
 

 

 7102ؼبيخ حٕل َشبطبد انشزكخ نؼبو نانزمزٚز انظُٕ٘ إلدارح شزكخ إػبدح انزأيٍٛ انؼزالٛخ ا

   

ٚصاسح رشى١الد ِٓ ؽى١ِٛخ صالس ششوبد ث١ٓ ٚاؽذح ِٓ اٌعبِخ  ئعبدح اٌزأ١ِٓ اٌعشال١خرعزجش ششوخ     

ً  اٌششوخ رإٌف 0اٌّب١ٌخ أ١ِٓ اٌٛاسدح ِٚزخصصخ ثأعّبي ئعبدح اٌز ٚؽذح الزصبد٠خ ٌِّٛخ رار١ب

ثعذِب وبْ إٌشبط أعّبي اٌزأ١ِٓ  ِٕز اْ ثبشش اٌغٛق اٌعشالٟثذأد أعّبٌٙب فٟ اٌعشاق  0ٚاٌصبدسح

 خبسط اٌعشاقٚوبالد ٚفشٚع ٌششوبد اعٕج١خ اٌزٟ وبٔذ رؾٛي أسصذح األلغبط اٌٝ ١ِٕٟ رذ٠شٖ أاٌز

ؽ١ش ثبششد  1661ٍع عبَ آٔزان ٚثمٟ اٌؾبي ؽزٝ ِط ٌٍغٛق اٌعشالٟ دْٚ ِشاعبح اٌطبلخ االؽزفبظ١خ

 أعجبثٗفٟ  ٔصاٌزٞ  1660ٌغٕخ  21ثّٛعت اٌمبْٔٛ سلُ ششوخ ئعبدح اٌزأ١ِٓ اٌعشال١خ أعّبٌٙب 

رؾم١ك اعزمالي اٌعشاق االلزصبدٞ فٟ  أعبطثٕبء اٌغ١بعخ االلزصبد٠خ ٌٍعشاق عٍٝ عٍٝ اٌّٛعجخ 

 0 1661( ٌغٕخ 22د سلُ )لبْٔٛ اٌششوب اؽىبَ ِخزٍف ِغبالرٗ ٚرُ رى١١ف أٚضبعٙب ثّب ٠ٕغغُ ِع

ششوخ اعبدح اٌزأ١ِٓ ٟ٘ اٌّع١ذ اٌّؾٍٟ اٌٍّٟء ٚرٚ اٌضّبٔخ اٌّز١ٕخ فٟ عٛق اٌزأ١ِٓ ٚاعبدح اٌزب١ِٓ  ْ   ئ

 ٚ ِىبرت داخً أٚ خبسط اٌعشاق فٟ اٌٛلذ اٌؾبضش .فشٚع أ ٌذٜ اٌششوخ أٞ ذٛع٠ال  ؽ١شاٌعشالٟ 

 

 -: اْذاف انشزكخ

 

 :األْذاف انفُٛخ 

********** 

رٙذف اٌشرشوخ اٌرٝ اٌّغربّ٘خ فرٟ اٌز١ّٕرخ االلزصربد٠خ عرٓ طش٠رك خٍرك عرٛق ٚط١ٕرخ يعربدح اٌزرأ١ِٓ  -1

 ٌرذٌٜزٛف١ش طبلخ اعز١عبث١خ ٌمجرٛي األخطربس اٌّؾ١ٍرخ ٚئعرٕبد٘ب ثّرب ٠عرضص ١ِرضاْ اٌّرذفٛعبد ٚثٕربء اٌضمرخ 

 اٌررٝزٌه اٌغررعٟ ٛعررب ً اٌزيط١ررخ ٚوررٌشررشوبد اٌزررأ١ِٓ اٌّؾ١ٍررخ اللزؾرربَ اٌزأ١ِٕرربد اٌغذ٠ررذح ٚرررٛف١ش اٌررذعُ 

اٌغررّبػ ٌٍشرررشوخ ثّضاٌٚرررخ اٌزرررأ١ِٓ اٌزىررربفٍٟ ٚؽرررش اٌغٙررخ اٌمطبع١رررخ عٍرررٝ رغررر١ًٙ رأعررر١ظ ٘رررزا اٌفرررشع 

 االلزصبدٞ اٌضشٚسٞ .

اٌعًّ فٟ اٌغٛق اٌذ١ٌٚخ يعبدح اٌزأ١ِٓ وششوخ ِؾزشفخ ِٚزخصصرخ ثأعّربي ئعربدح اٌزرأ١ِٓ ِرٓ أعرً -2

خ رأ١ٕ١ِخ )رع٠ٛضبد عرٓ خغرب ش رزعرشه ٌٙرب رؾم١ك اٌزٛاصْ فٟ أعّبٌٙب فٟ ؽبي ؽذٚس ِطبٌجبد ريط١

 ششوبد اٌزأ١ِٓ اٌّؾ١ٍخ ( .

اٌؾفبظ عٍٝ اٌّغزٜٛ اٌعبَ ٌٍخجشاد اٌف١ٕخ اٌزٟ اعزطبعذ اٌششوخ ٚعٍرٝ ِرذٜ اٌغرٕٛاد اٌطرٛاي فرٟ -3

 ثٕبء٘ب.

ا اٌزأ١ِٓ ٌٚزؾم١ك ٘ز يعبدحاٌذ١ٌٚخ  األعٛاقاٌزٛعع فٟ ا١ٌّذاْ اٌذٌٟٚ ٚثٕبء اٌعاللبد اٌٛط١ذح ِع  -4

 0 رٛف١ش اٌّغزٍضِبد اٌّبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌّع٠ٕٛخ اٌالصِخ  ٠غتاٌٙذف 

 

 

                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 زت ثزٚذ انؼهٕٚخيك 5223ة 0ص -22رلى انًجُٗ  -77س -شبرع انشػٛى -202  و / حٙ انُضبل /ثغذاد     

    

                                                             (2) 



 

 : اإلدارحرشكٛهخ يغهض 

 

( ٠ٚشىً اٌّغٍظ ثمشاس ِٓ ٚص٠ش اٌّب١ٌخ ٚلذ  اٌغٍطخ اٌع١ٍب٠ذ٠ش اٌششوخ ِغٍظ ئداسح أٚ ِب ٠غّٝ )

 -وبألرٟ : 2011وبٔذ رشى١ٍخ اٌّغٍظ خالي اٌغٕخ اٌّب١ٌخ 

 

 

 0س ١ظ ِغٍظ االداسح ٚ ِذ٠ش عبَ اٌششوخ ـــ اٌغبعذٞ عشؽبْ ِؾغٓ غ١ذ طبسقاٌ

 

ً ٔب ج /ِذ٠ش عبَ اٌذا شح االلزصبد٠خ اٌغ١ذ خبٌذ صالػ اٌذ٠ٓ ِشاد ـــ  -1  0 ش ١ظ اٌّغٍظٌ ب

 0)خبسط اٌششوخ( عضٛاً – عبَ اٌذا شح اٌمب١ٔٛٔخ ٚوبٌخِذ٠ش  -اٌغ١ذ دمحم ؽّضح ِصطفٝ -2

 0 عضٛاً ــ ِذ٠ش لغُ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ـــ ِذ٠ش ألذَ ـ ح فٛص٠خ ٠ٛعف ثبثب ــاٌغ١ذ -3

 0 س ١ظ ئؽصب ١١ٓ ألذَ ــ ِذ٠ش اٌمغُ اٌفٕٟ غ١ش اٌجؾشٞ عضٛاً ــ ا٢ٔغخ عب٘شح سضب ِصطفٝ  -4

 0 عضٛاً  ـــ اٌمغُ اٌفٕٟ اٌجؾشٞـــ ِذ٠ش ألذَ ــ ِذ٠شا٢ٔغخ أؽالَ ؽغٓ دمحم  -5

 0عضٛاً  –غبثبد االعبدح ِذ٠ش لغُ ؽ -ِذ٠ش الذَ -اٌغ١ذح ث١ٙغخ ؽغ١ٓ صبٌؼ -6

  0عضٛاً  -ِذ٠شاٌمغُ اٌّبٌٟ -ِذ٠ش –اؽّذ عجذ هللا اٌغ١ذح ثششٜ  -1

 0 عضٛاً  -ِذ٠ش لغُ اٌؾبعجخ -س ١ظ ِجشِغ١ٓ الذَ -عذٔبْ ع١ًٙاٌغ١ذح أًِ  -8
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 خـــــانمٕٖ انؼبيه
  اعًبنٙ ػذد انؼبيهٍٛ فٙ انشزكخ

 52/21/1027( يُزظجبً كًب فٙ 251زكخ )ٚجهؾ اعًبنٙ ػذد انؼبيهٍٛ فٙ انش
 المجموع إناث ذكور الدرجة العنوان الوظيفي التسلسل

