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ميثاق التداول بناًء على معلومات  

داخلية لشركة فيرتيجلوب العامة  

 املحدودة

 (2021أكتوبر  12)أقره مجلس اإلدارة في 
 

 
 . 2021أكتوبر   12اعتمد مجلس اإلدارة وأقر ميثاق التداول بناًء على معلومات داخلية في 

 

 التعريفات  .1

 

 تطبق الشروط التالية:
 

 يعني سوق أبوظبي لألوراق املالية السوق 

 لشك، كل من األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيينل درًءايعني مجلس إدارة الشركة، بما في ذلك،  املجلس 

 مما يلي:  اتعني الفترة التي تشمل أيً  فترة اإلغالق 

 

(i)   التي تسبق مباشرة اإلعالن عن أي  و يوًما تقويمًيا    30أي يوم خالل الفترة البالغة

 لشركة أو س ي آي، أو  تقرير مالي ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي 

 

(ii)  :أي يوم خالل 

 

البالغة   أ العربية املتحدة قبل اإلعالن    10الفترة  في اإلمارات  أيام عمل 

لم   )ما  جوهرية  معلومات  أي  عن  عن  ناشًئا  ذلك  ظروف  يكن  أي 

 مفاجئة أو غير متوقعة( من قبل الشركة؛ أو

 

البالغة   ب  ربع    15الفترة  نهاية  قبل  السنة   ةاملاليالسنة  يوًما  نصف  أو 

السنة    ةاملالي للشركة  املالية  أو  تاريخ  الكاملة  عن  وحتى  اإلفصاح 

 القوائم املالية للشركة

والحماة  يعني، في ما يتعلق بأي شخص، الوالدين واألخوة األشقاء واألطفال والزوج أو الزوجة والحمو  شخص وثيق الصلة 

 واألبناء وأي قريب آخر له أو لها يقيم مع ذلك الشخص 

تعني شركة فرتيجلوب العامة املحدودة، وهي شركة عامة محدودة منظمة حسب األصول وقائمة   الشركة أو فرتيجلوب 

 بموجب قوانين سوق أبوظبي العاملي، ويقع مقرها املسجل في أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة 

 8يعني املسؤول املشار إليه في القسم  مسؤول االلتزام 
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تعني، في ما يتعلق بأي منشأة، القدرة على توجيه إدارة وسياسات تلك املنشأة ومراقبة السياسات املالية   السيطرة 

 والتشغيلية من خالل أي مما يلي: 

 

 في حكمه(؛ أي هيئة التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة )أو  .أ

 التحكم في تعيين أعضاء اإلدارة العليا؛ أو  .ب

 % أو أكثر من حقوق التصويت في تلك املنشأة.30االحتفاظ أو السيطرة على  .ج 
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اإلدارة العليا للشركة( أو أي شركة تابعة لها، بغض  يعني أي شخص موظف من قبل الشركة )بما في ذلك  املوظف 

النظر عن مدة التوظيف، وأي شخص يؤدي مهاًما للشركة أو أي شركة تابعة لها بما في ذلك املتعاقدين  

 املستقلين، وكذلك أعضاء املجلس

قواعد التداول الداخلي في االتحاد  

 األوروبي

 16الصادرة عن البرملان األوروبي واملجلس بتاريخ  596/2014األوروبي( رقم ( الالئحة )االتحاد 1تعني )

( اللوائح 2"(، و)الالئحةبشأن إساءة استخدام السوق )الئحة إساءة استخدام السوق( )" 2014أبريل 

 املفوضة بناًء على إساءة استخدام السوق، 

سوم الهولندي بشأن إساءة استخدام ( املر 4( قانون اإلشراف على األسواق املالية الهولندية و)3)

 السوق 

تعني )محاولة( القيام بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لحساب الفرد أم لحساب آخرين، بشراء أو بيع   تنفيذ معاملة 

