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ا"6#ر45 "ـ « ا"120»: ا"%0ر.! ا"-,+*! ($)' ا"%$#"!
و(BCب ا@?<=>#رات ا:9#8,ة

ا"<#رEF : ا'&$% 14 "$#"! 2013

كتب+ - *!( عب!&لحم"!:

قا7 مCسB مشA80 &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة سف0 &لحا0ثي <> &لب08صة ستك8> «حاضنة لمش80عا+ &لتكام7 &القتصا!2 &لع0بي &لب"ني

ب8سائ7 غ"0 تقل"!"ة(..) 8قاع!O م0كN"ة تغ2L ش0&""> &لتنم"ة في &لD8> &لع0بي 8ت8ف0 مال""> فI0 &لعم7 ما "سGH بإDفاء &لبDالة &لع0ب"ة

&لمت0&كمة».

W8ضاY في ح8&0 مع «&لW «<D8> «&لب08صة تLل7 صع8با+ 8مع8قا+ &الستثما0 &لتقل"!"ة 8ت"س0 ت!فB8C0 V &ألم8&7 &لع0ب"ة 8&إلقل"م"ة

Z<إلسكا& Zأل0&ضي& [ستصال& ZاHاعا+ 0ئ"سة ب"نDلتمن"ة مش80عا+ &الستثما0 في 9 ق O0اجHألم8&7 &لع0ب"ة &لم& B8C0 ]L8تج Z8&ل!8ل"ة

&لتجاZO0 &لصناعةZ &لس"احةZ &لبن"ة &لتحت"ةZ &ل0N&عةZ &لخ!ما+Z 8&لتكن8ل8ج"ا».

W8شا0 <لى W> «&لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة تتم"N ع> ن_"0&تHا باستH!&فHا &لمش80عا+ &لصغ"O0 8&لمت8سDةZ ت8ح"! &ألن_مة 8&لتش0"عا+

8معا""0 &ل0D] &إل!Z b&0 ت8ح"! تقن"ا+ 8ق8&ع! 8W8قا+ &لت!&78 8&لمتاجZ O0 ت8ح"! عملة &لت!&a8 78ل"ا+ &لمقاصة 8&لتس8"ة Z ت8ف"0 مصف8فة

م> W!8&+ &لتم8"7 &إلسالم"ة بما "تماشى مع &لمعا""0 &لمتبعة في م0&كN &لما7 &لعالم"ة &ل0ئ"سةZ منح &أل8ل8"ة إل!b&0 مش80عا+ &لتكام7

&القتصا!2 &لع0بي &لمشت0كة Z 8تنA8 خ"ا0&+ تN8"ع &لمخا0D ب"> مش80عا+ 8قDاعا+ 8مناVD جغ0&ف"ة مختلفة». 

8في ما "لي نI &لح8&0:

ما *8 !08 0جا7 &ألعما7 &لع0[ في &لتH"ئة ل_08H &لمشA80؟

نا!( &لع!"! م> W*7 &الختصاI 8خب0&ء &القتصا! 08جا7 &لما7 &ألعما7 8&لعلماء &لع0[ 8&لمفك0"> 8كتا[ &ل2W0 على م!( Wكث0 م> عق!

بضO080 ق"اG ب08صة ع0ب"ة مشت0كة تنافB عالم"ا في جL[ &الستثماZ+&0 في مق!متZGH &لش"خ عب!&ل0حم> &لج0"سي Wح! G*W 0جا7 &لما7

f8&بة &لباح! Y0شW.!8 ZY80لببال28 &لمفك0 &القتصا!2 &لمع& GN8!.حا Zمم0 &لتنم"ة A80صاح[ مش Nلبا& V808!.فا Z8&ألعما7 في &لخل"ج

B02 كLل& B"8ع G"*&00 <ب"Hالقتصا! &لش& G8ب80ف"س08 عل Z Y808!.محم! &لج!"! &لمحل7 &القتصا!2 &لسع8!2 &لمع Z 2!8&لمفك0 &القتصا

جNء& كب"0& م> ح"اتh في Wبحاf &لتكام7 &القتصا!2 &لع0بيZ 8&لب80ف"س08 علي &لقO0 !&غي Wم"> عاG &تحا! علماء &لمسلم">.

