
:Application Dateتاريخ الطلب:

نموذج طلب البائع لتنفيذ صفقة خاصة
(مع التسوية النقدية) 

Seller Special Deal Execution Request Form
(With Cash Settlement)

على الحافظ األمني (وكيل التسوية) للمشرتي تعبئة التفاصيل المذكورة أدناه:
تفاصيل البائع

تفاصيل الصفقة

يمت دفع الرسوم إلى

تفاصيل المشرتي 

على الحافظ األمني (وكيل التسوية) التأكد من تعبئة البائع للجدول أدناه

خمت الرشكة

لالستخدام الرسمي

خمت الرشكة

توقيع البائع

المفوضني بالتوقيع من الحافظ األمني (وكيل التسوية) المقدم للطلب

 االمس والتوقيع

االمس :

االمس :

تاريخ تنفيذ الصفقة :

امس الورقة المالية :

عدد األوراق المالية :

سعر الورقة المالية :

قيمة الصفقة الخاصة :

رسوم الصفقة الخاصة :

امس الحافظ األمني :

رشكة دبي للمقاصة AE38 0260 0005 9206 3720 902 لدى بنك اإلمارات دبي الوطين
أو

رشكة دبي للمقاصة 86EA 0440 0000 2410 7142 105 لدى بنك استاندرد تشارترد، فرع دبي

(يجب التعبئة من قبل البائع)

يرجى العلم بصفيت الشخصية و/ أو بصفيت مفوضًا عن الرشكة أتعهد بالتالي :

1. أنا /نحن الموقع/ الموقعون أدناه، نقر ونوافق ونتعهد بتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية المرتتبة على مدى صحة ودقة  

   وحداثة واكتمال المعلومات المقدمة من قبلنا وللتعامل يف رشكة دبي للمقاصة لغايات تنفيذ الصفقة الخاصة المطلوبة .

3 . إننا نؤكد بموجب هذا على عدم مخالفة الصفقة الخاصة المطلوبة للمادة ( 14 ) المشار إليها أعاله من النظام المذكور.

(كما مذكور يف سجالت رشكة دبي للمقاصة)

أنا/ نحن ناكد أن المعلومات اليت قدمناها يف هذا النموذج صحيحة وتوافق على تعويض رشكة دبي للمقاصة فيما يتعلق بالخسارة المالية المبارشة أي 
من أو كافة اليت قد تنشأ مبارشة كنتيجة ل: ( 1 ) أي من هذه المعلومات قد تكون غري صحيحة؛ أو ( 2 ) أية إجراءات اتخذتها رشكة دبي للمقاصة عمال، 
ووفقا، على طلب قدمته لنا من رشكة دبي للمقاصة يف هذا النموذج. ونوافق على إخالء طرف الرشكة من أي مسؤولية مادية قد تنشأ عن أي نقص 

أو خطأ أو تأخري يف توفري أي بيانات أو معلومات تتعلق بالصفقة الخاصة المطلوبة.

نؤكــد بموجــب هــذا اطالعنــا وفهمنــا بالكامــل لنــص المــادة ( 14 ) مــن قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم ( 2 ) لســنة 2001 يف شــأن النظــام الخــاص بالتــداول 
والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية واليت تنص على اآلتي:

ال يجــوز لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة المدرجــة أوراقهــا الماليــة يف الســوق ومديرهــا العــام أو أي شــخص مــن الموظفــني المطلعــني علــى 
ــة األم أو  ــة للرشك ــا أو يف األوراق المالي ــة ذاته ــة للرشك ــة التصــرف بنفســه أو بواســطة غــريه بالتعامــل يف األوراق المالي ــات األساســية للرشك البيان

التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الرشكة وذلك خالل الفرتات التالية:
ــت  ــر علــى ســعر الســهم صعــودًا أو هبوطــًا إال إذا كان ــة مــن شــأنها أن تؤث ــام عمــل مــن اإلعــالن عــن أي معلومــات جوهري ــل ( 10 ) عــرشة أي قب

المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
قبل ( 15 ) خمسة عرش يومًا من نهاية الفرتة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحني اإلفصاح عن البيانات المالية.

ــات  ــاء فــرتات الحظــر الخاصــة باإلفصــاح عــن البيان ــات التــداول المنفــذة أو المطلــوب تنفيذهــا أثن ــة دخــول عملي ــد بــه يف حال أن هــذا الطلــب ال يعت
الماليــة والمعلومــات الجوهريــة وفقــًا لمــا تقتضــى بــه أحــكام المــادة ( 14 ) مــن النظــام الخــاص بالتــداول والمقاصــة والتســويات ونقــل 

الملكية وحفظ األوراق المالية.

