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ا لضحإلا عاضإ:

ييي

يتم تنفيذ الصففف ا الصة ففا ةاع ةلا الت ان لي ريا اةت الت ة نالتسففةيا نادي ات نكلل لفصففف ةت التم يمتشة لمففرن
داهم أن أكثر ي ال يما االجمةليا لفصف ةت .هذا ادجراء ةضع لمةاف ا ائيس جفس ادداان أن ي ينةب لنه.
يجب على البائع والمشتري إتباع الخطوات التالية:
 .1تعبئا "نمةكع فب
-

ف ا ة ا" ("نمةكع الافب") المعتم ل ى سةق دبم المةلم ةضحة ً فيه اآلتم:

تفة يل البةئع /الممتري (االسم نا م المستثمر)
تةايخ تنفيذ الصف ا
اسم الةا ا المةليا
كميا األنااق المةليا
سعر الةا ا المةليا (السعر الذي يتم االتفةق لفيه بيي البةئع نالممتري نإ ة أن يكةن سعر آ ر إغ ق أن ألفى نه)
يما الصف ا المةليا
اسم الحةفظ األ يي (فم حة كةن البةئع/الممتري تحت ن ةيا الحةفظ األ يي)

 .2ي ةم كل ي الارفيي بإي ات اسةم تنفيذ الصف ا فم حسةب السةق ا م 0412063720929
) (IBAN AE370260000412063720929ل ى بنل اد ةاات دبم الة نم بل تسففففففيم فب الصفففففف ا الصة فففففا ع
ضرنان إافةق إشعةا ادي ات ع الافب.
رسوم الصفقة الخاصة:
يتم احتسففةب اسففةم ااهة  0.000275فم حةلا السففن ات ن 0.00275فم حةلا األسففشم ي الممففتري .كمة يتم احتسففةب اسففةم ااهة
 0.000275فم حةلا السففن ات ن 0.00275فم حةلا األسففشم ي البةئع .باإلضااا إلى لذ كل،لساام إلىااافاتل ا ضتيلضااتمبإلا لمضإلا ضضااا إل
بنسبإل٪5لضنلا تسضإلأم ً
ضالضنلقِبللاالفاتيلضنل اتمخلستمانلضتمبإلا لمضإلا ضضا إلى لا ضش تيلضا بائع.
طريقة احتساب رسوم الصفقة الخاصة:
 السندات :عدد الوحدات * (سعر الوحدة *)100/آخر سعر إغالق أو سعر الصفقة الخاصة والتي يجب أن تكون أعلى عن آخر سعر
إغالق *رسوم الصفقة


األسهم :عدد األوراق المالية * آخر سعر إغالق أو سعر الصفقة الخاصة والتي يجب أن تكون أعلى عن آخر سعر إغالق *
رسوم الصفقة

مالحظات:

 .1فم حة كةن البةئع/الممتري شركا يرجى إافةق التةلم:
 نسصا ح ثا ي ل التأسيس ،الر صا التجةايا نالسجل التجةاي( .فم حة لم يتم تسفيمه ي بل)
 اسةلا تفةيض بةلتة يع ةدان ي المركا ع نمةكع ي تة يع المفةضيي بةلتة يع لفى أن يكةن ص ة ً حسب األ ة .
(يتم االستغنةء لنه فم حة تةفره فم ل التأسيس أن أي ستن آ ر فيه بن ناضح بتفةيض شصص عيي دداان شؤنن
المركا المةليا فم حة لم يتم تسفيمه ي بل( .
 .2ال يجةز لرئيس نألضةء جفس إداان المركا الم اجا أناا شة المةليا فم السةق ن يرهة العةم أن أي شصص ي المةظفيي
المافعيي لفى البيةنةت األسةسيا لفمركا التصرف بنفســه أن بةاساـــا غيره بةلتعة ل فم األنااق المةليا لفمركا كاتشة أن
الفترات التةليا :
فم األنااق المةليا لفمركا األم أن التةبعا أن الحفيفا أن الم ي ا لتفل المركا نكلل
ً
أ -ل بل ( )10لمرن أيةم لمل ي ادل ن لي أي عفة ةت جةهريا ي شأنشة أن تؤثر لفـى سعـر السشـم عةدا أن
هبة ة ً إال إكا كةنت المعفة ا نةتجا لي أح اث ةائا ن فةجئا.
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ب -ل بل ( )15مسا لمر ية ة ً ي نشةيا الفترن المةليا الربعيا أن النصف السنةيا أن السنةيا نلحيي ادفصةح لي
البيةنةت المةليا.
ت -لأن هذا الافب ال يعت به فم حةلا د ة لمفيةت الت ان المنفذن أن المافةب تنفيذهة أثنةء فترات الحظر الصة ا
بةدفصةح لي البيةنةت المةليا نالمعفة ةت الجةهريا نف ة ً لمة ت تضى به أحكةم المةدن ( )14ي النظةم الصة
بةلت ان نالم ة ا نالتسةيةت نن ل المفكيا نحفظ األنااق المةليا.
ةظفيي المركا غير المافعيي غير صة بيي بةلمةدن ( )14ي النظةم الصة بةلت ان نالم ة ا نالتسةيةت نن ل المفكيا نحفظ
األنااق ،نال يسري لفيشم الحظر لفى الت ان فم الفترات المذكةان ،إنمة يفتز ةن بةلمةدن ( )38ي ال ةنةن ا م ( )4لسنا
 2000نالمةدن ( )17ي نظةم اددااع ،ن ي ثم يفتز ةن بةلحصة لفى ةاف ا السةق بل إجراء أيا لمفيةت ت ان لفى
األنااق المةليا لفمركا .نترالى أحكةم ال ةنةن لن يةم األشصة الممةا إليشم أل ه بةلتصرف بنفسه أن بةاساا غيره
بةلتعة ل فم األنااق المةليا لفمركا كاتشة أن فم األنااق المةليا لفمركا األم أن التةبعا أن الحفيفا أن الم ي ا لتفل المركا ،ني ع
بة ً أي تعة ل يصةلف كلل.
 .3فم حة تةكيل المستثمر /المركا لمصص آ ر بمةجب نكةلا ي المحكما لفتة يع لفى فب البةئع /الممتري الصة ا
بةلصف ا الصة ا؛ فإن تةايخ الةكةلا األ فيا ن /أن تص يا الةكةلا يجب ان ال تتجةنز السنا ي تةايخ إ ااهة.
 .4يجب ان ال يتع ى التةايخ المذكةا فم "نمةكع فب ف ا ة ا" ("نمةكع الافب") لي ل د ية يي تسةيا فم سةق دبم
المةلم ي تةايخ است م السةق لنمةكع الافبةت نكلل لفتأك ي الافبةت الحةليا.
 .5ال يجةز ان يكةن سعر الةا ا المةليا المذكةا فم الافب أ ل ي سعر إغ ق االنااق المةليا لفيةم السةبا ي تةايخ الافب
المذكةا لفى "نمةكع فب ف ا ة ا".
 .6تم إضةفا هذه الص ا ضمي الص ةت االلكترننيا الصة ا بةلمستثمريي نأ نةء الحفظ .لذا ،يرجى استص ام الافب المةجةد
ضمي بة ا الص ةت االلكترننيا.
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:إخالء مسؤولية
 نال ي ص نه ت يم أي استمةان ةليا أن استثمةايا أن حةسبيا أن استمةان ؤسسيا،إن هذا المنمةا لفعفم نألغراض تعفيميا ف ط
 كمة ال يجب أن يتم االلتمةد لفيه ف ط فم هذا الص د نيجب، نيجب ل م التعة ل ع هذا ال ليل كب يل لفنصةئح المشنيا الصة ا،أ رى
 حيث أن الفصة، ال يتحمل سةق دبم المةلم أيا سؤنليا لي حتةى هذا ال ليل،كذلل. ل م االستنةد إليه التصةك أي رااات استثمةايا
 تكةن أسمةء األشصة نالمؤسسةت، ي نةحيا أ رى. دااسةت الحةلا نالنصة المعرنضا فم هذا ال ليل تعكس ف ط اأي كةتبيشة
 نأي راجع أن صااةت ستص ا فم هذا ال ليل هم ألغراض العرض،نالمركةت الممةا إليشة ل ةت تجةايا لمةلكيشة كني الصفا
ال يتعش سةق دبم المةلم أن ي م أي ضمةنةت فيمة يتعفا ب ا أن اكتمة أن التزام حتةى ال ليل أن فيمة يتعفا بأي حتةى. ناأل ثفا ف ط
نيجب أن يرجع المستص ةن إلى ال ةانيي نالتمريعةت المح دن فم. أن عفة ةت لفى المة ع ادلكترننم تكةن رتباا بشذا ال ليل
ا تصة شم ال ضةئم كمة يتعيي لفيشم التمةنا بةشرن ع ستمةا استثمةا فم ا تصة شم أن ستمةايي آ ريي بل التصرف بنة ًء لفى
.أي عفة ةت فم هذا ال ليل
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