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"ل#-ا7: "إلعال4 ع4 تأس-2 مش#10 ب0#صة ع#ب-ة مشت#كة باستثما#"!
ق-مت=ا 3 ت#-ل-0نا! :0ال#

'ل$"اC - "3كاالA": @عل< منت)> 'لق;ا: 'لخا8 'لع$بي 'لتحض"$4 لل)3$2 'لثالثة للقمة 'القتصا)"ة 'لع$ب"ة
في 'ل$"اC ع< تأس"L مش$3: 'لب3$صة 'لع$ب"ة 'لمشت$كة كأH3 سI3 $@سماH ع$ب"ة بحجF 'ستثما$'A "بلغ

ح3'لي 3 ت$"ل"3ناA )3ال$.
3قاH مSسL 'لمش$3: سف$ ب< عا"C 'لحا$ثي 'ل4Q "ق3) تكتال م< $جاH 'ألعماH 'لع$O خالH فعال"اA 'لمنت)>
Fلى @< حجU '$"مش V2$سة ج)3> 'لمش$3: مبش'$( A'$شSم >U في تص$"ح صحافي Cفي 'ل$"ا L4 ب)@ @مQل'
2028 Fة عا"Xا"ة 'لخ;ة 'لخمس"ة 'لثالثة 'لمنتXا في 'لب3$صة 'لع$ب"ة 'لمشت$كة في نXج'$(U لمت3قع' A'$الستثما'

ستبلغ ق$'بة 3 ت$"ل"3ناA )3ال$ مZ3عة ب"< جم"ع @سI'3 'ل)H3 'لع$ب"ة".
كما تش"$ 'لت3قعاU Aلى @< مشا$"ع 'لسI3 'لم)$جة ست3ف$ ق$'بة 3 مال""< ف$صة عمH ج)")2.

Z"Zا تعXا 'لتفض"ل"ة @]م"'Zلب3$صة 'لع$ب"ة تض"\ القتصا) 'ل3;< 'لع$بي 'لع)") م< 'لم' >U :لحا$ثي' H3قا
منافسة 'لب3$صاA 'لعالم"ة 3ق)$تXا على 'قت;ا: حصة م< ت)فI 'الستثما$'L3S$3 A 'ألمH'3 'لع$ب"ة 3'ألجنب"ة

3'لمXاجU 2$لى @سI'3 'ل)H3 'لع$ب"ة.
3ف"ما "خ8 'أل])'\ 'ل$ئ"سة للمش$3: قاH 'لحا$ثي UنXا تتلخ8 في Uقامة ب3$صة سI3 ماH ع$ب"ة مشت$كة
بم3'صفاA عالم"ةV 3ت3ف"$ حاضنة متخصصة تضF مشا$"ع ن3ع"ةV 3ت3ف"$ مالQ ^م< ل$L3S 'ألمH'3 'لمحل"ة
3'إلقل"م"ةV 3جL3S$ OQ 'لماH 'ألجنب"ة 3'لمXاج$2 3تسخ"$ 3سائH 'لتقن"ة 'لح)"ثة لت"س"$ ت)فI 'الستثما$'A ع<

بع)V 3نقH ف$8 'الستثما$ 'لع$ب"ة 'لكامنة Uلى م$'كZ 'لماH 'لعالم"ة 'ل$ئ"سة.
3@ضا\: U< 'لب3$صة 'لع$ب"ة 'لمشت$كة تU \(Xلى تق)"F خ"ا$'A تمH"3 تلبي 'حت"اجاA 'لمشا$"ع 'لصغ"2$

3'لمت3س;ة 3'لمسا]مة في ت3ف"$ ف$8 عمH متنام"ة.
ب)d$3 @عل< سف"$ مملكة 'لبح$"< بال$"اC 'لش"خ حم3) ب< عب) 'للH^ b خل"فة م3'فقة 'لعا]H 'لبح$"نى 'لملa حم)
ب< ع"سى ^H خل"فة على 'حتضا< مملكة 'لبح$"< مق$ 'لمش$3: 3منح مش$3: 'لب3$صة 'لع$ب"ة 'لمشت$كة ق;عة

@$C إلقامة مق$]ا 'ل$ئ"L في 'لعاصمة 'لبح$"ن"ة 'لمنامة.
كما @])> 'لش"خ "3س\ ب< عC3 'ألحم)4 'لمش$3: ق;عة @$C في من;قة 'لح$F 'لمكي 'لش$"\ بمساحة

.b"سسS3) مXلج bعش$2 ^ال\ مت$ م$بع تق)"$' من
3تF تنF"e منت)> 'لق;ا: 'لخا8 'لع$بي 'لتحض"$4 لل)3$2 'لثالثة للقمة 'القتصا)"ة 'لع$ب"ةV تحA عن3'< "نح3
مشا$كة فاعلة للق;ا: 'لخا8 في مبا)$'A 'لتنم"ة 3'لتكامH 'القتصا)4 'لع$بي" ب$عا"ة 'لش3S< 'القتصا)"ة

