
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش.و.و انطزكت انىطُيت نهتؤييٍ
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 أعضاء مجلـــس اإلدارة

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 : السيد حسان عبد القادر العلي

 : الشركة األردنية الفرنسية للتأمين نائب رئيس مجلس اإلدارة

 ويمثلها د. وليد وائل زعرب

 : الشركة السورية الليبية لالستثمارات الصناعية والزراعية دارةعضو مجلس اإل

 السيد عبد المجيد الصادق الرقيقويمثلها 

 : شركة زاخر مارين انترناشيونال  عضو مجلس اإلدارة

 شريف شماسويمثلها السيد 

 : السيد محمد صالح رستم عضو مجلس اإلدارة

 أحمد رهيف األتاسي:  عضو مجلس اإلدارة

 

 

 

 : تيسير مشعل المدير العام

 محمد ناظم القادري:  المدقق الخارجي

 



 

 

 األعمال التي تمارسها الشركة 

 

  تؤييٍ انًًتهكاث

ضذ أخطارس لىػشقاو ٗلىغاشوث ٗلىنا٘لسذ لىطة ك اث مارىضلصه ٗلىك٘لطاض ٗلى   ارّرج 

 ٗلىخغرئش لىدةك ث .

   

  تؤييٍ انًسؤونياث

 ش / ٍغئى ث طرغب لىكَو / خؤٍ ِ لىكَاره / ٍغائٗى ث لىَْادص لىَغئٗى ث لىَذّ ث خطرٓ لىغ

 / لىَغئٗى رج لىَْٖ ث / ٍغئٗى ث لألطةرء عِ لىخطؤ لىطةي .
   

 خؤٍ ِ لىَظرسف لىشرٍو / خؤٍ ِ لىْقذ لىَْق٘ه ٗفي لىقرطرج / خؤٍ ِ م رىث ٍ٘ظ  ِ .  تؤييٍ األيىال

   

 ، بػشل  ، ض٘ل  . ضذ أخطرء لىْقو بشل    تؤييٍ انبضائغ انًُمىنت

   

  تؤييٍ انسياراث وانًزكباث

ٗلىةطرواث  خؤٍ ِ غ٘لدذ لىطشق / لىغاشوث / لىػشقاو ٗلىَغائٗى ث لىَذّ اث لىَدشخةاث عي ٖار

 .لىةشخقرى ث
   

  انتؤييُاث انهُذسيت

خااؤٍ ِ لىَشاارسقت / خااؤٍ ِ لىَكااذلج ٗلطلج ٗخطاا٘ط لمّداارش / خااؤٍ ِ  ى اارج ٍٗكااذلج 

 ِ لألضٖضت للىندشّٗ ث ٍسو لىػرع٘ب ٗلىَكذلج لىطة ث .لىَقرٗى ِ / خؤٍ 
   

  انتؤييٍ انصحي

خاااؤٍ ِ لىَظااارسقض لىطة اااث لىَدشخةاااث عاااِ لألٍاااشلع ٗلىكااا٘لسع لىطرسئاااث ٍٗااا٘ظ ي 

 لىششمرج ٗلىَظرّت ٗخؤٍ ْرج لىغ ش .
   

  تؤييٍ انحياة 

ط اارج فشدقااث خااؤٍ ِ لىػَرقااث ٗلعاادَشلس لىااذخو لىَْااديٌ ى عااشت ٗقااؤخي بكااذت أّاا٘ل  ٗخغ

 ٗضَرع ث ىَ٘ظ ي لىششمرج ٗلىَئعغرج .

 



 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

 حضزاث انًساهًيٍ انكزاو ....

