نمــوذج طـلب إدراج

Listing Application Form

:مالحظات

Notes:
1.

2.

In case the application form, in any section, is not sufficient to
present the requested information, kindly attach the printed
information on the company official papers, signed by the
company authorized signatories.
Each page of this form should be signed.

 يرجى إرفاقها من خالل،في حال عدم كفاية أي جزء من النموذج لتقديم معلومات

.1

 على أن تكون موقعة من المفوضين بالتوقيع،طباعتها على الورق الرسمي للشركة

.عن الشركة

.يتم توقيع كل صفحة من هذا النموذج بعد تعبئته

.2

Date:______________________________:التاريخ
1. General Information

 معلومات عامة.1

Company Name (In Arabic):

:)اسم الشركة ( كما في عقد التأسيس والنظام الداخلي وتعديالتهما الالحقة

______________________________________________________ _____________________________________________________
)اسم الشركة (باللغة االنجليزية

Company Name( in English): (as on the memorandum of association and By-laws & its amendments):

_______________________________________________________ ____________________________________________________
International Securities Identification Number (ISIN): _________________________________________ :)ISIN(الرقم العالمي للورقة المالية
The Company Proposed Symbol for trading (3-10 English letters): _____________________ :) حروف التينية01-3( رمز الشركة المقترح للتداول
Company Head Office: _______________________________________________________________________________ :مركز الشركة
Incorporation Date: ______________________________________________________________________________ :تاريخ تأسيس الشركة
Registration No.: __________________________________________________________________________________ :رقم تسجيل الشركة
Authorized Capital:

_______________________________________________________________ ___________ :رأس المال المصرح به

Subscribed Capital:

___________________________________________________________________________ :رأس المال المكتتب به

Paid Up Capital:

_________________________________________________________ _______________________ :رأس المال المدفوع

Nominal Value of the share: _______________________________________________________________________ :القيمة االسمية للسهم
Financial Statement Currency: _____________________________________________ ________________________ :عملة البيانات المالية
No. of requested installments & its percentage: ________________________________________________ :عدد األقساط المطلوبة ونسبتها
)(إذا كان رأس المال غير مسدد بالكامل

(If capital isn’t fully paid)

Foreign Securities Exchange Name (if listed in any): ____________________________________ :)اسم السوق األجنبية المدرجة فيها (إن وجدت

 فئـــات المساهمـــين.2

2. Shareholders Categories
)%( النسبة
Ratio (%)

عدد األسهم
No. of Shares

عدد المساهمين

No. of ٍShareholders

فئة المساهمـــة

Shareholders Category
 سهم011 المساهمون الذين يملكون أقل من
Shareholders Owning less than 100 shares
 سهم944  حتى011 المساهمون الذين يملكون من
Shareholders Owning 100 - 499 shares
 سهم444  حتى011 المساهمون الذين يملكون من
Shareholders Owning 500 - 999 shares
 سهم90444  حتى00111 المساهمون الذين يملكون من
Shareholders Owning 1,000 - 4,999 shares
 سهم40444  حتى0,111 المساهمون الذين يملكون من
Shareholders Owning 5,000 - 9,999 shares
 سهم فما فوق10,000 المساهمون الذين يملكون
Shareholders Owning 10,000 shares or more
: Total- المجموع
 فأكثر%11 المساهمون الذين يملكون
Shareholders owning 10% or more

.3

نسب التملك المسموح بها

3. Maximum Allowed Percentages Of Ownership

حدد نسب التملك المسموح بها في الشركة حسب ما هو منصوص عليها في النظام
الداخلي للشركة ،وفي حال عدم تطرق النظام الداخلي لهذه النسب ،يكتب أمام النسبة
عبارة "غير محددة":

-

النسبة القصوى المسموح بها لتملك الشخص الطبيعي المحلي

-

النسبة القصوى المسموح بها إلجمالي تملك األشخاص الطبيعيين المحلين

-

النسبة القصوى المسموح بها لتملك الشخص الطبيعي األجنبي

-

النسبة القصوى المسموح بها إلجمالي تملك األشخاص الطبيعيين األجانب

-

النسبة القصوى المسموح بها لتملك الشخص االعتباري المحلي

-

النسبة القصوى المسموح بها إلجمالي تملك األشخاص االعتباريين المحليين

-

النسبة القصوى المسموح بها لتملك الشخص االعتباري األجنبي

-

النسبة القصوى المسموح بها إلجمالي تملك األشخاص االعتباريين األجانب

State the allowed maximum percentages of ownership based on
the company By-law, and in case it doesn’t address such
percentages write "undefined":

