
زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( – طرح عام أولي
ملخص نشرة اإلصدار

طرح عام أولي لإلكتتاب )“الطرح” أو “اإلكتتاب”( لعدد 48.000.000 سهم جديد )“األسهم العادية”( لشركة زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( )“زين البحرين” 
أو “الشركة” أو “الُمصدر”(، يعادل نسبة 15% من رأس المال الصادر مباشرة قبل الطرح، بسعر طرح يساوي 0.190 دينار بحريني للسهم الواحد

المعلومات التالية تم استخالصها من نشرة اإلصدار الصادرة بخصوص طرح األسهم العادية للشركة وليس المقصود أن تكون ملخصًا كاماًل للمعلومات الواردة في تلك النشرة. على األشخاص الراغبين في تقديم طلبات إكتتاب قراءة نشرة اإلصدار وإستمارة طلب 
اإلكتتاب المتوافرة في الفروع المعتمدة لبنك اإلستالم وعند مدير اإلصدار الرئيسي وفي المقر الرئيسي للُمصدر. ستحمل العبارات المعرفة في نشرة اإلصدار وإستمارة طلب اإلكتتاب نفس المعاني أينما تستخدم هنا ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك.

مديرو اإلصدار
المدير الرئيسي المدير المشارك 

المستشارون الماليون 
ومديرو سجل اإلكتتاب

متعهد تغطية 
اإلكتتاب

بنك اإلستالمالمستشارون القانونيون اإليداع والقيد المركزي

الُمصِدر والمستشارون 
الـُمصِدر: زين البحرين ش. م. ب. )مقفلة(

مدير اإلصدار الرئيسي: بنك الخليج الدولي ش. م. ب. )“بنك الخليج الدولي”( 
كيه  بي  )“إن  م  ك.  م.  ش.  لالستثمار  الوطني  شركة  المشارك:  االصدار  مدير 

كابيتال”(
المستشارون الماليون ومديرو سجل اإلكتتاب: بنك الخليج الدولي و إن بي 

كيه كابيتال
متعهد تغطية اإلكتتاب: بنك الخليج الدولي

مدقق الحسابات للشركة: ديلويت آند توش الشرق األوسط 
المستشارون القانونيون للشركة: تراورز وهاملينز والزعبي وشركائهم محامون 

ومستشارون قانونيون
بنك اإلستالم: بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

صانع السوق: شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( )سيكو(
اإليداع المركزي والقيد المركزي: بورصة البحرين

الجدول الزمني المتوقع لإلكتتاب
الثالثاء 2 سبتمبر 2014 إلى  فترة اإلكتتاب 

الثالثاء 16 سبتمبر 2014  
الثالثاء 2 سبتمبر 2014 تاريخ بدأ فترة اإلكتتاب 

الثالثاء 16 سبتمبر 2014 تاريخ إنتهاء فترة اإلكتتاب 
تاريخ إعالن نتيجة اإلكتتاب 

الخميس 18 سبتمبر 2014 وأسس التخصيص 
الثالثاء 23 سبتمبر 2014 تاريخ التخصيص 
الثالثاء 30 سبتمبر 2014 تاريـخ توزيع األموال المرجعة 

إجتماع الجمعية العمومية 
في تاريخ ال يتجاوز 14 أكتوبر 2014 الغير عادية 

بورصة  قبل  من  عنه  اإلعالن  سيتم  تاريخ بدأ التداول في األسهم 
البحرين

هذه التواريخ بيانية وعرضة للتغيير.

ملخص الطرح
الشركة: تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين بسجل تجاري 
دينار   32.000.000 هو  الحالي  الصادر  الشركة  مال  رأس   .2003 أبريل   19 في   50603 رقم 
بحريني مقسم إلى 32.000.000 سهم بقيمة 1 دينار بحريني لكل سهم. بموجب قوانين 
مملكة البحرين، ال يجوز بيع األسهم العادية في شركة مساهمة مقفلة في اكتتاب 
إلى  والتجارة لتحولها  الصناعة  وزارة  إلى  الشركة بطلب  وبالتالي فقد تقدمت  عام. 

