
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ـــوكشركـة تبـ  أسمنت
 ةيشركة مساهمة سعود

املال  املختصرةاألوليةةيالقوائم

مراجعة)  (غ

الثالثة ي سعةلف نوال يت املن ر  أش

تم٣٠  م٢٠١٩س

املعلومات فحص عن ر املختصرةوتقر االولية  املالية

 

 



تبوك أسمنت  شـــركة

 شركة مساهمة سعودية

1 
 

املالية القوائم رس املختصرةف الثالثةاألولية ي سعةلف نوال يت املن ر تم٣٠أش مراجعة)م٢٠١٩س  (غ

  

 

ات  صفحة املحتو

 2  تقرير عن فحص املعلومات املالية االولية املختصرة

 3 املختصرة األولية قائمة املركز املالي

 4 املختصرةاألولية اآلخر و الخسارة والدخل الشامل أالربح قائمة 

 5 املختصرةاألولية املساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

 6 املختصرةاألوليةقائمة التدفقات النقدية 

 12 – 7 األولية املختصرةحول القوائم املالية  مختارة إيضاحات
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الشركة -١ عن عامة  معلومات

إن شتتتركة أستتتمن  تبوك )"الشتتتركة"( هي شتتتركة مستتتاهمة ستتتعودية تم إنشتتتاتها بموجب نظام الشتتتركات باململكة العربية الستتتعودية الصتتتادر 

  بتتتتتتتتتتتتاريتتتتتخ  889التتتتتوزاري رقتتتتتم هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، ومتتتتترختتتتتص لتتتتتهتتتتتتا بتتتتتمتتتتتوجتتتتتتب التتتتتقتتتتترار 1385ربتتتتتيتتتتتع األول  22بتتتتتتتتتتتتاريتتتتتخ  6بتتتتتمتتتتتوجتتتتتتب األمتتتتتر املتتتتتلتتتتتكتتتتتي رقتتتتتم م 

 25بتاريخ  3550012690(، إن الشركة مسقلة في مدينة تبوك بموجب السقل التجاري رقم م1994يناير  19هت )املوافق 1414شعبان  7

 (.م1994أغسطس  2هت )املوافق 1415صفر 

الواحد ويبلغ إجمالي القيمة االستتتتتتتمية ريال ستتتتتتتعودي للستتتتتتتهم  10ستتتتتتتهم بقيمة استتتتتتتمية تبلغ  90.000.000إن رأس مال الشتتتتتتتركة يتكون من 

 ريال سعودي. 900.000.000

عية ومشتتتتتتتتقات األستتتتتتتمن  يتمثل نشتتتتتتتاط الشتتتتتتتركة الرئاألتتتتتتت ي في تصتتتتتتتنيع األستتتتتتتمن  العادي والبورتالندي املقاوم للكبريتات ولألغراض الصتتتتتتتنا

تجار بتلك املنتجات والقيام بجميع األعمال املتعلقة واملتممة لهذا الغرض، واستتتتتتتتتتتتتيراد وتصتتتتتتتتتتتتدير األستتتتتتتتتتتتمن  ومنتجاته وتملك وتوابعه واإل

ص والذي تم آخر تعديل عليه بموجب ترخيص رقم  227العقارات واملعامل العلمية لتحستتتتتتتين املنتجات بموجب الترخيص الصتتتتتتتنا ي رقم 

 م(.2011يوليو  27املوافق هت )1432شعبان  26ص بتاريخ   6309

 تزاول الشركة نشاطها من خالل مصنعها الواقع في محافظة ضبا.

  تبدأ السنة املالية للشركة في أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.
 
