
 
 
 
 
 

 

 قيبطت مادختساب ًاينورتكلإ ،2021 سرام 2 يف دقع يذلا ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا تيوصت جئاتن تالقان تنلعأ
"ZOOM". 
 

 2021 سرام 2 ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا خيرات
 ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا لوألا عامتجالا
 ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا باصن لمتكا باصنلا
 ًءاسم 4:30 / )ةحودلا( "ZOOM" قيبطت مادختساب ًاينورتكلإ نامزلاو ناكملا
 5,540,263,600  نيمهاسملا عومجم
 3,273,087,770 نيرضاحلا نيمهاسملا ددع عومجم
 %59.08 نيرضاحلا نيمهاسملا ددع عومجم ةبسن

 

 ىلع تيوصتلا جئاتن تناكو .نيرضاحلا نيمهاسملا عيمج لبق نم اهيلع ةقداصملاو اهدامتعا متو تارارقلا لك ىلع تيوصت ءارجإ مت
 :يلاتلا وحنلا

 متي مل هدامتعا مت رارقلا
 هدامتعا

 ةنسلا لالخ يلاملا اهزكرم نعو ةكرشلا طاشن نع ةرادإلا سلجم ريرقت ىلع ةقداصملاو عامس .1
 ةيلبقتسملا ططخلاو ،31/12/2020 يف ةيهتنملا ةيلاملا

  معن

 31/12/2020 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع يجراخلا تاباسحلا بقارم ريرقت عامس .2
 هيلع ةقداصملاو

  معن

 ،31/12/2020 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع رئاسخلاو حابرألا باسحو ةينازيملا ةشقانم .3
 امهيلع ةقداصملاو

  معن

  معن 31/12/2020 يف ةيهتنملا ةنسلل ةمكوحلا ريرقت دامتعاو ةشقانم .4
 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع ةيدقن حابرأ عيزوت نأشب ةرادإلا سلجم تاحرتقم يف رظنلا .5

 اهرارقإو ،31/12/2020
  معن

 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع مهتآفاكم ديدحتو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ يف رظنلا .6
31/12/2020 

  معن

  معن هباعتأ ديدحتو 2021 ةيلاملا ةنسلل يجراخلا تاباسحلا بقارم نييعت .7
 

 :تالقان ةكرشل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا

 2015 ةنسل )11( مقر نوناقلاب رداصلا ةيراجتلا تاكرشلا نوناق ىلع عالطالا دعب ¨
 )تالقان( ةدودحملا زاغلا لقنل رطق ةكرشل هتغايص ةداُعملاو لدُعملا يساسألا ماظنلا ىلعو ¨
 ةقفاوملاو ةكرشلل ةماعلا ةيعمجلا لامعأ لودج دامتعاب ،07/02/2021 خيراتب دقعنملا 2021 ماعل لوألا هعامتجاب رداصلا )12/2021( مقر ةرادإلا سلجم رارق ىلعو ¨

 داقعنالل اهتوعد ىلع
 دحاو توص دحاولا مهسلل ،تالقان ةكرشل يساسألا ماظنلا ىلعو 2015 ةنسل )11( ةيراجتلا تاكرشلا نوناقل ًاقفو ¨
 :تالقان ةكرشل يساسألا ماظنلا بسح ¨

o ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف تيوصتلا ىلع ةميقملا ريغ وأ ةيبنجألا فارطألا ةردق ىلع دويق دجوت ال 
o رمثتسملا اهكلتمي يتلا مهسألا ددع نع رظنلا ضغب ،ةدودحم ريغ نيمهاسملا تيوصت قوقح 

 2021 ةيلاملا ةنسلل ةكرشلا تاباسحل يجراخ بقارمك Ernst & Young دامتعا مت ¨
 ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا لالخ 31/12/2020 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع ةرادإلا سلجم تآفاكم ىلع ةقداصملا تمت ¨

 

 

 


