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االسم بالكامل حسب جواز السفر:

اإلمارة: صندوق البريد:   رقم المستثمر: 

المتحرك: العمل:  رقم هاتف المنزل: 

)ش.م.خ( بمبلغ                    باع الطرف األول للطرف الثاني عدد  سهمًا من أسهمه في شركة 

درهمًا بموجب شهادة / شهادات األسهم  للسهم الواحد بمبلغ إجمالي وقدره  درهمًا(  

عدد عقود البيع والتنازالت والوكاالت المرفقة عدد الشهادات المرفقة 

االسم بالكامل حسب جواز السفر:

اإلمارة: صندوق البريد:   رقم المستثمر: 

المتحرك: العمل:  رقم هاتف المنزل: 

D D  /  M M  /  Y Y Y Y

الطرف األول – البائع –  المتنازل

الطرف الثاني – المشتري –  المتنازل له

لالستخدام الرسمي فقط:

مالحظات: 

إقرار البائع: أقر بان األسهم محل هذا العقد غير مرهونة وليس عليها أية التزامات مادية أو قانونية وللمشتري / المتنازل كامل الحق في التصرف بها عن طريق التنازل أو بيعها أو رهنها وقبض ثمنها 
ومستحقاتها وعليه أوقع على ما يلي :

إقرار المشتري: أقر بقبولي هذا التنازل كما أقبل عقد التأسيس والنظام / األنشطة الداخلية للشركة وأتعهد بها وعليه أوقع على ما يلي :

 الرسوم المستحقة وتدفع من قبل الطرفين المتنازل / المتنازل له، يرجى وضع إشارة )  ( أمام طريقة الدفع. تحتسب الرسوم بواقع 0.00275 لكل طرف إلجمالي عدد األسهم وحد
أدنى 200 درهم من طرفين

   نقدًا

فرع مسحوب على بنك     بشيك مصرفي رقم 

  Approved   Rejected Dubai CSD Stamp:

Rejection Reason:

Posted By: Signature: Date:

Approval By: Signature: Date:

توقيع البائع / المتنازل:

اسم الوكيل / الوصي )إن وجد - للبائع(:

توقيع الوكيل / الوصي )إن وجد - للبائع(:

توقيع المشتري / المتنازل له : 

اسم الوكيل / الوصي )إن وجد - للمشتري(:

توقيع الوكيل / الوصي )إن وجد - للمشتري(:

   رقم المعاملة :التاريخ :

عـقــد تنــازل عــن ملـــكـيــة أسهــــم

1.  يجب توقيع هذا العقد من قبل موظفين أثنين
2.  يجب إرفاق نسخة مختومة طبق األصل من خالصة القيد / جواز السفر لكل من البائع والمشتري

3.  هذا العقد غير قابل للتداول
4.  ال يعتد بهذا التنازل ما لم يعتمد من سوق دبي المالي

5.  يقر الطرف االول أنه تسلم من الطرف الثاني كامل قيمة االسهم المباعة ، وحقوقة التابعة بهذا الشأن
6.  يحل المشتري محل البائع في جميع االلتزامات المترتبة على ملكية األسهم وفقا للنظام األساسي للشركة

7.  يشمل هذا البيع األسهم المذكورة وما يتعلق بها من حقوق تظهر بعد تاريخ البيع. كما يشمل ايضا االرباح 
العائدة لهذه االسهم فيما عدا االرباح التي تسلمها البائع فعال

8.  يقر الطرفان بأن هذا العقد ال يعتد به إال بعد قبول تسجيله في سجالت مساهمي الشركة ويعتبر هذا العقد 
الغيا في حالة عدم سداد الرسوم المستحقة أو في حالة عدم مطابقته للشروط الخاصة بتسجيل أسهم 

الشركة، وال يعتبر توقيع وختم سوق دبي المالي إقرارًا بقبول العقد
9.  في حالة وجود وكيل / وصي )غير األب(. يرجى إرفاق نسخة من الوكالة أو الوصاية مصدقة من كاتب العدل.