 2 - 2 ػهٛب ة بوــــػز ــــيذٚ 1

 2 - 2 االٔنٗ يؼبٌٔ انًذٚز انؼبو 2

 5 5 - انضبَٛخ يذٚز ألذو 3

 2 2 - انضبَٛخ ر . إحصبئٍٛٛ ألذو 4

 3 5 1 انضبنضخ يذٚز 5

 2 2 - نضخانضب ر . يُٓذطٍٛ 6

 1 1 - انزاثؼخ و.ر.يجزيغٍٛ 7

 14 21 3 انزاثؼخ يؼبٌٔ يذٚز 8

 1 1 - انزاثؼخ و. يذٚز حظبثبد 9

 25 6 7 انخبيظخ رئٛض يالحظٍٛ 11

 2 2 - انخبيظخ ر . ايُبء صُذٔق 11

 2 2 - انخبيظخ خر . كزبة طبثؼ 12 

 2 - 2 انخبيظخ يجزيظ ألذو 13

 2 - 2 انخبيظخ يُٓذص الذو 14

 27 20 7 انظبدطخ يالحع 15

 4 1 1 انظبدطخ يُٓذص 16

 1 1 - انظبدطخ يجزيظ 17

 2 - 2 انظبدطخ رئٛض حزفٍٛٛ 18

 5 2 1 انظبدطخ يحبطت 19

 2 - 2 انظبثؼخ و . رئٛض حزفٍٛٛ 21

 24 6 7 انظبثؼخ و . يالحع 21

 5 2 1 انظبثؼخ و . يجزيظ 22

 5 2 1 انظبثؼخ و . يُٓذص 23

 6 3 2 انظبثؼخ يحبطت و. 24

 1 - 1 انظبثؼخ لبََٕٙ 0و 25

 2 - 2 انظبثؼخ و. ر. طٕالٍٛ 26

 2 - 2 انظبثؼخ و. يُٓذص رمُٙ 27

 7 5 3 انضبيُخ كبرت 28

 2 - 2 انضبيُخ حزفٙ ألذو 29

 2 - 2 انضبيُخ طبئك الذو 31

 2 - 2 انضبيُخ خذيبد ألذو و. 31

 2 - 2 انزبطؼخ حزفٙ أٔل 32

 1 - 1 انزبطؼخ ئك ألطب 33

 2 2 - انزبطؼخ يأيٕر ثذانخ 0و 34

 2 - 2 انؼبشزح حزفٙ 35

 132 71 61 المجموع
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ِٛصعبً  2011ن اٌششوخ ٌعبَ غشافٟ ٌٍعب١ٍِٓ فمذ وبْ ِالٛٚف١ّب ٠زعٍك ثبٌزٛص٠ع االعزّبعٟ ٚاٌذ٠ّ

 -وبألرٟ :

 

 -حظت انشٓبداد انذراطٛخ انزٙ ٚحًهٓب انًُزظجٌٕ : - أ

 

 ٛعـــــاٌّغّ بســــئٔ ٛســـرو بدحــــاٌشٙ

 2 2  ِبعغز١ش

 18 48 30 طثىبٌٛس٠ٛ

 16 6 10 ٍَٛــــدث

 24 10 14 خــاعذاد٠

 3 1 2 ِزٛعطخ

 4 1 3 اثزذا ١خ

 2 - 2 ٠مشأ ٠ٚىزت

 132 11 61 ٛعـــاٌّغّ

 

 

 -حظت انفئبد انؼًزٚخ: - ة

 

 ٛعــاٌّغّ بســأ ٛســرو بد اٌعّشـفئ

16-26 1 8 15 

21-30 6 8 11 

31-35 12 6 21 

36-40 14 6 20 

41-45 1 8 15 

46-46 1 4 5 

 36 28 11 فّب فٛق 50

 132 11 61 ٛعــــاٌّغّ
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 حظت انحبنخ االعزًبػٛخ  ــ ط

 

 

 

 

 
 انخذيخ طُٕادحظت دــ 
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 ٛعــاٌّغّ بســئٔ ٛســرو اٌؾبٌخ االعزّبع١خ

 3 3 ـــ ًــأسِ

 36 23 13 ضةــأع

 86 42 41 ِزضٚط

 4 3 1 ِطٍك

 132 11 61 اٌّغّٛع

 ٛعــاٌّغّ بســئٔ ٛســرو خــبد اٌخذِــفئ

 20 15 5 فأوضش 36

31-35 3 1 10 

26-30 1 5 6 

21-25 1 3 4 

16-20 3 11 14 

11-15 6 3 12 

6-10 22 10 32 

1-5 15 14 26 

 5 3 2 الً ِٓ عٕـخ

 132 11 61 ٛعــاٌّغّ



 

 -:7102الشذاطات والتهسعات التي حجثت خالل الدشة 
 -الجانب الفشي : - أولا 

***************   
حلى  تى   1028قىيلعقيلة لسسىرل لعىق  تسعى الشركة الىى توىر ر قىرل اليى الع العراملىة اىع اىة  ل ىقةة الوقمىة اا -أ

اليفقوض بش ن تطديد ول قةة حدوة ااتفقملة والحصر  عسى شروط اتفقملة جلىدة وتحسىلع الحىدوة الحقللىة اىع الطعلىديع 
الةثلىىر اىع ااقىىيثظقكات اليىىت كق ىىل تعلىىة عطىى  الشىىركة اىىة   للغىىقكوالطسيشىقي ع والرقىىوقك لةقاىىة الفىىرو  لىىىقاة الىىى 

لىىىىقاة الىىىى دلىىىت ا ىىىد واىىىرت الشىىىركة اتفقملىىىقت وأاولىىىة احسلىىىة لةىىى  شىىىركقت اليىىى الع الط قشىىىر الىىىر  السىىىظرات السىىىقب ة.
 الطسقىطة بقاتفقملقت األقققلة اع الطعلديع .  

بطىىق  حيفقظىىقتوااتىى  اليرجىىو  حىىر م ىىر  األعطىىق  ااايلقي ىىة ونظسىى ة أ  ىىر عىىع السىىظرات السىىقب ة ليىىدعل  األمسىىقط -ب
 سل ات يأقطق  الشركة .ييظققب اع الز قةة اليت حص

اليى الع الطي عىة عسىى واىة األقىقللب واأل ظطىة  وإعىقةة طق وأن الشركة ت ر  ييحدي  أققللب وأ ظطة وإجىراكات اليى الع 
  -الدوللة عسى الطسير لع) الطحست واألجظ ت( وكطق يست :

 -السدتهى األول:
**********  

الطسىىىىيحددة لىىىىدو شىىىىركقت وأقىىىىرال اليىىىى الع الدوللىىىىة اىىىىع اىىىىة   ييعسىىىىة بطيقبعىىىىة كقاىىىىة اليوىىىىريات واألقىىىىقللب واأل ظطىىىىة
الطراقةت اللرالة وعسى اداي السظة حل  يي  ت قة  الطعسراقت الفظلة الطيعس ة ب ققللب العط  وااتفقملقت السقي ة يلع 

قللب طسىىىب تزو ىىىد ق بألقاىىىة األقىىىشىىىروط و صىىىرا ااتفقملىىىة الظقاىىى ة و  الوىىىرالع وايقبعىىىة كقاىىىة الطسىىىيصدات اليىىىت ت ىىى 
الطيعس ىىة بوىىرل اليىى الع وإعىىقةة اليىى الع الطسىىي داة اىىت أقىىىرال أعىىقةة اليىى الع الدوللىىة وشىىركقت لعىىقةة اليىى الع الدوللىىىة 

الطسىيطرة اىع العةمىة  عىعاضىة   (  (UIB,AON,RFIBالرقىوقكو  )شىركة قىألري الفر سىلة(واصرصىق  الطعلىد ال ق ىد 
 (.(IRCاسيشقيي الشركة ات لظدن 

 -السدتهى الثاني:
 *********** 

اقىيعراض كقاىة ااتفقملىقت  وري ىىىىىىالظظىر اىت  صىرا ااتفقملىة بشىأل  قظيعسة ييصديىد ااتفقملىقت حلى  يىي   لعىقةة ي  
 وتحديد وقق   تحسلظيق واعقلصة الطشق   وكقاة األاري الفظلة ال قصة بقاتفقملقت.

صة ونقليقلت ت ر  ييرل ع األعطق  بطق يظسىص  اىع تحقو  الشركة أن تةرن صطق  األاقن ألعطق  الشركقت العقاة وال ق
(  24141  ة ا دايىق )أمسقط لجطقلل 1027عق  لي الع الطحسلة ا د ح  ل الشركة اسؤوللييق كشركة مق دة ات قرل ا

 اسلقي ةيظقي.
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 رأص انًبل -صبَٛبً 

************ 
٠ٕبس )خّغخ عشرش ١ٍِربس د٠ٕربس( ِرٓ ( ١ٍِبس د15اٌٝ ) 2014ثعذ أْ رؾممذ ص٠بدح سأعّبي اٌششوخ عبَ 

االؽز١بط١رررربد اٌشأعررررّب١ٌخ ٌٍشررررشوخ ثّٛعررررت ِٛافمررررخ أِبٔررررخ ِغٍررررظ اٌررررٛصساء ثىزبثٙررررب اٌّررررشلُ ػ.ص 

رزطٍع اٌٝ ص٠بدح ؽصزٙب فٟ اٌغٛق اٌّؾ١ٍخ ِٓ خالي االعزّشاس  , 8/5/2014فٟ   10/1/5/15455/

اٌزطٍرع فرٟ اٌّغرزمجً اٌمش٠رت اٌرٝ  عٍٝ رؾم١ك ص٠بداد ِززبثعخ فٟ سأعّبي اٌشرشوخ ٚرغرعٝ اٌشرشوخ اٌرٝ

)عررجعخ عشررش ١ٍِرربس ٚعررجعّب خ ٚصالصررخ   د٠ٕرربس (  11113000000)ص٠رربدح أخررشٜ فررٟ سأعررّبٌٙب اٌررٝ 

ٌزىْٛ ٌذ٠ٙب اٌمذسح عٍٝ ِٛاعٙخ األخطبس اٌىج١شح ٚاٌىبسص١خ ٌٚزىْٛ فرٟ ِصربف ٚعجعْٛ ١ٍِْٛ د٠ٕبس ( 

ل١بد د١ٌٚخ ثبعزّبد٘ب عٍٝ اٌضّبٔخ اٌّب١ٌخ اٌغ١ذح ششوبد اٌزأ١ِٓ اٌعب١ٌّخ ِّب ٠غّؼ ٌٙب ثبٌذخٛي فٟ ارفب

 ٌٍششوخ.

