
أو في  أستراليابان أو ا أو الياأو كند الواليات المتحدة األمريكيةليس للتوزيع أو النشر بشكل مباشر أو غير مباشر في  "
 " للقانون أي نظام قضائي آخر يعتبر فيه مثل هذا التوزيع مخالفا  

 

و اليابان أو دولة اإلمارات العربية كندا أ بما في الواليات المتحدة أو ، في أي نظام قضائيلالكتتاب عام أو عرض أوراق مالية للبيع أو يعتبر هذا البيان بمثابة إعالن وليس نشرة اكتتاب

 المتحدة أو استراليا.

ائي. وأي عرض لالستحواذ على أو قاعدة يمكن االعتماد عليها فيما يخص أو يتعلق بأي عرض أو التزام مهما كان، في أي نظام قض وال يشكل هذا البيان أو أي معلومة واردة فيه، أساسا  
ة االكتتاب" التي ستصدرها "إعمار للتطوير" أسهم في إطار الطرح المقترح، وأي قرار استثماري يتخذه أي مستثمر يتعلق بذلك، ينبغي أن يتم بناء على المعلومات الواردة فقط في "نشر

اول في سوق دبي المالي. وسوف تقوم إعمار للتطوير بتوفير نسخ من نشرة االكتتاب، عقب إصدارها، في المكتب )كما ورد أدناه( في الوقت المناسب بشأن إدراج أسهمها العادية للتد
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 خبر صحفي 

 2017، نوفمبر 16         للنشر الفوري 

 

درهم  6.03بـ تسعير أسهمها للطرح حدد ت. ع.م.ش للتطوير إعمار شركة

 للسهم العادي الواحد
 

نشاط التطوير العقاري لشركة  ،"(الشركة" أو" للتطوير إعمار") .ع.م.ش للتطوير إعمار شركة أعلنت

 والتجارية السكنية ألصولوالمتخصصة في تطوير ا "(العقارية إعمار. )"ع.م.ش إعمار العقارية

 للطرح العادية أسهمها تسعير في نجاحها عن اليوم ،المتحدة العربية اإلمارات دولة في للبيع المخصصة

 "(.الطرح" أو" األوليالعام  الطرح)" األوليالعام 

 "(.الطرح سعر)" العادي للسهم إماراتي درهم 6.03بـ السعر النهائي للطرح  تحديد تم -

 إماراتي درهممليار  24.1 حواليعند اإلدراج  للشركة السوقية القيمة ستبلغ الطرح، لسعر وفقا   -

 (. أمريكي دوالر مليار 6.56)

 رأس إجمالي من تقريبا   %20 نحو تمثل سهم 800.000.000 الطرح في المشمولة األسهم عدد -

 . المال

مليار  4.82 نحو. ع.م.ش العقارية إعمار شركة قبل من المباعة العادية األسهم قيمةإجمالي  يبلغ -

 (. دوالر مليار 1.31) إماراتي درهم

 المؤسسات شريحة)" ينالمؤهلستثمرين للم %93.8 نحو النهائي التخصيص نتيجة بلغت -

 ."(شريحة األفرادلألفراد وغيرهم من المستثمرين )" %6.2و، "(المؤهلة االستثمارية

 نوفمبر 22 يوم صباح من العاشرة الساعة عند المالي دبي سوق في والتداول اإلدراج يتم أن يتوقع -

 (.EMAARDEV) الرمز تحت 2017

 

يمثل هذا " :سعادة محمد علي راشد العبّار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" قال السياق، هذا في

 والمؤسسات األفراد قبل من الكبير فاالهتمام للتطوير، إعمار شركة مسيرة في ةفارقاليوم عالمة 

تعمل وفق  للتطوير إعمارفشركة . المستقبلية رؤيتنا تحقيقيقربنا أكثر من  العام األولي بالطرح االستثمارية

 وتوزيعات عالية، نقدية وتدفقات متراكمة،اللديها محفظة قوية من المبيعات و للنمو، واضحة استراتيجية

 ا  قويعني عائدا  ي مما القادمة، الثالث السنوات مدى على أمريكي دوالر مليار 1.7 بقيمة مستهدفة أرباح

كما بأن أمامنا فرصا  كبيرة في المستقبل  تامة ثقة   علىوإننا . الشركات المماثلة مع مقارنةعلى التوزيعات 

