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 مجموعة اتصاالت

 الجوهرية لع على المعلوماتطسياسة تداول الم  

 

 

 أحكام عامة -1

شار إليها فيما يلي بـ )يجوهرية الُمطلع على المعلومات ال سياسة تداول إعدادتم . 1.1

)يشار إليها فيما يلي بـ "( الخاصة بشركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع. السياسة"

لتتوافق مع القوانين المطبقة في دولة االمارات واللوائح الصادرة عن هيئة ( "الشركة"

"( وسوق أبوظبي لألوراق المالية الهيئةالسلع )يشار إليها فيما يلي باسم "األوراق المالية و

 "(.سوق االسهمفيما يلي باسم " ا)المشار إليه

 

وأعضاء مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق موظفين لية لإرشادتعليمات توفر هذه السياسة . 1.2

لشركة بشأن تداول لالداخلية  الجوهرية حق الوصول إلى المعلوماتيتمتعون ب الذينوأقاربهم 

األمور الهامة  كافةإجراءات الشركة في تحدد السياسة . في سوق االسهم الشركةسهم أ

معلومات داخلية. تهدف السياسة إلى الحفاظ على الموظفين الذين يملكون المتعلقة بتداول 

 . إليهااألشخاص المنتسبين كافة سمعة ونزاهة الشركة و

 

 الشروط والتعريفات -2

 

 ض هذه السياسة، تطبق الشروط والتعاريف التالية:اغرأل

 

أو الئحة أو أمر أو قرار قانونية أي قانون أو تشريع أو قاعدة تعني " القوانين المطبقة"

اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  دولة صادر عن حكومة

 وسوق األسهم.  هيئةالقواعد ولوائح 

 

 لشركة.تدقيق التابعة لأعضاء لجنة التعني : "تدقيقلجنة ال"

 

 مجلس إدارة الشركة.يعني : "مجلس اإلدارة"
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، والرؤساء التنفيذيين، واألقارب، تدقيق" يعني مجلس اإلدارة، ولجنة الشمولالشخص الم"

حددهم والموظفين الذين يلموظفين العاملين مع الرؤساء التنفيذيين، من ا صف األولوال

 نواب الرئيس والمساهم الخاص.الرؤساء التنفيذيون أو يحددهم 

 

عموم لبعد كشف يللشركة ولم ا معروفيكون  تطورأي " تعني ما الخاصة بحدثفترة التعتيم "

 اإلعالن عن المعلومات الداخلية.تاريخ أيام عمل من  10قبل  هذه الفترة لجمهور. وتبدأا

 

 ".مخصصة للجمهورال " و "غيرجوهرية" أي المعلومات "الالمعلومات الداخلية"

 

والرؤساء التنفيذيين،  وأعضاء لجنة التدقيق،أعضاء مجلس اإلدارة يعني " الموظف الُمطلع"

، والمساهم الخاص، وأي شخص آخر )مثل االستشاريين والموظفين المعنيين في الشركة

مخصصة معلومات جوهرية غير الذين يملكون عن الشركة  والمراجعين الخارجيين(

 .للجمهور

 

ي ربع التي تبدأ في اليوم الخامس عشر قبل نهاية أالفترة تعني " سنويةالربع فترة التعتيم "

 الربع المالي. لكذفي ا بعد إعالن نتائج الشركة واحد اممالي للشركة وتنتهي يو

 

للمعلومات أو الحدث أو القرار على " تعتمد األهمية الجوهرية المعلومات الجوهرية"

مهمة في  "مستثمر معقول. تعد المعلومات "جوهرية" إذا كان سيعتبرها "المحيطة ظروفال

لمعلومات تأثير كبير، سواء لتلك ا، أو إذا كان السهماتخاذ قرار بشراء أو بيع أو االحتفاظ ب

حجم تداوله. يمكن أن تكون المعلومات  وأالسوق السهم في مباشر أو غير مباشر، على سعر 

إيجابية أو سلبية ويمكن أن تتعلق بأي جانب من جوانب عمل الشركة أو بأي نوع الجوهرية 

على سبيل أمثلة المعلومات الجوهرية، من أنواع األوراق المالية أو الديون أو حقوق الملكية. 