 

 املحاسبةأسس -٢
 

اإل١-٢ امبيان  ل

 
ً
الذى يحدد  املاليللتقرير  الدولي )املعيار  "( "التقرير املالى األولي34 ملعيار املحاستتتتتبة الدولى رقم )أعدت القوائم املالية األولية املختصتتتتترة وفقا

 (.ألوليى ملحتويات التقرير املالي االحد األدن
 

يتم في العادة إرفاقها مع القوائم املالية السنوية ولذلك يجب قراءتها  ن القوائم املالية األولية املختصرة ال تشمل جميع اإليضاحات والتىإ

 . م2018ديسمبر  31مع القوائم املالية السنوية للشركة كما في 

 تم إعداد القوائم املالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود الهامة التالية الواردة في قائمة املركز املالي:

 .(بالقيمة العادلة)خر العادلة من خالل الدخل الشامل اآل ثمارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة يتم قياس اإلست -

عتراف بمستتتتتحقات التزامات املنافع املحددة بالقيمة الحالية لالتزامات املستتتتتقبلية بطستتتتتخدام طريقة املبالغ املستتتتتحقة حستتتتب يتم اإل  -

 الوحدة.
 

العرض٢-٢ وعملة الوظيفية  العملة

 ، وهى العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.ياألولية املختصرة بالريال السعودتم عرض هذه القوائم املالية 

 

والتعديالت -٣ ات التفس ديدة، ا  املعاي

) رقم املا ر للتقر الدو اإليجار ١٦املعيار عقود ( 

وصل  الشركة الي عدم وجود أثر من تطبيق هذا م، وت2019يناير  1( بداية من 16قام  الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

املعيار حيث لدي الشركة عقد إيجار واحد بقيمة منخفضة، وعليه تتبع الشركة نفس السياسة املحاسبية السابقة في إثبات مصروف 

 اإليجار.

   لعدم وجود أثر.كما دخل  عدة تعديالت علي معايير أخرى وقام  الشركة بدراسة األثر من تطبيق هذه املعايير وتوصل

 

http://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/16-IFRS-16.pdf.aspx
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امة -٤ ال ية املحاس اضات واالف  التقديرات

يتطلب إعداد القوائم املالية األولية املختصرة إستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في قيم اإليرادات واملصروفات واملوجودات 

 واملطلوبات واإليضاحات املرفقة بجانب اإلفصاح عن املطلوبات الطارئة. 
 

 على القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات إن عدم ال
ً
 جوهريا

ً
تيقن بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعديال

 .املتأثرة في الفترات املستقبلية
 

عداد القوائم املالية إتم تطبيقها عند  للتي عداد القوائم املالية األولية املختصرة تم استخدام تقديرات وافتراضات محاسبية مماثلةإعند 

  .م2018ديسمبر  31السنوية للشركة كما في 
 

امة -٥ ال ية املحاس  السياسات

ما في جميع السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املختصرة هى نفسها املتبعة في إعداد القوائم املالية السنوية ك

 1م، حيث لم ينتج اية تغييرات فى السياسات املحاسبية مع تطبيق املعايير القديدة التى دخل  حيز التطبيق بداية من 2018ديسمبر  31

 م.2019يناير 
 

النظامي -٦  االحتياطي

سنويا من صافي دخل السنة لحساب  %10بموجب نظام الشركات في اململكة العربية السعودية والنظام األساس للشركة يتم تجناب 

من رأس املال املدفوع علما بأن هذا االحتياطي غير قابل  %30االحتياطي النظامي ويجوز وقف هذا التجناب متى بلغ االحتياطي املذكور 

 للتوزيع.
 

ات، -٧  ومعداتآالتممتل

 سعودى ريال  ١٬١٤٦٬٢٦٨٬٢٦٢مبلغ  م2019سبتمبر  30كما في  متلكات، اآلالت واملعداتمبلغ  صافي القيمة الدفترية لل

قام  الشركة بدراسة الهبوط في قيمة اآلالت واملعدات واملباني والتي تمثل خط ريال سعودى(،  1,204,567,639: م2018ديسمبر  31)

وقد  ،مليون ريال سعودى 1,099م بلغ  القيمة الدفترية لهذا البند 2018ديسمبر  31اإلنتاج األول وخط اإلنتاج الثاني للشركة. كما في 

