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I. لحماية الملا سة  2005 لسلة 3ألح ام قانون رقإل  او     ااخطارإل ي دعامة  يما يخص ت إرشادات

 وملل الممارسات االحت ارية:

 

 اآلتي:خطار على كل من يقع واجب اإل .1

أو حقوق ملكية أو حقوق كتسب أي أصول الشخص الذي ي وهو المستحوذ:الشخص  -

 على ال حو المبين في شخص أخرفي  تحكميانتفاع أو أسهم، أو 

وتشاااااامل األصااااااول  (Acquiring) القانون والالئحة الت فيذية.

مصاااار أو ي شااااراع العالمات التةارية أو الطائرات المسااااةلة ف

ق تحق يمصااار أو هيرها من األصاااول الت يالسااافن المساااةلة ف

على  ما ير  ينتفاع التحقوق االإيرا ات في مصاااااار. وتشاااااامل 

حقوق نتفاااع أو هيرهااا من األراضااااااي والعقااارات من حقوق ا

  في مصر. االنتفاع

 (Merging) هي التي تدمج م شأة أخرى فيها بطريق الضم. الدامج:الشخص  -

 (Merger) .االندماج بطريق المزج نهي الم شأة ال اتةة ع اللاتج عن االندماج:الشخص  -

 (Joint Venture)هي التي ت شأ بموجب عقد مشروع مشترك  ج عن االتحاد:اللاتالشخص  -

 مع استمرار الشخصية القانونية للم شآت أطراف هذا العقد.

 

وأن أحد أطراف الصفقة يتةاوز رقم أعماله استحواذ بين شركتين في الخارج،  اندماج/في حالة حدوث  . .2

صدر أحد أطراف الشركات ي   آلخر ميزانية )مثال : وفًقا الس وي المحقق في مصر مبلغ المائة مليون ج يه

 مصر. يف أطراف مرتبطةولو لم يكن له أصول أو  ري شئ االلتزام باإلخطا( لمصر

 

 اوفق   في مصاار فق جمالي رقم األعمال الساا وي المحقق إمليون ج يه من واقع  100ـاااااااا يتم حساااا ال .3

يمكن االساااات  اع عن شااااخام المع ية مةتمعة وال لأليضاااااحات المتممة لها خر ميزانية معتمدة واإلأل

تقديم القوائم المالية أو تقديمها ألحد األطراف فق  بما يفيد أن حةم أعمال أحد أطراف االتفاق يتعدى 

 خطار.ويترتب عليه عدم قبول اإل ،في البيانات المقدمة امليون ج يه، ويعد ذلك نقص   100الـ 

 

رقإل أعمال الشلللخص لالمسلللتحوذ( وأط ا    يا إلى إجمالسلللتلاد  يتإل حسلللاب رقإل األعمال السللللوي او

دون البائعين و  ا  لتع يف  الم تبطة إضلللللللا ة إلى الشللللللخص المسللللللتحوذ علي  وأط ا   الم تبطة

من الالئحة التلفيذية دون األخذ بمعيار ال  ابة  5المادة   ياألشلللللخار الم تبطة الملصلللللور علي  

   الملصور علي   ي هذه المادة.
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رأس المال، إذا كان من شاااااااأنه أن ي  ر على أو تخفيض في حالة عمليات زيا ة  اإلخطارقع واجب ي .4

 في قراراته. ي ير أو ي  ر فيمن يتحكم أو المس ول عن اإل ارة الفعلية للشخص

 

بشاكل مباشار أو  التأ ير فع   في ممارساة تحكمةالم   شاخامأو األ قدرة الشاخص بأنه “التحكم” ويعرف
ا إلى إما ؛ االقتصاااا ية لشاااخص أو أشاااخام  خرينالقرارات  توجيه عن طريق ،هير مباشااار اسااات ا  

 اقتصا يةقرارات الحيلولة  ون اتخاذ على  المتحكم الشخص إلى قدرةحقوق التصويت أو في هلبية األ
ويشااامل هذا التعريل كل وضاااع أو  خرى.أ ةطريق ةيأو أ، أو باألشاااخام اآلخرين بالشاااخص خاصاااة

 فياإل ارة أو  الفعلي فيإلى التحكم  يي  بشرط أن  نسبتها، ا كانتية ألسهم أو حصص أي   اتفاق أو ملك
 .اتخاذ القرارات

