
 

شركة ساب للتكافل توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع  عن"( )"الشركة" أو "شركة والءوالء للتأمين التعاوني تعلن شركة 

 ساب تكافل"(شركة )"

 مقدمة

 
ً
م عن 15/07/2021املوافق  ه05/12/1442 بتاريخ تداول  موقع على( والء"شركة أو " "الشركة)" التعاوني والء للتأمينشركة  إلعالنإلحاقا

 إلعالن الشركة  الشركتين، اندماج جدوى  تقييم، بغية ساب تكافل"(شركة شركة ساب للتكافل )"توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع 
ً
وتبعا

عن توقيعها  شركة الءم بشأن تمديد مذكرة التفاهم املشار إليها ، تعلن 10/01/2022ه املوافق  07/06/1443على موقع تداول بتاريخ 

 على االتفاق تم حيث"( االندماج اتفاقيةم )"24/02/2022ه املوافق  23/07/1443بتاريخ  ساب للتكافلاتفاقية اندماج ملزمة مع شركة 

 مصدر مقابل كل سهمسهم  /0.6005476176470590/بحيث تقوم شركة والء بإصدار  ،تبادل األوراق املالية خالل من الشركتين اندماج

)أي املساهمين املالكين لألسهم املصدرة في  في شركة ساب للتكافل لصالح املساهمين املستحقين )"معامل املبادلة"( ة ساب للتكافلفي شرك

 تسديد، دون والءللتكافل إلى شركة   سابوذلك مقابل نقل كافة أصول والتزامات شركة  ( بتاريخ نفاذ صفقة االندماجللتكافل  سابشركة 

 املالية السوق  هيئة ولوائح التجارة وزارة من الصادر الشركاتأحكام نظام  مع مراعاة، (أو "الصفقة" "الندماجاصفقة )" أي مقابل نقدي

 املستمرة، وااللتزامات املالية األوراق طرح وقواعد واالستحواذ االندماج الئحة ذلك في بما"(، املالية السوق  هيئة)" السعودية العربية باململكة

  .الصلة ذاتاملركزي"(  البنك)" السعودي املركزي  البنك ولوائح"(، تداول )"السعودية املالية السوق  شركة من الصادرة االدراج وقواعد

 تجدون فما يلي التفاصيل الرئيسية للصفة املشار إليها أعاله: 

 صفقة االندماج

الحكومية املعنية والتصويت عليها من قبل الجمعيتين غير العاديتين لكل بعد املوافقة عليها من كافة الجهات  - االندماجصفقة  إقرارحال  في

ابتداء من تاريخ نشر قرار الجمعية العامة غير العادية التي عتراض الدائنين وانقضاء مهلة الثالثين يوم ال  من شركة والء وشركة ساب للتكافل

رأس مالها من خالل  بزيادةشركة والء  تقوم سوف -دمة )في حال تقديمها( صوتت لصالح إتمام الصفقة، أو من تاريخ تسوية أية اعتراضات مق

ر.س. )عشرة  /10قيمتها اإلسمية / سهم جديد )عشرون مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وتسعة عشر( /20.418.619/ إصدار

 بذلك ليبلغ، املستحقين بناًء على معامل املبادلة للتكافل ساب شركة مساهمي لصالح)"األسهم الجديدة"(  رياالت سعودية( للسهم الواحد

وخمسمائة وثالثة وثمانون ألف وماءتين وخمسون ر.س )ثمانمائة وخمسون مليون  /850.583.250/ مبلغ إجمالي وقدره رأس مال شركة والء

  وثالثمائة وخمسة وعشرون()خمسة وثمانون مليون وثمانية وخمسون ألف  /85.058.325/مقسم على  (سعودي ريال
ً
 إسميا

ً
 يملك ،سهما

 أي ما يمثل )عشرون مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وتسعة عشر( /20.418.619/ للتكافل سابشركة  مساهميأصلها  من

 ،املستحقين للتكافل ساباإلشارة الى أن األسهم الجديدة سوف تصدر لصالح مساهمي شركة  مع، الزيادة بعد املال رأس من( %24.01) نسبة

