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 اتعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة األهلي للتكافل )"شركة األهلي للتكافل"( وعن نيته

 املؤكدة لتقديم عرض مبادلة أسهم لشراء كامل أسهم مساهمي شركة األهلي للتكافل 

 املقدمة .1

هـ بشأن توقيع مذكرة 29/08/1442م املوافق 11/04/2021إعالن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )"شركة الدرع للتأمين"( موقع تداول بتاريخ إشارة إلى 

علن شركة ا
ُ
درع للتأمين عن توقيعها لتفاهم غير ملزمة مع شركة األهلي للتكافل )"شركة األهلي للتكافل"( لتقييم جدوى صفقة االندماج املحتملة بين الشركتين، ت

 لشراء كامل األسهم 02/12/1442م املوافق 12/07/2021اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة األهلي للتكافل بتاريخ 
ً
هـ )"االتفاقية" و/أو "اتفاقية االندماج"( سعيا

عامة غير ي شركة األهلي للتكافل بتاريخ صدور قرار الجمعية ال)أي املساهمين املالكين لألسهم املصدرة ف في شركة األهلي للتكافل من "مساهميها املستحقين"

، وذلك مقابل أسهم جديدة تصدر لصالحهم في شركة الدرع للتأمين، دون أي مقابل مالي إضافي )"الصفقة" و/أو العادية القاض ي باملوافقة على عرض االندماج(

 "صفقة االندماج"(.

ن قبل كافة الجهات الحكومية ذات العالقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين، ستقوم شركة في حال تمت املوافقة على صفقة االندماج م

( سهم 23,852,462"(، عبر إصدار عدد )زيادة رأس املال( ريال سعودي )"638,524,620( ريال سعودي الى )400,000,000الدرع للتأمين بزيادة رأسمالها من )

"( لصالح املساهمين املستحقين في شركة األهلي للتكافل، وذلك مقابل األسهم الجديدة)"( ريال سعودي للسهم الواحد 10سمية قدرها )بقيمة إعادي جديد 

( ريال 166،666،670)شراء كامل األسهم املصدرة التي يملكونها في شركة األهلي للتكافل على أساس القيمة اإلسمية اإلجمالية لألسهم املشار إليها والبالغة 

معامل ( في شركة األهلي للتكافل )"1( سهم جديد مقابل كل سهم واحد )1.43114769137705سعودي، وبالتالي  ستقوم شركة الدرع العربي للتأمين بإصدار )

 "(.املبادلة

 ملا سبق، ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي شركة األهلي للتكافل  
ً
 لزيادة رأس املال وفقا

ً
س مال شركة الدرع للتأمين بعد الزيادة، وستنخفض من رأ %37.36تبعا

 .%62.64لتصبح  %100نسبة ملكية املساهمين املستحقين في شركة الدرع للتأمين من 

 ألحكام اتفاقية االندماج، وبناًء على الفقرة )هـ( من املادة )
ً
ة االندماج ( من الئح17وحيث أنه قد تم استيفاء الشروط الالزمة إلعالن النية املؤكدة وفقا

اريخ هذا اإلعالن على تواالستحواذ، تعلن شركة الدرع للتأمين عن نيتها املؤكدة لتقديم عرض ملساهمي شركة األهلي للتكافل واالستمرار بالصفقة، وتؤكد كما في 

 ما يلي:

 أنه ال يوجد أي شخص يتصرف باالتفاق مع شركة الدرع للتأمين فيما يتعلق بالصفقة. .أ

ي لالدرع العربي للتأمين التعاوني أية أسهم في شركة األهلي للتكافل، كما وال تملك شركة الدرع للتأمين خيار شراء أي أسهم في شركة األهال تملك شركة  .ب

 للتكافل.

لجمعية العامة غير ي الم تحصل شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على أي التزام غير قابل لإللغاء من قبل أي طرف للتصويت باملوافقة على الصفقة ف .ت

 العادية ذات الصلة.

تعلق يال يوجد أي ترتيبات تعويض تشمل شركة الدرع للتأمين أو شركة األهلي للتكافل أو أي شخص يتصرف باالتفاق مع شركة األهلي للتكافل فيما  .ث

 بأسهم شركة األهلي للتكافل.

