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 2119يؽليااااؽ  31فااااي  2119لسااااظة  141صاااادرت أحكااااام القااااانؽن رقااااػ : اإلطااااار القااااانؽني 
بظااااد جديااااد  2117لسااااظة  72( مااااؼ قااااانؽن االساااات طار رقااااػ 74والااااضا أإااااام إلاااا  الطااااا    

( يتااااايي لمييعاااااة العاماااااة لالسااااات طار والطظااااااطع الاااااار  طماااااب ال ياناااااات والطعمؽماااااات 14بااااارقػ  
 ااااي الطباغاااار واياااار الطباغاااار مااااؼ ال يااااات العامااااة الالزمااااة لاساااااال أصااااؽل االساااات طار األجظ

والخاصاااااة ل ااااااراض اإلحصاااااائيةت  ون االألاااااالل باعتباااااارات األماااااؼ القاااااؽمي أو الااااااع فاااااي 
ذلااااغ باالإااااافة إلااااي قاااارار  رئااااي   الخصؽصااااية وساااارية الطعمؽمااااات وااطارااااة حقااااؽق الغياااار.

 طار االساااااتبتعاااااديل الالئااااااة التظفيضراااااة لقاااااانؽن  2119لساااااظة  2731م مااااا  الاااااؽزراء رقاااااػ 
صااااااادار الظطااااااااذج واالسااااااات يانات الالزماااااااة لاسااااااااال أصاااااااؽل بإ 2119لساااااااظة  2732ورقاااااااػ 

 االست طار األجظ ي الطباغر واير الطباغر.
 ساااؽم ياااتػ االساااتعانة بال ياناااات الطساااتؽفا  فاااي الظطااااذج فاااي األااااراض اإلحصاااائية : الغااارض

وتمتاااااهم الييعاااااة بياااادم تااااادقيع بياناااااات تاااادفقات االسااااات طارات األجظ ياااااة الاااااؽار   إلاااا  مصااااارت 
عماااا  أن يااااتػ اإلفصاااااح عااااؼ العاماااة لالساااات طار والطظاااااطع الااااار  بساااارية الطعمؽمااااات الطقدمااااة 

 .فقط ال يانات عم  الطستؽ  الكمي
 كافااااة الشااااركات العاممااااة ب طيؽريااااة مصاااار العرايااااة  :الشااااركات الططالبااااة باسااااتيفاء الظطاااااذج

غااااركات ت فيطااااا عاااادا جظ يااااة بغااااع الظعاااار عااااؼ جيااااة الت سااااي أوتاتااااؽا عماااا  مساااااىطات 
 الباث والتظقيب والتي تعطل وفقًا التفاقيات اإلنتاج الطشتركة مع ال يات الاكؽمية.

  مااارات ساااظؽيًات فاااي مؽعاااد  4 ساااظؽا الرااااع  الظطاااؽذجياااتػ اساااتيفاء : الظطاااؽذجمعااادل اساااتيفاء
 .2119مؼ الراع الطظتيي في س تط ر  الراعت وذلغ بدءاً ء انتيامؼ تاريخ  45قصاه أ
  1:الظطؽذجكيفية استيفاء 

 بإنشااااااء حسااااااال عمااااا  الطؽقاااااع االلكتروناااااي لمييعاااااة العاماااااة  قاااااؽم مط ااااال عاااااؼ الشاااااركةر
ماااااؼ ألاااااالل األتياااااار لمساااااتخدم جديااااادل الطتاحاااااة فاااااي (www.gafi.gov.eg  لالسااااات طار

ويفضاااال ان ركااااؽن مط اااال  السااااتيفاء ال يانااااات الططمؽاااااة فااااي الظطاااااذج. الصاااافاة الرئيسااااية
اساااااتخدام حسااااااال مفعااااال رطكاااااؼ و أ بااااااال ار  الطالياااااة بالشاااااركة.الشاااااركة أحاااااد العاااااامميؼ 

 مسبقًا(
 غروط إنشاء اسػ الطستخدم وكمطة الطرور: فيطا يمي 
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 كمطة الطرور اسػ الطستخدم
 ركؽن بالمغة اإلن ميهيةأن ر ب  -
 حروم  8ال تقل عؼ  -
عمااا   اساااتخدام حاااروم وارقاااام فقاااطرطكاااؼ  -

 األقلان تاتؽ  عم  حرم واحد عم  
 مسطؽح باستخدام مسافاتاير  -

 ركؽن بالمغة اإلن ميهيةأن ر ب  -
 حروم  8كمطة الطرور ال تقل عؼ  -
 رماااهو  حااارمو رقاااػ   اااب أن تاتاااؽا عمااا ر -

 $ -  %- @( 
حااارم ك يااار تاتاااؽ  عمااا  االقااال أن ر اااب  -

 Upper Case م ل )A – B - C 
 

  الطساااااتخدم فاااااي إنشااااااء  عمااااا  ال رياااااد االلكترونااااايلتفعيااااال الاسااااااال ياااااتػ ارساااااال رساااااالة
أو  Junkرساااائل ايااار مرااااؽال فيياااا   فاااين تكاااؽن متاحاااة والاااضا ماااؼ الططكاااؼ أ الاسااااال
Spam)  الطختصااااة باسااااػ اإل ار  ت وفااااي حااااال عاااادم اسااااتالم رسااااالة التفعياااالت يااااتػ مؽافااااا

الطسااااتخدم وال ريااااد اإللكترونااااي الطسااااتخدم فااااي إنشاااااء الاساااااال عماااا  ال ريااااد اإللكترونااااي 
 FDI@gafinet.org.eg . وذلغ لتفعيل الاساال ألالل يؽميؼ عطل باد أقص ) 

ماااؼ غاااركة رطكاااؼ إ ألالياااا أك ااار بياناااات إ ألاااال فاااي حالاااة رمباااة الطساااتخدم فاااي : مالحعاااة
 باستخدام ذات الاساال.