 -ف١ّب ٠ٍٟ ٔشبطبد ألغبَ اٌششوخ :

 انًٕارد انجشزٚخ ٔانزذرٚت -صبنضبً 

 ********************* 
ِع أ٘ذافٙب ِٓ خالي رط٠ٛش  ٠زالءَثّب  ٚايداس٠خرغعٝ اٌششوخ اٌٝ رط٠ٛش ئعزشار١غ١زٙب اٌع١ٍّخ     

ءح عب١ٌخ فٟٙ رؾم١ك أ٘ذافٙب ثىفب ئٌٝاٌذاخ١ٍخ ٚثزي اٌغٙٛد ٌالسرمبء ثعٍّٙب ٚاٌزطٍع اٌّٙبساد ٚاٌّٛا٘ت 

ِٓ خالي االرفبق ِع اٌششوبد األعٕج١خ ٚاٌٛعطبء يششان  فبق اٌزذس٠ج١خ ٌٍعب١ٍِٓرزٛاصً فٟ رٛع١ع ا٢

ّٛؽبد اٌششوخ ِٛظف١ٙب فٟ اٌذٚساد اٌزٟ رعمذ خبسط اٌعشاق ثي١خ ٔمً اٌضمبفخ اٌزأ١ٕ١ِخ ثّب ٠ٕغغُ ِع ط

ٚٔذٚاد ٚٚسػ ٌجٕبء وبدس فٕٟ ٠ٛاوت اٌزطٛساد اٌخبسع١خ ثبيضبفخ اٌٝ صط ِٛظف١ٙب فٟ دٚساد 

( 61) ثٍغ2011اٌّزذسث١ٓ خالي عبَ  ٚفٟ ِخزٍف اٌّغبالد ؽ١ش وبْ عذد  عشاقعًّ فٟ داخً اٌ

   0(ِٛظف 5) ٍغاِب عذد اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ شبسوٛا فٟ اٌّإرّشاد ٚاٌٍّزم١بد خبسط اٌعشاق فمذ ث ِٛظف

 االطزضًبراد -راثؼب 

************ 
مبد االعررزضّبس٠خ ٌّررب ٌٙررب ِررٓ زٛعررع فررٟ ِغرربي االعررزضّبس ٚعررزة اٌّض٠ررذ ِررٓ اٌزررذفٌٍرخطررظ اٌشررشوخ 

اٌشرررشوخ ِرررٓ ٔبؽ١رررخ رؾغررر١ٓ ٚضرررع ١ِضأٙرررب اٌزغررربسٞ فٙرررٟ رزجرررع  أٚضررربعفرررٟ رؾغررر١ٓ  دٚس ا٠غررربثٟ

عررررٓ طش٠ررررك خٍررررك اٌطٍررررت عٍررررٝ أعررررُٙ  ئعررررزشار١غ١خ ٌض٠رررربدح سأعررررّبي اٌشررررشوبد اٌزررررٟ رغرررربُ٘ ثٙررررب

عررررٛق اٌزررررذاٚي ٚوبٔررررذ أسثبؽٙررررب فررررٟ  أٚاٌشررررشوبد اٌّطشٚؽررررخ ٌٍج١ررررع عررررٛاء فررررٟ عررررٛق ايصررررذاس 

ّجٍرررررغ  رمرررررذس ثاٌخرررررب  ( ٚاٌمطررررربع اٌّخرررررزٍظ ,  اٌمطررررربعاٌّغررررربّ٘بد ٌرررررذٜ اٌشرررررشوبد اٌّؾ١ٍرررررخ )

 د٠ٕرررربس   (216888863)فررررٟ األعررررُٙ اٌخبسع١ررررخ ِجٍررررغ لررررذسٖ ٚأسثبؽٙررررب د٠ٕرررربس (230284215)

ؽب١ٌررررب فررررٟ اٌشررررشوخ  ثٙررررذف رع رررر١ُ عٛا ررررذ  اٌّزٛاعررررذحرطرررر٠ٛش ِؾرررربفع االعررررزضّبس  ئٌررررٝ  يضرررربفخثب

ذ ـرررـك فٛا ـذٜ اٌّصررربسف ٌزؾم١رررـرررـٌ خـصبثزرررع ـرررـىً ٚدا ـرررـعٍرررٝ ش أِٛاٌٙررربعرررضء ِرررٓ  ٚ٘رررٟاالعرررزضّبس 

 0بســ( د6410000000ٕ٠)      ع ــاٌض٠بدح فٟ اٌٛدا غ ــؽ١ش ثٍيذ ِجبٌ خـٔمذ٠

 

 

 

   (1) 

 



 نزخطٛظ ٔانًزبثؼخا -خبيظبً 

******************  
 . 2011أدٔبٖ أغبصاد لغُ اٌزخط١ظ ٚاٌّزبثعخ ٌعبَ    

 0 2018خطخ عًّ ٌعبَ  اٌزؾض١ش يعذاد -1

 0 2016اعذاد وشاط عٓ أغبصاد اٌششوخ ٌعبَ  -2

ِشوض اٌزذس٠ت اٌّبٌٟ ٌّٚٛظفٟ اٌششوخ اٌٛاسدح ِٓ اٌٛصاساد وبفخ رٕ ١ُ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ  -3

 0ٟ ٚاٌّؾبعج

 0داخً الغبَ اٌششوخ  طٍجخ اٌّعب٘ذ ٚاٌغبِعبدع١ٍّخ اٌزذس٠ت اٌص١فٟ ٌ ِزبثعخ -4

اٚ ِّض١ٍٓ عٓ اٌششوخ ٌٍؾضٛس فٟ إٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد اٌضمبف١خ اٌّمبِخ زشش١ؼ ِٕذٚث١ٓ ث اٌم١بَ  -5

 0ِٓ لجً اٌغٙبد وبفخ 

  0غٙب ٌّغًّ اعّبي اٌششوخ ٌٍفزشح ٔفعًّ ِمبسٔخ ث١ٓ ِب ٘ٛ ِخطظ ٌٗ ٚث١ٓ ِب أٔغض  -6

 

 

 -انحبطجخ االنكززَٔٛخ : -طبدطبً 

********************** 
   . 2011أغبصاد لغُ اٌؾبعجخ االٌىزش١ٔٚخ ٌعبَ  أدٔبٖ      

 0ٌششوخاٌٝ ااعزخشاط اٌزمبس٠ش اٌشٙش٠خ ٚاٌخزب١ِخ اٌخبصخ ثبألعّبي اٌٛاسدح  -1

 0اٌخبصخ ثبٌششوخ  األٔ ّخِزبثعخ ٚرؾذ٠ش  -2

صخ ثٛصاسح اٌّب١ٌخ ِٕٚٙب ٔ ربَ اٌمرٜٛ اٌعبٍِرخ ٚثٕره اٌّعٍِٛربد ٚٔ ربَ اٌخب األٔ ّخِزبثعخ ٚرؾذ٠ش  -3

 0اٌغ١بساد ٚٔ بَ اٌزذل١ك اٌّزمبطع 

 0ِزبثعخ ٚرؾذ٠ش ٔ بَ اٌزٛل١فبد اٌزمبعذ٠خ اٌزبثع اٌٝ ١٘ئخ اٌزمبعذ اٌٛط١ٕخ -4

 0اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ١ِٛ٠بً  ٚئسعبياعزمجبي  -5

 0( L A Nص١بٔخ اٌشجىخ اٌذاخ١ٍخ ) -6

ِررذفٛعبد ( ٚٔ رربَ رم١رر١ُ وفرربءح  –اٌٛدا ررع ٚٔ رربَ اٌزررذفك إٌمررذٞ )ِمجٛضرربد  ٔ رربَ رصرر١ُّ ٚرٕف١ررز -1

  0االداء

 0اٌعبٍِخ فٟ اٌششوخ  األٔ ّخاٌفٕٟ ٌىبفخ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ  عٕبداألرمذ٠ُ  -8

 0أششان اٌّٛظف١ٓ ثذٚساد رذس٠ج١خ ٌّٛاوجخ اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٟ  -6

 0 (upsح رٕ ١ُ اٌمذسح اٌىٙشثب ١خ )عٙبصٞ ثصّخ ٚطبثعخ وبْٔٛ ٚصالصخ اعٙض رُ ششاء  -10

 0رُ رفع١ً ٔ بَ اٌجصّخ اٌخب  ثأٚلبد ؽضٛس ٚأصشاف اٌّٛظف١ٓ -11

 0اٌم١بَ ثؾفع ٔغخ ئضبف١خ ألٔ ّخ اٌششوخ وبفخ  -12

              

       

 

 
      (20) 

 



 -القانهني : -سابعاا 
************* 
 -: كاألتيبالشدبة لمجعاوى السحدهمة وهي   -أولا 

 0 12/21/1027 ديج أة قه ال ضقيق ال ق ر لة اليت ت  حسطيق لغقية 
نط سغ و  26/20/1027وصدي ال راي لصقلح شركيظق ييقي خ  1027/ب/2074ت  حس  الدعرو الطرمطة  -2

 0ةيظقي 82262000
 14/21/1027ييقي خ 1027لصقلح شركيظق وصدي ال راي بقلعدة  1027/ب/4041ت  حس  الدعرو الطرمطة  -1

 0وت سلة الط جري)عست ىلقك ترالة( بفسخ الع د اع الطدعت عسلو 
اليت حسطل لصقلح شركيظق الط قاة اع م   شركة شط العرب و  1027 /ب/161ت  حس  الدعرو الطرمطة  -1

 0ةيظقي  2410100000ونط سغ  11/6/1027بطرجب مراي الطحألطة ييقي خ 
لصقلح اة اع م   الطدعت ترالة اصوفى ترالة وصدي ال راي الط ق 1/1027/س79ت  حس  الدعرو الطرمطة  -4

 0 19/2/1027 ييقي خشركيظق 
 : وى التي ل تزال قيج السرافعة هياالجع 
 ة بغداة ليصقية واداقت السلقيات الط قاة اع م   شركيظق عسى شرك 1027/ب/879الدعرو الطرمطة  -2
ة الةراةة الط قاة اع م   الطدعت ترالة اصوفى ترالة عسى / احألطة يداك 1027/اار وا ت 1الدعرو الطرمطة  -1