 53/34/4234أُ ّقااذً ىنااٌ لىدقشقااش لىغااًْ٘ ٍد ااَْر  لىة رّاارج لىَرى ااث مَاار فااي  مثشااشلىقغااشّي ٍٗطيااظ ادلست 

 . 4234ّطرصلج لىدي خػققح خلاه عرً ٗلم

 

ٗلضااػث ٗزربداث فاي لىغ رعاث للمددرب اث ألعَااره لىداؤٍ ِ  غ ار خكدَاذ عياا   ثشاشملىي خْدٖطٖار اُ للعادشلخ ط ث لىدا

خذٍرخٖر لى ْ ث لىَدَ ضت ٗع رعث للمددارب لىَذسٗعاث ٗلىَْدقارت ٗلىَػرفياث عيا  لألعاكرس ٍات لألخاز بكا ِ للعدةارس 

 لى٘ضت لىدْرفغي في وطر  لىدؤٍ ِ.

سٗعث غققح ّدرئص ض ذت في مرفاث لىَطارلج غ اح بيام ٍطَا٘  لألوغارط اُ ششمدنٌ ٗضَِ ع رعدٖر للمددرب ث لىَذ

عي  لىاشمٌ )فقط ٍي رس ٍٗرئث ٗأسبكث ٗخَغُ٘ ٍي اُ٘ ى اشت عا٘سقث / ٍي ُ٘  3367لىدي خٌ خػق قٖر ٍةيم ٗوذسٓ / 

، مَر غققح أسبارظ طارف ث بكاذ لودطار  ضاشقةث 4234ٍِ لىيشٗف لىدي ٍشج ٗل خضله خَش بٖر لىةلاد خلاه عرً 

 . ى شت ع٘سقث)فقط ٍرئث ٗٗلغذ ٍي ُ٘  / ٍي ُ٘ 323لىذخو ٍةيم ٗوذسٓ غ٘لىي / 

)فقط ٍي ارس ٍٗرئدارُ ٗزَرّ اث ٗعشاشُٗ  / ٍي ُ٘ 3441ٗىقذ مرّح ْٕرك صقردت في ٍطَ٘  غق٘ق لىَغرَٕ ِ ٍِ / 

         سقثى ااشت عاا٘)فقااط ٍي اارس ٍٗرئداارُ ٗأسبكااُ٘ ٍي ااُ٘ / ٍي ااُ٘  3462اىاا  /  4233ىكاارً   ى ااشت عاا٘سقث ٍي ااُ٘

 . 4234ىكرً 

ى اشت )فقاط زلازاث ٍي ارسلج ٗعادث ٗعادُ٘ ٍي اُ٘ / ٍي اُ٘  5288ٗأق ر  خػقو َّا٘ فاي اضَارىي لىَ٘ضا٘دلج ٍاِ / 

ى اشت )فقط زلازاث ٍي ارسلج ٍٗرئاث ٗلزْارُ ٗعاةكُ٘ ٍي اُ٘ / ٍي ُ٘ 5314ى ظةع ٍةيم ٗوذسٓ / 4233ىكرً   ع٘سقث

 .4234ىكرً   ع٘سقث

 

ٍاِ أضااو أُ خنااُ٘ ٍاِ لىشااشمرج لىَدقذٍااث ٗلىػ ارظ عياا  لىَ٘واات لىَدَ اض باا ِ شااشمرج  ٍرضاا ث بسةاارج ثشاشملىاُ 

. 4234عي  لىشمٌ ٍِ لىيشٗف لىدي ٍشج ٗل خضله خَش بٖر لىاةلاد خالاه عارً لىدؤٍ ِ لىكرٍيث في لىغ٘ق لىَػيي 

ث لعادخذلٍٖر فاي ٗخقً٘ لىششمث بشنو ٍغدَش بدطا٘قش م٘لدسٕار ٗخاذسقةٌٖ ٍٗدربكاث لىدطا٘سلج لىدنْ٘ى٘ض اث لىػذقسا

 أعَرىٖر .