 املدرجة على تداول.  للتكافل سابعلى أن يتم إلغاء أسهم شركة و 

 تمويل الصفقة

لصالح يتمثل بإصدار األسهم الجديدة والء، للتكافل إلى شركة  سابنقل كافة أصول والتزامات شركة و الصفقة إلتمام إن املقابل املالي 

نسبة  سهم اسمي تمثل عشرون مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وتسعة عشر /20.418.619/)أي مساهمي شركة ساب للتكافل 

 إضافي.  تسديد أي مقابل نقديدون  في شركة والء( (  من رأس املال بعد الزيادة24.01%)

 

 



 

 النظاميةشروط الصفقة والموافقات 

 الجهات الحكومية على الشكل التالي:تتطلب صفقة االندماج الحصول على موافقات نظامية من بعض 

 عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة االندماج؛ -

 عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على إتمام صفقة االندماج؛ -

 لقواعد اإلدراج.موافقة شركة السوق املالية السعودية )تداول(  -
ً
 على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة والء وفقا

موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس مال شركة والء عبر إصدار األسهم الجديدة ملساهمي شركة ساب للتكافل لغرض  -

ذلك بما يتوافق مع أحكام الئحة االندماج  العرض،مستند  املساهمين وتعميم  تنفيذ صفقة االندماج، بما فيها املوافقة على نشر

 . واالستحواذ وقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة من هيئة السوق املالية

 لذلك، إن إتمام صفقة االندماج 
ً
الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكٍل من شركة والء وشركة ساب للتكافل  يستوجبإضافة

 لكل من الشركتين.  العادية غير العامة الجمعية اجتماع في املمثلة األسهم أرباع ثالثة بأكثريةذلك و 

مين سيتم تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين بعد االنتهاء من إجراءات إعداد ونشر مستند العرض وتعميم املساه

قبل هيئة السوق املالية والجهات الحكومية األخرى املختصة، وستتضمن هذه املستندات كافة  والحصول على املوافقات املطلوبة من

 .املعلومات املتعلقة بصفقة االندماج وعملية إصدار األسهم الجديدة ملساهمي شركة ساب للتكافل واملخاطر املتعلقة بذلك

  انقضاءإال بعد  نافذا االندماجيعتبر قرار  ال
ً
نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين باملوافقة على صفقة من تاريخ مدة ثالثين يوما

شركة ساب مسجل الى  بخطاب"( )"فترة اعتراض الدائنينعلى الصفقة  االعتراضحق خاللها  شركة ساب للتكافللدائني  يكون االندماج، 

  كان إنبالدين  شركة ساب للتكافل تفي أو معارضته عن الدائن يتنازل  أن إلى االندماج يوقف الحالة هذه وفي للتكافل
ً
  تقدم أو حاال

ً
 ضمانا

 
ً
  كان إن به للوفاء كافيا

ً
 بأحكام املادة ) آجال

ً
  ( من نظام الشركات.193عمال

 اتفاقية االندماج

حدد الشروط التي يعتزم كل من  شركة وافق كل من مجلس إدارة شركة والء ومجلس إدارة
ُ
ساب للتكافل على إبرام اتفاقية االندماج التي ت

توفير  كما سيتم .تعميم املساهميناتفاقية االندماج في الشركتين إتمام الصفقة وفقا لها. سيتم إدراج التفاصيل الكاملة ألحكام وشروط 

معاينة وذلك بعد الحصول على كافة املوافقات النظامية الالزمة وخالل فترة كافية اتفاقية االندماج وتقرير التقييم ضمن املستندات املتاحة لل

 .لشركةلقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

 معلومات إضافية 

 في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. االندماجصفقة لصالح  فيما يتعلق بالتصويت أي مساهملم تتلق شركة والء أية التزامات من 

شخص آخر يعمل لحساب أي منهما بتسديد تعويض أو بدل لقاء إصدار ال توجد أية ترتيبات خاصة بين الشركتين أو بين إحدى الشركتين وأي 

  األسهم الجديدة أو إتمام صفقة االندماج.