 :، تشمل ما يليالمثال ال الحصر

 

الخسائر  أرباح الشركة أو النتائج المالية غير المعلنة أو توقعات األرباح أو• 

 المستقبلية؛

تقديرات األرباح التي عديل تغيرات في تقديرات األرباح أو التوقعات المالية أو تال• 

 لعمليات الرئيسية؛لوقعة أو المكاسب أو الخسائر غير المت ،تم إصدارها مسبقًا
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عمليات االندماج أو االستحواذ أو زيادة/نقص الحصة في شركة تابعة أو عروض • 

 ؛في األصول التصرف أوسعار األ

 ؛كبيرةالعقود الخسارة أو ، مثل إبرام التطورات التجارية الهامة• 

التطورات التمويلية الهامة بما في ذلك المبيعات أو عروض الدين أو األوراق • 

 .المعلقة المالية

 ؛مهمةالتطورات المتعلقة بالتقاضي أو اإلجراءات التنظيمية ال• 

 ؛االئتمانيةالتغيرات في التصنيفات • 

 ؛التخلف عن سداد القروض• 

 ؛اإلفالس أو مشاكل السيولة• 

 ؛احتياطاتهاوتقديرات مستقبل أعمالها تغييرات كبيرة في عمليات الشركة و• 

 ؛ شطب األصول• 

 ؛اإلصدارات المقترحة للسندات واألوراق المالية• 

 ؛ والشركة تغييرات رئيسية في إدارة• 

 سهم. األ األرباح أو برامج إعادة شراءقرار بشأن توزيعات • 

  

المعلومات علنية، لتكون متاحة للجمهور. المعلومات غير ال تعني" مخصص للجمهور غير"

وثائق  عبريجب نشرها على نطاق واسع بطريقة تجعلها متاحة بشكل عام للمستثمرين 

، أو اإللكتروني للشركةموقع العلى  هاقدمة إلى سوق األسهم او نشراإلفصاح العامة الم

، أو ةأو إعالمي يةتلفزيونبرامج أو واسع االنتشار، صحيفة أو موقع إخباري على  هانشر

ا يعد نشرا أو إعالنا حقيقتال  ةتداولالملمحللين والمستثمرين. الشائعات ي لمؤتمر هاتف

 . في وسائل اإلعالمنشرها دقيقة وتم تلك المعلومات  حتى لو كانتللمعلومات 

 

 . لزوجل القصر طفالاألالزوج واألطفال القصر وأي " األقارب"

 

سكرتير والمالي للمجموعة،  التنفيذي من الرئيسلجنة تتكون  "لجنة االمتثال لتداول األسهم"

عالقات لرئيس ال، ونائب اخلي للمجموعةالدوالرئيس التنفيذي للرقابة والتدقيق الشركة، 

 المستثمرين.
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 في النظام األساسي للشركة.ذكور الم" يعني المساهم المساهم الخاص" 

 

تم عن تي تالبيع العملية التي ال يملكها البائع أو سهم " يعني بيع األالبيع على المكشوف"

 التي اقترضها البائع.سهم طريق تسليم األ

 

 مفتوًحا للتداول. سوق االسهم" يعني اليوم الذي يكون فيه يوم التداول"

 

 لع ط  المُ  تداول المحظورة علىاألمور  -3

عندما يقوم أي شخص بشراء أو بيع أوراق مالية أثناء الشخص المطلع  تداولجري ي 3.1

محظور بموجب تلك األوراق المالية. تداول الشخص المطلع معلومات داخلية تتعلق بته لحياز

لفقرة الشخص المطلع في ا تداول قوانين المفروضة على خرقعقوبات ال وصفن. تم وانالق

 السابعة من هذه السياسة.

