ء"! "ل0#[ -"إلD L4م=ا بت-حdW Tلع#بي -4تلخ" C0-لتفض4ل4ة لل" !"K4لمم" Cم

T#ف Cم <LLلما< "لع#ب4ة -ت-ف4# خ4ا#"! متع" V"-سW V4تعم Zلع#ب4ة" >-Lل" V"-سW لىD !"#الستثما" VفLت SماW ً تتغل* على "لمع-قا! "لتقل4L4ة "لتي -قف! عائقا

"الستثما# "لمشت#كةZ ت-4Kع مخا0# "الستثما# بC4 مش#-عا! متعLL> ضمC ق0اعا! -Wس-"V ع#ب4ة مختلفةZ ت-ف4# حاضنة "ستثما# ع#ب4ة ُتعنى بتنم4ة "لمش#-عا!

"لصغ4#> -"لمت-س0ة غ4# "لقاL#> على "الستفاL> مC "لب-#صا! "لحال4ةZ ت4س4# تح-4< "لمستثمC4# "لع#* -"ألجان* الستثما#"ت=S في Wس-"V "لL-< "لع#ب4ة Dلى س4-لة
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نق4Lة عنL "لحاجة.

ما dي dWم4ة k+d "لب-#صة للمنشآ! "لصغ4#> -"لمت-س0ة؟

مش#-9 "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة س4مأل "لف#"q "لناجS عC ضعY "الdتماS بالمش#-عا! "لصغ4#> -"لمت-س0ة "لتي تعL "لعنص# "ل#ئ4: في LعS "لتنم4ة "لصناع4ة في

غالب4ة "لL-< "لتي حقق! نجاحا! ملم-سة في نم- "لناتج "لمحليD Zال Wن=ا في "لعالS "لع#بي التK"< تعاني مC ضعY "الdتماS -عY-K "لبن-j "لمحل4ة عC تم-4ل=ا مع

"نعS"L ف#T "ست4عاب=ا في غالب4ة ب-#صا! Wس-"V "لما< "لحال4ة.

-ت;IL "لعالقا! "لتكامل4ة بC4 "لمش#-عا! "لصغ4#> -"لكبD <#4لى مضاعفة "إلنتا^ -س#عة "لنم-Z -ت-س4ع ن0اV "الحت#"Y -"لتخصT -خفs "لتكالZY4 -"تسا9 #قعة

"لتغ40ة "لجغ#"ف4ة لeL "لكث4# مC "لم;سسا! "لصغ4#> -"لمت-س0ةZ فعنL "لن_# في "لسج< "لتا#4خي لبعs "لش#كا! "لعمالقة "لS-4 نجCW L "لكث4# من=ا بWL! كم;سسا!

صغ4#> ب< "لبعs من=ا كان! مغم-#>D Zال CW عالقة "لتكام< -تباL< "لمنافع WضاY ل=ا م=ا#"! عال4ة نم! مC خالل=ا تلj "لش#كا! بس#عة م+dلة جع< من=ا في بضع

سنC4 ش#كا! عمالقة 4غ0ي Dنتاج=ا "لكث4# مC "ألس-"V "لعالم4ة.

d >dناj "ست#"ت4ج4ة لLعS "لمنشآ! "لصغ4#> -"لمت-س0ة في "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة؟

نم-+^ عم< "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة 4ق-S على "ست#"ت4ج4ة معمقة W-ل! "لم;سسا! "لصغ4#> -"لمت-س0ة #عا4ة خاصة ستمكن=ا مC "الستح-"+ على ق#"بة %70

مC مش#-عا! "لس-V "لمL#جة -+لj مC خال< Lعم=ا بخLما! ب4ن=ا "ست4عا* مباL#"! "لشبا* "ل0م-حة حتى #W: ما< W 500لL Y-ال#Z خفs #س-S -مت0لبا!

"إلZ^"#L ت-ف4# م#كW Kبحاh متخصT 4قL SL#"سا! جe-L "ست#شا4Lة (مجان4ة) بغ#s "لمساعL> على تح-4< مباL#"! "ألعما<Z -"البتكا#"! -"الخت#"عا! مW Cفكا#

Vتشج4ع "نتقا< "لمنشآ! "لصغ4#> "لتي تحق Zضاف4ةD >4-ت4س4# 0#[ ب#"مج تم Z0#ح=ا في "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة Sستثما#4ة جا+بة 4ت" T#لى فD 4ةL#0م-حا! ف-

نجا[ ملم-: Dلى ن0اV "لمنشآ! "لمت-س0ةZ تشج4ع "نتقا< "لمنشآ! "لمت-س0ة "لتي تحقV نجا[ ملم-: Dلى ن0اV "لمنشآ! "لكب#4>.

