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نبذة عن الشركة
شركة مصنع الشرق لاللكترود شركة مساهمة عامة محدودة  ،تأسست
عام  1973بمدينة الخليل في فلسطين بهدف إنتاج وتسويق مختلف

أنواع قضبان اللحام الكهربائي من لحام الحديد العادي و لحام الفوالذ
و لحام ستينلس ستيل و لحام سكب و لحام المواسير و لحام القص

وغيرها بمختلف القياسات واألطوال  ،ويتم إنتاج أسالك لحام ()CO2

باللف المنتظم ،والشركة حاصلة على شهادة الخبرة من شركة اورلكون
السويسرية العالمية المتخصصة في صناعة اللحام  ،وكذلك شهادة

الجودة اآليزو  .9002وقد أدرجت الشركة في بورصة فلسطين بتاريخ
 ، 17/5/2011ورمــز التــداول لها هـو . ELECTRODE

الرؤيا

الحفاظ على جودة منتجات الشركة والعمل على زيادة المبيعات
اضافة الى تطوير العمل العقاري للشركة للحفاظ على راس مال
الشركة وزيادة ارباحها.

الوضع التنافسي 19...............................................

الرسالة

التوجهات المستقبلية 21.........................................

األهداف

إفصاحات اخرى 20.................................................

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل 25 ..........

تقديم منتج يلبي حاجة المجتمع الفلسطيني.
العمل على استمرارية الشركة وتطويرها وتحسين ظروف العمل.
تطوير نظام المبيعات والعمل على زيادة أرباح المساهمين.

محاولة إيجاد أسواق تصديرية جديدة.

تطوير االستثمارات العقارية للشركة وتخفيض تكاليف اإلنتاج.
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كلمة رئيس

مجلس اإلدارة...
السادة المساهمين المحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ....
يسرني بإسمي وبإسم زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب بكم أطيب ترحيب في
هذا اللقاء المتجدد دوما بإذن اهلل ،وكما هو معلوم لنا جميعا فإن الشركة قد بدأت
مشوارها منذ العام  1973وها هي تكمل عامها الثاني و األربعين بفضل اهلل مواصلة
مسيرة النجاح واالستمرار ،ويسرني ان استعرض عليكم ابرز النقاط التالية:
أو ً
ال :الوضع االقتصادي
لقد تضرر االقتصاد الفلسطيني بسبب االرتفاع الكبير في سعر صرف الدوالر
مقابل الشيكل ،فانعكس ارتفاع الدوالر على العديد من التعامالت االقتصادية المالية
للفلسطينيين وقد طال الشركات الفلسطينية المساهمة نصيب كبير من الخسائر
المرتبطة بارتفاع أسعار الدوالر مقابل الشيكل ،وحيث أننا في شركة مصنع الشرق
لإللكترود نستورد جميع المواد الخام بالدوالر ونبيع بالشيكل فقد خفض ذلك ما
كنا نصبو اليه من أرباح.
ثانياً :المبيعات
لقد عملنا على تغطية حاجة السوق الفلسطيني وجزء من حاجة السوق األردني
وبأسعار مناسبة متماشية مع اسعار السوق العالمية  ،وبلغت كمية المبيعات ( )500طن
من أسياخ اللحام فيما بلغت كمية المبيعات من اسالك التربيط والمسامير ( )313
طن .كما عملنا على إضافة أصناف جديدة يتم المتاجرة بها من منتجات مواد البناء
وذلك لزيادة االرباح وتنويع السلع التى يتم تسويقها من خالل الشركة فالسوق
الفلسطيني سوق محدود اضافة الى استمرار المزاحمة القوية مع المستوردين.
6

