
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 طلب إدراج األسهم وعضوية

 كل من سوق دمشق لألوراق المالية
 ومركز المقاصة والحفظ المركزي

 (شركة مساىمة خاصة)
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( ( 1122))من من   ((11))  استمارةاستمارة

  

   طلب إدراج وعضوية كل من السوق والمركز   طلب إدراج وعضوية كل من السوق والمركز  

 :سوق دمشق لألوراق المالية المحترمينمجلس إدارة / السادة
 
 ....................................................................... :ادلوقػػع أدنػاه اػأف

 : .......................................................................شلثالً عػن شركػػة
 : ................................................................وبصفيت أشغل ادلنصب

 

سوؽ دمشق لألوراؽ ادلالية، والعضوية يف كل من سوؽ دمشق لألوراؽ ادلالية ومركز يف ألسهم الشركة  إدراجأتقدـ بطلب 
 .ادلقاصة واحلفظ ادلركزي

 
 

 .وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

      /      /      20       : التاريػػػخ       
 
 

 التوقيــــع                                       

 
          ……………………..        
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  ((1122)) من  من ((22))  استمارةاستمارة

  معلومات عامة عن الشركةمعلومات عامة عن الشركة          

 

 : .......................................................... ةـاالسم الكامل باللغة العربي
  : ..........................................................االسم الكامل باللغة االنجليزية

 .......................................................... : االسم المختصر باللغة العربية
 : ..........................................................االسم المختصر باللغة االنجليزية 

  :          ..........................................................ةـركـ القانوني للشالشـكل
 .........................وتاريخو   :          ........................ جاريــجل التــرقم الس

 :          ..........................................................غايات الشـركـة الرئيسيـة 
 :                   ..........................................................مــدة الشــركــة 

                    .......................................................... :ةــركــية الشـجنس
          ..........................................................: تاريخ البـدء الفعـلي للعمل 

 :          ..........................................................رأس المـال المصـرح بو 
 :          ..........................................................رأس المـال المكتتـب بو 

 :          ..........................................................رأس المـال المدفــوع 
  :          ..........................................................عدد األسـهم المصـدرة
           ..........................................................:عــدد أسـهم التـأسيس 

 :          ..........................................................عــدد المســاىمـين 
           ..........................................................:عــدد المـؤسســـين 

           ..........................................................:القيـمـة االسمـية للسهم 
           ..........................................................:نسـبة أسـهم الخزينـة 
            ..........................................................:نسـبة األسـهم الحـرة 

 ..........................................................:  نسبة المساىمين السوريين 
   ..........................................................:نسبة المساىمين غير السوريين 

  ..........................................................:مفتش الحسـابات المعتمـد 
           ..........................................................:      وعنــوانـو 
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  ..........................................................:المستشار القـانوني الخـارجي 
  ..........................................................:            وعنــوانـو 

 ................كما ىو في تاريخ  :  ....................... صـافي حقـوق المسـاىمين 

 
 :نتيجة أعمال الشركة في األعوام الثالثة الماضية

 .................................................نتيجة األعمال  : ................  عام
 .................................................نتيجة األعمال  : ................  عام
 .................................................نتيجة األعمال  : ................  عام

 
 : المركز الرئيسي للشركةعنوان

 :          ......................................الــدولـة 

   :              ......................................ةـدينــالم
 :       ......................................المنطقــة 
 :              ......................................الشــارع 

 :  ......................................البنــاء 
  :  ......................................صندوق البريد

  :  ......................................م الهاتفـرق
  :  ......................................م الفاكسـرق

 :  ......................................البريد االلكتروني
 :  ......................................الموقع االلكتروني

 

  20/     /    فػي    

 

 ............................ : االسم
 :التوقيـع                                         ..........................  :المنصب 

 
.......................             
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  ((1122)) من  من ((33))  استمــارةاستمــارة
 قائمة بأسماء المؤسسين في الشركة ونسب تملكهم

  
 نسبة أسهم التأسيس (اعتباري / طبيعي  )اسم المؤسس  الرقم

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

  

  

  

 ( 1 ) مرفق رقمجيب ملء استمارة معلومات عن ادلؤسسني لكل مؤسس طبيعي  * 
 ( 2 )مرفق رقم جيب ملء استمارة معلومات عن ادلؤسس لكل مؤسس اعتباري  * 
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  ((1122)) من  من ((44))  استمــارةاستمــارة
 قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين واألشخاص المطلعين في الشركة ونسب تملكهم

  
 نسبة األسهم المملوكة المنصب اسم العضو الرقم

  رئيس اجمللس  1

  نائب الرئيس  2

  عضو  3

  عضو  4

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 

  ( 3 )مرفق رقم جيب ملء استمارة معلومات عن أعضاء رللس اإلدارة لكل عضو طبيعي  * 
  ( 4 )مرفق رقم جيب ملء استمارة معلومات عن أعضاء رللس اإلدارة لكل عضو اعتباري * 
   ( 5 )مرفق رقم جيب ملء استمارة معلومات لكل مدير وشخص مطلع    * 
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  ((1122)) من  من ((55))استمارة استمارة 

 :اسم و نموذج توقيع المفوضين عن الشركة
 

 
 :االســـــــم

 
................................................................ 

