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 9112/ر.م( لسنة 35إدارة اهليئة رقم )قرار رئيس جملس 

 التقارير املالية لألنشطة املرخصة من اهليئةبشأن  

 ،،،رئيس جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع 

يف شنأن هيئنة وقنوق ارمناراو لنألوراق املالينة        0222( لسننة  4رقم ) بعد االطالع على القانون االحتادي

 والسلع وتعديالته،

يف شنننأن ن نننام عةنننو هيئنننة األوراق املالينننة والسنننلع  0222( لسننننة 31وعلنننى قنننرار جملنننس النننو را  رقنننم )

 وتعديالته،

 األوراق هيئننة إدارة جملننس تشننليو إعننادة بشننأن 0232 لسنننة( و34/8) رقننم الننو را  جملننس قننرار وعلننى

 والسلع، املالية

يف شأن الن ام اخلاص بنددرا  وتنداوا السنلع     0225/ر( لسنة 352قرار جملس إدارة اهليئة رقم )وعلى 

 ،وعقود السلع

 ،بشأن االقتشاراو املالية والتحليو املالي 0228/ر( لسنة 48قرار جملس إدارة اهليئة رقم )وعلى 

بشننأن تن ننيم نشننا  امنينن  األمنن     0222/ر( لسنننة 02)قننرار رئننيس جملننس إدارة اهليئننة رقننم   وعلننى 

 ، لألوراق املالية

 ،م بشأن ن ام إدارة االقتثةار0234( لسنة 3قرار جملس إدارة اهليئة رقم )وعلى 

 ،اخلاص بن ام الوقاطة يف األوراق املالية 0234( لسنة 02) قرار جملس إدارة اهليئة رقموعلى 

 بشأن تن يم أعةاا التقاص يف قوق السلع، 0235( لسنة 33) قرار جملس إدارة اهليئة رقموعلى 

بشنننأن الن نننام اخلننناص بصننننادي     0232/ر.م( لسننننة 2وعلنننى قنننرار رئنننيس جملنننس إدارة اهليئنننة رقنننم )    

 االقتثةار،

بشنأن تن نيم أعةناا شنرلة التقناص       0232/ر.م( لسننة  00قرار رئيس جملس إدارة اهليئة رقم )وعلى 

 ي،ملرلزا

 ،بشأن تن يم الرتويج والتعريف 0232/ر.م( لسنة 1لس إدارة اهليئة رقم )قرار رئيس جموعلى 

بشنأن تن نيم نشنا  اخلندماو اردارينة       0232/ر.م( لسننة  4قرار رئيس جملس إدارة اهليئة رقنم ) وعلى 

 ،لصنادي  االقتثةار
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بشننأن تن ننيم تننرخيت ولنناالو التصنننيف    0238( لسنننة /ر38قننرار جملننس إدارة اهليئننة رقننم )  وعلننى 

 ،االئتةاني

 ،بشأن تن يم نشا  اريداع املرلزي 0238/ر.م( لسنة 32قرار رئيس جملس إدارة اهليئة رقم )وعلى 

 جلسنته املنعقندة بتناري    يف السادقنة   منن الندورة  امادي عشنر   اجتةاعهوعلى موافقة جملس اردارة يف 

 ،م32/22/0232

 ،وبناً  على ما تقتضيه املصلحة العامة

 قننننننننننننرر:

 األوىلاملادة 

 بالتقارير املالية للافة األنشطة املرخصة من قبو اهليئة على النحو اآلتي:  االلتزام اخلاصيعّدا 
 

يف شأن الن ام اخلاص بددرا   5005( لسنة /ر151قرار جملس إدارة اهليئة رقم )( من 11-3املادة )

 :وتداوا السلع وعقود السلع

 تزويد اهليئة بالتقارير اآلتية: -5 .1

( يومًا من انتها  45تقارير مالية مرحلية )ربع قنوية( مراجعة من مدق  امساباو اخلارجي خالا ) .أ 

 .يف عقد تأقيس الشرلة ، وموقعة من الشخت املخوا بالتوقيعالربعيةالنيرتة 

من انتها  السنة )ثالثة أشهر( تقرير مالي قنوي مدق  من مدق  امساباو اخلارجي خالا  .ب 

 .الشرلة تأقيس عقد يف املالية، وموقع من الشخت املخوا بالتوقيع

)ثالثة ( يومًا من انتها  النيرتة الربعية، وتقرير قنوي خالا 45خالا ) (ربع قنوية)مرحلية تقارير  .  