  االسااات طار األجظ اااي الطباغااارل لتقاااارير األتياااار ثاااػ بعاااد تفعيااال الاسااااال ياااتػ تسااا يل الااادألؽل
 مؼ لالخدمات اإللكترونيةل ثػ انقر عم  لتقدم عم  الخدمةل.

 
 
 

mailto:FDI@gafinet.org.eg
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 : اتمالحع

كل صفاة بعد االنتياء مؼ استيفاء ال يانات في آألر يتػ الضغط عم  زر لحفظل الطتاح في  .1
كل الصفاةت ومؼ الططكؼ استكطال ال يانات الطافؽظة مؼ ألالل الدألؽل عم  صفاة 

لطمباتي الطافؽظةل الطتاحة مؼ ألالل الضغط عم  أرقؽنة لمساحة العطلل التي تقع إطؼ 
 .  إرساليااألتيارات اسػ الطستخدم لٌتستكطل ويتػ 
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 بالظطؽذج الططمؽاة والصفاات ال ظؽ  كافة استيفاء بعدل ارسالل زر عم  الضغط يتػ حيؼ في .2

 التؽجيو إعا   يتػ فسؽم استيفاؤه يتػ لػ بظد أا وجؽ  حال وف وذلغ مؼ أا مؼ الصفاات 
 .الطكتطمة اير الصفاةإل  

 رقػ عم  تاتؽ  والتي  االرسال لت كد رسالة ظيؽر يتػ سؽم بظ اح الظطؽذج ارسال بعد .3
 .بكػ الخاص الطمب

 
  عظاااادما تقااااؽم الشااااركة باسااااتيفاء الظطااااؽذج لمطاااار  األولاااا ت سااااتقؽم باسااااتيفاء ال يانااااات عااااؼ

الرااااع الااااالي والرااااع الساااابع. عقاااب ذلاااغ ساااتقؽم الشاااركة بإ ألاااال بياناااات الرااااع الااااالي 
وسااااتعير بيانااااات الراااااع السااااابع تمقائيااااًا مااااع إمكانيااااة تاااااديث ال يانااااات فااااي حالااااة فقااااطت 
 تاديث.وجؽ  

  اساااترجاع بياناااات الشاااركة التعريفياااة رطكاااؼ الااااالي بياناااات الرااااع بإ ألاااال فاااي حالاااة الكياااام
عاااااؼ فاااااي الراااااع الساااااابعت إ ألاليااااا الساااااابع وليكاااال الطسااااااىطيؼ واظااااؽ  حقاااااؽق الطمكيااااة 

لتقاااااارير االسااااات طار األجظ اااااي الااااادألؽل عمااااا  الظطاااااؽذج الرااااااع ساااااظؽا ماااااؼ ألاااااالل طرياااااع 
وعظاااد ظياااؽر صااافاة لبياناااات تعريفياااة عاااؼ الشاااركةل  اإللكترونياااةلالطباغااارل ماااؼ لالخااادمات 

يااااتػ الباااااث عااااؼ الشااااركة فااااي ألانااااة لاسااااػ الشااااركةل وذلااااغ مااااؼ ألااااالل قائطااااة االألتيااااارات 
 الطتاحة.

 



 

6 
 

 

  كالتال أقسام  ستةمؼ  الراع سظؽ  ظطؽذج اليتكؽن: 
 (1   بيانات تعريفية عؼ الشركة.1
 (2   مال ورأس الطساىطيؼ ليكل. 2
 (3 . حقؽق الطمكية  3
 (4 . معامالت الطساىطيؼ األجانب  4
 (4 . معامالت أألر   5
 (5 . الطرفقات  6
 
 :بيانات تعريفية عؼ الشركة .1

  ىااااضا القسااااػ فااااي حالااااة  فاااا الططمؽااااة التعريفيااااة ساااؽم تقااااؽم الشااااركة باسااااتكطال ال يانااااات
ت أماااا إذا تاااػ ا ألاااال بياناااات الشاااركة فاااي الرااااع قياااام الشاااركة بإنشااااء حسااااال لمطااار  األولااا 

ماااع إتاحاااة تااااديث ال ياناااات فاااي الساااابع فياااتػ اساااترجاع ال ياناااات كطاااا تاااػ التؽإااايي ساااابقًا 
 يرىا.يحال تغ

 إذا  باياااااث إماااااا مساااااتقمة أو م طعاااااةت لناااااؽع ال يانااااااتل أواًل رقاااااؽم مط ااااال الشاااااركة باألتياااااار
وفقااااًا  الظطااااؽذجكانااااش الشااااركة الطصاااارية غااااركة قابضااااةت فإمااااا أن تقااااؽم الشااااركة باسااااتيفاء 

أو اسااااتيفاء  ليااااا مااااع إ راج أسااااطاء تمااااغ الشااااركات لم يانااااات الط طعااااة لمشااااركات التابعااااة
يانااااات يااااتػ اسااااتيفاء بت وعميااااو عماااا  حااااد  وفقااااًا لم يانااااات الطسااااتقمةنطااااؽذج لكاااال غااااركة 

 .%111نسبة مميكة الطصرييؼ  كانشذا جطيع الشركات التابعة حت  إ
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  ثااااػ يااااتػ األتيااااار اسااااػ الشااااركة فااااي حااااال اسااااتيفاء الشااااركة لمظطااااؽذج فااااي راااااع سااااابع أو

كطااااا ىااااؽ ماااادرج فااااي  وتاااااريخ الت سااااي  األتيااااار لأألاااار ل وعميااااو يااااتػ إ راج اسااااػ الشااااركة
 الس ل الت ارا لمشركة.