 وحدة توليد نقد واحدة، كان  نت
ً
 إلى اعتبار أن خطي اإلنتاج للشركة يشكالن معا

ً
يجة الدراسة عدم وجود هبوط في قيمة هذا البند استنادا

 م.2018ديسمبر  31والتى أظهرت قيمة استردادية تتجاوز القيمة الدفترية كما في 

 

الدخل -٨ خالل من العادلة بالقيمة ملكية حقوق أدوات ثمارات اآلخراس  الشامل

 كما  

تم٣٠  م٢٠١٩س

مراجعة)  (غ

 كما في 

 م2018ديسمبر   31 

 )مراجعة(

 169.348.750  ٢٧٠٫٩٥٨٫٠٠٠  الرصيد في بداية السنة 

مكتتاستتتتتتتتتتتتتب من إستتتتتتتتتتتتتثمتتارات فى أدوات حقوق ملكيتتة بتتالقيمتتة العتتادلتتة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

-  101,609,250 

 270.958.000  ٢٧٠٫٩٥٨٫٠٠٠  نهاية السنة الرصيد فى

من إجمالي رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة )شركة مساهمة سعودية  %3.387سهم بما يمثل  16,934,875تمتلك الشركة 

 قرضمقابل مرهون  مقفلة(، إن طبيعة عمل هذه الشركة هو الطاقة والتوليد، وتم تسقيل اإلستثمار بالقيمة العادلة، إن اإلستثمار 

 .(1-11)إيضاح 
، ريال سعودي٥٬٠٨٠٬٤٦٢وبلغ  حصه الشركة منها مبلغ  م2018عام عن تم توزيع أرباح  م2019  سبتمبر  30الفترة املنتهية في خالل 

 هذه التوزيعات.م تم تحصيل 2019يوليو  2وبتاريخ 
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ملموسةموجودات -٩  غ

 كما  

تم٣٠  م٢٠١٩س

مراجعة)  (غ

 كما في 

 م2018ديسمبر   31 

 )مراجعة(

 9,115,654  ١٬٩٢٥٬٢٤١  الرصيد في بداية الفترة   السنة 

 209,587  ٢٤٣٬٦٢١  إضافات خالل الفترة   السنة

 (7,400,000)  -  هبوط فى قيمة املوجودات غير امللموسة

 1,925,241  ٢٬١٦٨٬٨٦٢  الرصيد في نهاية الفترة   السنة 

م اثبات هبوط على عدم امكانية االستفادة من بعض تكاليف املوجودات غير امللموسة، وعليه ت م2018سنة لالدارة مؤشرات خالل بين ت

  .م2018لسنة  والدخل الشامل اآلخر  أوالخسارة الربحتحميله على قائمة و ريال سعودى  7,400,000فى قيمة املوجودات غير امللوسة بمبلغ 

 

 مخزون -١٠

 كما  

تم٣٠  م٢٠١٩س

مراجعة)   (غ

 كما في

 م2018ديسمبر   31

 )مراجعة(

 81,787,947  ٨٥٬٥١١٬٦٧٣  قطع غيار 

 180,510,218  ١٩١٬٨١١٬٧٦٥  إنتاج تح  التشغيل

 11,611,690  ١٠٬٧١٨٬٤٧١  مواد خام 

 11,439,888  ٣٬٤٤٤٬٠٨٢  بضاعة بالطريق 

 6,815,269  ٦٬٦٥٨٬٤٥٧  انتاج تام

 2,363,703  ١٬٦٨٧٬٣١٢  مواد تغليف 

 (11,439,888)  )١٬٨٠١٬١٧٦(  *يخصم : مخصص انخفاض في قيمة املخزون 

  ٢٩٨٬٠٣٠٬٥٨٤  283,088,827 

 :اإلنخفاض في قيمة املخزونوفيما يلي حركة مخصص 

 -  )١١٬٤٣٩٬٨٨٨(  الفترة   السنةرصيد أول 

 -  ٩٬٦٣٨٬٧١٢  *خالل الفترة   السنة عكس

 (11,439,888)  -  خالل الفترة   السنةاملكون 

  )١٬٨٠١٬١٧٦(  (11,439,888) 