شا  من انتها  السنة املالية تتضةن األرباح واخلسائر وأعةاا الشرلة املتعلقة مبزاولة الن أشهر(

وذلك على النةوذ  املعد من اهليئة، على أن توقع تلك التقارير من املدير املسؤوا عن النشا  حاا 

لانت الشرلة مرخصة أللثر من نشا  من اهليئة أو حاا لان املرخت مصرفًا حمليًا أو أجنبيًا 

 أو فرع مصرف أجنيب أو شرلة متويو.

صارف األجنبية، وشرلاو التةويو، من التقارير املطلوبة تستثنى املصارف احمللية واألجنبية، وفروع امل .د 

 يف النيقرت  )أ، ب( من هذا البند.

 .أي بياناو مالية أو تقارير أخرى تطلبها اهليئة .ه 
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 بشأن االقتشاراو املالية والتحليو املالي: 5004( لسنة /ر84قرار جملس إدارة اهليئة رقم )( من 9املادة )

 تزويد اهليئة بالتقارير اآلتية: (: 11أواًل / ) .5

تقرير مالي قنوي مدق  من مدق  امساباو اخلارجي خالا )ثالثة أشهر( من انتها  السنة  .أ 

 .الشرلة تأقيس عقد يف املالية، وموقع من الشخت املخوا بالتوقيع

خالا )ثالثة ( يومًا من انتها  النيرتة الربعية، وتقرير قنوي 45تقارير مرحلية )ربع قنوية( خالا ) .ب 

أشهر(  من انتها  السنة املالية تتضةن األرباح واخلسائر وأعةاا الشرلة املتعلقة مبزاولة النشا  

وذلك على النةوذ  املعد من اهليئة، على أن توقع تلك التقارير من املدير املسؤوا عن النشا  حاا 

 صرفًا حمليًا.لانت الشرلة مرخصة أللثر من نشا  من اهليئة أو حاا لان املرخت م

 تستثنى املصارف احمللية من التقارير املطلوبة يف النيقرة )أ( من هذا البند. .  

 .أي بياناو مالية أو تقارير أخرى تطلبها اهليئة .د 

 

 بشأن تن يم 5009( لسنة /ر59قرار جملس إدارة اهليئة رقم )( من 1املادة )

 نشا  امني  األم  لألوراق املالية: 

 تزويد اهليئة بالتقارير اآلتية: -13 .3

من انتها  السنة املالية  )ثالثة أشهر(( خالا compliance reportتقرير قنوي للرقابة الداخلية ) .أ

ويؤلد فعالية ن ام الرقابة الداخلية لديه. وفقًا للنةوذ  املعد من اهليئة، يوضح مدى االلتزام

( يومًا من 45مدق  امساباو اخلارجي خالا )تقارير مالية مرحلية )ربع قنوية( مراجعة من  .ب 

 . الشرلة تأقيس عقد يف انتها  النيرتة الربعية، وموقعة من الشخت املخوا بالتوقيع

تقرير مالي قنوي مدق  من مدق  امساباو اخلارجي خالا )ثالثة أشهر( من انتها  السنة  .  

 .الشرلة تأقيس عقد يف وموقع من الشخت املخوا بالتوقيعاملالية، 

( يومًا من انتها  النيرتة الربعية، وتقرير قنوي خالا )ثالثة 45تقارير مرحلية )ربع قنوية( خالا ) .د 

أشهر( من انتها  السنة املالية تتضةن األرباح واخلسائر وأعةاا الشرلة املتعلقة مبزاولة النشا  

دير املسؤوا عن النشا  حاا على النةوذ  املعد من اهليئة، على أن توقع تلك التقارير من املوذلك 

لانت الشرلة مرخصة أللثر من نشا  من اهليئة أو حاا لان املرخت مصرفًا حمليًا أو أجنبيًا 

 أو فرع مصرف أجنيب.
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تستثنى املصارف احمللية واألجنبية، وفروع املصارف األجنبية من التقارير املطلوبة يف النيقرت  )ب،  (  .ه 

 من هذا البند.

