
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانىد ــنـالب
 النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة

 

 
 مالحق البند الثانى:   ثالثا  

للمجلقققس ( 29)تقريققر  قققئ نتققال  ل مققاا القققدورة ال اديقق   :  (1)الملحققق 
 ( 9112 ليلوا/ سبتمبر ) االقتصادى واالجتما ى ال ربى 
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 الحادي  واألرب وئالدورة 

 القاهرة ، جمهوري  مصر ال ربي 
 9111ليلوا  / سبتمبر    91  – 11

 9/  11/  د.  ع.  ع. م . و 
  1/ مالحق   – ثالثا



1 

 

  



2 

 

 

 :تـقـديـــم ** 

علقجصناارلعااملنجلا القتصاارل (ا29)شاركت المنظمنافا اعاالناردالماالعكدالم رل افا :لوال  

علمصعاا،برمقرهكدبنقكالألنرظفالم رنفاا11/2/9112ا–ا8خالدالمفصكداننالمصعالقل ا

ركارل فاعلملجظافالقتصاارل فاعمجظافاتباصضنظ المنشركتفا عالجصنرلر الملجظفالقجصن

ا.علقجصنرعالمعزلك انلمنسئعم 

ا:لمصرم فالقتصارل فاعلقجصنرل فاترنان كعضراللعاالنردالملعكدالمنعضعلر ا: ثانيا  

ا(.29عا21)صقك كالألن نالم رماب نالعكصعالمنجل ا: البند األوا 

ا.صطع كالم ندالقتصارل اعلقجصنرلعالم كبعالمنشصككا:البند الثانى 

ا.مالمصظنع فنلملجظفالمعزلك فالمن ظ فابرإلللللاعلمصحض كاملقا:البند الثالث 

لماارلكالانالمقنافالمثرمثافاا"م نار"إللاالنانصرب افاصظف ااالمفقاكل القتصاارل فاا:البند الرابع

ا(.9119)مللعدالم كب فاعلعداانك ترالمجظعب فا

لمنزنعالقلهرا اعالمنلفالقتصارل امل كضاللعالمقنفالم كب فالإل ك ق فاا:البند الخامس

ا(9112لمتع  ا)

ا.نظطقفالمصجركدالمحكدالم كب فالمتبك ا:البند السادس

ا.لقسصثنركا عالملعدالم كب فا:البند السابع 

ا.ص   نانفعضامنحتنفالقسصثنركالم كب فا:البند الثامئ 

ا.ن ثرقالمنحر مفاللعالمصكلثالم نكلظيا عالملعدالم كب فا:البند التاسع 

ا.نشكععاص ل دالصفرت فاإظشرءانظمنفالمصظن فالماظرل فا:البند ال اشر

ا.للمالقتصارلالمفلسط ظيا:البند الحادى  شر

ا.9112لام رماحلمصقك كالقتصارل الم كبعالمنعا:البند الثانى  شر

لمخطااراالم كبااعالمنعحاالامالجصناارعالمسااظع اماااظلعقالمظقاالاعلمبظااكاا:البنققد الثالققث  شققر

ا.(9112)انلملعم  

ا.9119صقك كانظرخالقسصثنركا عالملعدالم كب فام رماا:البند الرابع  شر
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المغالئعالم كبعلألنناصقك كاا:البند الخامس  شر

ا.مل اب ضالماظرل قالم كب فالماعنرداننال عظهراإلفرءا:سادس  شرالبند ال

اصف  دالملجظفالقجصنرل فا:البند السابع  شر

ا عالمنجرق القجصنرل فاعلملعما-لمص رعنالم كبعاا:البند الثامئ  شر

ا.لسصكلص ج فاتطرعالمحنر فالقجصنرل فا:البند التاسع  شر

ا.لمللئنفاصقرك كالمنجرم المعزلك فاعلملجرنا:البند ال شروئ 

ا.ملنجل (ا22)صأت لانعللاعنترنالقلالملعكداا:البند الواحد وال شروئ

اللاعالمنساصع الماعزلك ا(29)لعكصهالم رل افاارل اعلقجصنرلع،المنجل القتصالقل:  ثالثا  

