نماذج قيد وإستمرار قيد األوراق المالية

البورصة المصرية – قطاع القيد

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /1ق)
طلب قيد اسهم /شهادات إيداع المصرية الول مرة
السادة /قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،
أتقدم بطلب قيد االوراق المالية للشركة وبياناتها على النحو التالى:

أسم الشركة المصدرة باللغة العربية
أسم الشركة المصدرة باللغة االنجليزية
عنوان المركز الرئيسى
نوع األوراق المالية
جنسية دولة الشركة المصدرة
نوع االكتتاب أو الطرح وتاريخه
نسبة األسهم المطروحة إلى االسهم المصدرة
نسبة االسهم حرة التداول
عدد حملة (االسهم  /شهادات االيداع)
عملة اإلصدار
راس المال المرخص به
رأس المال المصدر
عدد االسهم المصدرة
عدد الشهادات المطلوب قيدها
القيمة االسمية للسهم الواحد  /للشهادة الواحدة.
عدد االسهم المقابلة لشهادات االيداع محل القيد
مراقب الحسابات المقيد بسجل بالهيئة

أسهم شركات  /شهادات إيداع مصرية
بتاريخ/

االسم/
رقم وتاريخ القيد/

وكيل القيد
مدير عالقات المستثمرين
وبصفتى الممثل القانونى للشركة فإننى على استعداد لسداد رسوم القيد السنوية ومقابل النشر وكذلك مقابل الخدمات
برجاء عرض طلب قيد االوراق المالية للشركة على لجنة قيد الوراق المالية.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام
تاريخ تقديم طلب القيد............/............/............ :
جميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة وألتزم بموافــاة البورصة بأية تعديالت تطرأ عليها وفقاا لقواعاد
القيد واإلجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
الممثل القانونى للشركة
االسم....................................................... :

ختم الشركة

التوقيع:
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نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /7ق )

نماذج توقيعات أعضاء مجلس االدارة
اسم الشركة ................................................... :وتبدأ من ...................................... :
اسم مدير عالقات المستثمرين..................................... :الموبايل .......................... :
ارقام التليفونات........... ........................ ..................................................... :
نموذج التوقيع المعتمد
الصفة
الوظيفة
االسم
تنفيدى  /غير تنفيذى/
مستقل
رئيس مجلس االدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا االخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديالت عليها.

مدير عالقات المستثمرين

الممثل القانونى للشركة

االسم............................... :

االسم.................................... :

التوقيع:

التوقيع:

تحري ار فى................... /............. /............. :

ختم الشركة
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نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /8ق)

شهادة تطور أرس المال
السادة /قطاع الشركات المقيدة
من شركة....................................................................................................... :
اشهد انا الموقع ادناه بصحة بيانات أرس المال المصدر للشركة وهى كما يلى:
رقم
االصدار

قيمة
االصدار

الزيادة
من

المستند
المؤيد

موقف االصدار
من الطرح وتاريخ الطرح

الى

االجمالى
تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا االخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديالت عليها.

الممثل القانونى للشركة

ختم الشركة

االسم....................................................... :
التوقيع:
التاريخ .............. / ............. / ..........
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نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /01ق)
هيكل ملكية مساهمى الشركة الذى تبلغ  %5أو أكثر فى الشركة محل القيد والشرركة القابضرة  /االم والشرركات التابعرة
والشقيقة 1
اسم الشركة
اسم مدير عالقات المستثمرين
البريد االلكترونى
كود القيد

.............................................................................. :
 ................................. :الموبايل................................. :
.............................................................................. :
.............................................................................. :

اسم لمساهم
الكود
الموحد

الرقم القومى/
بيانات السجل
التجارى

الشركة
المصدرة

نسبة الملكية فى
الشركة القابضة

الشركة التابعة
والشقيقة

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا االخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديالت عليها.