 .4أكبر مساهمي الشركة

Total Local Individual Ownership: Maximum

-

Foreign Individual Ownership: Maximum

-

Total Foreign Individual Ownership: Maximum

-

Local Legal Persons Ownership: Maximum

-

Total Local Legal Persons Ownership: Maximum

-

Foreign Legal Persons Ownership: Maximum

-

Total Foreign Legal Persons Ownership: Maximum

-

4.The Major Shareholders

أذكر أكبر خمسة مساهمين في الشركة (ابدأ من األكبر):
اسم المساهم

#

Local Individual Ownership: Maximum

-

Provide the top five shareholders of the company (In descending order):
Shareholder Name

 .5طبيعة عمل الشركة

نسبة الملكية ()%
)Ownership (%

5. Company Nature of Business

بين طبيعة العمل الذي تمارسه الشركة شامالً ذكر المنتج الرئيسي لها أو الخدمات
التي تقوم بها واألسواق الرئيسية:

Describe the business nature of the company including its main
product or services and its major production markets:

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

 .6العنوان ومعلومات االتصال

6. Address & Contact Information

العنوانAddress: ________________________________________________________________________________________________ :
صندوق البريدP. O. Box: ________________________________ :
رقم الهاتف:

________________________________ Tel No.:

الرمز البريديZip Code: ____________________________________ :
رقم الفاكسFax No: _________________________________________ :

البريد اإللكترونيE-Mail: __________________________________________________________________________________________ :
الموقع اإللكترونيWeb Site: ________________________________________________________________________________________ :
اسم مفوض االتصالContact Person Name: ____________________________________________________________________________ :
رقم الهاتف المتنقل لمفوض االتصالContact Person Mobile No.: _____________________________________________________________ :

 .7المعايير المحاسبية
أذكر المعايير المحاسبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية:

7. Accounting Standards
Provide the accounting standards used in preparing the financial statements:

_____________________________________________________________________________________________________________

المكتب الرئيسي والمكاتب األخرى

8. Head Office and other Offices
Provide company's branches addresses:.

.8

:أذكر عناوين المكاتب الفرعية للشركة

_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ __

 قطاع عمل الشركة.9 .9

9. Company's Sector
قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

قطاع االستثمار

قطاع التأمين

قطاع البنوك والخدمات المالية

Industry Sector

Service Sector

Investment Sector

Insurance Sector

Banking & Financial Services Sector

 مدقق الحسابات الخارجي.11

10. External Auditor
Provide the names, addresses & phone numbers of all the External
Auditors of the company:
Phone number رقم الهاتف

Address العنوان

:أذكر أسماء وعناوين وأرقام هواتف جميع مدققي الحسابات المعتمدين لدى الشركة
External Auditor Name اسم المدقق الخارجي

 المستشار القانوني.11

11. Legal Consultant
Provide the names, addresses & phone numbers of all the Legal
Consultants of the company:
Phone number رقم الهاتف

Address العنوان

:أذكر أسماء وعناوين وأرقام هواتف جميع المستشارين القانونيين للشركة
The Legal Consultant Name

Provide the developments that happen on the company capital
During the last five years:

#

رأس المال المكتتب به
Subscribed Capital

:أذكر التطورات التي حدثت على رأس مال الشركة خالل السنوات الخمس الماضية
رأس المال المصرح به
Authorized Capital

التاريخ
Date

 االكتتـــابــات.13

13. IPOs
Provide details of all subscription data during the last five years:
قيمة األسهم العينية
In-Kind shares Value

اسم المستشار القانوني

 تطور رأس المال.12

12. Capital Development

رأس المال المدفوع
Paid Up Capital

#

عدد األسهم العينية
No of In-Kind shares

قيمة األسهم المكتتب بها
Subs. shares Value

:أذكر البيانات التي توضح كل اكتتاب تم خالل السنوات الخمس الماضية
عدد األسهم المكتتب بها
No of Subs. Shares