 ب ْٖر ٗب ِ لىطٖرج لىشعَ ث لىْرظَث ألعَره وطر  لىدؤٍ ِ .غشقظث عي  لىدكرُٗ لىَطيو ف َر  ثششملىمَر أُ 

 

ٗخدرٍر  أٗد أُ أخ٘ضٔ برألطرىث عِ ّ غي ٗبرىْ ربث عِ صٍلائي أع رء ٍطيظ لمدلست برىشنش ٗلىدقاذقش ىيَدكارٍي ِ 

ر ٗلعدضلصّر برمدلست لىدْ  زقث لىكي ر ىيششمث ٗب شقو لىَغائٗى ِ ٗلىَا٘ظ  ِ ٗلىا٘ملاء ٍت لىششمث ٗأعةش عِ خقذقشّ

لىزقِ قػشطُ٘ ٍِ خلاه خ رّ ٌٖ في لىكَو عي  للسخقرء بؤعَره لىششمث ٗلىَغارَٕث فاي ٗضاكٖر ضاَِ شاشمرج 

 .لىَدَ ضتلىدؤٍ ِ لىغ٘سقث 

 ونكى يُي خانص انتحيت وانتمذيز .

 حســـاٌ انـؼهـــــي                                                                                                                

رئـيـــس يـجـهـــس اإلدارة



 

 

 
 تمزيز يجهس اإلدارة 

 2102نؼاو نهسُت انًُتهيت  انسىريت انىطُيت نهتؤييٍ ػٍ أػًال انطزكت

 

 

 لىَةرىم ) أىض ى شت ع٘سقث  

 لساط انًكتتبت  األ

/ ٍقرباو اضَارىي أوغارط  3436744,6ٍةيام ٗواذسٓ /   4234ىكرً بيم اضَرىي لألوغرط لىَنددةث ىنرفث أّ٘ل  لىدؤٍ ِ 

 %. 1  / ٗبْغةث 3254566أً بْقض وذسٓ /  4233كرً ى  / 344614851ٍةيم ٗوذسٓ / 

 انتؼىيضاث انًذفىػت  

 1354242/ ٍقربو / 1354232ٍةيم ٗوذسٓ /   4234ىكرً   لىدؤٍ ِبيم اضَرىي لىدك٘ق رج لىَذف٘عث ىنرفث فشٗ  

 .فقط عششت   ألف  ى شت ع٘سقث لم ش / 32/  وذسٓ بْقض ٗأً   4233كرً ى/ 

 ٍات  ٍقرسّاث  4234ىكرً ٗف َر قيي ضذٗل قة ِ لألوغرط لىَنددةث ٗلىدك٘ق رج لىَذف٘عث ىنو ّ٘  ٍِ أّ٘ل  لىدؤٍ ِ 

 : 4233 عرً

 ّ٘  لىدرٍ ِ
 لىدك٘ق رج لىَذف٘عٔ لضَرىي للوغرط

4234 4233 4234 4233 

 618 74366 5,4114 134257 بػشً

 34254 ,3454 314114 324827 غ٘لدذ عرٍث

 34227 431 44572 54713 ْٕذعي

 ,1431 4242,5 5,4354 644242 غشقو

 71,4316 7854327 1874365 1584385 ع رسلج لىضلٍي 

 74556, 144522 3554517 4,,3264 ع رسلج خنَ يي

 36 ,3 64236 ,5481 ع ش 

 33844,5 35242,6 33,4443 3584641 طػي 

 44722 424126 414167 4841,1 غ رت 

 1354242 1354232 344614851 3436744,6 لىَطَ٘  

 

 االحتياطياث انفُيت  

/  348434886/ ٍقرباو / 341314442/  ٍةيم ٗوذسٓ   4234ىكرً بيم اضَرىي للغد رط رج لى ْ ث لىدي خٌ خن٘قْٖر 

 ٍ٘صعث غغب لىد ظ و لىدرىي : 4233ىكرً 

 

 



