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لمزایا الموظفین ھي منصة عالمیة Generaliشبكة 
.متخصصة في تقدیم الخدمات، وتھدف لحمایة موظفیك

.نساعد شركتك على النجاح من خالل حمایة فریق عملك ورعایتھ

منظومة بوجود فریق عمل متمیز ومختص، مدفوع باالبتكار؛ نستند إلى
یئة لتحقیق األھداف المتعلقة بالبفي جھودھم ناءشراكات تدعم عمال

:  وتعزیز جمیع جوانب الرفاھیة) ESG(وخدمة المجتمع والحوكمة 
ة سواء البدنیة، أي الصحة والحمایة من الحوادث واإلعاقة، أو النفسی

أمینات الصحة النفسیة مثالً، أو المالیة من خالل تمشاكل بالوقایة من 
.الحیاة والمعاشات التقاعدیة

Generaliشبكة 
لمزایا الموظفین

)GEB(

وعدنا لك> 
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.نحن نتحدث لغة عمالئنا

توظیف الخبرات المحلیة لدعم الشركات متعددة الجنسیات

Generaliشبكة 
لمزایا الموظفین

)GEB(

نقاط قوتنا> 

ال انتشار عالمي، ونقطة اتص
مخصصة ھي ، فرق عمل واحدة

اجات لتیسیر احتیاألفضل في فئتھا 
العمیل

نھج یقوم على التعاون مع 
شركاء متعددي الجنسیات 

وحوكمة قویة
ة لتوفیر راحة البال وسرعة االستجاب

للعمیل عبر شبكتنا الواسعة 

عقلیة تكنولوجیة مبتكرة
اجات لفتح فرص جدیدة واالستجابة الحتی

العمالء المتغیرة

مشاركة البیانات 
من والمعلومات الرقمیة 

ة خالل خدمات تضیف قیمة حقیقی
المشاركة المجتمعیةمن خالل و
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GEBشبكة 

درایة تنافسیة بالمجال

حلول عالمیة

المقیدةخریطة خدمات شركات التأمین 

المتنقلینحلول الموظفین 

مزایا الموظفین

منظومة الشراكات

الصحیةالطبیة وخدمات ال

الحلول الرقمیة

المشاركة المجتمعیة
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انتشار عالمي، 
وجھة اتصال واحدة

فرق عمل مخصصة واألفضل في
لالعمیاحتیاجات فئتھا لتیسیر 
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GEBشبكة 
2021أھم األرقام حتى نھایة العام 

لمزایا الموظفین Generaliشبكة 
)GEB ( ھي قطاع تابع لمجموعة

Generali Group ومتخصص في
تزوید الشركات متعددة الجنسیات

یز وأصحاب العمل بحلول لحمایة وتعز
في جمیع أنحاءالقوى العاملة صحة
.العالم

، 1966في عام GEBتأسست شبكة 
ات وقد أصبحت اآلن إحدى كبرى شبك

.مزایا الموظفین في العالم

 

موظفونا

212
عدد الموظفین

57     %43%

جنسیة30أكثر من 

37.6 ً عاما
متوسط العمر

قیمة األقساط

ملیون 1554
یورو

إجمالي األقساط المكتتبة
األخرى.A.G. S.p.Aملیون یورو من فروع شركة 172بما في ذلك 

مكاتبنا

، لندن،ھونغ كونغأتالنتا، فرانكفورت، 
، میالنو، مومباي، باریس، لوكسمبورغ

او ، براغ، سان فرانسیسكو، سبارسیباني
باولو

عمالؤنا

التجمیع وبرامج االكتتاب العالمیة330

مقیدةشركة 47

شركات إعادة تأمین فقط3061

شبكتنا

ً شر138 :الشبكةفي یكا

GENERALI GROUPن لشركة وتابع33
لھا ونأو منتسب

فرعان

شركاء 103

دولة126

الموثوقیة المالیة
2021نوفمبر 15، وبدأ سریانھ اعتباًرا من 2021نوفمبر 17صدر في 

Aمع نظرة مستقبلیة مستقرة*

تصنیف جھة اإلصدار طویل األجل

a+مع نظرة مستقبلیة مستقرة*

.  Assicurazioni Generali S.p.Aشركة 
فرع لوكسمبورغ

AM Bestالصادر عن *

http://www.generali.com/
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سان فرانسیسكو
بارسیباني