 
 إحدى على الشللللخص  ي حالة اسللللتحواذه على أسللللهإل  ي اإلخطار ي جميل األحوال، ال ي ل واجب  .5

ألشخار بغ ض وراق مالية  ي أحد اأ تة علىالش كات العاملة  ي مجال األوراق المالية بصفة مؤق

حواذه على غالبية األسللهإل وأال تسللسللتحواذ، شلل يطة عدم اعادة بيعها  ي غضللون عام من تاريا االإ

أي  تعطي  هذه اللسبة ال درة  ي تعيين أحد أعضاء مجلس اادارة أو المدي ين وبش يطة أال يمارس

ها أو ا خاذ أي حق من ح وق التصللللللوي   ي تدخ   ي ات ن  ال خاإج اء ي ون من شلللللللد ذ ال  ارات ت

 االقتصادية للشخص أو األشخار المستحوذ عليهإل أو التح إل  يها بش   مباش  أو غي  مباش .

 

تعد هذه الصللف ة  األشللخار للفس المجموعة/ ةتابع شلل كاتاسللتحواذ بين  اندماج/ ي حالة حدوث  .6

 الشللللللخص  ي إل التحتغي   إال  ي حالة وجود ؛االلتزام بااخطار ئلشللللللي   ، والمن قبي  إعادة الهي لة

 .بط يق مباش  أو غي  مباش 

 

طالما  ،لةهازه إلى اتقديمبتزام لال يسااااق  اال ،خرىأجهة  ةلى أيإخطار عن التصاااارف القانوني إتقديم  .7

 .والئحته الت فيذيةحماية الم افسة قانون ها والقواعد التي حد توافرت فيه الشروط 

 

وليس  ،من تاريا نفاذ التصللل ل ال انونييوم  30) ان  خطار خالل المدة المحد ة قانوخالل بتقديم اإلاإل .8

للشاااخص  هج ي ألل 500 وال تةاوز ه،ج ي ألل 20ب رامة ال تقل عن عليه  (، معاقبمن اليوم التالي

 مكرر من القانون(. 22)ما ة  المس ول عن اإل ارة الفعلية ويكون الشخص مس وال  معه بالتضامن

 

اساااااتخدام ختم ويةوز أن يتم ا . ديكتفى بختم واحد للشاااااخص على كل مسااااات .9 من أختام الشاااااخص أو  أي ً

 أطرافه المرتبطة. 
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نةليزية، إال إذا ويةوز تقديم األوراق المرفقة بالل ة اإل ،العربية بالل ةخطار نموذج اإل يةب ملع .10

ما عدا ذلك من فيويةب ترجمة المساااااات دات ترجمة معتمدة  ،تطلب الةهاز هير ذلك ألي ساااااابب كان

 ل ات.



  2018يونيو  20 واالستحواذات االندماجات خطارإ نموذج

 

5 

 

 

II. المطلوبة: تالمستلدا 

 

مطبوع  لالطالع،خطار مع تقديم األصااال م اإلقد  صاااورة ضاااوئية من التوكيل أو التفويض الصاااا ر لم   (1

من  موثًقاوال يشااترط أن يكون التفويض أو التوكيل  .على ورق الشااركة المسااتحوذة وممهورا بخاتمها

 الخارج أو من الشهر العقاري.

 .خطار مع تقديم األصل لالطالعم اإلقد   بات شخصية م  إصورة ضوئية من  (2

 :بحسب األحوالمما يأتي  ي  ألصورة ضوئية من السةل التةاري  (3

o الدامةة ممهورة بخاتم الم شأة المشار إليها لم شأة المستحوذة/ا، 

 وأ    

o الم شأة ال اتةة عن االندماج/ االتحا  ممهورة بخاتم الم شأة المشار إليها. 

