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 حا+* &لم)#$' (&ل$#ا!)

&قتصا4 3)اقة&لصفحة &ل$ئ#سة

تأس*3 %لب-!صة %لع!ب*ة %لمشت!كة -%لبح!*( تق'& %لمق!
3 ت$#ل#3نا> 34ال$ &ستثما$&> مت3قع :4$&ج8ا ف#8ا في 2028

A3لب3$صة &لع$ب#ة &لمشت$كة كأ& G3$مش H#تأس Iع KLلخا& Gلع$بي للق)ا& O43لى جلسا> &لمنتQ في IعلQ
I#$مة مقفلة تستض#ف8ا مملكة &لبحSئة ش$كة ع$ب#ة مسا#S على Kع$ب#ة مشت$كة AسماQ$ T3ب3$صة س

3#قS43ا &لق)اG &لخاL في &لI(3 &لع$بي. 
Q3ك4 مYسH &لمشG3$ سف$ بI عا#! &لحا$ثي &لX' #ق43 تكتال مI $جاA &ألعماA &لع$SQ IQ KU* ما #م#+
'Xألم$ &ل& Kلع$بي& I(3في &ل Lلخا& Gلق)ا& Aقب I3 &ستقالل#ت8ا بإنشائ8ا مS لب3$صة &لع$ب#ة &لمشت$كة&
س#ع++ مI م$3نت8ا 3ح#ا4#ت8ا تجا\ &لجم#ع. مش#$& :لى Qن8ا تض#] &لكث#$ مI &لم+&#ا &لتفض#ل#ة لالقتصا4
A&3ألم& H3Y$3 <&$الستثما& Tت4ف Iحصة م Gمنافسة &لب3$صا> &لعالم#ة على &قت)ا Aمث Kلع$بي& I(3ل&

&لع$ب#ة 3&ألجنب#ة 3&لم8اج$[ :لى QسT&3 &لA34 &لع$ب#ة.
3ب#IQ I مYش$&> 4$&سة جO34 &لمشG3$ مبش$[ 3تش#$ :لى IQ حج* &الستثما$&> &لمت3قع 4Q$&ج8ا في
&لب3$صة &لع$ب#ة &لمشت$كة في ن8ا#ة &لخ)ة &لخمس#ة &لثالثة &لمنت8#ة &لعا* 2028* ستبلغ ق$&بة 3 ت$#ل#3نا>
34ال$ م3+عة ب#I جم#ع QسT&3 &لA34 &لع$ب#ةK كما تش#$ &لت3قعا> :لى IQ مشا$#ع &لسT3 &لم4$جة ست3ف$

ق$&بة 3 مال##I ف$صة عمA ج4#4[.
IQ OQ$3 ت3ف#$ ب#ئة &ستثما$ ع$ب#ة جاXبة تتغلU على مع3قا> &الستثما$ &لتقل#4#ة ق4 با> م)لبا ملحا
للحك3ما> 3&لمستثم$#I على ح4 س3&ءIQ3 K &ل)$#T &ل3ح#4 لتحق#X Tل` 3S &الستفا4[ مI &ل)ف$[ &لتقن#ة في
T&3لألس T#إل)ا$ &لض& I3نقل8ا م Kغ#$ تقل#4#ة T$(الستثما$ &لع$ب#ة &لكامنة ب& L$ف e$(ل Aلما& T&3سQ
&لمحل#ة :لى صناعة &ستثما$ عالم#ة بع#4& عI تكب#4 &لمستثم$#I عناء 3مخا)$ &الستثما$ 3S3 ما #ع4 سببا

$ئ#سا في Sج$[ &ألمA&3 &لع$ب#ة :لى &لب3$صا> &ل34ل#ة.
3حA3 &أل4S&] &ل$ئ#سة للمش3Q G3$ضح &لحا$ثي Qن8ا تتلخL في: :قامة ب3$صة سT3 ماA ع$ب#ة مشت$كة
بم3&صفا> عالم#ةK ت3ف#$ حاضنة متخصصة تض* مشا$#ع ن3ع#ةK ت3ف#$ مالg XمI ل$H3Y &ألمA&3 &لمحل#ة
Iالستثما$&> ع& Tلتقن#ة &لح4#ثة لت#س#$ ت4ف& Aتسخ#$ 3سائ K]$ألجنب#ة 3&لم8اج& A#ل$سام& UX3&إلقل#م#ة 3ج
بع4 3نقA ف$L &الستثما$ &لع$ب#ة &لكامنة :لى م$&ك+ &لماA &لعالم#ة &ل$ئ#سةK تق4#* خ#ا$&> تمA#3 تلبي
T3مشا$#ع &لس Iمتنام#ة ضم Aعم L$مة في ت3ف#$ فSلمسا& Kحت#اجا> &لمشا$#ع &لصغ#$[ 3&لمت3س)ة&
&لم4$جةK ت3ف#$ حاضنة عالم#ة لمنتجا> &لتمA#3 &إلسالمي ب)$T غ#$ تقل#4#ةK 3تعم#T &لمصالح &لع$ب#ة

&لمشت$كة بما #ع++ &الستفا4[ مI &لم+&#ا &لنسب#ة في &لI(3 &لع$بي.
O$#3 &لحا$ثي IQ &ل)$#A#3( T لتحق#XS T\ &أل4S&] &ل)م3حة 3قاA نحI م4$كI3 لXل` ج3S3 K&4# &ألم$
&لX' 4فعنا :لى تج+ئة XS\ &أل4S&] على ثالh خ)) خمس#ة ( 2014- 2018) (2019- 2023) (2024-

.(2028
ASم3&فقة &لعا Iخل#فة ع Ag iعب4&لل Iفي &ل$#ا! &لش#خ حم43 ب I#$سف#$ مملكة &لبح IعلQ iجانب Iم
&لبح$#ني &لمل` حم4 بI ع#سى Ag خل#فة على &حتضاI &لبح$#I لمق$ &لمشKG3$ 3منحi ق)عة Q$! إلقامة

&لع44 : 4228 13 #نا#$  2013 *  &ألحS 01/03/1434 4ـ 
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مق$Sا &ل$ئ#سي في &لعاصمة &لبح$#ن#ة &لمنامة.
كما O4SQ &لش#خ #3س] بI ع3! &ألحم4' &لمشG3$ ق)عة Q$! في من)قة &لح$* &لمكي &لش$#] بمساحة

عش$[ gال] مت$ م$بع تق4#$& منi لج438 مYسس#ة.
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