
   (الشركة) وراق المالية الصادرة عن أرامكس ش.م.عأللالتداول الداخلي سياسة 
 

 النطاق -١
توفر ھذه السياسة توجيھات ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي أرامكس فيما يتعلق بالعمليات التي تتم 
باألوراق المالية الخاصة بأرامكس. الغرض من ھذه السياسة ھو ضمان امتثال جميع أعضاء مجلس 

 حوكمةالصادر عن ھيئة األوراق المالية الخاص بال ٥١٨/٢٠٠٩اإلدارة والموظفين بالقرار الوزاري رقم 
الصادر عن ھيئة األوراق المالية المتعلق بالتعامالت والمقاصة  ٢٠٠١لعام  ٢من القرار رقم  ١٤والمادة 

 والتسوية ونقل الملكية وحفظ األوراق المالية وتعديالته. 
 االنطباق -٢

تنطبق ھذه السياسة على جميع العمليات التي ينفذھا أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفوھا باألوراق 
 ً على العمليات في األوراق المالية للشركات التابعة و  المالية الخاصة بھا. تنطبق ھذه السياسة أيضا

  الحليفة ألرامكس.
  

وبيع األوراق المالية الخاصة  إن أعضاء مجلس إدارة أرامكس وموظفيھا مخولون بتنفيذ شراء
بأرامكس انسجاما مع نصوص ھذه السياسة. أية عمليات ال تنفذ بموجب ھذه السياسة ستعتبر الغية 

  وباطلة.
  
 ريفاتتع -٣

  أن يمتلكوا "معلومات داخلية جوھرية". مكن"األشخاص المحددون"  ھم األشخاص الذين ي
  يتضمن األشخاص المحددون:

  ارة واإلدارة العليا، التي تتكون مما يلي:جميع أعضاء مجلس اإلد

 الرئيس التنفيذي 

  للشؤون الماليةنائب الرئيس 

 رئيس العمليات 

 الرؤساء التنفيذيون اإلقليميون 
حساسة من ناحية الثمن. تعتبر المعلنة والتي تكون  المعلومات غير ھي " جوھرية"المعلومات الداخلية ال

في حال وجود احتمال معقول بأنه سيتم اعتبارھا ھامة بالنسبة  جوھريةالمعلومات بأنھا معلومات داخلية 
بشراء أو بيع األوراق المالية الخاصة بأرامكس. تتضمن المعلومات  يللمستثمر في اتخاذ قرار استثمار

  على سبيل المثال ال الحصر: الجوھريةالداخلية 

 المعلومات المالية 

 لمستقبليةالتوقعات الخاصة بالمكاسب أو الخسائر ا 

 األخبار المتعلقة باالندماج أو المساھمة الوشيكة أو المقترحة 

  تابعةاألخبار المتعلقة بتحويل ملكية شركة 

 اإلفالس الوشيك أو مشاكل السيولة المالية 



  عميل أو مورد ھاملالربح أو الخسارة 

 ر أو مشروع أو عملية جديدة ذات طبيعة ھامةياإلعالنات المتعلقة بتطو 

 تقسيم  األسھم أو دمجھا عمليات 

 األسھم العادية أو عروض الدين 

 عمليات االستحواذ 

 التعرض لقضية قانونية ھامة نتيجة التقاضي الفعلي أو التھديد بالتقاضي 

 التغيرات الرئيسية في اإلدارة العليا 
 متطلبات السياسة -٤

 جوھريةأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين اإلفصاح عن أية معلومات داخلية  يحظر على جميع
  ألي شخص.للشركة 

  
  فيما يتعلق بشراء أو بيع األسھم.الشائعات ال يسمح ألي عضو مجلس إدارة أو موظف نشر 

 
أن  الشركة أو أي شخص من موظفي لرئيس التنفيذيدارة وال لاإلال يجوز لرئيس و أعضاء مجلس 
بأي تعامل في األوراق المالية للشركة إال (وكيل أسھم أو غير ذلك) يتصرف بنفسه أو بواسطة غيره 

 )٢( وعن عملية الشراء أو البيع و كمياتھا و أسعارھا  -عن طريق السوق- اإلفصاح ) ١(بعد 
 الحصول على موافقة مدير السوق على التعامل.

