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مقفلة)، لتكونأعلن في البحرين، عن تأسيس شركة البورصة العربية المشتركة القابضة (شركة بحرينية مساهمة 
بي خاللل ثالثحاضنة رئيسية لمنظومة البورصة العربية المشتركة، إذ ستغطي عملياتها كاملل رقعة الوطن العر

مراحلل، تنفيذا لقرار قمة الرياض االقتصادية.

السعودية،وقالل سفر الحارثي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة البورصة العربية القابضة لصحيفة االقتصادية 
"البورصة العربية"، التي أقر مشروعها القادة العرب ف "قمةعلى هامش مؤتمر صحفي لإلعالن عن تأسيس  ي 

 مليون دوالر وأنه سيتم إطالق البورصة في السوق50، أن تكلفة تأسيس المشروع بلغ 2013الرياض االقتصادية" 
.2015بعد تشغيلها مطلع عام 

، الفتا إلى أنوأضاف أن الشركة التي تتخذ من المنامة مركزا رئيسيا، سترتبط بمجموعة من البورصات العربية
بورصة، مرجحا أنالشركة تلقت عدة طلبات من دولل عربية عبر الجامعة العربية بأن يكون الفتتاح فروع مستقلة لل

تستغرق مدة فتح الفروع عاما آخر بعد تشغيلل المركز الرئيسي في المنامة.

 طلبا تحت الدراسة من رجالل أعمالل على مستوى الوطن العربي وتشكلل20وكشف الحارثي أن هناك أكثر من 
خاللل العملل علىالنسبة األغلب لرجالل األعمالل الخليجيين ويتوقع أن تكون الحصة األكبر للسعوديين، متوقعا أنه 

االشركة االجديدةة تلقت عدةة طلباتت من ددوولل عبر االجامعة االعربيیة



 شهرا المقبلة سيرتفع عدد الطلبات من دولل أخرى.24تشغيلل الشركة خاللل الـ 

 قطاعا من بينها قطاعا اإلسكان والصناعة إلى20ولفت إلى أن القطاعات التي ستطرح مشاريعها داخلل الشركة 
جانب قطاع الزراعة، مبينا أن البورصة سوق ستحتضن هذه المشاريع.

ة األمن الغذائي لدوللوأشار الحارثي إلى أن البورصة تسلمت الطلبات األولية للعديد من المشاريع، ومن بينها مبادر
ة لصالح المنطقة.الخليج، الفتا إلى أنهم سيشاركون في مؤتمر الشهر المقبلل في السودان لبحث المشاريع الزراعي

كة ستقللل منوأكد أن المخاوف من االضطرابات السياسية ال تشكلل قلقا في مسيرة المشروع وأن المصالح المشتر
العمق العربيالمخاوف وتقوي عالقات الدولل بين بعضها وتقرب وجهات النظر والمصالح المتبادلة خصوصا في ظلل 

للمشروع.

لخمسية فيوأوضح الحارثي أن البداية ستستهدف الخليج الستقراره السياسي، إال أن مصر في اعتبار الخطة ا
قرة سياسيا تليهامراحلها الثالث، وأن السنوات الخمس المقبلة للمرحلة األولى ستعتمد على الدولل العربية المست

الدولل األخرى ألن المشروع سيشملل كافة الدولل العربية.

عملية رفعويأتي المشروع على ثالث مراحلل تستغرق خمس سنوات اعتبارا من العام المقبلل، تتدرج من خاللها 
 المشاريع المدرجةحصص األسواق العربية في المشاريع يقابلها ارتفاع في الفرص الوظيفية المتاحة، وستبلغ تكلفة

 مليار دوالر.237 أكثر من 22في الدولل الـ 

ال يوجد تعليقات. ُكن أّولل من يكتب تعليقًا