ما+" عC ت-"فW Vن_مة "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة مع "ألن_مة "لمعم-< ب=ا حال4اً في "لL-< "لع#ب4ة؟

ً في "لكث4# مC "لL-< "لع#ب4ة حh4 تتضمC ق-"عL "إلL#"^ في "لب-#صة "شت#"0 حص-< 4ت-"فV نم-+^ عم< "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة مع "ألن_مة "لمعم-< ب=ا حال4ا

"لمش#-9 "لمتقSLّ لإلL#"^ على جم4ع "لت#"خT4 "لالKمة مL C-لة مق# "لمش#-Z9 -4نحص# L-# "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة في فحT سالمة "لمش#-9 "لقان-ن4ة

-"لمال4ة -"إلL"#4ة -جk"-L "الستثما#4ة.

ما dي Wن-"9 "لمش#-عا! "لقابلة لإلL#"^ في "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة؟

ستتا[ "لف#صة لقب-< LD#"^ "لمش#-عا! "لجL4L> -"لتي dي عبا#> عL C#"سا! -ت#"خT4 تنت_# "لتم-Z >4 -ك+لj "لمش#-عا! قL4 "لتW Z#4-0- "لمش#-عا! "لعاملة

("لم0-#>).

K4=لم#"ح< "لتال4ة: تج" Cم C-ح4ا> "لمش#-9 في "لب-#صة تتك <#-L Cلحا#ثي بأ" C4ب Lفي "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة فق iج"#LD Lح4ا> "لمش#-9 قب< -بع <#-L Cما عW

ZS0#[ "لمش#-9 لالكتتا* "لعا Z9-#الستثما# في "لمش" e-Lلنافي للج=الة -ج" Tج#"ء "لفحD Z^"#L4< "لمش#-9 لت-ف4# مت0لبا! "ل0#[ -"إلdتأ Z9-#لمش" Vثائ-

C4مdلمسا" V-حق Y#ص- j4تصف4ة "لمش#-9 "لمنت=ي بالتمل Z]إلفصا"- Kنش# تقا#4# "إلنجا ZY4ء -"لتصن"Lم#"قبة "أل Z<#ء "لت0-4# -"لمتاجLب Zفي "لب-#صة iج"#LD

.T-لخص" "+d لمتبعة في" Y"#بحس* "ألع C4مd" :لم" V-حق Y#4نت=ي بالتشغ4< مع "الستم#"# في ص iجاً في حا< ك-ن#Lم k;بقا -W Zلب-#صة" Cم iبالتالي خ#-ج-

كY4 س4تS "لتL"-< في "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة؟

Z V-عضاء "لسW C44ل-Lل" -W C44خال< "ل-س0اء "لمحل Cلمتبعة م" Y"#بحس* "ألع Sلب-#صة ستت" V-جة في س#Lلمتاج#> في "الستثما#"! "لم"- >-"Lعمل4ا! "لت

Lبمعا44# -ق-"ع V-ضب0 "ستق#"# "لس Cفضالً ع Z مناسبة S-لمتاج#> ب#س" Sكما ستت Z خال< تقن4ا! مبس0ة Cالستثما# في "لب-#صة م" Cم Lبع Cلمستثم# ع" Cس4تمك-

.<Lلمضا#با! "لعش-"ئ4ة -"لتقلبا! "لحا" Cم Lمة تحKحا

ما dي "لفت#> "لKمن4ة "لمت-قعة الن0الV "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة؟

مش#-9 "لب-#صة WعL على م#"ح< ثالd- hي عبا#> عC خ00 خمس4ة.

ما dي "لحصT "لمت-قعة للL-< "لع#ب4ة مC "لمش#-عا! "لمL#جة في "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة؟

بني نم-+^ "لت-قعا! للمش#-عا! "لمL#جة في "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة مC حh4 "لحجS -"لق0ا9 -حصW Tس-"V "لL-< "لع#ب4ة "ستناD ً"Lلى "ل-CK "لنسبي لك< L-لة

V-مش#-عا! "لس Cلع#ب4ة م" >-Lل" Tنتائج "لت-قعا! حص !#=_W Lق- Z(نس* "لب0الة) + (لسكاني" L"Lلتع") + (لناتج "لمحلي") يd بحس* ثالثة م;ش#"! #ئ4سة

"لمL#جة.

