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)لع00: 3768 | )إلثن/1 31 0/سمب# 2012, )لم()ف& 17 صف# 1434"ـ

)لقGاF )لخاD )لع#بي /عBB مساع/A إلنشاء ب(#صة ع#ب/ة مشت#كة ()لبح#/1 م#شحة الستضافة مق#"ا

0

Dلخا( FاGلق( H01 في منت)لمشا#ك( I1 /ناقK #Lم1 )لمنت
)لع#بي )لST /نLمA مجلP )لغ#N )لسع(0/ة بالتعا(1 مع

)التحا0 )لعا, لغ#N )لتجا#V ()لصناعة ()لB#)عة للبال0 )لع#ب/ة
()ألمانة )لعامة لجامعة )ل0(W )لع#ب/ة في 12(13 /نا/#/

كان(1 )لثاني 2013 مش#(عاً Gم(حاً إلنشاء "ب(#صة ع#ب/ة مشت#كة"
تق0مA مجم(عة )لب(#صاZ )لعقا#/ة )لعالم/ة.

(بحس^ تق#/# لم(قع "سي [1 بي سي" )إلخبا#S\ فإ1 )لمش#(F /#مي
إل/جا0 س(& مال/ة ع#ب/ة متZ(T V#)G كفاءV (شفاف/ة عال/ة تعم& )لثقة
في )الستثما#)Z )لع#ب/ة (تق0, خ0ماZ تم(/W ()ستثما# ن(ع/ة تخ0, جم/ع
)ألس()& )لع#ب/ة\ كما /`N0 [لى [قامة ب(#صة ع#ب/ة مشت#كة كش#كة
خاصة مفت(حة للمسا"مة م1 )ألف#)0 )لع#^ (/ت, تشغ/ل`ا )فت#)ض/ا على

شبكة )النت#نZ لتسا", في جT^ )الستثما#)Z )إلقل/م/ة ()ل0(ل/ة.
(م1 )لمت(قع 1K تعمW )لب(#صة )لع#ب/ة على )الستثما# (ت(ف/# )لتم(/W )لس#/ع لمش#(عاZ )لتكامW )القتصاS0 )لع#بي ()لمشا#/ع

)لن(ع/ة )لصغ/#V ()لمت(سGة\ كما /تضم1 )لمش#(F [تاحة ف#صة )لت0)(W ()لمتاج#V في )الستثما#)Z )لم0#جة في س(& )لب(#صة م1
خالW )ل(سGاء )لمحل//K 1( )ل0(ل//1 )ألعضاء في )لس(&\ (م1 )لم#جح 1K /حتض1 م#فأ )لبح#/1 )لمالي )لمق# )ل#ئ/P للب(#صة كما

.H#لع#ب/ة )ألخ( W)0ل( ل`ا في F)#س/ت, [نشاء ف
(/0فع مeسP مش#(F ")لب(#صة )لع#ب/ة )لمشت#كة" سف# )لحا#ثي بع00 م1 )لمس(غاZ )لتي تعBB فك#V مش#(عK A"م`ا )ل0(#

)لمأم(W للب(#صة )لم(حV0 في ت(ف/# ب/ئة )ستثما#/ة جاTبة تتغل^ على )لمع(قاZ )لتقل/0/ة )لتي حZ0 م1 ت0ف& )الستثما#)Z للمنGقة
)لع#ب/ة (ت(ف/# خ/ا#)Z متعV00 م1 ف#D )الستثما# )لمشت#كة ([/جاG] 0ا# م(ح0 إلج#)ء)Z )لg#G ()لت0)(W ()إل#0)f\ [ضافة لت(ف/#

حاضنة )ستثما# للمشا#/ع )لصغ/#V ()لمت(سGة.
Dلخا( FاGلق( Wا م1 قب"eنشا] )" لب(#صة )لع#ب/ة )لمشت#كة( F)#مش B/ما /م ,"K 1] لحا#ثي( Wصة قا#)لب( hT" B/ما /م B#بK 1ع)
()ستقالل/ت`ا (ح/ا0/ت`ا )تجاh )لجم/ع\ (KنA م1 خالل`ا س/ت, ت(ح/0 جم/ع )لمعا//# ()لتس(/ة ب/1 مختلN ف#D )الستثما# في )لعال,
)لع#بي\ (ستضم1 تلi )الستقالل/ة تخف/N ع()ئ& )الستثما# )لب/ني (تمك/1 )لمستثم#/1 بمختلN ش#)ئح`, م1 ح#/ة )الستثما# في

مختلN )ألس()& )لع#ب/ة Kس(V بالب(#صاZ )لعالم/ة.

)لمص0#: صح/فة )ل(سG )لبح#/ن/ة
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