الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م

المساهمون الكرام
يسرري ب لنيابنلة م لس إ ارة ا ةيكرريلة ةييةن بة يالت ررنان ل ةن أق م مم م يصا ل
ةيكيلة ي ساة ةيةنيبة ةيةا هبة فب  31ريسةبي 2019م.

ررن م نئج ة بنن

األداء التشغيلي للمجموعة
اإليرادات
ةت اييةرةن ةيةسةو ة ي سرررررراة ةيةنيبة ةيةا هبة فب  31ريسررررررةبي 2019م ايى  2592,2ل بو لاير لقن ة لـ
 2186ل بو لاير ي ف يا ةيةةنث ة لم نم 2018م .وتكرةأ اييةرةن ةيةسةو ة ةإلييةرةن ةيةحققة لم لسةو ة
زيم ،وةي ب سنهةت لإييةرةن ل غت  2045ل بو لاير.
سس ت اييةرةن ةن أ لةألرةء ةيةح بق ة تفن ن لاسبة  ٪2ول غت  554,3ل بو لاير لقن ة لـرررررر  546ل بو
لاير ي ف يا ةيةةنث ة لم نم 2018م ،وييور ذيك ايى ا تفنع فب اييةرةن خ لنن ةياطنق ةييييض واييةرةن
ةإلرة ا ةي ن جبة ،حبث ةت اييةرةن ةي طوط ةيثنل ة لاسرربة  ٪4,9ى مسررنس سرراو  ،لباةن تيةجيت نئ ةن
ةيهنتف ةية اقأ لاسررربة  ٪1,7ووةصررر ت اييةرةن ةيةصنيةنن ةي ررروتبة ا فنضرررهن حبث ل غت سررربة ةإل فنض
 %17,5وذيك لسبب ةياةو ةية زةي فب اس ةم تطببقنن ةيةح وى لOTTق ةيينيةبة.

المصروفات
ة تفع اجةنيب ل ن يف ةيةسةو ة ةي كغب بة ايى  2111,4ل بو لاير لقن ة لـررررر  1774,1ل بو لاير ي ف يا
ةيةةنث ة لم نم 2018م ويأتب هذة ةا تفنع ل أثبي رلج نئج ة بنن زيم ةيسيورية.
شرره ن ةية رريوفنن ةي كررغب بة يكرريلة ةن أ لةألرةء ةيةح بق ا تفن ن لاسرربة  ٪5,0ايى  467,2ل بو لاير
لقن ة لةب غ  445.2ل بو لاير  .وييور ذيك ايى ة تفنع ةية ن يف ةيةيتبطة لنإلييةرةن.

األربــاح
حققت ةيةسةو ة م لنحن صنفبة لي خ ا ةيضيةئب ل غت  299,7ل بو لاير ل 77,7ل بو لاير لي خ ا
ةيح ررررر ابي ةيةسرررربطياق لقن ة ب  208,8ل بو لاير حقق هن ةيةسةو ة فب نم 2018م ل 64,8ل بو
لاير لي خ ا ةيح ر ابي ةيةسبطياق.
تأتب ةيزينرا فب م لنح ةيةسةو ة ى خ فبة ةألرةء ةيةة نز فب ةألسرروةق ةييئبسرربة يةسةو ة زيم ،وا سرربةن فب
ةيصويت وةيةة صة ةيييلبة ةيسررررريورية ،حبث سرررررنهةت لسةو ة زيم لةب غ  274,9ل بو لاير ل 713,8ل بو
روا ق فب ةأل لنح ةي ررررررنفبة لمبأ ةيفوةئ ابي ةيةسرررررربطياق يةسةو ة ةن أ فب نم 2019م لقن ة لةب غ
 175,9ل بو لاير ل 456,7ل بو روا ق ي ينم 2018م لزينرا م هن  .٪56لي ةي ي يأ ي ح ررررررر ابي
ةيةسررررربطيا ،سرررررنهةت لسةو ة زيم لةب غ  52,6ل بو لاير ل 136,6ل بو روا ق فب نم 2019م لقن ة
لةب غ  31,7ل بو لاير ل 82,3ل بو روا ق يينم 2018م.
ل غ صررنفب لع ةن أ لةألرةء ةيةح بق ي سرراة ةيةا هبة فب  31ريسررةبي 2019م لب غ  79ل بو لاير لقن ة لـ
 89,4ل بو لاير  ،لإ فنض م ه .٪12
ل غ لع ةيةسةو ة ي سرررررها ةيوةح خالل ةيسررررراة ةيةا هبة فب  31ريسرررررةبي 2019م هو  0,104لاير لقن ة لـ
 0,086لاير ي ف يا ةيةةنث ة لم نم 2018م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توزيعات األرباح
موصى لس إ ةإلرة ا ل وزيع م لنح لقبةة  55لبسة ي سها خنضية يةوةفقة ةيسةيبة ةيينلة ي كيلة  ،وتب غ سبة
ةييوةئ  ٪53,1لم م لنح ةيةسةو ة.