مدير عالقات المستثمرين
االسم.......................................... :
التوقيع:

نموذج ( /00ق)
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الممثل القانونى

االسم........................................ :
التوقيع:
ختم الشركة

بيان باسم (الشركة القابضة  /الشركات التابعة  /الشقيقة)
نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

الكود
الموحد

اسم الشركة

بيانات السجل
التجارى

نسبة
المساهمين

اسااام الشاااركة القابضاااة
(االم):
اسااماء الشااركة التابعااة
لها :

اسااااااااااماء الشااااااااااركات
الشقيقة لها:

اسماء الشركات التى تشكل مجموعة مرتبطة مع الشركة:

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا االخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود أى تعديالت عليها.
مدير عالقات المستثمرين
االسم.......................................... :
التوقيع:

الممثل القانونى للشركة
االسم........................................ :
التوقيع:
ختم الشركة

نموذج ( /01ق)
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نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

مسئول عالقات المستثمرين

السادة /قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،
نفيد سيادتكم علما باسماء السادة مسئولى عالقات المستثمرين بالشركة وذلك طبقا لمتطلبرات قواعرد قيرد واسرتمرار قيرد
وشطب االوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامرة للرقابرة الماليرة رقرم ( )00بتراريخ
 1102/0/11واالجراءات التنفيذية لها وتعديالتهما.
/ /
انه قد تم االختيار بقرار من مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ
اسم المسئول ................................................................................................ :
................................................................................................ :
الوظيفة
........................................ :الكود الموحد .........................................:
الرقم القومى
ارقام التليفون ........................... :الموبايل ....................... :الفاكس......................... -:
عنوان المراسالت............................................ :بنسبة المساهمة فى الشركة..................... :
اسم الزوجة  /الزوج ....................................... :الرقم ....................................... :
الكود الموحد .............................. :اسماء االوالد القصر ....................................... :
اسم المسئول ................................................................................................ :
................................................................................................ :
الوظيفة
........................................ :الكود الموحد .........................................:
الرقم القومى
ارقام التليفون ........................... :الموبايل ....................... :الفاكس......................... -:
عنوان المراسالت............................................ :بنسبة المساهمة فى الشركة..................... :
اسم الزوجة  /الزوج ....................................... :الرقم ....................................... :
الكود الموحد .............................. :اسماء االوالد القصر ....................................... :
جميع البياناات المقدماة مان الشاركة صاحيحة ومعادة تحات مسائولية الشاركة وألتازم بموافـاـاة البورصاة بأياة تعاديالت
تطرأ عليها وفقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
الممثل القانونى للشركة
االسم....................................................... :
التوقيع:
تحريرا فى................................... :

نموذج ( /01ق)

أعضاء لجنة المراجعة
البورصة المصرية – قطاع القيد

ختم الشركة

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

االسم

الكود الموحد الرقم القومى الصفة

نسبة المساهمة

رئااااااااايس
اللجنة
عضااااااااااو
لجنة
عضااااااااااو
لجنة

عنوان المراسلة

ارقام التليفون

%
%
%
/

/

) بتاريخ
تم اختيار األعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس ادارة الشركة رقم (
/
/
) بتاريخ
(مرفق مهام لجنة المراجعة الموكلة اليها بقرار مجلس ادارة الشركة رقم (
اختصاصات اللجنة:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
تعهررررد
اتعهد انا الموقع أ دناه السيد................................................................................... /
الممثل القانونى لشركة ..........................................................................................
ان السررادة أعضرراء لجنررة المراجعررة المشررار الرريهم سررلفا مررن أعضرراء مجلررس اإلدارة الغيررر تنفيررذيين بالشررركة أو الشررركة
القابضة أو إحدى الشركات التابعة وأنهم من ذوى الخبرة كما أنهم ليست لديهم أية مهام تنفيذيرة موكلرة إلريهم مرن قبرل
مجلس االدارة أو الجمعية العامة للشركة .
كما أتعهد بأننا يوف نقوم بإخطار البورصة باية تغييرات قد تط أر على أسماء اعضاء اللجنرة وأسربابه وذلرك فرور إقر ارراه
من مجلس ادارة الشركة وقبل بداية جلسة اليوم التالى على االكثر.
وهذا اقرار منى بذلك،،،
جميع البياناات المقدماة مان الشاركة صاحيحة ومعادة تحات مسائولية الشاركة وألتازم بموافـاـاة البورصاة بأياة تعاديالت
تطرأ عليها وفقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة
االسم....................................................... :
التوقيع:
نموذج ( /02ق)
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اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
أعضاء اللجان األخرى إن وجدت
نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

