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 2019لبرنامج السنوي التشاركي لالستثمار لسنة لعداد في اطار االمحضر جلسة 

 2018 أكتوبر 24بتاريخ 

 انزي ٌؼرًذ ػهى انًُٓدٍح انرشاسكٍح ٔضًٍ 2019فً اطاس االػذاد نثشَايح االعرثًاس انثهذي نغُح 

، اَؼمذخ خهغح ذسغٍغٍح نًًثهً االداساخ اندٌٕٓح زٕل يغاس اػذاد انًشازم انرسضٍشٌح نٓزِ انًُٓدٍح 

 ػهى انغاػح  انثانثح تؼذ انضٔال تشآعح انغٍذ 2018 أكرٕتش 24انثشَايح انًزكٕس ٔرنك ٌٕو االستؼاء 

 :زهًً انٓاًَ سئٍظ تهذٌح لفظح ٔتسضٕس انغادج 

 يسًذ ػهً سئٍظ ندُح انشؤٌٔ انًانٍح ٔااللرظادٌح ٔيشالثح انرظشف- 

 أػضاء انهدُح- 

 يٍُش ػشفح انكاذة انؼاو نهثهذٌح- 

 ػًاس انفضالٔي سئٍظ انفشع اندٕٓي نظُذٔق انمشٔع- 

 َؼًاٌ األدب يشالة انًظاسٌف انؼًٕيٍح- 

 زغٍٍ األزٕل انًُذٔب اندٕٓي نهشؤٌٔ انثمافٍح - 

 خهٕل تٕصٌذي سئٍظ يظهسح تاالداسج اندٌٕٓح نهردٍٓض- 

 نضْش  نشخى سئٍظ يظهسح تاالداسج اندٌٕٓح نهرطٍٓش- 

 َضاس ٍْٔثً ػٍ الهٍٍ انششكح انٕطٍُح العرغالل ٔذٕصٌغ انًٍاِ- 

 ػثذ انشصاق ظاْشي سئٍظ يشاسٌغ تانٕكانح انٕطٍُح نرٓزٌة األزٍاء انشؼثٍح- 

ٔافررر اندهغح انغٍذ سئٍظ انثهذٌح يشزثا تانسضٕس ٔٔضر أٌ ْزِ اندهغح ذُذسج ضًٍ يشازم اػذاد 

 ٔيخظظح نًظافسح يًثهً االداساخ اندٌٕٓح نرششٌكٓى فً ْزا 2019تشَايح االعرثًاس انثهذي نغُح 

 .انًغاس يٍ خالل ذمذٌى الرشازاذٓى

ٔذًد اثاسج ٔضؼٍح شثكاخ انرطٍٓش انرً ذغثثد فً يؼاَاج انًرغاكٍٍُ خاطح تؼذ ذٓاطم األيطاس ٔذًد 

 .دػٕج يظانر انرطٍٓش نهرذخم فً يدانٓا

ٔذى ذهمً ػذٌذ . ٔٔضر يًثم انرطٍٓش أَّ ٌٕخذ تشَايح نهرذخم تشاسع ػًش تٍ عهًٍاٌ فً انمشٌة انؼاخم

 .يطانة انرذخم تؼذ األيطاس نكٍ نى ٌرًكُٕ يٍ االعرداتح ندًٍؼٓا فً َفظ انٕلد
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ٔػثش يًثم . كًا دػا انغٍذ سئٍظ انًدهظ يظانر انرطٍٓش الٌداد زهٕل نٕضؼٍح يهؼة يسًذ انمًٕدي

 .انرطٍٓش أَٓا يغرؼذج نهرذخم فً طٕسج ذٕفٍش االيكاٍَاخ يٍ طشف انثهذٌح

 طى 80ّٔٔضر يًثم الهٍى انششكح انٕطٍُح العرغالل انًٍاِ أٌ يُذٔتٍح انفالزح تايكآَا ذٕفٍش شثكاخ يٍ 

 . طى100انى 

 .كًا ذًد اثاسج انٕضؼٍح انكاسثٍح نشثكح انظشف انظسً تٕادي أٌهٕ ٔػذو ذذخم يظانر انرطٍٓش

ٔتخظٕص انًشاسٌغ انًثشيدح نهذٌٕاٌ انٕطًُ نهرطٍٓش ّٔضر يًثهٓا أَّ ذًد تشيدح يششٔع فً سأط 

 . كى11.5 كى ٔزً انغشٔس ٔزً تٍ ٌَٕظ ٔصسٔق فً زذٔد 4.5انكاف تسذٔد 

 .ٔتٍٍّ انغٍذ سئٍظ انًدهظ أَّ ٌٕخذ طشلاخ يثشيدح نهرؼثٍذ غٍش يشتٕطح تشثكح انرطٍٓش

أٌ ٌٕخذ تشايح ذذخم نردذٌذ شثكاخ انًاء  كًا أفاد يًثم الهٍى انششكح انٕطٍُح العرغالل ٔذٕصٌغ انًٍاِ

 .انظانر نهششاب تؼذٌذ انًُاطك

 .فرى الرشاذ تشيدح خهغح ػًم يغ االداساخ اندٌٕٓح نٕضغ خشٌطح ػًم

ٔالرشذ يًثم ٔكانح ذٓزٌة األزٍاء انشؼثٍح ذٕنً االداساخ اندٌٕٓح اػالو انثهذٌح تثشايدٓا ألخزْا تؼٍٍ 

 عٍُطهك اَداصِ خالل ّٔٔضر أٌ تشَايح انٕكانح نرٓزٌة شثكح انًٍاِ  . االػرثاس لثم اَداص يشاسٌغ انرؼثٍذ

ٔعٍرى انرذخم نرٓزٌة انطشلاخ فً ظشف شٓشٌٍ ذمشٌثا ٔعٍرى االػالو ػٍ يُاطك انرذخم . ْزا األعثٕع

 .نٍرى اػالو انًٕاطٍٍُ الَداص ذذخالذٓى لثم اَطالق االَداص

 .ٔفً ذذخهّ أفاد انغٍذ يُذٔب انثمافح أَّ ذى فغخ طفمح داس انثمافح يغ انًمأل 

 .2020 2019ٔانشثٍثح يثشيح نغُرً ٌٕٔخذ يششٔع داس انثمافح ب

 .ٔذى الرشاذ يشاعهح خًٍغ االداساخ اندٌٕٓح نًذ انثهذٌح تدًٍغ تشايدٓا ٔيشاسٌؼٓا انًضيغ اَداصْا

 .ٔذًد االشاسج انى َمض فً انركٌٍٕ فً يدال انًٍضاٍَح انرشاسكٍح

فأفاد انغٍذ سئٍظ انفشع اندٕٓي نظُذٔق انمشٔع أَّ عٍى ذُظٍى دٔسج ذكٌٍُٕح نفائذج اندُٕب انغشتً فً 

. انًٍضاٍَح انرشاسكٍح


