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'القتصا!

"/لبو%صة" تمنح /لمنشآ0 /لصغ+ر( 70% من مشا%يع"ا

تدعم /ست+عاD مبا>%/0 /لشباD حتى %<@ ما? 500 <لف >;ال%

/لحا%ثي يتحدJ عن /لبو%صة /لعرب+ة
2013-01-15 12:56 AM      (!لريا0: يوسف 'لحما'

Nلخا/ Pلقطا/ Sخال? منتد V%لجا/ Pعلن عن تأس+سه مطلع /ألسبو> Vلبو%صة /لعرب+ة /لمشتركة /لذ/ P;عطى مشر>
/لعربيc /لمنشآ0 /لصغ+ر( ;/لمتوسطة /أل;لوية في /لدعمc مما س+مكن"ا من /الستحو/a على قر/بة 70% من مشا%يع
/لسوi /لمد%جةk cضافة kلى <نه س+تبع /لسوi /أل;ل+ةe; cي سوi /الكتتاD /لعاh في مختلف /الستثما%/0 /لمؤeلة

لإل>%/cp سوi ثانوية للتد/;? ;/لمتاجر( ;تنف+ذ /لمقاصة ;/لتسوية /لسريعة في /لمشا%يع /لصغ+ر( ;/لمتوسطةk cلى جانب
سوi ثانوية للمشا%يع /لكب+ر( ;/لعمالقة.

;بحسب مسو>( مشر;P /لبو%صة /لمشتركة /لذV حصلت "/لوtن" على نسخة منهc فإr /ستر/ت+ج+ة >عم /لمنشآ0
/لصغ+ر( ;/لمتوسطة تست"دw /ست+عاD مبا>%/0 /لشباD /لطموحة حتى %<@ ما? 500 <لف >;ال%c ;خفض %سوh ;متطلبا0
/إل>%/cp ;توف+ر مركز <بحاJ متخصص يقدh >%/سا0 جد;S /سترشا>ية (مجان+ة) بغرy /لمساعد( على تحويل مبا>%/0
/ألعما?c ;/البتكا%/0 ;/الختر/عا0 من <فكا% ;tموحا0 فر>ية kلى فرN /ستثما%ية جاaبة يتم tرح"ا في /لبو%صة /لعرب+ة

/لمشتركة.

توt+ن تقن+ا0
كما ستوفر /ستر/ت+ج+ة >عم /لمنشآ0 /لصغ+ر( ;/لمتوسطةc بحسب مسو>( /لمشر;cP ت+س+ر kجر/ء/0 /لطر;حا0 /لثانوية
للمساعد( في /ال%تقاء بالمؤسسا0 /لجا>( ح+ا? kكساب"ا /القتصا> /لمعرفيc ;توt+ن /لتقن+ا0 /لدق+قة ;/ال%تقاء بجو>(
/إلنتاp <; /لتوسع بإضافة خطوk tنتاp جديد(c ;ت+س+ر tرÇ بر/مج تمويل kضاف+ة تلبي نمو /لمؤسسا0 /لتي تحقق نتائج

kيجاب+ة مشجعةc ;تشج+ع /نتقا? /لمنشآ0 /لصغ+ر( /لتي تحقق نجاحا ملموسا kلى نطاi /لمنشآ0 /لمتوسطة عند بلوغ"ا
معاي+ر aلك /لمستوcS ;تشج+ع /نتقا? /لمنشآ0 /لمتوسطة /لتي تحقق نجاحا ملموسا kلى نطاi /لمنشآ0 /لكب+ر( عند

.Sلك /لمستوa بلوغ"ا معاي+ر
;تضمن مشر;P /لبو%صة /لمشتركة /لحصص /لمتوقعة للد;? /لعرب+ة من /لمشا%يع /لمد%جةc ح+ث تم عمل نموpa /لتوقعا0
للمشا%يع /لمد%جة في /لبو%صة /لعرب+ة /لمشتركة من ح+ث /لحجم ;/لقطاP ;حصص <سو/i /لد;? /لعرب+ة /ستنا>/ً kلى
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/لوrà /لنسبي لكل >;لة بحسب 3 مؤشر/0 %ئ+سة eي (/لناتج /لمحلي) + (/لتعد/> /لسكاني) + (نسب /لبطالة).
;في /لوقت /لذV توقع ف+ه /لمؤسس ;%ئ+س مجلس k>/%( /لبو%صة /لعرب+ة /لمشتركةc سفر /لحا%ثيr> c يبلغ حجم

/الستثما%/0 /لمتوقع k>%/ج"ا في /لبو%صة /لعرب+ة /لمشتركة في ن"اية /لخطة /لخمس+ة /لثالثة /لمنت"+ة عاh2028 h نحو 3
تريل+ونا0 >;ال% موàعة ب+ن جم+ع <سو/i /لد;? /لعرب+ةc فإنه من /لمتوقع <r تساeم /لبو%صة في تحرير /لسوi /لمحل+ة من

/لس+طر( ;/الحتكا%c ;توف+ر /لتمويل /لسريع لمشا%يع /لتنم+ةc ;تسريع ;ت+ر( تطوير فرN /الستثما% /لكامنة ;نقل"ا من
cستبد/? ;سائل /لمتاجر( /لتقل+دية بأنظمة /لتد/;? /إللكتر;ن+ة/; cإلقل+م+ة ;/لد;ل+ة/ i/لى /ألسوk لمحلي /لض+ق/ iلنطا/
;تبس+ط kجر/ء/0 /ألعما?c ;/ختصا% /لوقت ;/لج"د ;/لتكلفةc ;تعزيز ;فر( /لتدفقا0 /لنقدية ;/لعمال0 /لصعبةc ;>عم /ستقر/%

/ألسو/i /لتي تتعرy للكو/%J /لطب+ع+ة <; /لحر;D من خال? /ستقطاD %<@ /لما? /لجرVء.
cلد;? /لعرب+ة/ i/لبو%صة /لعرب+ة /لمشتركة تتسم بالعديد من /لمم+ز/0 /الستر/ت+ج+ة ألسو/ r> P;كر0 مسو>( /لمشرa;
<eم"ا منافسة /لبو%صا0 /لعالم+ة على /قتطاP حصة من تدفقا0 /الستثما% /لعالم+ة من خال? توف+ر ب+ئة /ستثما% عرب+ة

جاaبة تتغلب على معوقا0 /الستثما% /لتقل+دية عبر ;سائل /لتقن+ة /لحديثة الستقطاD /لرسام+ل /إلقل+م+ة ;/لد;ل+ة عن بعد
kلى /لوtن /لعربي.
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