إجراءات تنفيــذ الصفقة الخاصة
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يتــم تنفيــذ الصفقــة الخاصــة خــارج قاعة التداول عــن طريق قطاع التقاص والتســوية وااليداع وذلك للصفقات التــي تتجاوز قيمتها عشــرة ماليين درهم .هذا
اإلجــراء خاضــع لموافقة رئيس مجلــس اإلدارة أو من ينوب عنه.
يجــب على البائع والمشــتري إتبــاع الخطوات التالية:
1.1إرســال رســالة رســمية موجهة لرئيس قطاع التقاص والتســوية واإليداع مع ضرورة إتباع نفس صيغة نموذج الرســالة المعتمدة لدى ســوق دبي المالي
موضحًا فيه اآلتي:
تاريــخ تنفيذ الصفقةاســم الورقة الماليةكميــة األوراق الماليةاســم الطرف الثاني (البائع /المشــتري)ســعر الورقة المالية (الســعر الذي يتم االتفاق عليه بين البائع والمشــتري وإما أن يكون ســعر آخر إغالق أو أعلى منه).2.2إرســال رســالة إقــرار وتعهد معاملــة صفقة خاصة مع ضرورة إتباع نفــس الصيغة المعتمدة لدى ســوق دبي المالي.
3.3يقوم كل من الطرفين بإيداع رســوم تنفيذ الصفقة في حســاب الســوق رقم )IBAN AE370260000412063720929( 0412063720929لدى بنك
اإلمارات دبي الوطني مع إرفاق إشــعار اإليداع مع الرســالة.
رســوم الصفقة الخاصة:
يتم احتســاب رســوم مقدارها  0.000275في حالة الســندات و  0.00275في حالة األســهم من كل طرف.
طريقة احتســاب رســوم الصفقة الخاصة:
 .aالســندات :عدد الوحدات * ســعر الوحدة* 100/القيمة الســوقية أو أعلى منه*رســوم الصفقة
.b

األســهم :عدد األوراق المالية * القيمة الســوقية أو أعلى منه * رســوم الصفقة

مالحظات:
 1.1في حال كان البائع/المشــتري شــركة يرجى إرفاق التالي:
•نســخة محدثة من عقد التأســيس ،الرخصة التجارية والســجل التجاري(.في حال لم يتم تســليمه من قبل)
•رســالة تفويــض بالتوقيــع صــادرة من الشــركة مع نموذج من توقيــع المفوضين بالتوقيع على أن يكون مصدقًا حســب األصول(.يتم االســتغناء
عنه في حال النص عليه في عقد التأســيس أو أي مســتند آخر بند واضح بتفويض شــخص معين إلدارة شــؤون الشــركة المالية في حال لم يتم
		
تســليمه من قبل).
		
2.2ال يجــوز لرئيــس وأعضــاء مجلس إدارة الشــركة المدرجة أوراقها المالية في الســوق ومديرها العام أو أي شــخص مــن الموظفين المطلعيــن على البيانات
األساســية للشــركة التصرف بنفســــه أو بواسطـــــة غيره بالتعامل في األوراق المالية للشــركة ذاتها أو في األوراق المالية للشــركة األم أو التابعة أو
الحليفة أو الشــقيقة لتلك الشــركة وذلك خــال الفترات التالية:
•قبل ( )10عشــرة أيام عمل من اإلعالن عن أي معلومات جوهرية من شــأنها أن تؤثر علـــى سعـــر السهـــم صعودًا أو هبوطًا إال إذا كانت
المعلومــة ناتجة عن أحــداث طارئة ومفاجئة.
•قبــل ( )15خمســة عشــر يومــً من نهايــة الفترة المالية الربعية أو النصف الســنوية أو الســنوية ولحين اإلفصاح عــن البيانات المالية.

إخالء مسئولية:
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة («المعلومات») تم تقديمها باعتبارها معلومــات عامة وتعليقات فقط .ورغم توخي العناية المعقولــة في إنتاج هذه المعلومات ،قد
تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات .ســوق دبي المالي ويشــار إليه فيما بعد بســوق دبي المالي و /أو الشــركات التابعة له ،مســئوليه
أو موظفيه ال يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها ،وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات اآلن أو في المســتقبل .لن يتحمل ســوق دبي المالي أي مســئولية عن أي خســارة
مباشــرة أو غير مباشــرة من قبل أي شــخص يعمل اعتمادًا على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.
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