 ".للمساهمين الطرح احققهسيأننا على قناعة بأهمية المنافع التي 

 

 أحدث المستجدات
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، ستقوم الشركة فيما يتعلق بالطرح العالمياإلمارات  " بدولةهيئة األوراق المالية والسلع"لمتطلبات  وفقا  

على الشركة المستحقة ن وإجمالي الديوضح والذي سي(، ن"العاإل")إعالن بنشر  2017نوفمبر  21بتاريخ 

، لكل بند 2017نوفمبر  20، كما في والتغيرات في رأس المال ،تمويلي مبالغ المسحوبة بموجب تسهيلوال

 1للفترة من ثة حد  أرقام المبيعات الم  إجمالي توزيعات األرباح المدفوعة للمساهم البائع وكما يشمل اإلعالن 

فيه قر تمن الشركة  ا  وباإلضافة إلى ذلك، فإن اإلعالن يتضمن بيان. 2017نوفمبر  20إلى  2017أكتوبر 

 .2017سبتمبر  30أي تغيرات سلبية جوهرية على أعمالها منذ طرأ لم ت نهأب

  

 التي سيتم عرضها في اإلعالن،تلك و 2017نوفمبر  13ينة أدناه كما في المبالغ المب وتجدر اإلشارة إلى أن

إرنست "الحسابات المستقل للشركة، دقق من قبل معنها أو اعتمادها بالغ اإلأو مراجعتها أو  هالم يتم تدقيق

 . ، أو أي طرف ثالث آخر"(إرنست آند يونغ)" (فرع دبي) "نغ ميدل إيستوي آند

 

 مرابحة  مويلمليار درهم من ت 4.0سحب ، قامت الشركة ب2017أكتوبر  30في  :إجمالي الدين

نقدية أرباح  اتتوزيعصرف لالمبلغ المسحوب حصيلة استخدمت  ، حيثمليار درهم 4.8بقيمة 

يمكن للشركة و. "إعمار العقارية"شركة صالح ل (الرسوم)دون احتساب مليار درهم  3.9بقيمة 

نوفمبر  13في  كما الشركةالمستحقة على ديون ال. ويبلغ إجمالي في المستقبلالمتبقي الرصيد سحب 

ن وإجمالي الديحدوث أي تغير جوهري على صعيد تتوقع الشركة ال ومليار درهم.  4الجاري 

 .2017نوفمبر  20بحلول  ،عليها ةالمستحق

 :وتتوقع 2017نوفمبر  13مليار درهم حتى تاريخ  4بلغت قيمة رأس مال الشررررركة  رأس المال .

 .2017نوفمبر  20بحلول رأس المال قيمة في جوهرية الشركة عدم حدوث أي تغييرات 

 :1.3إلى  2017نوفمبر  13أكتوبر و 1 قيمة مبيعات الشرررررركة في الفترة بينوصرررررلت  المبيعات 

سكنية بذات الوتيرة االعتيادية بين  ستمر مبيعات الوحدات ال شركة أن ت  13مليار درهم، وتتوقع ال

 . 2017نوفمبر  20و

أو ، 2017ديسمبر  25الشركة أيضا  في  ، سوف تقومالمالية والسلع"وتماشيا  مع متطلبات "هيئة األوراق 

والمستمدة من البيانات المالية ، 2017نوفمبر  20 كما في ميزانيتها العموميةبنشر  ،بتاريخ قريب منه

 آند"إرنست مراجعتها من قبل كون قد تمت ، والتي ست2017نوفمبر  20المرحلية للفترة المنتهية في 

ن التنبه من أن النتائج قد تختلف عن تلك الواردة في اإلعالن، بما في يوعليه، يتوجب على المستثمر. يونغ"

 ذلك تلك الواردة أعاله.

