
شركة الخليج المتحد القابضة ش. م. ب. – طرح حقوق األولوية لالكتتاب
United Gulf Holding CompanyUGHUGHإعالن الدعوة لإلكتتاب وملخص نشرة االكتتاب

شـــركة الخليـــج المتحـد القابضــة ش.م.ب.

طرح حقوق االكتتاب )“الطرح”( حتى 26,593,850 سهم عادي )“األسهم العادية”( في شركة الخليج المتحد القابضة ش. م. ب. )“المصدر” أو “الشركة” أو “شركة الخليج المتحد القابضة”( 
للمساهمين الحاليين في الشركة في تاريخ التسجيل بسعر إصدار قيمته 2.63 بالدوالر األمريكي لكل سهم عادي.

المصدر والمستشارون
المصدر:  شركة الخليج المتحد القابضة ش. م. ب.

مدير االكتتاب: بنك الخليج المتحد ش. م. ب. )مغلقة(
مدققو حسابات الشركة:  إرنست ويونغ

المستشار القانوني: التميمي ومشاركوه
مسجل اإلصدار: شركة البحرين للمقاصة

بنك االستالم: بنك البحرين االسالمي ش.م.ب.

الجدول الزمني للطرح
22 نوفمبر 2020  تاريخ آخر تداول

24 نوفمبر 2020 تاريخ التسجيل

25 نوفمبر 2020 تاريخ االفتتاح

9 ديسمبر 2020 تاريخ اإلغالق

11 ديسمبر 2020  تاريخ اإلعالن عن نتائج االكتتاب
وأساس التخصيص

13 ديسمبر 2020  موافقة إدارة مراقبة األسواق
المالية على تاريخ التخصيص

14 ديسمبر 2020 تاريخ إعالن التخصيص

15 ديسمبر 2020 تاريخ توزيع المبالغ المستردة

21 ديسمبر 2020 تاريخ بدء التداول 

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة:
يتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة )الخليــج المتحــد القابضــة 
ش. م. ب.( المســؤولية عــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا 
بذلــوا كل  والذيــن  واعتقادهــم،  علمهــم  حــد  علــى  اإلعــالن. 
العنايــة المعقولــة للتأكــد مــن أن المعلومــات الــواردة فــي هــذا 
اإلعــالن تتفــق مــع الوقائــع وال تتضمــن أي إغفــال مــن المحتمل 

ــر علــى أهميــة واكتمــال هــذا اإلعــالن. أن يؤث
تسجيل نشرة االكتتاب:

تــم الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركزي وتســجيل 
نشــرة االكتتــاب فــي تاريــخ 18 نوفمبــر 2020.

ملخص الطرح
الشــركة: شــركة الخليــج المتحــد القابضــة ش. م. ب. هــي شــركة 
مســاهمة بحرينيــة عامــة مســجلة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة 
التجــاري 114160  الســجل  برقــم  بتاريــخ 2017/6/28  والســياحة 
كشــركة قابضــة. تقــوم شــركة الخليــج المتحــد القابضــة بأنشــطة 
ــة مــن الشــركات  ــة مــن خــالل شــبكتها اإلقليمي ــة تجاري مصرفي
التابعــة والشــريكة. وقــد تــم إدراج األســهم العاديــة للشــركة 
)الشــريط  تيكــر  تحــت  الماليــة  لــأوراق  البحريــن  ســوق  فــي 

.UGH)المتحــرك لمعلومــات البورصــة
رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع قبــل الطــرح: 
دوالر   )252.700.000( بــه  المصــرح  الشــركة  مــال  رأس  يبلــغ 
بقيمــة  عــادي  ســهم   )505.400.000( مــن  ويتألــف  أمريكــي 
الشــركة  مــال  رأس  يبلــغ  لــكل ســهم.  أمريكــي  دوالر   )0.50(
ــف  ــا ويتأل المصــدر والمدفــوع )206.487.325.50( دوالًرا أمريكًي
ــا  ــا بقيمــة )0.50( دوالًرا أمريكًي مــن )412.974.651( ســهًما عادًي