أتالنتا

ساو باولو

لندن

باریس
میالنو

براغ

فرانكفورت
لوكسمبورج

مومباي
ھونغ كونغ

درایة تنافسیة بالمجال
813دولة على مستوى العالم، بالتعاون مع شركاء شبكتنا البالغ عددھم 126في اانتشار

 

GEBشبكة 

الخدمة المحلیة فقط

GEBمكاتب ومقار 

GEBشركاء شبكة 
شركات التأمین المحلیة
 ًفي أسواقھم األعلى تصنیفا
 بالخبرات المتمیزة مشھود لھم

الخدمات عالیة الجودةو
نمتخصصون في قطاع مزایا الموظفی  .
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نھج یقوم على التعاون مع شركاء 
متعددي الجنسیات وحوكمة قویة

میل لتوفیر راحة البال وسرعة االستجابة للع
عبر شبكتنا الواسعة 
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حلول عالمیة
 نتعاون معك لحمایة موظفیك

تنسیق مركزي
أقصى استفادة من قدراتكسویاً، لتحقیق 

اكتتاب عالمي
نتعاون معك لتعزیز حوكمتك

مقیدةشركات التأمین ال
التعاون لتحقیق أفضل النتائج

العمل حابصوضع أ: وضعان لتجمیع التأمین وفقًا لحجم الشركة متعددة الجنسیات
ملیون 1الحد األدنى (والوضع المستقل ) ألف یورو20الحد األدنى (المتعددین

)یورو
إعادة التأمین على فائض نسبة الخسائرالعمل المتعددین ھو صحابوضع أ

، بینما ینطبق على الوضع المستقل الحمایة الفردیة والعالمیةبالكامل
 فاصیل في ، ولكن تُقدم المزید من التتقریر سنويوفي كال الوضعین، یتم تقدیم

الوضع المستقل
وفقًا لتجربة التجمیعاألرباحیتم دفع

ملیون یورو بحد أدنى3بدءاً من قسط تأمین سنوي مجمع بقیمة حل مبسط
 من دأیمكن الحصول علیھا من خالل قسط تأمین سنوي مجمع یبخدمات إضافیة

ملیون یورو بحد أدنى5
 الخسائر التي (اتفاقیة التأمین على خسائر الفائض: تُقدم منفصلةالحمایةوسائل

ائر أو اتفاقیة أو اتفاقیة إعادة التأمین على فائض نسبة الخس) تتجاوز حد االحتفاظ
إعادة التأمین على فائض الخسارة الھائلة

تتوقف على تركیز المخاطرمتطلبات الضمان اإلضافي

 لتین یُشترط في الحد األدنى تغطیة دوللشركات متوسطة الحجم، مخصص
ألف یورو 100بقیمة سنوي مجمع وقسط تأمین 

 في إطار تعاقدي بسیطخدمة عالیة المستوى
 تفصیلي، الرقمي الالتقریر السنويوالوصول الحصري إلى تدفقات البیانات

بما في ذلك المقارنة المعیاریة 
 بأفضل األسعارخدمات الصحة الرقمیةالوصول إلى

معة حسب البلد وحسب حد المخاطر وفقاً لتحلیل النسب المجالتحسین
 ملیون یورو بحد أدنى مع متطلبات التنوع 3تأمین سنوي مجمع بقیمة قسط