 ................................................................ :المنصــــــب 

 ................................................................ :الصالحيـــــات

  :نموذج التوقيــــع

 

 
 
 

 
 :      االســـــــم

 
................................................................ 

 ................................................................. :المنصــــــب

 ................................................................. :الصالحيـــــات

  :نموذج التوقيـــع
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  ((1122)) من  من ((66))استمارة استمارة 

 نموذج القائمة االلكترونية الخاص بتفاصيل مساىمي الشركة
 

 

  الرقمالرقم
  اسم ادلساىماسم ادلساىم

(طبيعي أو اعتباري)   رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية  عدد األسهمعدد األسهم  اجلنسيةاجلنسية  (طبيعي أو اعتباري)

11          
22          

 
 

 :نسبة مساىمة السوريين وغير السوريين في الشركة
 

 % نسبة مسامهة غري السورينينسبة مسامهة غري السوريني % نسبة مسامهة السورينينسبة مسامهة السوريني
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  ((1122))من من   ((77))  استمارةاستمارة

  أو أكثر من أسهم الشركة% 5قائمة بأسماء األشخاص الذين يملكون 
  

  اسم ادلساىماسم ادلساىم  الرقمالرقم    
(اعتباري/طبيعي)   رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية  عدد األسهمعدد األسهم  العنواف بالتفصيلالعنواف بالتفصيل  اجلنسيةاجلنسية  (اعتباري/طبيعي)

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
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  ((1122)) من  من ((88))  استمارةاستمارة

 (في حال وجودىا)الشركة األم والشركات التابعة والشقيقة ونسبة التملك 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشركةالشركة  نسبة التملك يفنسبة التملك يف  نوع االرتباطنوع االرتباط  رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية  اجلنسيةاجلنسية   الشركة الشركةاسماسم  الرقمالرقم  
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
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  ((1122))   من من((99))استمارة استمارة 
 (في حال وجودىا)المعلومات عن أسناد قرض الشركة 

 

 
    :     نوع األسناد:     نوع األسناد

    :عددىػػا:عددىػػا
    :القيمة االمسية:القيمة االمسية

    :قيمة االسًتداد:قيمة االسًتداد
    :سعر الفائدة أو أي عائد آخر للمستثمرين:سعر الفائدة أو أي عائد آخر للمستثمرين

    :مواعيد استحقاؽ الفائدة:مواعيد استحقاؽ الفائدة
    :ضمانات السداد:ضمانات السداد

    :نوع ضماف السداد:نوع ضماف السداد
    :مدة سرياف األسناد:مدة سرياف األسناد

    :طريقة اإلطفاء:طريقة اإلطفاء
    :شروط اإلطفاء:شروط اإلطفاء
    :مدير اإلصدار :مدير اإلصدار 
    :متعهد التغطية :متعهد التغطية 

 
 
 

 
 .ال يوجديف حاؿ عدـ إصدار الشركة ألسناد قرض، جيب ذكر عبارة : مالحظة
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    ((1212)) من  من ((1010))  استمارةاستمارة  

 نسب التملك المسموحة قانوناً 
  

  

 
  نسبة التملك ادلسموحةنسبة التملك ادلسموحة

   من رأس ادلاؿ من رأس ادلاؿ
مرسـو - قانوف )ادلستند القانوين    ––مرسـو - قانوف )ادلستند القانوين 

*(- ......النظاـ األساسي للشركة  *(- ......النظاـ األساسي للشركة    

    ادلؤسس الطبيعي السوريادلؤسس الطبيعي السوري

    ادلؤسس االعتباري السوريادلؤسس االعتباري السوري

    ادلؤسس الطبيعي األجنيبادلؤسس الطبيعي األجنيب

    ادلؤسس االعتباري األجنيب ادلؤسس االعتباري األجنيب 

(القطاع العاـ  )ادلؤسس  (القطاع العاـ  )ادلؤسس      

طبيعي )رئيس رللس اإلدارة  ( اعتباري( اعتباري––طبيعي )رئيس رللس اإلدارة      

    عضو رللس اإلدارة الطبيعي عضو رللس اإلدارة الطبيعي 

    عضو رللس اإلدارة االعتباريعضو رللس اإلدارة االعتباري

    ادلساىم الطبيعي السوريادلساىم الطبيعي السوري

    ادلساىم االعتباري السوريادلساىم االعتباري السوري

    ادلساىم األجنيب الطبيعيادلساىم األجنيب الطبيعي

    ادلساىم األجنيب االعتباريادلساىم األجنيب االعتباري

    عدد أسهم للمسامهني األجانبعدد أسهم للمسامهني األجانب

(القطاع العاـ  )عدد أسهم ادلساىم  (القطاع العاـ  )عدد أسهم ادلساىم      

 



 سوق دمشق لألوراق المالية 
 طلب اإلدراج والعضوية 

  للشركات المساىمة المغفلة الخاصة 
 

 

Page | 13 

 

( ( 1212)) من  من ((1111))  استمارةاستمارة

 قائمة باألسهم المقيدة قانوناً من التداول
  

*المدة المحددة وفقاً للقانون أو النظام األساسي للشركة *المدة المحددة وفقاً للقانون أو النظام األساسي للشركة   األسهم المقيدة تداولهااألسهم المقيدة تداولها   