 

ته لشركة أثناء حيازخاصة باشراء أو بيع أي أوراق مالية طلع ال يجوز ألي شخص م 3.2

أو الشركات زميلة معلومات داخلية عن الشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الل

 .أو صفقات معامالت معها بشأنأو تتفاوض  مع الشركة األخرى التي تربط بعالقات تعاقدية

 

شخص آخر، تلك المعلومات إلى ال يجوز ألي شخص مطلع على معلومات داخلية نقل  3.3

 بما في ذلك األقارب واألصدقاء.

 

أي شركة أخرى، سواء وراق مالية خاصة بشراء أو بيع أطلع ال يجوز ألي شخص م 3.4

معممة على امتالكه لمعلومات جوهرية غير لم تصدرها، أثناء  مأأصدرتها اتصاالت 

. ال يجوز ألي اتصاالتفي  عملهتلك الشركة تم الحصول عليها أثناء خاصة بالجمهور 

قل تلك أن ين معممة على الجمهورشخص لديه حق الوصول إلى أي معلومات جوهرية غير 

 ، بما في ذلك األقارب واألصدقاء.المعلومات إلى أي شخص آخر

 

معلومات داخلية أن يعلق على حركة أسعار األسهم مطلع أو يحوز ز ألي شخص ال يجو 3.5

التي قد تكون ذات أهمية لجمهور ة الشركالتي تنتشر حول باقي عمليات  شائعاتالأو 

ا تفويض عالقات المستثمرين( أو يملك الوظيفي )مثال ه، ما لم يكن جزًءا من وصفينالمستثمر

 الشركة.مسبقًا من 
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لألوراق المالية الخاصة مكشوف العلى أن يشارك في البيع  مطلعال يجوز ألي شخص  3.6

من جانب البائع بأن  ات قويةإلى توقعيشير لشركة سهم األعلى المكشوف بالشركة. البيع 

ثق في الشركة أو  يأن البائع البإلى السوق هو ما يرسل إشارات ستنخفض قيمتها، وسهم األ

حافز البائع على المكشوف يقلل  البيععالوة على أن على المدى القصير. مستقبل عملياتها 

من  ديستفطلع أن يملشخص اللتحسين أداء الشركة. تنص سياسة الشركة على أنه ال يجوز ل

  على المكشوف.أسهمها  بيعلأي انخفاض في سعر سهم الشركة كجزء من صفقة 

 

  شمولين" الم"قيود إضافية على تداول األشخاص  -4

 "المشمولين"ألشخاص ابموجب هذه السياسة، سيتم فرض قيود إضافية على معامالت  4.1

 موظفي الشركة.مقارنة بباقي من المعلومات الداخلية كبر أحجم ألنهم يتعرضون ل

 

إضافيين  "مشمولين" اأشخاصحدد تأن يجوز للجنة االمتثال لتداول األسهم في الشركة  4.2

 .التي يطلعون عليها بناًء على طبيعة المعلومات الداخلية

 

كأشخاص حديدهم الذين تم تشخاص ستتواصل إدارة عالقات المستثمرين مع األ 4.3

 مشمولين.

 

 فترات التعتيم )حظر كشف المعلومات(  -5

 واألشخاصين طلعالمُ  التداول في األوراق المالية للشركة على االشخاص يحظر 5.1

 خالل فترات التعتيم.شمولين الم

 

قيمة األوراق اإلعالن عن النتائج المالية الفصلية دائًما ما يكون له تأثير جوهري على  5.2

، جوهريةالمعلومات الوبناء عليه، ولتجنب أي محاولة للتداول على أساس . في السوق المالية

الشركة فترات التعتيم التالية التي ال يجوز  حددتاالمتثال لقوانين التداول الداخلية، تعزيز ول

