
 
 
 
 

ػٍ انغُخ انًبنٛخ انؼبيخ رمشٚش يدهظ اإلداسح نششكخ ػظٛش اندجم انطجٛؼٙ انًغبًْخ انًغفهخ 

اخزًبع انٓٛئخ انؼبيخ غٛش انؼبدٚخ انزٙ رمٕو انز٘ عُٛبلش فٙ  31/12/2016انًٕلٕفخ ثزبسٚخ 

 .20/07/2017انًُؼمذح ثزبسٚخ   ثأػًبل انٓٛئخ انؼبيخ انؼبدٚخ

١٘ئخ األٚساق ٚاألعٛاق اٌّب١ٌخ ، اٌغبدح ِّضٍٟ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ٚصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ِّٟضٍ بدحٌغ

اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ، 6201عٓ عبَ  ثزذل١ك ؽغبثبد اٌششوخ١ٓ اٌؾغبثبد اٌّىٍف ِٟذلم بدحاٌغ،  اٌغٛس٠خ

 .ٌؾؼٛس ا، اٌغبدح اٌّغبّ٘خ اٌّغفٍخ اٌعبِخ اٌّغبّْ٘ٛ فٟ ششوخ عظ١ش اٌغجً اٌطج١عٟ

ا١ٌٙئخ اٌعبِخ غ١ش اٌعبد٠خ اٌزٟ رمَٛ ثأعّبي فٟ اعزّبع  ِغٍظ اإلداسح ٔشؽت ثىُسئ١ظ ٚأعؼبء ثبعُ 

،  2011ٌعبَ  29/ ِٓ لبْٔٛ اٌششوبد سلُ 1/ اٌفمشح /103ٌٍّبدح /اعزٕبدا ا١ٌٙئخ اٌعبِخ اٌعبد٠خ 

، 18/03/2017ربس٠خ  335س ِغٍظ اإلداسح ثغٍغزٗ سلُ الشٚ، ٌٍششوخ األعبعٟؽىبَ إٌابَ ألٚ

، ِٚٛافمخ ِغٍظ اإلداسح عٍٝ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ عزّبع٘زا اال ذعٛح ٌٍغبدح اٌّغب١ّ٘ٓ ٌؾؼٛساٌزٛع١ٗ ث

ّٕبلشزٙب ٌ 17/05/2017ربس٠خ  338ثغٍغزٗ سلُ  31/12/2016ٚا١ٌّضا١ٔخ اٌخزب١ِخ اٌّٛلٛفخ ثزبس٠خ 

اٌّغزٍٙه، ١٘ٚئخ األٚساق ٚاألعٛاق ٚصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ  رّذ دعٛحٚ، ٘زا االعزّبع فٟ

ٝ ثذ٠ع اٌغبعوزٌه رّذ دعٛح  ،ٌزغ١ّخ ِٕذٚثُٙ ٌؾؼٛس االعزّبع اٌّب١ٌخ اٌغٛس٠خ ِذلك  ٟاٌغ١ذ ِظطف

عٓ اٌذٚسح اٌّب١ٌخ اٌّٛلٛفخ ثزبس٠خ  ٌؾؼٛس االعزّبع ٚرمذ٠ُ رمش٠شٖ 2016 اٌؾغبثبد ٌٍغٕخ اٌّب١ٌخ

اٌفبوظ ,  ثٛاعطخ ُِٕٙجعغ اٌّغب١ّ٘ٓ ثبٌظؾف ٚاٌٍغبدح اٌذعٛح ٌ رُ رٛع١ٗوّب  31/12/2016

 فٟ غشفخ اٌزغبسح ٚاٌظٕبعخ االعزّبع ؾؼٛسٌٚاٌٙبرف , ٚاالرظبي اٌّجبشش العزىّبي اٌذعٛح، 

ٟ: ثبٌغ٠ٛذاء ٌّٕبلشخ عذٚي األعّبي    اٌزبٌ

 كهًخ انغٛذ سئٛظ يدهظ اإلداسح -1

 .31/12/2016ثزبسٚخ انًٕلٕفخ  انششكخ أػًبل ػٍ اإلداسح يدهظ نزمشٚش االعزًبع -2

  . 31/12/2016 ثزبسٚخ انًٕلٕفخ انًسبعجٛخ انذٔسح ػٍ انسغبثبد يذلك نزمشٚش االعزًبع -3

ػٍ انذٔسح انًبنٛخ  انسغبثبد يذلك ٔرمشٚشانؼًٕيٛخ  ٔانًٛضاَٛخ اإلداسح يدهظ رمشٚش يُبلشخ -4

 .اإلداسح يدهظ ٔأػؼبء سئٛظ ريخ ٔإثشاء ػهٛٓى، ٔانزظٕٚذ 31/12/2016انًٕلٕفخ ثزبسٚخ 

 قٔاألعٕا قاألٔسا خْٛئ ٙف ىأعًبئٓ خانًذسخ ٍانًذلمٛ ٍي 2017نؼبو د زغبثب كيذل ةاَزخب -5

  .ّأرؼبث ذثزسذٚ حاإلداس ظيده غٔرفٕٚ خانغٕسٚ خانًبنٛ

انزٙ رُض ػهٗ " إرا صادد  2011نؼبو  29يٍ لبٌَٕ انششكبد سلى  103يُبلشخ يؼًٌٕ انًبدح  6

خغبئش انششكخ ػهٗ َظف سأعًبنٓب ٔخت ػهٗ يدهظ اإلداسح دػٕح انٓٛئخ انؼبيخ غٛش انؼبدٚخ 

نالخزًبع نزمشس إيب إؽفبء انخغبئش، أٔ رخفٛغ سأط انًبل ثًب ال ٚمم ػٍ انسذ األدَٗ انًمشس لبََٕب، 

 أٔ زم انششكخ ٔرظفٛزٓب. 

/ َظشا نهزؼخى 29إػبدح رمٛٛى األطٕل انثبثزخ زغت انًؼٛبس انذٔنٙ نهًسبعجخ سلى /انجسث ثؼشٔسح  7

انًبنٙ انز٘ زظم ٔاسرفبع أعؼبس انؼمبساد ٔانًجبَٙ ٔخطٕؽ اإلَزبج، إلػطبء طٕسح زمٛمٛخ ػٍ ٔالغ 

 انًظبسف ٔأيبو ْٔٛئخ األٔساق ٔاألعٕاق انًبنٛخ، ٔصاسح انزدبسح انذاخهٛخ ٔزًبٚخ انًغزٓهك، انششكخ أيبو 

 .انؼبو ًغبًٍْٛ ٔانشأ٘انًشاخغ االلزظبدٚخ ٔانًبنٛخ ٔانٔ

انجسث فٙ خذٔنخ لشع انًظشف انظُبػٙ فٙ ألشة فشطخ نٛزغُٗ نهششكخ انؼًم ثأسٚسٛخ ٔؽهت  8

 لشع خذٚذ يٍ أخم انزشغٛم ٔاإلَزبج.

اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ اإلداسح ٚال ثذ ِٓ اؽالعىُ عٍٝ وبفخ إٌشبؽبد اٌزٟ لبَ ثٙب ِغٍظ أ٠ٙب اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح 

ٚاألعزبر  01/06/2016ٍششوخ اعزجبسا ِٓ ٌاٌّذ٠ش اٌعبَ األعزبر ١ٌٚذ ِؾّٛد اٌغٛصبٟٔ، اٌزٟ ٠شأعٙب 

ٟ ِغبص رغبسح ٚالزظبد اخزظبص ِؾبعجخ ٚوبْ ٠عًّ ثبٌششوخ خالي األعٛاَ اٌغبثمخ وّذ٠ش رغ٠ٛك  اٌغٛصبٔ

وج١شح فٟ اٌّغبي اٌزغبسٞ، ٌزٌه ِغٍظ اإلداسح ثٕٝ ع١ٍٗ آِبال  حِٓ ثعذ٘ب ٘بعش إٌٝ ١ٔغ١ش٠ب ٚاوزغت خجش



 
 
 
 

ٟ  ا ِٓ أعًوج١ش الذَ عٙذؽ١ش  وج١شح، اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ  وبٔذ لذ سعّزٙبرٕف١ز اٌخطخ اإلٔزبع١خ ٚاٌزغ٠ٛم١خ اٌز

ٚ٘زا  اٌخطخ٘زٖ  ٌزٕف١زِٚغزٍضِبد اإلٔزبط " ِؾشٚلبد " ش اٌغ١ٌٛخ إٌمذ٠خ ١رٛف َٗ اططذَ ثعذىٌٕ ،اٌغبثمخ

 ، ٚلذ ؽمك ثعغ اإلٔغبصاد ِمبسٔخاإلِىب١ٔبد اٌّزبؽخ ػٌٍّٓعًّ  ٌزٌه اػطشثعٍُ وبفخ اٌغٙبد اٌشع١ّخ 

 َ ٟ ظشٚف اٌؾشة اٌؾب١ٌخ ال ٠ٛعذ ّج١عبد اٌّؾ١ٍخٚرّىٓ ِٓ سفع ٔغجخ اٌ،  2015ِع اٌعبَ إٌّظش ، ألٕٔب ف

ٓ ٌذ٠ٕب ِىبْ ٌزظش٠ف  إٌمً إٔزبعٕب فٟ ثم١خ اٌّؾبفابد ثغجت اٌاشٚف األ١ِٕخ ٚرىب١ٌف اٌى١ّبد اٌجغ١طخ ِ

اٌغبئك، ٚعذَ إِىب١ٔخ اٌزظذ٠ش ٌٍخبسط ثغجت عذَ إِىب١ٔخ فزؼ  ٚاٌّخبؽش اٌزٟ ٠زعشع ٌٙب ،اٌجب٘اخ

  .االعزّبداد اٌّظشف١خ

ٚرم١ٕٓ اٌىٙشثبء، أ٠ٙب اٌغبدح ٌمذ عبٔذ اٌششوخ اٌىض١ش فٟ ع١ٍّخ اإلٔزبط خالي اٌعبَ إٌّظشَ ثغجت أمطبع 

ٚثغجت عذَ رٛفش ِبدح اٌّبصٚد ثبٌى١ّبد اٌّطٍٛثخ ٌزشغ١ً خطٛؽ اإلٔزبط ػّٓ ٚسد٠خ عًّ ٚاؽذح 

خبطخ اٌجٕذٚسح ٚاٌعٕت ِشرفعخ عذا  ّٛاد األ١ٌٚخ ٚاٌّٛاد اٌّزّّخ ٌإلٔزبط اٌزٟ وبٔذثبإلػبفخ ألععبس اٌ

ششوخ ٌُ رزّىٓ ِٓ اعزغشاس اٌفٛاوٗ ِٓ اٌٚ ،ٚاٌضعبط ٚاٌىشرْٛ ٚاٌعجٛاد اٌّعذ١ٔخ ٚغ١ش٘بٚاٌّشّش ، 

ٌٙزا اٌعبَ ِٓ اٌّٛاد األ١ٌٚخ ح غزغشٌّاوبٔذ اٌى١ّبد  ٌزٌهاٌجب٘اخ خبسط اٌّؾبفاخ ٔاشا ٌزىب١ٌف إٌمً 

 اٌى١ّبد اٌزب١ٌخ:ٚفٟ إٌز١غخ رُ اعزغشاس ٟٚ٘ ألً ِٓ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ ٌٍششوخ، عذا،  ِٕخفؼخ

وغ ٘زٖ اٌى١ّبد اٌجغ١طخ  321.748ثٕذٚسح، رفبػ، ِشّش، ر١ٓ، رٛد شبِٟ، ف١ٍفٍخ ٚوبٔذ اٌى١ّخ اٌى١ٍخ 

ِخضْٚ اٌعبَ اٌغبثك ِٓ % ِٓ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ، ِٚع وً رٌه ِٚع و١ّبد اإلٔزبط 1اٌزٟ ال رٛاصٞ ٔغجخ 

 ٚاٌظ١بٔخ. ذفع اٌشٚارت ٚاألعٛس ٚا١ٌّبٖ ٚاٌىٙشثبء عبّ٘ذ ثثغ١طخ  إ٠شادادعبعذد عٍٝ 

ْ ١ٌٚظ ٌزجش٠ش ِٛلف اإلداسح إٔؼطش دِٚب ٌزىشاس اٌىالَ اٌغبثك ٚرٌه ٌٍززو١ش أ٠ٙب اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح 

غب١ّ٘ٓ فٟ ٘زٖ ؤعغ١ٓ ٚاٌّطّٛد ِغٍظ اإلداسح ٚاإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ٚاٌّششوخ وج١شح عذا ٚاٌِعبٔبح 

ً ِٕز ثذا٠خ اٌزأع١ظ  اٌششوخ اٌٛؽ١ٕخ ٟ ٚلج اٌذٚي اٌىجشٜ ٚعّالئٙب فٟ إٌّطمخ شٕٙب راٌؾشة اٌى١ٔٛخ اٌز

اٌزٟ فشػذ اٌّزالؽمخ ٚاٌعمٛثبد االلزظبد٠خ  اٌؾشة، ٚعٕٛاد عزخِٕز عٛس٠خ عٍٝ ٚؽٕٕب اٌغبٌٟ 

 ثشىً خبص ٚعٍٝ اٌششوخثشىً عبَ، أعىغذ عٍجب عٍٝ االلزظبد اٌٛؽٕٟ ، ٘زٖ اٌذٚيع١ٍٕب ِٓ لجً 

ٚٔعبٟٔ ِع ثعغ ِؤعغبد عغٍخ اإلٔزبط ٚاٌزغ٠ٛك،  رؾشناٌزٟ اٌغ١ٌٛخ إٌمذ٠خ عبٟٔ ِٓ فمذاْ ألٕٔب ٔ

 اٌّزبؽخ اإلِىب١ٔبدػّٓ ثظّذ اٌششوخ طبِذح رعًّ ِٚع رٌه اٌمطبع اٌعبَ، ٚثعغ اٌٛصاساد، 

ٓ اٌٌ ٓ ثأؽغ ً األععبسّزٛف١ش ٌٚٛ عضء ثغ١ؾ ِٓ األِٓ اٌغزائٟ ٌٍّٛاؽ١ٕ ُ رضي ٛاطفبد ٚأفؼ رذفع ، ٌٚ

ٚ ػشائت ٚسعَٛ أوضش٘ب رعغف١خ ِب ٠زشرت ع١ٍٙب ِٓ ِظبس٠ف صبثزخ، وً سٚارت ٚأعٛس عّبٌٙب ٚ

ٚاٌٙشٚة ِٓ وج١ش ٔعزض ثٗ ، فٟ ٘زٖ اٌّعشوخ ششف اٌششوخ طّٛد ٚٚخبسط ٔطبق اٌمبْٔٛ، 

 ٠عزجش خ١بٔخ ٚؽ١ٕخ.ٚإغالق اٌّظٕع اٌّغؤ١ٌٚخ 

  2016/ 2015/2016عبَ خالي اٌزٞ ؽظً  اٌّبٌٟاٌزؼخُ  ِٓا١ٌَٛ اٌششوخ رعبٟٔ أ٠ٙب اٌغبدح 
أععبس اٌّٛاد وبفخ  عبفرسا عجتوبْ  اٌذٚالس اٌزٞطشف اٌعّالد األعٕج١خ خبطخ  ععشٚاسرفبع 
ثبإلػبفخ ٌض٠بدح ، اٌذٚالسطشف ثغعش إٌّزظ اٌٛؽٕٟ  اسرجؾ ععشٚ ،ٚاٌّٛاد اٌّزّّخ ٌإلٔزبطاأل١ٌٚخ 