تةاري للم شاااااأة المساااااتحوذ عليها/الم دمةة ممهورة بخاتم الم شاااااأة صاااااورة ضاااااوئية من الساااااةل ال (4

 .المستحوذة/الدامةة

العام  نع (consolidated financial statements)المةمعة صااااورة ضااااوئية من القوائم المالية  (5

أو التقرير الس وي للشخص طالما أنه يوضح اإليرا ات بشكل عام وفي مصر تحديدا   ،المالي األخير

 :حوالبحسب األ مما يأتي ألي  المتممة لهما  تاحاواإليض

o /الدامةة ممهورة )وأطرافها المرتبطة إن وجدت( بخاتم الم شأة المشار إليها للم شأة المستحوذة، 

 أو   

o  للم شااااآت الم دمةة بطريق المزج )وأطرافها المرتبطة إن وجدت( ممهورة بخاتم الم شااااأة ال اتةة

 .عن االندماج/ االتحا 

العام  نع (consolidated financial statements)المةمعة ضااااوئية من القوائم المالية صااااورة  (6

 تحديًداأو التقرير الس وي للشخص طالما أنه يوضح اإليرا ات بشكل عام وفي مصر  ،المالي األخير

ة الم دمةة )وأطرافها المرتبطة إن وجدت( ممهور للم شأة المستحوذ عليها/ المتممة لها تواإليضاحا

 .الدامةة بخاتم الم شأة المستحوذة/

 شأة ال اتةة عن صورة ضوئية من التصرف القانوني ممهور بخاتم الم شأة المستحوذة/الدامةة أو الم (7

بالتصاارف متعلقة  مساات دات أخرى عقو  أو وأي SHAوالـاااااااا  SPA عقد الشااراع) االتحا  االندماج/

 .(القانوني
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خطار لتصاارف القانوني محل اإللتي تم الحصااول عليها التصاااريح والموافقات الصااورة ضااوئية من  (8

مثلة: الهيئة العامة لالساااتثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية، أساااواع  اخل مصااار ) من جهات رسااامية

 أو خارجها. ...( أخرى

 .ل جهاز حماية الم افسة بعد استيفاع البيانات والمست دات المطلوبةب  المعد من ق   اإلخطارنموذج  (9

 

 ي البيانات الم دمة ويت تب  اأط ال االتفاق، يعد ذلك ن صللل  لشللل كات  ا ة الالبيانات  الة عدم ت ديإلح ي 

 خطار واعتباره كدن لإل ي ن.علي  عدم قبول اا
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III. خطارنموذج اا 

 

 (1لبيانات م دم ااخطار .1

 

----------------------------------------------------------------------- اسم الشخص:

-- 

م اإلخطار: قد  ----------------------------------------------------------------------- صفة م 

-- 

----------------------------------------------------------------------- رقم قومي:

-- 

----------------------------------------------------------------------- الة سية:

-- 

----------------------------------------------------------------------- الع وان:

-- 

----------------------------------------------------------------------- رقم التليفون الثابت:

-- 

----------------------------------------------------------------------- رقم التليفون المحمول:

-- 

----------------------------------------------------------------------- البريد اإللكتروني:

-- 

 

 التص ل ال انوني المخط  ب  .2

 أمام التصرف القانوني المرا  اإلخطار به:( √)برجاع وضع عالمة 
 

 أو أسهم اكتساا أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع 

 إقامة اتحا ات أو اندماجات أو  مج 

  أكثرالةمع بين ا ارة شخصين أو 

  أخرى؟ ما هي؟ 

                                                 
)1(A  عن الم شالطبيعي الذي يقدم اإلخطار إلى الةهاز ني الشخصمقدم اإلخطار هو )ا بذلك.ن  ة الملزمة قانوأابة )بموجب توكيل أو تفويض 
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 طبيعة التص ل ال انوني .3

أمام ( √)ة أمام طبيعة التصرف القانوني المرا  اإلخطار به: )يةوز أن تضع عالم( √)برجاع وضع عالمة 

 ذات الوقت.   فيلفة أكثر من طبيعة عالقة إذا كان للتصرف القانوني أبعا  مخت
 

 أفقي (horizontal) 

 رأسي (vertical)  

  أو رأسي  أفقيهير(conglomerate) 

  

 /        /             :ال انونيتاريا نفاذ التص ل  .4

 

    : ............................................(2لإجمالي رقإل األعمال السلوي  ي مص  .5

 

   بالتص ل المخط  ب قد تتدث التياألسواق المعلية  .6

 

o الملتجات المعلية 

o اللطق الجغ ا ية 

 

 (HS Code)ك  من الملتجات المعلية عليها  استي ادالبلود الجم كية التي يتإل تصدي  أو  .7

 

 

 

 في لألشخار وملا سيهإل الحصص السوقية الت  يبيةالتص ل ال انوني األ  ي بيان كون  ي حالة  .8

 لتص ل ال انوني  ي مص اقب  نفاذ  ك  من األسواق المعلية

 

الحصة السوقية  العلوان الشخص اسإل 

 الت  يبية

1.     