ما *ي فكO0 &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة؟ 8ماL& تت8قع W> "ق!مh &لمشA80؟

&لمشA80 "تخلI في <نشاء ب08صة سV8 ما7 ع0ب"ة مشت0كة م> &لقDاA &لخاI تخ!G جم"ع WسV&8 &ل!78 &لع0ب"ةZ 8ت8لي &لمش80عا+

&لصغ"O0 8&لمت8سDة 0عا"ة خاصة. 

8&لب08صة &لع0ب"ة حاضنة 0&ئ!O في جL[ &الستثما0&+ &إلقل"م"ة 8&ل!8ل"ة <لى مش80عا+ &لتكام7 &القتصا!2 &لع0بي &لمشتZi0 8تسعى إل"جا!
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GتH8ت Zخ!ما+ تم8"7 8&ستثما0 ن8ع"ة G!8تق Zلثقة في &الستثما0&+ &لع0ب"ة& Vتعم Z8شفاف"ة عال"ة Oكفاء +&L Z O08Dما7 ع0ب"ة مت V8س

بالمس8Cل"ة &الجتماع"ةZ 8تخ!G جم"ع WسV&8 &ل!78 &لع0ب"ة. ق"منا 8*ي: &لDمZ[8 &لشفاف"ةZ ح0"ة 8ع!&لة &الستثماZ0 &لمس8Cل"ة &الجتماع"ة.

8م> &لمت8قع W> تض"Y &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة &لع!"! م> &لمم"N&+ &الست0&ت"ج"ة ألسV&8 &ل!78 &لع0ب"ة W*مHا منافسة &لب08صا+ &لعالم"ة

على &قتDاA حصة م> ت!فقا+ &الستثما0 &لعالم"ة م> خال7 ت8ف"0 ب"ئة &ستثما0 ع0ب"ة جاLبة تتغل[ على مع8قا+ &الستثما0 &لتقل"!"ة عب0 8سائ7

&لتقن"ة &لح!"ثة الستقDا[ &ل0سام"7 &إلقل"م"ة 8&ل!8ل"ة ع> بع! <لى &لD8> &لع0بي.

ح!ثنا ع> Y&!*W &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة؟ 

&لب08صة &لع0ب"ة تY!H إلقامة ب08صة سV8 ما7 ع0ب"ة مشت0كة بم8&صفا+ عالم"ةZ 8ت8ف"0 حاضنة متخصصة تضG مش80عا+ ن8ع"ة تجس!

&لتكام7 &القتصا!2 &لع0بي &لمشتZi0 8ت8ف"0 مالa Lم> لB8C0 &ألم8&7 &لمحل"ة 8&إلقل"م"ةZ 8جL[ &ل0سام"7 &ألجنب"ة 8&لمHاجZO0 كما تY!H <لى

تسخ"0 8سائ7 &لتقن"ة &لح!"ثة لت"س"0 ت!فV &الستثما0&+ ع> بع!Z 8نق7 فI0 &الستثما0 &لكامنة <لى WسV&8 &لما7 &لعالم"ة 8تق!"G خ"ا0&+ تم8"7

تلبي &حت"اجا+ &لمش80عا+ &لصغ"O0 8&لمت8سDةZ <ضافة <لى &لمسا*مة في ت8ف"0 فI0 عم7 متنام"ة م> خال7 مش80عا+ &لسV8 &لم!0جة.

