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أهداف البنك

يه��دف.بنك.املال.املتحد.اإىل.التعري��ف.على.الفر�ص.اال�ستثمارية.

املمت��ازة.الت��ي.يذخ��ر.بها.ال�س��ودان.و.العمل.عل��ى.حتويلها.اإىل.

واقع.ي�ستفيد.منه.امل�ستثمر.املحلى.،..االإقليمي.و.الدويل.ويهدف.

البن��ك.اأي�س��اً.اإىل.العم��ل.على.تق��دمي.اخلدم��ات.اال�ستثمارية.و.

التمويلي��ة.املتمي��زة.لل�سركات.الك��رى.مل�ساعدتها.على.حتقيق.

اأهدافه��ا.يف.النمو.و.الربحية.لت�ساعد.عل��ى.التنمية.االقت�سادية.

و.االجتماعية.يف.البالد..

كم��ا.يهدف.البن��ك.اإىل.جان��ب.دوره.امل�سريف.االجت��اه.اإىل.الدور.

االجتماع��ي.و.ذل��ك.م��ن.خ��الل.امل�سارك��ة.و.تبن��ى.االأح��داث.

االجتماعية.و.النهو�ص.بها.ب�سورة.وا�سعة.ليوؤدى.بذلك.ر�سالة.

متكاملة.اإىل.كل.�سرائح.املجتمع..و.يغري.من.مفهوم..دور.البنوك.

املايل.فقط...
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مجلس اإلدارة

عادل.عبدالوهاب.املاجد

رئي��ص.جم�ل����ص.االإدارة

من�سور.قي�سر.بطي�ص

نائب.رئي�ص.جمل�ص.االإدارة

فرا�ص.فهد.البحر

ع�س�����و

حممد.خليفة.العد�ساين

ع�س�����و

�سيد.م�سر.الرزوقي

ع�س�����و

ال�سريف.اأحمد.بدر

ع�س�����و

كمال.اأحمد.الزبري

ع�س�و.واملدي���ر.الع���ام

الزبري.اأحمد.احل�سن

ع�س�����و

اأمرية.علي.العلمي

ع�س�����و
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هيئة الرقابة الشرعية

اإبراهيم.اأحمد.عثمان

رئي�ص.هيئة.الرقابة.ال�سرعية.

حممد.حمجوب.با�سري

املراقب.ال�سرعي.و�سكرتري.الهيئ�ة..

اإبراهيم.اأحمد.ال�سرير

ع�س�����و

التجاين.عبدالقادر.اأحمد

ع�س�����و
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اإلدارة التنفيذية

كمال.اأحمد.الزبري

الرئي�ص.التنفيذي.

واملدي��ر.الع����ام.

يو�سف.اأحمد.التني

نائب.املدير.العام.

والرئي�ص.التنفيذي.التجاري

املاأمون.حامد.عبدالرحمن

نائب.املدير.العام.

والرئي�ص.التنفيذي.املايل
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اإلدارة العليا

الطاهر.ال�ساذيل

رئي�ص.اإدارة

العمليات.والفروع.

حممد.عبا�ص

نائب.رئي�ص.

اإدارة.العمليات.

�سادية.كردفاين

رئي�ص.اإدارة.املوارد.

الب�سرية.وال�سئون.االإدارية

�سلمي.هارون

رئي�ص.اإدارة.اخلزينة

والعالقات.امل�سرفية.الدولية

تاج.الدين.حمجوب

رئي�ص.اإدارة.املخاطر.

ورق�اب����ة.االئتم�����ان

نهلة.حميدة

رئي�ص.اإدارة.التمويل

اأ�سامه.الفا�سل

نائب.رئي�ص.اإدارة.التمويل

عبدالرزاق.م�سطفي

رئي�ص.اإدارة.

.تقنية.املعلومات

االأمني.حممد.اأحمد

.رئي�ص.اإدارة.

املراجعة.الداخلية.

مالك.خان

رئي�ص.اإدارة.

اال�ستثمار.امل�سريف

عبدالقادر.عبدالر�سول

م�سئول.االلتزام.

اأحمد.حممد.خري

.رئي�ص.االإدارة.القانونية.

و�سكرتري.جمل�ص.االإدارة.

حممد.با�سري

املراقب.ال�سرعي.و�سكرتري.

