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  األعمال أهــم تقرير مختصر عن

  خالل الفترة الماضية التي قامت بها إدارة الشركة
  رامـمساهمي الشركة الكلإلخوة واألخوات  دمـمق

 
 

       



         





    

 
 
 
 المصروفات تخفيض: 
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 :تجديد عقد فندق مريديان مكة 

 
         

            
          

 
           

 
 

 
           

            
         

            


  


 
 
 

  شركة ماريوت العالمية:تخفيض أتعاب 
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 :تحصيل المديونيات 
   


 

 
 

 :القضايا القانونية 
 

         
 

            
 

          
 

 
 


