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خب#)ء: 3 ت#(ل(-4 3-ال# )لق(مة )لس-ق(ة للب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة

ق3# )لمحلل-4 )4 تتجا-A )لق(مة )لس-ق(ة للب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة حاجA )لت#(ل(-4 3-ال# في <= ق3#ت>ا على )ستق9ا7

)الستثما#)G )لمال(ة لكب#J )لش#كاG )لم3#جة باالس-)D )لع#ب(ة م4 )س>I -سنG(3 -غ(#Eا م4 )-#)D مال(ة.

I4 (ص= حج( ''=لعالمي ''جل-ب( #الستثما( G)ب Gا)لعمل Dساب Iعا #)م3- L#ستثما( L#ستشا( M4)سامة معN ت-قع-

)لق(مة )لس-ق(ة للب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة بشكل>ا )لج3(3 )لى )ثن(4 )- ثالثة ت#(ل(-4 3-ال#M )P) ما )خP بع(4 )العتبا#

NحجاI )لت3)-= )لكب(#S لJ3 ك= م4 )س-)D )لما= )لسع-3(ة -)لك-(ت(ة -)الما#)ت(ة -)أل#3ن(ة -)لمص#(ة -غ(#Eا. 

D-لت3)-= بالس( IحجاN I)>خاصة مع تع M=لبح#(4 -)لمن9قة كك( مملكة Iلع#ب(ة )لمشت#كة ستع( لب-#صة( T-#م4 مش (ج3 S#)كب Gا)جاب)U 3-ج- M4)#ك3 في )لبحN-

)لمال(ة خل(ج(ا -ع#ب(ا.

-N-ضح مع(4 بأ4 مش#-T )لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة س(شك= م<لة مال(ة جامعة تخI3 جم(ع Nس-)D )ل-49 )لع#بي )لمال(ة -فD ق-)ن(4 م-حS3 لت3)-= )ألس>I بشك=

.Yضح -سل(-

-)عتب# مع(4 مباS#3 جاللة )لمل] بان>ا ممتاSA ج3) لت-A(ع قاعS3 )لمستثم#(4 بكلN Zق= -مخا9# عن3 مست-(اG مت3ن(ة -تقن(ن>ا بشك= Nفض=.

كما Nشا3 مع(4 بفك#S )خت(ا# )لبح#(4 مق#) #ئ(سا للب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كةM خاصة لما تتمتع ب[ س-D )لمملكة م4 م#-نة بالتش#(عاG -شفاف(ة )الج#)ء)G )لقان-ن(ة

.S3)3مق# #ئ(سي للب-#صة )لج Pلبح#(ن(ة )لمكا4 )ألمث= التخا( D-لس( (#معتب Mة)لمال( Gلمعامال(-

بa#-3 )عتب# )لمحل= )القتصاML3 )ل3كت-# #ضا ف#`M ت-ق(G )العال4 ع4 مش#-T )لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة مناس7 للغا(ة في <= تسج(= ب-)3# تحس4 باالقتصا3

)لعالمي -)نتعاb مض9#3 بكب#J )الس-)D )القل(م(ة بع3 )ألAمة )لمال(ة )ألخ(#MS خاصة على صع(3 )الس-)D )لص(ن(ة -)الم#(ك(ة -حتى على مست-J )التحا3 )ال-#-بي.

-)ك3 ف#` )4 )لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة س(ك-4 ل>ا م#3-3 مالي -معن-L كب(# على )س-)D )لما= بالمن9قة مع A(اS3 كم(اG )لت3)-= على مست-J )الس>I -غ(#Eا م4

.Gمال(ة م4 )لمت-قع 9#ح>ا بالت3)-ال D(#-(

A)Aج= تع( م4 ن-ع>ا م4 S3)#لمشا#(ع )لف( aPE =4 لمثE(#ل( Gل-ق( على -ج-3 حاجة ملحة في (مش33 M "ع)ة تست-ع7 "ب-#صة للجم)كما )ك3 ف#` )4 )ل3-= )لع#ب

)لتكام= ب(4 )قتصا3(اG )ل3-= )لع#ب(ة -خاصة على مست-J 3-= مجلY )لتعا-4 )لخل(جي.

-)تفD ف#` مع مع(4 في مالءمة )لس-D )لبح#(ن(ة إلقامة )لمق# )ل#ئ(سي لمش#-T )لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة ن<#) لما تتمتع ب[ م4 خصا= عE( S3)3م>ا ت9-# )لبن(ة

)لتحت(ة )الساس(ة -ت-)ف# )ل>(اك= )لتش#(ع(ة -)السY )الج#)ئ(ة )لمتMS#-9 ناE(] ع4 ت-)ف# )لك-)3# )لبش#(ة )ل-9ن(ة )لمEdلة -)لم3#بة ج(3) بالمجاالG )لمال(ة قاS#3 على

)نجاL( e مباS#3 على مست-J )لمdسساG )لمال(ة )- )S#(3 )لت3فقاG )لنق3(ة -#Y-d )الم-)=.