قاعدة المشتركين:
ل غ ر ةيةك يلبم لنيس طاة لةن فب ريسةبي 2019م فب لأ لم ةي لنن ةيثنل ة وةية اق ة حو  3,429ل بو
لك يك لابي شنل ة يةك يلب شيلنن ا نرا ةيببع ةيةيتبطة لع ةن أق لقن ة لـرررررر  3,494ل بو لك يك ،
لسسال ا فنضن لاسبة  ٪ 1,8م فإ ةيف يا لم نم 2018م .ل غ اجةنيب من ا ةيةك يلبم شنل ة لك يلب
شيلنن ا نرا ةيببع  4.041ل بو لك يك.

الشركات التابعة:
ل1ق

شرررررركة االتصررررراالت المتنقلة نمجموعة زين  :ةسررررر حوذن ةن أ فب نم 2017م ى ح رررررة
 ٪21.9فب لسةو ة زيم وهب ح ة لسبطيا.
سررررس ت نئ ةن لسةو ة زيم ةوة لاسرررربة  ٪25ول غت  2045ل بو لاير فب ريسررررةبي 2019م
لقن ة لإييةرةن ةيف يا ةيةةنث ة ةيبنيغة  1642ل بو لاير .ول غت ةأل لنح مبأ اسرررررر قطنع ةيفوةئ
وةيضييبة وةإلهالك  896,4ل بو لاير ،لسس ة ةوة لاسبة  .٪38,7لباةن ل غ صنفب ةييلع 306
ل بو لاير لزينرا م هن  ٪8,9م ةيف يا ةيسنلقة.
تةبزن ةيسرراا ةيةنيبة ةيةا هبة فب  31ريسررةبي  2019لاةو فب صررنفب ةأل لنح لاسرربة  ٪1لم زيم
ةيصويت و ٪11لم زيم ةيسيوريا ؛ لع ةس ةية مرةء زيم ةيسورة لكصأ جب فب جةبع ةيةؤشيةن
ةيةنيبة ةييئب سبة لنيح سنلنن ةيةي ا لنيية ة ةيةح بة .سس ت زيم ةي سيورية م ى ةيا نئج ةيةنيبة ى
ةإلطالق يهذة ةيينم .حبث ل غ صررررررنفب رخأ لزيم ةيسرررررريوريةل فب ةيسرررررراا ةيةنيبة ةيةا هبة فب 31
ريسةبي 2019م  50ل بو لاير لزينرا م هن  ٪46م ةيف يا ةيسنلقة ى مسنس ساو .
ة تفع اجةنيب من ا ةالء لسةو ة زيم لاسرررربة  ٪1ايى  49,5ل بو لقن ة لـرررررررررر  49ل بو فب
ةيف يا ةيسنلقة.
ل2ق عمان للبيانات الرقمية ش.م.م :ةسرررررر حوذن ةن أ ى  %20لم مسررررررها ةن ي ببن نن ةييمةبة
خالل نم 2019م ،ي أ ح هن ايى  .%100وم ل غت اييةرةن ةيكيلة لاهنية ريسةبي 2019م
 6ل بو لاير لحققة ةوة لاسرربة  %10,4لقن ة لـرررررررر  5,5ل بو لاير خالل فإ ةيف يا لم ةيينم
ةيةنضب 2018م .وم سس ت ةأل لنح مبأ ام طنع ةيفوةئ وةيضيةئب وةإلهالك ةوة م ه %29,2
لقن ة لينم 2018م ،لع هنلش م ه %31,8

