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 الصفة إجراء النوع وثيقة

 النسخة 003 مالك الملف شركة دبي للمقاصة

 عدد الصفحات 1 تاريخ اإلصدار 01-01-2020

 إخالء مسؤولية:

  قولاااة  اااي إ تاااا   ااا وتعلياااق  قااام  وريااا  تاااولي الع اياااة المعمعلوماااال عاماااة  باعتبار ااااتقاااديم ا  تااا « المعلوماااال» الوثيقاااةالمعلوماااال الاااواردذ  اااي  ااا   
  المعلومال، قد تحدث تغيرال  ي الظروف  ي أي وقل ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومال

ا ت ااات اااا، وموثوقيأي ضااامان أو  عااا  بااادقت ا وتوقي ا وماااوظمي   ييااار م،ااا ولين، و  يعماااونالمحااادودذ وو أو الشاااركال التابعاااة ل اااللمقاصاااة  شاااركة دباااي  
ي أعاااان  م،اااا ولية يتتحماااام شااااركة دبااااي للمقاصااااة المحاااادودذ ووأو الشااااركال التابعااااة ل ااااا أو مااااوظمي   أأو اكتمااااام المعلومااااال ا ن أو  ااااي الم،ااااتقبم  لاااان 

 ل،ارذ مباشرذ أو يير مباشرذ من قبم أي شلص يعمم  ي ا عتماد على المعلومال الواردذ  ي     الوثيقة 

 م  ية أو تقدي  اي  وع من اللدمال وي بغي عد  األعتملد علي ا على   ا ال حو    تشكم     المعلومال  صيحة

ل األمثلة لمالية وتوقعا  يمكن تم،ير أي ج ء من المعلومال المقدمة بأ  ا دعوذ لعمم أي ا،تثمار مالي    ي بغي اعتبار المعلومال، بما  ي  لك المعلومال ا
لوضع اي م،تثمر  رد، المالية أو يير ا من الصكوك    تأل  المعلومال  ي ا عتبار األ داف اإل،تثمارية أل ع األوراقبيتوصية  يما يتعلق بعقد، وشراء أو 

ور مع لواجبة والتشاالمالي أو ا حتياجال اإل،تثمارية اللاصة  على   ا ال حو، ي بغي على الم،تثمرين قبم اتلا  أي قرار، القيا  بتقديرات   وع ايت   ا
 ف  لكي ص على لال ل  ماالماضية لي،ل مؤشرا على األداء  ي الم،تقبم   والممار،ةشاري   الماليين  التداوم  ي األوراق المالية أو األدوال ليس مضمو اً م،ت

بث إلى أي شلص تتو ع أو  أ   المعلومال قد   تكون م،ت ،لة ويجب الوثاقة     الواردذ  يالمؤلف  ي المعلومال  تمتلك شركة دبي للمقاصة المحدودذ حق
  من شركة دبي للمقاصة المحدودذ صريحةآلر أو ت،تلد  بأي شكم من األشكام دون الحصوم على موا قة 



 

pg. 1  التسوية المالية بدونإجراءات الصفقة الخاصة  
  

 

 لمحة عامة
 

أكثار يت  ت مي  الصمقة اللاصة لار  قاعة التداوم عن مريق شركة دبي للمقاصة و لك للصمقال التي قيمت ا عشرذ ماليين در   أو 
 من القيمة ا جمالية للصمقال    ا اإلجراء لاضع لموا قة ر يس مجلس اإلدارذ أو من ي وب ع ه 

 
 يجب على البا ع والمشتري إتباع اللموال التالية:

 
للم،تثمرين إلى شركة دبي للمقاصة موضحاً  يه " ملب ت مي  صمقة لاصة" عبر اللدمال اإللكترو ية تعب ة وإر،ام  .1

 ا تي:
 يم البا عو المشتري )ا ،  ورق  الم،تثمر(تماص -
 تاريخ ت مي  الصمقة -
 ا،  الورقة المالية  -
 كمية األوراق المالية -
 ،عر الورقة المالية )ال،عر ال ي يت  ا تماق عليه بين البا ع والمشتري وإما أن يكون ،عر آلر إيالق أو أعلى م ه( -
 قيمة الصمقة المالية -
 ،وية( ) ي حام كان البا عوالمشتري تحل وصاية الحا ظ األمين()وكيم الت ا،  الحا ظ األمين -

 
 0412063720929  يقو  كم من المر ين بإيداع ر،و  ت مي  الصمقة  ي ح،اب ال،وق رق   .2
)IBAN AE370260000412063720929( مع ضرورذ إر اق إشعار اإليداع مع  لدى ب ك اإلمارال دبي الوم ي

 الملب 
 

 ر،و  الصمقة اللاصة:
 

   والمشتري ي حالة األ،   من كال المر ين البا ع  00275 0 ي حالة ال، دال و 000275 0يت  احت،اب ر،و  مقدار ا 
 

 اي  0001 0للج ال الحكومية، شبه حكومية أو المؤ،،ال والج ال التي للحكومة  ،بة مان ملكيت اا: يات  احت،ااب ر،او  مقادار ا 
 ن كال المر ين البا ع والمشتري   ي حالة األ،   م 001 0حالة ال، دال و

 
٪ من الر،و  أيًضا من قِبام دباي للمقاصاة مان تااريخ ،اريان 5،يت  إصدار  اتورذ ضريبة القيمة المضا ة ب ،بة   لك،باإلضا ة إلى 