عدد األسهم المطروحة
No of issued shares

نوع االكتتاب
IPO Type

تاريخ االكتتاب
Subs. Date

 االستثمار في األوراق المالية.14

14. Investment in Securities
Attach a detailed statement showing the cost and the current market
value of securities investments such as stocks, bonds, indicating
ratios of ownership in each case, excluding any subsidiaries:
نسبة الملكية
Ownership Percentage

القيمة السوقية
Market Capitalization

أرفق بياناً مفصالً موضحاً الكلفة والقيمة السوقية الحالية الستثمارات األوراق المالية
:من أسهم وسندات مبيناً نسب الملكية في كل حالة غير شامل ذلك للشركات التابعة

القيمة الدفترية
Book Value

نوع الورقة المالية
Type of Securities

اسم الشركة
Company Name

 الدعاوى القانونية.15

15. Legal Lawsuits

Provide details of any significant outstanding or current lawsuits
أذكر التفاصيل ألية دعوى قضائية جوهرية معلقة أو جارية ضد الشركة أو ضد أي
against the company which may affect financially the company or
:من موجوداتها والتي قد تؤثر مادياً على الشركة أو موجوداتها
its assets:
________________________________________________________________________ _____________________________________
______________________________________________________________________ _______________________________________

__________________________________________________________________________________ ___________________________
__________________________________________________________________________________ ___________________________
_________________________________________ ____________________________________________________________________

 مسؤولو الشركة.16

16. Company Officials

Chairman of the Board of Directors: _________________________________________________________________ :رئيس مجلس اإلدارة
Vice-Chairman of the Board of Directors: _________________________________________________________ :نائب رئيس مجلس اإلدارة
General Manager / CEO: ___________________________________________________________________________ :التنفيذي/المدير العام
Deputy General Manager: ___________________________________________________ _________________________ :نائب المدير العام
Financial Manager: ____________________________________________________________________________________ :المدير المالي
Internal Auditor: ____________________________________________________________________________________ :المدقق الداخلي
Investors Relations Officer/Manager: ________________________________________________________ :مدير عالقات المستثمرين/مسؤول
Managers and other top officials: ________________________________________________________________ :مدراء ومسؤولون آخرون
____________________________________________________________________________________________
__________________________________ __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 الموظفــين.17

17. Employees

Provide the Company Employees No: _____________________________________________________________ :أذكر عدد موظفي الشركة

 مجلس اإلدارة.18

18. Board of Directors

:)أذكر أعضاء مجلس اإلدارة (االسم الرباعي

Provide the Board of Directors names (Full Names):
تاريخ انتهاء العضوية
Membership Termination Date

التعيين/تاريخ االنتخاب
Election/Appointment Date

اسم ممثل العضو االعتباري
Company's representative Name

اسم العضو
Member Name

#

 معلومات إضافية- مجـلس اإلدارة.91

19. Board of Directors-Additional Information
-

:النصاب المؤهل لعضوية المجلس حسب النظام الداخلي

The legal quorum for the board membership according to byLaws ( Shares):

-

No of board members according to By-Laws :

-

No of shares the Board hold upon submitting this application:

-

The percentage of shares the Board hold in the subscribed
capital:

-

)(الحد االدنى لعدد االسهم الواجب امتالكها من عضو المجلس
:عدد أعضاء المجلس حسب النظام الداخلي

-

:عدد األسهم التي يملكها مجلس اإلدارة عند تقديم هذا الطلب

-

نسبة األسهم التي يملكها مجلس اإلدارة من رأس المال المكتتب

-

:به

 المساهمين العامين.21

20. Public Shareholders
Provide the percentage of the Free Float shares (after excluding the
Board members and their relatives shares (husband/wife, minors), the
Treasury shares, the subsidiaries and affiliate companies shares, those
who hold 5% or more of the shares and the Government shares)

أذكر نسبة المساهمين العامين (بعد استبعاد أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم
، أسهم الشركات التابعة والحليفة، أسهم الخزينة،) األبناء القاصرين،الزوجة/(الزوج
.) وأسهم الجهات الحكومية، فأكثر من األسهم%0 وأسهم الذين يملكون

