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)لمص#/: $كالة )ألنباء )لسع$#"ة
%لتعل'قاB %لمنشوHE ال تعبر عن E?< "معلوماB مباشر" )ال نتحمل ?< مسؤ)ل'ة قانون'ة ح'ا9 8لك6 )يتحمل كاتب-ا مسؤ)ل'ة %لنشر.

)لق>ا; )لخا9 )لع/بي "ع77 مساع"6 إلنشاء ب$/صة ع/ب"ة مشت/كة

"ناقM )لمشا/ك$B في منت#K )لق>ا; )لخا9 )لع/بي )لIJ س"نHم6 مجلE )لغ/C )لسع$#"ة بالتعا$B مع )التحا# )لعا<

لغ/C )لتجا/O $)لصناعة $)ل7/)عة للبال# )لع/ب"ة $ )ألمانة )لعامة لجامعة )ل#$Q )لع/ب"ة خالQ )لفت/O 12-13 "نا"/ )لقا#<

بال/"اU مش/$عاً >م$حاً إلنشاء ب$/صة ع/ب"ة مشت/كة تق#م6 مجم$عة )لب$/صاS )لعقا/"ة )لعالم"ة.

$"C#X )لمش/$; إل"جا# س$W مال"ة ع/ب"ة مت>$/S(J O كفاءO $شفاف"ة عال"ة تعمW )لثقة في )الستثما/)S )لع/ب"ة $تق#<

Bمة مYقامة ب$/صة ع/ب"ة كش/كة خاصة مفت$حة للمساZ$ لع/ب"ة( W($ستثما/ ن$ع"ة تخ#< جم"ع )ألس($ Q"$تم Sخ#ما

)ألف/)# )لع/] "ت< تشغ"لXا )فت/)ض"ا علي شبكة )النت/نS لتسX< في جJ] )الستثما/)S )إلقل"م"ة $)ل#$ل"ة.

$مB )لمت$قع [B تعمQ )لب$/صة )لع/ب"ة علي )الستثما/ $ت$ف"/ )لتم$"Q )لس/"ع لمش/$عاS )لتكامQ )القتصا#I )لع/بي

B""ل#$ل( $] B""ل$س>اء )لمحل( Qخال Bلب$/صة م( W$لم#/جة في س( S(/في )الستثما O/لمتاج($ Q$(#تاحة ف/صة )لتZ$ لمت$س>ة($ O/"لمشا/"ع )لن$ع"ة $)لصغ($

.W$ألعضاء في )لس(

.K/لع/ب"ة )ألخ( Q$#ا ف/$; في )لXللب$/صة $ستنشأ ل E"لمالي )لمق/ )ل/ئ( B"/م/فأ )لبح Bحتض" B] لسع$#"ة( C/لغ( Eلمجل Bلم/جح بحس] ب"ا( Bم$

$ق#< مbسE مش/$; )لب$/صة )لع/ب"ة )لمشت/كة سف/ )لحا/ثي ع##) مB )لمس$غاS )لتي تع77 فك/O مش/$ع6 $مY] BمXا )ل#$/ )لمأم$Q للب$/صة )لم$ح#O في ت$ف"/

ب"ئة )ستثما/"ة جاJبة تتغل] على )لمع$قاS )لتقل"#"ة )لتي ح#S مB ت#فW )الستثما/)S للمن>قة )لع/ب"ة $ت$ف"/ خ"ا/)S متع##O مB ف/9 )الستثما/ )لمشت/كة $Z"جا#

Z>ا/ م$ح# إلج/)ء)S )ل>/e $)لت#)$Q $)إل#/)Z dضافة لت$ف"/ حاضنة )ستثما/ للمشا/"ع )لصغ"/O $)لمت$س>ة.

$ح$Q [ب/7 ما "م"7 )لب$/صة [$ضح )لحا/ثي [Y] Bم"تXا تكمB في [Z BنشائXا س"ك$B مB قبQ )لق>ا; )لخا9 بما "ضمB )ستقالل"تXا $ح"ا#"تXا تجاf )لجم"ع $مB خاللXا

Cبمختل B"/لمستثم( B"الستثما/ )لب"ني $تمك( Wع$)ئ C"تخف Bف/9 )الستثما/ في )لعال< )لع/بي $)لتي ستضم Cمختل B"س"ت< ت$ح"# جم"ع )لمعا""/ $)لتس$"ة ب

ش/)ئحX< مB ح/"ة )الستثما/ في مختلC )ألس$)W )لع/ب"ة [س$O بالب$/صاS )لعالم"ة.

جم'ع %لحقوL محفوJة لمعلوماB مباشر © 2005-{0}

[على )لصفحة

http://www.mubasher.info/portal/TDWL/getDetailsStory.html?goToHomePageParam=true&storyId=2219229#top

