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قـائمة مستندات قيد اسهم شركات الصغيرة و المتوسطة
( القيد ألول مــرة )
=========
 .1التسجيل المسبق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .
 .2طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقع من الممثل القانونى للشركة على النموذج المعد لذلك .
 .3توقيع الممثل القانونى لعقد قيد االوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية.
 .4نسخة اصلية من عقد الرعاية بين الراعي المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبةة القيةد (غيةر مطلةوب اذا
كان من بين مساهميها صندوق لرأس المال المخاطر أو مؤسسة استثمارية أو مؤسسة مالية تمتلك %10
بشرط ان تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد).
 .5اعةةداد صةةحيفة االسةةتثمار او الشةةركات او الوقةةائع المصةةرية او الجريةةدة الرسةةمية المنشةةور بهةةا النظةةا
األساسي للشركة وتعديالته.
 .6صور ضوئية طبق االصل موافقات الهيئةة العامةه للرقابةة الماليةة علةى صةدار االسةه راس المةال حتةى
اخر تعديل.
 .7مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مؤشرا به بكافة التعديالت.
 .8نسخه من القوائ المالية عن سنين ماليتين كاملتين وآخر قوائ مالية دوريةة سةابقة علةى طلةب القيةد معةد
وفقةةا لالشةةتراطات الةةوارد بقواعةةد القيةةد مرفةةق بهةةا صةةورة ضةةوئية مةةن محضةةر الجمعيةةة العامةةة العاديةة
مصدق عليه من الجهة االدارية المختصة او نسخه من خطةط عمةل الةثالث سةنوات القادمةة معتمةدة مةن
الراعي او احد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة فى حالة عد اصدار قوائ مالية عن سنة مالية
كاملة .
 .9شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحا بها تطور رأس المال المصدر و المدفوع.
 .10خطةةاب مةةن شةةركة مصةةر للمقاصةةة وااليةةداع والقيةةد المركة ي بمةةا يفيةةد قبةةول جمةةالي اسةةه راس مةةال
الشركة المصدر بنظا االيداع والقيد المرك ي مرفقا به هيكل حديث لمساهمي الشركة.
 .11صورة ضوئية من االيصاالت الدالة على سداد رسو القيد السنوية ومقابل الخدمات االدارية االخرى .
 .12مرفقةةات طلةةب القيةةد طبقةةا للم ةادة ( )18طلةةب القيةةد وفقةةا للنمةةاذج المعةةد لةةذلك علةةى مكاتبةةات الش ةركة
ومختومة بخات الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانونى للشركة بما يفيد نسبة االحتفاظ وفقا للبنةد ()8
مةةن المةةادة ( )9مةةن قواعةةد القيةةد .وبإسةةتيفاا البنةةدين (1و2و )3مةةن ذات المةةادة خةةالل شةةهر مةةن تةةاريخ
تسجيلها لدى الهيئة  ،و بأنة التوجد اية بيانات أو تعديالت تؤثر فى سالمة القيد ت اخفائها و بإنشاا موقع
الكتروني للشركة فور صدور قرار قيد أورقها بالبورصة.
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