
www.mubasher.info/BSE/news/2404168/ر ن-دو ل-50- أ - - - ر ء-أول- -إ - ا

االبحرين  تحتضن  إإنشاءء  أأوولل  بوررصة  عربية  مشتركة  برأأسمالل  50  مليونن
ددووالرر

  االمشتركة  برأأسس  مالل   االعربية   االبوررصة   لمشرووعع   االقابضة   االشركة أأعلن  في  االمنامة  صباحح  أأمس  عن  تدشين
مبدئي  يقدرر  بحواالي  50  مليونن  ددووالرر  أأمريكي  قابلة  للتكراارر  عند  اافتتاحح  أأيي  فرعع  من  فرووعع  االشركة  في  االدوولل
االعربية  االمختلفة.ووقالل  االسيد  سفر  االحاررثي  ررئيس  مجلس  إإددااررةة  االشركة  في  مؤتمر  صحفي  بالمنامة  أأمس  أأنن
االمشرووعع  االمزمع  تنفيذهه  على  3  مرااحل  ززمنية  مدةة  كل  منها  5  سنوااتت  اابتدااءء  من  2014  سيوفر  3  ماليين  فرصة
عمل  للشبابب  االعربي  خاللل  15  سنة  تساهم  بقوةة  في  حل  مشكلة  االبطالة  من  خاللل  االمشرووعاتت  االتنموية  االتي

سيحتضنها  االمشرووعع.بحسب  جريدةة  االخليج

ووكانن  جاللة  االملك  حمد  بن  عيسى  آآلل  خليفة  قد  باددرر  باحتضانن  االبوررصة  االعربية  االمشتركة  في  االبحرين،  ووهو  االمشرووعع  االذيي  أأقر  من  قبل  االقاددةة  االعربب  في
االقمة  ااالقتصاددية  االعربية  االتي  عقدتت  في  االرياضض  في  يناير  كانونن  االثاني  االماضي  االذيي  يتوقع  أأنن  يخلق  حتى  عامم  2028  ما  يقارربب  ثالثة  ماليين  فرصة

ووظيفية.

ووقالل  االحاررثي  أأنه  من  االمقررر  اانن  تستثمر  االبوررصة  االعربية  االمشتركة  في  20  قطاعا  من  أأبرززها  قطاعا  تت  ااإلسكانن  ووااألمن  االغذاائي،  إإضافة  إإلى  االنقل،  ووسيبدأأ
االحد  ااألددنى  لرأأسس  االمالل  االقابل  لإلددررااجج  في  هذهه  االسوقق  من  500  أألف  ددووالرر  حتى  500  مليونن  ددووالرر.

ووأأشارر  االحاررثي  إإلى  أأنن  االمشرووعع  سيكونن  تحت  ررقابة  مصرفف  االبحرين  االمركزيي  بوصفه  االجهة  االرقابية  االمخولة  من  قبل  االدوولة  االحاضنة  للمشرووعع،  هذاا
  للتالعب  بأمواالل   االشركاتت  منعا   هذهه   االتي  تؤسس  بها   االجهاتت  االمعنية  في  االدوولة   لرقابة   ستكونن  خاضعة باإلضافة  إإلى  أأنن  كل  شركة  سيتم  إإددررااجها

االمساهمين  في  االمشرووعاتت.

ووقد  جاءء  في  كلمته  بالمؤتمر  االصحفي:  «تنفيذ  لقراارر  قمة  االرياضض  ااالقتصاددية  بتارريخ  22  يناير  2013،  االمبني  على  مباددررةة  جاللة  االملك  حمد  بن  عيسى  آآلل
خليفة،  وواالتي  ررحب  فيها  باحتضانن  االبحرين  لمشرووعع  االقطاعع  االخاصص  االمتمثل  في  مشرووعع  االبوررصة  االعربية  االمشتركة  نعلن  في  االمنامة  ااكتمالل  ااجرااءءااتت
تأسيس  االبوررصة  االعربية  االمشتركة  االقابضة  -  شركة  بحرينية  مساهمة  مقفلة  -  حيث  ستكونن  االحاضنة  االرئيسية  لمنظومة  االبوررصاتت  االعربية  االمشتركة

االتي  تعتزمم  االشركة  نشرها  في  االوطن  االعربي  اانطالقا  من  مملكة  االبحرين».

ووبهذهه  االمناسبة  االسعيدةة  يسر  ررئيس  ووااعضاءء  مجلس  ااالددااررةة  اانن  يتقدمواا  بعظيم  االشكر  ووااالمتنانن  لجاللة  االملك  حمد  بن  عيسى  آآلل  خليفة  على  ررعاية
جاللته  ووددعمه  االمتوااصل  لهذاا  االمشرووعع  االعربي  االطموحح.