 
  عظو كالتال :اإلفصاح ل وفقًا لمراع الططمؽال الااليثػ يتػ تاديد بظد لالراع 

o  11/1إلي  1/1: الفترة من األولالربع 
o  13/6إلي  1/4الربع الثاني: الفترة من 
o  13/9إلي  1/7الربع الثالث: الفترة من 
o  11/11إلي  1/13الربع الرابع: الفترة من 

يااااؽم مااااؼ نيارااااة كاااال راااااعت فعماااا  ساااا يل  45 ن الطااااد  الطاااااد   السااااتيفاء ال يانااااات ىاااا  بااااعمطااااًا 
 إلاااا  1/4ىاااا  مااااؼ  31/3فااااي األول الطظتيااااي الط ااااال الطااااد  الطاااااد   السااااتيفاء بيانااااات الراااااع 

 أا بيانات بعد ىضه الطد .بإرسال وعميو ال رسطي  15/5
  اااااار  لمشاااااركة ماااااؼ لمسااااا ل التثاااااػ ياااااتػ تادياااااد القاااااانؽن الخاإاااااعة لاااااو الشاااااركة وفقاااااًا 

 الألتيارات التالية:ا
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 :  مالحعة

ولااااي  قااااانؽن  8ت يااااتػ األتيااااار قااااانؽن 8الشااااركات الط سسااااة وفقااااًا لقااااانؽن االساااات طار رقااااػ  -
72. 

 .يتػ األتيار مظاطع است طارية لمشركات التي تعطل بظعام الطظاطع است طارية فقط -
الطظاااااطع االساااات طارية فيااااتػ فااااي حااااال إذا كانااااش الشااااركة ال تعطاااال بظعااااام الطظاااااطع الااااار  أو  -

 األتيار است طار  األمي.
كاااال صاااافاة بعااااد االنتياااااء مااااؼ اسااااتيفاء آألاااار يااااتػ الضااااغط عماااا  زر لحفااااظل الطتاااااح فااااي  -

الصااافاةت وماااؼ الططكاااؼ اساااتكطال ال ياناااات الطافؽظاااة ماااؼ ألاااالل الااادألؽل  كااالال ياناااات فاااي 
ط عمااا  فاااي حااايؼ ياااتػ الضاااغ تعمااا  صااافاة طمبااااتي الطافؽظاااة الطتاحاااة إاااطؼ مسااااحة العطااال

 .مؼ ق لالظطؽذج كطا اغرنازر لارسالل بعد استيفاء كافة ال ظؽ  الططمؽاة في 

 
 :ليكل الطساىطيؼ ورأس مال .2

 لمشركة مصااااارييؼ وأجاناااااب(  كاااااامالً  ء ليكااااال الطسااااااىطيؼىاااااضا القساااااػ مخصااااا  الساااااتيفا
 األمت الشاااااركة الططمؽكاااااة م ااااال ال ظسااااايةت ماااااال اإلقاماااااةت عاااااد  األسااااايػليتضاااااطؼ بياناااااات 

 .وجظسياتيا
 راج إجطااااال  عااااد  االساااايػ / الاصاااا  بالشااااركة فااااي الااااراعيؼ الاااااال  والسااااابع ثااااػ يااااتػ إ 

فااااي  يااااتػ الضااااغط عماااا  زر لحفااااظل ق اااال اسااااتكطال بيانااااات الطساااااىطيؼ كطااااا ىااااؽ مؽإااااي
 أ ناه: الط ال
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  رأس الطاااااال إ راج ت ياااااتػ الفر راااااة وغاااااركات الشاااااخ  الؽاحاااااد والفاااااروعلمطظشااااا ت بالظسااااابة
فاااي الاااراعيؼ الااااال  والساااابع ثاااػ ياااتػ الضاااغط بااادراًل عاااؼ عاااد  االسااايػ / الاصااا  الكمياااة 

 .كطا ىؽ مؽإي بعاليو اىػعم  زر لحفظل ق ل استكطال بيانات الطس
  عمطاااًا ان م طاااؽع عاااد  ا راج بياناااات كااال مسااااىػ عمااا  حاااد  عمااا  الظااااؽ التال :ياااتػ ثاااػ 

عاااااد  االسااااايػ /  رسااااااوا إجطاااااالياالسااااايػ / الاصااااا  لمطسااااااىطيؼ / الشاااااركاء ر اااااب أن 
 الاص  الكمية لمشركة السابع إ ألاليا(

يااااتػ تاديااااد نااااؽع الطساااااىػ / الشااااريغ إمااااا فاااار  أو غااااركةت ثااااػ اسااااػ الطساااااىػ / الشااااريغ  . أ
رقاااػ  –جاااؽاز سااافر  –الشخصاااية  رقاااػ قاااؽم  إثباااات وجظسااايتو و ولاااة اإلقاماااة وناااؽع ورقاااػ 