بحضعكاع علاجن عالملعدالأللضرءا عالمنجل اعنظمنر الم ندالم كباعالمنشاصككا

ا(.ننالمقطرل نالقتصارل اعلقجصنرلع)عنعمفعالألنرظفالم رنفا

علألن ظ نالمنسرلل ناملقطرعااهشرككا عالمجلسفالق صصرح فالألن نالم رماملجرن فاعظرئب

ا.لقتصارل اعلمشئعنالقجصنرل ف

/اسف كهرابرمقرهكدالمس لافلمجلسعصكا ا(ا29)صكاس المننلتفالمنغكب فاالنردالملعكدا

نساصع المحضاعك،ا لاما شارككا اعاصالظعااألعداناكداع،اعتلاشهل المجلسفنس لالم ل

سارممالبالالم ز ازالماابرف،اع اعانساصهدا/اننالمعزكلءاإقاعز كالعمفالمتع ا المسا ل

ااعتلناافالألناا نالم اارم،اصااعمعالمصكح ااااباارمعز كالمتااع ص كالمحرضااك نابااأناهااالا،اعات 

ا(.لمحضعك عاإشركداإمعالنص رضهاننانسصع ا)لمنجل ،انجل اعزلك ا

اثظارءالظ قارلالجصنارعازلا اللعاالنرداهاهالملعكد،انعضععالمصطع ك،اح ثاع ااطغعا: راب ا  

عث قاافاصصظاارعدااخااكالمنسااصجلل اعلمظصاارئلالمصااعاصعااال اإم هاارالملجظاافاتبااركالمنساائعم نا

.انشتلفانناتبادالألنا نالم ارماعلمخراافابصطاع كالألنرظافالم رنافاعاجهزصهارلمنسصقلفالم

ص نداباها الل لاننالمع علالناللماكضرهرالنالمطك قفاعلألسلعاالمصعاح ثالبك

لنالمنشركتفا عاالنردالمفكقالمنشتلفااعخرافانسأمفاصغ  االمنجل الألنرظفالم رنف

داإناب ضالمع اعلاعجاهالظصقارلل اب(انظمنر لمعزلك فاعلمنجرم الملعداعلم)املصطع ك

لمصاعاللااالل هارالمجرظااالمس رساعااكقفانبرشكداملصقك كاسعلءا  نارا ص لاقابصشات لفالم

لمصجن ااعاعصعااا فالمعلتااع،اا:لمقشااعكامااماصص اال بأظهااراالنرمهاارااتنااراعااافاب ضااهم

لمخاار ا(المثرمااث)لمفك ااقاعبرمصاارمعاصناا المنطرمباافابمصرحاافانز االاناانالمعتاا اعصط اا ما
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تطااكا)اعب ااضالمع ااعلبرقتصااارل  نالمنصخاااا نا،اا،بصطااع كالمنجلاا اعلمنظمناار 

راظناعإا قاطانالحمرصهاربنشاركتفالمنظمنار ،اما  ابصقال ماا رمباط(اللعاعجاهالمصحل ال

ا ضراترناصلخداتطاكاتع اراا– عاامكااحجظعتلاا–بمشكلتهرا عاالنردالمفكقاا طرمب

لصفرت افانظمنافالمصظن افالمااظرل ف،اابص ال دا  نرا ص لقابص ل دانظطاعقالمقاكلكالمخار 

ا ش كانظطعقع جاااناالمنطلعاا عاهاهالمنكحلفال كاترفح ثاللصبكاانالمص ل دا

،املصطاع كا عالقلصبركانرا صمالمصعاداإم افاناناتبادالملجظافالمنشاتلفالألخااإمعالمقكلك

ا. كق(ا4)تطكاعلمصعاصنخضالظهراصشت دا عاتنفالملعحفاعلمصعاصصكاسهرا

 (لمس عل ف)اااا ك قاملن ثرقا -1

 (ناك)ا ك قامألجهزداعلمنجرم اعلمنظمنر ا -9

 ( كلقلم)ااا ك قالم ندالقتصارل ا -2

ا(لمجزلئك)اااالمش بع ك قالمب لا -4

،اااالكابظعلاجلعدالأللنردعب لالمنللعق اعلمنظرتشر المنطعمفالمصعاجك احعداا: خامسا  

ا.المقكلكل الم ل لاننالمنجل 

ا.املظمكاعلصخراالإلجكلءالمنظرسالمنؤصنكالمنعتكالألنكان كعضاللعاا: سادسا  

 

 

 لحمد محمد لقمائ

 المدير ال ام 

 
 