ووتابع  قائال:  يتقدمم  ررئيس  ووأأعضاءء  مجلس  ااإلددااررةة  بالشكر  االجزيل  لسمو  ااألمير  خليفة  بن  سلمانن  آآلل  خليفة  ررئيس  مجلس  االوززررااءء  ،  ووسمو  ااألمير  سلمانن  بن
حمد  آآلل  خليفة  وولي  االعهد  نائب  االقائد  االعامم  لقوةة  ددفاعع  االبحرين  االنائب  ااألوولل  لرئيس  مجلس  االوززررااءء،  ووووززااررةة  االصناعة  وواالتجاررةة  وومصرفف  االبحرين  االمركزيي

على  ما  قدموهه  من  ددعم  ووتيسير  ليس  بغريب  على  قياددةة  االبحرين  ووحكومتها  االرشيدةة  حيالل  ااحتضانن  االمشارريع  االعربية  االمشتركة.

وونودد  في  هذهه  االمناسبة  االكريمة  إإعالنن  تعيين  االدكتورر  فوززيي  بهزاادد  مستشارراا  للشركة  متمنين  له  االتوفيق  وواالسداادد،  وونحن  على  ثقة  من  قدررته  على  تسخير
خبرااته  االترااكمية  االطويلة  في  هذاا  االمجالل  لخدمة  هذاا  االمشرووعع  االعربي  االطموحح.

ووأأكد  االحاررثي  اانن  ااكتمالل  ااجرااءءااتت  تأسيس  شركة  االبوررصة  االعربية  االمشتركة  االقابضة  ليس  االخطوةة  االنهائية  بل  هي  االخطوةة  ااالوولى  ضمن  منظومة  من
ااالذذررعع  االتي  تعتزمم  االشركة  ااالمم  تأسيسها  في  االوطن  االعربي  اانطالقا  من  االمركز  االرئيس  في  مملكة  االبحرين.  ووستضم  منظومة  االبوررصة  االعربية  االمشتركة
  ددررااساتت   العداادد   ووذذلك   لالبحاثث   مركزاا   ستضم   كما   ززمنية،   مرااحل   ثالثث   خاللل   االعربي   االوطن   ررقعة   كامل   عملياتها   ستغطي   مستقلة   بوررصاتت عدةة
ااسترشاددية  تساند  االحكوماتت  االعربية  على  ووضع  ااسترااتيجياتت  تنموية  تعززز  ااالستفاددةة  االقصوىى  من  االمزاايا  االنسبية  في  كل  من  ددوولة  عربية  ووتحويلها  إإلى
فرصص  ااستثمارر  حقيقية  يتم  ااددررااجها  ضمن  االبوررصاتت  االعربية  االمشتركة  لجذبب  ررأأسس  االمالل  االالززمم  لتطويرها  وواانضمامها  إإلى  منظومة  ااالقتصادد  االوطني  في

كل  ددوولة  على  حدةة.

كما  ستقدمم  منظومة  االبوررصاتت  االعربية  االمشتركة  بإذذنه  تعالى  خدماتت  نوعية  ضمن  (20)  قطاعا  ااقتصادديا  متخصصا  منها  على  سبيل  االمثالل  ال  االحصر
قطاعع  ااالسكانن،  قطاعع  االصناعة  وواالتعدين،  قطاعع  االزررااعة  ووااالمن  االغذاائي،  قطاعع  ااالبتكاررااتت  وواالبحث  االعلمي،  قطاعع  االتكنولوجيا  ووصناعاتت  االناتو،  قطاعع

االطاقة  وواالبنية  االتحتية،  قطاعع  االرعاية  االصحية  وواالصناعاتت  االدوواائية،  قطاعع  االبناءء  وواالتطوير  االعقارريي،  قطاعع  ااالووقافف  وواالعمل  االخيريي.

لقد  حرصص  مؤسسو  االمشرووعع  وواالقائمونن  عليه  على  اانن  يكونن  لهذاا  االمشرووعع  االعربي  االطموحح  مروونة  كافية  تستوعب  طموحاتت  االقطاعع  االخاصص  وواالحكوماتت
االعربية  من  جهة  وواانن  يحصد  ثماررهه  االموااطن  االعربي  أأينما  ووجد  من  جهة  أأخرىى.  كما  حرصص  االقائمونن  على  هذاا  االمشرووعع  اانن  تجد  فيه  االحكوماتت  االعربية  خير

أأعلى  االصفحة
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ددااعم  لتروويج  براامجها  االتنموية  كالمدنن  االصناعية  ووااالقتصاددية،  وواانن  يكونن  قناةة  لتيسير  تدفق  ررؤؤووسس  ااالمواالل  االعربية  ووااالجنبية  إإلى  مشارريعها  االتنموية

ووتعزيز  منافستها  على  ااستقطابب  حصة  من  تدفق  ااالستثماررااتت  االعالمية.