8"عم7 &لمشA80 على ت8ف"0 حاضنة عالم"ة لمنتجا+ &لتم8"7 &إلسالمي تق!W G!8&+ تم8"7 8منتجا+ &ستثما0 غ"0 تقل"!"ة تت8&فV مع &لمعا""0

&لمتبعة في م0&كN &لما7 &لعالميZ 8تعم"V &لمصالح &لمشت0كة ب"> &ل!78 &لع0ب"ة W8سV&8 &لما7 &لعالم"ة Z 8تعN"N &الستفا!O &لقص8( م> &لمN&"ا

&لنسب"ة في &لD8> &لع0بي.

8ما *ي W*م"ة تشغ"7 &لمشA80 م> &لقDاA خاI؟ 

في _7 &ل_Y80 &ل0&*نة 8ت0!2 &ل8ضع &القتصا!2 في غالب"ة WسV&8 &ل!78 &لع0ب"ة بشك7 عاZG "تDلع &لمD8> &لع0بي <لى <قامة مش80عا+

&قتصا!"ة Dم8حة تجس! &لتكام7 &القتصا!2 &لع0بي &لمشتi0 الس"ما بع! تعث0 تنف"L مشA80 &لسV8 &لع0ب"ة &لمشت0كة على م!( 0Wبعة عق8!.

AاDا م> قب7 &لقH0 &لع!"! م> &ألسبا[ &لج8*0"ة &لتي تجع7 &لخ"ا0 &ألمث7 لنجا] &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة *8 <قامتH_ت VلDلمن& &L* <8م

AاDلق& O!8مما "!ع8 <لى ق"ا .V8لس& jL* في Gعلى سالمة &لتعامال+ &لتي تت Y&0ا+ &لحك8م"ة في &ل0قابة 8&إلشHمع بقاء !08 &لج ZIلخا&

&لخاI في &لعالG &لع0بي لLH& &لمشA80 &لDم8] ضعY تنف"L غالب"ة &التفاقا+ &القتصا!"ة على م!( نصY ق0> مما WضعY ثقة &لعامة في

Z8ل8"ا+ صانعي &لق0&0 &القتصا!2 &لع0بيW Y8&ختال Z8&عتما! *"اك7 &القتصا!"ا+ &لع0ب"ة على مش80عا+ &القتصا! &ل0"عي Zلمبا!0&+ &ل0سم"ة&

8ضعY &ال*تماG &ل0سمي بإقامة مش80عا+ &قتصا!"ة ع0ب"ة مشت0كةZ 8ضعY &ست"عا[ مCسسا+ &لتم8"7 &ل0سم"ة لمبا!0&+ &ألعما7 &لشابة

8&البتكا0&+ 8&لمCسسا+ &لصغ"O0 8&لمت8سDةZ 8تنامي نفBW0 L8 &لما7 &ألجنبي في &لب08صا+ &لتقل"!"ةZ 8&ستنY&N س"8لتHا &لنق!"ة

بالمضا0با+ &لعش8&ئ"ةZ <ضافة <لى تقل"!"ة &لجHا+ &ل0سم"ة تجاj تسV"8 فI0 &الستثما0 &لكامنةD8 Zم8] مCسسي &لمشA80 في تح""!j ع>

2W تجاLبا+ س"اس"ة 8&لت0ك"N على تشج"ع &لتكام7 &القتصا!2 م> خال7 <قامة مش80عا+ مشت0كة.

ما &ل2L "م"N &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة ع> ن_"0&تHا &لحك8م"ة؟

&لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة تتم"N ع> ن_"0&تHا باستH!&فHا &لمش80عا+ &لصغ"O0 8&لمت8سDة Z 8ت8ح"! &لتش0"عا+ 8معا""0 &لZ[0D 8ت8ح"!

ً بأ!8&+ &لتم8"7 &إلسالم"ة بما "تماشى مع &لمعا""0 ق8&ع! 8W8قا+ &لت!&78 8&لمتاجZO0 8عملة &لت!&a8 78ل"ا+ &لمقاصة 8&لتس8"ةZ 8تتم"W N"ضا

&لمتبعة في م0&كN &لما7 &لعالم"ة &ل0ئ"سةZ 8منح &أل8ل8"ة إل!b&0 مش80عا+ &لتكام7 &القتصا!2 &لع0بي &لمشت0كةZ 8تنA8 خ"ا0&+ تN8"ع

&لمخا0D ب"> مش80عا+ 8قDاعا+ 8مناVD جغ0&ف"ة مختلفة.