الدول والتغطیة الطبیةفي 
 سنوات، باستثناء التغطیة الطبیة3لمدة مضمونةاألسعارعادةً ما تكون
 وال یتم تطبیق رسوم مركزیةال توجد حمایة

تجمیع دورة الحیاة 
التعاون لتلبیة وتیرة احتیاجاتك
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المقیدةخریطة خدمات شركات التأمین 
 خطوات في اتجاه رحلة تضیف لك الكثیر

التأمین الجدید والتجدید
اجتماع التجدید

مع مقیدةالدعم والمساعدة في التأمین من خالل شركات التأمین ال
للتحقق مركزیًا من عروض األسعارإجراءات راسخة 

 مقیدةاللوحة معلومات التجدید مع شركات التأمین

أداة تتبع النشاط

مقیدةإدارة شركات التأمین ال
 مراجعة المطالبات الكبیرة

والمساعدة في التدقیق

خدمة الحساب المركزي

 بطاقة تقییممعاتفاقیة مستوى الخدمة

 م وتقدیدعم في الحصول على المعلومات المتعلقة بمزایا الموظفین
المخاطرعالیة المستوى إلدارة خدمات استشاریة

الخدمات المالیة
مخصصات طلبات سداد األموال

 لالحتیاطیات غیر المودعةنقل األصول

وسائل الحمایة الخاصة بإعادة التأمین وإدارة المخاطر

متابعة الفواتیر والمستحقات

 مقیدةالتعود كلھا إلى الشركة العوائد على األصول

البیانات والتقاریر
 المخصصةبوابة بیانات العمیلعبر أو السنویة الربع سنویةتقدیم تقاریر إعادة التأمین

 مع نظرة عامة على أداء أفضل وأسوأ الدولتقریر موجز

 مقیدةالوتوثیق التخفیضات الفردیة لشركة التأمین ) الخسائر التي تتجاوز حد االحتفاظ(تقاریر الحمایة من خسائر الفائض

 لجمیع قطاعات األعمال المختلفةتفاصیل المطالبات الفردیة

 بما في ذلك استخدام رموز التَّْصنیُف الدَُّوِليُّ لألَْمراض تقاریر طبیة مفصلة)ICD 10 (وتقاریر اإلعاقة

الخدمات الطبیة والصحیة
 لمساعدة العمالءمخصص للصحة فریق

 فادة من مع تقاریر تفاعلیة عن االستتقاریر لوحة المعلومات الطبیة العالمیة
المطالبات وعن االتجاھات السائدة

الخدمات الصحیة الرقمیةومركز الموارد الصحیة

 مع فریق خبراء الصحة في شبكة اجتماعات فردیةGEB الذین یقدمون
المشورة والدعم، استناًدا إلى تحلیالت البیانات
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نیتنقلن المیفالموظحلول 
 نتعاون معك نحو التقدم

حلول متكاملة في حزمة واحدة

ھي حلقة وصل بین ما یقدمھ شركاء GEB ILشبكة 
واحتیاجات أصحاب في جمیع أنحاء العالم GEBشبكة 
:ج شامل، وتبادر باقتراح أفضل الحلول بنھلدیناالح المص

 كاتتتضمن شركة تأمین واحدة أو عدة شرترتیبات

 األصول المقبولة أو غیر المقبولة أو كالھما

عرضنا الحلول

اطلب عرض أسعار على

 الجماعیةالحیاةوثائق التأمین على

 الجماعیةضد الحوادثوثائق التأمین

 الجماعیةضد العجزوثائق التأمین

 الجماعیةالصحيوثائق التأمین

خطط تقاعد وادخار عالمیة

فریق متخصص لحلول GEBیوجد لدینا في 
وھو دائًما على أتم ن یالمتنقلن یالموظف

.  اعدةاستعداد للرد على أي أسئلة أو تقدیم المس
تواصل معنا على عنوان البرید اإللكتروني 
internationalmobility@geb.com