 

 المستردة والمبالغ التوزيع إشعارات

 

ا األفراد شريحة في الناجحون المكتتبون يتلقى  باستالم( SMS) القصيرة النصية الرسائل عبر إخطار 

 وبمجرد. المسجل بالبريد إشعار  توجيه  ذلك ويتبع فوزهم، حال األسهم من حصة على بحصولهم ثم طلباتهم،

 ورد للبيع المعروضة لألسهم النهائي بالتوزيع اإلخطار يتم - الشركة أسهم إدراج وقبيل - الطرح فترة إقفال

 األصلي الطلب مبلغ لدفع استخدمت التي الطريقة نفس عبر( وجدت إن) المستحقة والفوائد الفائضة المبالغ

ا  . حصر 

 
للمزيد من المعلومات حول كيفية مشاركة المستثمرين األفراد في الطرح األولي العام لـ "إعمار 

أو  www.emaardevelopment.comبالطرح زيارة الموقع اإللكتروني المصغّر الخاص للتطوير"، يرجى 

+(، أو زيارة الموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي 971) EDIPO 800تصال على الرقم اال

www.dfm.ae 971 4 305 5555، أو االتصال بخدمة العمالء في سوق دبي المالي على الرقم + 

http://www.emaardevelopment.com/
http://www.dfm.ae/


 

 

 ،"االمارات –المجموعة المالية هيرميس" "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"،نسقون العالميون للطرح هم: الم

نترناشيونال". والبنوك إ"بنك أبوظبي األول" و"غولدمان ساكس دبي الوطني كابيتال"، "اإلمارات 

ك روتشيلد" " و"بنك أبوظبي األول"، بينما عمل "بنلرئيسية هي: "اإلمارات دبي الوطنيمة استل  الم  

 كمستشار مالي للطرح.

 

  -انتهى-

 

 :إعمار للتطويرنبذة عن 

تعتبر "إعمار للتطوير" المطور الرائد ألكثر األصرررررول السررررركنية والتجارية، المخصرررررصرررررة للبيع، جاذبية  

المشرررررراريع العقارية نخبة من أروع وشررررررهرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتقف الشررررررركة وراء 

ط مدينة دبي" و"مرسررررررى دبي"، اإلمارات" و"وسررررررروعة المجتمعية بنظام التملك الحر في دبي، ومنها "

 .2002وحدة سرركنية منذ عام  34500و"المرابع العربية". وقد قامت الشررركة حتى اليوم بتسررليم أكثر من 

وحدة على مدى السررنوات الخمس القادمة، حيث تسررتهدف بيع  50400إلطالق  تخطط "إعمار للتطوير"و

، بما يتماشرررى مع سرررجلها %40إجمالي بنسررربة آالف وحدة سرررنويا  في المتوسرررط، وتحقيق هامش ربح  10

 .التاريخي

 

، وتعتبر مليار درهم 41بقيمة قيد التحصيل تراكمية لدى "إعمار للتطوير" محفظة ضخمة من المبيعات الو

من المتوقع أن تحقق الشركة تدفقات من الشركات القادرة على توليد معدل مرتفع من التدفقات النقدية، حيث 

مليار درهم تقريبا  على مدى السنوات األربع القادمة مع تسليم  18مبيعاتها التراكمية بقيمة نقدية من 

 مشاريعها قيد اإلنشاء.

 

مليار دوالر،  1.7وباإلضافة إلى ذلك، تستهدف "إعمار للتطوير" توزيع أرباح إجمالية بما ال يقل عن 

وتعتزم الشركة . 2020ديسمبر  31مة المنتهية في على أن يتم دفعها في إطار السنوات المالية الثالث القاد

  .كل سنة من السنوات الثالثل متساوية نسبيا  دفعات هذه التوزيعات على  إعالن

 

الربع  ها خاللجزء منصرف ، تعتزم الشركة 2018لسنة المالية لوفيما يتعلق بتوزيعات األرباح المعلنة 

. 2019الباقي في الربع الثاني من عام صرف ، ويتوقع مرحليةكتوزيعات أرباح  2018الثالث من عام 

خالل الربع ا مصرفهمن المتوقع أن يتم ف 2020و 2019 ين الماليتينلسنتلعلنة لتوزيعات المبالنسبة لأما 

. وبناء عليه، تتوقع الشركة كما هو مألوف بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية ،سنة تاليةكل الثاني من 

أن ترتفع توزيعات األرباح السنوية بعد ذلك بشكل أكبر مع انخفاض نسبة المديونية وفي ظل النمو المتوقع 

 للتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية. 

