كطاع ألاشىاق
(إداسة جىظيم ألاشىاق)

خاص للهيئت
}املطبىع داخل الخخم)
سكم الطلب الىاسد
BP-LTD-06
سكم إلاجشاء
خاص بملذم الطلب
}جاسٍخ جلذًم الطلب{
جاسٍخ الطلب
سكم الدسجيل لذي الهيئت

همىرج طلب إدساج أشهم ششكت مصاهمت غير كىٍديت في الصىق الشئيس ي في بىسصت ألاوساق املاليت
( )1بياهاث الششكت
اشم الششكت * :

جاسٍخ الخأشيض * :

جاسٍخ آخش جأشيرة بالسجل الخجاسي *:

بلذ الخأشيض* :

جاسٍخ إلادساج في بلذ جأشيض الششكت * :

الشكل اللاهىوي* :

املىكع إلالكترووي :

البرًذ إلالكترووي :

أشماء بىسصاث ألاوساق املاليت التي أدسجذ فيها أشهم
الششكت* :

عىىان ملش الششكت الذائم :

( )2بياهاث مصدشاس إلادساج للششكت
اشم الجهت * :

ضابط الاجصال :

إلاداسة :

سكم الىلال :

سكم الفاكض :

سكم الهاجف :

البرًذ إلالكترووي :
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( )3البياهاث املاليت للششكت
ً
سأس مال الششكت الحالي املصذس واملذفىع كامال * :

عذد املصاهمين في سجل ألاشهم * :

سأس املال املصشح به * :

الليمت الاشميت للصهم * :

عذد ألاشهم * :

( )4بياهاث املمثل اللاهىوي
اشم املمثل اللاهىوي * :

سكم الفاكض :

سكم الىلال :

سكم الهاجف :

البرًذ إلالكترووي :
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( )5بياهاث مذكلي الحصاباث للثالر شىىاث املاليت ألاخيرة
الصىت املاليت املىتهيت في................
اشم مذكم الحصاباث * :

سكم الفاكض :

سكم الىلال :

سكم الهاجف :

البرًذ إلالكترووي :

الصىت املاليت املىتهيت في................
اشم مذكم الحصاباث في حال الاخخالف* :
هفصه
سكم الفاكض :

سكم الىلال :

سكم الهاجف :

البرًذ إلالكترووي :

الصىت املاليت املىتهيت في................
اشم مذكم الحصاباث في حال الاخخالف* :
هفصه
سكم الفاكض :

سكم الىلال :

سكم الهاجف :

البرًذ إلالكترووي :

CMA Data Classification: Public

Page 3 of 6

كطاع ألاشىاق
(إداسة جىظيم ألاشىاق)

خاص للهيئت
}املطبىع داخل الخخم)
سكم الطلب الىاسد
BP-LTD-06
سكم إلاجشاء
خاص بملذم الطلب
}جاسٍخ جلذًم الطلب{
جاسٍخ الطلب
سكم الدسجيل لذي الهيئت

همىرج طلب إدساج أشهم ششكت مصاهمت غير كىٍديت في الصىق الشئيس ي في بىسصت ألاوساق املاليت

( )6كائمت املسدىذاث املطلىبت عىذ جلذًم الطلب
الدصلصل

املصدىذ

مشفم

*1

جلذًم طلب إلادساج في بىسصت ألاوساق املاليت مً
ً
الششكت مىكع مً شخص أو جهت مخىلت سشميا
بالخىكيع هيابت عً الششكت ،مع إسفاق املصدىذ الذال
على رلك.

☐

*2

وسخت مً علذ الخأشيض والىظام ألاشاس ي للششكت
مصذكين حصب ألاصىل مً الذولت التي جخمخع
الششكت بجيصيتها.

☐

*3
*3.1
*3.2
*3.3
*3.4
*3.5
*3.6
*4

جلشٍش صادس عً مجلض إداسة الششكت ًخضمً ما ًلي:
هبزة مخخصشة عً جأسيس الششهت.
أغشاض الششهت الشئيسيت وعالكتها بأي ششهت أخشي
سىاء واهذ كابضت أو جابعت أو صميلت أو حليفت أو غير
رلً.
جحذًذ ألاوساق املاليت التي سبم للششهت إصذاسها ،وجلً
التي كشسث الششهت إصذاسها.
هشف بأسماء مً ًمليىن أهثر مً  %5مً ألاوساق
املاليت التي أصذستها الششهت وجفصيل ما ًملىه ول منهم.
الخطىساث التي مشث بها الششهت والتي وان لها أزش باسص
على أدائها اعخباسا مً جاسٍخ جأسيسها وحتى جاسٍخ جلذًم
طلب إلادساج.
جلييم مجلس إلاداسة مذعما باألسكام ألداء الششهت
وإهجاصاتها.
ً
الخلشٍش الصىىي للششكت مشخمال على :

☐
☐
☐
☐
☐
☐

*4.1

البياهاث املاليت املذكلت للششهت لللالر سىىاث السابلت
مً جاسٍخ جلذًم طلب إلادساج.

☐

*4.2

البياهاث املاليت املشحليت املشاجعت التي حغطي الفترة
الضمىيت مً نهاًت السىت املاليت السابلت لخاسٍخ جلذًم
طلب إلادساج وحتي نهاًت الشبع ألاخير الزي ٌسبم جاسٍخ
رلً الطلب.

☐

*5
*5.1
*5.2
*5.3

ال ًىطبم

حالت الخذكيم
(خاص للهيئت)

املالحظاث

وزائم عامت للششكت حشخمل على:
شهادة إدساج أسهم الششهت في سىق ألاوساق املاليت في
بلذ حسجيل الششهت أو أي أسىاق أخشي.
وسخت مً محاضش اجخماعاث الجمعيت العامت للششهت
لللالر سىىاث السابلت مً جاسٍخ جلذًم طلب إلادساج.
هخاب حعهذ بعذم وجىد أًت كيىد لذي الششهت أو لذي
الذولت التي جدبعها الششهت بجيسيتها جحذ مً حشٍت
اهخلاٌ ملىيت السهم بين املخعاملين ،او بيان بىىع الليىد

☐
☐
☐
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كطاع ألاشىاق
(إداسة جىظيم ألاشىاق)

همىرج طلب إدساج أشهم ششكت مصاهمت غير كىٍديت في الصىق الشئيس ي في بىسصت ألاوساق املاليت
املفشوضت على هزا الخعامل.

*6

وزيلت حعيين اململل اللاهىوي للششهت في دولت اليىٍذ.

*7

بيان إجشاءاث أو كيىد اهخلاٌ ملىيت ألاسهم لغير مىاطني
الذولت التي جدبعها الششهت بجيسيتها.

*8

بيان إمياهيت استهالن ألاسهم مع بيان ششوط رلً.

☐
☐

☐

وسخت مً إًصاٌ دفع سسىم طلب إلادساج.
*9
☐
ل
ل
مالحظت  :لً ًخم كبى أي طلب ما لم ٌعبأ هزا الىمىرج بشكل كامل وخاصت الحلى إلاجباسٍت املحذدة بالشمز (*) .وفي حال عذم جىفش أي مً املصدىذاث املزكىسة أعالهً ،شجى
إخطاس الهيئت بزلك بخطاب سشمي مع جىضيح الصبب.
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ملذم الطلب
الخاسٍخ

مذكم الطلب (خاص بالهيئت)
........./........../.......

الخاسٍخ

الخىكيع

الخىكيع

الخخم

الخخم

........./........../.......
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