
 

 

الذين تتجاوز نسب تملكهم في أسهم الشركات املدرجة سواء بشكل مباشر او غير  األشخاصبيان بإفصاح 

 مباشر النسبة املقررة في النظام االساس ي للشركة 

Disclosure form: Person(s), who own shares more than the percentage stipulated 
in the articles of association of the listed companies (directly or indirectly) 

 

 

 .............................................................................................................. : الشخص)طبيعي او اعتباري(اســـــــــــــــــــــــــم 

 .................................................................................................. : رقــــــــــــــــــم املســـــــــــــاهــــــــــــــــــــــــم ــ

 .................................................................................................. : رقم البطاقة الشخصية/ السـجل التجاري 

 .................................................................................................. : الشكل القانوني للشـخص املعنوي 

 .................................................................................................. : رقم صندوق البريدي

 .................................................................................................. : رقم الهاتف

 .................................................................................................. : البريد االلكتروني 

   األسهم اململوكة :
 

الحد االقص ى لتملك  النسبة  عدد االسهم  اســم الشركة 

حس ما هو مقرر في 

 النظام االساس ي

نوع امللكية )ملكية مباشرة 

وغير مباشرة/ملكية غير 

 مباشرة(

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 لقرار رقم 
ً
 : (2016لسنة  1تعريف التملك غير املباشر )وفقا

 ألسهم شركة ما ، سواء كان 
ً
 أو قانونيا

ً
يقصد بالتملك غير املباشر  تملك األشخاص املترابطة اقتصاديا

هؤوالء األشخاص طبيعيين أو معنويين، وسواء كان هذا االرتباط عن طريق امللكية أو اإلدارة املشتركة 

  أو املصالح املتداخلة. 

  شتركة )على سبيل املثال ال الحصر( حاالت الترابط عن طريق امللكية واإلدارة امل

................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

ما يمتلكة الشخص )املفصح /املوقع على نموذج االفصاح( من أسهم الشركة بصفته الشخصية 

 عل
ً
 طبيعيا

ً
  ى أوالده القصر وبصفته وليا



 

 

 )ارفاق املستندات الثبوتية(( -"ان وجد" الرقم الشخص ي-)االسم يرجى ذكر بيانات القصر 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

ما تمتلكه الشركة اململوكة لشخص )املفصح / املوقع على نموذج االفصاح( والشركات التي يكون هذا 

 
ً
 فيها الشخص شريكا

ً
 ،متضامنا

 )ارفاق املستندات الثبوتية((–نوع الشركة -رقم السجل التجاري -يرجى ذكر بيانات الشركات )االسم

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

( من رأس %50الشركات التي يمتلك فيها الشخص )املفصح/ املوقع على نموذج االفصاح( أكثر من )

 ه السيطرة عليها. املال أو التي يكون ل

 :)ارفاق املستندات الثبوتية(-نوع الشركة-رقم السجل التجاري -يرجى ذكر بيانات الشركات )االسم 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

وجود روابط اقتصادية أو قانونية تسمح للشخص )املفصح/ املوقع على نموذج االفصاح( بالسيطرة 

 
ً
 ملا تحدده معايير املحاسبة الدولية وفقا

 حاالت الترابط عن طريق املصالح املتداخلة )على سبيل املثال ال الحصر(: -

يقصد باملصالح املتداخلة كل عالقة تسمح بسيطرة شخص على شخص آخر أو ممارسة نفوذ مؤثرة 

عليه عند اتخاذ القرارات املالية أو التشغيلية أو تحالف مجموعة من االشخاص ومها على سبيل املثال 

 ال الحصر: 

ي املفصح/املوقع على )الشخص االعتبار العالقة بين أي من اعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة التملك 

( أو اكثر من رأسمال %5وبين املالكين واملساهمين الرئيسيين فيها )أي كل من يمتلك ) نموذج االفصاح(

 الشركة(. 

 )يرجى ذكر البيانات وارفاق املستندات الثبوتية( :

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

)الشخص االعتباري املفصح/املوقع على نموذج املراكز اإلدارية في الشركة طالبة التملك  أصحاب

 ) )الرئيس التنفيذي ونوابه ومساعدوه واملدراء التنفيذيون ومن في حكمهم(االفصاح

 )االسم، رقم السجل التجاري ،نوع الشركة )ارفاق املستندات الثبوتية((:يرجى ذكر بيانات الشركات 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

)الشخص االعتباري املفصح/املوقع على الشركات التابعة، وهي التي تملك فيها الشركة طالبة التملك 

 ( من رأسمالها ويكون لها السيطرة اإلدارية واملالية عليها.  %50أكثر من ) نموذج االفصاح(



 

 

 رقم السجل التجاري ،نوع الشركة )ارفاق املستندات الثبوتية((: )االسم،يرجى ذكر بيانات الشركات 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

)الشخص االعتباري املفصح/ الشركات الشقيقة )الزميلة(، وهي التي تمتلك فيها الشركة طالبة التملك 

 ( من رأسمالها، ويكون لها تأثير  فعال عليها. %20) املوقع على نموذج االفصاح(

 ( :االسم، رقم السجل التجاري، نوع الشركة )ارفاق املستندات الثبوتية()يرجى ذكر بيانات الشركات 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

املوقع على نموذج )الشخص االعتباري املفصح/ وجود تحالف معلن أو غير معلن بين شخص 

 وآخر أو مجموعة من االشخاص.  االفصاح(

 ( :)يرجى ذكر البيانات وارفاق املستندات الثبوتية

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
وأن أية  وانها سارية املفعول  املرفقةعن صحة جميع البيانات السابق ذكرها واملستندات  القانونية املسؤوليةأقـر انا املوقع ادناه بتحمل 

 تعديالت على تلك البيانات واملستندات سيتم اخطار شركة االيداع بها فور حدوثها

I confirm to assume legal responsibility for all the above information and documents 
attached are complete, accurate valid 

 ..................................... توقيع املساهم 
 

Shareholder’s Signature:  التاريخ .................. 
 

Date 
 

  لالستخدام الرسمــي   

 ...................................إسم املوظف :...............................................االجراء             :............................................ التاريخ                          

 وقت االستالم.........................................................   ......................................................................التوقيع                           

 
 

 