    أسهم ادلؤسسني النقدية أسهم ادلؤسسني النقدية 

    أسهم ادلؤسسني العينية أسهم ادلؤسسني العينية 

    أسهم ضماف عضوية رللس اإلدارة أسهم ضماف عضوية رللس اإلدارة 

    أسهم زيادة رأس ادلاؿ بإحداث أسهم عينية جديدة أسهم زيادة رأس ادلاؿ بإحداث أسهم عينية جديدة 

    أسهم أخرى شلنوعة من التداوؿ  أسهم أخرى شلنوعة من التداوؿ  

  
  
  

 

، ويكوف مذكوراً أيضاً يف النظاـ      (.. تعليمات تنفيذية– مرسـو –قانوف )يف حاؿ وجود نص قانوين  :مالحظة

 .األساسي للشركة، يرجج ذكر النصني معاً 
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( ( 1212)) من  من ((1212))  استمارةاستمارة

 إقرار الشركة  

 :سوق دمشق لألوراق المالية المحترمينمجلس إدارة / السادة
 ....................................................................... :ادلوقػػع أدنػاه اػأف

 : ........................................................................شلثالً عػن شركػػة
 ادلدير العاـ / رئيس رللس اإلدارة  :  وبصفيت أشغل منصب

 

ىيئة األوراؽ واألسواؽ ادلالية انوف وانني الصادرة وخباصة ؽؽاؿ علج أمت االستعداد للعمل وفق أحكاـ أتعهد بأف الشركة
 وتعديالتو وقانوف سوؽ دمشق لألوراؽ ادلالية الصادر بادلرسـو التشريعي 2005لعاـ / 22/السورية الصادر بالقانوف رقم 

وأية تعديالت تطرأ  دبوجبهما ادلعموؿ هبا الصادرة  والقراراتاألنظمة والتعليمات وتعديالتو، وكافة 2006لعاـ / 55/رقم 
.  ذلكعنالواجبات وااللتزامات ادلًتتبة بكافة  بالتقيد تتعهد الشركة، كما عليها

كما أقر بأف كافة ادلعلومات الواردة يف ىذا الطلب دبا فيها الوثائق ادلرفقة حقيقية وصحيحة وزلدثة حسب األنظمة 
والقوانني النافذة، وأتعهد بإبالغ سوؽ دمشق لألوراؽ ادلالية ومركز ادلقاصة واحلفظ ادلركزي عن أية تعديالت تطرأ علج 

الوثائق أو ادلعلومات ادلقدمة فور حدوثها، سواء أكانت قبل صدور قرار السوؽ بقبوؿ اإلدراج وعضوية السوؽ وادلركز أو 
 . بعده

وإذا قامت إدارة السوؽ وادلركز بطلب أي معلومات أو وثائق من الشركة، فإنين أتعهد بصفيت شلثالً عن الشركة باالستجابة 
 .ذلذه الطلبات وتقدديها بالسرعة ادلمكنة و أتعهد بسداد كافة االلتزامات ادلالية ادلًتتبة علج الشركة فور استحقاقها

كما أنين سأتأكد شخصياً من حقيقة وصحة وحداثة ادلعلومات اإلضافية اليت تقدمها الشركة للسوؽ وادلركز فيما خيص 
  .ىذا الطلب، وإنين لن أخفي أية تفاصيل جوىرية ديكن أف تكوف ذلا عالقة بقرار السوؽ وادلركز خبصوص ىذه البيانات

 
وإنين أحتمل كامل ادلسؤولية القانونية عن ىذه ادلعلومات ادلقدمة يف حاؿ كانت ختالف الواقع وخاصة إذا كانت 

تتضمن معلومات غري صحيحة أدت إىل قبوؿ طلب الشركة لإلدراج يف السوؽ والعضوية يف سوؽ دمشق لألوراؽ 
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ادلالية ومركز ادلقاصة واحلفظ ادلركزي، وحيق للسوؽ وادلركز يف ىذه احلالة اختاذ كافة اإلجراءات القانونية وفرض 
  .العقوبات والغرامات ادلنصوص عليها وفق القوانني والتعليمات واألنظمة والقرارات اخلاصة بالسوؽ وادلركز

 
 

 ختم الشركة ....................................                                      : االسم 
 .....................................      ..................................: المنصب 

   ....................................: التاريخ 
 

                     .................................... : التوقيع
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 بيانات ُأخرى: 

 : جيب إرفاؽ كافة الوثائق التالية احملددة يف نظاـ اإلدراج ونظاـ العضوية مع االستمارات السابقة
 يرجج وضع إشارة أماـ الوثيقة اليت مت إرفاقها  : 

رقم 
 الوثيقة

 :نوع الوثيقة
 تم إرفاقها
  

  .صورة مصدقة عن السجل التجاري 1
  . للشػركة األساسي صورة مصدقة عن النظاـ 2
  .(إف وجدت) اإلصدار صورة عن نشػرة 3
  .بياف صادر عن اذليئة يثبت تسجيل الشركة، وبالتايل قيامها بكافة االلتزامات ادلطلوبة منها للهيئة 4

5 

نشر خرب يتضمن إبالغ حاملي األسهم بأف الشركة ستقـو بإجراءات إدراج أوراقها ادلالية يف السوؽ ضمن 
بعد احلصوؿ علج ادلوافقة األولية وذلك ). جريدتني يوميتني، وموافاة إدارة السوؽ بنسخة من ىذا اإلعالف

