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 <89:/9/99تحزٌزاً فً                                                  البىرصت الوصزٌت/  ادةــالظ

 / هذٌز عام ادارة اإلفصاح عٌاٌت    

 

 طٍبه وبعذ,,,, تحٍه

 

)اٌغيقققش اٌّٛ قققك(  2/00/4302طيقققٗ ِ ضقققش امزّقققبد ِجٍقققظ اإلداسح إٌّعمقققذ ثز بسيققق    ِشفقققك

 .االعزثّبسٚعٛف ٔٛافيىُ ثٗ ثعذ اعزّبدٖ ِٓ ٘يئخ 

 

 االحتزام فائكوتفضلىا بمبىل 

 

 رئٍض هجلض اإلدارة                                                                     

 

     الجٌذي طارق عبذ الحوٍذ                                                                              
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 إجتواع هجلض اإلدارةهحضز 

 الغذائًلشزكت الشزلٍت الىطٌٍت لألهي 

 <89:/9/99( بتارٌخ =رلن )
 

 جذول األعوال:

 

 .صٕذٚق خذِبد اٌّ بفظخ في ِجٍظ اإلداسح اٌششليخ ثزغييش ِّثً عشض خطبة ِ بفظخ أوالً:

 ٚ ِ ضش ٌجٕخ اٌّشامعخ. 03/9/4302اٌّبٌي عٓ اٌفزشح اٌّبٌيخ إٌّزٙيخ في  اٌّٛلف عشض ثاًٍاً:

 .٘الن اٌثالمخثزعذيً ليّخ إعشض اٌّزوشح خبصخ  ثالثاً:

 عشض ِزوشح ثخصٛص االعزفبدح ِٓ أمٙضح اٌزجشيذ في إٔشبء  المخ أخشي. رابعاً:

 .عشض ِب يغزجذ ِٓ أعّبي :خاهظاً 

 

 ـزالوحضـــــــ
 

ٚفققققا رّققققبَ اٌغققققبعخ اٌ بديققققخ عشققققش  ٙققققشا  إمزّققققع ِجٍققققظ  2/00/4302اٌّٛافققققك  اٌثال ققققبءيققققَٛ  فققققيإٔققققٗ 

أِققققبَ  –ِ بفظققققخ اٌشققققشليخ  االعققققزثّبسيخاإلداسح ثّمققققش اٌشققققشوخ ثبٌضلققققبصيك ) ِجٕققققا ِجّققققع اٌّشققققشٚعبد 

( )س قققققيظ اٌّجٍقققققظ اٌجٕقققققذيِ ّقققققذ ِذيشيقققققخ اٌضساعقققققخ( ثش بعقققققخ اٌغقققققيذ امعقققققزبر / طقققققبسق عجقققققذ اٌ ّيقققققذ 

 -ٚث ضٛس وال  ِٓ اٌغبدح : 
    

 عٓ ٔفغٗ س يظ اٌّجٍظ اٌجٕذي/ طبسق عجذاٌ ّيذ ِ ّذ اٌغيذ امعزبر  -0

 ٔفغٗعٓ  عضٛ                          ِ ّذ إٌٙبِي حغيٓ/ امعزبر اٌغيذ  -4

 عٓ ٔفغٗ عضٛ اٌذوزٛس/ ِ ّذ حبصَ عجذاٌٍطيفامعزبر اٌغيذ  -0

 عٓ ٔفغٗ عضٛ / ٘شبَ شٛلي عٍا ِ ّذامعزبر اٌغيذ  -2

 عٓ صٕذٚق خذِبد ِ بفظخ اٌششليخ عضٛ ِ ّذ عجذ اٌعظيُ أحّذ/  عزبرام اٌغيذ -0

 عٓ ثٕه ٔبصش االمزّبعي عضٛ حغٓ اٌغيذ ِ ّذ عٍي/ امعزبر اٌغيذ  -2

  عضٛ اٌغيذ امعزبر / أعبِخ اٌ غيٕي حّذ عالِخ -3
 

 ولذ إعتذر عي اإلجتواع
 

 عٓ ثٕه ٔبصش االمزّبعي عضٛ ِ ّذ عٍا اٌشفبعي/ امعزبر اٌغيذ  -0

 عٓ ٔفغٙب عضٛح / ٘ذيش أحّذ فؤاد عٍيّبْ أثب خ عزبرحاٌغيذح ام -4
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 كالً هي : االجتواعوحضز 

