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0إلعال- ع- مش#+, ب+#صة ع#ب'ة مشت#كة

 (B'ش#C-0لف#نس'ة)  #3 ت#'ل'+نا> 4+ال GH0الستثما# في مش#+, 0لب+#صة 0لع#ب'ة 0لمشت#كة س'نا Kحج

NعلM منت,K &لقJا> &لخاI &لع#بي &لتحض+#G لل,F#5 &لثالثة للقمة &القتصا,+ة &لع#ب+ة في &ل#+ا< تأس+= مش#5> &لب5#صة &لع#ب+ة &لمشت#كة8 كأ65 س45
#N= ما6 ع#ب+ة مشت#كة تكM5 على شك6 ش#كة مساQمة مقفلة8 5+قQ,5ا &لقJا> &لخاI &لع#بي بحج1 &ستثما#&2 +ناPQ ثالثة ت#+ل+5نا2 ,5ال#.
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F#+Pلمص,#: 5كاال2,&لج&

ع#M 0لتعل'قا> | ع44 0لتعل'قا>: 8

NبحO

5+5ضح مVس= &لمش#5> سف# بM عا+< &لحا#ثي MN فك#F &لمش#5> تتلخI في Uقامة ب5#صة س45 ما6 ع#ب+ة مشت#كة بم5&صفا2 عالم+ة8 5ت5ف+#
حاضنة متخصصة تض1 مشا#+ع ن5ع+ة8 5ت5ف+# مال] 0مM ل#5V= &ألم5&6 &لمحل+ة 5&إلقل+م+ة8 5ج]Z &ل#سام+6 &ألجنب+ة 5&لمXاج#8F 5تسخ+# &لتكن5ل5ج+ا

&لح,+ثة لتسX+6 ت,ف4 &الستثما#&2 عM بع,8 5نق6 ف#I &الستثما# &لع#ب+ة &لكامنة Uلى &لم#&كP &لمال+ة &لعالم+ة &ل#ئ+س+ة.

N5ضا_ &لحا#ثي MN &لب5#صة &لع#ب+ة &لمشت#كة تX,_ لتق,+1 خ+ا#&2 تم5+6 تلبي &حت+اجا2 &لمشا#+ع &لصغ+#F 5&لمت5سJة8 5&لمساQمة في ت5ف+# 5`ائ_
.F,قة متصاع+#Jب

5قا6 &لحا#ثي -&ل]G +ق5, تكتال مM #جا6 &ألعما6 &لع#Z خال6 &لمنت,K &ل]G ب,N &لسب2 في &ل#+ا<- MU مVش#&2 ,#&سة ج,K5 &لمش#5> مبش#8F مض+فا
MN حج1 &الستثما#&2 &لمت5قع U,#&جXا في &لب5#صة &لمشت#كة في نXا+ة &لخJة &لخمس+ة &لثالثة &لتي تنتXي في عا1 2028 ستقا#Z ثالثة ت#+ل+5نا2 ,5ال#

مP5عة ب+M جم+ع Nس5&4 &ل,65 &لع#ب+ة.

+PائB +م0G'ا 
5مM &لمت5قع MN ت5ف# مشا#+ع b[Q &لس45 &لمشت#كة نح5 ثالثة مال++M 5`+فةN5 8شا# &لحا#ثي Uلى MN &لب5#صة &لع#ب+ة تت+ح القتصا,&2 &لMJ5 &لع#بي

F#اجX5= &ألم5&6 &لع#ب+ة 5&ألجنب+ة 5&لمV#5 2&#ت,ف4 &الستثما Mء مPج ZاJا على &ستقXمنافسة للب5#صا2 &لعالم+ة8 5ق,#ت P+Pا تعXمQN 8ا تفض+ل+ة+&Pم
Uلى Nس5&4 &ل,65 &لع#ب+ة.

5حسZ 5ثائ4 &لمنت,8K فإM &لمش#5> ب,N +ح`ى باQتما1 ,65 ع#ب+ة8 فق, 5&فق2 &لبح#+M على &ستضافة &لمق# &ل#ئ+سي للمش#5> في م#فأ &لبح#+M &لمالي. 

5+تJ#4 منت,K &لقJا> &لخاI &لع#بي &لتحض+#G لل,F#5 &لثالثة للقمة &القتصا,+ة &لع#ب+ة لم5ض5> مشا#كة &لقJا> &لخاI في مبا,#&2 &لتنم+ة 5&لتكام6
&القتصا,G &لع#بي8 5+ح`ى &لمنت,K ب#عا+ة جامعة &ل,65 &لع#ب+ة 5بالتعاM5 مع &تحا, غ#_ &لتجا#F &لع#ب+ة 5مجل= &لغ#_ &لسع5,+ة.

0القتصا4  |  0ألعما1  |  قضا'ا 0قتصا4'ة  |  تقا#'# 0قتصا4'ة

K 2013 - 2000 ةP+جم'ع حق+9 0لنش# محف
(0نP# 0تفاق'ة 0ستخK04 0لم+قع)

http://www.aljazeera.net/mob/com/97bf4c0e-b160-4e00-8a8b-af44be2d88ae/cd1d3979-36f0-4c08-b2b4-662b35268c0f
http://www.aljazeera.net/mob/ebusiness/ereports
http://www.aljazeera.net/mob/ebusiness/eissues
http://www.aljazeera.net/mob/ebusiness/business
http://www.aljazeera.net/mob/ebusiness/economy
http://www.aljazeera.net/mob/siteagreement/f59a16af-e51e-4eac-bd53-367acbc2a3c3