التزام أو اتفاق يشتمل على ترتيب تعويض أو خيار )بشكل رسمي أو غير لم تقم شركة والء أو أي شخص يتصرف باالتفاق معها بعمل أي 

 ألي شخص لالحتفاظ أو التعامل أو االمتناع عن التعامل في أسهم 
ً
 .الشركةرسمي( بحيث يكون حافزا

 

 



 

 حاالت فسخ اتفاقية االندماج وترتيبات التعويض ذات العالقة

، تمثل تقدير متفق عليه مسبقا ( ريال سعوديماليين)خمسة  /5.000.000/تم االتفاق في اتفاقية االندماج على تحديد رسوم إنهاء بمبلغ قدره 

  الستكمال صفقة من االندماج.رسوم وتكاليف االستشارات املالية والقانونية واإلكتوارية وغيرها من املصاريف التي تكبدتها كل من الشركتين 

 اء لشركة ساب للتكافل في األحوال التالية: هعلى شركة والء تسديد رسوم اإلن يتوجب

عدم التوصية ملساهمي الشركة بالتصويت )شركة الجزيرة لألسواق املالية( أو مستشارها املالي  والء شركةقرر مجلس إدارة في حال  -

أو  تعميم املساهمينهو محّدد في  عّمابهذا الخصوص أو تعديلها بشكٍل جوهري ، أو قرر سحب توصيته الصفقة إتماملصالح 

 مستند العرض. 

في مهلة ال تتعّدى تسعة أشهر من تاريخ التوقيع على  االندماجباتخاذ الخطوات الالزمة إلنفاذ صفقة  والءشركة  إخاللفي حال  -

 على عدم اتخاذها(. ساب للتكافل اتفاقية االندماج )باستثناء الخطوات التي وافق مجلس إدارة 

إتمام و  بأي من التزامات الجوهرية املفروضة عليها خالل الفترة املتراوحة بين تاريخ توقيع اتفاقية االندماج والءحال إخالل شركة  في -

 الصفقة. 

 من الئحة االستحواذ واالندماج.  36ألحكام البند )أ( من املادة  والءحال خرق شركة  في -

 لحدوث تغيير جوهري سلبي في أعمال شركة  سابحال قررت شركة  في -
ً
 .والءفسخ اتفاقية االندماج نظرا

 : التالية األحوال في والء لشركة اإلنهاء رسوم تسديد للتكافل ساب شركة على يتوجب

 عدم التوصية ملساهمي شركة)شركة السعودي الفرنس ي كابيتال( أو مستشارها املالي ساب للتكافل  شركةفي حال قرر مجلس إدارة  -

هو محّدد في  عّمابهذا الخصوص أو تعديلها بشكٍل جوهري ، أو قرر سحب توصيته الصفقة إتمامبالتصويت لصالح  ساب للتكافل

  .ساب للتكافل تعميم مجلس إدارة شركة

أشهر من تاريخ التوقيع  تسعةفي مهلة ال تتعّدى  االندماجالخطوات الالزمة إلنفاذ صفقة  باتخاذشركة ساب للتكافل  إخاللفي حال  -

 (. اتخاذها)باستثناء الخطوات التي وافق مجلس إدارة شركة والء للتأمين على عدم  االندماج اتفاقيةعلى 

 اتفاقية توقيع تاريخ بين املتراوحة الفترة خالل عليها املفروضة الجوهرية التزاماتحال إخالل شركة ساب للتكافل بأي من  في -

 وإتمام الصفقة.  االندماج

 . واالندماج االستحواذمن الئحة  36حال خرق شركة ساب للتكافل ألحكام البند )أ( من املادة  في -

 فسخ ات والءحال قررت شركة  في -
ً
 .للتكافل سابتغيير جوهري سلبي في أعمال شركة  لحدوثفاقية االندماج نظرا

 الدائنين.  اعتراضإتمام الصفقة بسبب إخالل شركة ساب للتكافل بموجباتها تجاه الدائنين خالل فترة  عدم -

 :التالية االتحال في االندماج اتفاقية إنهاء يتم

والتي تم تفصيلها  االندماجعلى املوافقات النظامية على سفقة  باالستحصال)املتمثلة حال عدم تحقق أي من الشروط املسبقة  في .1

بين الطرفين  االتفاقوما لم يتم  األقص ى،بالحد  االندماج اتفاقيةمدة تسعة أشهر من تاريخ التوقيع على  خاللفي القسم السابق( 