رٌه أعىظ عٍجب عٍٝ وً ٚاسرفبع أععبس اٌٛلٛد ٚاٌىٙشثبء ، ٚاٌذعُ اٌّع١شٟ اٌشٚارت ٚاألعٛس
اٌج١ع ٚاٌزٛص٠ع أؾظش زٌه ٌثغجت اٌاشٚف اٌشإ٘خ ّج١عبد اٌٚرشاععذ ععش اٌزىٍفخ سفع ٚ ،اٌششوخ

رىفٟ ٌزغط١خ ثبٌىبد ِؾذٚدح اٌّج١عبد  ٚأطجؾذ و١ّخ اإلٔزبط أخفؼذداخً اٌّؾبفاخ، ٚٔز١غخ رٌه 
٠غعٍٕب فٟ خغبئش ٚفشق طشف اٌعّالد زالوبد ٚاٌؼشائت ٚاٌشعَٛ ٘اال ، ٌٚىٓاٌّظبس٠ف اٌضبثزخ

اٌششوخ  ٕٚ٘ب ال ثذ ِٓ اٌززو١ش ثأْ، خ١اٌزشاوّش ئخغبٚص٠بدح اٌرشاعع اٌششوخ  فٟ ذعبِّ٘غزّشح، 



 
 
 
 

ٟ غ١ش لبدسح عٍٝ ششاء ؽبعزٙب ِٓ اٌّٛاد األ١ٌٚخ ِٕ٘ٚز ثذا٠خ اٌزأع١ظ سأعّبي عبًِ  ثذْٚ رعًّ
ٕظف ؽبلزٙب اإلٔزبع١خ فى١ف ٠ّىٓ أْ رؾمك ثٌٚٛ ٚاٌّٛاد اٌّزّّخ ٌإلٔزبط، ٚإرا ِب أٔزغذ اٌششوخ 

 ِج١عبد ٚأسثبػ. 
اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح اٌّغب١ّ٘ٓ ال ثذ ِٓ اؽالعىُ عٍٝ اٌغٙٛد اٌزٟ لبَ ثٙب ِغٍظ اإلداسح فٟ اٌغٕٛاد اٌغبثمخ 

الع١ّب اٌعبَ اٌّبػٟ إل٠غبد ِغزضّش أٚ شش٠ه اعزشار١غٟ ِّٛي ٌشأط اٌّبي اٌعبًِ ٚوبْ آخش٘ب اٌعشع 

رمذِٕب ثٗ إٌٝ اٌغ١ذ سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء ٚ٘ٛ اعزالَ اٌششوخ ٚرشغ١ً خطٛؽ اإلٔزبط ثطبلزٙب اٌزٞ 

ٟ ِٓ خالي ِٕبفز اٌج١ع فٟ اٌّؤعغخ االعزٙالو١خ أٚ ِؤعغخ اٌخضْ ٚاٌزغ٠ٛك  اإلٔزبع١خ ٚرغ٠ٛك إٌّزظ إٌٙبئ

ح ، ثعذ ٘زا اٌعشع ٚغ١ش٘ب ِٓ ِؤعغبد اٌذٌٚخ، ِمبثً أسثبػ طبف١خ رٛصع ِٕبطفخ ث١ٓ اٌششوخ ٚاٌٛصاس

ٚفذ ٚصاسٞ ِىْٛ ِٓ اٌغبدح ٚص٠ش  2016ثفزشح لظ١شح صاسٔب فٟ اٌّظٕع خالي شٙش أ٠ٍٛي ِٓ اٌعبَ 

اٌظٕبعخ، ٚص٠ش اٌضساعخ، ٚص٠ش اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ٚص٠ش اٌذٌٚخ ٌز١ّٕخ إٌّطمخ اٌغٕٛث١خ، 

ٝ وبفخ خطٛؽ اإلٔزبط ٚعٍٝ ِؾز٠ٛبد ٚوبْ ٠عًّ خؾ إٔزبط اٌجٕذٚسح ِّب صاد عشٚسُ٘ ٚاؽٍعٛا عٍ

ِغزٛدعبد اإلٔزبط ِٚزّّبرٗ ٚعٍٝ اٌزٕا١ُ ٚاإلداسح فٟ اٌّظٕع، ٚاٌغ١ذ اٌذوزٛس عجذ هللا اٌغشثٟ ٚص٠ش 

اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه أثذٜ اعزعذاد اٌٛصاسح رشغ١ً اٌّظٕع ثششؽ اعزالَ اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ، 

ُ اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ٌٛصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ ِٚغٍظ اإلداسح سؽت ثبٌفىشح ٚدس عٙب ثعٕب٠خ، ٚٚعذ ثزغ١ٍ

اٌّغزٍٙه، ٚثعذ أعجٛع ِٓ ٘زٖ اٌض٠بسح عبد ٌض٠بسرٕب ِشح صب١ٔخ اٌغ١ذ اٌذوزٛس عجذ هللا اٌغشثٟ ٚص٠ش اٌزغبسح 

ِٚذ٠ش اٌزغبسح  اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ِٚعٗ ٚفذ ِشافك ُِٕٙ سئ١ظ غشفخ اٌزغبسح ٚاٌظٕبعخ ثبٌغ٠ٛذاء

ٓ ثبٌغ٠ٛذاء،ِٚذ٠ش اٌضساعخ ثبٌغ٠ٛذاء، ٚسئ١ظ غشفخ اٌضساعخ ِٚغّٛعخ وج١شح ِٓ اٌّشافم١ٓ، ٚلبي  ٚاٌز٠ّٛ

ِخبؽجب اٌغ١ذ سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح أٔب عئذ إٌٝ اٌغ٠ٛذاء ٌٍزأوذ إرا وٕذ عٕذ ٚعذن ثزغ١ٍُ اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ 

ٍٙه ؽزٝ ٠شٙذ ع١ٍه أً٘ اٌغ٠ٛذاء، ٚسؽت اٌغ١ذ سئ١ظ ثبٌششوخ ٌٛصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغز

ِغٍظ اإلداسح ثبٌغ١ذ اٌٛص٠ش ٚلبي أٔب ِٚغٍظ اإلداسح رمذِٕب ثعشع ٌٚٓ ٔزشاعع عٕٗ، ٚٔؾٓ ِفٛػ١ٓ ِٓ 

لجً ا١ٌٙئخ اٌعبِخ غ١ش اٌعبد٠خ ثبٌجؾش عٓ شش٠ه اعزشار١غٟ ِّٛي ٌشأط اٌّبي اٌعبًِ ِٓ اٌمطبع اٌخبص 

أعبة اٌغ١ذ اٌٛص٠ش إرا وبٔذ ِٛافمزىُ اٌخط١خ ثزغ١ٍُ اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ٠َٛ األؽذ اٌمبدَ أٚ اٌعبَ أٚ اٌّشزشن، 

 .01/10/2016عٍٝ ِىزجٟ فٕؾٓ ٔغزٍُ إداسح اٌششوخ ثزبس٠خ  25/09/2016فٟ 

ٚفٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ٌٍض٠بسح دعب اٌغ١ذ سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح اٌغبدح األعؼبء ِٚؾبِٟ اٌششوخ العزّبع ؽبسا 

ٌزف٠ٛغ ٚرّذ اٌّٛافمخ ثبإلعّبع عٍٝ رف٠ٛغ ٚصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه عٍٝ ٌّٕبلشخ ا

 :ٟ  اعزالَ اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ٌٍششوخ ؽغت ٔض اٌزف٠ٛغ اٌزبٌ

  52/90/5902السويداء :

 09901الرقـــم : 

 السيد الدكتور عبد هللا الغربي   المحترم

 وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

 تحية طيبة وبعد



 
 
 
 

في مقر الشركة بالسويداء، وتباحثنا  50/90/5902بعد أن تشرفنا بزيارتكم يوم الجمعة بتاريخ 

بطريقة التعاون مع شركتنا، يسرنا إعالمكم بأن مجلس اإلدارة رحب باإلجماع بالمبادرة الخيرة التي 

السبت خصيصا لهذه الغاية وقرر تقدمتم بها لتشغيل المصنع بطاقته اإلنتاجية، واجتمع المجلس اليوم 

