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)لسع-3(ة: )إلعال/ ع/ مش#-. )لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة

كشF GمE في )لعاصمة )لسع-3(ة )ل#(اB ع/ مش#-. للق>ا. )لخا? (مث8 خا#>ة >#(; إلنشاء تكت8 )قتصا53

ع#بيK (ضاNي )لتكتالM )لتجا#(ة )لعالم(ةK ح(I تH )إلعال/ ع/ F-8 ب-#صة س-; ما8 ع#ب(ة تقH3 ع/ >#(; )لق>ا.

)لخا? في )لعالH )لع#بي. -(تضم/ )لمش#-. Rنشاء ب-#صة مشت#كة كأ-8 ب-#صة س-; #EF ما8 ع#بي مشت#كة على

SعلنF فقا لما- Kلع#بي( /<-ل( لخا? في( .لق>ا( اN3-ق)- /)#لبح( اN#مق G)تستض Kمة مقفلةNة مسا)ئة ش#كة ع#ب)N

سف(# )لبح#(/ في )ل#(اB )لش(خ حم-3 ب/ عب3 )لل8W S خل(فةK -مVسE )لمش#-. سف# )لحا#ثي. -قا8 )لسف(# )لبح#(ني

ل3[ )لسع-3(ة R/ )لمل\ حم3 ب/ ع(سى 8W خل(فة مل\ )لبح#(/ كلفS بنق8 ت#ح(بS بمبا3#] #جا8 )ألعما8 )لع#Y مVسسي

مش#-. )لب-#صة )لع#ب(ةK مش(#) Rلى F/ مبا3#] )لمل\ باحتضا/ )لمش#-. تعكN( EتماH )لمنامة بتع^(^ )لتكام8

)القتصا53 )لع#بي )لب(نيK -ت(س(# ت3ف; #E-V )ألم-)8 -)الستثما#)M )لع#ب(ة -)ل3-ل(ةK -)ستق>اY )لم`اج#] Rلى مشا#(ع )لتنم(ة )لع#ب(ةK )ن>القا م/ )لبح#(/.

-^)3: «(#حY )لمل\ حم3 ب#جا8 )ألعما8 )لع#Y م/ مختلG )ألنش>ة )القتصا3(ة في )ل->/ )لع#بيK -(3ع-HN لالستفا3] م/ bcN )لحاضنة )لع#ب(ة )لمشت#كة لتنم(ة

F->ان`H بمشا#(ع تنم-(ة تنعكE بشكR 8(جابي على #فع مست-[ مع(شة )لم-)>/ )لع#بي -ت-ف(# ف#? )لعم8 ضم/ )لمشا#(ع )لتي ستحتضن`ا bcN )لس-;».

-Fك3 3عH )لمل\ حم3 للمش#-. -تق3(#b لج`-3 مVسس(KS فقF 3عل/ ع/ منح مش#-. )لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة F#ضا في من>قة مناسبة في )لبح#(/ إلقامة مق#Nا

)ل#ئ(سي.

-(ق-3 )لحا#ثي تكتال م/ #جا8 )ألعما8 )لع#Y خال8 فعال(اM منت3[ )لق>ا. )لخا? )لع#بي )لتحض(#5 لل3-#] )لثالثة للقمة )القتصا3(ة )لع#ب(ةK تحM عن-)/ «نح-

G#القتصا3(ة بجامعة )ل3-8 )لع#ب(ة بالتعا-/ مع )تحا3 غ( /-Vك8 م/ )لش Sمتf5 نcلتنم(ة -)لتكام8 )القتصا53 )لع#بي» )ل( M(#3مشا#كة فاعلة للق>ا. )لخا? في مبا

)لتجا#] )لع#ب(ة -مجلE )لغ#G )لسع-3(ة.

-Fك3 #ئ(E مجل3R E)#] )لب-#صة )لع#ب(ة في ح3(I لـ«)لش#; )أل-س>» HNF /F ما (م(^ مش#-. )لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة N- )ستقالل(ت`ا بإنشائ`ا م/ قب8 )لق>ا.

)لخا? في )ل->/ )لع#بيK )ألم# )ل5c س(ع^^ م/ م#-نت`ا -ح(ا3(ت`ا تجاb )لجم(ع.

-FضاG: «نح/ سع3)ء )ل(-H بتق3(cN H) )لمش#-. )لع#بي )ل>م-R jلى جماN(# )ألمة )لع#ب(ةF- K/ ما ق3مناb )ل(-H ل(E بج3(3 ح(I >الY بS علماء )ألمة -مفك#-Nا

)القتصا3(-/ منc عق-R K3ال F/ ما قمنا بS تمث8 في )لعم8 )لY-V3 لتح-(cN 8) )لحلH )لع#بي )ل>م-R jلى حق(قة -)قع(ة». -ت-قع F/ تض(G )لب-#صة )لع#ب(ة القتصا3

)ل->/ )لع#بي )لع3(3 م/ )لم^)(ا )لتفض(ل(ة NFم`ا منافسة )لب-#صاM )لعالم(ة على )قت>ا. حصة م/ ت3ف; )الستثما#)E-V#- M )ألم-)8 )لع#ب(ة -)ألجنب(ة -)لم`اج#]

Rلى Fس-); )ل3-8 )لع#ب(ة.