األوراق املالية أو تنفيذ أي إجراء قانوني آخر يهدف إلى الحصول على أوراق مالية أو التصرف فيها )مثل  

األوراق املالية أو التبرع بها، وشراء أو تحرير خيارات على األوراق املالية، وممارسة خيارات على  تبادل 

 األوراق املالية، وتحويل السندات القابلة للتحويل( أو إلغاء أمر يتعلق باألوراق املالية أو تعديلها

 اص املطلعين يعني أي شخص مدرج في قائمة األشخ ن لدى شركة فرتيجلوبو األشخاص املطلع

املعلومات الجوهرية غير العامة لشركة 

 فرتيجلوب 

تعني أي معلومات غير عامة تتعلق بشركة فرتيجلوب تكون من "املعلومات الجوهرية" وفًقا لقرار 

بشأن النظام الخاص بالتداول   2001/ر( لعام 2مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )

والتسويات ونقل امللكية وحفظ األوراق املالية، أو مدونة حوكمة الشركات الصادر عن  واملقاصة  

 هيئة األوراق املالية والسلع إلى الحد الذي ينطبق على الشركة

تعني األسهم و/أو السندات املالية طويلة األجل و/أو قصيرة األجل الصادرة عن شركة فرتيجلوب   األوراق املالية لشركة فرتيجلوب 

واملدرجة في سوق أبوظبي لألوراق املالية أو أي سوق أوراق مالية آخر في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 مرخص من قبل هيئة األوراق املالية والسلع. 

 تعني أي شركة أم وأي شركة تابعة  شركة مجموعة 

 املجموعة تعني أية أوراق مالية تصدرها إحدى شركات  األوراق املالية لشركة مجموعة 

 1-10تحمل املعنى املحدد لها في الفقرة  قائمة األشخاص املطلعين 

 تعني ميثاق التداول بناًء على معلومات داخلية، على النحو املعتمد من قبل مجلس اإلدارة في ميثاق التداول بناًء على معلومات داخلية

  2021 

شركة عامة منظمة وقائمة حسب األصول بموجب قوانين هولندا ويقع  تعني شركة أو س ي آي إن في، وهي  شركة أو س ي آي

 مقرها في أمستردام بهولندا

تعني أي معلومات، بما في ذلك املعلومات املتعلقة بأي خطوة وسيطة في أي عملية مطولة ذات طبيعة   املعلومات الداخلية لشركة أو س ي آي 

 غير مباشر بشركة أو س ي آي أو محددة لم يتم اإلعالن عنها، تتعلق بشكل مباشر أو
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األوراق املالية لشركة أو س ي آي والتي يمكن، في حال نشرها للجمهور، أن يكون لها تأثير كبير على سعر  

 األوراق املالية لشركة أو س ي آي 

 تعني  األوراق املالية لشركة أو س ي آي 

 

املدرجة أو املقبولة للتداول في سوق األوراق  )سندات إيداع( أسهم رأس مال شركة أو س ي آي  أ

 املالية )بما في ذلك أي تسهيل تداول متعدد األطراف وتسهيل تداول منظم(؛ و/أو

 

األدوات املالية التي يتم تحديد قيمتها جزئًيا من خالل قيمة )سندات إيداع( األسهم املشار  ب 

 )مثل الخيارات والسندات القابلة للتحويل(  إليها أدناه 

تعني )سندات إيداع( أسهم رأس مال شركة أو س ي آي املدرجة أو املقبولة للتداول في سوق األوراق املالية  أسهم شركة أو س ي آي

 )بما في ذلك أي تسهيل تداول متعدد األطراف(

تعني أي شركة يحق لها، بشكل مباشر أو غير مباشر، ممارسة السيطرة على الشركة أو  شركة أم

 تمارسها بالفعل 

 يعني هيئة األوراق املالية والسلع اإلماراتية هيئة األوراق املالية والسلع 

مدونة حوكمة الشركات لهيئة األوراق  

 املالية والسلع 

لحق بقرار رئيس هيئة األوراق املالية والسلع رقم  
ُ
يعني دليل حوكمة الشركات املساهمة امل

