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 فٍ ظً  اٌزغُُشاد اٌىاعؼخ إٌطبق اٌزٍ ردشٌ فٍ خٕىة أفشَمُب، واٌغبزخ اٌذوٌُخ ػّىِب ، فبْ سخبي األػّبي 

اْ   اٌغشفخ  اٌزٍ ..  َدذوْ   صؼىثخ ِزضاَذح فٍ اٌؼًّ ثشىً ِٕفشد و وزا فٍ ضّبْ ثمبء واعزّشاس اػّبٌهُ

اٌّؼشوفخ سعُّب ثبعُ  غشفخ خٕىة افشَمُب ٌالػّبي اٌزدبسَخ )رّثٍهب غشفخ  خٕىة أفشَمُب ٌٍزدبسح واٌصٕبػخ 

وّب اْ اٌغشفخ رضُ اَضب فٍ ػضىَزهب ِب . رّثً ششَبْ زُبح ٌشخبي االػّبي ( غشفخ50وارٍ رضُ فٍ ػضىَزهب 

20000َمشة ِٓ      

. ِٓ اٌّؤعغغبد اٌّزىعطخ واٌصغُشح واٌّشبسَغ اٌىجُشح ػجش اِزذاد اٌىطٓ وِخزٍف اٌمطبػبد االلزصبدَخ

اْ  اٌششوبد اٌىجشي ٌذَهب ػضىَخ ِجبششح فٍ اٌغشفخ ثُّٕب اٌششوبد اٌصغُشح واٌّزىعطخ رزّززغ ثؼضىَخ 

150اٌغشفخ ِٓ خالي اوثش ِٓ    

.ِٓ اٌدُّبد اٌىطُٕخ15  غشفخ الٍُُّخ وِسٍُخ اًٌ خبٔت   

           

  

 

: ِؼٍىِبد اٌزىاصً   

  ِجًٕ  24اٌغشفخ    شبسع عزُشدٌ 

 سوصثبٔه

 خىهبٔغجشج

2196 

 خٕىة أفشَمُب

 e-mail  : advisor@sacci.org.za  

:  اٌهبرف +27 11 446 3800 

  

 3804 446 11 27 + ::   فبوظ

 :   ثُشثب فشأىٓ: اإلداسح واٌّبٌُخ  1738 528 086 3800 446 011: هبرف  

    سئُظ ِدٍظ اإلداسح  -  ُٔشَٓ ساو 

 7357 532 086 3800 446 011اٌهبرف 

 عى وورش ِبْ:  ِذَش ػضىَخ اٌششوبد   

 :   اٌهبرف 4399 527 086 3800 446 011 :

 

 : اٌالئسخ االعزثّبسَخ

رخطظ اٌسىىِخ ٌزغهًُ اٌمُبَ ثأػّبي ردبسَخ فٍ خٕىة أفشَمُب ِٓ خالي إٔشبء ِسطخ وطُٕخ وازذح ٌٍسصىي 

 ػًٍ اٌّىافمبد   ، ورجغُظ اإلخشاءاد اٌجُشولشاطُخ اٌّطٍىثخ ِٓ اٌششوبد االعزثّبسَخ اٌصغُشح 

اْ خٕىة افشَمُب ٌذَهب ٔظبَ ِٕبفغخ . اًٌ خبٔت ادخبي اصالزبد فٍ لىأُٓ اٌزّىُٓ االلزصبدٌ ٌٍّىاطُٕٓ اٌغىد

 .ِزطىس وِٕظُ     ػًٍ أعبط أفضً اٌّّبسعبد واٌّمبَُظ  اٌذوٌُخ 

وِغ رٌه، ووّب هى اٌسبي فٍ ِؼظُ  َغزٕذ ٔظبَ خٕىة أفشَمُب االلزصبدٌ فٍ اٌغبٌت ػًٍ ِجبدئ اٌغىق اٌسشح  



 .االلزصبداد   وَزُ اٌزسىُ فٍ إٌّبفغخ

 فمذ رُ ادخبي  إصالزبد فٍ رششَؼبد إٌّبفغخ فٍ اٌجالد، وِٕر صالزُبد 1998 ووفمب  ٌمبٔىْ إٌّبفغخ ٌغٕخ 