ة واق املالية "الجزيرة كابيتال"( غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر املوارد الكافية لدى شركأن املستشار املالي لشركة الدرع للتأمين )شركة الجزيرة لألس .ج

 ألنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي. 
ً
 الدرع للتأمين إلتمام الصفقة، وذلك نظرا

 بأحكام اتفاقية االندماج املوقعة بين الشركتين، ستتم الصفقة عن طري
ً
ق دمج شركة األهلي للتكافل مع شركة الدرع للتأمين وسيتم نقل جميع أصول عمال

اإلعالن  وتعد اإلشارة إلى "الشركة الدامجة" في هذا. والتزامات شركة األهلي للتكافل إلى شركة الدرع للتأمين التي ستستمر بالوجود وستصبح الشركة الدامجة

 ألحكام إلى شركة الدرع للتأمين بعد اكتمال صفقة االن
ً
دماج. أما شركة األهلي للتكافل، فسيتم إلغاء إدراج أسهمها بعد نفاذ صفقة االندماج، وستنقض ي وفقا

االنتهاء من كافة اإلجراءات ( من الئحة االندماج واالستحواذ وسيتم شطب سجلها التجاري لدى وزارة التجارة بعد 49( من الفقرة )أ( من املادة )1الفقرة الفرعية )

. من رأس مال الشركة %62.64. وبعد إتمام صفقة االندماج، سيملك مساهمي شركة الدرع للتأمين املستحقين ما نسبته رية إلتمام صفقة االندماج. الضرو 

 من رأس مال الشركة الدامجة.   %37.36الدامجة، وسيملك مساهمي شركة األهلي للتكافل ما نسبته 
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ن شروط وأحكام صفقة االندماج عادلة ومعقولة وقد تلقت شركة الدرع للتأمين رأي من شركة الجزيرة لالسواق املالية يعتبر مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين أ

زيرة لألسواق املالية ج"الجزيرة كابيتال" )بصفتها املستشار املالي لشركة الدرع للتأمين فيما يتعلق بصفقة االندماج( يفيد بذلك، مع اإلشارة إلى أن شركة ال

 أن.  جزيرة كابيتال" قد قامت عند تقديمها لهذا الرأي باألخذ في االعتبار التقديرات التجارية ملجلس إدارة شركة الدرع للتأمين في هذا الش"ال

 في ظل الظروف، أن صفقة االندماج تصّب في مصلحة ا
ً
مين في شركة ملساهيعتقد مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين، بعد بذل العناية الالزمة كما يرونه مناسبا

عّد خطوة ايجابية لالستحواذ على حصة سوقية أكبر مما يعزز من وضع الشركة الدامجة التنافس ي واإلسهام في ت
ُ
وقعها في سوق عزيز مالدرع للتأمين بحيث أنها ت

تقديم منتج  إلى ذلك، ستستفيد الشركة الدامجة من التأمين في اململكة العربية السعودية وتحقيق استراتيجيتها في تخفيض التكاليف وزيادة األرباح. إضافة

  –تأميني جديد، وهو تأمين الحماية واالدخار 
ً
ويرى أعضاء مجلس إدارة شركة الدرع للتأمين بأن الخبرة  –وهو منتج لم تكن تقدمه شركة الدرع للتأمين سابقا

ذات ميزة  ا شركة األهلي للتكافل فيما يختص بتأمين الحماية واالدخار سيعد نقطة إيجابيةالتي يمتلكها فريق شركة األهلي للتكافل والبنية التقنية التي تمتلكه

على االستفادة من الخبرات املوجودة لدى الشركتين لغرض التأكد الدامجة بعد االندماج، ستعمل الشركة . نسبية لتحسين الحصة السوقية للشركة الدامجة

قدر من املنفعة نتيجة لصفقة االندماج، ويجدر الذكر أن كال الشركتين ستستمر باستخدام اسمها وعالمتها التجارية من حصول املساهمين والعمالء على أكبر 

