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منوذج طلب إصدار أو طرح سندات /برنامج السندات
قائمة احملتويات
القسم 1

بيانات املصدر

القسم 2

بيانات الطلب

القسم 3

برنامج السندات (في حال إصدار السندات على شرائح ضمن البرنامج الواحد)

القسم 4

بيانات الشركة التي سيتم حتويل السندات إلى أسهمها
(في حال السندات القابلة للتحويل)

القسم 5

بيانات امللتزم (في حالة اإلصدار غير املباشر)

القسم 6

بيانات الضامن (إن وجد)

القسم 7

ضابط االتصال الرئيسي

القسم 8

املستشار القانوني

القسم 9

وكيل االكتتاب (إن وجد)

القسم 10

مراقب احلسابات للمصدر وامللتزم

القسم 11

قائمة املستندات املطلوبة عند تقدمي الطلب
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( )1بيانات املصدر
اسم املصدر
رقم السجل التجاري
الكيان القانوني للمصدر

مساهمة مقفلة
		
شركة ذات غرض خاص

		
مساهمة عامة
جهة حكومية

مدرجة

الغرض من التأسيس (في حال الشركة ذات
الغرض اخلاص)
رأس مال الشركة املصدر واملدفوع
رأس مال الشركة املصرح به
تاريخ انتهاء السنة املالية
عنوان الشركة  /اجلهة
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

( )2بيانات الطلب
نوع الطلب
نوع االكتتاب

طلب إصدار أو طرح سندات
		
عام

طلب اعتماد برنامج السندات

خاص

حجم اإلصدار
القيمة االسمية للسند
مبلغ مصروفات اإلصدار
نوع السند
قابلية حتويل السندات إلى أسهم
نوع اإلصدار

قابلة للتحويل إلى أسهم
مباشر

غير قابلة للتحويل إلى أسهم

غير مباشر

التصنيف االئتماني لإلصدار
وكيل السداد
تاريخ فتح وإغالق باب االكتتاب املتوقع
الهدف من اإلصدار
آلية التخصيص
الشروط واألحكام العامة للسندات
متعهد االكتتاب (إن وجد)
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( )3برنامج السندات (في حال إصدار السندات على شرائح ضمن البرنامج الواحد)
سقف البرنامج  /احلجم الكلي لإلصدارات
وفق البرنامج
مدة البرنامج

قيمة الشريحة األولى ضمن البرنامج *
قيمة الشرائح األخرى املتوقعة ضمن
البرنامج
* يجب مراعاة املدة الزمنية املنصوص عليها في املادة ( )13-2من الكتاب احلادي عشر من الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة إلصدار أول
شريحة ضمن البرنامج.

( )4بيانات الشركة التي سيتم حتويل السندات إلى أسهمها
(في حال السندات القابلة للتحويل)
اسم الشركة التي سيتم حتويل السندات إلى
أسهمها
تاريخ انتهاء السنة املالية
رقم السجل التجاري
رأس املال احلالي املصدر واملدفوع
رأس املال املصرح به
سعر التحويل
معامل التحويل
الفترة الزمنية التي سيتم خاللها التحويل
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني
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( )5بيانات امللتزم (في حالة اإلصدار غير املباشر)
اسم امللتزم
رقم السجل التجاري
رأس املال احلالي املصدر واملدفوع
رأس املال املصرح به
تاريخ انتهاء السنة املالية
عنوان الشركة  /اجلهة
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني

( )6بيانات الضامن (إن وجد)
اسم الضامن
الضمانات العينية (إن وجدت)
الضمانات الشخصية (إن وجدت)
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني

( )7ضابط االتصال الرئيسي
اسم ضابط االتصال
املسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
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( )8املستشار القانوني
اسم اجلهة  /الشركة
اسم ضابط االتصال
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني

( )9وكيل االكتتاب (إن وجد)
اسم اجلهة  /الشركة
اسم ضابط االتصال
املسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني

( )10مراقب احلسابات للمصدر وامللتزم
اسم اجلهة  /الشركة
اسم ضابط االتصال
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
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( )11قائمة املستندات املطلوبة عند تقدمي الطلب
1

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

2

نسخة من محضر اجتماع اجلمعية العامة العادية للمصدر وامللتزم متضمن ًا صدور قرار موافقة من اجلمعية العامة
على إصدار السندات.

3

نسخة من عقد تأسيس الشركة والنظام األساسي للمصدر وامللتزم.

4

نسخة من تأشيرة السجل التجاري التي توضح رأس املال املصدر واملدفوع للمصدر وامللتزم.

5

موافقة بنك الكويت املركزي للوحدات اخلاضعة لرقابته.

6

التصنيف االئتماني لإلصدار أو التصنيف االئتماني املبدئي.

7

موافقة اجلهات الرقابية املعنية في الدولة املؤسس بها (إذا كان املصدر أو امللتزم غير كويتي).

8

نسخة من االتفاقيات املبرمة بشأن اإلصدار  /البرنامج.

9

نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة املصدر وامللتزم متضمنا التوصية اخلاصة بإصدار السندات.

10

تفاصيل أي إجراءات قانونية من قبل أو ضد املصدر أو امللتزم.

11

جدول تفصيلي يوضح إصدارات األوراق املالية من قبل املصدر وامللتزم آلخر خمس سنوات.

12

نسخة من شهادة السجل التجاري أو الترخيص التجاري أو ما يعادلها من مستندات للمصدر وامللتزم (إن وجد).

13

وثيقة إطار السندات اخلضراء معدة وفق أطر عاملية (في حال السندات اخلضراء).

14

تقرير جهة/طرف مستقل متخصص بالشؤون البيئية مبراجعة إطار السندات اخلضراء (في حال السندات اخلضراء).

15

16

مرفق

تقرير تقومي األصول العقارية يصدر وفق ًا للملحق رقم ( )1من هذا الكتاب (في حال السندات املضمونة بأصول
عقارية).
نسخة من قرار مجلس اإلدارة أو الهيئة اإلدارية املختصة لدى الضامن باملوافقة على ضمان السندات (في حال
السندات املضمونة).

17

موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم حتويل السندات ألسهمها وموافقة جمعيتها العامة على زيادة رأس املال
لغرض توفير األسهم الالزمة للتحويل (في حال السندات القابلة للتحول إلى أسهم).

18

نسخة من عقد الشركة التي تخضع أسهمها حلقوق التحويل (في حال السندات القابلة للتحول إلى أسهم).

19

نسخة من وصل سداد الرسوم اخلاصة بطلب املوافقة على إصدار أدوات الدين لدى هيئة أسواق املال.
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(خاص بالهيئة)
مقدم الطلب

مدقق الطلب

املسمى الوظيفي

املسمى الوظيفي

التاريخ

التاريخ

التوقيع

التوقيع

ختم الشركة

ختم الهيئة
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