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اىَيخص 

 

  

 اىششػُح وػَيُح اىقشض فٍ اىثْل  تُْغ اً ض ٍقاسّح تُِ ػَيُح اىرَىَو فٍ اىثْل.  ٢٠١٢.َؼقىب، سُف هللا

اىذوىح . ميُح اىششَؼح. قسٌ اىقاّىُ اىرعاسٌ اىششَؼح. األطشوؼح.  سىساتاَا فشع اىرقيُذَحُّغ ب اً ض

  .، وقاّىُ اىؼَوغً  أّؼٌ. خُشو.  غ:ٍسرشاس. اإلسالٍُح ظاٍؼح ٍىالّا ٍاىل إتشاهٌُ ٍاالّط

 

   ٍقاسّح تُِ ػَيُح وػَيُح اىرَىَو اىقشوض: ميَاخ اىثؽس

 

 

اىثْىك . وذْقسٌ اىثْىك ؼاىُا إىً ّىػُِ، وهَا اىثْىك واىَصاسف اإلسالٍُح ػيً اىَصاسف اىرقيُذَح

اىرقيُذَح َؼرَذ ّظاً اىرشغُو ػيً أساط اىقٌُ اىَشرشمح واىَصاىػ ٍُضج ٍؼذه، فٍ ؼُِ ذقىً اىَصاسف 

 .اإلسالٍُح ػيً ٍثادئ اىرؼاىٌُ اإلسالٍُح

  

فٍ اىََاسساخ اىَصشفُح  ُّغ ب اً ضهذفد هزٓ اىذساسح إىً وصف واضػ فٍ ػَيُح اإلقشاض اىَصشفٍ 

 .ٍِ أظو ذيثُح اؼرُاظاذهٌ- اىرقيُذَح واإلسالٍُح اىرٍ تاىَقاسّح ٍغ اىؽاظح إىً االؼرُاظاخ اىفشدَح 

  

ػيٌ االظرَاع دساسح ّىػُح وصفٍ َسرخذً َّىرض اىرقٌُُ ٍىاقغ / هزا اىثؽس هى غُش قاّىٍّ اىؼقائذَح 

ذرأىف اىثُاّاخ ىهزٓ اىذساسح ٍِ .  اىششػُح اىرقيُذَحُّغ ب اً ض  وُّغ ب اً ضاىذساسح االتؽاز فٍ تْل 

اىثُاّاخ األوىُح ٍِ خاله اىَقاتالخ واىثُاّاخ اىصاّىَح فٍ شنو وشائق اىؼيَُح واىذساساخ راخ اىصيح اىَشنيح 

 .اىَذسوسح

  

اىَينُح، تاء ذَىَو  ب ا اىثْل ذَىَو اىَشاتؽح اىششػُح، اىرَىَو اىؼقاسٌ  ُّغ ب اً ضاسرْادا إىً ّرائط أُ 

 ، واذفاقاخ ذقاسٌ اإلّراض فٍ تذاَح اىؼقذ وب ا ٍينُح اىسُاساخ، سأط اىَاه اىؼاٍو ذَىَو صنىك اىَشاسمح 

 و فؽىي   ١٠٠٥٠٠٠٠٠٠  ٍيُىُ دوالس ه١٠ ٪ ٍِ ذَىَو صَادج اسَُح   ١٠  اىششػُح طية ُّغ ب اً ض

  سْىاخ،  ١٠ذصو إىً

ػالض سهو ألُ اىششماخ ذؽراض إىً قشوض تذوُ  إضافية صناديق اىرقيُذَح ُّغ ب اً ض  فٍ ؼُِ أُ تْل 

   ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٤٠٠٠٠٠٠ََنِ سؽة األٍىاه  مسحضَاّاخ أو تذوُ ضَاّاخ فقظ ٍغ تُاّاخ مافُح 

 سْىاخ، واىقشض هْا ىيؽصىه ػيً األٍىاه اىَقرشضح، واىَؼشوف أَضا تاسٌ سؼش ٣ إىً ١وٍذج اىقشض 

اىفائذج وسؼش ٍىؼذ ىيسْح األوىً هْا وسؼش اىفائذج اىراىٍ َزهة إىً ٍعَىػح اىقشض ٍؼذه اىصغُشج 

 ٪ وشقح ىيؽصىه ػيً اىقشض، واىقشض ١.١ ىنِ سؼش اىفائذج ُّغ ب اً ضتاسرخذاً اىرقيُذَح ضَاّاخ 

اىقشوض  إضافية صناديق سْىاخ، اىرقيُذَح ١٠ إىً ١ ٍيُىُ وفؽىي األوه ٥٠٠ٍيُىُ إىً  ١٠٠ االسَُح

ػيً قذً اىَساواج إىً اىرأٍُِ ػيً اىؽُاج ىطاىَا اىقشض فٍ - اىصغُشج وسؼش اإلقشاض ػيً قذً اىَساواج 

 .اىششػُح ال ذؽذد اىرأٍُِ ػيً اىؽُاج ُّغ ب اً ضؼُِ 

 


