
 
 
 
 

 

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

 اخزًبع انٓٛئخ انؼبيخ غٛش انؼبدٚخ انزٙ رمٕو ثأػًبل انٓٛئخ انؼبيخ انؼبدٚخانز٘ عُٛبلش فٙ  31/12/2017

 .18/08/2018انًُؼمذح ثزبسٚخ 

 بدحاٌغ،  ١٘ئخ األٚساق ٚاألعٛاق اٌّب١ٌخ اٌغٛس٠خ، اٌغبدح ِّضٍٟ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ٚصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ِّٟضٍ بدحٌغا

اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح اٌّغبّْ٘ٛ فٟ ششوخ عظ١ش اٌغجً ، 7201عٓ عبَ  ثزذل١ك ؽغبثبد اٌششوخ١ٓ اٌؾغبثبد اٌّىٍف ِٟذلم

 .ٌؾؼٛس ا، اٌغبدح اٌّغبّ٘خ اٌّغفٍخ اٌعبِخ اٌطج١عٟ

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

س ِغٍظ الشٚ، ٌٍششوخ األعبعٟؽىبَ إٌابَ أل، ٚ 2011ٌعبَ  29/ ِٓ لبْٔٛ اٌششوبد سلُ 1/ اٌفمشح /103ٌٍّبدح /اعزٕبدا 

اٌج١بٔبد  ٌّٕبلشخ، عزّبع٘زا اال ذعٛح ٌٍغبدح اٌّغب١ّ٘ٓ ٌؾؼٛساٌزٛع١ٗ ث، 02/06/2018ربس٠خ  344اإلداسح ثغٍغزٗ سلُ 

ٚصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه،  رّذ دعٛحلذ ٚ، 31/12/2017اٌّب١ٌخ ٚا١ٌّضا١ٔخ اٌخزب١ِخ اٌّٛلٛفخ ثزبس٠خ 

عزبر األِذلك اٌؾغبثبد وزٌه رّذ دعٛح  ،ٌزغ١ّخ ِٕذٚثُٙ ٌؾؼٛس االعزّبع ١٘ٚئخ األٚساق ٚاألعٛاق اٌّب١ٌخ اٌغٛس٠خ

ربس٠خ  3846/948/12/1ِؾّذ ٔبظُ اٌمبدسٞ اٌزٞ رُ رع١١ٕٗ ثٕبء عٍٝ لشاس ٚصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه سلُ 

األعزبر  ثذال عٓ ِذلك اٌؾغبثبد 2017 ٌعبَ  رذل١ك ؽغبثبد اٌششوخ عٓ اٌغٕخ اٌّب١ٌخّزبثعخ ١ٌمَٛ ث 26/03/2018

عٓ اٌذٚسح اٌّب١ٌخ  ٌؾؼٛس االعزّبع ٚرمذ٠ُ رمش٠شٖ، 11/03/2018ثزبس٠خ ٠َٛ األؽذ ، اٌزٞ رٛفٝ خثذ٠ع اٌغبعِظطفٝ 

ُ رٛع١ٗوّب  31/12/2017اٌّٛلٛفخ ثزبس٠خ  ٓ ثبٌظؾف ٚاٌاٌذعٛح ٌ ر اٌفبوظ , ٚاٌٙبرف  ثٛاعطخ ُِٕٙجعغ ٍغبدح اٌّغب١ّ٘

ثبٌغ٠ٛذاء ٌّٕبلشخ عذٚي األعّبي  فٟ غشفخ اٌزغبسح ٚاٌظٕبعخ االعزّبع ؾؼٛسٌ, ٚاالرظبي اٌّجبشش العزىّبي اٌذعٛح، 

:ٟ  اٌزبٌ

 وٍّخ اٌغ١ذ سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح -1

 .31/12/2017ٌٚغب٠خ  01/01/2017ربس٠خ  ِٓ  اٌششوخ أعّبي عٓ اإلداسح ِغٍظ ٌزمش٠ش العزّبعا -2

 . 31/12/2017 ثزبس٠خ اٌّٛلٛفخ اٌّؾبعج١خ اٌذٚسح عٓ اٌؾغبثبد ِذلك ٌزمش٠ش االعزّبع -3
اٌّٛلٛفخ ثزبس٠خ عٓ اٌذٚسح اٌّب١ٌخ  اٌؾغبثبد ِذلك ٚرمش٠شاٌع١ِّٛخ  ٚا١ٌّضا١ٔخ اإلداسح ِغٍظ رمش٠ش ِٕبلشخ -4

 .اإلداسح ِغٍظ ٚأعؼبء سئ١ظ رِخ ٚئثشاء ع١ٍُٙ، ٚاٌزظ٠ٛذ 31/12/2017
 خاٌغٛس٠ خاٌّب١ٌ قٚاألعٛا قاألٚسا خ١٘ئ ٟف ُأعّبئٙ خاٌّذسع ٓاٌّذلم١ ِٓ 2018ٌعبَ د ؽغبثب كِذل ةأزخب -5

 .ٗأرعبث ذثزؾذ٠ حاإلداس ظِغٍ غٚرف٠ٛ

أزخبة ِغٍظ ئداسح عذ٠ذ ِإٌف ِٓ عجعخ أعؼبء ِذرٗ أسثع عٕٛاد ِٓ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌز٠ٓ رغزّع ف١ُٙ ششٚؽ  -6
 .2011ٌعبَ  29اٌعؼ٠ٛخ ؽغت إٌابَ اٌذاخٍٟ ٌٍششوخ ٚلبْٔٛ اٌششوبد سلُ 

/ ٔاشا ٌٍزؼخُ اٌّبٌٟ اٌزٞ 29اٌذٌٟٚ ٌٍّؾبعجخ سلُ /اٌجؾش ثؼشٚسح ئعبدح رم١١ُ األطٛي اٌضبثزخ ؽغت اٌّع١بس  -7
ؽظً ٚاسرفبع أععبس اٌعمبساد ٚاٌّجبٟٔ ٚخطٛؽ اإلٔزبط، إلعطبء طٛسح ؽم١م١خ عٓ ٚالع اٌششوخ أِبَ ٚصاسح اٌزغبسح 

 اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه، ١٘ٚئخ األٚساق ٚاألعٛاق اٌّب١ٌخ، ٚأِبَ اٌّظبسف .، ٚاٌّشاعع االلزظبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ
 ٚاٌّغب١ّ٘ٓ ٚاٌشأٞ اٌعبَ.

ػشٚسح اٌجؾش فٟ عذٌٚخ لشع اٌّظشف اٌظٕبعٟ ٌّٚذح ال رمً عٓ خّظ عٕٛاد ٌززّىٓ اٌششوخ ِٓ اٌعًّ  -8
 ثأس٠ؾ١خ ٚؽٍت لشع عذ٠ذ ِٓ أعً اٌزشغ١ً ٚاإلٔزبط.