لمعرفة geb.comأو تفضل بزیارة موقعنا 
.تفاصیل أكثر

<

  
 

أینما نیتنقلنقطة اتصال واحدة لحمایة موظفیك الم
.كانوا

ھو ن یالمتنقلن یالدولي لمزایا الموظفGEBفریق 
ات فریق متخصص في إعداد حلول خاصة للشرك

نیالموظفمتعددة الجنسیات فیما یخص مزایا 
ظفین وذلك لتلبیة احتیاجات ھؤالء المون یالمتنقل

.أینما كانوا

https://www.geb.com/geb-mobile-benefits
mailto:internationalmobility@geb.com
https://www.geb.com/employee-benefits/health-wellbeing
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مزایا الموظفین
 نحن ھنا لحمایتك

التأمین على الحیاة
التأمین الصحي

وثائق تأمین التأمین ضد العجز
جماعیة ضد 

الحوادث الشخصیة

السفر وإیجار
منازل العطالت

مزایا الموظفین المدفوعة

.معك ومع موظفیك، بعد ساعات العمل
إلیقاع في عالم الیوم الذي یتسم بالتغیر الدائم وا

تجزأ السریع، أصبحت مزایا الموظفین جزءاً ال ی
من عمل متخصصي الموارد البشریة ومدیري 

ال یجو األأن ذو الخبرة والموظف، سواءالمخاطر
ظر ھذه المزایا أساسیة عند النیرون حیث الشابة، 

ا في االنتقال إلى عمل جدید أو تقییم إجمالي م
.یحصلون علیھ من جھات عملھم

تواصل معنا واعرف تفاصیل أكثر من
.geb.comالموقع 

<
المعاشات ومدخرات 

التقاعد

https://www.geb.com/employee-benefits/health-wellbeing
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عقلیة تكنولوجیة مبتكرة
ات لفتح فرص جدیدة واالستجابة الحتیاج

العمالء المتغیرة
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منظومة شراكات
 دعم صحة موظفیك بتكلفة أقل مع شروطنا التفضیلیة لخدمات الصحة الرقمیة

االستشارات والرعایة
 إدارة مخاطر الصحة النفسیة

FlourishDXبرعایة 
تطبیق تطبیق أفضل الممارسات في مجال الصحة النفسیة في مكان العمل، ودمج
لى الصحة النفسیة للموظفین مع البرامج واألدوات لمساعدة أصحاب العمل ع

یب تحدید مخاطر الصحة النفسیة بین العاملین والحد منھا، بما في ذلك تدر
.المباشرینالمدراء

الخدمات الصحیة عن بُعد
Europe Assistanceبرعایة 

ر على مدار الساعة وطوال أیام األسبوع إلى األطباء والمتخصصین عبمتاح
یل مع الحصول على الوصفات الطبیة وتوص، ةالھاتف أو الفیدیو أو الدردش
.دولة27متوفر في أكثر من . األدویة وفقاً للوائح المحلیة

 استشارة أكثر من طبیب
Europe Assistanceبرعایة 

الحاالت تقدیم المشورة الطبیة من قبل المختصین الرائدین عالمیاً، و تشخیص
المعقدة وخیارات العالج للرعایة الحرجة وغیر الحرجة، واألمراض المزمنة، 

.والتدخالت المتعلقة بحالة المریض لتحدید اإلجراءات المناسبة

<
الوقایة والمساعدة

 برنامج مساعدة الموظفین
LifeWorksبرعایة 

عیة دعم جمیع جوانب الرفاھیة بما في ذلك الجوانب النفسیة واالجتما
والوصول المباشر إلى لنشر التوعیةوالبدنیة والمالیة من خال

نھج الصحة الرقمیة، وكل ذلك في إطارووسائل المستشارین المھنیین 
.شامل

 التحقق من األعراض أداة
Senselyبرعایة 

ع الفرز الطبي وتوجیھ الرعایة من خالل منصة مساعد رقمي یستطی
وظفوك التواصل بالصوت ویعمل على تقییم األعراض بسرعة لیحصل م
صول على نصائح فوریة حول الرعایة التي یحتاجون إلیھا وكیفیة الو

