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 ثٛبٌ طؾبفٙ

 

ششكح أكيىط تعهٍ عٍ إتشاو اتفاقيح تاسيخيح في انًًهكح انًغشتيح عهً هايش يؤتًش األيى انًتحذج 

 في جهح يشاكش آسفي.STOR-H ( نُشش تقُيح 22انًُاخ )كىب  حىل

 ! أجم كىكة األسضًَىرج يُقتذي ته يٍ 

 أكزٕثش فٙ رًبو انخبيغخ يغبًء ثًجُٗ ثهذٚخ يشاكش 3 ٕٚو انضالصبء رابقٛخاالرٕقٛغ عٛزى 

رطٕٚش  انًؼُٛخ ثبألثؾبس ٔانزطٕٚش ؽٕل انؼبنى ٔانًغإٔنخ ػٍ –قبيذ ششكخ أكٕٛط  – 2017سثتًثش  29انذاس انثيضاء، 

ثبنزٕقٛغ  –فٙ يغبل رقُٛبد انُقم ٔانًٕاطالد انًشاػٛخ نهجٛئخ ٔػذًٚخ انجظًخ انكشثَٕٛخ فٙ قطبع انٓٛذسٔعٍٛ  جزكشحيششٔػبد ي  

خ يزكبيهخ ثبنزؼبٌٔ يغ ٛ، ٔئَشبء يُظٕيخ ثٛئStor-Hيُظٕيخ  نزطجٛققزظبدٚخ رقُٛخ ٔا دساعبد رٓذف ئنٗ ئؽالقػهٗ يزكشح رابْى 

ًضَّهخ فٙ شخض سئٛغٓب انغٛذ/ أؽًذ  سئٛغٛخ رزًضم فٙ أسثغ عٓبد فبػهخ خشٛشٍ، ٔيذُٚخ يشاكش ػجش يًضهٓب أ: عٓخ يشاكش آعاٙ ي 

ًضَّهخ يٍ ِقجم سئٛظ انغبيؼخ األعزبر/ ػجذ انهطٛف يٛشأ٘،  انغٛذ / دمحم انؼشثٙ ثهقبٚذ ػًذح انًذُٚخ، ٔعبيؼخ انقبػٙ ػٛبع يشاكش ي 

( يٍ خالل يًضهّ انغٛذ/ ثذس اٚكٍ انًذٚش انؼبو نهًؼٓذ، فؼالً ػٍ IRESENذح )ٚغذبقبد انٔيؼٓذ انجؾش فٙ انطبقخ انشًغٛخ ٔانط

انًزطٕسح نزخضٍٚ  STOR-Hضهٓب انغٛذ/ "عزٛابٌ آڤش" سئٛظ انششكخ ْٔٙ انششكخ انًخزظخ ثزقذٚى رقُٛخ ًٚ كٕٛط ٔانزٙ أششكخ 

 انٓٛذسٔعٍٛ ٔانًخظظخ نقطبع انُقم ٔانًٕاطالد دٌٔ ثظًخ كشثَٕٛخ.

وصيش انطاقح انسيذ/ ى عؼبدح ٛأكزٕثش ثًجُٗ ثهذٚخ يشاكش. ٔعٕف ٚزشأط انًشاع 3ى انزٕقٛغ ٕٚو انضالصبء ٛيٍ انًقشس أٌ رُؼقذ يشاع

. ٔعٛشٓذ انؾام ؽؼٕس انغٛذ/ فٛهٛت كبعُبف انقُظم اناشَغٙ انؼبو وانتًُيح انًستذايح و انًاء عضيض ستاح وصيش انطاقح وانًعادٌ

 ؽؼٕس يًضم ػٍ انغابسح انغٕٚغشٚخ.أًٚؼب ؼبدح انغاٛش اناشَغٙ انغٛذ/ عبٌ فشاَغٕا عٛشٔ، كًب عٛشٓذ انؾام فٙ يشاكش يًضالً ػٍ ع

رإكذ  : " ٔقذ ػهق ػهٗ رنك انغٛذ/ "عزٛابٌ آڤش" قبئالً رأرٙ االرابقٛخ نزؼاٙ انطبثغ انشعًٙ ػهٗ ؽقجخ يٍ انزؼبٌٔ انشعًٙ فٙ انًُطقخ. 
رٓب فٙ سثٕع انقبسح األفشٚقٛخ فٙ يغبل األثؾبس انًجزكشح نؼُبطش انطبقخ انًزغذدح. ٔيٍ خالل انًًهكخ انًغشثٛخ يٍ عذٚذ ػهٗ سٚبد

ٔػهٗ األخض عٓخ يشاكش  –م انشؼت انًغشثٙ يٍ عذٚذ غؼسغجزُب انؾبنٛخ نذيظ انٓٛذسٔعٍٛ ٔئؽالقّ نٛكٌٕ قطبًػب عذٚذًا نهطبقخ، ٚ
 . "قذٔح ٚ ؾززٖ ثٓب  –آعاٙ 

 
ػهٗ ئيكبَٛخ انًجبدسح  انزأكٛذ يٍ 2016" ػبو 22 "ئَّ نٛغشَب أٌ رزًكٍ يذُٚخ يشاكش انزٙ اعزؼبفذ يإرًش "كٕة. ٔأػبف قبئالً:

. Stor-Hثُشش رقُٛخ انٓٛذسٔعٍٛ دٌٔ ئثطبء نؼًبٌ ئنغبء انجظًخ انٓٛذسٔعُٛٛخ ثبنكبيم يٍ قطبع انُقم ٔانًٕاطالد ثاؼم رقُٛخ 
يشكجخ يٍ انائبد انًغٓضح ثؼغهزٍٛ ٔصالس ٔأسثغ ػغالد ثبنطبقخ انٓٛذسٔعُٛٛخ، ػهٗ أٌ ٚشًم انؼذد  50,000ٔٚزًضم ْذفُب فٙ رغٓٛض 

