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االقسمم  االثاني:  االنصص  ااألساسي

شرركة  إإماررااتيیة  تستثمرر  1.52  مليیارر  ددووالرر  بمصرر
ماجدد  االفططيیمم  تسعى  لززيیاددةة  عدددد  متاجرر  كاررفوورر  في  مصرر  إإلى  32  متجرراا  خاللل  االسنووااتت  االخمسس  االمقبلة  (االفررنسيیة)

قالتت  شرركة  إإماررااتيیة  إإنهھا  تسعى  الستثمارر  عشررةة  مليیاررااتت  جنيیهھ  (1.52  مليیارر  ددووالرر)  في  مصرر  خاللل  االسنووااتت  االخمسس  االمقبلة٬،

ووستنتهھي  منن  االفحصص  االفني  لالستحووااذذ  على  سلسلتي  متاجرر  في  مصرر  بنهھايیة  االرربع  ااألوولل.

ووقالل  إإيیادد  ملصص  االررئيیسس  االتنفيیذذيي  لماجدد  االفططيیمم٬،  أأكبرر  مططوورر  وومشغلل  لمررااكزز  االتسووقق  وومحالتت  االهھايیبرر  مارركتت  في  االشررقق  ااألووسطط

ووشمالل  أأفرريیقيیا٬،  في  مؤؤتمرر  صحفي  بالقاهھھھررةة٬،  إإنن  معظظمم  ااستثماررااتت  االمجمووعة  في  مصرر  ستكوونن  في  إإقامة  االمررااكزز  االتجارريیة.

ووتعملل  مجمووعة  ماجدد  االفططيیمم  في  مصرر  منذذ  عامم  2000  ووتبلغ  ااستثماررااتهھا  االحاليیة  نحوو  2.5  مليیارر  جنيیهھ  ووتمتلكك  16  متجرراا  في

االبالدد  تحتت  ااسمم  كاررفوورر.

ووقالل  ملصص  إإنن  ااستثماررااتت  االمجمووعة  في  مصرر  خاللل  االسنووااتت  االخمسس  االمقبلة  ستووفرر  17  أألفف  فررصة  عملل  مباشررةة  ووغيیرر  مباشررةة.

كما  أأووضح  أأنن  االمجمووعة  تسعى  لززيیاددةة  عدددد  متاجرر  كاررفوورر  في  مصرر  إإلى  32  متجرراا  خاللل  االسنووااتت  االخمسس  االمقبلة.

ووسجلل  ااالقتصادد  االمصرريي  نموواا  بنسبة  2.2%  فقطط  في  االسنة  االماليیة  االمنتهھيیة  في  يیوونيیوو/حززيیرراانن  ااررتفاعا  منن  1.8%  في

٬2010/2011،  غيیرر  أأنن  هھھھذذهه  االنسبة  تقلل  عنن  معددالتت  االنموو  االتي  تررااووحتت  بيینن  5  وو7%  قبلل  ثووررةة  25  يینايیرر  ٬2011،  ووال  تكفي

الستيیعابب  االوواافدديینن  االجدددد  على  سووقق  االعملل  كلل  عامم.

ووتضرررر  ااالقتصادد  االمصرريي  االذذيي  يیعاني  بالفعلل  بعدد  عاميینن  منن  ااالضططررااباتت  إإثرر  ثووررةة  يینايیرر/كانوونن  االثاني  ٬2011،  بسببب  مووجة

جدديیددةة  منن  ااالضططررااباتت  في  ااألسابيیع  ااألخيیررةة٬،  ووتررااجعتت  االثقة  االشعبيیة  في  االحكوومة  بسببب  تووتررااتت  بشأنن  ددستوورر  جدديیدد  للبالدد.
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االقسمم  االثالثث:  ااألسئلة

١۱.  منن  أأيینن  هھھھذذاا  االخبرر؟

٢۲.  ما  مووضووعع  االخبرر؟

٣۳.  ماذذاا  تعررفوونن  عنن  إإيیادد  ملصص  ووماجدد  االفططيیمم  بعدد  قررااءةة  االخبرر؟

٤.  كيیفف  ستستفيیدد  مصرر  منن  هھھھذذاا  االمشررووعع  االجدديیدد؟

٥.  ماذذاا  تعلّمنا  عنن  ااالقتصادد  االمصرريي  منن  هھھھذذاا  االخبرر؟
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