 0شركيظق 
 0الط قاة اع م   الطدير الطفرض لشركة شط العرب عسى شركيظق   1/1027/ س 2100الدعرو الطرمطة  -1
 0الط قاة اع م   اصرف الريكقك لةقيثطقي واليطر   عسى شركيظق  2/1027/س 2797الدعرو الطرمطة  -4
الط قاة اع م   الطرظف دمحم قعد دمحم عست عسى شركيظق عع صرف اسيح قت  1027/ /2661الطرمطة الدعرو  -5

 0اقللة 
الط قاة اع م   الطدعت عست ىقش  يحطة عسى شركيظق عع اعقةة اظص و  1027/ /2012الدعرو الطرمطة  -6

 0 عضر اصسس اةاية 
 
 
 

                                                    (22) 



 اما الجعاوى التي تم ابظالها فهي:
 14/8/1027ا د ت  ابوق  عر ضة الدعرو الط قاة اىع م ى  شىركيظق ييىقي خ  1027/ شف /56الدعرو الطرمطة  -2

 0ودلت ل لقاو ب صةح ااىراي بعد الةشف عسليقعسى الطدعت عسلو ايظد تركت احسع 
عسىىى شىىركيظق ومىىد املطىىل الىىدعرو الطىىدعت دمحم قىىعد دمحم عسىىت الط قاىىة اىىع م ىى   1027/ /527الىىدعرو الطرمطىىة  -1

  0وت  ابوق  الدعرو اع م   الطدعت 1027لسظة  17لغرض الغقك ااار ااةايي الطرم  
 

  ا ىىد صىىدي ال ىىراي لصىىقلح الطىىدعت صىىةح اطىىقس  1027/اعيىىراض الغلىىر/2000ااىىق بقلظسىى ة لسىىدعرو الطرمطىىة
 0ودلت بفسخ الع د اقفلح يرة الدعرو 

 طر ىى  ا ىىد اىىع م ىى  شىىركيظق عسىىى اصىىرف الريكىىقك لةقىىيثطقي والي الط قاىىة 1027/ شىىف/11دعرو الطرمطىىة الىى
 0ر صدي ال راي بطحألطة الطرى

  
      امقاىىىة الىىىدعقوو وترجلىىىو اا ىىى ايات وتظظىىىل  الع ىىىرة واليعيىىىدات والةفىىىقات لطىىىرظفت الشىىىركة وت ىىىدي  ااقيشىىىقيات  -ثانيااااا 

 0الدعقوو الط قاة عسى الشركة ا مسق  الشركة وحضريال ق ر لة 
 0تو لة ال را لع واا ظطة واليعسلطقت ليح لة ااىداف  -ثالثاا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
                                                       (21) 



 

 -:انًكزجخ ٔإدارح انكزت ٔانجحٕس -صبيُبً 

********************** ** 
األي ة الشركة ليق صدو واىح عسى ارظفليق اع اة  الةيب ال لطىة اليىت تزاىر ييىق اىت ا يسىف  أن  

ةت العرنلىىىىة واألجظ لىىىىة والي ىىىىقي ر السىىىىظر ة ى الطصىىىىجلىىىىق واليىىىى الع بق ىىىىىقاة الىىىىلر اصىىىىقات العسىىىىر  واليةظر 
آاىر اليوىريات اىت أقىرال والطلزا لقت اليت ترةىق اع ا يسف الدو  العرنلىة والعقلطلىة اليىت توسعظىق عسىى 

الىى الةىراس السىظري ال ىقا بقلشىركة  بق ىىقاةالي الع العرنلة والعقلطلىة والظشىقط اليصىقيي وااميصىقةي 
اليىت الطرظفلع اع ت قي ر ت ى  الىدويات  وي دا وك  اقلةح ة وال وة السظر ة لسسظة اوالي ر ر السظري 

الطيىرارة  يق عسى ت دي  ال حرث بقاعيطىقة عسىى الةيىبلةاية الشركة ارظفل تح و ت ق  ةاا  واقيج ال ةة 
ت اىىت الةيىىب واليىىدف ىىىر توىىر ر كفىىقكة ومقيسلىىة الطىىرظفلع وااطىىة  عسىىى آاىىر الطسىىيصدا اىىت الطألي ىىة

 0العسطلة وااميصقةية 
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ً ربطؼ  -:انًؤشزاد االلزصبدٚخ ٔانغغزافٛخ  - ب

****************************  

٠ّىٓ ٚ 2011ٟٚ٘ ِغّٛعخ اٌّعب١٠ش اٌزٟ ٠ّىٓ اٌزعج١ش عٕٙب ثبألسلبَ ٚاٌزٟ رعىظ ٔشبط اٌششوخ خالي عبَ   

 -رفص١ٍٙب ثّب ٠ٍٟ :

 -األلظبط انٕاردح : -2

**************  
ٓ داخً ٚخبسط اٌعشاق ِجٍغ خ ِٓ ع١ّع اٌّصبدس اٌّؾ١ٍخ ٚاألعٕج١خ ِثٍيذ األلغبط ايعّب١ٌخ اٌٛاسدح ٌٍششو

    (16422133018) ذسٖــل ٍغ( د٠ٕبس ِمبثً ِج14243284605 لذسٖ)

 0% 13,21لذس٘ب  أخفبهأٞ ثٕغجخ  2016د٠ٕبس ٌعبَ      

 

ٔغجخ اٌض٠بدح اٚ  إٌغجخ% 2016الغبط  %إٌغجخ 2011الغبط  اٌزفبص١ً

 إٌمصبْ %

ِٓ  االعبدح

 اٌذاخً

14014456554 68,36 16153623651 68,36  (13,24) 

االعبدح ِٓ 

 اٌخبسط

228828351 1,61 268806421 1,64 (14,81) 

 (13,21)  16422133018  14243284605 اٌّغّٛع

 

 ِٚٓ اٌغذٚي اعالٖ ٠الؽع ِب ٠ٍٟ:

 0%13,21ثٍيذ ٔغجخ االٔخفبه ؽ١ش  2016ثبٌّمبسٔخ ِع  2011فٟ ؽغُ االلغبط االعّب١ٌخ ٌعبَ أخفبه  -أ

ٚؽممررذ أخفرربه ثٕغررجخ 2011% ِررٓ االلغرربط االعّب١ٌررخ ٌعرربَ 68,36اٌررذاخً رشررىً ٔغررجخ ِمررذاس٘ب  ِررٓاالعرربدح  -ة

ٚاْ عجت ٘زا االٔخفبه ٘رٛ فمرذاْ اٌٛصرب ك ٌىبفرخ فرشٚع اٌزرأ١ِٓ اٌرٛاسدح ِرٓ    2016( عٓ عبَ %13,24ِمذاس٘ب )

اضربفخ اٌرٝ رٛلرف اٌّشربس٠ع إٌٙذعر١خ ٟ٘ ) االٔجبس, صالػ اٌذ٠ٓ, ِٛصً( اٌّؾبف بد اٌزٟ رشٙذ ع١ٍّبد عغىش٠خ ٚ

اٌؾب١ٌرخ ٚوّرب رعٍّٕرب اٌشرشوبد اٌّغرٕذح ِرٓ خرالي اعزفغربسارٕب ٚخبصخ اٌؾى١ِٛرخ ِٕٙرب ٚثشرىً وج١رش ثغرجت اٌ رشٚف 

 0اٌّزىشسح عٓ عجت أخفبه ٚصب ك اٌزأ١ِٓ إٌٙذعٟ

 أخفربه ؽ١رش ؽممرذ ٔغرجخ 2011ٓ ايلغربط ايعّب١ٌرخ ٌعربَ % ِر1,61ايعبدح ِٓ اٌخبسط رشىً ٔغجخ ِمذاس٘ب  -ط

اٌررٝ أخفربه االلغرربط االعّب١ٌرخ اٌرٛاسدح ِررٓ شرشوبد اٌزررأ١ِٓ ٠ٚعرٛد اٌغرجت  2016عرٓ عرربَ  %(14,81)  ِمرذاس٘ب

% )ؽصررخ االعرربدح ِررٓ 5أعىررظ ٘ررزا االٔخفرربه عٍررٝ ٔغررجخ ِغرربّ٘خ شررشوزٕب اٌجبٌيررخ ٚاٌعبٍِررخ فررٟ اٌعررشاق اٌّجبشررش 

 0االعٕجٟ اعبدح اٌزأ١ِٓ اٌّجشِخ ِع اٌّع١ذ زٖ إٌغجخ رّضً ؽضِخ ارفبل١بد اٌخبسط( ٚاْ ٘
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 -: االحزفبظ -1

 ********* 

 بً ــِجٍي 2011 بَ ـٌع  شٚعــٌٚغ١ّع اٌف ب  ـــشوخ اٌخــبة اٌشـــب ٌؾغـع ثٙـبط اٌّؾزفــــٛع األلغـغ ِغّــٍـث        

ً لذسٖـِمبث شوخخ اٌٛاسدح ٌٍشـِٓ األلغبط ايعّب١ٌ%40,16ذس٘ب ـخ لد٠ٕبس ٠ّٚضً ٔغج (5810354686)   ً ِجٍيب

 0 %(32,66)ب ـثٙب ٠جٍغ ٔغجخ لذس٘ بط اٌّؾزفع ـفٟ ؽغُ األلغ الٔخفبهاأْ  أٞ 2016( د٠ٕبس ٌعبَ 8611031816)

 ُجٛخ :عانغذٔل انزبنٙ ٚجٍٛ األػًبل انًحهٛخ ٔاأل

 )األرلبو ثبنذُٚبر(                                                                                                        

 سهعاااااااالسج                  بيةاااااألعسال األجش           األعسال السحميااااااااة     التفاصيل

 1026 1027 1026 1027 1026 1027 الدشة
 8672057879 5820550686 168809017 118818552 8001118051 5582516555 الحتفاظ
 %51,80 %00,79 %200 %200 %51,02 %59,85 الشدبة
 7752695299 8051950129 اااااااا اااااااا 7752695299 8051950129 السعيجين

 26011755078 20105180905 168809017 118818552 26255915652 20020056550 السجسهع

 
 -عة:التعهيزات السجفه -5

 ************** 
  ً ـ٠ّٚضررر ( د٠ٕررربس8201646300  ذسٖ )ـِجٍيررربً لررر 2011ٌعررربَ ذفٛعخ  ـاٌّررر ايعّب١ٌرررخُ اٌزع٠ٛضررربد ـٍغ ؽغرررـثررر   

   بـششوخ ِٕٙرررررررـبَ ٚؽصرررررررخ اٌرررررررـخ اٌرررررررٛاسدح ٌرررررررٕفظ اٌعررررررـبط ايعّب١ٌرررررررـِرررررررٓ األلغرررررر % 51,63ب ـٔغررررررجخ لذس٘ررررررر

                          0د٠ٕبس (883813616)

ِررررٓ األلغرررربط   %٠ٚ33,56ّضررررً ٔغررررجخ لررررذس٘ب  2016( د٠ٕرررربس ٌعرررربَ 5511022452  يرررربً لررررذسٖ )*ِمبثررررً ِجٍ

 ايعّب١ٌخ ٌٕفظ اٌعبَ.