حصة الشركة في السوق
تق ح ررة ةن أ لم لك ر يلب ةات ررنان ةية اق ة فب ةيسرروق لشررنل ة شرريلنن ا نرا ةيببع يكرريلة ةن أق
لحوةيب  ٪53,8ولح ررررة اييةرةن تب غ  .٪57,8فبةن تق ح ررررة ةن أ لم ةيةكرررر يلبم فب خ لنن ةيهنتف
ةيثنلت لآجأ ولسبق ةي فعق  ٪70,4ولح ة اييةرةن تق لاحو .٪80,5

الجوائز واإلنجازات:
ةيسوةئز وةإل سنزةن ةي ب حقق هن ةن أ خالل نم 2019م:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .1ةإلطالق ةي سن يكبصة ةيسبأ ةي نلإ  5Gفب ةيس طاة يةك يلب ةإل ي ت ةيةازيب لسي نن ت أ
ايى  1جبسنلت فب ةيثن بة .
 .2جنئزا مفضررأ لكرريوع فب ةيكرريق ةألوسررل خالل حفأ جوةئز ةيةكررغ بم ةيينيةببم يهذة ةيينم (Global
) Carrier Awards 2019لنيينصرررررةة ةيبييطن بة يا وذيك م لكررررريوع لةي حول ةية صنلأ ايى
ةيينيةبة فب م ةنل ةيسة ة".
 .3جنئزا مفضأ ةيكيلنن ةييةن بة مرةء وفقن يةس ة فو لإ ي كيق ةألوسل.
 .4ح رررول ةيكررريلة ى جنئزا مفضرررأ لليلز ي ببن نن ةييمةبةل ى لسررر وى ةيكررريق ةألوسرررل خالل
لؤتةي ل نيا ةات نان فب ةيكيق ةألوسل  2019ل ةيذ ممبا ل وية ةالن ةن ةيييلبة ةية ح ا.
 .5ح ررررول ةن أ ى جنئزا لةيكرررريلة ةييةئ ا فب المنن ةيةسرررر ثةييمل فب ةن  ،وذيك فب لؤتةي
المنن ةيةس ثةييم ى لس وى ةيكيق ةألوسل ةيذ ممبا فب رلب.