 رقػ التس يل  في حال كؽن الطساىػ غركة أجظ ية((. –الس ل الت ار  

 لاااااةو   نفااااا  ىاااااي لمشاااااركات االقاماااااة  ولاااااةن إفااااا فاااااي حالاااااة أن الطسااااااىػ غاااااركة :مالحعاااااة
 ال ظسااااية ولااااة  عااااؼ االقامااااة  ولااااة تختماااا  فقااااد فاااار  فااااي حالااااة أن الطساااااىػ ماااااأت ال ظسااااية
 الدولااااة عماااا  متاااار  اً  ولااااي إقامااااة فعميااااة  جظساااايتو  ولااااة ألااااارج مكاااايػ الفاااار  إذا كااااان وذلااااغ
 فقط . إقامة لتصريي باطمو

 / الاصاااا  الططمؽكااااة لمطساااااىػ / الشااااريغ فااااي الراااااع السااااابع أوالً عااااد  إ راج ثااااػ يااااتػ  . ال
 كطا ىؽ مؽإي في الط ال أ ناه:
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o   تاكااااػ الطساااااىػ فااااي قاااارارات الشااااركة أو فتط اااال نساااابة  التصااااؽيتيةفيطااااا رخاااا  القااااؽ
 الطقاعاااد عاااد  فاااي حاااال أن م اااال: .تصاااؽيش الطسااااىػ فاااي قااارارات م مااا  اإل ار نسااابة 

 نساااابة تكااااؽن  واالتااااالي %11الؽاحااااد  لمطقعااااد التصااااؽيتية القااااؽ  تكااااؽن ف 11بااااالط م 
 وأ مباغاااار  سااااؽاء بااااالط م  الطخصصااااة لااااو عااااد  الطقاعااااد تساااااوا  الطساااااىػ تصااااؽيش

 . الط م  في أو أك ر مط ل ألالل مؼ
o إ راج بالظساااابة لمطظشاااا ت الفر رااااة وغااااركات الشااااخ  الؽاحااااد والفااااروعت يااااتػ : مالحعااااة

رأس الطاااال السااااابع ا ألالااااو بااادراًل عااااؼ عااااد  االساااايػ / الاصااا  الكميااااة فااااي الااااراعيؼ 
القاااااؽ  إ راج وياااااتػ  / الاصااااا  العا راااااةل عاااااد  االسااااايػلالااااااال  والساااااابع فاااااي بظاااااد 

 .111التصؽيتية 
o  اياااار مصااارا ساااؽم يااااتػ تادياااد اسااااػ جظسااايتو فاااي حاااال كااااؽن ناااؽع الطسااااىػ غااااركة و

 ت والطقصااااؽ  بالشااااركة األم ىاااا  الشااااركةوجظساااايتيالمطساااااىػ األجظ ااااي الشااااركة األم 
التاااا   (التااااي ال تطتمكيااااا غااااركة أألاااار   صاااااحبة الساااايطر  الظيائيااااة لالطساااايطر الظيااااائيل 

بالشااااركة الطصاااارية ويكااااؽن ليااااا حااااع التصااااؽيش تطتمااااغ أو تااااتاكػ بالطساااااىػ األجظ ااااي 
 عم  قراراتيا.

 تادياااد الشاااركة األم ياااتػ غاااركة ذات ط يعاااة ألاصاااة(ت  SPVم إذا كاناااش الشاااركة األ
 لتمغ الشركة.  صاحبة السيطر  الظيائية
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o  عالقاااات بااايؼ برجااااء تاديااادىا  األجاناااب  طسااااىطيؼالبااايؼ تاااراط فاااي حالاااة وجاااؽ  عالقاااة

بعضااااايا بااااابعع أو بااااايؼ مسااااااىطيؼ أجاناااااب أفااااارا   غاااااركات غاااااكيقة/غاااااركات تابعاااااة
 (.فرا األ األجانبالعالقات بيؼ الطساىطيؼ  أوت وغركات أجظ ية

فياااااتػ إ راج  جاناااااباأل شاااااركاءال/  طسااااااىطيؼالعالقاااااات بااااايؼ حاااااال وجاااااؽ  فاااااي  :مالحعاااااة
باااااااقي ذات الظساااااابة األك اااااار أواًل واعااااااد إإااااااافة بياناتااااااو يااااااتػ إ راج / الشااااااريغ الطساااااااىػ 

األك اااار السااااابع / الشااااريغ الصاااامة واألتيااااار الطساااااىػ  ذواألجانااااب  الشااااركاء/ الطساااااىطيؼ 
 مؽإي في الط ال التالي: ىؽل كطا الطساىػ طرم العالقةإإافتو في بظد ل

 ذات الظسبة األك ر:/ الشريغ إ راج بيانات الطساىػ  .1
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 :الصمة ذو/ الشركاء يؼالطساىطباقي  إ راج .2

 

 
باسااااااتخدام ذات الخطااااااؽات مااااااع األتيااااااار أألاااااار  أجظ ااااااي يااااااتػ إ راج أا مساااااااىػ / غااااااريغ