بجامعة 'ل)H3 'لع$ب"ة بالتعا3< مع 'تحا) غ$\ 'لتجا$2 'لع$ب"ة 3مجلL 'لغ$\ 'لسع3)"ة.
Aملفا Fستحس Cلقمة 'القتصا)"ة 'لع$ب"ة 'لمقبلة في 'ل$"ا' >@ VLم< @م H3@ VAلع$ب"ة كشف' H3(جامعة 'ل A3كان
مXمةV تتعلI ب)H3 'لمثلg 'لQ]بي في 'لمن;قةV ح"g "$تكQ[ Z' 'لمثلg في كH م< مص$ 3ل"ب"ا 3'لسV>'(3 على @<
تحسF 'لقمة 'القتصا)"ة؛ 'لتي تأتي عقO @ح)'g 'لثA'$3 'لع$ب"ةV 3 ملفاA بالغة 'أل]م"ةV تت$كZ في كH م<

'لب;الة 3'الستثما$ 3'ألم< 'لغQ'ئي.
3تأتي 'لقمة 'القتصا)"ة 'لع$ب"ة 'لمنعق)2 في 'ل$"اC 'ألسب3: 'لمقبH كأH3 قمة تعق) عقO @ح)'g 'لثA'$3 'لع$ب"ة
م< ح"g 'لشأ< 'القتصا)V4 3]3 'ألم$ 'ل4Q "جعH قمة 'ل$"اF[@ C قمة 'قتصا)"ة ع$ب"ة تعق) على مست3>

.Iساب Aلش"خ في 3ق' F$3ش VA"3نعقا) قمتي 'لك' Oعق aلQ 3"أتي Vلمن;قة'
H3@ Vصحاف"ة Aفي تص$"حا Vلع$ب"ة' H3(ل3ح)2 'القتصا)"ة بجامعة 'ل' Lلمجل Fألم"< 'لعا' Vمحم) 'ل$ب"ع H3قا
Iتتعل VمةXلش"خ ع< ع)) م< 'لقضا"ا 'لم' F$3ش A"3م< 'لك Hالقتصا)"ة 'لسابقة في ك' Fلقم' Aتمخض" Lم< @م
Vلع$بي' I3(نشاء 'لصنU >لشأ' 'Q[ في Fت g"ح Vلصغ"$2 3'لمت3س;ة' Aلمش$3عا' F3)ع VHبت3ف"$ ف$8 'لعم

'ل4Q "ع) @H3 صن)I3 تم3"لي لdQX 'لمش$3عاVA ب$@سماH "بلغ 1.3 مل"ا$ )3ال$".
:Hئي. 3قا'Qفي 'لب;الة 3'الستثما$ 3'ألم< 'لغ Zتت$ك VمةXم A3 ملفا Fستحس C3@3ضح 'ل$ب"ع @< قمة 'ل$"ا
"جامعة 'ل)H3 'لع$ب"ة ت3لي @]م"ة كب"$2 للتعامH مع قضا"ا 'الستثما$V 3تQل"H 'لمصاعO @ماF 'لمستثم$"< في

'"اF 'القتصا)
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"جامعة 'ل)H3 'لع$ب"ة ت3لي @]م"ة كب"$2 للتعامH مع قضا"ا 'الستثما$V 3تQل"H 'لمصاعO @ماF 'لمستثم$"< في
'لق;ا: 'لخاV8 3]3 @م$ QU' تحقI س"ساع) في تحق"I 'ألم< 'لغQ'ئيV 3ت3ف"$ ف$8 عمH مناسبة @ماF 'لباحث"<

ع< 'لعمH م< 'لشعO3 'لع$ب"ة".
3@ضا\ 'ألم"< 'لعاF لمجلL 'ل3ح)2 'القتصا)"ةV بجامعة 'ل)H3 'لع$ب"ة: "عقO @ح)'g 'لثA'$3 'لع$ب"ة ال ب) @<
تك3< ]ناS$ a"ة 3'ست$'ت"ج"ة للتعامH مع 'ألZماA؛ كي تست;"ع 'ل)H3 'لع$ب"ة @< تحمي 'لق;اعاA 'القتصا)"ة

3'لم3';< 'لع$بيV 3تحقI بQلa @على )$جاA 'ل$فا]"ة 'لممكنة لم3';ن"Xا".
Aلتي 'جتاح' A'$3لث' g'(ح@ Oلع$ب"ة - 'لتي تأتي في @عقا' H3(ل' Cلج)")2 لبع' Aلى @< 'لحك3ماU 3@شا$ 'ل$ب"ع
'لمن;قة - ستسعى خالH 'لسنA'3 'لقل"لة 'لمقبلة Uلى تنe"\ بل)'نXا م< 'لفسا) 'ل4Q تغلغH في ]dQ 'لبل)'< ألكث$ م<
Aمني بس";؛ أل< 'لحك3ماZ A3ق Hخال Hلفسا) 'لمتغلغ' ($; Aلحك3ما' dQ[ ل< تست;"ع" :H3قا Vً33 عاما
'لمنتX"ة في @ح)'g 'لمن;قة 'ستنZفA 'الحت"ا;"اVA 3قتلA 'لصناعاVA مما نتج عنb شلH للح$كة 'القتصا)"ة