اح مسبقاً للسوق عن أي تعامل في األوراق المالية للشركة كما يلتزم األشخاص المشار إليھم باإلفص
  .إذا كانت ھذه الشركات مدرجة بالسوقإن وجدت و األم أو التابعة 

  
  االتجار بأسھم أرامكس خالل الفترات التالية:المحددين يحظر على األشخاص  ،باإلضافة لما سبق

 ) الشركة قد تؤثر على سعر أسھم ) أيام تسبق إعالن الشركة عن معلومات ھامة١٠فترة عشرة. 

 ) ١٥فترة خمسة عشر ً أو  ربع السنويةلغاية إطالق البيانات المالية ربع السنة تسبق نھاية  ) يوما
  السنوية للشركة.

 
  متطلبات اإلفصاح -٥

مجلس اإلدارة والموظفين اإلفصاح  وأخذ الموافقة من قد تقتضي القوانين واألنظمة من أعضاء 
قبل إجراء العمليات الخاصة بھم. يمكن أن تكون ھناك عقوبات مدنية وجزائية في السلطات التنظيمية 

اإلمارات العربية المتحدة بسبب عدم اإلفصاح عن الملكية أو العمليات في األوراق المالية ويكون التقيد 
  بھذه القوانين واألنظمة من مسؤولية الفرد. تشمل متطلبات اإلفصاح المحددة:

 لعام  ٣ي المالي (حسبما تطلب ھيئة األوراق المالية بموجب القرار رقم اإلفصاح لسوق دب
 : النظام الخاص باإلفصاح والشفافية):٢٠٠٠

  (خمسة عشر) يوما  ١٥يجب اإلفصاح عن عدد األسھم التي يملكھا أعضاء مجلس اإلدارة خالل
 من اكتسابھم العضوية وكذلك في نھاية كل سنة مالية.



 خالل السنة الجارية المحددون ت المتاجرة التي يقوم بھا األشخاص يجب اإلفصاح عن عمليا
 وذلك في نھاية كل سنة مالية.

  أسماء المساھمين (بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين) الذين يملكون، أو الذين تبلغ
دبي % أو أكثر من أسھم الشركة. يجب تقديم ھذه المعلومات لسوق ٥ملكيتھم مع أطفالھم القصر 

 % أعاله.٥% من أسھم الشركة زيادة عن نسبة ال ١المالي في كل وقت تزيد الملكية فيه بواقع 
  
  اإلفصاح للشركة (حسبما يقتضي تقرير الحوكمة)  

  اإلفصاح عن العمليات المنفذة في أسھم أرامكس على النحو التالي:المحددين يُطلب من األشخاص 

  نموذج اإلقرار السنوي لعضو مجلس اإلدارة.أعضاء مجلس اإلدارة. يتم اإلفصاح من خالل 
ن باألب أو األم أو االبن أو الزوج أو ووھذا يتضمن العمليات التي يقوم بھا األقارب المحدد

  الحمو أو الحماة أو ابن الزوج ("األقارب من الدرجة األولى").

 إقرار األشخاص المقيدين.اإلدارة العليا. النموذج الخاص ب 
  

يتم تزويد اإلقرارات المذكورة أعاله للمستشار العام للدائرة القانونية سنويا و/أو أمين سر مجلس اإلدارة 
  مع نھاية السنة التقويمية.

  
  التنفيذ -٦

ً المحددين يتم إرسال إيجاز لجميع األشخاص  بالبريد االلكتروني الذي  في أرامكس بھذه السياسة سنويا
 يتم تأكيد استالمه. يكون أمين سر مجلس اإلدارة أو ممثله المعين مسؤوال عن ھذا التوزيع.


