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9لقطا> 9لخا: 9لعربي يعز3 مساع'ه النشاء بو+صة عرب'ة مشتركة

نشر+ : *ألحد &يسمبر 30 , 2012

من *لمنتظر A; يناقش *لمشا<كو; في منتد5 *لقطا2 *لخا.
*لعربي *لذY ينظمه مجلس *لغرP *لسعو&ية بالتعاL; مع *التحا& *لعاR لغرP *لتجا<L N*لصناعة L*لز<*عة للبال& *لعربEة
L*ألمانة *لعامة لجامعة *لدL_ *لعربEة في 13L12 يناير *لقا&R مشرLعاً ^موحاً النشاء “بو<صة عربEة مشتركة” تقدمه

مجموعة *لبو<صا+ *لعقا<ية *لعالمEة.

RتقدL ةEة تعمق *لثقة في *الستثما<*+ *لعربEة عالEشفافL Nكفاء +*e N>ة متطوEة عربEمال f2 اليجا& سوLيرمي *لمشرL
خدما+ تمويل L*ستثما< نوعEة تخدR جمEع *ألسو*f *لعربEةk كما يjدh Pلى hقامة بو<صة عربEة مشتركة كشركة خاصة

مفتوحة للمساpمة من *ألفر*& *لعرL nيتم تشغEلjا *فتر*ضEا على شبكة *النترنت لتساpم في جذn *الستثما<*+
*القلEمEة L*لدLلEة.

Lمن *لمتوقع A; تعمل *لبو<صة *لعربEة على *الستثما< LتوفEر *لتمويل *لسريع لمشرLعا+ *لتكامل *القتصا&Y *لعربي
L*لمشا<يع *لنوعEة *لصغEرL N*لمتوسطةk كما يتضمن *لمشر2L *تاحة فرصة *لتد*L _L*لمتاجرN في *الستثما<*+ *لمد<جة في
سوf *لبو<صة من خال_ *لوسطاء *لمحلEEن LA *لدLلEEن *ألعضاء في *لسوL kfمن *لمرجح A; يحتضن مرفأ *لبحرين *لمالي

*لمقر *لرئEس للبو<صة كما سEتم hنشاء فر2L لjا في *لدL_ *لعربEة *ألخر5.

Lيدفع مؤسس مشر2L “*لبو<صة *لعربEة *لمشتركة” سفر *لحا<ثي بعد& من *لمسوغا+ *لتي تعزx فكرN مشرLعه pAمjا
*لدL< *لمأمو_ للبو<صة *لموحدN في توفEر بEئة *ستثما<ية جاeبة تتغلب على *لمعوقا+ *لتقلEدية *لتي حد+ من تدفق
*الستثما<*+ للمنطقة *لعربEة LتوفEر خEا<*+ متعد&N من فر. *الستثما< *لمشتركة L*يجا& *^ا< موحد الجر*ء*+ *لطر~

L*لتد*L _L*ال&<*�h kضافة لتوفEر حاضنة *ستثما< للمشا<يع *لصغEرL N*لمتوسطة.

Lحو_ Aبرx ما يمEز pذÅ *لبو<صة قا_ *لحا<ثي *; pAم ما يمEز مشر2L *لبو<صة *لعربEة *لمشتركة pو *نشاpÄا من قبل
*لقطا2 *لخا. L*ستقاللEتjا LحEا&يتjا *تجاÅ *لجمEعAL kنه من خاللjا سEتم توحEد جمEع *لمعايEر L*لتسوية بEن مختلف
فر. *الستثما< في *لعالم *لعربيL kستضمن تلك *الستقاللEة تخفEف عو*ئق *الستثما< *لبEني LتمكEن *لمستثمرين

بمختلف شر*ئحjم من حرية *الستثما< في مختلف *ألسو*f *لعربEة AسوN بالبو<صا+ *لعالمEة.


