ملحق رقم )(1
نموذج إفصاح عن تحقق مصلحة شخص مستفيد ،والھدف من التملك
يلتـــزم الشــخص المستفيــــد بتعبئــة ھــذا النمــوذج عنــدما يحقــق مصــلحة تمثــل  % 5أو أكثــر مــن رأس مــال شــركة مدرجــة فــي البورصــة بشــكل
مباشـــر أو غيـــر مباشـــر أو بالتحـــالف مـــع اآلخـــرين ،مـــع اإلفصـــاح عـــن الھـــدف مـــن تحقـــق المصـــلحة .ويســـلم ھـــذا النمـــوذج إلـــى الھيئـــة والبورصـــة
والشركة المدرجة  -خالل مدة خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة.
اسم الشخص المستفيد
رقــــــــــم الھويـة

)(1

 /أو رقم السجـل التجـــــــاري
ھاتف :

بيــــانـات االتصال

النقال :

اسم الشركة المدرجة
الھدف من تحقق المصلحة

)(2

تـــــــــاريخ تحقـــــــــق
المصلحة
طريقة تحقق المصلحة

1

ھل ھناك أسھم يمتلكھا الشخص المستفيد وأوالده القصر المشمولون بواليته؟

☐ نعم

☐ ال

2

ھــل ھنــاك أســھم يمتلكھــا الشــخص المســتفيد مــن خــالل محــافظ اســتثمارية أو حســابات تــداول إلكترونيــة أو لــدى
الغير ويحتفظ بحقوق التصويت عليھا؟

☐ نعم

☐ ال

☐ نعم

☐ ال

3

ھــل ھنــاك حقــوق تصــويت حصــل عليھــا الشــخص المســتفيد – بشــكل دائــم أو مؤقــت  -بموجــب اتفــاق مــع مالــك
األسھم؟

☐ دائم

☐ مؤقت

4

ھـــل ھنـــاك حقـــوق تصـــويت ناشـــئة عـــن األســـھم الموجـــودة فـــي محفظـــة اســـتثمارية أو حســـاب تـــداول إلكترونـــي
والتــي يقــوم الشــخص المنشــأة لديــه المحفظــة االســتثمارية أو حســاب التــداول اإللكترونــي )الشــخص المســتفيد(
باستخدامھا؟

☐ نعم

☐ ال

5

ھل ھناك حقوق تصويت يحصل عليھا الدائن )الشخص المستفيد( على األسھم المرھونة له ضماناً لدينه؟

☐ نعم

☐ ال

6

ھــل ھنــاك مصــلحة محققــة مــن خــالل نظــام اســتثمار جمــاعي مــع وجــود نــص فــي النظــام األساســي للنظــام يــنص
على عدم جواز استخدام حقوق التصويت؟

☐ نعم

☐ ال

اسم مقـــدم النموذج

:

ختم الشركة

صفة مقدم النمــوذج ): (3
التوقيـــــــــــــــــــع

:

التــــــــــاريــــــــخ

:

)للشخص االعتباري(

) (1البطاقة المدنية/جواز السفر لغير المقيمين.
) (2االستحواذ  /السيطرة  /استثمار طويل األجل  /استثمار قصير األجل/أخرى )حدد(.
) (3يقصد بالصفة :المستفيد ذاته إذا كان المفصح شخصاً طبيعياً ،أو المسمى الوظيفي إذا كان المفصح يمثل شخصاً مستفيداً اعتبارياً لدى التقدم بھذا
النموذج )رئيس مجلس اإلدارة ،أو من ينوب عنه( وفقاً لعقد التأسيس والنظام األساسي.

في حال اإلجابة بنعم في أي من األسئلة أعاله يتم ملء الجدول التالي:
اسم الشخص المستفيد

م

نوع المصلحة
)(1

عدد األسھم

نسبة
األسھم

تاريخ تحقق
المصلحة

اسم الشركة القائمة لديھا محافظ/حسابات تداول
)(2
إلكترونيـــــة )إن وجد(

اإلجمـــالــي:

.1
.2
.3
.4

التزامات الشخص المستفيد:

تحقق المصلحة بنسبة  %5أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة.
أي تغيير يطرأ على ھذه المصلحة يتجاوز  %0.5من رأس مال الشركة المدرجة )مفرد/مجمع(.
حدوث أي تغيير في المصلحة يؤدي إلى انخفاضھا عن  %5من رأس مال الشركة المدرجة.
تحديد الھدف من تملك الشخص المستفيد لھذه المصلحة.

التفاصيل:

ﻟﺗﺑﺗﻠﻣﻛﯾﺑﺗل
ﻟﺗﺑﻣﻧﻠﺗﺑﯾﻧﻣﺷﺗل
ﻟﺑﺗﻣﻛﺷﻠﺗﻣﻛﺷﯾب


.1
.2
.3
.4

إقرار الشخص المفصح:

أقر بأن كافة المعلومات الواردة في ھذا النموذج )بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات( كاملة ودقيقة وصحيحة.
أقر باطالعي على االلتزامات الواردة في الفصل العاشر من القانون رقم  7لسنة  2010المعدل بموجب القانون رقم  22لسنة  2015بشأن إنشاء ھيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية.
أقر بأني على علم بحق ھيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة ومضللة في ھذا
النموذج.
أقر وأتعھد بإبالغ الھيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في بيانات الشخص المستفيد التي تم تقديمھا بموجب ھذا النموذج.

اسم مقـــدم النموذج

:

ختم الشركة

صفة مقدم النمــوذج ): (3
التوقيـــــــــــــــــــع

:

التــــــــــاريــــــــخ

:

)للشخص االعتباري(

) (1أسـھم مملوكـة باسـم المسـتفيد  -أسـھم باسـم أوالده القصـر المشـمولين بواليتـه  -أسـھم مملوكـة مـن خـالل محـافظ اسـتثمارية أو حسـابات
تداول إلكترونية أو لدى الغير  -عميل  -مدين.
) (2بخـالف األسـھم المسـجلة باسـم أي مـن األطـراف المـذكورين فـي طبيعـة العالقـة يـتم إدراج األسـھم المملوكـة لھـم مـن خـالل محـافظ  /حسـابات
تداول إلكترونية بشكل منفصل.
) (3يقصد بالصفة :المستفيد ذاته إذا كان المفصح شخصاً طبيعياً ،أو المسمى الوظيفي إذا كان المفصح يمثل شخصاً مستفيداً اعتبارياً لدى التقدم بھذا
النموذج )رئيس مجلس اإلدارة ،أو من ينوب عنه( وفقاً لعقد التأسيس والنظام األساسي.