لجنة .....................
االسم

الكودالموحد الااااااااااااااااااارقم الصفة

نسبة المساهمة

القومى

عنوان

ارقام التليفون

المراسلة
رئيس اللجنة
عضو لجنة
عضو لجنة

%
%
%
/

/
) بتاريخ
تم اختيار االعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس ادارة الشركة رقم (
/
/
) بتاريخ
(مرفق مهام لجنة ..............الموكلة اليها بقرار مجلس إدارة الشركة رقم (
اختصاصات اللجنة:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................................ ....
تعهررررد
اتعهد انا الموقع ادناه السيد................................................................................... /
الممثل القانونى لشرك ة ..........................................................................................
ان السررادة اعضرراء لجنررة  ...............المشررار إلرريهم سررلفا مررن أعضرراء مجلررس االدارة الغيررر تنفيررذيين بالشررركة أو
الشركة القابضة أو احدى الشركات التابعرة أو مرن ذوى والخبررة كمرا أنهرم ليسرت لرديهم أيرة مهرام تنفيذيرة موكلرة إلريهم
من قبل مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للشركة.
كما أتعهد باننا سوف نقوم بإخطار البورصة باية تغييرات قد تط أر على أسماء أعضاء اللجنة وأسبابه وذلك فرور إقر ارراه
من مجلس ادارة الشركة وقبل بداية جلسة اليوم التالى على األ كثر.
وهذا اقرار منى بذلك،،،
جميع البياناات المقدماة مان الشاركة صاحيحة ومعادة تحات مسائولية الشاركة وألتازم بموافـاـاة البورصاة بأياة تعاديالت
تطرأ عليها وفقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة
االسم....................................................... :
التوقيع:
نموذج ( /07ق)
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السيرة الذاتية

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

السيرة الذاتية للداخليين
اسم الشركة...................................................................................................... :
 -0بيانات شخصية:
االسم بالكامل.................................................................................................... :
الوظيفة............................................................................................... ........... :
اختصاصات الوظيفة........................................................................................... :
الجنسية ....................................... :جنسيات اخرى.............................................. :
محل اإل قامة..................................................................................................... :
محل العمل....................................................................................................... :
رقم الكود الموحد................................................................................................ :
الرقم القومى ................................................................................................ :
الجهة التى يمثلها إ ذا كانت الشخصية اعتبارية............................................................... :
المؤهالت الدراسية:
سنة الحصول عليه

اسم المؤهل

الشركات االخرى التى يشغل بها منصب أو عضو فى مجلس إدراتها
اسم الشركة

الكود
الموحد
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بيانات
السجل
التجارى

الوظيفة

نسبة مساهمة
الجهة التى يمثلها

نسبة
مساهمة
الشخص

نسبة ملكية المجموعة
المرتبطة

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /07ق)
الخبرات السابقة:
اسم الشركة

الوظيفة

اختصاصات الوظيفة

الفترة

 -1المساهمات فى الشركة والشركات التابعة أو الشقيقة..................................... :
المساهمة المباشرة بالشركة...................................................................................... :
بنسبة............................ :
/
/
عدد االسهم المملوكة فى
المساهمات التى تبلغ  %5فأكثر فى الشركات االخرى:
بيانات السجل التجارى
اسم الشركة

المساهمة المباشرة فى الشركات التابعة والشقيقة:
اسم الشركة التابعة او الشقيقة المساهم بها
بيانات السجل التجارى

الكود الموحد

نسبة المساهمة

عدد االسهم المملوكة فى

/

/

النسبة

الكود
الموحد
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نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /07ق)
المساهمة غير المباشرة فى الشركة (األقارب حتى الدرجة الثانية):
عدد االسهم المملوكة فى /
الصفة
الرقم القومى
االسم

النسبة

الكود الموحد

/

المساهمة غير المباشرة فى الشركات التابعة أو الشقيقة (األقارب حتى الدرجة الثانية):
عدد االسهم المملوكة فى
اسم الشركة التابعة المساهم
الصفة
االسم
الرقم
بها

القومى

/

النسبة

الكود الموحد

/

بيان بالمجموعة المرتبطة للداخليين ونسبة ملكيتهم من أسهم الشركة والتى تبلغ  %0أو أكثر من أسهم الشركة
الكود الموحد
النسبة
عدد االسهم المملوكة فى /
الصفة
االسم
الرقم
القومى

/

بيان بما يشغلة من وظائف فى شركة اخررى سرواء كانرت مقيردة بالبورصرة او غيرر مقيردة والجهرة الترى يمثلهرا اذا كران
عضوا فى مجلس ادارة الشرركة االخررى ونسربة ملكيرة هرذه الجهرة ونسربة ملكيتره هرو واقاربره حترى الدرجرة الثانيرة فرى
هذه الشركة االخرى .