طلعين واألشخاص لألشخاص المُ بالنسبة في األوراق المالية للشركة خاللها التداول 

 المشمولين:

 

مارس حتى نهاية يوم التداول األول بعد اإلعالن العام  17 تاريخ الربع األول: من -

 عن النتائج المالية للربع األول؛
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يونيو وحتى نهاية يوم التداول األول بعد اإلعالن العام  16 تاريخ الربع الثاني: من -

 عن النتائج المالية للربع الثاني؛

 

سبتمبر حتى نهاية يوم التداول األول بعد اإلعالن العام  16 تاريخ الربع الثالث: من -

 عن النتائج المالية للربع الثالث؛ و

 

ديسمبر حتى نهاية يوم التداول  17 تاريخ : منسنة الماليةالربع الرابع ونهاية ال -

 .النتائج المالية للربع الرابع والنتائج المالية السنويةاألول بعد اإلعالن العام عن 

 

خاصة أنواع أخرى من المعلومات الداخلية اليجوز التعتيم على ، في ظروف معينة 5.3

أو التقاضي  في األصول واالستحواذ أو التصرفعمليات االندماج مفاوضات بالشركة )مثل 

هذه المعلومات  األخرى( ولن يتم الكشف عنجوهرية أو القرارات التنظيمية أو األحداث ال

 .هعينب حدثعلى كل تعتيم ة فترة علنًا. في مثل هذه الحالة، ستفرض الشرك

 

 (10) عشرةفي األوراق المالية للشركة قبل أن يتداول  المطلععلى الشخص يحظر  -

المعلومات الداخلية نتيجة لظروف  إال إذا كانت، للجمهور أيام عمل من اإلعالن العام

 مفاجئة غير متوقعة؛

 

إذا لم تعد  ما في حاالت معينة، ستنهي الشركة فترة التعتيم الخاصة بحدث -

 المعلومات جوهرية؛

 

الذين يحظر شخاص أللسيتم اإلعالن عن وجود فترة تعتيم خاصة بالحدث فقط  -

بالحدث الذي تسبب أم ال سواء كانوا على علم يهم الحظر عليهم التداول. وينطبق عل

 .قرار التعتيمفي 

 

ألي أن يفصح ما حدث على الذي تم إعالمه بوجود فترة تعتيم شخص ال يجوز لل -

جوهرية غير  ةعتبر أيًضا معلومالتعتيم يهذا وجود فترة التعتيم ألن  عنشخص آخر 

 مخصصة للجمهور. 

 

طلعين والمشمولين ببداية ونهاية المُ األشخاص ستقوم إدارة عالقات المستثمرين بإبالغ  5.4

 فترة التعتيم.

 

 إشعارات التداول -6

نافذة إذا كانت في األوراق المالية للشركة التداول لهم يجوز ن وشمولن والموطلعالمُ  6.1

تقديم بعد ن لجنة االمتثال لتداول األسهم خطية مالتداول مفتوحة بعد الحصول على موافقة 
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رهنا بالموافقة و (2) لملحقالمرفق في ا تعهدتوقيع الو( 1) وفقًا للملحق بهذا الشأن طلب

 المسبقة على التداول من سوق األسهم. 

 

، تقديم معاملة التداول بأسهم الشركةيجب على المطلع، في غضون ثالثة أيام من تنفيذ  6.2

تمام ي حالة عدم إ(. وف3) إلى لجنة االمتثال لتداول األسهم وفقًا للملحقالمعاملة  تلكتفاصيل 

 شأن وفقا للنموذج المذكور. تقديم تقرير بهذا الجب المعاملة، ي

 

( إلى 1في غضون خمسة أيام تداول بعد تقديم الطلب )الملحق معاملة إذا لم يتم تنفيذ ال 6.3

جديد بالتداول إلى ُمطلع إرسال إشعار يجب على الشخص ال لجنة االمتثال لتداول األسهم،

 لجنة امتثال تداول األسهم.