التقرير السنوي 2015

ثالثا :الوضع المالي للشركة
إن القوائم المالية المنتهية بتاريخ  31/12/2015توضح الوضع المالي و نتائج
األعمال حيث تم تدقيقها من قبل السادة مجموعة الخبراء العرب للتدقيق والمحاسبة
مشكورين على انجازهم.
رابعاً :توزيع األرباح
لقد حققت الشركة إرباحا هذا العام حسب الميزانية المنتهية في العام ، 2015وعليه
فإننا نوصى بتوزيع ما نسبته  %12من القيمة االسمية للسهم كأرباح نقدية موزعة
عن العام .2015
خامسا :النظرة المستقبلية للشركة
تتطلع االدارة الى النهوض بالشركة من خالل زيادة االصناف التى يتم انتاجها
والمتاجرة بها اضافة الى زيادة االستثمار العقاري في الشركة لتحقيق ارباح مجدية
اكثر في المستقبل وزيادة قيمة السهم .
ال يفوتني في النهاية اال ان اتقدم بالشكر لزمالئي اعضاء مجلس االدارة على ما
بذلوه من جهد هذا العام كما واتقدم بالشكر الجزيل لجميع الموظفين والعاملين
في الشركة على ما قدموه وما بذلوه من جهد واخالص في العمل والشكر لعمالء
الشركة على ثقتهم بمنتجاتنا ،داعين اهلل ان يوفقنا جميعا للقيام بالواجب المطلوب
لخدمة شعبنا وبلدنا .
وتقبلوا منا فائق اإلحترام
صــالح ناصر الدين
رئيس مجلس االدارة
التقرير السنوي 2015
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الـسيد صالح ناصر الدين
رئيس مجلس اإلدارة

الـسيد جودت حسونة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الـسيد محمد كمال حسونة
عضو مجلس إدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

الدكتور حكم ناصر الدين
عضو مجلس إدارة

الـسيد محمد طاهر ناصر الدين
عضو مجلس إدارة

الدكتور يحيى شاور
عضو مجلس إدارة

الـسيد محمد علي حسونة
عضو مجلس إدارة
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اإلدارة التنفيذية

جلسات مجلس اإلدارة
عقد مجلس إدارة الشركة  6جلسات في عام .2015

لم يتغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن أي جلسة دون مبرر رسمي

وكانت نسبة الحضور  .% 88وبخصوص عدد االعضاء الذين تغيبوا عن

االجتماعات فهي موضحة في الجدول التالي:
إسم العضو

المنصب

عدد مرات التغيب

صالح ناصر الدين

رئيس مجلس اإلدارة

ال يوجد تغيب

جودت حسونة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ال يوجد تغيب

حكم ناصر الدين

عضو مجلس اإلدارة

2

محمد كمال حسونة

عضو مجلس اإلدارة

1

يحيى شاور

عضو مجلس اإلدارة

2

محمد طاهر ناصر الدين

عضو مجلس اإلدارة

ال يوجد تغيب

محمد علي حسونة

عضو مجلس اإلدارة

ال يوجد تغيب

ال يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أية أتعاب عن عضويتهم في
المجلس سوى المكافأة السنوية والتي يتم إقرارها من قبل الهيئة

العامة.
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أعضاء اإلدارة التنفيذية:
األسم

المنصب

تاريخ التعيين

يوسف حسونة

المدير العام

2006

جالل الحرباوي

المدير المالي

2010

لبنى طهبوب

المدير اإلداري

2001

عاصم أبو حديد

مدير المبيعات

2009

هبة التميمي

مدير الموارد البشرية

2006

موظفو الشركة:

ً
موظفا
بلغ عدد الموظفين و العاملين حتى تاريخ )27( 31/12/2015
موزعين على أقسام الشركة.

التدريب والتأهيل:

في سبيل تطوير الشركة وتحسين منتجاتها فان الشركة تسعى

ً
دوما لتدريب وتأهيل العاملين ضمن برامج التدريب المختلفة.
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الهيكل التنظيمي

ﻟﻺﻟﻜﺘﺮﻭﺩ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻟﻟﻜﺘﺮود
ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺸﺮق
ﺷﺮﻛﺔﻣﺼﻨﻊ
ﺷﺮﻛﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ
ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
ﻣﺴﺆﻭﻝ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮﺓ

ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﻣﺴﺆﻭﻝ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

عدد األسهم المتداولة

31,782

قيمة األسهم المتداولة (دينار أردني)

64,487

عدد الصفقات المنفذة

6

أعلى سعر تداول

2.05

أدنى سعر تداول

2.00

سعر اإلغالق

2.05

معدل دوران السهم

% 4.238

على النحو التالي :

عدد األسهم

النسبة %

أقل من  100سهم

19

678

0.09

500-100

54

14,080

1.88

1000-501

49

35,706

4.76

5000-1001

104

246,738

32.89

10000-5001

21

166,402

22.18

50000-10001

14

286,396

38.18

المجموع

261

750,000

100

قائمة المساهمين عدد المساهمين

ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ

ﺍﻟﻌﺎﻡ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
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البيان