 4233 4234 ّ٘  لمغد رطي

 7274553 6844535 لغد رطي أوغرط م ش ٍندغةث

 343324272 3446,4761 لغد رطي لدعرءلج خػح لىدغ٘قث

 84415 84571 لغد رطي غغربي

 348434886 341314442 لىَطَ٘ 

 

 فُيت  األرباح ان

                 ٍقرباااو ٍةيااام   4234ىكااارً  /  3274,11بيااام ٍطَااا٘  لألسبااارظ لىَدػققاااث ٍاااِ أعَاااره لىداااؤٍ ِ ٍةيااام ٗواااذسٓ / 

 ٍ٘صعث عي  لىْػ٘ لىدرىي : 4233كرً ى/  3844543/ 

 4233 4234 ّ٘  لىدرٍ ِ

 314575 534741 بػشً

 74313 64178 غ٘لدذ عرٍث

 34266 34721 ْٕذعي

 54,62 14282 غشقو

 3134162 8,4314 ع رسلج

 ع ش
(3,4256  (66416,  

 طػي

 334414 3343,8 غ رت

 3844543 3274,11 لىَطَ٘ 

 

 صافي األرباح ) بياٌ انذخم (  

ٍةيااام ٗواااذسٓ                    4234ىكااارً  بيغاااح لألسبااارظ لىظااارف ث ألعَاااره لىشاااشمث بكاااذ لودطااار  ٍخظاااض ضاااشقةث لىاااذخو 

 . 4233كرً ى/  33146,1و ٍةيم ٍقذسٓ / / ٍقرب 3234484/

 

 انُمذ وانىدائغ نذي انًصارف 

ٍقرباااااااو ٍةيااااااام ٗواااااااذسٓ                     4234ىكااااااارً /  447574663بيااااااام ٍطَااااااا٘  لىْقاااااااذ ٗلى٘دلئااااااات ٍةيااااااام ٗواااااااذسٓ / 

 .4233/ ىكرً  446684727/

 

 انًصاريف اإلداريت وانؼًىييت  

ٍقرباااو ٍةيااام ٗواااذسٓ     4234/ ىكااارً  3654815ةيااام ٗواااذسٓ / بيااام ٍطَااا٘  لىَظااارسقض لمدلسقاااث ٗلىكٍَ٘ اااث ٍ

 . 4233كرً ى / ,377428/

 



 حمىق انًساهًيٍ  

/ 344414355/ ٍقربو ٍةيم ٗوذسٓ / 3446243,8ٍةيم ٗوذسٓ /    4234ىْٖرقث ىكرً بيم اضَرىي غق٘ق لىَغرَٕ ِ 

 . 4233كرً ى

 

 إجًاني انًىجىداث 

ىكرً  / 542874833ٍقربو ٍةيم ٗوذسٓ /   4234ىكرً /  543144156ذسٓ / بيم اضَرىي ٍ٘ض٘دلج لىششمث ٍةيم ٗو

4233. 

 

 يؼذل انذيى 

 .4233%  في عرً 42 %  ب َْر مر33ُبرىْغةث لضَرىي لألوغرط      4234ىكرً بيم ٍكذه لضَرىي لىزٌٍ 

 

 هايص انًالءة 

عياا  وااذست لىشااشمث عياا  لى٘فاارء % ٕٗاازل قااذه 372% ٗلىػااذ لىَقةاا٘ه 528بيغااح ّغااةث ٕاارٍء لىَاالاءت ىيشااشمث  

 برىدضلٍرخٖر بن رقث عرى ث.