-N(3 ف#` فك#S )لمباش#S في )لحا= بإج#)ء)U Gنشاء )لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة )لتي تحتا` بالش] )لى -قG 9-(= لت>(ئت>ا الستق9اY-d# 7 )الم-)= )لخل(ج(ة

-)لع#ب(ةM -)ستغال= ما (م# ب[ )لعالI م4 تحس4 )قتصاL3 بالص-#S )لمثلى.

-ق3# ف#` بأ4 ال تتجا-A )لق(مة )لس-ق(ة للب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة )لجS3)3 #قI 2 ت#(ل(-4 3-ال#M -ق3 تت#)-e ب(4 1 )لى 1.5 ت#(ل(-4 3-ال# بناء على ما ستd-= )ل([

)الم-# بالنسبة لعمل(اG تجم(ع )الس>I )لمت3)-لة -)الستثما#)G )لمال(ة -ت-9(ن>ا بالمن9قة )لع#ب(ة بمع3الG مخاS#9 9ف(فة على عكY ما E- م-ج-3 بأس-)D )لما=

)ألجنب(ة.
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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.

م4 ج>ت[ )تفD )لمحل= )لمالي محم3 حب(7 مع مع(4 -ف#` في )لتأك(3 على )(جاب(ة )لمباS#3 )لملك(ة -ما ل>ا م4 منافع على )لبح#(4 -)الس-)D )لع#ب(ة كك=M مdك3) في

Gسساdلخل(ج(ة خاصة م4 قب= )لم( D(-لثقة باالس( S3لى جان7 )عا( Mج)لخل( D(-لى )س( G(#لكث(# م4 )الستثما( S3-ش>3 ع) LPل( G)م(ة )لت-قE( على Gل-ق( Yنف

)لمال(ة )ال-#-ب(ة كالبن-] )لس-(س#(ة -ت-سعة #قعة )عمال>ا بالمن9قة.

-)عتب# حب(7 س-D )لمملكة )لمكا4 )لمناس7 الحتضا4 مق# )لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كةM الس(ما -)4 )لع3(3 م4 تجا#7 )لبن-] -)لمdسساG )لمال(ة ب#EنG )ست#)ت(ج(ة

م-قع )لبح#(4 -)ستق#)#Eا )لمالي -)القتصاML3 مع -ج-3 )فضل(ة )ستثما#(ة بجJ-3 )قتصا3(ة )على مL( 4 3-لة مجا-#S باق= )لكلZ -)لمخا9# )لمال(ة.

-)ضاZ حب(7 بالق-=: "م4 ح(h )لجJ-3 )القتصا3(ة لمش#-T )لب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كةM ستك-4 كلفت[ )ق= بكث(# م4 جم(ع )لن-)حي: )إلنشاء)G -)لم-)#3 )لبش#(ة

i#( نا علىE لب-#صة( aPE =بالتالي س(ك-4 م4 )الفض= )قامة مث- MS#-مجا D(-س( =حا -E ة كما)لمحل( D-ا. -ال (-ج3 ضغ-9 على )لسE#)ة -غ)لبنى )لتقن(-

)لبح#(4".

-علD حب(j 7ماال كب(#S على قaPE S#3 )لب-#صة )لع#ب(ة )لج3(S3 في )ستق9ا7 )ستثما#)G مال(ة -Nس>I كبا# )لالعب(4 باالس-)D )لع#ب(ة -بخاصة م4 )لب-#صة )لسع-3(ة

-)لب-#صة )الما#)ت(ة كخS-9 )-لى م4 )ج= تع<(I )لق(مة )لس-ق(ة -)حجاI )لتM=-(3 -ت3ع(I م#)ح= جD(#-( 7P مال(ة )كث# م4 )س-)D ع#ب(ة Nخ#J.بحس7 )ل-49 

-Nجمع )لمحلل-4 على )4 مملكة )لبح#(E 4ي )لخ(ا# )ألمث= إلقامة )لمق# )ل#ئ(سي للب-#صة )لع#ب(ة )لمشت#كة لت-)ف# عS3 ع-)م= تنافس(ة كالعنص# )لبش#L )ل-9ني

)لم3#7 -)لبن(ة )لتحت(ة )لمتMS#-9 مع )الخP باالعتبا# م#كA )لبح#(4 )ل#(اL3 كمنا#S )قل(م(ة سا9عة في سماء )لعم= )لمالي -)لمص#في بشق([ )لتقل(L3 -)إلسالمي.
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