 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني" للشركة الدامجة بعد نفاذ الصفقة."، على أن يتم اعتماد اسم الى أن تصبح صفقة االندماج نافذة

 أن صفقة
ً
االندماج ال تنطوي على وجود أطراف ذي عالقة، كما أنه لن يكون هناك تغيير في أعمال الشركتين فيما يتعلق بالعمالء نتيجة  وتجدر اإلشارة أيضا

اتخاذ الخطوات  ىلهذا اإلعالن، وستستمر كل شركة بالعمل بشكل مستقل واعتيادي إلى حين نفاذ صفقة االندماج. وقد تم االتفاق بموجب اتفاقية االندماج عل

أعضاء بعد إتمام صفقة االندماج، أي أنه سيتسمر مجلس ادارة شركة الدرع للتأمين  8أعضاء إلى  6الالزمة لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة من 

ارة التنفيذية سيستمر اعضاء االدبنفس تشكيله الحالي في الشركة الدامجة إلى أن يتم زيادة عضوين يتم تعيينهم عند عقد جمعية عامة بعد اتمام الصفقة. كما 

 االستاذ باسل بن عبد هللا العبد الكريم بصفته الرئيس التنفيذي للشركة الدامجة  
ً
 لشركة الدرع بمناصبهم بالشركة الدامجة، وتحديدا

افقات النظامية .2  شروط الصفقة واملو

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

 موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة االندماج؛  .1

 موافقة أو عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على إتمام صفقة االندماج؛  .2

كة الدرع للتأمين عبر إصدار األسهم الجديدة ملساهمي شركة األهلي للتكافل لغرض تنفيذ موافقة هيئة السوق املالية على طلب زيادة رأس مال شر  .3

د طرح عصفقة االندماج، بما فيها املوافقة على نشر مستند العرض وتعميم املساهمين، ذلك بما يتوافق مع أحكام الئحة االندماج واالستحواذ وقوا

 ة من هيئة السوق املالية؛ واألوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادر 

 لقواعد اإلدراج. .4
ً
 موافقة شركة السوق املالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة الدرع للتأمين وفقا

 

 لذلك، إن شروط إتمام صفقة االندماج تتمثل في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لكٍل من شركة الدرع 
ً
لتكافل للتأمين وشركة األهلي لإضافة

 وذلك على النحو التالي:

عمال أموافقة األغلبية املطلوبة من مساهمي شركة الدرع للتأمين على صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، والتي سيتم ذكرها في جدول  .1

 الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع للتأمين.

غلبية املطلوبة من مساهمي شركة األهلي للتكافل على صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، والتي سيتم ذكرها في جدول أعمال موافقة األ  .2

 الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلي للتكافل.

الجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين بعد االنتهاء من إجراءات إعداد ونشر مستند العرض وتعميم املساهمين والحصول على سيتم تحديد تاريخ انعقاد 

فقة االندماج صاملوافقات املطلوبة من قبل هيئة السوق املالية والجهات الحكومية األخرى املختصة، وستتضمن هذه املستندات كافة املعلومات املتعلقة ب

 وعملية إصدار األسهم الجديدة ملساهمي شركة األهلي للتكافل واملخاطر املتعلقة بذلك.

"( ُيسمح خاللها فترة اعتراض الدائنين( يوم )"30قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركتين باملوافقة على صفقة االندماج، يجب مض ي فترة ثالثين )نشر  بعد

افل تقديم أي اعتراض قد يكون لديهم على صفقة االندماج، مع العلم أن الشركتين لن تصبحا شركة واحدة إال بعد نفاذ صفقة ألي من دائني شركة األهلي للتك
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 بعد تاريخ نشر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة األه
ً
ة على كافل باملوافقلي للتاالندماج بشكل نهائي وذلك بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين التي ستبدأ

 صفقة االندماج. 