 

الهيئة  بالتنسيق معسوق أبوظبي لالسهم  هاتباآللية التي وضعدائما ستلتزم الشركة  6.4

 .ه السياسةتداول المطلعين واألشخاص المشمولين بهذلتنظيم 

 

 طلع عقوبات تداول المُ  -7

 

أو أكثر مما عقوبة واحدة طلع انتهاك سياسة تداول المُ  المفروضة على عقوباتتشمل ال 7.1

 يلي:

 

 ؛مع الشركة إنهاء العمل أو العالقةتصل إلى . إجراءات تأديبية (إ).7.1

 

لسنة  4جنائية و/أو مدنية بموجب القانون االتحادي رقم عقوبات . (ب).7.1

حيث ينص القانون  المالية والسلعفي شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق  2000

ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات و/أو دفع ية سجنعلى عقوبات 

 زيد عن مليون درهم؛ وتقل عن مائة ألف درهم وال تغرامة ال 

 

 المعاملة باطلة والغية.اعتبار . (ج).7.1

 

 سجل تداوالت المطلع  -8
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فظ ا، وتحت األشخاص الُمطلعينتشرف لجنة االمتثال لتداول األسهم على سجل تداوال 8.1

شمولين طلعين/األشخاص المالذي سيشمل قائمة محدثة من المُ  سجلالومراقبة  على تحديث

اتصاالت، وأرقام المستثمرين )إن وجدت(،  المالية التي يملكونها في وراقحجم األو

 داول. ، والموافقة المسبقة على التالموقعة من طرفهموالتعهدات 

 

طلعين/األشخاص المُ بأسماء ئمة محدثة بتقديم قام لجنة االمتثال لتداول األسهم وستق 8.2

في بداية السنة المالية أو  هيئة األوراق المالية والسلعوسوق أبوظبي لألسهم المشمولين إلى 

 ها. كلما تم تعديل

 

بنسخة من هيئة األوراق المالية والسلع د وتزأن يجب على لجنة االمتثال لتداول األسهم  8.3

 .الهيئةبناًء على طلب مطلعين سجل تداول ال

 

في هذا  للمتطلبات األخرى التي تحددهاأن تمتثل لجنة االمتثال لتداول األسهم  على يجب 8.4

 .لألسهم سوق أبوظبيأو هيئة األوراق المالية والسلع  الشأن

 

القوانين المعمول بها وتحديث عديالت ستقوم لجنة االمتثال لتداول األسهم بمراجعة ت 8.5

 السياسة.

 

 تعديالت هذه السياسة -9

 

 15تصبح سارية المفعول اعتباًرا من لى هذه السياسة التي عمجلس إدارة الشركة وافق  9.1

، يكون لمجلس اإلدارة السياسة في المستقبلإذا تم إدخال تعديالت على هذه . 2019ديسمبر 

 سلطة الموافقة على النسخة المحدثة.

 

من أي حكم يكون متعارضا أو يبطل استبدال أو إلغاء للقوانين المعمول بها تعديل أو أي  9.2

تعديل السياسة بستقوم الشركة فإن األسبقية تكون للقانون المعدل أو الجديد. أحكام هذه السياسة 

 يتوافق مع القوانين المعمول بها.يمتثل وبما 

 ___________نهاية الوثيقة ___________ 
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 (1ملحق رقم )

 نموذج إشعار بالتداول

 

 مجموعة اتصاالت.في  إلى: لجنة االمتثال لتداوالت األسهم

 

وسياسة طلعين مُ التداول  بشأندولة اإلمارات العربية المتحدة المطبقة في لوائح البموجب 

أسهم الشركة وفقًا  في تداولاللشركة، أطلب الموافقة على الُمطلعين المطبقة في اتداول 

 للتفاصيل الواردة أدناه: 

  اسم صاحب الطلب 1

  المسمى الوظيفي/المنصب 2

 العالقة مع صاحب الطلب  3

صاحب  )صاحب الطلب شخصيا/قريب

 (الطلب

 

  المستثمر في سوق ابوظبي لألسهم  رقم 4

  عدد األسهم في حوزتي بتاريخ:   5

 شراء (أ نوع التداول: 6

 بيع (ب

 رهن (ت

  التاريخ المقترح للتداول  7

  المتوقع تداولها عدد األسهم  8

سعر السهم حاليا في السوق )في تاريخ  9

 الطلب(

 

 

 أرفق طيه التعهد الموقع من قبلي.