 والججول التالي يهضح التعهيزات السجفهعة من السرجرين السحمي واألجشبي:
 )األرقام بالجيشار(                                                                                                  

 1026التعهيزات السجفهعة  1027التعهيزات السجفهعة  السرجر
ندبة الزيادة او الشقران 

% 

 50,26 5025100112 8252611559 العسال السحمية

 (15,02) 202778152 76516762 األعسال األجشبية

 08,77 5527011051 8107909500 السجساهع

 

                                   

 

                                                      (15) 

 



 -التعهيزات السهقهفة: -0
****************   

 1027يقرااج بالتعهيزااات الجساليااة السهقهفااة تماات التعهيزااات السبمةااة حلااث الذااركة عاان حااهادث حراامت عااام 
 الجسالياةوقاج لمةات مجساهع التعهيزاات  52/21/1027لةاياة والتي لم يتم تدهيتها او دفعهاا  الدابقةوالدشهات 

أي  1026ديشاار لعاام  (26180000000) جر)ااا  قال مبماا( ديشاار مقالا25092000000السهقهفة مبما  قاجر) )
 0% (7,50)  قجرها انخفاض لشدبة 

           
  واألجشبيحمي السهقهفة عن السرجرين الس الجساليةوالججول التالي يهضح تهزيع التعهيزات 

 الرقام بالجيشار
 1027 ةاااات السهقهفااالتعهيز السرجر

 
 ندبة الزيادة والشقران 1026التعهيزات السهقهفة 

% 
 (7,78) 26290000000 20950000000 األعسال السحمية
 78,89 90000000 262000000 األعسال األجشبية

 (7350) 26170000000 23012000000 ٕعـانًغً

                             

 

   1027فًٛب ٚهٙ عذٔل رفصٛهٙ ثأكجز انزؼٕٚضبد انًٕلٕفخ  نظُخ   

******************************************  

 

 ربرٚخ انحبدس ّـؤيٍ نـانً ت

يجهؾ انزؼٕٚض 

 حصخ اإلػبدح    %200انًٕلٕف

 نشزكخا

 زعــانف     انًظُذح

 حظٍٛ ػجبص خًبص .2
 حزٚك انؼزالٛخ 240000000 700000000 24/7/1027

 حزٚك انؼزالٛخ 67000000 540000000 27/6/1027 طؼٛذ شزٚف طؼٛذ .1

 حزٚك /يخبسٌ انحًزاء  565111573 5032571257 5/1/1027 شزكخ انؼزاق انحذٚش .5
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 1027أدنا) ججول بأكبر التعهيزات السجفهعة لدشة   
 *********************************  

 مبم        تاريخ الحادث هان لاؤمااالس ت
 %200تعهيضال

الذركة  حرة العادة
 السدشجة

 رعااالف

          لمسذروبات  شركة دجمة -2
 ازيةااالة

 حر ة  الرطظلة 20045107 176695181 2/8/1026

 حر ة الرطظلة 8424285 205277125 22/20/1026 عبج هللا عمي مجيج -1
 حر ة الرطظلة 5552821 69197645 6/6/1027 مهشج عبجالهاحج كبيان -1
 حر ة/ا قلن  اللطقاة  209149500 650000000 11/7/1026 شركة عدل الشخيل -4
 -االحزٛبطٛبد انفُٛخ: -3

****** ******** 
عسطىق   الوىراي  تطث  ااحيلقطلقت الفظلة ك  اع احيلقطت األاوقي السقي ة واحيلقطت اليعر ضىقت الطرمراىة واحيلىقطت 

بى ن تحديىىد كى  اىىع احيلىىقطت األاوىقي السىىقي ة واحيلىىقطت اليعر ضىقت الطرمراىىة يىي  واىىة األقىىس الفظلىة اليىىت تعيطىىدىق 
ى ا ومد يسغ اصطر  ااحيلقطلقت ,  لسحقات ااقيثظق لة اليت مد تحدث الشركة ات اصق  اايصقصقتيق وتحرطيق الدا 

( ةيظىىقي 18129620904( ةيظىىقي ا قيى  ا سغىىق  مىىديه )  18759521625 ا سغىىق  مىىديه ) 1027الفظلىة اىىت  يقيىىة عىق  
 .1026لسظة 

 -والججول التالي يهضح تفاصيل الحتياطيات الفشية :
                                                                                 

 نهع الحتياطي

 %الشقرانندبة الزيادة أو  1026 1027
 

 (55,75) 0585515081 5057016295 احتياطي األخظار الدارية-2

 05,95 1700000000 5886000000 احتياطي التعهيزات السهقهفة-1

 5,80 12056087011 12856087011 احتياطي الظهارئ -5

 2,55 18529620900 18759525625 هعاااااالسجس

 -الستثسار: -عاشراا 
 ************ 

ةيظىىقي ا قيىى  ا سغىىق  مىىديه  (49104224146) ا سغىىق  مىىديه 12/21/1027يسىىغ أجطىىقلت ااقىىيثطقيات لسشىىركة كطىىق اىىت 
 %.25,14أي يظس ة ل قةة مديىق  1026ةيظقي لسظة  (41747524207)
 0( ةيظقي 1215115479   ا د يسغل ) 1027يثطقي الطيح  ة لعق  ااق ليراةات أاق
 
 

                                                       (11) 



 

 ثٍٛ انًحبفع انزبنٛخ: 52/21/1027رى رٕسٚغ االطزضًبراد كًب فٙ   

   ****************************************** 

 )األرلبو ثبنذُٚبر(                                                                                     
 1026 1027 انزفبصٛــــــــم

   -:اعزضّبساد عمبس٠خ

 52688640 52688640 أساضٟ االعزضّبساد

 3002132 3002132 ِجبٟٔ اعزضّبساد ِٕغضح

 55661012 55661012 اٌّغّٛع

   -ً:اعزضّبساد ِب١ٌخ ط٠ٍٛخ األع

 5156865662 5260121150 اعزضّبساد ِب١ٌخ ط٠ٍٛخ األعً)لطبع ِخزٍظ(

 5111162630 5121561410 اعزضّبساد ِب١ٌخ ط٠ٍٛخ األعً )لطبع خب (

 اعزضّبساد ِب١ٌخ ط٠ٍٛخ األعً )لطبع خب (

 ئلشاه عمبسٞ

 ـــــــ ـــــــ

   

 2820134114 2820134114 اعزضّبساد ِب١ٌخ ط٠ٍٛخ األعً )عبٌُ خبسعٟ(

 13661823036 13838423214 اٌّغّٛع

   -اعزضّبساد ِب١ٌخ لص١شح األعً:

 26000000000 35410000000 اعزضّبساد ِب١ٌخ لص١شح األعً/لطبع ؽىِٟٛ

 ـــــــ ـــــــــ اعزضّبساد ِب١ٌخ لص١شح األعً /لطبع خبسعٟ

 26000000000 35410000000 اٌّغّٛع

 42141514108 46304114346 ِغّٛع االعزضّبساد

 6166144 1066651 ٠ٕضي ِخصص أذصبس ِجبٟٔ االعزضّبس

 3268423431 3466161662 ِخصص ٘جٛط ل١ّخ االعزضّبساد اٌّب١ٌخ

 36412260621 45161846661 صبفٟ االعزضّبساد

                    يًهٕكخ نهشزكخ يهكٛخ خبنصخ . أػالِٔانؼمبراد انًذكٕرح  األراضٙ إٌ-يالحظخ :

 -انمًٛخ انظٕلٛخ ٔانذفززٚخ نالطزضًبراد انمبثهخ نهزذأل :  

 

 انمًٛخ انذفززٚخ ثبنذُٚبر انمًٛخ انظٕلٛخ ثبنذُٚبر اطزضًبراد طٕٚهخ األعم

 5260121150 6285012384800 لطبع ِخزٍظ -1

 5121564140 6013100142160 لطبع خب -2

 11011661860 12358113126660 اٌّغّٛع

حظت  52/21/1027كًب فٙ نالطٓى َجٍٛ اٌ انمًٛخ انظٕلٛخ نًظبًْبد انشزكخ  د إٌَ * 

 انغذأل انزبنٛخ:
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 1027/21/52انمًٛخ انظٕلٛخ نًظبًْبد انشزكخ كًب فٙ 

 (عذٔل االطزضًبراد انًبنٛخ طٕٚهخ االعم ) لطبع يخزهظ    
 

 

 أطى انشزكخ د

ػذد االطٓى كًب فٙ  

 انمًٛخ انظٕلٛخ طؼز انظٓى 52/21/1027

طؼز انظٓى 

1026 

 شزكخ انصُبػبد انخفٛفخ  2

 