لما+" تS "خت4ا# "لبحC4# مق#"ً للمش#-9 على "ل#غS مC ك-ن=ا DحW eLصغ# "لL-< "لع#ب4ة؟
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"لمصL#: مباش#
%لتعل'قاB %لمنشوHE ال تعبر عن E?< "معلوماB مباشر" )ال نتحمل ?< مسؤ)ل'ة قانون'ة ح'ا9 8لك6 )يتحمل كاتب-ا مسؤ)ل'ة %لنشر.

4ع-L "خت4ا# مملكة "لبحC4# لتك-C مق#"ً لمش#-9 "لب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة بناء على Wسبق4ت=ا في 0ل* "ستضافة "لمق#Z -على "ل#غS مCW C م;ش#"! "لمش#-9 تش#4

Dلى CW مص# ستك-W Cكب# "لL-< "لمستفL4> مC خLما! "لمش#-D 9ال CD -ج-L مق# "لب-#صة في مملكة "لبحC4# لC 4;ث# على حصT "لL-< "لمت-قعة مC "لمش#-عا!

"لمL#جة.

.C4#مملكة "لبح !Kتى متأخ#"ً -ل=+" "لسب* فاW 0لب=ا CW الD e#ي "ألخd #م! مص# ب0ل* "ستضافة "لمقLتق Lلق

ما d- "لL-# "لمأم-< للب-#صة "لع#ب4ة "لمشت#كة في DعاD <Lعما# L-< "ل#ب4ع "لع#بي؟

ب-#صا! Wس-"V "لما< تعL مW Cكفأ aل4ا! ت-ف4# "لتم-4< "لس#4ع للمش#-عا! في Wس-"V "لZ>-L -"لب-#صة تس=S بشك< 4Dجابي كب4# في DعاD <Lعما# "لL-< "لع#ب4ة "لتي

تأث#! باألحh"L "ألخ4#> مC خال< تقS4L حKمة خاصة بتلj "لL-< مC "لحل-< -"لخLما! "إلضاف4ة dWم=ا فتح "لمجا< إلL#"^ مش#-عا! "أل-قاY -"ل=با! "لنق4Lة على

4dئة Wس=S 4تS تخص4ص=ا لتم-D >4قامة مش#-عا! Dعما# 4-جi #4ع=ا بحس* #غبا! "لمانحD C4لى Wس-"V "لL-< "لع#ب4ة "لمتض##>.

d >dناL j-# مت-قع للب-#صة "لع#ب4ة في "لعم< "لخI#4؟

ً للم=تمC4 ب=+" "لق0ا9 "لتنم-I "لم=ZS لقL تS م;خ#"ً تكلY4 "لمختصC4 بت-ف4# حKمة متخصصة مC "لحل-< "ل+ك4ة لتنم4ة مش#-عا! dناW jخبا# سا#> سنKف=ا ق#4با

.2015 Sعا V-خ4ا#"! "لس Cلحل-< ضم" k+d V0الD S4ت CW لمت-قع" Cم- ZI#4الستثما# "لتنم-4ة +"! "ل0ابع "لخ"

ما d- "لبعL "لمستقبلي "لمت-قع تحق4قi مC "لب-#صة؟

V4تحق- Zالكتفاء "لب4ني" Vت-س4ع ن0ا- ZILلع#بي بمش#-عا! "لتكام< "القتصا" C0-لع#ب4ة "لحاضنة "لمثال4ة لعما#> "ل" V"-تفض4ل4ة ب4ن=ا جع< "ألس !"K4مم Vس4حق

ZمةLلى "لتح-4ل4ة -"لمتقD الستخ#"ج4ة "أل-ل4ة" Cإلنتاج4ة للصناعا! "لع#ب4ة -نقل=ا م" <Lمة في ت-س4ع "لقاعdلمسا" Z<#ل#;-: "ألم-"< "لمحل4ة -"لم=اج Cلمال+ "آلم"

-"إلس=اS بتحقV4 تكت< "قتصاIL ع#بيZ -ت-ف4# حاضنة عالم4ة لمنتجا! "لتم-4< "إلسالم4ة.
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