ما *ي aل"ا+ &إلفصا] 8&لشفاف"ة &لتي ستتبعHا &لب08صة &لع0ب"ة؟
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ما *ي aل"ا+ &إلفصا] 8&لشفاف"ة &لتي ستتبعHا &لب08صة &لع0ب"ة؟

&لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة ستق!G خ"ا0&+ متa8 O08Dل"ا+ <فصا] ن8ع"ة ل0فع مست8( &لشفاف"ة في &لمش80عا+ &لم!0جة كخ!مة &لبf &لمباش0

م> م8قع ت8D"0 &لمشA80 على م!&0 &لساعةZ <ضافة <لى ع!&! تصاع!2 "8ضح عم0 &لمشA80 بالسنة 8&لش0H 8&ل"G8 8"نعكB بشك7 تلقائي في

حا7 تأخ0 &لمشW A80ثناء م0حلة &لتZ0"8D <ضافة <لى نش0 تقا0"0 <فصا] !08"ة 0بع 8نصY سن8"ة ت8ضح &ل8&قع &لفعلي للمش80عا+ &لم!0جة

&ألم0 &ل2L س"عNN م> &لتG&N &لم08D"> بال8فاء ب8عG*!8 &الستثما0"ة 8<نجاN ت8D"0 &لمش80عا+ حس[ &لخDD &لNمن"ة &لتي تق!م8& بHا عن!

<!b&0 تلi &لمش80عا+ في &لب08صة. 

8م> شأ> ت8ف"0 تلi &لحل78 &لمسا*مة في 0فع مست8( &لشفاف"ة 8كفاءO &الستثما0 في &ألسV&8 &لع0ب"ة 88ضع &لمستثم0 -صانع &لق0&0- على

ً على &لنجا] في جL[ &لمN"! م> ت!فV &الستثما0&+ 8&ل0سام"7 &لحالة &لحق"ق"ة للمشA80 قب7 &تخاL قj0&0 &الستثماZ20 8*8 ما س"نعكB <"جابا

&ألجنب"ة 8&لمHاجO0 <لى &لD8> &لع0بي. 

ما *ي aل"ا+ ت8D"0 ب"ئة &الستثما0 &لع0بي &لب"ني؟ 

ً ح"ا7 تجاN8 تقل"!"ة تم8"7 &لمش80عا+ &لع0ب"ة &لمشت0كة م> خال7 نق7 مش80عا+ &لتكام7 &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة ستلع[ !08&ً ج8*0"ا

&القتصا!2 &لع0بي م> 8سائ7 &لت80"ج &لتقل"!"ة <لى صناعة &ستثما0 عالم"ة باستخ!&G &لDفO0 &لتقن"ة 8&لفن"ة في صناعة &لب08صا+ &لمتخصصة.

O!8ا للعHأل78 لتشج"ع& Gفي &لمقا O0اجHألم8&7 &لمحل"ة 8&لم& B8C0لم!0جة ل& V88ل8"ة &الستثما0 في مش80عا+ &لسW ىDتع <W 8م> &لمت8قع

<لى D8نHا &ألZG كما س"تا] لل0سام"7 &ألجنب"ة عن! &لحاجة ف0صة &لت!فV &لم0> للمشا0كة في &الستثما0&+ &لع0ب"ة 8*8 ما "بحf عنh كث"0&ً م>

.G8"ل& Gلمستثم0"> في &لع!"! م> !78 &لعال&

فضالً ع> Lلi س"تG 0فع جO!8 فI0 &الستثما0 &لع0ب"ة <لى معا""0 &ل0D] &لعالمي &لمعم78 بHا في م0&كN &لما7 &لعالم"ة &ل0ئ"س"ةZ 8تح8"7

&الستثما0&+ 8&ألص78 غ"0 &لمنق8لة <لى 8ثائV <لكت80ن"ة سHلة &لت!&78 8&لمتاجZO0 8تمك"> &لمستثم0"> &لع0[ 8&ألجان[ على ح! س8&ء م>

تنف"L عمل"ا+ &الستثما0 ع> بع!.

