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   محكمةفي الكافة المبالغ المتنازع عليها   تودعالقلعة  شركة  

 

اع قلشررمكهم اوعرروم قلع ررهاه وقلنزقم المون  والر في خزانا احكما قلعاي امما  هال    18.5أعلنت شررة ا قلعل ا عق امها ه يداعقم اه ا ه   

 لحمق قلفصل قلن هئي هذه قلع هاه. قلسمع / علي يق حسق قلعقاخ وذلك 

 قلمعنما وقلبالغهم قلجنهئما يخصوص هذق قلنزقم. قلع هاهاع أاهات شة ا قلعل ا خال  قلفتةة قلسهيعا قل عاع اق هذق و

 

 —ن هاا قلبمهن—  

 

اكية  يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصااادرع عن شااركة القلعة من خجه ة هلع الكمبيوتر االتاولذ اكاله الهوات  ال
 qalaaholdings.com/newsroomعبر زيارع هاا الراوط: 

( هي شرة ا رقئعة في قترتامهرقم قلقهاا وقلبنما قاترهترما يمصرة وأفةاعمه  حمز عة ز عل  CCAP.CA) و  قلبورصرا قلمصرةاا    شاركة القلعة
اقهعهم قتررتةقعمجما إاهاا قلمشررةوعهم قلمسرر ولا ذقم قلمة و  قباجهيي قلمسررتعقا عل  قالاتصرره قم وقلمجتم هم قلمحمقا ي عمهل ه  وذلك في  

قلقررهاررا  وقاتررررمنررت  وقاغررذاررا  وقلنعررل   قلمواع  وقلقبررهعررا وقلت لم     وقلت ررعاقمررهموقللوجمسررررت عت ررررمق  . قلمزاررع اق قلم لواررهم عل  
  qalaaholdings.comقبلمكتةوني: 

 )إوراء الامة( المستقبليةالبيانات 

قلتوا رهم قلحرهلمرا  وقلتعرعاةقم و رقع وا تعرعقم شررررة را قلعل را. وارع  قلبمرهنرهم قلوقر ة في هرذه قلوةمعرا  وقلتي ال ع رع حعرهئخ عرهراخمرا  ع  ينرهئ ره عل  

انقوي هذق قلبمهن عل  اخهطة ا ةوفا وغمة ا ةوفا  وغمة اؤ عة وعوقال أخةى  وال انب ي قالعتمه  علمه يشرركل افةط. واجا قبشررهرة إل  

تعبلماا وامكق عحعاعهه اق خال  قترتخعقا اصرقلحهم عقل ما اال أن ي ض قلم لواهم قلوقر ة في هذه قلوةمعا عشركل اقاهعق"ا أو اقلبمهنهم قلمسر

اريمرها  اتررررو"ا  االتميا  اانب يا  ااتواعا  ااشررررةما  ااعرعرا  اانويا  ااوقصررررلا أو اا تعرعا أو اره هو انفي ان ره أو غمةهره اق 

اع عختل  جوهةاه عق علك قلتي ع كسر ه اال هذه قاهعق"  قلمصرقلحهم قلمشرهي ا. و ذلك قاحعقا قلف لما أو قلنتهئأ أو قا قع قلف لي لشرة ا قلعل ا  

  .أو قلبمهنهم قلمستعبلما. واحتوي أ قع شة ا قلعل ا عل  ي ض قلمخهطة وقلشكوك
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