
 

 

Άμπου Ντάμπι, 15 Δεκεμβρίου 2021 

 

Προκαταρκτική συμφωνία συνεργασίας MUBADALA με κρατικό αναπτυξιακό Ταμείο 

Bahrain MUMTALAKAT 

 

Στις 14/12, το δεύτερο μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό Ταμείο του Abu Dhabi, MUBADALA, 

υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία –Μνημόνιο Κατανόησης- για συνεργασία με το κρατικό 

αναπτυξιακό Ταμείο του Βασιλείου του Bahrain, MUMTALAKAT, με αντικείμενο την διερεύνηση 

δυνατοτήτων πραγματοποίησης από κοινού επενδύσεων σε τρίτες χώρες. Με βάση τη συμφωνία, τα 

δύο Ταμεία πρόκειται να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές με στόχο την ενίσχυση 

των επενδυτικών και επιχειρησιακών τους δεξιοτήτων. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις αναπληρωτή 

Διευθύνοντος Συμβούλου MUBADALA κ. Waleed Al Muhairi, επενδυτικό Ταμείο Abu Dhabi 

προσδοκά άριστο επίπεδο συνεργασίας με αντίστοιχο Bahrain, οποίο διαθέτει παρόμοια επενδυτική 

νοοτροπία και συμμερίζεται βούληση MUBADALA για οικοδόμηση μακροπρόθεσμης και βιώσιμης 

σχέσης μεταξύ των δύο Ταμείων. Υπεύθυνοι δύο κρατικών Ταμείων δεν παρείχαν περισσότερες 

λεπτομέρειες για τη συμφωνία.  

Σημειώνεται ότι MUBADALA διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 243 δισ. 

δολλαρίων αποτελώντας κομβικό Οργανισμό στην υλοποίηση της προσπάθειας της Κυβέρνησης του 

Abu Dhabi για διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας του Εμιράτου, ενώ Ταμείο 

Bahrain MUMTALAKAT διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού της τάξεως των 18,9 δισ. δολλαρίων, 

διαθέτοντας κεφαλαιακές συμμετοχές σε πάνω από 60 επιχειρήσεις σε 13 χώρες, σε κλάδους όπως η 

βιομηχανία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, η κτηματαγορά, τα συστήματα 

logistics, το λιανεμπόριο καταναλωτικών προϊόντων, οι υπηρεσίες υγείας και η εκπαίδευση. Το 60% 

περίπου των επενδυτικών συμμετοχών της MUMTALAKAT είναι συγκεντρωμένο στη Μ. Ανατολή 

και Β. Αφρική, το 32% στην Ευρώπη και το 8% στη Β. Αμερική. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις 

Διευθύνοντος Συμβούλου κρατικού Ταμείου Bahrain κ. Khalid Al Rumaihi, η ανάπτυξη εταιρικής 

σχέσης με την MUBADALA αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή δυναμικότητα 

της MUMTALAKAT, αλλά και να οικοδομήσει στενότερες σχέσεις μεταξύ των δύο Ταμείων, 

εξυπηρετώντας τον κεντρικό στόχο της στρατηγικής της Κυβέρνησης του Bahrain για 

μετασχηματισμό της οικονομίας της χώρας.  
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