هيئة.الرقابة.ال�سرعية
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ال�سيد/ عادل عبدالوهاب املاجد

رئي�ص.جمل�ص.االإدارة



يطي��ب.يل.نياب��ة.ع��ن.جمل�ص.اإدارة.بنك.امل��ال.املتحد.اأن.اأقدم.لل�س��ادة.امل�ساهمني.التقري��ر.ال�سنوي.الرابع.للبنك.ع��ن.ال�سنة.املالية.

املنتهية.يف.31.دي�سمر.2010م..

.�سه��د.ع��ام.2010.العديد.من.االأح��داث.االقت�سادية.وال�سيا�سية.الهامة.علي.النطاق.العامل��ي.واالإقليمي.واملحلي.....وتتلخ�ص.اأهم.

املالمح.االقت�سادية.لعام.2010.علي.النطاق.املحلي.فيما.يلي:

ارتف��ع.خ��الل.العام.مع��دل.الت�سخم.ب�سب��ب.تداعيات.االأزمة.املالي��ة.العاملية.وارتفاع.حج��م.الدين.العام.وانخفا���ص.�سعر.�سرف.

العملة.ال�سودانية...وقد.بلغت.ن�سبة.الت�سخم.االأ�سا�سي.يف.نهاية.نوفمر.2010.حوايل.9.9%...وقد.قام.البنك.املركزي.خالل.العام.

بع��دة.اإجراءات.ملواجهة.هذا.الو�سع.من.�سمنها.حتجيم.النم��و.النقدي.وتن�سيط.االإنتاج.يف.كافة.القطاعات.االقت�سادية.وحتجيم.

اال�سترياد.لل�سلع.الكمالية..

ارتفع.عر�ص.النقود.من.حوايل.28.مليار.جنيه.يف.بداية.يناير.2010.اإىل.حوايل.36.مليار.يف.اأواخر.دي�سمر.2010.مبعدل.منو.قدره.

22.5%...وتقل.هذه.الن�سبة.كثريًا.عن.ن�سب.النمو.يف.عر�ص.النقود.خالل.ال�سنوات.املا�سية.والتي.تراوحت.بني..%30.-.%36

ارتف��ع.�سع��ر.�سرف.اجلنيه.ال�سوداين.مقابل.العمالت.االأجنبية.تدريجياً.حيث.و�س��ل.يف.نهاية.العام.اإىل.2.64.جنيه.مقابل.الدوالر.

االأمريكي.مقارنة.ب�.2.25.جنيه.مقابل.الدوالر.االأمريكي.يف.نهاية.دي�سمر.2009م..

بلغ.متو�سط.العائد.على.الودائع.اال�ستثمارية.مع.البنوك.التجارية.خالل.العام.حوايل.9.1.%.....

بالن�سب��ة.لبنك.امل�ال.املتحد.ف��ان.عام.2010.ميثل.العام.الرابع.للبنك.حيث.احتف�ل.البنك.يف.اأغ�سط�ص.2010.بالذكري.الرابعة.لبدء.

اأعماله.وقد.حقق.البنك.خالل.العام.املذكور.العديد.من.االجنازات.والتي.نوردها.فيما.....يلي.:-

أوال: علي صعيد البنية التحتية :  
مت.اعتم��اد.وت�سغي��ل.نظام.حا�سب.اآيل.جديد.مت.�س��راوؤه.من.�سركة.Path Solutions...و.املعروف.با�سم.iMAL.....و.ذلك.اعتبارًا.من.
يولي��و.2010...ويعتر.ه��ذا.النظ����ام.قفزة.نوعية.حيث.يوفر.للعاملني.بالبنك.واملتعاملني.مع�������ه.قاع������دة.تكنولوجي�����ة.متينة.

وذات.كفاءة.عالية...

مت.انتق��ال.البن��ك.اإيل.مقره.اجلدي��د.اململوك.له.يف.�سارع.ماأمون.بح��ريي.يف.اأغ�سط�ص.2010..ويوفر.املق��ر.اجلديد.بيئة.عمل.ممتازة.

ويحتوي.علي.اأف�سل.النظم.التكنولوجية..