على تسليم اإلدارة التنفيذية لوزارتكم الموقرة "  52/90/5902المنعقدة بتاريخ  051بجلسته رقم 

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " وذلك استنادا لتفويض المجلس من قبل الهيئة العامة غير 

 يك استراتيجي أو مستثمر.للبحث عن شر 52/92/5902/ تاريخ 55العادية رقم /

استنادا لما سبق أنا شحاذة فؤاد صالح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة عصير الجبل الطبيعي 

المساهمة المغفلة العامة، أفوض السيد الدكتور عبد هللا الغربي، وزير التجارة الداخلية وحماية 

الصالحية بما يخص اإلدارة المستهلك، بإدارة وتشغيل كافة خطوط اإلنتاج بالشركة وله مطلق 

 التنفيذية، وذلك بموجب عقد قانوني ولمدة ال تقل عن خمس سنوات قابلة للتجديد برضاء الفريقين 

 شركة عصير الجـبـل الطبيعي المساهمة المغفلة العامة                              

 دين رئيس مجلس اإلدارةشحاذة صالح ال                                                 

ٚثعذ ِشٚس أوضش ِٓ صالصخ أشٙش عٍٝ اٌزف٠ٛغ ٚعٍٝ اٌّزبثعخ اٌؾض١ضخ ِٓ لجً سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح  

ٟ " ث١ٓ اٌششوخ ٚاٌٛصاسح ِٓ خالي ِغبعٟ اٌغ١ذ  ٗ رٍم١ٕب ِغٛدح " عمذ اعزضّبس ثبٌزشاػ ٗ ٚص٠بسار ٚارظبالر

ٛ ععذ، ٕٚ٘ب اخزٍفذ اٌّفب١٘ ُ ث١ٓ رغ١ٍُ اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ثبٌششوخ ٚ٘زا ٠عٕٟ اعزالَ اٌٛص٠ش إٌّٙذط سافع أث

اٌششوخ فٟ وً ِب ٌٙب ِٚب ع١ٍٙب ٚر٠ًّٛ سأط اٌّبي اٌعبًِ ٚرشغ١ً خطٛؽ اإلٔزبط ثطبلزٙب اإلٔزبع١خ 

اٌّؾذدح فٟ اٌذساعخ االلزظبد٠خ ٚرغ٠ٛك إٌّزظ، ٚث١ٓ عمذ اعزضّبس ثبٌزشاػٟ، ٚثعذ دساعخ اٌعمذ ِٕٚبلشزٗ 

اٌٛص٠ش أثٛ ععذ، ٚرٛػ١ؾٗ ٌجعغ إٌمبؽ اٌٙبِخ ٚاٌجٕبءح، لبَ ِغٍظ اإلداسح ثئسعبي وزبة  ثؾؼٛس اٌغ١ذ

ِغٍظ اإلداسح ٠مزشػ عٍٝ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٚا٢ْ  رزعٍك ثظ١غخ ٚثٕٛد اٌعمذ ،ثّب ٠زؼّٓ ِالؽابد اٌششوخ 

غ١ش اٌعبد٠خ ٌٍششوخ رز٠ٛظ ٔشبؽ ِغٍظ اإلداسح ثبٌّٛافمخ عٍٝ اٌزعبلذ ِع ٚصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ 

اٌّغزٍٙه ٚرغ١ٍّٙب اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ٚاٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٚٛائؼ اٌغشد إٌاب١ِخ ٌىبفخ ِٛعٛداد ِٚطب١ٌت 

ؼبئع ِٕزغخ عب٘ضح ٌٍزغ٠ٛك، ٚلطع غ١بساد ٚإوغغٛاساد ٚخطٛؽ إٔزبط وّب اٌششوخ ٚاٌزضاِبرٙب ِٓ ث

ٌزىْٛ ٍِزضِخ ثىً ِب ٌٍششوخ ِٚب  31/12/2016ا١ٌّضا١ٔخ اٌع١ِّٛخ ٌٍششوخ اٌّٛلٛفخ ثزبس٠خ ٘زٖ عزشد فٟ 

ً خطٛؽ اإلٔزبط ثطبلزٙب اإلٔزبع١خ اٌّمشسح ِٚمبعّخ األسثبػ ثٕغجخ  ً ٚرشغ١ ٓ اٌزضاِبد ٚر٠ّٛ % 50ع١ٍٙب ِ

خّغْٛ ثبٌّبئخ ٌٍٛصاسح ٚخّغْٛ ثبٌّبئخ ٌٍششوخ، ٚل١ّخ ا٘زالن ا٢الد ٚخطٛؽ اإلٔزبط رجمٝ ِغغٍخ 

ٌؾغبة اٌششوخ ٚرٌه ثّٛعت عمذ دل١ك ٚٔابِٟ ٠غبُ٘ فٟ ط١بغزٗ ١٘ئخ األٚساق ٚاألعٛاق اٌّب١ٌخ 

اٌششوخ ٚسئ١ظ اٌغٛس٠خ ثظفزٙب عٙخ ٚطبئ١خ عٍٝ اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌّغفٍخ اٌعبِخ ثبإلػبفخ ٌّؾبِٟ 

 ٘زٖ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ غ١ش اٌعبد٠خ ثّب ٠ؾفع ؽمٛق اٌطشف١ٓ اٌّزعبلذ٠ٓ.

ٚإرا اعزّشد سغجخ اٌٛصاسح ثئثشاَ " عمذ اعزضّبس ٌخطٛؽ اإلٔزبط ثبٌزشاػٟ  ثذال ِٓ اعزالَ اإلداسح 

ِٓ اعزضّبس اٌزٕف١ز٠خ " ٔمزشػ أْ ٠ؾذد ِجٍغ عٕٛٞ ِمطٛع ٠ذفع ٌٍششوخ فٟ ثذا٠خ وً عبَ ِمبثً االعزفبدح 



 
 
 
 

ٞ ٌخطٛؽ اإلٔزبط ٠ؼبف إ١ٌٗ ِجٍغ ٠ٛاصٞ  ٓ االعزجبس اال٘زالن اٌغٕٛ ٓ ثع١ ً وبفخ خطٛؽ اإلٔزبط آخز٠ ٚرشغ١

 ل١ّخ االعزضّبس ٌٙزٖ اٌخطٛؽ ؽغت سأٞ أً٘ اٌخجشح ِٓ ف١١ٕٓ ٚالزظبد١٠ٓ.

ب ٚعٍٝ ػٛئٗ ٠زُ ٠ٚجمٝ اٌخ١بس ٌٛصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ثبرخبر اٌمشاس اٌزٞ رشاٖ ِٕبعج

َ اٌعمذ إٌٙبئٟ،  ْ ٘ٛ إٔغبص اٌخطٛح األٌٚٝ ٟٚ٘ ِٛافمخ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ غ١ش اٌعبد٠خ ٚاٌزظ٠ٛذ إثشا ٚاٌُّٙ ا٢

ثبٌّٛافمخ عٍٝ اٌزعبلذ ِع اٌٛصاسح ٚرف٠ٛغ ِغٍظ اإلداسح ثّزبثعخ اٌخطٛاد اٌزٕف١ز٠خ ؽشطب ِٓ اٌششوخ 

 .ٟ ِٛاع١ذ٘بفّٛاعُ ٘اٌٚعٍٝ اٌغٙخ اٌّزعبلذح ٌالعزفبدح ِٓ 

ٍِزضَ ثززو١شوُ فٟ وً اعزّبع ِٓ اعزّبعبد ا١ٌٙئخ اٌعبِخ غ١ش إْ ِغٍظ اإلداسح أ٠ٙب اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح  

اٌزٟ رٕض عٍٝ " إرا صادد  2011ٌعبَ  29ِٓ لبْٔٛ اٌششوبد سلُ  103ِٕبلشخ ِؼّْٛ اٌّبدح اٌعبد٠خ 
١ٙئخ اٌعبِخ غ١ش اٌعبد٠خ ٌالعزّبع خغبئش اٌششوخ عٍٝ ٔظف سأعّبٌٙب ٚعت عٍٝ ِغٍظ اإلداسح دعٛح اٌ