.إلیھا
 منصة المشاركة الصحیة

TicTracبرعایة 
لسلوكیة تستخدم العلوم ا،جمنصة صحیة یمكن تخصیصھا حسب االحتیا

.عيلمساعدة موظفیك على اتباع سلوكیات صحیة، بشكل فردي وجما

الوصول إلى األطباء أثناء السفر
Air Doctorبرعایة 

ابحث عن األطباء حسب الموقع والتخصص واللغة لحجز موعد 
.بضغطة زر، مما یوفر علیك الوقت أثناء السفر

رعایة العظام والعضالت
EQLبرعایة 

عد، العظام والعضالت عن بُ مشاكل تلقي خدمات الفرز الطبي وعالج
.یةوذلك لتجنب ألم المفاصل والعضالت الذي یعیق الحیاة الیوم

بكة التي تقدمھا شالخدمات الصحیة الرقمیةیمكن شراء 
GEB حیة صعلى أساس منفصل ومنفرد لتوفیر حلول

طق عالمیة أو للتغلب على عدم توفر التغطیة في منا
توجد أسعار تفضیلیة، ولمزید من المعلومات. محددة

partnerships@geb.comیُرجى التواصل عبر 
.geb.comأو زیارة 

mailto:partnerships@geb.com
https://www.geb.com/employee-benefits/digital-health-services
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الخدمات الطبیة والصحیة
 فریق مخصص یقدم التقاریر والتحلیالت ویساعدك على الوصول إلى الموارد الصحیة

إعداد التقاریر والتحلیالت والتوجیھ
تقاریر لوحة المعلومات العالمیة لتكملة التقاریر المحلیة

 التأمین في محفظة شبكة قساطأمن حجم % 95دولة، بما یمثل أكثر من 40تقدیم التقاریر في حواليGEB
 تتوفر بعض التقاریر المخصصة(تصدر سنویاً بناًء على المطالبات المدفوعة(
تقاریر لوحة المعلومات عبر اإلنترنت، والمجدولة، والتفاعلیة
مات حسب الفئة البیانات الخاصة بالبلد بما في ذلك مؤشرات األداء الرئیسیة الخاصة باالستخدام، وذروة المطالبات، والس

نات الجنس، وفئات المزایا والتشخیص، واالستفادة من شبكة مقدمي الخدمات، ومؤشرات الضغط، والمقار/العمریة
المعیاریة

 الحوادث، التكرار، متوسط التكلفة:على سبیل المثال(االختالفات السنویة مع األسباب الجذریة(

ق لالستفسارات أو الدعم، اتصل بفری
كة المتخصص في شبالصحة والرفاھیة

GEB عبر البرید اإللكتروني على
health@geb.com أو تعرف على

.geb.comالمزید على 

مركز الموارد الصحیة
أدوات ومعلومات وخدمات رعایة صحیة رقمیة عبر 

اإلنترنت لدعم القوى العاملة العالمیة
دلیل الخدمات الصحیة في الدولة
الخدمات الصحیة الرقمیة
یةالوصول إلى تقاریر لوحة المعلومات الطبیة العالم
مواد توعیة صحیة بأكثر من لغة
النشرات الصوتیة والندوات عبر اإلنترنت
 األخبار الصحیة من شبكةGEB

<

mailto:health@geb.com
https://www.geb.com/employee-benefits/digital-health-services
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geb.com

مشاركة البیانات 
والمعلومات الرقمیة 

من خالل الخدمات المطورة والمشاركة المجتمعیة
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الحلول الرقمیة
مصممة للعمالء والوسطاء

 