 . 2020فبراير  2/ر.م( الصادر بتاريخ 3)

 تعني أي شركة تخضع لسيطرة الشركة شركة فرعية

 تعني دولة اإلمارات العربية املتحدة  دولة اإلمارات 

قواعد التداول الداخلي في اإلمارات العربية 

 املتحدة 

تعني األحكام املتعلقة باستخدام واإلفصاح عن املعلومات الجوهرية الخاصة بشركة مدرجة في القانون  

بشأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع، وقرار مجلس إدارة  2000( لسنة 4االتحادي رقم )

في شأن النظام الخاص باإلفصاح والشفافية، وقرار   2000( لسنة  3هيئة األوراق املالية والسلع رقم )

املتعلق بالتداول   في شأن النظام 2001/ر( لسنة 2مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم )

/ر.م( لسنة  3واملقاصة والتسوية ونقل امللكية وحفظ األوراق املالية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )

 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات املساهمة إلى الحد الذي ينطبق على الشركة( 2020

 مسؤولية املوظفين  .2

 

معلومات   2.1 بناًء على  التداول  ميثاق  املوظفين من واجب  يحتوي  يعفي  بها. ومع ذلك، فإنه ال  بااللتزام  املوظفين  الشركة  تلزم  قواعد  داخلية على 

الداخلي في  التصرف وفًقا للقوانين واللوائح املعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول الداخلي في دولة اإلمارات العربية املتحدة وقواعد التداول  

ة من املوظفين التصرف وفًقا للقوانين واللوائح، وقد يؤدي انتهاك القواعد املعمول بها في ما يتعلق بالتداول في األوراق  االتحاد األوروبي. تطلب الشرك

 املالية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، حتى إذا كان ذلك الفعل ال ينتهك ميثاق التداول بناًء على معلومات داخلية. 

 

إخط 2.2 تقديم  منهم  املطلوب  األشخاص  بهم،  يكون  املرتبطين  األشخاص  أو  املوظفين  مثل  داخلية،  معلومات  على  بناًء  التداول  مليثاق  وفًقا  ارات 
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اإلخطارات املطلوبة بموجب ميثاق التداول بناًء على معلومات داخلية والقوانين واللوائح املعمول بها، حتى إذا  مسؤولين عن صحة وحسن توقيت

 القبيل نيابة عن ذلك الشخص.  قّدم مسؤول االلتزام أي إخطار من هذا

 

 حظر تنفيذ الصفقات  .3

 

 يحظر على أي موظف من املوظفين:  3.1

 

(i)   إذا بدا بشكل    فرتيجلوبعند تنفيذ أي معاملة في األوراق املالية لشركة    فرتيجلوباستخدام املعلومات الجوهرية غير العامة لشركة

 أو وصوله إليها؛ و  فرتيجلوبمعقول أنه قام بذلك أثناء امتالكه أي من املعلومات الجوهرية غير العامة لشركة 

 

(ii)   استخدام املعلومات الداخلية لشركة أو س ي آي عند تنفيذ أي معاملة في األوراق املالية لشركة أو س ي آي إذا بدا بشكل معقول أنه قام

 كه أي من املعلومات الداخلية لشركة أو س ي آي أو وصوله إليها؛ وبذلك أثناء امتال

 

 : من دون  فرتيجلوبإلى الحد الذي يقتضيه القانون أو اللوائح املعمول بها، ُيحظر على أي موظف تنفيذ أي معاملة في األوراق املالية لشركة  3.2

 

(i)   أي سوق أخرى في اإلمارات العربية املتحدة يتم فيها إدراج األوراق  الحصول على املوافقة املسبقة من سوق أبوظبي لألوراق املالية )و/أو

 (؛ فرتيجلوباملالية لشركة 

 

(ii)  7اإلخطار باملعاملة إلى مسؤول االلتزام قبل إتمام املعاملة وبعدها وفًقا للفقرة. 