2015

مساهمـي الشركــة موزعيــــن حســــب فئـــات األسهـــم التي يملكونهــــا

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ

ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺧﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﺩ

ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﺩ

ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ

ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺧﻂ Co2

ﻋﻤﺎﻝ Co2

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺧﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

12

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺧﻂ ﺍﻟﺴﻠﻚ

 2015على النحو التالي:
ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻣﺠﻠﺲ

كان حجم التداول على أسهم الشركة في بورصة فلسطين خالل عام

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺭﺋﻴﺲ

بلغ عدد مساهمي الشركة حتى تاريخ  )261( 31/12/2015مساهم  ،حيث

ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻚ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

بيانات المساهمين
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ملكية أعضاء اإلدارة التنفيذية من أسهم الشركة:

أكبر عشر مساهمين في الشركة:
إسم المساهم

عدد األسهم

النسبة %

منصور علي خلوي حسونة

40,066

5.34

يوسف محمد كمال ابراهيم حسونة

39,974

5.33

محمد كمال ابراهيم حسونة

33,614

4.48

عبد المجيد شحادة يعقوب شحادة

23,988

3.20

محمد ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين

22,753

3.03

عبد الناصر عبد الكريم عبد الحافظ شاهين

16,617

2.22

سامح صالح ناصر الدين ناصر الدين

16,566

2.21

مسرة احمد احمد شاور

16,190

2.16

ربحي محمد يحيى شاور

14,259

1.9

موسى محمد عطيه الشريف

13,976

1.86

المجموع

238,003

31.73

عدد
األسهم حتى

عدد
األسهم حتى

39,974

إسم العضو

المنصب

الجنسية

العنوان

31/12/2014

يوسف حسونة

المدير العام

فلسطيني

الخليل

39,974

31/12/2015

ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة من الدرجة األولى ألسهم الشركة
"الزوجة واألوالد القصر”:
إسم العضو

المنصب

الجنسية

العنوان

عدد
األسهم حتى

31/12/2014

عدد
األسهم حتى

احسان ناصر
الدين

زوجة عضو مجلس
االدارة محمد طاهر
ناصر الدين

فلسطينية

القدس

2,500

2,500

فاطمة حسونة

زوجة عضو مجلس
االدارة محمد كمال
حسونة

فلسطينية

الخليل

5,048

6,715

نجاح محمد حسن
حسونة

زوجة عضو مجلس
االدارة محمد علي
حسونة

فلسطينية

الخليل

3,000

31/12/2015

3,000

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة:
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إسم العضو

المنصب

الجنسية

العنوان

عدد
األسهم حتى

عدد
األسهم حتى

صالح ناصر الدين

رئيس مجلس اإلدارة

فلسطيني

الخليل

13,899

9,000

جودت حسونة

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

فلسطيني

الخليل

13,199

13,199

محمد كمال حسونة

عضو مجلس إدارة

فلسطيني

الخليل

25,385

33,614

محمد طاهرناصر الدين

عضو مجلس إدارة

فلسطيني

القدس

9,345

9,345

حكم ناصر الدين

عضو مجلس إدارة

فلسطيني

الخليل

8,110

8,110

يحيى شاور

عضو مجلس إدارة

فلسطيني

الخليل

8,382

8,382

محمد علي حسونة

عضو مجلس إدارة

فلسطيني

الخليل

-

8,000
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31/12/2014

31/12/2015
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األرباح والخسائر:

األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية
(بالدينار األردني):

2011

2012

2013

2014

2015

129,043

99,454

96,235

91,480

90,592

قيمة االرباح الموزعة
نقداً

90,000

93,750

86,250

86,250

90,000

قيمة االرباح الموزعة
 -اسهم مجانية

246,000

-

-

-

-

صافي حقوق
المساهمين

3,220,274

3,214,211

3,208,233

3,091,550

3,073,323

اسعار اغالق االوراق
المالية

2.00

1.95

2.00

2.01

2.05

األرباح بعد الضريبة

تحليل األداء المالي

تحليل المركز المالي للشركة:
النسبة المالية

2014

2015

معدل دوران السهم

0.033

0.042

صافي الربح الي المبيعات

0.194

0.276

العائد على مجموع الموجودات

0.028

0.027

نسبة التداول (مرة)