2.     

3.     

                                                 
ستحوذة/ الدامةة م شأة الملل خر ميزانية معتمدة في  في مصرالس وي  عمالاألرقم جمالي إالس وي في مصر كاآلتي:  عمالاألرقم جمالي إيتم حساا  )2(

)إن وجدت +  )وأطرافها المرتبطة إن وجدت( + األشاااااخام المع ية األخرى ةةالم دم /االم شاااااأة المساااااتحوذ عليه)وأطرافها المرتبطة إن وجدت( + 

 .قبل نفاذ العمليةأطرافها المرتبطة إن وجدت( 
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4.     

5.     

6.     

 

 .جدول ملفص  ل   سلعة أو خدمة ي وم الشخص بت ديمها استخدامب جاء 

 

 ي حالة كون التص ل رأسي أو ل  جانب رأسي أو غي  ذلك ي جى إضا ة جداول ملفصلة ل   سوق معلي ل  

 .قة بالتص ل المخط  عل عال

 

 في ي حالة كون التص ل ال انوني األ  ي بيان الحصص السوقية الت  يبية لألشخار وملا سيهإل  .9

 التص ل ال انوني  ي مص  بعد نفاذ ك  من األسواق المعلية

 

الحصة السوقية  العلوان الشخص اسإل 

 الت  يبية

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 .ص  ل   سلعة أو خدمة ي وم الشخص بت ديمهاجدول ملف استخدامب جاء 

 

أو ل  جانب رأسي أو غي  ذلك ي جى إضا ة جداول ملفصلة ل   سوق معلي ل   رأسي ي حالة كون التص ل 

 .عالقة بالتص ل المخط  عل 

 

مص   فيمن هإل أهإل عمالء/موزعي/وكالء األشخار مح  التص ل ال انوني  يما يتعلق باللشاط  .10

 .خاللهإل رقإل األعمال السلوي والذين يح ق من

 

نسبة تعامل  مل الشخص من  طبيعة العالقة الهاتف العلوان العمي  اسإل 

 مص  فيالتعامالت  إجمالي

1.       
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2.       

3.       

4.       

 

 .جدول ملفص  ل   سلعة أو خدمة ي وم الشخص بت ديمها استخدامب جاء 

 

و أي من أط ا ها الم تبطة إن وجدت( ملتجات ه  تلتج أو توزع الملشدة المستحوذة/الدامجة لأ .11

للملشدة المستحوذ عليها/الملدمجة لأو ألي من أط ا ها  (3للسلل أو خدمات( ملا سة و/أو م ملة

ا لوذلك  ي حالة الملشآت الملدمجة بط يق المزج أو أي  الم تبطة إن وجدت(، أو لبعضهإل بعض 

 جاء ذك  هذه الملتجات الملا سة أو الم ملة ك ٌّ من أط ا ها الم تبطة(؟  ي حالة ااجابة بلعإل ب

 على حدة. 

 

 

 

 ة؟أي من األسواق المعلي فيما هي الفت ة الزملية الت  يبية الالزمة لدخول ملا س جديد  .12

 

 

الإل بيان ااخطارات والموا  ات المسب ة التي تإل الحصول عليها من أجهزة الملا سة حول الع .13

   ب  لإن وجدت(:اتمام التص ل ال انوني المخط

 

 (4لالمستحوذ/ الدامجالشخص بيانات  .14

 

  :شخصاسم ال

  في مصر:الشخص ع وان 

  :للشخصالمركز الرئيسي 

 

                                                 
ح الم تةات في حالتها إعا ة بيع/ طر –مرافق الب ية التحتية  –الم تةات الوساااايطة  –موا  الخام  ألهراض هذا اإلخطار، يقصااااد بالم تج المكمل اآلتي: )3(