 .وجُشح ٌٍهُئبد إٌّبفغخ ػًٍ غشاس االرسبد األوسوثٍ واٌىالَبد اٌّزسذح وإٌّبرج اٌىٕذَخ 

 

. اْ خٕىة افشَمُب ٌذَهب ٔظبَ   ضشائت ِزطىسوِٕظُ ػًٍ أعبط أفضً اٌّّبسعبد اٌذوٌُخ: ضشَجخ االعزثّبس

و  َزُ .وفُّب ًٍَ ػشض العبعُبد ٔظبَ اٌضشَجخ اٌخبصخ ثبٌّغزثّشَٓ االخبٔت او اٌؼبٍُِٓ فٍ خٕىة افشَمُب

 رسذَذ 

   إٌظبَ اٌضشَجٍ ِٓ لجً وصاسح اٌخضأخ اٌىطُٕخ ورذاس ِٓ لجً  ِصٍسخ  اإلَشاداد فٍ خٕىة      

 :    أفشَمُب    وفمب ٌٍٕمبط االعبعُخ اٌزبٌُخ 

 . -  أسثبذ األػّبي االعزثّبسَخ  خبضغ ٌٍضشَجخ     إرا رُ إٔشبء ِشبسَغ    اعزثّبسَخ   فٍ خٕىة أفشَمُب

 -  اٌذخً إٌبرح  ػٓ اٌخذِبد  خبضغ ٌٍضشَجخ إرا أدَذ اٌخذِبد  . فٍ خٕىة أفشَمُب

 -َدت رمذَُ  ػبئذاد ضشَجخ  دخً األػّبي اٌغٕىَخاًٌ  ِصٍسخ  اإلَشاداد فٍ خٕىة أفشَمُب     

 .- - رسذد اٌششوبد اٌزدبسَخ ٔهبَخ اٌغٕخ اٌّبٌُخ ٌهب

 - فجشاَش28 ِبسط اًٌ   1 ثبٌٕغجخ ٌألفشاد رّزذ   اٌغٕخ اٌضشَجُخ ِٓ .ِٓ وً ػبَ 

َزُ دفغ ضشَجزُٓ ِؤلززُٓ   اعزٕبدا إًٌ رمذَشاد اإلَشاداد اٌغٕىَخ خالي وً عٕخ ِبٌُخ، ثسُث َزُ دفغ -   

 .اٌضشَجخ االوًٌ خالي عزخ أشهش، ثُّٕب َزُ دفغ  اٌثبُٔخ فٍ ٔهبَخ اٌغٕخ اٌّبٌُخ 

 

 اٌصبدساد واٌىاسداد

ثبٌٕغجخ ٌٍّغزثّشَٓ ػًٍ اٌّغزىَُٓ اٌذوٌٍ واٌّسٍٍ   هٕبن اٌؼذَذ ِٓ اٌفشص االعزثّبسَخ اٌّزبزخ فٍ خٕىة 

اٌجٍذ    اٌشائذح ػبٌُّب فٍ   اٌؼذَذ ِٓ    ِٕبطك اٌزصُٕغ اٌّزخصصخ، فهٍ رٕزح ورصذس -   افشَمُب اٌسذَثخ

اٌزهت  أوثش ِٓ اٌ دوٌخ اخشي        اًٌ خبٔت    رصذس وُّبد وجُشح ِٓ اٌفسُ ، ورزصذس لبئّخ اٌذوي فٍ 

 .       ِدبي ِؼبٌدخ اٌّؼبدْ  و اٌفىالر ا ٌّمبوَ ٌٍصذأ

 

 ِدبالد االعزثّبس

هٕبن اٌؼذَذ ِٓ اٌّدبالد  االعزثّبسَخ ، ِثً اٌضساػخ واٌغُبزخ ورُّٕخ اٌثشوح اٌسُىأُخ، واٌجٕبء، وصٕبػخ 

اٌخذِبد  اٌزٍ رشهذ ّٔىا عشَؼب فٍ اٌىلذ اٌشاهٓ، وَجذو أه  ِٓ اٌّسزًّ أْ ردزة اعزثّبساد أخٕجُخ وجُشح 

 . خالي اٌغٕىاد اٌمٍٍُخ اٌّمجٍخ 
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