للســهم الواحــد.
)26,593,850( ســهم  إلــى  مــا يصــل  الشــركة  تطــرح  الطــرح: 
للســهم  أمريكــي  دوالر   )0.50( اســمية  بقيمــة  جديــد  عــادي 
لــكل  العــادي الواحــد بســعر إصــدار يبلــغ 2.63دوالر أمريكــي 
ســهم عــادي. عنــد االكتتــاب الكامــل بموجــب الطــرح، ســوف 
يصبــح رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة )219,784,251( 
دوالًرا أمريكًيــا ويتألــف مــن )439,568,501( ســهًما عادًيــا بقيمــة 

اســمية تبلــغ )0.50( دوالًرا أمريكًيــا لــكل ســهم عــادي.
لجميــع  مفتــوح  الطــرح  الطــرح:  فــي  والحــق  االســتحقاق 
المســاهمين المســجلين فــي ســجل األســهم العاديــة للشــركة 

فــي تاريــخ التســجيل. ويحــق لــكل مســاهم شــراء مــا يقــرب مــن 
)10( أســهم عاديــة جديــدة مقابــل كل )155( ســهم مــن األســهم 
ــك،  ــع ذل ــخ التســجيل. وم ــة فــي تاري ــة القائمــة المملوك العادي
يجــوز للمســاهمين التقــدم بطلــب للحصــول علــى أســهم عاديــة 
تزيــد أو تقــل عــن اســتحقاقهم. لــن يتــم إصــدار كســور أســهم 
يحملــون  الذيــن  المســاهمين  حقــوق  تقريــب  ويتــم  عاديــة. 
أســهم عاديــة بخــالف مضاعفــات )155( إلــى األســفل– شــريطة 
أن: )1( ال يتجــاوز العــدد اإلجمالــي لأســهم العاديــة المخصصــة 
لــكل مســاهم عــدد األســهم العاديــة التــي يتــم تقديــم طلــب 
العــدد  يتجــاوز  ال  و)2(  المســاهم؛  هــذا  قبــل  مــن  بشــأنها 
اإلجمالــي لأســهم العاديــة المخصصــة علــى هــذا النحــو عــدد 
األســهم العاديــة المتاحــة لالكتتــاب. يجــوز التنــازل عــن الحــق 
فــي األســهم العاديــة المطروحــة بموجــب الطــرح. ومــع ذلــك، 

ــاب فقــط. ــرة االكتت ــازل خــالل فت يجــب أن يتــم هــذا التن
ســعر اإلصــدار: يبلــغ ســعر اإلصدار لأســهم العاديــة المطروحة 
بموجــب الطــرح 2.63 دوالر أمريكــي لــكل ســهم عــادي يمثــل 
ــادي  ــكل ســهم ع عــالوة إصــدار بقيمــة 2.13 دوالر األمريكــي ل
علــى القيمــة االســمية. يعتبــر ســعر اإلصــدار صافًيــا مــن أي 
رســوم مصرفيــة أو مصاريــف ذات صلــة والتــي يتحملهــا مقدم 

الطلــب.
أســاس التخصيــص: يتــم التخصيــص لمقدمــي الطلبــات أواًل 
إلــى عــدد األســهم العاديــة التــي  إلــى حــد اســتحقاقهم أو 
ينطبــق عليهــا التخصيــص – أيهمــا أقــل. أمــا األســهم العاديــة 
الطلبــات  المتبقيــة، إن وجــدت، فيتــم تخصيصهــا لمقدمــي 
الذيــن تقدمــوا بطلبــات للحصــول علــى أســهم عاديــة تتجــاوز 
يتــم  لــم  الــذي  للجــزء  وبالنســبة  األصليــة.  اســتحقاقاتهم 
االكتتــاب فيــه يتعيــن تخصيصــه بيــن المســاهمين بالنســبة 
والتناســب مــع مــا يحملونــه مــن أســهم فــي تاريــخ التســجيل. 
فــي حــال عــدم االكتتــاب فــي األســهم العاديــة المطروحــة مــن 
خــالل الطــرح بشــكل كامــل، فــإن للمصــدر وفقــًا للمــادة )129( 
مــن قانــون الشــركات التجاريــة فــي البحريــن، وبالتشــاور مــع 
العاديــة  األســهم  بتخصيــص  تقــوم  أن  المعنيــة،  الســلطات 
حتــى مســتوى مبالــغ االكتتــاب المســتلمة وفقــًا ألحــكام نشــرة 

