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ٚ رٌه ثحضٛس اٌغ١ذ   ثّمش ٚصاسح اٌزج١ٙض ٚإٌمً ٚاٌٍٛجغز١ه ثبٌشثبط، 2016دجٕجش  22اٌّٛأئ ٠َٛ  اعزغاليأػضبء ِجٍظ سلبثخ ششوخ  اجزّغ 

 اٌزج١ٙض ٚإٌمً ٚاٌٍٛجغز١ه ثب١ٌٕبثخ. ٚ اٌّب١ٌخ ٚ ٚص٠ش دااللزصب ٚص٠شِحّذ ثٛعؼ١ذ 

ٌٍششوخ ثحضٛس األػضبء اٌجذد ١ٌٙئخ اٌحىبِخ ٘برٗ، ٚ ٠زؼٍك األِش ثّّثٍٟ وً ِٓ اٌصٕذٚق   األٚي ِٓ ٔٛػٗ  ِجٍظ اٌشلبثخ ٘زا، اجزّبع٠ؼزجش 

أوزٛثش  12خالي اٌجّغ اٌؼبَ اٌؼبدٞ إٌّؼمذ ثزبس٠خ   رأ١ِٕبد اٌٛفبء ٚإٌظبَ اٌجّبػٟ ٌّٕح سٚارت اٌزمبػذ، ٚرٌه ثؼذ رؼ١١ُٕٙٚاٌّغشثٟ ٌٍزمبػذ 

2016 . 

         رف٠ٛذ اٌذٌٚخ  ٘زا اٌزؼ١١ٓ ثؼذششوخ ِشعٝ اٌّغشة ِٓ اٌششوبد اٌشائذح ِح١ٍب فٟ ِجبي اعزغالي اٌّٛأئ . ٚ ٠أرٟ ٚرجزس اإلشبسح إٌٝ أْ 

 .2016اٌّٛأئ فٟ ثٛسصخ اٌذاس اٌج١ضبء فٟ شٙش ١ٔٛ٠ٛ  اعزغاليِٓ سأعّبي ششوخ  %40ي 

 . 2016ػٕذ ٔٙب٠خ عٕخ  اٌحص١ٍخٚوزا رٛلؼبد  2016حص١ٍخ أجبصاد اٌششوخ ثشعُ عٕخ  ثزذاسط ،٘زا ا١ٌَٛ اجزّغٚلذ لبَ ِجٍظ اٌشلبثخ اٌزٞ 

    ث١ّٕبء  3ِحطخ اٌحب٠ٚبد  العزغاليإٌبجحخ  االٔطاللخاٌّٛأئ، خبصخ  اعزغالياٌؼذ٠ذ ِٓ اإلٔجبصاد اٌّّٙخ ٌششوخ  2016ٚلذ ػشفذ عٕخ 

، ِٓ طشف ششوخ ربثؼخ ٌّشعٝ 2016أوزٛثش  شٙشخالي ) ِب ٠ؼبدي ػششْٚ لذِب(  EVP 600.000 إٌٝاعز١ؼبث١خ رصً  اٌذاس اٌج١ضبء ثمذسح

ٚ ٟ٘ فشع ٌششوخ ِشعٝ  SMAث١ّٕبء أوبد٠ش ِٓ طشف ششوخ  داالخزصبصباٌّحطخ ِزؼذدح  اعزغالي أطاللخ%، ٚوزا 100اٌّغشة ثٕغجخ 

 .%51ٕغجخ ث ٗرغبُ٘ ف١اٌّغشة 

 .2017ػٍٝ ١ِضا١ٔخ اٌزغ١١ش ٚاالعزثّبس ٌغٕخ  اٌشلبثخِجٍظ  وّب صبدق

١ّثبق ِٚٓ جٙخ ثب١ٔخ، لبَ ِجٍظ اٌشلبثخ ثزؼ١١ٓ األػضبء اٌجذد ٌٍجٕخ االعزشار١ج١خ ٚاالعزثّبس ٚاألجٛس ٚوزا ٌجٕخ اإلفزحبص ٚاٌحىبِخ طجمب ٌ

 ٓ اٌّؤعغبر١١ٓ اٌثالثخ، ِٓ جٙخ أخشٜ.ث١ٓ اٌذٌٚخ اٌّغشث١خ، ِٓ جٙخ، ٚاٌّغزثّش٠ ١ٌٛ٠2016ٛص  04اٌّغب١ّ٘ٓ اٌزٞ رُ رٛل١ؼٗ فٟ 

 ِٓ أوثش ِغ ِشاد 6 إدساجٙب رُ ح١ث اٌّب١ٌخ األٚعبط فٟ وج١شا ٔجبحب ػشفذ اٌجٛسصخ فٟ اٌششوخ رف٠ٛذ ػ١ٍّخ أْ أ٠ضب اإلشبسح سزٚرج

 . ِغبُ٘ 18.000

 :   إٌٝ أعبعب اٌؼ١ٍّخ ٘زٖ ٚرٙذف    

 .  ششوخاٌ سأعّبي ػٍٝ اٌّؤعغبرٟ اٌطبثغ ِٓ ِض٠ذ إضفبء  -

 .  حىبِزٙب رؼض٠ض  -

 .  اٌّب١ٌخ األعٛاق إٌٝ اٌّجبشش اٌٛصٛي خالي ِٓ اٌخبسجٟ اٌز٠ًّٛ إٌٝ اٌٍجٛء رغ١ًٙ  -

 . اٌؼَّٛ ِغ اٌششوخ آفبق ِشبسوخ -

 .ِؼُٙ أدائٙب ثّبس ِٚشبسوخ ششوزُٙ شرط٠ٛ فٟ ٚاٌّزمبػذ٠ٓ اٌّٛظف١ٓ إششان - 
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