 .(لإلدراج يف السوؽ
 

  . صورة عن تقرير مفتش احلسابات عن آخر سنة مالية 6
  .(بالنسبة للشركات الغري سورية )احلصوؿ علج موافقة مسبقة باإلدراج من اذليئة  7

8 
 ترغب اليت الشػركة قبل من ادلصدرة ادلالية لألوراؽ وصف يتضمَّن الشػركة إدارة صادر عن رللس تقرير

  .  ابإدراجو

9 
 ومقارنتها حققتها اليت واإلصلازات وصلتها اليت وادلرحلة الشػركة ألداء باألرقاـ مدعماً  الشركة إدارة رللس تقييم

 .ادلوضوعة اخلطة مع
 

10 
اإلدراج  طلب تقدمي تاريخ وحىت تأسيسها تاريخ من عليها أثَّرت أو الشػركة هبا مرَّت اليت اذلامة األحداث

  .والعضوية دبا يف ذلك التغريات اليت دتت علج رأس ماؿ الشركة

11 

 :القادمة، يشًتط أف تتضمن الثالث للسنوات للشػركة ادلستقبلية اخلطة
o ادلوازنات التقديرية. 

o التدفقات النقدية ادلتوقعة. 

o مصادر التمويل ادلتوقعة. 

o اخلطط التسويقية ادلستقبلية. 
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o وأية بيانات أخرى ضرورية. 

12 

 :مالية ، وتتضمن  سنوات ثالث آخر عن للشػركة السنوية التقارير -
 اإلدارة رللس تقرير -1
 للشركة ادلالية والبيانات -2

 الشركة وذلك للشركات الراغبة بإدراج أسهمها يف السوؽ النظامية حسابات مدققي وتقرير -3

 تقرير الشركة عن آخر سنة بالنسبة للشركات الراغبة بإدراج أسهمها يف السوؽ ادلوازية -

 

  .(إف وجدت)معلومات مالية عن الشركات األـ والتابعة والشقيقة  13
  . **الئحة بالدعاوى ادلرفوعة من قبل الشركة أو دبواجهتها وأية نزاعات قائمة أو زلتملة 14
  .االنتساب يف السوؽ وادلركز بدؿ بتسديد إيصاؿ 15
  .اتفاقية اإلدراج والعضوية يف السوؽ وادلركز وتطبع وتوقع علج نسختني 16

17 
 أو ادلركز لغايات اختاذ القرار باإلدراج وقبوؿ العضوية ؽأية وثائق أو معلومات أو تعهدات أخرى تطلبها السو

  .يف السوؽ وادلركز

18 

 :تسليم من األوراؽ التالية دلركز ادلقاصة واحلفظ ادلركزي ألغراض العضوية
  نسخة عن قرار موافقة ىيئة األوراؽ واألسواؽ ادلالية السورية علج اإلدراج دبا فيها إيصاؿ بتسديد بدؿ

 .اإلدراج السنوي وتسجيل األوراؽ ادلالية ذليئة األوراؽ واألسواؽ ادلالية السورية

 إيصاؿ بتسديد بدالت اإلدراج والعضوية وتسجيل األوراؽ ادلالية واالنتساب للسوؽ وادلركز. 

 اتفاقيات العضوية يف السوؽ وادلركز وتطبع وتوقع علج نسختني. 
 صور ىويات أو جوازات السفر لكل من أعضاء رللس اإلدارة . 

صور ىويات أو جوازات السفر لكل من ادلدراء التنفيذيني والعاملني ادلعتمدين وغري ادلعتمدين مع وثائق ال 
 .حكم عليو

 

 
جيب أف تقدـ مجيع ىذه الوثائق سلتومة خبتم الشركة وموقعة من قبل ادلفوِّض بالتوقيع عن الشركة ادلقدمة الطلب، 

وبالنسبة للوثائق الصادرة عن جهات أخرى، فيجب أف تكوف موقعة وسلتومة باخلتم اخلاص للجهة ادلصدرة للوثيقة وأف ال 
 .تكوف قد مضج عليها أكثر من ثالث أشهر
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 (شخص طبيعي) معلومات المؤسس : ( 1 ) مرفق رقم
 

  : .............................................................اسػم ادلؤسس الطبيعي : .............................................................اسػم ادلؤسس الطبيعي 
  :  .............................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية:  .............................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية

  :  .............................................................اجلنسػػية            :  .............................................................اجلنسػػية            
   : .............................................................(إف وجد)ادلنصػػب  : .............................................................(إف وجد)ادلنصػػب 

  : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة 
  : .............................................................العنواف بالتفصيل  : .............................................................العنواف بالتفصيل  

   : .............................................................(إف وجد  )رقم ادلركز  : .............................................................(إف وجد  )رقم ادلركز 
 

  :ىل يشغل ادلؤسس مناصب يف شركات أخرى :ىل يشغل ادلؤسس مناصب يف شركات أخرى 
  

  اسم الشركةاسم الشركة
رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات 

  نسبة األسهمنسبة األسهم  ادلنصبادلنصب  الشخصيةالشخصية
  ادلملوكةادلملوكة

ىل ىي مدرجة ىل ىي مدرجة 
  يف سوؽ دمشقيف سوؽ دمشق

األسواؽ األخرى ادلدرجة األسواؽ األخرى ادلدرجة 
  فيهافيها

            

  
 :قائمة بأمساء أقارب ادلؤسس :قائمة بأمساء أقارب ادلؤسس 

 

عدد األسهم ادلملوكة عدد األسهم ادلملوكة   نوع القرابةنوع القرابة  رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية  االسم الثالثي للقريباالسم الثالثي للقريب
(إف وجدت)يف الشركة   (إف وجدت)يف الشركة

إف )رقم ادلركز  إف )رقم ادلركز 
  (وجد(وجد

  
 

   

  

  جيب ملء استمارة لكل مؤسس.  

