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 البوسصت الوصشيتالغادة/ 

 عٌايت/ هذيش عام اداسة اإلفصاح    

 
 

 رحٛــــــخ غٛـــــــجخ ٔثعذ,,,

 

 ًٕثققققك(ان انغٛققققش) 3/0/4306 خـبسٚققققـانًُعمققققذ ثزاجزًققققبل يجهققققس ا داسح  يشفققققك غٛققققّ يحعققققش

 ٔسٕف َٕافٛكى ثّ ثعذ اعزًبدِ يٍ ْٛئخ ا سزثًبس

 

 ٔرفعهٕا ثمجٕل ٔافش االحزشاو,,,

 

 قاث الوغخثوشييهذيش عال                                                         

 

 احوــــــذ حــــــافظ                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3/0/4306رحشٚشا فٙ 
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 إجخواع هجلظ اإلداسةهحضش 

 لششكت الششقيت الوطٌيت لألهي الغزائى

 <89:/=/7( بخاسيخ :سقن )

 
 جذول األعوال:    

 

 .انزصذٚك عهٗ يحعش انجهسخ انسبثمخ     -أوال:

 انًحبفظخ ثشأٌ رعٍٛٛ انسٛذح / إحسبٌ يحًذ أحًذ ثذالً يٍ عشض انخطبة انٕاسد يٍ     -ثاًيا:

 / سعٛذ عجذ انشحًٍ أثٕ ْبشى.انسٛذ             

 اعزًبد نجبٌ انًشاجعخ.    -ثالثا:

 . 00/0/4306 خ عٍ انفزشح انًبنٛخ انًُزٓٛخ فٙعشض انمٕائى انًبنٛ -:سابعا

 انًزكشح انًمذيخ يٍ انسٛذ / انًذٚش انعبو انخبصخ ثًصُع عهف انحٕٛاَٙ.عشض  -خاهغا:

 عشض يب ٚسزجذ يٍ أعًبل. -عادعاً:

 

 ـــشالوحضــــــــ
 

إجخوههههل هجلههههظ  عشههههش   ههههشاً  الحاديههههتوفههههى حوههههام الغههههاعت  <89:/=/7الووافههههق  الغههههبجإًهههه  فههههى يههههوم 

أهههههام  –اإلداسة بوقههههش الشههههشكت بالضقههههاصيق ) هبٌههههى هجوههههل الوشههههشوعاث اإلعههههخثواسيت هحاف ههههت الشههههشقيت 

هذيشيههههت الضساعههههت( بشئاعههههت الغههههيذ األعههههخار / طههههاس  عبههههذ الحويههههذ هحوههههذ الجٌههههذ  ) سئههههيظ الوجلههههظ ( 

 -حضوس كالً هي الغادة : وب

 
              

 عٍ َفسّ سئٛس انًجهس / غبسق عجذانحًٛذ يحًذ انجُذٖانسٛذ األسزبر 0

 عٍ َفسّ ععٕ انسٛذ األسزبر / يحًذ إنٓبيٗ حسٍٛ                          4

 عٍ َفسّ ععٕ انسٛذ االسزبر انذكزٕس/ يحًذ حبصو عجذانهطٛف 0

 عٍ َفسّ ععٕ و شٕلٙ عهٗ يحًذانسٛذ االسزبر/ ْشب 2

 عٍ َفسٓب ععٕح انسٛذح االسزبرح/ ْذٚش أحًذ فؤاد سهًٛبٌ أثبظخ 0

 عٍ صُذٔق خذيبد يحبفظخ انششلٛخ حععٕ إحسبٌ يحًذ أحًذ/ حاالسزبر حانسٛذ 6

 عٍ ثُك َبصش االجزًبعٙ ععٕ    انسٛذ االسزبر/ يحًذ عهٗ انشفبعٙ 3

 عٍ ثُك َبصش االجزًبعٙ ععٕ ذ عهٙحسٍ انسٛذ يحًانسٛذ االسزبر/  2
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 ٔحعش ا جزًبل كالً يٍ :

 انًذٚش انعبو                  انسٛذ انًحبست /  عشالٗ عطٛخ يزٕنٗ                      -0

 انًذٚش انًبنٗ                                                                  سٛذ صبنحانسٛذ انًحبست /  -4

 يحبيٗ انششكخ                                 سزبر / أحًذ حبفع دساص                            انسٛذ األ -0

 أيٍٛ سش انجهسخ                انسٛذ انًحبست / يبْش يحًذ فًٓٗ لًٕسح                 -2

 بنٗ: األععبء ثذء فٗ جذٔل األعًبل عهٗ انُحٕ انز كم ٔنًب كبٌ ا جزًبل لبََٕٛبً ثحعٕس

 

 الخصذيق على هحضش الجلغت الغابقت       -أوالً: 

 .رى رالٔح يحعش انجهسخ انسبثمخ ٔرى انزصذٚك عهٗ انًحعش

    

 عشض الخطاب الواسد هي الوحاف ت بشأى حعييي الغيذة / إحغاى هحوذ أحوذ بذالً هي  -:ثاًيا

 الغيذ / ععيذ عبذ الشحوي أبو هاشن.            

