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قـائمة مستندات قيد اسهم شركات بالسوق الرئيسى
( القيد ألول مــرة )
=========
 .1طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقع من الممثل القانونى للشركة على النموذج المعد لذلك .
 .2عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيدد اسده الشدركة بجددال البوصةدة (للشدركات المدر ل لهدا مدن الهيئدة
العامه للرقابة المالية).
 .3توقيع الممثل القانونى لعقد قيد االلصاق المالية للشركة مع البوصةة المصرية.
 .4اعددداص ة د يالة االسددتثماص ال الشددركات ال الوقددا ع المصددرية ال الجريدددا الرسددمية المنشددوص بهددا الن ددام
األساسي للشركة لتعديالته.
 .5ةوص ضو ية طبق االةل موافقات ال هيئدة العامده للرقابدة الماليدة علدى ةدداص االسده صا
ا ر تعديل.

المدا

تدى

 .6مستخرج صسمي ديث من السجل التجاصي مؤشرا به بكافة مستخرج صسمي من السجل التجاصي مؤشرا
به بكافة التعديالت.
 .7نسخه من القوا المالية عن سدنتين مداليتين لآ در قدوا ماليدة صلصيدة سدابقه علدى طلدب القيدد معددق لفقدا
لالشتراطات الواصصق بقواعد القيد مرفق بها ةدوصا ضدو ية مدن م ادر الجمعيدة العامدة العاصيدة مصددق
عليه من الجهة االصاصية المختصة .
 .8شهاصا ديثة من مراقب سابات الشركة موض ا بها تطوص صأ

الما المصدص ل المدفوع.

 .9مرفقات طلب القيدد طبقدا للمداصا ( )18مدن قواعدد القيدد لفقدا للنمداذج المعددق لدذلك علدى مكاتبدات الشدركة
لمختومة بخات الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانونى للشركة بما ياليد نسبة اال تالاظ لفقا للبندد ()7
من الماصا ( )7من قواعد القيد لبإستيالاء البندين (1ل )2من ذات الماصا ال ستة اشهر من تداصي القيدد
ل بأنة التوجد اية بيانات أل تعديالت تؤثر فى سالمة القيدد تد ا الا هدا ل بإنشداء موقدع الكترلندي للشدركة
فوص ةدلص قراص قيد ألصقها بالبوصةة.
 .11طددام مددن شددركة مصددر للمقاةددة لااليددداع لالقيددد المركد ي بمددا ياليددد قبددو جمددالي اسدده صا
الشركة المصدص بن ام االيداع لالقيد المرك ي مرفقا به هيكل ديث لمساهمي الشركة.

مددا

 .11تقدددي تقريددر بنمددوذج أعمددا الشددركة ل هيكددل صاصتهددا ل سددابقة أعمالهددا ل سياسددة ال وكمددة التددي سددو
تتبعها بعد القيد.
 .12ةوصا ضو ية من االيصاالت الدالة على سداص صسوم القيد السنوية لمقابل الخدمات االصاصية اال رى.

