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أوًال
االقتصاد الفلسطيني 

- لمحة حول االقتصاد الفلسطيني
- قطاع اإلنشاءات في األراضي الفلسطينية

- قطاع اإلسمنت في فلسطين
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ثانيًا
معلومات عن الشركة واألسهم

المطروحة لالكتتاب األولي العام
- اسم الشركة

- مركز الشركة الرئيسي
- رأس مال الشركة المصرح به والقيمة االسمية للسهم المصدر

- رأس مال الشركة المكتتب به من قبل المؤسسين
- نوع األسهم المصدرة والقيمة االسمية للسهم

- عدد األسهم المطروحة لالكتتاب األولي العام
- سعر السهم والقيمة اإلجمالية

- خصائص األسهم المصدرة والمكتتب بها
- قيمة وعدد وخصائص األوراق المالية التي ستصدرها الشركة في وقت متزامن مع هذا اإلصدار

- موافقات الجهات الرسمية على تأسيس الشركة وإصدار األسهم
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ثانيًا
معلومات عن الشركة واألسهم

المطروحة لالكتتاب األولي العام
- اسم الشركة

- مركز الشركة الرئيسي
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- سعر السهم والقيمة اإلجمالية

- خصائص األسهم المصدرة والمكتتب بها
- قيمة وعدد وخصائص األوراق المالية التي ستصدرها الشركة في وقت متزامن مع هذا اإلصدار

- موافقات الجهات الرسمية على تأسيس الشركة وإصدار األسهم



28



29



30

ثالثًا
شروط وإجراءات االكتتاب األولي

العام
- آلية طرح األسهم لالكتتاب األولي العام

- تقديم طلبات االكتتاب
- مكان االكتتاب األولي العام ومدته

- قبول أو رفض طلب االكتتاب األولي العام
- الشروط المطلوبة لقبول االكتتاب األولي العام

- آلية وتاريخ إعادة األموال الفائضة في حالة تخصيص األسهم أو رفض طلب االكتتاب األولي العام
- ماهية اإلجراءات المتبعة في حال عدم كفاية الطلب على االكتتاب باألسهم المطروحة
- آلية الحصول على نشرة إصدار األسهم ومتطلبات تعبئة طلب االكتتاب األولي العام

- الحد األدنى لالكتتاب في الطلب الواحد والنسبة المخصصة لمساهمي الشركة
- النسبة المخصصة لمساهم استراتيجي في الشركة

- مشاركة األسهم المصدرة في األرباح
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رابعًا
تسجيل الشركة المصدرة ورؤيتها

ومهمتها وقيمها وغاياتها
- تسجيل الشركة

- رؤية الشركة
- مهمة الشركة

- أهداف الشركة
- قيم الشركة

- الشفافية والحوكمة
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خامسًا
حقوق ومسؤوليات المساهم

ونقل ملكية األسهم
- حقوق المساهم

- مسؤوليات المساهم
- التقارير المرسلة إلى المساهمين

- نقل ملكية األسهم
- إدراج أسهم الشركة
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خامسًا
حقوق ومسؤوليات المساهم

ونقل ملكية األسهم
- حقوق المساهم

- مسؤوليات المساهم
- التقارير المرسلة إلى المساهمين

- نقل ملكية األسهم
- إدراج أسهم الشركة
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سادسًا
الغاية من اإلصدار وكيفية استغالل

حصيلته ومصاريف اإلصدار
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سابعًا
الغاية من اإلصدار وكيفية استغالل

حصيلته ومصاريف اإلصدار
- لمحة عن الشركة ونشاطاتها

- المؤسسون والهيكل الحالي لملكية الشركة
- قطاعات األعمال والهيكل التشغيلي للشركة

- الشركات التابعة واستثمارات الشركة
- الخطط واالستثمارات المستقبلية

- وضع الشركة التنافسي
(SWOT) تحليل نقاط القوة والضعف -

- االعتبارات البيئية في مجال عمل الشركة

- مصادر تمويل الشركة
- إدارة الشركة (مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية) 

- الهيكل التنظيمي
- مجلس اإلدارة والنصاب المؤهل لعضوية المجلس

- المستشار القانوني للشركة
- مدقق الحسابات القانوني للشركة وعنوانه

- مسؤول سجل المساهمين في الشركة
- مدير اإلصدار
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ثامنًا
دراسة الجدوى االقتصادية للشركة

