
 

  (7)ملحق رقم 
  إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في األوراق المالية

للشركة المدرجة أو الشركة األم

اسم المفصح

اسم الشركة التي يعمل 
لديھا

 :رمز :رقم

المنصب / الوظيفة

رقم الھوية / السجل 
التجاري لمقدم الطلب

 :عمل نقال:رقم الھاتف

شراءبيعالتعاملنوع 

  يتم التعامل لحساب

ب مقـــدم الطلـــ

 :الكمية: رقم التداول

اسم الشركة القائمة لديھا المحفظة  :االستثماريةرقم المحفظة 
  االستثمارية:

 :تاريخ الصفقة

: السعر

أحد األبناء المشمولين بواليته 
أو وكيالً أو وصياً أو قيِما عليھم

 صلة القرابة / الصفة:  :االسم

 :الكمية رقم تداول:

اسم الشركة القائمة لديھا المحفظة   رقم المحفظة االستثمارية:
  االستثمارية:



 

:تاريخ الصفقة

: السعر

شخص اعتباري يمتلك به الشخص 
 50المطلع لدى الشركة المدرجة نسبة 

أو أكثر %

 رقم تداول:  االسم:

: السعر: الكمية

اسم الشركة القائمة لديھا المحفظة   :رقم المحفظة االستثمارية
االستثمارية:

:تاريخ الصفقة

رمز: رقم:  اسم الورقة المالية

 الشركة األم الشركة المدرجة العالقة

  اإلقرار والتعھد:

ة وصحيحة وقـــــــــــد أقــــــــــر بـــــــــــــــأن كافـــــــــــــة المعلـــــــــــــــومات الـــــــــــــــواردة في ھذا النموذج كاملة ودقيق
إنني ن الھيئة، وتـــــــــــــم إدراجھا بما يتسق مع أحكام الفصل الثالث من كتاب اإلفصاح والشفافية من الالئحة التنفيذية لقانو

على علم بحق ھيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو 
مضللة في ھذا النموذج، وأتعھد بالقيام بتحديث المعلومات الواردة في ھذا النموذج وتزويد ھيئة أسواق المال والبورصة به وفق 

حددة في األحكام المذكورة أعاله. االشتراطات الم

التوقيع:

يتم تعبئة النموذج لورقة مالية واحدة فقط، وفي حال الرغبة باإلفصاح عن التعامل بأكثر من ورقة مالية  مالحظة:
يتم تعبئة أكثر من نموذج تباعا.
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