33237713620 0.520 27230713671.200 

03520 

 63236563370.770 0.370 2324531113034 زكخ انصُبػبد انكًٛٛبٔٚخ ش 1
0.610 

 22033513710.760 0.170 51437313167 شزكخ انٓالل انصُبػٛخ  5
03530 

4 R.M.C 7731103617 25.200 2301037623250.700 
243700 

 62030743602.130 2.130 47730673672 شزكخ االصجبؽ انحذٚضخ 3
23130 

 55134753163.320 0.470 71131733055 د االَشبئٛخ انحذٚضخانًٕا 6
03470 

 3035063036.360 0.170 27635273717 شزكخ صُبػبد انكبررٌٕ  7
03570 

 60436053123.300 6.300 1530233177 االطزضًبراد انظٛبحٛخ  7
73310 

 131113467.000 2.000 131113467 ثبثم نالَزبط انظًُٛبئٙ 1
23000 

 1531213753.000 2.000 1531213753 كخ انصُبػبد انغذائٛخ شز 20
23000 

 25737003000.000 2.000 25737003000 شزكخ ثغذاد نهظٛبراد 22
23000 

 1137153016.000 0.710 4235713500 انؼزالٛخ نالػًبل انُٓذطٛخ  21
03700 

 5430103000.000 0.100 5737003000 شزكخ االصبس انًُشنٙ 25
03100 

 1003000.000 2.000 1003000 شزكخ رصُٛغ انهحٕو 24
23000 

 57532303614.760 0.720 35136473766 انؼزالٛخ نهُمم انجز٘  23
23000 

 2371130003000.000 4.200 41030003000 انؼزالٛخ الَزبط انجذٔر  26
63210 

 24235533151.030 2.320 1533113133 شزكخ انفهٕعخ االَشبئٛخ  27
23320 

 4237323130.000 2.170 5137733000 شزكخ انخبسر االَشبئٛخ  27
23130 

 1133303664.000 2.000 1133303664 شزكخ كزكٕن االَشبئٛخ  21
23000 

 6030003000.000 2.000 6030003000 ثغذاد انظالو انغذائٛخ  10
23000 

 531003000.000 2.000 531003000 انٕطُٛخ الَزبط االطًبن 12
23000 

 637023575.710 0.760 737273317 انكُذ٘ الَزبط انهمبحبد 11
03710 

 230713525.440 0.770 231273357 شزكخ رظٕٚك انزًٕر  15
23640 

 2337413477.000 0.430 5431173740 انصُبػبد االنكززَٔٛخ  14
03110 

 2135353767.110 0.720 1731373161 انصُبػبد انًؼذَٛخ  13
03300 

 237063701.370 7.140 1173337 الٛخ نزظٕٚك انهحٕو انؼز 16
53560 

 2030003000.000 2.000 2030003000 شزكخ انؼطٛفٛخ 17
23000 

 3311332303143 انًغًٕع

 

6317330713574.700  
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 1027/21/52انمًٛخ انظٕلٛخ نًظبًْبد انشزكخ كًب فٙ 

 (خبص عذٔل االطزضًبراد انًبنٛخ طٕٚهخ االعم ) لطبع    
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 اسم الشركة ت
 

 2116سعر السهم  القيمة السوقية  سعر السهم 31/12/2117عدد االسهم كما في 

 2575257760111 10111 257525776 ة الشرقيةشركةالبير 1
15111 

 12582551110111 10111 1258255111 شركة دور السينما 2
15111 

 27511157220111 10111 2751115722 شركة نسيج الجوارب 3
15111 

 678569552110681 10421 1561559415954 مصرف االستثمار 4
15591 

 62553170111 10111 6255317 بابل لالنتاج الحيواني 5
15111 

 2513452440811 10321 653575115 الحديثة لالنتاج الحيواني 6
15511 

 21555754760641 10471 4357395312 المصرف االهلي العراقي 7
15411 

 12569452950711 80111 155675197 السجاد والمفروشات 8
55141 

 13526858180111 40911 257175921 شركة الخياطة الحديثة  9
45141 

 53551157230111 10111 5355115723 الغازية الشمالية 11
15351 

 17525151110111 10151 1551115111 االمين لالستثمار المالي 11
15651 

 12551110111 10111 1255111 كربالء ثرمستون 12
15111 

 71581351650611 10471 15257725481 االمين للتامين 13
15681 

 11534557660991 10971 1156965667 السالم للتامين دار 14
15811 

 426561151110111 10181 39551115111 شركة فنادق كربالء 15
15611 

16 
الحضر الستخراج 

 11511151110111 10111 1151115111 الرخام
15111 

 24542457110731 10531 4651845341 شركة الخليج للتأمين 17
15481 

 219555859510411 10291 75751995829 اد العراقيمصرف االتح 18
15411 

 111511151110111 10111 11151115111 شركة الباتك للتأمين 19
15111 

 23535151110111 10111 2353515111 شركة العراق الدولية 21
15111 

 137599959860211 10231 59959995941 المصرف المتحد  21
15311 

 45216558757180441 20681 1556956225283 يةشركة بغداد الغاز 22
25511 

 5447868466 المجموع
 

65173511157420191  



 

 -االطزضًبر نهخًض طُٕاد انًُصزيخ: إٚزادادانغذٔل انزبنٙ ٚجٍٛ انزطٕر انحبصم فٙ 

 ) دُٚبر (                                                                                                            

 َظجخ انزغٛٛز % انًزحممخاالطزضًبراد  إٚزاداد انظُخ /انزفبصٛم

2013 3105503566  

2014 2860446111 (6,62) 

2015 2443168135 (15,45) 

2016 2383105041 (2,46) 

2011 2135325416 (10,42) 

 

 

 انًصبرٚف اإلدارٚخ – انحبد٘ ػشز

********** ************ 

ٚرّضرً ٔغرجخ  (  د٠ٕربس 1818808604  )ِجٍيربً لرذسٖ  2011ٌغٕخ  ٌٍششوخ ايداس٠خثٍيذ اٌّصبس٠ف   

ِمبثرررً اٌّصررربس٠ف االداس٠رررخ اٌزرررٟ ثٍيرررذ  2011ٌعررربَ  عّب١ٌرررخايِرررٓ األلغررربط  % 13,16ِمرررذاس٘ب  

ّب١ٌرخ ٌرٕفظ % ِرٓ األلغربط ايع 12,06 ٚرّضرً ٔغرجخ ِمرذاس٘ب 2016ٌغرٕخ د٠ٕبس (  1680380015)

 .اٌعبَ 

 

 

 

 انُزبئظ انًزحممخ ٔاألرثبػ انصبفٛخ  - انضبَٙ ػشز

 ******************************* 

اٌرف (2048168  ؽممرذ اٌشرشوخ سثؾربً أعّب١ٌرب ِرٓ ع١ّرع ٔشربطبرٙب اٌف١ٕرخ ٚغ١رش اٌف١ٕرخ ِجٍيربً لرذسٖ )  

ؽز١رربطٟ اٌطررٛاسب ١ٌجمررٝ د٠ٕرربس ٌزعض٠ررض ا أٌررف (800000ِٕٚررٗ رررُ رخصرر١ص ِجٍررغ ) 2011د٠ٕرربس ٌعرربَ 

د٠ٕربس ٌعرربَ  أٌرف (1241858)د٠ٕربس ِمبثررً سثؾربً صربف١بً لرذسٖ أٌرف (1248168صربفٟ اٌرشثؼ ثّمرذاس)

2016 0 

 

 0ٍؾّب٠خ االعزّبع١خ ٌد٠ٕبس  ( اٌف12481) اٌجبٌيخ ِٓ اٌشثؼ اٌّزؾمك %1ٔغجخ  خص١صرُ ر*
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 -حمي واألجشبي:والججول التالي يبين تهزيع األرباح من السرجرين الس
 ديشار( ألف)                                                                                         

 %ندبة الزيادة والشقران  1026 1027 سرااجراال      
 (5,78) 2500508 2166670 العسااال السحاامية
 (227,07) (201050)  (27901) العسااال الجشبية

 0,55 2102858 2108768 السجسهع
 

ةيظىقي كحىرااز ل يىقج لسطىرظفلع اىة  السىظة اسىي وع   (2219000000  ) ييرل ىع ا سغىق  مىديهعسطق  أن الشركة مقال 
 0 اع صقات أينقح الشركة كطصقي ف أ يقج

قت عسلطىىىىىحسىىىىىب تالطعىىىىىد  و  2997( لسىىىىىظة 11ومىىىىىد تىىىىى  ترل ىىىىىع األينىىىىىقح بطرجىىىىىب مىىىىىق رن الشىىىىىركقت العقاىىىىىة يمىىىىى  )    
حلىىىىىى  يىىىىىىي  أاىىىىىى   سىىىىىى ة 26/20/1026اىىىىىىت 17677/  5/ 1/1 ة بقلعىىىىىىدةالطرمطىىىىىى اااق ىىىىىىة العقاىىىىىىة لطصسىىىىىىس الىىىىىىرلياك

ةيظىىىىىىىقي اىىىىىىىىع اجطىىىىىىىقلت الىىىىىىىىرنح الطيح ىىىىىىىىة  ( 21487678)  واليىىىىىىىت يسغىىىىىىىىل  % اىىىىىىىع الىىىىىىىىرنح لسحطقيىىىىىىىة ااجيطقعلىىىىىىىىة2
وتىىىىىىى  اليرل ىىىىىىىع ةيظىىىىىىىقي  (2116180079)  صىىىىىىىقات الىىىىىىىرنح الطىىىىىىىرل  مىىىىىىىد يسىىىىىىىغ ةيظىىىىىىىقي  ( 2148767757) وال ىىىىىىىقلغ 