*7 *نا8W iل8"ا+ للمش80عا+؟

م> خالjL* 7 &لحاضنة س"تG <عDاء &أل8ل8"ة &لقص8( لمش80عا+ &القتصا! &لحق"قي 8&لتكام7 &لع0بي Z 8ت8س"ع قاع!O &لصناعا+ &لتح8"ل"ة بما

"تالءG مع &حت"اجا+ &لD8> &لع0بي 8ما "متلكh م> مق!0&+ 8مN&"ا نسب"ة.

لماL& ب08صة ع0ب"ة مشت0كة &آل>؟ 

&لع!"! م> علماء &القتصا! 8&لباحث"> Dالب8& بإنشاء ب08صة ع0ب"ة مشت0كة لتجس! &لتكام7 &القتصا!2 &لع0بي &لب"ني منL ع!O عق8! &ستشعا0&ً
منGH بأ*م"ة تحق"V &لع!"! م> &لمم"N&+ &لتفض"ل"ة للD8> &لع0بي 8"تلخW I*مHا بت8ح"! <ج0&ء&+ &ل0D] 8&إل!b&0 8&لت!&78 ضم> حاضنة

ً WماG ت!فV &الستثما0&+ <لى WسV&8 &ل!78 &ستثما0 ع0ب"ة م8ح!ZO 8ت8ف"0 ب"ئة &ستثما0"ة جاLبةZ تتغل[ على &لمع8قا+ &لتقل"!"ة &لتي 8قف+ عائقا

O!!0 &الستثما0 ب"> مش80عا+ متعDع مخا"N8ت Zالستثما0 &لمشت0كة& I0م> ف O!!لما7 &لع0ب"ة 8ت8ف"0 خ"ا0&+ متع& V&8سW V"تعم Zلع0ب"ة&

O!على &الستفا O0!ة غ"0 &لقاD8&لمت8س O0"ت8ف"0 حاضنة &ستثما0 ع0ب"ة ُتعنى بتنم"ة &لمش80عا+ &لصغ Zع0ب"ة مختلفة V&8سW8 +اعاDضم> ق

م> &لب08صا+ &لحال"ةZ ت"س"0 تح8"7 &لمستثم0"> &لع0[ 8&ألجان[ الستثما0&تGH في WسV&8 &ل!78 &لع0ب"ة <لى س"8لة نق!"ة عن! &لحاجة.

ما *ي W*م"ة *jL &لب08صة للمنشآ+ &لصغ"O0 8&لمت8سDة؟ 

مشA80 &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة س"مأل &لفp&0 &لناجG ع> ضعY &ال*تماG بالمش80عا+ &لصغ"O0 8&لمت8سDة &لتي تع! &لعنص0 &ل0ئ"B في

Y7 تعاني م> ضع&Nلع0بي الت& Gا في &لعالHنW ال> Zلتنم"ة &لصناع"ة في غالب"ة &ل!78 &لتي حقق+ نجاحا+ ملم8سة في نم8 &لناتج &لمحلي& Gع!
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Y7 تعاني م> ضع&Nلع0بي الت& Gا في &لعالHنW ال> Zلتنم"ة &لصناع"ة في غالب"ة &ل!78 &لتي حقق+ نجاحا+ ملم8سة في نم8 &لناتج &لمحلي& Gع!