 ِب رمزشؽٗ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ غ١ش اٌعبد٠خ ِٓ ِغزغذاد رزُ اٌّٛافمخ ع١ٍٙب ػّٓ األطٛي اٌمب١ٔٛٔخ. -9

 



 
 
 
 

 

األعزبر ١ٌٚذ اٌّذ٠ش اٌعبَ سأعٙب  ٚعٍٝاإلداسح اٌزٕف١ز٠خ إٌشبؽبد اٌزٟ لبَ ثٙب ِغٍظ اإلداسح ٚ ئْاٌؾؼٛس اٌغبدح 

 ٌُ ٠زّىٓ ٚ،ِع سؤعبء األلغبَ أعذ٘باٌخطخ اإلٔزبع١خ ٚاٌزغ٠ٛم١خ اٌزٟ  ٌزؾم١ك اٌزٞ لذَ عٙذا وج١شاِؾّٛد اٌغٛصبٟٔ، 

أمطبع ٚرم١ٕٓ ِٓ عبٔت آخش ثبإلػبفخ ئٌٝ ِٚغزٍضِبد اإلٔزبط ِٓ عبٔت رٛفش اٌغ١ٌٛخ إٌمذ٠خ  َعذٌ ِٓ رٕف١ز٘ب

عذَ رٛفش ِبدح اٌّبصٚد ثبٌى١ّبد اٌّطٍٛثخ ٌزشغ١ً خطٛؽ اإلٔزبط ػّٓ ٚسد٠خ عًّ ٚ خالي عبعبد اٌعًّ اٌىٙشثبء

ٌّٛاد اٌّزّّخ ٌإلٔزبط ااسرفبع أععبس ٚثبٌى١ّبد ٚاألععبس إٌّبعجخ خالي ٘زا اٌعبَ، ّٛاد األ١ٌٚخ اٌ عذَ رٛفشٚ ،ٚاؽذح

ع١ّع ٘زٖ األش١بء شىٍذ عمجخ أِبَ رٕف١ز اٌخطخ  ،ٚاٌىشرْٛ ٚاٌعجٛاد اٌّعذ١ٔخ ٚغ١ش٘ب ١خاٌضعبعِضً اٌعجٛاد 

ٓ اإلِىب١ٔبد اٌّزبؽخ ُ٘اػطشِّب اإلٔزبع١خ،  ٌٙزا اٌعبَ ِٓ اٌّٛاد األ١ٌٚخ ح غزغشٌّااٌى١ّبد ثبٌٕز١غخ وبٔذ ٚ ٌٍعًّ ػّ

اٌزٟ ٌُ رىٓ وبف١خ  ّج١عبد اٌّؾ١ٍخاٌ اعزّذ عٍٝٚ ِٓ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ ٌٍششوخ، %5رّضً ٔغجخ ال ٟٚ٘ عذا،  ِٕخفؼخ

اٌؾشة  وّب ٚأْ ،ٌزغط١خ اٌشٚارت ٚاألعٛس ٚاٌفٛائذ اٌّظشف١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ إٌفمبد اٌؼشٚس٠خ ٚاٌؼش٠جخ اٌّب١ٌخ

فٟ ثم١خ رٍك اٌشٚاط اٌىبفٟ ِؾ١ٍب ٚال  ٌُاٌى١ّبد اٌجغ١طخ ِٓ ئٔزبعٕب شىٍذ أصِخ الزظبد٠خ وج١شح، ٚاٌى١ٔٛخ عٍٝ ثٍذٔب 

اٌّؾبفابد ثغجت اٌاشٚف األ١ِٕخ ٚرىب١ٌف إٌمً اٌجب٘اخ، ٚاٌّخبؽش اٌزٟ ٠زعشع ٌٙب اٌغبئك، ٚئِىب١ٔخ اٌزظذ٠ش 

ٝ عٛس٠ب ٚثغجت غ١ش ِزٛفشح ٌٍخبسط  ّشع اٌوً رٌه عذَ ئِىب١ٔخ فزؼ االعزّبداد اٌّظشف١خ، ٚص٠بدح عٍٝ اٌؾؼش عٍ

ِٕز فزشح لظ١شح ئٌٝ أْ لؼٝ ع١ٍٗ ثبٌّٛد ٚأزمً ئٌٝ  اٌخج١ش اٌزٞ وبْ ٠عبٟٔ ِٕٗ اٌّذ٠ش اٌعبَ األعزبر ١ٌٚذ اٌغٛصبٟٔ

 .ِع اٌّغٛل١ٓ ٚثعغ اٌضثبئٓ اٌّشبوً ٚاٌّعبٔبحربسوب ٌٍششوخ ئسس ِٓ  28/11/2017سؽّزٗ رعبٌٝ ثزبس٠خ 

ِع ٚصاسح اٌعبَ إٌّظشَ عىُ عٍٝ اٌغٙٛد اٌزٟ لبَ ثٙب ِغٍظ اإلداسح فٟ ٌغ١ذاد ٚاٌغبدح اٌّغب١ّ٘ٓ ال ثذ ِٓ اؽالا

ٚرشغ١ً خطٛؽ اإلٔزبط ثطبلزٙب اإلٔزبع١خ اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ثعذ أْ أعط١ٕبُ٘ رف٠ٛغ ثبعزالَ اٌششوخ 

ٚاٌزغ٠ٛك ٚغ١ش٘ب ِٓ ٚرغ٠ٛك إٌّزظ إٌٙبئٟ ِٓ خالي ِٕبفز اٌج١ع فٟ اٌّإعغخ االعزٙالو١خ أٚ ِإعغخ اٌخضْ 

، % خّغْٛ ثبٌّبئخ ٌٍٛصاسح50ثٕغجخ  ِإعغبد اٌذٌٚخ، ِمبثً أسثبػ طبف١خ رٛصع ِٕبطفخ ث١ٓ اٌششوخ ٚاٌٛصاسح ،

ٚخّغْٛ ثبٌّبئخ ٌٍششوخ، ٚل١ّخ ا٘زالن ا٢الد ٚخطٛؽ اإلٔزبط رجمٝ ِغغٍخ ٌؾغبة اٌششوخ ٚرٌه ثّٛعت عمذ  50%

ساق ٚاألعٛاق اٌّب١ٌخ اٌغٛس٠خ ثظفزٙب عٙخ ٚطبئ١خ عٍٝ اٌششوبد دل١ك ٚٔابِٟ ٠غبُ٘ فٟ ط١بغزٗ ١٘ئخ األٚ

اٌّغبّ٘خ اٌّغفٍخ اٌعبِخ ثبإلػبفخ ٌّؾبِٟ اٌششوخ ٚسئ١ظ ٘زٖ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ غ١ش اٌعبد٠خ ثّب ٠ؾفع ؽمٛق اٌطشف١ٓ 

اٌعمذ ٚثعذ عٛالد  عمذ األٚي ٚاٌضبٟٔ ٚوبْ ٕ٘بن رفبٚد ثبألفىبس ٚثطش٠مخ ط١غخٌِٚشد األ٠بَ ٚثعضٛا ٌٕب ا، اٌّزعبلذ٠ٓ

ْ ر١ّٕخ إٌّطمخ اٌغٕٛث١خ إٌّٙذط سافع أثٛ ععذ ٚثعذ أْ رُ دِظ اٌّإعغخ  ِٓ اٌؾٛاس ٚثّعشفخ اٌغ١ذ ٚص٠ش اٌذٌٚخ ٌشإٚ

عمذ  ئثشاَرجذٌذ اٌفىشح ٚؽٍجٛا  انًؤعغخ انغٕسٚخ نهزدبسحاالعزٙالو١خ، ٚاٌخضْ ٚاٌزغ٠ٛك ٚعٕذٚط رؾذ اعُ 

داسح ثذساعخ ٘زا اٌّٛػٛع ٚثشىً إلٍغ ِمطٛع ٠ذفع ع٠ٕٛب ٌٍششوخ ٚلبَ ِغٍظ ااعزضّبس ٌّذح خّظ عٕٛاد ِمبثً ِج

دل١ك ٚٔاشا ٌٛعٛد اٌشغجخ اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٚإلٔمبر ٚػع اٌششوخ ٚافمٕب عٍٝ اٌزعبلذ ِع اٌّإعغخ اٌغٛس٠خ 

ٌٍّٛافمخ ع١ٍٗ ٚثعذ دساعخ  ٌٍزغبسح ثّجبسوخ ٚرٛل١ع ٚصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ٚثعضٛا ٌٕب ط١غخ اٌعمذ

فٟ ألشة فشطخ إٌٙبئٟ رٛل١ع اٌعمذ  دفٟ طذ ٓاٌعمذ ٚثغغ إٌاش أٔٗ وبْ ِغؾفب ثؾك اٌششوخ ٌىٕٕب ٚافمٕب ع١ٍٗ ٚٔؾ

 ٚ٘زا اٌعًّ ٠عزجش ئٔغبص وج١ش لذ ؽممٗ ِغٍظ اإلداسح .

، اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رإصش عٍٝ ِغزمجً اٌششوخثاعالِىُ عٓ وبفخ األؽذاس ٍِضَ ئْ ِغٍظ اإلداسح أ٠ٙب اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح 

ِٓ  103ِٕبلشخ ِؼّْٛ اٌّبدح فٟ وً اعزّبع ِٓ اعزّبعبد ا١ٌٙئخ اٌعبِخ غ١ش اٌعبد٠خ  ِٚغٍظ اإلداسح ٠زوشوُ
اٌزٟ رٕض عٍٝ " ئرا صادد خغبئش اٌششوخ عٍٝ ٔظف سأعّبٌٙب ٚعت عٍٝ  2011ٌعبَ  29لبْٔٛ اٌششوبد سلُ 

اٌعبِخ غ١ش اٌعبد٠خ ٌالعزّبع ٌزمشس ئِب ئؽفبء اٌخغبئش، أٚ رخف١غ سأط اٌّبي ثّب ال ٠مً ِغٍظ اإلداسح دعٛح ا١ٌٙئخ 
٘زٖ اٌّبدح اٌغبئشح فٟ لبْٔٛ اٌششوبد ِذِشح ثبٌٕغجخ . "عٓ اٌؾذ األدٔٝ اٌّمشس لبٔٛٔب، أٚ ؽً اٌششوخ ٚرظف١زٙب

فٟ ٌٍششوبد اٌظٕبع١خ اٌزٟ رٍّه خطٛؽ ئٔزبط ِٚجبٟٔ ٚعمبساد لبئّخ رذعُ ِغ١شرٙب فى١ف ٌٕب أْ ٔفىش ثزظف١زٙب 
اٌزٞ أعىظ ئ٠غبثب عٍٝ أطٌٛٙب اٌضبثزخ ثّجبٌغ رض٠ذ ظشٚف اٌؾشة ٚفٟ ػً اٌزؼخُ االلزظبدٞ ٚاسرفبع األععبس 



 
 
 
 

 

ِٕبلشخ اٌّغٍظ وزٌه ٠مزشػ ، عٓ ا٘زالن آالد ِٚجبٟٔ ٚغ١ش٘ب خٕبرغاٌزشاو١ّخ اٌب ِؼبعفخ عٍٝ خغبئش٘ب أػعبف
ثبٌغّبػ ؽٍت ِٛافمخ ٚصاسح اٌّب١ٌخ ٚٚصاسح اٌزغبسح اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ١٘ٚئخ األٚساق ٚاألعٛاق اٌّب١ٌخ، 

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

اٌذاخ١ٍخ ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه، ٚأِبَ اٌّظبسف ٚاٌزغبس ٚاٌّشاعع االلزظبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌّغب١ّ٘ٓ ٚاٌشأٞ اٌعبَ 
ٚاالعزّشاس فٟ اٌعًّ ٚاٌؾفبظ عٍٝ ٘زٖ إٌّشأح اٌؾؼبس٠خ اٌزٟ أطجؾذ ا١ٌَٛ ِىغجب اٌظّٛد  ٌزشغ١عُٙ عٍٝ

 فخشا ٌٍظٕبعخ اٌٛؽ١ٕخ.ئٔزبعٙب ٠عزجش ٚ ٛؽٓ،ٌٍٚ ٓفالؽ١اٌعّبي ٌٍٚ

ٍّغب١ّ٘ٓ خبٌذ ٌفٟ اٌعبَ اٌّبػٟ وٕب لذ ثؾضٕب ِٛػٛع اٌذ٠ٓ اٌّزشرت عٍٝ اٌششوخ وزٌه ال ثذ ِٓ رزو١شوُ ثأٔٗ 
$/ ِبئزبْ ٚعجعخ ٚعجعْٛ أٌف ِٚبئخ ٚصّب١ٔخ 277.128اٌجبٌغ /ِؾّذ اٌّغزٚة ٚشم١مٗ ِؾّذ خٍذْٚ اٌّغزٚة، 

ْ دٚالس أِش٠ىٟ ٌٕٙب٠خ اٌششوخ  S.B.A٘زا اٌذ٠ٓ ٔبرظ عٓ رغذ٠ذ لغُ ِٓ ِذ١ٔٛ٠خ اٌششوخ ٌجٕه  2005عبَ  ٚعششٚ
دفع ٘زا اٌذ٠ٓ ٚرُ االرفبق ِعُٙ عٍٝ  2006فٟ عبَ ٚلذ اعزّع ِغٍظ اإلداسح فٟ ثبس٠ظ فشٔغب، اٌّظشف١خ اٌعشث١خ 

:ٟ  ثبٌشىً اٌزبٌ

 /200.000 عششح آالف دٚالس10.000رذفع عٍٝ ألغبؽ شٙش٠خ ل١ّخ اٌمغؾ /أِش٠ىٟ دٚالس  أٌف$/ِبئزب /$ 

 أِش٠ىٟ.

 /77.128  ٟؼبئع ٌٍضوبحث ثٙب ٠غزغشٚا$/ عجعخ ٚعجعْٛ أٌف ِٚبئخ ٚصّب١ٔخ عششح دٚالس أِش٠ى. 

 ٌٌّٚٚغب٠خ  1999ِٕز عبَ $ 154.650اٌجبٌغخ ل١ّزٙب عٓ وزٍخ اٌذ٠ٓ % 10ثٕغجخ ٍُٙ لج مجٛػخ ِٓاٌفبئذح ا

اٌّجبٌغ ف١ٙب ؽغت سأٞ اٌخجشاء، رُ االرفبق ع١ٍٙب ثّٛعت اٌفمشح اٌشاثعخ ِٓ ِؾؼش اعزّبع ِغٍظ  2005

ٌٍزأوذ ِٓ اٌفشٔغٟ فٟ ثبس٠ظ  S.B.Aفٟ ِٓ ثٕه شاٌّظاإلشعبس أْ ٠مذِٛا ٌٍششوخ ثعذ اإلداسح ١ٌعبد اؽزغبثٙب 
 رؾذ شعبس الؽك ٍِٚؾٛق.ٚثم١ذ ل١ّخ اٌفبئذح اٌؾم١م١خ 

 / ِبئخ ٚعششح آالف دٚالس ٔمذا110.000دفعذ ٌُٙ اٌششوخ ِجٍغ /$. 

 / أسثعخ ٚصالصْٛ أٌف ِٚبئخ ٚصّب١ٔخ ٚعششْٚ دٚالس34.128اعزغشٚا ثؼبعخ ثم١ّخ /$.. 

  ٌغب٠خ ئعبدح  $ ِبئخ ٚصالصخ ٚصالصْٛ دٚالس أِش٠ى133.000ٟاٌّجٍغ اٌّزجمٟ ٚلذسٖ رٛلفذ اٌششوخ عٓ دفع

 .اؽزغبة اٌفبئذح اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ دفعزٙب اٌششوخ ٌُٙ ِٓ دْٚ أْ رغزٍُ اإلشعبساد اٌّظشف١خ
 ٌىُٕٙ ٌُ ٠ٍزضِٛا ثبٌششٚؽ اٌزٟ رُ االرفبق ع١ٍٙب ٚسفعٛا دعٜٛ لؼبئ١خ ثؾك اٌششوخ فظٍذ ٌظبٌؼ اٌششوخ فٟ

ثبٌؾىُ أِبَ  ٚؽعٕذ اٌششوخِؾىّخ اٌجذا٠خ ٚؽعٕٛا ثبٌؾىُ أِبَ ِؾىّخ االعزئٕبف اٌزٟ فظٍذ اٌذعٜٛ ٌظبٌؾُٙ، 
، ؽ١ش صجزذ ِٓ ؽ١ش اٌّجذأ ٌظبٌؼ اٌششوخ 2016ٌعبَ  380طذس اٌؾىُ ثّٛعت اٌمشاس سلُ ِؾىّخ إٌمغ، ٚ