- الملخص التنفيذي لدراسة الجدوى االقتصادية
- األداء المالي التاريخي لشركة سند للتجارة والتسويق (الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية سابقًا)

- الشركات التابعة والشقيقة والمشاريع المستقبلية
- تحليل مخاطر األعمال االستراتيجية

- االفتراضات والتوقعات المالية
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ثامنًا
دراسة الجدوى االقتصادية للشركة

- الملخص التنفيذي لدراسة الجدوى االقتصادية
- األداء المالي التاريخي لشركة سند للتجارة والتسويق (الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية سابقًا)

- الشركات التابعة والشقيقة والمشاريع المستقبلية
- تحليل مخاطر األعمال االستراتيجية

- االفتراضات والتوقعات المالية
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تاسعًا
نتائج التقييم المالي

- اآللية المتبعة في إعداد التقييم المالي
- منهجية مجموع األجزاء

- ملخص نتائج التقييم المالي
- الخالصة: سعر سهم شركة سند للموارد اإلنشائية
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تاسعًا
نتائج التقييم المالي

- اآللية المتبعة في إعداد التقييم المالي
- منهجية مجموع األجزاء

- ملخص نتائج التقييم المالي
- الخالصة: سعر سهم شركة سند للموارد اإلنشائية
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عاشرًا
مرفقات نشرة اإلصدار

- طلب تسجيل شركة مساهمه عامة
- محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي بخصوص زيادة راس المال 

- شهادة تسجيل الشركة المصدرة لدى وزارة االقتصاد الوطني
- عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة المصدرة

- موافقة مراقب الشركات على  رفع رأس مال الشركة وعالوة اإلصدار. 
- إقرار المستشار القانوني للشركة المصدرة بخصوص االكتتاب األولي العام. 

- إقرار مدير اإلصدار بخصوص االكتتاب األولي العام.
- اقرار المستشار المالي للشركة المصدرة

- تفويض الشركة المصدرة لمدير اإلصدار بإعداد نشرة إصدار االكتتاب األولي العام. 
- اقرار رئيس  مجلس االدارة  بخصوص االكتتاب األولي العام.

- موافقة هيئة سوق رأس المال على طرح األسهم لالكتتاب األولي العام.
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عاشرًا
مرفقات نشرة اإلصدار

- طلب تسجيل شركة مساهمه عامة
- محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي بخصوص زيادة راس المال 

- شهادة تسجيل الشركة المصدرة لدى وزارة االقتصاد الوطني
- عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة المصدرة

- موافقة مراقب الشركات على  رفع رأس مال الشركة وعالوة اإلصدار. 
- إقرار المستشار القانوني للشركة المصدرة بخصوص االكتتاب األولي العام. 

- إقرار مدير اإلصدار بخصوص االكتتاب األولي العام.
- اقرار المستشار المالي للشركة المصدرة

- تفويض الشركة المصدرة لمدير اإلصدار بإعداد نشرة إصدار االكتتاب األولي العام. 
- اقرار رئيس  مجلس االدارة  بخصوص االكتتاب األولي العام.

- موافقة هيئة سوق رأس المال على طرح األسهم لالكتتاب األولي العام.
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شهادة تسجيل الشركة المصدرة لدى وزارة االقتصاد الوطني
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محضر اجتماع الهيئة العامة غير عادي بخصوص زيادة راس المال
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شهادة تسجيل الشركة المصدرة لدى وزارة االقتصاد الوطني
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عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة المصدرة

 يرجى استالم عقد التأسيس والنظام الداخلي من الموظف المختص
لتوفرها بشكل منفصل
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موافقة مراقب الشركات على  رفع رأس مال الشركة وعالوة اإلصدار
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 إقرار المستشار القانوني للشركة المصدرة بخصوص االكتتاب األولي
العام
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إقرار مدير اإلصدار بخصوص االكتتاب األولي العام
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اقرار المستشار المالي للشركة المصدرة
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 تفويض الشركة المصدرة لمدير اإلصدار بإعداد نشرة إصدار االكتتاب
األولي العام
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اقرار رئيس  مجلس االدارة  بخصوص االكتتاب األولي العام 
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موافقة هيئة سوق رأس المال على طرح األسهم لالكتتاب األولي العام
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