 

أو أي أوراق مالية ألي شركة من شركات املجموعة في   فرتيجلوبيجوز ملسؤول االلتزام منع أي موظف من تنفيذ أي معاملة في األوراق املالية لشركة  3.3

 أي وقت وفق ما يراه مناسًبا. يجب على مسؤول االلتزام إبالغ املوظف املعني كتابة بهذا الحظر. 

 

موظف في األوراق املالية ألي شركة أخرى إذا علم املوظف بحكم عمله بمعلومات داخلية عن تلك الشركة    عالوة على ذلك، يجب أال يتداول أي 3.4

 ُيسمح للعضو  األخرى أو أوراقها املالية. يجوز ملجلس اإلدارة، بصفة سنوية، أن يحدد لكل عضو من أعضائه األوراق املالية في الشركات األخرى التي ال

يتعين أن يتضمن محضر اجتماع مجلس اإلدارة قائمة بهذه األوراق املالية األخرى )إن وجدت( في ما يتعلق بكل عضو من أعضاء  املعني بالتداول فيها. و 

 املجلس. 

 

 حظر التوصية بإجراء معامالت أو الحث عليه .4

 

أو أي أوراق مالية في أي شركة شركات   فرتيجلوبُيحظر على أي موظف توصية طرف خارجي أو حثه على تنفيذ أي معاملة في األوراق املالية لشركة   4.1

 . فرتيجلوباملجموعة إذا كان لديه معلومات يشتبه بشكل معقول في أنها من املعلومات الجوهرية غير العامة لشركة 

 

على أي موظف أال يوص ي أو يحث أي طرف خارجي على تنفيذ أي معاملة في أوراق مالية صادرة عن أي شركة أخرى إذا علم عالوة على ذلك، يتعين   4.2

 املوظف بحكم عمله بمعلومات داخلية عن تلك الشركة األخرى أو أوراقها املالية.

 

 السرية .5

 

شكل لذلك الخلط يتم توقعه بشكل معقول. يتعين على املوظف التعامل مع  يتعين على املوظف تجنب الخلط بين املسائل الخاصة والتجارية، وأي   5.1

 املعلومات التجارية املتاحة له بحرص وعناية. ويجب إبقاء هذه املعلومات منفصلة عن الحياة الخاصة للموظف.

 

تي يشتبه في أنها من تلك املعلومات، ألي  ، أو املعلومات الفرتيجلوبُيحظر على أي موظف اإلفصاح عن املعلومات الجوهرية غير العامة لشركة   5.2

 شخص )بما في ذلك املوظفون اآلخرون( بخالف ما يتم خالل املسار الطبيعي ملمارسة عمله أو مهنته أو واجباته. 
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 إذا ساور املوظف الشك حول ما إذا كان الحظر ينطبق عليه أم ال، فيجب عليه التواصل مع مسؤول االلتزام.  5.3

 

 حظر تنفيذ املعامالت خالل فترة اإلغالق .6

 

وأي موظف آخر لديه حق الوصول إلى املعلومات الجوهرية غير العامة    فرتيجلوبُيحظر على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا لشركة   6.1

 خالل فترة اإلغالق. فرتيجلوبتنفيذ أي معاملة في األوراق املالية لشركة   فرتيجلوبلشركة 

 

صنف على أنها فترات إغالق، على النحو املشار إليه في الفقرة    تعلن 6.2
ُ
. ويتم  1-6الشركة في الوقت املناسب فترات السنة التقويمية ذات الصلة التي ت

 اإلعالن عن أي تغييرات أو إضافات بنفس الطريقة خالل السنة التقويمية.

 

حتى مرور ستة أشهر على تاريخ فقدانه الصفات املشار إليها في تلك   1-6 الفقرة سارية على كل شخص مشار إليه في  6تظل أحكام القسم  6.3

 الفقرة.