تقريـر رئيس مجلس اإلدارة للجمعيـة العموميـة
اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي العادي رقم )6(

اخل�رط�وم...24.مار�ص.2011
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ثانيًا : علي صعيد النشاط المصرفي التجاري :
.كّث��ف.البن��ك.ن�ساطه.امل�سريف.التجاري.خالل.العام.م��ع.الرتكيز.علي.خدمة.ال�سركات.الكرى.يف.توفري.احتياجاتها.اخلا�سة.براأ�ص.

املال.العامل.اأو.متويل.امل�سروعات...وعلى.�سبيل.املثال.ال.احل�سر.فقد.قام.البنك.خالل.العام.بتمويل.العديد.من.امل�ساريع.التنموية.

واالجتماعية.مثل.ت�سييد.املدار�ص.وحفر.اأبار.املياه.يف.كردفان.باالإ�سافة.اإىل.متويل.م�ساريع.الكهرباء.وال�سدود.و�سناعة.اال�سمنت.

وال�سكر.وعمليات.ا�سترياد.ال�سلع.الراأ�سمالية.واالإ�سرتاتيجية.وقد.حقق.البنك.من.ذلك.عوائد.جيدة.انعك�ست.اإيجابياً.علي.االأرباح.

ال�سافية.للبنك..

ثالثًا : علي صعيد النشاط المصرفي االستثماري :
ق��ام.البن��ك.برتتيب.عملية.متويل..م�سرتكة.)حمفظة.متويلي��ة.(.ل�سالح.�سركة.�سكر.النيل.االأبي�ص.مب�ساركة.10.م�سارف.�سودانية.

واأجنبي��ة.مببل��غ.60.ملي��ون.يورو....وي�ستخدم.مبلغ.التموي��ل.يف.توريد.ال�..Process House.وهو.اأه��م.جزء.يف.م�سنع.�سكر.

النيل.االأبي�ص.حيث.يقوم.ال�..Process House.بتحويل.ع�سري.ق�سب.ال�سكر.اإيل.حبيبات.ال�سكر...وتعتر.العملية.التمويلية.

املذك��ورة.ه��ي.االويل.م��ن.نوعها.يف.ال�سودان.من.حي��ث.احلجم.،..ونوعية.البنوك.امل�ساركة.).حملي��ة.واأجنبية.(.واملدة....هذا.ومن.

املنتظ��ر.توري��د.هذه.املعدات.علي.دفعات.بحيث.يت��م.ت�سغيلها.يف.نوفمر.2011.وهو.التاريخ.املتوق��ع.الفتتاح.هذا.امل�سروع.الهام.

والذي.تبلغ.تكلفته.الكلية.حوايل.املليار.دوالر..

وّق��ع.بن��ك.املال.املتحد.يف.دي�سم��ر.2010.علي.عقد.مع.املنظمة.العربية.للتنمية.الزراعية...).احدي.منظمات.جامعة.الدول.العربية.

ومقره��ا.اخلرط��وم.(.لو�سع.اإ�سرتاجتية.متكاملة.للرتويج.لال�ستثمار.الزراعي.يف.ال�سودان....وهذا.اأول.عقد.من.نوعه.يح�سل.عليه.

البن��ك.وذل��ك.يف.اإطار.دور.البنك.يف.تقدمي.اخلدمات.اال�ست�سارية.للم�ستثمرين.خا�س��ة.واأن.للبنك.اإدارة.متخ�س�سة.يف.هذا.املجال...

ومن.املوؤمل.اأن.ت�ساهم.هذه.االإ�سرتاتيجية.يف.التعريف.علي.الفر�ص.اال�ستثمارية.الواعدة.يف.املجال.الزراعي.بال�سودان.

رابعًا : على صعيد األداء المالي : - 
بل��غ.جمم��وع.االإي��رادات.خالل.العام..81.3.مليون.جنيه.�سوداين.مقارنة.مع.53.5.ملي��ون.جنيه.�سوداين.خالل.عام.2009.،.بزيادة.

قدره��ا.52%....ه��ذا.و.ق��د.بلغت.اأرباح.العمليات.قبل.ال�سرائب.والزكاة.39.2.مليون.جني��ه.�سوداين.مقارنة.مع.25.7.مليون.جنيه.

خالل.العام.املا�سي..

بل��غ.جمم��وع.االأرباح.ال�سافية..32.1.ملي��ون.جنيه.مقارنة.مع.20.8.مليون.جنيه.خالل.عام.2009.بزيادة.قدرها.54%....هذا.و.قد.