ٌزمشس إِب إؽفبء اٌخغبئش، أٚ رخف١غ سأط اٌّبي ثّب ال ٠مً عٓ اٌؾذ األدٔٝ اٌّمشس لبٔٛٔب، أٚ ؽً 
٘زٖ اٌّبدح اٌغبئشح فٟ لبْٔٛ اٌششوبد ِذِشح ثبٌٕغجخ ٌٍششوبد اٌظٕبع١خ اٌزٟ رٍّه . "اٌششوخ ٚرظف١زٙب

ٟ ٚعمبساد لبئّخ رذعُ ِغ١شرٙب فى١ف ٌٕب أْ ٔفىش ثزظف١زٙب  فٟ ظشٚف اٌؾشة ٚفٟ خطٛؽ إٔزبط ِٚجبٔ
ب اٌزٞ أعىظ إ٠غبثب عٍٝ أطٌٛٙب اٌضبثزخ ثّجبٌغ رض٠ذ أػعبفػً اٌزؼخُ االلزظبدٞ ٚاسرفبع األععبس 

ٝ خغبئش٘ب  ٟ ٚغ١ش٘ب خٕبرغاٌزشاو١ّخ اٌِؼبعفخ عٍ ِٕبلشخ اٌّغٍظ وزٌه ٠مزشػ ، عٓ ا٘زالن آالد ِٚجبٔ
ؽٍت ِٛافمخ ٚصاسح اٌّب١ٌخ ٚٚصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ١٘ٚئخ األٚساق ٚاألعٛاق اٌّب١ٌخ، 

/ ٔاشا ٌٍزؼخُ 29ؾبعجخ سلُ /ثئعبدح رم١١ُ األطٛي اٌضبثزخ ؽغت اٌّع١بس اٌذٌٟٚ ٌٍّثبٌغّبػ ٌٍششوخ 
اٌّبٌٟ اٌزٞ ؽظً ٚاسرفبع أععبس اٌعمبساد ٚاٌّجبٟٔ ٚخطٛؽ اإلٔزبط، إلعطبء طٛسح ؽم١م١خ عٓ ٚالع 

اٌششوخ أِبَ ٚصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه، ٚأِبَ اٌّظبسف ٚاٌزغبس ٚاٌّشاعع االلزظبد٠خ 
ٚاالعزّشاس فٟ اٌعًّ ٚاٌؾفبظ عٍٝ ٘زٖ اٌظّٛد  ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌّغب١ّ٘ٓ ٚاٌشأٞ اٌعبَ ٌزشغ١عُٙ عٍٝ

فخشا ٌٍظٕبعخ إٔزبعٙب ٠عزجش ٚ ٛؽٓ،ٌٍٚ ٓفالؽ١اٌعّبي ٌٍٚإٌّشأح اٌؾؼبس٠خ اٌزٟ أطجؾذ ا١ٌَٛ ِىغجب 
 اٌٛؽ١ٕخ.

ٌٍّظشف اٌظٕبعٟ ٌُٚ  ّذٜاٌمشع لظ١ش اٌ اٌمغؾ اٌزبعع ِٓ ٌمذ رّىٕب ِٓ دفع ٙب اٌغبدح اٌّغب١ّ٘ٓأ٠

ٝ ع١ٍٕب  ً أعمبد ٘زٖ اٌغٍغخ رُ رغذ٠ذ ، ٠15/04/2016غزؾك فٟ  عٜٛ لغؾ ٚاؽذِٓ ٘زا اٌمشع ٠جم ٚلج

اٌجؾش فٟ اٌؼشٚسٞ  ٌِٓزٌه أطجؼ / اٌعبشش ٚاألخ١ش ِٓ اٌمشع اٌظٕبعٟ لظ١ش اٌّذٜ، 10اٌمغؾ /

فٟ أٚي فشطخ رزبػ ٌٕب ِع ٍّظشف اٌظٕبعٟ اٌغبسٞ اٌّذ٠ٓ ٌ/ اٌشاثع 4/ مشعاٌإِىب١ٔخ عذٌٚخ 

ٓ ٌّذح ِٚٓ خالي اٌششوخ أٚ اٌغٙخ اٌّغزضّشح،  اٌّظشف ً ع ، إال إرا ؽظٍذ اٌششوخ عششح عٕٛادال رم

  عٕذ٘ب رخفغ اٌفزشح اٌض١ِٕخ ٌٍذفع. عٍٝ ر٠ًّٛ ٠ىفٟ ٌزشغ١ً اٌّظٕع ٌٚٛ ثٕظف ؽبلزٗ اإلٔزبع١خ

ٚة ٍّغب١ّ٘ٓ خبٌذ ِؾّذ اٌّغزٌفٟ اٌعبَ اٌّبػٟ وٕب لذ ثؾضٕب ِٛػٛع اٌذ٠ٓ اٌّزشرت عٍٝ اٌششوخ 
$/ ِبئزبْ ٚعجعخ ٚعجعْٛ أٌف ِٚبئخ ٚصّب١ٔخ 277.128اٌجبٌغ /ٚشم١مٗ ِؾّذ خٍذْٚ اٌّغزٚة، 

٘زا اٌذ٠ٓ ٔبرظ عٓ رغذ٠ذ لغُ ِٓ ِذ١ٔٛ٠خ اٌششوخ ٌجٕه  2005ٚعششْٚ دٚالس أِش٠ىٟ ٌٕٙب٠خ عبَ 
S.B.A  ٚرُ  2006فٟ عبَ ٚلذ اعزّع ِغٍظ اإلداسح فٟ ثبس٠ظ فشٔغب، اٌششوخ اٌّظشف١خ اٌعشث١خ

ْ ٠غزغشٚا ثؼبئع ع٠ٕٛب ٌٍضوبح ثم١ّخ  ِٚبئخ ٚصّب١ٔخ أٌف  $/ عجعخ ٚعجع77.128ْٛ/االرفبق ِعُٙ عٍٝ أ
$/ 110.000ٚدفعذ ٌُٙ اٌششوخ ِجٍغ / 2006ٚرّذ رغ٠ٛخ ٘زا اٌذ٠ٓ ِعُٙ فٟ عبَ  ،ٚعششْٚ دٚالس

ٌف ِٚبئخ ٚصّب١ٔخ $/ أسثعخ ٚصالصْٛ أ34.128ِبئخ ٚعششح آالف دٚالس ٔمذا، ٚاعزغشٚا ثؼبعخ ثم١ّخ /
اؽزغبة اٌفبئذح اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ دفعزٙب اٌششوخ ٌُٙ ٚعششْٚ دٚالس، ٚرٛلفذ اٌششوخ عٓ اٌذفع ٌغب٠خ إعبدح 

ْ رغزٍُ اإلشعبساد اٌّظشف١خ، ٌىُٕٙ ٌُ ٠ٍزضِٛا ثبٌششٚؽ اٌزٟ رُ االرفبق ع١ٍٙب ٚسفعٛا دعٜٛ  ِٓ دْٚ أ
جذا٠خ ٚؽعٕٛا ثبٌؾىُ أِبَ ِؾىّخ االعزئٕبف لؼبئ١خ ثؾك اٌششوخ فظٍذ ٌظبٌؼ اٌششوخ فٟ ِؾىّخ اٌ

ٜ ٌظبٌؾُٙ، ٚا٢ْ ؽعٕب ثبٌؾىُ أِبَ ِؾىّخ إٌمغ، ٚ ٟ فظٍذ اٌذعٛ طذس اٌؾىُ ثّٛعت اٌمشاس سلُ اٌز



 
 
 
 

ٌظبٌؾُٙ ٚػّٕٗ خًٍ ِٕٟٙ وج١ش ؽ١ش اؽزغجٛا اٌفبئذح ٚأػبفٛ٘ب ٌٍفبئذح اٌّذِفٛعخ  2016ٌعبَ  380
ا٢ْ ؽبٌٕٚب ثشزٝ اٌٛعبئً ؽً اٌمؼ١خ ثطش٠مخ ٚد٠خ ِعُٙ ثظفزُٙ ثذي إعشاء ع١ٍّخ اٌزمبص ف١ّب ث١ٕٕب، ٚ