 

 االلتزامات باإلخطار  .7

 

باستخدام النماذج املقدمة من قبل مسؤول    7، يجب تقديم اإلخطارات املشار إليها في القسم  2-3باإلضافة إلى املوافقات املطلوبة بموجب الفقرة   7.1

 إرسال اإلخطارات، يجب اإلجابة على األسئلة الواردة في النماذج بطريقة كاملة وصادقة. االلتزام. عند 

 

في غضون أسبوعين من تصنيفه كشخص مطلع إبالغ مسؤول االلتزام بعدد    فرتيجلوب يجب على كل شخص من األشخاص املطلعين لدى شركة   7.2

من شركات املجموعة تكون تحت تصرفه أو تصرف أشخاص وثيقي الصلة به وعدد   وأي أوراق مالية في أي شركة فرتيجلوباألوراق املالية في شركة 

أو  األصوات التي يملكها هو أو الشخص الوثيق الصلة به بشأن رأس املال املصدر للشركة ورأس املال املصدر ألي من شركات املجموعة املدرجة  

 املقبولة للتداول في إحدى أسواق األوراق املالية.

 

فور تحول أي شركة إلى شركة تابعة للمجموعة كشخص مطلع إبالغ مسؤول االلتزام بعدد األوراق    فرتيجلوبشخص مطلع لدى شركة  يجب على كل   7.3

ة  املالية في أي من شركات املجموعة تكون تحت تصرفه أو تصرف أشخاص وثيقي الصلة به وعدد األصوات التي يملكها هو أو األشخاص وثيقي الصل

 املصدر ألي من شركات املجموعة املدرجة أو املقبولة للتداول في إحدى أسواق األوراق املالية. به بشأن رأس املال

 

وأي أوراق مالية في    فرتيجلوبإبالغ مسؤول االلتزام فوًرا بأي تغيير بعدد األوراق املالية في شركة    فرتيجلوب يجب على كل شخص مطلع لدى شركة   7.4

أي من شركات املجموعة تكون تحت تصرفه أو تصرف أشخاص وثيقي الصلة به وأي تغيير في عدد األصوات التي يملكها هو أو األشخاص وثيقي  

 شركات املجموعة املدرجة أو املقبولة للتداول في إحدى أسواق األوراق املالية.الصلة به بشأن رأس املال املصدر للشركة و 

 

أو أي    فرتيجلوبإخطار مسؤول االلتزام كتابًيا قبل تنفيذ أي معاملة في األوراق املالية لشركة    فرتيجلوب يجب على كل شخص مطلع لدى شركة   7.5

ملة مباشرة. يجب أن يوضح هذا اإلخطار طبيعة املعاملة )الشراء أو البيع( والتاريخ والسعر  أوراق مالية تابعة لشركة املجموعة، وبعد تنفيذ تلك املعا

 وعدد األوراق املالية موضوع املعاملة.

 

 مسؤول االلتزام  .8

 

ية مسؤول االلتزام يتعين على مجلس اإلدارة تعيين مسؤول االلتزام ويجوز له إقالته أو استبداله في أي وقت. يجب على مجلس اإلدارة اإلعالن عن هو  8.1

ال أداء واجباتهم، سيقوم  أو غير قادرين على  أو غير متاحين  إذا كان مسؤول االلتزام ومن يحل محله غائبين  إليه.  رئيس ومكان إمكانية الوصول 

 التنفيذي بأداء وظيفة مسؤول االلتزام.
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تعيين أشخاص ليحلوا محله أثناء غيابه. وفي حال عدم إمكانية هذا التشاور، يقوم مجلس اإلدارة  يجوز ملسؤول االلتزام بالتشاور مع مجلس اإلدارة  8.2

 بتعيين شخص ليحل محل مسؤول االلتزام أثناء غيابه. 

 

وسلطات أخرى  ملسؤول االلتزام واجبات وصالحيات ممنوحة له بموجب ميثاق التداول بناًء على معلومات داخلية. ويجوز ملجلس اإلدارة منح واجبات   8.3

 ملسؤول االلتزام.