 ".2021بسٚخ ثؾهٕل ػبو َدساعخ  20,000
 

يٍ انًقشس أٌ ٚجذأ اإلَزبط اناؼهٙ نهٓٛذسٔعٍٛ يٍ يظبدس انطبقخ انًزغذدح فٙ رهك انًُطقخ، ثًب ٚؼًٍ انؾظٕل ػهٗ انٓٛذسٔعٍٛ 

ٔيؾزٕٚبرٓب فؼالً ػٍ انجُٛخ األعبعٛخ  Stor-Hئَزبط خشؽٕشبد شٓذ انًغشة ٛعخ ٚخهٕ يٍ االَجؼبصبد انكشثَٕٛخ. كًب كًظذس نهطبق

ثزنك يُظٕيخ ثٛئٛخ يزكبيهخ نإلَزبط انظُبػٙ ٔرقذٚى انخذيبد راد نزُشئ ، ػهٗ أساػٛٓبثم ٔؽزٗ رغًٛغ انًشكجبد َاغٓب  ،نهزٕصٚغ

 ى األصش االقزظبد٘ ٔاالعزًبػٙ يٍ خالل خهق انؼذٚذ يٍ فشص انؼًم.ْذف عبٍو، ٔراد قبػذح يؾهٛخ نزؼظٛ

 

ب فٙ رُاٛز ْزِ االرابقٛخ ًً  : ٔرهؼت كٌم يٍ انغٓبد انخًغخ انابػهخ دًٔسا ؽبع

  ٓب نزقذٚى ًَٕرط دُٚبيٛكٙ َٚإْال خاقزظبدٚ ٔ ثًكبَخ عٛبعٛخ – يذيُح يشاكشيضهٓب يضم  –تتًتع جهح يشاكش آسفي

نغٛشْب يٍ انغٓبد األخشٖ ٔفقًب نهشؤٚخ انزٙ اعزششفزٓب االرابقٛبد انًٕقؼخ ػهٗ خهاٛخ يإرًش األيى انًزؾذح ؽٕل انًُبؿ 

ًزًضهزٍٛ فٙ االَذيبط االعزًبػٙ ( ثًشاكش. ٔثبنزبنٙ فغٕف رغزغٛت كم يًُٓب ئنٗ األٔنٕٚزٍٛ اإلقهًٛٛزٍٛ ان22)كٕة 

ٔانزًُٛخ انًغزذايخ )ئر رًضم يشاكش انًذُٚخ األكضش اػزًبدًا ػهٗ انذساعبد انُبسٚخ فٙ انًغشة(، يًب ٚزٛؼ رؾقٛق خاغ 

يهًٕط فٙ ؽغى االَجؼبصبد انكشثَٕٛخ، يغ رؾقٛق أصش فٕس٘ ُٚؼكظ ػهٗ رؾغٍٛ َٕػٛخ انؾٛبح ٔرؾغٍٛ انظؾخ ثبنًذُٚخ 

الً ػٍ رإد٘ انًشكجبد راد انؼغهزٍٛ ئنٗ ؽذٔس رهٕس يهًٕط فؼ غبصاد االؽزجبط انؾشاس٘ؼبصبد ثخالف اَج)

 انؼٕػبء انغًؼٛخ انٓبئهخ(
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  شجبة انًُٓذعٍٛ انًغبسثخ فٙ يٕػٕػبد انثطشػ عٕٓد ثؾضٛخ ثبنزؼبٌٔ يغ تقىو جايعح انقاضي عياض يٍ جاَثها

 ٍٛ.يضم دساعبد خالٚب انٕقٕد، ٔرطٕٚش انخشؽٕشبد، ٔرخضٍٚ انٓٛذسٔع

  يًثمIRESEN  ٔرًٕٚم انًششٔػبد.انششٚك انًؾهٙ نزقذٚى انجُٗ األعبعٛخ انالصيخ نشؾٍ انطبقخ انشًغٛخ 

 ؽضيخ رقُٛبد  تقذو ششكح أكيىطSTOR-H ،ٍٛثًب ٚشًم خالٚب انٕقٕد ٔيُظٕيخ خشؽٕشبد رخضٍٚ انٓٛذسٔع ،

 ٔانزٙ عزُاشد ثزقذًٚٓب فٙ انقبسح اإلفشٚقٛخ.

 َثزج عٍ ششكح أكيىط 

يغًٕػخ يزخظظخ فٙ رطٕٚش انزقُٛبد انًجزكشح "انًشاػٛخ نهجٛئخ" ٔانًٕعٓخ "نخاغ اَجؼبس غبص صبَٙ أكغٛذ انكشثٌٕ" نقطبػبد انُقم  أكيوسرًضم 

، ٔانز٘ ٚغًغ يب ثٍٛ انخجشح انزقُٛخ فٙ يغبل يششٔػبد انزطٕٚش التجارةٔ ػهٗ ًَٕرط فشٚذ نهجؾش أكيوسٔانًٕاطالد ٔانطبقخ. ٔٚؼزًذ ًَٕ 

ًضٚذ انًجزكشح، ٔانقذسح ػهٗ رطٕٚش ْزِ انًششٔػبد يغ ػًبٌ قذسرٓب ػهٗ انزًٕٚم ٔرؾقٛق انشثؾٛخ نزٛغٛش انذخٕل ئنٗ األعٕاق ٔػًبٌ َغبؽٓب. ن
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