-FكF 3/ مVش#)M 3#)سة ج3-[ )لمش#-. مبش#] -تش(# Rلى F/ حجH )الستثما#)M )لمت-قع 3R#)ج`ا في )لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة في ن`ا(ة )لخ>ة )لخمس(ة )لثالثة

)لمنت`(ة عاK2028 H ستبلغ ق#)بة 3 ت#(ل(-ناM 3-ال# م-^عة ب(/ جم(ع Fس-); )ل3-8 )لع#ب(ةK كما تش(# )لت-قعاR Mلى F/ مشا#(ع )لس-; )لم3#جة ست-ف# ق#)بة 3

مال((/ ف#صة عم8 ج3(3].

-(#[ )لحا#ثي F/ ت-ف(# ب(ئة )ستثما# ع#ب(ة جاcبة تتغلY على مع-قاM )الستثما# )لتقل(3(ة ق3 باM م>لبا ملحا للحك-ماM -)لمستثم#(/ على ح3 س-)ءF- K/ )ل>#(;

)ل-ح(3 لتحق(; cل\ N- )الستفا3] م/ )ل>ف#] )لتقن(ة في Fس-); )لما8 ل>#j ف#? )الستثما# )لع#ب(ة )لكامنة ب>#; غ(# تقل(3(ةK -نقل`ا م/ )إل>ا# )لض(; لألس-);

)لمحل(ة Rلى صناعة )ستثما# عالم(ة بع(3) ع/ تكب(3 )لمستثم#(/ عناء -مخا># )الستثما# -N- ما (ع3 سببا #ئ(س(ا في Nج#] )ألم-)8 )لع#ب(ة Rلى )لب-#صاM )ل3-ل(ة.

Hت-ف(# حاضنة متخصصة تض- Kعالم(ة Mقامة ب-#صة س-; ما8 ع#ب(ة مشت#كة بم-)صفاR ن`ا تتلخ? فيF لحا#ثي( ضح-F .-#ة للمش)ل#ئ(س( G(3Nفي ما (خ? )أل-

M(#س(# ت3ف; )الستثما)تسخ(# -سائ8 )لتقن(ة )لح3(ثة لت- K[#ل#سام(8 )ألجنب(ة -)لم`اج( Ycة -ج)لمحل(ة -)إلقل(م( 8(-ألم( E-V#م/ لW cمال #)ت-ف- Kة)ع ن-ع)#مشا

ع/ بع3 -نق8 ف#? )الستثما# )لع#ب(ة )لكامنة Rلى م#)ك^ )لما8 )لعالم(ة )ل#ئ(س(ةK -تق3(H خ(ا#)M تم-(8 تلبي )حت(اجاM )لمشا#(ع )لصغ(#] -)لمت-س>ةK -)لمساNمة في

ت-ف(# ف#? عم8 متنام(ة ضم/ مشا#(ع )لس-; )لم3#جةK -ت-ف(# حاضنة عالم(ة لمنتجاM )لتم-(8 )إلسالمي ب>#; غ(# تقل(3(ةK -تعم(; )لمصالح )لع#ب(ة )لمشت#كة
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)لمص3#: مباش#
%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.

بما (ع^^ )الستفا3] م/ )لم^)(ا )لنسب(ة في )ل->/ )لع#بي.

-Fك3 )لحا#ثي F/ )ل>#(; >-(8 لتحق(; bcN )أل3N)G )ل>م-حةK -قا8 «نح/ م3#ك-/ لcل\ جN- K(3)- )ألم# )ل5c 3فعنا Rلى تج^ئة bcN )ألG(3N على ثالI خ>>

H`ش#)ئح Gلمستثم#(/ -عامة )ألمة على مختل( Mت>لعا S)لR -مع ما تصب j-لمش#-. )لع#بي )ل>م( (cN G(3NF ;ال تخ>ئ ت>اب #)ع(/ )لبص /F لىR (#)مش K«ة)خمس

.H`تماماتN(-

-قH3 )لحا#ثي مVسE )لمش#-. شك#b للمل\ حم3 ب/ ع(سى 8W خل(فة على تك#مS باحتضا/ )لبح#(/ مق# )لمش#-.K -على 3عمS )لسخي )لمتمث8 في منح مش#-.

)لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة ق>عة B#F إلقامة مق#Nا )ل#ئ(سي 3عما منS لمشا#(ع )لتكام8 )القتصا53 في )ل->/ )لع#بي.بحسY )لش#; )أل-س>

Hعلى )ألمانة )لعامة لجامعة )ل3-8 )لع#ب(ة عا B#ع- M(-ع3] سن Sل #)تى بع3 عم8 شا; )ستغ#; )لتحضF مش#-. )لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة /F ضح )لحا#ثي-F-

2006 -تكللbcN M )لج`-3 بالنجاj بال3عH )ل5c حfي بS )لمش#-. م/ محم3 )لت-(ج#5 )ألم(/ )لعاH )لمساع3 للشV-/ )القتصا3(ة بجامعة )ل3-8 )لع#ب(ة.

 

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