 



 تؼهيًاث اإلفصاح ػٍ انبياَاث انًانيت

 

 

اُ لىْشرط لىشئ غي ىيششمث ٕ٘ ٍَرسعث مرفث أعَره لىدؤٍ ِ طةقر  ىيق٘لّ ِ لىَكَ٘ه بٖر ٗخضلٗه لىششمث أعَرىٖر  -3

 ٍِ خلاه:

 ػذد انًىظفيٍ انفزوع تسهسم

 88 لىَشمض لىشئ غي ـ دٍشو 3

 1 دسعر 4

 4 لىغ٘قذلء 5

 33 غَض 6

 31 غيب 7

 1 لىلارو ث 8

 33 طشط٘ط 1

 1 لىشوث 1

 5 لىػغنث ,

 1 دقش لىضٗس 32

 8 لىقرٍشيي 33

 

 ل خ٘ضذ ششمرج خربكث. -4

 ّةزت خكشق  ث عِ أع رء ٍطيظ لمدلست:  -5

 َبذة تؼزيفيت انًُصب االســــى

 سئ ظ ٍطيظ لمدلست ىقردس لىكييغغرُ عةذ ل
سضو أعَره ع٘سً ٗسئ ظ ششمث صلخش 

 ٍرسقِ لّدشّرش ّ٘ره

 ّرئب سئ ظ ٍطيظ لمدلست ٗى ذ صعشب
ٍذقش عرً لىششمث لألسدّ ث لى شّغ ث 

 ٍٗرىل في لىششمث

 سضو أعَره ع ٘ أغَذ سٕ ض لألخرعي

 سضو أعَره ع ٘ ٍػَذ سعدٌ

 سضو أعَره ع ٘ ششقض شَرط

 ع ٘  ذ لىظردق لىشو وعةذ لىَط
سئ ظ ٍطيظ ادلست لىششمث لىغ٘سقث 

 لىي ة ث ىلاعدسَرسلج لىظْرع ث ٗلىضسلع ث

 

 

 



 ّةزت خكشق  ث عِ أشخرص لمدلست لىكي ر رًٗ لىغيطث لىدْ  زقث:

 انًؤهم انؼهًي انًُصب االســــى

 اضرصت في لألدب لألّني ضً لىَذقش لىكرً خ غ ش ٍشكو

 ٕ سٌ صمشقر
 قش لىكرًّرئب لىَذ

 ٍذقش دلئشت لىغ رسلج
 زرّ٘قث عرٍث

 ٍػَذ عيي لىذلدل
ٍغرعذ لىَذقش لىكرً ىيشئُٗ 

 لىَرى ث
 دبيً٘ ٍػرعةث ٗخَ٘قو

 عةذ لىقردس لىكيي
ٍغرعذ لىَذقش لىكرً ىيشئُٗ 

 لمدلسقث
 بنرى٘سق٘ط ادلست أعَره

 ٍكٖذ خطرسً ـ ٍػرعةث ٍذقشت وغٌ لىدغ٘قو سبر لىط٘قو

 اضرصت في للودظرد ىَرىيلىَذقش ل قضُ غشبرج

 زرّ٘قث عرٍث لىَذقش لمدلسً ض ْر خ ش ب ل

 

 % فؤمسش ٍِ سأعَره لىششمث:7ب رُ بؤعَرء مةرس ٍرىني لألعٌٖ ٗلىزقِ ّغةث ٍغرَٕدٌٖ  -6

 َسبت انًهكيت ػذد األسهى اسى انًساهى )طبيؼي/اػتباري(

 %32 3124222 لىششمث لألسدّ ث لى شّغ ث ىيدؤٍ ِ

 %7   174222 ٘فاقٖرب ٍخي

 %7 174222 غغرُ لىكيي

 %7 174222 سلٍي ٍخي٘ف

 %7 174222 سصلُ عسَرُ

 %554,83 7114552 صلخش ىيخذٍرج لىةػشقث

 %7 174223 ٍػَذ غغِ عةرط

 

ٍااِ غطااٌ لمّداارش لىنيااي ىشااشمرج  4234غظااث لىشااشمث ٍااِ لمّداارش خاالاه عاارً  ل ق٘ضااذ لغظاارئ رج خ٘ضااعـاا 7