 حاالت فسخ اتفاقية االندماج وترتيبات التعويض ذات العالقة .3

( ريال سعودي، تمثل رسوم وتكاليف االستشارات املالية والقانونية واإلكتوارية 3,750,000تم االتفاق في اتفاقية االندماج على تحديد رسوم إنهاء بمبلغ قدره )

كٍل من الشركتين الستكمال صفقة االندماج. يتم تسديد رسوم اإلنهاء من قبل إحدى الشركتين للشركة األخرى في أي من  وغيرها من املصاريف التي تكبدتها

 الحاالت التالية:

أو  بهذا الخصوصفي حال قرر مجلس إدارة أي من الشركتين عدم التوصية ملساهمي الشركة بالتصويت لصالح العرض، أو قرر سحب توصيته  .1

 جوهري عّما هو محّدد في مستند العرض وفي إتفاقية االندماج.  تعديلها بشكٍل 

عّدى تفي حال عدم القيام بالخطوات الالزمة في حدود سلطة كل من الشركتين، والتي تكون مناسبة أو مطلوبة إلنفاذ صفقة االندماج في مهلة ال ت .2

 م، عدا الخطوات التي يكون قد وافق مجلس إدارة إحدى الشركتين 10/04/2022وهو  التاريخ األخير للتنفيذ املتفق عليه بموجب االتفاقية
ً
خطيا

 عدم إتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة األخرى.على 

 أو تشجيع أو مباشرة أو التماس أي مناقشات أو مفاوضات  .3
ّ
في حال تبّين أن إحدى الشركتين قد خرقت موجبها لناحية اإللتزام بعدم حث

دى ذلك على سحب أو إنهاء عرضمع أي شركة أ
ّ
ق بعملية اندماج أخرى أو صفقة مماثلة، وقد أ

ّ
شركة الدرع  و طرف آخر فيما يتعل

 .للتأمين

 انخفاض بنسبة الشركتين )وهو أي ظرف أو حدث أو سلسلة ظروف أو أحداث ينتج عنها،أي من في حال حدوث تغيير جوهري سلبي في  .4

نهما من اإلتفاق على أو أكثر من إجمالي القيمة الد 15%
ّ
 بالصفقة أو عدم تمك

ً
ن الشركتين من االتفاق على املض ي قدما

ّ
فترية( وعدم تمك

 معامل مبادلة جديد بعد التفاوض. 

 للفقرة )أ( من املادة ) .5
ً
( من الئحة االندماج واالستحواذ، وذلك خالل 36في حال قيام شركة األهلي للتكافل بأي من األعمال التالية مخالفة

 شركة األهلي للتكافل:في  رة عرض شركة الدرع للتأمين ودون موافقة الجمعية العامة للمساهمينفت

 إصدار أي أسهم مصّرح بها غير مصّدرة؛ 

  إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصّدرة؛ 

  سهم؛إنشاء أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق اكتتاب أ 

   أو أكثر من صافي موجودات  %10بيع أو التصرف أو االندماج، أو املوافقة على بيع أو التصرف أو االندماج، أي أصول ذات قيمة تساوي

 آلخر قوائم مالية مفحوصة، أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، سواًء عن طريق صفقة واحدة أو 
ً
شركة األهلي للتكافل وفقا

 ؛عدة صفقات

 شراء الشركة ألسهمها؛ أو 

  .إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة 

في حال عدم امتثال شركة األهلي للتكافل بالتزامها تسديد ديونها الحالية أو تقديم ضمانات كافية للوفاء بالديون اآلجلة تجاه أي من  .6

من نظام  193( يوم إلعتراض الدائنين املنصوص عليها في املادة 30الدائنين الذين قد يعترضون على صفقة االندماج خالل فترة الـ)

 الشركات. 