 *قام  إدارة الشركة بعمل تسويات علي مخصص مخزون بضاعة بالطريق بناًء على االستالمات التي تم  في الفترة الحالية.
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 روضـــــق -١١

 كما  

تم٣٠  م٢٠١٩س

مراجعة)   (غ

 كما في

 م2018ديسمبر   31

 )مراجعة(

 476,031,625  ٤٢٨٬٤٢٨٬٤٦٣  (1 - 11)إيضاح  1قرض بنك البالد 

 10,735,190  ٧٬١٥٦٬٧٩٣  (2 - 11)إيضاح  2قرض بنك البالد 

  ٤٣٥٬٥٨٥٬٢٥٦  486,766,815 

 (78,561,537)  )١٠٢٬٣٦٣٬١١٨(  : القزء املتداول  ناقصا

  ٣٣٣٬٢٢٢٬١٣٨  408,205,278 

مليون  21.4ستنوية تتراوح بين  ربعستنويا، ويستتحق الستداد على أقستاط  %2.5رض يخضتع ملعدل فائدة ستايبور زائد  إن هذا الق ١-١١

م، إن القرض 2024سداد آخر قسط في يناير ساتم و  م2019  يونيو سداد أول قسط في  وتم مليون ريال سعودي، 24.1ريال سعودي إلى 

 تتتتتتتبتتتتتتلتتتتتتغ كتتتتتتمتتتتتتا فتتتتتتيدفتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتة متتتتتتلتتتتتتكتتتتتتيتتتتتتة متتتتتتن ختتتتتتالل التتتتتتدختتتتتتل الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتل اآلختتتتتتر بتتتتتتقتتتتتتيتتتتتتمتتتتتتة حتتتتتتقتتتتتتوق بتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثتتتتتتمتتتتتتار فتتتتتتي أدوات مضتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتون 

 ريال سعودي(. 270.958.000: مبلغ م2018ديسمبر  31ريال سعودي ) 270.958.000م 2019سبتمبر  30
 

 الستتتتتتتتتتتتتتتداد على أقستتتتتتتتتتتتتتتاط نصتتتتتتتتتتتتف ستتتتتتتتتتتتنويتتتتة بقيمتتتتة ويتمستتتتتتتتتتتتنويتتتتا،  %2.5إن هتتتتذا القرض يخضتتتتتتتتتتتتع ملعتتتتدل فتتتتائتتتتدة ستتتتتتتتتتتتتتتايبور زائتتتتد  ٢-١١

بريل ويستتتتتتتتحق ستتتتتتتداد آخر قستتتتتتتط في ا م2017 نوفمبر ستتتتتتتداد أول قستتتتتتتط في  وتم ،مليون ريال ستتتتتتتعودي 3.7مليون ريال ستتتتتتتعودي إلي  3.4 

 .م2020

 

أخرى  -١٢ دائنة وأرصدة ون تجار  دائنون

  

 كما

تم٣٠  م٢٠١٩س

مراجعة)  (غ

 كما في 

 م2018ديسمبر   31 

 )مراجعة(

 13,224,050  ٧٬٤١٨٬٣٤٠  دائنون تجاريون 

 39,377,985  ٣٧٬٧٣٧٬٣٤٣  ضمانات حسن تنفيذ

 5,975,271  ٤٬٠٦١٬٦١١  رسوم استغالل خدمات مستحقة
 3,832,774  ٣٬٣٦٣٬١٣٩  مستحقات ومزايا موظفين