5.954

5.367

معدل دوران رأس المال العامل (مرة)

45.2

30.9

معدل تغطية الفوائد (مرة)

23.56

88.57

العائد على حقوق المساهمين

3.00

0.029

التسويق والمبيعات:

لقد سعت الشركة للوصول إلى أكبر مستوى من المبيعات ،حيث تم

إدخال أصناف جديدة لتسويقها في السوق المحلي .وتم التركيز على

أسالك البناء والمسامير وقد وضعنا نصب أعيننا إدخال بضاعة جديدة

في العام القادم.
16
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الوضع التنافسي:

حركة تطور المبيعات:

ً
ً
قويا من حيث السعر
منافسا
تمثل المنتجات المستوردة من تركيا

مقارنة مبيعات األصناف الرئيسية لسنتين (بالدينار األردني):
لحام

ماكنات
لحام

سلك
ومسامير

المجموع

السنة
المالية

أسياخ لحام

أكسجين

9,924

269,435

1,169,248

2014

811,634

42,040

36,215

10,092

182,217

892,076

2015

619,083

41,528

39,156

CO2

لمنتجات أسياخ اللحام .

كما أن إرتفاع تكاليف النقل على المعابر تشكل عائقا اخر أمام التسويق

،اضافة الى التذبذب في اسعار الحديد الخام عالميا واالرتفاعات المتوالية
في اسعار المواد الخام يدفع الشركة دائما الى العمل بشكل دؤوب
ومستمر من أجل الحفاظ على جودة المنتج والقدرة على التنافس مع

الموردون:
إن صناعة أسياخ اللحام والسلك والمسامير تعتمد في موادها الخام على

االستيراد من الخارج حيث تشكل المدخالت الواردة من الخارج ما نسبته
 %70من المدخالت فيما تشكل مواد التعبئة والتغليف وبعض المدخالت

الموردين ،مع العلم أن منتجات الشركة ذات جودة عالية وحاصلة على

شهادة األيزو ولدينا خبرات مكتسبة من شركة اورلكون السويسرية
المتخصصة في هذه الصناعة.

البسيطة والتى يتم شراؤها من السوق المحلي ما نسبته .% 30
العمالء:

تقوم الشركة ببيع المنتجات في الضفة الغربية وكذلك تقوم بتسويقها

في اسرائيل ،ويتم تسويق منتجات الشركة في االردن وذلك عن طريق
وكيل معتمد وهو السادة شركة االتحاد لصنع القبانات الحديدية.

وتشكل المبيعات من اسياخ اللحام في السوق المحلي  %54فيما تشكل

مبيعات األردن  % 44وتشكل المبيعات في السوق اإلسرائيلي .% 2
السوق

18

مقارنة مبيعات اإللكترود لألسولق بين عامي

2014

2015

السوق المحلي

%58

%54

السوق األردني

%40

%44

السوق اإلسرائيلي

%2

%2
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إفصاحات أخرى
نشاط التداول على سهم الشركة:

بلغ عدد الصفقات المنفذة حتى نهاية العام  )6( 2015صفقات وقد كان
سعر اإلغالق لسهم الشركة بتاريخ  31/12/2015هو  2.05دينار .

وتبلغ القيمة االسمية للسهم دينار واحد ،حيث كانت نسبة األسهم

الحرة فيها . % 76.15

ال يوجد إختالف بين البيانات األولية والختامية.
قرارات ذات اثر مادي ومعايير الجودة العالمية:

لم تقم الشركة باتخاذ أي قرار بخصوص أي استثمار جديد للشركة  ،لذلك

لم يحصل أي تغيير جوهري على استثمارات الشركة او أي أثر مادي يغير
من قيمتها أو من قيمة أسهمها .

موعد اجتماع الهيئة العامة:

ً
ظهرا.
تقررعقداجتماعالهيئةالعامةبتاريخ24/3/2016الساعةالثانيةعشرة

التوجهات

المستقبلية

عقود وصفقات األطراف ذوي الصلة:

ال يوجد أية عقود أو صفقات تمت مع األطراف ذوي الصلة.

