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

3 تريل,ونا< E9ال4 حجم %الستثما4%< %لمتوقع :49%ج7ا بالبو4صة %لعرب,ة

Jعلن في %لرياJ Qمس تأس,س مشرNE %لبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة كأIE بو4صة سوJ4 KسماI عرب,ة
Nا %لقطاW9يقوE ا مملكة %لبحرينWمة مقفلة تستض,ف مقرWئة شركة عرب,ة مسا,W مشتركة على
%لخاh %لعربي. Jعلن gلك سف,ر %لبحرين بالرياQ %لش,خ حمو9 بن عبد%لله Ib خل,فة Eمؤسس
Nلقطا% jفعال,ا< منتد Iلعر& خال% Iألعما% Iيقو9 تكتل من 4جا nسفر بن عايض %لحا4ثي %لذ NEلمشر%
%لخاh %لعربي %لتحض,رn للدt4E %لثالثة للقمة %القتصا9ية %لعرب,ة تحت عنو%r «نحو مشا4كة فاعلة
rEنظمته كل من %لشؤ nلعربي» %لذ% n9لتكامل %القتصا%E في مبا49%< %لتنم,ة hلخا% Nللقطا
%القتصا9ية بجامعة %لدIE %لعرب,ة بالتعاrE مع %تحا9 غرv %لتجاt4 %لعرب,ة Eمجلس %لغرv %لسعو9ية.
JEعر& %لحا4ثي مؤسس %لمشرJ NEصالة عن نفسه Eن,ابة عن باقي %لمؤسس,ن عن جزيل %لشكر
rعلى تكرمه باحتضا jل %لبال9 %لمفدWخل,فة عا Ib لتقدير لصاحب %لجاللة %لملك حمد بن ع,سى%E
%لبحرين لمقر %لمشرE NEعلى 9عم جاللته %لسخي %لمتمثل في منح %لمشرNE قطعة Q4J إلقامة
مقرWا %لرئ,س 9عماً من جاللته لمشا4يع %لتكامل %القتصاn9 في %لو{ن %لعربي. JEعر& %لحا4ثي عن
شكر� %لجزيل للش,خ يوسف بن عوQ %ألحمدn %لذWJ nدj %لمشرNE قطعة Q4J في منطقة %لحر!
rضح %لحا4ثي بأEJE .متر مربع تقدير%ً منه لج7و9 مؤسس,ة vالb tلمكي %لشريف بمساحة عشر%
مشرNE %لبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة Jتى بعد عمل شاK %ستغرK %لتحض,ر له عدt سنو%< EُعرQ على
%ألمانة %لعامة لجامعة %لدIE %لعرب,ة عا! E 2006تكللت Wذ� %لج7و9 بالنجاÉ بعد توف,ق %لله عز Eجل ثم
بالدعم %لذn حظي به %لمشرNE من %لسف,ر J. 9. محمد بن :بر%W,م %لتويجرn %ألم,ن %لعا! %لمساعد
I4جاE لعلماء%E للمسئول,ن rلعرفا%E قد! %لحا4ثي %لشكرE .لعرب,ة% IEالقتصا9ية بجامعة %لد% rEللشؤ
%ألعماI %لعر& ممن ساWمو% في :نجاW Éذ% %لحدÖ %لعربي %لم7م E%لذين لم يبخلو% عن تقديم %لدعم
%لعلمي E%لماE n9%لمعنوn :يماناً من7م بأWم,ة تطوير %لعمل %لعربي %لمشترWE Üو ما جعل Wذ% %لحلم
%لعربي بعد توف,ق %لله عز Eجل ح,ز %لتنف,ذ Eخص %لحا4ثي بالشكر %لجزيل صاحب %لسمو %لملكي %ألم,ر
rلش,خ سلما% àسمو %ألم,ر تركي بن محمد بن سعو9 %لكب,رE à9سعو Ib تركي بن عبد%لله بن عبد %لعزيز
بن ع,سى Ib خل,فةà %لش,خ عبد%لرحمن %لجريسيà عدناr %لقصاà4 9. فاKE4 %لباàâ %لبرEف,سو4 :بر%W,م
ànعبد%لرحمن %لشلو àعصا! %لمعمر àعبد%لله %لعتي àäف,سو4 ف7د %لعندEلبر% àبه%E9 vشرJ .9 àعويس
%لبرEف,سو4 علي %لقر� 9%غيà 9. محمو9 عماà�4 :بر%W,م %لسب,عي. JEكد %لحا4ثي WJ rJم ما يم,ز
âس,عز nفي %لو{ن %لعربي %ألمر %لذ hلخا% Nو %ستقالل,ت7ا بإنشائ7ا من قبل %لقطاW لبو4صة% NEمشر
من مرEنت7ا Eح,ا9يت7ا تجا� %لجم,ع. EقاI نحن سعد%ء %ل,و! بتقديم Wذ% %لمشرNE %لعربي %لطموÉ :لى
rا %القتصا9يوWEمفكرE ما قدمنا� %ل,و! ل,س بجديد ح,ث {الب به علماء %ألمة r:E àر %ألمة %لعرب,ة,Wجما