في حال ثبوت خرق أو عدة خروقات للضمانات املعطاة من قبل الشركتين واملبينة في إتفاقية االندماج بناًء على املعلومات التي تم  .7

رر أو التأثير املالي الناتج عن هذا الخرق أو الخروقات ال اإلفصاح عنها من قبل الشركتين في سياق الصفقة، شرط أن تكون قيمة الض

 .ريال سعودي )خمسة ماليين ريال سعودي( 5,00,000يقل عن 

رض املوافقة غبعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة، ستقوم شركة الدرع بإصدار ونشر تعميم املساهمين والذي سيكون موجه ملساهمي شركة الدرع ل

تند سرأس املال لتنفيذ صفقة االندماج، وسيتضمن هذا التعميم جميع التفاصيل املتعلقة بصفقة االندماج. كما ستقوم شركة الدرع بإصدار ونشر م على زيادة

وم شركة قالعرض والذي سيكون موجه ملساهمي شركة األهلي للتكافل والذي سيتضمن العرض الرسمي املقدم من شركة الدرع ملساهمي األهلي للتكافل. وست
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رئيس ي رأي  لاألهلي للتكافل بإصدار ونشر تعميم مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل والذي سيكون موجه ملساهمي شركة األهلي للتكافل والذي سيتضمن بشك

 مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل بخصوص العرض املقدم وصفقة االندماج.

 

ة املعلومات املتعلقة بصفقة االندماج وسيتم نشرها في وقت الحق بعد الحصول على املوافقات النظامية ذات كافاملشار اليها أعاله ستتضمن هذه املستندات 

ملشار إليها أعاله عند ندات االعالقة. وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب على مساهمي شركتي الدرع للتأمين واألهلي للتكافل االعتماد فقط على املعلومات الواردة في املست

 قرارهم بشأن صفقة االندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. اتخاذ

  

 بالفقرة تكافل عمكما تجدر اإلشارة إلى أن هذا اإلعالن يعد بمثابة إعالن عن نية مؤكدة لتقديم عرض من قبل شركة الدرع للتأمين ملساهمي شركة األهلي لل
ً
ال

حواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية، وستقوم شركة الدرع للتأمين بنشر تعميم املساهمين ومستند ( من الئحة االندماج واالست17)هـ( من املادة )

 املشار إليها أعاله.املطلوبة و العرض بعد الحصول على املوافقات النظامية 

 

 إشعار مهم  .4

ر هذا اإلعالن بمثابة طرح ألي أسهم على الجمهور بما في ذلك طرح لألسهم الجديدة لشركة الدرع للتأمين التي سيتم إصدارها تجدر اإلشارة إلى أنه ال يجوز اعتبا

 ملساهمي شركة األهلي للتكافل لغرض صفقة االندماج. وال يجوز اعتبار هذا اإلعالن على أنه تعميم مساهمين أو مستند عرض.

  

 :التوقعات املتعلقة باألرباح 

يد بأن ربحية الن على أنه تأكال يجوز اعتبار أي من املعلومات الواردة في هذا اإلعالن على أنها توقعات مستقبلية تتعلق باألرباح، كما أنه ال يجب اعتبار هذا اإلع

 السهم لكل من الشركتين ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية السهم في الفترات املالية السابقة.

 ات املستقبلية:التوقعات واإلفاد 

ون أو تعد ين قد تكإن هذا اإلعالن واملعلومات الواردة فيه أو التصريحات املتعلقة بصفقة االندماج وأي معلومات أخرى يتم نشرها من قبل شركة الدرع للتأم

الي معلومات د تعتبر إفادات مستقبلية، وتعتبر بالت"إفادات مستقبلية" وباستثناء اإلفادات التي تكون مبنية على حقائق تاريخية، فإن جميع اإلفادات األخرى ق

مستقبلية،  ثمحتملة بطبيعتها، وغير مبنية على حقائق تاريخية بل على افتراضات وتوقعات وتقييمات وأهداف وتقديرات وتنبؤات من الشركتين  بشأن أحدا

داء أو األحداث الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا  صراحة أو ضمنا  في مثل وعليه، فهي عرضة للمخاطر والتقلبات، مما قد يؤدي إلى اختالف النتائج أو األ 

الدرع للتأمين او  ى شركةهذه اإلفادات املستقبلية. وتتعلق اإلفادات املستقبلية الواردة في هذا اإلعالن بعدة أمور من ضمنها األثر املتوقع لصفقة االندماج عل

 الشركة الدامجة. 