ِغب١ّ٘ٓ ثبٌششوخ ٚأثٕبء أؽذ اٌّؤعغ١ٓ ٌىُٕٙ ٌُ ٠غزغ١جٛا ٠ٚطبٌجٕٛٔب ثذفع اٌّجٍغ اٌزٞ ألشرٗ اٌّؾىّخ، 
ٌزٌه الزؼٝ إعالَ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ  ٌُٚ ٠جمٝ أِبِٕب عٜٛ اٌعٛدح إٌٝ اٌّؾىّخ عٓ ؽش٠ك ِخبطّخ اٌمؼبح،

 بد٠خ ثٙزا اٌؾذس. غ١ش اٌع
, 28/08/2006ربس٠خ  3943لشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلُ اعزٕبدا إٌٝ اٌىشاَ اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح 

١ٙئخ األٚساق ٌ ِٕٗ ٚاٌّزعٍمخ ثبإلفظبػ عٓ إٌزبئظ اٌغ٠ٕٛخ ؽغت رغٍغً األؽذاس، 7ٚالع١ّب اٌّبدح 

، اٌّغفٍخ اٌعبِخ ششوبد اٌّغبّ٘خٚاألعٛاق اٌّب١ٌخ اٌغٛس٠خ، اٌزٟ أطجؾذ ١٘ئخ سلبثخ ٚإششاف عٍٝ اٌ
ٟ: ؽغترٛػ١ؼ ثعغ إٌمبؽ  ٌزٌه ال ثذ ِٓ  ِب ٠ٍ

ِٚشوض٘ب  1991ٌعبَ  10ششوخ عظ١ش اٌغجً اٌطج١عٟ اٌّغبّ٘خ اٌّغفٍخ ِشٌّٛخ ثمبْٔٛ االعزضّبس سلُ إْ  -

اٌّغزمجً وّب اٌشئ١غٟ ِذ٠ٕخ اٌغ٠ٛذاء ٚال ٠ٛعذ ٌٙب فشٚع فٟ اٌٛلذ اٌؾبػش ٌٚىٓ ٠ّىٓ أْ ٠ؾظً رٌه فٟ 
 ٠ؾك ٌٙب أْ رع١ٓ ِّض١ٍٓ ٚٚوالء داخً اٌغّٙٛس٠خ اٌعشث١خ اٌغٛس٠خ ٚخبسعٙب.

ْ أٌف ؽٓ، ٚأٔشطخ اٌششوخ اٌشئ١غ١خ ٟ٘ اعزمجبي ٚرظ١ٕع اٌفٛاوٗ  30000اٌطبلخ اإلٔزبع١خ اٌّعذٌخ -   صالصٛ
ثعذ اٌزأع١ظ أدخٍذ خطٛؽ اٌطج١ع١خ ٚرؾ٠ٍٛٙب إٌٝ عظبئش ِشوضح ٌزغ٠ٛمٙب ِؾ١ٍبً ٚعب١ٌّبً، وّب ٚأْ اٌششوخ 

إٔزبط عذ٠ذح ٌزعجئخ اٌعظبئش اٌطج١ع١خ ٌالعزٙالن ا١ٌِٟٛ ثطبلخ إٔزبع١خ وج١شح، وّب ٚأدخٍذ خطٛؽ ٌزظ١ٕع 
 اٌىٛٔغشٚح، ٚاٌّشث١بد ٚسة اٌجٕذٚسح. 

متوازنة في جانبيها بمبلغ ، 31/12/2016الختامية الموقوفة بتاريخ الميزانية ذ ٌمذ ثٍغ -

 وخمسة وأربعون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ةثالثمائة مليون وثالثمائمليار و ل.س 1.300.345.275

بسبب عدم  5902تنفيذ الخطة اإلنتاجية السابقة لعام  وتبين بأن اإلدارة التنفيذية لم تتمكن منليرة سورية، 

 ،من جانب آخر لم نزل نعاني منهاالتي والظروف األمنية وجود التمويل الالزم من جانب واألحداث الدامية 
 .، وفي النتيجة خسائر المرحلة النهائية بلغت وعلى االقتصاد الوطني والتي انعكست سلبا على أداء الشركة

١ٌشح  تسعة وتسعون مليون وثمانمائة وثالثة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعوني.ط  99.853.540
 .عٛس٠خ

عبًِ ِٚٛظف ِغغ١ٍٓ ع١ّعُٙ ثبٌزأ١ِٕبد االعزّبع١خ  45 – 30عذد اٌعّبي ٚ اٌّٛظف١ٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ 
  ٚاٌعًّ، اٌذائّْٛ ُِٕٙ ٠شٍُّٙ اٌزأ١ِٓ اٌشبًِ ٚاٌّٛع١١ّٓ ٠شٍُّٙ رأ١ِٓ إطبثخ عًّ.

 رذاس ِٓ لجً ِغٍظ إداسح ِٕزخت ِؤٌف ِٓ عجعخ أشخبص ُٚ٘ اٌغبدح :وّب ٚأْ اٌششوخ 
 شؾبرح طالػ اٌذ٠ٓ .. سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح. -

 .. ٔبئت سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح.ٔج١ٗ ععذ طجؼ  -

 طالػ اٌذ٠ٓ .. عؼٛ ِغٍظ إداسح ِفٛع.شؾبرح طالػ اٌذ٠ٓ  -

 اٌجىفبٟٔ.. عؼٛ ِغٍظ إداسح أ١ِٓ اٌغش.ؽّٛد ِعؼبد  -

 عؼٛ ِغٍظ إداسح. ِؾّذ ١ٕ٘ذٞ ؽّضح -

 عؼٛ ِغٍظ إداسح. عذٔبْ ؽغٓ د٠ٚعش -

 عؼٛ ِغٍظ إداسح ) غشفخ اٌضساعخ ثبٌغ٠ٛذاء (.ث١ٙظ سش١ذ اٌط٠ًٛ  -

ٚسئ١غخ اٌّؾبعجخ ٚاإلداسح اٌّب١ٌخ اٌّذ٠ش اٌعبَ،  ١ٌٚذ ِؾّٛد اٌغٛصبٟٔ األعزبرزٕف١ز٠خ ٠شأعٙب اٌسح دااإل

ٛ عّشح ٟ ِذ٠شح اإلٔزبط ثبٌٛوبٌخ،  غ١ذ شٛلٟ ععفش، ٚاٌا٢ٔغخ ِشٚح أث ِؾبعت ، ٚا٢ٔغخ ١ِغْٛ اٌجىفبٔ

اٌزغ٠ٛك ، ٚا٢ٔغخ ٘ال ِذ٠ش ِعبٚٔخ  طفبء إٌغبدٚا٢ٔغخ  ،ٚاألعزبر ٚعبَ اٌشبؽش ِذ٠ش اٌزغ٠ٛك

 ، ِٚب رجمٝ ِٓ إِٔبء ِغزٛدعبد ٚإداس١٠ٓ ٚف١١ٕٓ ٚعّبي. ٠خاٌغٛصبٟٔ ِذ٠شح إداس

عٍغخ شٙش٠خ ٚرٌه ٌالؽالع أوضش ِٓ ( ثّعذي 14عششح عٍغخ ) أسثعخ 2016لذ اعزّع اٌّغٍظ خالي عبَ ٚ
عٍٝ ٚالع اٌعًّ فٟ اٌششوخ ِٕٚبلشخ األِٛس اٌغٛ٘ش٠خ ِٓ أعً إ٠غبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ػّٓ اإلِىب١ٔبد 



 
 
 
 

ؽغت إٌابَ  ِزٛاػعخؽظٍٛا عٍٝ ِىبفئبد ِب١ٌخ  أعؼبء ِغٍظ اإلداسح ،اٌّزبؽخ ٌٍٕٙٛع فٟ اٌششوخ
اٌزٕف١ز٠خ ٌُ ٠ؾظٍٛا عٍٝ ِضا٠ب ٚال ِىبفئبد خالي أشخبص اإلداسح اٌع١ٍب رٚٞ اٌغٍطخ األعبعٟ ٌٍششوخ أِب 