&ال*تماG 8عY8N &لبنi8 &لمحل"ة ع> تم8"لHا مع &نع!&G فI0 &ست"عابHا في غالب"ة ب08صا+ WسV&8 &لما7 &لحال"ة.

r8خف I8&لتخص Y&0الحت& VاD8ت8س"ع ن Z88س0عة &لنم bلى مضاعفة &إلنتا> O0"8&لكب O0"2 &لعالقا+ &لتكامل"ة ب"> &لمش80عا+ &لصغ!C8ت

&لتكال"ZY 8&تساA 0قعة &لتغD"ة &لجغ0&ف"ة ل!( &لكث"0 م> &لمCسسا+ &لصغ"O0 8&لمت8سDةZ فعن! &لن_0 في &لسج7 &لتا0"خي لبعr &لش0كا+

&لعمالقة &ل"G8 نج! W> &لكث"0 منHا ب!W+ كمCسسا+ صغ"O0 ب7 &لبعr منHا كان+ مغمZO08 <ال W> عالقة &لتكام7 8تبا!7 &لمنافع WضاY لHا

مHا0&+ عال"ة نم+ م> خاللHا تلi &لش0كا+ بس0عة مL*لة جع7 منHا في بضع سن"> ش0كا+ عمالقة "غDي <نتاجHا &لكث"0 م> &ألسV&8 &لعالم"ة.

*7 *ناi &ست0&ت"ج"ة ل!عG &لمنشآ+ &لصغ"O0 8&لمت8سDة في &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة؟

نمbL8 عم7 &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة "قG8 على &ست0&ت"ج"ة معمقة 8Wل+ &لمCسسا+ &لصغ"O0 8&لمت8سDة 0عا"ة خاصة ستمكنHا م>

BW0 م8حة حتىDا &ست"عا[ مبا!0&+ &لشبا[ &لHا بخ!ما+ ب"نHم> خال7 !عم iلL8 لم!0جة& V8على ق0&بة 70% م> مش80عا+ &لس L&8الستح&

r00&سا+ ج!8( &ست0شا!"ة (مجان"ة) بغ! G!ق" Iمتخص fبحاW Nت8ف"0 م0ك Zb&0!لبا+ &إلD8مت G80س rخف Z08ال! YلW 500 7ما

&لمساع!O على تح8"7 مبا!0&+ &ألعماZ7 8&البتكا0&+ 8&الخت0&عا+ م> WفكاD8 0م8حا+ ف0!"ة <لى فI0 &ستثما0"ة جاLبة "ت0D GحHا في

&لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كةZ ت"س"0D 0] ب0&مج تم8"7 <ضاف"ةZ تشج"ع &نتقا7 &لمنشآ+ &لصغ"O0 &لتي تحقV نجا] ملمB8 <لى نDاV &لمنشآ+

.O0"لمنشآ+ &لكب& VاDلى ن> B8نجا] ملم Vة &لتي تحقDتشج"ع &نتقا7 &لمنشآ+ &لمت8س ZةDلمت8س&

ماL& ع> ت8&فW Vن_مة &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة مع &ألن_مة &لمعم78 بHا حال"اً في &ل!78 &لع0ب"ة؟ 

ً في &لكث"0 م> &ل!78 &لع0ب"ة ح"f تتضم> ق8&ع! &إل!b&0 في "ت8&فV نمbL8 عم7 &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة مع &ألن_مة &لمعم78 بHا حال"ا

&لب08صة &شتD&0 حص78 &لمشA80 &لمتقّ!G لإل!b&0 على جم"ع &لت0&خ"I &لالNمة م> !8لة مق0 &لمشZA80 8"نحص0 !08 &لب08صة &لع0ب"ة

&لمشت0كة في فحI سالمة &لمشA80 &لقان8ن"ة 8&لمال"ة 8&إل!&0"ة 8ج!j&8 &الستثما0"ة.