البورصة المصرية – قطاع القيد

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /07ق)
االسم

الصفة

الرقم

/

عدد االسهم المملوكة فى

الكود الموحد

النسبة

/

القومى

مساهمة المجموعة المرتبطة بالداخليين فى الشركات التابعة أو الشقيقة:
االسم

الرقم القومى /

اسم الشركة االمساهم بها

الصفة

عدد االسهم المملوكة فى

/

/

النسبة

الكود الموحد

بيانات السجل
التجارى

ملخص العقود او االتفاقيات القائمة مع الشركة او مع اى شركة تابعة لها أو شقيقة:
عقد بخصوص

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

بيان بالقروض أيا" كان نوعها والممنوحة من كل من اعضاء مجلس االدارة او االطراف ذات العالقة الى الشركة .
االسم

البورصة المصرية – قطاع القيد

الصفة

قيمة القرض

تاريخ بداية القرض

تاريخ نهاية القرض

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشرركة والترزم بموافراة البورصرة بايرة تعرديالت تطر أر عليهرا
وفقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتها.
وهذا اقرار منى بذلك،،،،
االسم................................................. :

الممثل القانونى للشركة

الصفة............................................. :
التوقيع:

االسم.................................. :
التوقيع:

تحري ار فى..................................... :
ختم الشركة

البورصة المصرية – قطاع القيد

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /08ق)

بيان بعنوان المركز الرئيسى والفروع

................................................................................................ :
اسم الشركة
أرقام التليفون  ................................................. :الموبايل................................... :
................................................................................................ :
أرقام الفاكس
البريد االلكترونى................................................................................................. :
عنوان المركز الرئيسى

الفروع (تذكر بالتفصيل) داخل وخارج
البالد

محل مزاولة النشاط

المحافظة

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا االخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديالت عليها.
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.
مدير عالقات المستثمرين
االسم........................................ :
التوقيع :
تحري ار فى.............../......./..... :

البورصة المصرية – قطاع القيد

الممثل القانونى للشركة
االسم........................................ :
التوقيع:
ختم الشركة

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /01ق)

ملخص العقود التى تساوى او تزيد عن  %5من ايرادات العام المالى السابق والتى تكون الشركة
طالبة القيد او اى شركة تابعة لها طرفا فيه

................................................................................................ :
اسم الشركة
أرقام التليفون  ................................................. :الموبايل................................... :
................................................................................................ :
أرقام الفاكس
ملخص العقود السارية:
المبالغ المدفوعة
موضوع  /ملخص العقد
نسبة
بيانات
الكود
اسم الشركة
من  /الى الشركة
المساهمة
السجل
الموحد
بها
التجارى

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا االخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديالت عليها.
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.
مدير عالقات المستثمرين
االسم.......................................... :
التوقيع:

تحري ار فى.............../......./..... :

البورصة المصرية – قطاع القيد

الممثل القانونى للشركة
االسم........................................ :
التوقيع:

ختم الشركة

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /11ق)

االطار التنظيمى للشركة

................................................................................................ :
اسم الشركة
اسم مدير عالقات المستثمرين................................................................................... :
أرقام التليفون  ................................................. :الموبايل................................... :
بيانات الهيكل التنظيمى
اوال :مجلس االدارة
الكود
نسبة
تنفيذى او
الوظيفة
الرقم القومى
االسم
الموحد
المساهمة
غير تنفيذى او
مستقل
رئيس مجلس االدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
ثانيا :الداخليين بالشركة والشركة القابضة والشركات التابعة والشقيقة :
الوظيفة
الرقم القومى
االسم

نسبة
المساهمة

الكود
الموحد

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا االخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديالت عليها.
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.
مدير عالقات المستثمرين
االسم....................................... :
التوقيع :
تحري ار فى.............../......./..... :

البورصة المصرية – قطاع القيد

الممثل القانونى للشركة
االسم........................................ :
التوقيع:
ختم الشركة

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /10ق)

تعامالت الشركة مع اعضاء مجلس االدارة او المديرين التنفيذيين والمساهمين بها
الذين تبلغ نسبة ملكيتهم  %5او اكثر