 .غد  خرسقخٔ لىدؤٍ ِ

 % أٗ أمسش ٍِ اّدرش لىششمث.32ل ق٘ضذ ىيششمث عَلاء سئ غ  ِ ٗ/أٗ ٍ٘سدقِ ٍػذدقِ قشنيُ٘  -8

 ل خ٘ضذ أقث غَرقث غنٍ٘ ث أٗ لٍد رصلج خدَدت بٖر لىششمث. -1

ل خ٘ضااذ أقااث  زاارس ٍردقااث عياا  عَااو لىشااشمث ّد طااث ألً وااشلسلج طااردست عااِ لىػنٍ٘ااث أٗ لىَْيَاارج لىذٗى ااث  -1

  ش لىَػرعةث لىذٗى ث.ٗخطةو لىششمث ٍكرق



 انهيكم انتُظيًي نهطزكت انىطُيت نهتؤييٍ  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يجهس اإلدارة

نجُت انتذليك انًُبثمت 

 ػٍ انًجهس

 

نجُت االستثًار 

 انًُبثمت ػٍ انًجهس

دائزة انصحي 

 وانحياة
دائزة انتؤييُاث  دائزة انبحزي

 انؼايت
 دائزة انسياراث

 يىظفي إصذار

يىظفي 

 تؼىيضاث

 يىظفي إصذار يىظفي إصذار ذاريىظفي إص

يىظفي 

 تؼىيضاث

يىظفي 

 تؼىيضاث

يىظفي 

 تؼىيضاث

 دائزة انسفز

 يىظفي إصذار

يىظفي 

 تؼىيضاث

 انًذيز انؼاو

 انًىظفيٍ

 يذيز انذائزة

 انًحاسبيٍ

 أيُاء صُاديك

 يحصهيٍ

 انًذيز انًاني

 انًىظفيٍ

 ضؤوٌ إداريت

ضؤوٌ 

 يىظفيٍ

 خذياث

زة يذيز انذائ

 اإلداريت

 انًىظفيٍ

ضؤوٌ 

 يساهًيٍ

 يذراء انذوائز يذيز انذائزة

 انًىظفيٍ

 يذيز انذائزة

 انًىظفيٍ

 يذيز انذائزة

 انًىظفيٍ

 يسؤول انذائزة

 انًىظفيٍ

 يذيز انفزع

يذيزيت إدارة 

 انًخاطز
انذائزة  انذائزة انًانيت

 اإلداريت

انذائزة 

 انماَىَيت
 انفزوع ITدائزة انـ  دائزة انتسىيك زة اإلػادةدائ انذوائز انفُيت

 َائب انًذيز انؼاو

يساػذ انًذيز انؼاو 

 نهطؤوٌ انًانيت

يساػذ انًذيز انؼاو 

 نهطؤوٌ اإلداريت



 سياست انتؼييٍ  

ٍِ ٍطيظ لمدلست ٍْٖر ّيرً لىَا٘ظ  ِ ّٗيارً لىكَاو لىاذلخيي برمضارفث   خكَو لىششمث بَ٘ضب أّيَث دلخي ث ٍقشت

اىاا  واارُّ٘ لىكَااو لىَ٘غااذ ٗخقااً٘ ع رعااث ٗأعااظ لىدك اا ِ فااي لىشااشمث ٗفقاار  ألغناارً ٕاازٓ لألّيَااث ٗعياا  ضاا٘ء 

 للغد رضرج فكْذ ظٖ٘س لىػرضث ىيدك  ِ خدٌ لمضشلءلج مرىدرىي:

 شمث لعاادخشلش لألشااخرص لىَْرعااة ِ ىشااغو لى٘ظ  ااث لىةػاار باا ِ طيةاارج لىد٘ظ ااض لىَداا٘فشت فااي لىشاا

 لىشرمشت عي  ض٘ء لى٘طض لى٘ظ  ي ىٖر.

