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  %لرئ,س,ة | %أليا! | %أليا! نت | كتا& %أليا!
)لتفاص"ل

في تصريحاG H"بنا": محللو= مال,و= يثمنو= مباC4D %لملك باحتضا= %لبحرين مشر78 %لبو4صة %لعرب,ة
%لمشتركة

Dل %لبالOخل,فة عا GS صاحب %لجاللة %لملك حمد بن ع,سى Cحضر C4Dبنا - 4حب محللو= مال,و= بمبا
%لمفدa باحتضا= مملكة %لبحرين لمشر78 %لبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة_ 8منح قطعة \4] مناسبة إلقامة
%لمقر %لرئ,سي للمشرD 78عماً من جاللته 8تقدير% لجgوD مؤسس,ه. 8ثمن Oؤالء %لمحللو= في
تصريحاH لوكالة \نباء %لبحرين (بنا) %لمباC4D %لملك,ة من ح,ث توق,ت 8نوع,ة %لمشر78 برياDته %لمال,ة 8ما
يحمله من lيجاب,اH ال حصر لgا باستقطا& %ستثماH%4 مال,ة خل,ج,ة 8عرب,ة في بوتقة مال,ة 8%حدC على
%4] مملكة %لبحرين. 8\جمع %لمحللو= على %= مملكة %لبحرين Oي %لخ,ا4 %ألمثل إلقامة %لمقر %لرئ,سي
للبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة لتو%فر عدC عو%مل تنافس,ة كالعنصر %لبشرp %لوoني %لمد4& 8%لبن,ة %لتحت,ة
%لمتطوC4_ مع %الخذ باالعتبا4 مركز %لبحرين %لرياpD كمناC4 %قل,م,ة ساoعة في سماء %لعمل %لمالي
8%لمصرفي بشق,ه %لتقل,دp 8%إلسالمي. كما قد4 %لمحللو= %= تتجاs8 %لق,مة %لسوق,ة للبو4صة %لعرب,ة
Hلشركا% aلمال,ة لكبر% H%4ا على %ستقطا& %الستثماgل قد4تt 8ال4 فيD =لمشتركة حاجز %لتريل,و%
p4مال,ة. 8\كد \سامة مع,ن_ %ستشا u%48% ا منO8غ,ر H%م 8سندgلعرب,ة من %س% u%لمد4جة باالسو%
Hيجاب,اl Dب,ت %الستثما4 %لعالمي ''جلوبل'' في %لبحرين_ 8جو H8مدير عا! سابق لعمل,ا p4ستثما%
كب,رC جد% من مشر78 %لبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة ستعم مملكة %لبحرين 8%لمنطقة ككل_ خاصة مع
تعظ,م \حجا! %لتدG8% بالسوu %لمال,ة خل,ج,ا 8عرب,ا. 8\8ضح مع,ن بأ= مشر78 %لبو4صة %لعرب,ة
Cن %لعربي %لمال,ة 8فق قو%ن,ن موحدoلو% u%لمشتركة س,شكل مظلة مال,ة جامعة تخد! جم,ع \سو%
Cيع قاعدsجد% لتو Csا ممتاgجاللة %لملك بان C4Dم بشكل 8%ضح 8سلس. 8%عتبر مع,ن مباgألس% G8%لتد
Cمع,ن بفكر Dا بشكل \فضل. كما \شاgمتدن,ة 8تقن,ن Hر عند مستوياoلمستثمرين بكلف \قل 8مخا%
%خت,ا4 %لبحرين مقر% 4ئ,سا للبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة_ خاصة لما تتمتع به سوu %لمملكة من مر8نة
بالتشريعاH 8شفاف,ة %الجر%ء%H %لقانون,ة 8%لمعامالH %لمال,ة_ معتبر% %لسوu %لبحرين,ة %لمكا= %ألمثل
التخا� مقر 4ئ,سي للبو4صة %لجديدC. 8توقع مع,ن %= يصل حجم %لق,مة %لسوق,ة للبو4صة %لعرب,ة
Cلكب,ر% G8%8ال4_ %�% ما %خذ بع,ن %العتبا4 \حجا! %لتدD =ا %لجديد %لى %ثن,ن %8 ثالثة تريل,وgلمشتركة بشكل%
لدa كل من %سو%u %لماG %لسعوDية 8%لكويت,ة 8%الما4%ت,ة 8%ألD4ن,ة 8%لمصرية 8غ,رOا. بدÄ48 %عتبر
%لمحلل %القتصاpD_ %لدكتو4 4ضا فرÅ_ توق,ت %العال= عن مشر78 %لبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة مناسب
للغاية في tل تسج,ل بو%4D تحسن باالقتصاD %لعالمي 8%نتعاÇ مضطرD بكبرa %السو%u %القل,م,ة بعد
Dالتحا% aلص,ن,ة 8%المريك,ة 8حتى على مستو% u%خاصة على صع,د %السو _Cمة %لمال,ة %ألخ,رsأل%
u%كب,ر على %سو pمالي 8معنو D8Dا مرgلبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة س,كو= ل% =% Åال848بي. 8%كد فر%