( فاااي بظاااد لالطساااااىػ طااارم العالقاااةل ق اااال 1الطسااااىػ / الشاااريغ ذات الظسااابة األك اااار  فااار  
 .مساىػ / غريغكل 
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الرااااااع عااااد  / الاصااااا  الططمؽكااااة لمطساااااىػ / الشااااريغ فااااي عاااادم تغيياااار حالااااة فااااي  ج.
الااااالي عاااؼ طرياااع الضاااغط فطاااؼ الططكاااؼ نساااخ بياناااات الرااااع الساااابع فاااي الرااااع الااااالي 

 كطا ىؽ مؽإي أ ناه: عم  زر لنسخ مؼ الراع السابعل

 
 
 

ال ياناااات الططمؽااااة لمطسااااىػ / الشاااريغ األول ياااتػ الضاااغط عمااا  إ راج بعاااد االنتيااااء ماااؼ  . 
الطساااااىػ / الشااااريغ ال ااااان  وال الااااث إ راج زر لإإااااافةل الطتاااااح فااااي األاااار الصاااافاة ليااااتػ 

اإللهاميااااااة  ال يانااااااات كافااااااة بعداسااااااتكطال الإ إإااااااافة أا مساااااااىػ / غااااااريغ يااااااتػوال  ....
 أواًل. لمطساىػ
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جااادول راتاااؽ  عمااا  بياناااات الصااافاة رعيااار فاااي األااار ؽم ساااالضاااغط عمااا  زر لإإاااافةل  بعااد
ماااااع إتاحاااااة تعاااااديل أو حاااااضم بياناااااات  الطسااااااىػ / الشاااااريغ الاااااضا تاااااػ اساااااتيفاء بياناتاااااو

 .الطساىػ

 
 

 : بال ؽرصةإذا كانش الشركة مقيد  ه. 
التااااي ت مااااس نساااابة مساااااىطتيػ  وأجانااااب مصاااارييؼ الطساااااىطيؼ إ راج جطيااااعيااااتػ : أوالً 
 كل عم  حد . % أو أك ر2,5
% ياااااتػ 2,5: بالظسااااابة لمطسااااااىطيؼ التاااااي ت ماااااس نسااااابة مسااااااىطتيػ أقااااال ماااااؼ ثانيااااااً 

بيانااااااات ت طيااااااع عااااااد  األساااااايػ الططمؽكااااااة لمطساااااااىطيؼ الطصاااااارييؼ و  راجيااااااػ فااااااي 
الطسااااااىػ تااااااش مساااااط  لمسااااااىطؽن األااااارون مصاااااريؽنل واألتياااااار ال ظساااااية و ولاااااة 

 0000ل رقػ اثبات الشخصيةاالقامة لمصرل مع تاديد نؽع الطساىػ لغركةل ول
 

وكاااضا ت طياااع عاااد  األسااايػ الططمؽكاااة لمطسااااىطيؼ األجاناااب تااااش مساااط  لمسااااىطؽن 
تادياااد ناااؽع الطسااااىػ ماااع لجظسااايات ايااار مااااد  ل  ال ظساااية األااارون أجانااابل واألتياااار

 فيطا عدا الااالت االتية: لغركةل
  ياااتػ أن ر اااب % أو أك ااار 11عظاااد وجاااؽ  مسااااىػ أجظ اااي ت ماااس قؽتاااو التصاااؽيتية

 بغع الظعر عؼ نسبة مساىطتو في الشركة.  راجو مظفصالً إ
   فاااار  أو غااااركة( ت مااااس نساااابة مساااااىطتو أقاااال مااااؼ عظااااد وجااااؽ  مساااااىػ أجظ ااااي

فاااار    ىطيؼ األجانااااب الطاااادرجيؼ مساااابقاً تراطااااو عالقااااة باااا ا مااااؼ الطسااااا% و 2,5
  راجااااو مظفصااااالً فيتػ إ% أو أك اااارت11والتااااي ت مااااس نساااابة مساااااىطتو  و غااااركات(أ

 .الطدرج مسبقاً  مع تاديد الطساىػ طرم العالقة
  و أ فااااارا  ماااااؼ نفااااا  العائماااااةأعظاااااد وجاااااؽ  م طؽعاااااة ماااااؼ الطسااااااىطيؼ األجاناااااب

 % أو أك ر يتػ 11مؼ غركات ذات عالقة ت مس م طؽع مساىطتيػ  ةم طؽع
 
 



 

15 
 

 
 

الطساااااىػ طاااارم والااااراط بيااااظيػ مااااؼ ألااااالل تاديااااد ل كاااال مساااااىػ عماااا  حااااد إ راج 
 (11الصفاة رقػ   لمتفاصيل يرج  الرجؽع إل   .العالقةل
ليكاااال أن الشااااركة قامااااش باسااااتيفاء الظطااااؽذج فااااي الراااااع السااااابع و  ألااااال و. فااااي حااااال 

 سابقًا يتػ اتباع الخطؽات االتية: الطساىطيؼ
ثااااػ يااااتػ الاااااالي  الساااايػ / الاصاااا  بالشااااركة فااااي الراااااععااااد  ا إ راج إجطااااالييااااتػ  .1

 .الضغط عم  زر لحفظل
عمااااا  بياناااااات راتاااااؽا الصااااافاة حياااااث ال ااااادول الاااااضا  ألسااااافلاالنتقاااااال ثاااااػ ياااااتػ  .2

فااااي الراااااع السااااابع. ويااااتػ الضااااغط عماااا  زر لتعااااديلل إ راجيااااا الطساااااىطيؼ كطااااا تااااػ 
 الطتاح في اقص  الشطال مقابل كل مساىػ.