شركة مساهمة عامة )“التحول”(.
رأس المال المصرح به والُمصَدر والمدفوع بالكامل بعد التحول: 36.800.000 

دينار بحريني مقسم إلى 368.000.000 سهم عادي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
الطرح”(،  )“أسهم  جديد  48.000.000 سهم  لــ  عرض  عن  عبارة  اإلكتتاب  هذا  الطرح: 
الطرح. العرض موجه  الشركة المصدر مباشرة قبل  أي ما يعادل 15% من رأس مال 
المؤسسات  وفئة  البحرين  مملكة  في  والتجزئة  المؤسسات  فئتي  من  للمستثمرين 
في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لألحكام والشروط الواردة في نشرة اإلصدار. 
الجنسيـات ممن يلبون  الطلبـات مـن جميـع  هـذا اإلكتتـاب متـاح لكافـة مقدمي 
أو  الطلـب  مقـدم  موطـن  تشريعـات  تكـون  أن  شريطـة  اإلكتتـاب،  وأحكـام  شـروط 
محـل إقامتـه تسمـح لـه بذلـك. ينبغـي فقـط لمقدمي الطلبـات المؤهليـن والذيـن 
لديهـم القـدرة علـى تقييـم وتحّمـل مخاطـر اإلستثمار في الشركـة المشاركـة في 
اإلكتتـاب. تقـع المسؤوليـة علـى عاتـق كـل مقـدم طلـب مـن حيث مالئمته لشـراء 
بمـا في  المؤسسيـن،  للمساهـمين  اإلكتتـاب. ال يسمـح  األسهـم مـن خـالل عمليـة 
ذلـك الشركـات التابعـة أو الزميلـة أو المقربـة لـهم أو شركـاتـهم األم أو األطـراف 
ذات العالقـة مـع زيـن البحرين بالمشاركـة فـي هـذا اإلكتتـاب. هذا التقييد ال ينطبق 
على موظفي زين البحرين، حيث سيكونون مؤهلين لإلكتتاب في أسهم الطرح حسب 

شروط وأحكام الطرح ووفقًا للمتطلبات والقيود المفروضة من قبل بورصة البحرين.
يعتبر مقدم الطلب )“مقدم الطلب” للواحد و“مقدمو الطلبات” بشكل جمعي( من 
فئة المؤسسات إذا إكتتب بما ال يقل عن مائة ألف وواحد )100.001( سهم عادي. يعتبر 
مقدم الطلب من فئة التجـزئة إذا إكتـتب بما ال يزيـد عن مائة ألف )100.000( سهم 
عادي. ينبغي على مقدمي الطلبات الذين تقل أعمارهم عن 21 عام تقديم طلباتهم 

من خالل الوصي القانوني.
سعر االكتتاب: سوف تكون القيمة اإلسمية لكل سهم 100 فلس وسوف يكون سعر 
الطرح 190 فلس للسهم الواحد. يمثل سعر الطرح عالوة قدرها 90 فلس للسهم الواحد 

)أي عالوة بنسبة 90% زيادة على القيمة اإلسمية(. 
أسس التخصيص: في حال كـان إجمالي عـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبـل 
مقدمـي الطلبـات المؤهليـن أقـل من أو مسـاٍو لعـدد أسهـم اإلكتتـاب سيتـم تخصيـص 
 عدد من األسهم العادية لكل مقدم طلب مؤهل مساٍو لعـدد األسهـم العاديـة الذي 

إكتتب به.
مقّدمـي  قبـل  مـن  بـها  المكتتب  العاديـة  األسهـم  عـدد  إجمالي  كان  حـال  في 
مـع  بالتشـاور  الشركـة  ستقـوم  اإلكتتـاب  أسهـم  عـدد  يفـوق  المؤهلين  الطلبـات 
مديـري اإلصدار بوضـع أسـس التخصيـص التـي سيتـم مـن خاللـهـا توزيـع أسهـم 

اإلكتتـاب علـى النحـو المبّيـن أدنـاه:

في حـال كـان عـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبـل مقدمـي الطلبـات   •
مـن فئة المؤسسـات أقـل مـن أربعـة وعشريـن مليـون )24.000.000( سيتـم تخصيـص 
أسهـم اإلكتتـاب لجميـع مقدمـي الطلبـات المؤهليـن )مؤسسات وتجزئة( بطريقـة 

