وكالء معتمدون لدى سوق الخرطوم لألوراق المالية
هاتف +249 157875100-5-

فاكس +249 183 764354

الوقت :

التاريخ 7102 / ....... / .......م

:

:

تفويض شراء
أها......................................................................من.......................... ................................:أفىض الىكيل
شركة الفيصل للمعامالت املالية املحدودة بششاء عذد ........................سهما/صكا من أسهم
ششكت.........................................................................:على أن يتم التنفير في جلسة يىم.................................:
في الفترة ما بين ..........................:إلى...................:وذلك بسعس يتراوح من ...................جنيه إلى ................جنيه
 ،بسعش ال يزيذ عن..................جنيه .أو أفضل ألاسعاس املتاحت عنذ التنفيز  .ويسشي هزا التفىيض حتى
جاسيخ. ......................................
كمااا إهنااأ أفااىو الىكياال بالتعانااذ مااء هفسااه سااىاء ب سااابه أو ب ساااج أي أااجز ااش ااان ب ميااء أو اازء
م اان ع ااذد ألاس ااهم املف ااىو بش اشاق ا دون أن ي ااىن ب ااي ح ا الش ااى ع ااي الىكي اال ب ا ي ااشس ااان  .وإهن ييت الت ي م
بالتقيد وفقا للقاهىن واللىائح فيما يلي:
-1
-2
-3
-4

أفااىو الشااشكت بعماام عمااىالث الش اشاء امل ااشسة حس اب ناااهىن سااىخ ابجشلااىا ل ا وساخ املالياات ماان
املبالغ املىدعت لششاء الاوساخ املاليت املز ىسة .
أن انذا بمفتأ سئيس م لس إداسة أو  /عضى م لس إداسة في الششكت وبش ل مستمش وفي حالت
ششاء بياها للسىخ عن عذد ألاسهم التأ امتلكها والتغيير في عذدها هتي ت الششاء .
أن عمليت الششاء التأ أنىا ب ا بمى ب هزا التفىيض لم جكن بناء ع ي غير معلنت أو مفصح عن ا .
أن م مىعت ما امتلكه بمفتأ الشجميت أو ما امتلكه وابنائي ال مش وعذة أأجاص مشاسكين
في اسهم هزه الششكت هتي ت لهزا الششاء كنسبت مئىيت من أسهمها يمبح :
أ/اكثر من  % 15ولم يتم إعالا إداسة السىخ .
ج /اكثر من  % 15وجم إعالا إداسة السىخ طيا
ج/اكثر من  % 15وجم إعالن إداسة السىخ طيا سغبتأ أو سغبتنا في السيطشة ع ي الششكت ومشف مىاف ت إداسة
السىخ .

انش ان املعلىماث التأ نذمت ا هي معلىماث ص يحت وسليمت ورلك جحت لائلت الع ىباث املنمىص علي ا
في املادة ()73بند ( )1وبنذ( )2من قاهىن سىق الخسطىم لألوزاق املالية .
توقيع العميل

توقيع المفوض/الوكيل
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.............................................
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إثبات الشخصية
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