 

 www.emaardevelopment.comللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 لالستفسارات:
 إعمار العقارية

 إعمار العقارية

 أبهاي سينجفي )للتحدث باإلنجليزية(

 كريم فاروق )للتحدث بالعربية(

(+971) (0) 4 438 4070 / (+971) (0) 4 362 
7466  
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 المستلمة الرئيسيةبنوك ن والون المشتركون العالميوالمنسق

 المالية هيرميسالمجموعة 

 ماجد العيوطي

 محمد علي

 حاتم عدنان

(+971) (0) 4 306 9449 

 بنك اإلمارات دبي الوطني

 أسار ماشكور

 براساد شاري

(+971) (0) 4 303 2800 

 ولاألبنك أبوظبي 

 كريس بينز

(+971) (0) 2 410 5880 

 لالستفسارات اإلعالمية

 روبجبرنزويك 

 اإلنجليزية(للتحدث بنج /جيمس أالن )اروبرت ي

 بالعربية(للتحدث شادي عبدالحميد )

 (+971) (0) 4 560 9600 

 
 المسؤولية عما ورد فيه. هاأعدت الشركة محتويات هذا اإلعالن وتتحمل وحد

. ال تشكل  ا إن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن هي ألغراٍض تعريفيٍة فقط، وال يُقصد منه أن يكون شامالا أو كامالا هذه الوثيقة عرضا
لبيع أسهٍم أو التماس عرٍض لشرائها في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مركز دبي المالي العالمي و/ أو أي مكاٍن آخر. ال يمكن 

 االعتماد على المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو على مدى دقتها أو نزاهتها أو اكتمالها من قبل أي شخٍص ألي غرض كان.

ا اإلعالن ليس للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الواليات المتحدة األمريكية أو إليها. إن توزيع هذا اإلعالن قد هذ
معلوماٍت يكون مقيداا بموجب القوانين المطبقة في بعض الدول والواليات القضائية ويجب على األشخاص الحائزين على أي مستند أو 

انتهاكاا للقوانين الخاصة فيه أن يكونوا على دراية وأن يتقيدوا بهذه القيود. إن عدم االلتزام بهذه القيود قد يعتبر  أخرى مشاٍر إليها
  باألوراق المالية في هذه الدول وتلك الواليات القضائية. 

ا لبيع األسهم أو التماس عرٍض لشرائها من قبل أي شخص ف ي الواليات المتحدة أو أستراليا أو ال يتضمن هذا اإلعالن أو يّشكل عرضا
كندا أو اليابان أو أي والية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو االلتماس غير قانوني. وال يجوز عرض أو بيع األسهم المشار إليها 

وتعديالته  1933ريكية لعام في هذا اإلعالن داخل الواليات المتحدة دون تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية بالواليات المتحدة األم
)"قانون األوراق المالية األمريكي"( أو طرحها في إطار معاملٍة مستثناة من شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون أو ال 

ن بموجب تخضع له مع االلتزام بأحكام قانون الوالية ذات الصلة. لم ولن يتم تسجيل عرض وبيع األسهم المشار إليها في هذا اإلعال
ت، قانون األوراق المالية األمريكي أو قوانين األوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو اليابان. مع مراعاة بعض االستثناءا

ال يجوز عرض أو بيع األسهم المشار إليها في هذا اإلعالن في أستراليا أو كندا أو اليابان أو لصالح أو لحساب أي مواطن أو مقيم 
بأستراليا أو كندا أو اليابان. كما أنه لن يكون هناك طرح عام لألسهم في الواليات المتحدة األمريكية أو أي دولة أخرى غير دولة 

وأي بيعٍ ألسهٍم في الواليات المتحدة األمريكية سيكون فقط للمؤسسات االستثمارية المؤهلة على النحو  العربية المتحدة، اإلمارات 
ا ألحكامها.  144Aلقاعدة المحدد في ا  من قانون األوراق المالية األمريكي ووفقا

ا لقانون األسواق  ا ألسهم أو أوراق مالية أخرى وفقا ا أو تسليما ا أو بيعا ا أو طرحا ا ماليا الخاص ال يحتوي هذا اإلعالن وال يشكل عرضا
األسواق الصادرة عن ( وتعديالته أو بموجب قواعد 2004نة لس 12بمركز دبي المالي العالمي )قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 

 سلطة دبي للخدمات المالية. 

