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,ع'* &لمش'29 خال! منت45 &لق3ا2 &لخا0 &لع'بي في &ل',ا* &لش)' &لمقب!

&لق3ا2 &لخا0 &لع'بي ,عBB مساع,@ إلنشاء ب9'صة ع'ب,ة مشت'كة
%لريا6 – محمد %لح3د2

    مD &لمنتDO 'J ,ناقM &لمشا'كD9 في منت45 &لق3ا2 &لخا0 &لع'بي &لKL ,نJم@ مجلG &لغ'E &لسع59,ة بالتعاD9 مع
13 -12 P'عة للبال5 &لع'ب,ة 9&ألمانة &لعامة لجامعة &ل95! &لع'ب,ة خال! &لفت&'B9&لصناعة 9&ل P'لتجا& E'لغ Sالتحا5 &لعا&

XS2013 / /1 مش'9عاً 3م9حاً إلنشاء "ب9'صة ع'ب,ة مشت'كة" تق5م@ مجم9عة &لب9'صاV &لعقا',ة &لعالم,ة.

S5لع'ب,ة 9تق& V&'لثقة في &الستثما& Z9شفاف,ة عال,ة تعم Pكفاء V&L P'93مال,ة ع'ب,ة مت Z99,'مي &لمش'29 إل,جا5 س
خ5ماV تم9,! 9&ستثما' ن9ع,ة تخS5 جم,ع &ألسZ&9 &لع'ب,ةX كما ,)E5 ]لى ]قامة ب9'صة ع'ب,ة مشت'كة كش'كة خاصة
مفت9حة للمسا^مة مD &ألف'&5 &لع'[ 9,تS تشغ,ل)ا &فت'&ض,ا على شبكة &إلنت'نV لتسا^S في جL[ &الستثما'&V &إلقل,م,ة

9&ل95ل,ة.

9مD &لمت9قع DO تعم! &لب9'صة &لع'ب,ة على &الستثما' 9ت9ف,' &لتم9,! &لس',ع لمش'9عاV &لتكام! &القتصاK5 &لع'بي
9&لمشا',ع &لن9ع,ة &لصغ,'P 9&لمت9س3ةX كما ,تضمD &لمش'29 ]تاحة ف'صة &لت5&9! 9&لمتاج'P في &الستثما'&V &لم5'جة
D,'م'فأ &لبح Dحتض, DO لم'جح& D9م XZ9ألعضاء في &لس& D,,9 &ل95لO D,,خال! &ل9س3اء &لمحل Dلب9'صة م& Z9في س

&لمالي &لمق' &ل'ئ,G للب9'صة كما س,تS ]نشاء ف'29 ل)ا في &ل95! &لع'ب,ة &ألخ'4.

5,9فع مdسG مش'29 "&لب9'صة &لع'ب,ة &لمشت'كة" سف' &لحا'ثي بع55 مD &لمس9غاV &لتي تعBB فك'P مش'9ع@ O^م)ا
Zت5ف Dم V5لتقل,5,ة &لتي ح& Vبة تتغل[ على &لمع9قاLفي ت9ف,' ب,ئة &ستثما',ة جا P5ل95' &لمأم9! للب9'صة &لم9ح&
e'3ل& V&ف'0 &الستثما' &لمشت'كة 9],جا5 ]3ا' م9ح5 إلج'&ء Dم P55متع V&'للمن3قة &لع'ب,ة 9ت9ف,' خ,ا V&'الستثما&

9&لت5&9! 9&إلXf&'5 ]ضافة لت9ف,' حاضنة &ستثما' للمشا',ع &لصغ,'P 9&لمت9س3ة.

9حO !9ب'B ما ,م,gL^ B &لب9'صة قا! &لحا'ثي ]S^O D ما ,م,B مش'29 &لب9'صة &لع'ب,ة &لمشت'كة ^9 ]نشاd^ا مD قب!
Eمختل D,ت9ح,5 جم,ع &لمعا,,' 9&لتس9,ة ب Sخالل)ا س,ت Dن@ مO9 Xلجم,ع& gلق3ا2 &لخا0 9&ستقالل,ت)ا 9ح,ا5,ت)ا تجا&
Eبمختل D,'لمستثم& D,الستثما' &لب,ني 9تمك& Zع9&ئ E,الستقالل,ة تخف& hتل D9ستضم Xلع'بي& Sف'0 &الستثما' في &لعال

ش'&ئح)S مD ح',ة &الستثما' في مختلE &ألسZ&9 &لع'ب,ة OسP9 بالب9'صاV &لعالم,ة.
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