................................................................................................ :
اسم الشركة
اسم مدير عالقات المستثمرين................................................................................... :
ارقام التليفون  ................................................. :الموبايل................................... :
اسم المساهم/
عضو مجلس اإلدارة  /المدير التنفيذى

نسبة
مساهمته

موضوع  /ملخص العقد

المبالغ المدفوعة
من  /إلى اشركة

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا االخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديالت عليها.
كمررا تقررر الشررركة أن كافررة التعررامالت والعقررود مررع السررادة أعضرراء مجلررس االدارة والمررديرين التنفيررذيين والمسرراهمين
بالشركة وأ ،التعامالت المذكورة سلفا تمت بذات األ وضاع والشرروط الترى تتبعهرا الشرركة بالنسربة للجمهرور كمرا أنره قرد
تم مراعاة األحكام القانونية المقررة لذلك.
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.
مدير عالقات المستثمرين
اإلسم.......................................... :
التوقيع:

تحري ار فى.............../......./..... :

البورصة المصرية – قطاع القيد

الممثل القانونى للشركة
االسم........................................ :
التوقيع:

ختم الشركة

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /11ق)

تعامالت الشركة التابعة او الشقيقة مع اعضاء مجلس االدارة او المديرين التنفيذيين
والمساهمين بها الذين تبلغ نسبة ملكيتهم  %5او اكثر

................................................................................................ :
اسم الشركة
اسم مدير عالقات المستثمرين................................................................................... :
ارقام التليفون  ................................................. :الموبايل................................... :
اسم المساهم/
عضو مجلس االدارة  /المدير التنفيذى

نسبة
مساهمته

موضوع  /ملخص العقد

المبالغ المدفوعة
من  /الى اشركة

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا االخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديالت عليها.
كمررا تقررر الشررركة أن كافررة التعررامالت والعقررود مررع الشررركات التابعررة والشررقيقة ومررع أعضرراء مجلررس اإلدارة والمررديرين
التنفيررذيين والمسرراهمين بالشررركة وأن التعررامالت المررذكورة سررلفا تمررت بررذات األ وضرراع والشررروط التررى تتبعهررا الشررركة
بالنسبة للجمهور كما أنه قد تم مراعاة األحكام القانونية المقررة لذلك.
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة.
مدير عالقات المستثمرين
االسم.......................................... :
التوقيع:

تحري ار فى.............../......./..... :

الممثل القانونى للشركة
االسم........................................ :
التوقيع:

ختم الشركة

نموذج ( /11ق)
البورصة المصرية – قطاع القيد

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

اقرار عضو مجلس إدارة ( لجميع اعضاء مجلس اإلدارة)
أتعهد أنا الموقع أدناه من واقع تنفيذى الختصاصاتى كعضو مجلس إدارة
لشركة........................................................................................................... /
اننى سوف:
 التررزم بررالقوانين والل روائح التنفيذيررة والقواعررد المنظمررة للعمررل بالبورصررة المصرررية فررى كررل االوقررات وانررى سرروفافصح للشركة عن اية معلومرات قرد تحتاجهرا مرن اجرل االلترزام بتلرك القروانين والعقرد االتفراقى وكافرة التعهردات
االخرى.
 التزم باإلفصاح الالزم بشأن أسهم عضو مجلس اإلدارة والمزايا االخرى. الترزم بعردم قيرامى بالتعامرل علرى أسرهم الشرركة أو أيرا مرن المجموعرات المرتبطرة برى خرالل مردة خمسرة عشررريوما قبل وثالثة أيام بعد اصدار او نشر أى بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير علرى سرعر الورقرة
المالية بالشركة.
 التزم بقيامى باخطار البورصة بأى عمليات تداول أشرع فى القيرام بهرا علرى اسرهم الشرركة وذلرك طبقرا لقواعردالقيد واجراءاتها التنفيذية المشار اليه بالبند السابق.
 ابررذل أقصررى جهرردى لضررمان أن الشررركة سرروف تلتررزم بررالقوانين والل روائح وقواعررد القيررد واالج رراءات التنفيذيررةوتعديالتهما.
وهذا اقرار منى بذلك،،،
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة
عضو مجلس اإلدارة
االسم........................................... :
التوقيع......................................... :
التاريخ............./........./......... :

البورصة المصرية – قطاع القيد

ختم الشركة

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /12ق)