_______________________

 توزيع األرباح.21

21. Profits Distribution
Provide the dividends distributions during the last five years:
قيمة األرباح الموزعة
Value of Dividends

)أسهم/نوع التوزيع (نقدي
Dividends Type (Cash/Shares)

:أذكر توزيعات األرباح خالل السنوات الخمس الماضية
تاريخ قرار الهيئة العامة
General Assembly Decision Date

 اجتماعات الهيئة العامة.22

22. The General Assembly Meetings
-

The latest General Assembly Ordinary meeting date:

-

The latest General Assembly Extra-Ordinary meeting date:
The next General Assembly meeting date:
(In case the company did not hold the previous fiscal year meeting,
or about to hold an extraordinary meeting).

23. Shares Transfer
Provide the restrictions imposed on shares transfers (if any)

السنة المالية
Fiscal Year

___________________

: تاريخ آخر اجتماع هيئة عامة عادي

-

___________________ :تاريخ آخر اجتماع هيئة عامة غير عادي

-

___________________

-

:تاريخ اجتماع الهيئة العامة القادم

)( إذا لم تعقد الشركة اجتماع السنة المالية السابقة أو بصدد عقد اجتماع غير عادي

 تحويل األسهم.23
)أذكر القيود الموضوعة على تحويل األسهم (إن وجدت

_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ _______________

 الشركات التابعة والحليفة.24

24. Subsidiaries & Affiliates Companies

:أذكر الشركات التابعة والحليفة ونسبة الملكية فيها

Provide the Subsidiaries & Affiliates companies and percentage of ownership:
)%( نسبة الملكية
Ownership Ratio (%)

اسم الشركة
Company Name

 شهادات ملكية األسهم.25

25. Ownership Certificates
Did the company issue shares ownership certificates?
If YES, are these certificates still valid?

__________

هل الشركة مصدرة لشهادات ملكية األسهم؟

__________

 هل ال زالت هذه الشهادات سارية؟،إذا كانت اإلجابة نعم

26. Concession Rights & encumbrances
Provide details of the concession rights, as well as the encumbrances on
the company's assets (if any):

 حقوق االمتياز والرهونات.26
 وكذلك الرهونات المترتبة على أصول الشركة،أذكر تفاصيل حقوق االمتياز
:)(إن وجدت

_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

 األحداث المهمة.27

27. Major Events
Provide the major events experienced by the company since its inception
(for example: conversion of the company from private to public,
introducing a major product or service, amending the Memorandum of
Association, splitting its share, amending the company's name ... etc.):

 تحويلها من:أذكر األحداث المهمة التي مرت بها الشركة منذ تأسيسها (مثال
 تعديل، إضافة منتج أو خدمة رئيسية،شركة مساهمة خصوصية إلى عامة
:)إلخ... تعديل اسم الشركة، تفتيت سهم الشركة،النظام الداخلي للشركة

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ ___________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
28. Legal Representative in Palestine (For non Palestinian companies)
Provide details about legal representative or Branch in Palestine:

) الممثل القانوني في فلسطين (للشركات غير الفلسطينية.28
:أذكر معلومات عن الممثل القانوني للشركة أو فرعها في فلسطين

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ ____________________________
29. Foreign Securities Exchange (For non Palestinian Companies)

)(للشركات غير الفلسطينية

 السوق األجنبية.29

Does the foreign market, which the company is listed in (if any);
 تشترط موافقتها على إدراج، المدرجة فيها أسهم الشركة،هل السوق األجنبية
require its approval on listing the company in other securities
الشركة لدى أسواق مالية أخرى؟
exchange?
__________________

تصريــــــــــح

Statement
We, the undersigned, testify that all the data and information
contained in this application are correct and legal, and that such
data and information in addition to other documents show in justice
the general situation and the financial position of the company. We
also recognize that there is no other important information
undisclosed, and that we have obtained all legal requirements for
the company, otherwise, we assume full responsibility for the legal,
financial and moral implications.