 .أو تقارير أخرى تطلبها اهليئة أي بياناو مالية .و 

 

:بشأن ن ام إدارة االقتثةار 5018( لسنة 1قرار جملس إدارة اهليئة رقم )( من 11املادة )

 تزويد اهليئة بالتقارير اآلتية:  -5 .8

( يومًا من 45تقارير مالية مرحلية )ربع قنوية( مراجعة من مدق  امساباو اخلارجي خالا ) .أ 

 .الشرلة تأقيس عقد يف الربعية، وموقعة من الشخت املخوا بالتوقيعانتها  النيرتة 

تقرير مالي قنوي مدق  من مدق  امساباو اخلارجي خالا )ثالثة أشهر( من انتها  السنة  .ب 

 .الشرلة تأقيس عقد يف املالية، وموقع من الشخت املخوا بالتوقيع

( يومًا من انتها  النيرتة الربعية، وتقرير قنوي خالا )ثالثة 45تقارير مرحلية )ربع قنوية( خالا ) .  

أشهر( من انتها  السنة املالية تتضةن األرباح واخلسائر وأعةاا الشرلة املتعلقة مبزاولة النشا  

حاا ؤوا عن النشا  وذلك على النةوذ  املعد من اهليئة، على أن توقع تلك التقارير من املدير املس

لانت الشرلة مرخصة أللثر من نشا  من اهليئة أو حاا لان املرخت مصرفًا حمليًا أو فرع 

 مصرف أجنيب.

تستثنى املصارف احمللية، وفروع املصارف األجنبية من التقارير املطلوبة يف النيقرت  )أ، ب( من هذا  .د 

 البند.

 وحجم وأمسا  وعدد الشرلة مبعرفة تدار اليت اااألمو حجم ومنها الشرلة أنشطة عن دورية تقارير .ه 

 على املدارة األمواا تو يعاو وبيان األمواا، تلك دوران ومعدالو الشرلة عةال  وتعامالو اقتثةاراو

 . املختلنية االقتثةار وأقواق أدواو

مع مقدمي اخلدماو الذين يتم التعامو معهم من شرلاو وقاطة  هتقارير دورية عن تو يعاو تعامالت .و 

 مبعرفته وبنوك واجلهاو املقدمة خلدمة اماف  األم  لألصوا املدارة

 تقارير دورية أو عند الطلب بشأن فصو امساباو. .  

 .أي بياناو مالية أو تقارير أخرى تطلبها اهليئة .ح 

 

 



  

 
 11 من 5 صفحة

 

اخلاص بن ام الوقاطة يف األوراق املالية: 5018( لسنة /ر51) قرار جملس إدارة اهليئة رقم( من 11املادة )

 تزويد اهليئة بالتقارير اآلتية: -0

، املدير أو شهرية حوا تعامالو األوراق املالية اخلاصة بلو من أعضا  جملس إدارة الشرلةتقارير  .أ 

لتقارير وذلك وموظنييها، أو الشرلاو التابعة، وأية تعامالو أخرى تطلب اهليئة تضةينها تلك ا

 ( أيام عةو من انتها  الشهر، مع موافاة السوق بنسخة عنها.5خالا )

( يومًا من 45تقارير مالية مرحلية )ربع قنوية( مراجعة من مدق  امساباو اخلارجي خالا ) .ب 

 .الشرلة تأقيس عقد يف انتها  النيرتة الربعية، وموقعة من الشخت املخوا بالتوقيع

من مدق  امساباو اخلارجي خالا )ثالثة أشهر( من انتها  السنة تقرير مالي قنوي مدق   .  

 .الشرلة تأقيس عقد يف املالية، وموقع من الشخت املخوا بالتوقيع

( يومًا من انتها  النيرتة الربعية، وتقرير قنوي خالا )ثالثة 45تقارير مرحلية )ربع قنوية( خالا ) .د 

واخلسائر وأعةاا الشرلة املتعلقة مبزاولة النشا  أشهر( من انتها  السنة املالية تتضةن األرباح 

وذلك على النةوذ  املعد من اهليئة، على أن توقع تلك التقارير من املدير املسؤوا عن النشا  حاا 

 لانت الشرلة مرخصة أللثر من نشا  من اهليئة.

