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رُ اخز١بر ثٕه ثزٚح، أطزع اٌجٕٛن اٌّزٛافمخ ِغ اٌشز٠ؼخ ًّٔٛا فٟ لطز ٌذٚر اٌّذ٠ز  – 2012 سبتمبر 24– الدوحة 
اٌّشبرن إلصذار صىٛن جّٙٛر٠خ رزو١ب فٟ اٌٛلذ ٔفظٗ اٌذٞ دصً ف١ٗ اٌجٕه ػٍٝ ِىبٔخ ِزمذِخ ػٍٝ رص١ٕف ثٍِٛجزج 
ٌٍز٠ًّٛ اإلطالِٟ ضّٓ اٌجٕٛن اٌؼشزح األٚائً فٟ رزر١ت اٌصىٛن ػٍٝ ِظزٜٛ اٌؼبٌُ ٚفٟ ِٕطمخ اٌشزق األٚطط ٚشّبي 

٠ٚأرٟ اخز١بر اٌجٕه ٌذٚر اٌّذ٠ز اٌّشبرن فٟ  إصذار صىٛن . (2012 طجزّجز 17اٌٍٛائخ اٌصبدرح ثزبر٠خ )أفز٠م١ب 
 ١ٍِبر دٚالر ١ٌزُّ ٔجبدبد اٌجٕه فٟ لطبع أطٛاق رأص اٌّبي فٟ ٚلذ طبثك ِٓ ٘ذا 1.5جّٙٛر٠خ رزو١ب اٌجبٌغخ ل١ّزٗ 

. اٌؼبَ
 

اٌّزرجخ اٌظبدطخ فٟ رزر١ت اٌصىٛن اٌؼب١ٌّخ ٚ اٌؼبشزح فٟ رزر١ت اٌصىٛن ٚٚفمًب ٌزص١ٕف ثٍِٛجزج فمذ جبء ثٕه ثزٚح فٟ 
ٚ دً فٟ اٌّزرجخ اٌثبِٕخ ػٍٝ ِظزٜٛ إصذاراد اٌصىٛن ٚاٌظٕذاد فٟ  (ثّب ف١ٙب اٌصىٛن ثبٌؼّالد اٌّذ١ٍخ) اٌؼب١ٌّخ

. ِٕطمخ اٌشزق األٚطط ٚشّبي أفز٠م١ب
 

 ًّٔٛا ٍِذٛظًب 2012شٙذ ػبَ “ : ٚلذ ػٍك اٌظ١ذ طز١ف رزٚة، اٌزئ١ض اٌزٕف١ذٞ ٌّجّٛػخ ثٕه ثزٚح دٛي ٘ذا اإلٔجبس لبئاًل
رؼذ جّٙٛر٠خ رزو١ب ِٓ أُ٘ . ٌٕشبطٕب فٟ لطبع أطٛاق رأص اٌّبي اإلطال١ِخ ٚٔذٓ فخٛرْٚ ثٙذٖ اإلٔجبساد اٌجذ٠ذح

ِصذرٞ اٌصىٛن فٟ األطٛاق إٌبشئخ ٚاخز١برُ٘ ٌٕب ٌٍّظبّ٘خ فٟ ٘ذا اإلصذار ٘ٛ د١ًٌ جذ٠ذ ػٍٝ اٌّىبٔخ اٌّزمذِخ اٌزٟ 
ٚأٚد أْ أٖٔٛ ثبٌجٙٛد اٌزٟ ثذٌٙب فز٠مٕب ٚاٌزٟ ٚضؼزٕب ث١ٓ اٌجٕٛن اٌؼشزح األٚائً فٟ . أدزسٔب٘ب فٟ لطبع أطٛاق رأص اٌّبي