نحن الموقعين أدناه نشهد بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة في طلب اإلدراج
 وأن هذه البيانات والمعلومات إضافة إلى الوثائق األخرى،هذا صحيحة وقانونية
 كما نقر بعدم وجود أية معلومات.تظهر بعدالة الوضع العام والمركز المالي للشركة
 وانه قد تم استيفاء كافة المتطلبات القانونية،هامة أخرى لم يتم اإلفصاح عنها
 فأننا نتحمل كامل المسؤولية القانونية والمادية، وبعكس ذلك،الخاصة بالشركة
.واألدبية المترتبة على ذلك
:اسم الشركة

Company Name:

_________________________________________________ ____________________________________________________________
:ختم الشركة الرسمي

Company Official Stamp:

Signatures of two Authorized signatories of the company (including the General
Manager)

)العام

Title المنصب

Name االسم

____________________

____________________

___________________________

_______________________

_______________________

_______________________________

Signature

التوقيع

توقيعات اثنين م ن المفوضين بالتوقيع عن الشركة (أحدهم المدير

Date_____________________________ :التاريخ

Attachments
The following documents must be filed concurrently with this application:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Authorization Letter of the person or entity authorized to submit the
listing application and follow up of listing if appointed from outside the
company.
Prospectus taking into account the provisions of Article (22/2) of the
listing Regulation.
The company memorandum of association and articles of incorporation
and their amendments.
A copy of the certificate of registration of the company duly certified.
Annual Report for the last five years, or at least for the last two fiscal
years in accordance with the provisions of Article (23/5) of the listing
Regulation.
Interim financial statements for the most recently completed financial
quarter.
Economic feasibility study for the newly established companies for the
next two years.
Report issued by the Board of Directors includes all the information
required in article (23/10) of the Listing Regulation.
A certificate of authorized signatories and their signatures samples and
conditions of their signatures taking into account the provisions of
Article (23/8) of the Listing Regulation.
List of the names of the Board of Directors members and the executive
management and any employee who has access to insider information or
material events which would be likely to affect the stock's price, showing
the securities issued by the parent company or subsidiary company or
affiliated company (if any) and owned by each of them or their relatives,
either directly or indirectly. The list also should include their
membership on the boards of other public shareholding companies, in
accordance with the forms provided by the PEX for this purpose.
The names of Board members including representatives of legal persons
in English language.
Copies of identity documents of the members of the Board of Directors
members and executives.
A list of pledged shares and liens according to the forms provided by the
PEX for this purpose.
A letter of guarantee for the benefit of the Palestine Securities Exchange
in the value and terms specified in Article (37) of the Listing Regulation.
Minutes of the General Assembly meetings, for the previous two fiscal
years preceding the listing application date.
A written undertaking issued by the company committing to abide by the
Law and the PEX Rules and any orders issued by the CMA and to
facilitate inspection and monitoring over its activities and operations by
both the CMA and the PEX, and to amend its articles of incorporation in
accordance with PEX Regulations at the earliest Extraordinary meeting
of the General Assembly of the company in the event of any conflict
between the rules of the PEX Regulations and articles of incorporation of
the company.
Any other information specified by the PEX.

Other Attachments for Non Palestinian Companies
1.

2.

3.

4.

A copy of the certificate of registration of the foreign company under the
laws of its domicile country and copies of the documents certifying
listing on its national market and/or markets in other countries.
a copy of the foreign market/markets where the company's shares are
listed consenting to list on the Palestine Exchange if such consent is prerequired by the foreign market.
An undertaking committing that there are no restrictions imposed by
either the company of its domicile where registered on the freedom to
move the ownership of shares among participants and, if so, indicate
those restrictions.
An undertaking committing to abide by the regulations and instructions
of the PEX and shall oversee that its legal representative or branch in
Palestine shall equally abide by them in addition to what is stipulated in
the document appointing the representative or establishing the branch.