بلغ.العائد.على.ال�سهم.الواحد.حوايل.1.34..مقارنة.مع..0.87..خالل.العام.املا�سي......
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تنوعت.اإيرادات.البنك.على.النحو.التايل.:-

الن�سب�ة.املئوي�ة

2010 2009

4 12 االإيرادات.من.الودائع.مع.البنوك.....................

43 35 االإيرادات.من.متويل.العمالء..

35 31 االإيرادات.من.اخلدمات.امل�سرفية.والعموالت....

18 22 االإيرادات.من.ال�سن�دات.و.ال�سكوك..

100 100 ......املجم���وع.......................................

بلغ.�سافى.حمفظة.متويل.العمالء.املبا�سر.حوايل.396.مليون.جنيه.مقارنة.مع.حوايل.335.مليون.جنيه.بنهاية.عام.2009..موزعة.

على.كافة.القطاعات.االقت�سادية.و.با�ستخدام.العديد.من.ال�سيغ.التمويلية.االإ�سالمية...و.يبلغ.احلجم.الكلي.للمحفظة.حوايل.723.

مليون.جنيه.عند.اإ�سافة.االعتمادات.امل�ستندية.و.خطابات.ال�سمان.،.هذا.و.قد.بلغت.ن�سبة.التعرث.حوايل.%10...

بل��غ.جمم��وع.املوجودات.حوايل.879.مليون.جنيه.مقارن��ة.بحوايل.779.مليون.جنيه.بنهاية.دي�سم��ر.2010.بزيادة.قدرها.%13..

وق��د.ا�ستملت.املوجودات.على.ودائع.مع.البنوك.باالإ�ساف��ة.ملحفظة.متويل.العمالء.و.حمفظة.اال�ستثمار.يف.االأوراق.املالية.بن�سب.

متفاوتة...و.ميتاز.هيكل.املوجودات.باأنه.يوفر.درجة.عالية.من.العوائد.مع.االحتفاظ.بدرجة.عالية.من.ال�سيولة.للبنك..

هذا.و.قد.تنوعت.حمفظة.متويل.العمالء.على.خمتلف.القطاعات.االقت�سادية.).�سناعي./.جتارى/.عقاري/.ا�ستثماري.(..وال�سيغ.

التمويلية.).م�ساربات./.م�ساركات/.مرابحات/.�سلم.و.ا�ست�سناع.(.بن�سب.جيدة....

.متي��زت.ميزاني��ة.البنك.كما.يف.31.دي�سمر.2010.بن�سبة.�سيولة.عالية.حيث.بلغت.ف��رتات.ا�ستحقاق.املوجودات.واملطلوبات.كما.

يلي.).املبالغ.مباليني.اجلنيهات.ال�سودانية(.:-.

..املجم�وع اأكث�ر.م�ن.�سن����ة
.12 –.6
�سه��ر

.6 –.3
اأ�سه�ر اأقل.من.3.�سه��ور

879 222 280 22 355 املوج�ودات

879 305 155 27 392 املطلوب�ات
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اجلدي��ر.بالذك��ر.اأن.البنك.يلتزم.بكاف��ة.اال�سرتاطات.الرقابية.الدولي��ة.و.يحر�ص.على.االلتزام.بلوائ��ح..و.توجيهات.بنك.ال�سودان.

املركزي.و.املعايري.املحا�سبية.الدولية.واملعايري.املحا�سبية.االإ�سالمية..

ف�ساًل.عن.ذلك.،..ي�سعى.البنك.الأن.يوفر.اأكر.قدر.ممكن.من.ال�سفافية.و.االإف�ساح.يف.بياناته.املالية.مبا.يف.ذلك..كافة.اأنواع.املخاطر.

املالية.و.الت�سغيلية.ح�سب.ما.تقت�سيه.املعايري.الدولية.املتعارف.عليها..

ه��ذا.و.ي��وىل.البنك.اأهمية.خا�سة.لتدري��ب.العاملني.عن.طريق.ح�سور.الدورات.املتخ�س�سة.داخل.و.خارج.ال�سودان.و.قد.مت.خالل.

العام.انتداب.63.موظف.و.موظفة.حل�سور35.دورة.تدريبية.داخل.ال�سودان.و.28.دورة.تدريبية.خارج.ال�سودان..