 

 االسم:

 

 التوقيع:

 

 التاريخ:
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 (2ملحق رقم )

 التعهد الذي يرفق مع نموذج طلب التداول 

 

 

 مجموعة اتصاالت.في  إلى: لجنة االمتثال لتداوالت األسهم

 

 

ي تحديد ، حيث تم، _________________________________الموقع أدناهأنا 

لمجموعة  تداولطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة وفقًا لسياسة الكأحد األشخاص المُ 

بتاريخ الُمقدم  لتداولا في طلببين أرغب في التداول في أسهم الشركة كما هو ماتصاالت، 

.______________ 

 

 داخلية حتى وقت التوقيع على هذا التعهد.جوهرية بأنني ال أملك أي معلومات  بموجبه أقر

 

ملة قبل تنفيذ المعاولكن أي معلومات داخلية بعد التوقيع على هذا التعهد  تأو تلقيإذا حصلت 

أمتنع ساألمر ولك ذلتداول األسهم بلجنة االمتثال فسأقوم بإبالغ الموافقة عليها، تي أطلب ال

 .متاحة للجمهورالمعلومات  تلكلشركة حتى تصبح أسهم اتماًما عن التداول في 

 

 الُمطلعين المطبقة لدى الشركة.  بأنني لم أخالف أحكام سياسة تداولبموجبه أقر 

 

"عدم التداول"  تقريرأو  في غضون ثالثة أيام من تنفيذ المعاملة المطلوبأتعهد بتقديم التقرير 

 إذا لم يتم تنفيذ المعاملة.

 

هذا موافقة اللجنة على  يفي غضون خمسة أيام من تاريخ استالممعاملة سأقوم بتنفيذ ال

 . طلبًا جديدًاخالل خمسة أيام، سأقدم المعاملة الطلب. في حالة عدم تنفيذ 
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في هذا الشأن، وأنني المسؤول الوحيد عن أي خرق فعلي بأنني قمت باإلفصاح الكامل والقر أ

للوائح التي تحكم هذا التداول وأن مجموعة اتصاالت لن تتحمل أي مسؤولية من أي نوع 

 سهمها. بسبب هذا التداول في أ

 

 االسم:

 

 التوقيع:

 

 التاريخ:
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 (3رقم ) ملحق

 اإلفصاح عن التداوالت

 لشركة(سهم اأيام من المعاملة/ التداول في أ 3يتم تقديمه خالل )
 

 

 

 مجموعة اتصاالت.في  األسهم تإلى: لجنة االمتثال لتداوال

 

 : بموجبه أننيبلغكم أ

 . لشركةأقم ببيع أو شراء أي سهم من أسهم الم  -

 (----/--/--أدناه بتاريخ )أسهم الشركة المبينة شراء/ بيع قمت ب -

 (من الخيارين أعاله ينطبقما ال شطب ا)

 

عدد األسهم  رقم المستثمر االسم

التي تم 

 تداولها

السعر   بيع/شراء 

 بالدرهم

     

     

 

من أحكام سياسة الشركة حكم أي  خرقأقر بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحة وأنه لم يتم 

 ( المذكورة أعاله.المعمول بها لتنفيذ المعامالت )تداوالت األسهمو/أو القوانين/اللوائح 

 

 االسم:

 

 التوقيع:

 

 التاريخ:


