
 

 

 طلب ترخيص نشرة إصدار أسهم لالكتتاب الخاص
 

  التاريخ:  اليوم:

 

 بيانات الشركة المصدرة:
  االسم الكامل للشركة:

  لشركة:رمز ا

تأسيس الشركة )وفق شهادة 
 التسجيل(:

 رقم التسجيل: مكان التأسيس: تاريخ التأسيس:

   

  عنوان المقر الرئيسي للشركة:

  عملة رأس المال:

 بالكلمات: باألرقام: رأس مال الشركة )الحالي(:

   رأس مال الشركة المصرح به:

   رأس مال الشركة المكتتب به:

   رأس مال الشركة المدفوع:

 

 قرارات الشركة المتعلقة باإلصدار:
  تاريخ رفع التوصية من مجلس اإلدارة إلى الهيئة العامة بخصوص اإلصدار:

غير العادية الذي تم فيه اتخاذ قرار  /تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية 
 :اإلصدار

 

 

 هل اإلصدار موجه لشركاء استراتيجيين؟:
 على "نعم" أو "ال"( X)ضع إشارة 

 نعم  ال 
 

  



 

 

 :التعريف بالشريك االستراتيجي
وفي حالة كانت اإلجابة "ال" يرجى شطب )في حالة كانت اإلجابة أعاله "نعم" يجب تعبئة الخانات ادناه 

 (الخانات
 الشخصية االعتباريةفي حالة 

  :الكاملاالسم 

  :الرمز

تأسيس الشركة )وفق شهادة 
 التسجيل(:

 رقم التسجيل: مكان التأسيس: تاريخ التأسيس:

   

  :عنوان المقر الرئيسي

  البريد االلكتروني:

  رقم الهاتف:

 بالكلمات: باألرقام: :مال الشركة رأستفاصيل 

   رأس مال الشركة المصرح به:

   رأس مال الشركة المكتتب به:

   رأس مال الشركة المدفوع:

 في حالة الشخصية الطبيعية
  :الكاملاالسم 

 التعريف: ةرقم بطاق نوع بطاقة التعريف: الجنسية: :الجنس
    

 رقم الهاتف: االلكتروني: البريد :عنوان السكن تاريخ الميالد:
    

 
  



 

 

 :وفق نشرة اإلصدار بيانات األسهم المطلوب ترخيص إصدارها
  عملة األسهم:

)عدد األسهم نسبة الزيادة 
عدد األسهم المكتتب  /المطروحة 

 (:بها قبل الزيادة
 

 عدد األسهم:
 بالكلمات: باألرقام:

  

   )للسهم الواحد(:القيمة االسمية 

القيمة االسمية اإلجمالية 
)مضروب عدد األسهم في القيمة 

 االسمية للسهم الواحد(:
  

   )للسهم الواحد(:عالوة اإلصدار 

قيمة عالوة اإلصدار اإلجمالية 
)مضروب عدد األسهم في عالوة 

 اإلصدار للسهم الواحد(:
  

)مجموع القيمة سعر اإلصدار 
وعالوة للسهم الواحد االسمية 

 للسهم الواحد(:اإلصدار 
  

القيمة اإلجمالية لإلصدار 
)مضروب عدد األسهم في سعر 

 اإلصدار(:
  

 

 الشخص المفوض للتواصل مع الهيئة بخصوص اإلصدار:
  األسم:

  الشركة:

  :المركز الوظيفي

  رقم الهاتف:

  البريد اإللكتروني:

 
  



 

 

 إقرار بصحة المعلومات:
ودقة جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذا الطلب، باإلضافة إلى نحن الموقعين أدناه، نقر بصحة 

صحة جميع الوثائق المرفقة مع الطلب وبأنها منسجمة مع القوانين ذات العالقة والتشريعات السارية 
في فلسطين، ونتحمل كامل المسؤولية تحت طائلة المساءلة القانونية عن أي معلومات أو بيانات 

طلب، وأبرئ بهذا وأخلي طرف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية حول صحة أو دقة وردت في هذا ال
 ما ورد في هذا الطلب.

 التوقيع: االسم: 
   توقيع المصدر:

   توقيع مدير اإلصدار )إن وجد(:

   توقيع متعهد التغطية )إن وجد(:

   توقيع وكيل اإلصدار )إن وجد(:



 

 

 المطلوب ارفاقها مع الطلب:مرفقات طلب ترخيص نشرة اإلصدار 
 

 مسودة نشرة اإلصدار. .1

 غير العادية للمصدر. /العادية محضر اجتماع الهيئة العامة  .2

 شهادة تسجيل الشركة المصدرة الصادرة عن مراقب الشركات.                                                         .3

 للمصدر.عقد التأسيس والنظام الداخلي  .4

5. 
بيانات المصدر المالية المدققة من مدقق حسابات قانوني اَلخر ثالث سنوات متتالية إذا كان 

المصدر شركة عاملة وتمارس نشاطها أو دراسة الجدوى االقتصادية والميزانية التقديرية للسنتين 
 للشركات الجديدة.القادمتين وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية 

 .)إن وجد( الجهات الرقابية الرسمية التي يخضع لها المصدرموافقة  .6

 شهادة مستشار قانوني يتمتع بخبرة في مجال األوراق المالية حول نشرة اإلصدار. .7

 شهادة مدقق الحسابات القانوني حول أعداد البيانات المالية. .8

 كتاب تصديق النشرة من قبل مستشار مالي مرخص من الهيئة.  .9

 صورة عن العقد الموقع بين المصدر ومدير اإلصدار و/أو متعهد التغطية و/أو وكيل اإلصدار. .10

11. 
تقرير خبير معتمد من الهيئة بتقييم الحصص العينية )في حالة إصدار أسهم مقابل حصص 

 عينية(.

12. 
إصدار  تقرير تقدير قيمة عالوة اإلصدار من قبل مرخصين من الهيئة )في حالة إضافة عالوة

 لسعر السهم(.



 

 

 نموذج طلب االكتتاب. .13

 اإلتفاقية الموقعة ما بين المصدر والشريك اإلستراتيجي إن وجد. .14

 ما يثبت تسديد رأس مال الشركة المدفوع بالكامل. .15

 موافقة مراقب الشركات على عالوة اإلصدار )إن وجدت عالوة إصدار(. .16

 



 

 

 إلستخدام الهيئة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