.و.يق��وم.البن��ك.يف.الوق��ت.نف�س��ه.بدوره.االجتماع��ي.املتمثل.يف.ال��زكاة.املدفوعة.لدي��وان.ال��زكاة..و.امل�ساهمات.اخلريي��ة.لالأفراد.

واملوؤ�س�س��ات.باالإ�ساف��ة.لذلك.قام.البنك.خالل.العام.بتبن��ي.معر�ص.للفنانني.الت�سكيليني.ال�سباب.و.ق��ام.اأي�ساً.بامل�ساهمة.يف.تاأثيث.

مركز.الطيب.�سالح.الثقايف..علماً.باأنه.مينع.ع�سر.منح.درا�سية.�سنوية.للطالبات.اجلامعيات.املتفوقات.بجامعة.االأحفاد.

ي.اخلت��ام.،.اأرج��و.اأن.اأعرب.نيابة.عن.جمل�ص.اإدارة.البنك.عن.�سكرنا.و.امتنانن��ا.اإىل.بنك.ال�سودان.املركزي.على.جهوده.املقدرة.و.

ح�سن.اإ�سرافه.الرقابي.و.على.دعمه.الأن�سطة.البنك.،.االأمر.الذي.كان.له.اأكر.االأثر.يف.حتقيق.االجنازات.التي.حدثت.خالل.العام.و.

ال�سكر.مو�سول.اأي�ساً.اإىل.كافة.عمالء.البنك.و.ملرا�سلينا.يف.اخلارج.على.الثقة.التي.اأولوها.لنا...

كم��ا.اأود.اأن.اأنق��ل.�سكر.جمل�ص.االإدارة.لهيئ��ة.الرقابة.ال�سرعية.للبنك.على.توجيهاتها.القيم��ة.و.احلكيمة.يف.امل�سائل.ال�سرعية.التي.

رفع��ت.اليه��ا.و.على..م�ساعدتها.الإدارة.البنك.على.االلتزام.بال�سيغ.االإ�سالمية.ال�سرعية.يف.كافة.معامالتها.و.للمراجع.اخلارجي.ملا.

اأواله.لنا.من.عناية.مكنت.البنك.من..اإ�سدار.البيانات.املالية.يف.وقت.قيا�سي.ن�سبياً..

و.ال.يفوتني.يف.اخلتام.اأن.اأ�سكر.موظفي.البنك.و.اإدارته.التنفيذية.على.اجلهد.املخل�ص....و.الوالء.و.املثابرة،.االأمر.الذي.مّكن.البنك.

من.الو�سول.اإىل.ما.و�سل.اإليه..

و.اهلل.ول�ى.التوفي�ق

عادل.عبد.الوهاب.املاجد.

رئي�ص.جمل�ص.االإدارة.
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م�سروع.�سد.مروي



كمـــال اأحمد الزبيــر

الرئي�ص.التنفيذي.واملدي���ر.الع����ام



لقد.حقق.بنك.املال.املتحد.منذ.افتتاحه.يف.عام..2006.و.ال�سنوات.الالحقة.حتى.العام..2010.منوًا.م�سطردًا.يف.كافة.املجاالت.كما.

مبني.اأدناه.).مباليني.اجلنيهات.ال�سودانية.(.:-.

2010 2009 2008 2007 2006

879 779 529 389 194 جمموع.املوجودات.

396 335 280 133 18 حمفظة.متويل.العمالء.

302 285 280 257 119 حقوق.امل�ساهمني

221 185 119 112 70 ودائع.العمالء.

296 280 116 5 - حقوق.اأ�سحاب.ح�سابات.اال�ستثمار

81 54 53 31 اإجمايل.الدخل. 8

39 26 31 19 )1( االأرباح.ال�سافية.قبل.الزكاة.وال�سرائب.

هذا.،.وقد.متكن.البنك.خالل.هذه.الفرتة.الوجيزة.من.عمره.من.تكوين.قاعدة.متينة.من.العمالء.�سواء.يف.جمال.التمويل.اأو.يف.جمال.

الودائع.
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مجموع الموجودات
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تقريـر الرئيس التنفيذي
والمدير العام
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2009 2010200820072006
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2009 2010200820072006
8

31

53 54

81

0

10

30

50

70

90

20

40

60

80

إجمالي الدخل
مباليني.اجلنيهات

األرباح الصافية
قبل الزكاة والضريبة
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وقد.ركزت.االإدارة.خالل.ال�سنوات.املا�سية.على.اإر�ساء.قواعد.عمل.متينة.وا�ستقطاب.اأف�سل.الكوادر.امل�سرفية.املوؤهلة.على.كافة.

