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( )1بيانات الشركة
اسم الشركة
رقم السجل التجاري
الكيان القانوني للشركة

مساهمة مقفلة
		
مدرجة

مساهمة عامة
تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

رأس مال الشركة املصدر واملدفوع
رأس مال الشركة املصرح به
تاريخ انتهاء السنة املالية
عنوان الشركة
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

( )2بيانات الطلب (في حال إصدار أسهم جديدة)
رأس املال املصدر واملدفوع قبل الزيادة
مبلغ الزيادة
نسبة الزيادة
رأس املال بعد الزيادة
عدد األسهم للزيادة
القيمة اإلسمية للسهم
مبلغ مصروفات اإلصدار
آلية التوزيع
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( )3بيانات الطلب (في حال التعامل بأسهم الشركة  -أسهم اخلزينة)
رأس املال املصدر واملدفوع
رصيد أسهم اخلزينة
عدد األسهم املخصصة للبرنامج
نسبة متلك أسهم اخلزينة احلالية
تكلفة أسهم اخلزينة اململوكة حتى تاريخه (د.ك)
مصادر التمويل
ع ـ ـ ـ ــالوة اإلص ـ ـ ــدار:
احلسابات احملتجزة من حسابات حقوق االح ــتياطي القــانوني:
املساهمني مقابل تكلفة أسهم اخلزينة اململوكة االحتياطي االختياري:
األربـ ــاح ال ـم ــرح ـلــة:
تاريخ تفويض اجلمعية بالتعامل بأسهم
الشركة
تاريخ موافقة الهيئة السارية على التعامل بأسهم
الشركة (إن وجدت)

( )4ضابط االتصال الرئيسي
اسم ضابط االتصال
املسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني

( )5املستشار القانوني (إن وجد)
اسم اجلهة  /الشركة
اسم ضابط االتصال
املسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني

( )6مراقب احلسابات
اسم اجلهة  /الشركة
اسم ضابط االتصال
املسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
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مرفق

( )7قائمة املستندات املطلوبة عند تقدمي الطلب
1

نسخة من البيانات املالية السنوية املدققة ،ونسخة من البيانات املالية املرحلية املراجعة في حال مرور ستة أشهر من
تاريخ انتهاء آخر سنة مالية.

2

نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة املصرح به واملصدر واملدفوع.

3

نسخة من عقد تأسيس الشركة والنظام األساسي ،والبند الذي يسمح للشركة بإنشاء برنامج خليار شراء األسهم
للموظفني.

4

نسخة من موافقة اجلمعية العامة على برنامج خيار شراء أسهم املوظفني.

5

نسخة من برنامج خيار شراء أسهم املوظفني.

6

نسخة من الرأي الشرعي (في حال اإلصدار أو الطرح املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية).

7

8

9

10

نسخة من محضر اجتماع مجلس اإلدارة الشركة متضمن ًا التوصية اخلاصة بنظام خيار شراء أسهم املوظفني،
واملوافقة على زيادة رأس املال (في حال إصدار أسهم جديدة).
نسخة من كتاب موافقة الهيئة السارية على التعامل بأسهم اخلزينة (في حال التعامل بأسهم الشركة  -أسهم
اخلزينة).
نسخة من محضر اجتماع اجلمعية العامة العادية والذي يفوض مجلس اإلدارة بالتعامل بأسهم اخلزينة الشركة
بنسبة ال جتاوز  %10من أسهم الشركة ،على أن يكون التفويض ساري املفعول وال تتجاوز مدته ثمانية عشر شهر ًا
(في حال التعامل بأسهم الشركة  -أسهم اخلزينة).
دراسة مقدمة من مستشار استثمار مرخص له يبني القيمة العادلة لسعر سهم الشركة (في حال التعامل بأسهم
الشركة  -أسهم اخلزينة بالنسبة للشركات غير املدرجة).

11

بيان أسماء الشركات التابعة (إن وجدت ،في حال التعامل بأسهم الشركة – أسهم اخلزينة).

12

بيان حديث برصيد أسهم اخلزينة اململوكة للشركة وشركاتها التابعة صادر من وكالة املقاصة من واقع سجل
املساهمني لديها (في حال التعامل بأسهم الشركة  -أسهم اخلزينة).

13

نسخة من وصل سداد الرسوم اخلاصة بطلب املوافقة على برنامج أسهم املوظفني لدى هيئة أسواق املال.
(خاص بالهيئة)

مقدم الطلب

مدقق الطلب

املسمى الوظيفي

املسمى الوظيفي

التاريخ

التاريخ

التوقيع

التوقيع

ختم الشركة

ختم الهيئة
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