ورات طعوامل التي قد تؤثر على العمليات املستقبلية لشركة الدرع للتأمين أو الشركة الدامجة والتي بدورها قد تؤدي إلى اختالف النتائج والتكما يوجد عدد من ال

 في هذه اإلفادات املستقبلية. وتتمثل هذه العوامل في قدرة الشركتين على استيفاء ش
ً
 وضمنا

ً
 صراحة

ً
وط اتفاقية االندماج ر الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا

املخاطر األصول، و  )أو التنازل عنها، حيثما يكون ذلك مسموحا(، باإلضافة إلى عوامل أخرى ومنها: الوضع االقتصادي على الصعيدين العاملي واملحلي، وأسعار

سياسات  ، والتغيير في األنظمة والقوانين والتغيرات فياملرتبطة بالسوق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت، واتجاهات السوق، و املنافسة

ار السياس ي قر وإجراءات الحكومات و/أو الجهات التنظيمية( بما في ذلك التغييرات املتعلقة بمتطلبات رأس املال والضرائب )والتغيرات املتعلقة باالست

ل الفائدة، والتضخم، واالنكماش، وتقلبات العملة، وغير ذلك من أوجه عدم اليقين ، ومعدهيكلةواالقتصادي، وتعطل العمليات التجارية بسبب أنشطة إعادة ال

 من منافع التآز 
ً
ة عند تنفيذ ر املتوقعفي عمليات االستحواذ أو البيع أو العروض املستقبلية أو املخطط لها، وعدم قدرة الشركة الدامجة على االستفادة فعليا

شركة الدرع للتأمين على دمج املحافظ  التجارية والوثائق التأمينية لشركة األهلي للتكافل بنجاح عند تنفيذ االندماج،  عملية االندماج )بما في ذلك عدم قدرة

 يبرانية واالحتيال(سوتكبد الشركة بعد االندماج لتكاليف و/أو تعرضها لتأخير بشكل غير متوقع )بما في ذلك تعطل أنظمة تقنية املعلومات والتعّرض لجرائم ال

ة و/أو قد املستقبليأو الصعوبات املتعلقة باالندماج عند تحقق عملية االندماج. كما قد تؤثر عوامل أخرى غير معروفة أو ال يمكن التنبؤ بها على العمليات 

 بلية في ضوء هذه العوامل.دات املستقتتسبب في اختالف النتائج الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا في اإلفادات املستقبلية، وينبغي بالتالي تفسير هذه اإلفا

اريها أي إقرار ا أو مستشكما أن جميع اإلفادات املستقبلية تنطبق فقط كما في تاريخ هذا اإلعالن، كما ال تقدم شركة الدرع للتأمين أو أي من مدراءها أو موظفيه

في اإلفادات املستقبلية، حيث تنطوي اإلفادات املستقبلية على شكوك ومخاطر  أو تأكيد أو تعهد أو ضمان بشأن حدوث أي من التوقعات الواردة فعليا أو ضمنيا
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ار إليها في هذه الفقرة. املش تتعلق بها. وقد تم تقديم جميع اإلفادات املستقبلية الواردة في هذا اإلعالن بتحفظ، حسبما هو مبين في البيانات التحذيرية الواردة أو

بشكل كبير على اإلفادات املستقبلية، وال تعتبر شركة الدرع خاضعة ألية التزام تخليها من أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة ويجب على القارئين عدم االعتماد 

 لنظامية.اا هي ملزمة بتحديثه بناًء على موجباتها القانونية أو مأي من اإلفادات املستقبلية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، عدا 
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دقة أو إكتمال علق ب"ال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية )تداول( أي مسئولية عن محتويات هذا اإلفصاح، وال تعطيان أي تأكيدات تت

 من أي 
ً
مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلفصاح أو عن االعتماد على أي جزء منه، كما يتحّمل مضمونه، وتخليان نفسهما صراحة

د بأنه بعد اتخاذه إلجراءات الالزمة للتحري، وبناًء على ما لدي
ّ
ال  –قائق ه من معلومات وحاملصدر املسؤولية كاملة عن دقة املعلومات الواردة في اإلفصاح، ويؤك

 أو غير دقيق."يعلم ب
ً
 أو ناقصا

ً
 وجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل اإلفصاح مضلال
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