  -حسب الظسب ااتلة :
 )األرقام بالجيشار(                                                                                   

 1027 الشدبة التهزيع
 556516056 %05 حرة الخزيشة
 586579505 %55 حرة العاممين

 86559606 %7 حرة البحث والتظهير
 62820000 %5 لجتساعيةحرة الخجمات ا

 205110890 %20 عام / الستسمأحتياطي 
 2156180079 %200 السجسهع

 
  اع صقات الرنح وال قلغة 2وت  اا   س ة  1026يظقي لسظة ة  ( 2142858509) يسغان الرنح الصقات %   

ت  ( 2119419914ال قلغ )ية ااجيطقعلة وان الط سغ الطي  ت اع الرنح ةيظقي لسحطق(  21428585) 
 -ترل عو حسب الظسب ااتلة :
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 ) الرقام بالجيشار (                                                                        

 1026 الشدبة التهزيع
 555107966 %05 حرة الخزيشة
 005726019 %55 حرة العاممين

 86060795 %7 حرة البحث والتظهير
 62072996 %5 حرة الخجمات األجتساعية
 210901758 %20 أحتياطي عام/ الستسم

 2111451114 %200 انًغًٕع

   

عررذا اٌّىبفررأح  2011ِغٍررظ ايداسح ٌررُ ٠زّزعررٛا ثأ٠ررخ لررشٚه أٚ اِز١رربصاد ِب١ٌررخ خررالي عرربَ أْ أعضرربء 

شح ثّٛعرت افض ٚاألسثربػ اٌّمرد٠ٕبس عٓ ؽضٛس االعزّربع , ٚٔغرجخ ِرٓ اٌؾرٛ 250000اٌشٙش٠خ اٌجبٌيخ 

  0ٔ بَ اٌؾٛافض ٚاألسثبػ 

  0 فٟٙ  اعضبء ِغٍظ االداسح اٌٝ إٌّّٛؽخاِب ثبٌٕغجخ ٌٍمشٚه 

 0ِصشف اٌشش١ذ لجً ِٓ اٌغ١ذ اٌّذ٠ش اٌعبَ ِٕؼ عٍفخ   ـــ

  0 2010ِٓ لجً ششوزٕب فٟ عٕخ ـــ اٌغ١ذح فٛص٠خ ٠ٛعف ثبثب ٌذ٠ٙب عٍفخ لشه اعىبْ ِٕؾذ ٌٙب 

  0 2016خالي عٕخ ١ٓ اٌٛط١ٕخ ( ١ٍِْٛ ِٓ لجً ششوخ اٌزب15ِٔغخ عب٘شح سضب ِصطفٝ ِٕؾذ عٍفخ ثّمذاس )االـــ 

  0 2016خالي عٕخ  ( ١ٍِْٛ ِٓ لجً ششوخ اٌزب١ِٓ اٌٛط١ٕخ10ؾذ عٍفخ ثّجٍغ )االٔغخ اؽالَ ؽغٓ دمحم ِٕـــ 

  0 2010ششوزٕب فٟ عٕخ  ِٓ لجً لدييق قسفة مرض اقألقن اظحل ليقىىىىى السلدة اا  عد قن قيل  
  
% 20عن   مجالس الدارات التي ل تقل مداهسة الذركة عزهية كسا نجرج في أدنا) اسساء مسثمي الذركة في 

 رأسسالهم : من قيسة
 0خجمات الديارات ولتجارة مسثل الذركة في عزهية شركة بةجاد  –الديجة فهزية يهسف بابا  -2
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انًؤشزاد االلزصبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ انؼبيخ ٔرأصٛز َشبط انشزكخ ػهٗ حٛبح انًغزًغ ٔااللزصبد   

   -ٚخ يظبًْبد أخزٖ:ٛت انؼًم ٔأانٕطُٙ ٔيذٖ يظبًْزٓب فٙ رٕفٛز ٔرحظٍٛ ظزٔف ٔأطبن

************************************************** ****** 

اٌمب ّخ عٍٝ وٛٔٙب ِع١ذ اٌزأ١ِٓ اٌّؾٍٟ اٌزٞ ٠ٛفش  ثاعزشار١غ١زٙبٔشبط اٌششوخ ِشرجظ  ئْ-: أٔال

اٌزأ١ِٓ ٌذعُ ٚرط٠ٛش ششوبد اٌزأ١ِٓ اٌّجبشش فٟ عٛق اٌزأ١ِٓ اٌعشال١خ ِٓ خالي  ئعبدحرغ١ٙالد 

اٌضّبٔخ اٌّب١ٌخ اٌّزٛفشح  ئٌٝ ١ِٓ اٌعب١ٌّخ ٚاعزٕبداً اٌزأ ئعبدحاٌزأ١ِٓ ِع ششوبد  ئعبدحرٕ ١ُ ارفبل١بد 

ٔفبً ٚاٌزٟ رذس عٍٝ اٌششوخ آ ئ٠غبصٌٖذ٠ٙب ٠عضص٘ب إٌشبط االعزضّبسٞ فٟ عذح ِؾبفع اعزضّبس٠خ وّب رُ 

 وٛٔٙب ششوخ ٌِّٛخ رار١بً ٚوبالرٟ :ــ أٚعٗاعزضّبس٠خ ٚ٘ز٠ٓ إٌشبط١ٓ ٌّٙب رأص١ش فعبي فٟ عذح  ئ٠شاداد

عٍٝ اٌششوخ ِرٓ خرالي دفرع اٌزع٠ٛضربد اٌزرٟ رصر١ت  خاٌّزشرجاٌّب١ٌخ  ثبالٌزضاِبداٌٛفبء اٌىبًِ  -1

االلزصربد اٌرٛطٕٟ ِرٓ خرالي ِغربعذح اٌّرإِٓ ٌٙرُ  ئٔعربػ ٚئعربدحشش٠ؾخ اٌّإ١ِٕٓ ِٓ اٌّغزّرع 

دفع ٔغجخ ِع١ٕرخ   ِغبٔذح اٌششوخ فٟ  ئِْٛاصٍخ إٌشبط االلزصبدٞ ِٓ عذ٠ذ , عٍٝاٌّزضشس٠ٓ 

اٌزرٟ  األصِربددعُ االلزصربد اٌرٛطٕٟ ٚؽّب٠زرٗ ِرٓ فٟ  ٚأعبعِٟٓ ٘زٖ اٌّطبٌجبد ٌٗ دٚس ثبسص 

 0رٛاعٗ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚؽّب٠خ اٌّٛاطٓ 

ٌّررٛظفٟ اٌشررشوخ ِررٓ  ائزرربطريط١ررخ وبفررخ اٌّصرربس٠ف االداس٠ررخ ِٚررٓ ضررّٕٙب سٚارررت ٚؽررٛافض  -2

ٌٍىربدس اٌرٛظ١فٟ ٌّٚرب ٌرٗ ِرٓ ررأص١ش ا٠غربثٟ عٍرٝ رؾغر١ٓ  ٚئعرٕبدر٠ٍّٛٙب اٌرزارٟ ٚ٘رزا ٠ّضرً دعرُ 

   .ص٠بدح ٔشبط ٚوفبءح اٌعب١ٍِٓ فٟ اٌششوخ ٚاٌز٠ٓ ٠ّضٍْٛ شش٠ؾخ ِٓ اٌّغزّعاٌعًّ ٚ أعٍٛة

اٌشرشوخ ِإعغرخ  ثبعزجربسشرشوبد اٌمطربع اٌّخرزٍظ ٚاٌخرب   أِرٛايِغبّ٘خ اٌششوخ فٟ سؤٚط  -3

اٌّزبؽررخ ٌالعررزضّبس ٚرٛص٠عٙررب عٍررٝ اٌّؾرربفع  ٚأِٛاٌٙررباؽز١بعبرٙررب  رٛع١ررٗاعررزضّبس٠خ رعّررً عٍررٝ 

 0اٌعمبسٞ ٚرٍّه اٌعمبساد ٚرأع١ش٘ب  ايلشاهاٌّزٕٛعخ ثّب ف١ٙب 

 

 -رأصٛز َشبط انشزكخ ػهٗ يٛشاٌ انًذفٕػبد : - صبَٛب  

********************************* 

اٌزأ١ِٓ اٌعشال١خ عٍرٝ ررشن اصرش ا٠غربثٟ عٍرٝ ١ِرضاْ اٌّرذفٛعبد ٚرم١ٍرً اٌغبٔرت  ئعبدحرعًّ ششوخ   

اٌزرٟ رأر١ٙرب ِرٓ  األعّربيالؽزفربظ ثبٌيبٌج١رخ ِرٓ اٌزرأ١ِٓ ؽ١رش رمرَٛ ثب ٚئعربدحاٌغٍجٟ فٟ ثربة اٌزرأ١ِٓ 

ثبٌمرذس اٌرزٞ رفشضرٗ  اٌرٝ خربسط اٌعرشاق اال األلغبط٠خشط ِٓ  داخً اٌعشاق ِّب ٠إدٞ اٌٝ رم١ًٍ ِب

 ً عرر١ىْٛ ِؾّررال ثرربٌعّٛالد  ألغرربطاٌررٝ اْ ِررب٠خشط ِررٓ  ئضرربفخ , ضررشٚسح رٛص٠ررع اٌخطررش د١ٌٚررب

اٌزرأ١ِٓ  ئعبدح١ّالد ٚثبٌزبٌٟ فأْ ششاء خذِبد أٞ اْ ِب ٠خشط ع١ىْٛ الً ثؾىُ ٘زٖ اٌزؾ ايضبف١خ

ررز٘ت ِجبشرشح عرٓ  األلغربط٘رزٖ ِٓ اٌخبسط عزىْٛ الً عجئب عٍٝ ١ِضاْ اٌّذفٛعبد ِّرب ٌرٛ وبٔرذ 

     0طش٠ك ششوبد اٌزأ١ِٓ اٌّجبشش 
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 -كشْب انًبنٙ :زشزكخ ٔياصز انزضخى ػهٗ َزبئظ َشبط ان -صبنضبً 