بيان بالرهونات
اسم االصل
المرهون

قيمة االصل

تاريخ التاشير
بالسجل التجارى

البيانات الرئيسية لالصل المرهون

إقرار من المستشار القانونى
مراقب حسابات شركة............................... :
اقر انا الموقع ادناه السيد........................... /
رقم القيد بسجل الهيئة.............................. :
ان بيانات الرهونات الواردة من الشركة والمرذكورة سرلفا صرحيحة وطبقرا لمتطلبرات قواعرد قيرد األوراق الماليرة بالبورصرة
والصررادرة بقررار مجلررس إدارة الهيئررة العامررة للرقابررة الماليررة رقررم ( )00بترراريخ  1102/0/11واالجرراءات التنفيذيررة لهررا
وتعديالتهما.
وهذا اقرار منى بذلك،،،
المستشار القانونى
االسم....................................... :
التوقيع:

ختم المستشار القانونى

تحري ار فى............./........./........ :

البورصة المصرية – قطاع القيد

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /15ق)

بيان بموقف القضايا التى تكون الشركة طرفا فيها
موضحا بها موقف كل قضية على حدى

اقرار من المستشار القانونى
اقر انا الموقع ادناه السيد........................................................................................ /
المستشار القانونى للشركة....................................................................................... /
ان بيانات القضايا المذكورة سلفا صحيحة وطبقا لمتطلبات قواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
وهذا اقرار منى بذلك،،،،
جميع البيانات المفصح عنها صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشرركة والترزم بموافراة البورصرة بايرة تعرديالت تطر أر عليهرا
وفقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
الممثل القانونى للشركة
المستشار القانونى
االسم.......................................... :
االسم...................................... :
التوقيع:
التوقيع:
خاتم المستشار القانونى
تحري ار فى........./......../........ :
ختم الشركة

البورصة المصرية – قطاع القيد

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /12ق)

بيان بالموقف الضريبى

اسم الشركة.................................................................................. :
الموقف الضريبى:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.............................................................................................. ......................
....................................................................................................................
........................................................................ ............................................
....................................................................................................................
اقرار
نقررر نحررن المرروقعين ادنرراه إن جميررع بيانررات الموقررف الضررريبى ال رواردة مررن الشررركة للبورصررة والمررذكورة سررلفا صررحيحة
وطبقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية لها وتعديالتهما.
وان القوائم المالية المقدمة للبورصة مطابقة تماما للقوائم المالية المقدمة لكافة الهيئرات والمصرالح والجهرات الحكوميرة
وغير الحكومية.
وهذا اقرار منى بذلك،،،
الممثل القانونى للشركة
مراقب حسابات الشركة
االسم......................................... :
والمقيد بسجل الهيئة رقم................... /
التوقيع:

االسم............................. :
التوقيع:

تحري ار فى......... /........ / ........ :
ختم مراقب حسابات الشركة

البورصة المصرية – قطاع القيد

ختم ا لشركة

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /17ق)
المجموعة المرتبطة للداخليين
اسم الشركة...................................................................................................... :
اسم عضو مجلس االدارة  /المدير التنفيذى................................................................... :
بيان بالمجموعة المرتبطة:
االسم

الرقم
القومى

بيانات
السجل
التجارى

صلة االرتباط/
صلة القرابة

نسبة
الملكية

الكود
الموحد

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتهما.
وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديالت عليها.
االسم............................................. :
التوقيع:
تحري ار فى........../....../....... :
ختم الشركة

البورصة المصرية – قطاع القيد

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

نموذج ( /18ق)
السادة  /قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

نماذج االختام التى يتم التعامل بها مع البورصة

تحية طيبة وبعد،،،
مرفق لسيادتكم نماذج االختام الخاصة بالشركة والتى سيتم التعامل بها مع البورصة المصرية

أ قر بصحة نماذج االختام وتحت مسئوليتى بصفتى الممثل القانونى للشركة والترزم بموافراة البورصرة بايرة تعرديالت تطر أر
عليها وفقا لقواعد القيد واالجراءات التنفيذية وتعديالتها.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام
تحري ار فى....... /........ / ....... :
الممثل القانونى للشركة
االسم............................................................... :
التوقيع:

البورصة المصرية – قطاع القيد

ختم الشركة

نماذج قيد واستمرار قيد االوراق المالية
* يعد النموذج على المكاتبات الرسمية للشركة