هذا اإلعالن وأي عرض يطرح الحقاا موجه فقط لألشخاص في الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوربية باعتبارهم "مستثمرين 
ن مؤهلون"(. وألغراض هذا اإلعالن، يُْقَصد بتعبير "توجيهات مؤهلين" بالمعنى المقصود في توجيهات نشرة اإلصدار )"مستثمرو

في حدود إعماله بالدولة العضو ذات  PD 2010)وتعديالته التي تشمل التوجيه التعديلي  EC/2003/71نشرة اإلصدار" التوجيه 
" التوجيه PD 2010التوجيه التعديلي الصلة(، ويتضمن كذلك أي تدابير تنفيذية ذات صلة بالدولة العضو المعنية، فيما يقصد بتعبير "

2010/73/EU  .الصادر عن االتحاد األوروبي 



 

ا "للمستثمرين المؤهلين" ) ( الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة 1بالنسبة للمملكة المتحدة، فإن هذا اإلعالن موجه حصرا
 2005)الترويج المالي( قانون  2000والخدمات المالية لعام  ( من قانون األسواق5) 19باالستثمارات التي تدخل في نطاق المادة 

( والذين يجوز قانونيا إبالغهم بذلك ويشار 3( )أ( إلى )د( من القانون، و )2) 49( الذين تنطبق عليهم المواد من 2)"القانون"( أو )
يتم فقط من خالل األشخاص المعنيين. وال يجوز إليهم بـ "األشخاص المعنيين"، وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق بهذا اإلعالن 

 لغير األشخاص المعنيين أن يعملوا بموجب هذا اإلعالن أو يعتمدوا عليه.

قد يحتوي هذا اإلعالن على "إفادات مستقبلية" أو يمكن اعتبارها كذلك. ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام 
الحديــث عــن المســتقبل مثل "يعتقد" أو "يقدر" أو "يخطط" أو "يتصور" أو "يتنبأ" أو "يتوقع" أو مصطلحات وتعبيرات تــدل علــى 

"ينوي" أو "يمكن" أو "سوف" أو "ينبغي" أو الصيغ النافية لهذه المفردات، وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا 
اتيجية والخطط واألهداف واألحداث المستقبلية أو النوايا. وتشمل هذه اإلفادات والبيانات المستقبلية عند التطرق لالسترفــي المعنــى، أو 

كافة الموضوعات التي تنطوي على تنبؤات وال تعد وقائع تاريخية. وقد تختلف تلك اإلفادات والبيانات المستقبلية بشكٍل جوهري عن 
 النتائج الفعلية.

ا بشــأن األحداث المســتقبلية، وهي عرضة لمخاطر تعكــس اإلفــادات والبيان ات المســتقبلية هــذه وجهــات نظــر الشــركة حاليــا
العمليات أو الوضع المالي أو تتعلق باألحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر كالشكوك واالفتراضات بشأن أعمال الشركة أو نتائج 

راتيجيات. وتتناول اإلفادات والبيانات المستقبلية المعطيات المتاحة وقت اإلدالء بها وال يمكن السيولة أو التوقعات أو النمو أو االست
 االعتماد عليها كمرجعٍ فيما يتعلق باألداء المستقبلي. 

ظبي األول ش.م.ع، ، وبنك أبوكة اإلمارات دبي الوطني كابيتـال، وشـراالمارات المحدودة المجموعة المالية هيرميس علن كٌل مني
وجولدمان ساكس إنترناشونال، ومريل لينش إنترناشونال )"المنسقين العالميين المشتركين"( وروتشيلد )الشرق األوسط( المحدودة، 

ة )"روتشيلد"( والشركة، والشركات التابعة لكٍل منهم صراحةا عدم التزامهم أو تعهدهم بتحديث أو مراجعة أي إفادات أو بيانات مستقبلي
 تضمنها هذا اإلعالن سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

يجب أن تتم أي عملية شراء أسهم في إطار الطرح المقترح على أساس المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار النهائية التي ستصدرها 
ا، فالمعلومات المتضمنة في  هذا اإلعالن عرضةا للتغيير.  الشركة فيما يتعلق بالطرح حصرا

