
 
 

 "تشالنج مانجمنت جلىبال "منافسة من االفتتاحية قطر نسخة في للسهم سعر أعلى يسجل بروة بنك

 جىائض لطش، فٍ ّٔىًا اٌششَؼخ ِغ ِزىافمخ ِصشفُخ خذِخ ِضود أعشع ثشوح، ثٕه لذَ  -2014  أبريل 5الدوحة، 

 ،"ٌٍغهُ عؼش أػًٍ "ٌزغجٍُهُ لطش فٍ ِبٔجّٕذ جٍىثبي رحذٌ ِٓ االفززبحُخ إٌغخخ فٍ اٌّشبسوخ ٌفشله رىشَُّخ

 .اٌؼبٌُ حىي وإداسَخ اعزشارُجُخ ِحبوبح ِٕبفغخ أوجش وهٍ

 اٌزٕفُزٌ اٌشئُظ اٌغجُؼٍ، خبٌذ اٌغُذ ِٓ وً ثحضىس 2014 ِبسط 26 فٍ ثشوح ثٕه ِمش فٍ اٌحذس ُػمذ و

 ِبٔجّٕذ جٍىثبي "ٌّغبثمخ اٌشعُُّٓ إٌّظُّٓ ،ADNAR ِجّىػخ ِٓ وِّضٍُٓ ثبٌىوبٌخ ثشوح ثٕه ٌّجّىػخ

". رشبٌٕج

 ثٕه َّضٍىْ واٌزَٓ اٌشائغ ِىظفُٕب ثأداء جذًا فخىس أٔب "األفشلخ، لذِزه اٌزٌ اٌشائغ اٌجهذ ػًٍ اٌغجُؼٍ اٌغُذ وأصًٕ

 حزً اٌشذَذح إٌّبفغخ خالي وصبثشوا اإلفزشاضُخ ششوبرهُ فٍ رٕفُزَُٓ وشؤعبء رأٌمىا ٌمذ. وجه أوًّ ػًٍ دائًّب ثشوح

 ." إٌهبَخ

 فشَك وً فُهب َمىَ حُش واالعزشارُجُخ اإلداسح فٍ ِحبوبح ػًٍ رؼزّذ ِٕبفغخ ِٓ ِبٔجّٕذ جٍىثبي رحذٌ وَزىىْ

 .االفزشاضُخ اٌجىسصخ فٍ اٌششوخ ٌغهُ عؼش أػًٍ رغجًُ ثهذف افزشاضُخ، ششوخ ثإداسح

 ػجذاٌؼضَض اٌفضٍٍ، اهلل ػجذ اٌؼّبدٌ، اٌؼضَض ػجذ أحّذ ِٓ وً اٌىطُٕخ اٌّغبثمخ فٍ ثشوح ثٕه ِجّىػخ فشَك وَّضً

 وػجذ اٌخٍُفٍ، وَىعف صبٍٔ، آي فهذ اٌشحّٓ وػجذ اهلل، ػجذ فىصَخ واٌغُذح حّك، ِحّذ اٌّجُذ، ػجذاهلل إعحبق،

 .خبجخ وطالي اٌحّبدٌ اٌشحّٓ

 ٌٍششوخ اإلعزضّبسٌ األداء ِٓ ِغزىي أػًٍ ػًٍ اٌحصىي ثهذف وهُّخ ششوخ ثإداسح اٌّغبثمخ خالي فشَك وً ولبَ

 واٌّجُؼبد، اٌزغىَك، رٌه فٍ ثّب ِخزٍفخ ِجبالد فٍ صؼجخ لشاساد ثبرخبر ولبِىا االفزشاضُخ، اٌجىسصخ فٍ

 .اٌحمُمُخ اٌؼًّ ٌجُئخ ِحبوبح وهٍ اٌىالغ، أسض ػًٍ َحذس ِب ِضً رّبًِب واٌجششَخ، اٌّبٌُخ واٌّىاسد

 اٌجشٔبِج هزا وَؼذ. اٌّحبوبح أعبط ػًٍ اٌؼبٌُ فٍ وإداسَخ اعزشارُجُخ ِٕبفغخ أوجش هٍ" رشبٌٕج ِبٔجّٕذ جٍىثبي"

 500,000 ِٓ أوضش اٌّغبثمخ فٍ شبسن حُش اٌّىاهت، ورُّٕخ ثزذسَت َزؼٍك ثّب هزا َىِٕب فٍ رطىسًا األوضش األداح

 جُّغ ِٓ اٌّشبسوىْ وَأرٍ. اِْ حزً اٌؼبٌُ أٔحبء جُّغ فٍ ثٍذًا 40 ِٓ أوضش ِٓ اٌجبِؼبد وطالة اٌّذساء ِٓ

 .اٌطالة وحزً ِغزمجٍُُٓ وِذساء وِزىعطخ ػٍُب ِٕبصت َشأط ِٓ ِٕهُ اٌحُبح؛ ِجبالد

 


