
 

 05/10/2011اندوحة في 

 

 2011في عاو % 96ًَو أرباح دالنة بُسبة 

 

اٌششوبث اٌمطش٠ت اٌشائذة فٟ  إدذٜأعٍٕج ششوت دالٌت ٌٍٛسبطت ٚاالسخثّبس اٌمببضت 

سبخّبش  30عٓ ٔخبئجٙب اٌّب١ٌت ٌٍفخشة إٌّخ١ٙت فٟ  ٚاٌٛسبطت اٌّب١ٌت ِجبي االسخثّبس

ِمبسٔت ِع % 96ٌّٕٛ فٟ صبفٟ أسببدٙب بٍغ ٔسبت  ق اٌششوتٚاٌخٟ أظٙشث حذمٟ 2011

، ِّب ٠عىس ٔجبح فٟ اٌششوت فٟ اٌّٛاصٍت عٍٝ حذم١ك ّٔٛ ٔفس اٌفخشة ِٓ اٌعبَ اٌّبضٟ

. ٚأسببح ج١ذة

حذم١ك ِٓ  2011حّىٕج ششوت دالٌت اٌمببضت خالي اٌشٙٛس اٌخسعت األٌٚٝ ِٓ عبَ ٚلذ 

 ١ٍِ8,2ْٛ س٠بي لطشٞ ِمبسٔت ِع  16,1صبفٟ أسببح لذس٘ب ٌصبفٟ أسببح لذس٘ب 

. ١ٍِْٛ س٠بي ٌٕفس اٌفخشة ِٓ اٌعبَ اٌّبضٟ

ّٔٛ أسببح ششوت ساشذ أدّذ إٌّبعٟ سئ١س ِجٍس اإلداسة بأْ / ٚلذ صشح سعبدة اٌس١ذ

بٙزٖ إٌسبت ٠ذي عٍٝ لٛة حّبسه اٌششوت فٟ ظً ِٕبفست ل٠ٛت فٟ سٛق دالٌت اٌمببضت 

. فبض فٟ أدجبَ اٌخذاٚيأخ اسخّشاس األٚساق اٌّب١ٌت ِع

اٌٛسبطت ٚاٌعّٛالث اٌخبصت بششوخٟ اٌٛسبطت اسحفعج  إ٠شاداثأْ ٚأٚضخ إٌّبعٟ 

، ١ٍِ2011ْٛ س٠بي فٟ ٔٙب٠ت اٌشبع اٌثبٌث ِٓ  ١ٍِ60ْٛ إٌٝ  49,3ِٓ % 21بٕسبت 

 ١ٍِ45ْٛ إٌٝ  40ِٓ % 12بٕسبت  اإل٠شاداثِش١شا إٌٝ ٕ٘بن ص٠بدة فٟ إجّبٌٟ صبفٟ 

. ١ٍِْٞٛ س٠بي لطش

ٚأضبف سئ١س ِجٍس إداسة ششوت دالٌت اٌمببضت أْ ششوخٟ اٌٛسبطت اٌخببعخ١ٓ ٌذالٌت 

ِٓ ل١ّت األسُٙ اٌّخذاٌٚت فٟ بٛسصت لطش خالي % 22اٌمببضت لذ اسخذٛرحب عٍٝ ٔسبت 

وّب صادث دصخٙب ِٓ ل١ّت األسُٙ اٌّخذاٌٚت  2011ِٓ عبَ  األٌٚٝفخشة اٌخسعت شٙٛس 

عٓ ٔفس اٌفخشة ِٓ اٌعبَ % ٠23بس لطشٞ بض٠بدة لذس٘ب ًِ ١ٍِ27بس لطشٞ إٌٝ  22ِٓ 

. اٌّبضٟ



دالٌت حخطط ٌبذء ِشدٍت جذ٠ذة ِٓ اٌخط٠ٛش فٟ اٌب١ٕت اٌخذخ١ت  أْ ٚأشبس إٌّبعٟ إٌٝ

ٌٍششوت ٌض٠بدة وفبءة اٌششوت فٟ حمذ٠ُ خذِبحٙب اٌّخٕٛعت ٌجّٙٛس اٌعّالء ٚحمذ٠ُ أٔشطت 

. دة ٌخ٠ٕٛع اسخثّبساث اٌششوت بّب ٠ض٠ذ ِٓ اٌعبئذ عٍٝ اٌّسب١ّ٘ٓخذ١ِت جذٞ

عبذاٌذ١ّذ / ٚأضبف سئ١س ِجٍس إداسة ششوت دالٌت اٌمببضت إٌٝ أٔٗ حُ حع١١ٓ اٌس١ذ

اٌجببش وشئ١س حٕف١زٞ ببٌٛوبٌت ٌٍششوت ٚ٘ٛ ِٓ اٌىفبءاث اٌمطش٠ت اٌخٟ ٌٙب ببع وب١ش فٟ 

اٌجببش إضبفت ج١ذة ٌششوت دالٌت / ثً اٌس١ذِجبي اإلداسة، ِش١شا إٌٝ أٔٗ ٠خٛلع أْ ٠ُ

اٌمببضت خالي اٌفخشة اٌمبدِت 

*** أخٙٝ *** 

 

: يعهويات نهًحرر

١ٍِْٛ  200بشأسّبي ِذفٛع لذسٖ  2005فٟ ِب٠ٛ ( ق.َ.ش)أٔشئج ششوت دالٌت ٌٍٛسبطت ٚاالسخثّبس اٌمببضت 

س٠ت غ١ش ِصشف١ت حذسج فٟ سٛق ششوت ِب١ٌت ٚاسخثّب يس٠بي لطشٞ، ٚفٟ سبخّبش ِٓ ٔفس اٌعبَ أصبذج أٚ

 اإلسال١ِتششوت دالٌت اٌمببضت ششوخٟ دالٌت ٌٍٛسبطت ٚدالٌت ٌٍٛسبطت  أٔشأثاٌذٚدت ٌألٚساق اٌّب١ٌت، بعذ رٌه 

ٚاسخطبعج دالٌت فٟ ٚلج ل١بسٟ اٌفٛص بثمت اٌّسخثّش٠ٓ اٌّذ١ٍٓ ٚاألجبٔب عٍٝ اٌسٛاء بفضً خبشة اٌششوت 

أطٍمج ششوت دالٌت اٌعمبس٠ت اٌخٟ  2010، ٚفٟ عبَ طت اٌّب١ٌت ٚاالسخثّبساٌّخفٛلت فٟ اٌسٛق ٚفٟ ِجبي اٌٛسب

. ٚاالسخثّبس اٌعمبسٞ األِالنحعًّ فٟ ِجبي اٌٛسبطت اٌعمبس٠ت ٚإداسة 

: نًزيد يٍ انتفاصيم يًكُكى االتصال بـ

ششوت دالٌت ٌٍٛسبطت ٚاالسخثّبس اٌمببضت 

اداسة اٌعاللبث اٌعبِت ٚاٌخس٠ٛك 

يحًد انصادي 

 44284443: تهيفوٌ

 55553179: جوال

 44285222: فاكس

 

 

 


