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رؼهٍ انششكخ انًزذذح نهزؤي ٍٛانزؼبَٔ ٙػٍ َزبئج إجزًبع انجًؼٛخ انؼبيخ انؼبدٚخ ٔانز ٙػمذد ف ٙرًبو انغبػخ
 16:00ثزبسٚخ ْ1437-07-20ـ انًٕافك 2016-04-27و ف ٙفُذق لصش انششق ف ٙيذُٚخ جذح ثؼذ إكزًبل
انُصبة انمبََٕ ٙدٛث كبَذ َزبئج انزصٕٚذ ػهٗ جذٔل أػًبل انجًؼٛخ ػهٗ انُذٕ انزبن:ٙ
 )1انًٕافمخ ػهٗ رمشٚش يجهظ اإلداسح ػٍ أػًبل انششكخ نهؼبو انًبن ٙانًُزٓ ٙف2015/12/31 ٙو.
 )2انًٕافمخ ػهٗ انمٕائى انًبنٛخ ٔ دغبة األسثبح ٔ انخغبئش ػٍ انؼبو انًبن ٙف2015/12/31 ٙو.
 )3انًٕافمخ ػهٗ رمشٚش يشالج ٙانذغبثبد ػٍ انؼبو انًبن ٙانًُزٓ ٙف2015/12/31 ٙو.
 )4انًٕافمخ ػهٗ إثشاء ريخ أػضبء يجهظ اإلداسح يٍ انًغئٕنٛخ ثًب ٚزؼهك ثإداسرٓى نهششكخ ػٍ انؼبو انًبنٙ
انًُزٓ ٙف2015/12/31 ٙو
 )5انًٕافمخ ػهٗ صشف يكبفآد سئٛظ ٔأػضبء يجهظ اإلداسح ػٍ انؼبو انًبن ٙانًُزٓ ٙفٙ
2015/12/31و دغت يب َص ػه ّٛانُظبو األعبع ٙنهششكخ ثٕالغ

 900أنف لاير ثذل عُٕ٘ ٔانز٘

ٚشًم  180أنف لاير يكؤفبح سئٛظ يجهظ اإلداسح ٔ  120أنف لاير يكبفؤح نكم ػضٕ يٍ أػضبء يجهظ
اإلداسح يضبفب إن 223 ّٛأنف لاير ثذل دضٕس ٔأرؼبة نجبٌ ٔيصبسٚف أخشٖ.
 )6انًٕافمخ ػهٗ انهٕائخ ٔاألَظًخ انخبصخ ثبنششكخ.
 )7انًٕافمخ ػهٗ األػًبل ٔانؼمٕد انز ٙرًذ ٔانز ٙفٓٛب يصهذخ يجبششح أٔ غٛش يجبششح ألػضبء يجهظ
اإلداسح ٔ كجبس انًغبًْٔ ٍٛانزشخٛص ثٓب نهؼبو انمبدو ٔانز ٙرشًم انؼمٕد انزبنٛخ :
أ  -ػمٕد رؤي ٍٛيغ يجًٕػخ ثٍ الدٌ انغؼٕدٚخ  93,409أنف لاير ٔانز ْٙ ٙإدذٖ كجبس انًغبًْ ٍٛفٙ
سأط يبل انششكخ.
ة  -ػمٕد رؤي ٍٛيغ يكزت انًذبي ٙدغبٌ انًذبعُ ٙنإلعزشبساد انمبََٕٛخ ٔانًذبيبحٔ ،انز٘ ًٚهكّ
ػضٕ يجهظ اإلداسح غٛش انزُفٛز٘ انغٛذ دغبٌ انًذبعُٔ ،ٙرجهغ لًٛخ انؼمٕد  515أنف لاير.
* رخضغ ْزِ انؼمٕد نجًٛغ انششٔط انًؼزًذح انز ٙرطجمٓب انششكخ ف ٙرؼبلذارٓب يغ األطشاف األخشٖ.
 )8انًٕافمخ ػهٗ األػًبل ٔانؼمٕد انالصيخ نُشبط ػبو 2016و ٔ انز ٙرى إػزًبدْب يٍ لجم يجهظ اإلداسح
ٔانزشخٛص ثٓب نؼبو لبدو:
رجذٚذ انزؼبلذ يغ يكزت انًذبي ٙدغبٌ انًذبعُ ٙنإلعزشبساد انمبََٕٛخ ٔانًذبيبح نؼبو 2016و ٔانز٘
ًٚهكّ ػضٕ يجهظ اإلداسح غٛش انزُفٛز٘ انغٛذ دغبٌ دمحم شٕكذ انًذبعُٔ ، ٙدٛث أٌ لًٛخ انؼمذ رجهغ
 400أنف لاير ٔرخزص ثزًثٛم انششكخ لبََٕٛب ً ٔفض أ٘ يُبصػبد لبََٕٛخ أيبو انمضبء.
 )9انًٕافمخ ػهٗ رؼ ٍٛٛانغبدح يكزت انجغبو ٔانًُش انًذبعجٌٕ انًزذبنفٌٕٔ ،رؼ ٍٛٛانغبدح يكزت ػجذانؼضٚض
ػجذهللا انُؼٛى يذبعجٌٕ ٔيشاجؼٌٕ لبََٕ ،ٌٕٛيشالج ٙانذغبثبد انمبََٕ ٍٛٛنهؼبو انًبن2016 ٙو ثُبء ػهٗ
انزٕصٛخ انًشفٕػخ يٍ لجم نجُخ انًشاجؼخ ٔ رذذٚذ أرؼبثٓى.

