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 :    :         :   الوقت                                                                              م2017/  ......./  .......  التاريخ 

 

 

الوكيل  أفوض..........................  ...................:.............من......................................................................أنا 

أسهم  صكا من/سهما........................اء عدد بشر   ةشركة الفيصل للمعامالت املالية املحدود

 .........................:........على أن يتم التنفيذ في جلسة يوم.....................................................:....................شركة

 جنيه................ جنيه إلى................... وذلك بسعر يتراوح من................:...إلى.................:.........ما بين  الفترةفي 

يسري هذا التفويض حتى و  . أفضل األسعار املتاحة عند التنفيذأو . جنيه..................بسعر ال يزيد عن ،

 . .................................تاريخ.....

إننااأ أفااوو الوكياال بالتعانااد مااء نفسااه سااواء ب سااابه أو ب ساااج أي أااجز   اار  ااان ب ميااء أو  اازء كمااا 

وإننييييت التيييي م . ماااان عاااادد األسااااهم املفااااوو بشااااراق ا دون أن ي ااااون بااااي حاااا  الر ااااو  ع ااااي الوكياااال باااا ي  اااارر  ااااان 

 :بالتقيد وفقا للقانون  واللوائح فيما يلي

املالياااة مااان  ب ناااانون ساااوط ابجرواااو  لااا وراطأفاااوو الشاااركة بوالااام عماااوالر الشاااراء امل اااررة حسااا -1

 املبالغ املودعة لشراء االوراط املالية املذ ورة .
مستمر وفي حالة  وبش ل أن اند  بالفتأ رئيس م لس إدارة أو / عضو م لس إدارة في الشركة -2

 األسهم التأ امتلكها والتغيير في عددها نتي ة الشراء .  دشراء بيانا للسوط عن عد
 أن عملية الشراء التأ أنو  ب ا بمو ب هذا التفويض لم تكن بناء ع ي غير معلنة أو مفصح عن ا .  -3
أن م موعة ما امتلكه بالفتأ الشجالية أو ما امتلكه وابنائي ال الر وعدة أأجاص مشاركين في  -4

 اسهم هذه الشركة نتي ة لهذا الشراء كنسبة مئوية من أسهمها يالبح : 
 % ولم يتم إعال  إدارة السوط .    15أ/اكثر من    
 % وتم إعال  إدارة السوط  طيا 15ج/ اكثر من   
% وتم إعالن إدارة السوط  طيا رغبتأ أو رغبتنا في السيطرة ع ي الشركة ومرف  مواف ة  إدارة  15ج/اكثر من   

 السوط .  

ئلة الع وبار املنالوص علي ا انر ان املعلومار التأ ندمت ا هي معلومار ص يحة وسليمة وذلك تحت وا 
 . من قانون سوق الخرطوم لألوراق املالية( 2)وبند (1)بند (73)في املادة 

 

 
 

 

 

                                                                      

 توقيع العميل

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

.... 

 االصدارتاريخ ومكان  إثبات الشخصية

 الوكيل/توقيع المفوض

.............................................
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  شراءتفويض 
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