 فصو امساباو.تقارير دورية وعند الطلب بشأن  .ه 

 طلبها اهليئة.أي بياناو مالية أو تقارير أخرى ت .و 

 

بشأن تن يم أعةاا التقاص يف قوق  5015( لسنة 11قرار جملس إدارة اهليئة رقم )( من 10املادة )

 السلع:

 اآلتية: والبياناو تزويد اهليئة بالتقارير -2

( يومًا من 45تقارير مالية مرحلية )ربع قنوية( مراجعة من مدق  امساباو اخلارجي خالا ) .أ 

 .الشرلة تأقيس عقد يف الربعية، وموقعة من الشخت املخوا بالتوقيعانتها  النيرتة 

تقرير مالي قنوي مدق  من مدق  امساباو اخلارجي خالا )ثالثة أشهر( من انتها  السنة  .ب 

 .الشرلة تأقيس عقد يف املالية، وموقع من الشخت املخوا بالتوقيع

( يومًا من انتها  النيرتة الربعية، وتقرير قنوي خالا )ثالثة 45تقارير مرحلية )ربع قنوية( خالا ) .  

األرباح واخلسائر وأعةاا الشرلة املتعلقة مبزاولة النشا  أشهر(  من انتها  السنة املالية تتضةن 
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سؤوا عن النشا  حاا وذلك على النةوذ  املعد من اهليئة، على أن توقع تلك التقارير من املدير امل

 لانت الشرلة مرخصة أللثر من نشا  من اهليئة أو حاا لان املرخت مصرفًا حمليًا.

 تستثنى املصارف احمللية من التقارير املطلوبة يف النيقرت  )أ، ب( من هذا البند. .د 

 له. حمضر اجتةاع جملس اردارة واللجان التابعة .ه 

%( 32) تزيد ملليتهم عن نالذي أو أعضا  التقاص  تقرير دوري وحمّدث بشأن نسب مللية املساهة .و 

 من رأس ماا شرلة التقاص.

 تنياصيو أي اتنياقياو تشغيو متبادلة مع مؤقساو املقاصة األخرى. .  

 .أي بياناو مالية أو تقارير أخرى تطلبها اهليئة .ح 

 

 بشأن  5011( لسنة /ر.م55قرار جملس إدارة اهليئة رقم )( من 11املادة )

 تن يم أعةاا شرلة التقاص املرلزي:

 اآلتية: والبياناو تزويد اهليئة بالتقارير -4

( يومًا من 45تقارير مالية مرحلية )ربع قنوية( مراجعة من مدق  امساباو اخلارجي خالا ) .أ 

 .الشرلة تأقيس عقد يف انتها  النيرتة الربعية، وموقعة من الشخت املخوا بالتوقيع

مدق  من مدق  امساباو اخلارجي خالا )ثالثة أشهر( من انتها  السنة تقرير مالي قنوي  .ب 

 .الشرلة تأقيس عقد يف املالية، وموقع من الشخت املخوا بالتوقيع

( يومًا من انتها  النيرتة الربعية، وتقرير قنوي خالا )ثالثة 45تقارير مرحلية )ربع قنوية( خالا ) .  

األرباح واخلسائر وأعةاا الشرلة املتعلقة مبزاولة النشا  أشهر( من انتها  السنة املالية تتضةن 

وذلك على النةوذ  املعد من اهليئة، على أن توقع تلك التقارير من املدير املسؤوا عن النشا  حاا 

 لانت الشرلة مرخصة أللثر من نشا  من اهليئة.

 .حمضر اجتةاع جملس اردارة واللجان التابعة .د 

 %( من رأس ماا شرلة32) ب مللية املساهة  الذي تزيد ملليتهم عنتقرير دوري وحمّدث بشأن نس .ه 

 التقاص املرلزي.

 .أي بياناو مالية أو تقارير أخرى تطلبها اهليئة .و 
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 املادة )4( من قرار جملس إدارة اهليئة رقم )3/ر.م( لسنة 5011 بشأن تن يم الرتويج والتعريف:

 تزويد اهليئة بالتقارير اآلتية: -8 .5

( يومًا من 45تقارير مالية مرحلية )نصف قنوية( مراجعة من مدق  امساباو اخلارجي خالا ) .أ 

 .الشرلة تأقيس عقد يف الزمنية احملددة، وموقعة من الشخت املخوا بالتوقيعانتها  النيرتة 

تقرير مالي قنوي مدق  من مدق  امساباو اخلارجي خالا )ثالثة أشهر( من انتها  السنة  .ب 

 .الشرلة تأقيس عقد يف وموقع من الشخت املخوا بالتوقيعاملالية، 

( يومًا من انتها  النيرتة الربعية، وتقرير قنوي خالا )ثالثة 45تقارير مرحلية )ربع قنوية( خالا ) .  