منذ عقوà9 :ال rJ ما قمنا به تمثل في %لعمل %لدEç& لتحويل Wذ% %لحلم %لعربي %لطموÉ :لى حق,قة
E%قع,ة متوقعا بأr تض,ف %لبو4صة القتصا9 %لو{ن %لعربي %لعديد من %لمز%يا %لتفض,ل,ة WJم7ا منافسة
%لبو4صا< %لعالم,ة على %قتطاN حصة من تدفق %الستثماäEç4E >%4 %ألمو%I %لعرب,ة E%ألجنب,ة
rJ تش,ر :لىE tُمبشر NEلمشر% jEمؤشر%< 49%سة جد rب,ن بأE .لعرب,ة% IEلد% K%سوJ لى: tلم7اجر%E
حجم %الستثما4%< %لمتوقع :49%ج7ا في %لبو4صة %لعرب,ة %لمشتركة في ن7اية %لخطة %لخمس,ة %لثالثة
%لمنت7,ة عا! 2028 ستبلغ بإgنه تعالى قر%بة 3 تريل,ونا< E9ال4 موâعة ب,ن جم,ع Jسو%K %لدIE %لعرب,ة.
jيرE .tلُمد4جة ستوفر قر%بة 3 مالي,ن فرصة عمل جديد% Kمشا4يع %لسو rJ تش,ر %لتوقعا< :لىE
%لحا4ثي باr توف,ر ب,ئة %ستثما4 عرب,ة جاgبة تتغلب على معوقا< %الستثما4 %لتقل,دية قد با< مطلباً ُملحاً
tمن %لطفر t9و %الستفاW لكg لطريق %لوح,د لتحق,ق% r:E لمستثمرين على حد سو%ء%E >للحكوما
%لتقن,ة في Jسو%K %لماI لطرÉ فرh %الستثما4 %لعرب,ة %لكامنة بطرK غ,ر تقل,دية Eنقل7ا من %إل{ا4
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%لض,ق لألسو%K %لمحل,ة :لى صناعة %ستثما4 عالم,ة بع,د%ً عن تكب,د %لمستثمرين عناء Eمخا{ر
%الستثماWE 4و ما ُيعد سبباً 4ئ,ساً في Wجرt %ألمو%I %لعرب,ة :لى %لبو4صا< %لدEل,ة. Eف,ما يخص
%ألWد%v %لرئ,سة للمشرEJ NEضح %لحا4ثي Jن7ا تتلخص في: :قامة بو4صة سوK ماI عرب,ة مشتركة
بمو%صفا< عالم,ةà توف,ر حاضنة متخصصة تضم مشا4يع نوع,ةà توف,ر مالb gمن لرäEç %ألمو%I %لمحل,ة
E%إلقل,م,ة Eجذ& %لرسام,ل %ألجنب,ة E%لم7اجرàt تسخ,ر Eسائل %لتقن,ة %لحديثة لت,س,ر تدفق
%الستثما4%< عن بعد Eنقل فرh %الستثما4 %لعرب,ة %لكامنة :لى مر%كز %لماI %لعالم,ة %لرئ,سةà تقديم
خ,ا4%< تمويل ُتلبي %حت,اجا< %لمشا4يع %لصغ,رE t%لمتوسطةà %لمساWمة في توف,ر فرh عمل متنام,ة
àغ,ر تقل,دية Kتوف,ر حاضنة عالم,ة لمنتجا< %لتمويل %إلسالمي بطر àلمد4جة% Kضمن مشا4يع %لسو
jيرE .من %لمز%يا %لنسب,ة في %لو{ن %لعربي t9الستفا% âتعم,ق %لمصالح %لعرب,ة %لمشتركة بما يعزE
nو %ألمر %لذWE àً%لذلك ج,د rنحن مد4كو IقاE لطموحة% v%دWذ� %ألW لطريق {ويل لتحق,ق% rJ لحا4ثي%
9فعنا :لى تجزئة Wذ� %ألWد%v على ثالÖ خطط خمس,ة (2014- 2018) (2019- 2023) (2024- 2028).
JEكد %لحا4ثي rJ ع,ن %لبص,ر ال تخطئ تطابق WJد%W vذ% %لمشرNE %لعربي %لطموÉ مع ما تصبو :ل,ه
تطلعا< %لمستثمرين Eعامة %ألمة على مختلف شر%ئح7م W%Eتمامات7م. Eختم بقوله :r من EJ%ئل قر%4%<
صانع ن7ضة Wذ� %ألمة Eحضا4ت7ا صلى %لله عل,ه Eسلم Wو Jمر� بإقامة %لسوK %لتي ساWمت في نشر
Wوية %ألمةE àعزâ< من قوE tصالبة %قتصاW9ا Eكانت بعد توف,ق %لله سبباً في 9خوI %لناä في 9ين

%لله Jفو%جا.
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   %لرئ,س,ة | %أليا! نت %أليا! | كتا& %اليا!
   من نحن   | %علن معنا | %تصل بنا
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