المرفقــــــــــات
:يجب إرفاق الوثائق اآلتية مع طلب اإلدراج
ة بتقديم طلب اإلدراج ومتابعة استكمال إجراءات/رسالة تفويض للجهة أو الشخص المفوض

.0

.)) من نظام اإلدراج2/22( نشرة اإلصدار للشركة (مع مراعاة أحام المادة

.2

.عقد التأسيس والنظام الداخلي وتعديالتهما

.3

التقرير السنوي آلخر خمس سنوات مالية أو آخر سنتين ماليتين على األقل وفق أحكام المادة

.0

.اإلدراج في حال تعيينه من خارج الشركة

.نسخة عن شهادة تسجيل الشركة مصدقة وفقاً لألصول
.) من نظام اإلدراج0/23(

.9

البيانات المالية المرحلية التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتقديم طلب

.6

. وذلك لسنتين تاليتين،الجدوى االقتصادية للشركة حديثة التأسيس

.7

.اإلدراج وحتى نهاية الربع األخير الذي يسبق تاريخ تقديم هذا الطلب

) من01/23( تقرير صادر عن مجلس اإلدارة يتضمن جميع المعلومات المطلوبة في المادة

.نظام اإلدراج

 مع مراعاة أحكام،شهادة بأسماء المفوضين بالتوقيع وشروط توقيعاتهم ونماذج عن توقيعاتهم
.) من نظام اإلدراج8/23( المادة

.8
.4

 قائمة بأسماء جميع أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء ورتب أشخاص اإلدارة التنفيذية العلياا وأي.01
،موظف يطلع على معلومات الشركة الجوهرية التي قد تؤثر على سعر األسهم المراد إدراجها

، بصورة مباشرة أو غير مباشارة،مع بيان األوراق المالية التي يملكها كل منهم أو أقرباؤهم

 وعضوية أي منهم في مجالس،)والمصدرة من قبل الشركة األم أو التابعة أو الحليفة (إن وجد
 وذلك وفق النماذج التي توفرها البورصاة لهاذا،إدارات الشركات المساهمة العامة األخرى

.الغرض

. أسماء أعضاء مجلس اإلدارة بما فيهم ممثلي األشخاص االعتباريين باللغة اإلنجليزية.00
. نسخ من وثائق إثبات الشخصية التي يحملها أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيون.02

. وذلك وفقاً للنماذج التي توفرها البورصة لهذا الغرض، قائمة باألسهم المحجوزة والمرهونة.03

 خطاب ضمان لمصلحة سوق فلسطين لألوراق المالية بالقيمة والشروط المحددة في المادة.09
.) من نظام اإلدراج37(

. محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركة للسنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب اإلدراج.00

 تعهد خطي من الشركة بااللتزام بالقانون وقواعد البورصة وأية قرارات تصدرها الهيئة فاي.06
، وبتمكين الهيئة والبورصة من التفتيش والتدقيق على أعمالها وعملياتهاا،إطار تحقيق أهدافها

و بتعديل نظامها الداخلي بما يتوافق مع قواعد البورصة في أقرب اجتماع هيئة عاماة تعقاده
.الشركة في حال وجود أي تعارض ما بين قواعد البورصة ونظام الشركة الداخلي

. أية معلومات أخرى تحددها البورصة لغايات اإلدراج.07

مرفقات إضافية للشركات غير الفلسطينية
 ونسخة عن شهادة إدراجها لدى السوق في،نسخة من شهادة تسجيل الشركة األجنبية في بلدها

.0

األسواق األجنبية المدرجة فيها أسهم الشاركة علاى اإلدراج لادى/نسخة عن موافقة السوق

.2

. أو في بلدان أخرى إذا كانت مدرجة في السوق األجنبية/بلدها و

البورصة إذا كانت مدرجة في السوق األجنبية وكانت السوق األجنبية تشترط موافقتهاا علاى

.ذلك

تعهد بعدم وجود قيود لدى الشركة أو لدى الدولة التي تتبعها الشركة بجنسيتها تحد من حرياة

.3

،تعهد من الشركة األجنبية بأنها ستلتزم باألنظمة والتعليمات السارية عليها في مركزها الرئيس

.9

. أو بيان بماهية القيود المفروضة على هذا التعامل،انتقال ملكية األسهم بين المتعاملين

 إضافة إلى وثيقة،وبأنها ستراقب مدى تقيد ممثلها القانوني أو فرعها في فلسطين بهذه األنظمة

.تعيين هذا الممثل أو تسجيل هذا الفرع