تناسبيـة لعـدد األسهـم العاديـة المكتتبة مـن قبـل كـل مقـدم طلـب
في حـال كـان عـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبـل مقدمي الطلبـات   •
مـن فئة التجزئة أقـل مـن أربعـة وعشريـن مليـون )24.000.000(، سيتـم لكل منهم 
أسهـم  تخصيـص  وسيتـم  به.  إكتتب  الذي  العاديـة  األسهـم  عـدد  تخصيـص 
فئة  مـن  الطلبـات  مقدمي  إلـى  التوزيـع  عمليـة  بعـد  المتبقيـة،  اإلكتتـاب 
التجزئة، بطريقـة تناسبيـة لعـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبـل كـل 

مقـدم طلـب مـن فئة المؤسسـات
في حـال كـان عـدد األسهم العاديـة المقدم عليها مـن قبـل كل فئة، تجزئة   •
أربعـة  تخصيـص  سيتـم   ،)24.000.000( مليون  وعشرين  أربعة  يفوق  ومؤسسات، 
فئـة  كـل  مـن  الطلبـات  لمقدمـي  إكتتـاب  سهـم   )24.000.000( مليـون  وعشـرين 
طلـب  مقـدم  كل  مـن  لها  المقدم  العاديـة  األسهـم  لعدد  تناسبيـة  وبطريقـة 

ضمن الفئـة الخاصـة بـه
اإلكتتـاب  نتيجة  يتـم نشـر  العادية: سوف  اإلعالن عن نتائج طرح األسهم 
فـي  البحريـن  مملكـة  فـي  محّليتيـن  فـي صحيفتيـن  التخصيـص  أسـس  وتأكيد 
غضـون يومي عمـل مـن تاريـخ إنتهـاء فتـرة اإلكتتـاب. سوف يكـون قـرار الشركة 
ومديـري اإلصدار بالنسبة ألسـس عمليـة التخصيـص والتخصيـص لكـل مقدم طلب 
تاريـخ  فـي  العاديـة  األسهـم  تخصيـص  عمليـة  تتـم  أن  المتوقـع  مـن  نـهائيًا. 

التخصيـص.
المساهـمين  على  ُيـحظر  البحريـن،  مملكـة  قوانين  بموجـب  الحظـر:  فتـرة 
البـدء  )1( تبـدأ مـن تاريـخ  العاديـة لمـدة سنـة واحـدة  المؤسسـين نقـل أسهمهـم 

بالتـداول.
إدراج األسهـم العاديـة فـي بورصـة البحريـن: لقد قامت الشركـة بتقديـم 
األسهـم  إلتاحـة جميـع  البحريـن  وبورصـة  المركـزي  البحريـن  إلـى مصـرف  طلـب 
يبـدأ  سـوف   .”ZAINBH“ الرمـز  تحـت  البحريـن  بورصـة  فـي  للتـداول  العاديـة 
تـداول األسهـم فـي بورصـة البحريـن فـي أقـرب وقـت ممكـن عمليـًا بعـد تاريـخ 
إنتهـاء فتـرة اإلكتتـاب، وستقوم بورصة البحرين بنشر إعـالن لتأكيـد البـدء بتـداول 
األسهـم وذلـك بعـد التوقيـع علـى إتفاقيـة اإلدراج والتـداول المطلوبـة بين الشركة 

وبورصـة البحريـن.
ينبغـي علـى كل مقدم طلب أن يكـون لديه رقم مستثمر وحساب أوراق مالية مـع 
بورصـة البحريـن. يجـب علـى مقدمي الطلبـات الذيـن ليـس لديهـم رقم مستثمر 
المستثمر  رقم  رسوم  بدفع  أن يقومـوا  البحريـن  بورصـة  مالية مـع  أوراق  أو حسـاب 
وحسـاب األوراق المالية عند تقديم طلب اإلكتتاب. فـي البدايـة، سيتـم إيداع كافـة 
العائـدة  الودائع  اإلكتتـاب فـي حسابـات  فـي  تـم شراؤهـا  التـي  العاديـة  األسهـم 