المسؤولية اإلجتماعية :
فب اطن اي زةلهن ةي ةئا ل ا ةيةس ةع وةيببئة ،رشررررررات ةن أ ر لم ةيةبنر ةن فب ا طن ةيةسررررررؤويبة
ةإلج ةن بة وم لت ةي ا يي ر لم ةيةؤسرررسرررنن وةيبيةلج ،وفبةن ي ب منئةة لأها ةيةبنر ةن وةأل كرررطة ةي ب تةت
خالل نم 2019م:
 OCA Walkathon -1الجمعية العمانية للسرررررر ان :سرررررنهةت ةن أ لني ينو لع ةيسةيبة ةييةن بة
ي سررريطن ل ا ةيةيضرررى ةيذيم يين و لم ةيسررريطن لنيةصةالن ةيغذةئبة وةيةكرررن لة فب ةيةسررربيا
ةيسررراوية ةيسرررنرسرررة كررري ي ةكرررب ةي ب تاظةهن ةيسةيبة وةيهنرفة ايى جةع ةي بي نن ور ا ليضرررى
ةيسيطن .
 -2برنامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصرررراالت ) :(ICTملةأ لاسنح لي نلج ةي يب و قأ
ةيةييفة يـررررررر  100خييج لم تصاويوجبن ةيةي ولنن وةات نان لم ل ف لؤسسنن ةي ي با ةيينيب
حبث تا توظبف  47لاها ح ى ةآل .
 أنشطة المسؤولية اإلجتماعية األخرى والتي تهدف إلى تشجيع االبتكار والتدريب ونقل المعرفة:
 اف نح "ركن االبتكار من عمانتل" فب لص بة ةألطفنل ةيينلة ي يييف ةياكرررئ و وةر ةيةص بة ىمح ث ةي قابنن ةيذلبة ي صاويوجبن ةيةي ولنن وةي قابنن ةييمةبة.
 تدشررررررين حافلة " نبكر ونبتكر " لني ينو لع وزة ا ةي يلبة وةي ي با له ف توفبي فيص ةي ي باةيذةتب وةي كسبع ى ةال صن لبم طالب ةية ة س.
 برنامج تبعيل االبتكار لني ينو لع وزة ا ةي يلبة وةي ي با ولس إ ةيبحث ةيي ةب. مركز االبتكار ونقل التكنولوجيا :تومبع ةتفنمبة تينو لع جنلية ةيسررررر طن منلوس ي ا وتطوييةيةيلز
 برنامج مهنتي :الةنل لي نلج ت يبب يضررررررا  100لنحث م ةأ ةن ب فب لسنل اصررررررالحةيهوةتف ةيةحةوية وليلسبنتهن.
 برنامج  Outward Bound Omanتحدي عمان :يس ر ةي ي ةيا ةي نلسررة وةيذ يس ر ه ف طالب
ةية ر ة س ،ويه ر ف هررذة ةيبي ررنلج ايى تيزيز ليض ةيةهررن ةن لثررأ لهررن ةن ةا ةررنر ى ةيررذةن
وتيزيز ةيثقة لنيافإ وةل سنلها لهن ةن ةيقبنرية ولن ايى ذيك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أولمبياد عمانتل للبرمجة في نسرررررر تها الثانية :ةإلصرررررر ة ةيثن ب لم ةيبي نلج لني ينو لبم ةن أ
ووزة ا ةي يلبة وةي ي با وةيذ يه ف ايى ةل كرررنف وتكرررسبع ةيةوةهب ةيكرررنلة ي طالب وجذب ةا بنه
ايى مهةبة تصاويوجبن ةيةي ولنن.

