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بو)صة %بنو!

تأس)5 ب#!صة ع!ب)ة مشت!كة باستثما!+% 3 ت!ل)#نا% $#ال!
0ألحد, 13 يناير 2013 - 07:05

(1 2 3)

8علن منتد! )لقطا/ )لخا, )لعربى )لتحض#ر!
للدBCD )لثالثة للقمة )القتصا>ية )لعرب#ة فى
)لرياM عن تأس#س مشرD/ )لبوCصة )لعرب#ة
)لمشتركة كأPD سوQ8C R ماP عرب#ة بحجم

 .CالD< Tتبلغ حو)لى 3 ترل#ونا T(Cستثما(

DقاP مؤسس )لمشرD/ سفر بن عايض
Pألعما( PجاC ثى )لذ! يقو> تكتال منCلحا(
aلمنتد! )لذ! بد8 )ل#و( Tفعال#ا Pخال cلعر(
de فى تصريح صحفى Mلسبت فى )لريا(
iBمبشر /Dلمشر( !Dسة جد(C< T(مؤشر
مش#ر) eلى d8 حجم )الستثماT(C )لمتوقع
C<e)جlا فى )لبوCصة )لعرب#ة )لمشتركة فى
PDلد( R(عة ب#ن جم#ع 8سوmمو CالD< T2028 ستبلغ قر)بة 3 ترل#ونا aة عا#lاية )لخطة )لخمس#ة )لثالثة )لمنتlن

)لعرب#ة".

.Bجة ستوفر قر)بة 3 مالي#ن فرصة عمل جديدCلمد( Rيع )لسوCمشا d8 لىe Tكما تش#ر )لتوقعا

DقاP )لحاCثى de )لبوCصة )لعرب#ة تض#ف القتصا> )لوqن )لعربى )لعديد من )لمز)يا )لتفض#ل#ة p8مlا تعزيز منافسة
)لبوCصاT )لعالم#ة DقدCتlا على )قتطا/ حصة من تدفق )الستثماQDsCD T(C )ألمو)P )لعرب#ة D)ألجنب#ة D)لمlاجرe Bلى

8سو)R )لدPD )لعرب#ة.

Dف#ما يخص )ألpد)w )لرئ#سة للمشرD/ قاP )لحاCثى eنlا تتلخص فى eقامة بوCصة سوR ماP عرب#ة مشتركة
iإلقل#م#ة(D لمحل#ة( P(ألمو( QDsمن لرy zتوف#ر مالD iيع نوع#ةCتوف#ر حاضنة متخصصة تضم مشاD iعالم#ة Tبمو)صفا
DجذQDsC c )لماP )ألجنب#ة D)لمlاجرD Bتسخ#ر Dسائل )لتقن#ة )لحديثة لت#س#ر تدفق )الستثماT(C عن بعدD iنقل فر,

)الستثماC )لعرب#ة )لكامنة eلى مر)كز )لماP )لعالم#ة )لرئ#سة.

8Dضاd8 w )لبوCصة )لعرب#ة )لمشتركة تlدe wلى تقديم خ#اT(C تمويل تلبى )حت#اجاT )لمشاCيع )لصغ#رD B)لمتوسطة
D)لمساpمة فى توف#ر فر, عمل متنام#ة.

بدÄCD 8علن سف#ر مملكة )لبحرين بالرياM )لش#خ حمو> بن عبد)لله Py خل#فة مو)فقة )لعاpل )لبحرينى )لملك حمد بن
MC8 صة )لعرب#ة )لمشتركة قطعةCلبو( /Dمنح مشرD /Dمملكة )لبحرين لمقر )لمشر dخل#فة على )حتضا Py ع#سى

إلقامة مقرpا )لرئ#سى فى )لعاصمة )لبحرين#ة )لمنامة.

Bلمكى )لشريف بمساحة عشر( aفى منطقة )لحر MC8 قطعة /Dألحمد! )لمشر( Mد! )لش#خ يوسف بن عوp8 كما
yالw متر مربع تقدير) منه لجlو> مؤسس#ه.

Dتم تنظ#م منتد! )لقطا/ )لخا, )لعربى )لتحض#ر! للدBCD )لثالثة للقمة )القتصا>ية )لعرب#ةi تحت عنو)d "نحو مشاCكة
فاعلة للقطا/ )لخا, فى مبا>T(C )لتنم#ة D)لتكامل )القتصا>! )لعربى" برعاية )لشؤdD )القتصا>ية بجامعة )لدPD )لعرب#ة

بالتعاdD مع )تحا> غرw )لتجاBC )لعرب#ة Dمجلس )لغرw )لسعو>ية.
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