ٌٚىٓ فٟ اٌزٕف١ز طذس اٌؾىُ ٌظبٌؾُٙ ألٔٗ $/ ٚاؽذ ٚعزْٛ أٌف دٚالس أِش٠ىٟ، 61.250اٌفبئذح اٌمب١ٔٛٔخ ثّجٍغ /
$/ ٚث١ٓ ِجٍغ 154.750فجذال ِٓ ئعشاء ع١ٍّخ رمبص ث١ٓ اٌّجٍغ اٌزٞ دفعزٗ اٌششوخ ٚلذسٖ ِٕٟٙ وج١ش  خطأ ؽظً

$/ لبِذ 93.250$/ أٞ ثفبسق ٌظبٌؼ اٌششوخ ِجٍغ /61.250اٌفبئذح ؽغت اإلشعبس اٌّظشفٟ ٌٚغٕخ اٌخجشح اٌجبٌغ /
ٚعذَ ئعشاء ع١ٍّخ رمبص ث١ٓ اٌششوخ ٚث١ٓ آي ب ثخطأ ِٕٟٙ وج١ش ثزغبً٘ ِجٍغ اٌفبئذح اٌّذفٛع، اٌّؾىّخ ٚوّب أعٍفٕ

لجً اٌذعٜٛ عٍٝ سط١ذ اٌذ٠ٓ ِع فبئذح عذ٠ذح عٍٝ اٌّجٍغ اٌّزجمٟ اٌزٟ لشسرٙب اٌّؾىّخ  حٚئػبفخ اٌفبئذاٌّغزٚة .، 
$ / 209.139ِجٍغ /   2016/ ٌعبَ 301/ أعبط /380ثؾ١ش أطجؾذ اٌّذ١ٔٛ٠خ ؽغت لشاس ِؾىّخ إٌمغ سلُ /

ٚا٢ْ ؽبٌٕٚب ثشزٝ اٌٛعبئً ؽً اٌمؼ١خ ثطش٠مخ ٚد٠خ ِعُٙ ثظفزُٙ ِغب١ّ٘ٓ ثبٌششوخ ٚأثٕبء أؽذ اٌّإعغ١ٓ ٌىُٕٙ 
ّخ، ٌُٚ ٠جك أِبِٕب عٜٛ اٌعٛدح ئٌٝ اٌّؾىّخ عٓ ؽش٠ك ٌُ ٠غزغ١جٛا ٠ٚطبٌجٕٛٔب ثذفع اٌّجٍغ اٌزٞ ألشرٗ اٌّؾى

 ٌزٌه الزؼٝ ئعالَ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ غ١ش اٌعبد٠خ ثٙزا اٌؾذس. ِخبطّخ اٌمؼبح،
/ 301/ أعبط /380ِؾىّخ إٌمغ ثّٛعت اٌمشاس سلُ / بٌذ ٚخٍذْٚ اٌّغزٚة عٍٝ ؽىُ لطعٟ ِٓؽظً خ ٚا٢ْ
اٌزٕف١ز٠خ  ٚاإلعشاءاد 07/06/2017ربس٠خ  228/2017سلُ / ٚاعزؾظٍٛا عٍٝ اٌٍّف اٌزٕف١زٞ رغبسٞ 2016ٌعبَ 

 اٌٛد٠خ.ثبٌّفبٚػبد  ُِغزّشح ٚٚػعٛا ؽغض عٍٝ أِالن اٌششوخ ٚٔؾٓ ِغزّشْٚ ِعٙ
وٍفٕب اٌّؾبِٟ األعزبر ِعب٠ٚخ اٌطجبع ثذِشك إللبِخ دعٜٛ ِخبطّخ لؼبح ٚعغٍذ اٌذعٜٛ ثشلُ ِٚٓ عبٔت آخش 

/ ربس٠خ 85ٌىٓ اٌّإعف عذا فظٍذ اٌذعٜٛ ثبٌمشاس سلُ /ٚ  02/05/2017ربس٠خ  349/2017أعبط /
رؾذ شعبس سفؼذ شىال ٚلجٍذ ِٛػٛعب، ٚ٘زا اٌمشاس ارخز ثغشعخ ِٕمطعخ إٌا١ش خالي شٙش  11/06/2017

 .ٚأ٠بَ ل١ٍٍخ



 
 
 
 

 

 عٍّٕبٖ ثب١ٌذ ٚششؽٕب ٌٗ اٌّٛػٛع ِفظالٌٍغ١ذ ٚص٠ش اٌعذي راٍُ ثّضبثخ ؽعٓ ثأِش خطٟ شىٜٛ ث رمذِٕب ِٓ ثعٙب
ٚثٍغٗ رفبعأ ثغشعخ اٌمشاس ٚؽٍت اٌغ١ذ اٌّغزشبس سئ١ظ ِؾىّخ إٌمغ ٌُٚ ٠غذٖ صُ ؽٍت ِعبْٚ سئ١ظ اٌّؾىّخ ٚ

، ٚؽٍت ِٕٗ اعزمجبٌٕب ٚدساعخ اٌٍّف ثشىً عش٠عثأٔٗ أؽبي ئ١ٌٗ اٌشىٜٛ اٌّمذِخ ِٓ ششوخ عظ١ش اٌغجً اٌطج١عٟ، 
ٗ ثإٔٔب أطؾبة ؽك ٚٔ ؾٓ ِٓ ؽ١ش اٌّجذأ ٔشىش اٌّؾىّخ اٌزٟ ؽىّذ ٚلبثٍٕب ِعبْٚ سئ١ظ ِؾىّخ إٌمغ ٚششؽٕب ٌ

دٚالس ٌٚىٓ  61.250دٚالس أِش٠ىٟ ئٌٝ  154.750فٟ لؼ١خ اٌفبئذح اٌّخزٍف ع١ٍٙب ثعذي ؽ١ش ٔضٌذ اٌّجٍغ ِٓ ٌٕب 
فٟ رطج١ك اٌؾىُ ؽظً خطأ ِٕٟٙ وج١ش ؽ١ش أػبفٛا ِجٍغ اٌفبئذح اٌزٞ رُ اٌؾىُ ثٗ ئٌٝ اٌشط١ذ اٌّزجمٟ ِٓ وزٍخ 

ٚاٌفشق ٠عٛد ألطؾبة اٌؾك اٌفبئذح اٌّذفٛعخ ٚاٌفبئذح اٌزٟ ؽىّذ ثٙب اٌّؾىّخ ء ع١ٍّخ رمبص ث١ٓ اٌذ٠ٓ ثذي ئعشا

، ٚثعذ ؽٛاس ِع ِعبْٚ سئ١ظ اٌّؾىّخ ألٔٗ ال ٠غٛص دفع اٌفبئذح ِشر١ٓ عٍٝ ٔفظ اٌّجٍغ ٚخالي ٔفظ اٌفزشح اٌض١ِٕخ
ّٕب ثّشاععخ ِعبْٚ سئ١ظ ِؾىّخ إٌمغ ل أعجٛعإلعبدح دساعخ اٌٍّف، ٚثعذ  أعجٛعؽٍت ِٕب ئعطبءٖ فشطخ ٌّذح 

ٚوبْ اٌغٛاة ثأٔٗ أخز سأٞ اٌّغزشبس٠ٓ ٚأوذٚا ٌٗ ثأْ لشاسُ٘ فٟ ِؾٍٗ ٚال ِىبْ ٌٍّخبطّخ، ٚالزشػ ع١ٍٕب رمذ٠ُ 
 .دعٜٛ عذ٠ذح اعّٙب " أعذاَ لشاس ١٘ئخ "