 صُذٔق خذيبد يحبفظخ انششلٛخيًثال عٍ إحسبٌ يحًذ أحًذ /  حبر/ سئٛس يجهس ا داسح ثبنسٛذسحت انسٛذ األسز

 نًب ثزنّ يٍ يجٕٓد نصبنح انششكخ. ٔرٕجّٛ انشكش نّ سعٛذ عجذ انشحًٍ أثٕ ْبشىنسٛذ / ٔخهفب عٍ ا

 

 .اعخواد لجاى الوشاجعت    -:ثالثا
انمقققٕائى   انًشاجعقققخ ٔانزقققٙ لبيقققذ ثًشاجعقققخنجُقققخ انًشاجعقققخ يحعقققش نجُقققخ عقققشض انسقققٛذ األسقققزبر/ سئقققٛس 

 ٔأٔصذ ثعشظٓب عهٙ يجهس االداسح. 00/0/4306انًبنٛخ عٍ انفزشح انًبنٛخ انًُزٓٛخ فٙ 

 

 . <89:/;/9;عشض القوائن الواليت عي الفخشة الواليت الوٌخ يت في  -:سابعا

انمقققققٕائى انًبنٛقققققخ عقققققٍ انفزقققققشح انًبنٛقققققخ انًُزٓٛقققققخ فقققققٙ عقققققشض انسقققققٛذ األسقققققزبر/ سئقققققٛس يجهقققققس ا داسح 

00/0/4306. 

 

 القشاس:

ٔإحبنزٓب إنٗ يشالت انحسبثبد نٕظع  00/0/4306اعزًبد انمٕائى انًبنٛخ عٍ انفزشح انًبنٛخ انًُزٓٛخ فٙ  -0

 رمشٚشِ عهٛٓب.

 

 .حيواًيبوصٌل علف ال بخحذيث عشض الوزكشة الوقذهت هي الغيذ / الوذيش العام الخاصت  -:خاهغا

حٛث رى إَشبئّ فٙ عبو  عشض انسٛذ االسزبر / انًذٚش انعبو انًزكشح انخبصخ ثزحذٚث يصُع عهف انحٕٛاَٙ

 ٔلذ يش عهٙ إَشبئخ فزشح غٕٚهخ يًب أد٘ انحبجخ انٙ رحذٚثخ ثئَشبء خطٕغ اَزبجٛخ رعًم ثبنُظبو اٜنٙ 0993

 أنف جُّٛ. 000ثزكهفخ اجًبنٛخ 
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 أعوال. عشض ها يغخجذ هي -عادعا:

 عهٙ انُحٕ انزبنٙ اعبدح رشكٛم نجُخ انًشاجعخ -9

 
 َسجخ انًسبًْخ انصفخ االسى

 %00.200 سئٛس انهجُخ حسٍ انسٛذ يحًذ عهٙ/ انسٛذ األسزبر

 %0.022 نجُخ حععٕ إحسبٌ يحًذ أحًذ/ حاالسزبر حانسٛذ

 %3.222 نجُخ حععٕ ْذٚش أحًذ فؤاد أثبظخ/ حاالسزبر حانسٛذ

بر / سئٛس يجهس ا داسح انزعذٚم االخٛش نمٕاعذ لٛذ ٔشطت االٔساق انًبنٛخ عشض انسٛذ األسز -:

 ثبنجٕسصخ انًصشٚخ ثخصٕص رعٍٛٛ ععٕ يجهس إداسح يسزمم يٍ رٔ٘ انخجشح.

 انمشاس: ٔافك انًجهس عهٙ رعٍٛٛ انسٛذ األسزبر / أسبيخ انحسُٛٙ حًذ ساليخ ععٕ يجهس إداسح يٍ رٔ٘   

 انخجشح.         

 

دساص يحبيٙ  انسٛذ يع رفٕٚط األسزبر/ أحًذ حبفع اً شعص انثبَٛخحٛث كبَذ انسبعخ ًحعش ٔالفم ان

انغشفخ انزجبسٚخ فٙ  ٔآَبء االجشاءاد سزثًبسيٍ  انٓٛئخ انعبيخ نإل إعزًبد انًحعش إَٓبء انششكخ فٙ

 .ٔانسجم انزجبس٘

 

 

 سئيظ هجلظ اإلداسة          أهيي عش الجلغت                                                 

 

 

 

 هاهش هحوذ ف وى قووسة                                          طاس  عبذ الحويذ هحوذ الجٌذ      

 

 