الرؤية المستقبلية:
سررروف يكررره سررروق ةات رررنان فب نم 2020م تغبيةن هنلة لم ةهةهن :رخول ةيةكرررغأ ةيثنيث وةيب ء فب
تكغبأ تقابة لةيسبأ ةي نلإ 5Gل ةيس ي ا.
لع رخول ةيةكررغأ ةيثنيث ايى ةيسرر طاة سرربصو يذيك تأثبي ى ريانلبصبة ةيسرروق ةيحنيبة ،ظية ي كرربع ةيسرروق
ةيحنيب لع تبنطؤ ةإلييةرةن فب سرروق ةات ررنان ةية اق ة ةألسررنسرربة للثأ ةي ررون وةيببن نن وةييسررنئأق لسرربب
تأثبيةن ةيوضع ةإلم نر ةيينم .سوف يفيض رخول ةيةكغأ ةيثنيث تح ينن اضنفبة ى ةيةكغ بم ةيحنيببم.
وفب ةيومت فسرررا ،فإ ةياةو ةيةسررر ةي فب خ لنن  OTTلتطببقنن ةيةح وىق لثأ  Netflixو  WhatsAppو
 Youtubeو  Instagramي فع ايى زينرا ةيط ب ى وح ةن يض ةياطنق ةي يرر  ،وةيذ يةثأ لم حبث
ةيةب م الصن بة ةيةكرررغ بم يزينرا ةإلييةرةن .ولع ذيك ،فإ شررريببة ةي لنن ةيةسن بة وسررربطيا لكرررغ ب ةيةح وى
ةيينيةب ةيذيم ي ة يو لنيق ا ى ةإلسررر فنرا لم من ا ةالء نيةبة لع تييضرررها يقوة بم وتكرررييينن لح بة
لح ورا ،تسيأ لم ةي يب ى لكغ ب ةات نان ةيةح ببم ةي انفإ ى خ لنن ةيقبةة ةيةضنفة .الوا ى
ذيك ،ا يزةل لانء ةيبابة ةألسررررنسرررربة ةيةط ولة ي ا هذة ةيط ب يكررررصأ بئن لببية ى ةيةكررررغ بم ،لةن يزي لم
ةيضغل ى هوةلش ةي كغبأ.
وفب ظأ هذه ةيظيوف ،سرربصو لم ةي رريب ى ةيةكررغ بم ايسنر ةي ةويأ يالس ر ثةن ةن ةيةط ولة فب شرربصنن
ةيسبأ ةي نلإ  5Gلةن يكرررررصأ تح ين جوهيين إليسنر ةيببئة ةييمةبة ةيالزلة ي طويي لاظولة ةإلم رررررنر ةييمةب
ةيةألوية لم ارخنل هذه ةي قابة .و ى ةيياا لم ةي لنن ةيفنئقة ةيسورا ةي ب توفيهن شرربصنن ةيسبأ ةي نلإ لم
حبث ةيسررررري ة وومت ةإلسررررر سنلة ولذيك الصن بة تطويي لسةو ة ج ي ا لم ةي لنن ةييمةبة ةية ق لة وح ول
ا ي ت ةأل شبنء لInternet of Thingsق ،مثب ت ةي سن ب ةي سنلقة فب تيمبة ةي كبصة لإرخنل تقابة ةيسبأ ةييةلع
 4Gم تحقبق ةييوةئ لم هذه ةيةبزةن ةية ق لة يكررررررصأ تح ين .ولةن هو ةيحنل لع لأ تقابة ج ي ا ،يم ت رررررربع
لؤشيةن ل ى ةس بينب ةيسوق فب ةس ةم تطببقنن هذه ةي قابة وةضحة اا لي ة كن ةيكبصة .وسب كصأ ذيك
ليضرر ة ي ةكررغ بم لم مجأ تح ي تومبت ولبفبة تسررييع كرري شرربصنن ةيسبأ ةي نلإ .ولع ذيك ،تيةأ ةن أ
ى تق يا خ لنن شبصة ةيسبأ ةي نلإ.
ا تافبذ اسررر يةتبسبة ل ةن أ ل 3.0ل يكرررصأ ةألرةا ةألسرررنسررربة ي كررريلة ي ةحنفظة ى وضررريهن ةي انفسرررب فب
ةيسوق وةي ينلأ لع ل غبيةتا لم خالل:
1ق ةي يلبز ةيةسرررررر ةي ى تسيلة ةييةالء وةي حول ةييمةب لم م جأ تزوي ن لنألروةن وةيق ةن ةيالزلة
يةوةجهة ح ا ةي انفإ فب ةيسوق وةي ب سوف تةببز ن م ةيةانفسة ةيةح بة وةيينيةبة.
2ق ةي وسررررع فب ةي لنن ةألسررررنسرررربة لثأ ح ول تصاويوجبن ةيةي ولنن وةات ررررنان ييةالء ةيةؤسررررسررررنن
وةيحصولة ،وخ لنن ةيقبةة ةيةضرنفة يسروق ةيةسر ه ك ،حبث ة هن ا تزي فقل لم ر ةييةالء لأ توفي
يان ميضن ل نر ج ي ا ياةو ةإلييةرةن ،لةن ييوض ةا فنض فب ةإلييةرةن ةألسنسبة.