   (ال يوجد  )يف حاؿ عدـ تويل ادلؤسس دلناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة.   .(ال يوجد  )يف حاؿ عدـ تويل ادلؤسس دلناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة 

   (ال يوجد)يف حاؿ عدـ وجود أقارب للمؤسس جيب ذكر عبارة.    
  

 .(ىوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني)إرفاؽ صورة عن وثيقة إثبات الشخصية - 
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 (شخص اعتباري  )إقرار المؤسس   :( 2 ) مرفق رقم
 

  : .............................................................اسػم ادلؤسس االعتباري : .............................................................اسػم ادلؤسس االعتباري 
  : ..........................................رقم وثيقة إثبات الشخصية للمثل للشخص االعتباري: ..........................................رقم وثيقة إثبات الشخصية للمثل للشخص االعتباري

.............تارخيو :  ........................  رقم شهادة تسجيل الشركة يف السجل التجاري   .............تارخيو :  ........................  رقم شهادة تسجيل الشركة يف السجل التجاري
   : .............................................................(إف وجد)ادلنصػػب : .............................................................(إف وجد)ادلنصػػب

  : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة 
  : .............................................................العنواف بالتفصيل  : .............................................................العنواف بالتفصيل  

   : .............................................................(إف وجد  )رقم ادلركز  : .............................................................(إف وجد  )رقم ادلركز 
  
  
  

  : مناصب يف شركات أخرى : مناصب يف شركات أخرى االعتبارياالعتباري  ىل يشغل العضوىل يشغل العضو
  

  اسم الشركةاسم الشركة
رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات 

  نسبة األسهمنسبة األسهم  ادلنصبادلنصب  الشخصيةالشخصية
  ادلملوكةادلملوكة

ىل ىي مدرجة يف ىل ىي مدرجة يف 
  سوؽ دمشقسوؽ دمشق

األسواؽ األخرى األسواؽ األخرى 
  ادلدرجة فيهاادلدرجة فيها

            

  
  

  جيب ملء استمارة لكل مؤسس.  

   (ال يوجد  )يف حاؿ عدـ تويل ادلؤسس دلناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة.   .(ال يوجد  )يف حاؿ عدـ تويل ادلؤسس دلناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة 

   (ىوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني)إرفاؽ صورة عن وثيقة إثبات الشخصية  .   .  (ىوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني)إرفاؽ صورة عن وثيقة إثبات الشخصية 
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     (شخص طبيعي  ) معلومات أعضاء مجلس اإلدارة :( 3 )مرفق رقم 
 

  : .............................................................اسػم العضو الطبيعي : .............................................................اسػم العضو الطبيعي 
  :  .............................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية:  .............................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية

  :  .............................................................اجلنسػػية            :  .............................................................اجلنسػػية            
  : .............................................................ادلنصػػب           : .............................................................ادلنصػػب           
  : .............................................................نصاب العضوية  : .............................................................نصاب العضوية  

  : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة 
  : .............................................................العنواف بالتفصيل  : .............................................................العنواف بالتفصيل  

   : .............................................................(إف وجد  )رقم ادلركز  : .............................................................(إف وجد  )رقم ادلركز 
 

  :ادلناصب اليت يشغلها العضو الطبيعي يف شركات أخرى:ادلناصب اليت يشغلها العضو الطبيعي يف شركات أخرى
  

  اسم الشركةاسم الشركة
رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات 

  نسبة األسهمنسبة األسهم  ادلنصبادلنصب  الشخصيةالشخصية
  ادلملوكةادلملوكة

ىل ىي مدرجة يف ىل ىي مدرجة يف 
  سوؽ دمشقسوؽ دمشق

األسواؽ األخرى ادلدرجة األسواؽ األخرى ادلدرجة 
  فيهافيها

            

  
 :قائمة بأمساء أقارب عضو رللس اإلدارة :قائمة بأمساء أقارب عضو رللس اإلدارة 

 

االسم الثالثي االسم الثالثي 
  للقريبللقريب

رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات 
عدد األسهم ادلملوكة يف عدد األسهم ادلملوكة يف   نوع القرابةنوع القرابة  الشخصيةالشخصية

(إف وجدت)الشركة (إف وجد)رقم ادلركز   (إف وجدت)الشركة   (إف وجد)رقم ادلركز 

  
 

   

  

  جيب ملء استمارة لكل عضو.  

   (ال يوجد  )يف حاؿ عدـ تويل العضو دلناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة.   .(ال يوجد  )يف حاؿ عدـ تويل العضو دلناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة 

   (ال يوجد)يف حاؿ عدـ وجود أقارب للعضو جيب ذكر عبارة.    
  