 اٌّذيش اٌعبَ                  عطيخ ِزٌٛا                      عشالياٌغيذ اٌّ بعت /   -0

                اٌّبٌياٌّذيش                                                    عبدي اٌجٕباٌغيذ اٌّ بعت /  -4

 ِ بِا اٌششوخ                                 اٌغيذ امعزبر / أحّذ حبفظ دساص                             -0

 أِيٓ عش اٌجٍغخ                اٌغيذ اٌّ بعت / ِب٘ش ِ ّذ فّٙا لّٛسح                 -2

 : اٌزبٌيمذٚي امعّبي عٍا إٌ ٛ  فيامعضبء ثذء  ِعظُ لبٔٛٔيب  ث ضٛس مزّبداإلٌّٚب وبْ 
 

عضققققٛ ِجٍققققظ  ِ ّققققذ عجققققذ اٌعظققققيُ أحّققققذامعققققزبر / بٌغققققيذ ث اٌغققققيذ امعققققزبر/ س ققققيظ ِجٍققققظ اإلداسحسحققققت  -

 ٚرٛميٗ اٌشىش ٌٍغيذح امعزبرح/إحغبْ ِ ّذ أحّذ عٓ صٕذٚق خذِبد ِ بفظخ اٌششليخإداسح ِّثال  
 

ٌّققققب لذِققققخ ِققققٓ  أعققققبِخ اٌ غققققيٕياٌشققققىش ٌٍغققققيذ امعققققزبر /  / س ققققيظ ِجٍققققظ اإلداسح اٌغققققيذ امعققققزبرٚمققققٗ  -

 مٙٛد في عًّ رمشيش شبًِ عٓ اٌششوخ.

  

       :عزض خطاب هحافظت الشزلٍت بتغٍٍز هوثلً صٌذوق خذهاث الوحافظت فً هجلض اإلدارة -أوالً: 
 

اٌخطبة اٌٛاسد ِٓ ِ بفظخ اٌششليخ ثخصٛص رعييٓ اٌغيذ  / س يظ ِجٍظ اإلداسح عشض اٌغيذ امعزبر

 ِٓ ليخ ثذال  عٓ صٕذٚق خذِبد ِ بفظخ اٌششعضٛ ِجٍظ إداسح ِّثال   ِ ّذ عجذ اٌعظيُ أحّذامعزبر / 

 اٌغيذح امعزبرح / إحغبْ ِ ّذ أحّذ.
 

 المزار:

عٓ صٕذٚق عضٛ ِجٍظ إداسح ِّثال   ِ ّذ عجذ اٌعظيُ أحّذٚافك اٌّجٍظ عٍي رعييٓ اٌغيذ امعزبر / 

 ٍغيذح امعزبرح / إحغبْ ِ ّذ أحّذ.ٌليخ خٍفب  خذِبد ِ بفظخ اٌشش

 

       :وهحضز لجٌت الوزاجعت <89:/8/1;عزض الوىلف الوالً عي الفتزة الوالٍت الوٌتهٍت فً  -: ثاًٍاً 

إٌّزٙيقققققخ فقققققي اٌّبٌيقققققخ / س قققققيظ ِجٍقققققظ اإلداسح اٌمقققققٛا ُ اٌّبٌيقققققخ عقققققٓ اٌفزقققققشح  عقققققشض اٌغقققققيذ امعقققققزبر

 ٚ ِ ضش ٌجٕخ اٌّشامعخ. 03/9/4302

 المزار: 

اٌمٛا ُ اٌّبٌيخ عٓ اٌفزشح اٌّبٌيخ إٌّزٙيخ في اعزّبد ِ ضش ٌجٕخ اٌّشمعخ اٌزي لبِذ ثّشامعخ  -0

03/9/4302 . 