لمقدمي الطلبـات.
األربـاح  أنصبـة  فـي  المشاركـة  عـادي حاملـه  األرباح: يخـول كـل سهـم  أنصبة 
أربـاح  أنصبـة  أيــة  فـي  أيضـًا  عـادي  سهـم  كـل  يشـارك  الشركـة.  تعلنهـا  التـي 
 31 فـي  المنتهيـة  الماليـة  بالسنـة  يتعلـق  فيمـا  للمساهـمين  الدفـع  متوجبـة 

ديسمبـر 2014 علـى أسـاس التسـاوي مـع األسهـم المصـدرة حاليـًا.
إستخـدام متحصـالت اإلكتتـاب: سيتـم إستخـدام صافي متحصالت اإلكتتاب 

من قبـل الشركة لألغـراض المبينـة علـى النحـو أدنـاه:
نفقات رأسمالية )من 95% إلـى 98% مـن صافي المتحصالت(، من أجل:  •

المغلقة  األماكن  فـي  التغطيـة  لتحسيـن  للشبكـة  التحتيـة  البنيـة  تطويـر   -  
ولتعزيز قـدرة الشبكـة على تلبيـة الطلب الشديد علـى النقل السريع للبيانات 

وإلدخـال ميزات ذكيـة للـهواتف الذكيـة
لتحقيـق  المملكـة  أرجاء  إلى جميع   )4G LTE( الرابـع  الجيـل  توسعة شبكة   -  
فـي  ميغابـت   150 إلى  ثم  ومن  الثانيـة  فـي  ميغابت   100 إلى  سرعات تصـل 

الثانيـة
مّد شبكـة األليـاف البصريـة علـى صعيـد المملكـة  -  

نفقـات عامة للشركة )مـن 2% إلـى 5% من صافي المتحصـالت(  •
الشركة.  في  إستثمار  بـأي  المتعلقـة  المخاطـر  بعـض  هنـاك  المخاطر:  عوامل 
بعض هذه المخاطر مشروحة في القسـم 13 “عوامل المخاطـر وإعتبـارات اإلستثمـار” 
في نشرة اإلصدار وينبغي على جميع مقدمي الطلبـات دراستها بدقـة قبـل إتخـاذ 

قـرار اإلستثمـار فـي األسهـم العاديـة الجديـدة.

معلومات عامة عن الشركة
تأسست شركة زين البحريـن ش.م.ب. )مقفلة( فـي مملكـة البحريـن فـي 19 أبريـل 
2003 تحـت إسمها السابـق، إم تي سي – ڤودافـون )البحريـن( ش.م.ب. )مقفلة(. تـم 
التراخيص  علـى  بناء  اإلتصاالت  عمليات  وإدارة  وتشغيـل  إلنشاء  الشركـة  تأسيـس 
الممنوحـة مـن هيئـة تنظيـم اإلتصاالت، وفقـًا للبنـود 25 و 29 و39 )ب( )1( مـن 

قانـون اإلتصـاالت، وهـو القانـون الـذي ينظـم سـوق اإلتصـاالت فـي البحريـن.
أحـدث  تقـدم  البحريـن،  رائـد فـي مملكـة  إتصـاالت  البحريـن مشغـل  زيـن  شركة 
زيـن  ُمنـحت  والشركات.  األفراد  من  لزبائنها  والثابتـة  المتنقلـة  اإلتصاالت  خدمات 
البحريـن رخصـة اإلتصـاالت المتنقلـة الفرديـة مـن قبـل هيئـة تنظيـم اإلتصاالت 
التالية.  األعوام  وفي  نفسه  العام  في  أخرى  إتصاالت  ورخص   ،2003 أبريـل   22 فـي 
أطلقت الشركة خدماتـها التشغيلية التجاريـة فـي 28 ديسمبر 2003. وقد قامت زيـن 
البحريـن إلى وقتنا الحاضر بإعـادة تشكيل الصـورة العامة لقطاع اإلتصاالت البحريني 
بإتباع نـهج اإلبتكار التكنولوجي والتسويـقي. وخالل أكثر من عقد من التشغيل أصبـح 
لدى زيـن البحرين خبـرة واسعـة فـي تحويل التكنولوجيات المتطـورة إلى منتجات 

العمليات  في  التميز  من  حافاًل  سجاًل  وأظهرت  ال،  ـّ فع نحو  على  مجـزأة  وخدمات 
التجاريـة.

