نموذج إقرار مطلع داخلي
Insider Declaration Form
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التاريخ

Client ID

رقم العميل

Client Name

اسم العميل

I/We hereby acknowledge and confirm that I/We are deemed as Insider (as
defined below) for the following Company(ies) (as defined below):

Name of the
Company

 اسم الشركةPosition held in the
company

 نعتبر مطلع (كما هو معرف أدناه) للشركة/ أننا ُأعتبر/ نؤكد بأنني/نقر بموجبه وأؤكد/أقر
:)(الشركات) التالية (كما هي معرفة أدناه

 المنصب الذي يشغلهSecurity
 في الشركةIdentifier/
Ticker

شريط/معرف
األوراق
المالية

Listing
Market (in
UAE or
elsewhere)

س وق اإلدراج

(في دولة اإلمارات
العربية المتحدة أو في
)أي مكان آخر

I/We will be responsible for notifying Emirates NBD Securities LLC (“ENBDS”)
on any changes/additions to the above-mentioned status.

 إننا سوف نكون مسؤولين عن إخطار شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية عن/إنني
. إضافات للحالة المذكورة أعاله/أي تغييرات

I/We will be responsible for trading activities in listed Securities (as defined
below) in accordance with the exchange regulations of UAE Securities and
Commodities Authority (“SCA”), United Arab Emirates (“UAE”) laws and
regulations as well as applicable market rules with respect to companies
listed outside of the UAE. I/We are responsible for adhering to the applicable
exchange regulations including, but not limited to, those relating to insider
trading rules, market abuse rules and any requirement to disclose structure
of ownership or to seek approval from the exchange or regulator for any
specific trading activity.

 إننا سوف نكون مسؤولين عن أنشطة التداول في األوراق المالية المدرجة (كما هي/إنني
ً
،)”SCA“( م لألوراق المالية والسلع.ع.وفقا للوائح البورصة الخاصة بهيئة أ
)معرفة أدناه
م”) وكذلك قواعد السوق المعمول بها.ع.قوانين وأنظمة اإلمارات العربية المتحدة (“أ
 إننا مسؤولون عن/ إنني.فيما يتعلق بالشركات المدرجة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
 تلك المتعلقة بقواعد، ولكن دون حصر،االلتزام بلوائح البورصة المعمول بها بما في ذلك
تداول المطلع الداخلي وقواعد إساءة استخدام السوق وأي متطلب بالكشف عن هيكل
.الملكية أو طلب الموافقة من البورصة أو المنظم ألي نشاط تداول محدد

I am/We are aware that I/We shall be liable for all consequences related to
insider trading, in case the declarations are found to be false or incorrect at
any time.

 إننا سنكون مسؤولين عن كافة العواقب المتعلقة بتداول/ إننا على علم بأنني/إنني
. في حال تبين أن اإلعالنات زائفة أو غير صحيحة في أي وقت،المطلع الداخلي

I/We hereby indemnify ENBDS and its directors, officers and employees from
and against any penalties imposed on them by the SCA and or any other
regulatory authorities in UAE or elsewhere as a result of my/our violation of
the applicable rules and regulation with respect to prohibition of insider
dealings. I/We shall promptly notify the Bank of any changes to my/our status
as Insider after the date of this Insider declaration and shall promptly upon
request by ENBDS renew our Insider declaration to ENBDS.

 إننا بموجبه نعوض شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية وأعضاء مجلس/إنني
 وموظفيها من أو ضد أي عقوبات تفرض عليهم من قبل هيئة األوراق، ومسؤوليها،إدارتها
المالية والسلع أو أي سلطات تنظيمية أخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو أي مكان
 خرقنا للقواعد واللوائح المعمول بها بخصوص حظر تعامالت المطلع/آخر كنتيجة لخرقي
نتعهد بإخطار شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية بشكل فوري/ ”أتعهد.الداخلي
 كما سأقوم بتحديث،على أي تغيير يطرأ بخصوص حالتي كمطلع بعد تاريخ هذا اإلقرار
معلومات هذا اإلقرار في كل مرة يطلب مني من قبل شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق
.المالية

Definitions:

:تعريفات

Insider means for the purpose of this declaration, an individual or entity who
is in possession of Material Non-public Information or confidential
information concerning a company’s securities. Typically this may include
directors, or senior officers of companies with traded securities.

 أي فرد أو كيان يمتلك معلومات مادية غير عامة أو،المطلع يعني الغرض من هذا اإلقرار
 أو كبار، عادة ما قد يشمل ذلك المديرين.معلومات سرية تتعلق باألوراق المالية للشركة
.المسؤولين في الشركات ذات األوراق المالية المتداولة

Material Non-public Information means information that is not in the
public domain that may have an impact on the market value or trading of
a security.

المعلومات غير العامة للمواد تعني المعلومات غير الموجودة في النطاق العام والتي قد
.يكون لها تأثير على القيمة السوقية أو تداول األوراق المالية

Company includes any subsidiary entities that are directly/indirectly owned
by the parent company.
Securities means securities listed on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX),
Dubai Financial Market (DFM), National Association of Securities Dealers Automated
Quotations (NASDAQ) Dubai or securities listed on any stock exchange located
outside of the UAE; and any product that can be exercised into or exchanged for
any of the above.
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. غير مباشر للشركة األم/الشركة تشمل أي كيانات تابعة مملوكة بشكل مباشر
،)ADX( األوراق المالية تعني األوراق المالية المدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية
ً  األسعار المعدة،)DFM( سوق دبي المالي
آليا الخاصة باالتحاد الوطني لتجار األوراق المالية
) دبي أو األوراق المالية المدرجة في أي بورصة موجودة خارج اإلمارات العربيةNASDAQ(
.المتحدة؛ وأي منتج يمكن مزاولته أو تبادله في أي من المذكور أعاله

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ
اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ
09.18 Ver 1