 ية أو بعد إ خال عملية ص اعية بسيطة عليها بما في ذلك ت ليفها.األصل
تساايطر بشااكل  أي أصااول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسااهم، أو في مصاارتكتسااب  ة التيأهي الم شاا ألهراض هذا اإلخطار، الم شااأة المسااتحوذة )4(

خاذ القرارات؛  ارة أو في اتاتفاق أو ملكية ي  ي إلى التحكم في اإل ويقصااااد بهذس الساااايطرة الفعلية كل وضااااع أو ،في مصاااارفعلي على م شااااأة أخرى 

 .ة أخرى فيها بطريق الضمأهي التي تدمج م ش والم شأة الدامةة



  2018يونيو  20 واالستحواذات االندماجات خطارإ نموذج

 

11 

 

ثال ي للمس ول عن لا االسم

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

الشركات )الشخص وأطرافه  

 :المرتبطة(

 

محل إقامة المس ول عن 

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

 :الشركات

 

 

  :تليفون الخام بالشخصال

  :للشخص البريد اإللكتروني

 

 التيالم تةات أو الخدمات 

 يقدمها:

 

هيكل المساهمين وحصص 

أو نسب ملكية كل م هم 

 وج سيته:

 الةدول التالي ويمكن إضافته كمفرق م فصلبرجاع ملع 

 

 

صاحب  اسإل 

األسهإل أو 

الحصص أو 

غي ها 

 والجلسية

نسبة 

 المشاركة

نصاب  اكتمالصالحيات   ي 

مجلس اادارة أو  انع اد

الجمعية العامة العادية أو غي  

تعديالت  آلخرالعادية و  ا 

 اللظام األساسي

التصوي    يصالحيات  

مجلس اادارة أو الجمعية 

العامة العادية أو غي  

تعديالت  آلخرو  ا العادية 

 اللظام األساسي

1.      

2.      

3.      

 

 

  (5لن وجد(لإ المستحوذ/الدامجللشخص مح  التص ل ال انوني ط ال الم تبطة األ بيانات .15
 

 

                                                 
 .الشركات الشقيقة، والشركات التابعةو، ماأل/القابضة يقصد بها الشركات طراف المرتبطةاأل )5(
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 ولالط ل األ : 
 

  :اسم الشخص

  في مصر: ع وان الشخص

  :المركز الرئيسي للشخص

 

ثال ي للمس ول عن لا االسم

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

الشركات )الشخص وأطرافه  

 المرتبطة(

 

محل إقامة المس ول عن 

ارة الفعلية لمةموعة اإل 

 الشركات

 

  التليفون:

  البريد اإللكتروني:

 

 التيالم تةات أو الخدمات 

 يقدمها:

 

هيكل المساهمين وحصص 

أو نسب ملكية كل م هم 

 وج سيته:

 الةدول التالي ويمكن إضافته كمفرق م فصل عبرجاع مل

 

 

صاحب  اسإل 

األسهإل أو 

الحصص أو 

 غي ها والجلسية

نسبة 

 كةالمشار

نصاب  اكتمالصالحيات   ي 

مجلس اادارة أو  انع اد

الجمعية العامة العادية أو غي  

تعديالت  آلخرو  ا  العادية 

 اللظام األساسي

التصوي    يصالحيات  

مجلس اادارة أو الجمعية 

العامة العادية أو غي  

 آلخرو  ا  العادية 

 تعديالت اللظام األساسي

1.      

2.      

3.      
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  الثانيالط ل: 
 

  :الشخصاسم 

  في مصر: الشخصع وان 

  :الشخصالمركز الرئيسي 

 

ثال ي للمس ول عن لا االسم

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

الشركات )الشخص وأطرافه  

 :المرتبطة(

 

محل إقامة المس ول عن 

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

 :الشركات

 

  التليفون للشخص:

  :للشخص البريد اإللكتروني

 

 التيالم تةات أو الخدمات 

 يقدمها:

 

هيكل المساهمين وحصص 

أو نسب ملكية كل م هم 

 وج سيته:

 الةدول التالي ويمكن إضافته كمفرق م فصلبرجاع ملع 

 

 

صاحب  اسإل 

األسهإل أو 

الحصص أو غي ها 

 والجلسية

نسبة 

 المشاركة

نصاب  اكتمالصالحيات   ي 

مجلس اادارة أو  انع اد

ة العادية أو الجمعية العام

 آلخرو  ا غي  العادية 

 تعديالت اللظام األساسي

التصوي    يصالحيات  

مجلس اادارة أو الجمعية 

العامة العادية أو غي  

تعديالت  آلخرو  ا العادية 

 اللظام األساسي

1.      