3'لصناع"ة".
(" Aلتي ق)م' H3(لع$ب"ة @< 'لسع3)"ة م< @كث$ 'ل' H3(ل3ح)2 'القتصا)"ة بجامعة 'ل' Lلمجل F3@3ضح 'ألم"< 'لعا
'لتعاV>3 لبعH3( C 'لمن;قة 'لتي تأث$A 'قتصا)'تXا بأح)'g 'لثA'$3 'لع$ب"ةV مض"فا "'ست;اعdQ[ A 'ل)H3 في

He 'ل)عF 'لسع3)4 'لسخي U)'$2 @م3$]ا 3تجاZ@ Z3ماتXا 'لحال"ة". 
3@شا$ 'ل$ب"ع Uلى @< 'لحك3ماA 'لع$ب"ة 'لج)")2 - 'لتي جاءA في @عقاO @ح)'g 'لثA'$3 'لع$ب"ة - في ;$"قXا Uلى
@< تتجاZ3 سلب"اA @فس)A 'لX"اكH 'لحك3م"ةV 3قا)A 'قتصا)'dQ[ A 'ل)H3 لإلفالVL مض"فا "]ناa مقت$l مص4$
بحسF ملفاA 'قتصا)"ة مXمة ج)")2 تتعلI ب)H3 'لمثلg 'لQ]بيV ح"g "تشكQ[ H' 'لمثلg في كH م< مص$
A'(م< 'قتصا Hعلى ك ً 3'لس3)'< 3ل"ب"اV 3ستتF مناقشة ]Q' 'لمل\ في قمة 'ل$"اC. كما @< 'لقمة ست$كZ @"ضا

'ل"م< 3ت3نVL لتشج"ع ]dQ 'ل)H3 على 'لخn3$ م< 'ألZمة 'لحال"ة 'لتي تم$ بXا".
"شا$ Uلى @< 'ل)كت3$ عب) 'لعZ"Z 'لع3"شVI 'ألم"< 'لعاF 'لمساع) للحA'$'3 'الست$'ت"ج"ة 3'لمفا3ضاVA في 'ألمانة
'لعامة لمجلL 'لتعا3< ل)H3 'لخل"جV كا< ق) @ك) خالH تص$"حاA صحاف"ة 'لشX$ 'لماضي @< ثقة 'لمستثم$"<
'لخل"ج"< في 'ل)H3 'لتي تع$ضU Aلى @ح)'g 'لثA'$3 'لع$ب"ة باتA "مV"2Z3ZX 3قاH "على ]dQ 'ل)H3 @< تسعى

Uلى تحس"< مست3"اA ثقة 'لمستثم$"<V حتى تنجح في Z"ا)2 عمل"ة 'لنم3 'القتصا)4 للبل)".
3@شا$ 'لع3"شU Iلى @< ت3نL باتA ]ي 'ل)3لة 'ل3ح")2 'لتي تع$ضA ألح)'g 'لثA'$3 'لع$ب"ة 3نجحA في Uعا)2
جZء م< 'لثقة Uلى نفL3 'لمستثم$"< 'لخل"ج""<V مض"فا "'نخفC 'لنم3 'القتصا)4 لل)H3 'لتي تع$ضU Aلى
@ح)'g 'لثA'$3 'لع$ب"ة بشكH كب"$ ج)'V كما @< س3$"ة باتA تم$ بم$حلة 'نكماo 'قتصا)4 خالH 'لفت$2 'لحال"ة".
Vلخل"ج' H3(لتعا3< ل' Lفي 'ألمانة 'لعامة لمجل VAالست$'ت"ج"ة 3'لمفا3ضا' A'$'3لمساع) للح' F3@ك) 'ألم"< 'لعا
@< @ح)'g 'لثA'$3 'لع$ب"ة قا)U Aلى Z"ا)2 حجF 'لتجا$2 'لب"ن"ة ب"< )H3 'لخل"جV 3قاH "كما @سXمA 'ألZمة 'لمال"ة
'لعالم"ةV 3ت$'جع مع)الA 'لجاQب"ة 'الستثما$"ة في 'ل)H3 'لع$ب"ةV 3'ن;القة 'لسI3 'لخل"ج"ة 'لمشت$كةV في Z"ا)2

مع)الA 'لتجا$2 'لب"ن"ة ب"< )H3 من;قة 'لخل"ج".
Q3ك$ 'لع3"شI @< مص$ كانA ]ي 'ل3جXة 'الستثما$"ة 'أل3لى @ماF 'لخل"ج""< خالH 'لسنA'3 'لماض"ةV مست;$)'
V3$"ة مص$ 'لع$ب"ةXلخل"ج""< في جم' A'$ستثما' Fفي حج V'(لى ت$'جع كب"$ جU A(لمن;قة قا' g'(ال @< @حU"

."Fعا Hلمستثم$"< بشك' L3لى نفU '((عا)2 'لثقة مجU لىU $3ال ب) @< تسعى مص

تصم#م 7تطوير شركة (لخبر(ء ل.ندسة (لبرمج#ا!
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