امل�ستويات.حيث.مت.حتقيق.زيادة.تدريجية.يف.عدد.العاملني.من....34.بنهاية.عام.2006.اإىل.130.بنهاية.عام.2010..

ويتكون.الهيكل.التنظيمي.للبنك.من.عدة.دوائر.تقوم.كل.منها.باأداء.االأدوار.املنوطة.بها.باأعلى.درجات.الكفاءة.واملهنية.وبالتن�سيق..

الكامل.مع.االإدارات.االأخرى..بروح.الفريق.الواحد..
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م�سروع.�سكر.النيل.االأبي�ص
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المملكة العربية السعودية
البنك.االأهلي.التجاري

األردن
البنك.التجاري.االأردين

الكويت
بنك.بوبيان

اإلمارات العربية المتحدة
بنك.ابوظبي.االإ�سالمي.

بنك.امل�سرق.

امل�س�رف.– البنك.العربي.للتجارة.اخلارجية

سلطنة عمان
بنك.م�سقط

لبنــان
فرن�سبنك......

بن�ك.بيبلو�ص.

بن�ك.بي��روت..

مصــر
البنك.االأهلي.امل�سري.

بنك.املوؤ�س�سة.العربية.امل�سرفية.

بنك.القاهرة

 مملكة البحرين
بنك.املوؤ�س�سة.العربية.امل�سرفية

بنك.اليوباف..

بنك.اإثمار.

ال�سركة.العربية.لال�ستثمار.

بنك.الركة.االإ�سالمي

الدنمـارك
بنك.دان�سك

المانيـا
كوم�رز.بانك

ايطاليـا
بنك.اليوب�اي....

المملكة المتحدة
البنك.التجاري.العربي.الريطاين

فرنســا
بنك.بيا.

تركيــا
بنك.الركة.الرتكي

سويسـرا
Banque De Commerce Et De Placement (BCP) 

Banque Cantonale Vaudoise  (BCV )

قائمة بأسماء المراسلين
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مبنى.رقم.411.– مربع.65.
..�سارع..ماأمون.بحريي.،.جنوب.ال�ساحة.اخل�سراء..،.اخلرطوم

.�ص.ب..:..8210..العمارات.– اخلرطوم.– ال�سودان.
الرمز.الريدي:.11111.

00249 183 هات�ف...:..247700
.00249 183 .فاك�ص...: 248490

..almal@bankalmal.com.:...الريد.االإلكرتوين.
.www.bankalmal.com.:...املوقع.االإلكرتوين

CBSKSDKH.:.سويفت�

مبنى.رقم.130.– مربع.8.– �سارع.ال�سناعات.،.اخلرطوم.بحري
�ص.ب..:..1173

هاتف...:..00249185324480
.فاك�ص..:.00249185324001..

مبنى.رقم.390.– مربع.3.–  رب�ك
�ص.ب.:...203

00249 هات�ف...:..572829480
00249 .فاك�ص...:.572829481

2 -  شركة الموارد االستثمارية المحدودة  1 - شركة المال المتحد لألوراق المالية                               
مبنى.رقم.130.– مربع.8........................................ ..مبنى.رقم.411.– مربع..65..............................................

�سارع.ال�سناعات.-.اخلرطوم.بحري .�سارع.ماأمون.بحريي..،.جنوب.ال�ساحة.اخل�سراء.،.اخلرطوم..................

.1173. �ص.ب. ..�ص.ب..8210..العمارات.– اخلرطوم.– ال�سودان...........................
......00249 185 هاتف.:..324480 ..........................................00249183 ..هاتف.:.247700
..00249 185 فاك�ص.:.324001 .............................................00249183 ..فاك�ص:.235000

مبني.رقم.48.مربع.7./.د.– �سارع.ال�سينما.-.نياال.
هاتف....:.23414 7118 00249.-.23899 249.7118 00...

فاك�ص....:.23999 7118 249 00.

دليل اإلدارة العامة 
والفروع والشركات التابعة

الفرع الرئيسي

فرع بحــري

فرع نيـــــاالفرع ربك

الشـركـات التـابعـــة
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