موظفــني الرشكــة غــري المطلعــني غــري مخاطبــني بالمــادة ( 14 ) مــن النظــام الخــاص بالتــداول والمقاصــة والتســويات ونقــل الملكيــة وحفــظ األوراق، وال 
ــم ( 4 ) لســنة 2000 والمــادة ( 17 ) مــن  ــون رق ــورة ، إنمــا يلزتمــون بالمــادة ( 38 ) مــن القان ــرتات المذك ــداول يف الف ــى الت ــرسي عليهــم الحظــر عل ي
ــة للرشكــة. وتراعــى أحــكام  ــى األوراق المالي ــداول عل ــات ت ــة عملي ــراء أي ــل إج ــى موافقــة الســوق قب ــم يلزتمــون بالحصــول عل نظــام اإلدراج، ومــن ث
القانــون عنــد قيــام األشــخاص المشــار إليهــم أعــاله بالتصــرف بنفســه أو بواســطة غــريه بالتعامــل يف األوراق الماليــة للرشكــة ذاتهــا أو يف األوراق الماليــة 

للرشكة األم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الرشكة، ويقع باطًال أي تعامل يخالف ذلك.

:(NIN) رقم المستثمر

رقم المستثمر (NIN) ( يف حال توفره لدى البائع ):

 Dubai Clear LLC | دبي للمقاصة ذ.م.م
P.O. Box: 9700, Dubai UAE | . ص.ب.: 9700 ، دبي، أ.ع.م

Email: clearing&settlement@dubaiclear.ae : بريد اإللكرتوني | Tel: +971 4 305 5555 :هاتف
www.dubaiclear.ae

1. I /We the undersigned acknowledge agree and undertake to assume the full legal and financial responsibility arising from the truthfulness,

genuine, recentness and completeness of the information, which we submitted, to the Dubai Clear for the purpose of the execution of the

requested special deal.

3. I /We would like to confirm hereby that the requested special deal does not violate the abovementioned Article (14) of the said regulation.

(as per Dubai Clear records)

4. I/ We confirm that the information provided by us in this form is correct and agree to indemnify the Dubai Clear in respect of any or all direct
financial loss that may arise directly as a result of: (1) any such information being incorrect; or (2) any action taken by the Dubai Clear pursuant
to, and in accordance with, a request made by us of the Dubai Clear in this form. For the avoidance of doubt, we waive our right to claim any
financial damages from the Dubai Clear which may arise directly as a result of the Dubai Clear taking any action pursuant to, and in accordance
with, a request made by us of the Dubai Clear in this form.

2. I/ We confirm hereby that we have perused, read and fully understood the content of article (14) of the DECISION NO (2/R) OF 2001 concerning

the regulations as to TRADING, CLEARING, SETTLEMENT, TRANSFER OF OWNERSHIP AND CUSTODY OF SECURITIES, which provides for

the following:

The chairman and the members of the board of directors of a company whose securities are listed in the Market, and its general manager, or

any of its employees who are acquainted with the fundamental data of the company, shall not effect dispositions himself or through others by

dealing in the securities of the company itself, or in the securities of a parent, subsidiary, allied, or affiliate company of such company, during

the following periods:

A. Ten (10) working days prior to the announcement of any significant information, which affects the share price by way of a rise or a fall,

unless the information was a result of sudden adventitious events.

B. Fifteen (15) days prior to the end of the quarterly, half yearly or annual financial period and until disclosure of the financial statements

has been made.

C. This request is not valid if the transactions executed or required to be executed during the prohibition periods for the disclosure of the

financial statements and material information as required by the provisions of Article (14) of the Trading, Clearing, Settlement, Transfer

and Custody of Securities Law.

Article (14) of the Trading, Clearing, Settlement, Transfer of Ownership and Custody Law does not address the employees of the

company who are not insiders, the prohibition on trading in the periods mentioned therein does not apply to them, and they shall

abide by article 38 of Law No. (4) Of 2000 and Article (17) of Listing regulation, and then commit to obtain market approval prior

to any trading on the company›s securities. The provisions of the law shall be observed when the above-mentioned persons act

by themselves or by others by dealing in the securities of the company itself or in the securities of the parent company, affiliate or

affiliate of that company, and any transaction contrary thereto shall be null and void.

Seller's custodian member (Settlement Agent) to complete details below: 

Seller's Details

Name:

Investor Number (NIN):

Buyer's Details

Name:

Investor Number (NIN) (if available to Seller):

Deal's Details

Deal Execution Date:

Security Name:

Number of Securities:

Security’s Price:

Special Deal Value:

Special Deal Fees:

Name of Custodian:

The reason for execute the special Deal:

Fee Payment to

Seller's Signature:

Authorized Signatures of custodian member (Settlement Agent) submitting request:

Name and Signature:

Company's Stamp

For Official Use Only

Company's stamp

التاريخ

امس المسؤول (2)

امس المسؤول (1)

الموافقةقرار رشكة دبي للمقاصة : الرفض سبب الرفض:

التوقيع

التاريخالتوقيع

Dubai Clear Decision:

Officer Name (1)

Officer Name (2)

Approved Rejected Reason for Rejection:

Date

Date Signature

Signature

.2

.4

أ.

ب.

ج.

Dubai Clear IBAN No. AE38 0260 0005 9206 3720 902 with Emirates National Bank of Dubai 
or

Dubai Clear IBAN No. AE68 0440 0000 0142 2417 501 with Standard Chartered Bank, Dubai

Custodian Member (Settlement Agent) to Ensure Seller Completes this Section
(To be completed by Seller)

I/We undertake the following:

سبب تنفيذ الصفقة الخاصة: 
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