**************************************  
 

 أعررعبسِٚررٓ ضررّٕٙب ) األعررعبسرغررعٝ ٌّعبٌغررخ ظررب٘شح اٌزضررخُ اٌزررٟ رررإدٞ اٌررٝ اسرفرربع  اٌشررشوخاْ  -أ 

( ٚثٕغت ِذسٚعرخ وّرب  خاالخز١بس٠ثٕٛع١ٙب )االرفبل١خ ,  ٌألعّبياٌزأ١ِٓ( ِٓ خالي لجٌٛٙب  ٚئعبدحاٌزأ١ِٓ 

 سأعررّبياٌّخطررظ ٌٙرب ٚاٌض٠ربدح اٌّزأر١ررخ فرٟ  األلغربطاٌزرأ١ِٓ اٌررٛاسدح عرٓ  ئعربدح ألغرربطبدح فرٟ ٚاْ اٌض٠ر

ٚاألسثربػ , ٌٍشرشوخ (  األِربْاٌششوخ ٚاؽز١بط١برٙرب ٚثبٌزؾذ٠رذ )اؽز١ربطٟ اٌطرٛاسب ٚاٌرزٞ ٠عزجرش صرّبَ 

 ٚاٌفٛا ذ اٌّزؾممخ  ) اٌّؾٍٟ ٚاألعٕجٟ (س٠ٓ اٌّصذاٌزٟ رؾممٙب اٌششوخ ِٓ 

 

( لرذ ٚضرع اٌشرشوخ فرٟ ؽبٌرخ ِب١ٌرخ ع١رذح  األعرًلص١شح ,   األعً ط٠ٍٛخع إٌمذ٠خ )اعزضّبساد اٌٛدا ِٓ 

ٚاسدح  أعّربيِرٓ  ئ١ٌٙربِٚغزمشح ٚفٟ ؽبٌخ رٛاصْ ث١ٓ ِرب٠خشط ِٕٙرب ِرٓ عّرٛالد ٚرع٠ٛضربد ِٚرب٠شد 

ٌعرربَ  اٌشررشوخ يداسحٔفرربً ٚإٌزررب ظ اٌّزؾممررخ فررٟ ؽغرربثبد اٌشررشوخ اٌخزب١ِررخ ٚاٌزمش٠ررش اٌغررٕٛٞ وّررب روررش آ

 0اٌششوخ اٌّب١ٌخ  ِزبٔخاٌغبثمخ ٠ضجذ  ٚاألعٛاَ 2016

 

 -: ئضبف١خِعٍِٛبد ِٚإششاد  -ة 

 *********************** 

 اٌّجبٌغ اٌزب١ٌخ  ٚاي٠فبدٚإٌشش ٚاٌطجع ٚاٌض١بفخ ٚاٌغفش  ٚايعالْاٌذعب٠خ  ألغشاهاٌششوخ  أٔفمذ

***********************************************************      

                                            د٠ٕبس الغشاه اٌذعب٠خ ٚاالعالْ        3640000  

 إٌشش ٚاٌطجع  ألغشاهد٠ٕبس          2663150 

 اٌض١بفخ ألغشاهد٠ٕبس         1200000  

 االؽزفبالد  ألغشاهد٠ٕبس           624500  

  ٚاي٠فبداٌغفش  د٠ٕبس ِخصصبد     43000680  

******************************** 

 اٌّغّٛع د٠ٕبس      52028330 
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 ً  -كخ ٔانزٕصٛبد ٔاإلعزاءاد انًزخذح نًؼبنغزٓب :انًشبكم ٔانًؼٕلبد انزٙ ٔاعٓذ انشز-صبنضب

*******************************************************  

 -أْ اٌّشبوً ٚاٌّعٛلبد اٌزٟ رٛاعٙٙب اٌششوخ ٚاٌزٛص١بد ٚاٌؾٍٛي اٌزٟ رمزشؽٙب اٌششوخ ٟ٘ وبألرٟ:   

ؽصرخ  ئعرٕبدٞ ٠رٕص عٍرٝ اٌّٛلرٛف ؽب١ٌربً ٚاٌرز 1664ٌغرٕخ  132ئعبدح رفع١ً اٌعًّ ثبٌمبْٔٛ سلرُ  -1

 اٌزأ١ِٓ اٌعشال١خ. ئعبدحششوخ  اٌٌّٝؾ١ٍخ ِٓ أعّبي ششوبد اٌزأ١ِٓ ا ئٌضا١ِخ

اٌٝ خبسط اٌعشاق  األلغبطٌغذ اٌضيشاد اٌزٟ رغّؼ ثزغشة  2005ٌغٕخ  10إٌ ش ثمبْٔٛ سلُ  ئعبدح-2

ٚاٌّصربٌؼ اٌعشال١رخ  األصرٛياٌزرأ١ِٓ عٍرٝ  ألعشاءِٚبٌٗ ِٓ رأص١ش عٍجٟ ٚاٌزٞ ٠ٛفش اٌيطبء اٌششعٟ , 

عمرٛد  ئثرشاَع ِخزٍف اٌّإعغبد ٚاٌرذٚا ش عٍرٝ ٠ٚشغ األعبٔتٌذٜ ششوبد ٚٚوبالد ٚٚعطبء اٌزأ١ِٓ 

 .غ١ش سص١ٕخ  أعٕج١خِع ششوبد اٌزأ١ِٓ 

سؤٚط اٌششوبد اٌصي١شح عٍرٝ سفرع  ئعجبس١خ عٛق اٌزأ١ِٓ اٌعشال١خ ٚضشٚسح إٌ ش فٟ ١٘ىٍ ئعبدح -3

 اٌّإعغربد اٌّصرشف١خ أٚٚٚعٛد اٌٍّى١خ اٌعب ١ٍرخ  األ١ٍ٘خششوبد اٌزأ١ِٓ اٌّؾ١ٍخ ثعض ٚخبصخ  اِٛاٌٙب

 ٚاٌعّررً ثّٕ ررٛس ضرر١ك ٠عىررظ إٌضعررخ اٌشخصرر١خ فررٟ رأعرر١ظ اٌشررشوبد ٚثبٌزرربٌٟ عررذَ رؾم١ررك األ١ٍ٘ررخ

اٌشصررربٔخ ٚاٌّزبٔرررخ االلزصررربد٠خ ٌٙرررزٖ اٌشرررشوخ ١ٌّىٕٙرررب اٌعّرررً ث١ّٕٙرررخ ٚأداء اٌرررذٚس االلزصررربدٞ اٌرررذاعُ 

   .ٌاللزصبد اٌٛطٕٟ

 األلغربط ٚثبٌزبٌٟ أؾغربس ؽغرُ ِؾذٚد٠خ األغط١خ اٌزأ١ٕ١ِخ ٚعذَ رطٛس٘ب ٌزٛاوت اٌزطٛساد اٌذ١ٌٚخ  -4

اٌّزؾممخ ٚأعرذاَ رٕرٛع ِؾربفع اٌزرأ١ِٓ فضرالً عرٓ اعزشرشاء ظرب٘شح ؽرشق األعرعبس ثغرجت اٌزٕربفظ ثر١ٓ 

ف١رخ ٌٍٕرٛاؽٟ ششوبد اٌزأ١ِٓ اٌّجبشش ٌالعرزؾٛار عٍرٝ اٌؾصرخ األوجرش ِرٓ اٌغرٛق دْٚ ئعطربء أ١ّ٘رخ وب

  0اٌف١ٕخ فٟ االوززبة 
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 ىً اٌزٕ ١ّٟا١ٌٙ          
 شزكخ إػبدح انزبيٍٛ انؼزالٛخ / شزكخ ػبيخن                                  
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انمظى ا نفُٙ 

 انغٛز انجحز٘

 انمظى انًبنٙ

لظى حظبثبد                      

 االػبدح

 القدم الداري 

لظى انزلبثخ 

 انذاخهٛخ
لظى انزخطٛظ 

 ٔانًزبثؼخ

   قدم الحاسبة 
 اللكترونية

 فُٙانمظى ان

 انجحز٘

لظى    

 االطزضًبر

 انًذٚز انؼبو

 يغهض اإلدارح

انمظى   

 انمبََٕٙ



 : الهيكل التشظيسي لمذركة
*************** 

رلى الطدير العق  اةاية شؤون الشركة اع ان احري ايتةقل الشركة يسيظد عسى عشرة امسق  ي لسلة يي
اةليق بططقيقة اعطق  ااشراف واليرجلو والي ولط والرمقبة واليظسلة لغرض ياع اسيرو اةاك الشركة 

 -الشركقت وى ه اامسق  ىت :والظيرض ييق اع اج  ارا  ة واظقاسة 
 
 ال س  ا ةايي. -2
 مس  الرمقبة الدااسلة. -1
 رو لة.مس  الحقق ة االةي -1
 مس  الي ولط والطيقبعة. -4
 ال س  الفظت ال حري  -5
 ال حري.الر  ال س  الفظت -6
 .ال س  الطقلت  -7
 مس  حسقبقت لعقةة الي الع . -8
 قيثطقي.مس  األ -9
  0 ال س  ال ق ر ت -20
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 ا١ٌٙىً اٌزٕ ١ّٟ          
 نشزكخ إػبدح انزبيٍٛ انؼزالٛخ / شزكخ ػبيخ                                  

  

 

 
 

 

انمظى ا نفُٙ 

 انغٛز انجحز٘

 انمظى انًبنٙ

لظى حظبثبد                      

 االػبدح

 القدم الداري 

لظى انزلبثخ 

 انذاخهٛخ
لظى انزخطٛظ 

 ٔانًزبثؼخ

   قدم الحاسبة 
 اللكترونية

 فُٙانمظى ان

 انجحز٘

لظى    

 االطزضًبر

 انًذٚز انؼبو

 يغهض اإلدارح
 

 

انمظى   

 انمبََٕٙ



                                                          
 
 
 
 
 

 
 