  (ىوية للسوريني و جواز سفر لغري السوريني)إرفاؽ صورة عن وثيقة إثبات الشخصية. 
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 (شخص اعتباري  ) معلومات أعضاء مجلس اإلدارة :( 4 )مرفق رقم 
  

  : .............................................................اسػم العضو االعتباري : .............................................................اسػم العضو االعتباري 
  : ........................................رقم وثيقة إثبات الشخصية للمثل عن الشخص االعتباري: ........................................رقم وثيقة إثبات الشخصية للمثل عن الشخص االعتباري

...................تارخيو :........................ رقم شهادة تسجيل الشركة يف السجل التجاري    ...................تارخيو :........................ رقم شهادة تسجيل الشركة يف السجل التجاري 
  : .............................................................ادلنصػػب             : .............................................................ادلنصػػب             

  : .............................................................نصاب العضوية  : .............................................................نصاب العضوية  
  : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة 

  : .............................................................العنواف بالتفصيل  : .............................................................العنواف بالتفصيل  
   : .............................................................(إف وجد  )رقم ادلركز  : .............................................................(إف وجد  )رقم ادلركز 

  
  

  :ادلناصب اليت يشغلها العضو االعتباري يف شركات أخرى:ادلناصب اليت يشغلها العضو االعتباري يف شركات أخرى
  

  اسم الشركةاسم الشركة
رقم وثيقة إثبات الشخصية رقم وثيقة إثبات الشخصية 
للممثل عن الشركة أو رقم للممثل عن الشركة أو رقم 

  شهادة تسجيل الشركةشهادة تسجيل الشركة
  نسبة األسهمنسبة األسهم  ادلنصبادلنصب

  ادلملوكةادلملوكة
ىل ىي مدرجة يف ىل ىي مدرجة يف 

  سوؽ دمشقسوؽ دمشق
األسواؽ األخرى األسواؽ األخرى 

  ادلدرجة فيهاادلدرجة فيها

            

  
 .(ىوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني)إرفاؽ صورة عن وثيقة إثبات الشخصية  -
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  ((شخص اعتباري  ) معلومات أعضاء مجلس اإلدارة :( 4 )مرفق رقم تتمة تتمة 
  معلومات ممثل العضو االعتباريمعلومات ممثل العضو االعتباري

  
  : .............................................................اسم ادلمثل عن العضو االعتباري : .............................................................اسم ادلمثل عن العضو االعتباري 

  :   .............................................................اجلنسػػية           :   .............................................................اجلنسػػية           
  :  .............................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية:  .............................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية

  : .............................................................ادلنصػػب           : .............................................................ادلنصػػب           
  : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة 

  : .............................................................العنواف بالتفصيل  : .............................................................العنواف بالتفصيل  
   : .............................................................(إف وجد  )رقم ادلركز  : .............................................................(إف وجد  )رقم ادلركز 

  
  :ادلناصب اليت يشغلها شلثل العضو االعتباري يف شركات أخرى:ادلناصب اليت يشغلها شلثل العضو االعتباري يف شركات أخرى

  

  اسم الشركةاسم الشركة
رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات 

  نسبة األسهمنسبة األسهم  ادلنصبادلنصب  الشخصيةالشخصية
  ادلملوكةادلملوكة

ىل ىي مدرجة ىل ىي مدرجة 
  األسواؽ األخرى ادلدرجة فيهااألسواؽ األخرى ادلدرجة فيها  يف سوؽ دمشقيف سوؽ دمشق

            

  
 :قائمة بأمساء أقارب شلثل العضو االعتباري:قائمة بأمساء أقارب شلثل العضو االعتباري

 

عدد األسهم ادلملوكة يف عدد األسهم ادلملوكة يف   نوع القرابةنوع القرابة  رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية  االسم الثالثي للقريباالسم الثالثي للقريب
(إف وجدت)الشركة   (إف وجدت)الشركة

(إف وجد)رقم ادلركز    (إف وجد)رقم ادلركز 

  
 

   

  .جيب ملء استمارة لكل عضو- 

   - (ال يوجد  )يف حاؿ عدـ إشغاؿ العضو دلناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة.   .(ال يوجد  )يف حاؿ عدـ إشغاؿ العضو دلناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة - 


      .(ال يوجد) للعضو جيب ذكر عبارة حاؿ عدـ وجود أقاربيف -   

 .(ىوية للسوريني و جواز سفر لغري السوريني)إرفاؽ صورة عن وثيقة إثبات الشخصية  -
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  معلومات عن المدراء أو األشخاص المطلعين  :( 5 )مرفق رقم 
  

  :  ..................................................................االسم الثالثي  :  ..................................................................االسم الثالثي  
  :  ..................................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية:  ..................................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية

  :  ..................................................................اجلنسػػية             :  ..................................................................اجلنسػػية             
  :  ..................................................................ادلنصب   :  ..................................................................ادلنصب   

  :  ..................................................................عدد األسهم ادلملوكة :  ..................................................................عدد األسهم ادلملوكة 
  :  ..................................................................العنواف بالتفصيل  :  ..................................................................العنواف بالتفصيل  

       :  .................................................................(إف وجد)رقم ادلركز       :  .................................................................(إف وجد)رقم ادلركز 
 
 

  قائمة بأمساء األقارب ونسبة التملك لكل منهم يف أسهم الشركة وعضوية أي منهم يف رلالس إدارات الشركات األخرىقائمة بأمساء األقارب ونسبة التملك لكل منهم يف أسهم الشركة وعضوية أي منهم يف رلالس إدارات الشركات األخرى
 

(إف وجد)رقم ادلركز   عدد األسهمعدد األسهم  نوع القرابةنوع القرابة  رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية  االسم الثالثي للقريباالسم الثالثي للقريب   (إف وجد)رقم ادلركز 
 
 

    

 
 

 
 جيب ملء استمارة لكل  مدير أو شخص مطلع. 

