
 

 

 
 

 ٔلبئغ اجزًبػٙ انٓٛئّ انؼبيّ انؼبد٘
 

رٕفٛك ضبير  ثرئبضخ  ضؼبدح انطٛذ انثبَٙ ٔانؼشرٌٔ اجزًبع انٓٛئّ انؼبيّ انؼبد٘  2012/3/15ثزبرٚخ  فُذق انفٕر ضٛسَسػمذ فٙ 

 : فبخٕر٘ رئٛص يجهص االدارح ٔفًٛب ٚهٙ يهخص الْى انٕلبئغ
 

 : انذضٕر(1

  : اػضبء يجهص االدارِ -

 رٕفٛك فبخٕر٘ رئٛص يجهص االدارِضبير  انطٛذ  -               

 ػجذ انردٛى انسػجٙانطٛذ  -               

 انطٛذ ْٛثى لطٛشبد -               

 انطٛذ  رائذ ضًبرح -               

 انطٛذ ٕٚضف ػًر -               

 زّٛضزٛاانطٛذ يذًذ  -               

 د يمرر انجهطّ يذًٕانطٛذ ػٛطٗ     -

 يًثم انطٛذ يرالت ػبو انشركبد  ػصبو ػهٙانطٛذ  -

 يًثم يذبفظ انؼبصًخ   ؼٕاٚشّنيذًٕد اانطٛذ  -

 اثراْٛى انؼجبضٙ ٔشركبِ /نذطبثبديذلمٙ ا -

 االضزبر اضبيّ انطكر٘/انًطزشبر انمبََٕٙ  -

 انذكزٕر فراش شٕٓاٌ/انًطزشبر انضرٚجٙ -

 يبزٌ اثٕ غرثّٛ/انًطزشبر انضرٚجٙ -

االَجبط ,يجًٕػخ انغذ , ٔكبنخ االَجبء االردَٛخ, انؼرة انٕٛو, انذضزٕر, انرا٘)رجبل االػالو يٍ انصذف انٕٛيّٛ ٔ االضجٕػّٛ  -

 . انجركخ نالػالو ,يجهخ يبل ٔاػًبل ٔيٕلغ ػًٌٕ االخجبر٘ , ٔيٕلغ راٚزُب االخجبر٘

يٍ % 57.5ضٓى ًٚثهٌٕ يب َطجزّ /دُٚبر 17.175.527 ثبالصبنخ ٔانٕكبنخ ًٚهكٌٕ يطبْى  57اػضبء انٓٛئّ انؼبيّ ثؼذد  -

 . ػهٗ رأضٓى ضؼبدح االضزبر رٕفٛك فبخٕر٘ رأش انًبل
 

 :  ٔلبئغ االجزًبع(  2

 .رٕفٛك فبخٕر٘ رئٛص انًجهص افززبح انجهطّ  ضبير  اػهٍ ضؼبدح انطٛذ  -

 .نهٓٛئخ ٔالػضبء يجهص االدارِ اػهٍ انطٛذ يًثم يرالت ػبو انشركبد  لبََٕٛخ انجهطّ ثزٕفر انُصبة انمبََٕٙ  -

ررأش انطٛذ رئٛص انًجهص االجزًبع ٔػٍٛ انطٛذ ػٛطٗ يذًٕد كبرجبً نهجهطخ ٔانطبدح دطٍٛ انفبػٕر٘ ٔٚؼمٕة راشذ  -

 .ٔانطبدح يبنك دطٍٛ ٔضٛف صبنخ نفرز االصٕاد , يرالجٍٛ

 . رالٔح يذضر انجهطّ انطبثمّ يٍ لجم انطٛذ ػٛطٗ يذًٕد  يمرر انجهطّ -

كهًخ ضؼبدح رئٛص انًجهص  ردت يٍ خالنٓب ثبنذضٕر ٔاثُٗ ػهٗ جٕٓد انؼبيهٍٛ فٙ انشركّ ػهٗ يخزهف يطزٕٚبرٓى ٔثٍٛ  -

 . 2012ٔخطخ ػًهٓب نؼبو  2011اْى اَجبزاد انشركّ خالل ػبو 

 .رالٔح رمرٚر يذلمٙ انذطبثب د رالِ انذكزٕر اثراْٛى ػجبضٙ  -

و ٔانشركبد انزبثؼخ نٓب ٔاًْبالَجبزاد انزٙ رذممذ ٔ انزطٕراد االٚجبثٛخ  انزٙ لذو انسيٛم ضٛف صبنخ ػرضبً ػٍ انشركخ اال -

 .دصهذ فٙ شركخ انفبخر ػجًبٌ 

 .يُبلشّ ػبيّ نجذٔل اػًبل االجزًبع دٛث اجبة ضؼبدح رئٛص انًجهص ػهٗ كبفخ اضزفطبراد ٔيالدظبد اػضبء انٓٛئّ -

 :انمراراد ( 3     

يٍ راش يبل % 100ضٓى ٔثُطجخ / يهٌٕٛ دُٚبر 20 انٓٛئّ انؼبيّ ػهٗ رٕزٚغ ارثبح  ثمًٛخٔثؼذ يُبلشخ يطزفٛضّ ٔافمذ  -

 .انشركخ 

 .كًب ٔردد يٍ يذلك انذطبثبد  رى الرار انًٛساَّٛ انًٕدذح -

 .2011رئٛص ٔاػضبء يجهص االدارح نهطُخ انًبنٛخ  رى اثراء ريخ -

 .ٔشركبِ كًذلك دطبثبد يؼزًذ ٔرفٕٚض انًجهص ثزذذٚذ ارؼبثّاثراْٛى انؼجبضٙ /رى رجذٚذ اػزًبد يذلمٙ انذطبثبد    -

 

 :ٔفٙ َٓبّٚ االجزًبع 

ٔرؼبَٔٓى ػهٗ دػًٓى انًٕصٕل نهشركّ نرضًّٛ ٔػهٗ راضٓب انًهك انًفذٖ لذو رئٛص انًجهص شكرِ نهٓٛئبد ٔانجٓبد ا -

 . انًثًر

 . لذو ضؼبدح انطٛذ رئٛص انًجهص شكرِ نهذضٕر -

 