  ضريبة القيمة المضا ة إلى المشتري والبا ع
 

 
 مريقة احت،اب ر،و  الصمقة اللاصة: 

 آلر ،عر إيالق أو ،عر الصمقة اللاصة والتي يجب أن تكون أعلى عن آلر  ( *100: عدد الوحدال * )،عر الوحدذوال، دال
 ،عر إيالق *ر،و  الصمقة 

 

    ،عدد األوراق المالية * آلر ،عر إيالق أو ،عر الصامقة اللاصاة والتاي يجاب أن تكاون أعلاى عان آلار ،اعر األ :
 إيالق * ر،و  الصمقة 

 
 مالحظال:
 

  ي حام كان البا عوالمشتري شركة يرجى إر اق التالي:   1

  )لة محدثة من عقد التأ،يس، الرلصة التجارية وال،جم التجاري  ) ي حام ل  يت  ت،ليمه من قبم،  

  ر،الة تمويض بالتوقيع صاادرذ مان الشاركة ماع  ماو   مان توقياع المموضاين باالتوقيع علاى أن يكاون مصادقاً ح،اب
غ اء ع ه  ي حام تو ر   ي عقد التأ،يس أو أي م،ت د آلر  يه ب د واضح بتمويض شلص معاين األصوم  )يت  ا ،ت

   ) إلدارذ شؤون الشركة المالية  ي حام ل  يت  ت،ليمه من قبم
 

العااا  أو أي شاالص ماان    يجااو  لاار يس وأعضاااء مجلااس إدارذ الشااركة المدرجااة أوراق ااا الماليااة  ااي ال،ااوق وماادير ا  2
ين علااى البيا ااال األ،ا،ااية للشااركة التصاارف ب م،سااسه أو بوا،مسسااسة يياار  بالتعاماام  ااي األوراق الماليااة المااوظمين المملعاا

  :التالية للشركة األ  أو التابعة أو الحليمة أو الشقيقة لتلك الشركة و لك لالم المترال للشركة  ات ا أو  ي األوراق المالية
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 صعوداً  ومال جو رية من شأ  ا أن تؤثر علسى ،عسر ال، س ( عشرذ أيا  عمم من اإلعالن عن أي معل10قبم ) -أ
 أو  بوماً إ  إ ا كا ل المعلومة  اتجة عن أحداث مار ة ومماج ة 

( لم،ة عشر يوماً من   اية المترذ المالية الربعية أو ال صف ال، وية أو ال، وية ولحاين اإل صااع عان 15قبم ) -ب
 البيا ال المالية 

ه  ي حالة دلوم عمليال التداوم الم م ذ أو المملوب ت مي  ا أث اء  ترال الحظر اللاصة أن   ا الملب   يعتد ب -ل
( مان ال ظاا  اللااص 14البيا ال المالية والمعلومال الجو رية و قاً لما تقتضى به أحكاا  الماادذ ) باإل صاع عن

 .بالتداوم والمقاصة والت،ويال و قم الملكية وحمظ األوراق المالية
 

( مان ال ظاا  اللااص بالتاداوم والمقاصاة والت،اويال و قام الملكياة 14لشاركة ييار المملعاين ييار ملاامبين بالماادذ )موظمين ا
( 4( مان القاا ون رقا  )38وحمظ األوراق، و  ي،ري علي   الحظر على التداوم  ي المترال الم كورذ، إ ماا يلت ماون بالماادذ )

ن ث  يلت مون بالحصوم على موا قة ال،وق قبم إجراء أية عمليال تداوم على ( من  ظا  اإلدرا ، وم17والمادذ ) 2000ل، ة 
األوراق الماليااة للشااركة  وتراعااى أحكااا  القااا ون ع ااد قيااا  األشاالاص المشااار إلااي   أعااال  بالتصاارف ب م،ااه أو بوا،اامة يياار  

التابعة أو الحليمة أو الشقيقة لتلك الشاركة، ويقاع  بالتعامم  ي األوراق المالية للشركة  ات ا أو  ي األوراق المالية للشركة األ  أو
 .بامالً أي تعامم يلالف  لك

 
 ي حام توكيم الم،تثمرو الشركة لشلص آلر بموجاب وكالاة مان المحكماة للتوقياع علاى ملاب الباا عو المشاتري اللاصاة   3

  من تاريخ إصدار ا ال، ة بالصمقة اللاصة؛  إن تاريخ الوكالة األصلية وو أو تصديق الوكالة يجب ان   تتجاو 
 

يومين ت،وية  ي ،وق دبي  عدد اريخ الم كور  ي " مو   ملب صمقة لاصة" )" ما   الملب"( عنتاليجب ان   يتعدى   4
 ل ما   الملبال و لك للتأكد من الملبال الحالية شركة دبي للمقاصة المالي من تاريخ ا،تال  

 
كور  اي الملاب أقام مان ،اعر إياالق ا وراق المالياة للياو  ال،اابق مان تااريخ   يجو  ان يكون ،عر الورقة المالياة الما   5

 الملب الم كور على " مو   ملب صمقة لاصة" 
 

ت  إضا ة     اللدمة ضمن اللدمال ا لكترو ية اللاصة بالم،تثمرين وأم ااء الحماظ )وكاالء الت،اوية(  لا ا، يرجاى ا،اتلدا  الملاب 
 كترو ية الموجود ضمن باقة اللدمال ا ل

 
 
 
 