  (ال يوجد)يف حاؿ عدـ وجود أقارب ذلم جيب ذكر عبارة. 

 وضع أمساء كافة أقارب ادلدراء التنفيذيني سواء دتلكوا أسهم أـ مل يتملكوا. 
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 مرفق تقرير وصف األسهم
 

 ..................................................... ضلن السادة أعضاء رللس إدارة شركة 
 ......................تاريخ................................ادلسجلة بالسجل التجاري رقم 

 :ضلمل لكم فيما يلي وصفاً كامالً عن األسهم ادلراد إدراجها يف سوؽ دمشق لألوراؽ ادلالية
 

 :جيب أف حيتوي التقرير علج ادلعلومات التالية
 .تاريخ إنشاء الشركة .1
 .(.....أسهم عادية، أسهم شلتازة، سندات) األسهم ادلصدرة نوع .2
 .نوع كل من ادلصدرة األسهم عدد .3
 .للسهم االمسية القيمة .4
 .(إف وجدت)تاريخ اإلصدار و تاريخ أي زيادة يف رأس ادلاؿ  .5
 .(ما عدا ادلؤسسني و أعضاء رللس اإلدارة) عدد األسهم ادلملوكة من قبل ادلسامهني .6
 .نصيب السهم من أرباح الشركة وقيمة التوزيعات النقدية اليت دتت .7
 :معلومات أخرى إضافية .8

 القيمة السوقية خالؿ األعواـ ادلاضية. 
  عدد الصفقات ادلنعقدة خالؿ األعواـ ادلاضية. 
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 :مالحظات عامة
 

جيب أف تقدـ مجيع ىذه الوثائق شلهورة خبتم الشركة، وموقعة من قبل رئيس رللس اإلدارة أو ادلفوض بالتوقيع عن  .1
 .الشركة اليت تطلب إدراج أوراقها ادلالية علج كل صفحة

 
وبالنسبة للوثائق الصادرة عن جهات أخرى، فيجب أف تكوف موقعة وسلتومة باخلتم اخلاص للجهة ادلصدرة للوثيقة  .2

 . وأف ال يكوف قد مضج علج إصدارىا أكثر من ثالثة أشهر

 
الزوج أو الزوجة واألوالد القصر وذلك حسب التعريف الوارد يف نظاـ سوؽ دمشق : يقصد بكلمة األقارب .3

 .وتعديالتو 2006 لعاـ /55/لألوراؽ ادلالية الصادر بادلرسـو التشريعي رقم 
االسم الثالثي الكامل بالنسبة للشخص الطبيعي، واالسم الكامل للشركة بالنسبة للشخص : يقصد باالسم  .4

 . (اعتباري

 ::رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصيةبيقصد  .5

 ىي الرقم الوطين لألشخاص الطبيعيني السوريني. ىي الرقم الوطين لألشخاص الطبيعيني السوريني . 

 رقم دفًت العائلة لألوالد القصر.رقم دفًت العائلة لألوالد القصر. 

 الرقم الشخصي للفلسطينيني ادلقيمني يف سورية.الرقم الشخصي للفلسطينيني ادلقيمني يف سورية. 

 رقم جواز السفر لألشخاص الطبيعيني غري السوريني. رقم جواز السفر لألشخاص الطبيعيني غري السوريني . 

 رقم السجل التجاري لألشخاص االعتباريني.رقم السجل التجاري لألشخاص االعتباريني. 

 . عند ورودىا يف الطلب رقماً وكتابة"عدد األسهم المملوكة"جيب كتابة  .6

يف االستمارات اليت يطلب فيها العنواف، جيب ذكر العنواف بالتفصيل وحبيث ديكن إرساؿ التبليغات عليو، ويف  .7
 .حاؿ تغيري العنواف فيجب التنويو بذلك فور تغيريه

 .رقم ادلستثمر يف مركز ادلقاصة واحلفظ ادلركزي : برقم المركزيقصد  .8

ادلدققني / اللجاف التنفيذية / ادلدراء التنفيذيني ونواهبم / أعضاء رللس اإلدارة :  باألشخاص المطلعينيقصد .9
/ السكرترية التنفيذية / أمانة السر  / ( قانوين –مايل  )ادلستشارين اخلارجيني / ادلدققني اخلارجني / الداخليني 

أي شخص آخر تعتربه الشركة / مجيع موظفي الدائرة القانونية / مجيع موظفي الدائرة ادلالية / إدارة ادلخاطر 
 .مطلعاً 
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 مرفقة  الوثائق الواجب إرفاقها الرقم
  صورة طبق األصل عن السجل التجاري للشركة 1
  للشػركة األساسي صورة طبق األصل عن النظاـ 2
  (إف وجدت) اإلصدار صورة عن نشػرة 3
بياف صادر عن اذليئة يثبت تسجيل األوراؽ ادلالية للشركة، وبالتايل قيامها بكافة االلتزامات  4

