


 
  امسهمكيَ  

 املمية الامسية املمية ادلفرتية* املمية امسوكية ههناية امفرتة

 مرية سورية  500 20603 -

 حتسب املمية ادلفرتية بخلس ي حلوق املوكية عىل عدد ال سهم بهناية امفرتة * 

 املمية امسوكية نورشاكت املدرخة *            

 

  : موخص امنخاجئ املرحوية

 امنخاجئ ال ومية امللارهة  احلاميةامفرتة بياانت  بياانت هناية امس نة امسابلة امخغيري%

 مجموع املوحودات 54,739,173,604 49,849,648,848 9.8%

 حلوق املسامهني 4,809,217,872 9,167,217,372 47.5% -

 أ شهر  زالزةأ خر  هطفيةبياانت  امسابلةهفس امفرتة من امس نة  
 

 ضايف الإيرادات 12,359,295,594 23,229,176,870 10,211,816,605 20,746,353,915 22.97%

 ضايف امرحب كبل امرضيبة 1,792,492,209 2,783,672,769 1,660,666,861 3,528,890,147 22.22% -

 خمطص رضيبة ادلخل عىل ال رابح 162,333,386 224,454,897 186,448,209 409,792,485 % 45.23 -

 حلوق ال كوية يف ال رابح  -  - -

 ضايف ادلخل 1,630,158,823 2,559,217,872 1,474,218,652 3,119,097,662 % 27.95 -

 رحب امسهم 543.38 853.07 491.41 1,039.70 % 27.90 -
 

: ةخالضة عن هخاجئ أ عامل امرشك         

ن أ مه ما ميزي وشاطات امرشكة خالل   هو: 2022ال ول من عام  امنطفاإ

  2املخابعة احلثيثة ملرشوع ثطوير وحتدير ش بكة احملطات امراديوية دلمع خدميتG 3وG  معًا وكذكل حتدير امبنية امخحخية مخكل احملطات ابمشلك

 ثطالت وثوبية ثطوعات ورببات مشرتكاها عىل أ لمل وخه.اذلي جس خطيع امرشكة من خالهل مواكبة امخطور امرسيع يف حكنوموحيا ال

 برام ع ىل اإ دراكها حلجم امطوب املزتايد عىل خدمات ثبادل امبياانت عرب ش باكت الثطالت امنلاةل اإ لود ابدرت امرشكة واهطالكًا من وعاها واإ

 خدمات امطوت بني امفجوة ثطالت، ال مر اذلي سيسامه يف ردماسدامثرية مع كربى امرشاكت املطنعة وذكل لكذناء امخلنيات احلديثة يف كطاع ال

 امبياانت ويف رفع مس خوى امرضا دلى املشرتكني . هلل وخدمات

 طالق منخجات وعرو ل أ هنا جنحت يف اإ ض عىل امرمغ من امخحدايت امطعبة اميت واهجهتا امرشكة خالل امفرتة املاضية يف جمال ثلدمي خدماهتا اإ

خمخوف فئات املشرتكني وأ سهمت يف ثعزيز معوية امخواضل معهم. وكد كامت امرشكة مؤخرًا بخبين س ياسة خديدة مع  حيدة ومبخكرة مشوت

مشرتيك اخلطوط لحلة ادلفع من خالل ابكات عروض جشجيعية كمية اكن أ ثرها واحضًا يف الاحذفاظ هبم لمشرتكني فاعوني مضن امش بكة وأ يضًا 

كبال مشرتكني خدد عىل الاه ىل امش بكة.  يف اإ  ضامم اإ
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