". رزر١ت اٌصىٛن ػٍٝ رص١ٕف ثٍِٛجزج ٌٍز٠ًّٛ اإلطالِٟ ِؤخزًا
 

٠أرٟ ٘ذا اإلٔجبس ٔز١جخ ٌززو١ش ثٕه ثزٚح ػٍٝ رؼش٠ش ٔشبطٗ فٟ لطبع أطٛاق رأص اٌّبي ٚاٌذٞ ثذا ج١ًٍب ِٓ خالي ل١بِٗ 
 ١ٍِبر دٚالر، ِٚذ٠ز ِشبرن فٟ اإلصذار 1.25ثذٚر ِذ٠ز ِشبرن فٟ إصذار صىٛن دىِٛخ دثٟ اٌذٞ ثٍغذ ل١ّزٗ 

 800 ١ٍِبر دٚالر أ١ِزوٟ ثبإلضبفخ إٌٝ إصذار صىٛن اٌجٕه اإلطالِٟ ٌٍز١ّٕخ ثم١ّخ 4اٌزبر٠خٟ ٌظٕذاد دٌٚخ لطز اٌجبٌغ 
.  ١ٍِْٛ دٚالر أ١ِزوٟ فٟ ٚلذ طبثك ِٓ ٘ذا اٌؼب١ٍِ500َْٛ دٚالر أ١ِزوٟ ٚ إصذار صىٛن شزوخ إػّبر ثم١ّخ 

 

ثٕه “: ثذٚرٖ ػٍك اٌظ١ذ خبٌذ ِٙذٞ األدجبثٟ، ِظبػذ اٌّذ٠ز اٌؼبَ، رئ١ض اٌشزوبد ٚاألطٛاق اٌّب١ٌخ فٟ ثٕه ثزٚح لبئاًل
ثزٚح ٘ٛ أدذس اٌجٕٛن اٌّزٛافمخ ِغ اٌشز٠ؼخ فٟ دٌٚخ لطز، ٚٔذٓ فخٛرْٚ ٌغب٠خ ثأْ ٠زُ اخز١برٔب ٌٙذا اإلصذار اٌٙبَ ٚثأْ 

إْ ٔجبدٕب فٟ اٌّشبروخ ثئصذارٞ شزوخ إػّبر . ٔذصً ػٍٝ ِزاوش ِزمذِخ فٟ رص١ٕف ثٍِٛجزج إلصذاراد اٌصىٛن
ٚطّٛدٕب ال ٠زٛلف ػٕذ ٘ذا , ٚدٌٚخ لطز فٟ أطجٛع ٚادذ وبْ ٌٗ أثز وج١ز فٟ رؼش٠ش ِصذال١زٕب ِٚىبٔزٕب فٟ ٘ذا اٌمطبع

اإلٔجبس ثً إٕٔب ٔزطٍغ إٌٝ إٔجبساد أوثز ٚأوجز فٟ اٌّظزمجً ٚٚاثمْٛ ِٓ لذررٕب ػٍٝ رذم١ك ٘ذا اٌطّٛح ٚرط٠ٛز لطبع 
" أطٛاق رأص اٌّبي ِظزمجاًل

 

ِٚغ إٌّٛ اٌّزظبرع اٌذٞ رشٙذٖ أطٛاق رأص اٌّبي اإلطال١ِخ فٟ اٌؼبٌُ ٚاال٘زّبَ اٌّزشا٠ذ اٌذٞ رذظٝ ثٗ ِٓ .  ِؤخزًا
اٌّظزثّز٠ٓ اٌؼب١١ٌّٓ فئْ ٘ذٖ إٌجبدبد ٚاإلٔجبساد اٌّزؼبلجخ رؼشس ِىبٔخ ثٕه ثزٚح والػت رئ١ظٟ فٟ ٘ذا اٌمطبع ِزشا٠ذ 

. األ١ّ٘خ ٠ٚفزخ آفبلًب ِظزمج١ٍخ ٚاطؼخ أِبَ اٌجٕه األطزع ًّٔٛا فٟ لطز
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