 ادلطلوبة منها للهيئة
 

الشركة  إدارة رللس دبا فيها تقرير مالية سنوات ثالث آخر عن للشػركة السنوية التقارير 5
وتقرير مفتشي احلسابات وذلك للشركة اليت ترغب بإدراج أسهمها يف  ادلالية ادلدققة والبيانات

- ادلوازية)السوؽ النظامية، وعن آخر سنة مالية للشركة اليت ترغب بإدراج أسهمها يف السوؽ 
 .( ب–ادلوازية )، وادليزانية االفتتاحية ادلعتمدة للشركة اليت ترغب بإدراج أسهمها يف السوؽ (أ

 

البيانات ادلالية ادلرحلية مراجعة من قبل مفتش حسابات الشركة و اليت تغطي الفًتة من هناية  6
السنة ادلالية السابقة لتاريخ تقدمي طلب اإلدراج والعضوية وحىت هناية الربع األخري الذي يسبق 

 .تاريخ تقدمي طلب اإلدراج والعضوية يف السوؽ وادلركز

 

  حسب المرفقبإدراجها،  ترغب اليت الشركة قبل من ادلصدرة ادلالية لألوراؽ وصف 7
 اليت واإلصلازات وصلتها اليت وادلرحلة الشركة ألداء باألرقاـ مدعماً  الشركة إدارة رللس تقييم 8

 ادلوضوعة اخلطة مع ومقارنتها حققتها
 

 تقدمي تاريخ وحىت تأسيسها تاريخ من عليها أثَّرت أو الشركة هبا مرَّت اليت اذلامة األحداث 9
 .اإلدراج والعضوية يف السوؽ وادلركز طلب

 

ادلوازنات التقديرية )القادمة واليت يشًتط أف تتضمن  الثالث للسنوات للشركة ادلستقبلية اخلطة 10
وأية - اخلطط التسويقية ادلستقبلية - مصادر التمويل ادلتوقعة - التدفقات النقدية ادلتوقعة - 

 (بيانات أخرى تراىا الشركة ضرورية 

 

  (إف وجدت)معلومات مالية عن الشركات األـ والتابعة والشقيقة  11
حسب  .الئحة بالدعاوى ادلرفوعة من قبل الشركة أو دبواجهتها وأية نزاعات قائمة أو زلتملة 12

 المرفق
 

   (ىاتف، موبايل، فاكس)أمساء ادلتحدثوف الرمسيوف باسم الشركة وعناوينهم وكيفية االتصاؿ هبم  13
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 :بدالت اإلدراج والعضوية في السوق والمركز

 مرفق  القيمة اإلشعار المطلوب المراحل

بدالت السوؽ 
 ألوؿ مرة

 بدؿ إدراج األسهم
 

 من القيمة االمسية لألسهم  0.0007
 (ألوؿ مرة وعند زيادة رأس ادلاؿ) 

 

  من القيمة االمسية لتلك األسناد   0.0004 بدؿ إدراج أسناد القروض
 بدؿ االنتساب إىل السوؽ

 (مرة واحدة) 
  لرية سورية 1,500,000

بدالت ادلركز ألوؿ 
 مرة

بدؿ تسجيل وإيداع األسهم 
 لدى ادلركز

   من القيمة االمسية لألسهم 0.0007

بدؿ تسجيل وإيداع أسناد 
  من القيمة االمسية لتلك األسناد   0.0004 القروض لدى ادلركز

مرة )بدؿ انتساب إىل ادلركز 
 (واحدة

  لرية سورية 1,000,000

بدالت سنوية 
 للسوؽ 

   من القيمة االمسية لألسهم 0.0008 بدؿ إدراج األسهم
  لرية سورية 1,500,000 بدؿ اشًتاؾ سنوي إىل السوؽ

  من القيمة االمسية لتلك األسناد 0.0005 بدؿ إدراج أسناد القروض
بدالت سنوية 

 للمركز
 من القيمة االمسية لألوراؽ ادلالية  0.0008 بدؿ اشًتاؾ سنوي إىل للمركز

 ادلدرجة
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 مرفق الئحة الدعاوى
 

 : جيب تعبئة اجلدوؿ التايل عن كل دعوى مبيناً فيو:أوالً 
 

 
:باإلضافة للجدوؿ جيب كتابة التايل عن كل دعوى: ثانياً   

 شرح موضوع الدعوى. 

  (صلح، بداية، استئناؼ، نقض: ونوعو)ىل صدر قرار مرـب أـ ال بشأف الدعوى. 

 تاريخ صدور القرار. 

 ىل وضع القرار يف دائرة التنفيذ أـ ال. 
 

 
 الرقم

 
 المدعى عليو المدعي

المحكمة الناظرة 
 بالموضوع

 رقم األساس
 لهذا لعام

 موضوع الدعوى
تاريخ تسجيل 

 الدعوى
تاريخ آخر 

 جلسة

المطالب بها قيمة المبالغ 
من قبل أي طرف من 

(في حال وجودىا)الطرفين   

 و نوعو الحجز
  (في حال وجوده)  

المحامي 
الموكل 
 بالدعوى

                     

                     

                     

                     

                     


