
 

  (4)ملحق رقم 
  أو أكثر من رأس مال الشركة %5نموذج إفصاح الشركة المدرجة عن مساھميھا ممن تصل ملكيتھم نسبة 

مســاھميھا ممــن تصــل ملكيتــه نســبة  مــن كبــارتلتــزم الشــركة المدرجــة فــي البورصــة بتعبئــة ھــذا النمــوذج بشــكل ســنوي لإلفصــاح عــن أي 
  أو أكثر من رأس مال الشركة في أي من الحاالت التالية: 5%

  أو أكثر من رأس مال الشركة. 5%تحقيق أي من مساھمي الشركة لملكية تبلغ نسبتھا  
 أو أكثر من رأس مال الشركة. %5 ي تغير يطرأ على نسبة ملكية أي من المساھمين الذين تبلغ ملكيتھم نسبةأ  
 من رأس مال الشركة. %5كة عن ما نسبته انخفاض ملكية أي من مساھمي الشر  

 سنوي كما في رصيد نھاية السنة المالية للشركة المدرجة بالبورصة. والبورصة بشكلويسلم ھذا النموذج إلى الھيئة 

 اسم الشركة المدرجة في البورصة

 رقم السجـل التجــــــــــــــــــــاري

 عدد أسھم رأسمال الشركة المدرجة

 بيـــــــــــــــــــــــــانـــــــات االتصال
 الفاكس: ھاتف:

Email: 

 الصفة*: الشخص المسؤول

  ــون نســبة ــار مــالك المســاھمين ممــن يمتلك ــتم إدراج كب ــى ھــذه النســبة  %5ي ــر يطــرأ عل ــال الشــركة وأي تغيي ــر مــن رأس م أو أكث
 يتم ملء الجدول التالي:

 م
  اسم المساھم

 الملكية كما في نھاية سنة (إن وجد)               كما في نھاية سنةالملكية 

نسبة 
 األسھم

نسبة  عدد األسھم كما في تاريخ
 األسھم

  عدد األسھم   كما في تاريخ

 :إقرار الشخص المفصح 

  والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة.أقر بأن كافة المعلومات الواردة في ھذا النموذج (بما في ذلك جميع الملحقات  .1
ــواردة فــي الفصــل العاشــر مــن القــانون رقــم  .2 لســنة  22المعــدل بموجــب القــانون رقــم  2010لســنة  7أقــر بــاطالعي علــى االلتزامــات ال

  بشأن إنشاء ھيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية.  2015
ــأديبي ضــد أي شــخص يقــدم بيانــات أو إقــرارات غيــر أقــر بــأني علــى علــم بحــق ھيئــة أســواق  .3 المــال فــي اتخــاذ أي إجــراء جزائــي أو ت

  صحيحة ومضللة في ھذا النموذج.
أقــر وأتعھــد بــإبالغ الھيئــة كتابيــاً فــور حــدوث أو إجــراء أي تغييــر فــي بيانــات الشــخص المســتفيد التــي تــم تقــديمھا بموجــب ھــذا  .4

 النموذج.

  الشركة ختم         رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه : 

:  التوقيـــــــــــــــــــع 

:    التــــــــــاريــــــــخ
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