 

ين في تلك  يجوز ملسؤول االلتزام بالتشاور مع مجلس اإلدارة تعيين نائب أو أكثر على أن يجوز لهم أن يقيموا في دول أخرى ويمارسون، لصالح املوظف 8.4

 الدول، الواجبات والصالحيات التي يحددها مسؤول االلتزام بالتشاور مع املجلس. 

 

 تحقيقاتال .9

 

أو األوراق املالية ألي من شركات    فرتيجلوبل موظف بأن مسؤول االلتزام مخول بالتحقيق في كل املعامالت املنفذة في األوراق املالية لشركة  يقر ك  9.1

 مجموعة من قبل هذا املوظف. يجب على املوظف تزويد مسؤول االلتزام بكل املعلومات املطلوبة. 

 

أو األوراق املالية ألي من شركات املجموعة من قبل املوظف    فرتيجلوبت املنفذة في األوراق املالية لشركة  يحق ملسؤول االلتزام التحقيق في املعامال  9.2

لب منه ذلك، وسيط األوراق املالية  
ُ
التابع له أو تحت سلطته أو نيابة عنه. يلتزم جميع املوظفين بالتعاون في ذلك التحقيق. يوجه أي موظف، إذا ط

أو األوراق املالية ألي من    فرتيجلوبيد مسؤول االلتزام بأي معلومات مطلوبة عن املعامالت املنفذة في األوراق املالية لشركة  أو الوسيط املسؤول لتزو 

 شركات مجموعة.

 

. ويحق للموظف، قبل إبالغ الرئيس التنفيذي، الرد على   9.3
ً
نتائج التحقيق،  يجب على مسؤول االلتزام إبالغ نتائج التحقيق إلى الرئيس التنفيذي كتابة

إلدارة  وعلى الرئيس التنفيذي إبالغ املوظف بالنتيجة النهائية للتحقيق. إذا كان الرئيس التنفيذي هو موضوع التحقيق، يتولى نائب رئيس مجلس ا

 مهامه في ما يتعلق بالتحقيق. 

 

 قائمة األشخاص املطلعين  .10

 

ميع األشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى املعلومات الجوهرية غير العامة  "( بجقائمة األشخاص املطلعينيجب على الشركة تحديد قائمة )" 10.1

ير  لشركة فرتيجلوب والذين يعملون لصالح الشركة بموجب عقد عمل، أو يقومون بأية مهام يمكنهم من خاللها الوصول إلى املعلومات الجوهرية غ

 كاالت تصنيف ائتماني.العامة لشركة فرتيجلوب، مثل املستشارين أو املحاسبين أو و 

 

قائمة على حدث   10.2 أو  معينة  بمعاملة  تتعلق  فرتيجلوب  لشركة  بمعلومات جوهرية غير عامة  يتعلق  املطلعين من قسم  ستتألف قائمة األشخاص 

األوقات إلى املعلومات  "(، وقسم لألشخاص املطلعين الدائمين، أي األفراد الذين لديهم إمكانية الوصول في جميع  األشخاص املطلعون املؤقتون )"

"(. تنقسم قائمة األشخاص املطلعين إلى أقسام منفصلة تتعلق بمختلف  األشخاص املطلعون الدائمون الجوهرية غير العامة لشركة فرتيجلوب )"

وهرية جديدة غير املعلومات الجوهرية غير العامة لشركة فرتيجلوب. تضاف أقسام جديدة إلى قائمة األشخاص املطلعين عند تحديد معلومات ج

 عامة لشركة فرتيجلوب. 

 

ية. يجب  يجب تحديث قائمة األشخاص املطلعين على الفور وإخطار هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية في بداية كل سنة مال 10.3

ئمة األشخاص املطلعين الدائمين على أساس ربع سنوي،  إخطار هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية بأي تحديثات تطرأ على قا

 كما يجب إخطارهما بأي تحديثات تطرأ على قائمة األشخاص املطلعين املؤقتين على الفور عند التحديث.