فٟ اٌغشفخ اٌّذ١ٔخ األٌٚٝ  وٍفٕب ِٓ عذ٠ذ األعزبر ِعب٠ٚخ اٌطجبع ثالبِخ دعٜٛ عذ٠ذح " أعذاَ لشاس ١٘ئخ " عغٍذ
ٜ خالي شٙش٠ٓ رؾذ شعبس اٌذعٜٛ غ١ش لبئّخ عٍٝ أعبط لبٟٔٛٔ / 280/2017رؾذ سلُ / أ٠ؼب فظٍذ ٘زٖ اٌذعٛ

/ األٌٚٝ ربس٠خ 342اٌمشاس سلُ / ثّٛعتِّب اػطش اٌمبػٟ سد اٌذعٜٛ  االٔعذاَفش ف١ٙب أعجبة ٛٚال رز
 .، ٚ٘زا ِب ؽظً فٟ ٘زٖ اٌمؼ١خ 13/11/2017

$/ 150.000ٌٍجؾش عٓ ؽً ٚدٞ ِع آي اٌّغزٚة ٚثعذ ؽٛاس ٚٚاعطخ ِعُٙ رٛطٍٕب ثزخف١غ اٌّجٍغ ئٌٝ / عذٔب
٠طٍجْٛ دفع اٌّجٍغ ٔمذا ٚاٌششوخ ال ٠ٛعذ ٌذ٠ٙب ئِىب١ٔخ اٌذفع ٔمذا، ٚلذِٕب  ُِبئخ ٚخّغْٛ أٌف دٚالس أِش٠ىٟ ٌىٕٙ

شٙشا/ 26عٍٝ /ٝ ٚرمغ١ؾ اٌّجٍغ اٌّزجمٟ $/ عششْٚ أٌف دٚالس أِش٠ىٟ وذفعخ أ20.000ٌٌُٚٙ عشع ثذفع ِجٍغ /
$/ خّغخ آالف دٚالس أِش٠ىٟ شٙش٠ب ٚثعذ ؽٛاس ِطٛي ِعُٙ رّىٕب ِٓ ئلٕبعُٙ ثبٌمجٛي 5.000ثمغؾ شٙشٞ ل١ّزٗ /

ٌىٓ اٌششوخ ال ٠ٛعذ ٌذ٠ٙب ل١ّخ اٌذفعخ األٌٚٝ ٚثعذ اعزّبعبد ٚؽٛاس ِطٛي فٟ ِغٍظ اإلداسح لشسٔب اعزذأخ ِجٍغ 
ٌٚىٓ رعزس ع١ٍٕب ئ٠غبد اٌّجٍغ اٌّطٍٛة ٌُٚ ٠جمٝ أِبِٕب عٜٛ ؽٍت ٘زا  ،خشٚط ِٓ اٌّأصق اٌؾشطاٌذفعخ األٌٚٝ ٌٍ

ارخبر اٌمشاس اٌزٞ ّغٍظ ٠طٍت ِٓ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ غ١ش اٌعبد٠خ اٌٚ اٌمشع ِٓ اٌغ١ذ سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح شخظ١ب،

اٌّٛافمخ عٍٝ اٌؾظٛي عٍٝ لشع  رشاٖ ِٕبعجب ٌٛلف اإلعشاءاد اٌزٕف١ز٠خ ؽزٝ ال ٠ٍؾك اٌؼشس ثبٌششوخ، ٠ٚطٍت
ٚرذفع ٌٗ لشػٗ اٌغبثك  ئ٠ٌٝؼبف  ،طالػ اٌذ٠ٓ شؾبرحِٓ اٌغ١ذ $/ عششْٚ أٌف دٚالس أِش٠ىٟ 20.000ثم١ّخ /

 ٠خ ؽزٝ ال رزعشع اٌششوخ ٌٍج١ع فٟ اٌّضاد اٌعٍٕٟ.عشاءاد اٌزٕف١زاٌفبئذح اٌمب١ٔٛٔخ ٌٕزّىٓ ِٓ ٚلف اإل
, 28/08/2006ربس٠خ  3943لشاس سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء سلُ اعزٕبدا ئٌٝ ٕٔزمً ا٢ْ ٚاٌىشاَ ٌغ١ذاد ٚاٌغبدح ا

١ٙئخ األٚساق ٚاألعٛاق ٌ ِٕٗ ٚاٌّزعٍمخ ثبإلفظبػ عٓ إٌزبئظ اٌغ٠ٕٛخ ؽغت رغٍغً األؽذاس، 7ٚالع١ّب اٌّبدح 
رٛػ١ؼ  ِٓ ٌزٌه ال ثذ، اٌّغفٍخ اٌعبِخ اٌّب١ٌخ اٌغٛس٠خ، اٌزٟ أطجؾذ ١٘ئخ سلبثخ ٚئششاف عٍٝ اٌششوبد اٌّغبّ٘خ

ٟ: ؽغتثعغ إٌمبؽ   ِب ٠ٍ
ِٚشوض٘ب اٌشئ١غٟ  1991ٌعبَ  10ششوخ عظ١ش اٌغجً اٌطج١عٟ اٌّغبّ٘خ اٌّغفٍخ ِشٌّٛخ ثمبْٔٛ االعزضّبس سلُ ئْ  -

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

صالصْٛ أٌف ؽٓ، ٚأٔشطخ اٌششوخ اٌشئ١غ١خ ٟ٘ اعزمجبي ٚرظ١ٕع اٌفٛاوٗ اٌطج١ع١خ  30000اٌطبلخ اإلٔزبع١خ اٌّعذٌخ -
ٚرؾ٠ٍٛٙب ئٌٝ عظبئش ِشوضح ٌزغ٠ٛمٙب ِؾ١ٍبً ٚعب١ٌّبً، وّب ٚأْ اٌششوخ ثعذ اٌزأع١ظ أدخٍذ خطٛؽ ئٔزبط عذ٠ذح ٌزعجئخ 

ش اٌطج١ع١خ ٌالعزٙالن ا١ٌِٟٛ ثطبلخ ئٔزبع١خ وج١شح، وّب ٚأدخٍذ خطٛؽ ٌزظ١ٕع اٌىٛٔغشٚح، ٚاٌّشث١بد ٚسة اٌعظبئ
 اٌجٕذٚسح.

ل.س  1.288.918.618متوازنة فً جانبٌها بمبلػ ، 31/12/2017الختامٌة الموقوفة بتارٌخ المٌزانٌة ذ ٌمذ ثٍغ -

وتبٌن بأن لٌرة سورٌة،  وثمانٌة عشرة ألف وستمائة وثمانٌة عشرومئتان وثمانٌة وثمانون ملٌون وتسعمائة ملٌار 
بسبب عدم وجود التموٌل الالزم من جانب  1027تنفٌذ الخطة اإلنتاجٌة السابقة لعام  اإلدارة التنفٌذٌة لم تتمكن من

 والتً انعكست سلبا على أداء الشركة ،من جانب آخرلم نزل نعانً منها التً والظروف األمنٌة واألحداث الدامٌة 
ثالثون ملٌون وثمانٌة ي.ط  30.078.668 .، وفً النتٌجة خسائر المرحلة النهائٌة بلغت وعلى االقتصاد الوطنً

 وسبعون ألف وستمائة وثمانٌة وستون لٌرة سورٌة



 
 
 
 

 

ٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ  االعزّبع١خ ٚاٌعًّ، اٌذائّْٛ عبًِ ِٚٛظف ِغغ١ٍٓ ع١ّعُٙ ثبٌزأ١ِٕبد  45 – 30عذد اٌعّبي ٚ اٌّٛظف١
 ُِٕٙ ٠شٍُّٙ اٌزأ١ِٓ اٌشبًِ ٚاٌّٛع١١ّٓ ٠شٍُّٙ رأ١ِٓ ئطبثخ عًّ.