إن الجدول الزمني للطرح، بما في ذلك موعد القبول، قد يتأثر بعدة أمور تشمل شروط السوق. وليس هناك أي ضمان لقبول الشركة 
هذا اإلعالن ويجب عدم اتخاذ قرارات مالية في هذه المرحلة استناداا على نوايا الشركة بشأن القبول. إن االستثمارات التي يتطرق لها 

ض المستثمر لمخاطر كبيرة منها خسارة جميع األموال المستثمرة. لذا، يجب على األشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه  قد تُعّرِّ
االستثمارات استشارة شخٍص مؤهل متخصص في هذا المجال. ال يشكل هذا اإلعالن توصيةا أو تزكيةا للطرح، كما أن قيمة األسهم قد 

صعوداا وهبوطاا. وعليه، يجب على المستثمرين المحتملين طلب مشورة مستشاٍر متخصص في هذا المجال لتحديد مدى مالئمة  تتغير
 الطرح لهم. 

تم تعيين "المنسقين العالميين المشتركين" و "روتشيلد" لتمثيل "الشركة" وشركة إعمار العقارية ش.م.ع )"إعمار العقارية"( بشكل 
آخر فيما يتعلق بالطرح، ولن يُْعتَبَر أي شخٍص آخر عميالا لهم فيما يتعلق بالطرح، ولن تكون هناك مسؤولية  حصري دون أي طرفٍ 

تجاه أي شخص آخر غير الشركة وإعمار العقارية لتوفير الحماية الممنوحة لعمالئهما، وال لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو 
يَر لها في هذه الوثيقة. محتوى هذا اإلعالن أو أي معاملة أو إج  راء أو أي مسألة أخرى أُشِّ

فيما يتعلق بطرح األسهم، يحق لكٍل من المنسقين العالميين المشتركين وأيٍ من شركاتهم التابعة، بصفتهم مستثمرين لحساب عمالئهم، 
ا االحتفاظ بـ أو شراء  أو بيع أو عرض بيع والتصرف لحساب االستحواذ على جزء من األسهم في إطار الطرح، ولهم بهذه الصفة أيضا

عمالئهم بهذه األسهم واألوراق المالية األخرى الخاصة بالشركة أو أي استثمار آخر فيما يتعلق بالطرح أو غيره. وبالتالي، فإن أي 
ل فيها يجب أن إشارات في نشرة اإلصدار هذه، بمجرد نشرها، عن إصدار األسهم أو عرضها أو االستثمار فيها أو شراؤها أو التعام

تفهم على أنها تشمل أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو شراء أو تعامل لكل من المنسقين العالميين المشتركين وأيٍ من شركاتهم التابعة 
بصفتهم مستثمرين لحساب عمالئهم. باإلضافة لذلك، يجوز أليٍ من المنسقين العالميين المشتركين أو شركاتهم التابعة الدخول في 

يبات تمويلية )تشمل عقود وعمليات تبادل المقايضات( فيما يتعلق باألسهم التي يمكن للمنسقين العالميين المشتركين أو شركاتهم ترت
التابعة شراؤها أو تملكها أو التصرف بها نيابة عن عمالئهم من وقت آلخر. ال ينوي أٌي من المنسقين العالميين المشتركين أو أيٍ من 

 عن أيٍ من تلك االستثمارات أو الصفقات باستثناء اإلفصاح الالزم بموجٍب قانونيٍ أو تنظيميٍ.  تابعيهم اإلفصاح

ال يتحمل أٌي من المنسقين العالميين المشتركين أو أٌي من مدراءهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكالئهم أي مسؤولية أو تبعة مهما 
ة أو ضمنية، بخصوص مدى صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا كانت، كما ال يقدموا أي ضمانات أو تعهدات صريح

اإلعالن )وكذلك فيما يخص أي معلومات أغفلها مصدر هذا اإلعالن( أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة والشركات التابعة لها 
إلكترونية وكيفما كانت منقولة أو متاحة، أو عن أي  والشركات الشقيقة سواء كانت هذه المعلومات بصيغٍة خطية أو شفهية أو مرئية أو

 خسائر مهما كانت سواء كانت ناتجة عن هذا اإلعالن أو محتواه أو لها عالقة به بشكٍل أو بآخر. 
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