 

 تشتمل قائمة األشخاص املطلعين على املعلومات التالية: 10.4

 

(i)   الوالدة واللقب )األلقاب( عن الوالدة )إن وجد( ورقم )أرقام( الهاتف املنهي والشخص ي  االسم األول )األسماء األولى( واالسم )األسماء( عند

تحدة واسم الشركة وعنوانها وتاريخ امليالد ورقم الهوية الوطنية وعنوان املنزل الشخص ي ورقم املستثمر الوطني في دولة اإلمارات العربية امل

 ؛ 1-10)إن وجد( لألشخاص املشار إليهم في الفقرة 
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(ii) ( في القائمة؛ 1وظيفة وسبب تضمين األشخاص املشار إليهم بموجب البند ) 

 

(iii)  تاريخ ووقت وصول هؤالء األشخاص إلى املعلومات الجوهرية غير العامة لشركة فرتيجلوب؛ 

 

(iv)  العامة لشركة فرتيجلوب؛ و  التاريخ والوقت الذي لم يعد فيه هؤالء األشخاص يتمكنون من الوصول إلى املعلومات الجوهرية غير 

 

(v)   أو أي أوراق مالية ألي من    فرتيجلوبتفاصيل أي معاملة قام بها األشخاص املطلعون لدى شركة فرتيجلوب في األوراق املالية لشركة

طبيعة شركات املجموعة طوال الفترة التي تم فيها تصنيف الشخص على أنه من األشخاص املطلعين لدى شركة فرتيجلوب، بما في ذلك  

 املعاملة )الشراء أو البيع( وتاريخها وسعرها وعدد األوراق املالية موضوع املعاملة. 

 

 يجب تأريخ القائمة وكل ما تم إدخاله من تعديالت عليها وإدراج سبب التعديل فيها. سيتم تعديل القائمة:  10.5

 

(i)  (؛ 1تحت البند ) 4-10املذكور في الفقرة في حال كان هناك تغيير في املعلومات الخاصة بأي شخص على النحو 

 

(ii)  في حال كان هناك تغيير في الوظيفة أو سبب تضمين شخص موجود بالفعل في قائمة األشخاص املطلعين؛ 

 

(iii)  في حال وجود شخص جديد لديه حق الوصول إلى املعلومات الجوهرية غير العامة لشركة فرتيجلوب ويتعين إضافته إلى قائمة

 و  األشخاص املطلعين؛

 

(iv)  في حال فقد أي شخص إمكانية الوصول إلى املعلومات الجوهرية غير العامة لشركة فرتيجلوب وبالتالي يتعين حذفه من قائمة

 األشخاص املطلعين. 

 

 ون املعمول به. تكون الشركة مسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية )املراد تضمينها( في القائمة. ولن تتم معالجة البيانات الشخصية إال وفًقا للقان 10.6

 

 يجب أن يحتفظ مسؤول االلتزام بالقائمة بتنسيق إلكتروني، على أن يضمن التنسيق اإللكتروني في كل األوقات:  10.7

 

(i)   سرية املعلومات املضمنة من خالل ضمان أن الوصول إلى قائمة األشخاص املطلعين مقصور على أشخاص محددين بوضوح من داخل

 نيابة عنهم أو لحساب الشركة يحتاج إلى هذا الوصول نظًرا لطبيعة وظيفتهم أو مناصبهم؛ الشركة، أو أي شخص يتصرف 

 

(ii)  دقة املعلومات الواردة في قائمة األشخاص املطلعين؛ و 

 

(iii)  .الوصول إلى اإلصدارات السابقة من قائمة األشخاص املطلعين واستردادها 

 

بعد تجميع القائمة أو تحديثها. ويتعين أن تحتفظ بالبيانات الواردة فيها بخالف    تحتفظ الشركة بأي تفاصيل قديمة ملدة ال تقل عن خمس سنوات 10.8

 ذلك وفًقا للقانون املعمول به.