 ِإٌف ِٓ عجعخ أشخبص ُٚ٘ اٌغبدح : 2013/2017ٌذٚسح عبَ رذاس ِٓ لجً ِغٍظ ئداسح ِٕزخت وّب ٚأْ اٌششوخ 
 شؾبرح طالػ اٌذ٠ٓ .. سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح. -

 اإلداسح.ٔج١ٗ ععذ طجؼ .. ٔبئت سئ١ظ ِغٍظ  -

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

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

 عؼٛ ِغٍظ ئداسح. ِؾّذ ١ٕ٘ذٞ ؽّضح -

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

 عؼٛ ِغٍظ ئداسح.١ٌٚذ ِؾّٛد اٌغٛصبٟٔ  -

رُ أزخبة  25/05/2017اٌعبِخ غ١ش اٌعبد٠خ اٌزٟ رمَٛ ثأعّبي ا١ٌٙئخ اٌعبِخ اٌعبد٠خ ثزبس٠خ فٟ اعزّبع ا١ٌٙئخ 

ُ: 2017/2021ِغٍظ ئداسح عذ٠ذ  ٌذٚسح عبَ   ِإٌف ِٓ اٌغبدح اٌزب١ٌخ أعّبئٙ

 األعزبر ٕٚعف ػمهخٛت فٙ انغٕسٚخ نهزدبسح ػيذٚش انخضٌ ٔانزٕ

 زٕس ٔعبو ػٕدحانذكيذٚش انزغٕٚك انضساػٙ فٙ انغٕسٚخ نهزدبسح 

 ْٛبو انمطبيٙيذٚش انغٕسٚخ نهزدبسح ثبنغٕٚذاء انغٛذح 

 األعزبر فبد٘ يغؼٕديذٚش انزدبسح انذاخهٛخ ٔزًبٚخ انًغزٓهك ثبنغٕٚذاء 

 معضاد حمود البكفانً األستاذ

 األستاذ ولٌد محمود الغوثانً

 األستاذ عادل حمد الهادي

الذي ٌضم أربعة أعضاء فً مجلس اإلدارة من أصل سبعة أعضاء من خارج المساهمٌن هذا المجلس المنتخب 

وقد تبلغنا ذلك من قبل وزارة التجارة  1022/ لعام 11رقم // من قانون الشركات 241للمادة /ٌعتبر مخالفا 

 لم ٌتمكن من 05/01/1027تارٌخ  0110/2150/21/2الداخلٌة وحماٌة المستهلك بموجب الكتاب رقم 

االجتماع وال مرة واحدة ، وتوفى أحد أعضائه المرحوم األستاذ ولٌد محمود الغوثانً، واستقال األستاذ عادل 

% التً ٌحددها القانون حسب المادة 15الهادي، وبذلك أصبح فراغ كبٌر فً عضوٌة المجلس ٌتجاوز نسبة 

الداخلٌة وحماٌة المستهلك بهذا الخلل  وقد بلغنا وزارة التجارة 1022/ لعام 11من قانون الشركات رقم / 231

الحاصل، مما استدعى مجلس اإلدارة السابق متابعة أعمال الشركة لغاٌة انتخاب مجلس إدارة جدٌد، لذلك 

 اقتضى إعالمكم.

ح ٚسئ١غخ اٌّؾبعجخ ٚاإلداسح اٌّب١ٌخ ا٢ٔغخ ِشٚاٌّذ٠ش اٌعبَ،  ١ٌٚذ ِؾّٛد اٌغٛصبٟٔ األعزبرزٕف١ز٠خ ٠شأعٙب اٌداسح اإل

ٔغخ طفبء ؽغ١ت ٚا٢ِؾبعت ، ٚا٢ٔغخ ١ِغْٛ اٌجىفبٟٔ ِذ٠شح اإلٔزبط ثبٌٛوبٌخ،  غ١ذ شٛلٟ ععفش، ٚاٌأثٛ عّشح

ٟ  بٌخ ص١٘ش، ٚا٢ٔغخ ٘ ِذ٠ش اٌزغ٠ٛك إٌغبد ِعبٚٔخ ٝ ِٓ إِٔبء ِغزٛدعبد ٞداساإلّذ٠ش ِعبٚٔخ اٌاٌغٛصبٔ ، ِٚب رجم

 ٚئداس١٠ٓ ٚف١١ٕٓ ٚعّبي.

عٍغخ شٙش٠خ ٚرٌه ٌالؽالع عٍٝ ٚالع أوضش ِٓ ( ثّعذي 13عششح عٍغخ ) صالصخ 2017لذ اعزّع اٌّغٍظ خالي عبَ ٚ
اٌعًّ فٟ اٌششوخ ِٕٚبلشخ األِٛس اٌغٛ٘ش٠خ ِٓ أعً ئ٠غبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ػّٓ اإلِىب١ٔبد اٌّزبؽخ ٌٍٕٙٛع فٟ 

أشخبص اإلداسح اٌع١ٍب غت إٌابَ األعبعٟ ٌٍششوخ أِب ؾظٍٛا عٍٝ ِىبفئبد ِب١ٌخ ؽٌُ ٠ أعؼبء ِغٍظ اإلداسح ،اٌششوخ



 
 
 
 

 

رٚٞ اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ٌُ ٠ؾظٍٛا عٍٝ ِضا٠ب ٚال ِىبفئبد خالي اٌغٕخ اٌّب١ٌخ، ٚال رذفع ٌُٙ سٚارت ٚال أعٛس ٚال ٔفمبد 
عٛس٠خ ي.ط اصٕب عششح أٌف ١ٌشح  12000عفش داخً أٚ خبسط عٛس٠ب ، ٚاألرعبة اٌزٟ ٔض ع١ٍٙب إٌابَ اٌذاخٍٟ ٟ٘ 

ع٠ٕٛب ٌىً عؼٛ، ٚسئ١ظ ٚٔبئت سئ١ظ ِغٍظ ي.ط  6000ع٠ٕٛب ٌشئ١ظ ِغٍظ اإلداسح، ٚعزخ آالف ١ٌشح عٛس٠خ 
اإلداسح ٚاٌعؼٛ اٌّفٛع ٚأ١ِٓ اٌغش ال ٠زمبػْٛ ٘زا اٌزع٠ٛغ ِٕز ثذا٠خ اٌزأع١ظ، ثعغ األعؼبء ٠زمبػْٛ ٘زا 

 .عششح آالف ١ٌشح عٛس٠خ شٙش٠ب ي.ط(  10.000)٠ظشف ٌٗ اعزٙالن ثٕض٠ٓ ثم١ّخ اٌزع٠ٛغ، سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح 
 ِب رٚٞ اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ِٓ أعؼبء ِغٍظ اإلداسح ٚاٌظفبد اٌزٟ ٠ز١ّضْٚ ثٙب ُ٘ اٌغبدح:أ
ومؤسس شركة عصٌر الجبل الطبٌعً المساهمة المغفلة العامة، رجل سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح،  شؾبرح طالػ اٌذ٠ٓ -

، مؤسس ورئٌس مجلس إدارة لعدة 4521صناعة، مغترب منذ عام أعمال اقتصادي اختصاص فً التجارة وال

شركات مساهمة مغفلة عائلٌة فً فنزوٌال ٌملكها مع أبنائه وإخوته، منها شركة ال موندٌال دي سوكري، شركة 
سٌارات صالدٌنو موتورز، وشركة سٌارات سٌرٌا موتورز، وشركة سٌارات سً أوتو صالدٌنو، كذلك شركة 

ن صالدٌنو، عمل وكٌل عام فً والٌة سوكري فنزوٌال ولمدة طوٌلة لكل من مصانع السٌارات عقارات إنفرسٌو
التالٌة: كرٌزلٌر كوربوراٌشن فنزوٌال، أٌضا مصنع سٌارات جنرال موتورز كوربوراشٌن فنزوٌال شركة سٌات 

 اسبانٌا فً فنزوٌال، ٌملك مشارٌع زراعٌة وعقارات فً سورٌا. 