 .لمعلاُ في لىظػض ارل ىٌ قد٘فش لىشخض لىَْرعب في طيةرج لىد٘ظ ض في لىششمث 

 .اضشلء لىَقربلاج ٗلخد رس لىَْرعب 

 .ِ خػذقذ لىشلخب ٗلىَضلقر ٗاطذلس لىدك  ِ ٗفقر  ألغنرً ّيرً لىكرٍي 

 نتؤهيم وانتذريب بزايج ا

خقً٘ عَي ث لىدؤٕ و ٗلىدذسقب فاي لىشاشمث ٗفقار  ىلاغد رضارج لىدذسقة اث ٗقادٌ لىدْ  از برعادخذلً مرفاث ٗعارئو لىداذسقب 

 لىَدرغث ٍْٖٗر:

  لىدؤٕ و ٗلىداذسقب لىازلخي دلخاو لىشاشمث فاي ورعاث لىداذسقب ٍاِ وةاو ٍا٘ظ ي لىشاشمث رًٗ للخدظارص

 ٗلىخةشت.

 ٗسلج لىدذسقة ااث لىدااي خطشغٖاار ٍكرٕااذ لىدؤٕ ااو ٗلىدااذسقب لىَػي ااث ٗفااي ٍخديااض لمق اارد ىيَشاارسمث فااي لىااذ

 لىَطرلج رلج لىكلاوث بؤعَره لىششمث ٗفقر  ىلاغد رضرج.

 .ِ ٍلىَشرسمث في بشلٍص لىدؤٕ و لىدي خطشغٖر ٕ ئث لمششلف عي  لىدؤ 

 رسضٔ.لىَشرسمث في لىَئخَشلج ٗلىْذٗلج رٗلج لىكلاوث بؤعَره لىدؤٍ ِ دلخو لىقطش ٗخ 

برىْغةث ىيَخرطش لىدي خدكشع ىٖر لىششمث فبُ لىششمث خدكرٍو ٍت ضَ ت لىَخرطش ضاَِ أعاظ لىداؤٍ ِ ٕٗازٓ  -32

 لىَخرطش عردت ٍغطرت بَ٘ضب لخ رو رج اعردت لىدؤٍ ِ دلخي ر  ٗخرسض ر .

خ٘ضاذ أغاذلذ ٕرٍاث لمّطرصلج لىدي غققدٖر لىششمث ٍة ْث برىػغربرج لىخدرٍ اث ٍٗذعَاث برألسوارً لىَقرسّاث ٗل  -33

 ٍشج عي  لىششمث خلاه لىغْث لىَرى ث.

 ىٌ خػذذ أقث عَي رج رلج طة كث م ش ٍدنشست ٗمرُ ىٖر أزش ٍردً أٗ ضٕ٘شً عي  أعَره لىششمث. -34

 غققح لىششمث لىْدرئص لىدرى ث: -35

 2102 2100 2101 2119 2112 

صافي األرباح )انخسائز( 

 انًتحممت
32344844,71 33146,14122 36145,1437, 3124251471, 38547154146 

 األرباح انًىسػت
بكذ ٍ٘لفقث لىٖ ئث 

 لىكرٍث
1742224222 1742224222 1742224222 1742224222 

 17242224222 17242224222 17242224222 17242224222 17242224222 رأس انًال انًذفىع

 341224222 341224222 341224222 341224222 341224222 ػذد األسهى انًصذرة

 



برىْغااةث ىدػي ااو لىَشمااض لىَاارىي ىيشااشمث فٖاا٘ ٍةاا ِ برىػغااربرج لىخدرٍ ااث ٗلىَ ضلّ ااث لىكٍَ٘ ااث ٗلمق اارغرج  -36

 لىَشفقث.

