
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير مجلس اإلدارة

 شركة األدهم للصرافة

 عن السنة المنتهية في

 2019كانون األول  31



 

 

 

 اتـــالمحتوي

 

 

  . كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
 

  2020لعام  االستراتيجيةالخطة . 

 

 . شبكة فروع الشركة في المحافظات 

 

  المالية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية البيانات 

 . 31/12/2019المنتهية في 

 

 . اإليضاحات حول البيانات المالية 

 

 

 

 

 



 كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة

ةضععععن بععععين ةعضععععال مجلععععس اإلدارة ة   يسعععععدني ة ععععالة عععععن ننسععععي ونيابععععة عععععن

للصعععرافة ععععن السعععنة الماليعععة المنتهيعععة فعععي  األدهعععمالتقريعععر السعععنوة لشعععركة ةيعععديكم 

اإليجابيعععة ر عععم النتعععائل الماليعععة العععية يبعععر  ةدال الشعععركة ويظهعععر  31/12/2019

المتغيععععرات االقتصععععادية األمععععر الععععية يعكععععس تميععععد اسععععتراتيجية الشععععركة ويجسععععد 

 .متانة مركدها المالي  

 المساهمو  الكرام

د وكعععيا تقلعععق ةسعععوا  المعععال إنعععع وعلعععم العععر م معععن األحعععداا التعععي معععرت بهعععا العععبا

إال ة   االقتصعععاديةالعالميعععة والمحليعععة ممعععا ةدج إلعععم ترامعععن نتعععائل معظعععم األنشعععطة 

والحنععاع علعععم للصععرافة اسعععتطاعت ة  تتععابن مسعععيرتها نحععو التنميعععة  األدهعععمشععركة 

الععععاملين  إلعععم تضعععافر مهعععود ويرمعععن النضعععل فعععي  لععع  ،حصعععتها السعععوقية بتميعععد

 .واإلدارة

 

 األرباح

مقابعععل  2019( ليععرة سعععورية ععععن ععععام 26,196,765)بلععع  تحقيعععق ربععع   عععا تععم 

ليعععععرة ( 15,329,028) , ومبلععععع  2018ععععععن ععععععام سعععععورية  ليعععععرة (3,513,348)

ععععععن ععععععام سعععععورية ( ليعععععرة 127,487,659ومبلععععع  ),  2017ععععععن ععععععام سعععععورية 

البالغععععععععععة  2018اطنععععععععععال الخسععععععععععائر المععععععععععدورة مععععععععععن عععععععععععام  وتععععععععععم.  2016

طععععرح مصععععاريأ إ ععععدار ةسععععهم لديععععادة رة   و ,( ليععععرة سععععورية 14,423,994)

( ل.  معععععن حقعععععو  الملكيعععععة  بشعععععكل مباشعععععر 2,001,000المعععععال مبلععععع  قعععععدر  )

( تععععاري  26بمومععععق التعمععععيم هيقععععة األورا  واألسععععوا  الماليععععة السععععورية رقععععم )

 حيعععل بلععع   عععافي العععرب  القابعععل للتو يعععن علعععم المسعععاهمين مبلععع  , 05/12/2018

ليععععرة سععععورية ,  2.36وارتنععععن عائععععد السععععهم ليصععععب  ,  سععععورية ( ليععععرة4,515,371)

 2017ععععام ليعععرة سعععورية  4,46مقابعععل , و  2018ععععام  ليعععرة سعععورية 1,02 مقابعععل

 . 2016ليرة سورية عام  50,99مقابل  و، 

 

 

 



 : االنجا ات

 رافة في  فضل شركةأك 2010عام نهاية مائدة وورلد فايننس في حصلت الشركة علم  -

  ولم تحصل علم ةية موائد الحقة .  2010سوريا عن عام 

 

 2020خطتنا لعام 

إلم إرسال وضن الشركة في السو  المحلي بالمحافظة علم  2020نتطلن في عام 

 بتميد . حصتنا السوقية فيع

 

د نتقعععععدم بالشعععععكر لكعععععل معععععن مصعععععر  سعععععورية المركعععععدة وهيقعععععة االورا   ختامعععععا

يين العععع وحمايععععة المسععععتهل التجععععارة الداخليععععة سععععوا  الماليععععة السععععورية وو ارة واأل

للصعععرافة . كمععععا اتومعععع بالشععععكر  األدهععععمدور فععععي دععععم مسععععيرة شعععركة  كعععا  لهعععم

لعععردارة الماليعععة وكعععل الععععاملين فعععي الشعععركة علعععم مختلعععأ مسعععتوياتهم ومععع هاتهم 

لعععيكم والسعععام ع. وهللا ولعععي التوفيعععق ، لجهعععودهم المخلصعععة فعععي دععععم سعععير العمعععل

 ورحمة هللا وبركاتع .

 






































































































