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مويضي  االمطيیريي  من  االدمامم

تبددأأ  االبحرريینن  ااإلثنيینن  االمقبلل  االعملل  في  تأسيیسس  االبووررصة  االعرربيیة  االمشترركة٬،  االمشررووعع  االذذيي  أأقرر  منن  قبلل  االقاددةة  االعرربب
في  االقمة  ااالقتصادديیة  االعرربيیة  االتي  عقددتت  في  االرريیاضض  في  كانوونن  االثاني  (يینايیرر)  االماضي  االذذيي  يیتووقع  أأنن  يیخلقق  حتى  عامم
2028  ما  يیقارربب  ثالثة  ماليیيینن  فررصة  ووظظيیفيیة.  ووقالل  لـ  "ااالقتصادديیة"  االددكتوورر  فووززيي  بهھززاادد  االمستشارر  االعامم  لمشررووعع
االبووررصة  االعرربيیة  االمشترركة  االقابضة:  "إإنن  إإنشاء  بووررصة  سووقق  مالل  عرربيیة  مشترركة  يینفذذهھھھا  االقططاعع  االخاصص  مشررووعع

ططوويیلل  ااألجلل  لنن  تؤؤثرر  بهھ  ااألحددااثث  االتي  تمرر  بهھا  ددوولل  االمنططقة  االعرربيیة  منن  أأززماتت  سيیاسيیة.

ووأأشارر  إإلى  االبووررصة  االعرربيیة  االمشترركة  ستستثمرر  في  20  قططاعا  منن  أأبررززهھھھا  قططاعا  ااإلسكانن  ووااألمنن  االغذذاائي٬،  إإضافة
  منن  500  أألفف  ددووالرر  حتى  500   االسووقق  يیبددأأ   ااألددنى  لررأأسس  االمالل  االقابلل  لإلددررااجج  في  هھھھذذهه   االحدد   أأنن   مبيینا إإلى  االنقلل٬،

مليیوونن  ددووالرر.

ووأأضافف  "االبووررصة  االعرربيیة٬،  االتي  تتخذذ  منن  االمنامة  مقرراا  لهھا٬،  ستكوونن  عباررةة  عنن  حاضنة  تعملل  على  جذذبب  ااالستثماررااتت
  إإلى  أأنن  أأبررزز  أأهھھھدداافف  هھھھذذهه  االسووقق٬،  تووفيیرر ااإلقليیميیة  وواالددووليیة  إإلى  مشارريیع  االتكاملل  ااالقتصادديي  االعرربب  االمشترركك"٬،  الفتا
  ووتووفيیرر  حاضنة  عالميیة   خيیاررااتت  تموويیلل  تلبي  ااحتيیاجاتت  االمشارريیع  االصغيیررةة حاضنة  متخصصة  تضمم  مشارريیع  نووعيیة٬،
لمنتجاتت  االتموويیلل  ااإلسالمي٬،  كما  تساهھھھمم  في  تووفيیرر  فررصة  عملل  متناميیة  قدد  تصلل  إإلى  ثالثة  ماليیيینن  فررصة  خاللل  االمررااحلل

لعمليیة  تووسع  هھھھذذهه  االسووقق.

ووأأووضح  أأنن  عمليیهھ  االتشغيیلل  للمشررووعع  االعرربي  االذذيي  ااستغررقق  ططررحهھ  لسنووااتت  ططوويیلة  تجاووززااتت  ثماني  سنووااتت  ستتبنى
آآليیاتهھ  تططوويیرر  بيیئة  ااالستثمارر  االعرربي  االبيیني  منن  خاللل  هھھھذذهه  االحاضنة  االتي  ستووجهھ  ااالستثماررااتت  وواالمددخررااتت  االعرربيیة  إإلى

تططوويیرر  مشارريیع  ااالقتصادد  االحقيیقي.

ووبيینن  أأنن  مررااحلل  االمشررووعع  االثالثث٬،  االذذيي  سيیبددأأ  االعملل  على  تأسيیسهھ  االعامم  االمقبلل٬،  تستغررقق  خمسس  سنووااتت  تتددررجج  منن
خاللهھا  عمليیة  ررفع  حصصص  ااألسووااقق  االعرربيیة  في  االمشارريیع  يیقابلهھا  ااررتفاعع  في  االفررصص  االووظظيیفيیة  االمتاحة٬،  ووستبلغ  تكلفة

االمشارريیع  االمددررجة  في  االددوولل  االـ  22  أأكثرر  منن  237  مليیارر  ددووالرر.

  اانددماجج   يیمكنن  منن  خاللهھا   االمشررووعع  منن  تووفيیرر  سووقق  عرربيیة   أأنن  تتمكنن  ااألسووااقق  االعرربيیة  منن  خاللل  هھھھذذاا وومنن  االمقرررر
االشرركاتت  االعرربيیة  االمتنافسة٬،  وواالمساهھھھمة  في  ااالستيیعابب  االتددرريیجي  للبططالة٬،  حيیثث  يیمكنن  أأنن  يیووفرر  االمصنع  االووااحدد  فررصا

ووظظيیفيیة  تصلل  إإلى  ثالثة  آآالفف  فررصة  عملل٬،  نظظرراا  لكوونهھ  سيیعملل  على  تووسيیع  قاعددةة  االتخصصاتت  وواالمهھنن  االووظظيیفيیة".

  كبيیرر  في  االعملل  على  االتووسع  في وونووهه  بهھززاادد  إإلى  أأنن  آآليیاتت  االبووررصة  االعرربيیة  ستوولي  مشارريیع  ااألمنن  االغذذاائي  ااهھھھتماما
ااستيیعابب  االخددماتت  وواالحلوولل  ذذااتت  االصلة  بالتنميیة  االززررااعيیة٬،  ووبحسبب  االتووقعاتت  ااألووليیة  لددررااسة  االمشررووعع  فإنن  االسعوودديیة

وومصرر  ستستحووذذاانن  على  20  في  االمائة  منن  االمشارريیع  في  االقططاعع  االززررااعي.