أشهر( من انتها  السنة املالية تتضةن األرباح واخلسائر وأعةاا الشرلة املتعلقة مبزاولة النشا  

د من اهليئة، على أن توقع تلك التقارير من املدير املسؤوا عن النشا  حاا وذلك على النةوذ  املع

لانت الشرلة مرخصة أللثر من نشا  من اهليئة أو حاا لان املرخت مصرفًا حمليًا أو فرع 

 .مصرف أجنيب

 تستثنى املصارف احمللية، وفروع املصارف األجنبية من التقارير املطلوبة يف النيقرت  )أ، ب( من هذا .د 

 البند.

 .أي بياناو مالية أو تقارير أخرى تطلبها اهليئة .ه 

 

 تن يم بشأن  5011( لسنة /ر.م8قرار جملس إدارة اهليئة رقم )( من 1املادة )

 نشا  اخلدماو اردارية لصنادي  االقتثةار:

 تزويد اهليئة بالتقارير اآلتية: -5 .1

( يومًا من 45تقارير مالية مرحلية )ربع قنوية( مراجعة من مدق  امساباو اخلارجي خالا ) .أ 

 .الشرلة تأقيس عقد يف الربعية، وموقعة من الشخت املخوا بالتوقيعانتها  النيرتة 

تقرير مالي قنوي مدق  من مدق  امساباو اخلارجي خالا )ثالثة أشهر( من انتها  السنة  .ب 

 .الشرلة تأقيس عقد يف الشخت املخوا بالتوقيع املالية، وموقع من

( يومًا من انتها  النيرتة الربعية، وتقرير قنوي خالا )ثالثة 45تقارير مرحلية )ربع قنوية( خالا ) .  

أشهر( من انتها  السنة املالية تتضةن األرباح واخلسائر وأعةاا الشرلة املتعلقة مبزاولة النشا  

يئة، على أن توقع تلك التقارير من املدير املسؤوا عن النشا  حاا املعد من اهلوذلك على النةوذ  



  

 
 11 من 8 صفحة

 

لانت الشرلة مرخصة أللثر من نشا  من اهليئة أو حاا لان املرخت مصرفًا حمليًا أو فرع 

 مصرف أجنيب.

تستثنى املصارف احمللية، وفروع املصارف األجنبية من التقارير املطلوبة يف النيقرت  )أ، ب( من هذا  .د 

 البند.

املدير  تقارير شهرية حوا تعامالو األوراق املالية اخلاصة بلو من أعضا  جملس إدارة الشرلة أو .ه 

وموظنييها، أو الشرلاو التابعة، وأي تعامالو أخرى تطلب اهليئة تضيةنها تلك التقارير وذلك 

 ( أيام عةو من انتها  الشهر.5خالا )

 .أي بياناو مالية أو تقارير أخرى تطلبها اهليئة .و 

 

 بشأن 5014( لسنة /ر14قرار جملس إدارة اهليئة رقم )( من 4املادة )

 تن يم ترخيت ولاالو التصنيف االئتةاني: 

 اآلتية:  تزويد اهليئة بالتقارير-1 .1

( يومًا من 45تقارير مالية مرحلية )ربع قنوية( مراجعة من مدق  امساباو اخلارجي خالا ) .أ 

 .الشرلة تأقيس عقد يف الشخت املخوا بالتوقيعالربعية، وموقعة من انتها  النيرتة 

تقرير مالي قنوي مدق  من مدق  امساباو اخلارجي خالا )ثالثة أشهر( من انتها  السنة  .ب 

 .الشرلة تأقيس عقد يف املالية، وموقع من الشخت املخوا بالتوقيع

ير قنوي خالا )ثالثة ( يومًا من انتها  النيرتة الربعية، وتقر45تقارير مرحلية )ربع قنوية( خالا ) .  