الطــرح.
ــج  ــم نشــر نتائ ــاب: يت ــج االكتت ــص ونتائ ــالن أســاس التخصي إع
 )2( صحيفتيــن  فــي  التخصيــص  أســاس  وتأكيــد  االكتتــاب 
محليتيــن فــي مملكــة البحريــن فــي خــالل يوميــن )2( مــن تاريــخ 
اإلغــالق. ويعتبــر قــرار المصــدر  فــي هــذا الصــدد نهائًيــا وملزًمــا 
لجميــع األطــراف. ومــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن تخصيــص 

األســهم العاديــة بحلــول تاريــخ التخصيــص.
تاريــخ  فــي  الطلبــات  مقدمــي  يلتــزم  واالســترداد:  التوزيــع 
بهــم  الخــاص  التخصيــص  إشــعار  علــى  بالحصــول  التوزيــع 
وشــيكات االســترداد، إن وجــدت، مــن مكتــب مســجل اإلصــدار. 
ويتــم رد مبالــغ االكتتــاب الزائــدة التــي يدفعهــا مقدمــو الطلبات 
فيمــا يتعلــق باألســهم العاديــة التــي تقدمــوا للحصــول عليهــا 

ــا. ــم تخصيصه ــم يت ول
يتــم رد المبالــغ بالــدوالر األمريكــي. ويتــم رد جميــع المبالــغ 
المســتردة مــن بنــك االســتالم بعــد خصــم الرســوم المصرفيــة 
ربــح  أي  ذلــك  يشــمل  ولــن  األخــرى  المماثلــة  والخصومــات 
ناتــج عــن هــذه المبالــغ. ويعتبــر اســتالم إشــعار التخصيــص 
دليــاًل علــى إيــداع األســهم العاديــة المخصصــة فــي حســاب 
المســاهم لــدى شــركة البحريــن للمقاصــة. يجــب عــدم اســتخدام 
إشــعار التخصيــص لبيــع األســهم العاديــة المخصصــة للشــركة 

قبــل إدراج األســهم العاديــة الجديــدة فــي بورصــة البحريــن.
إدراج األســهم العاديــة: بعــد االنتهــاء مــن الطــرح، ســيتم تقديــم 
طلــب إلــى ســوق البحريــن لــأوراق الماليــة إلدراج األســهم 
العاديــة الجديــدة المطروحــة بموجــب نشــرة الطــرح بعــد الحصول 

علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.
حقــوق المســاهمين: تحتــل األســهم العاديــة الجديــدة الصــادرة 
بموجــب الطــرح مرتبــة متســاوية مــع جميــع األســهم العاديــة 
األخــرى للشــركة بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق باســتحقاق توزيــع 
أربــاح علــى األســهم. ويحــق لــكل مســاهم الحضــور والتصويــت 

ــة للشــركة. ــة العمومي فــي الجمعي
اســتخدام العائــدات: ســيتم اســتخدام عائــدات الطــرح لتنفيــذ 
اســتراتيجية نمــو الشــركة ولزيــادة قاعــدة رأس مــال الشــركة 

وتحســين قاعــدة حقــوق الملكيــة.
عوامــل المخاطــر: هنــاك بعــض المخاطــر المتعلقــة باالســتثمار 
ــة فــي القســم رقــم  فــي الشــركة. بعــض هــذه المخاطــر مبين
نشــرة  فــي  المخاطــر«  وعوامــل  االســتثمار  »اعتبــارات   ،)10(
الطــرح ويجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار بعنايــة مــن جانــب جميــع 
ــاذ قــرار باالســتثمار فــي األســهم  ــل اتخ ــات قب مقدمــي الطلب