وومن  جانبه..  أأووضح  االدكتورر  فوززيي  بهزاادد  االمستشارر  االعامم  لمشرووعع  االبوررصة  االعربية  االمشتركة  االقابضة  إإنن  إإنشاءء  بوررصة  سوقق  مالل  عربية  مشتركة  ينفذها
االقطاعع  االخاصص  مشرووعع  طويل  ااألجل  لن  تؤثر  به  ااألحدااثث  االتي  تمر  بها  ددوولل  االمنطقة  االعربية  من  أأززماتت  سياسية..  مؤكداا  أأنن  االمشرووعع  ااقتصادديي  ررااعى

ووااقع  االمجتمع  االعربي  وولم  يأتت  من  االفضاءء.

ووأأكد  بهزاادد  أأنن  االمشرووعع  مكمل  ووليس  منافس  للبوررصاتت  االحكومية  االعربية  االقائمة  حاليا  في  أأغلب  بالدد  االعربب،  مبينا  أأنن  االشركت  االمدررجة  بهذهه  االبوررصاتت
يحق  لها  أأنن  تدررجج  في  االبوررصة  االمشتركة  طالما  ااستوفيت  االشرووطط.

ووقالل  أأنن  االمشرووعع  له  أأهداافف  تنموية  ووااقتصاددية  ووااجتماعية  مهمة  وويعودد  بالبوررصة  إإلى  ددووررها  االرئيسي  في  تنمية  ااالقتصاددااتت  االعربية  بعيداا  عن  االرووتين
وواالمضارربة،  مؤكداا  أأنن  أأيي  بوررصة  تكتفي  بالمضارربة  لتحقيق  ااألررباحح  هي  أأقربب  لصالة  قمارر  عن  كونها  بوررصة  حقيقية  تخدمم  ااقتصادد  بلدها.

ووأأووضح  أأنن  االبوررصة  االتي  تتخذ  من  االمنامة  مقراا  لها،  ستكونن  عباررةة  عن  حاضنة  تعمل  على  جذبب  ااالستثماررااتت  ااإلقليمية  وواالدوولية  إإلى  مشارريع  االتكامل
  خياررااتت  تمويل  تلبي  ااحتياجاتت   نوعية،   تضم  مشارريع   متخصصة   حاضنة   توفير   االسوقق،   أأهداافف  هذهه   أأبرزز   إإلى  أأنن   الفتا   االعربب  االمشتركك، ااالقتصادديي
االمشارريع  االصغيرةة  ووتوفير  حاضنة  عالمية  لمنتجاتت  االتمويل  ااإلسالمي،  كما  تساهم  في  توفير  فرصة  عمل  متنامية  قد  تصل  إإلى  ثالثة  ماليين  فرصة  خاللل

االمرااحل  لعملية  توسع  هذهه  االسوقق.

ووأأووضح  أأنن  عمليه  االتشغيل  للمشرووعع  االعربي  االذيي  ااستغرقق  طرحه  لسنوااتت  طويلة  تجاووززااتت  ثماني  سنوااتت  ستتبنى  آآلياته  تطوير  بيئة  ااالستثمارر  االعربي
االبيني  من  خاللل  هذهه  االحاضنة  االتي  ستوجه  ااالستثماررااتت  وواالمدخرااتت  االعربية  إإلى  تطوير  مشارريع  ااالقتصادد  االحقيقي.

ووبين  أأنن  مرااحل  االمشرووعع  االثالثث،  االذيي  سيبدأأ  االعمل  على  تأسيسه  االعامم  االمقبل،  تستغرقق  خمس  سنوااتت  تتدررجج  من  خاللها  عملية  ررفع  حصص  ااألسوااقق
االعربية  في  االمشارريع  يقابلها  ااررتفاعع  في  االفرصص  االوظيفية  االمتاحة،  ووستبلغ  تكلفة  االمشارريع  االمدررجة  في  االدوولل  االـ  22  أأكثر  من  237  مليارر  ددووالرر.

وومن  االمقررر  أأنن  تتمكن  ااألسوااقق  االعربية  من  خاللل  هذاا  االمشرووعع  من  توفير  سوقق  عربية  يمكن  من  خاللها  ااندماجج  االشركاتت  االعربية  االمتنافسة،  وواالمساهمة
في  ااالستيعابب  االتدرريجي  للبطالة،  حيث  يمكن  أأنن  يوفر  االمصنع  االوااحد  فرصا  ووظيفية  تصل  إإلى  ثالثة  آآالفف  فرصة  عمل،  نظراا  لكونه  سيعمل  على  توسيع

قاعدةة  االتخصصاتت  وواالمهن  االوظيفية».

وونوهه  بهزاادد  إإلى  أأنن  آآلياتت  االبوررصة  االعربية  ستولي  مشارريع  ااألمن  االغذاائي  ااهتماما  كبير  في  االعمل  على  االتوسع  في  ااستيعابب  االخدماتت  وواالحلولل  ذذااتت  االصلة
بالتنمية  االزررااعية،  ووبحسب  االتوقعاتت  ااألوولية  لدررااسة  االمشرووعع  فإنن  االسعوددية  وومصر  ستستحوذذاانن  على  20  في  االمائة  من  االمشارريع  في  االقطاعع  االزررااعي.
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