2.      

3.      
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 لى حدة،عك ٌّ األخ ى ه األط ال الم تبطة ، ب جاء إر اق مستلد إضا ي يحوي بيانات هذىخ أط ال م تبطة أ ي حالة وجود 

 . هذا نموذج ااخطار من (3لالبلد رقإل البيانات الواردة  ي  نفسمل م اعاة أن يحوي المستلد المشار إلي  

 

 (6لالملدمج/المستحوذ علي الشخص بيانات  .16
 

الشخص محل التصرف اسم 

 :القانوني

 

  في مصر: الشخصع وان 

  :للشخصالمركز الرئيسي 

 

ثال ي للمس ول عن لا االسم

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

الشركات )الشخص وأطرافه  

 :المرتبطة(

 

محل إقامة المس ول عن 

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

 :الشركات

 

 

  :تليفون الشخص 

  :للشخص البريد اإللكتروني

 

 التيالم تةات أو الخدمات 

 يقدمها:

 

هيكل المساهمين وحصص 

ية كل م هم أو نسب ملك

 وج سيته:

 الةدول التالي ويمكن إضافته كمفرق م فصل برجاع ملع

 

 

                                                 
لتعريل الوار  في ل ااة المسااااتهدفة جراع عملية االندماج )بطريق الضاااام أو المزج( أو االسااااتحواذ )وفق  الم شاااا هيالم دمةة  /االم شااااأة المسااااتحوذ عليه )6(

 من هذا اإلخطار(. 2الهامش رقم 
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صاحب  اسإل 

األسهإل أو 

الحصص أو 

 غي ها والجلسية

نسبة 

 المشاركة

نصاب  اكتمالصالحيات   ي 

مجلس اادارة أو  انع اد

الجمعية العامة العادية أو غي  

العادية و  ا ألخ  تعديالت 

 اللظام األساسي

التصوي    ي صالحيات 

مجلس اادارة أو الجمعية 

العامة العادية أو غي  

العادية و  ا ألخ  تعديالت 

 اللظام األساسي

1.      

2.      

3.      

 

 

 ن وجد(لإ الملدمج/المستحوذ علي للشخص ط ال الم تبطة األبيانات  .17

 :ولالط ل األ (أ

 

  اسم الم شأة:

  ع وان الم شأة في مصر:

  :المركز الرئيسي للم شأة

 

ا ال ي للمس ول عن  االسم

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

الشركات )الشخص وأطرافه  

 المرتبطة(

 

محل إقامة المس ول عن 

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

 الشركات

 التليفون:

 

  البريد اإللكتروني:

 

 التيالم تةات أو الخدمات 

 يقدمها:
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هيكل المساهمين وحصص 

أو نسب ملكية كل م هم 

 يته:وج س

 الةدول التالي ويمكن إضافته كمفرق م فصل عبرجاع مل

 

 

صاحب األسهإل  اسإل 

أو الحصص أو 

 غي ها والجلسية

نسبة 

 المشاركة

 اكتمالصالحيات   ي 

مجلس  انع ادنصاب 

اادارة أو الجمعية 

العامة العادية أو غي  

العادية و  ا ألخ  

تعديالت اللظام 

 األساسي

التصوي    يصالحيات  

س اادارة أو الجمعية مجل

العامة العادية أو غي  

العادية و  ا ألخ  تعديالت 

 اللظام األساسي

1.      

2.      

3.      