الشركة تمتلك وتشغل شبكـة ببنية تحتيـة متطـورة توفر درجات عالية من المرونة 
وإستمرارية العمل، وخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع من اإلتصاالت المتنقلة التي 
توفر سرعات بيانات تصل إلى 100 ميغابت في الثانية، وخدمة الصوت العالية الجودة 
)HD Voice(، وتغطية ممتازة، من ضمن ميزات أخرى. تشمل تراخيص اإلتصاالت 
التي تمتلـكها الشركـة خدمـات اإلتصاالت المتنقلة، واإلنترنت، والخدمات الدولية، 
الترددات  وتراخيص  الوطنية،  الثابت  الالسلكي  وخدمة  المضافة،  القيمة  وخدمات 
األجهزة  مزودي  مع  راسخة  شراكات  عالقات  الشركة  لدى  لها.  المرافقة  الالسلكية 
العالمي  المشغل  العالمية، وكذلك مع  التجارية  العالمات  وخدمات اإلتصاالت ذوي 
ڤودافـون. ولدى الشركـة شبكـة توزيـع متينـة مكونة من 22 متجـر تحمل عالمـتها 
التجاريـة فـي البحريـن وأكثـر مـن 2800 نقطة بيـع مصـّرح لـها. زين البحرين جزء من 
مجموعة زين وتستفيد من الخبرة التقنية والتسويقية للمجموعة، وعالقاتـها المالية، 
والتوفير المستمد من الحجم الكبير لعالقاتـها التجارية، وكذلك من العالمة التجارية 

القوية للمجموعة. 

المقر الرئيسي للشركة
مبنى رقم 662، طريق رقم 2811، مجمع 428، ضاحية السيف، ص.ب. 266، مملكة 

البحرين.

مجلس اإلدارة
خليفة  آل  علي  بن  أحـمد  الشيخ  هم:  الشركة  إدارة  مجلس  في  الحاليون  األعضاء 
خليفة  آل  عبدالرحمن  راشد  الشيخ  الرئيس(؛  )نائب  البنوان  أحمد  أسعد  )الرئيس(؛ 
)عضو(؛ وليد الروضان )عضو(؛ جمال شاكر الكاظمي )عضو(؛ وشيخة خالد البحر )عضو(.

كيفية تسليم إستمارة طلب اإلكتتاب وأموال اإلكتتاب
يتوجـب علـى كل مقدم طلب مؤهل أن يقوم بتسليم إستمارة طلب إكتتاب مستكمل 
إلى أحد الفروع المعتمدة لبنك اإلستالم، وأن يقوم في الوقت نفسه بتسديد مبلغ 

اإلكتتاب بالدينار البحريني مستخـدمًا إحدى الطـرق المبينـة أدنـاه:
عن طريق تحويل داخلي مـن حسـاب مصرفي لمقدم الطلب لدى بنك اإلستالم  •

عن طريق شيـك إداري )بالدينـار البحريني إلـى بنك اإلستالم(  •
عن طريق تحويـل تلغرافي )تعليمات الدفع يجـب أن تذكر بوضوح رقم إستمارة   •
طلـب اإلكتتـاب ذات الصلـة، ومبلـغ مال اإلكتتـاب المستحق الدفع صافي أيـة 
رسـوم مصرفيـة(. التحويـالت التلغرافيـة يجب أن تكون بالدينـار البحريني فقط 
وال يمكن إجراءها إال في حال كانت المبالغ تتجاوز خمسمائة )500( دينـار بحريني.

