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 :2020 فبراير 26 ، الدوحة

 الدوحيية حييي   جرانييد فنييد  فيي  ن يمدداج ن ي أددرجعقدد مجمومةعددرجللددمجن مددءمأمجمجدديتجامدد جوم أم دديج 

ع ددبج نمجددي مأمجة نمددصجدددي هج أ دديج نمجددي مةمجع ددبجمةنأددةجام ددي ج ق أددرججالخليييا البربيي   فيي 

 خليفيية بييا بييدهع/ ال يييد   ييد د  جتميي   ل ا تيير  لدد جج( مييا الميميية اه ييميم لل يي  ، و%15ج)  جدد ر

 اإلدار . مجل  رئي  ن ئب - الدطية

 ربيي  لأل بييم الموصيي  التوزييي  واعتمييدوا للمجموعيية ال يينو  اهداء الجتميي    خيي   الم يي وموا نيي   

كمدديج عمدمدد مج نقددة الج نمينأددرجن مومةعددردجةمقمأددمجمدد ل جج.2019 دي ييمبر 31 فيي  المنت ييية ال يينة اعيي 

ةجأيجددددرجج2019 دددديلج نحةكمددددرجنمقمأددددمجةمقمأددددمجمو دددد ج    م جة شددددء  يج نحجددددي يمج نمجددددمق ج

.جإضددي رإجإنددبج نددقدجة  دد ج نمجددي مةمجع ددبج لمأدديمجمدد ل ج نحجددي يمج نمجددمق ج2020 نمكي دديمجن دديلج

(جدحأددد ج2020-2022 مأودددرج  ملي ددديمجمو ددد ج    م)جن  مدددم)ج)ججمدددلجج عممدددي جدجكمددديج2020ن ددديلج

كدد جمددمجج نشددأ جليندد ج ددمجمحمدد ج ددمجع ددصج  ج ين ضددةأاجعددمج اددرجمأددمج نمجددمق أمجج ينمنكأددرجج ددينج

حجددأمج  ددم  ألج ن ددم  م)ممثرجعددمجشددمكرجج/ثددي صجة نشددأ ججدد ة ج ددمجليندد ج ددمجحمدد ج  جثددي صجة نجددأ ج

 ن دددم  مجنرجدددمثميم(جة نشدددأ ج أدددد ج دددمجثدددي صج دددمج أدددد ج  جثدددي صج)جممدددثرجعدددمجشدددمكرج دددمةهج

ج/ ن ةنأدددرج(جة نجدددأ ج)جممدددثرجعدددمجمومةعدددرج نكمدددي جع صجأةجدددسجحجدددأمجكمدددي / نمويمأدددر(جة نجدددأ 

ة نشددأ جويجددلج ددمجحمدد ججويجددلجمحمدد ج  ددم  ألجوأدد )ج)جممددثرجعددمجشددمكرج نوأدد  جن جددأيم مجة نمودديم)(

ج-جة نجددأ /جل ددسجاحمدد ج نم دديعصجدجج ددمجويجددلجو ددمج  جثددي صج)ممددثرجعددمجشددمكرج نمملددي جكي أمددي (

دجكمدديجج نم  أددر(ج ددينم أأمجعددمج ن أاددرج ن يمدداجن مقيعدد جة نمءمأ دديمج نومميعأددرج)جددد  ةهج نم يشدديم

ع دد بج ددمجل أ دداج ن لأددرجة نشددأ جع دد  نمحممج/ نجددأ ججكدد جمددمججج ين ضددةأرجعددمج اددرج نمجددمق أمج ددين

حجددمج ددمجج/دجةودديتج نجددأ جج ددمججدد ة ج ددمج  دد ج  جثددي صجة نشددأ جحمدد ج ددمج أددد ج ددمجثددي صج  جثددي ص

ج. حمأيلأيج–حجمج نمرج نو أميج

 



 التييداعي   مييا اليير   عليي : " يي ئ ا  ال ييبيد  تركيي  ه عبييد خليفيية ال يييد المجموعيية رئييي   عييرب

 طيير  مجموعيية شيي د  فمييد ، المنطميية فيي  الرئي ييية المط عيي   عليي  كبييير بشييك   ثيير  التيي  ، الد لمييية

 ." تو د تن  م  متوافما  و داؤو  اهعم   ف   ويا  زخما  للتأميا 

 يجييب ، ا بحيي ر إيج بييية تو د تنيي  تظيي  ،  2020 عيي    هداء ب لن ييبة ميي   : "ال ييبيد   يي ئ ا  و ضيي  

 تحمييي  عليي  المتجييدد التركيييز خيي   مييا و ليي   التشييبيلية كف ءتنيي  وتدزيييز التوحيييد عليي  التركيييز علينيي 

 ب ييي  الموثيييو   عم لنييي  وشيييرك ء لم ييي ومين  الميمييية زيييي د  فييي   ن يييتمر حيييين اا ، اه   ييي  النميييو

 ." وال تص د ط    التأميا  تطوير دع  م  وعم ئن 