، كان ٌملك مزرعة أبقار فً فنزوٌال، 4531اجر مغترب منذ عام ت نائب رئٌس مجلس اإلدارة،السٌد نبٌه سعد صبح، 

ٌملك محالت تجارٌة وأراضً زراعٌة وعقارات متعددة مساهم فً شركة عصٌر الجبل الطبٌعً المساهمة المغفلة 

  العامة.

الجبل الطبٌعً المساهمة  الح الدٌن شحاذة صالح الدٌن، عضو مجلس إدارة مفوض، ومؤسس فً شركة عصٌرص

المغفلة العامة، إدارة إعمال من برٌطانٌا ٌتقن اللغة اإلنكلٌزٌة واإلسبانٌة باإلضافة للغة العربٌة، كان له نشاط كبٌر 

 راعٌة فً السوٌداء. فً تجارة السٌارات فً فنزوٌال، ٌملك عقارات وأراضً ز

ً الحقوق ً األستاذ معضاد حمود البكفانً، ٌحمل إجازة ف ، مستشار قانونً، عضو مجلس إدارة أمٌن السر ف

 شركة عصٌر الجبل، ٌملك عقارات وأمالك فً السوٌداء.

المهندس الزراعً األستاذ بهٌج رشٌد الطوٌل، عضو مجلس إدارة ٌمثل غرفة الزراعة بالسوٌداء، باإلضافة 

 ً العالقات العامة واالجتماعٌة.إلى خبرته الفنٌة فً مجال الزراعة ٌملك عقارات وأراضً زراعٌة، وضلٌع ف

السٌد محمد هنٌدي حمزة، عضو مجلس إدارة مساهم فً شركة عصٌر الجبل الطبٌعً المساهمة المغفلة 

 العامة، مغترب فً دولة الكوٌت، متعهد فً مجال البناء واألعمار ٌملك عقارات وأراضً زراعٌة.

تصاص محاسبة، توفً منذ أشهر ومركزه لم ٌزل األستاذ ولٌد محمود الغوثانً، مجاز تجارة واقتصاد اخ

 شاغر فً انتظار انتخابات جدٌدة.      

شؾبرح طالػ : % ِٓ أعُٙ اٌششوخ فُٙ اٌغبدح  5جبس ِبٌىٟ األعُٙ اٌّظذسح ِٓ لجً اٌششوخ اٌز٠ٓ ٠ٍّىْٛ أوضش ِٓ و

عُٙ /  ٠278.890ٍّه /طالػ اٌذ٠ٓ، شؾبرح طالػ اٌذ٠ٓ عُٙ / عجعّبئخ ٚخّغْٛ أٌف عُٙ.  ٠750.000ٍّه /اٌذ٠ٓ، 
عُٙ / صالصّبئخ ٚعجعخ  ٠337.240ٍّه /خبٌذ ِؾّذ اٌّغزٚة، ِبئزبْ ٚصّب١ٔخ ٚعجعْٛ أٌف ٚصّبّٔبئخ ٚرغعْٛ عُٙ . 

عُٙ / ِبئزبْ ٚصّب١ٔخ ٚعزْٛ أٌف ٚصّبّٔبئخ  ٠268.885ٍّه /عّش طالػ اٌذ٠ٓ، ٚصالصْٛ أٌف ِٚبئزبْ ٚأسثعْٛ عُٙ. 
عُٙ / صالصّبئخ ٚعجعخ ٚصالصْٛ أٌف ٚصالصّبئخ ٚرغعْٛ  ٠337.390ٍّه / ِؾّذ خٍذْٚ اٌّغزٚة. ٚخّغخ ٚصّبْٔٛ عُٙ

 عُٙ.
اٌٛػع اٌزٕبفغٟ ٌٍششوخ، ال ٠ٛعذ ِٕبفظ ؽم١مٟ ٌٍششوخ ِٓ ؽ١ش رظ١ٕع اٌفٛاوٗ ٚئٔزبط اٌعظبئش اٌّشوضح ػّٓ  -

فٟ ِٕطمخ اٌششق األٚعؾ ِٓ ؽ١ش اٌّٛاطفبد اٌعب١ٌّخ، ألْ ششوخ عظ١ش اٌغجً اٌطج١عٟ ٟ٘ اٌششوخ اٌٛؽ١ذح 
األٚػبع ٚ اٌؾشة االلزظبد٠خاالخزظبص، أِب ِٓ ؽ١ش ؽظزٙب فٟ اٌغٛق اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ فٟٙ ػئ١ٍخ عذاً ثغجت 



 
 
 
 

 

رٛفش اٌغ١ٌٛخ إٌمذ٠خ ) سأط اٌّبي اٌعبًِ ( ٌزٌه ٌُ رزّىٓ اٌعب١ٌّخ ِٓ عبٔت ٚعذَ ٚعٛد وبدس رغ٠ٛمٟ فٟ اٌذاخً ٌعذَ 
 ِٓ ؽبلزٙب اإلٔزبع١خ ٌُٚ رزّىٓ ِٓ دخٛي اٌغٛق اٌزٕبفغ١خ.شٟء ٠زوش اٌششوخ ِٓ رظ١ٕع 

ؽ١ٓ ٚثعغ اٌؼّب١ٔٓ ِٓ ِؾبفاخ اٌغ٠ٛذاء ِٚؾبفاخ اٌششوخ رعزّذ عٍٝ ِٛسد٠ٓ ٌٍّٛاد األ١ٌٚخ ِٓ األخٛح اٌفال -
ي ٚعٛق اٌٙبدسعب، ِؾبفاخ س٠ف دِشك، ِؾبفاخ ؽّض، ِؾبفاخ ؽشؽٛط، ِؾبفاخ اٌالرل١خ، ِؾبفاخ اٌم١ٕطشح 

%  10ٚزدبٔص أِب ِزّّبد اإلٔزبط فّٕٙب ِب ٘ٛ ِٛعٛد ِؾ١ٍبً ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ِغزٛسد ِٓ اٌخبسط، ٚلذ ٠شىً سلّبً ثذِشك، 

%  10يٍ إخًبنٙ انًشزشٚبد فٙ ثؼغ األزٛبٌ، كزنك ثبنُغجخ نهًجٛؼبد أٔ اإلٚشاداد، رٕخذ ششكبد لذ رسمك نُب َغجخ رزدبٔص 

 يٍ لًٛخ انًجٛؼبد أٔ اإلٚشاداد .

 10شًٕنٛزٓب ثمبٌَٕ االعزثًبس سلى  يب ػذاايزٛبصاد زكٕيٛخ أ٘ رزًزغ ث الإٌ انششكخ رمٕو ثزطجٛك يؼبٚٛش اندٕدح انذٔنٛخ ٔ -

ٔرؼزجش يٍ أٔنٗ ٔاْى انششكبد يٍ زٛث انًجذأ فٙ رظُٛغ انًُزح انضساػٙ انغٕس٘، كًب ٔأٌ انششكخ لذ زظهذ  1991نؼبو 

زظهذ ػهٗ أٔل  كزنك انؼبنًٛخ، DNVيٍ ششكخ   ISO 22000 األٚضٔػهٗ ػذد ايزٛبصاد ٔشٓبداد دٔنٛخ أًْٓب شٓبدح 

ش انطجٛؼٛخ يٍ االرسبد انؼشثٙ نهظُبػبد انغزائٛخ ثزبسٚخ فٙ انٕؽٍ انؼشثٙ لبؽجخً، فٙ طُبػخ انؼظبئ  ISO 22000شٓبدح  

 .فٙ انمبْشحدبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ن انزبثغ، 23/06/2008

يذٚشٚخ يبنٛخ انغٕٚذاء  انزضاوػذو نمذ طذسد ثؼغ انمشاساد انسكٕيٛخ انزٙ كبٌ نٓب أثش يبد٘ عهجٙ ػهٗ انششكخ، يُٓب  -

ػهٗ األسثبذ انسمٛمٛخ، ٔانجٛبَبد انًبنٛخ انزٙ رظٓش  انزٙ رذفغ ػشٚجخنششكبد انًغبًْخ انًغفهخ، ثزطجٛك لبٌَٕ انؼشٚجخ ػهٗ ا