وإدارتھا عبر اإلنترنتالمتنقلین طلب عروض أسعار مزایا الموظفین 

المعلومات لعمالئناوبوابة واحدة للتقاریر 

تحلیالت محلیة مركزة لمعاییر وممارسات إدارة المزایا

الصحیةخدمات الرفع مستوى المزایا المحلیة و

ENOMAD |كل شيء تحت سیطرتك

على متن طائرتك الخاصةما الذي یتطلبھ األمر للسفر | مركز بیانات العمالء 

ةتحلیالت محلیة لمزایا الموظفین، متوفرة في صورة إلكترونی| تحلیالت للبالد 

نتعاون معك لراحة بالك| الخدمات الصحیة الرقمیة 
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المشاركة المجتمعیة
geb.comتواصل، اشترك، تعلم، شارك، تبادل، واستشكف على موقع 

 
GEBINSIGHTS#ربع سنویة تحدیثات 

GEBPodcast#معلومات حصریة 

gebevents#فرص فریدة للتوعیة والمناقشة 
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انتمنى أن نظل على تواصل دائمً . شكراً على متابعتك
معك أینما كنت

لمعلومات أكثرمكاتبنا

>شبكتناشركاء

>الموظفین المغتربین حلول

>مواد توعیة صحیة بأكثر من لغة

>دلیل خدمات اإلعاقة في الدولة

>دلیل الخدمات الصحیة في الدولة

أتالنتا 
فرانكفورت 

كونغھونغ 
لندن

لوكسمبورغ
میالنو

مومباي
باریس

بارسیباني
براغ
فرانسیسكو سان
باولوساو

معنا تواصل
>GEB.COMعلى موقعنا 

>النشرة الصوتیة 
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https://www.geb.com/wherever-you-are/our-structure/local-insurers?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_NPS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/our-solutions/solutions-for-your-expatriate-and-mobile-employees?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_MobilitySS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/employee-benefits/health/health-resource-centre/multilingual-health-kits?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_MHealthKitsS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/employee-benefits/disability/country-disability-profiles?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_CountryDisPS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/employee-benefits/health/health-resource-centre/country-health-profiles?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_CountryHealthPS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/our-solutions/how-to-request-a-quotation?utm_source=Flyer&utm_medium=Direct&utm_campaign=SolutionBrochure_RequestQuote_&utm_term=ALL_GLO_2022_Jan&utm_content=LINK
https://www.geb.com/contact-us?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_ContactS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/contact-us?utm_source=PPT&utm_medium=Direct&utm_campaign=Deck_ContactS&D&utm_term=ALL_GLO_2022_&utm_content=LINK
https://www.geb.com/news-events/podcast


boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg, Grand-Duché ,52والكائن مكتبھا المسجل في ") الشركة("فرع لوكسمبورغ -Assicurazioni Generali S.p.Aھذه المعلومات والمراسالت مقدمة من " de 
Luxembourg. Assicurazioni Generali S.p.A- فرع لوكسمبورج ھو فرع لوكسمبورغ لشركةAssicurazioni Generali S.p.A 34132، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة خاضعة للقانون اإلیطالي، ویقع مكتبھا المسجل في

Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2 باستخدامك لھذا المنشور أو تنزیلھ، فإنك توافق على االلتزام بالشروط واألحكام المنصوص علیھا فیما یلي. 00079760328، وتأسست برقم الشركة.

من الشركة، على إذن مكتوبصولیجب عدم نسخ أو إعادة إنتاج أو نقل أو تحمیل أو نشر أو توزیع محتویات ھذا المنشور، أو أي جزء منھ، بأي شكل من األشكال إال بعد الح. محتویات ھذا المنشور ملكیة خاصة للشركة، وجمیع الحقوق محفوظة للشركة
أو لمالكیھا المعنیین، وال ) Generali Group(العالمات التجاریة والشعارات الموضحة في ھذا المنشور ھي ملك للشركة والشركات التابعة لھا . ویُستثنى من ذلك ما وافقت علیھ الشركة من طباعة مقتطفات من ھذه الصفحات الستخدامك الشخصي فقط