اٌغٕخ اٌّب١ٌخ، ٚال رذفع ٌُٙ سٚارت ٚال أعٛس ٚال ٔفمبد عفش داخً أٚ خبسط عٛس٠ب ، ٚاألرعبة اٌزٟ ٔض 
 ٟ ٘ ٟ َ اٌذاخٍ ي.ط اصٕب عششح أٌف ١ٌشح عٛس٠خ ع٠ٕٛب ٌشئ١ظ ِغٍظ اإلداسح، ٚعزخ آالف  12000ع١ٍٙب إٌاب

ع٠ٕٛب ٌىً عؼٛ، ٚسئ١ظ ٚٔبئت سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح ٚاٌعؼٛ اٌّفٛع ٚأ١ِٓ  ي.ط ١ٌ6000شح عٛس٠خ 
اٌغش ال ٠زمبػْٛ ٘زا اٌزع٠ٛغ ِٕز ثذا٠خ اٌزأع١ظ، ثعغ األعؼبء ٠زمبػْٛ ٘زا اٌزع٠ٛغ، سئ١ظ ِغٍظ 

 .عششح آالف ١ٌشح عٛس٠خ شٙش٠ب ي.ط(  10.000)٠ظشف ٌٗ اعزٙالن ثٕض٠ٓ ثم١ّخ اإلداسح 

 اٌزٕف١ز٠خ ِٓ أعؼبء ِغٍظ اإلداسح ٚاٌظفبد اٌزٟ ٠ز١ّضْٚ ثٙب ُ٘ اٌغبدح:ِب رٚٞ اٌغٍطخ أ
طالػ اٌذ٠ٓ ، سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح، ٔج١ٗ ععذ طجؼ ٔبئت سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح، شؾبرح طالػ اٌذ٠ٓ -

 عؼٛ ِغٍظ اإلداسح اٌّفٛع . طالػ اٌذ٠ٓ، 
: % ِٓ أعُٙ اٌششوخ فُٙ اٌغبدح  5 وجبس ِبٌىٟ األعُٙ اٌّظذسح ِٓ لجً اٌششوخ اٌز٠ٓ ٠ٍّىْٛ أوضش ِٓ -

شؾبرح طالػ اٌذ٠ٓ، طالػ اٌذ٠ٓ طالػ اٌذ٠ٓ، خبٌذ ِؾّذ اٌّغزٚة، عّش طالػ اٌذ٠ٓ، ِؾّذ خٍذْٚ 
  اٌّغزٚة.

ٟ ٌٍششوخ، ال ٠ٛعذ ِٕبفظ ؽم١مٟ ٌٍششوخ ِٓ ؽ١ش رظ١ٕع اٌفٛاوٗ ٚإٔزبط اٌعظبئش اٌّشوضح  - اٌٛػع اٌزٕبفغ
وخ عظ١ش اٌغجً اٌطج١عٟ ٟ٘ اٌششوخ اٌٛؽ١ذح فٟ ِٕطمخ اٌششق األٚعؾ ػّٓ اٌّٛاطفبد اٌعب١ٌّخ، ألْ شش

اٌؾشة ِٓ ؽ١ش االخزظبص، أِب ِٓ ؽ١ش ؽظزٙب فٟ اٌغٛق اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ فٟٙ ػئ١ٍخ عذاً ثغجت 
رٛفش اٌغ١ٌٛخ إٌمذ٠خ ) األٚػبع اٌعب١ٌّخ ِٓ عبٔت ٚعذَ ٚعٛد وبدس رغ٠ٛمٟ فٟ اٌذاخً ٌعذَ ٚ االلزظبد٠خ

ِٓ ؽبلزٙب اإلٔزبع١خ ٌُٚ رزّىٓ ِٓ دخٛي شٟء ٠زوش اٌعبًِ ( ٌزٌه ٌُ رزّىٓ اٌششوخ ِٓ رظ١ٕع  سأط اٌّبي
  اٌغٛق اٌزٕبفغ١خ.

اٌششوخ رعزّذ عٍٝ ِٛسد٠ٓ ٌٍّٛاد األ١ٌٚخ ِٓ األخٛح اٌفالؽ١ٓ ٚثعغ اٌؼّب١ٔٓ ِٓ ِؾبفاخ اٌغ٠ٛذاء  -
ِٚؾبفاخ دسعب، ِؾبفاخ س٠ف دِشك، ِؾبفاخ ؽّض، ِؾبفاخ ؽشؽٛط، ِؾبفاخ اٌالرل١خ، ِؾبفاخ 

ِغزٛسد ِٓ  أِب ِزّّبد اإلٔزبط فّٕٙب ِب ٘ٛ ِٛعٛد ِؾ١ٍبً ِٕٚٙب ِب ٘ٛٚعٛق اٌٙبي ثذِشك، اٌم١ٕطشح 

% يٍ إخًبنٙ انًشزشٚبد فٙ ثؼغ األزٛبٌ، كزنك ثبنُغجخ نهًجٛؼبد أٔ  10ٚزدبٔص اٌخبسط، ٚلذ ٠شىً سلّبً 

  % يٍ لًٛخ انًجٛؼبد أٔ اإلٚشاداد . 10اإلٚشاداد، رٕخذ ششكبد لذ رسمك نُب َغجخ رزدبٔص 

شًٕنٛزٓب ثمبٌَٕ  يب ػذاصاد زكٕيٛخ ايزٛبأ٘ رزًزغ ث الإٌ انششكخ رمٕو ثزطجٛك يؼبٚٛش اندٕدح انذٔنٛخ ٔ -

ٔرؼزجش يٍ أٔنٗ ٔاْى انششكبد يٍ زٛث انًجذأ فٙ رظُٛغ انًُزح انضساػٙ انغٕس٘،  1991نؼبو  10االعزثًبس سلى 

يٍ ششكخ   ISO 22000 األٚضٔكًب ٔأٌ انششكخ لذ زظهذ ػهٗ ػذد ايزٛبصاد ٔشٓبداد دٔنٛخ أًْٓب شٓبدح 

DNV ،زظهذ ػهٗ أٔل شٓبدح   كزنك انؼبنًٛخISO 22000   فٙ انٕؽٍ انؼشثٙ لبؽجخً، فٙ طُبػخ انؼظبئش

  .فٙ انمبْشحدبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ن انزبثغ، 23/06/2008انطجٛؼٛخ يٍ االرسبد انؼشثٙ نهظُبػبد انغزائٛخ ثزبسٚخ 

يذٚشٚخ يبنٛخ  انزضاوذو ػنمذ طذسد ثؼغ انمشاساد انسكٕيٛخ انزٙ كبٌ نٓب أثش يبد٘ عهجٙ ػهٗ انششكخ، يُٓب  -

ػهٗ األسثبذ انسمٛمٛخ،  انزٙ رذفغ ػشٚجخنششكبد انًغبًْخ انًغفهخ، انغٕٚذاء ثزطجٛك لبٌَٕ انؼشٚجخ ػهٗ ا

ٔانجٛبَبد انًبنٛخ انزٙ رظٓش زمٛمخ ٔالغ انششكخ فٙ كم انذٔساد انًسبعجٛخ انًُزٓٛخ نكبفخ انغُٕاد انغبثمخ كبَذ 

رؼغفٛخ ثذٌٔ ٔخّ زك ثهغذ عُٕٚخ ػشائت  ػهٗ انششكخ فشعكبَذ رانًبنٛخ  ، ٔيغ رنك يذٚشٚخثكم أعف خبعشح

 ٔخًغًبئخ ثًبًَبئخ ٔعجؼخ ٔخًغٌٕ أنفل.ط عزخ ػششح يهٌٕٛ ٔ 61.758.561 يجهغ 2016 لًٛزٓب نغبٚخ ػبو