ُتقبل  وال  فقط،  البحريني  بالدينار  العادية  األسهم  شراء  الطلبات  لمقدمي  يمكن 
في  اإلكتتاب  أمـوال  إيداع  سيتـم  الشخصيـة.  الشيكـات  أو  النقديـة  اإليداعـات 
وفي  اإلستالم،  بنك  قبل  من  بـه  المحتفـظ  اإلكتتـاب  ألمـوال  المصرفي  الحساب 
تاريـخ التخصيـص سيتـم تحويـل إيداعات مقدمي الطلبـات من حسـاب جمـع أموال 

اإلكتتاب إلى حساب رأسمال الشركة.
يمكن لمقدمي الطلبات تسليم إستمارات طلبات اإلكتتاب مع أموال اإلكتتاب في أي 
من الفروع المعتمدة لبنك اإلستالم، بنك البحرين والكويت، التالية: المجمع المالي 
 – المالي  المجمع  الرفاع؛   – المالي  المجمع  العدلية؛   – المالي  المجمع  المحرق؛   –
البديع؛ الفرع الرئيسي )المنامة(؛ فرع سيتي سنتر؛ فرع مدينة حـمد؛ و فرع المنطقة 
المعتمدة ومعلومات أخرى  الفروع  الدبلوماسية. لمعلومات عن مواقع وأوقات عمل 
عن اإلكتتاب العام األولي، يمكن لألشخاص المهتمين اإلتصال بخط المعلومات على 

الرقم 17506010.
األمـوال  توزيـع  تاريـخ  يتجـاوز  ال  موعـد  وفي  اإلكتتـاب،  أسهـم  تخصيـص  بعـد 
الطلبـات  مقّدمي  جميع  تبلغ  التي  التخصيـص  إشعـارات  تكون  سوف  المرجعة، 
موجودة  األولي  العام  اإلكتتـاب  لعمليـة  وفقًا  لـهم  المخصصـة  اإلكتتـاب  بأسهم 
وحيث  الطلبات.  لمقدمي  المعينين  الوسطاء  من  أو  البحرين  بورصة  من  لإلستالم 
أن األسهم العادية سوف تكون في صورة غير مادية فلـن تكون هنـاك شهـادات 
ملموسـة تمثـل األسهم العاديـة. وسوف لن يشكل إصدار إشعـارات التخصيـص دلياًل 

على إمتالك األسهم العاديـة.
في  المعروضة  العادية  األسهم  عدد  بـها  المكتتب  العادية  األسهم  عدد  فاق  إذا 
الطرح، فإن األموال الفائضة المستلمة من مقدمي الطلبات الذين لم يخصص لهم 
طريق  عن  التالية:  الطرق  بإحدى  إليهم  سُترجع  طلبوها  التي  العادية  األسهم  كل 
شيك إداري لمقدمي الطلبات الذين دفعوا أموال اإلكتتاب عن طريق شيكات إدارية؛ 
الذين دفعوا أموال اإلكتتاب عن طريق  عن طريق تحويل برقي لمقدمي الطلبات 
الطلبات  لمقدمي  المصرفية  القيد في حساباتـهم  وعن طريق  البرقية؛  التحويالت 
الذين لديهم حسابات مصرفية مع بنك اإلستالم ودفعوا أموال اإلكتتاب عن طريق 
تحويالت داخلية من هذه الحسابات المصرفية. إذا كان إرجاع المال عن طريق شيك 
إداري فيجب على مقدم الطلب أن يستلم الشيك اإلداري الذي يخصه )إن وجد( من 
نفس الفرع المعتمد لبنك اإلستالم الذي سلم فيه إستمارة طلب اإلكتتاب في خالل 
30 يوم تبدأ من تاريـخ توزيع األموال المرجعة. أية رسوم مصرفية لترجيع األموال عن 

طريق التحويل التلغرافي سوف يتحملها مقدم الطلب.

بالنياية عن مجلس إدارة زين البحرين ش.ب.م. )مقفلة(:
الشيخ أحـمد بن علي آل خليفة، رئيس مجلس اإلدارة

بتاريخ: األحد، 3 أغسطس 2014

ال يتحمل مصرف البحرين المركزي وال بورصة البحرين أية مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في هذا اإلعالن، ويتبرآن صراحًة من أية 
مسؤولية مهما كانت عن أية خسارة أو ضرر كيفما ينشأ بسبب اإلعتماد على كل أو جزء من محتويات هذا اإلعالن.

تاريخ إنتهاء فترة اإلكتتاب: الثالثاء، 16 سبتمبر 2014 تاريخ بدأ فترة اإلكتتاب: الثالثاء، 2 سبتمبر 2014  


