
 
 
 

" لطىف"بٕه بشوة َطٍك ِجّىػت ِٕتجبث  
حضِت ِٓ إٌّتجبث واٌخذِبث ٌّسبػذة اٌششوبث ػًٍ أداء أػّبٌهب بفؼبٌُت وتىفُش 

 
 

، "لطىف"أػٍٓ بٕه بشوة، أسشع اٌبٕىن اٌّتىافمت ِغ اٌششَؼت ّٔىًا فٍ لطش ػٓ إطالق  – 2012 أكتوبر 24– الدوحة 
. وهٍ حضِت ِٓ إٌّتجبث اٌّبٌُت اٌّخصصت ٌّسبػذة اٌششوبث اٌصغُشة واٌّتىسطت ػًٍ أداء أػّبٌهب بفؼبٌُت وتىفُش

 
ولذ صُّ بٕه بشوة هزٖ اٌحضَ ٌتشًّ ِجّىػت ِٓ إٌّتجبث اٌّصشفُت اٌّتىافمت ِغ اٌششَؼت واٌتٍ وبْ َحصً اٌؼّالء 

ػٍُهب ِٕفصٍت ِٓ لبً، أِب اِْ فُّىٓ ٌؼّالء بٕه بشوة ِٓ اٌششوبث اٌصغُشة واٌّتىسطت اٌحصىي ػًٍ حضِت ِٓ 
. إٌّتجبث بتؼشفت تٕبفسُت تّىٓ اٌؼّالء ِٓ تمًٍُ ٔفمبتهُ واٌحصىي ػًٍ تجشبت خذِبث ِصشفُت ِتُّضة ِٓ بٕه بشوة

 
َّثً “ : ولذ ػٍك اٌسُذ سبٍِ خُش اٌذَٓ، سئُس اٌخذِبث اٌّصشفُت ٌٍششوبث اٌصغُشة واٌّتىسطت بهزٖ إٌّبسبت لبئاًل

إطالق حضَ لطىف جضءًا ِٓ اٌتضإِب بذػُ ِجتّغ األػّبي فٍ لطش وخصىصًب دػُ ّٔى لطبع اٌششوبث اٌصغُشة 
ػًٍ تؼبِالتهُ اٌّصشفُت، فمذ لّٕب بذِج خذِبتٕب بحُج % 40تتُح لطىف ٌٍؼّالء تىفُشًا َضَذ ػٓ . واٌّتىسطت اٌحُىٌ

ٔحٓ ٕٔظش إًٌ لطبع اٌششوبث اٌصغُشة واٌّتىسطت وّحشن ٌٍّٕى االلتصبدٌ . ٔتّىٓ ِٓ تمًٍُ اٌتىٍفت ػًٍ اٌؼّالء
اٌّستمبٍٍ ؤشي فشصت وبُشة ٌٍّؤسسبث اٌّبٌُت وٍ تمذَ أدواث وخذِبث وِٕتجبث ِبٌُت تذػُ هزا إٌّى، وٌهزا فٕحٓ 
ٍِتضِىْ وػبصِىْ ػًٍ أْ ٔىىْ اٌبٕه اٌشائذ فٍ هزا اٌّجبي ولطىف هٍ واحذة ِٓ اٌخطىاث اٌؼذَذة اٌتٍ سٕأخزهب 

". ٌتحمُك هزا االٌتضاَ
 
بٕه بشوة هى اٌبٕه اٌىحُذ فٍ لطش اٌزٌ َمذَ هزٖ اٌحضَ اٌّتُّضة ِٓ إٌّتجبث واٌخذِبث بتىافك تبَ ِغ اٌششَؼت، وتتىفش 

ولذ وبْ بٕه بشوة أَضًب أوي بٕه ِتىافك ِغ اٌششَؼت فٍ . لطىف بثالث حضَ ِشٔت هٍ اٌبالتُُٕت واٌزهبُت واٌحضِت اٌمُّّت
لطش لبَ ببالٔضّبَ إًٌ بشٔبِج اٌضُّٓ ِٓ ِصشف لطش ٌٍتُّٕت واٌزٌ َهذف إًٌ تسهًُ تّىًَ اٌششوبث اٌصغُشة 

. اٌصغُشة واٌّتىسطت واٌّتىسطت، وّب ػًّ اٌبٕه ػًٍ تطىَش اٌخذِبث اٌّصشفُت اإلٌىتشؤُت ٌٍخذِبث
 

سٕستّش فٍ تمذَُ اٌّضَذ ِٓ إٌّتجبث واٌخذِبث ٌٍششوبث اٌصغُشة واٌّتىسطت ٌىٍ “: وأضبف اٌسُذ سبٍِ خُش اٌذَٓ
ٔسهُ بشىً فؼبي فٍ تطىَش االلتصبد اٌىطٍٕ وتّىُٓ اٌششوبث اٌؼبٍِت فٍ لطش ِٓ ِختٍف اٌمطبػبث ِٓ تحمُك أهذافهب 
فٍ لطش اٌتٍ تمذَ بُئت أػّبي حُىَت وواػذة ؤحٓ ٍِتضِىْ بتسهًُ ػًّ اٌششوبث اٌصغُشة واٌّتىسطت ببإلضبفت إًٌ 

". اٌششوبث اٌىبشي فٍ اٌذوٌت
 

َّىٓ ٌٍؼّالء اٌّهتُّٓ االتصبي بفشَك ػًّ بٕه بشوة اٌّستؼذ ٌّٕبلشت االحتُبجبث اٌّتٕىػت واٌفشَذة ٌىً ِٓ اٌؼّالء 
وِسبػذتهُ ػًٍ اختُبس اٌحضِت إٌّبسبت ِٓ حضَ لطىف، ورٌه ِٓ خالي االتصبي بّشوض خذِت اٌؼّالء ػًٍ ِذاس اٌسبػت 

.  أو صَبسة أحذ فشوع اٌبٕه إٌّتششة فٍ ِٕبطك اٌذوحت8008555ػًٍ اٌشلُ 
 