 
عظااااااد الضااااااغط عماااااا  زر لتعااااااديلل سااااااؽم يااااااتػ إتاحااااااة بيانااااااات الطساااااااىػ السااااااابع  .3

و مااااا أن يااااتػ الضااااغط عماااا  زر لنسااااخ مااااؼ الراااااع الراااااع السااااابع  ألااااالل ىاؤ اسااااتيفا
الساااابعل وذلاااغ فاااي حاااال عااادم تغييااار أا ماااؼ بياناااات الطسااااىػ فاااي الرااااع الااااالي كطاااا 

 ىؽ مؽإي أ ناه:

 
أو ياااتػ ا ألاااال التعاااديل الاااضا تاااػ ألاااالل الرااااع الااااال  أماااا فاااي عاااد  االسااايػ / الاصااا  

 الططمؽكة أو القؽ  التصؽيتية أو في الشركة األم.
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فاااي  يبياناااات الطسااااىػ فاااي الرااااع الااااالإ راج ثاااػ ياااتػ الضاااغط عمااا  زر لحفاااظل لياااتػ  .4
 كطا ىؽ مؽإي أ ناه: جدول ليكل الطساىطيؼ

 
 
 
 

 حقؽق الطمكية: .3
  جظيااااااو – يااااااؽرو -أمريكااااااي  والر –أواًل  جظيااااااو مصاااااار  اإلفصاااااااح يااااااتػ تاديااااااد عطمااااااة 

 مساااتؽ   عمااا  ثابتاااة عطماااةال بااا ن عمطااااً  لمشاااركة لمقاااؽائػ الطالياااة وفقااااً  أألااار ( - اساااترليظي
 .بالظطؽذج ال يانات كافة استكطال في عطمةال بضات االلتهام ر ب نوأأا  الظطؽذج

  1111إ راجيا باألل   م ال: الكيطة مميؽن سؽم يتػ كافة الكيػ إ راج يتػ) 
 الكااايػ فاااي أ  ماااؼ بظاااؽ  حقاااؽق الطمكياااة ياااتػ الضاااغط عمااا  زر لتعاااديلل الطتااااح ق ااال   ألاااالإل

 كافة ال ظؽ .
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 التغيااار فاااي رأس الطاااال الطااادفؽع أماااا بالهياااا   أو اإلنخفااااض ياااتػ تادياااد مصااادر فاااي حاااال 
 التغير مع تاديد الكيطة مؼ كل مصدر. /مصا ر

  فياااااتػ إ راج الكيطاااااة ل االحتياطيااااااتولل الطرحماااااة (-  األراااااااح أو الخساااااائرل ل ظاااااؽ بالظسااااابة
 .حت  بدارة الراع الضا يتػ االفصاح عظو مؼ بدارة الرصيد التراكطية

 نقااداً  الطسااد   األرااااح ل ولتؽزيعاااتالفتاار  (-  صااافي أرااااح أو ألسااائرأمااا فيطااا رخاا  بظااؽ  ل 
ألااالل والتؽزيعااات الطسااد   نقاادًا االرااااح أو الخسااائر الطاققااة قيطااة لمطساااىطيؼل فيااتػ إ راج 

 .ات الشركةوذلغ طبقًا لاساب ال الثة أغير مؼ كل راع ولي  التراكطي أو السظؽا 
وامغااش قيطااة  31/9/2119غااركة تقااؽم باسااتيفاء بيانااات الراااع ال الااث الطظتياا  فااي  :م ااال

الطاققة ألالل الفتار  وصاف  االرااح مميؽن جظيو  3ناؽ  31/12/2118االرااح الطرحمة ف  
ألاااا  جظيااااو وألااااالل الفتاااار  مااااؼ  111بمغااااش ناااااؽ  31/3/2119إلااااي  1/1/2119مااااؼ 

ألاا  جظيااو  51ناااؽ  31/9/2119 إلااي 1/7/2119ومااؼ  31/6/2119إلااي  1/4/2119
 ألاا  جظياااو عماا  التاااؽال ت باالإااافة إلاااي تساااديد مميااؽن جظياااو نقاادًا عمااا  الطسااااىطيؼ 71و

ت فساؽم ياتػ 31/6/2119الطظتيا  فاي  2119ألالل الرااع ال ااني ماؼ عاام أرااح  كتؽزيعات
 استيفاء بظؽ  حقؽق الطمكية عم  الظاؽ التالي:

 
   :مالحعة

 256- :م ااااال  ( ق اااال الكيطااااة-إإااااافة عالمااااة السااااالب   فااااي حااااال تاقيااااع ألسااااائر يااااتػ -
 ة(.الطدألم والكيطة – السالب عالمة بيؼ مسافو ترك ر ب وال( 256  ولي 

الظسااابة لمشاااركات التااا  ال تقاااؽم بإصااادار قاااؽائػ مالياااة رااااع ساااظؽيةت فياااتػ اإلعتطاااا  عمااا  قائطاااة ب -
 عؼ الفتر  الططمؽاة.مركه مال  صا ر  مؼ الشركة 
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 :الطساىطيؼ األجانب و/أو األطرام ذو عالقة لمطساىطيؼ األجانبمعامالت  .4
  الطصاااااارية باااااايؼ الشااااااركة ال اريااااااةالطعااااااامالت باإلفصاااااااح عااااااؼ رخاااااات  ىااااااضا القسااااااػ 

