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 الرؤية االستراتيجية لالستثمار في مجاالت التكنولوجيا الرقمية

 يهدف المشروع إلعداد دراسة تضع إطارا عمليات لتحفيز االستثمار في شركات التكنولوجيا الرقمية•

يفترض ان توجه تلك الرؤية كورقة عمل للجامعة العربية ممثلة بمجلسها االقتصادي واالجتماعي تمهيدا •
إلطالق آلية تعمل بالتعاون مع الدول العربية لتحفيز توجيهات االستثمارات نحو المشروعات وخاصة ذات 

 .العائد المجدي

 تراعي تلك الرؤية أن يكون التوجه األساسي هو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة•

تمكين الجهات المقدمة لالستثمارات من االستيعاب الجيد لطبيعة المشاريع وجدواها واختيار النموذج المناسب •
 للتمويل كالشراكة او المنح او اإلقراض

األثر الرئيسي المتوقع هو التوسع في حصد القيمة المضافة والتي تساهم في تحسين الناتج المحلي وتوفر •
 العديد من الوظائف

 الترابط مع الهدف الثاني حول تشجيع االستثمار بالقطاع•
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 تسجيل وتصنيف الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا الرقمية

 عمل موقع الكتروني يمكن من خالله تسجيل الشركات حسب تخصصها الفني •

 نبذة عن سابقة االعمال \الحجم  \الخبرة  \التخصص  \يمكن البحث بهذه القاعدة بداللة الدولة •

يفترض ان يتم تغذية وتحديث البيانات من قبل الجهات الحكومية المحلية المعنية او بالتسجيل •
 المباشر من قبل الشركات

 يمكن عمل تحقق حول صحة البيانات كقيمة مضافة•

 سيكون إدارة هذه المنصة بالتنسيق مع األمانة العامة للجامعة العربية وأجهزتها الفنية المعنية•

الهدف األساسي هو احداث تالقي أفضل كسوق ترويجي لهذه المؤسسات يجمع الباحثين عن •
 خدماتها مع مقدميها من هذه الشركات والمؤسسات

التصنيف ، وتعزيز مساهمة القطاع )التوافق مع الهدف األول والخامس من المحور الثالث •
 (اقتصاديا
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