ما *ي WنA&8 &لمش80عا+ &لقابلة لإل!b&0 في &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة؟ 

8W Z0"8Dلمش80عا+ ق"! &لت& iلL8ك Z 7"8تنت_0 &لتم I"ع> !0&سا+ 8ت0&خ O08&لتي *ي عبا O!"!لمش80عا+ &لج& b&0!> 78ستتا] &لف0صة لقب

.(O08Dلم&) لمش80عا+ &لعاملة&

Wما ع> !O08 ح"اO &لمشA80 قب7 8بع! <!0&جh في &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة فق! ب"> &لحا0ثي بأ> !O08 ح"اO &لمشA80 في &لب08صة تتك8> م>

&لم0&ح7 &لتال"ة: تجN"H 8ثائV &لمشZA80 تأ*"7 &لمشA80 لت8ف"0 متDلبا+ &ل0D] 8&إل!Zb&0 <ج0&ء &لفحI &لنافي للجHالة 8ج!8( &الستثما0 في

Nنش0 تقا0"0 &إلنجا ZY"م0&قبة &أل!&ء 8&لتصن ZO08"0 8&لمتاجDب!ء &لت Zفي &لب08صة h0&ج!> ZGلالكتتا[ &لعا A800] &لمشD ZA80لمش&

ً في حا7 ك8نh "نتHي 8&إلفصا]Z تصف"ة &لمشA80 &لمنتHي بالتمل"i 8صY0 حقV8 &لمسا*م"> 8بالتالي خ80جh م> &لب08صة8W Z بقاjC م!0جا

.I8لخص& &L* لمتبعة في& Y&0م"> بحس[ &ألع*& Bلم& V8حق Y0بالتشغ"7 مع &الستم0&0 في ص

ك"Y س"تG &لت!&78 في &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة؟ 

عمل"ا+ &لت!&78 8&لمتاجO0 في &الستثما0&+ &لم!0جة في سV8 &لب08صة ستتG بحس[ &ألعY&0 &لمتبعة م> خال7 &ل8سDاء &لمحل""> 8W &ل!8ل"">

Wعضاء &لسZ V8 8س"تمك> &لمستثم0 ع> بع! م> &الستثما0 في &لب08صة م> خال7 تقن"ا+ مبسDة Z كما ستتG &لمتاجO0 ب0سG8 مناسبة Z فضالً

.O!مة تح! م> &لمضا0با+ &لعش8&ئ"ة 8&لتقلبا+ &لحاNبمعا""0 8ق8&ع! حا V8ستق0&0 &لس& Dع> ضب

ما *ي &لفتO0 &لNمن"ة &لمت8قعة النDالV &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة؟ 
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ما *ي &لفتO0 &لNمن"ة &لمت8قعة النDالV &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة؟ 

مشA80 &لب08صة Wع! على م0&ح7 ثالf 8*ي عباO0 ع> خDD خمس"ة.

ما *ي &لحصI &لمت8قعة لل!78 &لع0ب"ة م> &لمش80عا+ &لم!0جة في &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة؟

بني نمbL8 &لت8قعا+ للمش80عا+ &لم!0جة في &لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة م> ح"f &لحجG 8&لقDاA 8حصW IسV&8 &ل!78 &لع0ب"ة &ستنا!&ً <لى

&لN8> &لنسبي لك7 !8لة بحس[ ثالثة مCش0&+ 0ئ"سة *ي (&لناتج &لمحلي) + (&لتع!&! &لسكاني) + (نس[ &لبDالة)Z 8ق! 0H_W+ نتائج &لت8قعا+

حصI &ل!78 &لع0ب"ة م> مش80عا+ &لسV8 &لم!0جة.

لماL& تG &خت"ا0 &لبح0"> مق0&ً للمشA80 على &ل0غG م> ك8نHا <ح!( Wصغ0 &ل!78 &لع0ب"ة؟

<W <م G8على &ل0غ Z0ل[ &ستضافة &لمقD ا فيHسبق"تW لب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة بناء على& A80ع8! &خت"ا0 مملكة &لبح0"> لتك8> مق0&ً لمش"

مCش0&+ &لمشA80 تش"0 <لى W> مص0 ستكW <8كب0 &ل!78 &لمستف"!O م> خ!ما+ &لمشA80 <ال <> 8ج8! مق0 &لب08صة في مملكة &لبح0"> ل>

"Cث0 على حصI &ل!78 &لمت8قعة م> &لمش80عا+ &لم!0جة.