 2,328,339  ٦٬٢٠٧٬٦٣٥  دفعات مقدمة من العمالء

 1,356,363  ٩١٠٬٦٦٧  تكاليف تمويل مستحقة

 1,139,166  ١٬٢٩١٬٠٨٧  اخرى 

  ٦٠٬٩٨٩٬٨٢٢  67,233,948 

م -١٣ للس واملخفض األساس ح  الر

ية  املن ر أش الثالثة ة تم٣٠لف ة  س سعةلف يةال املن ر تم٣٠أش  س

 م2018  م٢٠١٩  م2018  م٢٠١٩ 

 (66,491,666)  ١٧٬٦٣٤٬٨٨٥  (19,187,887)  ٥٬٠٢٥٬٢٨١ صافي ربح )خسارة( الفترة

 90,000,000  ٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  90,000,000  ٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ املتوسط املرجح لعدد األسهم

الربح األساس ي واملخفض للسهم من صافي 

 (0,74)  ٠٫٢٠  (0,21)  ٠٫٠٦ ربح )خسارة( الفترة
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املخاطر -١٤ وإدارة املالية  األدوات

العادلة-١٤/١  القيمة

تم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة فى ذلك بشروط تعامل عادلة  القيمة العادلة هى القيمة التى -

نية أو شرط  شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أيفى تاريخ القياس ، ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد إفتراض أن الشركة هى 

 
ً
 من حقم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية. للحد ماديا

-  
ً
الى املدخالت املستتخدمة فى طرق التقييم كما  تصتنيف القيمة العادلة ضتمن مستتويات مختلفة فى تستلستل القيمة العادلة استتنادا

 يلى:

: األول  تاريخ التقييم. تنائها فيإقملوجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن األسعار السوقية املفصح عنها في أسواق نشطة  املستوى

: ى الثــــــــا يمكتتتتتتتتن مالحظتهتتتتتتتتا بشتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتر )األستتتتتتتتعار  قية املوضتتتتتتتتحة فتتتتتتتتى املستتتتتتتتتوى األول وهتتتتتتتتيستتتتتتتتعار الستتتتتتتتو خالت بختتتتتتتتالف األ متتتتتتتتد املســــــــتوى

 املماثلة( أو بشكل غير مباشر.

الثالـــــــث: متتتتتتتدخالت ملوجتتتتتتتودات أو مطلوبتتتتتتتات ال تعتمتتتتتتتد علتتتتتتتى معلومتتتتتتتات الستتتتتتتوق القابلتتتتتتتة للمالحظتتتتتتتة وال يمكتتتتتتتن مالحظتهتتتتتتتا بشتتتتتتتكل  املســـــــتوى

 .مباشر أو غير مباشر من السوق 

ثمارات-١٤/٢ العادلةحقوق أدواتإس بالقيمة اآلخرملكية الشامل الدخل خالل  من

تم٣٠الرصيد األول  م٢٠١٩س ي  املستوى الثا الثالث  املستوى  املجموع  املستوى

إستثمارات في أدوات حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 ٢٧٠٬٩٥٨٬٠٠٠  ٢٧٠٬٩٥٨٬٠٠٠  -  - الشامل اآلخر

         م2018ديسمبر  31الرصيد في 

إستثمارات في أدوات حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 270,958,000  270,958,000  -  - الشامل اآلخر

 مقفلة(. سعودية يتمثل االستثمار في املساهمة بشركة التصنيع وخدمات الطاقة )شركة مساهمة -

يةمخاطر-١٤/٣ األجن  العمالت

 عند العمالت مخاطر تنشأ ي.األجنب الصرف أسعار في للتغيرات نتيجة ما مالية أداة قيمة تذبذب عن الناجمة املخاطر العمالت مخاطر تمثل

 ملخاطر الشركة تعرض يقتصر .الشركة عملة عن تختلف بعمالت بهما املعترف واملطلوبات واملوجودات املستقبلية التجارية املعامالت إدراج

اليورو والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي. يتم مراقبة التذبذب في أسعار صرف العمالت مقابل اليورو  على أساس ي بشكل األجنبية العمالت

ألرصدة ال تمثل ان التغيرات في سعر الصرف ال تؤثر بشكل كبير على الشركة، فان تلك ا .والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي بشكل مستمر

 مخاطر عمالت هامة . تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية .

السيولةم-١٤/٤  خاطر

تنتج تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات املتعلقة باألدوات املالية. يمكن أن 

 مخاطر السيولة عن عدم املقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. 

ة باالحتفاظ باحتياطيات مالئمة وتسهيالت بنكية وقروض، وعن طريق مراقبة التدفقات النقدية وتقوم الشركة بطدارة مخاطر السيول

 املستقبلية على نحو مستمر، وكذلك من خالل مقابلة تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات النقدية. 
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العموالتمخاطر-١٤/٥  أسعار
املحتملة في معدالت الفائدة التي تؤثر على الربح املستقبلي أو القيم العادلة لألدوات املالية. تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات 

تخضع الشركة ملخاطر العموالت على مطلوباتها التي تدفع عليها عموالت واملتمثلة في أرصدة القروض، تسعى الشركة لتقليل مخاطر معدل 

 ي معدالت الفائدة وتقوم بالتحوط لهذه املخاطر عند الحاجة لذلك.الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة ف

االئتمان-١٤/٦  مخاطر

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة األطراف األخرى على تستتتتتتتتتتتتديد التزاماتها التعاقدية تجاه الشتتتتتتتتتتتتركة والذي قد ينتج عنه خستتتتتتتتتتتتارة مالية 

بشتتتتتتتتتتكل رئاألتتتتتتتتتت ي املدينين التجاريين والنقد وما في حكمه، يتم إيداع النقد وما في للشتتتتتتتتتتركة، إن تركيزات مخاطر االئتمان املحتملة تتضتتتتتتتتتتمن 

حكمه لدى بنوك ذات تصتتنيف ائتماني مرتفع، وتعتقد إدارة الشتتركة أنه ال يوجد تركيزات مخاطر ائتمان لم يتم تكوين مخصتتص كاف لها 

 كما في تاريخ التقرير.

 للسياسات واإلجراءات تقوم الشركة بطدارة مخاطر االئتمان املتعلقة 
ً
باملبالغ املستحقة من الذمم املدينة التجارية عن طريقة املراقبة وفقا

املحددة. تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان التي تتعلق بالذمم املدينة التجارية عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة 

 الذمم املدينة التجارية القائمة بصورة مستمرة. 

 

الحقة -١٥  أحداث

 فصاح بالقوائم املالية األولية املختصرة.إاملركز املالى تتطلب تعديالت أو ال توجد أحداث الحقة وقع  بعد تاريخ 

 

املقارنة -١٦  أرقام

 تم إعادة تبويب بعض ارقام املقارنة لتتماش ي مع تبويب الفترة الحالية، وفيما يلي البنود التى تأثرت بطعادة التوباب:

م 2018ديسمبر  31 

 قبل اعادة التوباب

 

 إعادة التبيوب

 م 2018ديسمبر  31 

 بعد اعادة التبويب

 101,609,250  101,609,250  -  التغير في القيمة العادلةاحتياطي فروق 

 (62,799,476)  (101,609,250)  38,809,774 )خسائر متراكمة( اح مبقاةربأ

 38,809,774  -  38,809,774 

 

املختصرة -١٧ األولية املالية القوائم  إعتماد

 هتتت 1441 صتتتتتتتتتتتتتفتتر  21تتتم اعتتتتتمتتتتتتاد إصتتتتتتتتتتتتتتتتتدار هتتتتتتذه التتقتتوائتتم املتتتتتتالتتيتتتتتتة األولتتيتتتتتتة املتتختتتصتتتتتتتتتتتتترة بتتمتتوافتتقتتتتتتة متتن متتجتتلتتس إدارة الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتة بتتتتتتتتتاريتتخ 

 .(م2019 اكتوبر  20  )املوافق
 