بالطساااااااىطيؼ / عالقااااااة  ذوأو األطاااااارام و/األجانااااااب بالشااااااركة  الطساااااااىطيؼ / الشااااااركاءو 
عائماااة فاااي حاااال أفااارا  الت الشاااركات الشاااكيقة والتابعاااةت األماألجاناااب م ااال الشاااركة  الشاااركاء

 .االفرا  الطساىطيؼ
  م اااال: الفؽائااااد عماااا  القااااروض مااااؼ / إلااااي  معااااامالت التطؽيميااااةويظقسااااػ ىااااضا القسااااػ إلااااي 

ساااادا  مصااااروفات  –األجانااااببالطساااااىطيؼ عالقااااة  ذواألطاااارام الطساااااىطيؼ األجانااااب و/أو 
نيابااااة عااااؼ الشااااركة الطصاااارية( ومعااااامالت أألاااار   م اااال: غااااراء االت ومعاااادات ومسااااتمهمات 

 انتاج(
 أجظ اااااي أو طااااارم ذو  الاركاااااات  لكااااال مسااااااىػ جطااااااليإل وفقااااااً  الكااااايػ بااااااالل  ياااااتػ إ راج

 أو طاااارم ذو عالقااااةاألجظ ااااي الطساااااىػ  أو إلاااا  الطسااااتاع مااااؼأمااااا  عالقااااة عماااا  حااااد (
ولاااااي   فقاااااط تطاااااش ألااااالل ال الثاااااة أغاااااير ماااااؼ الراااااع الاااااااليالتاااااي و  لمطساااااىػ األجظ اااااي

 .الرصيد
 أو طااااااارم ذو عالقاااااااة: الطباااااااالس الطساااااااتاقة ماااااااؼ  األجظ اااااااي الطساااااااتاع ماااااااؼ الطسااااااااىػ

 غركة الطصرية.إل  ساىطيؼ األجانب واألطرام ذو عالقة طال
  أو طاااارم ذو عالقااااة: الطبااااالس الطسااااتاقة مااااؼ الشااااركة  األجظ اااايمساااااىػ  إلاااا الطسااااتاع

 عالقة. الطست طريؼ األجانب أو أطرام ذو الطصرية إل 

ييكاااال الطسااااااىطيؼ ورأس ب الخاصااااة الصاااافاة وحفااااظ اساااااتكطال مااااؼ كاااادر ااااب الت  :مالحعااااة
 تااااارتبط الصااااافاة ىاااااضه فاااااي تعيااااار التاااااي جاناااااباأل الطسااااااىطيؼ بياناااااات ان حياااااث أوالً  ماااااال

 .الطساىطيؼ ليكل في ا راجيػ تػ التياألجانب  بالطساىطيؼ

  عم  الظاؽ التالي:يتػ استيفاء ال يانات 
ياااتػ أواًل تادياااد ىااال تؽجاااد معاااامالت ماااع الطسااااىطيؼ األجاناااب و/أو أطااارام ذو عالقاااة  .1

 لمطساىطيؼ األجانب مؼ ألالل األتيار نعػ أو ال.
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طاااارم ذو  مساااااىػ أجظ ااااي أو إذا كانااااش الطعاممااااة الطاااارا  إ راجيااااا مااااعثااااػ يااااتػ تاديااااد  .2
 .عالقة

إذا كاناااااش الطعامماااااة ماااااع طااااارم ذو عالقاااااة في اااااب تادياااااد اساااااػ الطااااارم وجظسااااايتو  .3
 نؽع الطعاممة. إل باإلإافة والطساىػ األجظ ي طرم العالقة 

ثاااااػ ياااااتػ إ راج الكيطاااااة الطساااااتاع ماااااؼ و/أو إلااااا  الطسااااااىػ األجظ اااااي أو الطااااارم ذو  .4
إ راج عالقاااااة ثاااااػ ياااااتػ الضاااااغط عمااااا  زر لإإاااااافةل الطتااااااح فاااااي األااااار الصااااافاة لياااااتػ 

 .عاممة و تاحة إ راج أا معامالت أألر  الط

 
فاااي األااار الصااافاة راتاااؽ  عمااا  تفاصااايل  بعاااد الضاااغط عمااا  زر لإإاااافةل ياااتػ ظياااؽر جااادول

 ىا مع إتاحة تعديل أو حضم الطعاممة.ؤ الطعاممة الض  تػ استيفا
 في ىضا القسػ؟ ما ىي الطعامالت التي ر ب إ راجيا 
 لمطست طريؼ األجانب الطباغريؼ في الشركة الطصرية.  ال اريةالت مالطعا - أ

الكياناااات الطرتبطاااة  أغاااخاصت  ىاااؽ كياااان أو م طؽعاااة ماااؼ الطباغااار االجظ اااي الطسااات طر
قااااا ر  عماااا  التت حكؽمااااات( الغياااار مكيطااااة و  تت م طؽعااااة مااااؼ األغخاص/الطظشاااا مظشاااا

الل مطارساااة السااايطر  أو  رجاااة ك يااار  ماااؼ الظفاااؽذ عمااا  الشاااركة الطصااارية وذلاااغ ماااؼ ألااا
 .% أو أك ر مؼ أسيػ الشركة الطصرية11امتالك قؽ  تصؽيتية أو أسيػ تط ل 