العاديــة.
معلومات عامة عن الشركة

شــركة )الخليــج المتحــد القابضــة ش. م. ب.(، هــي شــركة تابعــة 
لمجموعــة )شــركة مشــاريع الكويــت القابضــة )KIPCO(، تقــوم 
بأنشــطة مصرفيــة تجاريــة مــن خــالل شــبكتها اإلقليميــة مــن 
االســتراتيجي  الهــدف  يتمثــل  والشــريكة.  التابعــة  الشــركات 
للشــركة فــي إنشــاء مجموعــة رائــدة إلدارة األصــول والخدمــات 
الشــرق  منطقــة  فــي  واالســتثمارية  التجاريــة  المصرفيــة 
األوســط وشــمال إفريقيــا. وتســعى شــركة )الخليــج المتحــد 
القابضــة ش. م. ب.( إلــى أن تكــون البوابــة المفضلــة إلــى 
المنطقــة لعمالئهــا وشــركائها العالمييــن مــن خــالل تقديــم كل 
مــن الخدمــات التقليديــة والمتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، 
مدعومــة بمعاييــر عالميــة من الدعم والبنيــة التحتية والعمليات. 
تعمــل مجموعــة شــركة )الخليــج المتحــد القابضــة ش. م. ب.( 
ــق الفــرص التــي تضــع شــركة  مــع شــركائها االســتراتيجيين لخل
)الخليــج المتحــد القابضــة ش. م. ب.( كشــركة قابضــة رائــدة مــن 
مجموعــة مــن المؤسســات الماليــة فــي المنطقة. تعمل شــركة 
)الخليــج المتحــد القابضــة ش. م. ب.( بشــكل أساســي فــي 
إدارة األصــول والصناديــق، والخدمــات المصرفية االســتثمارية، 
واألســهم الخاصــة، والخدمــات المصرفيــة للشــركات. وتشــمل 
التجاريــة  المصرفيــة  األعمــال  األخــرى  التجاريــة  األنشــطة 

واالســتثمارات الخاصــة والمدخــرات والمعاشــات والوســاطة 
ــار. ــة واالدخ المالي

يقع المكتب الرئيسي للشركة في:
 ،)317( مجمــع   ،)1705( طريــق   ،)440( مبنــى   ،)12( شــقة 

البحريــن. مملكــة  الدبلوماســية،  المنطقــة 
أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الخليــج المتحــد القابضــة ش. م. ب. 

فــي تاريــخ هــذا اإلعالن:
فيما يلي األعضاء الحاليون في مجلس إدارة الشركة:

)1( مسعود م. ج. حيات )رئيس مجلس االدارة(
)2( فيصل ح. مبارك العيار )نائب رئيس مجلس االدارة(

)3( سعدون ع. ح. علي )عضو تنفيذي(
)4( طارق م. ي. عبد السالم )عضو تنفيذي(

)5( مازن حوا )عضو تنفيذي(
)6( مبارك المسكتي )عضو مستقل(

)7( بدر العوضي )عضو مستقل(
)8( محمد هارون )عضو مستقل(

االلتزام باالكتتاب
تمتلــك شــركة مشــاريع الكويــت القابضــة )KIPCO( مــا يقــرب 
مــن 98٪ مــن رأس مــال الشــركة المصــدر، وقــد التزمــت شــركة 
مشــاريع الكويــت القابضــة )KIPCO( للشــركة باالكتتــاب كل مــن 

األســهم العاديــة التــي يحــق لهــا بموجــب الطــرح.
قرار الجمعية العامة غير العادية

قــرر ووافــق المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة المنعقــد فــي 15 نوفمبــر 2020، علــى طــرح االكتتــاب 
الــذي تصــل إلــى 30.000.000 ســهم عــادي جديــد بقيمــة اســمية 
0.50 دوالر أمريكــي للســهم والزيــادة الالحقــة فــي رأس المــال 
المصــدر والمدفــوع للشــركة والتعديــالت الناتجــة علــى عقــد 

التأســيس والنظــام األساســي للشــركة لتعكــس ذلــك.
كيفية التقدم بالطلب:

بنــك  مــن  المحــددة  الفــروع  إلــى  الطلبــات  يتقــدم مقدمــي 
بحســب  وموقعــة  مســتوفاة  طلــب  باســتمارة  االســتالم 
الجديــدة  العاديــة  األســهم  عــدد  وقــدره  بمبلــغ  األصــول 
المكتتــب بهــا مضاعــف بســعر اإلصــدار. بإمــكان المتقدميــن 
ــا فــي الفــروع  الغيــر قادريــن علــى تقديــم نمــوذج الطلــب فعلًي
المحــددة لبنــك االســتالم، إرســال المســتندات المطلوبــة عبــر 
 .ughregistry@bahrainclear.com ــى ــي إل ــد اإللكترون البري
ويكــون االكتتــاب بعملــة الــدوالر األمريكــي. ويتــم التحويــل 
إلــى الحســاب البنكــي المحــدد لــدى بنــك االســتالم بأحــد طــرق 

الدفــع التاليــة:
عــن طريــق حوالــة مصرفيــة بالــدوالر األمريكــي مــن حســاب 	 

مقــدم الطلــب لــدى بنــك آخــر غيــر بنــك االســتالم؛
مقــدم 	  يملكــه  حســاب  مــن  األمريكــي  بالــدوالر  تحويــل 

االســتالم. بنــك  لــدى  الطلــب 
بواسطة شيك مصدق بالدوالر األمريكي.	 

لن يتم قبول أي طرق دفع أخرى.
يتحمــل مقدمــو الطلبــات المســؤولية عــن ضمــان تحويــل مبالــغ 
االكتتــاب إلــى الحســاب المخصــص لــدى بنــك االســتالم فــي 
تاريــخ اإلغــالق أو قبــل ذلــك. يلتــزم مقدمــو الطلبــات الذيــن 
بتقديــم  المحــدد  الحســاب  إلــى  األمــوال  بتحويــل  يقومــون 
ــة المصرفيــة مــع نمــوذج الطلــب. يجــب  نســخة مــن أمــر الحوال
أن تكــون جميــع مبالــغ االكتتــاب المســتلمة صافيــة مــن أي 
رســوم بنكيــة أو رســوم ذات صلــة. يتحمــل مقــدم الطلــب جميــع 
معالجــة  ورســوم  المصرفيــة  الحوالــة  رســوم  مثــل  الرســوم 
طلبــات االكتتــاب ورســوم التحصيــل ورســوم تحويــل العمــالت 
المقاصــة  ورســوم  المصدقــة  الشــيكات  ورســوم  األجنبيــة 
علــى  الطلبــات  أخــرى. يحصــل مقدمــو  الخاصــة وأي رســوم 
إيصــال اســتالم مــن الفــروع المحــددة مــن بنــك االســتالم عنــد 
تقديــم نمــوذج الطلــب الخــاص بهــم. ال تســتحق أي أربــاح أو 
ــغ  تكــون واجبــة الســداد لمقدمــي الطلبــات فيمــا يتعلــق بمبال
االكتتــاب التــي يحّصلهــا بنــك االســتالم بغــض النظــر عمــا إذا 
ــا أو  ــب كلًي ــى مقــدم الطل ــم ردهــا إل ــغ قــد ت ــت هــذه المبال كان
جزئًيــا. لمزيــد مــن المعلومــات، برجــاء الرجــوع إلــى نشــرة الطــرح 
ــج المتحــد القابضــة والفــروع  ــب شــركة الخلي المتاحــة فــي مكات

المحــددة مــن بنــك االســتالم ومســجل اإلصــدار. 
تفاصيل أخرى هامة:

ــة ســاعات  ــد بداي ــن عن ــة البحري ــاب فــي مملك ــرة االكتت ــدأ فت تب
العمــل فــي مملكــة البحريــن فــي تاريــخ االفتتــاح، وهــو 25 
نوفمبــر 2020، وتنتهــي فــي نهايــة ســاعات العمــل فــي تاريــخ 
اإلغــالق، وهــو 9 ديســمبر 2020. ويجــوز لمقدمــي الطلبــات 
ــدى  ــدة ل ــة الجدي ــاب فــي األســهم العادي التقــدم بطلــب لالكتت
الفــروع المحــددة مــن بنــك االســتالم خــالل ســاعات العمــل 

العاديــة فــي مملكــة البحريــن.
الرجــاء مالحظــة أنــه لــن يكــون هنــاك وقــف متعمــد لتــداول 
األســهم العاديــة فــي بورصــة البحريــن فــي أي وقــت قبــل 
فتــرة االكتتــاب وأثنائهــا، مــع مراعــاة مطالبــة بورصــة البحريــن 

