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&قتصا!

.تحا/ .لغ'8:تس*67 .للح*4 فى .لس*/., ضم, 23 مش'*عا مقت'حا بقمة
.ل'7ا:

&ألحد* 20 يناير 2013 - 14:53
كتبت سما2 لب/ب

"علن *التحا4 *لعا2 للغر/ *لتجا+ية *لمصرية# "!
منتد= *لقطاD *لخاB *لعربى *لتحض<ر= للد;+:
*لثالثة للقمة *لعرب<ة *لتنموية *لذ= عقد فى
*لفتر: من N 12لى 13 يناير *لماضى# ;*لذ=
عقد بتنظ<م مشترP من *التحا4 *لعا2 لغر/
*لتجا+: ;*لصناعة ;*لز+*عة للبال4 *لعرب<ة#
;مجلس *لغر/ *لسعو4ية# ;*ألمانة *لعامة
لجامعة *لد;_ *لعرب<ة# "نه تم *قتر*[ قائمة من
*لمشر;عاb لتنف<ذaا ب<ن *لد;_ *لعرب<ة ;بلغ
cنتاN D;ا 23 مشر;عا# ;تتضمن مشرa4عد
;تصن<ع ;تسويق *للحو2 *لحمر*ء فى *لسو4*!#
;مشر;D *لشركة *لعرب<ة *لقابضة لالستثما+
*لز+*عى فى *لسعو4ية# ;مشر;N Dنشاء شركة

عرب<ة إلنتاc *لبذ;+ ;*لتقا+ير# ;مشر;N Dقامة مناlق *قتصا4ية عرب<ة خاصة لتجا+: *لثر;: *لح<و*ن<ة. 

;تابع# *لب<ا! *لصا4+ من *التحا4# *ل<و2 *ألحد# مشر;D تحس<ن Nنتاج<ة *لقمح فى *لد;_ *لعرب<ة# ;مشر;D *الستفا4: من
*لمخلفاb *لح<و*ن<ة ;*لمنزل<ة# Nضافة Nلى مشر;D *الستثما+ *لعلفى *ألمثل للمخلفاb *لز+*ع<ة# ;*لمشر;D *إلقل<مى
D;لصغ<ر: ;*لمتوسطة# ;مشر* bتطوير *لصناعا D;لسلع *لغذ*ئ<ة# ;مشر* bلعربى لسالمة *لغذ*ء ;توح<د مو*صفا*
rتد+يب ;تشغ<ل مل<و! شا D;لصناعة *لخضر*ء# مشر* b*+4مبا; t4لتر;يج لمبا* D;لنانو# ;مشر* bم<ة تقن<اaلتوع<ة بأ*
عربى فى مجا_ *ألنشطة *لمعتمد: على *إلنترنت# ;مشر;D *لبو+صة *لعرب<ة *لمشتركة# Nضافة Nلى مشر;N Dنترنت
bالحت<اجا* =;x Bلتكنولوج<ا لخدمة *ألشخا* D;لى مشرN ضافةN #لنطا} *لعريض *لمتنقل" فى *لمنطقة *لعرب<ة*"
*لخاصة# مشر;D *لسو} *لعرب<ة *إللكتر;ن<ة *لمشتركة مشر;D مبا4+: *قر"# ;مشر;N Dنشاء مع{د عربى متخصص

 .D*باالقتصا4 *لمعرفى ;تنم<ة *البتكا+ ;*إلبد

كما "شا+ Nلى مشر;N Dنشاء مر*كز لر;*4 *ألعما_ فى *لغر/ *لعرب<ة# ;مشر;D *الستثما+ فى *لسكن *الجتماعى بالد;_
*لعرب<ة# *لمساعد: من "جل *لتجا+: للد;_ *لعرب<ة. 

من جانبه قا_ "حمد *لوك<ل# +ئ<س *التحا4 *لعا2 للغر/ *لتجا+ية# N! *لمنتد= شكّل بمجمله تظاaر: *قتصا4ية عكست
مكانة *لقطاD *لخاB *لعربى ممثالً بالغر/ *لعرب<ة# ;*تحاa4ا *لعاa"; #2م<ة 4;+� فى +سم *لس<اساb *القتصا4ية للد;_
*لعرب<ة# خصوصاً فى *لمرحلة *لقا4مة *لتى تتطلب تضافر *لج{و4 *لرسم<ة ;*لخاصة لما ف<ه خ<ر مجتمعنا ;"بنائنا# ;ما
«Nعال! *لرياÅ» *لذ= صد+ عن *لمنتد= *ألخ<ر Nالّ 4ل<ل على *ستعد*4 *لقطاD *لخاB للق<ا2 بد;+� على *لصع<دين

*القتصا4= ;*الجتماعى# ;تكث<ف ج{و�4 لتحق<ق *لتنم<ة *لمنشو4: للوlن *لعربى. 

© 2009 جم<ع حقو} *لنشر محفوÑة لل<و2 *لسابع ; يحظر نشر "; توÉيع "; lبع "= ماxN !;4 :4! مسبق من *لجريد:

Faris



