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  الفاق نع   ، إحدى شرررركوات مةمتون وت لوت اوماو ن اوقا بررررن،  لتقاوعقاكي  قامت شرررركون وت لوت ويلمت  

تسرررا     أحدث سرررلخدا   ا   اولطت ك اوعقاكي  فياوملخصرررصرررن  (  Nawy اتي )مع شررركون  حصرررك ن  لعاتن  

  وشكاء اوتحدات اوعقاك ن. Nawyولمت   ومالء شكون تذوك ، اولو توتة ا اوكقم ن

سرررررلتمراكات  حزمرن من اوصرررررفقرات تااوعقرد  مةمتورن وت لورت اوقرا برررررن    ت رتلي ذورك افلفرام برررررمن لتةر 

في قطاوات اولو توتة ا تاولو توتة ا اوماو ن  هدف لتسر ع  طاقها تاوتصرت  ومخليف اوقطاوات    افسرلكال ة ن

 مةمتورن من اوحيت  اومراو رن اوملوراميرن اولي لقردمهرا. تلسرررررلمك وت لورت في ل ف رذ ةرذد افسرررررلكال ة رن وردو   

 تمشاكون اوشكوات او اش ن في و  اومةاات اومومين وخدمات تم لةات اومةمتون. 

لفام مي اك ة    مصركي، سر ل  لخصر صرها وشركاء اوتحدات تإواده   عها   لا  اولمت  ، تذوك يغ ق من ااتل 

 . ولعز ز حكون   ع تشكاء اوتحدات اوةاةزه  اوستم اوعقاك ن

أةم ن اولعاتن   ن وت لوت  ون  اول ف ذي ومةمتون وت لوت اوماو ن اوقا بن،    وك  ساوس د سع د زولك، او ك  ت

فكاد من خال  وأل صررررفن وامن تإلاحن اولمت      اوم لوكه ويسررررتم اوعقاكياولمت ي ن  ولقد   اوحيت     Nawyت

أحد أة  األسرتم في مصرك تاولي   لك وها  ت ها أحد ت  ، ح ث أن اوسرتم اوعقاكي ةاولمت   اوعقاكيم لتمن  

األمتا     ستكؤت  ااسررلتماكأ ها أحد تسررا   ةذ    وىإإبررافن   ،اومصرركي  والقلصرراد اومحكوات اوك  سرر ن  

 األة   ن. 

ف في   اولو توتة ا تاولحت  اوكقمي اوذي لشرهدد مصرك او ت     اةلمام اتأبراف     ااقلصراديمةا  اوتخصرتصرا

  عوس في كؤ ل را و س فقط في لتف ك اوخردمرات وون في لتف ك  ممرا    ،غرا رن األةم رن متر  اوقطراق اوعقراكيفي  

أن اولعاتن مع م صررررن    إوى، إبررررافن  اوعقاكي  ول شرررر ط اوعمي ات او  ع ن تاولمت ي ن في اوقطاقلمت ي ن  حيت   

Nawy    إلاحن اولمت   وألفكاد تاومؤسررسررات  طك قن   فيكؤ ن اوشرركون  ت لوام  مع  طت   األة   ةت لعاتن

   .نسهين تأم 

ا إ اةا  لحماسر  ويى Nawyاول ف ذي ورررررر    اوك  س  ،تأود مصرطفى او يلاةي اوح  األمت     وهذد اوشركاون، معل كف

 .، تذوك وما لمليو  اوشكول ن من خ كات و  كهويعمالء ولميك اوتحدات 

أتك تلغ  ك و  ك في سرتم اوعقاكات، تسرتف لعم  ويى ح  اوعد د   لقت   إحداث تأبراف أن ةذد اوشركاون سر

 .او  اوعمالء أت اء ومي ن   ع م ازوه ، تمساودله  في او  ع  شو  أسه  تأسكقمن مش

وال اوشرركول ن ويى ح  مشرروين اومشررلكي اوذي  كغ  في اا لقا   شررو  فتكي    سررلعم  افبررافن إوى ذوك 

لةك ن ةد ده   انسرر قدم  Nawyتوت لوت  ، مع لتف ك مده لقسرر ط لصرر  وعشررك سرر تات، توذوك فإن   وتحدل

 .فك ده من  توها في ستم اوعقاكات 



ت عد ةذا اولحاوف إبررافن ةد ده وسرريسررين لحاوفات وت لوت في اوسررتم اوعقاكي، ح ث قامت وت لوت مؤخكاف  

لشرط   ويتحدات اوسرو  ن اوخاصرن  اومطتك ن   لتق ع  كتلتوت  لعاتن مع شركون شرط يي ولتف ك خدمات او

 اوعقاك  ن. 

 

 