أشهر( من انتها  السنة املالية تتضةن األرباح واخلسائر وأعةاا الشرلة املتعلقة مبزاولة النشا  

وذلك على النةوذ  املعد من اهليئة، على أن توقع تلك التقارير من املدير املسؤوا عن النشا  حاا 

ملرخت مصرفًا حمليًا أو فرع لانت الشرلة مرخصة أللثر من نشا  من اهليئة أو حاا لان ا

 .مصرف أجنيب

تستثنى املصارف احمللية وفروع املصارف األجنبية من التقارير املطلوبة يف النيقرت  )أ، ب( من هذا  .د 

 البند.

 .أي بياناو مالية أو تقارير أخرى تطلبها اهليئة .ه 

 

 



  

 
 11 من 2 صفحة

 

 تن يم نشا  اريداع املرلزي:بشأن  5014( لسنة /ر.م19قرار جملس إدارة اهليئة رقم )( من 10املادة )

 اآلتية:  والبياناو تزويد اهليئة بالتقارير-10 .4

( يومًا من 45مالية مرحلية )ربع قنوية( مراجعة من مدق  امساباو اخلارجي خالا )تقارير  .أ 

 .الشرلة تأقيس عقد يف انتها  النيرتة الربعية، وموقعة من الشخت املخوا بالتوقيع

مدق  امساباو اخلارجي خالا )ثالثة أشهر( من انتها  السنة  تقرير مالي قنوي مدق  من .ب 

 .الشرلة تأقيس عقد يف املالية، وموقع من الشخت املخوا بالتوقيع

( يومًا من انتها  النيرتة الربعية، وتقرير قنوي خالا )ثالثة 45تقارير مرحلية )ربع قنوية( خالا ) .  

خلسائر وأعةاا الشرلة املتعلقة مبزاولة النشا  أشهر( من انتها  السنة املالية تتضةن األرباح وا

وذلك على النةوذ  املعد من اهليئة، على أن توقع تلك التقارير من املدير املسؤوا عن النشا  حاا 

 لانت الشرلة مرخصة أللثر من نشا  من اهليئة. 

ماا مرلز %( من رأس 5) مللية املساهة  الذي تزيد ملليتهم عنتقرير دوري وحمّدث بشأن نسب  .د 

 .اريداع

 .أي بياناو مالية أو تقارير أخرى تطلبها اهليئة .ه 

 

 الثانيةاملادة 

/ر.م( لسنة 2قرار رئيس جملس إدارة اهليئة رقم ) ( من96( إىل املادة )98يضاف بند جديد برقم )

 بشأن الن ام اخلاص بصنادي  االقتثةار على النحو اآلتي:  9116

 اآلتية: تزويد اهليئة بالتقارير. 98

( يومًا 45تقارير مالية مرحلية )ربع قنوية( مراجعة من مدق  امساباو اخلارجي خالا ) .أ 

 .الشرلة تأقيس عقد يف ، وموقعة من الشخت املخوا بالتوقيعالربعيةانتها  النيرتة من 

من انتها  من مدق  امساباو اخلارجي خالا )ثالثة أشهر(  تقرير مالي قنوي مدق  .ب 

 .الشرلة تأقيس عقد يف وموقع من الشخت املخوا بالتوقيعالسنة املالية، 



  

 
 11 من 11 صفحة

 

ر قنوي خالا ( يومًا من انتها  النيرتة الربعية، وتقري45خالا ) (ربع قنوية)مرحلية تقارير  .  

من انتها  السنة املالية تتضةن األرباح واخلسائر وأعةاا الشرلة املتعلقة  )ثالثة أشهر(

مبزاولة النشا  وذلك على النةوذ  املعد من اهليئة، على أن توقع تلك التقارير من املدير 

حاا لان خصة أللثر من نشا  من اهليئة أو الشرلة مراملسؤوا عن النشا  حاا لانت 

 مصرف أجنيب. املرخت مصرفًا حمليًا أو فرع

النيقرت  )أ، ب( من تستثنى املصارف احمللية، وفروع املصارف األجنبية من التقارير املطلوبة يف  .د 

 هذا البند.

 أي بياناو مالية أو تقارير أخرى تطلبها اهليئة. .ه 
 

 

 الثالثةاملادة 

 .تاري  نشره( يومًا من 12بعد )ويعةو به ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية، 

 
 
 
 
 
 

 املهندس/ قلطان بن قعيد املنصوري

 رئيس جملس اردارة                                  
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