مدقق الحسابات الخارجية وأتعاب التدقيق :

تقوم السادة مجموعة الخبراء العرب للتدقيق والمحاسبة ممثلة

بالسادة رجائي القيسي وشركاه ،بتدقيق حسابات الشركة ويتقاضون
ً
ً
اتعابا للتدقيق .
سنويا
مبلغ  2500الفين وخمسمائة دينار

المستشار القانوني للشركة:

الدكتور احمد السويطي.
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التطورات والخطط:

اإلستمرار في البحث عن مصادر للمواد الخام ذات جودة عالية

تستخدم الشركة في تصنيع منتجاتها من اسياخ اللحام والسلك افران

اإلستمرار في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للشركة لتحقيق أهداف

من اجل تقديم منتج ذو جودة عالية  ،إضافة الى عدم تلويث البيئة

وتكلفة منخفضة .

مجلس اإلدارة بما يزيد من الحصة السوقية ورفع مستوى األداء للشركة.
إستحداث خطوط إنتاجية جديدة بما يوافق متطلبات السوق .
األعمال العقارية للشركة:

االستثمارات العقارية في سنة : 2015

تم بيع المحل الثاني من المحالت التي تم بناءها في العام 2014

بهدف االستثمار فحقق ارباحا بقيمة  24,554دينار اردني.

عرضت على الشركة عدة اراضي للشراء واالستثمار خالل العام الحالي

لكن لم يبد اعضاء مجلس االدارة رغبة في الشراء في تلك الفترة .
االستثمارات العقارية في سنة : 2014

تم بناء قاعتان بمساحة  365متر للقاعة واربع محالت تجارية في العام

 2014كاستثمار للشركة بمسطح  168متر مربع حيث بيع المحل بربح

 45,977دينار أردني.

اإلجراءات القانونية:

ال يوجد أية قضايا مرفوعة ضد الشركة.
المسؤولية اإلجتماعية:

ً
خاصا بدعم المجتمع المحلي من خالل دعم
تولي الشركة اهتماما

الجمعيات الخيرية واالجتماعية ضمن إمكانياتها المحدودة.
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المسؤولية البيئية:
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تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بدل الزيوت المكررة او النفط الملوث
بالغازات السامة.

يتم طحن المواد الكيميائية الالزمة لصناعة اسياخ اللحام في مكان مغلق

حتى ال تتطاير األبخرة الناتجة عنها في الهواء مما يؤدي الى تلوثه.
سياسة ادارة المخاطر:

تخضع قرارت الشركة الى مراقبة تامة من قبل مجلس االدارة ومتابعة

حثيثة وتؤخذ القرارات باالغلبية وبعد اخذ المشورة من جهات االختصاص
في اية عملية استثمارية.

كما تخضع العملية اإلنتاجية في الشركة الى رقابة دائمة حول المنتج من

قبل الفنين المختصين بالشركة حيث يتم التعامل بحذر مع جميع المواد
المشتراة الداخلة في االنتاج ويتم التاكد من مطابقتها للمواصفات

إضافة الى الرقابة االضافية على المنتجات المصدرة الى الخارج لتكون

ذات جودة عالية تجنبا لحدوث اية إشكاليات للمواد المصدرة.
االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات:

ان اجتماعات مجلس االدارة المتواصلة ونتائج اعمال الشركة دليل
على الشفافية في االدارة كما وان التواصل مع اعضاء الهيئة العامة
والمشاركة بالراي هي هدفنا دائما  ،كذلك التقييد بنظام الشركة

وقانون الشركات هو الوسيلة المجدية لحل أي اشكال او اختالفات
في وجهة النظر واالستفادة من تعليمات وبنود الحوكمة تسهل
التقرير السنوي 2015
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الوصول للنتائج المرجوة في إدارتنا وأعمالنا سواء اكان من اإلدارة
او العاملين أو أعضاء الهيئة العامة وأن مراجعة هيئة سوق رأس
المال الفلسطينية والبورصة والتدقيق في أعمال الشركة كلها توجه

مسيرة الشركة الى اإلتجاه الصحيح واإلطمئنان على رأس مال الشركة
وقيمة السهم.

شكل وآلية إيصال المعلومات الى المساهمين:

توجيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين مباشرة ،ومن

خالل النشر في الصحف قبل اسبوعين من تاريخ انعقاد االجتماع.
توفير نسخ من التقرير السنوي في مقر الشركة.

نشر الدعوة مع البيانات المالية على موقع الشركة www.alshark-co.com
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القوائم المالية
وتقرير مدقق
الحسابات المستقل
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مجموعة صور
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