.یجوز استخدامھا إال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الشركة

دیم المشورة القانونیة أو ھذا المنشور لیس الھدف منھ تق. ت المزایا المشار إلیھا وال تضمن الشركة اكتمالھا أو دقتھاوعاالمعلومات الواردة في ھذا المنشور تُقدمھا الشركة بحسن نیة وتعتقد أنھا دقیقة، ولكن ھذا المنشور ال یھدف إلى تناول جمیع جوانب موض
حتفظ الشركة بالحق في تعدیل المعلومات الواردة في ھذا المنشور أعدتھا مصادر داخلیة وخارجیة، ت. المزایا الدولیةشأنغیرھا من االستشارات، ویجب على القراء استشارة المستشارین القانونیین أو المالیین بشأن المسائل التي تحتاج إلى مستشار قانوني أو ب

المقدمة في المنشور تماماً مع وستبذل الشركة أقصى جھدھا لضمان توافق المعلومات. ا الخاص وبدون سابق إخطاریرھالمعلومات المذكورة ومواصفات االستخدام الوظیفي والتشغیلي المطبقة على المنشور كلما اختارت ذلك وفي الوقت الذي تختاره، وفقًا لتقد
ي محتوى المنشور ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن موثوقیة ودقة وصالحیة أي معلومات ف. ومع ذلك، ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن أي أخطاء أو عدم دقة في محتوى المنشور تنتج عن ظروف ال تعود إلى الشركة. متطلبات الموثوقیة والصدق والدقة

ارجة عن سیطرة طویلة في تقدیم خدمة النشر بسبب ظروف خمدةوباإلضافة إلى ذلك، ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن أي عواقب غیر مرغوب فیھا ألي انقطاعات أو تأخیرات أو خلل وظیفي عابر أو یستمر ل. ما دامت المعلومات ال تعود إلى الشركة
ة؛ وبعض المعلومات شراء أو بیع أي أوراق مالیة أو أدوات مالیة أخرى أو تقدیم أي مشورة أو خدمة استثماریا لوالمعلومات الواردة في المواقع اإللكترونیة المرتبطة ال یشكل أي منھا توصیة أو التماساً أو عرضاً من الشركة أو الشركات التابعة لھ. الشركة

ان تقدیمھا أو ال یجوز استخدام المعلومات الواردة في ھذا المنشور أو تنزیلھا أو استیرادھا بالخارج أو من قبل أجانب إذا ك. موجود على المواقع اإللكترونیة المرتبطة ألن نشرھا مطلوب أو موصى بھ بموجب القانون أو اللوائح أو قواعد التنظیم الذاتي
لومات ال تشكل عرًضا ومثل ھذه المع. ة ذاتیة التنظیم أو إذا كانت الشركة غیر مخولة بتقدیم ھذه المعلومات أو الخدماتؤسساستخدامھا أو المراسلة بھا أو نشرھا مخالفًا للقوانین أو القواعد أو اللوائح المعمول بھا في أي سلطة حكومیة أو مؤسسة تنظیمیة أو م

ر، الوالیات المتحدة مالیة في أي دولة، بما في ذلك في أي دولة أجنبیة، ویشمل ذلك، على سبیل المثال ال الحصراقمن الشركة، أو نیابة عنھا أو دعوة، وال تشكل جزًءا من مثل ذلك العرض أو تلك الدعوة ویجب أال تُعد كذلك، لالكتتاب في أو شراء أي أو
".، وتعدیالتھ)قانون األوراق المالیة(1933لعام ) قانون األوراق المالیة األمریكي" (Securities Act"الصادرة بموجب قانون ) الالئحة إس" (Regulation S"وفقًا للتعریف الوارد في " شخص أمریكي"األمریكیة أو أي 

إخالء المسؤولیة
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