  االندماج اتفاقية تفسخعلى خالف ذلك، 
ً
 . حكما

 بين كٍل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.  متبادلخطي  اتفاقعلى  بناءً  .2



 

 الطرف اآلخر.  ييم( أو أكثر في تق%15بنسبة ) انخفاضالى  أدىقبل أي من الطرفين في حال وقوع تغيير جوهري سلبي  من .3

 قبل أي من الطرفين، بموجب إشعار خطي موجه للطرف اآلخر في أي من الحاالت التالية:  من .4

 أو الصفقة غير نظامي أو غير مسموح.  باالندماج االستمرارصدور نظام يجعل  -

مرسوم أو قرار من أي جهة حكومية أو محكمة أو أي جهة ناظمة  أو قضائي، أمرأو  حكم،صدور حال  في -

بين الشركتين ويكون هذا الحكم أو األمر أو املرسوم  باالندماج االستمرارلديها والية قضائية يقض ي بعدم 

 عليه. لالعتراضنهائي وغير قابل 

 ما يلي:  استثناءالطرفين املتبادلة املنصوص عنها في اتفاقية االندماج مع  التزاماتتزول  االتفاقيةفسخ  لدى

 ،اإلنهاء رسوم تسديد موجب -

 بفسخ اتفاقية االندماج،  الناشئة قبل تاريخ الفسخ أو التي تسببت املطالبات -

أو تراخيص أو  اتفاقيات أيةاتفاقية االندماج، يتعهد الطرفين بالتعاون بحسن نية بهدف إلغاء  إنهاءحال  في -

 عليها بهدف إتمام الصفقة.  االستحصالموافقات تم توقيعها أو 

 معلومات مهمة

، أو دعوة للشراء أو االكتتاب في 
ً
 أي أوراق مالية.إن هذا اإلعالن ال يشكل عرضا

 . غير اململكة العربية السعودية دولةال يجوز نشر هذا اإلعالن في أي 

على مساهمي شركة والء وشركة ساب للتكافل الذين يقيمون خارج اململكة العربية السعودية أن يبذلوا ما بوسعهم لحضور اجتماع الجمعية  

التصويت عن بعد، أو تعيين وكيل لحضور اجتماعات الجمعية العامة غير العادية  ساب للتكافل أو وشركةوالء العامة غير العادية لشركة 

 والتصويت نيابة عنهم.

 إن هذا اإلعالن ال يقصد منه، وال يشكل جزء من أي عرض، أو دعوة، أو ترويج لعرض شراء، أو االستحواذ على، أو االكتتاب في، أو بيع، أو

، أو هذا اإلعالن أو غيره. وسيتم نشر مستند عرض من شركة والء سيتضمن كافة االندماجصفقة التخلص من أي أوراق مالية بموجب 

 الشروط واألحكام املتعلقة بهذه الصفقة.

ملساهمي الشركة يتضمن جميع التفاصيل املتعلقة  املساهمين تعميمستقوم شركة والء بعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة بنشر 

بصفقة االندماج. حيث ينبغي على مساهمي شركة والء دراسة تعميم املساهمين بعناية قبل اتخاذ اي قرار بالتصويت على صفقة االندماج. 

كة ساب للتكافل والذي سيتضمن مستند العرض ملساهمي شر  بنشر -املذكور بالتزامن مع نشر تعميم املساهمين –كما ستقوم شركة والء 

معلومات معينة تتعلق بصفقة االندماج. وسيقوم مجلس إدارة شركة ساب للتكافل بنشر تعميم مجلس اإلدارة ملساهمي شركة ساب للتكافل 

ير العادية يتضمن رأي مجلس إدارة شركة ساب للتكافل بشأن صفقة االندماج. وسيقوم كال الشركتين بعد ذلك بدعوة الجمعية العامة غ

  الخاصة بكل منهما للتصويت على صفقة االندماج.