إذا كاااااان لمطسااااااىػ األجظ اااااي الطباغااااار  الهميماااااةاألجظ ياااااة  لمشاااااركات ال ارياااااةالطعاااااامالت  - ال
م واحاااااد  ايااااار مكيطاااااة صااااااحبة أ غاااااركةلااااادييػ  الهميماااااةالطسااااااىػ األجظ اااااي والشاااااركة 

 أسيػ بعضيػ البعع.% مؼ 11ويطتمكؽن اقل مؼ السيطر  الظيائية 
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 تعريف عالقات االستثمار االجنبي المباشر مع الشركات السميلة

       

    

   

      

 

 

 

الطباغاااار  جظ ااااياأللمطساااااىػ التابعااااة  األجظ يااااة مااااع الشااااركات ال اريااااةالطعااااامالت  - ج
 -% 51ماااااؼ  جظ ااااايالطسااااااىػ األفيياااااا رطتماااااغ   الشاااااركة التابعاااااة ىااااا  الشاااااركة التاااااي

 فتتاااراوح ماااؼالطرتبطاااة الشاااركات أماااا  % ماااؼ القاااؽ  التصاااؽيتية أو حقاااؽق الطمكياااة111
لتاديااااد . والقاعااااد  (لمشااااركة % مااااؼ القااااؽ  التصااااؽيتية أو حقااااؽق الطمكيااااة51 -% 11

 -%11راباااط إاااحي  واحاااد عمااا  األك ااار  االسااات طار الطباغااار أن ركاااؽن ىظااااك  عالقاااة
 التالي أم مة عم  ذلغ:الرسػ ال ياني ويؽإي  %( في سمسمة الطمكية.51

 

 تعري  عالقات االست طار االجظ ي الطباغر مع الشركات التابعة والطرتبطة
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 جظ ي مباغرأعالقة است طار     

 مباغر ايرجظ ي أعالقة است طار       
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 :الطرفقات .5
  فااااااي ىيعااااااة   بعااااااع الطسااااااتظدات الططمؽاااااااةإرفاااااااق يااااااتػPDF  أوJPG  أوJPEG )  عماااااا

 الظاؽ التالي:

 س ل ت ارا حديث لمشركة ألالل األر ثالث أغير. .1

 .ال ياناتلشركة أو تؽكيل مؼ الشركة لطقدم تفؽيع مختؽم بختػ ا .2

 .لمطفؽضبطاقة الرقػ القؽمي نسخة مؼ  .3

 متاحة.الطيهانية الراع سظؽية أو أألر ميهانية  .4

 أا مستظدات أألر . .5

 

 مالحعات عامة: 
 رقؽم باستيفاء ال يانات أحد مااس ي الشركة.رفضل أن  -
 .باألل يتػ إ راج كافة الكيػ  -
رطكاااااؼ اساااااترجاع بياناااااات الشااااااركة التعريفياااااة وليكااااال الطساااااااىطيؼ واظاااااؽ  حقاااااؽق الطمكيااااااة  -

 (.4في الراع السابع  التفاصيل في صفاة رقػ إ ألاليا السابع 
كاااال صاااافاة بعااااد االنتياااااء مااااؼ اسااااتيفاء آألاااار يااااتػ الضااااغط عماااا  زر لحفااااظل الطتاااااح فااااي  -

 تفاصاااايل اسااااتكطال الطمبااااات الطافؽظااااة فااااي صاااافاة رقااااػ  الصاااافاةالخاصااااة بتمااااغ ال يانااااات 
3.) 

وفااا  حاااال  ياااتػ الضاااغط عمااا  زر لارساااالل بعاااد اساااتيفاء كافاااة ال ظاااؽ  الططمؽااااة فاااي الظطاااؽذج -
 .الصفاة اير الطكتطمةإل  وجؽ  أا بظد لػ يتػ استيفاؤه فسؽم يتػ إعا   التؽجيو 

بعاااد ارساااال الظطاااؽذج بظ ااااح ساااؽم ياااتػ ظياااؽر رساااالة لت كاااد االرساااال والتااا  تاتاااؽ  عمااا  رقاااػ  -
 الطمب الخاص بكػ.

رفاااع( ماااؼ  –ق اااؽل  -رطكاااؼ متابعاااة حالاااة الظطاااؽذج الخااااص بكاااػ ماااؼ بااايؼ  قياااد الطراجعاااة  -
 ألالل صفاة لطمباتيل الطتاحة في مساحة العطل الخاصة بكػ.
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فااااي االعتبااااار األألااااض فااااي حالااااة رفااااع الطمااااب يااااتػ اسااااتيفاء الظطااااؽذج كاااااماًل مااااؼ جديااااد مااااع  -
يااااؽم مااااؼ  45أسااااباال الاااارفع والفتاااار  الهمظيااااة الطاااااد   السااااتيفاء الظطااااؽذج الراااااع سااااظؽا  

 نيارة كل راع(.
يااااتػ مراجعااااة ال يانااااات الطرساااامة مااااؼ ق اااال اإل ار  الطختصااااة وفااااي حااااال وجااااؽ  أا تعااااادرالت  -

 لمياااااميلمااااؼ ألااااالل صاااافاة إليااااو طمااااب تعااااديل والااااضا رطكااااؼ الؽصااااؽل إرسااااال مطمؽاااااة يااااتػ 
 .الطتاحة في مساحة العطل الخاصة بكػ
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