ل ق٘ضذ أً خ٘عكرج أٗ أعَره ضذقذت ىيششمث ٗقد٘وت ٍطياظ لمدلست خػق او َّا٘ أمةاش فاي لىغا٘ق ٍاِ خالاه  -37

 ٗللعدسَرسقث ىيغْث لىَرض ث.لىَ ي بْ ظ ع رعث لىششمث للمددرب ث 

 / ه.ط.  348224222ٍةيم ٗوذسٓ /  4234بيغح أخكرب لىدذو و ىيَشمض لىشئ غي ىكرً  -38

 ٍغرَٕرج أع رء ٍطيظ لمدلست ٗأوشبرئٌٖ: -أ -31

 َسبت األسهى انًًهىكت انًُصب اسى انؼضى

 %7 سئ ظ لىَطيظ غغرُ لىكيي

 %64113  ٍ غرُ لبشلٕ ٌ بضً أوشبرإٓ :

 %32 ّرئب لىشئ ظ ٗى ذ صعشبىششمث لألسدّ ث لى شّغ ث ٗقَسيٖر ل

 %554,83 ع ٘ /ٍَسو ششمث صلخش ىيخذٍرج لىةػشقث ٗقَسيٖر ششقض شَرط

 %34,18 ع ٘ سٕ ض لألخرعي

 %441,5 ع ٘ ٍػَذ سعدٌ

 ـ ّردقر ٍػَذ طرىب مضله أوشبرإٓ :

 ـ خ٘ى ِ ٍػَذ سعدٌ

 ـ ش شقِ ٍػَذ سعدٌ

 ـ طرىع ٍػَذ سعدٌ

 

245122% 

24217,% 

242514% 

34711% 

لىششمث لىغ٘سقث لىي ة ث ىلاعدسَرسلج لىضسلع ث ٗلىظْرع ث 

 ٗقَسيٖر عةذ لىَط ذ لىظردق لىشو و
 %54378 ع ٘/ٍَسو

 

ب ـ  ل ق٘ضذ أٗسلق ٍرى ث ٍظذست ٍِ وةو لىشاشمث ٍَٗي٘ماث ٍاِ وةاو لألطاشلف رًٗ لىكلاواث ىالدلست لىكي ار  -31

 لىدْ  زقث.

 

 

 

 

 

 



 ىَةرىم لىَذف٘عث ىشئ ظ ٗأع رء ٍطيظ لمدلست مَر قيي:بيغح ل -31

 يكافآث بذل تُمالث االسى

 442224222 124222 غغرُ لىكيي

  3614722 ٗى ذ صعشب لىششمث لألسدّ ث لى شّغ ث ٗقَسيٖر 

  3674222 ششمث صلخش ىيخذٍرج لىةػشقث ٗقَسيٖر ششقض شَرط

ىضسلع ث ٗلىظْرع ث لىششمث لىغ٘سقث لىي ة ث ىلاعدسَرسلج ل

 ٗقَسيٖر عةذ لىَط ذ لىظردق لىشو و
  ـــــــــــــــ

  3674222 ٍػَذ سعدٌ

  3674222 سٕ ض لألخرعي

 

مَر بيغح لىَضلقر ٗلىَنرفآج لىَذف٘عث ألشخرص لمدلست لىكي ر رًٗ لىغيطث لىدْ  زقاث خالاه لىغاْث لىَرى اث  بَار ف ٖار 

 / ه.ط. 414,714826ٍةيم / ٗسٗلخب  لىَةرىم لىدي غظو عي ٖر مؤض٘س ٗأخكرب

 .4234ىٌ قدٌ لىق رً بؤً خةشعرج في عرً  -,3

ل خ٘ضذ أقث عق٘د أٗ ٍشرسقت أٗ لسخةرطرج خٌ عقذٕر ٍت سئا ظ ٍطياظ لمدلست أٗ أع ارء لىَطياظ أٗ لىَاذقش  -42

 ٌ.لىكرً أٗ أً ٍ٘ظض في لىششمث أٗ أورسبٌٖ عذل عق٘د لىدؤٍ ِ لىخرطث بََدينرخٌٖ أٗ أشخرطٖ

 

 

 

 

 