التي تعمل وفق أنظمة اململكة العربية السعودية والحاصلة على الترخيص الالزم لذلك من هيئة السوق  الجزيرة لألسواق املالية شركةإن 

أي طرف آخر يتعلق بالصفقة، ولن تكون مسؤولة عن  حصالفيما يتعلق بالصفقة، وال تعمل ل والءاملالية، هي املستشار املالي الحصري لشركة 

، أو عن تقديم االستشارات املتعلقة بالصفقة، أو أي أمر أو ترتيب آخر شركة الجزيرة لألسواق املاليةتوفير الحماية التي يحصل عليها عمالء 

 .آخريشار إليه في هذا اإلعالن ألي طرف 



 

سيتم  التي اإلعالن بمثابة طرح ألي أسهم على الجمهور بما في ذلك أسهم شركة والء الجديدة هذاتجدر اإلشارة إلى أنه ال يجوز اعتبار 

 إصدارها لغرض صفقة االندماج. ال يجوز اعتبار هذا اإلعالن على أنه تعميم مساهمين أو نشرة إصدار.

 

 التوقعات المتعلقة باألرباح

عالن على أنها توقعات مستقبلية تتعلق باألرباح، كما أنه ال يجوز اعتبار هذا اإلعالن على أنه ال يجوز اعتبار أي من املعلومات الواردة في هذا اإل 

 تأكيد بأن ربحية السهم لكل من شركة والء وشركة ساب للتكافل ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية السهم في الفترات املالية السابقة.

 التوقعات واالفادات المستقبلية

يتم نشرها من قبل شركة والء أو شركة  ى واملعلومات الواردة فيه أو التصريحات املتعلقة بصفقة االندماج وأي معلومات أخر  إن هذا اإلعالن

قد  ى ساب للتكافل قد تكون أو تعد "إفادات مستقبلية". وباستثناء اإلفادات التي تكون مبنية على حقائق تاريخية، فإن جميع اإلفادات األخر 

تقبلية، وتعتبر بالتالي معلومات محتملة بطبيعتها، وغير مبنية على حقائق تاريخية بل على افتراضات وتوقعات وتقييمات تعتبر إفادات مس

والء وساب للتكافل بشأن أحداث مستقبلية، وعليه، فهي عرضة للمخاطر والتقلبات، مما قد يؤدي شركتي وأهداف وتقديرات وتنبؤات من 

 إلى اختالف النتائج أو األدا
ً
  ء أو األحداث الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا

ً
فادات اإلفادات املستقبلية وتتعلق اإل  في مثل هذه صراحة أو ضمنا

، والجدول الزمني ساب للتكافلشركة و والء  شركة املستقبلية الواردة في هذا اإلعالن بعدة أمور من ضمنها األثر املتوقع لصفقة االندماج على

شكل عام تحديد تلك اإلفادات ال تتعلق بوقائع تاريخية. ويمكن ب ى لخاص بصفقة االندماج، فضال عن إفادات أخر املتوقع والنطاق ا

وف" قد" و"س" و"تتنبأ" و"تنوي" و"ى تقبل مثل "تخطط " و"تقدر" و"تتوقع" و"تر خدم فيها من كلمات دالة على املستاملستقبلية من خالل ما يس

. على الرغم املقاربة أو املشابهة لها في املعنى ى ملفردات األخر يغ النفي لهذه املفردات أو اأو صتكون" و"سملحتمل" و"ينبغي" و"من املتوقع" و"من ا

يم ضمانات د، إال أنهم ال يستطيعون تقعادلة بلية الواردة في هذا اإلعالنساب للتكافل يعتقدون بأن اإلفادات املستقشركة و والء شركة من أن 

ن، حيث أن طبيعة التوقعات املستقبلية عادة ما تكون عرضة للتقلبات واملخاطر ق بالشكل الوراد في هذا اإلعال ستتحقبأن هذه التوقعات 

  ومة أو املتوقعة أو غير املتوقعة(املعلومة أو غير املعل)
ً
بلية. ي من اإلفادات أو التوقعات املستقلوجود عوامل كثيرة قد تؤثر على تحدق أ نظرا

أو الشركة الدامجة والتي بدورها قد  ساب للتكافلبلية لشركة والء وشركة ؤثر على العمليات املستقالعوامل التي قد ت كما يوجد عدد من

بلية. وتتمثل هذه العوامل ة أو ضمنا في هذه اإلفادات املستقيؤدي إلى اختالف النتائج والتطورات الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا صراح