 أسثؼخ ٔػششٌٔخًغًبئخ ٔٔ يهٌٕٛ ػششح خًغخ ل.ط 65.542.184عذد يُٓى يجهغ نٛشح عٕسٚخ، ٔعزخ ػششح 

يًب اعزذػٗ إلبيخ دػٕٖ أيبو انمؼبء اإلداس٘ ثسك يذٚش يبنٛخ نٛشح عٕسٚخ،  ٔاثُبٌ ٔعجؼًٌٕبئخ عزأنف ٔ

زكى لؼبئٙ يجشو يٍ لجم انمؼبء اإلداس٘ أٔل طذس ٔثُزٛدخ انذػٕٖ انمؼبئٛخ ، انغٕٚذاء ٔثسك ٔصٚش انًبنٛخ

 لشاس ندُخ فشع انؼشٚجخ ٔلشاس ندُخ إػبدح انُظش ثئنغبء 2003ػٍ ركهٛف ػبو  2015األػهٗ فٙ ثذاٚخ ػبو 

ٔنكٍ يذٚشٚخ انًبنٛخ ثبنغٕٚذاء  ل.ط( ٔإػبدح انزكهٛف يٍ خذٚذ، 2.985.000ٔإػبدح انؼشٚجخ انجبنغخ يغ انفبئذح )

ثطشٚمخ غٛش طسٛسخ  2003، ٔأػبدد ركهٛف ػبو ٔنى رؼٛذ نهششكخ زمٓبثبنشكم انظسٛر نى رُفز يؼًٌٕ انسكى 

رسذ شؼبس فٕائذ رأخٛش ٔنى رهزضو ثمشاس انًسكًخ ٔال ثمشاس ندُخ انزذلٛك ٔطبغٕا األيٕس  850.000 ثئػبفخ يجهغ

كٛفًب ٚشبء ٔدػَٕب نهمٛبو ثؼًهٛخ رمبص يؼٓى شجّ إنضايٛخ ززٗ ال ٚهضيٕا انششكخ ثذفغ فبئذح إػبفٛخ، ٔنى ٚأخزٔا 



 
 
 
 

، ٔاٌٜ َسٍ فٙ طذٖ إلبيخ دػٕٖ خذٚذح فٙ  ّطؼُثطبػٍ ال ٚؼبس ان ثؼٍٛ االػزجبس انمبػذح انمؼبئٛخ انزٙ رمٕل 

  . لؼٛخ لذ طذس فٛٓب زكى لؼبئٙ يجشو

يغ ٔالغ انششكبد ال رزالءو /  105/  103 /: / 91خبطخ انًبدح 2011نؼبو  29اندذٚذ سلى انششكبد لبٌَٕ  -

ٔيٓذدح فٙ  ْزا انمبٌَٕيٍ  انششكخ يزؼشسح ٔ انظُبػٛخ انزٙ رًهك خطٕؽ إَزبج ثبثزخ ٔيجبَٙ ٔػمبساد ٔآنٛبد،

 . أ٘ نسظخ ثبنزظفٛخ

ئٛظ، َبئت سئٛظ، يذٚش ػبو، يذٚش إَزبج، يذٚش يؼًم،  يذٚش س انٓٛكم انزُظًٛٙ نهششكخ ٚزأنف يٍ انشكم انزبنٙ : -

يذٚش انشؤٌٔ اإلداسٚخ، أيٍٛ انًغزٕدع انؼبو، أيٍٛ يغزٕدع اإلَزبج، ؽبلى رغٕٚمٙ، إداسح  ،ًبنٙانًذٚش انرغٕٚك، 

ٔٚسًهٌٕ إخبصاد خبيؼٛخ ٔيؼبْذ يزٕعطخ  خشٚدٍٛانًخجش ٔزفع اندٕدح، انفٍُٛٛ ٔانؼًبل، انمغى األكجش يُٓى 

 ذادٚخ ٔانثبَٕٚخ .كٓشثبء، ٔػًبل األكثشٚخ يُٓى ٚسًهٌٕ انشٓبداد اإلػٔ يٛكبَٛكب،طُبػبد غزائٛخ، 

ثًٕخت ٚمٕو ثششاء كًٛبد كجٛشح يٍ انًٕاد انزٙ رُزدٓب انششكخ انغٛذ شسبرح طالذ انذٍٚ سئٛظ يدهظ اإلداسح  -

ٔانؼبئالد زغبثّ انذائٍ فٙ انششكخ، نٛمذيٓب إنٗ انًؤعغبد ٔاندًؼٛبد انخٛشٚخ  رسغى يٍفٕارٛش َظبيٛخ 

يهٌٕٛ  ل.ط فمؾ 1.342.940يجهغ  2016خالل انؼبو انًُظشو ثهغذ لًٛزٓب  انًغزسمٍْٛٔذاٚب إنٗ انًغزٕسح 

 ال رٕخذ ػمٕد ٔال اسرجبؽبد ٔال يشبسٚغعٕسٚخ ال غٛش،  نٛشح ثالثًبئخ ٔاثُبٌ ٔأسثؼٌٕ أنف ٔرغؼًبئخ ٔأسثؼٌٕ ٔ

  .يغ أػؼبء انًدهظ ٔال انًذٚش انؼبو ٔال يغ أ٘ يٕظف

  572.188لذ ثهغذ لًٛزٓب  2016انزٙ دفؼزٓب انششكخ خالل انغُخ انًبنٛخ ٔانؼُٛبد ٔانٓذاٚب انزجشػبد ٔانًُر 

ػُٛبد ْجخ ٔخ ال غٛش ْٔٙ ػجبسح ػٍ نٛشح عٕسٚ خًغًبئخ ٔأسثؼخ ٔثًبٌَٕ أنف ٔعزًبئخ ٔعجؼخ ٔثالثٌٕل.ط 

 ْٔذاٚب ألشخبص ٔندًؼٛبد خٛشٚخ.

ٔزغبة األسثبذ ٔانخغبئش، ٔززٗ ال  ٔزغبة انًزبخشح 31/12/2016أيب انًٛضاَٛخ انؼًٕيٛخ انًٕلٕفخ ثزبسٚخ 

نٛمذو رمشٚشِ انغُٕ٘ األعزبر يظطفٗ ثذٚغ اندبخخ يذلك انسغبثبد  ذٛرزكشس انًذاخالد فئَُٙ أػطٙ انفشطخ نهغ

ٔإػطبء  بنٛزغُٗ نكى يُبلشزٓ 31/12/2016انًٕلٕفخ ثزبسٚخ  انجٛبَبد انًبنٛخانز٘ ٚشًم كبفخ زغبثبد انششكخ ٔ

ركَٕٕا إطغبئكى َٔأيم أٌ زغٍ ٔأخٛشاً ثبعى سئٛظ ٔأػؼبء يدهظ اإلداسح َشكش نكى .  بانشأ٘ ثبنًظبدلخ ػهٛٓ

 يزفبئهٍٛ ثغذ أفؼم.

انسغبثبد نًزبثؼزّ  يذلك ذٛٔنهغَزٕخّ ثبنشكش اندضٚم نكبفخ انؼبيهٍٛ ثبنششكخ يٍ إداسٍٚٛ ٔفٍُٛٛ ٔػًبل كًب 

انذاخهٛخ ٔزًبٚخ كًب َخض ثبنشكش يًثهٙ ٔصاسح انزدبسح ، أػًبل انششكخ ٔإثذاء انًالزظبد انًثًشح ٔانجُبءح

رٕخٛٓبرٓى انًغزًشح ، ٔإٌ ْٔٛئخ األٔساق ٔاألعٕاق انًبنٛخ، انزٍٚ ٚزبثؼٌٕ يؼُب يغٛشح انششكخ ،انًغزٓهك

  رغزسك انشكش ٔانزمذٚش .

 

 ٔانغالو ػهٛكى ٔسزًخ هللا ٔثشكبرّ .

 شسبرح طالذ انذٍٚ                                                                                        

 سئٛظ يدهظ اإلداسح                                                                                      

                                         

                                                                              

 










































