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%لخبر %لتالي صاLM عن %لج3ة %لمعن>ة به 9لم تتدخل "جلف بر@" في ص>اغته 95 تحرير6 كما 5ن3ا لم تتأكد من مضمو& %لخبر

'لتم("9 'لك("تي "ش"5 بمبا5$4 'لمل1 إلحتضان* 'لب($صة 'لع$ب"ة
N2013 22 يناير

%لمنامة - يتشرU ب>ت %لتمويل %لكويتي - %لبحرين 5& يتقدN بجزيل %لشكر 9عظ>م
%المتنا& لجاللة %لملك حمد بن ع>سى ]Z خل>فة ملك مملكة %لبحرين %لمفدW على
مباdLM جاللته cلى cعال& %حتضا& %لبحرين مشرb9 %لبوLصة %لعرب>ة %لمشتركةa 9منح

%لمشرb9 قطعة iL5 مناسبة إلقامة %لمقر %لرئ>سي عل>3ا Mعما من جاللته
aمؤسس>ة M9تقدير% لج3و b9للمشر

Z%9@ %ألموmL 9ت>س>ر تدفق aلعربي %لب>ني% oMمملكة %لبحرين بتعزيز %لتكامل %القتصا Nتماq% dLMذ6 %لمباq 9تعكس
9%الستثماw%L %لعرب>ة 9%لد9ل>ة 9%ستقطا9mL v@ %ألمو%Z %لم3اجرc dلى مشاLيع %لتنم>ة في %لوtن %لعربي %نطالقا من

مملكة %لبحرين. 
9ي3دU مشرb9 %لبوLصة %لعرب>ة %لمشتركة cلى cقامة بوLصة سوz ماZ عرب>ة مشتركة بمو%صفاw عالم>ةa 9توف>ر حاضنة
adلرسام>ل %ألجنب>ة 9%لم3اجر% vلمحل>ة 9%إلقل>م>ة 9جذ% Z%9@ %ألموm9توف>ر مال} ]من لر aيع نوع>ةLمتخصصة تضم مشا
Zلى مر%كز %لماc لعرب>ة %لكامنة% Lعن بعد 9نقل فر| %الستثما w%L9تسخ>ر 9سائل %لتقن>ة %لحديثة لت>س>ر تدفق %الستثما
%لعالم>ة %لرئ>س>ةa 9تقديم خ>اw%L تمويل تلبي %حت>اجاw %لمشاLيع %لصغ>رd 9%لمتوسطةa 9%لمساqمة في توف>ر فر| عمل
متناq>ة ضمن مشاLيع %لسوz %لمدLجةa 9توف>ر حاضنة عالم>ة لمنتجاw %لتمويل %إلسالمي بطرz غ>ر تقل>ديةa 9تعم>ق

%لمصالح %لعرب>ة %لمشتركة بما يعز~ %الستفاdM من %لمز%يا %لنسب>ة في %لوtن %لعربي. 
qذ% 9قد عقد مؤخر% لقاء جمع ب>ن مؤسس L9ئ>س مشرb9 %لبوLصة %لعرب>ة %لمشتركة %لس>د سفر بن عايض %لحاLثي
vلعضو %لمنتد% tب>ت %لتمويل %لكويتي – %لبحرين 9%لس>د عبد%لحك>م %لخ>ا dL%Mc ئ>س مجلسL ماجد v9%لس>د يعقو

9%لرئ>س %لتنف>ذo 59عضاء من dL%Mc ب>ت %لتمويل %لكويتي – %لبحرينa ح>ث تم %ستعر%i 9مناقشة qذ% %لمشرq59 b9د%فه
9%بعا6M 9خطة تنف>ذ6 على مستوL Wف>عa 9ب3ذ6 %لمناسبة 5عرv %لس>د يعقوv ماجد 9%لس>د عبد%لحك>م %لخ>اt عن خالص
تقديرqما 9%متنان3ما لج3وM %لقائم>ن على مشرb9 %لبوLصة %لعرب>ة %لمشتركة برئاسة مؤسس L9ئ>س %لمشرb9 %لس>د

سفر بن عايض %لحاLثي 9مثمن>ن %ألqد%U %لتنموية %لتي يصبو cل>3ا qذ% %لمشرb9 للمساqمة في تحق>ق %لتكامل
%القتصاoM ب>ن %لدZ9 %لعرب>ة 9تحف>ز %لتجاdL 9%الستثماw%L %لب>ن>ة 9جذv %الستثماw%L %ألجنب>ة ل3ا 9تنم>ة dL%Mc %لتمويل
%إلسالمي 9تطب>قات3ا في %ألسو%z %لمال>ة %لعرب>ةa 9متمن>>ن للقائم>ن على تنف>ذ %لمشرb9 %لتوف>ق 9%لنجاÑ لتنف>ذ6

9تحق>ق q5د%فه. 
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