 

طبقة  يجب على مسؤول االلتزام إخطار األشخاص املدرجين في قائمة األشخاص املطلعين بالواجبات القانونية والتنظيمية وإعالمهم بالعقوبات امل  10.9

كل    على التعامالت بناء على معلومات داخلية واإلفصاح غير القانوني عن املعلومات الجوهرية غير العامة لشركة فرتيجلوب، وعليه أن يطلب من

وأنه وعمالئها،  بالشركة  املتعلقة  الداخلية  باملعلومات  معرفتهم  تؤكد  رسمية  إقرارات  على  التوقيع  فرتيجلوب  شركة  لدى  املطلعين  م األشخاص 

هم بإخطار  ميتحملون كل التبعات القانونية في حالة تسريب هذه املعلومات أو البيانات أو تقديم املشورة على أساس املعلومات التي بحوزتهم، والتزا

 أو أسهم شركات املجموعة قبل تلك املعامالت وبعدها. فرتيجلوب الشركة بأي تداول لألوراق املالية لشركة 
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 قائمة األشخاص املطلعين لدى شركة أو س ي آي .11

 

يقومون بأية مهام يمكنهم من خاللها الوصول يجب على الشركة تحديد قائمة بجميع األشخاص الذين يعملون لصالح الشركة بموجب عقد عمل، أو   11.1

عد أيًضا من  
ُ
املعلومات إلى املعلومات الجوهرية غير العامة لشركة فرتيجلوب، مثل املستشارين أو املحاسبين أو وكاالت تصنيف ائتماني والتي قد ت

 اعد التداول الداخلي في االتحاد األوروبي. الداخلية لشركة أو س ي.آي. سيتم تقديم القائمة إلى شركة أو س ي آي لضمان االمتثال لقو 

 

 العقوبات  .12

 

فرض  في حالة انتهاك حكم أو أكثر من أحكام ميثاق التداول بناًء على معلومات داخلية، تحتفظ الشركة أو صاحب العمل، حسب الحالة، بالحق في   12.1

املعني. وتشمل هذه العقوبات إنهاء اتفاقية )التوظيف( مع الطرف    أي عقوبات يحق له أو لها فرضها وفًقا للقانون و/أو اتفاقية )التوظيف( مع الطرف

دون سابق إنذار أم ال. ويجوز للشركة وصاحب العمل أيًضا إبالغ هيئة األوراق املالية والسلع و/أو سوق أبوظبي  من املعني، سواء عن طريق الفصل  

 يمكن أن ُيعاقب على خرق القوانين املعمول بها بالسجن أو الغرامة.و  لألوراق املالية و/أو السلطات األخرى بالنتائج التي توصال إليها.

 

 أحكام أخرى  .13

 

للشركة. تد 13.1 للنظام األساس ي  بقرار من مجلس اإلدارة يصدر وفًقا  بناًء على معلومات داخلية واستكمالها  التداول  خل يمكن تعديل أحكام ميثاق 

ا الحًقا.التعديالت واملالحق حيز التنفيذ فور 
ً
 اعتمادها، ما لم يحدد قرار مجلس اإلدارة الصادر باعتماد التعديل أو امللحق تاريخ

 

 لوائح املعمول بها.يتمتع مجلس اإلدارة بصالحية اتخاذ القرارات في الحاالت التي ال يشملها ميثاق التداول بناًء على معلومات داخلية وفًقا للقوانين وال 13.2

 

ًء على معلومات داخلية لقانون سوق أبوظبي العاملي )على أن يتم تفسير أحكام قواعد التداول الداخلي في اإلمارات العربية يخضع ميثاق التداول بنا 13.3

 املتحدة وفًقا لقانون دولة اإلمارات العربية املتحدة(.

 

 لألوراق املالية. يسري ميثاق التداول بناًء على معلومات داخلية فور إدراج أسهم الشركة للتداول في سوق أبوظبي  13.4

 

 
 

 * * * * * 