لق! تق!م+ مص0 بDل[ &ستضافة &لمق0 *ي &ألخ0( <ال D <WلبHا Wتى متأخ0&ً 8لLH& &لسب[ فاN+ مملكة &لبح0">.

ما *8 &ل!08 &لمأم78 للب08صة &لع0ب"ة &لمشت0كة في <عا!O <عما0 !78 &ل0ب"ع &لع0بي؟

O!بشك7 <"جابي كب"0 في <عا GH8&لب08صة تس Z78!ل& V&8سW ل"ا+ ت8ف"0 &لتم8"7 &لس0"ع للمش80عا+ فيa كفأW <لما7 تع! م& V&8سW +ب08صا

<عما0 &ل!78 &لع0ب"ة &لتي تأث0+ باألح!&f &ألخ"O0 م> خال7 تق!"G حNمة خاصة بتلi &ل!78 م> &لحل78 8&لخ!ما+ &إلضاف"ة W*مHا فتح &لمجا7

إل!b&0 مش80عا+ &أل8قاY 8&لHبا+ &لنق!"ة على *"ئة WسGH "تG تخص"صHا لتم8"7 <قامة مش80عا+ <عما0 "8جh 0"عHا بحس[ 0غبا+ &لمانح">

.O00ل!78 &لع0ب"ة &لمتض& V&8سW لى>

*7 *ناi !08 مت8قع للب08صة &لع0ب"ة في &لعم7 &لخ"20؟

ً للمHتم"> بLH& &لقDاA &لتنم28 &لمZGH لق! تG مCخ0&ً تكل"Y &لمختص"> بت8ف"0 حNمة متخصصة م> &لحل78 *ناW iخبا0 ساO0 سنNفHا ق0"با

.2015 Gعا V8لحل78 ضم> خ"ا0&+ &لس& jL* VالD> Gت" <W 8م> &لمت8قع Z20"ابع &لخDل& +&L ك"ة لتنم"ة مش80عا+ &الستثما0 &لتنم8"ةLل&

ما *8 &لبع! &لمستقبلي &لمت8قع تحق"قh م> &لب08صة؟

VاD8ت8س"ع ن Z2!لع0بي بمش80عا+ &لتكام7 &القتصا& <D8ل& O0لع0ب"ة &لحاضنة &لمثال"ة لعما& V&8ا جع7 &ألسHتفض"ل"ة ب"ن +&N"مم Vس"حق

&الكتفاء &لب"نيZ 8تحق"V &لمالL &آلم> لB8C0 &ألم8&7 &لمحل"ة 8&لمHاجZO0 &لمسا*مة في ت8س"ع &لقاع!O &إلنتاج"ة للصناعا+ &لع0ب"ة 8نقلHا م>

&الستخ0&ج"ة &أل8ل"ة <لى &لتح8"ل"ة 8&لمتق!مةZ 8&إلسHاG بتحق"V تكت7 &قتصا!2 ع0بيZ 8ت8ف"0 حاضنة عالم"ة لمنتجا+ &لتم8"7 &إلسالم"ة.

ما *ي ت8قعاتi م> قمة &ل0"اr &القتصا!"ة؟ 

Oمعانا Y"في تخف G*0] مبا!0&+ فاعلة تساDل!78 &لع0ب"ة ل& O!22 "نا"0 &لجا20 كف0صة سانحة لقا rتأتي &لقمة &لع0ب"ة &القتصا!"ة في &ل0"ا

&لشع8[ &لع0ب"ة م> خال7 <قامة مش80عا+ تنم8"ة Dم8حة "عG نفعHا &لجم"ع.
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