 

 :الط ل الثاني (ب

  :الشخصاسم 

  في مصر: ع وان الشخص

  المركز الرئيسي للم شأة:

 

ثال ي للمس ول عن لا االسم

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

الشركات )الشخص وأطرافه  

 رتبطة(الم

 

محل إقامة المس ول عن 

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

 الشركات

 

  تليفون الشخص 

  للشخص البريد اإللكتروني
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 التيالم تةات أو الخدمات 

 يقدمها:

 

هيكل المساهمين وحصص 

أو نسب ملكية كل م هم 

 وج سيته:

 برجاع ملع الةدول التالي ويمكن إضافته كمفرق م فصل

 

صاحب  اسإل 

سهإل أو األ

الحصص أو 

 غي ها والجلسية

نسبة 

 المشاركة

نصاب  اكتمالصالحيات   ي 

مجلس اادارة أو  انع اد

الجمعية العامة العادية أو غي  

العادية و  ا ألخ  تعديالت 

 اللظام األساسي

التصوي    يصالحيات  

مجلس اادارة أو الجمعية 

العامة العادية أو غي  

العادية و  ا ألخ  تعديالت 

 للظام األساسيا

1.      

2.      

3.      

 

 ة،لى حدع ك ٌّ األخ ى ، ب جاء إر اق مستلد إضا ي يحوي بيانات هذه األط ال الم تبطة ىأط ال م تبطة أخ  ي حالة وجود 

 . هذا ( من نموذج ااخطار5ل البلد رقإلالبيانات الواردة  ي  نفسمل م اعاة أن يحوي المستلد المشار إلي  
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 (7لاللاتج عن االندماج/ االتحادالشخص  بيانات .18

 

  :الشخصاسم 

  في مصر: لشخصع وان ا

  :لشخصالمركز الرئيسي ل

 

ثال ي للمس ول عن لا االسم

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

الشركات )الشخص وأطرافه  

 المرتبطة(

 

محل إقامة المس ول عن 

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

 الشركات

 

  تليفون الشخص

  للشخص بريد اإللكترونيال

 

 التيالم تةات أو الخدمات 

 يقدمها:

 

هيكل المساهمين وحصص 

أو نسب ملكية كل م هم 

 وج سيته:

 برجاع ملع الةدول التالي ويمكن إضافته كمفرق م فصل

 

 

صاحب  اسإل 

األسهإل أو 

الحصص أو 

 غي ها والجلسية

نسبة 

 المشاركة

نصاب  اكتمالصالحيات   ي 

اادارة أو مجلس  انع اد

الجمعية العامة العادية أو غي  

العادية و  ا ألخ  تعديالت 

 اللظام األساسي

التصوي    يصالحيات  

مجلس اادارة أو الجمعية 

العامة العادية أو غي  

العادية و  ا ألخ  تعديالت 

 اللظام األساسي

1.      

                                                 
مشاترك وجب عقد مشاروع هي التي ت شاا بم والم شااة ال اتةة عن االتحا االندماج بطريق المزج؛  نالم شااة ال اتةة عالم شاأة ال اتةة عن االندماج هي  )7(

(Joint Venture) .مع استمرار الشخصية القانونية للم شآت أطراف هذا العقد 
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2.      

3.      

 
 

 ملدمج لإن وجد(المستحوذ علي /الللشخص ط ال الم تبطة بيانات األ .19

 :الط ل األول (أ

  :الشخصاسم 

  في مصر: الشخصع وان 

  :للشخصالمركز الرئيسي 

 

ثال ي للمس ول عن لا االسم

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

الشركات )الشخص وأطرافه  

 المرتبطة(

 

محل إقامة المس ول عن 

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

 الشركات

 

 

  تليفون الشخص

  للشخص ترونيالبريد اإللك

 

 التيالم تةات أو الخدمات 

 يقدمها:

 

هيكل المساهمين وحصص 

أو نسب ملكية كل م هم 

 وج سيته:

 الةدول التالي ويمكن إضافته كمفرق م فصل برجاع ملع

 

 

 

صاحب  اسإل 

األسهإل أو 

نسبة 

 المشاركة

نصاب  اكتمالصالحيات   ي 

و الجمعية مجلس اادارة أ انع اد

العامة العادية أو غي  العادية 

التصوي    يصالحيات  

مجلس اادارة أو الجمعية 

العامة العادية أو غي  
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الحصص أو 

 غي ها والجلسية

و  ا ألخ  تعديالت اللظام 

 األساسي

العادية و  ا ألخ  تعديالت 

 اللظام األساسي

1.      

2.      

3.      

