
ةيونسلا ةيونسلا ةيداعلا   ةيداعلا ةماعلا   ةماعلا ةيعمجلا   ةيعمجلا عامتجا   عامتجا ريرقت   ريرقت

رافظةكرشلا نجاود 

عامتجإلا تقوو  03:00 مخيرات   - 14/03/2023

عامتجالا 03:12 مةرتف  03:05 م - 

عامتجإلا ةیونسلاعون  ةیداعلا  ةماعلا  ةیعمجلا 

عامتجالا ةینورتكلإلاناكم  ةصنملا  ربع 

رسلا قاحسانيمأ  نسح  نسح دمحم  ىریخ 

عامتجالا ىداوعلاسيئر  جرف  هللادبع  ملاس 

ينوناقلا ةینوناقلاراشتسملا  تاراشتسالاو  هاماحملل  يمعربلا  بتكم دمحم 

يجراخلا نوینوناق ش م مققدملا  نوبساحم  يلازغلاو  كام  ورك 

لاملا ةيداعلاسأر  ةرضاحلامهسألا  يلكلاباصنلامهسألا  نيمهاسملا  نيرضاحلاددع  ددع 
28,000,00028,000,00026,293,144 % 93.9041602

عامتجالا عامتجالا ةدنجأ   ةدنجأ دونب   دونب ىلع   ىلع تيوصتلا   تيوصتلا جئاتن   جئاتن

ةيعمجلا دنبلاعون  يلكلامقر  تاوصألا  )ددع  قفاوم  ) تاوصألا )ددع  قفاوم  ) )ةبسن قفاوم ريغ   ) تاوصألا )ددع  قفاوم ريغ   ) ةبسن
% 126,293,14426,293,144ةيداع 100.0000 % 0.000
% 226,293,14426,293,144ةيداع 100.0000 % 0.000
% 326,293,14426,293,144ةيداع 100.0000 % 0.000
% 426,293,14426,293,144ةيداع 100.0000 % 0.000
% 526,293,14426,293,144ةيداع 100.0000 % 0.000
% 626,293,14426,293,144ةيداع 100.0000 % 0.000
% 726,293,14426,293,144ةيداع 100.0000 % 0.000
% 826,293,14426,293,144ةيداع 100.0000 % 0.000
% 926,293,14426,293,144ةيداع 100.0000 % 0.000
% 1026,293,14426,293,144ةيداع 100.0000 % 0.000

ةيعمجلا ةيعمجلا دونب   دونب

ةيداع
 : 1 .ھیلع : ةقفاوملاو  يف 31/12/2022م  ةیھتنملا  ةیلاملا  ةنسلا  لالخ  يلاملا  اھزكرمو  ةكرشلا  طاشن  نع  ةرادإلا  سلجم  ریرقت  ةسارد  . 1

ةيداع
 : 2 .ھیلع : ةقفاوملاو  يف 31/12/2022م  ةیھتنملا  ةیلاملا  ةنسلا  لالخ  ةكرشلا  ةرادإو  میظنت  نع  ةرادإلا  سلجم  ریرقت  ةسارد  . 2

ةيداع
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 : 3 .ھیلع : ةقفاوملاو  يف 31/12/2022م  ةیھتنملا  ةیلاملا  ةنسلا  نع  ةكرشلل  ةققدملا  ةیلاملا  تانایبلا  نع  تاباسحلا  بقارم  ریرقت  ةسارد  . 3

ةيداع
 : 4 : 

لدبلا رادقم  دیدحتو  ةمرصنملا 2022م  ةیلاملا  ةنسلا  نع  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  اھاضاقت  يتلا  ھنع  ةقثبنملا  ناجللاو  ةرادإلا  سلجم  تاسلج  روضح  لدب  ىلع  قیدصتلا  . 4
(. قفرملا 1 بسح   ) ةیلاملا 2023م ةنسلل 

ةيداع
 : 5 : (. قفرملا 2 بسح   ) يف 31/12/2022م ةیھتنملا  ةیلاملا  ةنسلا  لالخ  ةقالعلا  تاذ  فارطألا  عم  ةكرشلا  اھترجأ  يتلا  تالماعتلاب  ةماعلا  ةیعمجلا  ةطاحإ  . 5

ةيداع
 : 6 : (. قفرملا 3 بسح   ) اھیلع ةقفاوملاو  يف 31/12/2023م  يھتنتس  يتلا  ةیلاملا  ةنسلا  لالخ  ةقالعلا  تاذ  فارطألا  عم  ةكرشلا  اھیرجتس  يتلا  تالماعتلا  ةسارد  . 6

ةيداع
 : 7 : 

بسح فرصتلا  يف  ةرادالا  سلجم  ضیوفتو  ھیلع  ةقفاوملاو  يف 31/12/2023م  ةیھتنملا  ةیلاملا  ةنسلل  عمتجملا  تامدخ  معدل  ينامع  فلأ لایر  ةسمخ  غلبم  صیصخت  ةسارد 
.ابسانم هاری  ام 

ةيداع
 : 8 .مھباعتأ : دیدحتو  يف 31/12/2023م  يھتنتس  يتلا  ةیلاملا  ةنسلل  تاباسحلا  بقارم  نییعت 

ةيداع
 : 9 : 

كلذو ةكرشلل  اھمیلستو  ضرغلا  اذھل  ةدعملا  ةرامتسالا  ةئبعت  ھسفن  حیشرت  يف  بغری  نم  ىلعو  نیمھاسملا  ریغو  نیمھاسملا  نم  ةكرشلل  دیدج  ةرادإ  سلجم  ءاضعأ  باختنا 
ةررقملا تاطارتشالا  ءافیتسا  ةاعارم  حشرتملا  ىلعو  8/3/2023م )  ) قفاوملا ءاعبرألا  موی  لمع  ةیاھن  هاصقأ  دعوم  يف  كلذو  لقألا  ىلع  مایأ  ( 5  ) سمخب ةیعمجلا  دعوم  لبق 

.ةكرشلا ةرادإ  سلجم  ةیوضعل 

ةيداع
10 : 
:(. قفرملا 4 بسح   ) يف 31/12/2022م ةیھتنملا  ةیلاملا  ةنسلا  لالخ  عمتجملا  تامدخ  معدل  تفرص  يتلا  تاعربتلاب  ةیعمجلا  ةطاحإ 

ةرادإلا ةرادإلا سلجم   سلجم ةيوضعل   ةيوضعل حيشرتلا   حيشرتلا جئاتن   جئاتن

مهاسملا# حشرتملامقر  وضعلامسا  تاوصألاةفص  ةبسنلاددع 
ىداوعلا1136553 جرف  هللادبع  لقتسمملاس  % 4,146,244ريغ  15.77
بوشك2196465 داحم  ديعس  % 3,691,150لقتسمنسح  14.04
ىنشعملا3190092 دمحا  ىسيع  % 3,691,150لقتسمملاس  14.04
ىرفاغلا499165737 دمحا  ناميلس  % 3,691,150لقتسمدمحا  14.04
نطق5220890 ملاس  ىلع  لقتسمدمحا  % 3,691,150ريغ  14.04
ىنشعملا6237617 دمحم  ىلع  % 3,691,150لقتسمملسم  14.04
ىرضحلا73055 دمحا  ليهس  % 3,691,150لقتسمدمحا  14.04
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