3ق ةإلسررر ثةن فب ةيبابة ةألسرررنسررربة ي كررربصة لسررربب ةيط ب ةية زةي ى ةيببن نن لم ةييةالء ،حبث تةصاان
لاهسبنن ةإلسررر ثةن ةيةي ة وةيفينية لنإلضرررنفة ايى ةي يلبز ى تحسررربم هبصأ ةي صنيبف ي يان لم ر ا
لس وينن ةإلس ثةن ةيةط ولة .لنإلضنفة ايى ذيك ،يوفي كي شبصة ةيسبأ ةي نلإ يان مصول اس يةتبسة
ئبسرررربة تيةأ ى تق يا ةيسررررينن وةيصفنءةن لنإلضررررنفة ايى فيص ةو ج ي ا فب م ةنيان ةألسررررنسرررربة
وخن جهن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع
تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
4ق اسررر يةتبسب ان ةية ي قة لأ ةنل ةيسة ة ةية ةث ة لسيأ ةيسررر طاة ليلزة ةم بةبن فب ةيةاطقة وةي ب سررر ةصاان
لم تق يا مفضررأ خ لنن ةات ررنان يكرريلنن ةات ررنان ةيينيةبة لناضررنفة ايى تاويع ل ررنر ةي خأ
ةي ب تيزز تطببقنن ةيةح وى لOTTق ةيينيةبة.
ى ةيياا لم تح ينن ةيسررررروق ةيةح بة ،توةصرررررأ ة بنن زيم ةيةسرررررنهةة فب ةو ةيةسةو ة ،حبث سرررررس ت
لسةو ة زيم ةوة ى ةسرررررنس سررررراو لاسررررربة  %25ةيذ ييور ايى ح لببي ي أثبي رلج نئج شررررريلة زيم
ةيسررريورية خالل نم 2019م لفب حبم تا رلج شررريلة زيم ةيسررريورية ية ا  6ةشرررهي خالل نم 2018مق .وم
ةت ةأل لنح مبأ ةيفوةئ وةيضرررريةئب وةإلسرررر هالك لاسرررربة  %40لم  1.7ل بن روا ايى  2.4ل بن روا .
وسوف تح أ ةن أ ى  39ل بو لاير م نم 2019م ،ةس انرة ايى سبنسة توزيع ةأل لنح ةي ب تب غ 33
ف سرررن لح مر ى وةي ب موصرررى لهن لس إ ارة ا شررريلة زيم لوفقن يال ةنر ةيسررراو ي سةيبة ةيينلة وةيةوةفقنن
ةيقن و بةق ،ولم ةية ومع م تب غ ح ة شيلة ةن أ فب توزيع ةأل لنح  39ل بو لاير ةن ب لح مر ى خالل
ةيينلبم ةيةقب بم .وتوفي ة بة ةاسرررررر حوةذ فيص ي حقبق ةي صنلأ لبم ةيكرررررريل بم اضررررررنفة ايى ايسنر لابة موية
ي ةانفسة لفن بة ملبي فب ةيسوق وةي غ ب ى ل نطي ةي وةج فب سوق وحب .
شكر وتقدير:
مور لنيابنلة م لس إ ةإلرة ا م ما اا هذه ةيفيصة يإل يةب م خنير ةيكصي وةي ق يي يةسنهةبان ةيصيةم
ولك يلبان ةألوفبنء ى ر ةها ةيةس ةي ةيذ سن ن فب تحقبق هذه ةيا نئج ةيةة نزا ،لةن ور م ييب م
تق يي ن يإلرة ا ةي افبذية ولوظفب ةيكيلة ى تفن بها واخالصها فب ةييةأ .وا ان ى ثقة تنلة لأ لسةو ة
ةن أ سوف ت ةصم لم لوةص ة هذة ةألرةء ةيسب وس ةصم لم ل وغ لس وينن م ى لم ةي ةبز.
وفب ةي نم ضيع ةيى هللا ةيي ب ةيق يي ة ي غة جالية ةيس طن منلوس لم سيب لم تبةو ـ طبب هللا ثيةه ـ
لوةسع حة ا و ضوة ا وم يسصاا فسبع ةيسان لع ةي يقبم وةيكه ةء وةي نيحبم .
لةن يكيفان م يفع ي ةقنم ةيسنلب يةوا ن حضيا صنحب ةيسالية ةيس طن هبثا لم طن ق ةيةيظا ـ حفظا هللا
و نه ـ م سةى آينن ةي هن ب وةي بييصنن لةانسبة تويبا لقنيب ةيحصا فب ةيبالر ل ضي بم ي ةويى ج ت م تا ة
ية فب ةي جالي ا وية يا لةوفو يةة ةي حة وةيينفبة وم يوفقا يةوةص ة لسبيا ةي بي وةياةنء ييفنهبة
ةن وشيبهن.
وةيسالم بصا و حةة هللا وليلنتا ،،،
عبدالسالم بن محمد المرشدي
رئيس مجلس اإلدارة
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