 

 

 :يالط ل الثان (ب

  :الشخصاسم 

  في مصر: الشخصع وان 

  :للشخصالرئيسي  المركز

 

ثال ي للمس ول عن لا االسم

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

الشركات )الشخص وأطرافه  

 المرتبطة(

 

محل إقامة المس ول عن 

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

 الشركات

 

  تليفون الشخص

  للشخص البريد اإللكتروني

 

 التيالم تةات أو الخدمات 

 يقدمها:

 

هيكل المساهمين وحصص 

أو نسب ملكية كل م هم 

 وج سيته:

 الةدول التالي ويمكن إضافته كمفرق م فصل عبرجاع مل
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صاحب  اسإل 

األسهإل أو 

الحصص أو 

غي ها 

 والجلسية

نصاب  اكتمالصالحيات   ي  نسبة المشاركة

مجلس اادارة أو  انع اد

الجمعية العامة العادية أو غي  

العادية و  ا ألخ  تعديالت 

 ياللظام األساس

التصوي    يصالحيات  

مجلس اادارة أو الجمعية 

العامة العادية أو غي  

العادية و  ا ألخ  تعديالت 

 اللظام األساسي

1.      

2.      

3.      

 لى حدة،عك ٌّ ، ب جاء إر اق مستلد إضا ي يحوي بيانات هذه األط ال الم تبطة األخ ى ىأط ال م تبطة أخ  ي حالة وجود 

 . هذا ( من نموذج ااخطار7البيانات الواردة  ي البلد رقإل ل نفسالمستلد المشار إلي  مل م اعاة أن يحوي 

 

 

 (8ل(تن وجداألخ ى لإ المعلية خارشاأل بيانات .20

  :الشخصاسم 

  في مصر: الشخصع وان 

  :للشخصالمركز الرئيسي 

 

ثال ي للمس ول عن لا االسم

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

ه  الشركات )الشخص وأطراف

 المرتبطة(

 

محل إقامة المس ول عن 

اإل ارة الفعلية لمةموعة 

 الشركات

 

  تليفون الشخص

  للشخص البريد اإللكتروني

 

 التيالم تةات أو الخدمات 

 يقدمها:

 

                                                 
للم شاااآت  اف  في التصااارف القانوني المخطر به خال اوكانت طرف   ،م دمةة كل م شااااة مساااتحوذة/  امةة أو مساااتحوذ عليها/ خرىاألشاااخام المع ية األ )8(

 خطار.ذج اإل( من هذا نمو7, 6, 5, 4, 3, 2المذكورة في الب و  )
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هيكل المساهمين وحصص 

أو نسب ملكية كل م هم 

 وج سيته:

 الةدول التالي ويمكن إضافته كمفرق م فصل برجاع ملع

 

ب صاح اسإل 

األسهإل أو 

الحصص أو 

 غي ها والجلسية

نسبة 

 المشاركة

نصاب  اكتمالصالحيات   ي 

مجلس اادارة أو الجمعية  انع اد

العامة العادية أو غي  العادية 

و  ا ألخ  تعديالت اللظام 

 األساسي

التصوي    يصالحيات  

مجلس اادارة أو الجمعية 

العامة العادية أو غي  

الت العادية و  ا ألخ  تعدي

 اللظام األساسي

1.      

2.      

3.      

 ة،على حد ك ٌّ  األشخار المعلية األخ ىيحوي بيانات إضا ي  مستلدب جاء إر اق ، خ آشخص معلي من وجود أكث   ي حالة 

 .هذا نموذج ااخطار ( من8ل البلد البيانات الواردة  ي نفسالمشار إلي  المستلد أن يحوي مل م اعاة 

 

على أص  بما  ي  استحواذسبق،  ي حالة كون التص ل ال انوني عبارة عن  بااضا ة إلى ما .21

مص  أو الطائ ات   ي، أو السفن الم يدة بدنواعها ح وق المل ية الف  يةذلك على سبي  المثال؛ 

 :،  ي جى ااجابة على ما يلي ي مص  ضيمص  أو األرا  يالم يدة 

 

 :ماهية األصل 

 :رقم تسةيله 

 :مكان التسةيل 

 

وأنها كاملة وتشم   خطار والمستلدات الم   ة ل كا ة البيانات الواردة  ي هذا اا واكتمالودقة  ق  بصحةأ

 .كا ة األط ال الم تبطة

 الم   بما  ي :

  الصفة:  االسإل:

 /       /       التاريا:  التوقيل:

 