بوقــف التــداول فــي ظــروف غيــر متوقعــة.
يمكــن الحصــول علــى نســخ مــن نشــرة الطــرح ونمــوذج الطلــب 
مــن مكتــب الشــركة، شــركة البحريــن للمقاصــة والفــروع المحددة 

مــن بنــك االســتالم.
يلتــزم مقدمــو الطلبــات بتقديــم كل مــا يلــزم مــن بطاقــات 
الهويــة علــى نحــو مــا هــو مذكــور فــي نشــرة االكتتــاب وفــي 
نمــوذج الطلــب للوفــاء بمتطلبــات »اعــرف عميلــك« واســتالم 

ــا. ــم للنظــر فــي قبوله طلباته
لصالــح مجلــس إدارة شــركة الخليــج المتحــد القابضــة ش. م. ب. 

وبالنيابــة عنه:
السيد/ مسعود م. ج. حيات، رئيس مجلس اإلدارة

التاريخ: 19 نوفمبر 2020

البحريــن  وبورصــة  المركــزي  البحريــن  مصــرف  يتحمــل  ال 
ووزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة فــي مملكــة البحريــن أي 
مســؤولية عــن دقــة واكتمــال البيانــات والمعلومــات الــواردة 
فــي هــذا اإلعــالن ويخلــون صراحــًة أي مســئولية أيــا كانــت 
ألي شــخص أو مقــدم طلــب عــن أي خســارة أو ضــرر ينشــأ 
عــن االعتمــاد علــى محتويــات ملخــص نشــرة االكتتــاب كلهــا 

أو أي جــزء منهــا.

التاليــة مــن نشــرة االكتتــاب  المعلومــات  تــم اســتخالص 
للشــركة  العاديــة  األســهم  بطــرح  يتعلــق  فيمــا  الصــادرة 
لجميــع المســاهمين الحالييــن فــي شــركة الخليــج المتحــد 
القابضــة فــي تاريــخ التســجيل، والتــي ســتكون متاحــة فــي 
مكاتــب الشــركة ومســجل اإلصــدار والفــرع المعيــن لبنــك 
اإلســتالم فــي تاريــخ االفتتــاح. كمــا وســتكون متاحــة علــى 
الموقــع اإللكترونــي لمديــر اإلكتتــاب والشــركة وبورصــة 
ملخــص  يكــون  أن  الملخــص  بهــذا  ُيقصــد  ال  البحريــن. 
يلتــزم  االكتتــاب.  نشــرة  فــي  الــواردة  للمعلومــات  كامــل 
علــى األســهم  للحصــول  بالتقــدم  المهتميــن  األشــخاص 
العاديــة بقــراءة نشــرة االكتتــاب واســتمارة الطلــب بالكامــل. 
ويكــون للكلمــات والعبــارات المحــددة فــي نشــرة االكتتــاب 
واســتمارة الطلــب نفــس المعانــي فــي حــال تــم اســتخدامها 
ــم يقتــض الســياق خــالف ذلــك. فــي هــذا الملخــص، مــا ل

يدعــو مجلــس إدارة شــركة الخليــج المتحــد القابضــة جميــع 
األســهم  ســجل  فــي  المســجلين  الحالييــن  المســاهمين 
العاديــة للشــركة فــي تاريــخ التســجيل إلــى التقــدم لالكتتــاب 
فيمــا يصــل إلــى )26,593,850( ســهم عــادي بســعر إصــدار 
ــادي بقيمــة اســمية  ــكل ســهم ع ــغ 2.63دوالر أمريكــي ل يبل
بنــاًء علــى  عــادي  لــكل ســهم  أمريكًيــا  تبلــغ )0.50( دوالًرا 
حقــوق األولويــة. وســتكون اســتمارات الطلبــات متاحــة فــي 
مكتــب الشــركة، ومســجل اإلصــدار والفــروع المحــددة لبنــك 
اإلســتالم. يتــم افتتــاح الطــرح لالكتتــاب فــي 25 نوفمبــر 

2020 ويتــم اإلغــالق فــي 9 ديســمبر 2020.

مدير االكتتابالمستشار القانونيبنك االستالممسجل االصدارمدققو الحسابات