%لماG بالمنطقة مع sياCD كم,اH %لتدG8% على مستوa %السgم 8غ,رOا من u%48% مال,ة من %لمتوقع
oرحgا بالتد%8الH. كما %كد فرÅ %= %لدG8 %لعرب,ة تستوعب "بو4صة للجم,ع" _ مشدD% على 8جوD حاجة
HياDا من %جل تعزيز %لتكامل ب,ن %قتصاgمن نوع Cلمشا4يع %لفريد% ÄذO ن لمثلO%ملحة في %لوقت %لر
%لدG8 %لعرب,ة 8خاصة على مستوG8D a مجلس %لتعا8= %لخل,جي. 8%تفق فرÅ مع مع,ن في مالءمة
%لسوu %لبحرين,ة إلقامة %لمقر %لرئ,سي لمشر78 %لبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة نظر% لما تتمتع به من
خصاG عديدO% Cمgا تطو4 %لبن,ة %لتحت,ة %الساس,ة 8تو%فر %لg,اكل %لتشريع,ة 8%السس %الجر%ئ,ة
C4Dلمال,ة قا% Hلة 8%لمد4بة ج,د% بالمجاالOن,ة %لمؤo4 %لبشرية %لوD%ك عن تو%فر %لكو,Oنا _C4لمتطو%
على %نجاp% Ü مباC4D على مستوa %لمؤسساH %لمال,ة C4%D% 8% %لتدفقاH %لنقدية Ñ8Ö48 %المو%G. 8\يد
فرÅ فكرC %لمباشرC في %لحاG بإجر%ء%l Hنشاء %لبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة %لتي تحتاÅ بالشك %لى 8قت
oويل لتg,ئتgا الستقطا& Ñ8Ö4 %المو%G %لخل,ج,ة 8%لعرب,ة_ 8%ستغالG ما يمر به %لعالم من تحسن
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Cلق,مة %لسوق,ة للبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة %لجديد% s8بأ= ال تتجا Åلمثلى. 8قد4 فر% C4بالصو pDقتصا%
4قم 2 تريل,و= 8Dال4_ 8قد تترÜ8% ب,ن 1 %لى 1.5 تريل,و= 8Dال4 بناء على ما ستؤG8 %ل,ه %المو4 بالنسبة
Cرoمخا Hا بالمنطقة %لعرب,ة بمعدالgن,oلمال,ة 8تو% H%4م %لمتد%8لة 8%الستثماgتجم,ع %الس Hلعمل,ا
oف,فة على عكس ما Oو موجوD بأسو%u %لماG %ألجنب,ة. من جgته %تفق %لمحلل %لمالي محمد حب,ب
u%ا من منافع على %لبحرين 8%السوgلملك,ة 8ما ل% C4Dفي %لتأك,د على %يجاب,ة %لمبا Åمع مع,ن 8فر
%لعرب,ة ككل_ مؤكد% في نفس %لوقت على %Oم,ة %لتوق,ت %لذp يشgد عوCD %لكث,ر من %الستثماH%4 %لى
%سو%u %لخل,ج_ %لى جانب %عاCD %لثقة باالسو%u %لخل,ج,ة خاصة من قبل %لمؤسساH %لمال,ة %ال848ب,ة
كالبنوä %لسويسرية 8توسعة 4قعة %عمالgا بالمنطقة. 8%عتبر حب,ب سوu %لمملكة %لمكا= %لمناسب
الحتضا= مقر %لبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة_ الس,ما 8%= %لعديد من تجا4& %لبنوä 8%لمؤسساH %لمال,ة
a8فضل,ة %ستثما4ية بجد% Dمع 8جو _pDا %لمالي 8%القتصاO4%نت %ستر%ت,ج,ة موقع %لبحرين 8%ستقرOبر
%قتصاDية %على من %8D pلة مجاC48 باقل %لكلف 8%لمخاoر %لمال,ة. 8%ضاã حب,ب بالقوG: "من ح,ث
%لجدa8 %القتصاDية لمشر78 %لبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة_ ستكو= كلفته %قل بكث,ر من جم,ع %لنو%حي:
Gو حاO لمحل,ة كما% uعلى %لسو oا. 8ال يوجد ضغوOلبشرية 8%لبنى %لتقن,ة 8غ,ر% D4%8%لمو H%إلنشاء%
%سو%u مجاC48_ 8بالتالي س,كو= من %الفضل %قامة مثل OذÄ %لبو4صة Oنا على %4] %لبحرين". 8علق
حب,ب Sماال كب,رC على قدO C4ذÄ %لبو4صة %لعرب,ة %لجديدC في %ستقطا& %ستثماH%4 مال,ة 8\سgم كبا4
%لالعب,ن باالسو%u %لعرب,ة 8بخاصة من %لبو4صة %لسعوDية 8%لبو4صة %الما4%ت,ة كخطوC %8لى من %جل

.aعرب,ة \خر u%مال,ة %كثر من %سو u%48% &8تدع,م مر%حل جذ _G8%تعظ,م %لق,مة %لسوق,ة 8%حجا! %لتد
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   %لرئ,س,ة | %أليا! نت %أليا! | كتا& %اليا!
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