 ، ٔيغ رنك يذٚشٚخزمٛمخ ٔالغ انششكخ فٙ كم انذٔساد انًسبعجٛخ انًُزٓٛخ نكبفخ انغُٕاد انغبثمخ كبَذ ثكم أعف خبعشح

اٌ ٔال رمٕو ثزطجٛك لبٌَٕ انؼشٚجخ انز٘ ُٚض زك رؼغفٛخ ثذٌٔ ٔخّ عُٕٚخ ػشائت  ػهٗ انششكخ فشعكبَذ رانًبنٛخ 

%/ ػهٗ األسثبذ انسمٛمٛخ، نزنك انششكخ خبعشح ٔثؼشف كم 14انششكبد انًغبًْخ انًغفهخ انؼبيخ رذفغ ػشٚجخ لذسْب /

 ػششح رغؼخ ل.ط 4552015413يجهغ ٔلذسِ  31/12/2017عدالرٓب ٔيغ كم رنك لجؼذ يُٓب يذٚشٚخ انًبنٛخ نغبٚخ ربسٚخ 

يًب اعزذػٗ إلبيخ دػٕٖ أيبو انمؼبء اإلداس٘ ثسك يذٚش يبنٛخ عٕسٚخ،  يبئخ ٔعذ نٛشادأنف ٔ ثالثٌٕخًغًبئخ ٔٔ يهٌٕٛ

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

ٔإػبدح انؼشٚجخ انجبنغخ يغ انفبئذح  لشاس ندُخ فشع انؼشٚجخ ٔلشاس ندُخ إػبدح انُظش ثئنغبء 2003ػٍ ركهٛف ػبو  2015ػبو 

ٔنكٍ يذٚشٚخ انًبنٛخ ثبنغٕٚذاء نى رُفز يؼًٌٕ  ،زغت عدالد ٔلٕٛد انششكخ ل.ط( ٔإػبدح انزكهٛف يٍ خذٚذ 2.985.000)

رسذ  850.000خ غٛش طسٛسخ ثئػبفخ يجهغ ثطشٚم 2003، ٔأػبدد ركهٛف ػبو ٔنى رؼٛذ نهششكخ زمٓبثبنشكم انظسٛر انسكى 

شؼبس فٕائذ رأخٛش ٔنى رهزضو ثمشاس انًسكًخ ٔال ثمشاس ندُخ انزذلٛك ٔطبغٕا األيٕس كٛفًب ٚشبء ٔدػَٕب نهمٛبو ثؼًهٛخ رمبص 

ال ٚؼبس  مٕل يؼٓى شجّ إنضايٛخ ززٗ ال ٚهضيٕا انششكخ ثذفغ فبئذح إػبفٛخ، ٔنى ٚأخزٔا ثؼٍٛ االػزجبس انمبػذح انمؼبئٛخ انزٙ ر

 . ، ٔاٌٜ َسٍ فٙ طذٖ إلبيخ دػٕٖ خذٚذح فٙ لؼٛخ لذ طذس فٛٓب زكى لؼبئٙ يجشو ّطؼُثطبػٍ ان

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

 .ٔيٓذدح فٙ أ٘ نسظخ ثبنزظفٛخ يٍ ْزا انمبٌَٕ انششكخ يزؼشسح ٔ رًهك خطٕؽ إَزبج ثبثزخ ٔيجبَٙ ٔػمبساد ٔآنٛبد،

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

يذٚش انشؤٌٔ اإلداسٚخ، أيٍٛ انًغزٕدع انؼبو، أيٍٛ يغزٕدع اإلَزبج، ؽبلى رغٕٚمٙ، إداسح انًخجش ٔزفع  ،ًبنٙانًذٚش ان

 يٛكبَٛكب،ٔٚسًهٌٕ إخبصاد خبيؼٛخ ٔيؼبْذ يزٕعطخ طُبػبد غزائٛخ،  خشٚدٍٛاندٕدح، انفٍُٛٛ ٔانؼًبل، انمغى األكجش يُٓى 

 ذادٚخ ٔانثبَٕٚخ .كٓشثبء، ٔػًبل األكثشٚخ يُٓى ٚسًهٌٕ انشٓبداد اإلػٔ

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

ْٔذاٚب إنٗ ٔانؼبئالد انًغزٕسح زغبثّ انذائٍ فٙ انششكخ، نٛمذيٓب إنٗ انًؤعغبد ٔاندًؼٛبد انخٛشٚخ  رسغى يٍَظبيٛخ 

عجؼًبئخ أنف ٔ ثالثٌٕئخ ٔأسثؼًبٔيهٌٕٛ  ل.ط فمؾ 1.430.725يجهغ  2017خالل انؼبو انًُظشو ثهغذ لًٛزٓب  انًغزسمٍٛ

يغ أػؼبء انًدهظ ٔال انًذٚش انؼبو ٔال يغ  ال رٕخذ ػمٕد ٔال اسرجبؽبد ٔال يشبسٚغعٕسٚخ ال غٛش،  ٔخًغخ ٔػششٌٔ نٛشح

 .أ٘ يٕظف

  399.292لااذ ثهغااذ لًٛزٓااب  2017انزااٙ دفؼزٓااب انشاشكخ خااالل انغااُخ انًبنٛااخ ٔانؼُٛاابد ٔانٓااذاٚب انزجشػابد ٔانًااُر 

ػُٛاابد ْجااخ ٔخ ال غٛااش ْٔااٙ ػجاابسح ػااٍ نٛااشح عاإسٚ ثالثًبئااخ ٔثالثااخ ٔرغااؼٌٕأنااف ٔ رغااؼٌٕٔيبئزاابٌ ٔرغااؼخ ل.ط 

   ْٔذاٚب ألشخبص ٔندًؼٛبد خٛشٚخ.

 

 



 
 
 
 

 

ٔزغبة انًزبخشح ٔزغبة األسثبذ ٔانخغبئش، ٔززٗ ال رزكشس  31/12/2017أيب انًٛضاَٛخ انؼًٕيٛخ انًٕلٕفخ ثزبسٚخ 

نٛمذو رمشٚشِ انغُٕ٘ انز٘ ٚشًم كبفخ  يسًذ َبظى انمبدس٘األعزبر يذلك انسغبثبد  ذٛانًذاخالد فئَُٙ أػطٙ انفشطخ نهغ

.  بٔإػطبء انشأ٘ ثبنًظبدلخ ػهٛٓ بنٛزغُٗ نكى يُبلشزٓ 31/12/2017انًٕلٕفخ ثزبسٚخ  انجٛبَبد انًبنٛخانششكخ ٔزغبثبد 

 ركَٕٕا يزفبئهٍٛ ثغذ أفؼم.إطغبئكى َٔأيم أٌ زغٍ ٔأخٛشاً ثبعى سئٛظ ٔأػؼبء يدهظ اإلداسح َشكش نكى 

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

ْٔٛئخ األٔساق  ،انذاخهٛخ ٔزًبٚخ انًغزٓهككًب َخض ثبنشكش يًثهٙ ٔصاسح انزدبسح ، ٔإثذاء انًالزظبد انًثًشح ٔانجُبءح

 رٕخٛٓبرٓى انًغزًشح رغزسك انشكش ٔانزمذٚش .، ٔإٌ يغٛشح انششكخ ٔاألعٕاق انًبنٛخ، انزٍٚ ٚزبثؼٌٕ يؼُب

 

 ٔانغالو ػهٛكى ٔسزًخ هللا ٔثشكبرّ .

 ششكخ ػظٛش اندجم انطجٛؼٙ انًغبًْخ انًغفهخ انؼبيخ                                                    

                                                                                                                                                

 شسبرح طالذ انذٍٚ                                                                   

 دهظ اإلداسحسئٛظ ي                                                                   
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