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اكبنكتتت:ضممممروتوكول ا شتاكةممممكااتتايةمممم كال   ت
تاألهليتيهديتال ب سيوتكنقلتطالبتجامعتتونها

قام البنك األهلي المصررررتس يم ررررلسي امن س ررررين  ن البنك  
للم ررررراهمة سي مس ررررريت طرررررب      ال      لجا عة ينها 

 الشتاكة االطمتامسجسة المنقعة يين البنك والجا عة. إطار سيوذلك 

جاء ذلك بحضرررررنر ال جمنر جماع ال رررررعي  ربسه جا عة ينها ولحيي  ين الرمنس  اب  ربسه  
 جله إدارة البنك األهلي المصرررررتس وا رررررام الحجار ربسه  جمنالة ال الي االدارس و ت ين  

ل ين ربسه الم ررنلو والمنمسة المجممةسة وال جمنر  شررتب ال رتس ربسه المشررتوالا  شررها  ا
ال ننا  الب يلة و بسعا  المجزبة المصررررررررتيسة وطررررررررا سة الب الحمي    ين  و حم  جمي  ربسه 

الام الجا عة وال جمنر  ام  ينطررررررررج  ن ررررررررو لجنب منمسب المنارد بالم ررررررررمشرررررررر سا  الجا ةسة 
يت االكررررادلمي لرتج الجررررا عررررة بررررالعبنر والرررر جمنر ر وب منسيو  والرررر جمنر جتلي الرررر   المرررر 

 الهن طرريالمشررتب اللي إدارة مشرروي  وةررسا ة وطرراب  الن   وال جمنر  حم  طررعي  الم ررمشررار 
  اإلال  يالمرم   و  رررررةنليللجا عة ورسعت  ان   ين الجا عة الم ررررراال  للشرررررةنن االدارلة 

 والع قا  العا ة بالجا عة.

ال ررررررررعي  الن ا منا ب ل ور البنك االهلي المصررررررررتس ودالمب الم ررررررررممت   و الت  ال جمنر جماع
   ؤج ا اللي ان االمن س رررررران طررررررس رررررراهما بشررررررر  سعاع سي م  س  اال  اء الن لجا عب ينها

طل رب الجرا عرة سي من  مهي هراةررررررررررررررب ان جلسرا  الجرا عرة مم راين سي ا راكن مناجر هرا  را يين  
  عة الج ي  بم ينب العبنر.  ينها اضاسب الي ستج الجا   شمهت ناطو شبتا

و ك  ال ررعي  اللي ان   ررمشرررة جا عة ينها مع  ضررمن  سضرر  همه جا عا  اللة   ررمن   
 صررررت م  م ال د جبيت  ن المتضرررري طررررننلال سي   ملج الم صررررصررررا  ال بسة دون   اي    
ودا سا جاسة  ؤطرررر ررررا  المجمم  الم  ي للم رررراهمة سي دالي الجا عة و حاس ب ال لين سة سي 

بجمس    ٩٩٩٩٩ رررمشررررة الم صرررصررري الج ي   ن ه ع المبتج اللي ا رررا  رقي ا شررراء الم
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ستوج البنك األهلي المصرررررتس امة م رررررم س  الجا عة و  رررررمشررررر سامها ال سام يناجبها ب سضررررر   
جندة مجاه المتضررررري الممتددين الليها اطرررررنة بال ور الرعاع للبنك االهلي المصرررررتس سي دالي 

 الجا عة

ن ملك ال  نة م مي ضرمن الشرتاكة االطرمتامسجسة الممم ة   ن جا  ب ةرتس لحيي اين الرمنس ا 
يين البنك والجا عة والمي ممضررمن يتومنجنع معاون سعاع  نق  يين البنك والجا عة وةررلت 

 لينن جنسرب مي منجيههرا لمنريرط ه رة م نلت شرررررررررررررررا لرة  73.5  ررررررررررررررراهمرا  البنرك يسرب الة 
 و  روطة لم مش سا  الجا عة.

بالمعاون الم ررررررممت يين البنك األهلي المصررررررتس وجا عة ينها  و الت   ينالرمنس الن طررررررعادمب 
والطس ين رج ضررمن   رراهما  البنك سي   ملج  جاال  الم ررةنلسة المجممةسة والمي يلوت  

 لسار جنسب سي ال رررننا  ال مه االهيتة  ايع لع  ال  االين الصرررحي والمعلسمي   6انالي 
ي دالمهرا  س ر  وةرررررررررررررر   صررررررررررررررير    ار  اهي المجراال  المي لحتا البنرك اللة اداء دوره س

 لينن   750  ررراهما   لج المعلسي  نها الة  لسار جنسب م تل ا و لج الصرررحة الي  لسار و 
جنسب ه ع همه طرررررننا  وهن  ا يؤج  سااللسة االطرررررمتامسجسة المي يمبناها البنك ل   ة  ه   

  مي   صررت   شرريتا الة ا ب مماشررسا    طررساطررة ال ولة سي م بيو  ن ن ة الشررمنع المالي س 
االمررراع اللة امررااررة  بنة ستج البنررك األهلي المصررررررررررررررتس داهرر  اتم الجررا عررة وس ررا  ل  ررة  
المنطرعا  سي ستوج البنك     منسيت جمس  ال   ا  المصرتيسة للمنيرين وال ل ة بالجا عة  

 وهن  ا يمناسو    اطمتامسجسة البنك ال مناة لم  سي ملك المن ن ة.

نجنع المعاون الطس طررررررربو للبنك االهلي المصرررررررتس واشرررررررار   ت ين شرررررررها  ال ين الة يتوم 
منقسعب    جا عب ينها والطس يمضمن م نلت شا   لم مش سا  الجا عة إضاسة الة مجهيز  
 عم   هارا  اكلينسري  تجزس يمسح م رل  طل ة الكلسا  ال بسة بالجا عة    م صرررررررررررس   

مصرتس طربو لب الم راهمة  بلغ لشرتاء امن س رين لن   ال     شريتة الة ان البنك األهلي ال
سي م نلت   ررررررمشرررررر سا  الجا عة بشررررررتاء جهاد ر ين  وناطس رررررري ل   ة  تضررررررة الحناد  

ارالرة  ن   3000وال نارئ وم نلت وار ا  التالرالرة الحتجرة بمرا امراس اطررررررررررررررمررادة  ك ت  ن 
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االة  ن الحاال  المي محماج لوتب رالالة  4000اطرررررررررررم  ام جهاد الت ين وم  اذ  ك ت  ن 
  تجزة.