 . 03/9/4302اعزّبد اٌمٛا ُ اٌّبٌيخ عٓ اٌفزشح اٌّبٌيخ إٌّزٙيخ في    -4

 

 :هالن الثالجتإ بتعذٌل لٍوتالوذكزة خاصت عزض  -:ثالثاً 
 

 اٌثالمخ. اٌخبصخ ثزعذيً ليّخ إ٘الناٌّزوشح  / س يظ ِجٍظ اإلداسح عشض اٌغيذ امعزبر
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 إٌّبلشخ ٚرجبدي ٚمٙبد إٌظش ٚافك اٌّجٍظ عٍي رعذيً إ٘الن اٌثالمخ وبآلري: ثعذ  المزار:

 %.4.0% إٌي 0ٚ اإلٔشبءاد ِٓ  اٌّجبٔي -9
 

  %.2% إٌي 03اآلالد ٚ اٌّعذاد ِٓ  -:
 

 :عزض هذكزة بخصىص االطتفادة هي أجهشة التبزٌذ فً إًشاء ثالجت أخزي -:رابعاً 

اٌّزوشح اٌخبصخ ثبالعزفبدح ِٓ أمٙضح اٌزجشيذ في اٌثالمخ اٌمذيّخ عشض اٌغيذ امعزبر / س يظ ِجٍظ اإلداسح 

غشف ععخ  2ٚحذاد وبٍِخ يّىٓ إٔشبء  المخ  2ٚثٙب في إٔشبء  المخ أخشي مذيذح فٙي آالد غيش ِغزغٍخ 

 طٓ.033اٌغشفخ اٌٛاحذح 
 

 ثعذ إٌّبلشخ ٚرجبدي ٚمٙبد إٌظش يزُ رشىيً ٌجٕخ ِٓ  المزار:
 

 اٌغيذ امعزبر / عشالي عطيخ -0

 إٌّٙذط / عبدي اٌذثيغياٌغيذ  -4

 إٌّٙذط / حغبَ اٌذيٓ عجذ اٌذايُاٌغيذ  -0

 ٚ دساعخ رغٛيميخ ٚ رعشض خالي شٙش عٍي ِجٍظ اإلداسح. ٌٍّششٚد في إعذاد دساعخ ٚافيخ
 

 عزض ها ٌظتجذ هي أعوال: خاهظاً:

 عشض اٌغيذ امعزبر / س يظ ِجٍظ اإلداسح ِزوشح خبصخ ثئعبدح رشغيً ِششٚد رغّيٓ اٌّٛاشي. -0
 

 رغّيٓ اٌّٛاشي. ثعذ إٌّبلشخ ٚرجبدي ٚمٙبد إٌظش ٚافك اٌّجٍظ عٍي إعبدح رشغيً ٔشبط  المزار:
 

عشض اٌغيذ امعزبر / س يظ ِجٍظ اإلداسح ِزوشح ثخصٛص ِغبّ٘خ ششوزٕب في ششوخ اٌطبلخ ٚاٌزي رجٍغ  -4

 .0/04/4302% ثأٔٗ عٛف يزُ اٌجذء في اإلٔزبج في 02اٌّغبّ٘خ فيٙب ثٕغجخ 
 

 احيظ اٌّجٍظ عٍّب . المزار: 

 

دساص ِ بِي اٌششوخ  اٌغيذ / أحّذ حبفظ فٛيط امعزبرر عِ عصشا   اٌثبٔيخحيث وبٔذ اٌغبعخ ٚالفً اٌّ ضش 

ٚأٙبء االمشاءاد في اٌغشفخ اٌزجبسيخ ٚاٌغجً  عزثّبسٌالاٌّ ضش ِٓ  اٌٙيئخ اٌعبِخ  اعزّبد إٔٙبء في

 اٌزجبسي.

 

 طز الجلظت                                                                   رئٍض هجلض اإلدارة أهٍي       
 

 

 الجٌذيهاهز هحوذ فهوى لوىرة                                                       طارق عبذ الحوٍذ هحوذ       