(، باإلضاأو فاء شروط اتفاقية االندماج )على استيفي قدرة الشركتين 
ً
الوضع ومنها:  ى فة إلى عوامل أخر التنازل عنها، حيثما يكون ذلك مسموحا

رف دي على الصعيدين العاملي واملحلي، وأسعار األصول، واملخاطر املرتبطة بالسوق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صااالقتص

الجهات التنظيمية  ات وإجراءات الحكومات و/أووق، واملنافسة، والتغيير في األنظمة والقوانين والتغيرات في سياسلسالعمالت، واتجاهات ا

السياس ي واالقتصادي، وتعطل العمليات  رارب (، والتغيرات املتعلقة باالستقرائ)بما في ذلك التغييرات املتعلقة بمتطلبات رأس املال والض

أوجه عدم اليقين في عمليات  ذلك من لبات العملة، وغيرة التنظيم، ومعدل الفائدة، والتضخم، واالنكماش، وتقطة إعادشأن ببالتجارية بس

  املخطط لها، وعدم قدرة شركة والء على بلية أوالعروض املستق تحواذ أو البيع أواالس
ً
من منافع االندماج املتوقعة عند تنفيذ  االستفادة فعليا

، وعدم قدرة شركة والء على دمج عمليات وبرامج املوظفين لشركة والء( كيل مجلس اإلدارة و/أوذلك التغييرات في تشدماج )بما في عملية االن

تعرضها لتأخير بشكل غير متوقع )بما في ذلك تعطل أنظمة  بنجاح عند تنفيذ االندماج، وتكبد شركة والء لتكاليف و/أو ساب للتكافلشركة 

 غير عوامل أخرى  ق عملية االندماج. كما قد تؤثرسيبرانية واالحتيال(، أو الصعوبات املتعلقة باالندماج عند تحقت والجريمة النية املعلوماتق

ت عما كان متوقعا في اإلفادا كل كبيرأو قد تتسبب في اختالف النتائج الفعلية بشبلية و/كن التنبؤ بها على العمليات املستقيم معروفة أو ال

ط كما في تاريخ كما أن جميع اإلفادات املستقبلية تنطبق فقوء هذه العوامل. هذه اإلفادات املستقبلية في ض يرتالي تفساملستقبلية، وينبغي بال

أي إقرار أو تأكيد أو  اريهميهم أو مدراءهم أو موظفيهم أو مستشأو أي من تابع ساب للتكافلركة كما ال تقدم شركة والء أو شهذا اإلعالن. 



 

 أن تعهد أو ضمان بش
ً
  أو ضحدوث أي من التوقعات الواردة فعليا

ً
كوك  في اإلفادات املستقبلية، حيث تنطوي اإلفادات املستقبلية على شمنيا

بيانات التحذيرية الواردة أو بلية الواردة في هذا اإلعالن بتحفظ، بما هو مبين في التتعلق بها. وقد تم تقديم جميع اإلفادات املستق ومخاطر

ساب للتكافل ركة ب على القارئين عدم االعتماد بشكل كبير على اإلفادات املستقبلية. ال تعتبر شركة والء أو شرة. يجذه الفقاملشار إليها في ه

تيجة معلومات واء نجعة أي من اإلفادات املستقبلية، سالتزام بتحديث أو مرا ها من أي نية أوية التزامات، وتخلي كل منهما نفسعة أل خاض

 انونية أو التنظيمية.املراجعة بناء على موجباتهما الق ذلك، ما لم يلزم ذلك التحديث أو تلك غير بلية أوستقجديدة أو أحداث م

 :لالستفسارات
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"ال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلفصاح، وال تعطيان أو تأكيدات 

 من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلفصاح أو عن االعتماد نفسيهما تتعلق بدقة أو اكتماله، وتخليان 
ً
صراحة

بأنه بعد اتخاذه إلجراءات الالزمة للتحري،  وأكداملسؤولية كاملة عن دقة املعلومات الواردة في اإلفصاح،  تتحمل الشركةعلى أي جزء منه، كمل 

 أو  –وبناًء لي ما لديه من معلومات وحقائق 
ً
 أو ناقصا

ً
ال يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل هذ اإلفصاح مضلال

 ."غير دقيق


